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  االحتالل يجرف مسجداً في غزة والمستوطنون يحرقون آخر في الضفة .1

، مسجداً  الثالثاءأحرق فجر أمس قطعان المستوطنين، أن وكاالتنقالً عن ال 5/5/2010 الخليج، نشرت
وقال محافظ نابلس جبريل البكري إن كل . في قرية اللبن الشرقية قرب نابلس شمال الضفة الغربية

ذكر أن و. الدالئل والتحقيقات األولية وإفادات الشهود العيان، تؤكد أن المستوطنين هم من احرقوا المسجد
وبشكل رسمي عبر االرتباط اإلسرائيلي بأن المستوطنين " إسرائيل"السلطة تلقت تحذيرات، االثنين، من 

في مستعمرة شيلو مستنفرون وقد يعتدون على فلسطينيين بسبب إخالء خمسة منازل في المستعمرة من 
  .جانب الجيش

ل تفقده مسجد اللبن الشرقية الذي تعرض وحذر محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خال
االعتداء "واعتبر حسين أن . للحرق، من السعي لتأجيج حرب دينية في المنطقة بسبب ممارسات االحتالل

على المساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وتظهر مدى االستهتار بالقيم الدينية 
  ".واإلنسانية لآلخرين
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وقالت مصادر فلسطينية وشهود .  على أطراف مدينة رفح جرفت قوات االحتالل مسجداًوفي قطاع غزة،
عيان إن قوات االحتالل ترافقها سبع آليات عسكرية وثالث جرافات اجتاحت منطقة الدهنية شرق رفح 

  .وشرعت في أعمال تجريف وتمشيط وسط إطالق نار متقطع
وزير الصناعة والتجارة ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 5/5/2010الحياة، وأضافت 

وقال إنه سيجري اعتقال . كان متعمداًفي المسجد اإلسرائيلي بنيامين بن أليعازر افترض أن الحريق 
  ."وال ذرة شك عندي في أن هدفهم هو إشعال النار في المنطقة، وهذا شيء مؤسف"مرتكبيه 

  
  "إسرائيل"ة مع عباس يبدي حذراً تجاه المحادثات المقبل .2

 قال رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية، محمـود         ،)3/5/2010(  االثنين CNN في مقابلة مع     :أبوظبي
، بـل وتعهـد بوقـف       "متطرفة وعنيدة "عباس، إنه سيتقبل دعوة الحكومة اإلسرائيلية، التي وصفها بأنها          

: زور العاصمة اإلماراتية أبوظبي   وقال عباس، الذي ي    .المحادثات إذا ما استمرت إسرائيل في االستيطان      
.. لقد مررنا بوقت عصيب إلقناع اإلدارة اإلسرائيلية بضرورة االنسحاب مـن األراضـي الفلـسطينية              "

إذا كنتم تذكرون، خالل اللقاء السابق، أبلغنا       : "وأضاف ."والحاجة إلى حل قضية القدس ومسألة الالجئين      
ولكن ما حدث هو أن إسرائيل أثارت       .. ه بمحادثات التقارب  اإلدارة األمريكية بأننا نوافق على ما وصفو      

 وحدة اسـتيطانية    1600استياء اإلدارة األمريكية والواليات المتحدة من خالل اإلعالن عن خططها لبناء            
  ."في القدس

وأشار عباس إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ستصدر قراراً بشأن المفاوضات، ما يعني أنه لم يتحدد 
: وقال رئيس السلطة الفلسطينية .ا بعد كما كانت مصادر إسرائيلية قد أشارات في وقت سابقموعده

هذه المؤشرات بدأت عندما .. حتى اآلن، ال يمكننا القول إن المحادثات ستبدأ، ولكن هناك مؤشرات"
الل هذه قدمت اإلدارة األمريكية التزامات أو لنقل تطمينات بأنه لن يكون هناك أي تحريض وإثارة خ

  ."المحادثات
وتوقع عباس أن يلتقي بالمبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط، جورج ميتشل الجمعة، حيث سيبلغه 

  .بالقرار الفلسطيني بشأن المحادثات
وأوضح عباس أن سبع قضايا ستكون على أجندة المحادثات في حال انعقادها هي قضايا الماء والحدود 

وأشار عباس إلى أنه في حال فشل هذه  .قدس واألمن واألسرى الفلسطينيينوالمستوطنات والالجئين وال
المحادثات فإنه سيعيد تقييم الموقف، لكنه يأمل بأن تتحسن العالقات األمريكية اإلسرائيلية بما ينعكس 

وحول انطالق صواريخ من قطاع غزة  .إيجاباً على محادثات السالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
نحو األراضي اإلسرائيلية، قال عباس إن حركة حماس توصلت لتفاهمات مع الفصائل الفلسطينية في 

  .وقال إنه ال يوجد مقاومة مسلحة اآلن .غزة وأنه ال يوجد هناك هجمات صاروخية على إسرائيل
  4/5/2010سي ان ان، 

  
  للمفاوضات" المتابعة العربية"الحكومة تستنكر تأييد : غزة .3

، لجنة متابعة مبادرة السالم العربية بتجاوز صـالحياتها         2010-5-4كومة الفلسطينية الثالثاء    اتهمت الح 
وقـال  ). إسرائيل(للسلطة الفلسطينية إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع        " منح غطاء "عبر الموافقة على    

يـة رئـيس    طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماعها األسبوعي في غزة برئاسة إسماعيل هن            
  . إن قرار لجنة المتابعة جاء مخالفا لقرارات قمة سرت الليبية: "الحكومة الفلسطينية

وجدد النونو التأكيد على رفض إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومـة اإلسـرائيلية                 
ليس من حقـه  غير مخول للتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني و       "إن الفريق الفلسطيني المفاوض     : "وقال

هو التوجـه لحـوار وطنـي       "وأكد أن البديل عن إجراء المفاوضات       ". التفريط بأي من الحقوق الوطنية    
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فلسطيني يقودنا إلى إنهاء االنقسام الداخلي واالتفاق على برنامج وطني مشترك يـضم كافـة الفـصائل                 
  ". والقوى الفلسطينية

ـ     نين وجيش االحـتالل اإلسـرائيلي بحـرق وهـدم          المستوط" اعتداءات"وندد المتحدث باسم الحكومة ب
صفعة لكل من يتمسك بالرهـان      "مسجدين في كل من نابلس وجنوب قطاع غزة، معتبراً هذه الممارسات            

  ".على خيار التسوية والمفاوضات العبثية
  4/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  م النار في مسجدإضراتستنكر السلطة .. "عملية السالم" ويخشى من التأثير في عباس يدين .4

أحرق مستوطنون إسرائيليون أمس مسجداً وحقل زيتون في قريتين من قرى :  محمد يونس-رام اهللا 
وحمل الرئيس . واستنكرت السلطة الفلسطينية إضرام النار في المسجد . نابلس شمال الضفة الغربية

ن أصدرته الرئاسة أمس إن وقال في بيا. محمود عباس المستوطنين والحكومة اإلسرائيلية المسؤولية
الحكومة اإلسرائيلية «وحمل . »هذا العمل اإلجرامي يمثل تهديداً للجهود الهادفة إلحياء عملية السالم«

  .»مسؤولية هذا االعتداء اإلجرامي ألن جيش االحتالل يوفر حماية للمستوطنين
هذا دليل آخر على حاجة  «وقال إن. وتعهد رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض إعادة إعمار المسجد
المستوطنات عقبة كأداء «: وأضاف. »المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإزالة المستوطنات من أرضنا

أمام السالم واالستقرار في المنطقة وعلى إسرائيل أن تزيل مستوطناتها من أرضنا وترحل وتترك شعبنا 
  .»يعيش في أمن وسالم

 والشؤون الدينية الفلسطينية محمود الهباش االفتراض االسرائيلي بأن ورفض وزير االوقاف والمقدسات
: وهو يتفقد األضرار التي لحقت بالمسجد» رويترز«وقال لوكالة . الحريق ربما نجم عن تماس كهربائي

  .»أقول لإلسرائيليين إن هؤالء المستوطنين يشكلون خطراً عليكم كما يشكلون خطراً علينا«
وقال إنه . عة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن أليعازر أن الحريق كان متعمداًوافترض وزير الصنا

وال ذرة شك عندي في أن هدفهم هو إشعال النار في المنطقة، وهذا شيء «سيجري اعتقال مرتكبيه 
  .»مؤسف

  5/5/2010الحياة، 
 

  نمنظمة التحرير تعتزم التوجه لمجلس االمن الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيي .5
نددت اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر       : من وليد عوض واشرف الهور    'القدس العربي 'رام اهللا  غزة       

واوضح امين سر اللجنة التنفيذية      .الفلسطينية باحراق مسجد قرية اللبن على يد المستوطنين االسرائيليين        
ة لدى القيادة الفلسطينية للتوجـه      لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية بان هناك ني          

  .المستوطنين واعتداءاتهم' ارهاب'لمجلس االمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من 
  5/5/2010القدس العربي، 

  
  عباس يلتقي العاهل السعودي .6

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، والرئيس محمود عباس رئيس : الرياض
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تطورات عملية السالم ا

والجهود المبذولة لتحقيق سالم عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة 
   مكتبه بالديوان الملكي جاء ذلك خالل استقبال الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في. على ترابها الوطني
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وكان الرئيس محمود عباس قد وصل إلى  .بقصر اليمامة امس، الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له
 .الرياض في وقت سابق من أمس

  5/5/2010الشرق األوسط، 
  

   تدرس تسليم الفلسطينيين بلدات في الضفة"إسرائيل" .7
ئيلية وفلسطينية أن إسرائيل تدرس تسليم المسؤوليات أكدت مصادر أمنية إسرا: عبدالرحيم حسين،وكاالت

األمنية للفلسطينيين في بلدات إضافية بالضفة الغربية بموجب خطط تدعمها الواليات المتحدة الستئناف 
وأشارت المصادر الى بلدة أبو ديس على مشارف القدس والتي كان ينظر إليها . محادثات السالم

ومة الفلسطينية قائلة إنها من المواقع األكثر أهمية التي تدرس إسرائيل ما إذا باعتبارها مقراً محتمالً للحك
  .كانت ستسمح في وقت قريب بتنظيم دوريات مسلحة للشرطة الفلسطينية فيها

إذا نجح ميتشل في إطالق ” إنها فكرة تدرسها إسرائيل“وقال مصدر أمني إسرائيلي هذا األسبوع 
ويرى بعض اإلسرائيليين في تسليم بلدات مثل أبو ديس حلًا وسطاً . ن محادثات السالم مع الفلسطينيي

محتملًا بعد أن قال نتنياهو إنه لن يوقف بناء المنازل لليهود في األراضي المحتلة في القدس وحولها على 
  .الرغم من مطالبة الواليات المتحدة بذلك

إسرائيل كذلك منح الفلسطينيين سيطرة وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الواليات المتحدة طلبت من 
أمنية أكبر على بعض البلدات في األراضي المحتلة باإلضافة إلى إطالق سراح سجناء وإزالة المزيد من 

ونقل مسؤول فلسطيني عن شرطة أبو ديس التي تقتصر اآلن على . حواجز الطرق لتسهيل حرية الحركة
ا األسبوع إنها أبلغت بأنها ستمنح سيطرة أمنية أكبر في عدد محدود من الرجال غير المسلحين قولها هذ

  .وقت الحق هذا الشهر عندما يسمح لها بحمل السالح
 5/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  نفى ان يكون خيار السالم قد وصل إلى طريق مسدود يرياض المالكي .8

فلـسطيني ، ان القـضية   أكد الدكتور رياض المـالكي وزيـر الخارجيـة ال        :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
الفلسطينية عامة والقدس المحتلة خاصة ، حظيت بمستوى عال من االهتمام خالل مداوالت القمة العربية               
الثانية والعشرين في سرت الليبية ، وأن القدس احتلت البند األساس ، سواء على مستوى القادة أو علـى                   

، ستئنافها بسبب التعنت اإلسرائيلي   وتعثر جهود ا  وحول العملية السلمية     مستوى وزراء الخارجية العرب،   
أوضح المالكي أنه لن تكون هناك عملية سلمية حقيقية ما دامت إسرائيل مستمرة في إجراءاتها التي تدمر                 

  .كل فرص التقارب والمصداقية ، من خالل استمرار االستيطان ومصادرة األراضي ومسلسل التهويد
،  مدعومة رباعيا  م قد وصل إلى طريق مسدود ، فهناك جهود أمريكية         ونفى المالكي ان يكون خيار السال     

ضمن شروط وضعتها اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي ، وفي حال جاءنا الجانب األمريكي ليخبرنا بأن               
إسرائيل وافقت على وقف االستيطان ، فان هذا االنسداد سيفتح ، ونحن جاهزون لهذا الخيـار ، ومـن                   

  .الحكم على العملية السياسية بأنها وصلت إلى طريق مسدودالسابق ألوانه 
أما فيما يتعلق باالنتفاضة الثالثة ، فهذه االنتفاضة من يروج لها إسرائيل ، فاإلعالم الرسمي اإلسـرائيلي                 
كان كمن يدعو ويتوسل الفلسطينيين النتفاضة ثالثة ، حتى تسعف إسرائيل وتخرجها من عزلتها ، وكـي            

  .تقوم به على األرض وتستعمل كل ما لديها من قمع ضد الشعب الفلسطينيتبرر كل ما 
واكد وزير الخارجية الفلسطيني ان هناك أدوار عربية تدفع باتجاه المـصالحة ، وهنـاك دول عربيـة                  

أن تضغط على حماس لتسريع عملية المصالحة ، هناك أطراف عربية لهـا تـأثير               " إن أرادت "تستطيع  
  . هذا التأثير في اتجاه دعم المصالحة وإنهاء االنقسامعلى حماس لم تستغل
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نحن نقدر الصعوبات التي تواجه الدول العربية في موضوع إعادة          "وعن االوضاع في غزة قال المالكي       
األعمار في غزة ، لكن هذه الدول لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في القطـاع ، األردن كـان                     

ى غزة ، من خالل قوافل المساعدات المحملـة بـالمواد الغذائيـة والعينيـة               أول من كسر الحصار عل    
والمستلزمات الطبية ، وهنا أثمن دور األردن ملكا وحكومة وشعبا في إعادة الحياة لغزة ، وخاصة مـن                  

  .خالل خدمات المستشفى الميداني األردني ، البلسم الشافي لجراح أبناء شعبنا
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
   تواجه جهود االدارة االميركية الستئناف المفاوضات بوضع العراقيل"سرائيلإ": قريع .9

رئيس دائرة شؤون القدس، في مكتبه فـي        . ف.ت.بحث احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية ل م       : ابو ديس 
 آخر التطورات علـى الـصعيد       ،ابو ديس امس مع مارك اوت مبعوث االتحاد االوروبي لعملية السالم          

ياسي، واطلعه على االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلـة وخاصـة فـي القـدس                الس
ومحيطها، والمستمرة بالرغم من كل الجهود الدولية المبذولة العادة احياء عملية المفاوضـات، والتـي               

ادي استباقا  تهدف الى تغيير الوقائع على االرض ضمن سياق المسعى االسرائيلي لترسيم الحل بشكل اح             
لنتائج اي مفاوضات، وصوال الى طروحات تتنافى وروح واستحقاقات السالم، مثل طرح الدولة مؤقتـة               

  .الحدود، التي لن تكون اال وصفة الستمرار الصراع وتأجيجه
واشار الى ان الجهود التي تبذلها االدارة االميركية والمجتمع الدولي هامة وجدية، اال ان هذا الجهد تـم                  

قباله منذ اليوم االول بالعقبات ومحاوالت االفشال من الجانب االسرائيلي، برفضهم المعلن لتنفيـذ أي               است
من التزاماتهم وتحديدا وقف كافة اشكال االنشطة االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيهـا               

  . القدس
 5/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  المستوطناتالسلطة الفلسطينية تحظر العمل في  .10

 قال وزير االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة يوم الثالثاء ان على الفلسطينيين :محمد السعدي - رام اهللا
الكف عن العمل في المستوطنات اليهودية بحلول العام المقبل في اطار حملة لوقف التوسع االستيطاني 

  .االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة
 مزيد من التفاصيل بشأن قانون فلسطيني جديد يهدف لقطع العالقات التجارية مع وكشف الوزير عن

المستوطنات قائال ان من يخالف هذا الحظر من الفلسطينيين يعرض نفسه للسجن مدة حدها االقصى 
  . ألف دوالر14خمسة أعوام ودفع غرامة قيمتها القصوى 

المستوطنات ويساهمون بصورة كبيرة في امداد من يعملون في المستوطنات يعززون "وأضاف أبو لبدة 
وتابع أبو لبدة أنه منذ أن بدأ الفلسطينيون  ."المستوطنات بأسباب الحياة وبالتالي فهم يستحقون عقابا أكبر

 ألفا الى 33حملة المقاطعة في يناير كانون الثاني تراجع عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات من 
 أن السلطة الفلسطينية ستقدم حوافز للشركات الفلسطينية كي توظف من كانوا يعملون وأشار الى . ألفا25

وقال ابو لبدة ان ما قيمته نحو  .من بعض الشركات بالفعل" ردودا مشجعة"في المستوطنات وأنها تلقت 
  . مليون دوالر من السلع المنتجة في المستوطنات صودرت في الضفة الغربية منذ بدء الجملة200
أضاف ان انتقاد اسرائيل لحملة المقاطعة غير مبرر الن السلطة الفلسطينية ال تخالف اتفاقات السالم و

نحن نحاول ضمان أال . نحن ال نقوم بأي عمل من أعمال التحريض ضد أحد"وقال  .المؤقتة القائمة
  أنه ينبغي وأضاف  ."نكون نحن الفلسطينيين جزءا ممن يضخون الدماء في شريان حياة المستوطنات

  
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1780:         العدد       5/5/2010األربعاء  :التاريخ

جعل المستوطنين يدركون أنه لم يعد من المجدي اقتصاديا أو من المربح لهم أن يواصلوا العيش في 
  .الضفة الغربية

  4/5/2010وكالة رويترز، 
  

  عمال األنفاق استشهدوا بالغاز المصري السام : في غزة"الداخلية" .11
ثبت استشهاد عمال األنفاق األربعة بعد أكدت وزارة الداخلية في حكومة غزة، أن التقارير الطبية أ

استنشاقهم غازا ساما ضخته قوات األمن المصرية داخل النفق الذي كانوا فيه، على الحدود المصرية 
وقال إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي باسم الوزارة في تصريح صحفي  .الفلسطينية جنوب قطاع غزة

، منوهاً إلى أنها "ربعة استشهدوا بفعل استنشاقهم غازا ساماإن التقارير الطبية أثبتت أن العمال األ: "له
  .ليست المرة األولى التي تقوم بها القوات المصرية بوضع الغاز السام في األنفاق أو حتى تفجيرها

وطالب الغصين الجانب المصري بالتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلت، مناشداً في الوقت ذاته القيادة 
ونفى  . الغازات السامة وتفجير األنفاق، مما يؤدي في النهاية إلى قتل أناس أبرياءالمصرية وقف ضخ

باختالق الذرائع في القضية، " حماس"الغصين الروايات التي بثها اإلعالم الرسمي المصري الذي اتهم 
م توفوا مشدداً على أن أجساد الشهداء والتقارير الطبية التي خرجت عقب عملية قتل الشهداء أثبتت أنه

  .بفعل غاز سام
  5/5/2010السبيل، األردن، 

  
  فياض يفتتح ويتفقد عددا من المشاريع في الخليل ويشيد بصمود اهالي البلدة القديمة .12

 أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن مدينـة الخليـل سـتبقى عربيـة                :وسام الشويكي  –الخليل  
شرعية، وشدد على أن السلطة الوطنية ستحافظ علـى         فلسطينية، وستواجه كل سياسات االستيطان غير ال      

المقدسات واألرض الفلسطينية، وأشار الى أننا في كل انجاز ومشروع يتحقق، نقطع خطوة اضافية فـي                
طريق استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبما ال يترك مجاالً ألحد اال االقـرار بالفعـل أن دولـة                   

  . األرضفلسطين ومؤسساتها أصبحت حقيقة على
واعتبر رئيس الوزراء أن افتتاح مكتب وزارة المالية في البلدة القديمة ومكاتـب الـوزارات األخـرى                 
باالضافة الى عدد من المشاريع الهامة التي تم تنفيذها، هي وسيلة ارتأتها السلطة الوطنية لتمكين أهلنـا                 

اذا ما كـان ألهلنـا أن       : " صاد، وقال في البلدة القديمة من الصمود والثبات من خالل تحريك عجلة االقت          
يستمروا في الصمود والثبات هنا فال بد من توفير عناصر ومقومات هذا الثبات والصمود من خالل خلق                 
حركة تجارية بالرغم من المشروع االستيطاني االسرائيلي، ومن منطلق الحرص على تحديه وتـصميم              

كرامة في دولة فلسطين المستقلة على كامل حـدود         شعبنا على البقاء على أرض وطنه، والعيش بحرية و        
  .، في قطاع غزة والضفة، وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة األبدية لدولتنا1967عام 

وشكر رئيس الوزراء وكالة التنمية الدولية االميركية، على ما قدمته وتقدمه من دعم للـسلطة الوطنيـة،        
مساهمة في البناء المؤسسي، وما قدموه أخيراً من دعـم لموازنـة            وفي عدة مجاالت كالبنية التحتية، وال     

 مليون دوالر، كدعم للموازنة وبشكل مباشر للخزينة، األمـر          75السلطة الوطنية والتي كان آخرها مبلغ       
  .الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي بنظامنا المالي

فحة منتجات المستوطنات، وتنظيـف     وشدد رئيس الوزراء على التزام السلطة الوطنية االستمرار في مكا         
، "لن نتوقف، ولن تثنينا التهديدات االستعالئية التي يطلقهـا االسـرائيليون          "السوق الفلسطينية منها، وقال     

نحن مصممون على مقاطعة منتجات المستوطنات، وهذه مسؤولية جماعية لشعبنا ومؤسـساته            " وأضاف  
  ".الرسمية واألهلية

  5/5/2010الحياة الجديدة، 
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  تحذر من انفجار في سجون االحتاللفي غزة وزارة األسرى  .13

حذرت وزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تتزعمها حركة حماس أمـس             :  د ب أ   -غزة  
وقال وزيـر   . جديدة على األسرى  " عقوبات"من حدوث انفجار في السجون اإلسرائيلية ، في حال فرض           

إن العقوبات اإلسرائيلية الجديدة على األسرى الفلسطينيين من شأنها         "لغول  األسرى المقال ، محمد فرج ا     
  ".أن تحدث انفجاراً داخل السجون نتيجة الضغط المتزايد عليهم

لجوء االحتالل إلى تشديد العقوبات على األسرى جاء لفشله في إدارة أزمـة صـفقة               "واعتبر الغول أن    
حقاق ثمنها والخروج من الضغط الـشعبي الـذي يمـارس           تبادل األسرى ومحاولة منه للتهرب من است      

وطالب الغول من مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ، ريتشارد فولك ،               ". عليها
ولجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية واألخالقية تجاه األسـرى              

  .النتهاكات بحقهمالفلسطينيين ووقف ا
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
  استعدادات في غزة الستقبال سفن كسر الحصار .14

عن انتهاء االستعدادات في ميناء " حماس"أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة  : رائد الفي-غزة 
 الشهر غزة البحري مرفأ الصيادين الستقبال أسطول السفن المرتقب وصوله إلى قطاع غزة خالل

إن السفن القادمة لفك الحصار عن "أحمد يوسف " حماس"الحالي، وقال وكيل وزارة الخارجية في حكومة 
  " .القطاع تعد ذات معنى كبير وتمثل خطوه نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

ة وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في ميناء غزة، أمس، برفقة رئيس المؤسسة اإلغاثية التركية في غز
تم التواصل مع عدد من رؤساء الدول وأصحاب الشأن في جميع أنحاء العالم ومن بينهم "محمد كايا أنه 

أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى والزعيم الليبي معمر القذافي واألمين العام لمنظمة المؤتمر 
  " .كارثي في القطاعاإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو لحثهم على تنظيم زيارات تفقدية للوضع ال

تم إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لشرح األبعاد الخطيرة "إنه : وقال
نحن نعمل جاهدين من أجل عقد مؤتمر عام بمشاركة "وأضاف " . جراء استمرار الحصار على غزة

اة اليومية للشعب الحيمندوبين عن كل الدول للبحث في قضية الحصار المستمر وتداعياته على 
  ."الفلسطيني

  5/5/2010الخليج، 
  

   منهمسبعة تالحق اهالي القدس العاملين في االجهزة االمنية الفلسطينية وتعتقل "سرائيلإ" .15
اكدت مصادر فلسطينية الثالثاء بأن قوات االحتالل االسـرائيلي شـرعت فـي             :  وليد عوض  -رام اهللا   

وحسب المـصادر اعتقلـت      . االمنية الفلسطينية التابعة للسلطة    مالحقة اهالي القدس العاملين في االجهزة     
قوات االحتالل فجر الثالثاء سبعة مواطنين من عدة أحياء بمدينة القدس، بتهمة االنتساب لالجهزة االمنية               

واشارت المصادر الى ان االعتقاالت جرت في أحياء رأس العامود وجبل المكبـر وسـلوان      .الفلسطينية
  .صور باهر، حيث داهمت قوات االحتالل منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتهاوالطور وقرية 

وقال المحامي صالح أيوب الذي يترافع عن المعتقلين ان اسرائيل تستخدم هذا الموضوع للضغط علـى                
هم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، ال سيما وأن اسرائيل تعرف من قبل أن االشخاص الذين تم اعتقال                

  .ينتسبون لالجهزة االمنية الفلسطينية
  5/5/2010القدس العربي، 
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  وتعّده تغطية لجرام االحتاللفصائل دمشق تندد بحديث أوباما عن قوى المقاومة  .16

نددت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنـة المتابعـة العليـا للمـؤتمر الـوطني               ): د ب أ  ( –دمشق  
. وسـوريا " المقاومـة " الرئيس األمريكي باراك أوباما تجـاه قـوى     الفلسطيني بالتصريحات التي أطلقها   

التصعيد األمريكـي تجـاه سـوريا       "، أن   "اإلرهابية"واعتبرت الفصائل، التي وصفها أوباما بالمنظمات       
يتجاوب، ويتناغم مع الحمالت الصهيونية من أجل الضغط لتمرير المفاوضات غير المباشرة، وتهربا من              

  ".وبة في المنطقة وللتغطية على ملفات أخرىاالستحقاقات المطل
هذه التصريحات والتصعيد األمريكي يشكل تغطية لجرائم االحتالل        "وقالت الفصائل في بيان رسمي، إن       

الصهيوني في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورضوخا لطلبات وتحركات اللوبي الصهيوني في            
إن المقاومة الفلـسطينية    "، قائلة   "المقاومة"تهامات أوباما تجاه قوى     ورفضت الفصائل ا  ". الواليات المتحدة 

والعربية ليست إرهابا، بل حق مشروع لكل الشعوب من أجل استعادة حقوقها وأراضيها المحتلة، وكـان                
على الرئيس األمريكي أن يدين إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الكيان الـصهيوني والجيـوش                

  ". العراق وأفغانستاناألمريكية في
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
  ال يجوز لفياض إعالن دولة فلسطينية : عبد القادرحاتم  .17

أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري في حركة التحرير الوطني الفلـسطيني             ): د ب أ  ( –ام اهللا   ر
ن عن قيام دولة فلـسطينية ،       بالحركة أنه ال يجوز لرئيس الحكومة أن يعل       " ملف القدس "ومسؤول  ) فتح(

  .وأن هذا من شأن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير
نعـم  "وحول ما تردد عن خالفات بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء سالم فياض، قال عبد القـادر            

 ".هنالك خالفات، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
يات رئيس الوزراء إلى صالحيات الرئيس من خالل تدخله فـي الـشؤون             هناك تجاوز لصالح  "وأضاف  
هذه حكومة تقدم فقـط خـدمات   .. أعتقد أن الحكومة ليس من شأنها التدخل في الشأن السياسي  . السياسية

أما الصالحيات السياسية فهي في يـد الـرئيس         .. وهي بمثابة جهاز تنفيذي في يد الرئيس محمود عباس        
.. حرير الفلسطينية وال يجوز لرئيس الحكومة أو الحكومة أن تتجاوز هذه الـصالحيات     وفي يد منظمة الت   

ال يجوز لرئيس الحكومة أن يعلن عن قيام دولة فلسطينية، هذا ليس شأنه هذا شأن الرئيس محمود عباس                  
  ".ومنظمة التحرير

  5/5/2010الدستور، األردن، 
  

  ت السلطة واالحتاللباكورة مفاوضااستهداف االحتالل للمساجد : حماس .18
 أنأكدت   أن حركة حماس     ،نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور       5/5/2010 القدس العربي،    نشرت

اقتحام المستوطنين لقرية لبن جنوب نابلس المحتلة وإحراق مسجدها هو نتيجة طبيعة للموقـف العربـي                
كمظلة الستمرار جرائمهـا ضـد      " التي تتخذها    إسرائيلاألخير بتقديم الغطاء الستئناف المفاوضات مع       

وطالبت حماس على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري اللجنة العربية             ."الشعب الفلسطيني 
بإعادة تقييم موقفها باتخاذ قرارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني بدال من اتخاذ قرارات تـضغط علـى                 

أن هذه الجريمة وغيرها من المخططات      " صحافي   واعتبر في تصريح   .الفلسطينيين باالستسالم لالحتالل  
االغتصابية تفرض على محمود عباس عدم العودة على طاولة التفاوض وإال يتحمل كامل المسؤولية في               

وطالب أبو زهري حركة     ."محال جلوسه مع االحتالل على طاولة التفاوض في ظل استمرار هذه الجرائ           
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ة في حق الشعب الفلسطينية وقضيته العادلة وعليها أن تتوقف          أن تعترف أنها ترتكب أخطاء تاريخي     "فتح  
  ."عن تعاونها األمني والسياسي مع االحتالل الصهيوني

القيادي في حماس صالح ، أن )وكاالت( نقال عن 5/5/2010الخليج، في السياق نفسه جاء في 
  ."باكورة مفاوضات السلطة واالحتالل"هي  إن هذه الجريمةالبردويل قال 

  
   بحماية المقدسات"جامعة العربيةال" و"المؤتمر اإلسالمي"جهاد تطالب ال .19

إحراق المستوطنين مسجد اللبن جنوب تعقيبا على قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، 
لقد أنتج الضعف العربي موقفاً سياسياً واهناً : "مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة في تصريح صحفي أمس

 االحتالل ستاراً لجرائمه المتواصلة، ومد طوق النجاة لحكومة نتنياهو وليبرمان التي تعيش العزلة أعطى
ودعا إلى سرعة توحيد الصف الوطني وإنهاء االنقسام المقيت لمجابهة هذا  ".واألزمة حتى اللحظة

ودعم الشعب المحتل، مطالبا منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية بحماية المقدسات 
 .الفلسطيني في مواجهة غطرسة االحتالل

  5/5/2010السبيل، األردن، 
  

  إحراق المسجد في نابلس ينسف كل عمليات التفاوض: فتح .20
 أن إسرائيل   ،"دائرة العالم اإلسالمي  "أكدت مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح       :  وليد عوض  -رام اهللا   

واعتبـرت   .األغصان الخضراء التي تعتبر فكـرة للـسالم       تريد حربا دينية تصاعدية تستهدف إحراق       
المفوضية في تصريح صحافي تعقيبا على إقدام المستوطنين على إحراق مسجد في محافظة نابلس وهدم               
سلطات االحتالل آلخر في رفح بقطاع غزة، أن هذه الحرب تستهدف طرد الفلـسطينيين مـن وطـنهم                  

وشددت على أن فتح سوف تقاوم هذه السياسة وتتصدى          .الميةوتستهدف فلسطين واألمتين العربية واإلس    
  .لها مع األحرار في كل مكان

 هذا السلوك إجراء استباقي يهدف إلى تأجيج الوضع ونسف كـل            إن" المسجد وقالت    إحراق فتح   وأدانت
ي تقوم  عمليات التفاوض التي تريدها اإلرادة الدولية، والتي أصبحت عاجزة عن لجم جملة االعتداءات الت             

  ."بها إسرائيل
  5/5/2010القدس العربي، 

  
  ال مبادرات عربية جديدة إلنهاء االنقسام: دحالن .21

فتح محمد دحالن وجود أية مبادرات جديدة من أجل إنهاء االنقسام  نفى مفوض اإلعالم في حركة
ويلة من ال يوجد على الطاولة غير الورقة المصرية التي كانت خالصة ساعات ط": وقال. الفلسطيني

وأضاف أن كل ما نريده هو . "الحوار والنقاش بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة استمر لمدة عامين
توقيع حماس على الورقة التي أعدتها مصر، كما وقعت فتح، وال نريد مبادرات جديدة، فكالم الرئيس 

 يوجد أي مكان للتوقيع الفلسطيني محمود عباس بهذا الشأن واضح وال غموض فيه، وينطلق من أنه ال
غير مصر ألسباب كثيرة والجميع يعلمها، وهذا ليس من باب النفاق أو المبالغة، فنحن سياسيون 
ونتصرف بسياسة ونعتقد أن الجهد المصري لن يضاف له جهد آخر من أجل إقناع حماس، إال إذا 

  .رسنعود إلى مص” حماس”جاءتها أوامر أخرى من إيران، وفي النهاية نحن و
 قائمة على االحترام، ومن يدعي أنها أو غيرها من الدول إستراتيجيةتربطنا مع مصر عالقة : وقال

 فهو كاذب، والقيادة الفلسطينية حرة في اختيار قراراتها” فتح“العربية مارست الضغط على 
 5/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
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  فة بينهم صحفيان من أنصارها في الضتسعةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .22
اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال تسعة من أنصارها في : رام اهللا

  .محافظات القدس ورام اهللا وبيت لحم والخليل وطولكرم ونابلس، بينهم صحفيان
  3/5/2010قدس برس، 

  
  العقوبات على سورية تضر باالستقرار: حماس .23

كة حماس عن استهجانها وإدانتها الستمرار اإلدارة األمريكية في فرض عقوبات على            عبرت حر : دمشق
من حق سورية، كما شـعوب المنطقـة أن         "، مؤكدة على أن     "تحت حجج وذرائع سياسية واهية    "سورية  

  ".تتمسك بالحق في استعادة أرضها المحتلة وحقها في الدفاع عن نفسها
نـسخة  " المركز الفلسطيني لإلعـالم   " مكتبها اإلعالمي، تلقى     وقالت الحركة في بيان صحفي صادر عن      

أوباما أن يفرض عقوباته على االحتالل الصهيوني الـذي مـازال           ) باراك(كان األجدر بالرئيس    : " منه
يحتل أراضٍ عربية، وينتهك حقوق اإلنسان، ويرتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلـسطيني، وشـعوب               

مة دولياًالمنطقة باستخدامه أسلحة محر."  
سياسة خاطئة تضر باستقرار المنطقة، وبالمـصالح       "العقوبات والضغوطات األمريكية    " حماس"واعتبرت  

األمريكية على حد سواء، كما أنَّها سياسة تتعارض مع ادعاءات الرئيس أوباما برغبته في تحسين صورة                
  ".ار واالحترام المتبادلالواليات المتحدة عند شعوب المنطقة، على قاعدة التفاهم والحو

سياسة العقوبات التي تنتهجها اإلدارة األمريكية تعد رضوخاً للـضغوط الـصهيونية            "ورأت الحركة أن    
الساعية إلى التوتير والتصعيد في المنطقة، خدمة ألجندتها الـسياسية الخاصـة بعيـداً عـن المـصالح                  

 ".األمريكية
  4/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  القدامى انتهاك لكرامة األسير االعتداء على حفل تكريم األسرى: ى حماسأسر .24

استهجن أسرى حركة حماس في سجون االحتالل الصهيوني اعتداء مسلحين من حركة فتح : رام اهللا
 ومنع 1948على حفل لتكريم عدد من قدامى األسرى المحررين من أبناء القدس وفلسطين المحتلة عام 

  .لس التشريعي الفلسطيني من إقامته في القدسنواب ورئاسة المج
لهذا النهج الذي بات "إنهم ينظرون بخطورة شديدة : وقال األسرى، في رسالة سربت من سجون االحتالل

يسود على لغة العقالنية ومنطق الحوار في الضفة الغربية والذي مس مكانة إخوة أسرى جميعهم ممن 
  ".ل وحقّ على شعبنا تكريمهم ال طردهم من قاعة االحتفالأمضوا ريعان شبابهم في سجون االحتال

  4/5/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل" بالنسبة لـ استراتيجيمبارك كنز: بن أليعيزر .25
صرح وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي بنيامين بن أليعيزر بأن مصر معنية أكثر مـن أي               : وكاالت

 وهي ستبذل كل ما في وسعها من أجل دفع رئـيس            ,جهة أخرى باستقرار األوضاع في الشرق األوسط      
  . السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى طاولة المفاوضات كي تتقدم عملية التسوية

وقال بن أليعيزر خالل حديثه إلذاعة جيش االحتالل في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى مـصر برفقـة                   
إن حسني مبارك بمثابـة كنـز اسـتراتيجي         : "يرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولقاءه بالرئيس المصر      

  ". وهو سيبذل كل ما بوسعه من أجل دفع عملية التسوية في الشرق األوسط, بالنسبة إلسرائيل
وأكد الوزير اإلسرائيلي أن المباحثات تناولت عملية التسوية في الشرق األوسط وجهود مصر في هـذا                

حي والعواقب الوخيمة المترتبة على امـتالك إيـران         المجال إلى جانب الموضوع اإليراني من عدة نوا       
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كذلك الجهود المصرية إلنهاء قضية احتجاز الجندي اإلسرائيلي في قطـاع غـزة جلعـاد               , سالح نووي 
  . ومساعي وقف التهريب إلى قطاع غزة, شاليط

  4/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  مباشرالمفاوضات غير المباشرة ستقود إلى بدء المفاوضات ال: باراك .26
قال وزير الحرب إيهود باراك، إنه يعتقد أن المفاوضات غير : )وكاالت(، برهوم جرايسي، الناصرة

المباشرة ستقود إلى بدء المفاوضات المباشرة، لتكون مفاوضات واسعة ومتشعبة تشمل القضايا الجوهرية 
في الكنيست، إن دفع " ملالع"وتابع باراك قائال، أمام كتلة حزبه  .التي سيرتكز عليها الحل الدائم
وأيضا إسرائيلية وأيضا الجامعة العربية ) الفلسطيني(من الجانب اآلخر "المفاوضات سيحتاج إلى جهود، 
لكي نتقدم في المفاوضات يجب ان نعمل على توسيع االئتالف "وأضاف  ".وبطبيعة الحال أميركية أيضا

" كديما"ب باراك، الذي كان يشير الى حزب ، حس"وأقول هذا بمنتهى الجدية والمسؤولية"الحكومي، 
المعارض بزعامة تسيبي ليفني، وهو خيار ما يزال بعيدا، اذ لن تسارع ليفني الى ائتالف يعزز القائم 

  .حاليا
  5/5/2010، األردنالغد، 

  
  أمام العالم" إسرائيل"هدف عباس من المفاوضات هو إحراج : اإلسرائيليةاالستخبارات  .27

قال الجنرال يوسي بيداتز رئيس قسم ابحاث االستخبارات العسكرية امـام   : اندراوسالناصرة ـ زهير  
 ان هدف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس       ،العبرية' هآرتس'نقل موقع صحيفة    بحسب ما   لجنة برلمانية،   

يوجه من العودة الى المفاوضات مع االسرائيليين هو الكشف عن وجه اسرائيل الحقيقي، وان              ) ابو مازن (
رسالة الى العالم مفادها ان الدولة العبرية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، يرفضان السالم مع العـرب                

  .ومع الفلسطينيين، وان الحكومة االسرائيلية الحالية غير معنية بالسالم بالمرة، على حد قوله
 العودة الى المفاوضات، ولكنّهم ال      وزاد الضابط االسرائيلي قائال العضاء اللجنة ان الفلسطينيين يريدون        

واوضح الضابط بيداتز ان الرئيس الفلسطيني      . يثقون ال بالحكومة االسرائيلية وال برئيس الوزراء نتنياهو       
عباس معني بالتوصل الى اتفاق سالم مع الدولة العبرية، ولكنه توصل الى قناعة بـان المنـاورة فـي                   

ئين والحدود باتت صغيرة للغاية، الفتا الـى ان االجهـزة االمنيـة             القضايا االساسية مثل القدس والالج    
االسرائيلية ال تالحظ اي تحول لديه في قضايا الحل النهائي، مشددا علـى ان عبـاس سيحـضر الـى                    
المفاوضات مع نفس المبادئ التي عرضها خالل جولة المفاوضات مع الحكومـة االسـرائيلية الـسابقة                

  .برئاسة ايهود اولمرت
  5/5/2010القدس العربي، 

  
   قلقة من تردي عالقاتها مع دول أوروبية كبرى"إسرائيل" .28

أعربت مصادر إسرائيلية رسمية أمس، حسبما أوردت وسائل إعالم :  برهوم جرايسي- الناصرة
  .إسرائيلية عن قلقها من التردي المستمر لعالقات إسرائيل مع دول أوروبية مركزية

إيطاليا، التي تعتبر إسرائيل رئيس حكومتها سلفيو برلسكوني الصديق األوروبي وتضم الئحة هذه الدول، 
  .األبرز، كما أن بريطانيا تواصل منع دخول ممثل جهاز الموساد إلى سفارة إسرائيل في لندن

اإلسرائيلية أمس، إنه في األبحاث الداخلية في االتحاد األوروبي، تسعى جهات " معاريف"وقالت صحيفة 
 كبرى إلى ربط التقدم في العملية التفاوضية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بمسألة رفع أوروبية

  .مستوى العالقات بين االتحاد وإسرائيل
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وقالت مصادر إسرائيلية إن األزمة السياسية التي ظهرت بين إسرائيل واإلدارة األميركية شجعت دوال 
  .أوروبية على زيادة الضغط على إسرائيل

ضافت المصادر ذاتها أن األوروبيين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو ليست جيدة، ولهذا فإنهم وأ
  .يرغبون في رؤية حكم بديل في إسرائيل، وهو أمر غير شرعي إطالقا

وتقدر أوساط إسرائيلية أن وراء التغير في توجهات ايطاليا، هو أن األخيرة باتت تشعر أنها تقوم بدور 
في االتحاد األوروبي، ألنها الوحيدة التي تحاول تلطيف القرارات األوروبية تجاه " يحةالوزة القب"

  .إسرائيل، وحتى ضم إسرائيل كعضو كامل في االتحاد األوروبي، كما دعا مؤخرا برلسكوني
ة وقالت الرسائل اإليطالية لحكومة نتنياهو، إنها لن تؤيد استمرار االستيطان في مستوطنات الضفة الغربي

المحتلة، وبهذا تكون إيطاليا، حسب المصادر اإلسرائيلية، قد انضمت إلى الدول التي تطالب إسرائيل 
  .بتجميد االستيطان

  5/5/2010الغد، االردن، 
  

   تهدد بتقليص مخصصات المياه للفلسطينيين "إسرائيل" .29
تهديداتـه  " إسرائيل بيتنا "داو  كرر وزير البنى التحتية اإلسرائيلي عوزي الن      : القدس المحتلة، باقة الغربية   

بتقليص حجم المياه المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحجة استمرار تدفق المياه العادمة من مناطق              
السلطة إلى إسرائيل، وعدم إقدام الفلسطينيين على إنشاء محطات لمعالجة المياه العادم وبالتالي استغاللها              

إذا اسـتمر   "عالم اإلسرائيلية عن النداو قوله خالل مؤتمر للميـاه          ونقلت وسائل اإل   .في الري الزراعي  
الفلسطينيون بالوضع الحالي فلن تمنحهم إسرائيل مياه أكثر من الكمية الدنيا الملزمة إلسرائيل في إطـار                

  ". االتفاقات
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
  "وي النوحظر االنتشار"تطلب من مصر عدم الحشد ضدها في " إسرائيل" .30

تحاول منع مصر من حشد الدول ضدها " اسرائيل"كبير، أمس، ان " إسرائيلي"كشف مسؤول : )رويترز(
في مؤتمر مراجعة حظر االنتشار النووي المنعقد في مقر األمم المتحدة بنيويورك، وانها سعت من خالل 

ية هي التهديد ة االيرانمحادثات على مستوى عال لحث القاهرة على اعتبار أن الطموحات النووي
  .االقليمي

الذي التقى بالرئيس المصري " اإلسرائيلي"ونقل الرسالة وفد برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
ورداً على سؤال بشأن رد وفد  .حسني مبارك في شرم الشيخ، األحد الماضي، مع افتتاح أعمال المؤتمر

، ولكنهم يشعرون انهم ال يستطيعون دعم حملة هم يعرفون ان إيران هي المشكلة"مبارك، قال المسؤول 
  ". أيضا" إسرائيل"ضد إيران دون ممارسة ضغط على 

  5/5/2010الخليج، 
  

  »تل أبيب« خططاً إلنشاء خط قطارات يربط الضفة الغربية بالقدس واالحتالل يعّد .31
إلنشاء شبكة سكك ، أن وزارته تعكف حالياً على اإلعداد "يسرائيل كاتس"أكد وزير النقل اإلسرائيلي 

وقال الوزير كاتس خالل جولة قام بها . حديدية في الضفة الغربية تربط المستوطنات بالمدن اإلسرائيلية
إن التخطيط لبناء سكة حديدية جرى مع أطراف دولية فعالة، حيث أبدوا : في مستوطنات الضفة الغربية

  ".ء خط سكة حديد بين منطقة وادي جنين إلى القدسمشيراً إلى اإلعداد حالياً إلنشا, اهتماماً كبيرة للفكرة
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من جانبة اعتبر مستشار الحركة اإلسالمية لشؤون القدس والمسجد األقصى علي أبو شيخة هذا اإلعالن 
تحركاً سلبياً يزيد من وطأة الضغوطات التي تمارسها سلطات االحتالل على الفلسطينيين والمقدسيين "

  ".على وجه الخصوص
أن هذه المخططات تفاقم من مشكلة التواصل بين الضفة الغربية " لسبيل""يخة في حديث لـوأكد أبو ش

والقدس؛ ألنها ستقطع األراضي بحسب مسار خط القطارات، وتسهم في خلق شكل جديد لألرض وفقاً 
  .للمخططات الصهيونية الهادفة لتغيير معالم األرض

  5/5/2010السبيل، األردن، 
  

  البون بحجز أموال السلطة الفلسطينية بعد حظرها العمل بالمستوطناتقادة المستوطنون يط .32
دعا قادة المستوطنين إلى حجز اموال السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل في اعقاب قرارها حظر عمل 

وقال رئيس مجلس المستوطنين، داني ديان، إن قرار السلطة  .الفلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية
حجز األموال التي تجبيها اسرائيل لصالح "، داعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى "لية عدائيةعم"هو بمثابة 

فلدى اسرائيل وسائل . السلطة، وعلى الفور، بهدف تعويض المصانع التي تضررت من اعالن السلطة
 ". اقتصادية كافية إلجبار الفلسطينيين للتراجع عن اعالنهم

  4/5/2010، 48عرب
  

   ال تبشر بانطالقة في المفاوضات"إسرائيل"قف حكومة موا: بركةمحمد  .33
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، مـساء  : الناصرة ـ زهير أندراوس 

أمس، أمام الهيئة العامة للكنيست، إن مواقف حكومة بنيامين نتنياهو بشأن العملية التفاوضية ال تبشر بأي                
  .اوضات مع الجانب الفلسطينيانطالقة في المف

جاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الكنيست خالل الجلسة التي بحثت اقتـراحين لحجـب الثقـة عـن                    
إن السالم ليس مجرد كالم يطلقه رئيس حكومة، وإنما هو برنامج جوهري على رئـيس               ' الحكومة، وقال 

ئا مـن برنامجـه الـسياسي، وهـو يريـد           الحكومة أن يقره، إال أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يغير شي          
مفاوضات تقارب، دون أن يتقرب من الحل الدائم، وهو يريد محادثات سالم ولكن دون التوصـل إلـى                  

  .'سالم، فهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات
  5/5/2010القدس العربي، 

  
   نتنياهوديوان الحكومة اإلسرائيلية ينفي أن تكون زيارة الودر لألردن تّمت بتكليف من .34

االسرائيلية في عددها الصادر امس النقاب عن ان        ' معاريف'كشفت صحيفة   : زهير اندراوس  ـ الناصرة
المقرب من رئيس الوزراء، الملياردير اليهودي رونالد الودر، زار في االيام االخيـرة االردن واجـرى       

فة، بن كاسبيت، انهـم فـي       وقال المحلل السياسي في الصحي    . عدة لقاءات على مستوى عال في المملكة      
ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو ينفون ان يكون هذا بتكليف مـن رئـيس الـوزراء،                 
ويدعون بأن الودر اطلع نتنياهو على االمر بأثر رجعي فقط، بعد ان عاد من االردن وجاء الى الـبالد                   

  .امس االول
توجه الصحيفة بـالقول ان رئـيس الكـونغرس اليهـودي           وبحسب الصحيفة فقد رد ديوان نتنياهو على        

العالمي، رونالد الودر هو صديق شخصي لرئيس الوزراء نتنياهو، وان المرة االخيرة التـي قـام بهـا                  
 سنة، وزاد البيان الرسمي ان الودر يـسافر         12الودر بمهمة سياسية من اجل رئيس الوزراء كانت قبل          

  .فة، في اطار منصبه في الكونغرس اليهودي العالميبين الحين واالخر الى دول مختل
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وتابع البيان ان رئيس الوزراء لم يعرف مسبقا بزيارة الودر الى االردن، وهو بالتأكيد لم يبعث به الـى                   
هناك كمبعوث له، فضال عن ذلك، جاء ايضا في البيان، فان رئيس الوزراء ال يحتاج على االطالق الى                  

ل الى االردن، فعند الحاجة يفعل هذا مباشرة بحديث هاتفي مع الملـك، او مـن                مبعوثين كي يوجه رسائ   
  .خالل مبعوث رسمي االمر الذي حصل ايضا في االيام االخيرة

  5/5/2010القدس العربي، 
  

  2006 يختلف عن 2010حزب اللّه : االستخبارات اإلسرائيلّية .35
حافـة  « بصواريخ بعيدة المدى ليس سـوى         حزب اهللا  االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن تزود    رأت  
صـواريخ  «ألنه يملك حالياً ترسانة من آالف الصواريخ من مختلف األنواع واألمداء، بما فيهـا      » الجليد

  .»تعمل على الوقود الصلب وبعيدة المدى وأكثر دقة
ق عنـوان   ورفض رئيس قسم األبحاث في االستخبارات اإلسرائيلية، أمان، العميد يوسي بايدتس، إطـال            

رسمي «وبشكل  » تتم بشكل دائم  «التهريب على عملية نقل الوسائل القتالية من سوريا إلى حزب اهللا ألنها             
  .، من قبل النظامين السوري واإليراني»ومنظم

وشدد بايدتس، خالل مثوله أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، على خطورة امتالك حـزب اهللا                
وفي الوقت نفـسه    » من نصب قواعد إلطالقها في عمق األراضي اللبنانية       «ها تُمكِّنه   أسلحة متطورة ألن  

وأجرى مقارنة بين القدرات العسكرية لحـزب       . »تمنحه القدرة على إصابة عمق األراضي اإلسرائيلية      «
 يختلـف عـن نمـوذج       2010نموذج حزب اهللا    «اهللا في المرحلة الحالية مع قدراته السابقة، بالقول إن          

2006«.  
في مقابل التراكم الكمي والنوعي لقدراته الصاروخية، رأى بايدتس أن حزب اهللا يواجه حالة توتر داخلي                

فمن جهة هو ملتزم بالجهاد وإيران، ومن جهة أخرى لديـه اعتباراتـه الـسياسية               : بين هوياته المختلفة  
أضاف بايـدتس أن    . ة مع إسرائيل حالياً   الداخلية واحتياجات الطائفة الشيعية، ولهذه األسباب يلتزم التهدئ       

االستخبارات العسكرية تقدر بأن حزب اهللا غير معني بمواجهة شاملة مع إسرائيل ويخشاها، لكنه يستعد               
  .لها، أضف إلى أنه ما زال يتعهد علناً بتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل

أن سوريا تواصل الـسير علـى       «تي ترى   أما على الصعيد السوري، فكرر بايدتس الرؤية اإلسرائيلية ال        
فمـن جهـة، تطـور      . مسارين، من دون أن ترى نفسها مطالبة باختيار أحدهما من قبل الساحة الدولية            

عالقاتها مع الغرب والدول العربية وتركيا، وتستعيد نفوذها في لبنان، ومن جهة أخرى ترسخ تعاونهـا                
  .»سطينياالستراتيجي مع إيران وحزب اهللا واإلرهاب الفل

االستخبارات العسكرية تلمح رغبة لدى السوريين بالتوصل إلى تـسوية،          «وأكد رئيس قسم األبحاث أن      
، وأشار إلى أن    »لكن بشروطها، أي استعادة هضبة الجوالن بالكامل، إضافة إلى الدور األميركي الفاعل           

 . »القيام بخطوات لبناء الثقة« بـسوريا ال تثق بالحكومة اإلسرائيلية الحالية، وبالتالي فهي غير معنية
  5/5/2010األخبار، 

  
  ها للوجود الفلسطيني فيه مدمراًّدإمام األقصى يستنكر المخطط االستيطاني الجديد في القدس ويع .36

 استنكر إمام المسجد األقصى المبارك النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس :القدس المحتلة
 الجديد لبناء عشرات اآلالف من الوحدات السكنية في اإلسرائيليسالمة المخطط الشيخ يوسف جمعة 

إن المخطط التهويدي الجديد : "وقال سالمة في بيان له أمس الثالثاء. الجزء الشرقي من المدينة المقدسة
 ألف وحدة 200لبناء " ، أرييه كينج"إسرائيل"للمدينة المقدسة، والذي قدمه مؤسس صندوق أرض 

يطانية جديدة في القدس الشرقية، يظهر بجالء أن آرييه كينج يخطط الستقدام مليون يهودي للسكن في است
المدينة المقدسة إلحداث تغيير ديموغرافي بها لصالح اليهود، وهو ما تقوم به المؤسسات اإلسرائيلية، 
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 اإلسرائيلية تسعى إلى  كما أن المخططات... عام يهودية المدينة المقدسة2020والتي تخطط ليكون عام 
وأشار سالمة إلى  ".ضم الكتل االستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة، وخفض الوجود الفلسطيني بها

أن عدداً من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي سيقومون بتقديم مشروع قانون للتصويت عليه في الكنيست؛ من 
  . تسيطر عليها سلطات االحتاللأجل ضم مستوطنات القدس إلى نفوذ بلدية القدس، والتي

  5/5/2010السبيل، األردن، 
  

  االحتالل يتوغل في جنين ويخطر بهدم منشأتين في الخليل .37
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في وقت متأخر من ليلة أمس، عدة بلدات في غرب : الضفة الغربية

  .مدينة جنين وقامت بأعمال تمشيط دون أن يبلغ عن اعتقاالت
سياق متصل، سلمت قوات االحتالل المواطنين عوض أبو زلطة وأحمد أبو زلطة، إخطارين بهدم وفي 

  .منشآت زراعية يملكانها في المنطقة الغربية للبلدة القريبة من جدار الفصل العنصري
  5/5/2010السبيل، األردن، 

  
  مبعدان إلى غزة يعتصمان داخل معبر بيت حانون .38

ن من المبعدين إلى قطاع غزة مؤخراً داخل معبر بيت حانون شمال قطاع  اعتصم اثنا: سمر خالد-غزة 
 .1948غزة، في محاولة للعودة إلى ديارهما التي أبعدا عنها بالضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

وأفاد الناطق باسم جمعية واعد لألسرى عبد اهللا قنديل أن المبعدين أحمد أبو شلوف وفريد شعبان 
. ل المعبر رغم إطالق جنود االحتالل طلقات تحذيرية في الهواء لمنعهما من المكوث هناكيعتصمان داخ

ال يمكن أن نصمت ونقبل بهذا القرار الجائر الظالم، وسنفعل أي شيء لنعود إلى أهلنا ": وقال أبو شلوف
  ."وديارنا

  5/5/2010الرأي، األردن، 
  

  ذ النكبة مهجّرون وال يسكنون قراهم من48من فلسطينيي% 25 .39
إن الجمعية تضم اآلالف من : "قال مدير مركز جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل داود بدر

 25% ألف مواطن أي ما نسبته 300، مبينا أن أكثر من "المهجرين في مختلف أماكن تواجدهم في البالد
  .1948لتي هجروا منها عام من المواطنين العرب، هم من المهجرين في بالدهم وال يسكنون في قراهم ا

  5/5/2010الدستور، األردن، 
  

   وشرطة االحتالل48اشتباكات بين فلسطينيين من الـ  .40
اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة االحتالل ومتظاهرين فلسطينيين من قريتي دالية : )آي.بي.يو(

 خط غاز على أراض الكرمل وعسفيا قرب مدينة يوكنعام بشمال فلسطين المحتلة وذلك على خلفية مد
 ،48ـ اإلسرائيلية إن المتظاهرين وهم من دروز ال" هآرتس"وذكرت صحيفة  .تابعة ألهالي البلدتين

حصلوا على إذن من الشرطة بالتظاهر إال أن التظاهرة تحولت إلى مواجهات، قالت إنها أسفرت عن 
ضو الكنيست عن الالئحة وقال ع .جرح ثالثة عناصر من الشرطة التي اعتقلت عدداً من األشخاص

الدروز ال ينشرون اإلرهاب، بل هم ضحايا لسياسة حكومية تزرع "العربية الموحدة طالب الصانع إن 
  ". اإلرهاب ضدهم من سنوات وضد تاريخهم وحقهم في المساواة والعدالة االجتماعية

  5/5/2010الخليج، 
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  48حملة لمقاطعة بضائع المستوطنات داخل أراضي  .41
 غدا إلطالق حملة لمقاطعة بضائع 48ستعد لجان شعبية وجمعيات أهلية ونسائية داخل أراضي  ت:حيفا

  .المستوطنات بموازاة حملة الكرامة الوطنية التي ترعاها السلطة الفلسطينية منذ شهور
 أن هناك حملة مقاطعة لمنتوجات إسرائيلية، خاصة 48وقال بكر عواودة منسق الحملة داخل أراضي 

صنعة في المستوطنات، تتصاعد في كل العالم خاصة بعد العدوان على غزة، وذلك كضغط تلك الم
 قال عواودة إن هذه المقاطعة "العرب"وفي تصريح لـ .اقتصادي سياسي على طريق إنهاء االحتالل

بدأت تثمر وهناك أسواق أوروبية وعالمية أغلقت أبوابها أمام هذه المنتجات، مما شكل ضربة اقتصادية 
من خالل فحص موضوعي شامل من قبل اقتصاديين، تبين أن األسواق العربية في "لمستوطنين، وتابع ل

الداخل مليئة بهذه المنتوجات التي تصنع على أراض احتلت بالقوة وتستغل أرباحها لصب الماء على 
ة اليوم ما يزيد طاحونة االحتالل وتكريس المستوطنات، وتبلغ نسبة المبيعات في األسواق العربية المحلي

  . " مليون دوالر سنويا100على 
  5/5/2010العرب، قطر، 

  
  وفاة شاب في انهيار نفق على الحدود المصرية .42

 الشاب أحمد صقر، من إن معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ .دقال :  أشرف الهور-غزة 
  .اثر انهيار نفق في مدينة رفحسكان مدينة خان يونس وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة 

 150 عدد من قضوا في هذه الحوادث خالل األعوام الثالثة الماضية وصل لنحو أنوتقول إحصائيات 
  .شبانا كان آخرهم أربعة شبان قضوا قبل أيام

  5/5/2010القدس العربي، 
  

   معتقالً فلسطينياً الشهر الماضي285و شهيداً 11: تقرير حقوقي .43
، في تقريرها الشهري، بأن أحد عشر مواطناً "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان" مؤسسة  أفادت:رام اهللا

فلسطينياً استشهدوا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهر 
  .، ستة في الضفة وخمسة في غزة)إبريل/ نيسان(المنصرم 

، أن قوات االحتالل واصلت حمالتها االعتقالية "اإلنسانالتضامن الدولي لحقوق "وذكر تقرير مؤسسة 
  .مواطناً" 285" إبريل الماضي، حيث اعتقل أكثر من /خالل شهر نيسان

  4/5/2010 قدس برس،
  

   طفل100 من أكثر بينهم 2010 منذ بداية فلسطينياً 1451 تعتقل قوات االحتالل: فروانة .44
ن مجمل أ عبد الناصر فروانة الثالثاء باألسرىؤون فاد الباحث المختص بشأ:  وليد عوض-رام اهللا 

 12 حالة اعتقال، بمعدل 1451 قد بلغت )2010(حاالت االعتقال التي سجلت منذ بداية العام الجاري
 حالة اعتقال من 28، وان غالبيتها العظمى كانت في مناطق الضفة الغربية، باستثناء حالة اعتقال يومياً

 صيادا من غزة تم احتجازهم لفترات متفاوتة، فيما شهدت مدينة القدس 25بة  لقراباإلضافةقطاع غزة، 
مارس الماضي عقب المواجهات التي وقعت في / آذار في حاالت االعتقاالت خالل شهر  ملحوظاًارتفاعاً

  .األقصىالمدينة جراء افتتاح كنيس يهودي قرب المسجد 
  .ئة طفل اقل من الثامنة عشرة من عمرهم من ماوأكثر مواطنات 9 بان االعتقاالت شملت وأكد

 الماضية سارت بشكل متعرج حيث سجل األربعة وتيرة االعتقاالت خالل الشهور أن فروانة وأوضح
 حالة 322 إلى فبراير لتصل / حالة اعتقال، وانخفضت خالل شباط377 يناير /خالل كانون الثاني
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 ابريل / حالة اعتقال، لتنخفض خالل نيسان478 إلىمارس ووصلت / آذاراعتقال، ثم تصاعدت خالل 
  . حالة اعتقال 274 إلىالماضي 

  5/5/2010القدس العربي، 
  

  اللجنة العليا لألسرى تطالب األمم المتحدة بوضع حد لممارسات االحتالل بحق األسرى .45
لمتحدة  طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي األمم ا:رام اهللا

وضع حد لممارسات االحتالل اإلجرامية التعسفية بحق األسرى، والضغط عليه لوقف "بضرورة 
وأوضح محمد  ".االنتهاكات الجديدة بحق األسرى والذي ينوى االحتالل تنفيذها خالل الفترة القادمة

رد فولك مقرر وجهت رسالة إلى ريتش"رضوان، رئيس لجنة التواصل الدولي باللجنة العليا، أن لجنته 
األمم المتحدة الخاص في األراضي الفلسطينية طالبت فيها لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بتحمل 
مسؤولياتها القانونية واإلنسانية واألخالقية تجاه األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل ووقف 

ات والمواثيق الدولية، والتي من المتوقع أن تشهد االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم والتي تخالف كافة المعاهد
تصاعداً خطيراً، بعد قرار مكتب رئيس حكومة االحتالل نتنياهو تشديد اإلجراءات التعسفية بحق األسرى 

  ".للضغط على الفلسطينيين في صفقة شاليط
  4/5/2010 قدس برس،

  
  براتها للضغط عليه للتعاون مع مخا فلسطينياًأسيراً تجّوع "إسرائيل" .46

 في مركز تحقيق عسقالن اإلسرائيليين المحققين أن الفلسطيني األسيرذكر نادي :  وليد عوض-رام اهللا 
 سيبقى بال طعام حتى بأنه عاما وبشكل متعمد لمدة يومين، وابلغوه 19 يبلغ من العمرأسيرقاموا بتجويع 

 انه رفض االنصياع إال ائيليةاإلسريتجاوب معهم ويتعاون معهم بان يصبح مرشدا عميال للمخابرات 
 وقاموا بتبصيمه وأميته األسير في بيان صحافي بان المحققين استغلوا جهل األسيروبين نادي  .لطلبهم
 انه إلى  ال يعرفهم، مشيراًأناس حول أوراق ال يعرف ما جاء فيها، كما جعلوه يوقع على أوراقعلى 

 برفع شكوى ضد السجانين الذين مارسوا التعذيب أيضاًسيتابع الموضوع من الناحية القانونية، وسيقوم 
  .أيام عن طريق تجويعه لعدة األسيربحق 

  5/5/2010القدس العربي، 
  

  بسبب الحصاراألونروا بحاجة إلى مائة مدرسة ال تستطيع بناءها : غزة .47
يعاني قطاع غزة من نقص المدارس والمنشآت التعليمية نتيجة الحصار : ضياء الكحلوت -غزة 

اإلسرائيلي المشدد وعدم التمكن من إعمار مدارس دمرت بالكامل أو تعرضت للتدمير الجزئي خالل 
  .الحرب اإلسرائيلية األخيرة قبل أكثر من عام

ونروا التي تقول إنها بحاجة إلى مائة األهذا الوضع ال تعانيه الحكومة المقالة فقط، بل يصل لوكالة 
ستشار اإلعالمي لألونروا بغزة عدنان أبو حسنة إنهم يحتاجون لبناء  وقال الم،مدرسة ال تستطيع بناءها

مائة مدرسة جديدة وإن لديهم المشاريع والخطط واألراضي واألموال، لكن الحصار اإلسرائيلي المشدد 
الحصار اإلسرائيلي يمنعنا "وأضاف أبو حسنة للجزيرة نت  .على القطاع يمنع البناء ويعطل المشاريع

واصفاً النقص في المدارس " ن مواد البناء مفقودة في غزة، وهذا يشكل مشكلة كبيرة لنامن البناء أل
وأشار أبو حسنة إلى أن المشكلة ستتفاقم إذا استمر الحصار اإلسرائيلي ولم تستطع  .بالمشكلة المدمرة

 21 القرن األونروا البناء أو إصالح المدارس التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك في
وذكر أبو حسنة أن األونروا تبذل جهودا جبارة عبر االتصال  .مدارس من الصفيح في قطاع غزة
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باإلسرائيليين على مدار الساعة ومع الرباعية الدولية ومكتب األمين العام في نيويورك للسماح بإدخال 
  .مواد البناء لبناء المدارس والمرافق الالزمة لها

  4/5/2010الجزيرة نت، 
  

  في تقديم الخدمات لالجئين في لبنان" الخداع والتقصير" تتهم األونروا بـ"شاهد"مؤسسة  .48
االنتهاكات لحقوق الالجئين "لحقوق اإلنسان إنها رصدت الكثير من " شاهد" قالت مؤسسة :بيروت

سارع، ونروا،  تمثلت في تخفيض الخدمات المقدمة وبشكل متاألالفلسطينيين في لبنان، من جانب وكالة 
  ".تحت حجة العجز في الموازنة وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه هذه المؤسسة"

، وعدوا )ديفيس(لمباردوا المدير العام لألونروا ونائبة روجرز) سلفاتوري(إن ": "شاهد"وأضاف مؤسسة 
ية، بتبني خطط ، خالل زيارات ميدان2010األهالي في معظم مخيمات وتجمعات لبنان في مطلع عام 

إصالحية تهدف إلى تحسين الخدمات في شتى القطاعات، سواء الطبية والتعليمية والخدمية وتخفيف 
لكن لألسف الشديد ذهبت هذه الوعود ... معاناة الالجئين بشكل ملموس، وقد استبشر الالجئون خيراً

: نه أنه في مجال الصحةنسخة م" قدس برس"وأشارت المؤسسة، في بيان مكتوب وصل  ".أدراج الرياح
ال زال الالجئون الفلسطينيون يعذبون وتنتهك كراماتهم على أبواب المستشفيات الخاصة، وغيرها من "

البعض يتم رفض استقباله بحجة عدم وجود أسرة شاغرة، .. المستشفيات التي تتعاقد معها األونروا 
 في المائة من تكلفة 30 تغطي سوى نسبة والبعض اآلخر يطلب منه تأميناً مسبقاً، ألن األونروا ال

العالج، وآخرون يحتاجون إلى عالج خاص وجرعات قد تصل تكلفة الحقنة الواحدة أو الجرعة ما يزيد 
عن األلف دوالر، بينما األونروا تتهرب من المساعدة بحجة أن هذه الحاالت ال تدخل ضمن معايير 

لمماطلة والخداع في عالج ذوي العمليات الباردة والتي قد االستشفاء المعتمدة من األونروا، وغيرها وا
  ".تطول مدة انتظارهم شهوراً بل سنوات

ال زالت األونروا تعتمد سياسات تعليمية تؤدي إلى تدني مستوى : في مجال التعليم"وأضافت أنه 
 للتالميذ تماشياً مع التحصيل العلمي في مدارسها، ومنها سياسة الترفيع اآللي، وعدم تقديم التعليم النوعي

المنهجية الجديدة والتي تتطلب منسقين للمواد التعليمية داخل حرم كل مدرسة، بل تعمد األونروا إلى 
تعيين موجهين بعدد محدود جداً، ال يستطيعون زيارة المدرس واإلشراف عليه سوى مرة أو مرتين 

لمتفوقين في الجامعات وحرمانهم من سنوياً، والموضوع األخطر في مجال التعليم هو عقاب الطلبة ا
أن األونروا عمدت خالل " شاهد"وأكدت  .، بحسب المؤسسة الحقوقية"المكافآت التي تقدمها لهم الجامعات

الفترة الحالية، وخاصة مكتب تقديم المنح الدراسية، إلى وقف منح الطالب الجامعيين المتفوقين أو اقتطاع 
وتساءلت  .نهم يتلقون مكافآت من الجامعة بسبب تفوقهم على دفعاتهممبلغ من منحهم الجامعية بحجة أ

وأين تنفق وعلى من توزع، وخصوصاً أنه لم ترصد زيادة في عدد .. أين تذهب هذه األموال"المؤسسة 
  ".الطالب متلقي المنح الجامعية خالل العام

حدث وال "في بيانها " شاهد" فقالت أما على صعيد مشاريع البنية التحتية وإعادة اإلعمار في المخيمات،
فمخيم المية ومية شرقي صيدا، تقوم األونروا في الوقت الحالي بحفر بئر للمياه بتكلفة نصف .. حرج

مليون دوالر، بينما البئر القديم وبنفس المواصفات والذي تم إنشاؤه من قبل مؤسسة غير حكومية لم 
ذا الهدر الهائل في أموال الالجئين الفلسطينيين، إذ فقط، فلماذا ه.. يكلف سوى سبعين ألف دوالر

  ".باإلمكان حفر عشرات اآلبار بنفس المبلغ خصوصاً أن مخيم الجليل في بعلبك يئن من العطش
رائحة الخداع " منزالً في مخيم برج الشمالي؛ أوضحت المؤسسة، أن 345وعلى صعيد إعادة إعمار 

وا، خصوصاً بعد أن هدرت األونروا مبلغاً كبيراً على والمكر تفوح بشكل مفضوح من قبل األونر
اإلداريات من المنحة المقدمة من الهالل األحمر اإلماراتي ووجدت نفسها عاجزة عن اإليفاء بالتزاماتها 

األونروا لجأت في هذه " وأضافت أن". بإعمار جميع المنازل المتفق عليها مع الهالل األحمر اإلماراتي
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تقوم من خاللها بوقف التعاقد مع المقاولين والقيام بإعطاء مبلغ مقطوع إلى صاحب األيام إلى خطوة 
  .، حسب قولها"المنزل على أن يقوم هو بإعماره ويتحمل مسؤولياته، هروباً من المسؤولية

حتى اآلن لم تبدأ األونروا باإلعمار سوى في الرزمة "أنه " شاهد"وفي  مخيم نهر البارد، ذكرت مؤسسة 
ى من المناطق المخصصة إلعادة اإلعمار وبشكل بطيء جداً ال يتماشي مع حجم النكبة التي مرت األول

على هذا المخيم، حيث ال يعمل به سوى عدد محدود جداً من العمال، ال يتجاوز أحياناً العشرين عامالً،  
، مشيرة "من الكراجاتوغيرها " البراكسات"مع أن األهالي يعيشون حياة بؤس وشقاء في البيوت الجاهزة 

الكثير من المبالغ المقدمة من الدول المانحة قد تم هدرها على اإلداريات والمكاتب والمرتبات "إلى أن 
  ".الخيالية للموظفين سواء العرب منهم أو األجانب على حساب إعادة إعمار المخيم المنكوب

 سياسة دولية تهدف إلى تهجير أهلنا إن كانت تنفذ"إنها تسأل األونروا : وقالت المؤسسة الحقوقية
، وطالبت بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة بتشكيل لجنة !"وحرمانهم من حق عودتهم إلى ديارهم؟

  .تحقيق حول كل هذه المطالب
  4/5/2010 قدس برس،

  
  "رواتب الموظفين ال تعاني أزمة بل مسألة وقت فقط" :مالية غزة .49

ظ وكيل وزارة المالية بحكومة غزة، حملة اإلشاعات التي تطلقها بعض استنكر إسماعيل محفو: غزة
األبواق اإلعالمية حول فرض الحكومة ضرائب معينة على المواطنين في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود 

وأكد  .حملة ممنهجة تتعرض لها الحكومة تهدف إلى نزع الثقة المزروعة بين المواطن والحكومة
الحكومية؛ أن هذه الحملة ستفشل فشالً ذريعاً " الرأي"محفوظ في تصريحات صحفية نشرت على صحيفة 

كما فشلت الحمالت السابقة، كونها تتكون من افتراءات وأكاذيب ليس لها أي أساس على أرض الواقع، 
  .منتقدا القائمين على هذه الحمالت

القضايا األساسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني كقضايا وطالب القائمين على الحمالت التركيز على 
الفصل العنصري والترحيل إلى قطاع غزة، وقضايا انتزاع الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة 
واالعتداء على المقدسات وتكريس المستوطنات في الضفة والقدس، وكذلك تفعيل قضايا األسرى وما 

  . سنوات3 الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ يعانونه في سجون االحتالل وقضية
وبين محفوظ، أن حكومته لم تفرض ضرائب جديدة على المواطنين الفلسطينيين، مضيفا بأنه ال يوجد 
شيء جديد في المجتمع الفلسطيني بهذا الخصوص، وأن كل دول العالم عندما تريد أن تمول نفقاتها 

يل والذي يتمثل في اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية العامة فإن لها مصادر لهذا التمو
كالرسوم الجمركية والخدمات المحلية، وأيضا ما تملكه الدولة من موارد طبيعية واستثمارات هنا أو 
هناك وبعض المساعدات الخارجية التي تأتيها من بعض الدول، مبينا أن الدولة التي ال تكفيها كل هذه 

  .ة تغرق في مستنقع الديون كما هو الحال في كثير من الدول المحيطة بناالموارد عاد
الكثير من الرواتب التي ندفعها ليست لموظفين نحن وظفناهم ولكنهم موجودون : "وأوضح محفوظ قائال

أصال منذ عهد السلطة السابقة ولكن لم يستنكفوا وانتموا إلى وطنهم، هؤالء الناس نحن ندفع رواتبهم 
 32فين الذين تم توظيفهم في الحكومة العاشرة هم قالئل جدا، وعدد ال يذكر عندما نتحدث عن والموظ

ألف موظف يتقاضون رواتبهم من الحكومة بغزة، أضف إلى ذلك الذين تنقطع رواتبهم من حكومة رام 
ها في اهللا ، فإن الحكومة ما زالت عند التزامها وهي تصرف رواتبهم كاملة وفق األنظمة المعمول ب

  .قطاع غزة، طالما أنهم على رأس عملهم
 مليون دوالر كمساعدات للعمال، وصرف رواتب 25إن الحكومة التي تستطيع صرف : "وأضاف

 30 مليون دوالر مساعدات المتضررين من الحرب، وتدفع 45موظفيها في ظل الحرب ، وتصرف 
وإنهاء حالة الفوضى المرورية، ال مليون دوالر لوزارة المواصالت من أجل تنظيم قطاع السيارات 
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يمكن لمن يفعل كل ذلك أن يعيش أزمة مالية، وإن ما يحدث ليس أزمة بل حالة عابرة ومسألة وقت 
  ".فقط، وستعود األمور إلى طبيعتها

 5/5/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  نيالبنك التجاري األردني يدمج فروعه في فلسطين مع بنك الرفاه الفلسطي .50
 الثالثاء عن توصله التفاق دمج فروعه العاملة في أمس األردني البنك التجاري أعلن -بترا-عمان

 المالية األوراق وهيئة األردنيوقال البنك، الذي ابلغ البنك المركزي  .فلسطين مع بنك الرفاه الفلسطيني
اك وعدم استخدام جزء من  لرفع رأس ماله هنإضافية أموال الدمج سيجنبه ضخ إنفي تفاصيل االتفاق، 

  .رأس مال البنك في عمان لهذه الغاية
 العاملة في فلسطين رفع رأس مالها قبل نهاية األجنبيةوكانت سلطة النقد الفلسطينية قد طلبت من البنوك 

  . مليون دوالر50 مليون دوالر كحد ادنى الى35العام الحالي من
  5/5/2010الرأي، األردن، 

  
   مليون دوالر62 بلغ 2009باح صندوق االستثمار خالل صافي أر:  رام اهللا .51

محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار، اليوم، أن أرباح الصندوق بلغت . أعلن د: رام اهللا
 مليون دوالر أميركي، وأن إدارة الصندوق أصدرت توصية إلى الهيئة العامة 62خالل العام المنصرم 

  .والر أمريكي على المستثمرين مليون د40بتوزيع ما قيمته 
  4/5/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

   
  مكر ودهاء وتضليل وذكاء.. اإلعالم اإلسرائيلي: عرض كتاب .52

 بالحديث عن "إسرائيل"بدأ الكاتب باسل النيرب سرده عن اإلعالم في :  وكاالت-فلسطين اليوم
وعالقتها بالدعوة وبدايات استخدام هذا التكتيك من قبل " دعاية"البروباجاندا مبيناً أن تاريخ استعمال كلمة 

  .الصهيونية قبل إنشاء الكيان اإلسرائيلي لخدمة أطماعه في المنطقة تمهيدياً إلقامة الدولة الموعودة
واتسمت الدعاية اإلسرائيلية بالدهاء والذكاء، واستخدمت أسلوب التكرار والتعمية والتلميع من خالل 

ائل الشخصية واإلعالمية غالباً، ونجحت الدعاية اإلسرائيلية في تحقيق أهدافها بدءاً من مجموعة من الوس
  .صياغة الرأي العام الغربي مروراً بالقيادة السياسية في الغرب والشرق

جيش الدفاع "أقنعت الدعاية اإلسرائيلية بأن فلسطين موطن اليهود منذ القدم وأنها دولة مسالمة 
ديد المستمر لها من الدول المحيطة ذات الطبيعة العدائية، وترسيخ وصف الشخصية والته" اإلسرائيلي

  ".بربرية متخلفة، عدوانية"مقابل شخصيات عربية " ذكية، فعالة، منتجة"اإلسرائيلية بأنها 
التضليل اإلعالمي من أعتى أدوات الدولة اإلسرائيلية متضمنا تضليال مستمراً وبأساليب متعددة وبصيغ 

 قسم استخبارات التضليل اإلعالمي "إسرائيل"ولهذا أنشأت . ينة وبقوالب مختلفة تقنع حتى المترددمتبا
فضالً عن الدور الرئيسي لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة حيث تلتزم خطوطاً محددة في التعامل مع 

  .الخارج ضمن أجندة التضليل اإلعالمي
، وثبت ."تنا واستطاع أن يتحرك للحصول على مشروعيتها الدوليةلقد أقام اإلعالم دول"يقول بن جورين 

  .عسكري، سياسي وإعالمي: أن إسرائيل تدير أمورها عبر ثالثة آفاق
قتل "يذكر أن هذا الكتاب هو الكتاب الرابع للمؤلف باسل النيرب، وقد صدر كتابه األول بعنوان 

عن دار غيناء للنشر، والثاني تحت عنوان " عربيةاالغتياالت األميركية للصورة اإلعالمية ال.. الشهود
  .عن مكتبة العبيكان" المرتزقة جيوش الظل"عن مكتبة العبيكان، والثالث " المرأة في إسرائيل"

 4/5/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
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  األردن لن يكون ساحة لتصفية القضية الفلسطينية: الرفاعي .53

على الموقف االردني الذي عبر عنـه جاللـة الملـك             سمير الرفاعي  رئيس الوزراء أكد  : بترا – عمان
عبداهللا الثاني بدقة ووضوح في اكثر من مناسبة بان على اسرائيل ان تعلم ان أمنها ومستقبلها ليس مـن                   
خالل التمترس وراء قلعة وانما من خالل سالم شامل وعادل يعيد الحقوق الصحابها وبما يمكنهـا مـن                  

  .نطقة بشكل طبيعياالندماج مع الم
وقال رئيس الوزراء ان اسرائيل لديها خيار اما ان تكون في المنطقة او تكون جزءا من المنطقة مبينا ان                   
الطريقة الوحيدة لتحقيق الشرط الثاني هي من خالل اعـادة االراضـي العربيـة المحتلـة الصـحابها                  

م اال بوجود دولة فلسطينية وعاصمتها      والرضوخ لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا انه لن يكون هناك سال         
  .القدس وهو الحل الوحيد الذي يقبله االردن ويرضاه

وشدد على ان الحديث عن اي تصفية للقضية الفلسطينية على حساب االردن غير مقبول جملة وتفصيال                
 يعرف  وان االردن لن يكون ساحة الي تصفيات مبينا ان من يتحدث عن هذا االمر ال يعرف االردن وال                 

  تاريخه وغير مدرك او واع لحاضر االردن ومستقبله
  5/5/2010الرأي، األردن، 

  
  محامون أردنيون يطلبون إجراء تحقيق بشأن استخدام مصر للغاز ضد عمال أنفاق غزة .54

يسعى محامون أردنيون لتقديم بالغ إلى النائب العام المصري إلجراء تحقيق قضائي : محمد محيسن
لغاز السام في األنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع حول استخدام مصر ل
وتقدم المحامون الذين يقارب عددهم الثالثين بعريضة إلى نقيب المحامين تحثه . ضحايا بين الفلسطينيين

، على تقديم طلب رسمي إلى األمين العام لالتحاد العربي ليفي بمسؤولياته القانونية في هذا الموضوع
  .حسب نص العريضة

األلم يطال العرب وكل إنسان حر، وخاصة المحامين الذين يدركون مدى تحريم الغاز "وأكد المحامون 
السام، وتواتر المواثيق الدولية على تحريم األسلحة الكيماوية باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية، ولن تطفئ 

  ". مدى صحة االدعاءات أو نفيهاهذه الآلالم سوى بتحقيق قضائي يتوخى الموضوعية لبيان
وطالبوا بتحقيق قضائي مستقل يتولى المسؤولية، ويتوخى الموضوعية، مشددين على عدم أهمية 

  ".إنما الحقائق الجلية"التنديدات والشجب واالستنكار 
ليس الوحيد لمتابعتها   " السبيل"من جانبه، أوضح المحامي علي أبو السكر أحد الموقعين على الوثيقة أن             و

 القانون المصري أو من خالل القانون الـدولي، وذلـك بتبنـي              القانون األردني بل من خالل     من خالل 
  .المرافعة عن ذوي الشهداء الذين سقطوا بالغاز السام

  5/5/2010السبيل، األردن، 
  

   ما زالت تعرقل زيارة الخبراء االردنيين لترميم منحدر باب المغاربة"سرائيلإ" .55
على جدول أعمال المجلس التنفيذي التابع لها كافة " اليونسكو"ادرجت منظمة : دالحفيظ ايمن عب-عمان 

النقاط المتعلقة بفلسطين، ومنها مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى تمكين الخبراء األردنيين وخبراء دائرة 
ه المملكة ، األوقاف من الوصول إلى موقع باب المغاربة ألخذ القياسات الالزمة للتصميم الذي اقترحت

واكدت مصادر حكومية  .لترميم منحدر باب المغاربة وصيانته والذي تمت مناقشته في المجلس
ان التصميم االردني ، يحتاج الى اخذ قياسات ميدانية في الموقع ، إال ان الجانب االسرائيلي " الدستور"لـ

  .ولغاية االن لم تمكّن الخبراء االردنيين من النزول الى الموقع
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مـشروع  "ضافت المصادر الى أن المشروع االردني الذي جاء مضادا للمشروع االسرائيلي والمسمى           وا
حاز على استحسان الهيئات االستشارية لليونسكو ، بعكـس المـشروع           " حل مشكلة طريق باب المغاربة    

  .االسرائيلي الذي إثيرت حوله استفسارات عديدة
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
  بعد حرباً إسرائيلية على لبنان يست"حزب اهللا" .56

علـى   أن تأخر إسرائيل في حربها على لبنان، سببه أن يد الحـزب           ” حزب اهللا “رأى  : االتحاد، وكاالت 
  .الزناد ، مشيراً إلى أن إسرائيل إذا أرادت القيام بخطوة عدوانية فإنها لن تقتصر على لبنان

أن القوى المواجهة إلسـرائيل سـتكون جـاهزة         وشدد نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على          
لكن في تقديرنا أن الظروف الميدانية والسياسية في إسـرائيل وظـروف            “: وقال. التصدي ألي عدوان  

  .”، عوامل ثالثة ال تساعد اآلن على وجود حرب قريبة”حزب اهللا“جهوزية 
لحكومـة الـسورية تقـوم      من جانب آخر ، صرح مسؤول بارز في االستخبارات اإلسرائيلية أمس أن ا            

وبشكل روتيني بشحن أسلحة إلى حزب اهللا اللبناني بشكل يتعدى عمليات التهريب المتفرقة لألسلحة إلى               
وقال الجنرال يوسي بيداتز رئيس قسم أبحاث االستخبارات العسكرية أمام لجنـة برلمانيـة إن                .الحزب

يصل مداها إلى مختلف المسافات ويستخدم    ترسانة حزب اهللا تشمل آالف الصواريخ من مختلف األنواع و         
  .في بعضها الوقود الصلب

   5/5/2010االتحاد، االمارات، 
  

 صفقة أميركية إسرائيلية جديدة :  يحذر"منبـر الوحـدة" .57
  إثر اجتماعه األسبوعي برئاسة نائب الرئيس إميل نجم، في مركز توفيق "منبـر الوحـدة"  لـفي بيان

ية ـ اسرائيلية جديدة عقدت على إيقاع التهديدات االسرائيلية واالميركية ضد صفقة اميرك«طبــارة أن 
لبنان وسوريا، بتواطؤ عربي رسمي باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
اذ وافقت لجنة مبادرة السالم العربية بعد ساعات على بدء المفاوضات بذريعة إعطاء فرصة للجهود 

  .  »ألميركيةا
   5/5/2010السفير، 

    
  في عمل الفلسطينيين مصلحة للبنان:سميرة صالح .58

تربط سميرة صالح بين واقع العمل المحظور قانوناً على الفلسطينيين وبين هاجس الهجرة المترسخ في 
تعط فل«: تضيف.  وهي ترى في االبتعاد عن األرض ابتعادا عن القرار ،تأسيس حياتهملأذهان الشباب 

ولكن لماذا على الفلسطيني أن يشعر . الدولة الفلسطيني حقه وعندها قد يحصل على عمل وقد ال يحصل
 . »بأنه مقموع عمداً من الجانب اللبناني؟

وتؤكد صالح أنه من مصلحة الدولة اللبنانية فتح المجال أمام عمل الفلسطينيين كونه يساهم بشكل كبير 
ة أن الفلسطيني سيصرف دخله في لبنان على عكس أي عامل أجنبي في إنعاش اقتصاد البالد، شارح

 . آخر يتلقى أجره في لبنان ويصرفه في بالده
 قد ساهموا في إنعاش االقتصاد اللبناني 1948وتذكّر بأن الفلسطينيين ومنذ لجوئهم إلى لبنان في العام 

 بحاجة إلى كل الطاقات إلعادة خصوصا وان لبنان كان خارجا من أزمة الحرب العالمية الثانية وكان
 . إعمار البالد، فكان الفلسطيني عنصراً فعاالً في هذا المجال
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إننا لسنا بحاجة إلى قرار بل إلى قانون ألن القرار قابل للتغيير مع تعاقب الوزارات، بينما «إال أنها تؤكد 
 . نيين بعض حقوقهموهي تأمل بتحقق وعود الوزير حرب بمنح الفلسطي. »القانون يبقى ثابتا

  5/5/2010السفير، 
  

   اإلسرائيليمع الكيان" لجنة الصداقة" من ينسحبونالنواب األتراك  .59
الصهيوني روبرت تيباييف، الذي يرئس الجانب الصهيوني في رابطة " الكنيست" أكد عضو :الناصرة 

تراك في الرابطة قد انسحبوا إن الغالبية العظمى من النواب األ: "الصداقة البرلمانية الصهيونية التركية
، بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان بحق "منها مؤخرا في أعقاب التوتر الذي يسود العالقات بين الجانبين

وقال تيباييف، في تصريح نقلته عنه اإلذاعة العبرية مساء الثالثاء  .الفلسطينيين، ال سيما في قطاع غزة
 .، على حد تعبيره"انبها التركي إال أربعة نواب معارضين فقطإنه لم يبق في الرابطة من ج): "4-5(

  4/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  توقعات برفض تحريك دعوى ضد جرائم الحرب في غزة: مصر .60
توقع رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن تواجه أي محاولة فلسطينية  :القاهرة

لمحكمة الجنائية الدولية بناء على تقرير جولدستون الذي رصد جرائم لتحريك دعوى قضائية أمام ا
الحرب في غزة رفضاً من الدول الكبرى التي تسيطر على مجلس األمن، داعياً إلى ضرورة تفعيل 

وقال سرور، في افتتاح االجتماع اإلقليمي الثاني للبرلمانيين العرب في مجال . القانون الدولي اإلنساني
إن السلطة الفلسطينية تقدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية "ولي اإلنساني أمس بالقاهرة، القانون الد

 من النظام األساسي للمحكمة تطلب فيها االنضمام للمحكمة بخصوص 3 فقرة 12الدولية طبقا للمادة 
ك خالفا المشكلة التي يواجهها المدعي العام أن هنا"، موضحاً أن "جرائم الحرب التي وقعت في غزة

، "دوليا على وضع فلسطين كدولة أم ال، وتلك المادة تنص على أن اإلعالن ينبغي أن يقدم من دولة
، "فلسطين لن تستطيع أن تحرك مجلس األمن إلحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية"مشيراً إلى أن 

  " .القانون الدولي يحكمه توازن القوى والمصالح"وذلك ألن 
  5/5/2010الخليج، 

  
   إسرائيلينائب وزير الدفاع السوري يؤكد االستعداد لصد أي عدوان .61

" إسرائيلي"أكد نائب وزير الدفاع السوري العماد أحمد عبد النبي أمس، أن بالده جاهزة لصد أي عدوان 
ال أمان لها، ونحن ال " إسرائيل"إن "اإللكتروني " عكس السير"وقال عبد النبي في تصريح نشره موقع  .
وبين  " .كترث بالتصريحات التي تصدر كل فترة، فالجيش العربي السوري جاهز دائماً لصد أي عدوانن

" اإلسرائيلية"حول صواريخ سكود أكاذيب هدفها صرف األنظار عن الجرائم " اإلسرائيلية"المزاعم "أن 
  " . في فلسطين

  5/5/2010الخليج، 
  

  تجهة إلى غزة محملة بالمساعدات اإلنسانيةقافلة السفن الم: مسؤول هيئة اإلغاثة التركية .62
نؤكد أن هذه السفن "في غزة ) اي اتش اتش(قال محمد كايا مسؤول هيئة اإلغاثة التركية اإلنسانية : غزة

بالكامل تحمل مساعدات إنسانية ونقول لجميع الجهات وإلسرائيل إن هذه السفن ال تحمل أي مساعدات 
  تحمل مواد إنسانية " وأضاف أن القافلة التي تنطلق من تركيا ،"عسكرية أو أمور لها عالقة باألمن
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وإغاثية وإنشائية تهدف لكسر الحصار المفروض على حركة اإلعمار على قطاع غزة من أسمنت 
  ".وألومنيوم وحديد

  5/5/2010الشرق، قطر، 
  

  ممكنأوباما ونتنياهو يناقشان أهمية االنتقال إلى المفاوضات المباشرة في أسرع وقت  .63
أفاد الناطق باسم البيت األبيض روبرت غيبس أن الرئيس األميركـي بـاراك             :  مينا العريبي  -واشنطن  

حـول أفـضل    " دقيقة،   20أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا في مكالمة استمرت           
غالل المحادثات غيـر    طريقة للعمل معا لتحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط وبخاصة من خالل است            

أيـضا  "وأضاف أنهمـا    . "المباشرة ذات الجدية واالنتقال إلى المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن          
وامتنع البيت األبـيض عـن      . "بحثا التحديات اإلقليمية والرئيس أعاد تأكيد التزامه الثابت ألمن إسرائيل         

ـ       وقال   .الخوض في المزيد من التفاصيل حول هذه المكالمة        الـشرق  "مسؤول في البيـت األبـيض لـ
 أجل إعادة الثقة وإعطاء المحادثات غير المباشرة ومن ثم          الرئيس وفريقه يعملون جاهدين من    ": "األوسط

هذا هو تركيزنا اآلن، الرئيس يعتقد أنه من        : "وأضاف". المفاوضات المباشرة أفضل فرص ممكنة للنجاح     
ق السالم الشامل في الشرق األوسط، بما فيه حل الدولتين مع           مصلحة اإلسرائيليين والفلسطينيين أن يتحق    

 ".دولة إسرائيل اليهودية آمنة تعيش جنبا إلى جنب بسالم مع دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على العيش
5/5/2010الشرق األوسط،   

  
  الفلسطينيون يمتلكون القدرة على إقامة دولة مستقلة : منسق األمم المتحدة في فلسطين .64

قال ماكسويل جيالرد، منسق هيئة األمم المتحـدة للـشؤون اإلنـسانية فـي األراضـي                 :مد بالص مح
الفلسطينية، أمس، إن الشعب الفلسطيني، يمتلك القدرة على إقامة دولته المستقلة التـي قـال، إن األمـم                  

عزم الـسلطة   المتحدة، أبدت جاهزيتها لالعتراف بها، بعد إعالن الدكتور سالم فياض، قبل نحو عامين،              
  .2011الفلسطينية، إعالنها في العام 

5/5/2010األيام، فلسطين،   
  

  مليون يورو مساعدة للسلطة في تغطية نفقاتها21االتحاد األوروبي يقدم  .65
قدم االتحاد األوروبي مساهمته الخامسة لهذا العام لصالح دفع الرواتب ومخصـصات التقاعـد               :رام اهللا 

مة المدنية والمتقاعدين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، حيث تم تسيير           بشكل منتظم الى موظفي الخد    
 اآلليـة األوروبيـة     –عبر آلية بيغاس    )  مليون يورو  21( شواقل   384،  812،  103هذه المساهمة بقيمة    

وقـال   . موظف في الخدمة المدنيـة ومتقاعـد      576،  80لدعم الفلسطينيين، وسيستفيد من هذه المساهمة       
أستطيع أن أقول بكل ثقة ان االتحاد األوروبي ارتقى الـى           : "رغير، ممثل االتحاد األوروبي   كريستيان بي 

مستوى المسؤولية في توفير دعم مستدام ومتوقع الى السلطة الفلسطينية بما يتماشى مع االلتزام بمساعدة               
  ".السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم، الى شعبها

5/5/2010الحياة الجديدة،   
  

  لندن تنفي تلقي طلبا إسرائيليا بتعيين بديل لمسؤول الموساد المطرود .66
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أمس، أن الحكومة البريطانية لم تتلـق أي              : )يو بي آي  (

/  طردته فـي مـارس     في سفارتها في لندن، الذي    " الموساد"لتعيين بديل عن مسؤول     " إسرائيل"طلب من   
آذار الماضي على خلفية استخدام جوازات سفر بريطانية في اغتيال القيادي البارز في حمـاس محمـود                 

إعادة بناء الثقة التي نعتقد أنها مطلوبـة للعالقـة          " إسرائيل"ننتظر من   "وقال المتحدث   . ح في دبي  المبحو
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دة نرى أنها ستكون خطوة إيجابية نحو إعـا       الكاملة والصريحة التي نودها، وطلبنا منها ضمانات محددة         
وجب سياق مطالـب المملكـة      إن أي طلب لتبديل الدبلوماسي ستتم دراسته بم       "وأضاف  . "بناء هذه الثقة  

  ."المتحدة
5/5/2010الخليج،   

  
   رأساً حربيا5113ً: أمريكا تكشف ترسانتها النووية .67

 ترسانتها النووية، حيث أعلنت أنها تملك كشفت الواليات المتحدة أمس ألول مرة عن محتوى: )وكاالت(
 من الخدمة تمهيداً لتفكيكها إخراجهارؤوس أخرى تم " عدة آالف" رأساً نووياً، باإلضافة إلى 5113

 .1967 رأساً عام 31225 في المائة من ذروة بلغت 84ويمثل ذلك خفضاً بنسبة  .وتحويلها إلى خردة
  . رأسا22217ًرسانة األمريكية تحوي  كانت الت1989وحين سقط جدار برلين عام 

  5/5/2010الخليج، 
  

  استياء في غزة لكن ال تهديد حقيقيا لحكم حماس في القطاع .68
يقول محللون ان الفلسطينيين في قطاع غزة قد يكونون مستاءين من ضرائب : غزة نضال المغربي

ندلع تمرد قد يهدد احكام لكن من غير المرجح أن ي) حماس(جديدة فرضتها حركة المقاومة االسالمية 
  .حماس سيطرتها على القطاع

 1.5ويقول منتقدون ومنافسون لحماس ان هناك حالة من الغضب واالستياء بين سكان غزة البالغ عددهم 
مليون نسمة ليس فقط بسبب االجراءات الضريبية لكن بسبب اجراءات أمنية مشددة أيضا تتخذها الحركة 

  . بعضها بدافع سياسي وبعضها االخر بوازع دينيبشأن الحريات العامة والتي
وفرضت حماس في االونة االخيرة ضريبة مرتفعة على السجائر وفرقت حفال لموسيقى الهيب هوب 

  .للمراهقين كما ألقت القبض على ناشطين سياسيين كانوا يوزعون منشورات في الشوارع
أما " أخالقية"الحفل الموسيقي السباب وفضت حماس . وتهدف الضريبة على السجائر الى تحصيل عائد

  .من كانوا يوزعون المنشورات فمن الواضح أنهم اعتقلوا النهم يمثلون تحديا سياسيا للحركة
وقال منافسون ان حماس بدأت أيضا في توزيع شقق غير مأهولة بالسكان على أعضاء تابعين لها بينما 

دوا منازلهم في الحرب التي شنتها اسرائيل على ال يزال بعض مواطني غزة ينامون في خيام بعدما فق
  .القطاع العام الماضي

ويقول محللون ان الحركة تواجه أيضا توترا متناميا بسبب رغبتها في االبقاء على وقف غير معلن 
  .الطالق النار مع اسرائيل بينما تريد جماعات متشددة أصغر من حماس استمرار شن الهجمات

 ألف مسلح وبجهازها االمني الذي يراقب المعارضين 25ذين يقدر عددهم بنحو لكن حماس بمقاتليها ال
  .ليست بحاجة للقلق من اندالع تمرد وشيك حيث يرى المحللون أن سكان القطاع خائفون للغاية

وتقول حكومة حماس في القطاع برئاسة اسماعيل هنية الذي ينفي وجود أي خطة القامة دولة اسالمية 
التي تطلقها منافستها " الشائعات المغرضة"رك حالة االستياء العامة لكنها تلقي اللوم على في غزة انها تد

  .حركة فتح واخرون
وجردت السلطة الفلسطينية .  وسيطرت على القطاع2007وطردت حماس قوات فتح من غزة عام 

  .برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية هنية من منصبه
ن الحركتين صف حركة االستقالل الفلسطينية وال توجد اشارة على المصالحة وشقت العداوة المتبادلة بي

  .رغم عام من الوساطة المصرية بينهما
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ولو حدثت معجزة . وعلى عكس عباس فان حماس تعارض التوصل لتسوية شاملة في الشرق االوسط
سطينيي الضفة الغربية وأبرم سالم بين اسرائيل والفلسطينيين االسبوع المقبل فانه سيكون فحسب مع فل

  .فغزة خارج هذه المعادلة
وقد نفت حماس مرارا حظر اطالق . لكن حماس تتسم بالتكتم وقد تتعارض تصريحاتها مع أفعالها

  .الصواريخ على اسرائيل لكن الهجمات توقفت الى حد كبير
ظفين الحكوميين وتنفي حماس أيضا وجود أي أزمة مالية في القطاع على الرغم من أن العديد من المو

يقولون انهم لم يتقاضوا سوى نصف راتبهم العادي خالل الشهرين المنصرمين وذلك للمرة االولى منذ 
   .2007سيطرة الحركة على القطاع عام 

وصرح اسماعيل محفوظ نائب وزير المالية في حكومة حماس بأن موظفي القطاع العام الذين تقل 
سيتقاضون رواتبهم بحلول نهاية هذا االسبوع أما من )  دوالر400( شيقل اسرائيلي 1500رواتبهم عن 

  .فانهم سيحصلون على نصفها) ألف دوالر(تزيد رواتبهم عن أربعة االف شيقل 
ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على المساعدات . وتفرض اسرائيل حصارا على القطاع منذ ثالث سنوات

ويصنف الغرب حماس .  في المئة50بة البطالة فيه عن االجنبية وضعف اقتصاده المتواضع كما تزيد نس
التي تدعمها ايران على أنها جماعة ارهابية كما أنه ال يحق لها الحصول على أموال كحكومة معترف 

  .بها
 ألف شخص أدرجت أسماؤهم كموظفين حكوميين 77وتدفع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أجور 

شغل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة باالضافة الى توفير المعدات كما تدفع ثمن الوقود الذي ي
  .الطبية وخدمات أخرى للمصلحة العامة

ويقول محللون ان من الواضح أن حماس تعاني من نقص في النقد وقد يكون السبب في ذلك اجراءات 
 بسبب خسارة عوائد على أمنية اتخذها االمن المصري لوقف تدفق حقائب بها أموال ايرانية على غزة أو

  .تجارة االنفاق مع بناء مصر جدارا تحت االرض بينها وبين قطاع غزة
 ألف 13وتشير الى أن عدد موظفي الحكومة ارتفع من ." أسباب فنية"لكن حماس ترى أن المشكلة لها 

  .ة ألفا اليوم باالضافة الى تنفيذها مشروعات بنية تحتية مكلف34موظف قبل ثالث سنوات الى 
الحكومة سوف تعلن قريبا جدا عن انطالق "وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة 

ال يوجد أزمة مالية وما هنالك هو عدد من االجراءات الفنية التي تتخذها الحكومة ... عدد من المشاريع 
  ."في هذه المرحلة

على الناس أن يشاركوا معهم في دفع فاتورة بأن ) حماس(تعتقد "وقال المحلل الفلسطيني ابراهيم أبراش 
  .الحصار الذي فرض منذ أتوا الى السلطة

هم يعرفون بأن االجراءات االخيرة ليست شعبية ولكن في نفس الوقت هم في أزمة مالية بسبب ازدياد "
  ."صعوبة جلب االموال للداخل

الجبهة الشعبية لتحرير واعتقل رجال أمن من حماس االسبوع الماضي ولفترة وجيزة أعضاء في 
فلسطين كانوا يوزعون منشورات تنتقد الحكومة وتحذر من تمرد شعبي اذا فرضت حماس المزيد من 

  .الضغط االجتماعي والسياسي على الناس
  .وصرح جميل مزهر القيادي في الجبهة بأنها ستستمر في الدفاع عن قضية سكان غزة بطريقة سلمية

  ."لصدام وندعو الى النضال السلمي الجماهيري وتحقيق مصالح الناسنحن ال نتمنى أن نصل "وقال 
  .ووصف النونو اتهامات الجبهة بأنها جائرة

لدينا معلومات وأدلة أيضا أن ماكينة فتح االعالمية تعمل ليل نهار في نشر الشائعات بل ولقد "وأضاف 
  ."اعتقلنا بعض االشخاص المتورطين في ذلك
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في جمع الضرائب في االونة االخيرة واستخدمت " ارتكبت أخطاء"عض البلديات لكن النونو اعترف بأن ب
  .معلومات قديمة بشأن االعمال في غزة وقال ان هذه االخطاء يجرى تصحيحها

نحن نحارب الشائعات بواسطة نشر الحقائق والحكومة تضع أمواال في بعض مشاريع الخدمة "وأضاف 
وذكر أن حكومة حماس مهدت طريقا رئيسيا في ." الل الضرائبالعامة أكثر من تلك التي تجمع من خ

  . ألف عامل عاطل25 مليون دوالر لنحو 2.5غزة ومنحت مساعدات بقيمة 
ال فتح وال غيرها بحاجة الن تطلق الشائعات فسكان قطاع غزة يرون "وذكر قيادي في حركة فتح أن 

  .الحقيقة بأنفسهم ويعانون من الواقع تحت حكم حماس
اس تحاول تصوير االمور على أنها سياسية بينما حقيقة االمر أن معاناة الناس حقيقية وذلك الن حم"

  ."حماس تفرض ضرائب غير قانونية وتمارس عقابا أمنيا جماعيا
ويعتقد المحلل طالل عوكل أن انتقاد حماس سيستمر وقد يثير احتجاجات محدودة لكن من غير المرجح 

وال تتسامح الحركة مع أي معارضة كما يخشى . لسلطة حماس في القطاعأن يثير أي تهديد حقيقي 
وأضاف أنه اذا حاولت حماس منع هذه النشاطات االحتجاجية وهو ما  .منافسوها تحديها في الشوارع

  .ستفعله فان تأثير ذلك سيكون سلبيا وسيؤدي الى المزيد من التوتر
  4/5/2010وكالة رويترز، 

  
 وليس القاهرة» قم«اق المصالحة في حماس تريد اتف: دحالن .69

أكد محمد دحالن مفوض اإلعالم في حركة فتح أن عدم توقيع حماس على وثيقة الوفاق : صالح جمعة
الوطني التي أعدتها مصر يرجع لخوفها من انقطاع أموال إيران والسقوط في االنتخابات الرئاسية 

وقال نحن وحماس .. ام القوة الستعادة قطاع غزةمشددا على رفضه المطلق الستخد.. والتشريعية المقبلة
حين «وردا على سؤال حول أسباب توقف الحوار بين فتح وحماس، قال  .سنعود إلى مصر في النهاية

بدأت جوالت المصالحة برعاية مصرية لم يكن هناك مواطن عربي يشك في أن حماس لن توقع على 
ا طرف في المشكلة، ونحن لم نعد طرفا ال بالتعقيد وال الكل كان يهاجم فتح على أنه.. اتفاق المصالحة

بالحل، فنحن اآلن مستسلمون تماما ألفكار حماس وال نعارض وال نتحفظ على أي بند في الورقة 
 .»المصرية حتى ال تتذرع به حماس في عدم التوقيع، لذا مطلوب منهم التوقيع على الورقة مثلنا

ننسى أن خالد مشعل كان هنا في القاهرة نهاية شهر سبتمبر وال .. الكل كان يرى أن حماس ستوقع
أبشروا أيها المواطنون في األمة العربية واإلسالمية وأميركا الالتينية «من العام الماضي، وقال ) أيلول(

ذهب إلى إيران .. ماذا فعل بعد ذلك؟.. »إن حماس ستوقع على الورقة المصرية... والهنود والزنوج و
وعاد من هناك لتعلن حماس عن تحفظاتها، ومن يومها توقف الجهد » لى أين أنت ذاهب؟إ«فقالوا له 

 .تماما وتجمد الحوار
حماس بررت حينها عدم التوقيع على الورقة بأسباب غريبة وبدأت تخرج بمالحظات واستدراكات 

حماس هم بعض وطبعا اللغة العربية غنية ويستخدمون األلفاظ كما يريدون، لكن أنا أرى أن من دلل 
المثقفين العرب الذين يقولون إن المشكلة ليست في حماس بل في فتح، فكل االتهامات لحركة فتح انجلت 

ما هو المطلوب من فتح أكثر من ذلك لكي «ودفعة واحدة، وعندما وقعت فتح على الورقة، أسأل 
 .»تفعله؟

بالمطلق استخدام القوة الستعادة قطاع إن حركة فتح ترفض : وحول إمكانية إعادة قطاع غزة بالقوة، قال
ورغم .. فهذا معيب وال نقبل به ولم نرغب باستخدام القوة حتى بالدفاع عن أنفسنا قبل االنقالب.. غزة

ذلك يأتي بعض الصحافيين والكتاب يقولون إننا في حركة فتح كنا نخطط لالنقالب فانقلبت حماس علينا 
 .قبل أن نفعل ذلك
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كانوا .. آن األوان لها أن تنتهي تماما بعدما اختبر الجميع وكشفوا أهداف حماسكل هذه المهاترات 
يقولون إن أبو مازن خائف من التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بسبب أميركا، والنتيجة أنه 

فنحن في القيادة الفلسطينية وفي حركة فتح ال نخاف من أحد، وعندما يتعلق األمر بالمصالح .. وقّع
وطنية وبمصلحة الشعب الفلسطيني ال نأخذ باال ألحد وال يهمنا عند ذلك ال موقف إسرائيل وال موقف ال

 .أميركا ونتحمل المسؤولية كاملة
فرغم أن السلطة كلها ممولة من االتحاد األوروبي وبعض الدول العربية والواليات المتحدة وقعنا على 

 .لمناضلة والمجاهدة أن تختبر نفسها وتوقع على الورقةالورقة المصرية، ومن هنا آن األوان لحماس ا
أنا أعرف تماما أن غالبية أبناء حماس «وحول موقف حماس الداخل والخارج من المصالحة، قال دحالن 

في قطاع غزة يريدون التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر إلنهاء األزمة الحالية، ولكن 
الدعم المالي من قبل خالد مشعل، وهو قال ال نريد التوقيع وانتهى لألسف حماس مسيطر عليها من 

 .»األمر لألسف على ذلك
نحن نسعى للمصالحة، ولكن حينما يشعر الحزب «وردا على سؤال حول مصير مستقبل الحوار، قال 

عض السياسي بأنه منتقد من العالم العربي واإلسالمي يجب أن يضع ذلك في حسبانه، فحينما يستمر الب
تكون حماس فرحة ألن في ذلك خلطا ) على فتح وحماس أن يتفقا: (في استخدام مفردات مغلوطة ويقول

 .»لألمور
هذا الكالم بعيد عن الواقع وهو معيب وغير صادق وغير أمين على اإلطالق، ألن حركة فتح وقعت 

أنتم من «يقولون لهم وقامت بالمطلوب منها عمله، وعلى الجميع أن يقول الحقيقة أمام حركة حماس و
 .»تضيعون فرصة تحقيق الوحدة

بصراحة أنا أحمل الجميع : وحول مدى مسؤولية الجامعة العربية عن عدم إنجاز اتفاق المصالحة، قال
المسؤولية سواء الجامعة العربية، أو بعض المسؤولين العرب وعدد من المثقفين العرب والصحافيين 

 .»م الوضع الفلسطيني عليكم قول الحقيقة ال أكثر وال أقلإذا كان يعنيك«: العرب وأخاطبهم
نحن نستذكر وعد الجامعة العربية بإدانة الطرف المعيق للحوار، والنتيجة ال إدانة : وتابع دحالن قائال

مرفوض التنصل من المسؤولية وال يجوز القول بأن .. وال وضوح في إعالن الطرف المعطل
المصالحة، فنحن على الدوام نعاني من إشكاليات، ودور األمة يجب أن الفلسطينيين ال يريدون تحقيق 

يتمثل في دعم حالة الوحدة، ودعم الوحدة يكون أوال في الضغط على الطرفين، لكن عندما يستجيب 
طرف وال يستجيب اآلخر، مطلوب من الكل إدانة وكشف هذا الطرف، وبهذه الطريقة يمكن فقط لحماس 

المصرية، أما إن شعرت بأن الخطاب سيبقى للطرفين فلن توقع، ألن اللوم موجه أن توقع على الورقة 
 .للجهتين وليس لها بشكل خاص

ال يوجد مبادرات، : وحول ما تردد حول وجود مبادرات لحل االنقسام من ضمنها مبادرة قطرية، قال
ا من الحوار والنقاش وال يوجد على الطاولة غير الورقة المصرية التي كانت خالصة ساعات طويلة جد

 .بين الفصائل في القاهرة استمر لمدة عامين، وال نريد مبادرات جديدة
فكالم الرئيس محمود عباس بهذا الشأن واضح وال غموض فيه وينطلق من أنه ال يوجد أي مكان للتوقيع 

اسيون غير مصر ألسباب كثيرة والجميع يعلمها، وهذا ليس من باب النفاق أو المبالغة، فنحن سي
ونتصرف بسياسة ونعتقد أن الجهد المصري لن يضاف له جهد آخر من أجل إقناع حماس إال إذا جاءتها 

 .أوامر أخرى من إيران، وفى النهاية نحن وحماس سنعود إلى مصر
بالتأكيد ال، وهل لدى قم أدوات لتنفيذ .. هل مثال سنطبق االتفاق من قم؟: أنا أتساءل«وقال دحالن 

 فلسطيني؟ -هل مصر ينقصها شيء لتبذل جهدا آخر لتصل إلى اتفاق فلسطيني .. لقطع البا. االتفاق
 .»بالطبع ال
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صحيح أننا نصبر على الجراح من أجل الوطن ونعمل على تناسي انقالب حماس الدموي من أجل أن 
ن ما نبني للمستقبل، وفوق هذا وذاك ال يريدون في حماس ذلك، ويتحدثون عن نظام حكم عظيم، مع أ

فهناك ضريبة على الهواء وضريبة على األوالد ومن يذهب للمستشفى .. يجري في غزة نكبة حقيقية
هل هذا .. ومن يذهب لشاطئ البحر ومن يذهب للمقهى ألخذ نفس نرجيلة، وضريبة على إنجاب األوالد

ب على نظام الحكم اإلسالمي الذي يبشرون ويتغنون به؟ هل هو إجحاف بحقوق الناس وفرض ضرائ
 .أنفسهم؟

إن ما يرعب حماس في الحقيقة بالنسبة للورقة المصرية هو وجود استحقاق يتمثل في االنتخابات 
فما .. فقد طرحوا تأجيل االنتخابات لعامين والتجديد للرئيس، ونحن رفضنا ذلك.. الرئاسية والتشريعية

 .ك عليههو مطلوب هو التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومن يفوز مبرو
وحول ما يتردد بأن هناك انخفاضا في وتيرة التأثير لكل من قطر وسورية على حماس بما يخص عدم 

حماس لها ارتباطاتها وعالقاتها وعلى الدوام كل األحزاب : التوقيع على الورقة المصرية، قال دحالن
 هذه االرتباطات في السياسية والحركات الوطنية لها ارتباطات ولكن العبقرية تكمن في أال تؤثر

فهذا ما فعله الشهيد ياسر عرفات، ولن نجد أفضل من العالقة بين أبو عمار والقيادة .. القرارات السياسية
المصرية، ولكن ال يوجد وال في أي مرة خضع فيها القرار الوطني الفلسطيني للموقف السياسي 

 .المصري، وأنا شاهد على ذلك
ة على االحترام، وفيها عالقة أبوة وتبن وتاريخ وكل شيء، ولكن لم نجبر فهناك عالقة استراتيجية قائم«

فمن يدعي أن مصر أو سورية أو .. مرة واحدة على تغيير موقفنا السياسي ومن يدعي غير ذلك كاذب
والقيادة الفلسطينية حرة في اختيار ) كاذب(غيرها من الدول الشقيقة مارست الضغط علينا كحركة فتح 

فنحن نسمع ونزن األمور ومصر في ثقلها السياسي وعالقاتها الدولية المميزة مهمة، ومن هنا .. قراراتها
نستمع إليها، ومصر ليست دولة بمجاهل أفريقيا، فنحن نستمع لكل الدول العربية الشقيقة، ولكن في 

 .»النهاية القرار فلسطيني
لرئيس محمود عباس أحدث تغييرا مهما في لكنني أود أن أؤكد في هذا الصدد أن ا«وتابع دحالن قائال 

إشراك العالم العربي في الملف السياسي والوضع الفلسطيني ممثال في لجنة المبادرة العربية، لكن دون 
لنمشِ مسافة (فهناك بعض الفلسطينيين يقلقون من ذلك، وهناك من يقول .. أن يؤثر ذلك على قرارنا

وإقليمية مشتركة معنا، ونحن لم نعد خائفين من أحد فيما يخص فنحن نقول إن هناك مصالح عربية ) أبعد
التمثيل الفلسطيني، ومن يشارك معنا أهال وسهال، ولكن في نهاية الطريق النتيجة هي في وحدة واستقالل 

 .»القرار الفلسطيني، ونحن المسؤولون أن نذهب للمفاوضات أو ال
عم الموقف الفلسطيني ونحن راضون عن هذا العمل فلجنة المتابعة العربية تضع سياسات تقوم على د«

المشترك بطريقة مثالية، ونرجو أن نستمر ألنه يقوي الموقف الفلسطيني، وهناك فرق بين اإلشراك 
فنحن لسنا مثل حماس ال تقودنا إيران وال نتعامل مع .. والمساهمة واالستحواذ، ونحن نرفض االستحواذ

 .»األمور بمزاجية ألننا نقود شعبنا
أريد التعليق على ما : وحول األفكار األميركية التي نقلها جورج ميتشل للرئيس محمود عباس، قال

استمعت إليه بشكل غير رسمي مفترضا احتمال أن يصبح ذلك رسميا وما قرأته في الصحف المصرية 
أنا ألمس أن .. يةوالصحافة األميركية والتسريبات من الصحافيين المهمين والمقربين من اإلدارة األميرك

التي أعلن عنها سابقا، »  وحدة استيطانية1600الـ«نتنياهو وافق على وقف البناء في رامات شلومو 
وأال يتخذ إجراءات أحادية استفزازية، وأال يصدر عطاءات جديدة، وهذا استمعت إليه بشكل غير رسمي 

فإذا كان األمر كذلك أرى .. ل كاديماولكن تؤكده تسريبات وردت من األحزاب اإلسرائيلية المعارضة مث
 .أن الطريق للمفاوضات غير المباشرة أصبح واقعا قريبا
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إن المفاوضات غير المباشرة حسب معلوماتي سوف تركز على مسألتي الحدود واألمن، فنحن نريد أن 
جربت فأنا شخصيا .. نختبر المجتمع الدولي وإسرائيل وال نريد أن نذهب لمفاوضات مباشرة فضفاضة

 سنة وأؤكد أنه لم يعد هناك ما نتفاوض 12نتنياهو وكانت لي تجربة شخصية معه بالمفاوضات لمدة 
 .عليه فنيا، أي إن األمر يحتاج إلى قرارات سياسية

فالجميع يتحدث عن حل الدولتين، نتنياهو ورابين قبله وشارون واإلدارة األميركية السابقة «وقال دحالن 
ق تماما، لكن نريد أن نعرف أين حدود دولتنا، وأين تقع هذه الدولة، ومن هنا نركز والحالية، ونحن نواف
أما موضوع األمن فإننا نركز عليه ألنه حجة إسرائيل ونريد أن نحدد الحدود قبل .. على هذا الموضوع

 .»الحديث عن األمن ألن بها مستقبلنا
لدولة الفلسطينية، ومن هنا نحن نتماشى مع فاالختبار الحقيقي لنتنياهو يكمن في االعتراف بحدود ا«

المجتمع الدولي دون أن نقدم تنازال، وفي نفس الوقت نكشف نوايا نتنياهو، وإن كان جادا ووافق على 
 .»ذلك فسنشكره، وإذا لم يوافق لن تستمر هذه المفاوضات بطريقة مفتوحة وبطريقة عبثية

.. ئيل كبوادر لحسن نية بشأن المفاوضات غير المباشرةوحول اإلجراءات اإلسرائيلية التي ستتخذها إسرا
قال نحن ال نريد بوادر حسن نية من نتنياهو مع أنها واردة في خطة خارطة الطريق من خالل اإلفراج 
عن األسرى، فمطلوب منه العودة لحدود ما قبل بدء انتفاضة األقصى، وإذا اعتقد نتنياهو أن بإمكانه 

ستجعلنا نتناسى القضايا الجوهرية مثل األمن والحدود والمياه والالجئين » يازاتامت«القيام بذلك ومنحنا 
 .»مخطئا«والقدس، فإنه يكون 

وعن اتهامات حماس لدحالن بتعذيب كوادرها فترة مسؤوليته عن جهاز األمن الوقائي في غزة خاصة 
خص إنني قمت بتعذيب أتحدى أن يقول أي ش: الدكتور محمود الزهار القيادي في حماس، قال دحالن

الدكتور محمود الزهار، ألن الدكتور الزهار كان معتقال لدى الشرطة الفلسطينية وكان قائدها في ذلك 
الوقت اللواء غازي الجبالي، وطلب الدكتور الزهار من الرئيس أبو عمار نقله من سجن الشرطة، 

من الوقائي لديك، رفضت ذلك الطلب فطلبني الرئيس وقال أريد أن أنقل الدكتور الزهار إلى سجن األ
رفضا قاطعا، وقلت للرئيس وقتها، أنا والدكتور الزهار اعتقلنا في سجن واحد لدى اإلسرائيليين، وأنا من 
منطلق أخالقي ال أستطيع أن أعتقل شخصا عشت معه في سجون االحتالل، واقترحت أن يخرج من 

بهذه الطريقة ستقولون إننا أفرجنا عن الدكتور المعتقل على أن يبقى في منزله، لكنه رفض وقال، 
 .الزهار، ولكن في الحقيقة أنكم اعتقلتم أهل بيتي، وفى النهاية أفرج عنه

  5/5/2010الشرق األوسط، 
  

  فلسطين أم إيران؟ .70
  فهمي هويدي

الصحف المصرية أكدت أن الملف الفلسطيني كان موضوع البحث في لقاء الرئيس مبارك مع بنيامين 
فقد . هو، لكن الصحافة اإلسرائيلية أكدت أن موضوع البحث كان الملف اإليراني وليس الفلسطينينتنيا

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي سعى للقاء الرئيس » 2/5«يوم األحد الماضي » معاريف«نشرت صحيفة 
ط فيما يتعلق بدعوة مصر إلى إعالن الشرق األوس» تخفيض مستوى السرعة«مبارك لكي يطلب منه 

" إسرائيل"منطقة خالية من السالح النووي، وقالت في هذا الصدد إنه يريد إقناع الرئيس المصري بأن 
" إسرائيل"ليست المشكلة، وإنما هي تكمن في البرنامج النووي اإليراني، الذي يدعي نتنياهو أنه ال يهدد 

  .فحسب، وإنما يهدد مصر أيضا
» األول من مايو«يوم السبت » وول ستريت جورنال «على ما نشرته صحيفة» معاريف«اتكأ تقرير 

إذ تبدي إدارة الرئيس . بخصوص اتصاالت تجريها الواليات المتحدة مع مصر حول الموضوع ذاته
أوباما اهتماما خاصا بفكرة إخالء منطقة الشرق األوسط من السالح النووي، التي دعت إليها مصر 
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، بمعنى أن "إسرائيل"ة مع مصر تكون إيران فيها مقابل وهي في ذلك تسعى إلى عقد صفق. ودول أخرى
بتفكيك السالح النووي الذي بحوزتها، إذا ما اتخذت إيران الخطوة ذاتها، وهي محاولة " إسرائيل"تقوم 

  .أمريكية شبه أخيرة لوقف البرنامج النووي اإليراني
بني مواقف غير مسبوقة إزاء حسب وول ستريت جورنال ثمة انطباع بأن البيت األبيض بات مستعدا لت

ذلك أن الموقف األمريكي التقليدي كان يغطي على الموقف اإلسرائيلي، بالتستر على . الموضوع
بالتوقيع على ميثاق منع االنتشار النووي، بما يسمح " إسرائيل"غموضها النووي، وصد محاوالت إلزام 

وي، لكن موظفين كبارا في القدس عبروا عن بالرقابة على منشآتها النووية، ومخزونها من السالح النو
خشيتهم من أن يكون الرئيس أوباما بصدد إحداث تغيير في ذلك الموقف التقليدي، علما بأنه بعث إلى 
مصر برسالة بهذا المعنى، إال أن الصحيفة نقلت عن مصادر أمريكية قولها إنه من غير المتوقع اتخاذ 

 بتفكيك سالحها النووي؛ ألن خطوة من هذا القبيل لن تتم إال بتوافق "إسرائيل"قرار أحادي الجانب إللزام 
وذكرت أن ثمة . األطراف ذات الصلة، وبعد أن يطرأ تقدم كبير في محادثات السالم والدول العربية

إخالء الشرق األوسط من السالح النووي، " إسرائيل"اقتراحا إسرائيليا يتبنى موقفا مشابها، بمقتضاه تؤيد 
  .فقط بعد عقد اتفاق سالم شامل في المنطقةولكن 

المعلومات التي نشرتها الصحيفتان اإلسرائيلية واألمريكية تفسر لماذا حرص نتنياهو على لقاء الرئيس 
مبارك يوم اإلثنين، رغم أن لجنة المتابعة العربية كانت قد استجابت لرغبته في إجراء المفاوضات غير 

عشرين ساعة، ذلك أنه رغب في أن يوصل تلك الرسالة إلى الرئيس مبارك المباشرة قبل الزيارة بأربع و
قبل انعقاد المؤتمر النووي الذي بدأ أعماله في واشنطن هذا األسبوع، ويشارك فيه الرئيس اإليراني 

ليست من الدول الموقعة على ميثاق منع االنتشار النووي، مثلها في ذلك " إسرائيل"وألن . أحمدي نجاد
ند وباكستان وكوريا الشمالية، فإن نتنياهو أراد أن يطمئن إلى أن مصر لن تلح في دعوتها إلى مثل اله

إخالء الشرق األوسط من السالح النووي، لكي يطوق المسعى األمريكي الذي يحاول تحسين صورة 
صا أن واشنطن وتقديمها باعتبارها وسيطا نزيها، يساوي بين البرنامجين اإليراني واإلسرائيلي، خصو

  .الرئيس أوباما يتجه إلى تعيين مبعوث خاص لهذا الغرض
إذا صحت هذه المعلومات فهي تعني أن صحفنا القومية، وإعالمنا الرسمي، الذى يعبر عن سياسة 

وهي تعني أيضا أن بعض أخبارنا المهمة أصبحت تنشرها . الحكومة، جميعهم نائمون في العسل
  .ضوع الجدار الفوالذي الذي أقيم بين سيناء وقطاع غزةالصحف اإلسرائيلية، كما حدث في مو

  5/5/2010السبيل، األردن، 
  

  مفاوضات طحن الماء .71
  عبد الباري عطوان

يبدأ السناتور جورج ميتشيل المبعوث االمريكي للسالم جولة مباحثات جديدة اليوم مع الطرفين الفلسطيني              
سترعاها حكومته بدعم مما يـسمى بلجنـة متابعـة          واالسرائيلي للتمهيد للمفاوضات غير المباشرة التي       

  .مبادرة السالم العربية
جميع االطراف، سواء المؤيدة او الداعمة لهذه المفاوضات تؤكد ان فرص نجاحها محدودة للغاية، ان لم                

  تكن معدومة، ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو عن الجدوى من االنخراط فيها؟
ارة االمريكية ترى ان حالة الجمود الحالية في العملية السلمية يجـب ان ال تـستمر،                من الواضح ان االد   

النها ستؤدي الى حدوث فراغ سياسي يمكن ان تمأله قوى فلسطينية معارضـة للمفاوضـات، وتطـور                 
انشطة وفعاليات على االرض قد تتطور الى انتفاضة مفتوحة على كل االحتماالت تقوض مكانة الـسلطة      

  .اهللا، وتنسف مشاريع بديلها اي الدكتور سالم فياض رئيس الحكومةفي رام 
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المسؤولون العرب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة المتابعة العربية، ولبوا الطلبات االمريكية في اعطاء              
ضوء اخضر وللمرة الثانية باستئناف المفاوضات غير المباشرة، برروا مسلكهم هذا بالقول بـان هنـاك                

  .شجعة من ادارة الرئيس اوباما يجب التقاطها وتعزيزها وتوفير فرص النجاح لهااشارات م
نسأل وبكل براءة عن هذه االشارات، فيأتي الجواب بالقول بان االدارة االمريكية قدمت ضمانات للجانب               

ـ      ول العربي حول وقف اسرائيل لالعمال االستيطانية في القدس المحتلة، ونعيد السؤال بطريقة اخرى ونق
اين هي هذه الضمانات، فيقولون انها شفهية وغير مكتوبة وهي تكفينا على اي حال، وعليكم ان تتوقفـوا      

  .عن دس انوفكم فيما ال يعنيكم، ونحن ننقل هنا عن مسؤول عربي كبير
***  

ا كبرى خاصـة اذ   ' اكذوبة'علمتنا التجارب مع االمريكيين، باداراتهم المختلفة، ان مسألة الضمانات هذه           
اعطيت للعرب، ولكنها ونقولها بكل اسف، ملزمة بالكامل، وتتحول الى تعهد يحمل صفة التعاقد، اذا مـا                 
صدرت لصالح االسرائيليين او استيضاحا لبعض مواقف االدارة االمريكية، مثلمـا حـدث بخـصوص               

رون بخصوص  رسائل الضمانات االمريكية التي بعثت بها ادارة الرئيس جورج بوش االبن الى ارييل شا             
  .ضم الكتل االستيطانية الرئيسية في القدس المحتلة

فاذا كانت هذه الضمانات االمريكية بخصوص وقف االستيطان في القدس المحتلة صحيحة، وجادة، فلماذا              
هي سرية، ولماذا ال تكون مكتوبة مثل نظيراتها الموجهة الى الطرف االسرائيلي؟ فهل يعقل ان يشتري                

  ؟'بحرسمكا في 'العرب 
فرق التبرير العربية الخاصة، تروج هذه االيام لمقولة تفيد بان ادارة الرئيس باراك اوباما ستعلن الطرف                
المعرقل للمفاوضات في حال انهيارها، وستذهب بعد ذلك الى مجلس االمن الدولي الستصدار قرار يدين               

  .االستيطان االسرائيلي في القدس والضفة المحتلتين
فالسؤال لم يكن يتعلق باستصدار القرار، وانمـا        . كن من نوع شراء الوهم، وخداع النفس      كالم جميل، ول  

هل ستتحرك االساطيل االمريكية والبريطانية الى سواحل حيفـا         . ماذا سنستفيد منه، وماذا سيحدث بعده     
  ويافا لتنفيذه بالقوة؟

سى بالذهاب بالقضية الفلسطينية الى     أشعر باالهانة عندما يهدد امين عام الجامعة العربية السيد عمرو مو          
االمم المتحدة ومجلس امنها، وكأن هذه القضية لم تكن موجودة فيها على مدى الستين عامـا الماضـية،                  

واكثر من خمسة وسـتين     ) من يذكر البندقية وغصن الزيتون    (حيث المناقشات المطولة، والخطب الرنانة      
  .قرارا، قرار ينطح قرارا

ات والتبريرات، وما اكثرهم في الـسلطة والجامعـة العربيـة، يقولـون لنـا ان                خبراء نحت المصطلح  
كيف؟ يبتسمون بخبث ثـم يقولـون وكـأنهم وجـدوا     .. المفاوضات غير المباشرة اهم من تلك المباشرة   

فتش عن الدور االمريكي فهذه هي المرة األولى التي سيكون الوسيط االمريكي هو المـشرف               .. المعجزة
  .اوضات، والناقل لألفكار موضع البحث الى الطرفينعلى هذه المف

انها جعجعة بال طحن، ومفاوضات اشبه بخض الماء الستخراج الزبدة، فال االسرائيليون يريدون وقـف               
االستيطان في القدس المحتلة، وال السلطة قادرة على تقديم تنازالت جديدة، النه لم يبق شـيء تتنـازل                  

  .عنه
***  

ن االرض، وقد استولوا على معظم ما يريدون، ويبحثون حالياً كيفية الـتخلص مـن               االسرائيليون يريدو 
التي استولوا عليهـا،    ' أرضهم'الشعب، وقد تكون الخطوة االولى بأن يتركوا هذا الشعب يحكم نفسه على             

في اطار حكم ذاتي محدود في حدود هالمية غير محددة، واذا أراد ان يسميه دولـة فلـيكن، او حتـى                     
، الم  'معالي'ألم يسموا اعضاء مجلس الحكم الذاتي وزراء بحيث يسبق اللقب كلمة            . اطورية فال بأس  امبر
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يكن المجلس التشريعي في األساس، وحسب اتفاقات اوسلو مجلساً بلدياً او مجلساً للحكم الـذاتي؟ تغيـر                 
  .كبيرة من اعضائهاالسم ولم تتغير الصالحيات، ثم اختفى المجلس كلياً، بعد اعتقال رئيسه ونسبة 

بنيامين نتنياهو يذهب الى شرم الشيخ ويلتقي الرئيس حسني مبارك في اجتماع مغلق اقتصر عليهما فقط،                
لماذا يكون االجتماع مغلقاً اذا كان الهدف هو بحث عملية سالم علنية، ال بد ان هناك اموراً اخرى غير                   

 عندما تقصف الطائرات االسرائيلية جنوب لبنان،       المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، قد نعرفها الحقاً      
وال نريد ان نذهب بعيداً ونقول قصف سورية وايـران، فمـا            . او تقتحم الدبابات قطاع غزة مرة اخرى      

يحدث حالياً في منطقة الخليج واعالمها من تحريض ضد سورية وايران وحزب اهللا يذكرنا بالفترة التي                
  .سبقت غزو العراق واحتالله

يس الفلسطيني محمود عباس الذي سيقوم بالتفاوض مع االسرائيليين، ال يملـك شـرعية دسـتورية                الرئ
فلسطينية تخوله االنخراط في هذه المفاوضات او التوصل الى اي اتفاقات، فسلطته ال تسيطر على جميع                

وحتى الفتـاوى   قبل الماضي،   ) يناير(االراضي الفلسطينية، ومدة رئاسته انتهت رسمياً في كانون الثاني          
القانونية التي اصدرها فقهاء السلطة، وافتت بأن صالحيته كرئيس انتهت مع انتهاء مدة صالحية المجلس               

  .الماضي لم تعد تفيده مطلقاً، فقد انتهت مدة التمديد ايضاً) يناير(التشريعي اي في كانون الثاني 
***  

المجلس الوطني، وال اللجنة التنفيذية للمنظمـة،       فال الرئيس يتمتع بالشرعية، وال المجلس التشريعي، وال         
وبالتالي ال شرعية لحكومة السيد سالم فياض المؤقتة التي تحولت الى دائمة، وبات هناك من يتحدث عن                 

، وينسون ان الـرئيس عبـاس نفـسه        'سيادية'واألكثر مفارقة، ان هؤالء يتحدثون عن وزارات        . تعديلها
  .ي رام اهللا من قبل عريف اسرائيلي في مكتب التنسيقيحتاج الى اذن لمغادرة مكتبه ف

انها مفاوضات طحن الماء، توفر غطاء الدارة امريكية قد تملك نوايا طيبة، ولكنها غيـر قـادرة علـى                   
ترجمتها افعاالً على ارض الواقع، وربما تأتي الطامة الكبرى عنـدما نكتـشف ان الهـدف االساسـي                  

لعدوان اسرائيلي قادم على سورية ولبنان تحـت ذريعـة          ' غطاء'ديم  والحقيقي منها، اي المفاوضات، تق    
  .التي غيرت موازين القوى في المنطقة، وباتت تهدد الوجود االسرائيلي برمته' السكود'صواريخ 
ـ      هنيئاً للعر  از الكبير في اسـتئناف المفاوضـات غيـر         ب ولجنة متابعة مبادرتهم السلمـية بهـذا االنج

وزراء الخارجية العرب شجاعة غير مسبوقة عندما اصروا على وضع سقف زمني            المباشرة، فقد ابدى    
لهذه المفاوضات مداه مئة وعشرون يوماً، وهي في رأينا كافية، ان لم تكـن مقـررة اساسـاً، الكمـال                    

  .االستعدادات االسرائيلية للحرب
  4/5/2010القدس العربي، 

  
  النكبة وميزان قوى التسلح بعدها .72

  منير شفيق 
اسبة االقتراب من ذكرى النكبة، النكبة التي حلّت بالفلسطينيين والعرب والمـسلمين بإقامـة الكيـان                بمن

، يتوجب الوقوف أمام مجموعة مـن حقـائق         1948من أرض فلسطين في العام      % 78الصهيوني على   
  .مترابطة طالما عمد الكثيرون إلى تجاهلها أو قلبها رأساً على عقب

 الصهيوني الذي استهدف االستيالء على فلسطين، وإقامة دولة له عليهـا، مـع              بداية، ما كان للمشروع   
الدولـة  : اشتراطه تهجير أهلها، أو القسم األعظم منهم، أن يتقدم خطوة واحدة لوال الرعاية البريطانيـة              

فكل حديث عن مهارة الحركـة الـصهيونية وتنظيماتهـا          . اإلمبريالية األعظم مع مطلع القرن العشرين     
امراتها في تحقيق أهداف المشروع الصهيوني يظل مضلالً إذا لم يوضع فـي المرتبـة الثانيـة، أو                  ومؤ

وذلك من زاوية ما وفّر له من حماية        . الثالثة، أو الرابعة، من حيث األهمية بعد الدور البريطاني الدولي         
  . عسكرية وأمنية، فيما كان هشاً يحبو غير قادر على الوقوف أو المشي
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االنتداب البريطاني على فلسطين، وقد بلغ تعداد جنوده، في مرحلة من مراحل حشدها، إلى مائـة                فلوال  
وقد كرسهم لإلمعان فـي قمـع       . ألف في مواجهة مليون ونصف المليون فلسطيني مجردين من السالح         

 بالـسجن   الشعب الفلسطيني إلى حد بلغ الحكم باإلعدام لمن يعثر معه على غالف رصاصة أو كان يحكم               
  . سم12 سنة إذا حمل مدية يزيد نصلها على 15بين ثالث سنوات و

وبهذا ما كان على الحركة الصهيونية إالّ أن تحشد ما استطاعت من المهاجرين وترسلهم إلى فلـسطين                 
  . والباقي على بريطانيا في تأمين األرض والحماية لهم، ثم تسليحهم، أو تسهيل تسليحهم وتدريبهم

ت بريطانيا إلى جانب تكبيل الشعب الفلسطيني تقسيم األقطار العربية والهيمنـة عليهـا، وقـد                هذا وأمن 
األمر الذي عنى شّل القدرة العربية عن نصرة        . شاركتها فرنسا في تقسيم البالد العربية والسيطرة عليها       

  .الفلسطينيين، بل سد األبواب والحدود في وجههم من حيث الدعم والتسليح والحركة
وبهذا تكون بريطانيا وفرنسا وبمشاركة دولية أوسع، وقد انضمت إليهما أميركا أيضاً، أصحاب الفـضل               

بل ال مبالغة لو قيل إن فلسطين قدمت للمـشروع الـصهيوني            . األول الحاسم في إقامة الكيان الصهيوني     
اً كاسحاً بالعديد والسالح     وهو متفوق تفوق   1948فما كان عليه إالّ أن يقاتل في العام         . على طبق من ذهب   

على كل من حشدهم الشعب الفلسطيني من حاملي السالح البدائي المتخلف، أو مـا حـشدتهم الجيـوش                  
  . العربية التي تدخلت بعد انتهاء االنتداب البريطاني

يزيـد  أما السالح فكان التفوق فيـه  . كان التفوق لقوات الهاغاناه على تلك الجيوش بنسبة ثالثة إلى واحد     
ثم أخذ نهر التسلّح السوفياتي التشيكي يتدفق عليه ليضيف إلى ذلك التفوق            . على ذلك أضعافاً كماً ونوعاً    

تفوقاً عسكرياً ومعنوياً وسياسياً كما االعتراف الدولي بعد تمرير قرار التقسيم الجائر، والمخالف للقانون              
  . الدولي

كانت ذات الفضل األول فـي مـا        " مؤامراتية"و حضارية أو    وبكلمة، إن كل من يتغنّى بمزايا تنظيمية أ       
حققه المشروع الصهيوني يخالفون الحقيقة ويقعون في براثن الدعاية الصهيونية إن لم يجذبهم تقليده فـي                

فحتى من الزاوية األخيرة فالفضل األول يرجع إلى اإلستراتيجية الغربية التي           . التغلغل في الدول الغربية   
الصهيونية األبواب من أجل التسهيل عليها في دعم المشروع الصهيوني فـي فلـسطين،              فتحت للحركة   

والذي كان القرار اإلستراتيجي البريطاني أوالً وقبل كل شيء، وراء تشكله بما في ذلك عقده لمـؤتمره                 
  .األول في بازل في سويسرا

ؤتمر بازل كان وراء تأسيسه، ثـم       ، أو اعتبار م   "الحلم التوراتي "ثمة خلل كبير حين يعاد الموضوع إلى        
استطاعت الحركة الصهيونية أن تتقدم فيه بقدراتها الذاتية إلى حد فرضه علـى األجنـدة اإلسـتراتيجية                 

  .البريطانية ثم األميركية فالغربية عموماً
  .وباختصار، إن من يقول بغير هذا إنما يضع العربة أمام الحصان

ن فلسطين بعد أن ضمن إقامة الكيان الصهيوني كما أمن توسعه إلى            ما إن انسحب االحتالل البريطاني م     
، حتـى سـارعت     )ثلثا الشعب (من فلسطين وتهجير حوالى المليون فلسطيني       % 78حد االستيالء على    

 إلى إصدار اإلعالن الثالثي الذي تعهد بعدم المساس بخطوط الهدنة           1951أميركا وبريطانيا وفرنسا في     
  .1948/1949عام التي فرضت في ال

ولكن ذلك لم يكن كافياً إذ تقرر إمـداده بالـسالح           . وقد شكل هذا اإلعالن ضماناً دولياً للكيان الصهيوني       
وتحديد سقف التسلح العربي بما يحقق له تفوقاً عسكرياً كاسحاً على كـل الجيـوش العربيـة منفـردة،                   

الذي يمكن أن يـصله التـسليح الـسوفياتي    ثم عقد توافق سوفياتي أميركي على سقف التسلح   . ومجتمعة
  .وهو الذي يفسر الهوة الواسعة التي كانت قائمة طوال مرحلة الحرب الباردة. للدول العربية

فالقرار الدولي كان ولم يزل على مستوى الدول الكبرى، منذ قيام دولة الكيان الصهيوني أن يبقـي لهـا                   
 وصل األمر إلى تأمين امتالكها للقنبلة النووية وحمايتهـا          التفوق العسكري على كل الجيوش العربية بل      

  . ومن ثم كبت كل صوت يحتج على ذلك. من أن توقّع على اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة النووية
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عندما حاولت مصر أن تقترب من امتالك قدرة نووية، ولو في الحدود السلمية مورست عليها الـضغوط        
وعندما حاول العراق أن يبني مفاعالً نووياً تم التواطؤ الدولي          . ي عن مشروعها  التي أجبرتها على التخل   

وهكذا كان ممنوعاً على العـرب، بـصورة خاصـة،          . للمساعدة في تدميره من قبل الطيران الصهيوني      
. اختراق حاجز التسلح التقليدي بما يؤمن نوعاً من التوازن اإلستراتيجي مع جـيش الكيـان الـصهيوني       

وقد وصل هذا حتى إلى مراقبة تـسلح        . هيك عن التحريم القاطع من امتالك النووي أو حتى الكيمياوي         نا
  . شاه إيران

هذا ولعـّل باكـستان     . أما الموضوع التركي من حيث التسلح فكان محكوماً بالحلف األطلسي ومقتضياته          
علماً أن قنبلتها موجهة لتحقيق توازن  . هي التي شذّت في امتالكها للقنبلة النووية من بين الدول اإلسالمية          

ولكن مع ذلك فإن أميركا لن يهدأ لها بال قبل أن تجرد باكستان منها أو تسيطر عليهـا                  . نووي مع الهند  
  .وذلك ضماناً لعدم إدخالها في التوازن النووي مع الكيان الصهيوني. بالكامل

تراتيجية الدولية حين تخرج عن سقف التـوازن        من هنا ندرك ما معنى الذي تفعله إيران من زاوية اإلس          
وتذهب بعيداً في تطوير قدراتها الـصاروخية والتكنولوجيـة         . المفروض على المنطقة العربية اإليرانية    

ومن ثم ندرك ما معنى الذي تفعله في محاولة امتالك قـدرة تخـصيب              . العسكرية في األسلحة التقليدية   
  .تالك القنبلةنووي حتى لو لم يرتفع إلى مستوى ام

وإن األمر لكذلك حين تتجرأ سوريا خالل العشر سنوات الماضية أن تتسلح وتطور قدراتها الصاروخية،               
وذلك عكس  . وفقاً لتقارير صهيونية وغربية فوق السقف المسموح لها به، وبصورة خارجة عن السيطرة            

  .ما كان عليه الحال في مرحلة الحرب الباردة
 إلى ما تقدم تجاوز سقف التسلح من قبل كٍل من سوريا وإيران من جهـة تـسليح                  هذا ويجب أن يضاف   

وقد تم تجاوز السقف أيضاً في دعم قطاع غزة، كما تعلن المـصادر             . المقاومة بقيادة حزب اهللا في لبنان     
  . الصهيونية والغربية، مالياً وتسلحاً

قطاع غزة أقل بسبب الحـصار      (لبنان وقطاع غزة    هذا يعني أن كالً من إيران وسوريا والمقاومتين في          
دخلوا في الخط األحمر بالنسبة إلى اإلسـتراتيجية األميركيـة          ) ولكن ما زال في إطار الممنوع والمحرم      

وذلك من زاوية اإلخالل بتوازن السالح التقليدي وتـأمين قـدرات قتاليـة معـززة               . الغربية الصهيونية 
  . باألنفاق والتمويه

ثم مـا كـان     . أي في ظل الوفاق بين المعسكرين     . هذا ما كان ليحدث في زمن الحرب الباردة       طبعاً مثل   
وهو مـا حاولـه     . ليحدث اآلن لو كان بإمكان أميركا والكيان الصهيوني منعه بالقوة العسكرية المباشرة           

            المقاومـة فـي لبنـان،       2006الكيان الصهيوني وبدعم أميركي، وتواطؤ دولـي، فـي حربـي ضـد 
وقد فشلتا، ونجم عنهما سباق تسلح جديـد خـارج عـن            .  ضد المقاومة في قطاع غزة     2008/2009و

  .السيطرة
 ما كان له أن     1948ومن هنا فإن استمرار هذه المعادلة التي خرجت عن سقوف التسلح المفروضة منذ              

الة الال يقين مـن     كل من أميركا والكيان الصهيوني إلى ح      : يستمر حتى اآلن لوال دخول الوضع العالمي      
فقرار الحرب متخذ من جهة، ولكن التردد في التنفيذ، من جهة أخرى، هو             . نتائج استخدام القوة المسلحة   

  .الذي أجّل اندالع الحرب حتى اآلن
هي التي ستقرر إن كان الجواب هو الحـرب أم          ) ربما أكثر (األمر الذي يعني أن األشهر القليلة القادمة        

وهذه ستربض كالصخرة على الذين خططوا وعملوا دائماً على إبقاء          . جديدة لميزان القوى  ابتالع معادلة   
  .التفوق الكاسح في ميزان القوى ضمن شروط أو سقوف مسيطر عليها في مصلحة الكيان الصهيوني

بالتأكيد كان على الحرب أن تندلع إلعادة عقارب الساعة إلى الوراء منذ سنتين في األقل لـو لـم تكـن                     
وال تفسير ممكنا حتى اآلن لذلك غير اإلعداد للحرب         . هنالك موانع حقيقية أميركية إسرائيلية حالت دونها      
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وإطالقها بمجرد تشكل يقين يرجح الخروج بنتائج إيجابية ولو على مستوى تجميد التسلح من قبل إيـران            
  .وسوريا والمقاومتين عند الحدود الحالية

اندالع الحرب حتى اآلن غير الخوف من أن تأتي بنتائج تزيد األمـر تفاقمـاً               وخالصة، ال تفسير لعدم     
  .وهذا ينطبق على قطاع غزة كذلك. بالنسبة ألميركا والكيان الصهيوني

  4/5/2010الجزيرة نت، 
 

  »صناعة الزعيم«فن  .73
  عريب الرنتاوي

لطة والمنظمـة   حيثما تذهب ، وأينما حللت وارتحلت في عواصم الغرب ، ال أحـد يحـدثك عـن الـس                  
ورئيسهما ، ال أحد يأتي على ذكر فتح والفصائل أو يتذكرها ، الموضوع الوحيد المطروح على مائـدة                  

لبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل وفي مواجهتـه وبهـدف          " العبقري"سالم فياض ومشروعه    : النقاش
، وإن أنت شككت في جـدوى       " نصف الكأس المآلن  "إنهائه ، إن أنت أتيت على ذكره ، فأنت تنظر إلى            

المشروع ونجاعته ، فأنت عدمي ، قليل الحيلة ، وربما تكون تلميذاً غير نجيب فـي مدرسـة حمـاس                    
  .السياسية والفكرية

الذي راكم فيه الغرب خبرات طويلة لفرط ما مر بحمالت انتخابية ، جاءت إلى              " صناعة الزعيم "إنه فن   
ن قبل ، أو لم يكونوا ذات يوم ، فـي عـداد قائمـة الزعامـات                 سدة الحكم بأناس لم يعرفهم الجمهور م      

وأن تـضعه فـي     " قائمة توزيع مجلة البالي بوي    "التاريخية ، لقد صار ممكنا أن تخرج أحدهم اليوم من           
الغد في سدة الرئاسة ، وبأغلبية وازنه من األصوات ، وبانتخابات شفافة وحرة ونزيهـة ، وهـا هـي                    

صدر خبراتها للعالم الثالث ، وتعمل على خلق جيـل مـنهم منـسجم مـع                ت" صناعة الزعماء "مدارس  
  .المعمول بها عالميا؟،" المواصفات والمقاييس"

يكفي أن تتركز األضواء على الشخص المرشح للزعامة ، ال أحد يسأل عن غيـره ، عبـارات الثنـاء                    
 كرجـل العـام ، وتستـضيفه        "النيوزويك"و" التايم"واإلطراء تالحقه حيثما حل وارتحل ، يتصدر أغلفة         

في برنامجها ، ويندرج في الئحة الشخصيات األكثر تأثيرا في العالم ، ويوما بعد آخر ، يـصبح                  " أوبرا"
، حتى وإن كان آخر الوافدين للحركة الوطنيـة الفلـسطينية           " الجبل الذي ال تهزه ريح    "و" الرقم الصعب "

لياء الصناديق والبنوك الدولية؟، ، حتى وإن فـشل         وأول الهابطين على هرمها القيادي بالبراشوت من ع       
في آخر انتخابات حرة ونزيهة يجريها الشعب الفلسطيني في الحصول على أكثر من مقعده ، برغم كـل                  

  .الدعم واإلسناد متعدد الجنسيات
وحده ال يكفي ، خصوصا حين يتعلق األمر بزعماء في          " الخارج"يدرك خبراء صناعة الزعماء أن دعم       

التـي  " الكيميـاء "أيضا ، ال بد من قليل من        " الداخل"طق نزاع حساسة وطويلة األمد ، ال بد من دعم           منا
ال بأس ، لنـضفي بعـض       : يأتيك الجواب فورا  .. والرأي العام " مسبق الصنع "تعطي العالقة بين الزعيم     

المـواطن وأمنـه    الكاريزما ، ولنضيف قليال من المساحيق والمحاليل الكيميائية ، لنربط لقمـة عـيش               
الشخصي بالرجل المستهدف بالزعامة ، فتصبح الرواتب آخر كل شهر ، رهن ببقائـه علـى مقعـده ،                   
وتصبح مفاتيح األمن واألمان في جيبه الخاص ، وهل ثمة ما هو أهم من لقمة العيش واألمان بحق الذي                   

  ".أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"
وضع حجـر   "و" قص األشرطة "، الذي ال يكف عن      " م الشعبي الزعي"ال بأس ، ال بد من تطوير صورة         

شبك "، وال بأس أيضا من      " شرعية اإلنجاز "، فالشرعية النضالية ولّى عصرها ، وقد جاء زمن          " األساس
الميجانـا  "مع الشبان والصبايا ، وال ضرر في قليل من          " معترك الدبكة الشعبية  "النزول إلى   "و" اليد باليد 
ائد من الشعب وإليه ، وهو األقرب إلى نبضه وحسه ومزاجـه ، فـي فرحـه وترحـه ،                    ، فالق " والعتابا
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مطلوب تكريسها ألن قادمات األيام والمهام ، وما ينتظره عند المنعطف المقبل            " صورة الزعيم الشعبي  "و
  .ألن قرارات غير شعبية" الشعبية"على قدر من " زعيم"، يمليان صناعة 

فال بأس ، وسيأتي سفراء الدول الغربية       " المقاوم األول "زعيم الجديد بصورة    وإن تطلب األمر أن يبرز ال     
والقائمون بأعمالهم ومن هم في منزلتهم للجلوس على مقاعد الصف األول في المـؤتمرات المخصـصة                

منح رئيس حكومة تصريف األعمال     : لدعم المقاومة ، شريطة أن تخرج هذه المؤتمرات بتوصية وحيدة         
ومعـايير  " التنسيق األمنـي  " األول ، وشريطة أن تكون هذه المقاومة من طراز منسجم مع             وسام المقاوم 

  .دايتون وتوصيات بلير وشروط الرباعية وقوانين محاربة اإلرهاب
والحقيقة أن الحركة الوطنية الفلسطينية تقف حائرة اليوم أمام ظاهرة الزعامة الجديـدة للـدكتور سـالم                 

عديدة مثير للقلق والتحسب ، وقد صدرت عن جميع الفصائل بال استثناء ،             " مطارح"فياض ، فالرجل في     
بيانات ومواقف تتبرأ وتدين وتتنصل وتستنكر مواقف معينة صدرت عنه ، وثمة مساحة رمادية مثيـرة                
للفزع بين مشروعه الملتبس لبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل ومشروع السالم االقتصادي المـشبوه              

نتنياهو ، وثمة غضب صامت من سيطرته شبه المطلقة على مفاصل صـنع القـرار واألمـن                 لبينيامين  
  .والمال في النظام السياسي الفلسطيني ، نظام ما بعد ياسر عرفات

لكن في المقابل ، ال أحد لديه بديل أو مخرج من االستعصاء الفلسطيني ، ال أحد على اإلطالق ، شخصا                    
شروع أو رؤية واضحة كسالم فياض ، ال أحد يتحرك على األرض غيره             كان أم فصيال ، ال أحد لديه م       

وأركان حكومته المطعون في شرعيتها ، ال أحد لديه كاريزما من أي نوع ، فقـد رحـل جيـل القـادة                      
الكاريزميين ، وظل الموظفون ورجال األمن والفاسدون وقيادات الصف الرابع والخامس ، ومـن بـين                

: يرهم ، ال يجلس فياض في نهاية القائمة أبداً ، بل ومن حقه أن يقف بيننا منشداً                هؤالء وبقياساتهم ومعاي  
  ". آلتْ بما لم تستطعه األوائل.. وإني وإن كنت األخير زمانه"

  .ومن يعشْ رجباً ير عجباً
  5/5/2010الدستور، األردن، 

  
  األزمة االقتصادية تهدد استقرار حكم حماس في غزة .74

   سخروفعاموس هرئيل وآفي يس
قيادة حماس في قطاع غزة تواجه أزمة اقتصادية حادة للغاية، بسبب االنخفاض في المبالغ المالية التي 

وتؤثر الضائقة االقتصادية التي تعيشها المنظمة على سلوك زعمائها، . تتلقاها المنظمة من خارج البالد
 الذي يمارسه الجمهور في وتبعث لديهم التخوف من أنهم سيجدون صعوبة في الصمود أمام الضغط

  . قطاع غزة، الذي تجعل األزمة حياته اليومية صعبة
في األسبوع الماضي وزعت الجبهة الشعبية في القطاع بيانا بثته وسائل اإلعالم الفلسطينية أوضحت فيه 
بأنه إذا استمرت جباية الضرائب التي فرضت مؤخرا على السكان في أعقاب األزمة، فإن من شأن 

وسارعت حماس إلى .  انتفاضة ضد الحكم في القطاع– أن يؤدي إلى انفجار شعبي، وبتعبير آخر األمر
وأدى ضغط مارسته فصائل أخرى في النهاية . الرد فاعتقلت عشرة من كبار قيادات الجبهة في القطاع

  .  الناشئوكما تبدو األمور اليوم يبدو أن حماس تجد صعوبة في إيجاد حلول للوضع. إلى اإلفراج عنهم
تعتمد حماس على مساعدة مالية شهرية، بعشرات ماليين الدوالرات في الشهر للحفاظ على حكمها في 

غير المتماثلين مع السلطة الفلسطينية وبالتالي ال يتلقون (غزة، ومن أجل دفع الرواتب آلالف الموظفين 
ن ميزانية الحكم في القطاع من  في المائة م80ويأتي نحو . وتمويل النشاطات المختلفة) المال منها

ومنذ بضعة أشهر يظهر هزال كبير في مقدرات المنظمة وقد وصل وضعها . تبرعات من الخارج
  . مؤخرا إلى الحضيض لدرجة عدم القدرة على دفع الرواتب منذ نحو شهرين
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حكومة حماس في غزة تحاول إيجاد حلول جزئية للمشكلة، ضمن أمور أخرى من خالل فرض 
" الحائط الحديدي"إلى جانب استمرار بناء . ئب على السكان، األمر الذي يثير استياء شديداالضرا

المصري على حدود سيناء في رفح والحصار الذي تفرضه إسرائيل، وكذلك على خلفية ما يبدو كجمود 
ن األشد ويبدو أ. في المفاوضات على صفقة جلعاد شاليط، تثير التطورات األخيرة القلق في قيادة حماس

  . خطورة، من وجهة نظر مسؤولي المنظمة، هي األزمة االقتصادية
في جهاز األمن اإلسرائيلي ما يزالون يجدون صعوبة في التقدير كيف ستؤثر األزمة االقتصادية في 

وفي هذه المرحلة ليس واضحا على االطالق إذا كانت المنظمة . القطاع على سياسة حماس تجاه إسرائيل
 وسط، مثل المصالحة مع حركة فتح أو مرونة معينة في صفقة شاليط في محاولة لتحقيق تبحث عن حل

تخفيف للحصار، وذلك من أجل الخروج من الوضع الناشئ، أم أنها ستعمل بالذات في االتجاه المعاكس، 
دود مع وخالفا لسياسة كبح الجماح التي اتبعت خالل السنة األخيرة ستحاول إعادة اشعال الجبهة على الح

  . إسرائيل
االنخفاض في حجم األموال المحولة إلى حماس ينبع من تداخل عدة أسباب، يتعلق جزء منها بتغيير سلم 

  . أولويات المنظمة تجاه التبرعات من المحافل الخارجية
إضافة إلى ذلك، . كما أن حجم التبرعات من مصادر إسالمية في دول الخليج انخفض على نحو ظاهر

مصر جدا نشاطها ضد الجهات التي تقيم اتصاالت مع حماس، ومنها صرافون مصريون كان فقد شددت 
  .لهم دور في الماضي في تحويل األموال من إيران إلى حزب اهللا وحماس

ومن ضمن االجراءات التي اتخذت في أعقاب كشف شبكة التجسس واإلرهاب الكبرى التي استخدمها 
، تشديد الرقابة على أعمال الصرافين الذين باتوا يقللون اآلن 2008حزب اهللا في مصر في نهاية العام 

وإلى جانب ذلك شددت مصر النشاط ضد تهريب السالح في األنفاق إلى . من عقد الصفقات مع القطاع
  . غزة، بشكل قلص أيضا تهريب البضائع إلى القطاع

زمة يرتبط بتشدد النهج األميركي إن سببا إضافيا لأل" هآرتس"لـ) اإلثنين(وقالت مصادر في غزة أمس 
وحسب هذه المصادر، فإن لدى . في تحويل أموال المنظمات والجمعيات الخيرية االسالمية لحماس

حماس أمالكا كثيرة في الواليات المتحدة، ولكن التشدد في الرقابة يجعل من الصعب تحويل عوائدها إلى 
  . القطاع

 المالية التابعة لحماس، اسماعيل محفوظ، أنه سيتم هذا األسبوع في األيام األخيرة أعلن مدير عام وزارة
ولكن الكثير من الموظفين .  شيكل لكل موظفي حماس في القطاع1.500دفع رواتب شهرية بمبلغ 

  . شيكل في الشهر4.000يحصلون بشكل عام على مبلغ أكبر من 
 وتحاول حماس اآلن زيادة الحصة .وتشكل الضرائب حوالي عشرة بالمائة من ميزانية الحكومة في غزة

، ) شيكالت على العلبة3ضريبة نحو (من خالل فرض الضرائب، ضمن أمور اخرى على السجائر 
  . وعلى البسطات في السوق وعلى استخدام الموازين في المحالت

إضافة إلى ذلك بادرت السلطات إلى عملية ترخيص شامل للشقق في القطاع، ما يعني إلزام صاحب 
  .ة اعتبارا من اآلن بدفع مبلغ مالي كبير إذا كانت شقته مقامة على أرض ال تقع ضمن ملكية الحكمالشق

  "هارتس"
  5/5/2010الغد، االردن، 

  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            42 ص                                     1780:         العدد       5/5/2010األربعاء  :التاريخ

  :كاريكاتير .75
  

    
  5/5/2010الراية، قطر، 


