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  منية لن تسبق الحدودعباس يتمسك ببحث قضايا الوضع النهائي ويؤكد أن الترتيبات األ .1

أعلن الرئيس محمود عبـاس فـي عمـان امـس ان            : جيهان الحسيني، نبيل غيشان    –عمان  –القاهرة  
اذا رفض العرب شيئاً، لـن      «: ، مضيفاً »لن تدخل في التفاصيل   «المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل      

ن التفاوض علـى الترتيبـات      وكان عباس وصل الى عمان قادماً من القاهرة حيث صرح بأ          . »نقدم عليه 
إن الرئيس حسني مبارك أبلـغ      » الحياة«األمنية لن يسبق الحدود، فيما قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ           

  .عباس بأن االسرائيليين يريدون عقد مفاوضات مباشرة وطرح قضايا الوضع النهائي
 امس ركزت على الجهود وأجرى عباس محادثات مع العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني في عمان

المبذولة لتحريك العملية السلمية بهدف التوصل إلى سالم شامل على أساس حل الدولتين وفي سياق 
وبحسب بيان للديوان الملكي، فإن الزعيمين استعرضا الجهود المبذولة إلطالق مفاوضات . إقليمي شامل

  . ربية أقرتها في اجتماعها مطلع الشهر الجاريكانت لجنة متابعة مبادرة السالم الع) غير مباشرة(تقريبية 
وأطلع الرئيس الفلسطيني العاهل األردني على نتائج جولته األخيرة التي شملت الصين وعدداً من الدول 

هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات في ما بيننا، خصوصاً ونحن مقبلون «: العربية، وقال في تصريحات
ث األميركي جورج ميتشل وعلى اجتماع القيادات الفلسطينية، وبالتالي هناك خالل أيام على لقاء المبعو

مشاورات موسعة مع الملك عبداهللا الثاني، وقبله كنا مع الرئيس حسني مبارك، وقبل ذلك مع خادم 
الشيخ خليفة (، ثم رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة )الملك عبداهللا بن عبد العزيز(الحرمين الشريفين 
فكل هذا نوع من المشاورات للمرحلة المقبلة في المفاوضات غير المباشرة مع ). بن زايد آل نهيان

هناك موقف عربي، وهذا الموقف، ... اآلن ال نقدر أن نقول إن هناك موافقة أم ال«: وأضاف. »اسرائيل
. ي ستقول كلمتها النهائيةيوم السبت سيكون هناك لقاء للقيادة الفلسطينية الت. طبعاً، هو توصية مهمة جداً

وإذا كانت األمور . بعد ذلك، سنبلغ ميتشل أننا جاهزون لبدء المفاوضات ولمناقشة قضايا المرحلة النهائية
  .»جرت بهذا الشكل، فإن شاء اهللا نكون توفقنا ومشينا في الخط الصحيح

حادث ضروري أو شيء أن التنسيق مع الجانب العربي هو تنسيق كامل، يعني كلما حصل «وأكد عباس 
وبالتالي نحن حريصون على أن . مطلوب عليه جواب، تلتقي لجنة المتابعة العربية المكلفة هذه المواضيع
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يعني لو مثالً أجمعوا على رفض شيء، . نضع أشقاءنا دائماً في الصورة، ونسمع رأيهم ونسمع منهم
  .»نحن لن نقدم عليه

قلنا أربعة أشهر مدة المفاوضات غير «: ال نهاية، قالوعن محددات المفاوضات وان كانت إلى ما 
المباشرة، بعد ذلك سنعود إلى لجنة المتابعة العربية لنتشاور ونتدارس، وخالل هذه الفترة سيكون الحديث 

ال حاجة للدخول في التفاصيل واألشياء الصغيرة ألننا اكتفينا منها في . على قضايا المرحلة النهائية
  .»سنذهب فقط ومباشرة إلى الحدود واألمن وغيرها من القضايا. المحادثات سابقاً

إن مبارك دعا عباس إلى الحضور إلطالعه على نتائج » الحياة«وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 
محادثاته مع نتانياهو، وأبلغه بأن اإلسرائيليين يريدون عقد مفاوضات مباشرة وطرح قضايا الوضع 

س يرى أن القيادة الفلسطينية التي تمثلها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة وأضافت أن عبا. النهائي
، هما صاحبتا القرار النهائي في اطالق المفاوضات غير المباشرة، على رغم »فتح«المركزية لحركة 

  .حصوله على توصية من اللجنة المتابعة العربية بقبولها
إن الترتيبات األمنية ال تسبق الحدود، مضيفاً أنه ، »مونت كارلو«وقال عباس في تصريحات إلذاعة 

سبق أن اتفقنا مع الحكومة االسرائيلية في عهد ايهود أولمرت ومع مستشار األمن القومي األميركي «
وأوضح أنه تم . »جيمس جونز على ترتيبات أمنية محددة بموافقة مصر واالردن ألنهما اصحاب عالقة

  . ى وجود طرف ثالث على الحدود شرط أال يكون هناك وجود إسرائيليخالل هذه المحادثات االتفاق عل
، من دون »قبلنا بعد أن حصلنا على تعهدات أميركية«: ونفى أن يكون الموقف الفلسطيني تراجع، وقال

ونكون عبثيين، بل يجب ان نكون «ان يكشف طبيعتها، مؤكداً عدم إمكان الذهاب إلى المفاوضات 
صلحة، واالسرائيليون أظهروا للجميع من خالل مواقفهم السابقة أنهم غير جادين، فنحن أصحاب م

في اشارة إلى المفاوضات غير (لذلك عندما جاء األميركيون وقدموا لنا اقتراحاً جدياً «: وتابع. »مبالين
  .»، قبلنا به فوراً)مباشرة

، موضحاً أن زيارته »يطرحلقاء نتانياهو مؤجل ولم «: واستبعد امكان عقد لقاء مع نتانياهو، وقال
ال أعتقد أنهم في اميركا «: الواليات المتحدة تجيء تلبية لدعوة من الرئيس باراك اوباما، مضيفاً

  . ، في اشارة إلى طلب عقد لقاء ثنائي مع نتانياهو»سيفاجئوننا بمثل هذه المفاجأة
: اوضات، قال عباسوعن مساعيه الى الحصول على غطاء عربي لكل قرار فلسطيني يتعلق بالمف

يتناقض مع ) انه(... الفيتو، وأنا لست مع مقولة القرار الفلسطيني المستقل ) النقض(للعرب حق «
التشاور العربي ألن القضية الفلسطينية قضية عربية، والعرب أصحاب كلمة وحق، ونحن سننقل لهم كل 

  . » الممل، ولن نخفي عنهم شيئاًما يحدث معنا، وسنطلب منهم الرأي، وسنضعهم في الصورة وبالتفصيل
قادة حماس في الداخل والخارج وكل مكان أن يأتوا إلى «وعلى صعيد المصالحة الوطنية، ناشد عباس 

: وقال. »مصر للتوقيع فوراً على الورقة من دون وضع شروط وتعديل ألنها غير مقبولة منا اطالقاً
 من التأثيرات االقليمية، وان تأتي لتوقع ألن على حماس أن تقرر إن كان لديها قرار مستقل بعيداً«

مصلحتها الوطنية تتطلب منها ذلك، فعليها أن تسارع بالتوقيع إلنقاذ قطاع غزة من الحصار، فهو حبل 
نحن نتصل مع «وأضاف أن المصالحة على جدول أعماله، و . »النجاة األول لها، وإلنقاذ الوحدة الوطنية

  .»لمصالحة فوراً عقب توقيعها على الورقة المصريةحماس ونلتقي بهم، وجاهزون ل
  6/5/2010الحياة، 

  
   القاهرة لفتح سبب تعطيل المصالحةتحيز :دويك .2

عزيز دويك تحيز الجانب المصري إلى حركة فتح أحـد          .اعتبر رئيس المجلس التشريعي د    : كمال عليان 
لمصري انتقل من مرحلة الوسيط بـين       أبرز المعّوقات إلنجاز المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن الوسيط ا        

  .األشقاء إلى مرحلة المنحاز إلى أحد الفريقين
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ـ   نحن نعاني في قضيتنا الفلسطينية تحّيز الوسيط األجنبـي لمـصلحة الكيـان    " الرسالة نت "وقال دويك ل
نجاز هـذه   ونحن هنا نعاني تحّيز الوسيط العربي في خالفنا الداخلي، وهذا التحيز أحد أبرز المعّوقات إل              

  .المصالحة
ال :" أحمد بحر لسلطة فتح بالمساعدة في عقد جلسة المجلس التشريعي أضاف دويك           .وفيما يتعلق بدعوة د   

، مؤكدا  "يوجد أي جديد في الواقع بل إنما االنتهاكات بحقنا وحق كل نواب التشريعي تزداد يوما بعد يوم                
  .ضفة الغربيةأن معظم النواب هددوا من قبل األجهزة األمنية في ال

قبل أيام ذهبنا لجلسة تكريم أسرى القدس والداخل ممن قضوا أكثر من ربع قرن داخل الـسجون                 :" وتابع
ولكن تفاجأنا بأن بعض المسلحون من اجهزة فتح االمنية يدخلون القاعة ويوجهون تهديدات للنواب وقادة               

  ".الفصائل بالقتل
  5/5/2010الرسالة نت، غزة، 

  
  "داخلية غزة"مالء لالحتالل يسلمون أنفسهم لـع: أمنيةمصادر  .3

كشفت مصادر أمنية فلسطينية مطلّعة أن عددا من العمالء الفلسطينيين الذين عملوا مع أجهزة  -غزة 
وقال مصدر أمني . قد سلموا أنفسهم لألجهزة األمنية في قطاع غزة) الشاباك(المخابرات اإلسرائيلية 

إنه بعد عملية إعدام العميلين األخيرين تلقت " المعني بالقضايا األمنية اإللكتروني" المجد"مسؤول لموقع 
موضحاً أن أقارب " الجهات الحكومية العديد من االتصاالت من قبل بعض العمالء الذين طلبوا العفو

ويقول المصدر األمني لموقع المجد إن  .للعمالء ووسطاء اتصلوا باألجهزة األمنية لترتيب عملية التسليم
ن سلموا أنفسهم حتى اللحظة قدموا معلومات مهمة للغاية، وأن عددهم آخذ باالزدياد، مؤكداً أن حرباً م

  .صامتة تدور مع الشاباك بغزة
وأوضح المصدر المسؤول أن أحد العمالء كشف أن ضابطا في جهاز الشاباك الذي كان يشغله حاول 

 إال أن العميل أبلغه أنه يرى أن مصيره قد إقناعه بضرورة االستمرار في العمل، وجمع المعلومات،
. اقترب بسبب نظرات الناس إليه في الطرقات، وفي ظل المالحقة التي تبديها األجهزة األمنية في القطاع

وأكد المسؤول األمني ضرورة التعامل مع من يسلم نفسه بطريقة مختلفة عن غيره من ضبطوا في 
  .حاالت تلبس أو تم اعتقالهم بالقوة

نسخةٌ عنه أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين " السبيل"ي تصريح صحفي وصل وف
  .صحة هذه األنباء، معلناً عن أن هناك بعض العمالء قاموا بتسليم أنفسهم

وأشار الغصين إلى أن الحكومة الفلسطينية تتعامل بكل جدية مع ملف التخابر مع االحتالل، وهي 
. ء الشعب الفلسطيني، وستكون الحضن لكل من يقوم بمراجعة نفسه وشعوره بخطئهحريصة على أبنا

 .تقوم باستخدام أساليب خبيثة إلسقاط الفلسطينيين" إسرائيل"وأوضح أن 
  6/5/2010السبيل، األردن، 

  
  شاليط ل حافز ألسر رفاق جدد "إسرائيل" تعنت: بحر .4

 لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة       حذر أحمد بحر، النائب األول    :  ضياء الكحلوت  -غزة  
، داعيا المجتمـع    "قانون شاليط "القانون الجديد الذي يتوقع عرضه على الكنيست قريبا، والمعروف باسم           

  .الدولي للتدخل من أجل حماية األسرى في سجون االحتالل
ل أمانة في عنق كل     إن قضية األسرى تشك   : "نسخة عنه أمس  " العرب"وقال بحر في بيان صحافي وصل       

فلسطيني وعربي ومسلم، وأنها ستظل حية في القلوب والعقول على الدوام، مؤكداً أن استمرار التعنـت                
اإلسرائيلي حيال صفقة تبادل األسرى سوف يفضي إلى مزيد من التمسك الفلسطيني بالمطالب المشروعة              
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ذل الجهد في سبيل اختطاف رفاق جدد       إلنجاز الصفقة، وسوف يشكل حافزا أكبر نحو مزيد من العمل وب          
  ".لشاليط خالل المرحلة المقبلة

وأوضح أن األسرى في سجون االحتالل يعيشون ظروفا بالغة الـصعوبة والقـسوة، وتُفـرض علـيهم                 
عقوبات قاسية بين الحين واآلخر، وال يحتاجون إلى عقوبات جديدة، مؤكداً أن الوحشية اإلسرائيلية قـد                

قت كل القوانين الدولية واإلنسانية األمر الذي يستدعي محاسبتها وفـرض العقوبـات       بلغت مداها، واختر  
  .الرادعة

ودعا بحر إلى تكاتف وطني وعربي وإسالمي لنصرة األسرى والوقوف إلى جانبهم في محنتهم الراهنة،               
 وجرائمـه   مطالباً المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالضغط على االحتالل لوقف عدوانه المستمر          

  .المتواصلة بحق األسرى
  6/5/2010العرب، قطر، 

  
  شاليط لن يعود ألهله حتى يتحرر األسرى:  األسرىشؤونوزير  .5

أكد وزير شؤون األسرى في حكومة غزة محمد فرج الغول أن المقاومة هي الخيار              : سمير حمتو -غزة  
ددا على أن الجنـدي اإلسـرائيلي       األمثل والوحيد لتحرير األسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي ، مش         

جلعاد شاليط لن يعود إلى أهله حتى يتحرر األسرى من السجون وخاصة القدامى وأصحاب المحكوميات               
  .العالية

إن االحتالل لم يكتفً بما يمارسه بحق األسرى        "وقال الغول خالل مهرجان نظمته الكتلة اإلسالمية بغزة         
أ إلى إقرار إجراءات جديدة من قبل مكتب نتنياهو ، لتصعيد           من تعذيب وحرمان وتضييق وقتل ، بل لج       

  ".العقوبات ضد األسرى ، وحرمانهم من الزيارات بشكل كامل
وأوضح أن هذا التصعيد يهدد بوضع خطير وينذر بكارثة قد تحدث في السجون ، مشيراً إلـى أن هـذه                    

  .فوف والجهود من أجل األسرىاالنتهاكات الجديدة تحتاج أوالً إلى تحرك شعبي كبير وتوحيد الص
وأشار إلى أن األسرى يعانون أوضاعاً قاسية ومتدهورة في سجون االحتالل خاصـة أن هنـاك مئـات                  

ودعا الغول إلى تدخل دولي لوقف اإلجراءات الـسيئة         . المرضى منهم وذوى الحاالت الصحية الخطيرة     
، منتقداً الصمت العربـي الرسـمي       " بحق األسرى قبل أن تصل األمور إلى حد ال يمكن السيطرة عليه           

  .والشعبي على ممارسات االحتالل بحق اآلالف من األسرى
  6/5/2010الدستور، األردن، 

  
    المعايير الدوليةأعلى قانون عصري للصحافة الفلسطينية ينسجم مع إلقرارفياض يسعى  .6

الربعاء بان حكومته تـسعى     اكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض ا       : وليد عوض  -رام اهللا   
وافرد فياض حديثه االذاعي     .القرار قانون عصري للصحافة الفلسطينية ينسجم مع اعلى المعايير الدولية         

االسبوعي االربعاء للحديث عن واقع الصحافة والصحافيين في فلسطين وبدأه بتقـديم التهنئـة لجميـع                
  .العالمي لحرية الصحافةاالعالميات واالعالميين الفلسطينيين بمناسبة اليوم 

: وثمن فياض التضحيات التي قدمها الصحافيون الفلسطينيون واستذكر شهداء االعالم الفلسطيني بقولـه            
اننا نشيد بالدور الهام الذي تضطلعون به، كما نحيي روح العطاء والتضحية التي تتحلون بها دفاعا عن                 '

  قضيتكم وارضكم في مواجهة االحتالل والمستوطنين، 
اعلنا باالمس عن جائزة العمل الصحافي االبرز في مجال االعالم المحلي لتمنح مرة كل عام،               ': واضاف

  .'في يوم الصحافة العالمية، مكافاةً للصحافيين الذين يدافعون عن حرية التعبير واالعالم
  6/5/2010القدس العربي، 
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  لمباشرةغير ا من الفلسطينيين يؤيدون إطالق المفاوضات% 60: استطالع .7
أظهر أحدث استطالع للرأي أعده ونشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي  :كفاح زبون - رام اهللا

)PCPO ( يؤيدون انطالق المفاوضات غير 60.8%أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين وصلت إلى 
شدة استئناف  إنهم يؤيدون ب15.4%وقال . المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في الوقت الحاضر

لو وافقت إسرائيل على تجميد «المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 
 أعارض نوعا ما، 20.5% أؤيد نوعا ما، و45.4%، وقال »االستيطان ألربعة أشهر في القدس الشرقية

 أبريل 28 - 15 وأجري االستطالع خالل الفترة. »ال أعرف«  أجابوا 9.7% أعارض بشدة، 0.9%و
 شخصا يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية 1153 وشمل عينة عشوائية مكونة من 2010) نيسان(

 . عاما فما فوق17بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 
  6/5/2010الشرق األوسط، 

 
  سيادة لبنانب وفلسطينيي المخيمات المنظمة التحرير يؤكد التزام منظمةممثل  .8

في حضور المستشار   سعد الحريري، في السرايا الكبيرة امس،  اللبنانيلتقى رئيس مجلس الوزراءا
سعدت بلقاء : "الذي قال محمد شطح ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا

ن، ابتداء من إعادة الرئيس الحريري واستعرضت معه القضايا المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين في لبنا
اعمار مخيم نهر البارد، وإنتهاء بالمأساة التي عاشها سكان المخيم خالل السنوات الثالث الماضية نتيجة 

واستعرضنا ضرورة وأهمية تحسين . الجرائم التي ارتكبت ضدنا وضد الجيش اللبناني في المخيم
ن الفلسطينيين في المخيمات، والظروف األوضاع الحياتية على المستوى االجتماعي واالقتصادي لالجئي

التي تجعل هؤالء المواطنين الفلسطينيين خالل إقامتهم المؤقتة في لبنان وحياتهم اليومية أقل صعوبة إلى 
حين عودتهم إلى فلسطين، سواء حق التملك والعمل وحرية الحركة في رعاية وكنف الدولة اللبنانية، 

ينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمين في هذه المخيمات بسيادة لبنان وأكدت التزام منظمة التحرير الفلسط
واحترامنا للقانون اللبناني وخضوعنا له وتمسكنا بأمن واستقرار البلد المضيف الذي عشنا فيه على مدى 

  ".العقود الماضية
ل القضايا لقد وجدت كل تفهم من دولة الرئيس الحريري وحرصه الشديد على ان يتعامل مع ك: "أضاف

المحقة التي يعانيها الالجئ الفلسطيني في لبنان بحيث يعيش حياة حرة كريمة ضمن القانون وما يسمح به 
  .التشريع اللبناني

  6/5/2010المستقبل، 
  

   واإلصالح تدين محاوالت االحتالل إلغاء الجنسية المقدسية عن نواب القدسالتغيركتلة  .9
واإلصالح البرلمانية محاوالت االحتالل الهادفة إلى إلغاء الجنسية أدانت كتلة التغير : القدس المحتلة

المقدسية عن نواب القدس، مؤكدة أن ذلك تعدي صارخ على حق المواطنة ومخطط خطير القتالع 
  .رموز الشعب الفلسطيني

سحب هويات النواب والوزراء الذين غيبهم االحتالل خلف «إن : وقالت الكتلة في بيان صحفي أمس
  .»نه تعد سياسة غير شرعية، ومحاولة إلغاء الجنسية المقدسية هي مقدمة لما هو أخطر من ذلكسجو

وشددت على رفضها القاطع لمحاوالت االحتالل إلغاء الجنسية المقدسية عن الوزراء والنواب، مشيرة 
 طريق لتهجير إلى أن ذلك يعد مخططاً إجراميا خطيرا القتالع رموز الشرعية من المدينة المقدسة وفي

 .أهلها واقتالع سكانها
  6/5/2010السبيل، األردن، 
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   تكون مقدمة لمزيد من التنازالتأن رفضها للمفاوضات وتبدي خشيتها من تجدد حماس .10
صالح البردويل القيادي    ، أن غزة اشرف الهور   نقال عن مراسلها من      6/5/2010القدس العربي،   نشرت  

 إرادة أيـة ليست لديها   " غير معنية بعملية السالم و     إسرائيل إنفي حركة حماس قال في تصريح صحافي        
، مـشيرا   " تسوية ال مع عباس وال مع غيره وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة             إلىللوصول  

 أنوذكـر    ." واقـع جديـد    أمر وفرض   األراضيالتوسع وابتالع المزيد من     ' تقوم على    إسرائيل أن إلى
 المنطقـة   إشـعال  إلىتريد التملص من التزاماتها وتسعى      "ت غير المباشرة     من وراء المفاوضا   إسرائيل

 ." وغيرها من الدول في المنطقـة      إيران مواجهات مع    إلى أمريكا للحرب ودفع    األنظاربالقالقل وتحويل   
واعتبر توجـه    ." ومن العدو الصهيوني   أنفسهممحكوم عليها بالفشل من العرب      " هذه المفاوضات    أن وأكد

 بأنـه واصفا ذلك   ' هروب من استحقاق المصالحة الفلسطينية    " بمثابة   "مفاوضات غير مجدية  " إلىالسلطة  
  ."نوع من االنتحار السياسي"

 عدم جدية الرئيس عباس في المفاوضات وتعنته فـي بعـض            إعالن تهدف من وراء     إسرائيل أنورأى  
 االعتـراض   أو التي تخوله التعنت     األوراقال يملك   "، معلال ذلك بأن عباس      "تلميع صورته " إلىالقضايا  

 "حالـة اليـأس   " تـدفع    أن البردويل خشية حركة حماس من        وأبدى ." التي تفرض عليه   تاالمتالءاعلى  
، محذرا في الوقت نفسه مـن ان الـشعب          "اللعب بالنار وتقديم المزيد من التنازالت     " إلىالرئيس عباس   

  ."ل اللعب بالحقوق والثوابت الفلسطينيةسيكونون بالمرصاد لكل من يحاو"الفلسطيني ومقاومته 
من أجهض جهود الوسيط األلماني بأن البردويل أكد أن  5/5/2010قدس برس، من جهة أخرى ذكرت 

إلتمام صفقة األسرى هو إسرائيل، وشدد على القول بأن حماس لم ولن تتنازل تحت أي ظرف عن 
   ".مطالب وطنية وال عالقة لها بالحزبية" صفقة األسرى، التي قال بأنها إلتمامتمسكها بمطالبها 

صحة األنباء التي نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية وفلسطينية " قدس برس"ونفى في تصريحات خاصة لـ 
 إلى، والتوصل إسرائيلأن حركة حماس في قطاع غزة كان لديها االستعداد لبحث تفاهمات مع "عن 

ياسي للحركة خالد مشعل وكذلك رئيس الجهاز العسكري اتفاقات محددة ولكن معارضة رئيس المكتب الس
كانوا على خالف مع قيادة حماس في القطاع، حيث كانوا يرفضون ) كتائب عز الدين القسام(للحركة 

هذه رواية من وحي : "، وقال"هذه التفاهمات واالتفاقات التي كانت تسعى لها قيادة الحركة في قطاع غزة
 أم غيره، فالوسيط األلماني أقر بنفسه بأن الذي عطل الصفقة هو اصهيونيخيال مريض سواء كان 

فإنها كانت تصر على مطالبها، وهي في " حماس"إسرائيل برفضها لألفكار األولى التي تلقتها منه، أما 
البرغوثي أو أحمد سعدات وغيرهما  ذلك ال تتحدث عن مطالب حزبية وإنما عن مطالب وطنية، فمروان

  .ين تطالب حماس بإطالق سراحهم هم ليسوا من حماسمن األسماء الذ
حركة حماس متماسكة شوريا وديمقراطيا بشكل لم يشهد له العالم مثيال، وال يوجد شيء اسمه : وقال

 كاملة وعندما يصدر القرار يتبناه الجميع، وصفقة بشوريةجماعة مشعل أو الجعبري، هناك قرار يؤخذ 
 أو تهديدات، وإذا كان إغراءاتة، ونحن ال نبيع أسرانا وال كرامتنا األسرى خضعت لذات اآللية الشوري

لألسف  ":وأضاف ". أو التهديدات إلطالق شاليط فهو واهماإلغراءاتن على هالعدو الصهيوني يرا
الشديد هناك فريق من الصحافة المصرية يعمل بشكل منظم لكسر صمود الشعب الفلسطيني، وهذا أمر لم 

القاتنا مع مصر، لألسف الشديد أنا أقول إن فريقا من اإلعالم المصري والفلسطيني نعهده في تاريخ ع
  ".في رام اهللا يعمل بالتساوق مع اإلعالم الصهيوني للتشكيك في المقاومة وثوابتها

 
   العام للجبهة الشعبية يعارض استئناف المفاوضاتاألمين .11

لسطين احمد سعدات المعتقل في سجون االحتالل من حذر األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ف: رام اهللا
، قائال إن استئناف المفاوضات لن يحقق األهداف الفلسطينية "إسرائيل"إجراء مزيد من المفاوضات مع 

وصرح بأن صراع الشرق األوسط لن يحسم إال بقيام دولة واحدة . وسيعمق االنقسامات بين الفلسطينيين
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الذي تسعى له منذ فترة القوى " حل الدولتين"د وهو حل يتعارض مع يعيش فيها الفلسطينيون واليهو
  .العالمية 

نقلها له محاميه، أدان سعدات المشاركة الفلسطينية في " رويترز"وفي ردود مكتوبة على أسئلة من 
المفاوضات في "وقال . مفاوضات غير مباشرة من المتوقع أن تبدأ قريبا تحت رعاية الواليات المتحدة

إلسرائيلية المبنية على استمرار الوجود الفعلي االحالة لن تشكل سوى غطاء الستمرار السياسة هذه 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنوقال ". لالحتالل وقتل أي إمكانية لتسوية القرارات الوطنية

اجع عن األسماء التي ولحماس ال توجد فرصة للتر. ال توجد أخبار عن الصفقة"عطل االتفاق واستطرد 
طرحت خالل المفاوضات ولكن الطرف المستفيد هو نتنياهو وتعطيل الصفقة أخرج نتنياهو من مأزقه 

   .مع االئتالف الحكومي اإلسرائيلي ومن مأزق الخالف األمريكي اإلسرائيلي
  5/5/2010وكالة رويترز، 

  
  رشوةالفلسطينية الدعم المالي األمريكي للسلطة : برهوم .12

أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن دعم اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية فـي         :س المحتلة القد
 مليون دوالر مباشرةً، بعد قبول الرئيس محمود عبـاس          150بمبلغ  " فتح"الضفة الغربية المحتلة وحركة     

الت لـصالح حكومـة     العودة إلى المفاوضات؛ هو بمثابة رشوة مالية لسلطة عباس مقابل مزيد من التناز            
االحتالل، ومكافأة على مواقفه وقراراته المستمرة في استئصال المقاومة وتجريمها ومحاكمتها وحمايـة             

  . أمن االحتالل
وبحسب برهوم، فإن هذه الرشاوى والمال المسيّس والمشروط هو أخطر شيء علـى وحـدة الـشعب                 

رنا مـن خطورتـه مـرارا وتكـرارا؛ لكونهـا           والذي طالما حذ  "الفلسطيني وحقوقه وقضاياه الرئيسية،     
وتـدريبها وتمويلهـا    " أجهزة فـتح األمنيـة    "ستُصرف بإشراف الجنرال األمريكي كيث دايتون لتسليح        

الستمرار قمعها الحريات في الضفة الغربية واستئصال المقاومة وحفظ أمـن االحـتالل والمغتـصبين               
محض "صرف على الشعب في الضفة والقطاع بأنه        ووصف الحديث عن أن هذه األموال ستُ       ". الصهاينة

كذب وافتراء، وإمعان في تضليل الرأي العام ووسائل اإلعالم للتغطية على كل ما يقوم به عباس وفياض                
  ".أمريكية على حساب الحق الفلسطيني-بالتعاون مع االحتالل في االستمرار في تمرير المشاريع الصهيو

  6/5/2010الشرق، قطر، 
  

   إحراق مسجد اللُبن صفعة لقرار لجنة المتابعة العربية:الرشق .13
عزت الرشق جريمة إحراق مسجد اللُّبن الشرقية،  حماس دان عضو المكتب السياسي لحركة: دمشق

، التي نفذتها مجموعات من المستوطنين اإلسرائيليين، واعتبر ذلك  الماضيجنوب مدينة نابلس الثالثاء
العربية، التي وافقت على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع صفعة لقرار لجنة المتابعة "

إلى الرسالة السياسية إلحراق مسجد " قدس برس"وأشار الرشق في تصريحات خاصة لـ ".اإلسرائيليين
إن تلك الجريمة الصهيونية الجديدة ليست سوى رسالة إضافية لالهثين وراء المفاوضات : "اللبن، وقال

الموجود حالياً في " جورج ميتشل"ني، فضالً عن كونها رسالة للمبعوث األمريكي مع العدو الصهيو
وهي بمثابة صفعة لقرار لجنة المتابعة العربية؛ التي أعطت الموافقة على عودة . فلسطين المحتلة

  ."المفاوضات غير المباشرة"الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات تحت عنوان " أوسلو"فريق
  5/5/2010قدس برس، 
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  ال نستخدم ملف شاليط ألغراض انتخابية أو لزيادة شعبيتنا: األسطل .14
إن أمر اإلفراج عن األسرى هو واجب "قال النائب عن حركة حماس الدكتور يونس األسطل : غزة

شرعي ألنهم عانوا في قضية شعبهم ويجب علينا أن نسعى لتحريرهم ألننا في مرحلة تحرر وليست 
أن حماس ال تنظر إلى زيادة شعبيتها أو االنتصار في "، مضيفا "ياسيمرحلة انتخابات وعمل س

االنتخابات مقابل تمام صفقة تبادل األسرى بالجندي األسير جلعاد شاليط موضحا أنها آخر أمر تفكر به 
  ". الحركة وقال الهدف األساسي مقابل نجاح الصفقة هو أن يرضى اهللا عنا

  5/5/2010قدس برس، 
  

  ض سقف التوقعات من المفاوضات غير المباشرةخف": إسرائيل" .15
 رئيس الـوزراء االسـرائيلي    ، أن    وكاالت ، وعن القدس المحتلة  من،  6/5/2010 الحياة الجديدة،    ذكرت

 3 لمـدة    ،مساء أمـس   جورج ميتشل     الموفد األميركي الخاص الى الشرق األوسط        بنيامن نتنياهو التقى  
مباشرة المزمع اطالقها بين االسرائيليين والفلسطينيين رغـم        ساعات في اطار التمهيد للمفاوضات غير ال      

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ان نتنيـاهو           .ان أحدا ال يتوقع النجاح لهذه المفاوضات      
  .دون المزيد من التفاصيل)" اليوم(اتفقا على اللقاء من جديد الخميس "وميتشل 
تردد امس ان بحـث قـضية القـدس          أنه  من الناصرة،  تلحميأسعد   عن،  6/5/2010 الحياة،   وأضافت

عن الكاتب اليهودي االميركـي   » هآرتس«سيرجأ الى المرحلة االخيرة من المفاوضات، اذ نقلت صحيفة          
ايلي فيزل قوله انه خرج من لقائه الرئيس باراك اوباما اول من امـس فـي                » نوبل«الحائز على جائزة    

في هذا الشأن، فيما قال مستشار الرئيس االميركي        » احترم نصيحته «خير  البيت االبيض بانطباع بأن األ    
ديفيد اكسلرود بعد اللقاء ان اوباما يوافق تماما على ان القدس ال يمكن ان تكون القضية االولـى التـي                    

  .تتتناولها المفاوضا
ال تمتد المفاوضات وتوقعت وسائل اإلعالم العبرية أن يكون نتانياهو أبلغ ميتشل أن إسرائيل معنية بأ

واضافت أن . غير المباشرة ألكثر من أسابيع ال أربعة أشهر، قبل االنطالق في مفاوضات مباشرة
قضايا «إسرائيل تريد أن تبدأ المفاوضات بالبحث في مسألتي الترتيبات األمنية والمياه قبل الخوض في 

  .»اللب
إلسرائيلي والفلسطيني واألميركي، عمد إلى أن جميع األطراف، ا» هآرتس«إلى ذلك، أشارت صحيفة 

. إلى خفض سقف التوقعات من المفاوضات غير المباشرة، وبات يعتبرها محاولة جس نبض أولية
وأضافت أن المشكلة تكمن في االرتياب الكبير المتبادل وانعدام الثقة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني 

  .جاح المفاوضاتفي كل ما يتعلق بجدية الطرف الثاني في إن
من جهة أخرى، تناولت الحكومة اإلسرائيلية المصغّرة للشؤون السياسية واألمنية في اجتماعها أمس 

في أراضي السلطة الفلسطينية الذي أعده مسؤول وزارة الشؤون » مؤشر التحريض«تقرير 
تشل ومع مسؤولين دوليين وتعتزم إسرائيل التلويح بهذا التقرير في لقاءات مسؤوليها مع مي. االستراتيجية

  »التربية للسالم«لمطالبة السلطة الفلسطينية بالعمل على وقف التحريض ضد إسرائيل و 
  

   بالسالمرغبتيتوجب على السلطة الفلسطينية تغيير مناهجها التعليمية إذا : الندو .16
 على الـسلطة  صرح وزير البنى التحتية االسرائيلي عوزي الندو انه يتوجب  :وليد عوض رام اهللا ـ  

الفلسطينية القيام بخطوات عملية من اجل دفع عملية السالم وعلى رأس ذلك تغيير مناهجها التعليمية اذا                
هـل الـسلطة    'وتساءل الندو خالل حديثه الى اذاعة الجيش صباح االربعاء           .كانت ترغب بسالم حقيقي   

يجب 'واضاف   .'ين ان حماس تالحقها   الفلسطينية قادرة على تأدية دورها كشريك في عملية السالم، في ح          
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اال ننسى ان رئيس السلطة ابو مازن ال يقدر على شيء بدوننا في الضفة الغربية فلوالنا ألسقطت حماس                  
  .'سلطته، فهي سلطة قائمة على االجهزة االمنية االسرائيلية التي تحارب حماس

  6/5/2010القدس العربي، 
  

  وعاصمتها القدس 67 دولة فلسطينية في حدود يؤيدشطريت .17
 قال الوزير السابق وعضو الكنيست اإلسرائيلي مئير شـطريت مـن حـزب              : وكاالت -القدس المحتلة   

كاديما انه يتوجب على الحكومة اإلسرائيلية عدم إضاعة الوقت وإبالغ القيادة الفلـسطينية أنهـا علـى                 
وأضاف شطريت في حـديث  .   وعاصمتها القدس 1967استعداد لقبول إقامة الدولة الفلسطينية في حدود        

يمكن التنازل عن األحياء العربية في القدس، باستثناء األماكن المقدسة والتي ستبقى            "لإلذاعة العبرية انه    
وأكد شطريت  ". تحت السيادة اإلسرائيلية لكن يجب ضمان حرية الحركة ألبناء جميع الديانات في المدينة            

  ".ية سيتم تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربيةبقبول إسرائيل لمبادرة السالم العرب"أنه 
  6/5/2010الحياة الجديدة، 

  
  المفاوضات غير المباشرة لن تعطي اي نتيجة: نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي .18

، اّن المحادثـات  )ليكود(قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، دان ميريدور : الناصرة ـ زهير اندراوس 
 الفلسطينيين بات مصيرها الفشل في وقت يبدأ فيه المبعوث االمريكـي الخـاص الـى            غير المباشرة مع  

وقال ميريدور فـي مقابلـة نـشرتها        . الشرق االوسط جورج ميتشل جولة مكوكية جديدة بين الطرفين        
االسرائيلية باللغة االنكليزية امس االربعاء اّن المفاوضات غير المباشرة لـن           ' جيروزاليم بوست 'صحيفة  

وتابع الوزير المكلـف    . طي اي نتيجة، مضيفا انّه بالتأكيد امل ان تؤدي الى نتائج لكنني ال اعتقد ذلك              تع
ملف االستخبارات والملف النووي قائال اّن كل طرف سيرغب في اجتذاب االمريكيين الى جانبـه، مـا                 

ضـات المباشـرة هـي     سيترك اثرا معاكسا، وسيحدث بالواقع تباعدا بين الطرفين، مشيرا الى ان المفاو           
  .وحدها التي سيكون فيها على اسرائيل ان تقوم بخيارات صعبة لها فرص النجاح

  6/5/2010القدس العربي، 
  

  "عمونا" يوما لتبيان عدم اخالء مستوطنة 90تمهل الحكومة والمستوطنين " العليا المحكمة" .19
 يومـا   90ائيلية الحكومة والمستوطنين     امهلت المحكمة العليا االسر    : وكاالت – الحياة الجديدة    -رام اهللا   

" عمونـا "لتقديم التبريرات القانونية العادة تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بضرورة اخـالء مـستوطنة               
العشوائية شمال رام اهللا، واعادة األراضي التي اقيمت عليها الى اصحابها الفلسطينيين في حين أرجـأت                

اإلقامات تقدم به طاقم الدفاع عن نواب المجلس التـشريعي          المحكمة جلسة للنظر في التماس ضد سحب        
المقدسيين، إلى موعد الحق لم يحدد بسبب إصابة وكيل الداخلية اإلسرائيلي بجلطة دماغية قبـل انعقـاد                 

  .المحكمة
 6/5/2010الحياة الجديدة، 

  
20. و الـ.. "الجنون"بحجة  قاتل إسرائيليد لتبرئة االحتالل يمهجؤونتفا ال ي48وقيادي  

 على قرار سلطات االحتالل بعدم أهلية إرهابي يهودي 48حملت قيادة فلسطينيي ال :القدس المحتلة
  .للمثول للقضاء بحجة أنه مختل عقلياً، معتبرة ذلك إمعانا في استباحة للدم العربي

 جاك تايتل في لواء القدس المحتلة أكد أن المدعو يعقوب" اإلسرائيليين"وكان كبير األطباء النفسانيين 
المتهم بقتل فلسطينيين في التسعينات وارتكاب اعتداءات أخرى، غير آهل للمثول أمام المحكمة في حالته 

  .وسيقدم الطبيب النفسي هذا الرأي إلى المحكمة المركزية في القدس غداً . النفسية الراهنة 
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حزب الوحدة العربية الحركة وفي تعليقه على ذلك، قال الشيخ النائب إبراهيم عبداهللا صرصور رئيس 
لم أتفاجأ من هذا الرأي، فقد تعودنا ومن خالل : "اإلسالمية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير

ستعتبر كل من يقتل العرب مختالً عقلياً وبذلك ال يكون آهالً للمثول " إسرائيل"خبرتنا في الماضي أن 
 بقتل سائق سيارة 1997 اعترف أثناء التحقيق معه أنه قام عام يشار الى أن القاتل تايتل" . أمام المحكمة

 قام بزرع لغمين على الطرق المؤدية 2007 و2006أجرة مقدسي وراعي أغنام فلسطيني، وفي العامين 
  .لبعض القرى الفلسطينية

 من وأكدت الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح أن مؤسسة تربت على أكتاف أمثال تايتل وغيره
سافكي دماء أهلنا ومن المعتدين على مقدساتنا هي المجرمة الحقيقية والتي سقط القناع عن وجهها القبيح 

  .منذ زمن بعيد 
" اإلسرائيلي"وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة محمد بركة، الثالثاء، إن الجهاز القضائي 

  " .إسرائيلية"ة، التي أكدتها أبحاث جامعية، ومنها يقف اليوم مجدداً عارياً أمام حقيقته العنصري
  6/5/2010الخليج، 

  
   العليا اإلسرائيلية تنظر في التماس للكشف عن جميع وثائق مجزرة دير ياسينالمحكمة .21

ومراسلتها غيـدي   " هآرتس"في التماس رفعته صحيفة     " اإلسرائيلية"تنظر المحكمة العليا    : القدس المحتلة 
دير ياسين التي وقعـت     " مجزرة"نيطاع شوشاني، للكشف عن جميع وثائق       " إلسرائيليةا"فايتس والطالبة   

ان السؤال األساسي الذي يواجه لجنة في المحكمـة         " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   .  عاماً   62قبل  
 عاماً عليها مـا زالـت       62هو هل األحداث التي وقعت في دير ياسين حساسة إلى درجة انه بعد مرور               

  " .ترفض الكشف عن أرشيف تلك األحداث من وثائق وصور للجمهور؟" ئيلإسرا"
  6/5/2010الخليج، 

  
   تستثني العرب من الوظائف"إسرائيل"حكومة : تقرير للكنيست .22

أصدرت لجنة تحقيق برلمانية في الكنيست اإلسرائيلي يرأسها عضو :  برهوم جرايسي-الناصرة 
يا، حول مسألة توظيف العرب في المكاتب الحكومية الكنيست أحمد الطيبي، أمس، تقريرا مرحل

  .اإلسرائيلية من وزارات ومؤسسات رسمية، تؤكد فيه استمرار سياسة استثناء العرب من هذه التوظيفات
من قوة العمل في إسرائيل، إال أن % 12وحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن العرب يشكلون حوالي 

، وهي ال تتجاوز في بعض %6مؤسسات الحكومية ال تتعدى نسبة نسبتهم من بين العاملين في ال
، بينما %3، وجهاز القضاء نسبة "دائرة أراضي إسرائيل"الوزارات مثل المواصالت، وما يسمى بـ 

، اما في وزارة المالية، % 4تصل النسبة في وزارات الصناعة والتجارة، والبيئة، ودائرة اإلحصاء الى 
وقال الطيبي إنه حتى الكنيست، كالمؤسسة  !فقط % 1طة المياه فهي حدود البناء واإلسكان، وسل

 موظفين من أصل 6هم  % 1.2التشريعية تنتهج االسلوب ذاته، إذ ال تتجاوز نسبة الموظفين العرب فيه 
  . موظفا439ً

  6/5/2010الغد، األردن، 
  

   يتصل بمبارك للتباحث بشأن عملية السالمباراك .23
ذكرت االذاعة اإلسرائيلية أن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود بـاراك  : ضان ووكاالترام اهللا ـ أحمد رم 

أجرى ليل الثالثاء ـ األربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري، مشيرة الى أن هذا االتـصال كـان    



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1781:         العدد       6/5/2010الخميس  :التاريخ

 بشأن  بمثابة متابعة للمحادثات التي أجراها مبارك يوم االثنين الماضي في منتجع شرم الشيخ مع نتنياهو              
  .ولم تكشف اإلذاعة عن فحوى االتصال. عملية السالم

  6/5/2010المستقبل، 
  

   ماليين دوالر مقابل أي معلومة عن الجندي اإلسرائيلي يرصد عشرةالموساد .24
ذكر موقع القناة على شـبكة اإلنترنـت إن جهـاز           : وكاالت-محمد جمال -القدس المحتلة -غزة  -روما

اتفية بمواطنين فلسطينيين عاديين من أنحاء مختلفة من قطـاع غـزة،            يقوم بحملة اتصاالت ه   " الشاباك"
شاليط، مقابل الحصول   الجندي األسير لدى المقاومة بغزة جلعاد       يحثهم على اإلبالغ عن أي معلومة عن        

 ماليين دوالر ، وأضافت أن المخابرات الصهيونية تـذكر فـي رسـالتها              10على مبلغ مالي يقدر بـ      
وموقع إلكتروني من أجل إرسال المعلومات عبرهما، وهو ما أكدته مـصادر أمنيـة              المسجلة رقم هاتف    
 .فلسطينية في غزة

  6/5/2010الشرق، قطر، 
 

  تزعم وجود خطة بين بدو سيناء وحماس لخطف إسرائيليين اإلسرائيلية  اإلستخبارات .25
ية الصهيونية أن رئيس هيئة التحقيقات في اإلستخبارات العسكر" يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة 

، يوسي بايدس، كشف أن اإلنذار الذي وصل المخابرات الصهيونية قبل عدة أيام حول معلومات "أمان"
" عيد الفصح"وأضاف أنه مساء . تشير إلى محاولة خطف صهيوني من سيناء بأنها معلومات دقيقة

ن في سيناء ومن ثم نقل يمكثو" إسرائيليين"وصلتتا معلومات حقيقية حول بدو سيناء كانت مهمتهم خطف 
  ". الذين سيتم خطفهم لحماس" اإلسرائيليين"

  05/05/2010) 1955( رقم العدد التقريري المعلوماتي،         
  

  لدى أجهزة المخابرات معلومات عن نية مستوطنين تنفيذ اعتداءات على مساجد": هأرتس" .26
رائيلية أمس، وبشكل فاضح، جريمة تجاهلت الصحف ووسائل اإلعالم اإلس:  برهوم جرايسي-الناصرة 

حرق مسجد قرية اللبن الشرقية، على يد عصابات المستوطنين االرهابية، واكتفت كبرى الصحف نشر 
صورة، مع بضع كلمات من تحتها، دون أي تعليق، على الرغم من أن مثل هذه الجرائم تتزايد وسط 

  .تواطؤ سلطات االحتالل مع المجرمين
اإلسرائيلية، إن لدى أجهزة المخابرات اإلسرائيلية معلومات عن " هآرتس"صحيفة من جهة أخرى، قالت 

نية عصابات مستوطنين ارهابية تنفيذ مزيد من االعتداءات على المساجد في قرى وبلدات الضفة الغربية 
ان على أحاديث إسرائيلية عن هدم بؤر استيطانية في الضفة الغربية، رغم " ردا"المحتلة، وهو ما يعد 

  .سلطات االحتالل لم تخل أية بؤرة منذ أشهر طويلة
  6/5/2010الغد، األردن، 

  
  طالما واصلت حماس السيطرة على غزة ال أمل بالتوصل إلى السالم:  إسرائيليمحلل .27

اّن المفاوضات  ' يديعوت احرونوت 'رأى المحلل رون بن يشاي، في مقال نشره امس على موقع صحيفة             
اية، وانّه من الصعب، اْن لم يكن مستحيال ان تفضي الى نتائج ملموسـة علـى                غير المباشرة صعبة للغ   

االرض الّن هناك فرقا شاسعا في مواقف الطرفين في المسائل الجوهرية مثل الحدود والالجئين والقدس               
وحق العودة، ثانيا، بسبب ضعف القيادتين من ناحية نتنياهو الضعيف امـام الجانـب اليمينـي الـديني                  

ف، وعّباس الذي يخشى حركة حماس والمتطرفين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا الضعف             المتطر
وزاد . يقلّص الى حد كبير حّيز المناورة لدى الزعيمين االسرائيلي والفلسطيني، على حد تعبير بن يشاي              
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القدس والـضفة   قائال اّن الحراك الكبير الذي فرضه االمريكيون على الطرفين في مسألة االستيطان في              
الغربية اّدى الى اضعاف نتنياهو وعّباس على حد سواء، بحيث انّهما ال يتمكنان مـن اتخـاذ قـرارات                   

  .صعبة بهدف التوصل الى اتفاق بين شجعان
كما رأى المحلل االسرائيلي انّه طالما واصلت حركة حماس السيطرة على قطاع غزة، وما دامت هنـاك           

 منظمة التحرير، التي يعتبرها الفلسطينيون مرجعية لهـم، فـاّن االمـل            امكانية لكي تسيطر حماس على    
بالتوصل الى اتفاق تاريخي بين الجانبين يصل الى الصفر، كما انّه في حال توصل عّباس، برأي المحلل                 
بن يشاي، الى اتفاق مع الدولة العبرية فاّن احتمال تطبيقه على االرض يصل ايضا الـى الـصفر، وزاد       

 السبب الرابع الذي يجعل المفاوضات عبثية يكمن في انّه بعد انسحاب الجيش االسـرائيلي مـن                 قائال انّ 
 فانّـه ال يـستطيع   2005من العـام  ) اغسطس( ومن غزة في آب    2000من العام   ) مايو(لبنان في ايار    

ائيلي لن يتنازل   التنازل اكثر ولن يقدر حتى اذا اراد التنازل عن طلباته االمنية، وعليه فاّن الجيش االسر              
عن مطلبه الرئيس بمواصلة السيطرة على غور االردن لمنع العمليات االرهابية ولمنع تهريب االسلحة،              
كما انّه ال يسمح للمستوى السياسي بالتنازل قيد انملة عن المطلب االسرائيلي القاضي بان تكون الدولـة                 

سرائيلي السيطرة علـى المعـابر الحدوديـة        الفلسطينية العتيدة منزوعة السالح، وان يواصل الجيش اال       
جميعها، وخلص المحلل الى القول اّن الدول العربّية تجلس جانبا وال تُشجع الرئيس عّباس علـى تقـديم                  

  .التنازالت خالل المفاوضات
  6/5/2010القدس العربي، 

  
   حملة مقاطعة منتجات المستوطناتإلى انتنضم" اتجاه"منظمة والحركة اإلسالمية  .28

 أوروبية بقيادة الشيخ رائد صالح إلى دول "الخط األخضر" انضمت الحركة اإلسالمية داخل :ناصرةال
وعربية والسلطة الفلسطينية، ودعت عرب الداخل والمواطنين اليهود أيضاً إلى مقاطعة منتجات 

. لسالم بداعي أن المستوطنات تعرقل عملية ا1967المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وستوزع الحركة بيانات باللغتين العبرية والعربية تشمل أسماء مصانع في مستوطنات الضفة الغربية 

  ."إلى اتخاذ خطوة موحدة من أجل إنجاح حملة المقاطعة"والقدس، ودعت جميع المواطنين 
لى مقاطعة  التي تضم عشرات الجمعيات األهلية العربية، إلى النداء، ودعت إ"اتجاه"وانضمت منظمة 

ألنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تشكّل " "إسرائيل"بضائع المستوطنات وإلى فرض عقوبات على 
 دول إلى أمير مخول، مضيفاً أن هذه الدعوة موجهة أساساً "اتجاه"، كما يقول رئيس "ضغطاً متواصالً

 الحملة إلىالناصرة انضمامها ومن المتوقع أن تعلن جمعيات أهلية عربية اليوم في مؤتمر في . العالم
إنما ضمن التزامنا ونشاطنا المشروع في إطار "التي أكد منظموها أن قرارهم لم يأت بطلب من السلطة 

  ".نمعركتنا ضد االحتالل واالستيطا
  6/5/2010الحياة، 

  
   االحتالل تؤجل النظر في قضية نواب القدسسلطات .29

 أمس األربعاء جلسة المداولة التي كان "عدل العليا اإلسرائيليةمحكمة ال" أجلت ما تسمى بـ:القدس المحتلة
من المنوي عقدها لنواب ووزراء مدينة القدس المحتلة ممن صودرت هوياتهم من قبل محكمة سحب 

وحضر الجلسة كل من النائب اإلسالمي أحمد عطون، ووزير القدس السابق خالد . الهويات في القدس
  .ائبين محمد أبو طير ومحمد طوطح بسبب االعتقالأبو عرفة، في حين تغيب الن

  وذكر المحامي فادي القواسمي محامي النواب أن المحكمة أجلت ألجل غير محدد وذلك نتيجة إصابة 
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جاءت الجلسة اليوم لمناقشة التماس "وأضاف  .رئيس ملف اإلدعاء عن الجانب اإلسرائيلي بجلطة دماغية
  ."لنواب المقدسيين بعد فوزهم في االنتخابات األخيرةمحامي النواب لقضية سحب هويات ا

  6/5/2010السبيل، األردن، 
  

   بالتراجع عن قرار تجريد نواب مقدسيين من اإلقامة"إسرائيل"مركز حقوقي يطالب  .30
 دعا مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلى التراجع عن :القدس

وقال بيان صادر عن المركز إن  .نت اتخذته بحق عدد من النواب في المجلس التشريعيقرار سابق كا
القرار بإسقاط حق اإلقامة عن هؤالء النواب باطل وغير قانوني ويندرج في إطار استمرار سياسة 
الحكومة اإلسرائيلية بتجريد مئات األسر المقدسية من حقها في اإلقامة في وقت تعزز فيه السلطات 

حتلة وجود المستوطنين في قلب األحياء الفلسطينية كما تواصل سياسة هدم المنازل في مقابل تكثيف الم
  .البناء االستيطاني 

 حق اإلقامة عن 2007ووفقا لمعطيات مركز القدس فأن وزارة الداخلية اإلسرائيلية أسقطت خالل العام 
 أكبر نسبة لسحب 2008بينما سجل العام  منهم فقط حقهم في اإلقامة، 67 مواطنا مقدسيا استعاد 229

 مواطنا منهم 83 مواطنا استعاد 4672البطاقات الشخصية وإسقاط حق اإلقامة عن أصحابها وصلت إلى 
  .2008فقط حقهم في اإلقامة الدائمة في العام 

 5/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  ي القدس يضمن أغلبية يهودية فيها ويحافظ عليهاالمخطط الجديد ف:  حقوقية مقدسيةمراكز .31
لحقوق اإلنسان، بمشاركة ائتالف التنظيمات لحماية حقوق الفلسطينيين " عدالة"قدم مركز : عهود محسن

في المدينة، وباسم سكان من األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وتنظيمات لحقوق اإلنسان وللتغيير 
لمنطقة، اعتراضاً على الخارطة الهيكلية لمدينة القدس التي قدمتها بلدية االجتماعي، الناشطة في ا

حيث ستؤدي الخارطة الهيكلية الجديدة للواء القدس لتقطيع أوصال األحياء الفلسطينية  .االحتالل
المقدسية، وفصلها الواحد عن اآلخر، كما ستمّس بالحقوق الدستورية الخاصة بسكّان األحياء الفلسطينية، 

ث سيؤدي تخصيص أراضٍ واسعة للشوارع وللّسكة الحديدية إلى مصادرة جارفة ألراضٍ تابعة حي
للّسكان الفلسطينيين، إلى جانب المّس باحتياطي األراضي المتبقي في تلك األحياء ألغراض التطوير 

ألخرى، مثل المستقبلّي، وسيقلص كثيرا مساحات األراضي الكامنة المعّدة للّسكن، وألغراض التطوير ا
  .التطوير االقتصادّي واالجتماعّي

ية التاّمة ويشير تحليل وثائق الخارطة إلى أّن هدفها سياسّي، وأنها تهدف لضمان السيطرة اإلسرائيل
والمستديمة على أراضٍ محتلة لغرض خدمة الّسكان اإلسرائيليين لجانب ضمان أغلبية يهودية في 

  .المستقبل البعيد في منطقة مدينة القدس، والحفاظ على هذه األغلبية
وتقترح الخارطة الهيكلية إنشاء منظومة مواصالت وشوارع تتجاهل المصالح الشرعية الخاصة 

  . سكان القدس الشرقيةبالفلسطينيين
  6/5/2010السبيل، األردن، 

  
  ة بين المقدسيين وقوات االحتالل في حي البستان جنوب المسجد األقصىفي عنمواجهات .32

 اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين في حي البستان الواقع في قلب بلدة سلوان :القدس المحتلة
وقال رئيس لجنة الدفاع عن حي البستان فخري . س األربعاء أمكإلى الجوب من المسجد األقصى المبار

أبو ذياب في تصريحات صحفية إن قوة كبيرة من شرطة االحتالل وحرس الحدود ووحدات من 
وبحسب  .المستعربين اقتحموا الحي بعد عصر األربعاء العتقال شبان مقدسيين، فتصدى لهم أهالي الحي
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إلى مناطق مختلفة في الحي، حيث ردت عناصر االحتالل بإطالق أبو ذياب فقد اتسعت رقعة المواجهات 
  .الرصاص المطاطي و القنابل الغاز والصوت باتجاه المقسيين العزل

  6/5/2010السبيل، األردن، 
  

   فلسطينيين في الضفةتسعة اإلسرائيلي يعتقل الجيش .33
مواطنين فلسطينيين في مناطق ، تسعة )5/5( اعتقلت القوات اإلسرائيلية، فجر يوم األربعاء :رام اهللا

  .مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، بحجة أنهم مطلوبون لقوات االحتالل
  5/5/2010 قدس برس،

  
   االحتالل يصادر مقتنيات المرضى الشخصية:جمعية أطباء بال حدود .34

ول مرة عن مصادرة الجيش كشفت جمعية أطباء بال حدود المدافعة عن حقوق اإلنسان أل: )وام(
اإلسرائيلي الهدايا واأللعاب والمقتنيات الشخصية التي يشتريها المرضى الفلسطينيون ومرافقوهم أثناء 

ووفق شكاوى الفلسطينيين  .خالل عودتهم عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة" إسرائيل"عالجهم في 
بإلقاء ما بحوزتهم من هدايا وأمتعة في حاوية فإن جنود االحتالل على حاجز ايرز كانوا يطالبونهم 

  . القمامة
  6/5/2010الخليج، 

 
  مقتل فلسطينيين في انهيار نفقين حدوديين .35

لقي عامالن فلسطينيان حتفهما، أمس، جراء انهيار نفقين أسفل الحدود الفلسطينية  : رائد الفي-غزة 
  .المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

عاف والطوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين إن الشاب إبراهيم أبو لحية وقال مدير عام اإلس
وصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح جثة هامدة جراء انهيار نفق كان )  عاما20ً(

أن نقلت عن مصادر طبية فلسطينية تأكيدها " رويترز"لكن وكالة . يعمل داخله في حي السالم بالمدينة 
  .عاملين قتال في انهيار نفقين

  6/5/2010الخليج، 
  

   احتياجات غزة اإلنسانيةإليصالالبحر وسيلة مشروعة وقانونية : الخضري .36
 لجون غينغ مدير األخيرةرحبت اللجنة الشعبية لكسر الحصار بالتصريحات  : اشرف الهور-غزة 

وقال  .قطاع غزة عن طريق البحر التي دعا خاللها لكسر الحصار المفروض على األونرواعمليات 
ممي  على تصريحات المسؤول األالنائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، معقباً

 الالزمة للحياة من غذاء ومواد اإلنسانيةوسيلة شرعية وقانونية لوصول احتياجات قطاع غزة " البحر إن
يجب " غزة عبر بحرها حق طبيعي، وقال إلىعدات ن وصول المساألى إ  وأشار." وخاموإنشائيةطبية 

  ." لغزةاإلنسانية من القوافل أياً في حال اعترض اإلسرائيلي المتحدة محاسبة االحتالل واألممعلى العالم 
 عليها فتح المعابر التجارية المغلقة والسماح بدخول كافة "قوة احتالل" كـ"إسرائيل" أنكد الخضري وأ

  .القانون الدوليمستلزمات الحياة حسب 
  6/5/2010القدس العربي، 
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   اخترقوا الجدار المصريأنهم يقولون األنفاقحفارو : غزة .37
 الغزاويين قد تمكنوا من اختراق ما يعتقد انه الجدار الفوالذي األنفاق حفاري أنعلمت البي بي سي 

يب على الحدود المصرية مع  السلطات المصرية بنته للحد من عمليات التهرأنالمقاوم للقنابل الذي قيل 
 إن وأضاف" أن لكل مشكلة حال" قطاع غزة للبى بى سى فيأحد حفارى األنفاق  وقال .قطاع غزة

وقال عامل  .الفوالذي الجدار فيحرارية فائقة القوة إلحداث ثقوب ) مشاعل(الغزاويين يستخدمون آالت 
 ذلك فى فيسابيع من العمل غير أنهم نجحوا  األنفاق إن اختراق الجدار يمكن أن يستغرق ثالثة أفيآخر 

  .نهاية المطاف
  أنبيد . مهمته على ما يبدوفي قد فشل الفوالذيولم تعلق مصر حتى اآلن على األنباء بأن جدارها 
 أنفقت التي هذه أنباء محرجة للحكومة المصرية إنمراسل بي بي سي في غزة جون دونيسون يقول 

  .الحاجزماليين الدوالرات لبناء هذا 
  6/5/2010بي بي سي، 

  
   آالف منزل خشبي تحل أزمة المنازل المدمرة في غزةخمسة .38

 من اتحاد األطباء العرب سيصلون إلى قطاع غزة  ذكرت مصادر مصرية أن وفداً:ردينة فارس -غزة 
األربعاء المقبل عبر معبر رفح الحدودي أثناء فتحه لدخول المرضى، للتباحث مع قادة حركة حماس 

ول آلية توزيع وتركيب خمسة آالف منزل خشبي مقدمة من اتحاد األطباء العرب للفلسطينيين الذين ح
وحسب المصادر فإن المنزل الخشبي الواحد مكون من  .تهدمت منازلهم خالل حرب غزة العام الماضي

ل إلى نحو  مربعا، وتكلفة الواحد تص مترا52ً نحو تهغرفتين وصالة وحمام ومطبخ وتراس، وتبلغ مساح
  . مليون دوالر50عشرة آالف دوالر لتصل القيمة اإلجمالية للبيوت الخشبية نحوا 

  6/5/2010عكاظ ،
  

 غير المباشرة من الفلسطينيين يؤيدون إطالق المفاوضات% 60 .39
أظهر أحدث :  صالح جمعة، صالح متولي، كفاح زبون، نظير مجلي-  القاهرة، رام اهللا،تل أبيب 

أن نسبة كبيرة من ) PCPO(ده ونشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي استطالع للرأي أع
يؤيدون انطالق المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين  %60.8الفلسطينيين وصلت إلى 

إنهم يؤيدون بشدة استئناف المفاوضات غير المباشرة % 15.4وقال . واإلسرائيليين في الوقت الحاضر
لو وافقت إسرائيل على تجميد االستيطان ألربعة أشهر في القدس "ي واإلسرائيلي، بين الجانبين الفلسطين

% 9.7أعارض بشدة، % 0.9أعارض نوعا ما، و% 20.5أؤيد نوعا ما، و% 45.4، وقال "الشرقية
  ."ال أعرف"أجابوا 

 شخصا 1153 وشمل عينة عشوائية مكونة من 28/4/2010-15وأجري االستطالع خالل الفترة 
 . عاما فما فوق17القدس وقطاع غزة أعمارهم   نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها شرقييمثلون

 6/5/2010الشرق األوسط، 
  

  لمخابرات الفلسطينية بممارسة التعذيب الشديد ضد ناشط حقوقي اتهم ت" راصد "جمعية .40
ممثلها في األردن مهند النقاب عن أن " راصد" كشفت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :رام اهللا

صالحات يتعرض للتعذيب الشديد على يد جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية بقصد انتزاع 
 رفيع المستوى في اعترافات مصورة تملى عليه من قبل عناصر المخابرات، وأشارت إلى أن ضابطاً

الء بتصريحات خطيرة لتبرير جهاز المخابرات متورط في خطف صالحات وإرغامه بالقوة على اإلد
 وأرسلت نسخة منه /5/5 األربعاءفي بيان لها وزعته يوم " راصد"وذكرت جمعية  .عملية خطفه
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عبد العزيز " رئيس مجلس اإلدارة"أن صالحات بدأ تعذيبه بعد التصريح الذي أدلى به " قدس برس"لـ
  .رات أمام محاكم أوربيةطارقجي، والذي توعد بمالحقة عناصر وضباط كبار من جهاز المخاب

 الكشف عن اآلنلم يتم توجيه أي تهم رسمية لصالحات، وترفض المخابرات حتى "وأضاف البيان 
، كما ترفض أي حديث لإلفراج عنه رغم مناشدات ونداءات ابنهممصيره أو السماح ألهله بالقيام بزيارة 

  )".راصد(ة لحقوق اإلنسان العديد من جمعيات حقوق اإلنسان على رأسها الجمعية الفلسطيني
  5/5/2010 قدس برس،

  
   إضافياً موظفا16ًالبنك العربي يغلق فرعه الرئيسي بغزة وخانيونس ويفصل ": سما" لـمصادر .41

 إدارة البنك العربي قررت فصل ستة أنمساء " سما" أكدت مصادر مطلعة لوكالة : حكمت يوسف-غزة 
ن إدارة إ"وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها  . من فرعي غزة وخانيونس إضافياًعشر موظفاً

  .رع خانيونس بشكل نهائيف موظفا إضافيا وإغالق فرع غزة الرئيسي و16البنك قررت فصل 
 وطالبهم باالستقالة 25/4/2010 من موظفيه في 73وكان البنك العربي في قطاع غزة قد أنهى خدمات 

  .من فقدان مستحقاتهم كاملةاإلجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير 
  5/5/2010وكالة سما، 

  
   يبحثوا عن مصدر رزق آخرأن عامل في المستوطنات عليهم ألف 25:  لبدةأبو .42

 العمل جار على قدم وساق لوقف العمال عن العمل في حكومة فياض إنقال وزير االقتصاد : بيت لحم
 25هناك ": معا" دة في حديث خص به وكالة لبأبو وقال ،2010في المستوطنات مع نهاية العام الحالي 

 عامل ألف 200 عامل يعملون في المستوطنات وعليهم التوقف عن العمل وهم ال يختلفون عن ألف
  ".عاطلون عن العمل

انه ال  :احمد مجدالني في حديث لغرفة تحرير وكالة معا. دفي حكومة فياضمن جهته قال وزير العمل 
 وأدبيةي يمنع العمالة في المستوطنات والن هناك مسؤولية سياسية  تشريع فلسطينأويوجد قانون 

 لن يكون 2011 المجدالني أنه مع نهاية العام  وأشار".أنفسهم يتوقفوا هم من ذات أن عليهم وأخالقية
 واصلت السلطة منع دخول البضائع واستمرار السياسة إذاهناك عمالة فلسطينية داخل المستوطنات 

 اقتصادي وأساس وطني أساس تنتهجها الحكومة للتطوير والدعم وهذه السياسة تقوم على االقتصادية التي
وقال إن الحملة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، أعطت نتائجها وبسرعة، وإن المؤشرات  .تنموي

 عامل ألف 18 آالف عامل، ولم يبق سوى 7تشير إلى انخفاض عدد العاملين في المستوطنات، بحوالي 
  .فقط يعملون في المستوطنات

  5/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  عنوان ندوة تنظمها الجالية الفلسطينية في بريطانيا"  الفلسطينية مستمرةالنكبة" .43
 للنكبة بندوة تقام تحت عنوان 62 تحيي رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة الذكرى الـ:لندن

في " هامر سميث اند فوالم" في قاعة بلدية 14/5/2010 مساء يوم الجمعة "النكبة الفلسطينية مستمرة"
 رويشارك في الندوة التي يرعاها رئيس رابطة الجالية القاضي المتقاعد يوجين قطران والسفي. لندن

 ، احمد الطيبي.، ود)من غزة(اياد السراج . الفلسطيني لدى المملكة المتحدة مانويل حساسيان كل من د
  . عفيف صافية عضو المجلس الثوري لحركة فتحوالسفير

  5/5/2010القدس، فلسطين، 
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   لمهرجان غزة الدولي لألفالم التسجيلية الثانيالتحضيراتبدء  .44
 عن بدء التحضيرات لعقد أمس العيسوي وزير الثقافة في حكومة غزة أسامةعلن  أ: اشرف الهور-غزة 

كد في مؤتمر أو ."واإلنسان لألرضالحرية "تحت عنوان  التسجيلية لألفالممهرجان غزة الدولي الثاني 
 ذكرى نكبة أنوقفة جادة مع الحرية المنشودة، خاصة " حكومته تقف أنصحافي عقده في مقر الوزارة 

ن أ إلى  الفلسطيني، الفتاًباإلنسان على اهتمام حكومته  وأكد." قليلةأيام ستمر بعد 62فلسطين الـ
 في أملهوعبر العيسوي عن  .األسرى عام 2010طلق على العام الجاري أ هنية رئيس الحكومة إسماعيل

ودعا المخرجين والمنتجين  ." الوثائقية والتسجيليةاألفالم الفلسطيني من خالل واأللميجسد المعاناة " أن
  ." المهرجان هذا العامإنجاحالمشاركة في " العربية والدولية لـاإلنتاجوشركات 

  6/5/2010القدس العربي، 
  

   يجدد وقوف االردن الى جانب الحق الفلسطيني في اقامة الدولة المستقلةالعاهل األردني .45
 عبداهللا الثاني مباحثات أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس           العاهل األردني  أجرى   : بترا –عمان  

س حـل   ركزت على الجهود المبذولة لتحريك العملية السلمية بهدف التوصل إلى سالم شامل على أسـا              
 خالل اللقاء، الذي جاء في إطار تنسيق المواقف         العاهل األردني وشدد   .الدولتين وفي سياق إقليمي شامل    

، على وقوف األردن إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها لتلبيـة                
ه الوطني والتي تعـيش بـأمن       حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في قيام دولته المستقلة على تراب          

  .وسالم إلى جانب دولة إسرائيل
  6/5/2010الغد، األردن، 

  
  "حزب اهللا"إلى " 600أم " بتمرير صواريخ "سوريا"تتهم " إسرائيل" .46

أمس، أن معلومات استخباراتية وصلت تـل أبيـب         " إسرائيليون"زعم مسؤولون أمنيون    : )آي.بي  .يو  (
خالل الشهور  " 600أم  "حزب اهللا صواريخ دقيقة اإلصابة من طراز        مؤخرا تفيد بأن سوريا مررت إلى       

  .الماضية 
دقيق فـي إصـابة     " 600أم  "أمس عن المسؤولين األمنيين قولهم إن صاروخ        " إسرائيلية"ونقلت صحف   

 كيلومتر تقريبا ويحمل رأسا متفجرا زنته نصف طن، وذلـك بعـد             300األهداف، وأن مداه يصل إلى      
" سـكود "عن تلقي حزب اهللا صواريخ      " إسرائيلية"الضجة التي أثارتها تقارير استخبارية      أسابيع قليلة من    

  .عبر سوريا 
  6/5/2010الخليج، 

  
   لجهة رفض التوطينيدعو الى تعزيز الموقف السيادي بطرس حرب العملوزير  .47

بما يعزز  «ين،  دعا وزير العمل بطرس حرب السلطات اللبنانية الى اعداد ملفها حول الالجئين الفلسطيني            
الموقف السيادي والدستوري الحاسم لجهة رفض التوطين وينقل االعالن المنبري المبـدئي حـول هـذا                

 . »الرفض الى استراتيجية وطنية لدعم حق العودة
واعتبر ان مقاربة لبنان لقضية الالجئين تستدعي تحركا جديا عبر اطالق ورشة عمل العـداد الملـف                 

 الذي يثبـت    181ك استكمال تثبيت وضعية السفارة الفلسطينية بما يدعم القرار          التفاوضي، وفي مقدمة ذل   
  . كما المطالبة بالتعويضات التي يستحقها لبنان194حق العودة في القرار 

 6/5/2010السفير، 
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   تطالب بتنفيذ مبادرة السالم العربية العربيةالجامعة .48

 أمس األول بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والستين طالبت جامعة الدول العربية، في بيان أصدرته مساء
الحتالل فلسطين، جميع القوى الدولية المعنية بحل القضية الفلسطينية، بالتعامل بشكل إيجابي وعملي 

وقال مساعد أمين عام الجامعة لشؤون فلسطين محمد صبيح في البيان ذاته .لتنفيذ مبادرة السالم العربية
ممثلة في جامعة الدول العربية قدمت عرضاً تاريخياً للسالم من خالل مبادرة السالم إن األمة العربية “

وأضاف أن . ”العربية يستند الى حل الدولتين وقد نال التأييد الواسع من دول العالم كافة باستثناء إسرائيل
السالح إقامة إسرائيل على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني جاءت من خالل دعم مستمر باألموال و

وطالب بالتصدي  .والنقل القسري لليهود من مجتمعاتهم إلى فلسطين، وفوق كل ذلك، الحماية السياسية
 عقود مستمرة 6لتمادي إسرائيل في انتهاكاتها السافرة ضد الشعب الفلسطيني، موضحاً أنها ال تزال منذ 

 .في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي في ظل الصمت الدولي المطبق
  6/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
  لمساجد فلسطينيةل "إسرائيل "ن استهدافو يدينالعراق ولبناناألردن و .49

دان األردن بشدة، أمس، حرق المستوطنين مسجداً في الضفة الغربية وهدم قوات  :الخليج-بغداد-عّمان
طق الرسمي باسم وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال النا. االحتالل آخر في قطاع غزة 

هذه االعتداءات الفاضحة مرفوضة مثل جميع االنتهاكات الخارقة للقانون الدولي "الحكومة نبيل الشريف 
أن التعرض لمواقع لها "وأكد في مؤتمر صحافي " . واالستفزازات المتعرضة ألماكن العبادة بالذات

  " .زامات الدولية وتماديا للمحتلقدسيتها وتدنيسها والمساس بسالمتها يشكل خرقا جديدا ضد االلت
من جانبها، أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق جريمة إحراق المسجد في قرية اللبن الشرقية، ورأت 
أن ما يحدث على أرض فلسطين من هجمات على المساجد جزء من سعي محموم إلزالة المعالم 

  .اإلسالمية 
ي، في بيان وزعه مكتبه اإلعالمي أمس االعتداء وفي لبنان أدان رئيس مجلس النواب نبيه بر

. في انتهاك قيم االرض والسماء " إسرائيل"، مستغربا الصمت العربي والدولي حيال تمادي "اإلسرائيلي"
ما إذا كان ال يزال في جعبته المزيد من األوقات المستقطعة "وسأل بري مجلس وزراء الخارجية العرب 

  ". كي يستكمل واحداً من اخطر فصول مشروعه العدواني"اإلسرائيلي"لمنحها للكيان 
  6/5/2010الخليج، 

  
   تحسن العالقات العربية ـ األمريكية مرهون بحل القضية الفلسطينية : القذافي .50

 في حديثه عبر األقمار االصطناعية اعضاء مجلس الشئون    معمر القذافي  دعا :  سعيد الغريب-طرابلس
 والذي بثته وكالة األنباء الليبية أمس واشنطن الي أن تلقي بثقلها الي  , شنطنالعالمية األمريكي في وا
 ألن  ,  مؤكدا أن ذلك إذا تحقق سيؤدي إلي تحسن العالقات بين العرب وبينها , جانب الشعب الفلسطيني

أنه وأوضح   . الموقف األمريكي تجاه الشعب الفلسطيني هو الذي سبب كراهية الشارع العربي ألمريكا
 مقعد دائم في مجلس األمن يتمتع بحق  , سيعمل أيضا علي أن يكون لدول الجامعة العربية في المستقبل

 أكد القذافي أن الحل الجذري والتاريخي  , وبشأن قضية الشرق األوسط  . النقض الفيتو مادام معموال به
 الفتا إلي أن كل الوعود  , نوالنهائي والسلمي لهذه القضية هو ما طرحه في الكتاب األبيض إسراطي

  وأكد القذافي إمكانية قيام دولة ديمقراطية   . والمؤتمرات والمبادرات التي كان يعلق عليها األمل فشلت
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 مثل لبنان الذي  ,  وبين مسلم ويهودي ومسيحي , مختلطة في فلسطين التفرق بين فلسطيني وإسرائيلي
  . ير عربيعيش فيه مسلمون ومسيحيون ويهود وعرب وغ

  6/5/2010االهرام، مصر، 
  

   حرباً من دون التنسيق مع واشنطن؟"إسرائيل"هل تشن : المعلم .51
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حوار مع اإلذاعة في اليوم المخصص  : زياد حيدر-دمشق
لمزاعم تهريب  من التهديدات اإلسرائيلية لكل من سوريا ولبنان استنادا  األولالهدفأن  ،لسوريا

حرف المنطقة عن مسار السالم ، والهدف الثاني والواقعي أيضا صرف  هو صواريخ إلى حزب اهللا
الرأي العام عما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس، أو التوسع باالستيطان، 

وأضاف . لشاملواستمرار الحصار الجائر على غزة، ووضع العقبات أمام انطالق عملية السالم ا
وبالفعل انضمام الواليات المتحدة لهذه الحملة جعل هذا الموضوع يحظى باهتمام الصحافة ووسائل 

 وأضاف المعلم .اإلعالم، ولم يعد هنالك حديث عن إجراءات إسرائيل والتي كان آخرها حرق المساجد
يجب طرح السؤال و. سرائيلية حصول حرب على خلفية هذه التهديدات يحتاج لتحليل حقيقة النوايا اإلأن

هل تستطيع إسرائيل شن حرب من دون التنسيق مع الواليات المتحدة، وهل في مصلحة الواليات 
  ؟المتحدة حاليا المزيد من التوتر في المنطقة

  6/5/2010السفير، 
  

   يدين االعتداءات االسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين" العربالصحفيين" .52
اد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين الفلسطينيين كل اشكال االعتداء االسرائيلية دان اتح: القاهرة

وقال االتحاد في بيان مشترك أمس اصدره بمناسبة يوم الصحافة . المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين
 حق العالمي وقيام وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين بزيارة لالتحاد ان االتحاد والنقابة يؤكدان

الصحف الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين في الحرية والحصول على المعلومات دون تحديد سقف لها 
وحذر البيان من محاوالت بعض المؤسسات االجنبية . على اساس قدسية الكلمة واحتراما لحرية التعبير

ن المساعدات المقدمة استخدام التمويل او التدريب كجسر للتطبيع مع االحتالل االسرائيلي ، مؤكدا ا
للصحفيين الفلسطينيين يجب ان تأتي في اطار دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حريته 

  .واستقالله
  6/5/2010الدستور، األردن، 

  
  " القطريةأردوغان وقناة الجزيرة"ـمنح درع نصرة األقصى ليموريتاني ال رباطال .53

رباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني في موريتانيا في أعلن ال: عبد اهللا بن مولود - نواكشوط
احتفالية تواصلت أمس األربعاء ،عن منح درع نصرة األقصى لكل من رئيس الوزراء التركي رجب 

ويقدم الرباط الموريتاني هذه الدرع سنويا لشخصيات ومؤسسات  .القطرية' الجزيرة'طيب أردوغان وقناة 
وتركزت االحتفالية  .لك عبر استفتاء شعبي يجريه الرباط لتحديد المستحقينخدمت القضية الفلسطينية وذ

أيضا على تثمين إعالن الحكومة الموريتانية رسميا قطع عالقاتها مع إسرائيل وهي الخطوة التي وصفها 
   .'ثمرة لرفض الشعب بكافة أطيافه لهذه العالقات'ولد الحاج الشيخ بأنها 

 الوطني الموريتاني للدفاع عن فلسطين انه مشارك في قافلة تضامن وفي سياق متصل أعلن الرباط
  إن القافلة الحالية مضمونة الوصول، ألنها 'وقال  .ستنطلق أواسط الشهر الجاري من استانبول باتجاه غزة
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ستنطلق برعاية من حكومة تركيا، وقد اتخذت هذه الحكومة كل اإلجراءات لضمان وصولها، وبمشاركة 
  .'من المتضامنين مع األهل في غزةعدد كبير 

  6/5/2010القدس العربي، 
  

  أوباما يوافق على تأخير بحث ملف القدس لنهاية المفاوضات": يديعوت" .54
 نقالً عن مراسلتها عهود محسن أنه عشية بدء المفاوضـات غيـر             6/5/2010 السبيل، األردن،    ذكرت

ية، أكد مستشار الرئيس األمريكي دافيد إكسلرود أن        المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية أمريك     
وبحسب ما نشر   . موضوع القدس سيتم بحثه نهاية المفاوضات، وهذا ما وافق عليه الرئيس باراك أوباما            

األربعاء، فإن المستشار السياسي األول في البيت األبـيض للـرئيس           " يديعوت أحرونوت "موقع صحيفة   
وعة من الصحفيين اليهود ليلة أمس األول أن الرئيس األمريكي وافـق            األمريكي، أكد عبر لقاء مع مجم     

على تأجيل موضوع القدس حتى نهاية المفاوضات، حيث سيتم بحث المواضـيع األخـرى فـي بدايـة                  
المفاوضات، منها الترتيبات األمنية، والمياه، والحدود، وذلك لوجود تخوفات مـن أن يفجـر موضـوع                

وأضاف الموقع أن موافقة الرئيس األمريكي جاءت متوافقة مع الرغبـة           . دأالقدس المفاوضات قبل أن تب    
  .اإلسرائيلية بما يخص موضوع القدس

 من تل أبيب نقالً عن مراسلها  نظير مجلي أن  البروفسور إيلـي     6/5/2010الشرق األوسط،   وأضافت  
» هآرتس« من أمس لصحيفة     فيزيل، الكاتب اليهودي والحائز على جائزة نوبل للسالم ايلي فيزل قال أول           

وقال . اإلسرائيلية إنه تكلم في موضوع تأجيل البحث في موضوع القدس إلى آخر جولة في المفاوضات              
ـ       والشعب اليهودي وصعوبة بدء المفاوضات بها قبـل        " إسرائيل"إنه شرح للرئيس أهمية القدس بالنسبة ل

االنطباع الذي خرج   «صحيفة نشر أمس أن     وأضاف فيزل في حديث لل    . االطمئنان لقضايا األمن والحدود   
به من هذا اللقاء هو أن الرئيس أوباما اقتنع برأيه بضرورة تأجيل البحث في مستقبل القدس إلى مرحلـة                   

 .»الحقة من المفاوضات
من جهة ثانية، ذكرت صحف يهودية أميركية أن المستشار السياسي للرئيس أوباما، ديفيد إكسلرود، قال               

.. الرئيس موافـق  «مراسليها السياسيين جرى بعد اللقاء مع فيزل، الليلة قبل الماضية، إن            خالل لقاء مع    
 . »فمن غير المعقول أن تبدأ المفاوضات بموضوع شائك كموضوع القدس

أن فـايزل اعتبـر ان      ) أ ف ب  ( من واشنطن ونقالً عن وكالة         6/5/2010 الدستور، األردن،    وجاء في 
، وذلك بعدما تناول الغداء الى مائدة الرئيس باراك اوبامـا           " تبخر"دة واسرائيل   التوتر بين الواليات المتح   

انتقد الشهر الفائت الضغوط التي تمارسها      " إسرائيل"وكان فايزل المدافع الشرس عن      . في البيت االبيض  
 جديدة  واشنطن في رأيه على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في شان بناء وحدات استيطانية             

  .في القدس الشرقية المحتلة
  

   اإلسرائيلي -أوباما مصمم على حل الصراع العربي :  أمريكيمبعوث .55
أكد رشاد حسين المبعوث الخاص للرئيس األميركي لشؤون منظمـة المـؤتمر            :  أحمد علي  -  القاهرة  

غيرهـا مـن    اإلسـرائيلي و  -اإلسالمي أن الرئيس باراك أوباما مصمم على حل أزمة الصراع العربي          
  .المشكالت بين العالم اإلسالمي والواليات المتحدة

اإلسرائيلي رغم أفكار الرئيس أوباما     -وردا على سؤال حول عدم حدوث تقدم حقيقي في الصراع العربي          
إن : الجيدة، وفي ظل تجنب الواليات المتحدة فرض ضغوط على إسرائيل، قال مبعوث الرئيس األميركي             

  همية هذا الموضوع، وقد أرسل مبعوثه للمنطقة جورج ميتشيل فـي أول أسـبوع              الرئيس أوباما يدرك أ   
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إلدارته، ورأينا جهود اإلدارة األميركية في الشهرين الماضيين، ورأينا بدء المفاوضات غير المباشـرة،              
  . ونأمل أن تتطور لمفاوضات مباشرة

6/5/2010العرب، قطر،   
  

  دستون القديمةتنبش في دفاتر غول" إسرائيل": "يديعوت" .56
، أمس، أن رئيس لجنة تقـصي الحقـائق         "اإلسرائيلية" "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   ): يو بي آي  (

التابعة لألمم المتحدة حول الحرب على غزة القاضي ريتشارد غولدستون أصدر أحكاما باإلعـدام علـى       
ن أكد أنه كـان يعـارض       سود عندما كان قاضيا في محكمة االستئناف في جنوب إفريقيا، لكن غولدستو           

  .أحكام اإلعدام إال أنه تعين عليه االلتزام بقوانين الدولة 
على غولدستون في أعقاب تقريره حـول محرقـة         " اإلسرائيلية"ويأتي تقرير الصحيفة في سياق الهجمة       

حيفة وكتبت الص . بانتهاك قوانين الحرب والقوانين الدولية وارتكاب جرائم حرب         " إسرائيل"غزة واتهامه   
النظر جيدا في المرآة وإجراء حساب للذات قبل أن يسارع إلـى انتقـاد              "أنه كان ينبغي على غولدستون      

 مواطنـا   28وأضافت أن تحقيقا أجرته حول ماضي غولدستون أظهر أنه ثّبت أحكاما بإعدام             " . اآلخرين
ي سنوات الثمانين وحتى    أسود وجلد أربعة آخرين بصفته قاضياً في محكمة االستئناف الجنوب إفريقية ف           

وأشارت إلى أن أغلب الذين ثّبت غولدستون أحكام اإلعدام         . منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي       
  .بحقهم أدينوا بارتكاب جرائم قتل وحكمت عليهم محاكم جنوب أفريقية باإلعدام 

 كنـت جـزءا مـن       عارضت دائما عقوبة اإلعدام لكني    "وعقب غولدستون على تقرير الصحيفة بالقول       
، مضيفاً أنه كان عليه االلتزام بقوانين جنوب أفريقيا في فترة           "الجهاز الذي كانت عقوبة اإلعدام قائمة فيه      

نظام األبرتهايد وأنه لم تتوفر أدلة كافية في القضايا التي ثّبت فيها أحكام إعدام من أجل إنقاذ مدانين من                   
د أبدا رغم أنه اضطر أحيانا إلى تطبيق قوانين عارضـها           وأضاف إنه لم يميز ضد السو     . عقوبة اإلعدام 

التزمت دائما بالحفاظ على المساواة وعدم التمييز إلى جانب تطبيق القـانون            "وقال  . من الناحية األخالقية  
  ". لكن هذه المبادئ كانت تتصادم أحيانا

6/5/2010الخليج،   
  

   يغادر المنطقة األحد المقبلميتشل يأمل في ان تبدأ المحادثات غير المباشرة قبل ان .57
التقى الموفد األميركي الخاص الى الشرق األوسط مساء أمس رئيس الوزراء           :  وكاالت -القدس المحتلة   

 ساعات في اطار التمهيد للمفاوضات غير المباشرة المزمع اطالقها بين االسـرائيليين             3االسرائيلي لمدة   
  .هذه المفاوضاتوالفلسطينيين رغم ان أحدا ال يتوقع النجاح ل

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية األميركية ان المبعوث األميركي الى الشرق األوسط اجـرى أمـس             
وان ميتشل يأمل في ان تبدأ المحادثات غير المباشـرة          . مع رئيس الوزراء االسرائيلي   " مثمرة"محادثات  

  .قبل ان يغادر المنطقة األحد المقبل
أمس فان مسؤول ملف الشرق األوسـط فـي االدارة          " يعوت احرونوت يد"وحسب ما نشر موقع صحيفة      

انـه علـى    "األميركية دان شيفر اكد في المؤتمر السنوي للعدل واالحسان في الواليات المتحدة قبل أيام               
الفلسطينيين والقادة العرب اعداد مواطنيهم للسالم، من خالل وقف عمليات التحريض علـى إسـرائيل،               

تعاون مع االسرائيليين وذلك بهدف البدء في مفاوضات طبيعية لتحقيق الـسالم مـع              وضرورة مد اليد لل   
قمنا خالل األسابيع   "واضاف  ". اسرائيل، ذلك ان االدارة األميركية لن تتردد في دفع عملية السالم لالمام           

الماضية بعمل كبير في دفع العملية السلمية، ولكن يجب وقف عمليات التحريض خاصـة التـي تثيـر                  
  ".تساؤالت عن العالقة التاريخية لليهود في مدينة القدس

6/5/2010الحياة الجديدة،   
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  أمريكا والقوى الكبرى األخرى تؤيد حظر األسلحة النووية بالشرق األوسط .58

عبرت الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيـا وفرنـسا والـصين يـوم            :  لويس شاربونو  -األمم المتحدة   
" إسـرائيل "ل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وهو ما سـيجبر             االربعاء عن تأييدها لجع   

  .على التخلي عن أي أسلحة نووية لديها
وتوضح هذه الخطوة التي صدر بخصوصها بيان مشترك حرص الواليات المتحدة على كـسب التأييـد                

 بخـصوص حليفتهـا     العربي لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي من خالل تقديم تنازل           
  .لكن واشنطن تقول انه ال يمكن بالفعل إقامة المنطقة بعد" إسرائيل"

التي قالت انها ال تستطيع بحثها اال بعد أن يتحقق السالم فـي الـشرق               " إسرائيل"وربما ال يكون التأييد     
  .األوسط

ين اليـوم ان مـن      وقالت الين توشروكيل وزارة الخارجية االمريكية أمام عدد من الموفدين والـصحفي           
أي نوع من المنطقة الخالية في غياب خطة سالم شامل تسير في مـسار              "الصعب تصور التفاوض على     

  ."مواز
5/5/2010وكالة رويترز،   

  
  بريطانيا تتهرب من السماح لرئيس الموساد الجديد دخول بريطانيا": يديعوت" .59

ية أن بريطانيا مازالت تتهرب مـن       العبر» يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   :  عبدالقادر فارس  -غزة  
السماح لرئيس بعثة الموساد اإلسرائيلي الجديد في السفارة اإلسرائيلية دخول بريطانيا، بعد طرد رئـيس               

  .البعثة السابق على خلفية استخدام جوازات السفر البريطانية
يطانيا تتضمن السماح   وبر" إسرائيل"وقالت يديعوت إن هذا اإلجراء يخالف تفاهمات سابقة توصلت إليها           

التوقيـع  " إسرائيل"لممثل الموساد الجديد بدخول بريطانيا ليحل مكان سلفه، إال أن بريطانيا تشترط على              
على وثيقة قبل دخول الممثل الجديد بأال يتم استخدام جوازات سفر بريطانية في المستقبل خالل عمليات                

رافا رسميا بتزييـف جـوازات الـسفر البريطانيـة          الموساد، األمر الذي ترفضه إسرائيل باعتباره اعت      
  .المستخدمة في عملية اغتيال المبحوح

6/5/2010عكاظ ،  
  

    باالنضمام إلى معاهدة منع انتشار النووي" إسرائيل" الدولية للطاقة الذرية تقنع الوكالة .60
ؤية دولية من أجل إقنـاع      دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى بلورة ر           : وكاالت

باالنضمام إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، في حين أيـدت الـدول الخمـس دائمـة                 " إسرائيل"
  .العضوية في مجلس األمن الدعوات المطالبة بإخالء الشرق األوسط من هذا النوع من األسلحة

 -ة له كشف عنها أمس األربعـاء      في رسال -وطلب أمانو من وزراء خارجية الدول األعضاء في الوكالة          
تبادل الرؤى بشأن كيفية إعداد قرار يدعو إسرائيل إلى االنضمام إلى المعاهدة وفتح منشآتها النووية أمام                

  .مفتشي الوكالة
القلق "وسبق للوكالة أن أصدرت قرارا قبل سبعة أشهر تنتقد فيه البرنامج النووي اإلسرائيلي، وتعبر عن                

  ".كله األسلحة النووية على األمن واالستقرار في الشرق األوسطمن التهديد الذي تش
6/5/2010الجزيرة نت،   
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  وحلف األطلسي لتأسيس نظام دفاع صاروخي مشترك" إسرائيل" بين محادثات .61
 كشف مسؤول في حلف شمال األطلسي أن إسرائيل أجرت محادثات فنيـة أوليـة مـع                :ايربورت سيتي 

  . ساس لنظام دفاع صاروخي مشتركالحلف قد تؤدي إلى إرساء األ
 دولة إلى االتفاق خالل اجتماع فـي لـشبونة فـي            28وكان الحلف األطلسي دعا أعضاءه البالغ عددهم        

الماضي، على تطوير نظام دفاع صاروخي مشترك لحماية أوروبا، مشيراً إلى ما            ) نوفمبر(تشرين الثاني   
 عضواً في الحلف، فإن إسرائيل عززت تعاونها مع شمال          وعلى رغم أنها ليست   . »تهديداً إيرانياً «اعتبره  

  .األطلسي في إطار استعدادها لمواجهة محتملة مع اإليرانيين
وسئل آالن بيري من مكتب برنامج الدفاع الصاروخي التابع لحلف األطلسي في مؤتمر خارج تل أبيـب                 

لصواريخ شاركت الواليات المتحدة    عن احتمال قيام صلة مع إسرائيل التي لديها نظام دفاع متطور ضد ا            
حصلنا بالفعل على بعض المعلومات عن البنية األسـاس لالختبـار الـصاروخي             «: في جزء منه، فقال   

  .، في إشارة إلى وحدة ربط شبكة عن طريق الكومبيوتر خاصة بالدروع الصاروخية»اإلسرائيلي
6/5/2010الحياة،   

  
  غزة بحراًاألمم المتحدة ترفض توصيل المساعدات إلى  .62

أكد فرحان حق المتحدث باسم األمم المتحدة أن المنظمة الدولية ال تنوي بتاتا خـرق               :  رائد الفي  -غزة  
على قطاع غزة، لكنهـا تـدرس الـسبل المـشروعة لتقـديم             " إسرائيل"الحصار البحري الذي تفرضه     

يحات نسبت الـى    هذا التصريح عن حق الذي رد على تصر       " فرانس برس "ونقلت  . المساعدات لسكانه   
رأى فيها أن علـى األمـم       ) انروا(جون غينغ مدير وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة في غزة            

  .المتحدة أن تدرس إمكان إرسال سفن محملة بالمساعدات لكسر الحصار 
م تحقيق تقـدم    ت"الستخدام نقاط العبور البرية وانه      " اإلسرائيلية"وقال إن األمم المتحدة تعمل مع الحكومة        

أخيرا لتسهيل بعض المشاريع المهمة بالنسبة لألمم المتحدة لتوسيع قائمة المواد التي يمكن إدخالها الـى                
ولكن ما زال ينبغي عمل الكثير لتلبية االحتياجات العاجلة لـسكان غـزة واألمـم المتحـدة                 . . القطاع  

لة مع صحيفة نرويجية إن على األمـم        وقال غينغ في مقاب   " . ستواصل تصميمها على تحقيق هذا الهدف     
  .المتحدة ان ترسل سفنا الى غزة، مفترضا ان سلطات االحتالل لن توقفها 

6/5/2010الخليج،   
 

  من العرب والمسلمين األميركيين يتعرضون لتمييز واسع% 60 .63
حدة من مسلمي الواليات المت% 60ن أأكد وزير العدل األميركي إريك هولدر :  محمد سعيد-واشنطن 

 وقال في ،2001 سبتمبر/ أيلولوالمتحدرين من أصول عربية يتعرضون لتمييز واسع منذ أحداث 
 عدد الجماعات المتهمة ببث إنول  األأمسخطاب له أمام الرابطة الصهيونية لمكافحة تشويه السمعة 

 جماعة، 923 ليصل إلى% 50الكراهية بين البشر في الواليات المتحدة زاد خالل العقد األخير بنسبة 
 جريمة وهو ما 7500 في الواليات المتحدة يبلغ مشيرا إلى أن عدد جرائم الكراهية التي ترتكب سنوياً

  . أن هذا غير مقبوليعادل جريمة واحدة كل ساعة، مؤكداً
  6/5/2010الدستور، األردن، 

  
  ! اإلستراتيجي"إسرائيل"كنز  .64

  فهمي هويدي
اء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مع الرئيس مبارك مستفز عن لق" إسرائيل"الكالم الذي صدر في 

إذ حين يقول أحد الوزراء المهمين الذين رافقوا . ومهين، وال أستبعد أن يكون معجونا بالدس وسوء النية
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، فإن الوصف ال ينبغي السكوت »"إسرائيل"كنز استراتيجي بالنسبة لـ«نتنياهو إن الرئيس مبارك بمثابة 
 العبارة التي يتعذر تصديقها تصدمنا، وتعبر عن جرأة تصل إلى حد الوقاحة، حيث ال ذلك أن. عليه

رغم أنها صدرت عن رجل متمرس في العسكرية . يخطر على بال أحد أن يكون لها أي ظل من الحقيقة
وهو الوصف الذي يمكن أن ينطبق على سياسيين » الكنز االستراتيجي«والسياسة، ويعرف جيدا معنى 

على بن " إسرائيل"وينطبق في . جان، وجورج بوش، وكيسنجر، وساركوزي، والسيدة ميركلمثل ري
" إسرائيل"جوريون، وإسحاق رابين، وإرييل شارون، إلى غير ذلك من النماذج التي وقفت وراء قيام 

وفي الوقت ذاته قامت بتركيع العرب . واستعالئها، وأيدت انقضاضها على الفلسطينيين، وفتكها بهم
  .إذاللهمو

العبارة المستفزة والمهينة التي نحن بصددها جاءت على لسان بنيامين بن إليعيزر وزير التجارة 
والصناعة اإلسرائيلي، في تعليقه على نتائج زيارة نتنياهو إلى مصر، واجتماعه مع الرئيس مبارك في 

فد اإلسرائيلي، الذي لم يظهر إذ اكتشفنا أن الرجل كان ضمن الو). 3/5(شرم الشيخ يوم االثنين الماضي 
وقد أجرت معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي حوارا بثته يوم . من أعضائه في الصور سوى نتنياهو وحده

  :الثالثاء قال فيه بن اليعيزر ما يلي
إن مصر معنية ببذل كل ما في وسعها من جهد لدفع الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات كي < 

  .متتقدم عملية السال
األمر الذي يؤكد أن حسني . إن اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة سادته أجواء رائعة للغاية< 

  ".إسرائيل"مبارك بمثابة كنز استراتيجي بالنسبة لـ
إلى جانب . المباحثات تناولت العملية السلمية في الشرق األوسط، وجهود مصر في هذا المجال< 

المترتبة على امتالك إيران سالحا نوويا، كذلك » العواقب الوخيمة« والموضوع اإليراني من عدة نواح،
الجهود المصرية إلنهاء قضية احتجاز الجندي اإلسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شاليط، ومساعي وقف 

  .التهريب إلى قطاع غزة
  .دعوة مصر إلى جعل الشرق األوسط خاليا من األسلحة النووية ليست جديدة< 

، برفقة 1992المطلب من الرئيس مبارك أثناء أول زيارة قمت بها إلى مصر في سنة فقد تردد هذا 
متفهمة له، خصوصا أن مصر ملتزمة مع " إسرائيل"وحكومة . رئيس الوزراء األسبق إسحاق رابين

  .بفتح قنوات حوارية من أجل الوصول إلى تفاهم في هذا الشأن" إسرائيل"حكومات 
 250التي ثبت أنها قتلت " إسرائيل"في جيش » اشكيد«ليعيزر كان قائدا لوحدة للعلم فقط فإن السيد بن إ[

وقد كشف . 1967جنديا مصريا من وحدة كوماندوز مصرية في مدينة العريش في شهر يونيه عام 
، تضمن اعترافات 2007التليفزيون اإلسرائيلي عن دوره في فيلم وثائقى تم بثه في شهر مارس عام 

أحدث الفيلم ضجة في . ابق في الوحدة، تحدث فيها عن دور بن أليعازر في العمليةأدلى بها ضابط س
حينها أصابت عالقات البلدين بالتوتر، وأدت إلى إلغاء زيارة للقاهرة كان مقررا أن يقوم بها الرجل 

إلى نظيرته » شديدة اللهجة«وبسببه بعث وزير الخارجية المصري برسالة وصفت بأنها . وقتذاك
 بالغات اتهمت بن اليعيزر 6وقدمت وقتذاك . ائيلية طالب فيها بمحاكمة قتلة األسرى المصرييناإلسر

وقضت محكمة مصرية باختصاصها بنظر دعوى ضده قدمتها إحدى أسر . بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
ه هل لهذا السبب لم تظهر صور. األسرى المصريين، ولكن الموضوع تمت تسويته، وأغلق ملفه الحقا

  !في صحف القاهرة حين جاء أخيرا مع نتنياهو؟
صحيح أن العبارة التي وردت على لسان الوزير تستدعي ما ال حصر له من األسئلة التي تثيرها أحداث 

خصوصا ما تعلق منها بالعدوان على غزة، واالشتراك في حصارها، وإقامة السور . السنوات األخيرة
لكن ال ينبغي بأي . قائع تتعدد االجتهادات في قراءتها وتفسيرهاوهي و. الفوالذي إلحكام ذلك الحصار

حال أن تصل الوقاحة بالسيد بن أليعازر إلى حد وصف الرئيس مبارك بأنه كنز استراتيجي 
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وهي فضيحة أن يقال بحقه كالم من هذا القبيل، لكن الفضيحة األكبر أن تسكت مصر ". إسرائيل"لـ
  . إيضاحا واعتذارا"إسرائيل"عليه، وأال  تطلب من 

  6/5/2010السبيل، األردن، 
  

  وفياض" فتح "حكاية .65
  نبيل عمرو

حين سقطت غزة في قبضة االنقالب، وخسرنا القطاع رغم وجود عشرات آالف البنادق والمـدافع فـي                 
لـسنا  .. مفادهـا ... رغبت حركة فتح، في أن توجه رسالة ترد فيها على االنقالب واالنقالبيين              ..أيدينا

سلطة ومناصب، وإنما قيادة مشروع وطني كبير ، تتضاءل أمام أهدافه السامية كل االعتبـارات               حركة  
وبين شعور بالخجل لما حدث لنا، وشعور بضرورة تعويض العجز والفشل بإظهـار              ..السلطوية العابرة 

ينية، الزهد بالسلطة على األقل إلى حين استعادة غزة ، تطورت ظاهرة سالم فياض في حياتنـا الفلـسط                 
  .وقبل تكليف فتح له بتشكيل الحكومة

فمن يجازف ويقبل ومن يـضحي بـسمعته        ... في ذلك الوقت، كانت الوزارات معروضة على الجميع         
ووحدويته ليتسلم وزارة لها من ينازعها الشرعية في غزة، وحولها شكوك بأنها هي غير الشرعية، بينما                

  ..!!!مكان آخرالشرعية الخارجة من صندوق االقتراع تقع في 
وبعد جهد جهيد أمكن جمع العدد وانطلق قطار فياض، على قضبان هزيمة فتح في غزة، وفـي فـضاء                   

  .مليء بالغيوم
هكذا بدأت الحكاية ، كان سالم فياض الذي فاز ولو بأصوات متواضعة في انتخابات المجلس التـشريعي          

  .ة ودولية، يدرك انه البد وان يطير بأجنحة فتحاوية ووطنية وإقليمي
التي قدمتها غداة االنقالب المدمر ، كان فريق منهـا          " رسالة الزهد "لم تكن فتح آنذاك مجمعة على فكرة        

يرى أن ما حدث لغزة أو بتعبير أدق ما حدث لفتح في غزة ينبغي أن يواجه بتعزيز سلطة فـتح علـى                      
هة النظر هذه ، لم ينجحوا      الضفة كي تستعاد الشرعية، ويتواصل المشروع الوطني، غير أن أصحاب وج          

في تحقيق فكرتهم فضال عن أنهم عانوا من االتهام الجاهز على الدوام ، وهو السعي لمكاسب الـوزارة                  
  !!وليس للمصالح األساسية للوطن

ظل أصحاب رسالة الزهد يراقبون أداء حكومة التكنوقراط الخالية من وزراء يتمتعون بمواقع قيادية في               
يجاهدون دون فاعلية ودون جدوى     ...  أصحاب فكرة تعزيز قبضة فتح على الحكومة       إطارات فتح، بينما  

إن لم يكن ممكنا تغيير حكومة فياض ورئيسها فعلى         " ودون إقناع، وتواضعت طروحاتهم إلى حد القول        
  – للتطعيم –األقل تطعيمها ببعض الوزراء وكثير من الفتحاويين ابدوا جاهزة 

ظلت غزة كما هي    ..  فتح من دخل وخرج من خرج وبعد مرور سنوات         جرى تعديل وزاري، ودخل من    
بل تطورت وترسخت سلطة االنقالب فيها، وواصل سالم فياض صرف ما يحق لغـزة أن تأخـذه مـن         

رغـم  ... موازنة السلطة ، كانت قرارات فياض كلها على هذا الصعيد من فعل فتح وترشيدها وتبنيهـا               
بل وجرى التشهير في هـذا األمـر بـالقول أن           .. ومة قرشا واحدا  معارضة البعض لمبدأ أن تنفق الحك     

وان كنـتم  ... وكان فياض يرد ال انفق وإنما لغزة حقوق البد وان تلبـى        ... الحكومة تنفق على االنقالب   
  ..ترون غير ذلك فخذوا قرار صريحا بهذا الشأن وأنا سألتزم به وان لم يعجبني سأرحل

يـستحيل تـوفير أي     ... ذا االتجاه ، وظل األمر مجرد ثرثرة فارغـة          لم يجرؤ احد على اتخاذ قرار به      
  ...مصداقية لها

***  
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. زارني زميالن من األعضاء الجدد في المجلس      ..بعد انتهاء اجتماعات المجلس الثوري األخيرة قبل أيام       
ووضعوني في صورة ما تم، ولقد جرى التركيز على ما وصف بالحملة الصاخبة ضـد سـالم فيـاض                   

  !!.ومته وفي اليوم التالي امتأل الشارع وفاض بأخبار فتح وفياضوحك
ذلك انه وفي زمن الفراغ الواسع، يسمع صدى الصوت مئات أضعاف حجمه الحقيقـي، فبـدا ليـوم أو                   
يومين ولربما ألكثر من ذلك أن البلد الذي ال تنقصه أزمات لبلوغه حد التخمة، تفتش عن أزمات جديـدة           

  ..غ في صالوناتنا ومجالسنا وحتى منتدياتنا وإطاراتنالعلها تمالء بعض فرا
***  

 عليهم علـيهم،    –وفي امر سالم فياض، فان ما أحب قوله في هذا الشأن ال ينطلق من مبدأ معاهم معاهم                  
فهذا مبدأ حتى العشائر في المناطق النائية تخلت عنه في تقويمها لألمـور ومواقفهـا مـن األشـخاص                   

غي أن تنظر لظاهرة فياض بذات النظرة التي احترمها الناس وهي أن فتح وعدت              واألحداث ، إن فتح ينب    
الشعب الفلسطيني بانجاز مشروع وطني كبير عنوانه الحرية واالستقالل، بدأته من نقطة ما دون الصفر،               
وأوصلته رغم كل الصعوبات والعثرات إلى المرحلة األخيرة أو ما قبل األخيرة، وفي المرحلـة التـي                 

 فيها هذا المشروع عنق الزجاجة قد يتجاوزها وقد يختنق فيها ال يصح أن تسجل فتح على نفـسها                   يدخل
  .اهتماما رئيسيا على هذا المستوى

إن من حق فتح منطقيا وسياسيا وشرعيا أن تشكل حكومة، وان توصي بتعديل وزاري ومن واجبهـا أن                  
 االتجاه ولكن لذلك آليات وتقاليـد وحتـى لغـة           تسوق الحيثيات الوطنية المقنعة التي تفسر خطواتها بهذا       

يجري استخدامها لبلوغ األهداف بعيدا عن أن تكون المسألة مطروحة على الرأي العام كما لو أنها تنازع                 
  .للسلطة مع رجل أتينا به في أحلك األوقات ويدعو بعضنا للتخلص منه في هذا الوقت بالذات

ففتح مليئة باالتجاهـات    ... قول إن الحركة تريد كذا وال تريد كذا       وهنا ال أستطيع استخدام كلمة فتح، كال      
واألفكار واالجتهادات المتوافقة والمتعارضة وحتى المتناقضة، فهي إن لم توجد علـى مائـدة مجلـس                
الوزراء أو على رأس الوزارات، فهي موجودة في كل زاوية من زوايا السلطة وهي موجودة فـي كـل                   

نية، التي تباهي فتح قبل غيرها بانجازاتها الملموسة وهي موجودة فـي القمـة              األجهزة والمؤسسات األم  
  .والقاعدة وفي الجملة والتفصيل

فهل ندمت فتح وأتحدث هنا عن محصلة قرارات مؤسساتها ورأيها العام على ما فعلت؟ هل اكتشفت ان                 
ين، وسيدفعون المسيرة   عضوا او اثنين او حتى عشرة من اعضاءها يدخلون الحكومة ، سيعدلون المواز            

السياسية الى تقدم محقق، يجمد االستيطان ويستعيد غزة الى حظيرة الشرعية ويـأتى بالقـدس محـررة                 
وهـل سـنرى    ... وفوقها اعتراف اسرائيلي قبل االمريكي والدولي بها كعاصمة ابدية للشعب الفلسطيني          

راة الميدانية القائمة فوق كل اجـزاء       عضوا جديدا في الوزارة يحسن االداء ويتفوق على فياض في المبا          
اننا نتمنى ذلك فكل نجاح يحققه كادر او قائد في فتح هو ليس مجرد مدعاة للفخر واالعتـزاز                  ... الوطن

  .بل انه تأهيل حقيقي لقيادة مسيرة صعبة في ظروف اكثر صعوبة 
يم اداء حكومة ورئيسها    انني اقترح اغالق هذا الملف ، او التعاطي معه بطريقة موضوعية، ذلك ان تقو             

يجب ان ال يعزل عن تقويم االداء في السلطة بكل مكوناتها وهنا تظهر موضوعية ومـصداقية وعدالـة                  
  .المسائلة والتقويم

ان فتح كحركة سياسية وطنية، وكتجربة قيادية عريقة تدرك ان الوطن يواجه تحديات في غايـة                 :اخيرا
مرحلة تحديدا ال تصلح التوجهات والخالصات غير المدروسـة         الصعوبة والتشابك والتعقيد، وفي هذه ال     

تماما، وانما ما هو مطلوب وبالحاح، هو التركيز على االهداف االساسية التي يعتنقها الشعب بل وهـي                 
مبرر وجود فتح في االساس وجوهرها انقاذ المشروع الوطني الكبير وايصاله الى اهدافه التي يتطلع كل                

  .الشعب اليها



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1781:         العدد       6/5/2010الخميس  :التاريخ

اكرر مرة اخرى دعوتي الغالق هذا الملف، فان رؤي ان المصلحة الوطنية تتطلب تعديال وزاريـا                لهذا  
يفضي الى تحسين االداء فلذلك اليات ووسائل ومقاييس، البد وان يجري اتباعها بعيدا عن التورط فـي                 

  ."الوطن والشعب في غنى عنه....سجال كالمي
  6/5/2010القدس، فلسطين، 

  
  لصهيوني والعالقات العربية األميركية الصراع العربي ا .66

  صبحي غندور
بدأ تأثير الواليات المتحدة ينمو في العالم العربي منذ بداية القرن العشرين، بعد ثورة صناعة الـسيارات                 
والطائرات، وبعد اكتشاف الحاجة لنفط الجزيرة العربية عقب الحرب العالمية األولى التي ساهمت فيهـا               

ل االمتداد األميركي إلى مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي، عقب الحـرب العالميـة             أميركا، ثم من خال   
  . الثانية

أّما التأثير األميركي الفّعال في المنطقة فقد بدأ عملياً بعد انطالقة الحرب الباردة بين موسكو واشـنطن،                 
المية الثانية، وخصوصاً   وتنافس المعسكرين على وراثة النفوذ األوروبي الذي اضمحّل نتيجة الحرب الع          

  . بعد حرب السويس وانتصار مصر عبد الناصر على العدوان الثالثي
، وتسارع واشنطن وموسكو لالعتراف به، هو المحطة البـارزة          1948وقد كان قيام كيان إسرائيل عام       

 ـ هـو   الصهيوني ـ وال يـزال  / وكان الصراع العربي. في تاريخ العالقة بين أميركا والبلدان العربية
  . األميركية/ المحور االساس لمؤشّر الصعود والهبوط في نوعية العالقات العربية

 ذروة التصعيد األميركي المباشر ضّد العرب، حيث ساهمت واشنطن آنذاك في دعم             1967وكانت حرب   
 فـي ضـغوطها الـسياسية       1967العدوان اإلسرائيلي، بعد أن فشلت أميركا في مرحلة ما قبل حـرب             

  . صادية على مصر عبد الناصرواالقت
العربية، ثم جـاءت مرحلـة      / وكانت مرحلة الرئيس جونسون أسوأ حقبة في تاريخ العالقات األميركية         

، وقف إطالق النـار     »مبادرة روجرز «، من خالل    1970الرئيس نيكسون الذي استطاع في صيف عام        
 قاسية للمحتلّين اإلسرائيليين على     التي شهدت على مدار سنتين حرب استنزاف      (على جبهة قناة السويس     

  ). الضفة الشرقية للقناة
لكن القدر لم يسمح لجمال عبد الناصر أن يعيش طويالً وأن يحصد ثمرة إعادة بنائه للقـوات المـسلحة                   

، حيـث   1967المصرية، إضافةً إلى سياسة التضامن العربي التي أرسى قواعدها في قّمة الخرطوم عام              
، ألجـل تحريـر األراضـي       »تضامن النفط والمدفع  «بية كلّها في مرحلة جديدة من       دخلت المنطقة العر  

  . العربية المحتلة ورفض تحقيق الشروط اإلسرائيلية للسالم مع العرب
 على األسس نفسها التي بناها عبد الناصر في         1973ثم جاءت مرحلة أنور السادات، فحصلت حرب عام         

حرب عسكرية مدعومة بتضامنٍ عربي واسع، خاّصةً مـن       اإلطارين المصري والعربي، وجرى خوض      
  . الدول العربية النفطية

 73لكن لحظات التحّول التاريخي في دور مصر بدأت بعد ذلك، حيث استثمر السادات انتصار حـرب                 
، أي الصلح واالعتراف والمفاوضات مع إسـرائيل، وبـشكٍل          1967ليقبل بما لم يقبله ناصر بعد هزيمة        

  . القضية الفلسطينية: تقل عن باقي الجبهات العربية وعن جوهر الصراعمنفرد ومس
األميركية من دور الخـصومة إلـى دور        / مع هذا التطّور النوعي في المنطقة، انتقلت العالقات العربية        

، وكانت أبرز اآلمال األميركية من هذا الدور الجديد، تشجيع األطراف العربية على استكمال              »الشراكة«
  . »كامب دافيد«التي بدأت بين مصر وإسرائيل في » واتالخط«

وذلك عبر صيغة مؤتمر مدريد أوالً، ثم من خالل االتفاقيات المنفردة كاالتفاقيات السّرية في أوسلو، وما                
ورغم ما يظهر على السطح أحيانا من تبـاين بـين           . تالها من اتفاق وادي عربة بين األردن وإسرائيل       
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ناك في تقديري غايات كثيرة مشتركة بين الطرفين، وبغّض النظر عّمن هو الحـاكم  إسرائيل وأميركا، فه  
  . في إسرائيل أو في أميركا

  : وهذه المصالح واألهداف المشتركة هي 
ـ إبقاء التفّوق العسكري اإلسرائيلي على الدول العربية مجتمعة، والضغط على الدول الكبـرى لمنـع                

  . تسليح بعض الدول العربية
  . ض العالقة والتطبيع بين العرب وإسرائيل، بغّض النظر عن مستوى نجاح عملية السالمـ فر

  ).  كما كان األمر مع لبنان(ـ السعي لمنع أي مقاومة مسلّحة لالحتالل اإلسرائيلي في فلسطين 
تحفظّات أميركا علـى القمـم العربيـة        (ـ التحفّظ على أي تضامن عربي شامل، حتى في حّده األدنى            

وماً، وعلى التنسيق الثالثي الذي كان قائماً بين مصر وسوريا والسعودية، وعلى تفعيل دور الجامعـة                عم
العربية التي هي إلسرائيل مصدر قّوة، وألميركا مبـّرر لطلـب           / ، وتشجيع الصراعات العربية   )العربية

  !  المساندة منها
وفي المقابل تعزيز الدور اإلسرائيلي فـي       . .ـ تعطيل التقارب والتفاعل بين العالمين العربي واإلسالمي       

  .دول العالم اإلسالمي، وطبعاً بدعم أميركي
األمن، (وفي ظّل هذا الواقع في العالقات األميركية مع دول المنطقة، هناك مصالح أميركية مستمّرة فيها                

يجياً واقتـصادياً وأمنيـاً     ، مّما يؤكّد بالنسبة ألميركا أهمية المنطقة استرات       )النفط، التجارة، تصدير السالح   
  . لسنوات طويلة

 كذلك تدرك واشنطن أّن سيطرتها الكاملة على المنطقة العربية، هي أمر يتنافس مع مصالح دول كبرى                
وهذا ما يجعل المنطقة ساحة تنافس دولي، ولو في حـدوده          .. أخرى كأوروبا وروسيا، واليابان، والصين    

  . تقبالًالدنيا اآلن، مح احتمال تصاعده مس
، وأميركا تعمل للهوية    »هوّية عربّية « أيضاً، هناك صراع على مستقبل هوّية المنطقة، فالعرب يريدونها          

طبعاً، مع استمرار دعوة إسرائيلية لبنـاء       .. »الهوية المتوسطية «، وأوروبا تدعو إلى     »الشرق أوسطية «
  .. »دولة إسرائيل الكبرى«

لقرن الماضي، جملة مفاهيم أو أعذار كانت سبباً أحياناً فـي سـوء    وقد سقطت في حقبة التسعينات من ا  
  . العالقات العربية ـ األميركية

  : ومن هذه المفاهيم، أو األعذار، األميركية التي سقطت
أّن أميركا غير عادلة في سياستها في المنطقة العربية، ألّن بعض دول المنطقـة تـرتبط بعالقـات                  «ـ  

وقد سقط هذا   ).. كما كان يقال في حقبة الحرب الباردة مع السوفييت        (» دوليينخاصة مع أعداء أميركا ال    
  . المفهوم، ولم تعّدل أميركا من مواقفها تجاه العرب

كما كان في الستينات    (إلخ  .. »أّن سياسة أميركا غير عادلة بسبب وجود طروحات اشتراكية وثورية         «ـ  
صبحت الحكومات العربية منسجمة جداً مع المعايير       وقد انتهت هذه الطروحات، وأ    ). من القرن الماضي  

  ! ولم تعّدل أميركا.. االقتصادية األميركية
اإلسرائيلي، ما لم يتفـاوض العـرب مـع         / أّن أميركا ال تستطيع العمل الجاد لحّل الصراع العربي        «ـ  

صل ذلك، ولـم  وقد ح.. »إسرائيل ويعلنوا استعدادهم لالعتراف بوجودها من خالل اتفاقيات صلح وسالم     
  ! يتغّير عملياً الموقف األميركي

.. »أّن أميركا تريد االطمئنان أكثر في المجال األمني في المنطقة، وتريد معاهـدات ثنائيـة معهـا                «ـ  
وحصلت هذه المعاهدات، وأصبح الوجود العسكري األميركي أمراً واقعاً ومقبوالً، من الخليج العربي إلى              

  !..؟»غير مطمئنّة«وما زالت رغم ذلك أميركا .. ر واألردن وفلسطينالمحيط األطلسي مروراً بمص
/ األميركية يتوقّف فعالً على الموقف األميركـي مـن الـصراع العربـي            / إّن مستقبل العالقات العربية   

  نتيجـة  (التضحية بمصالح سياسية حزبية داخليـة       : وأمام إدارة أوباما اآلن خيارات واضحة     . اإلسرائيلي
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لحساب المصلحة األميركية العليا، أو االستمرار في السياسات التـي          ) »اللوبي اإلسرائيلي «مع  المواجهة  
  .ألحقت بالمصالح األميركية وباألمن األميركي المباشر ضرراً كثيرا

  في واشنطن » مركز الحوار العربي«مدير *
  6/5/2010البيان، االمارات،  

  
  :كاريكاتير .67
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