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    :السلطة
    الجهود منصبة إلحداث خطوات على األرض من شأنها أن تدفع باتجاه المصالحة: الدويك .2
   "الترانسفير"لتهيئة الرأي العام لـ " إسرائيلي"مخطط : بحر .3
    عن غزةفياض يشدد على وقف االستيطان ورفع الحصار .4
   المفاوضات غير المباشرة ستشمل القضايا النهائية خاصة الحدود واألمن: المالكي .5
    مكتوبةأمريكيةدون ضمانات للمفاوضات غير المباشرة  قريع يعارض العودة  .6
   قدما من الضفة" فتح"عاء اثنين من كوادر داخلية غزة تنفي اعتقال واستد" .7
   التنسيق األمني قلص التحديات األمنية للكيان: قاسم .8
    إلى منظمة التعاون االقتصادي"إسرائيل"لسلطة الفلسطينية تطلب تأجيل انضمام ا .9

   القيود المصرية على حدود قطاع غزة تؤدي إلى أزمة سيولة لدى الحكومة المقالة: تقرير.10
   السلطة الفلسطينية تصرف الجزء األكبر من ميزانيتها على أجهزة األمن": هارتس".11
   مقدسيين تمهد لتهجير قسري لل"إسرائيل": وزارة التخطيط في غزة.12

    
    :المقاومة

   حماس تندد باستئناف المفاوضات وبمعارضة عباس للمقاومة المسلحة.13
    "منظمة التحرير"لمفاوضات يواجه معارضة العديد من فصائل ا استئناف": القدس العربي".14
   باغتيال المبحوحآخرينتحديد هويات خمسة مشتبهين ": ت جورنالوول ستري".15
    وتحديد القيادة في تسعة أشخاص يعلن انتهاء الخالفات داخل فتح في ساحة لبناناألحمد.16
   ات مسلحة وتخزين األسلحةيتهم الجامعة اإلسالمية بارتكاب عملي" مركز استخباراتي إسرائيلي".17
   حماس تتهم أمن الضفة باعتقال سبعة من أنصارها .18

    
    :اإلسرائيليالكيان 

    تشكك في فرص نجاح المفاوضاتةإسرائيليومصادر ..ياهو يلتقي ميتشل للمرة الثانيةننت.19
   ونتنياهو يؤكد على عدم وجود أزمة مع أوباما..بالعالم" إسرائيل"بن أليعيزر يحذر من عزلة .20
     ألف 30وعدد أعضاءه ال يتجاوز الـاالسرائيلي انهيار تاريخي لحزب العمل .21
    لى المفاوضاتاليمين االسرائيلي المتطرف يحّضر للتشويش ع.22
    تتهم تركيا بمساعدة حكومة حماس في توسيع مرفأ القطاع"سرائيلإ".23
    وحدة استيطانية في القدسمائةمخطط لبناء صحف دينية إسرائيلية تعلن عن .24
   بدل محاولة إرغام تل أبيب على توقيعها» أنياباً«هدة النووية  تطالب بمنح المعا"إسرائيل".25
   ضد غولدستون" صيد الساحرات"تجّدد حملة " إسرائيل".26
    إجراءات قاسية ضد أسرى حماسطبق قريباًت س"إسرائيل": "معاريف".27
   تئناف محاكمة أولمرت في قضية فواتير مزورةاس.28
   مستعدون لمواجهة مئات الصواريخ التي قد تطلق من إيران أو حزب اهللا وحماس: فلنائي.29
   الكيان ليس محصناً من هجمات الصواريخ": سرائيليونإ"مسؤولون أمنيون .30
   أطفال 3 يهود ومعدل انجاب المرأة المسلمة "إسرائيل" من سكان % 75.6: "االحصاء".31
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    :األرض، الشعب
   ما تقوم به سلطات االحتالل مقدمة لعدوان أوسع على الحي لهدم المنازل: لجنة الدفاع عن سلوان.32
   حرق مسجد على اعتصام إسالمي مسيحي احتجاجاً: نابلس.33
   المستوطنون يتبعون أساليب جديدة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم": هآرتس".34
   وحةاالحتالل يساوم األسرى على اإلبعاد أو البقاء في السجن لفترات مفت: لجنة حقوقية.35
   الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الناشط السياسي أمير مخول بعد مداهمة بيته بحيفا.36
    فلسطينياً بالضفة33االحتالل يعتقل .37
    كوادر من الجهاد اإلسالميستةالسلطات المصرية تفرج عن .38
    مراحلثالث قافلة بحرية لكسر الحصار ستصل غزة على الخضري يعلن عن أضخم.39
   "لعودة مبعدي كنيسة المهد أحياء"نشطاء فلسطينيون يطلقون الحملة .40
   على خلفية اعتقال ممثلها باألردن "السلطة"بية ضد ورتتقدم بشكوى أمام محكمة أو" راصد"جمعية .41
    مؤتمر فلسطينيي أوروبا ينبع من وحدة حال الشعب الفلسطيني:ماجد الزير.42

   
   :اقتصاد
   سلطة النقد تغرم البنك العربي لقيامه بإغالق فرعين له في غزة.43

   
   :قافةث

     النكبةمنذ جدارية فنية تحكي عذابات الشعب الفلسطيني :غزة.44
    أن الشعب مازال يحلم بالعودةرسالة مفادها  ها صدور وتؤكد أن لألطفال تصدر مجلةأمية جحا.45

   
   : األردن
    عمانإلى لترتيب زيارة يقوم بها نتنياهو إسرائيلية أردنيةاتصاالت .46
   قرار بتفكيك العالقة بين حماس والتنظيم األخواني في عمان.47

   
   : لبنان
   مخبأ نصراهللا... "إسرائيل"ساعة الصفر للحرب اكتشاف : "الراي"مصادر غربية لـ .48
    عن النفسمن حقنا امتالك كل وسائل الدفاع: حزب اهللا.49

   
   :عربي، إسالمي

   المحادثات غير المباشرة بشأن  جدية ومصداقية"إسرائيل "بديت أنمصر تأمل : الغيط أبو.50
   ات حول إدراج القدس في المفاوضات غير المباشرةخالفوجود : مصدر عربي.51
    مصر تنفي أي اختراقات للجدار الحديدي حتى اآلن .52
    تدين حرق المساجد وتحذر من حرب دينية في المنطقة العربيةالجامعة.53
    المقدسات اإلسالمية"إسرائيل"ي يدين انتهاك البرلمان المصر.54

   
   :دولي
  لست نادما على تقرير الحرب على غزة: غولدستون.55
    بانتظار استئناف المفاوضات وفلسطينيينميتشل يلتقي القادة إسرائيليين.56
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   مسجد قرب نابلسال يدين اعتداء المستوطنين على "تحاد األوروبياال".57
    

    :حوارات ومقاالت
   باتريك سيل... فرصة جورج ميتشل.58
   مخيمر أبو سعدة... حماس، وفتح، والمعضلة الفلسطينية.59
   عنات كورتس... "دولة باالتفاق"رائيلية المصلحة اإلس.60

    
    :كاريكاتير

***  
  

   حماس تعاقب من يطلق الصواريخ في غزة وتجمع السالح والمتفجرات والمعدات في الضفة:عباس .1
، مع الرئيس »الشرق األوسط« أجرتها  في جواراعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس: علي الصالح

 ان الضمانات االميركية تمنع قيام طرف بإجراءات استفزازية ، ،)أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 
منتقدا في الوقت نفسه الدول العربية لعدم ترويجها مبادرة السالم العربية ، ومجددا رفضه لفكرة المقاومة 

  . الرادة الشعب الفلسطيني" يروتز"المسلحة ، االمر الذي اعتبرته حماس 
وجدد عباس رفضه لفكرة المقاومة المسلحة ، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية أكدت معارضتها لهذه 

لماذا يريد العرب فرض  "وقال،. الفكرة التي طرحتها بعض الدول العربية على قمة سرت االخيرة
دون الحرب وال وإذا كانوا ال يري.. المقاومة المسلحة علينا؟ إذا كان العرب يريدون الحرب فنحن معهم

وشدد عباس على أن الشعب ". يريدون السالم في الوقت نفسه فإن حالة ال سالم وال حرب غير ممكنة
وقال ان االنتفاضة . الفلسطيني لن يقبل بشن حرب ولن يقبل بالمقاومة المسلحة ألنه يعرف نتائجها

ة الشعبية ، مشيرا الى ان وأضاف ان البديل هو المقاوم. دمرتنا ولن اسمح بتدمير شعبنا من جديد
  .. الحوارمقتطفات منوفي ما يلي ، مقاطعة منتجات المستوطنات هو جزء من المقاومة الشعبية

على أي أساس دعوتم إلى اجتماع لجنة المتابعة، وهو في ما أعتقد األساس الذي بني عليه قرار لجنة * 
 محفزة؟هل تقدم األميركيون بأي أفكار جديدة .. المتابعة العربية

قال الكلمة باللغة (على أساس ضمانات أميركية بأال يكون هناك أي نوع من األعمال االستفزازية، 
وشدد األميركيون على أنه ال يجوز ألي . ، من أي طرف يمكن أن تؤثر على الطرف اآلخر)اإلنجليزية

حصل هذا، فسيكون وإذا ما .. طرف اتخاذ أي إجراءات أو استفزازات من شأنها أن تضر بالمفاوضات
وعلى ضوء ذلك .. نحن نقلنا هذا الكالم كما هو إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية. لألميركيين موقف

 .أعطانا اإلخوة العرب الموافقة على إطالق المفاوضات غير المباشرة
ربعة هل هذا يعني أن الضمانات األميركية ارتبطت بوقف النشاط االستيطاني في القدس المحتلة أل* 

 .أشهر
والعمل األكثر حساسية لنا هو .. ارتبطت بوقف أي أعمال استفزازية حساسة للطرف اآلخر.. ال..  ال-

وطلبوا منا أن تراقب موضوع التحريض .. االستيطان، والحساس بالنسبة إليهم هو ما يسمونه التحريض
ون إنه إذا ما صدر مثل هذا وقال األميركي.. الذي قد يصدر عن بعض الشخصيات المعروفة في جانبنا

إجراءات حساسة بالنسبة ) اإلسرائيليون(وأضافوا أنه إذا ما أخذوا .. التحريض سيكون لهم موقف منا
 .إليكم فسيكون لنا موقف منهم

نقلت تقارير إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو توافق على وقف االستيطان في األحياء العربية من * 
هل هذا هو ما .. ربعة أشهر على أن يستمر في األحياء اليهودية من القدس الشرقيةالقدس المحتلة أل
 عرض عليكم؟
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 .هذا لم يطرح علينا على اإلطالق..  ال-
أال يشكل قبولكم العودة إلى المفاوضات وفق هذه الشروط تراجعا عن موقفكم الذي صدر وجرى * 

 وحدة سكنية في القدس 1600وزارة الداخلية بناء تأكيده من أكثر من مسؤول، الداعي إلى إلغاء قرار 
 الشرقية؟

 .فاألميركيون التزموا عدم إقدام إسرائيل على أي أعمال استفزازية..  ال ليس تراجعا-
  متى ستبدأ المفاوضات بعد إقرار الموافقة من قبل اللجنتين التنفيذية والمركزية؟* 
اإلسرائيلي والفلسطيني مع المبعوث (مع الطرفان  إذا ما أقرت القيادتان الموقف العربي، فسيجت-

 .ويحددان موعدا إلطالقها) األميركي
أم أن هذا لم يعد شرطا فلسطينيا أيضا .. وهل ستطرح قضايا الحل النهائي على طاولة المفاوضات* 

 الستئناف المفاوضات؟
هناك حديث في الماضي كان .  قالوا إن من حق األطراف أن تطرح ما تشاء من قضايا الحل النهائي-

إذ باإلمكان .. قلنا بالنسبة إلى الحدود فليس لدينا مشكلة. الحدود واألمن: عن طرح قضيتين اثنتين، وهما
فهذه القضية بالنسبة إلينا .. أما في ما يخص موضوع األمن. مناقشتها واالنتهاء منها وطي صفحتها

عهد الرئيس السابق جورج بوش، وهو اآلن كان المنسق األمني في (منتهية منذ أيام جيمس جونز 
 ..فال أدري.. وإذا أرادوا فتحه من جديد). مستشار األمن القومي للرئيس باراك أوباما

هل هناك وعود أميركية وإسرائيلية لإلفراج .. وبالنسبة إلى موضوع اإلفراج عن أسرى فلسطينيين* 
 عن عدد كبير منهم؟

ا أن هناك إجراءات بنا ثقة بها اإلفراج عن األسرى، ال بد أن تقدم هناك حديث من الرئيس أوبام..  ال-
 ..عليها إسرائيل

 أال تتوقعون مماطالت إسرائيلية؟.. لنفترض أن المفاوضات انطلقت* 
 .. كل شيء ممكن-
 وعندئذ؟* 
 ..سنطلب معرفة الدور األميركي..  عندئذ-

 الطرف المعيق سواء كان ذاك الطرف فلسطينيا هل وعد األميركيون بمعاقبة... وتعود الكرة من جديد* 
 أم إسرائيليا؟

 .تحدثنا فقط في بدء المفاوضات..  لم نتحدث في هذا الموضوع-
ألم يسبق التحركات األميركية أو حتى خاللها اتصاالت سرية مع اإلسرائيليين، لتحقيق اختراق * 

 والخروج من األزمة؟
 ..ننا وبين اإلسرائيليين سرية أو غير سريةلم تحصل أي اتصاالت سرية بي..  ال ال-
 ومتى كان آخر اتصال بينكما؟* 
 ).»كانون األول«آخر مفاوضات بينه وبين أولمرت في ديسمبر ( منذ عهد إيهود أولمرت -

أقصد مثل االتصال الهاتفي الذي جرى بينك وبين وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، في ديسمبر * 
 .االستعداد الستئناف المفاوضات، إذا ما أوقف نتنياهو االستيطان دون أن يعلن عنهالماضي وأبلغته 

رآه ) سالم فياض(ورئيس الوزراء .. أنا تكلمت معه أكثر من مرة..  كنا نحكي مع باراك بالتليفون-
 .أكثر من مرة، وأظن أن صائب التقاه أكثر من مرة

 ؟»الشرق األوسط«تحدثت عنها لـهل اتصلت به بعد اتصاالت شهر ديسمبر، التي * 
 .لم يحدث بيني وبينه أي اتصال..  ال-
 وهل حصلت اتصاالت بينه وبين وزراء؟* 
 . بإمكان رئيس الوزراء والوزراء أن يلتقوه-
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هناك أصوات كثيرة تنتقده .. مع سالم فياض.. ما قصة حركة فتح أو باألحرى بعض قيادات فتح* 
عالن الدولة في غضون عامين منطلقا لمهاجمته، وكأن ثمة تناقضا بين وتتخذ اآلن من خطة الحكومة إل

 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وبين 1967هذه الخطة التي تدعو إلى دولة فلسطينية ضمن حدود 
 مواقف حركة فتح؟

 وما تقوله الخطة هو أنه من اآلن وحتى..  مشروع الدولة، الذي تقدمت به الحكومة، تم بموافقتنا-
ألن اإلعالن ال .. ال أن نعلن عن الدولة.. عامين ال بد من أن نكون جاهزين للدولة الفلسطينية المستقلة

وعلى الحكومة أن تبني المؤسسات واالقتصاد والمدارس وأن .. علينا أن نعمل.. بد أن يكون باالتفاق
وبالتالي، . تعمل من أجلها.. هاتنفذ.. تتابعها...  عمل الحكومة- بشكل عام -تبني المستشفيات، فهذا هو 

 .فالحكومة هي حكومتنا وال تستطيع أن تتخذ أي قرار أو موقفا بعيدا عن الرئاسة
لكن المشكلة أن هناك أصواتا في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، تعارض الحكومة * 

 ...ومشروعها
دولة، واالعتراض على ماذا؟ إنما هناك نحن نبني ..  ال أحد يستطيع معارضة مشروع بناء الدولة-

وربما بعض الوزراء ال يعجبون .. حديث عن تغيير وزاري أو باألحرى هناك من يطالب بتغيير وزاري
لكن هذا التعديل لن يحصل .. وربما أنا ورئيس الوزراء نفكر في إجراء تعديل وزاري.. فالنا أو فالنا
 .قبل شهر من اآلنيعني لن يتم تنفيذ التعديل .. هذه األيام

 ..لكن هناك أصواتا في فتح ترفض المشروع وتعتبره تجاوزا من الحكومة لصالحياتها* 
إنهم .. ومن حقهم أن يحبوا أو يكرهوا سالم فياض..  من حق أعضاء في فتح أن يقولوا ما يريدون-

ن الرأي النهائي لك.. هذه حركة طويلة وعريضة وفيها أفكار مختلفة ومواقف مختلفة.. أحرار في ذلك
حكومة .. هي حكومتي وأنا الذي أختارها وهي التي تنفذ سياستي.. هو أن هذه الحكومة هي حكومتنا

سالم فياض أو غيره هي حكومة الرئيس حسب القانون األساسي، حكومة تساعدني في تنفيذ سياستي في 
 .. تنفذ سياسةالحكومة ال تنشئ سياسة وال تبني سياسة وال تبتدع سياسة، بل.. الحكم

في الماضي، كان عضو الحركة يدفع رسوم عضوية، واآلن .. أصبح هناك تراخٍ داخل حركة فتح* 
 .أصبح العضو يتوقع أن يحصل على مقابل عضويته

وهذه من القضايا التي تحدثت فيها كثيرا، وخاصة ..  هذه من القضايا التي تراخت فيها اللجنة المركزية-
طلبت منهم أن يبدأوا في جمع االشتراكات منهم ). في الشهر الماضي(لثوري في اجتماعات المجلس ا

لقد . وهذا من وجهة نظري تقصير.. حتى اآلن، لم يفعلوا ذلك.. أوال ومن كل أعضاء حركة فتح
واجهتهم في ذلك في االجتماعات وقلت إنه ال يجوز أن يكون هناك عضوية من غير اشتراكات 

أن أبو مازن استدان للحركة » الشرق األوسط«علمت ! (حركة شرفية؟هل عضوية ال.. والتزامات
وال بد من تسديد هذا ..  مليون دوالر، من صندوق االستثمار الفلسطيني15وباسمه الشخصي، مبلغ 

 ).المبلغ
ما نوعية هذه المشكالت التي .. هناك قضية أخرى تواجه حركة فتح، وهي المشكالت في إقليم لبنان* 

رة جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية، وبعده عزام األحمد مسؤول العالقات استدعت زيا
 هل هناك نوع من التمرد على قرار حركة التبديالت الذي اتخذتموه هناك؟.. الوطنية مرتين

.  عاما، كنا غائبين خاللها عن الوضع هناك30 المشكلة في لبنان أن هناك تراكمات تعود إلى نحو -
هذا ). في المخيمات(وبقيت هناك مجموعة من العسكريين ) 1982بعد حرب عام (ا من لبنان خرجن

وهذه التراكمات استدعت التحرك إليجاد حلول لكثير من .  عاما أدى إلى تراكمات30التباعد لنحو 
 زكي في الفترة التي كان فيها عباس. العسكرية، والتنظيمية، والمالية، ووضع السفارة: األمور، منها

سفيرا في بيروت، تحقق نجاح على مستوى العالقات مع لبنان، لكن بقيت الخالفات على المستوى 
، وبصراحة لم يفشل على المستوى )انتخب عضوا في مركزية فتح مجددا(عاد عباس .. الفلسطيني
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ة السفارة أي مهم.. اللبناني، وكان ال بد من تسوية هذه الخالفات إلعادة األمور إلى وضعها الطبيعي
ليس لنا أي وجود .. هناك تنظيم وهناك المسائل العسكرية داخل المخيمات. معالجة األمور الرسمية
وبالمناسبة، نرفض الوجود العسكري خارج المخيمات، وأما داخل المخيمات . عسكري خارج المخيمات

أوفدت في األسبوع . تنظيمإذن، الوضع بهذا الشكل يحتاج إلى إعادة . فهذا أيضا خاضع ألي قرار لبناني
وكما تعلم، فقد اتصل ليبلغنا بأنه نفذ كل . الماضي عزام األحمد ومعه مجموعة من القرارات الواضحة

 ..القرارات
 ألم يكن هناك تمرد على القرارات من قبل بعض الضباط، مثل منير مقدح؟* 
وأي شخص يحاول .. القانون ليس هناك تمرد، وال أحد يستطيع أن يتمرد، وليس هناك من هو فوق -

 .أن يتمرد سيجد نفسه خارج التنظيم
 هل أزيح مقدح عن موقعه كمسؤول عسكري؟* 
 .لم نطرد أحدا، ولم نتخل عن أحد، ولم نتخلص من أحد.  لم يزح، بل جرى إعادة تنظيم مواقع-

ه اجترارا، بل لنتتقل إلى موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي قتل بحثا وأصبح الحديث في* 
وهل يمكن أن يبعث التوافق الضمني في الموقف بين حركة حماس وفتح، .. هل هناك من جديد.. ممال

 بشأن التهدئة، األمل في إحياء المصالحة هل حدث اختراق في هذه المسألة التي تنهك القضية؟
ق الصواريخ وغير لماذا؟ عندما تقول حماس في غزة إنها ضد إطال..  يفترض أن يكون هذا مدخال-

ال يوجد .. إذن، ما الفرق بيننا وبينهم؟.. 1967الصواريخ، وعندما تتحدث عن دولة في حدود عام 
لماذا ال يقبلون : المسألة لم تعد سياسية وال آيديولوجية وال فكرية وال شيئا آخر، والسؤال هو. فرق

الذي يفعلونه مع األسف .. قتصاديالمصالحة، وقطاع غزة في حالة تدهور يومي ال شهري، اجتماعي وا
لماذا تعاقب من يطلق الصواريخ في . الشديد هو تهريب السالح والمتفجرات وتجميعها في الضفة الغربية

 .ونحن يوميا نضع أيدينا على مخازن سالح! غزة، وتجمع السالح والمتفجرات والمعدات في الضفة؟
 ) حول االستيالء على مخازن سالح في الضفةأكثر من مرة تسلم أبو مازن خالل الجولة تقارير(

 كميات كبيرة من المتفجرات؟* 
لماذا؟ إذا كنت أنت تقول إنك ملتزم التهدئة، . يوميا، نضع أيدينا على السالح.. كميات كبيرة..  نعم-

لماذا يكون هذا موقفا صحيحا في .. وتعاقب من يطلق الصواريخ وتتهمه بالخروج عن اإلجماع الوطني
 وخطأ في الضفة؟غزة 

 ..ردهم سيكون بسيطا، وهو أن غزة محررة بينما الضفة ال تزال ترزح تحت االحتالل* 
 متر على 300نحو .. غزة محاصرة كما أن شريطا من غزة ال يزال محتال..  أين هو تحرر غزة-

ني في أضف إلى ذلك أن حدود غزة مقفلة والفلسطي. الشريط الحدودي يحرم على أي فلسطيني دخولها
 إذن، أين هو التحرير وما مبررهم لذلك؟. غزة ال يستطيع الخروج إال بإذن إسرائيلي

 هل هناك مبادرات جديدة لدفع الطرفين إلى االتفاق؟* 
أي .  ال أذيع سرا عندما أقول إن فتح لم تقطع االتصال وإن االتصاالت مستمرة مع مسؤولي حماس-

.. مسؤولون ذهبوا إلى غزة. ؤولي حماس ويتحدث إليهمعضو لجنة مركزية مخول له أن يلتقي مس
ويلتقونهم في الضفة الغربية .. وهناك مسؤولون ذهبوا إلى دمشق. ونحن على استعداد إليفاد آخرين

 .نحن من جانبنا نحاول بكل الوسائل دفعهم إلى المصالحة. أيضا
 ؟..وماذا هو ردهم* 
 وثانيا هناك استحقاقات للمصالحة، ومنها االنتخابات .. هناك جهات خارجية ال تريد منهم المصالحة-

وهم ينتظرون .. ال الرئاسية وال التشريعية.. الرئاسية والتشريعية، وهم باختصار ال يريدون االنتخابات
. أي إشارة منا لتمديد االنتخابات التشريعية منها والرئاسية من سنتين لعشر سنوات، ونحن نرفض ذلك

 .هذه هي المشكلة
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ثناء الحوار اتصل محمد شتية، وهو وزير االتصاالت المستقيل، المرشح لمنصب رئيس الديوان، الذي أ(
كان يشغله رفيق الحسيني، واستقال بسبب فضيحة أخالقية، بأبو مازن وأبلغه على مسمع من الحاضرين، 

حركة أبلغا أن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس وأحمد الجعبري المسؤول العسكري في ال
 - شخصية وطنية فلسطينية، الذي كان يزور غزة في إطار جهوده لتحقيق المصالحة -منيب المصري 

وأنهما سيتعامالن مع هذا التوجه بكل .. بأنهما سمعا في المجلس الثوري من أبو مازن كالما جديدا
درتم إشارات إيجابية، ونقل شتية إلى الزهار والجعبري عبر المصري القول إنه في حال أص. مسؤولية

واعتبرا ذلك كالما جديدا ومشجعا ووعدا . فإن الرئيس مستعد إلجراء التعديل في الوقت المناسب
 .باالتصال بالقيادة في دمشق، ليؤكدا لها جاهزية غزة للمصالحة دون شروط مسبقة

ا المواطنون ماديا  سنوات، ُأنهك خالله3مر على الحصار اآلن نحو .. بالنسبة إلى استمرار الحصار* 
ما آخر تحركاتكم لرفع الحصار عن قطاع .. أقصد اإلنهاك من كل النواحي.. وماليا وصحيا واجتماعيا

 غزة؟
وطالبنا أكثر من مرة .  نحن دائما وأبدا نطالب إسرائيل برفع الحصار الظالم عن أهلنا في غزة-

. خل إلى القطاع، سواء عبر مصر أو عبرناوهناك اآلن مواد أساسية تد. بالسماح بدخول المواد الالزمة
 100هذه مشكلة، ألن هناك نحو .. حقيقة. والمشكلة في مواد البناء التي تمنع إسرائيل إدخالها منعا باتا

وهؤالء يحتاجون إلى بيوت .. يعيشون في العراء) دمرت بيوتهم خالل الحرب األخيرة(ألف فلسطيني 
.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب الحصار؟.  المعاناةتأويهم، وال بد من إيجاد مخرج لهذه

وكان الشرطي الفلسطيني يقف على معبر رفح .. سببه االنقالب باألساس، ألن القطاع قبله كان مفتوحا
لكن، لما خرج حرس الرئاسة من .. بموجب االتفاق مع األوروبيين واألميركيين.. بإشراف أوروبي

واآلن، لو قبلت حماس . وأقفلت الحدود، ثم جاءت الحرب وزادت الطين بلةهناك تبعهم األوروبيون 
ال أريد أن أحمل . بالمصالحة يفترض أن تحل كل هذه األمور وتعود الحياة إلى طبيعتها في غزة

 .المصالحة العبء، لكن حماس هي التي انقلبت، وهي جزء من المشكلة
ي رفع الحصار عن غزة في إطار المساعي للعودة إلى هل تحدث األميركيون عن إمكانية المساعدة ف* 

 المفاوضات؟
 هم تحدثوا فقط في مسألة السماح لبعض مواد البناء بالدخول إلى غزة من خالل وكالة غوث الالجئين -
واألميركيون يؤيدوننا .. وال نزال نحاول تحقيق تقدم في هذه المسألة مع الجانب اإلسرائيلي. »اإلنوروا«

 .في هذا
 حماس اتهمتكم باإلسهام في قطع التيار الكهرباء وتوقف عمل مولدات الكهرباء في غزة قبل بضعة *

 هل حقا أوقفت تسديد الفواتير التي تأتي أموالها من االتحاد األوروبي؟.. أسابيع
نحن ندفع بدل الماء والكهرباء والمحروقات والتعليم ..  نحن ندفع وهم يجبون الفلوس واألرباح-

الطرف الذي يدفع .. المشكلة ليست لدينا.  ألف موظف هناك77حة وغيرها، إضافة إلى رواتب والص
 .هو الذي يكون مسؤوال عن المعاناة

 ..أنت تقول إنكم لم توقفوا تسديد الفواتير* 
 طلبنا منهم رد ما يجبونه إلينا، ووعدوا بذلك.. لكن القضية هي أننا ندفع وهم يجبون األرباح..  ال أبدا-

 .هذا شغل بلطجة ويتهموننا بمنع الكهرباء عن الناس. لكنهم لم يفعلوا
 هل حصل الفلسطينيون على ما أرادوه في هذه القمة رغم الخالفات التي سبقت القمة؟.. قمة سرت* 
أما بالنسبة .  كانت قرارات هذه القمة جيدة، ونحن راضون عنها كل الرضا، ولم يحصل شيء لم نرده-

..  مليون دوالر وأسندت مسؤولية جمعها إلى جامعة الدول العربية500قد خصصت القمة إلى القدس، ف
 .وها نحن ننتظر

 ..لكن القمة شهدت بعض المناوشات والتراشقات الكالمية* 
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ورفضناها لسبب بسيط، .. ونحن رفضنا هذه الدعوة..  كان هناك حديث في القمة عن مقاومة مسلحة-
وبالتالي، إذا كنا نحن ال . نحن وحماس... لسطيني ترفض المقاومة المسلحةوهو أن كل فئات الشعب الف

نريد المقاومة المسلحة فلماذا يريد العرب فرضها علينا؟ وقلنا أيضا إذا كان العرب يريدون الحرب فنحن 
وإذا كانوا ال يريدون الحرب وال يريدون السالم في الوقت نفسه فإن حالة ال سالم وال حرب .. معهم
لألسف، البعض يقول إن إسرائيل ال تريدها وهذا . وقلنا إن المبادرة العربية ال تزال قائمة. ير ممكنةغ

أنا شخصيا طلبت . لترويجها ال عالميا وال محليا) قاله بتشديد(طبعا صحيح، لكن العرب لم يفعلوا شيئا 
 .من صحف عربية أن تنشر المبادرة لكنها رفضت

 من أي منطلق؟* 
ويلقون ... إذن، رسميا رفضوا ترويجها وكذا إعالميا. تصور هذه العقلية.. حمل علم إسرائيل ألنها ت-

ولماذا إذن ال نستغلها إلحراج إسرائيل؟ .. نعم إسرائيل ترفضها. بعبء الرفض على إسرائيل وحدها
وبين .. مالمبادرة العربية هي أهم سالح في يد العرب، فهي تقدمنا كأمة عربية وإسالمية تريد السال

لكن، ما بديلك للمبادرة؟ إذا كنت تريد الحرب .. الحين واآلخر يطلع علينا من يهدد بسحب المبادرة
الحرب ! وإذا كنت غير مستعد للحرب فماذا تريد؟. فيرد عليك بأننا لسنا مستعدين للحرب.. فتفضل

.. ة المسلحة ألننا نعرف نتائجها، كما أننا لن نقبل المقاوم)كررها مرتين(بالشعب الفلسطيني لن نقبل بها 
فقد دمرنا في االنتفاضة الثانية ودمرنا في العدوان على غزة، وليس لدي استعداد لتدمير شعبنا مرة 

 .أخرى
 والبديل؟* 
منذ متى .  البديل هو في المقاومة الشعبية، التي تعبرا عن رأينا الذي نلف العالم كله من أجل ترويجه-

نطالب بالسالم ونحن جادون . نبنا مثل هذه المرة؟ والسبب هو أننا نتبع سياسة واضحةوقف العالم إلى جا
 .وهذا يضع إسرائيل في الزاوية ال نحن.. بمطالبتنا

 وهل تعتبرون مقاطعة منتجات المستوطنات جزأ من المقاومة الشعبية؟* 
.  بمقاطعة المنتجات اإلسرائيليةومن حقنا أيضا أن نطالب العالم.. هي جزء من المقاومة الشعبية..  نعم-

إذا كان األوروبيون يقاطعون .. نحن نقول للعالم إن البضائع التي تنتج من أراضينا ال بد أن تُقاطع
 فهل تعتبر مطالبتنا ومقاطعتنا تحريضا على إسرائيل؟.. بضائع المستوطنات

  6/5/2010الشرق األوسط، 
  

   رض من شأنها أن تدفع باتجاه المصالحةالجهود منصبة إلحداث خطوات على األ: الدويك .2
قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك إن الجهود منصبة هذه           :  عوض الرجوب  -الخليل

األيام إلحداث خطوات على األرض من شأنها أن تدفع باتجاه المصالحة، لكنه عبر عن قلقه مـن فـشل                   
  .هذه الجهود

بعضها , ة نت إن البحث في هذه المرحلة يدور حول تفاصيل دقيقة جدا           وقال الدويك في مقابلة مع الجزير     
معربا عن أمله   . وبعضها يتعلق بتحفظات الجانب اإلسالمي على هذه الورقة       . طرح في الورقة المصرية   

  .في الخروج من هذا المأزق لالنطالق إلى المرحلة التالية
لمقبلة فإن المسؤول الفلسطيني أبدى حذرا مـن        ورغم تفاؤله بحدوث اختراقات في الحوار خالل الفترة ا        

إمكانية حدوث انتكاسة في الحوارات الجارية، مشيرا إلى انقسام داخل حركـة فـتح بـشأن الحـوارات       
  .الجارية

وعلى الرغم من حديثه عن تواصل الحوارات مع حركة فتح، وصف الدويك عالقته بـرئيس الـسلطة                 
  .ةمحمود عباس بأنها فاترة في هذه المرحل
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وانتقد الدويك نية السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات غير المباشـرة مـع إسـرائيل، مـضيفا أن         
  ".تحاول أن تكسب الوقت من أجل فرض مزيد من سياسة األمر الواقع"إسرائيل 

 كما نفى عزم حركة حماس المشاركة في االنتخابات المحلية المقررة فـي الـضفة الغربيـة أواسـط                  
ال يجوز أن تُجرى انتخابات في األراضي الفلـسطينية فـي ظـل حالـة               "وز القادم، مضيفا أنه     تم/يوليو

  ".االنقسام الحالية
طالب الدويك البرلمانات العربية بتفعيل دورها خاصة في ملف األسرى وملـف العـودة للمفاوضـات                و

  ".دور التابع"ووصف الدور الرسمي العربي تجاه الملفات الفلسطينية بأنه 
  6/5/2010جزيرة نت، ال

  
  "الترانسفير"لتهيئة الرأي العام لـ " إسرائيلي"مخطط : بحر .3

يهدف إلى " إسرائيلي"حذرت رئاسة المجلس التشريعي والحكومة المقالة في قطاع غزة من مخطط  :غزة
  من1948تهيئة الرأي العام الدولي لعملية تهجير قسري للمقدسيين ولفلسطينيي األراضي المحتلة عام 

وحذر النائب األول لرئيس المجلس . خالل فرض حقائق على األرض، وحرف األنظار عن االستيطان 
الراهن الرامي إلى اجتثاث النواب اإلسالميين من " االسرائيلي"التشريعي أحمد بحر من خطورة النهج 
  .القدس وسحب هوياتهم وإلغاء مواطنتهم 

تدفع باتجاه تهجير منهجي للشعب الفلسطيني في المدينة وأكد بحر في بيان، أمس، أن حكومة االحتالل 
المقدسة، وتعمل بشكل منظم على تفريغها من أهلها وأصحابها الشرعيين، في إطار استهداف النواب 

حكومة االحتالل تسير ضمن مخطط متكامل الحلقات "وأكد أن . ومحاربة التجربة الديمقراطية الفلسطينية
  " .لنواب والوجود الفلسطيني في القدسيضمن لها حربا شاملة ضد ا

  7/5/2010الخليج، 
  

   عن غزةفياض يشدد على وقف االستيطان ورفع الحصار .4
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض على أن الوقـف الـشامل والتـام لألنـشطة                :القدس المحتلة 

نين واعتداءاتهم، باإلضافة   االستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية، ولجم الممارسات اإلرهابية للمستوط        
إلى وقف االجتياحات ورفع الحصار وخاصة على قطاع غزة، يشكل مقدمة ضرورية إلعطاء المصداقية              
العملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها في إيجاد حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويضمن               

ره في دولة فلسطين المـستقلة وعاصـمتها القـدس          أساساً إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصي       
جاء ذلك خالل استقبال فياض، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيـة           . 1967الشرقية على حدود عام     

التشيكي جان كوهوت، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، حيث أطلعه علـى                  
المخاطر الجمة الناجمة عن سياسة االستيطان، وما يمارسـه         أخر تطورات األوضاع السياسية، وخاصة      

  . المستوطنون من أعمال إرهابية، جرى تصاعدها بصورة خطيرة في الفترة األخيرة
 7/5/2010الشرق، قطر، 

 
   غير المباشرة ستشمل القضايا النهائية خاصة الحدود واألمنالمفاوضات:المالكي .5

مة الفلسطينية االنتقالية، رياض المالكي، أمس، أن المفاوضات أكد وزير الخارجية في الحكو:)وكاالت(
وشدد في مؤتمر . ستشمل قضايا المرحلة النهائية خاصة الحدود واألمن " إسرائيل"غير المباشرة مع 

صحافي مع نظيره التشيكي يان كوهوت عقب اجتماعهما في رام اهللا على مطلب السلطة بضرورة وقف 
  .االستيطان بشكل شامل 

 7/5/2010الخليج، 
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   مكتوبةأمريكيةدون ضمانات للمفاوضات غير المباشرة  قريع يعارض العودة  .6
بان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد قريع رئيس طـاقم المفاوضـات             ' القدس العربي 'علمت  

 بوقف  ائيلإسر مكتوبة بالزام    أمريكيةالفلسطيني السابق يعارض العودة للمفاوضات دون وجود ضمانات         
  .االستيطان وخاصة في القدس

وحسب مصادر مقربة من قريع الذي يتولى ملف القدس في اللجنة التنفيذية يـصر فـي حـال العـودة                    
للمفاوضات غير المباشرة بان يكون ملف القدس من أول الملفات المطروحة على طاولة البحث وعـدم                

  .اوضات بتأجيله لنهاية المفاإلسرائيليةاالستجابة للمطالب 
  7/5/2010القدس العربي، 

  
  قدما من الضفة" فتح"غزة تنفي اعتقال واستدعاء اثنين من كوادر " داخلية" .7

" فـتح "نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة أن تكون قد استعدت أحد الناطقين باسم حركة                : غزة
اإلسرائيلي شمال قطاع   " ايريز"وأحد كوادر الحركة، اللذين وصال إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون             

  .غزة
الحويحي وهو مـن   وكانت الحركة قالت في بيان رسمي لها إن الحكومة في غزة قامت باعتقال اسكندر

الناطق باسمها وذلك فور وصولها إلى قطاع غزة قادمين من الـضفة             كوادرها واستدعت فايز أبو عيطة    
  .الغربية

موقفها واضح بالسماح لكل من يحضر إلـى قطـاع    إن: "اوقالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي له
التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة عند الحـضور   غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، مع

مع فايز أبو عيطة حيث قام بالتنسيق قبل دخوله، على أن يكون له لقاءات مع  إلى القطاع، وهذا ما حدث
  ".اق معه ومع جهات أخرى في حركة فتحالمختصة وهذا باالتف الجهات

األكاذيب تأتي  إن هذه: "وقالت" أكاذيب"حول الحويحي وابو عيطة بأنه " فتح"ووصفت الداخلية ما ذكرته 
  ". والترحيب بهم في القطاع في الوقت الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية باستقبال قيادات حركة فتح

  7/5/2010قدس برس 
  

  مني قلص التحديات األمنية للكيان األالتنسيق: قاسم .8
أكد الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة الغربية، أن تجربتنا مع               : رام اهللا 

 عاماً أثبتت أنه ال جدوى من المفاوضات مع هذا الكيان، مشددا علـى أن               62االحتالل الصهيوني طوال    
  ".وةما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالق"

ـ    أن الواقـع  ): 5-6(الخمـيس " المركز الفلـسطيني لإلعـالم  " ورأى قاسم في تصريح خاص أدلي به ل
 عاماً من النكبة، مؤلم، رابطاً بين تقدم االحتالل على صعيد الـسيطرة علـى األرض             62الفلسطيني بعد   

  . اهللافي رام" فتح"وإقامة المغتصبات، وبين عمليات التنسيق األمني الذي تقوم به سلطة 
؛ األمـر   "تلعب دور الوكيل األمني لالحتالل من خالل عمليات التنسيق األمني         " فتح"وأشار إلى أن سلطة     

  .الذي قلص التحديات األمنية في وجه العدو
وحول واقع الفلسطينيين الالجئين في الخارج، قال أستاذ العلوم السياسية، إن وضع الالجئين الفلسطينيين              

، مشيراً إلى أنهم يعيشون في مخيمات وفي ظـل أوضـاع مزريـة، وطالـب                "ايةسيئ للغ "في الخارج   
  .بضرورة أن تكون قضية الالجئين في صدارة األولويات الفلسطينية

  6/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   التعاون االقتصاديمنظمة إلى "إسرائيل" الفلسطينية تطلب تأجيل انضمام لسلطةا .9
ت السلطة الفلسطينية، أمس، من الدول األعضاء في منظمة التعـاون االقتـصادي             طلب :رام اهللا، د ب أ    

  .للمنظمة الدولية " إسرائيل"والتنمية، تأجيل الموافقة على انضمام 
وأشارت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية في رسائل بعثت بها لوزراء خارجية الدول األعـضاء فـي                

يعني شرعنه سياستها وقبول ممارساتها العدوانيـة والعنـصرية         " إسرائيل"المنظمة إلى أن قبول انضمام      
  .بحق الشعب الفلسطيني 

لنطاقها االقتصادي لألراضي الفلسطينية بما يـشمل       " إسرائيل"إن خطورة األمر تكمن في تحديد       : "وقالت
على الطلـب   ما يشكل خطراً كبيراً في حالة الموافقة        . والمستوطنات في الضفة الغربية   " الشرقية"القدس  

  .كأنه قبول الحتالها لألراضي الفلسطينية" اإلسرائيلي"
  6/5/2010القدس، فلسطين، 

  
  القيود المصرية على حدود قطاع غزة تؤدي إلى أزمة سيولة لدى الحكومة المقالة: تقرير .10

كاملة أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة أنها لن تستطيع دفع رواتب موظفيها :  محمد يونس–رام اهللا 
الشهر الجاري ايضاً، األمر الذي عزته مصادر مطّلعة الى القيود التي فرضتها مصر أخيراً على حركة 

  . األموال الى القطاع
وأوضح وكيل وزارة المال إسماعيل محفوظ في بيان صحافي إن الحكومة بدأت أمس بصرف رواتب 

، لكنها ) دوالر425( شيكل 1500 عن الشهر الماضي، وانها تدفع الرواتب كاملة لمن تقل مرتباتهم
واضاف ان الفئة التي تتلقى . ستدفع نصف راتب للفئة األعلى التي يصل راتبها حتى ثالثة آالف شيكل

 ألفاً، 32أربعة آالف شيكل ستحصل على نصف رواتب، مع العلم ان عدد موظفي الحكومة المقالة يبلغ 
  . مليون دوالر16وتبلغ قيمة رواتبهم 

ان الحكومة المقالة تعاني من أزمة في السيولة المالية » الحياة«صادر مطلعة في قطاع غزة لـ وقالت م
  .نتيجة قيود تفرضها مصر على نقل االموال الى القطاع عبر االنفاق

وقال وكيل الوزارة ان موظفي الضرائب . وبدأت الحكومة منذ اسابيع بفرض ضرائب على السجائر
مليوني علبة سجائر، وان قيمة الضرائب المفروضة عليها تصل الى ستة ضبطوا الشهر األخير نحو 

على كل علبة سجائر تدخل ) نحو دوالر(واضاف ان الحكومة قررت فرض ثالثة شواكل . ماليين شيكل
  .القطاع، لكنه عزا ذلك الى رغبة الحكومة في مكافحة التدخين

 على السجائر هو احد الدالئل على وجود ان فرض الضرائب» الحياة«غير أن مصادر مطلعة قالت لـ 
 في المئة من موازنة الحكومة المقالة تأتي 90وتقول هذه المصادر ان . أزمة في السيولة المالية للحكومة

من الخارج، وان السلطات المصرية بدأت اخيراً بفرض قيود على دخول االموال الى القطاع، ما أدى 
  .ةالى نقص في السيولة المالية للحكوم

ان مصر فرضت قيوداً على نوعين من األنفاق، األول الذي » الحياة«وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ 
وقالت ان مصر اتبعت اخيراً سياسة فرض قيود على . يستخدم لنقل االفراد، والثاني يستخدم لنقل األموال

رقة المصرية ، مثل تهريب األشخاص واألموال لحملها على التوقيع على الو»حماس«بعض أنشطة 
ألنها لم توقع الورقة بعد جهد مصري استمر » حماس«واضافت ان مصر غاضبة جداً على . للمصالحة

، وان »حماس«و » فتح«وتابعت ان الورقة صيغت من المقترحات التي قدمتها حركتا . اكثر من عام
و االنصياع عن التوقيع لم يكن له سوى تفسير واحد هو إما االستخفاف بمصر، ا» حماس«عزوف 

لرغبات قوى خارجية، األمر الذي جعل مصر تتخذ سلسلة اجراءات وقيود على انشطة الحركة عبر 
  .الحدود، خصوصاً في موضوع نقل االموال
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وبدأت تلك االجراءات بإقامة جدار فوالذي أرضي في أجزاء من الحدود للحد من التهريب، لكن مصر 
وبحسب مصادر عربية، . نفاق التي تستخدم لتهريب البضائعأوقفت الجدار عندما وصل الى منطقة األ

. فإن مصر لن تغلق منطقة األنفاق إال بعد فتح الحدود بصورة تضمن تدفق البضائع والسلع الى القطاع
ومنذ نحو شهرين، قررت مصر فرض قيود على دخول األموال واألفراد الى القطاع، فأخذت تمنع 

واقدمت السلطات المصرية على تفجير بعض االنفاق، قُتل . هذا الغرضاستخدام االنفاق التي تستخدم ل
مصر المسؤولية عن مقتل العمال االربعة، مطالبة اياها » حماس«وحملت . في احدها اربعة من العمال

وأدت هذه . »حماس«لكن مصر رفضت االستجابة لمطالب . بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين
  .ومصر» حماس«ر في العالقة بين االجراءات الى تدهو

أغلق البنك العربي فرعين في قطاع غزة امس، ما أثار تدافعاً للمودعين، ) رويترز(من جهة أخرى 
وثارت حالة من الفزع بعدما ترددت أنباء عن أن البنك أغلق فرعين من . فأصيب بعضهم باالغماء

 ما امتأل الشارع المؤدي الى الفرع الوحيد وسرعان. فروعه الثالثة لخفض خسائره في القطاع المحاصر
ووجد . الباقي للبنك في مدينة غزة، بالمواطنين القادمين من أرجاء القطاع يطالبون باسترداد ودائعهم
ودوت . موظفو الفرع، وعددهم ثالثة فقط، انفسهم بال حول وال قوة أمام تدفق المودعين الفزعين

يقها وسط المرور المزدحم إلسعاف من أصيبوا باإلغماء وسط صفارات سيارات االسعاف التي شقت طر
  .التدافع

في ضوء ظروف العمل الصعبة التي «: وكان البنك العربي، ومقره االردن، أعلن في بيان اول من امس
يواجهها البنك في قطاع غزة، وبعد خطوة سابقة بخفض عدد موظفيه في فروع القطاع، قرر أيضاً 

  .»ه الثالثة هناكاغالق فرعين من فروع
نأسف لهذه القرارات، لكن البيئة المحيطة «: وقال مدير البنك في االراضي الفلسطينية مازن أبو حمدان

البنك يأسف ألي نتائج سلبية قد «: وأضاف في بيانه. »ال تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة الالئقة
وتابع ان البنك سيعوض الموظفين الذين . »رتصيب المجتمع المحلي أو قطاع االعمال في غزة لهذا القرا

  .تم تسريحهم
 الف 424( ألف دينار 300وفرضت سلطة النقد الفلسطينية غرامة على البنك بحدها االقصى البالغ 

  .إلغالقه فرعين في غزة من دون الحصول على موافقة) دوالر
زة الذي تسيطر عليه حركة والسلطة هي الجهة الرقابية على البنوك في الضفة الغربية وقطاع غ

التي ينتمي لها الرئيس محمود عباس والتي » فتح« بعد أن طردت قوات حركة 2007منذ عام » حماس«
  .تسيطر على مؤسسة النقد

وقالت العاملة في السلطة الفلسطينية جيهان السرساوي التي تحاول منذ اول من امس صرف راتبها 
 دوالر وقالوا انهم ال يمكنهم صرف 2500ضوا اعطائي الـ رف«:  دوالر2500الشهري ووديعة بقيمة 

يجب ان يدرك البنك العربي أن هذا ليس اسطبالً للخيل يغلقونه من دون «: واضافت. »راتبي اليوم
يجب أن يتعاملوا معنا باعتبارنا بشراً . لديهم فقط ثالثة موظفين للتعامل مع كل هؤالء الناس. انذار

  »وعمالء لهم من سنين
  7/5/2010حياة، ال

  
  السلطة الفلسطينية تصرف الجزء األكبر من ميزانيتها على أجهزة األمن": هارتس" .11

ذكرت صحيفة هآرتس أنه وألول مرة منذ إقامتها، من المتوقع أن تزيد مداخيل السلطة : القدس المحتلة
ألمن، واألقل سيكون  مليار دوالر، الفتة إلى أن القدر األكبر منها سيكون ألجهزة ا2الفلسطينية عن 

وبينت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تتقدم نحو هدف التغطية الذاتية الكاملة لنفقاتها الجارية، . للتعليم
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، التي عرضها في مؤتمر مفتوح "سالم فياض"مستدلة بذلك بأقوال وزير المالية ورئيس وزراء السلطة 
  .أقر مؤخرا، الذي 2010أمام الجمهور لقانون الميزانية لعام 

 مليار دوالر، حيث من المتوقع ألول مرة منذ قيام 3.17وتبين أن إجمالي كل النفقات الجارية هو 
 مليار 1.688، مقابل 2010 مليار دوالر في 2.02:  مليار دوالر2السلطة، أن تقفز مداخيلها إلى فوق 

  .ألثناء تمويل العجز، وستواصل الدول المانحة في هذه ا%20، بارتفاع بمعدل 2009دوالر في 
، معدل نمو متوقع 2009في العام % 6.8وأوضحت أن ما يقف خلف التوقعات المتفائلة هو نمو بمعدل 

، واستمرار التحسن في جباية الضرائب، ومعدل النمو يعود إلى االنتعاش في قطاع 2010في % 7
 .البناء، وتعميق الجباية يرتبط بإصالح إداري تطبقه السلطة

  7/5/2010األردن، السبيل، 
  

  تمهد لتهجير قسري للمقدسيين» إسرائيل«:  في غزةالتخطيطوزارة  .12
 حذرت وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية في غزة من مساعي االحتالل اإلسرائيلي لتهيئة -غزة

م من خالل فرض حقائق على 1948الرأي العام الدولي لعملية تهجير قسري للمقدسيين ولفلسطينيي 
  .ض، وحرف األنظار عن االستيطاناألر

إن القرار العسكري اإلسرائيلي األخير بمثابة «: نسخةً عنه أمس» السبيل«وقالت الوزارة في بيان تلقت 
  .»إعالن صريح للحكومة اإلسرائيلية بتنصلها من االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

دي الديموغرافي، وأنها ترغب في إعالن يهودية الدولة تخشى من التح» إسرائيل«وأوضحت الوزارة أن 
  .»صفاء العرق اليهودي»وما يسمى بـ

  7/5/2010السبيل، األردن، 
  

  حماس تندد باستئناف المفاوضات وبمعارضة عباس للمقاومة المسلحة .13
مكتب السياسي العضو ، أن حامد جاد غزة نقال عن مراسلها من 7/5/2010 الغد، األردن، نشرت
في معرض تعقيبه على ما نشرته أمس صحيفة الشرق األوسط من قال صالح البردويل س لحما

إن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تؤمن بالمقاومة المسلحة "لرئيس محمود عباس، تصريحات ل
ال وان الشعب الفلسطيني دفع ثمناً غاليا على مدار تاريخه من أجل تحقيق حريته التي ال يمكن أن تنال إ

بالقوة، وعباس في حديثه خالف حتى المنطق الطبيعي لإلنسانية بضرورة الدفاع عن األرض 
  ".والمقدسات

وكان الرئيس عباس أعرب في مقابلة مع صحيفة الشرق األوسط عن رفضه لفكرة المقاومة المسلحة 
لتي طرحتها بعض ضد الكيان اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أكدوا معارضتهم لهذه الفكرة ا

  .الدول العربية على قمة سرت األخيرة
واعتبر البردويل أن كثرة الحديث عن تخلي حماس عن خيار المقاومة المسلحة يعد نوعا من أنواع 
التزوير المقصود عمداً الذي يراد منه إقناع األمة بالتراجع عن هذا الخيار في التصدي لالحتالل وانتزاع 

ه بالمقاومة كحق مكفول للشعوب المظلومة وان المقاومة هي الطريق الوحيد وأكد تمسك حركت.الحقوق
لتحرير األرض والمقدسات، معتبرا ان المفاوضات مع حكومة االحتالل مضيعة للوقت ولن تأتي بحسبه 

                               ".بنتيجة سوى المزيد من تكريس الوقائع على األرض والتضييق على الشعب الفلسطيني
عضو ، أن  محمد المكي أحمد،الدوحة نقال عن مراسلها من 7/5/2010الحياة، في السياق نفسه جاء في 

 وحديثهم عن "بعض رموز سلطة رام اهللا"المكتب السياسي لحماس عزت الرشق وصف تصريحات 
ارع الفلسطيني، ولتبرير قبولهم بالعودة القريبة محاولة لتخدير الناس والش"الضمانات األميركية بأنها 

للمفاوضات غير المباشرة، تحت دعوى وجود ضمانات أميركية تم تقديمها من واشنطن للسلطة في رام 
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ما يهمنا في حماس يتمثل في التأكيد بأن حكاية " على أن "الحياة"وشدد الرشق في تصريح لـ. "اهللا
 جديدة، وتكرار للمنوال ذاته من حكاية الضمانات التي تم الضمانات األميركية ليست سوى خدعة

تصديرها وبيعها لفظياً من الواليات المتحدة لفريق أوسلو الفلسطيني أكثر من مرة خالل السنوات 
الماضية، فيما كانت الحقائق األكيدة ترتسم على األرض عبر االستيالء عليها واستمرار عمليات التهويد 

  . "ربية ومدينة القدسفي مناطق الضفة الغ
  

   "منظمة التحرير"لمفاوضات يواجه معارضة العديد من فصائل ا استئناف": القدس العربي" .14
ـ    أكدت: وليد عوض  -رام اهللا     قـرار العـودة     أن الخمـيس    "القدس العربي " مصادر فلسطينية متعددة ل

فيذية لمنظمة التحرير رغـم      يواجه معارضة واسعة في اللجنة التن      إسرائيلللمفاوضات غير المباشرة مع     
قرار لجنة المتابعة العربية للسالم الذي اتخذته السبت الماضي بالموافقة على العودة لتلـك المفاوضـات                

  .األمريكي شهور كفرصة للوسيط أربعةلمدة 
 بان العديد من فصائل منظمة التحرير ستؤكد للرئيس محمود عباس في اجتمـاع              "القدس العربي "وعلمت  
لتنفيذية المرتقب غدا السبت التخاذ قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة معارضتها لتلك العودة             اللجنة ا 

 للمجلس المركزي للمنظمة والذي نـص       األخير الوطني الذي اتخذ خالل االجتماع       اإلجماعكونها تخالف   
وقف االستيطان فـي     التزامها ب  إسرائيل إعالنعلى عدم العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة قبل         

  . بما فيها مدينة القدس الشرقية1967 المحتلة عام األراضيجميع 
فان الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير سـتعارض فـي            " القدس العربي "ووفق ما علمت    

 وقـال  . لحزب الشعب الفلـسطيني    إضافةاجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة غدا السبت العودة للمفاوضات         
ـ           األميننائب    "القـدس العربـي   " العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ل

 من مرة بان المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في هذه          أكثرالجبهة الشعبية لديها موقف كرر       "الخميس
سات الدولية بشأن مرجعيـة      وموثق لدى المؤس   إسرائيليالمرحلة التاريخية وبدون التزام رسمي ومعلن       

 ال تقع فيـه     أنعملية السالم ووقف االستيطان بما في ذلك بالقدس وما يسمى بالنمو الطبيعي خطأ يجب               
  ." ولسياستهم على ارض الواقعلإلسرائيليينالقيادة الفلسطينية الن هذا سيقدم خدمة جديدة 

 بإجماعقرار العودة للمفاوضات ال يحظى       العام لحزب الشعب الفلسطيني بان       األمين بسام الصالحي    وأكد
لـم  " قرار العودة للمفاوضات     أنوشدد على    .وانه يواجه معارضة من العديد من فصائل منظمة التحرير        

 بـأن    وأضـاف  .، بين معارض ومتحفظ ومؤيد    " في ظل تباين مواقف اللجنة التنفيذية      إجماعيكون قرار   
 عارضوا وتحفظوا على قرار العـودة للمفاوضـات غيـر            اللجنة التنفيذية  أعضاءهناك قسما كبيرا من     "

  . الذي اتخذ سابقا"المباشرة
  7/5/2010القدس العربي، 

  
  باغتيال المبحوحآخرينتحديد هويات خمسة مشتبهين ":  جورنالستريتوول " .15

  األميركية، أمس أن المحققين اإلماراتيين في اغتيال القيادي"وول ستريت جورنال"ذكرت صحيفة : لندن
في حماس، محمود المبحوح، تمكنوا من تحديد خمسة أشخاص إضافيين يشتبه بهم بالمشاركة في عملية 

وحسب الصحيفة فإن عدة أجهزة استخبارات أجنبية تحقق .  متهما32االغتيال، ليرتفع عدد المتهمين إلى 
غتيال، وإن كان من بتورط الخمسة الذين حملوا جوازات سفر بريطانية وفرنسية وأسترالية في عملية اال

بين المتهمين الجدد شخص يدعى زيئيف بركان، المطلوب لشرطة نيوزلندا في فضيحة تورط الموساد 
 . 2004اإلسرائيلي بتزييف جوازات نيوزلندية عام 

 7/5/2010الشرق األوسط، 
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   وتحديد القيادة في تسعة أشخاص انتهاء الخالفات داخل فتح في ساحة لبنانيعلن األحمد .16
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن انتهاء الخالفات الداخلية          األحمد عزام    أعلن : اشرف الهور  -زة  غ

 األنبـاء  في تصريحات نقلتها وكالـة       وأشارالتي كانت تشوب العالقة بين قيادات حركة فتح في لبنان،           
محمود  جديد، وان الرئيس      تشكيلها من  إعادةلبنان تمت   ف   قيادة الساحة    أن إلى" وفا"الفلسطينية الرسمية   

ـ           عباس لبنـان مـن    في  تحديد قيادة الساحة    " اصدر قرارا بذلك، كاشفا انه في ضوء هذه الترتيبات قام ب
 سـر   وأمـين  مجلس ثـوري     أعضاء تشكيل قيادة الحركة بلبنان يتمثل بخمسة        أن  وأكد ."أشخاصتسعة  
 اسـتحداث منـصب للمجلـس    إلـى  باإلضافة، ، وقائد قوات الساحة اللبنانية، وقائد الكفاح المسلح      اإلقليم

  . تم تعيين لبناني بهذا المنصبأن إلىاالستشاري، مشيرا 
 والمتابعة علـى العمـل      اإلشراف" مهمتهم هي    أن إلى هؤالء هم بمثابة قيادة الساحة، الفتا        أن إلىولفت  

 التي هـي    األخرىالفلسطيني بشكل عام والعمل الحركي بشكل خاص دون التدخل في القضايا التنظيمية             
  ."، وفق النظام الداخلياإلقليممن صالحيات لجنة 

وذكر انه تم خالل زيارته الى لبنان التي تم خاللها االتفاق على تشكيل القيادة الجديدة على تثبيـت قائـد                
الكفـاح  "جديد للقوات في الساحة اللبنانية هو العميد صبحي عرب، وتم نقل العميد منير المقدح من قيادة                 

، وتحديد صالحيات المقر العام وقائده، وتعيين العقيد محمود محمد المشهور بـ            "المقر العام "إلى   "لمسلحا
  ."الكفاح المسلح" قائًدا جديدا لـ"اللينو"

  7/5/2010القدس العربي، 
  

  يتهم الجامعة اإلسالمية بارتكاب عمليات مسلحة وتخزين األسلحة"  إسرائيلياستخباراتيمركز " .17
في دولة االحتالل اإلسرائيلي تقريـراً الخمـيس        " اإلرهاب"ز تراث االستخبارات ومعلومات     أصدر مرك 

، يتهم فيه الجامعة اإلسالمية بغزة بأعمال التحريض، وارتكاب العمليات المسلحة، وتخـزين             6/5/2010
  . وسائل قتالية

دراسـات وتحليـل    نسخة ترجمة عنه، قـام بهـا مركـز          " فلسطين أون الين  "وقال التقرير الذي وصل     
بالكامل، وتعتبر منذ نشأتها    " حماس"إن الجامعة مسيطر عليها من قبل قيادة حركة         : "المعلومات الصحفية 

  ". معقالً سياسياً واجتماعياً وعسكرياً لها، وفي ذات الوقت تحظى بدعم كبير من مؤسسات غربية
  الصعيد السياسي 

عدد مـن القيـادات     " تفريخ" من   1979ت منذ إنشائها عام     ويشير التقرير إلى أن الجامعة اإلسالمية تمكن      
السياسية لحركة حماس، ونشطاء كتائب عز الدين القسام، مثل إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية،              
والذي شغل في السابق رئيس مجلس الطلبة في الجامعة، والقيادي محمود الزهار الذي عمل محاضـراً                

 جانب أسماء أخرى بارزة مثل القادة إبراهيم المقادمة، صالح شحادة، نزار            إلى. جامعياً في مجال الطب   
  . ريان

  الصعيد العسكري 
ويزعم أن الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة ال تحصر نشاطها في المجال األكاديمي فحسب، بـل إنهـا                  

لجامعة، لتطـوير   تنشط في الميدان العسكري، من خالل كتائب عز الدين القسام، التي تستغل مختبرات ا             
قدراتها التسلحية والقتالية، وتحسين مدى إطالق الصواريخ، وتجنيد الطالب والمحاضرين للعمل في هذا             

  . عدداً منهم إلى إيران وسوريا ولبنان، للتدرب على ذلك" حماس"اإلطار، الذين أرسلت 
ن إلى تخـزين وسـائل      في بعض األحيا  " حماس"لجأت  : "ويواصل التقرير تحريضه على الجامعة بالقول     

  .  على حد زعمها-"قتالية داخل مرافق الجامعة
  معاداة اليهود والغرب 
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النشاط الطالبي داخل الجامعة اإلسالمية، لنشر أيديولوجيتها الفكريـة         " حماس"تستغل  : "ويضيف التقرير 
 المحاضـرات   في أوساط الطالب، وتعميم المبادئ الداعية إلى معاداة اليهود والغرب، من خالل سلـسلة             

  ". والمؤتمرات التي دأبت الجامعة على عقدها بصورة دورية
ويصل إلى تحريض المؤسسات العربية واإلسالمية والغربية التي تقدم دعماً ماليـا ومعنويـا للجامعـة                

  . اإلسالمية، إلى جانب عضويتها في محافل أكاديمية دولية وعالمية، مثل بريطانيا، السويد، فنلندا
  الي الدعم الم

وأشار إلى أن الجامعة اإلسالمية تتلقى دعما ماليا واضحا من مؤسسات تمويلية غربيـة فـي الواليـات                 
المتحدة وألمانيا، وإسالمية مثل تركيا والسعودية، ومؤسسات الصدقات الدولية، وتأتي هذه األموال إمـا              

  . لدعم الطالب ومساعدتهم، أو إقامة مشاريع جامعية داخل الجامعة
إلى أن الجامعة اإلسالمية تعرضت لقصف شديد إبان الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة،              يشار  

  .أدى إلى تهدم أجزاء كبيرة من مبانيها ومختبراتها العلمية
  6/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  حماس تتهم أمن الضفة باعتقال سبعة من أنصارها  .18

لضفة الغربية باعتقال سبعة من أنصارها في محافظات اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية في ا: غزة
  .نابلس والخليل ورام اهللا

  7/5/2010العرب، قطر، 
  

  ة تشكك في فرص نجاح المفاوضاتيومصادر إسرائيل.. يلتقي ميتشل للمرة الثانيةياهوننت .19
لي رئيس الوزراء اإلسـرائي   ، أن    القدس المحتلة   من محمد جمال  عن،  7/5/2010الشرق، قطر،   ذكرت  

بنيامين نتانياهو عقد أمس اجتماعاً آخر مع المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتـشل بعـد                 
كمـا  . االجتماع المطول الذي جرى بينهما مساء األربعاء حيث وصف كال الجانبين المحادثات بالبنـاءة             

اراك ورئيسة المعارضـة  اجتمع ميتشل والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس وكذا مع وزير الدفاع إيهود ب          
  . تسيبي ليفني

غير أن القناة العاشرة من التلفاز اإلسرائيلي نقلت عن مصادر سياسية مسؤولة تشكيكها في فرص نجاح                
المفاوضات غير المباشرة المزمع إطالقها بين إسرائيل والفلسطينيين من جانبه قال النائب األول لـرئيس              

وأكد . تخوض المفاوضات مع الفلسطينيين بناء على شروط مسبقة       الوزراء موشي يعالون إن إسرائيل لن       
يعالون أن الموقف اإلسرائيلي إزاء الواليات المتحدة والجيران العرب يرتكز على حقها الكامل في جميع               

  . أنحاء البالد رافضاً اعتبار المستوطنين عقبة في وجه الجهود السلمية
 ميتشل ونتنياهو أمس تركزت على بلورة صـيغة محادثـات           وقالت مصادر إسرائيلية إن المحادثات بين     

  . إسرائيل معنية بأن تكون المواضيع األولى التي تبحث هي مسألتي األمن والمياه:" وقالت . التقارب
 أمس،  قال في إسرائيلاً كبيرًأ سياسيمسؤوالً ، أنتل أبيب من، 7/5/2010الشرق األوسط، وأضافت 

وفي الوقت الذي يرى فيه العالم أجمع، .  جدية وعميقة تفضي التفاق سالمإن نتنياهو مستعد لمفاوضات
بمن في ذلك المسؤولون في البيت األبيض، أن إسرائيل هي التي تماطل في استئناف المفاوضات 
وعطلتها بسبب مشروعاتها االستيطانية، وجد هذا المسؤول مناسبا أن يتهم الطرف الفلسطيني بذلك، فقال 

بسبب الموقف الفلسطيني الرفضي، أضيعت «ويرى أنه . يحذر من المماطلة في المفاوضاتإن نتنياهو 
  . »أشهر طويلة وال يجوز إضاعة المزيد
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  ونتنياهو يؤكد على عدم وجود أزمة مع أوباما..بالعالم" إسرائيل"بن أليعيزر يحذر من عزلة  .20
عزلة التي تواجهها إسرائيل في حذر وزير إسرائيلي من ال: )ا ف ب (، برهوم جرايسي- الناصرة

  .العالم، الفتا الى ان ذلك يستدعي دفعا بالعملية التفاوضية للخروج من هذه العزلة
أمس، ان وزير الصناعة والتجارة والتشغيل بنيامين بن اليعيزر، اعتبر خالل " هآرتس"وقالت صحيفة 

على إسرائيل أن تتقدم "ياسية، أن اجتماع الطاقم الوزاري اإلسرائيلي المقلص للشؤون األمنية والس
بسرعة في العملية التفاوضية، من أجل أن تخرج من العزلة الدولية العالقة بها، ومن أجل االمتناع عن 

  ".تباعد في العالقات مع اإلدارة األميركية
يات وحسب الصحيفة فان نتنياهو قاطع الوزير بن اليعيزر، مؤكدا أنه ال توجد أزمة بين إسرائيل والوال

 عاما، وعرض نتنياهو نتائج 20المتحدة، وأن مكانة إسرائيل في الواليات المتحدة هي االفضل منذ 
استطالع تدعي أن إسرائيل تحظى بدعم الغالبية الساحقة من الرأي العام األميركي، الذي يريد تعزيز 

التقدم بالعملية التفاوضية مع وزعم نتنياهو أنه معني بالفعل ب .العالقات بين الواليات المتحدة واسرائيل
  .الجانب الفلسطيني

اي شخص "وقال وزير العدل اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين احد شخصيات اليسار االسرائيلي، امس ان 
  ".جدي في العالم ال يمكنه ان يأمل ان توصل هذه المفاوضات غير المباشرة الى أي نتيجة

  7/5/2010الغد، األردن، 
  

    ألف 30 وعدد أعضاءه ال يتجاوز الـ االسرائيليلحزب العملانهيار تاريخي  .21
كشفت إحصائية جديدة داخل حزب العمل عن وصول الحزب إلى أدنى مـستوياته منـذ                :القدس المحتلة 

علما أن عدد أعضاءه كان قبل نحو عقد من         ,  ألف 30حيث وصل عدد أعضاء الحزب إلى نحو        , تأسيسه
بينما وصل عدد أعـضاءه     ,  إيهود باراك لزعامة الحزب ألول مرة       ألف عضو عندما انتخب    160الزمن  

  . ألف عندما انتخب عمير بيرس لزعامة الحزب120 إلى 2006عام 
وأشارت صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر إلى أن كثير من وزراء وأعضاء من حزب العمل حـاولوا                 

إال أن صعوبات كثيرة واجهـتهم      , في اآلونة األخيرة الحصول على معلومات حول عدد أعضاء الحزب         
  .بحجة أن الحزب يعد سجالت جديدة لعدد الناخبين

واضطر الوزراء والنواب إلى االكتفاء بتقديرات غير رسمية تراوحت بين تسعى آالف وعشرون ألـف               
بينما أكد عضو الكنيست إيتان كابل الذي شغل سابقا سكرتير عام الحزب أنه ومنذ توليه منـصبه      , عضو
 إلى حين قرار دخول حكومة نتنياهو قرر عدة آالف من أعضاء الحزب التخلي عن عـضويتهم                 السابق

  .احتجاجا على االنضمام إلى الحكومة
ألن , ولفت وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ إلى أن هذه المعطيات تشير إلى أن االنهيار التام بـات قريبـا                 

  .بيرهعلى حد تع,  ألف والصفر ليست كبيرة30الفجوة بين رقم 
بينما أكد وزير شئون األقليات أفيشاي برفرمان أن الهبوط الدراماتيكي في عدد األعضاء هو نتيجة الشلل                

  .الحزبي والذي ساد في العام األخير
بينما بلـغ   ,  ألف عضو  100الجدير بالذكر أن آخر اإلحصائية بينت أن عدد أعضاء حزب الليكود بلغت             

  . ألف80عدد أعضاء حزب كاديما 
  6/5/2010الة سما، وك

  
   اليمين االسرائيلي المتطرف يحّضر للتشويش على المفاوضات .22

بدأ نشطاء اليمين اإلسرائيلي المتطرف االستعداد للتشويش على سير : رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت
 وقالت االذاعة االسرائيلية ان يمينيين متطرفين شكلوا هيئة خاصة لهذا. المفاوضات غير المباشرة
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الغرض، وبدأوا توزيع وثيقة تدعو الى الوصول إلى مكان اجتماع طواقم المفاوضات والتتشويش عليها، 
ستؤدي إلى "ووصفوا هؤالء المفاوضات بمفاوضات استسالم وقالوا إنها . واالحتجاج على أداء الحكومة

كما نقلت االذاعة . "إقامة دولة مخربين عاصمتها القدس وإبعاد عشرات اآلالف من اليهود من منازلهم
 نائبا من 44االستيطان الذي يضم على حد قوله "لوبي"عن النائب اليميني المتطرف ارييه الداد قوله ان 

". ميركية وفلسطينية لفرض خطة استسالمبنيامين نتنياهو من الرضوخ ألي محاولة ا" سيمنع 120اصل 
  .والتقى ميتشل امس نتنياهو ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك

 7/5/2010المستقبل، 
  

   تتهم تركيا بمساعدة حكومة حماس في توسيع مرفأ القطاع"سرائيلإ" .23
ميناء غـزة  اتهمت مصادر اسرائيلية تركيا بمساعدة حركة حماس ببناء وتوسيع : غزة ـ اشرف الهور 

  .البحري، حيث اشرفت مؤسسة تركية على عملية توسيع مرفأ غزة
وقال مصدر اسرائيلي في تصريحات نقلت امس ان وزارة االشغال العامـة التابعـة لحكومـة حمـاس                  
وبالتعاون مع جهات تركية اوشكت على االنتهاء من المرحلة االولى من اعمال تعميق وتنظيـف مينـاء              

  .ضير للمرحلة الثانية لتوسيع الميناءغزة، وانه يتم التح
  7/5/2010القدس العربي، 

  
   وحدة استيطانية في القدسمائةمخطط لبناء  دينية إسرائيلية تعلن عن صحف .24

تعتزم صحف دينية صهيونية متطرفـة دعـوة        :  الدستور، وكاالت االنباء   -القدس المحتلة، باقة الغربية     
استيطانية تضمن لهم التاثير على مستقبل القدس المحتلة وتـشمل          االسرائيليين الى االستثمار في مشاريع      

 وحدة استيطانية في شعفاط وبيت حنينا، وفي حين اشتبك اهالي سلوان مع             100االعالنات مخطط القامة    
 فلسطينيا في الضفة الغربية فيما توغلت الياته مدعومة بالدبابات          33القوات االسرائيلية، اعتقل االحتالل     

  . في غزة
وتنشر الصحف الدينية المتطرفة نهاية األسبوع، إعالنا يدعو االسرائيليين إلى االنضمام إلـى مجموعـة       
مشترين إلقامة حي استيطاني في القدس المحتلة، والذي يتضمن اإلعالن عن تخطيط للبناء في موقعين،               

  . وحدة50 - 40يصل عدد الوحدات السكنية في كل موقع بين 
م اإلسرائيلية أن القائمين على المشروع بينوا في إعالنهم إن تجميد البناء االستيطاني             ونقلت وسائل اإلعال  

في القدس المحتلة ال يسري على المشروع، ألن الحديث عن مخطط تمت المصادقة عليه، وتعهدوا بأنـه            
  .سيكون بإمكان المستثمرين االستثمار في القدس والتأثير على مستقبل القدس

ن على المشروع اإلعالن عن مكان بناء الحي المذكور، لكن التقـديرات اإلسـرائيلية              وقد رفض القائمو  
، "نوف شموئيل "تشير إلى انه قد يكون في شمال القدس، وتحديدا في شعفاط وبيت حنينا، وهو يحمل اسم                 

التي تحمل اسـما    " هار حوما "فيما أشارت بعض الجهات أن يكون الحديث عن توسيع مخطط لمستوطنة            
  ".حومات شموئيل"يا رسم

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية أرييه كينيغ النشيط في الجمعيات االستيطانية إنه يعمل على هذا المشروع منذ               
ستة شهور، وأنه في بات في المرحلة األخيرة، وسيخرج إلى حيز التنفيذ خالل سنتين، وأن العراقيل لن                 

  .تمنع تنفيذه
  7/5/2010الدستور، األردن، 
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  بدل محاولة إرغام تل أبيب على توقيعها» أنياباً« تطالب بمنح المعاهدة النووية "ائيلإسر" .25
 دعت إسرائيل الوكالة الدولية – أ ب، رويترز، أ ف ب –القدس المحتلة، فيينا، نيويورك، طهران 

تراجعها لمعاهدة حظر االنتشار النووي التي » أنياب«للطاقة الذرية الى التركيز في شكل أكبر على منح 
 دولة موقّعة عليها في نيويورك اآلن، بدل دفع تل أبيب الى التوقيع عليها وفتح منشآتها النووية أمام 181

عن مسؤول إسرائيلي قوله إن على الوكالة » أسوشييتد برس«ونقلت وكالة أنباء  .عمليات التفتيش الدولية
  .  دفع تل أبيب الى التوقيع عليها، بدل»أنياباً«الذرية التركيز على منح المعاهدة النووية 

  7/5/2010الحياة، 
  

  ضد غولدستون" صيد الساحرات"تجّدد حملة " إسرائيل" .26
في سياق الحملة الصهيونية المتواصلة على القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد : )آي.بي .يو  (

 دوافع خفية وراء داني أيالون، أمس، بأن لديه" اإلسرائيلي"غولدستون، اتهمه نائب وزير الخارجية 
وذكرت صحيفة . بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة " إسرائيل"إصدار التقرير الذي اتهم فيه 

أن اتهام أيالون لغولدستون جاء في معرض التعليق على مزاعم صحيفة " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"
 أسود خالل توليه منصب  شخصا28ً، أول أمس، بأن غولدستون حكم باإلعدام على "يديعوت أحرونوت"

قاض في المحكمة العليا في نظام الفصل العنصري السابق بجنوب إفريقيا، لكن غولدستون رد على 
  .الصحيفة مفنّداً مزاعمها 

بأنه كانت " المريبة أظن أن ال شيء يستدعي عدم التفكير) غولدستون(بعدما انكشفت خلفية "وقال أيالون 
وزعم أن " . بارتكاب جرائم حرب في غزة" إسرائيل"وضع تقرير يتهم لدى القاضي دوافع سابقة في 

، مشيراً إلى الشائعات بأن "للتعويض عن خطاياه والفوز بالشرعية الدولية"غولدستون استخدم التقرير 
  .غولدستون سعى للعمل بصفة قاض في المحكمة الدولية بالهاي 

 مواطناً من السود خالل فترة 28أنه حكم باإلعدام على ب" اإلسرائيلية"ونفى غولدستون، مجدداً، المزاعم 
 نظام التفرقة العنصرية في بالده، مشيراً إلى أسفه ألنه أصدر حكمين باإلعدام فقط؛ ألن القانون وقتئذ

  " . حملة صيد الساحرات"ب" إسرائيل"ألزمه بذلك، واصفاً التهجم عليه في 
  7/5/2010الخليج، 

  
   إجراءات قاسية ضد أسرى حماسطبق قريباًت س"إسرائيل": "معاريف" .27

اإلسرائيلية أمس عن سلسلة اإلجراءات التي " معاريف"كشفت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
  .ستتخذها سلطات االحتالل في سجونها ضد األسرى من حركة حماس

أمام رئيس وقالت الصحيفة، إن لجنة حكومية برئاسة وزير القضاء السابق دانييل فريدمان، وضعت 
الوزراء توصياتها بشأن تشديد الخناق على األسرى من حركة حماس في سجون االحتالل، بزعم مساواة 

  . شاليطظروف اعتقالهم بظروف جندي االحتالل االسير في قطاع غزة
لألسرى على المواثيق الدولية، تقليص " امتيازات"ومن هذه التوصيات، سحب كل ما يعتبره االحتالل 

رات األهل إلى األسرى، وتقليص تعريف قريب العائلة الذي بامكانه زيارة األسير، ومنع اي عدد زيا
اتصال جسدي بين األسير وابنائه الصغار كما هو الحال اليوم، حسب المزاعم، وسحب اجهزة التلفزيون 

لزة، ومنع من زنازين األسرى، وقطع الكوابل كليا، رغم ان سلطات السجون تمنع الكثير من قنوات التف
  .الصحف ومنع التعليم في الجامعات وغيرها

وقالت الصحيفة، إن وزير األمن الداخلي، يتسحاق اهرنوفيتش، الذي تقع تحت صالحيته سلطة السجون، 
لألسرى، رغم ان مشروع " امتيازات"غير موقفه في اآلونة األخيرة وبات يؤيد سحب ما يسمى بـ 
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لهيئة العامة للكنيست بمبادرة من نواب اليمين المتطرف، إال أن قانون بهذا المضمون قد طرح على ا
  .الحكومة اعترضت على القانون كونه يتعارض مع المواثيق الدولية

  7/5/2010الغد، األردن، 
  

  استئناف محاكمة أولمرت في قضية فواتير مزورة .28
سرائيلي السابق ايهود  اعلنت مصادر قضائية ان محاكمة رئيس الوزراء اال- أ ف ب -القدس المحتلة 

اولمرت بتهم الغش والفساد، والمشبوه خصوصاً في قضية فواتير مزورة في شراء بطاقات سفر، 
وكانت المحكمة علقت المحاكمة اسابيع بعد الكشف عن فضيحة  .استؤنفت امس امام محكمة في القدس

عندما كان اولمرت » دهولي الن«فساد اخرى تتعلق بمشروع عقاري ضخم في القدس يطلق عليه اسم 
ضحية «وقبيل بدء الجلسة، كرر اولمرت التأكيد للصحافيين انه  .2003 و1993رئيساً لبلدية المدينة بين 

لم يعرضوا علي ابداً ولم اوافق ابداً على تلقي رشاوى «: وكرر. »حملة عنيفة غير مسبوقة في اسرائيل
  .»من اي كان سواء مباشرة او غير مباشرة

  7/5/2010الحياة، 
  

  مستعدون لمواجهة مئات الصواريخ التي قد تطلق من إيران أو حزب اهللا وحماس: فلنائي .29
قال متان فلنائي نائب وزير الجيش اإلسرائيلي أمس الخميس إن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية مستعدة 

 مع إيران أو في حال اندالع حرب" المدن اإلسرائيلية"لمواجهة مئات الصواريخ التي قد تطلق تجاه 
الحديث يدور :"العبري االلكتروني" ولال"وأضاف فلنائي خالل مقابلة مع موقع . حزب اهللا وحركة حماس

حول ضغط مئات الصواريخ التي قد تطلق باتجاهنا، فحزب اهللا قادر على الوصول إلى بئر السبع في 
  ".أكملها في المركزالجنوب، وصواريخ حماس تستطيع الوصول حتى تل أبيب ومنطقة غوش دان ب

أجرت عدة تمارين "إسرائيل"وأشار الموقع إلى أن الغالبية العظمى من البلدات اليهودية والعربية في 
طوارئ منذ الحرب على لبنان من أجل التيقن من جاهزيتها في حال نشوب حرب متوقعة، كما يدعي 

  .االحتالل
ومستعدة للصمود أكثر من أي وقت مضى؛ لكنه أشار أن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية مجهزة  وأكد فلنائي

  .أيًضا إلى قوة حركة حماس في قطاع غزة تعاظمت كثيًرا وكذلك حزب اهللا اللبناني
وزعم أن الجيش السوري أيًضا بات يملك صواريخ ذات مدى بعيد، وأن الصواريخ اإليرانية بعيدة 

ًرا إلى انه قد تكون جميع المناطق في أراضي المدى باستطاعتها الوصول إلى المدن اإلسرائيلية، مشي
  . معرضة لسقوط الصواريخ48

وزعم أن الظروف الحالية ال تنذر بوقوع حرب ما، مشيًرا إلى أنه هو نفسه لم يقم بتجهيز الكمامات 
الواقية ألفراد عائلته، الفتًا الى أنه سيقوم بذلك حين تحين الفرصة المالئمة، مستبعًدا وقوع حرب في 

 .قريبال
  7/5/2010السبيل، األردن، 

  
  الكيان ليس محصناً من هجمات الصواريخ": سرائيليونإ"مسؤولون أمنيون  .30

ليست محمية " إسرائيل"من أن " إسرائيليون"حذر مسؤولون أمنيون  :، وكاالت"الخليج "-القدس المحتلة 
" 600ام "اريخ بشكل محكم في حال تعرضها لهجمات صاروخية، معربين عن قلقهم من وجود صو

  " .سكود"بحوزة حزب اهللا في لبنان أكثر من وجود صواريخ 
العقيد " اإلسرائيلي"أمس عن قائد منظومة الدفاعات الجوية في سالح الجو " هآرتس"ونقلت صحيفة 

ضد الصواريخ ال يمكنها تزويد حماية " إسرائيل"دورون غابيش قوله إن األجهزة التي تعمل حاليا في 
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وعزا غابيش عدم توفر حماية كهذه إلى . واريخ أرض أرض والقذائف الصاروخية محكمة من ص
في دول عدو ولدى ) أي الصواريخ والقذائف الصاروخية(االنتشار المكثف ألسلحة من هذا النوع "

ووفقا للصحيفة، فإن غابيش، الذي كان يتحدث خالل مؤتمر دولي . على حد تعبيره " منظمات إرهابية
لحماية من الصواريخ وشارك فيه مسؤولين في الصناعات العسكرية في العديد من دول حول موضوع ا

معلومات أمام المشاركين في المؤتمر لم تترك مجاال للشك حيال مستوى التخوفات في "استعرض العالم، 
خ إسرائيل جراء التسلح الواسع لسوريا وإيران وحزب اهللا بعشرات آالف القذائف الصاروخية والصواري

وتحدث غابيش عن مجموعة واسعة ومتنوعة من الصواريخ والقذائف الصاروخية ذات آماد " . المتطورة
هذا األمر "وقال إن ". إسرائيل"ودقة وقدرة تدمير مرتفعة جدا وفي حال نشوب حرب سيتم توجيهها نحو 

يرة ومعقدة ومتنوعة يشكل بالنسبة لنا تحديا حقيقيا، وخريطة التهديدات التي سنضطر إلى مواجهتها كب
  ".وفترات رد الفعل التي ستكون لدينا هي قصيرة جدا

وفي ما يتعلق بالتقارير حول وصول صواريخ متطورة إلى حزب اهللا، ادعى مسؤولون أمنيون إن وجود 
أكثر من صواريخ " اإلسرائيلي"المتطورة بحوزة الحزب تثير قلق جهاز األمن " 600ام "صواريخ 

وقال مسؤول أمني إنه باإلمكان إطالق هذه الصواريخ . ا المسؤولون بأنها قديمةالتي وصفه" سكود"
الواحد تلو اآلخر والمصيبة هي أنه ال حاجة لتحضيرها مسبقا مثل تزويدها بالوقود وهذا األمر يصعب "

  " .العثور عليها مسبقا ومهاجمتها وهذا مقلق أكثر من السكود العادي
 وبعد االنتهاء من 2014هي أنه فقط في العام " إسرائيل"ن التقديرات في إ" هآرتس"من جهة أخرى قالت 

العتراض الصواريخ المتوسطة المدى ستكون هناك قدرة للتغطية " عصا سحرية"تطوير منظومة 
الدفاعية المحكمة لمواجهة شتى أنواع القذائف الصاروخية والصواريخ، وذلك بعد أن أصبحت منظومة 

العتراض الصواريخ " حيتس"ض القذائف الصاروخية القصيرة المدى ومنظومة العترا" قبة حديدية"
اللواء في االحتياط إيالن بيران جهاز " رفائيل"ودعا مدير . الطويلة المدة جاهزة الستخدامها عسكريا 

ستكون سماؤنا "وقال إنه عندما تنشب الحرب المقبلة " عصا سحرية"األمن إلى تسريع تطوير منظومة 
الكمية الهائلة من الصواريخ التي سيتم إطالقها إلى هنا، وحتى لو كانت "بالصواريخ وإن "  جدامزدحمة

  ".جميعها تقليدية، ستشكل تهديدا غير تقليدي من نوع جديد
  7/5/2010الخليج، 

  
   اطفال3 يهود ومعدل انجاب المرأة المسلمة "سرائيلإ" من سكان % 75.6: "االحصاء" .31

ضح من معطيات معدلة حول االوضاع السكانية في اسـرائيل نـشرها مكتـب               يت -  القدس -تل ابيب   
 ان الرجال في اسرائيل يعملون اكثر من النساء، وان          2008االحصاء المركزي االسرائيلي تناولت العام      

عدد الحواسيب ازداد في المنازل كما ازداد عدد السيارات الخاصة، وازدادت هجـرة الـشبان للمـدن،                 
  .االكاديميين في المدنوازداد تركيز 
االسرائيلية انه وفقا لهذه المعطيات بلغ عدد سكان اسرائيل فـي نهايـة العـام               " معاريف"وقالت صحيفة   

 في المئة من السكان ولدوا في اسرائيل وان         71 في المئة يهود وان      75.6 مليون نسمة منهم     6.7 2008
 اطفـال،   3 طفال كمعدل عام وتنجب المسلمة       2.1نسبة المواليد تختلف حسب االديان، اذ تنجب اليهودية         

 32.7 طفال، ويوجد لدى     2.2ويوجد في االسرة االسرائيلية كمعدل عام       .  طفال 2.2اما المسيحية فتنجب    
 في المئة مـن العـائالت       19.7 في المئة طفالن ولدى      31.4في المئة من العائالت طفل واحد ولحوالي        

  .لعائالت االسرائيلية خمسة اطفال او اكثر في المئة من ا7.6ثالثة اوالد ولدى 
كما يتضح من المعطيات ان االكتظاظ السكاني لالسرائيليين اخذ بالتضاؤل، وان معظم االسر تعيش فـي    

 في المئة في مساكن مكونة من ثالث غرف، ويعيش          33مساكن تتكون من ثالث الى اربع غرف ويعيش         
 في المئة مـن     13 غرف و  5 في المئة يعيشون في      13 في المئة في مساكن تتكون من اربع غرف و         28
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 في المئة من االسرائيليين في مساكن كبيرة جدا، تزيد عن ثمـان             0.6االسر تعيش في غرفتين، ويعيش      
  .غرف

 في المئة الى اعمالهم بسياراتهم الخاصـة، فيمـا يتوجـه    52يتوجه اكثر من نصف العمال في اسرائيل       
 في المئة بالقطـارات،     0.6 في المئة سيرا على االقدام و      11 حافالت، و     في المئة الى اعمالهم في     17.8

  . في المئة عمال اجراء86.2ومعظم االسرائيليين 
 - الف نسمة االمر الذي يجعلها كبرى المدن االسرائيلية، تليها تـل ابيـب             760ويبلغ عدد سكان القدس     

 االف  ٢٠٥ الف نسمة واشـدود      227 - االف نسمة وريشون لتسيون      2064.5 آالف نسمة وحيفا     403
  .نسمة

 في المئة من مجموع السكان، وذلـك        44 عاما في القدس     19وتبلغ نسبة الشبان الذين تقل اعمارهم عن        
وبلغ نسبة مـشاركة سـكان القـدس        . بفضل المتدينين المتزمتين الذين ينجبون اعدادا كبيرة من االطفال        

 في  60يبلغ المعدل القطري للمشاركة بالعمل      ( في المئة    68 - في المئة تليها ريشون لتسيون       70بالعمل  
  . في المئة37وتبلغ نسبة االكاديميين في تل ابيب ) المئة

 فـي المئـة مـنهم شـبكة         96 في المئة من سكان ريشون لتسيون ويـستخدم          81ويوجد حواسيب لدى    
 في المئة من سكان     73طن   في المئة من االسر حواسيب، ويق      77االنترنت، اما في بيتح تكفا فيوجد لدى        

 في المئة من سكانها فـي       43ريشون لتسيون في منازل خاصة اشتروها بأموالهم اما في تل ابيب فيقطن             
  ." هاتف خلوي2.1منازل خاصة ووفقا للمعطيات يوجد وكمعدل عام لدى كل اسرة في اسرائيل 

  6/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  ت االحتالل مقدمة لعدوان أوسع على الحي لهدم المنازلما تقوم به سلطا:  الدفاع عن سلوانلجنة .32
عبر عضو لجنة الدفاع عن حي سلوان فخري أبو ذياب عن خشيته من أن تكون ممارسات : السبيل

. "عبارة عن مقدمة من أجل تنفيذ مخططها بهدم منازل حي البستان"سلطات االحتالل ضد أهالي الحي 
 إلى أن ما تقوم به سلطات االحتالل من عمليات االقتحام "السبيل" في حديث لـ"أبو ذياب "وأشار

المتكرر، ومحاولة االعتقاالت اليومية في صفوف سكان الحي، باإلضافة إلى الدعاوى التي رفعتها بلدية 
 الذي يحاكم الحجر دون البشر من خالل 212االحتالل ضد المنازل في حي البستان، من خالل قانون 

، وال يوجد له مالك ويتوجب هدمه، يؤكد لكل سكان الحي أن سلطات االحتالل تقوم اعتبار المنزل مخالفاً
  .بخطوات منظمة ومتواصلة من أجل االنقضاض على حي البستان

  7/5/2010السبيل، األردن، 
  

  حرق مسجد على اعتصام إسالمي مسيحي احتجاجاً: نابلس .33
القدس والمقدسات أمس، مؤتمراً صحفياً في نظمت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة : القدس المحتلة

 أمين عام الهيئة شارك فيه لجريمة حرق المسجد، مسجد قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس استنكاراً
 من رجال الدين المسيحي من وفداًومحمود الهباش، . حسن خاطر ووزير األوقاف والشؤون الدينية د. د

  . عيسى عضوا مجلس رؤساء الهيئةحنا. بينهم األب منويل مسلم ود
 وأعرب المسيحيون من خالل الكلمات التي ألقيت عن تضامنهم الكامل مع المسلمين وأبدوا استعداداً

إلعادة إعمار المسجد، مؤكدين أن إحراق المصاحف واالعتداء على القرآن الكريم مساس برموز 
  .الديانات السماوية

 7/5/2010الشرق، قطر، 
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  مستوطنون يتبعون أساليب جديدة لطرد الفلسطينيين من أراضيهمال": هآرتس" .34
 اإلسرائيلية إن المستوطنين اليهود باتوا يتبعون أساليب جديدة لطرد "هآرتس" قالت صحيفة :الناصرة

وبحسب الصحيفة؛ فقد عمدت مجموعة من المستوطنين  .الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية
 اعتصام قرب خيمة لبدو من رعاة الغنم على أرض فلسطينية خاصة، في منطقة مؤخراً إلى إقامة خيمة

  .وادي المالح، بزعم أنهم يحتجون على نصب البدو خيامهم أينما يشاؤون
، )29/4(وتوضح الصحيفة أن فلسطينيين تقدموا بشكوى إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية الخميس الماضي 

فراد الجيش واإلدارة المدنية توجهت إلى المكان في اليوم نفسه، وسلمت إال أن قوة كبيرة من الشرطة وأ
  .الفلسطينيين والمستوطنين قرار إغالق المنطقة مؤقتاً ألسباب عسكرية

 أرضهم، ولم يعودوا إليها خوفاً من تعرضهم العتداءات غادروا الفلسطينيينكما أشارت الصحيفة إلى أن 
سرائيلي أبلغهم أنه يمكن للمستوطنين البقاء في المكان ما شاءوا، المستوطنين، خصوصاً وأن الجيش اإل

  .طالما أن الفلسطينيين ال يزالون فيه
  7/5/2010 قدس برس،

  
  االحتالل يساوم األسرى على اإلبعاد أو البقاء في السجن لفترات مفتوحة: لجنة حقوقية .35

تالل تساوم األسرى الفلسطينيين في قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى إن سلطات االح :غزة
وأكدت اللجنة . السجون على اإلبعاد إلى غزة أو خارج الوطن، أو البقاء في األسر لفترات مفتوحة

الوطنية في بيان، أمس، أن سلطات االحتالل انتهجت منذ شهور عدة، سياسة جديدة خطيرة تتمثل في 
 إدارياً لفترات مفتوحة، أو في حال طلبوا العالج مساومة األسرى على اإلبعاد، أو استمرار االعتقال

  .ألمراض يعانون منها يعرض عليهم االحتالل اإلبعاد من أجل تلقي العالج في الخارج
  7/5/2010الخليج، 

  
   اإلسرائيلية تعتقل الناشط السياسي أمير مخول بعد مداهمة بيته بحيفاالشرطة .36

 بأن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة 48لمحتلة عام  أفادت مصادر فلسطينية في األراضي ا:الناصرة
التابعة للشرطة اإلسرائيلية، اعتقلت في ساعة مبكرة من يوم أمس الخميس مدير عام اتحاد الجمعيات 

ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات أمير مخول، بعد " اتجاه "48العربية في فلسطين المحتلة عام 
  .فا شمال فلسطين المحتلةمداهمة بيته في مدينة حي

  7/5/2010 قدس برس،
  

   فلسطينياً بالضفة33االحتالل يعتقل  .37
 في أنحاء متفرقة من  فلسطينيا33ً أمساعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي : عالء المشهراوي، وكاالت

  .يةوقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن المعتقلين نقلوا للتحقيق معهم ألسباب أمن. الضفة الغربية
 7/5/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   كوادر من الجهاد اإلسالميستة المصرية تفرج عن السلطات .38

عن ) 6/5( السلطات المصرية أفرجت يوم الخميس ، أنغزة من 6/5/2010 قدس برس،نشرت وكالة 
ة ستة كوادر من القادة العسكريين لحركة الجهاد اإلسالمي أوقفهم قبل شهرين داخل األراضي المصري

  .دون أن توجه لهم أي تهمة
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أن الفلسطينيين الستة ينتمون إلى حركة الجهاد وجرى توقيفهم خالل عودتهم " قدس برس"وعلمت وكالة 
  .من األراضي السورية إلى قطاع غزة عبر مصر

 المعتقلين المفرج عنهم هم من كواردها وان من أنوذكرت سرايا القدس الذراع المسلح للجهاد اإلسالمي 
  . الناطق اإلعالمي باسمها" أبو حمزة"هم بين

وأعرب .  عن المعتقلين الستةباإلفراجحركة الجهاد رحبت ، أن غزةمن  7/5/2010الخليج، وأضافت 
أن تواصل مصر خطواتها اإليجابية إلطالق سراح باقي "القيادي في الحركة خالد البطش عن أمله في 

  " .المحتجزين لديها
  

   مراحلثالثافلة بحرية لكسر الحصار ستصل غزة على  قالخضري يعلن عن أضخم .39
 أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري عن أن أضخم : سمر خالد-غزة 

قافلة بحرية لكسر الحصار اإلسرائيلي ستصل قطاع غزة عبر ثالث مراحل، وذلك وفق مصادر التحالف 
 الخضري إلى أنه في الثاني عشر من الشهر الجاري ستنطلق ولفت .الدولي التي شكلت لتسيير السفن

في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ستنطلق ثمانية سفن  ":أول سفينة من أيرلندا تجاه اليونان مضيفاً
من اليونان وتركيا في وقت واحد على أن تصل قبالة المياه القبرصية في السادس والعشرين من الشهر 

  ."اليوم التالي تجاه غزةذاته، لتنطلق في 
وشدد الخضري على أن المشاركين في القافلة مصممون على بلوغ شواطئ غزة وأنهم لن يعودوا تحت 
أي تهديد ٍإسرائيلي، الفتاً إلى أنهم مزودين بمستلزمات تعينهم على الصمود لفترة طويلة في حال 

  .حوصروا من قبل الزوارق اإلسرائيلية في عرض البحر
 ومؤسسات IHHلتحالف الدولي كالً من حركة غزة الحرة ومؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية  اويضم

  .ماليزية ويونانية وأيرلندية، إضافة لمجموعة مؤسسات أوروبية
  .7/5/2010الرأي، األردن، 

  
  "لعودة مبعدي كنيسة المهد أحياء" فلسطينيون يطلقون الحملة نشطاء .40

ن، برئاسة السيدة كفاح حرب زوجة الشهيد المبعد عبد اهللا داود، حملة  أطلق نشطاء فلسطينيو:بيت لحم
  .تدعو لعودة مبعدي كنيسة المهد أحياء، قبل وفاتهم كما حدث مع زوجها

جاء ذلك خالل حفل تأبين أقيم بالذكرى األربعين الستشهاد عبد اهللا داود في الجزائر، بعد ثمانية سنوات 
  .2002فلسطينيا إثر حصار كنيسة المهد عام على إبعاده مع ثمانية وثالثين 

   6/5/2010 قدس برس،
  

  على خلفية اعتقال ممثلها باألردن "السلطة"بية ضد وتتقدم بشكوى أمام محكمة أور" راصد"جمعية  .41
في لبنان أنها كلفت ممثلها في هولندا، جمال ) راصد( أعلنت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :رام اهللا

بية في أمستردام بهولندا ضد ويام باإلجراءات الالزمة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة أورريان، بالق
والمتورطين في خطف ممثلها في األردن "،  الغربية الضفةفيبعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية 

  ".مهند صالحات، من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية
إن ما تقوم به المخابرات الفلسطينية "نسخة منه، "  برسقدس"وقالت الجمعية في بيان مكتوب، وصل 

مرادف ألعمال االحتالل من حيث التوقيت في إعالن الجهتين حربهم القمعية والبوليسية على المدافعين 
  ".عن حقوق اإلنسان في فلسطين العربية المحتلة

  7/5/2010 قدس برس،
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  ال الشعب الفلسطيني مؤتمر فلسطينيي أوروبا ينبع من وحدة ح: الزيرماجد .42
 بدأت وفود فلسطينية من كافّة أرجاء القارة األوروبية، بالتدفّق إلى برلين، حيث يلتئم المؤتمر :برلين

  .الثامن لفلسطينيي أوروبا في العاصمة األلمانية، يوم السبت
إن انعقاد  "ويقول ماجد الزير، رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني،

المؤتمر لهذا العام يكتسب خصوصية مميزة زماناً ومكاناً، فعالوة على تزامنه مع الذكرى الثانية والستين 
إن برلين "وتابع الزير ". للنكبة الفلسطينية؛ يأتي المؤتمر في مرحلة دقيقة تجتازها القضية الفلسطينية

ن الجدران التي يشيدها االحتالل مآلها إلى زوال، تحمل دالالت واضحة بالنسبة للمؤتمر، ومن بينها أ
ثم إن برلين تُعد اليوم واحدة من أهم تجمعات . وأن إرادة الشعوب الحرة أعلى من األسالك واألشواك

  .، كما قال"الشتات الفلسطيني على الساحة األوروبية
فلسطينيين الذين يتوزعون على وفود وتعليقاً على االنعقاد الكبير الذي يشارك في أعماله آالف ال
 ة األوروبية؛ أكّد ماجد الزير أنمؤتمر فلسطينيي أوروبا ينبع من وحدة "وجماهير من شتى أرجاء القار

حال الشعب الفلسطيني، فهو إطار للعمل الشعبي الفلسطيني الفاعل في الساحة األوروبية، ومنصة لتالقي 
  ".طينالجهود التخصصية لصالح قضية فلس

   6/5/2010 قدس برس،
  

   النقد تغرم البنك العربي لقيامه بإغالق فرعين له في غزةسلطة .43
 إغالق البنك العربي ، أن ضياء الكحلوت،غزةنقالً عن مراسلها في  7/5/2010العرب، قطر، نشرت 

 فروع أثار الخوف في صفوف مودعيه والمتعاملين معه، الذين 3لفرعين في قطاع غزة من أصل 
  .معوا أمام مقر البنك المتبقي وسط حي الرمال بمدينة غزة للحصول على ودائعهمتج

وكان البنك قد أعلن رسمياً أمس الخميس إغالق فرعيه في مدينة خان يونس وفرعه في ميدان فلسطين 
  .وسط مدينة غزة

امت بفرض غرامة إنها ق) البنك المركزي(وفي ردها على ما قام به البنك، قالت سلطة النقد الفلسطينية 
مالية على البنك العربي هي األكبر منذ تأسيس سلطة النقد، وذلك بسبب قيام البنك المذكور بإغالق 

  .فرعين من فروعه الثالثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد
ملة في فلسطين على سالمة واستقرار وطمئنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العا

  . الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه
، أن قيمة الغرامة التي  نضال المغربي،غزةنقالً عن مراسلها في  6/5/2010وكالة رويترز، وأضافت 

  ).دوالر ألف 424( ألف دينار 300 ةالبالغو األقصىحدها إلى   تصل سلطة النقد على البنكهافرضت
  

   النكبةمنذ تحكي عذابات الشعب الفلسطينيفنية  جدارية :غزة .44
الحكومي المدمر وسط مدينة غزة إلى " السرايا"حول فنانون فلسطينيون جدران مقر  : رائد الفي-غزة 

لوحة فنية عبر رسومات تحكي سنوات العذاب التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة وقيام دولة 
   .1948 أنقاض فلسطين التاريخية في العام االحتالل على

وشارك فنانون بدعوة من اللجنة الوطنية العليا، إلحياء فعاليات ذكرى النكبة الثانية والستين في رسم 
 الشعب الفلسطيني وتمسكه إصراروأظهر الفنانون في رسوماتهم  ".ال عودة إال بالعودة"جدارية بعنوان 

 عاماً، من خالل التركيز على رسم المفتاح 62ي هجر عنها قسراً قبل بحقه في العودة إلى دياره الت
  .وخريطة فلسطين التاريخية، التي ترمز إلى العودة 

 أسامة العيسوي إن الفعالية تأتي ضمن فعاليات اللجنة الوطنية في غزةوقال وزير الثقافة في الحكومة 
 عاماً من المعاناة 62بعد " عودة إال بالعودةال "تأتي جدارية : "وأضاف .العليا إلحياء ذكرى النكبة
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والتهجير فما زلنا نرى بصيصاً من األمل يأتي من هذه اللوحات التي يجسدها الفنان الفلسطيني على 
 الشعب الفلسطيني بحقه وإيمانوأشار العيسوي إلى أن اللوحات الفنية تحمل نظرة األمل  ".جدار السرايا

  .وثوابته الوطنية 
  7/5/2010الخليج، 

  
  أن الشعب مازال يحلم بالعودةرسالة مفادها  ها صدور تصدر مجلة لألطفال وتؤكد أنأمية جحا .45

ثمنت رابطة الفنانين الفلسطينيين مؤخراً خطوة فنانة الكاريكاتير أمية جحا :  مهند العراوي–غزة 
وقالت .  الشهر الجاريلألطفال، والتي صدر العدد األول منها في مطلع" يزن"المتمثلة في إصدار مجلة 

إلنتاج رسوم الكرتون ومديرتها " جحا تون"نُشيد باإلنجاز الذي قامت به شركة : "الرابطة في بيان لها
والتي تعتبر إصداراً نوعياً يستهدف األطفال في ظل " يزن"الفنانة أمية جحا، والمتمثل في إصدار مجلة 
  ".حمالت الغزو الثقافي التي يتعرض له أبناؤنا

 جانبها، أعربت رئيسة تحرير المجلة الفنانة أمية جحا عن سعادتها بصدور العدد صفر في ظل من
الحصار الخانق على قطاع غزة واإلمكانات المادية المحدودة، مشددة على أن صدورها في هذا الوقت 

ميالد المجلة إن : "وزادت .يعكس إصرار الشعب الفلسطيني الدائم على اإلبداع والمنبثق من رحم المعاناة
في شهر أيار الذي يوافق ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، ما هو إال رسالة قوية مفادها أن هذا الشعب 

 عاماً من تهجيره من أرضه، ال يزال أطفاله يحملون حب الوطن ويحلمون بالعودة إليه وهم 62وبعد 
  ".على درب أجدادهم وآبائهم

  7/5/2010السبيل، األردن، 
  

   عمانإلى لترتيب زيارة يقوم بها نتنياهو إسرائيلية نيةأرداتصاالت  .46
اتصاالت رفيعة المستوى بين االردن واسرائيل لترتيب زيارة يقوم بها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 

أن االردن لم يوافق بعد على هذه الزيارة، وكانت القيادة ) المنـــار(نتنياهو الى االردن، وعلمت 
ضت أكثر من مرة طلبا اسرائيليا بزيارة يقوم بها نتنياهو الى العاصمة االردنية، وربطت االردنية، قد رف

الموافقة بكسر الجمود في العملية السلمية، وحذر الملك االردني اكثر من مرة من النتائج السلبية المترتبة 
ة وخاصة في مدينة على التعنت االسرائيلي وسياسة تل أبيب المرفوضة في االراضي الفلسطينية المحتل

  .القدس
  5/5/2010المنار، فلسطين، 

  
   بين حماس والتنظيم األخواني في عمانالعالقةيك كقرار بتف .47

إنتهت مداوالت هادئة تواصلت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس داخل مجلس شورى جماعة : عمان
 .سبة للحركة اإلسالمية األخوان المسلمين في األردن بصفقة سياسية وتنظيمية ذات بعد مؤثر بالن

وبموجب هذه الصفقة حصل تيار الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل على اإلستقالل التنظيمي 
ألول مرة عن النسخة األردنية من األخوان المسلمين مقابل التنسيب بالشيخ زكي بني إرشيد أمينا عاما 

وتنسجم مع تطلعات مشعل المرحلية  .ردنيةلحزب جبهة العمل اإلسالمي أكبر وأهم أحزاب المعارضة األ
في اإلنفراد بالسيطرة على مكاتب وشعب الحركة األخوانية في دول الخليج وتخدم الجناح الصقوري 
بإبقاء أقوى حلفاء حركة حماس بنفس الوقت الشيخ بني إرشيد على رأس مؤسسة الحزب التابع تنظيميا 

 الرسمية األردنية بهذا الترتيب أيضا إلنها تشترط تفكيك ويفترض ان ترحب الجهات .للجماعة األخوانية
التشابك التنظيمي في الساحة المحلية قبل الموافقة على أي إتصاالت سياسية مع قادة حركة حماس فيما 
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تعزز الترتيبات حضور وسطوة مجموعة المكتب السياسي لحماس في دول الخليج وتمنحها هوامش 
  . في هيئات ومجالس التنظيم الدولي لألخوان المسلمينإضافية للحركة وحضورا مستقال

  7/5/2010القدس العربي، 
  

  مخبأ نصراهللا... "إسرائيل"ساعة الصفر للحرب اكتشاف : »الراي«مصادر غربية لـ  .48
تولي الدوائر الغربية اهتماماً متزايداً بتطورات الوضع في الشرق االوسط بعدما بدا المشهد : خاص

وسورية، وبدء » حزب اهللا«بين اسرائيل وكل من » فوق العادة«توترات : نمشدوداً في اتجاهي
  .المفاوضات غير المباشرة، المتوقعة اليوم بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

ورغم صغر المساحة لجغرافيا الحرب المحتملة على الخريطة الدولية، فإن الغرب يتعاطى مع 
حزب « سورية - العالم الرتباط ما يجري على مثلث اسرائيل اآليل لالنفجار وكأنه في قلب» البركان«
  .بالتوازنات الدولية التي يشكل الشرق االوسط الساحة االكثر اختباراً لها» اهللا

انه لم يعد مبالغاً الحديث عن خشية اسرائيل على » الراي«وقالت مصادر غربية واسعة االطالع لـ 
، وتالياً فإنه بات مستحيالً السكوت ازاء »حزب اهللا«يد وجودها بسبب نوعية االسلحة التي صارت ب

قدرات هذا الحزب وتعاظم قوته الصاروخية الرادعة والتوازنية، مشيرة إلى ان السماح بمرور سنة 
، هو امر غير واقعي ومخل بالتفوق العسكري االسرائيلي الذي حكم الشرق »سباق التسلح«أخرى على 

  .ية بدعم اممي، الفتة الى ان هذا التفوق بات في خطر كبيراالوسط على مدى العقود الماض
للتطورات في لبنان واسرائيل، الى حد القول ان تل ابيب » عن كثب«وتذهب المصادر الغربية المتابعة 

بدأت اخيراً بحشد قوات غير مرئية وغير محسوسة على حدودها في نقاط المواجهة االمامية والمفاصل 
عدادها للبقاء جاهزة اذا قررت القيام باندفاعة مباغتة وسريعة في اتجاه االراضي الحساسة في اطار است

اللبنانية، مشيرة الى ان اسرائيل تجمع المعلومات االستخباراتية المتاحة إلنجاح ضربتها االولى ضد 
  .عبر سعيها الى تدمير مخازن االسلحة ومستودعات القوة الصاروخية لديه» حزب اهللا«

ادر إلى انه من غير المستبعد ان تكون االدارة االميركية قد وافقت على امداد اسرائيل ولفتت المص
 االلكترومغناطيسية والميكروفية ذات الطاقة العالية التدمير للمنشآت H.M.P - E.M.Pبصواريخ 

توليد الكهربائية واالتصاالت والبشر، والتي ال تصيب المباني باألذى في الوقت عينه النها تقوم على 
  .E.BOMBطاقة اشبه بالصاعقة المعروفة باسم 

عن ان االميركيين اكملوا ملء الفراغ وسد الثغرات للجيش االسرائيلي على مدى » الراي«وكشفت لـ 
 في اطار معالجة االخفاقات التي عاناها، وهم اشرفوا على 2006االعوام التي اعقبت حرب يوليو 

تالياً فان االميركيين يجزمون بأن اسرائيل باتت جاهزة الخذ مستوى االداء واالعداد اللوجستي، و
  .المبادرة ضد عدوها على الحدود الشمالية وبقوة عالية

المرتبطة بموعد الحرب وتوقيتها، لكنها قالت لـ » االفتراضات«ولم تتطرق المصادر الغربية الى 
» حزب اهللا« مخبأ االمين العام لـ ان اسرائيل تبدأ الحرب في اللحظة التي يتاح لها اكتشاف» الراي«

فعندها تقوم اسرائيل ... السيد حسن نصراهللا، مهما كانت الساعة او الظروف أو أي شيء آخر
باالنقضاض على مجموعة من االهداف دفعة واحدة، وعندها تكون ساعة الصفر في المواجهة المفتوحة، 

نصف «اهللا تصبح قادرة على حسم التي تعتقد اسرائيل انه من خالل اكتشاف مكان وجود نصر
  .»المعركة

  7/5/2010الراي، الكويت، 
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   عن النفسمن حقنا امتالك كل وسائل الدفاع:  اهللاحزب .49
 حزب اهللا على لسان الوزير محمد فنيش أمس، ان من حقنا ان نمتلك كل أكد:  أمين مصطفى-بيروت

ازون لعدوانه ويدعمون احتالله ان يتدخلوا وسائل الدفاع عن النفس، وليس من شأن العدو وال الذين ينح
أو يفرضوا كيف يختار اللبنانيون منظومة دفاعهم، والحكومة قد رسمت وحددت وسائل الدفاع والتصدي 
في بيانها الوزاري من خالل معادلة الشعب والجيش والمقاومة السترداد وتحرير كامل حقوقنا، والتصدي 

صخب يصدر من هنا أو هناك عن العدو الصهيوني وداعميه،  فإن كل صراخ أو ،لمواجهة اي عدوان
أو عن قوى اخرى، انما هدفه التحريض وبث الخوف، ووضعنا في موقع االتهام، وصرف النظر عما 

  .يمارسه العدو من جرائم وانتهاك للمقدسات في مخطط صهيوني مستمر
  7/5/2010الوطن، قطر، 

  
  المحادثات غير المباشرة بشأن دية ومصداقية ج"إسرائيل "بديتمصر تأمل ان : أبوالغيط .50

بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط امس مع مبعوث الرباعية الدولية للشرق االوسط توني 
بلير آخر مستجدات الوضع الفلسطيني االسرائيلي، في ضوء التطورات األخيرة على المسار السياسي 

المصرية السفير حسام زكي ان أبوالغيط وبلير تناوال بشكل وقال المتحدث باسم الخارجية . بين الطرفين
شامل مختلف التطورات على األرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو غزة والسبل المتاحة أمام 

  .المجتمع الدولي لتحسين تلك األوضاع
ياتها في هذا وأشار الى أن أبوالغيط شدد على أهمية أن تتحمل سلطات االحتالل االسرائيلية مسؤول

الصدد على النحو الذي يقضي به القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، موضحا أن مصر تبذل جهدا 
كبيرا لمساعدة الفلسطينيين بمختلف الوسائل وأنها تدرس سبل تكثيف دعمها للفلسطينيين خالل الفترة 

  .المقبلة
 بالعملية السياسية التي تبدأ هذا األسبوع بين وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الوضع العام المحيط

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي عبر المحادثات غير المباشرة حيث أوضح أبوالغيط ان مصر تأمل ان 
يبدي الجانب االسرائيلي جدية ومصداقية بشأنها وبشكل يتيح تغيير المناخ القائم وبناء الثقة المفقودة بين 

  .ينييناالسرائيليين والفلسط
  7/5/2010االتحاد، االمارات،  

  
  خالفات حول إدراج القدس في المفاوضات غير المباشرةوجود : مصدر عربي .51

 مصدر عربي رفيع المستوى أن هناك خالفا حول بعض القضايا التي أكد: محمد عبد اهللا - القاهرة
وقال إنه . ين خالل األيام القادمةستتناولها قضايا المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيلي

بينما يصر الجانب العربي والفلسطيني على االتفاق مع الرئيس محمود عباس على ضرورة إدراج جميع 
قضايا الحل النهائي بما فيها ملف القدس في المفاوضات ترفض إسرائيل وتدعمها واشنطن في تأجيل 

ه القضية تعرقل إطالق المفاوضات وأن ميتشل قضية القدس إلي مرحلة أخرى، واعتبر المصدر أن هذ
من جانبه أكد محمد صبيح نائب األمين العام لشؤون فلسطين . يحاول أن يجد مخرجا لهذه القضية

واألراضي المحتلة بجامعة الدول العربية حرص الرئيس أبو مازن والدول العربية علي الدخول مباشرة 
 الفتا إلى أن المفاوضات السابقة على مدار السنوات الماضية إلى قضايا الحل النهائي بما فيها القدس،

تناولت كل القضايا بالتفصيل وانه جاء وقت اتخاذ القرار من جانب إسرائيل باالنسحاب من األراضي 
  .العربية المحتلة

 7/5/2010الشرق، قطر، 
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  مصر تنفي أي اختراقات للجدار الحديدي حتى اآلن .52
در أمنية مصرية إنه لم يتم حتى اآلن رصد أي اختراقات للجدار  قالت مصا: شادي محمد- رفح

الحديدي الذي تقيمه مصر أسفل الحدود مع قطاع غزة لوقف التهريب عبر األنفاق، فيما أكد شهود عيان 
من سكان الحدود بين مصر والقطاع أن بعض الفلسطينيين قد نجحوا في بداية العمل إلقامة الجدار في 

وقالت المصادر إن الجانب المصري لديه معلومات بأن  .إرساله إلى الجانب المصريتقطيع جزء منه و
وأضافت المصادر  .هناك محاوالت تتم من جانب الفلسطينيين العاملين في مجال األنفاق الختراق الجدار
وتابعت أن محاوالت  .أنه لم يتم رصد أية محاوالت الختراق الجدار من الجانب المصري حتى اآلن

تراق الجدار قد تؤدي إلى مزيد من االنهيارات باألنفاق األرضية نظرا لطبيعة التربة الهشة بهذه اخ
وتأمل إسرائيل في أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت  .المنطقة نتيجة حفر مئات األنفاق بها

  .األرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية العام
  7/5/2010العرب، قطر، 

 
   تدين حرق المساجد وتحذر من حرب دينية في المنطقةالعربية الجامعة .53

" اإلسرائيلي"أدانت الجامعة العربية، بشدة، قيام قطعان المستوطنين بمعاونة من جيش االحتالل  :القاهرة
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين  .بحرق وتدمير المساجد في األراضي الفلسطينية المحتلة 

إحراق المساجد في األراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر "بية المحتلة، محمد صبيح، إن واألراضي العر
وأضاف صبيح، في  " .خطير في منطقة الشرق األوسط ويهدد بإشعال حرب دينية في المنطقة

المساس بمساجد الضفة الغربية ينقل المنطقة برمتها لصراعات "تصريحات للصحافيين بالجامعة، إن 
وذكر  " .اإلسرائيلي"ر هذا الصراع في الشوارع وهذا كالم خطير ال تقدره سلطات االحتالل دينية وينش

" اإلسرائيليين"في الوقت الذي تحافظ فيه الدول العربية على كل موقع يهودي نجد أن "صبيح بأنه 
العربية قيام لجنة مبادرة السالم "، مشيراً إلى "يحرقون مساجد المسلمين الستفزازنا إلى أبعد مدى

جاء بتصعيد في األراضي المحتلة " اإلسرائيلي"بالموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة لكن الرد 
  " .من قتل وخطف وحرق المساجد وقطع أشجار الزيتون وتدمير محطات المياه

  7/5/2010الخليج، 
  

   المقدسات اإلسالمية"إسرائيل"يدين انتهاك  البرلمان المصري .54
برلمان المصري أمس الممارسات اإلسرائيلية القمعية واغتصاب المقدسات الدينية دان ال: القاهرة

ورفضت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب قيام سلطات االحتالل بهدم شامل ألحد . اإلسالمية
المساجد وتسويته باألرض، وكذلك قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام النار في مسجد آخر في 

  .الضفة الغربية
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه االعتداءات تتزامن مع قبول الفلسطينيين والجامعة العربية بدء 
المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وهي لم تأت مصادفة وإنما دبرت بعناية إلفساد هذه المفاوضات 

 الواليات المتحدة كأساس لبدء أين بناء الثقة الذي تنادي به«: وتساءلت. »واستفزاز الفلسطينيين قبل بدئها
تلك المفاوضات التي يبدو واضحاً أن إسرائيل تسعى إلى إفشالها؟ وهل تنتبه اإلدارة األميركية إلى هذه 
األفعال االجرامية والمحاوالت اإلسرائيلية المستمرة إلفساد كل فرص السالم في المنطقة؟ وأين لجنة 

جنة المنظمات الحقوقية الدولية إلى زيارة مواقع تلك المساجد ودعت الل. الحريات الدينية في الكونغرس؟
لمعاينة هذه الجرائم البشعة على أرض الواقع، ورصد االعتداءات الهمجية على حقوق اإلنسان 

وطالبت االتحاد األوروبي والهيئات والمنظمات في كل . الفلسطيني، حتى في ممارسة شعائره الدينية
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سرائيلية التي تسعى دوماً إلى إشعال الصراع والفتنة الدينية بين الشعوب، مكان بمواجهة العنصرية اإل
  .باعتبارها خطراً على السالم العالمي كله وليس في الشرق األوسط وحده

  7/5/2010الحياة، 
 

  لست نادما على تقرير الحرب على غزة: غولدستون .55
اإلسرائيلية ليس هناك عالقة » آرتسه«قال ريتشارد غولدستون القاضي الجنوب أفريقي لصحيفة : لندن

بين األحكام القضائية التي أصدرها بإعدام مواطنين سود في جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري 
وأضاف غولدستون إنه غير آسف على الموقف الذي . هناك، وبين تقريره األخير حول الحرب في غزة

ي نصح إسرائيل بفتح تحقيق علني في مزاعم ارتكاب اتخذه وفاء لشرف القسم وتوخيا للنزاهة، وكيهود«
وجاءت تصريحات . »جرائم حرب في غزة، لكن ذلك أغضب الكثيرين ودفعهم لكيل االتهامات له

اتهمته فيه بأنه في موقف ال أخالقي » يديعوت أحرونوت«غولدستون هذه ردا على مقال نشرته صحيفة 
وبرر غولدستون . عدام في ظل نظام الفصل العنصريللحكم على إسرائيل بعد أن أصدر أحكاما باإل

موقفه بأن وظيفته السابقة كقاض في جنوب أفريقيا ال عالقة لها بهذه االتهامات، فقد كانت الظروف 
 .مشددة وأحكام اإلعدام واجبة، رغم معارضتي للعقوبة

 7/5/2010الشرق األوسط، 
 

  ار استئناف المفاوضات بانتظ وفلسطينيين يلتقي القادة إسرائيليينميتشل .56
عقد الموفد األميركي جورج ميتشل لقاءات أمس مع المسؤولين : وكاالت عبد الرحيم حسين ،

اإلسرائيليين في انتظار موافقة رسمية من الفلسطينيين على البدء بالمفاوضات غير المباشرة على الرغم 
 وزير الدفاع ايهود باراك قبل ان يستقبله والتقى ميتشل لساعة في تل أبيب. من األجواء التشاؤمية السائدة

وسيلتقي الموفد األميركي اليوم الجمعة في .  ساعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو24للمرة الثانية في 
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة . رام اهللا بالضفة الغربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

  .يوم التالي إلقرار استئناف الحوار غير المباشر مع اإلسرائيليينالتحرير الفلسطينية في ال
يتوقع ميتشل أن يعلن رسميا بدء المباحثات غير المباشرة السبت أو األحد قبل أن يغادر المنطقة وفقاً 

وما زالت الخالفات قائمة حول القضايا األساسية أي ترسيم حدود الدولة . لمسؤول فلسطيني كبير
  .لمقبلة ووضع القدس واالستيطان في الضفة الغربية وعودة الالجئين الفلسطينيينالفلسطينية ا

ذكرت مصادر يهودية أميركية أن الجهود التي بذلتها مع اإلدارة األميركية، أثمرت وأن الرئيس باراك 
  .أوباما اقتنع بتأجيل البحث في موضوع مستقبل القدس إلى المرحلة األخيرة من المفاوضات

رت واشنطن الى امكانية عرض خطة سالم بالتنسيق مع اللجنة الرباعية للشرق االوسط في حال اشاكما 
   .فشل المفاوضات غير المباشرة

 7/5/2010االتحاد، االمارات، 
  

  مسجد قرب نابلسال يدين اعتداء المستوطنين على " األوروبياالتحاد" .57
ناصل العامين في القدس الشرقية المحتلة االعتداء       أدان االتحاد األوروبي عبر ممثليه والق     : القدس المحتلة 

إن :" وجاء في نص البيـان    . على مسجد قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس من قبل مستوطنين متطرفين          
ممثلي االتحاد األوروبي والقناصل العامون في القدس المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية يدينون تخريـب              

  وقال إن جميع األطراف في عملية السالم تعلن المسؤولية . رب نابلسالمسجد في اللبن الشرقية ق
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الحوادث االستفزازية تهدد بإضعاف التقدم الحالي من       . المشتركة لمنع األعمال اإلجرامية وضمان األمن     
  ". قبل األطراف المدعومة من قبل المجتمع الدولي ، من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا الصراع
 7/5/2010الشرق، قطر، 

  
  فرصة جورج ميتشل .58

  باتريك سيل
. يستحق جورج ميتشل المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما إلى منطقة الشرق األوسط تصفيقاً حاراً

فيبدو أن المحاوالت الصبورة التي بذلها على مدى خمسة عشر شهراً إلقناع اإلسرائيليين والفلسطينيين 
، إذ من المتوقع أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين باستئناف المفاوضات على وشك أن تثمر

ومما ال شك فيه أن الطرفين ينظران بعين الشك إلى المفاوضات المقبلة ويدركان عمق . في غضون أيام
  .فقد شارف عمل ميتشل الصعب على بدايته. الشرخ بين مواقفهما

 إلى التنقل ذهاباً وإياباً بين رئيس الوزراء من المتوقع أن تدفع المفاوضات غير المباشرة ميتشل
وفي حال تم إحراز تقدم في . اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

غضون أربعة أشهر، وهو أمر غير مؤكد حصوله، قد تبدأ المفاوضات المباشرة على أن يبقى ميتشل 
  .محكماً سيطرته على هذه العملية

يمكن تفسير سبب النجاح الذي حقّقه ميتشل لغاية اآلن حتى لو كان جزئياً؟ من الواضح أن العامل كيف 
والجدير ذكره أن اإلنجازات . األساسي وراء نجاحه يكمن في الدعم القوي الذي يقدمه إليه الرئيس أوباما

صالح الرعاية الصحية األخيرة التي حقّقها أوباما ساهمت في تقويته ومنها إقرار مشروع قانون إ
الجديدة مع الرئيس الروسي وتعديل النظام المالي واستعادة سلطته » ستارت«والتوقيع على معاهدة 

  .الرئاسية وزخمه بعد مرور سنة صعبة على رئاسته
وال بد لميتشل أن يأخذ في االعتبار الموقع الذي سيحتله في كتب التاريخ في إطار سعيه ألن يكون 

وخلف أسلوبه .  الفلسطيني، األمر الذي حاول عدد كبير من أسالفه تفاديه-م اإلسرائيلي مهندس السال
اللطيف والمحبب، يتمتع ميتشل بقدر كبير من القوة وهو ما ينتظره المرء من هذا السياسي والمحامي 

غاية  ول1989ورجل األعمال الناجح الذي كان زعيم األكثرية في مجلس الشيوخ األميركي من العام 
  .2007 ولغاية العام 2004من العام » وولت ديزني« ورئيس مجلس إدارة شركة 1995العام 

فال يمكنه أن يخاطر . يعلم رئيس الوزراء نتانياهو أنه ال يسعه إثارة خالف عام مع رئيس أميركي قوي
وتخشى . ميركيبالدعم الديبلوماسي والمالي والعسكري الكبير الذي تحصل عليه إسرائيل من حليفها األ

األوساط اإلسرائيلية اليمينية من أن تؤدي القطيعة مع واشنطن إلى اإلخالل بائتالف نتانياهو، األمر الذي 
فضالً عن ذلك، يعتقد البعض أن هدف أوباما الحقيقي يكمن في اإلطاحة . سيتسبب حتماً بانهياره

  .بنتانياهو
نتانياهو لم يعدل أبداً عن عزمه على ضم عاصمة إسرائيل األبدية « القدس الشرقية العربية إلى غير أن

. ولم يتخل شركاؤه في االئتالف اليميني المتطرف عن طموحهم بإنشاء إسرائيل الكبرى. »وغير المقسمة
فأي تأخير يجب أن يتم التوافق عليه وإجراء التعديالت الالزمة المترتبة . لكن ينبغي عليهم توخي الحذر

  .منه
فقد أوضح أنه يتوقع أن تقدم إسرائيل تنازالت حقيقية مقابل التعهدات . غاية اليوم دوره بذكاءأدى أوباما ل

المتكررة التي أعلن عنها والقاضية باالستمرار في دعم أمن إسرائيل وممارسة الضغوط على إيران 
وخالل . »حزب اهللا«بسبب برنامجها النووي، إضافة إلى عدم رضاه الصريح عن قيام سورية بتسليح 

  .هذا األسبوع، مدد أوباما العقوبات التي فرضها جورج بوش االبن على سورية
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يوم السبت الماضي أن الواليات المتحدة تجري أيضاً مفاوضات » وول ستريت جورنال«ونقلت صحيفة 
مع مصر حول اقتراح يقضي بجعل منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية وهو الهدف الذي 

وفي حال استمر نتانياهو في إعاقة سبيل السالم فلن تلزم إدارة أوباما . لما سعت القاهرة إلى بلوغهطا
الصمت بعد اآلن حول ترسانة إسرائيل النووية، بل ستنضم إلى المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط 

الدولية للطاقة الذرية عليها حتى توقّع على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وتسمح لمفتشي الوكالة 
  .يعتزم أوباما بالتالي اعتماد سياسة العصا والجزرة. بمعاينة منشآتها

أما في ما يتعلق بالفلسطينيين، فيعتبر الخلل في توازن السلطة مع إسرائيل كبيراً للغاية إلى حد أنه ال 
ال أود أن «: »األيام «وقال عباس خالل مقابلة مع صحيفة. يسعهم فعل شيء سوى وضع ثقتهم في أوباما

يجب أن نحافظ على األمل على رغم أنني أرى عدداً كبيراً من العوائق وأشعر أحياناً أن . أفقد األمل
ويتوقع . »لكن يجب أن نستمر في المحاولة حتى اللحظة األخيرة. البعض في إسرائيل ال يريد السالم

ير الفلسطينية ودعم جامعة الدول العربية عباس أن يسمح له دعم اللجنة التنفيذية في منظمة التحر
والمتشددين في العالم » حماس«بالمضي قدماً في المفاوضات غير المباشرة على رغم اعتراض حركة 

أما سورية فغير راضية عن الشروط المبهمة التي ستجرى بموجبها المفاوضات غير . العربي األوسع
  .المباشرة

داً لبناء المستوطنات مدة أربعة أشهر في القدس الشرقية على أال تفرض الصفقة التي أعدها ميتشل تجمي
وال شك في أن ذلك ال يراعي الحد . يتم اإلعالن عن هذا األمر رسمياً وعلناً للحفاظ على سمعة نتانياهو

فقد أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي حاول . األدنى من المطالب الفلسطينية
في حال قامت إسرائيل ببناء منزل واحد في الضفة الغربية فسيعلّق الفلسطينيون «: موضوعاستيعاب ال

  .»المفاوضات مباشرة
وفي إطار االستجابة للمطالب األميركية، يبدو أن نتانياهو وافق على تأجيل النقاش حول مشروع بناء 

لم أن هذا المشروع تسبب بتوتر  وحدة استيطانية في شعفاط في القدس الشرقية مدة سنتين، مع الع1600
 اإلسرائيلية بعدما تم اإلعالن عنه خالل الزيارة األخيرة التي قام بها نائب -في العالقات األميركية 

  .الرئيس األميركي جو بادين إلى إسرائيل
ئي أما التنازالت األخرى التي يبدو أن نتانياهو وافق على تقديمها فتتضمن تمديد فترة التجميد الجز

المقبل وإطالق سراح ألف أسير فلسطيني ) سبتمبر(لالستيطان في الضفة الغربية إلى ما بعد شهر أيلول 
وتخفيف الحصار على قطاع غزة وإزالة بعض نقاط التفتيش العسكرية في الضفة الغربية وإعادة فتح 

والجدير . لعربيةوغرفة التجارة ا» بيت الشرق«بعض المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية مثل 
ذكره أن نتانياهو شدد على ضرورة أال يتم تقديم هذه التنازالت دفعة واحدة بل تدريجياً بعد استئناف 

وفي حال سارت هذه األخيرة على ما يرام، ستكون هذه التنازالت بمثابة مبادرة حسنة النية . المفاوضات
  .من جانب إسرائيل وليس استجابة للمطالب األميركية

لى رغم استمرار الزعماء اإلسرائيليين في التحدي، فهم يدركون التدهور الحاد الذي لحق بصورة وع
بلدهم في العالم بسبب الحروب المدمرة التي شنتها اسرائيل في لبنان وفي قطاع غزة وبسبب القمع 

وبيون وُأرسلوها وتمثّل آخر دليل على ذلك في رسالة وقّع عليها مفكرون يهود أور. المستمر للفلسطينيين
خطأ «وتعتبر هذه الرسالة المستوطنات واالحتالل اإلسرائيلي . إلى البرلمان األوروبي يوم األحد الماضي

يعزز عملية نزع الشرعية غير المقبولة التي تواجهها إسرائيل «، مشيرة إلى أن ذلك »معنوياً وسياسياً
  .مي لسياسة الحكومة اإلسرائيلية هو أمر خطيروأضافت الرسالة أن الدعم النظا. »حالياً في الخارج

، وهي »جي ستريت«أنها مشابهة لـ » جي كول«وتعتبر هذه المجموعة التي تطلق على نفسها اسم 
مجموعة الضغط اليهودية األميركية المعتدلة التي نشأت مقابل مجموعة الضغط األميركية المتشددة 

 وتضم المجموعة األوروبية دانيال كوهن بنديت وأالن ).ايباك(الموالية إلسرائيل ولحزب الليكود 
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فينكيلكراوت وبرنار هنري ليفي الذين يعتبرون من بين الموالين إلسرائيل في صفوف المفكرين 
  .الفرنسيين

لكن إن لم يضع الفلسطينيون حداً للخالفات في ما بينهم . من الواضح أن نتانياهو يتعرض اآلن للضغط
 يتحرك العالم العربي لتقديم دعم قوي لهم، سيبقى نتانياهو في السلطة وسيتم التي تدمرهم، وإن لم

استكمال بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية وسينضم جورج ميتشل إلى الالئحة الطويلة التي 
  .تضم أسماء المبعوثين األميركيين إلى منطقة الشرق األوسط الذين فشلوا في مهمتهم

  7/5/2010الحياة، 
 

  حماس، وفتح، والمعضلة الفلسطينية .59
  مخيمر أبو سعدة

في ظل السلطات المتنازعة التي تدير غزة والضفة الغربية، وجد الفلسطينيون أنفسهم في وسط تجربة 
  !غريبة

ففي غزة، حيث تتولى حماس زمام المسؤولية، تسبب الثمن الباهظ للمقاومة المسلحة لالحتالل اإلسرائيلي 
  .ي محاولة إلحياء الصراعبتقويض مصداقية أ

ولم يعد أي من . وفي الضفة الغربية، تحت حكم حركة فتح، لم تسفر المفاوضات عن أي تقدم يذكَر
المسارين اللذين تتبعهما السياسة الفلسطينية ـ المقاومة أو التفاوض ـ يقدم أي أمل في تحقيق 

  .1948لتحديات على اإلطالق منذ العام ونتيجة لذلك، بات الفلسطينيون في مواجهة أصعب ا. االستقالل
ولكن . حماس تجد نفسها في موقف صعب ألن سياستها تدعو إلى المقاومة القوية، على جانب السياسة

ولقد فرضت حماس ضغوطاً قوية على كل فصائل المقاومة في غزة لالمتناع . هذه السياسة باءت بالفشل
ال محمود الزهار، أحد كبار قادة حماس، إن أي وفي تصريح غير مسبوق، ق. عن استفزاز إسرائيل

  ".صواريخ خيانة"صواريخ تطلق على إسرائيل من قطاع غزة ستكون 
ولقد دعت . وبدالً من ذلك فقد حولت حماس انتباهها نحو الضفة الغربية، حيث ال تملك أي سلطة سياسية

  .ها على التهدئة في قطاع غزةالفلسطينيين هناك إلى إطالق انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، رغم إصرار
والحق . أما حركة فتح، التي تدير الضفة الغربية، فال ترغب في المشاركة في انتفاضة فلسطينية جديدة

  .أن الرئيس محمود عباس لم يخف اعتراضه على مثل هذه االستراتيجية
ة غير عنيفة إلى العنف وتخشى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية أن تتحول أي انتفاضة شعبي

فإذا ما حدث ذلك فإن إسرائيل قد تستخدم مثل هذه االنتفاضة كذريعة لسحق . بين عشية وضحاها
  .2002ولقد حدث ذلك من قبل، أثناء االنتفاضة األخيرة في العام . الفلسطينيين ومؤسساتهم المبنية حديثاً

ال العنف قد يؤدي إلى تعزيز قوة حماس وهناك سيناريو آخر يروع قاعدة فتح، وهو أن اندالع أعم
وهذا قد يؤدي بدوره إلى تكرار السيناريو . وجناحها العسكري، كتائب عزالدين القسام في الضفة الغربية

، حين انهارت سلطة فتح في المنطقة 2007) يونيو(الذي حمل حماس إلى السلطة في غزة في حزيران 
ى الرغم من كل ذلك فقد توقفت عملية السالم ألكثر من عامٍ كامل، عل. بالكامل بعد االنسحاب اإلسرائيلي

وعلى الرغم من التحسن الكبير . األمر الذي أدى عموماً إلى إضعاف مصداقية فتح في الضفة الغربية
الذي طرأ على االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم 

، أعلن فياض رؤيته 2009) أغسطس(وفي آب .  يشكل بديالً لمفاوضات السالم الجادةفياض، فإن هذا ال
وطبقاً لخطة فياض، التي تلقت دعماً مالياً قوياً من الواليات المتحدة . لدولة فلسطينية في غضون عامين

ية سوف تكون واالتحاد األوروبي، فإن البنية األساسية السياسية واالقتصادية واألمنية للدولة الفلسطين
كما اكتسب فياض الدعم أيضاً من جانب فتح وأغلب الفضائل . 2011) أغسطس(جاهزة بحلول شهر آب 

بيد أن حماس ال تشاطره هذا الرأي، كما وصلت جهود المصالحة . الفلسطينية األخرى في الضفة الغربية
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 رائداً في الجمع بين ولقد أعطت جامعة الدول العربية مصر دوراً. الفلسطينية إلى طريق مسدود
الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين محدودة، وال يوجد . الطرفين، لكن حماس رفضت مقترحات مصر

ولكن هناك شعور متنام بأن لعبة االنتظار ليس من الممكن أن . إجماع بينهم حول كيفية المضي قدماً
  .اًوأياً كان ما سيأتي بعد ذلك فمن المرجح أن يأتي قريب. تستمر

  7/5/2010الغد، األردن، 
  

  "دولة باالتفاق" اإلسرائيلية المصلحة .60
  عنات كورتس

 سواء تحقق حتى ذلك الحين اتفاق مـع         2011خطة سالم فياض، لإلعالن عن دولة فلسطينية في صيف          
إعالن الدولة  .  تشكل مخرجاً محتمالً من الطريق المسدود في المسيرة السياسية         –أم لم يتحقق    ) إسرائيل(

كفيل بأن يشكل رداً على اإلحباط المتزايد في الساحة الفلسطينية بسبب الجمود، للبحـث الجـاري فـي                  
 اإلسرائيلي بل وربما لالهتمام المتزايد لدى اإلدارة        –الساحة الدولية عن السبيل لتسوية النزاع الفلسطيني        

  .  سيما في أوروبا األمريكية بإمكانية صياغة مبادرة لفرض تسوية في الساحة الدولية، وال
تعتبر خطة فياض جذابة على نحو خاص، ألن مصدرها السلطة الفلسطينية نفسها ، وهي تقـوم علـى                  
أساس عملية البناء الجاري على أي حال في الضفة الغربية في ظل االستخدام العاقل والمضبوط ألموال                

  . المساعدات
ن تعلن إال بالتنسيق مع االتحـاد األوروبـي         صحيح أن رئيس السلطة، محمود عباس أعلن بأن الدولة ل         

واإلدارة األمريكية، إال أنه حتى في ظل غياب إسناد دولي مضمون مسبقاً، سيـصعب علـى الـسلطة                  
  . التراجع عن التزامها الطموح

من هنا، دون اختراق في المسيرة السياسية سيزيد االحتمال بأن تعلن الدولة الفلسطينية بالفعل من طرف                
مكن التقدير بأنه حتى لو أعلنت الدولة من طرف واحد، فمع الزمن ستحظى بـاعتراف دولـي                 ي. واحد
  . واسع

بالعقوبات، فلن يكون بوسع الـسلطة      ) إسرائيل(، وال سيما إذا ردت      )إسرائيل(ومع ذلك، دون تنسيق مع      
، وبـذلك   أن تضمن استمرار اإلصالحات في المؤسسات، اإلصالحات االقتصادية، واألمنية في الـضفة           

  . تتوفر بنية تحتية قابلة للعيش للدولة
على خلفية تبدد الحلم في استقرار الوضع األمني واالزدهار االقتصادي، ستصبح السلطة هـدفا النتقـاد                

  . جماهيري حاد، في ما تملك مقدرات محدودة فقط للتصدي للتوتر المتزايد على األرض
ع تآكل مكانتها، على السلطة أن تهجـر الزاويـة          يتبين أنه من أجل صب مضمون في خطة فياض ومن         

، وأن تخفف حدة    )إسرائيل(المريحة التي تنتظر فيها الضغط الدولي، واألمريكي على نحو خاص، على            
) إسـرائيل (المطالب التي طرحتها كشروط الستئناف المفاوضات ، وهكذا يكون مـن الـصعب علـى                

  . مواصلة تأجيل لحظة الحقيقة
 من جهتها يفترض أن تأخذ بالحسبان بأن إعالناً من طرف واحد عـن دولـة لـيس                  )إسرائيل(حكومة  

في الضفة وكذا في قطـاع غـزة تنطلـق دعـوات            . اإلمكانية الوحيدة على جدول األعمال الفلسطيني     
  . الستئناف المواجهة العنيفة

االسـتناد إلـى    أصوات أخرى تدعو إلى هجر طريق الكفاح والدفع بفكرة دولة واحدة للشعبين، في ظل               
دون ريب، فإن إقامة دولة فلسطينية على أسس اقتصادية وأمنية قابلة للعيش، هـي              . العملية الديمغرافية 

  . كدولة ذات أغلبية يهودية، تكون ديمقراطية أيضاً) إسرائيل(الخيار الوحيد المناسب لرؤيا 
ـ           ي بالتـالي مـصلحة إسـرائيلية       مرافقة مراحل إقامة الدولة الفلسطينية والمساعدة في تعميق أسسها ه

أن تـصيغ مبـادرة     ) إسـرائيل (على  : ، معنى واحد واضح   )إسرائيل(لهذه األمور، من ناحية     . واضحة
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سياسية انطالقا من النية لحث السلطة على العودة إلى طاولة المباحثات وتحـسين االحتمـال الختـراق                 
 سيبطئ االنجراف فـي المكانـة الدوليـة         فضالً عن ذلك، فإن أخذ المبادرة بحد ذاته       .  إقليمي –سياسي  

  . ويساعد في إنهاء األزمة الناشئة بيننا وبين الواليات المتحدة) إسرائيل(لـ
) إسـرائيل (دولة فلسطينية، سواء أعلنت من طرف واحد، أو نـسقت بـين             . وال ينفع شيء دون حماس    

بل يمكن التقـدير بـان      . وفتحوالسلطة، ستشكل تسوية جزئية فقط طالما لم تترتب العالقات بين حماس            
  . مجرد التقدم نحو اتفاق سيحفز دافعاً إلحداث تصعيد يجعل من الصعب الحفاظ على زخم ايجابي

  "هارتس"
  5/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  :كاريكاتير .61
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