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  التسوية والمصالحة والحصارارتكز على بحث األسد ومشعل  و ميدفيديفجمعلقاء ثالثي  .1

خالد عبد المجيد، أمين سر لجنة المتابعة لفصائل من دمشق أن  12/5/2010الشرق األوسط، نشرت 
أن الرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف والسوري بشار األسد اجتمعا يوم أمس أكد ، المقاومة الفلسطينية

 إن اللقاء "الشرق األوسط"مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وقال عبد المجيد لـ
ما المصالحة الوطنية الفلسطينية وأسباب تعثرها، وتم التأكيد على المضي قد"ركز على بحث ثالثة ملفات 

والملف الثاني كان المفاوضات غير المباشرة، . لتذليل العقبات وبذل الجهود من أجل تحقيق المصالحة
وقد جرى استعراض الجهود الجارية إلعادة مسار التسوية، وأيضا التعنت اإلسرائيلي ومواصلة 

رية إلعادة مسار االستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية، باعتبار ذلك يعرقل كل المساعي الجا
الحصار على غزة، وتمت إدانة " أما الملف الثالث فقد كان، وفقا لخالد عبد المجيد، ،"التسوية في المنطقة

إنساني، وجرى التأكيد على ضرورة العمل الجاد على الصعيد الدولي والعربي  استمرار الحصار الال
  ."الحصار واإلقليمي إلنهاء 

سطينية في دمشق إن الرئيس الروسي ميدفيديف بحث مع مشعل آخر ومن جانب آخر قالت مصادر فل
التطورات على الساحة الفلسطينية وعملية السالم في الشرق األوسط وسبل الدفع بها قدما على كافة 

 مشعل مواقف روسيا تجاه القضايا العربية "ثمن"وقد . في لقاء حضره عدد من قادة حماس. المسارات
 رؤية الحركة ومواقفها إزاء ما يحدث على أرض الواقع وخصوصا على صعيد شرح له"العادلة، وقد 

الحوار الوطني الفلسطيني مؤكدا أن حل الصراع يتمثل في رفع الحصار وإيقاف المحاوالت اإلسرائيلية 
 ."المستمرة لتهويد القدس

ـ        أن   دمشق   من 12/5/2010القدس العربي،    وأوردت ات عضو المكتـب الـسياسي ومـسؤول العالق
 ."القمة بحثت فيها عدة نقاط خاصة بالوضع الفلسطيني       " أنالخارجية في حركة حماس أسامة حمدان أكد        

المحادثات تطرقت بشكل رئيسي إلى نقاط ثالث هي المـصالحة          "وقال حمدان لوكالة األنباء األلمانية إن       
العون لتذليل هـذه الـصعوبات،      الوطنية الفلسطينية وأسباب تعثرها وكيفية تذليلها مع التأكيد على تقديم           

والنقطة الثانية هي قضية المفاوضات، وجرت اإلشارة إلى التعنت اإلسرائيلي، والنقطـة الثالثـة هـي                
  ."الحصار المفروض على غزة والتأكيد على ضرورة فك هذا الحصار
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 الثالثـاء   أن مدفيديف دعا خالل لقائه مشعل      11/5/2010روسيا اليوم،   في السياق نفسه جاء في وكالة       
  . جلعاد شاليطاإلسرائيلي سراح الجندي بإطالقأيار في دمشق الى حل المشكلة المتعلقة / مايو 11

 األخذ أهميةوقالت ناتاليا تيماكوفا السكرتيرة الصحفية للرئيس مدفيديف أن الرئيس الروسي شدد على 
وفير الظروف المالئمة لمبدأ حل  أهمية تإلىبمبادرات الوساطة في مسألة المصالحة الفلسطينية، وأشار 

  .إسرائيل جنب مع إلىالدولتين بوجود دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على العيش جنبا 
 الرئيس السوري بشار األسد التركيز أيضاوأضافت تيموكوفا أنه جرى خالل االجتماع الذي حضره 

ى خط تقديم الدعم لسكان القطاع وعمل  الصعبة في قطاع غزة وهنا جرى التأكيد علاإلنسانيةعلى الحالة 
 من غذاء ومواد اإلنسانية المساعدات إيصالكل ما هو ممكن لتخفيف الحصار عن كاهلهم، وذلك بمتابعة 

 19بناء بما يتوافق مع قرار الرباعية الذي صدر عقب االجتماع الوزاري للرباعية في موسكو بتاريخ 
  .آذار الماضي/مارس 

أسامة حمدان أن لقاء الرئيس الروسي مدفيديف بخالد مشعل يؤكد بما ال يدع وفي شأن ذي صلة قال 
مجاال للشك التعامل الجدي لروسيا مع مشاكل الشرق األوسط وأضاف حمدان الذي كان يتحدث لمراسل 

ألنها ومنذ البداية آزرت .  هام جداأمربالنسبة الينا فان التواصل السياسي مع روسيا " ايتار تاس 
  ". تؤازر التطلعات القانونية للشعب الفلسطينيومازالت

 مشاركة الرئيس السوري بشار األسد في االجتماع مع مشعل ومدفيديف يحمل أنكما واعتبر حمدان 
معنى كبيرا ويدل على تالقي الموقفين، السوري والروسي بخصوص الموقف من القضية الفلسطينية 

  . الشعب في الضفة وغزةأطيافوهنا الحديث عن المصالحة والوحدة بين 
 

  "في أول غزواته كسر عصاته": المفاوضات وضعفي وصفه عباس  .2
عن وجود عقبة في طريق ) أبو مازن( تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس : علي الصالح -لندن

وأضاف أبو مازن . التي يقوم بها مبعوث السالم األميركي جورج ميتشل» محادثات التقريب«استئناف 
د حاليا في األردن لمواصلة عالج آثار حادث االنزالق الذي أثر على ظهره، أن الوضع اآلن كما الموجو

بمعنى أنه بعيد بدء المفاوضات تحدث اإلسرائيليون عن عدم » في أول غزواته كسر عصاته«يقول المثل 
هذه «: »األوسطالشرق «وتابع القول لـ. وجود تفاهم بشأن وقف االستيطان ال سيما في القدس الشرقية

  .»واألميركيين ونترك لألميركيين مهمة حلها) اإلسرائيليين(مشكلة بينهم 
  12/5/2010الشرق األوسط، 

  
   ردوداً إيجابية بشأن مقترحات لتحقيق المصالحة الفلسطينيةنتلقىنأمل أن : هنية .3

 أمله بأن تكون عن) 11/5(أعرب إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، الثالثاء : غزة
الردود التي يحملها رئيس منتدى فلسطين للشخصيات المستقلة منيب المصري بشأن تحقيق المصالحة 

 .الفلسطينية إيجابية
إننا ننتظر لقاء األخ منيب المصري واالستماع لما "وقال هنية في تصريحات للصحفيين وسط قطاع غزة 

ت قدمت مؤخراً تتعلق بإحداث اختراق لتحقيق على مقترحات كان) من حركة فتح(يحمله من ردود 
 ".المصالحة الوطنية

نأمل أن تكون الردود إيجابية ومرضية وأن يتم بالفعل تحقيق تقدم في الجهود المخلصة "وأضاف 
وأكد هنية استمرار اللقاءات على صعيد الفصائل الفلسطينية  ".المبذولة حاليا للتقريب بين المواقف

لملف المصالحة وسبل إنهاء االنقسام الداخلي، مشدداً " معالجة حقيقية" للبحث عن والشخصيات المستقلة
التي يجب أن تكون على قاعدة حماية خيار المقاومة الفلسطينية "في الوقت ذاته على إتمام المصالحة 
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توالي اليوم ومن المقرر أن يلتقي هنية للمرة الثانية على ال".واحترام إرادة الشعب الفلسطيني الديمقراطية
 .األربعاء منيب المصري الذي وصل قطاع غزة في وقت سابق أمس الثالثاء

 11/5/2010 قدس برس
  

  إنما محادثات بيننا وبين الجانب األميركي" إسرائيل" ليس مفاوضات مع يجريما : عريقات .4
ينية الذي  اعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسط:علي الصالح-لندن

أن ما يجري ليس مفاوضات مع إسرائيل إنما «عاد إلى األراضي الفلسطينية أمس بعد زيارة للقاهرة 
حول قضايا الوضع ).. إسرائيل(محادثات بيننا وبين الجانب األميركي دخل طرف ثالث على الخط 

. »فراج عن المعتقلينالنهائي، الحدود واألمن والمياه والقدس والالجئين والمستوطنين إضافة إلى اإل
وحسب عريقات الذي بدا عصبيا لسوء فهم الناس لما يجري، فإن التركيز في المرحلة الحالية هو على 
األمن والحدود وال عالقة لنا بما يطرحه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فبإمكانه أن يقول ما يحلو 

 .له
س أن يعارضوا آيديولوجيا وفكريا عملية السالم أقول للعالم العربي من حق النا«وأضاف عريقات 

والمفاوضات، لكن ال أعرف إن كان من حقهم استقاء مصداقيتها وما يقولونه ويهاجمون به باالستناد إلى 
 .»ما يقوله نتنياهو

إن ما يقوم به نتنياهو من بناء استيطاني في «القول » الشرق األوسط«وتابع عريقات في تصريحات لـ
نحن طلبنا من اإلدارة األميركية أن تتدخل وتقوم .. حتلة هو تدمير لجهود السالم األميركيةالقدس الم

 على النمط الذي proximity talks((وردد القول إن ما يجري هو محادثات تقريب  .بلجمه وإلزامه
  .1998استخدمه ميتشل في محادثات السالم في أيرلندا الشمالية عام 

  12/5/2010الشرق األوسط، 
  

  السياسية" حماس"أوباما توضيح لمواقف  هنية الى رسالة: يوسفأحمد  .5
 اكد الدكتور احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة أن الرسائل التي وجهها : معا-غزة

رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الى الرئيس االمريكي باراك اوباما، حملت عدة مضامين مهمة في 
 ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعالة من اجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، واقامة مقدمتها

  .، وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وديارهم67دولة فلسطينية على حدود 
ان رسالة التي وجهتها الحكومة المقالة عبر اطراف سياسية وازنة " معا"واشار يوسف في حديث لوكالة 

 األمريكي، جاءت انطالقا من اإلشارات االيجابية التي تحدث بها خالل زيارته االخيرة إلى الرئيس
أننا مع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ودعم وحدة الشعب "، حيث أردنا القول )القاهرة وأنقرة (

ة وسوف الفلسطيني واستقرار كيانه السياسي، وان الحكومة لن تكون حجر عثرة اما تحقيق المصالح
  ".تسخر كل الجهود والطاقات من اجل انجاحها

أردنا أن نتوجه إلى الرئيس األمريكي مباشرة وان نوجه له رسالة نشرح فيها مواقفنا في : "واضاف
مختلف القضايا، ال أن يقراء عن حماس والحكومة من خالل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية، أو من 

  .ألمريكيةخالل تقارير االستخبارات ا
وأشار يوسف إلى انه لم يعد باإلمكان عزل حركة حماس من العملية السياسية فهي جزء أصيل من 
الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل الشعب بعد االنتخابات التشريعية، وبالتالي فان مشاركة حماس 

تحاد األوروبي، أصبحت مهمة جدا لالستقرار السياسي، لذلك نحن نتواصل مع اإلدارة األمريكية واال
  .والمؤسسات الدولية

  11/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
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  "ن إما السالم وإما االستيطانا خيار"إسرائيل" أمام ":عريقات .6

  معأطلع صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية، في مؤتمر صحافي:  وكاالت–أحمد علي 
مصري على ما تنوي السلطة الفلسطينية التحدث فيه الجانب ال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط

على ما تم في الجولة األولى للمباحثات  و .مع الجانب األميركي في إطار المفاوضات غير المباشرة
   .واإلطار الذي يتحرك فيه الجانب الفلسطيني

حدث اآلن مع الجانب بدأنا بالحدود واألمن، ولدينا أمل في االنتهاء خالل أربعة أشهر، ونت"وقال عريقات 
لكن لألسف الشديد بعد ربع ساعة من إعالن بدء المفاوضات غير المباشرة، : "وأضاف ".األميركي

أعلنت إسرائيل عن استفزاز استيطاني بالقدس الشرقية، ونحن ننتظر رد اإلدارة األميركية على 
  ".التصرفات اإلسرائيلية

ي بناء المستوطنات واإلمالءات واالغتياالت واالقتحامات إذا اعتقدت إسرائيل أنها ستستمر ف"وأكد أنه 
أمام إسرائيل خيارين "، مشددا على أن "والحصار واالعتداءات، ومن ثم التحدث عن السالم فهي مخطئة

  ".إما السالم وإما االستيطان، وال يمكن أن تجمع بينهما
سلطة مع المبعوث األميركي كما أطلع عريقات عمرو موسى على مجمل االتصاالت التي أجرتها ال

  .للسالم جورج ميتشيل خالل الساعات الماضية بشأن عملية السالم
  12/5/2010العرب، قطر، 

  
  للشروع في المفاوضات غير المباشرةلمنطقة األسبوع المقبل لميتشل يعود : مطلعةمصادر  .7

ج ميتشل سيعود الى المنطقة قال مسؤولون فلسطينيون ان المبعوث االميركي لعملية السالم جور:  اهللارام
االسبوع المقبل للشروع في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، اذ سيقوم 
بجوالت مكوكية بين الرئيس محمود عباس في رام اهللا ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في 

  . القدس الغربية
. الربعة التي حددت للمفاوضات غير المباشرة على ملفي الحدود واالمنوتتركز المفاوضات في االشهر ا

وقالت مصادر مطلعة ان الطواقم الفنية الفلسطينية في ملفي الحدود واالمن، ستقدم تقاريرها الفنية الى 
ويقود الدكتور سميح العبد لجنة الحدود، فيما يقود لجنة االمن اللواء . عباس ولن تشارك في اللقاءات

  .ازم عطا اهللا مدير عام الشرطةح
وبحسب مسؤول كبير، فإن الجانب الفلسطيني يرى في المفاوضات غير المباشرة اهمية خاصة ألنها 
تسمح بوجود طرف ثالث يناقش الجانب االسرائيلي في كل ما يطرحه قبل ان ينقله الى الجانب 

 االسرائيلي يطرح افكاراً بعيدة من معروف ان الجانب«: »الحياة«وقال هذا المسؤول لـ . الفلسطيني
العقل، ومن المهم ان يتلقى الجانب االميركي مثل هذه االقتراحات التي حتماً سيرد عليها قبل ان ينقلها 

ورجح أال يحدث تقدم مهم في المفاوضات غير المباشرة بسبب مواقف الحكومة االسرائيلية التي . »الينا
  .من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في المئة 50ترفض التنازل عن نحو 

االشارات القادمة من حكومة نتانياهو تشير الى انها تعتزم ابقاء سيطرتها على القدس وغور «: وأضاف
 في المئة من 22االردن الذي يشكل من دون مدينة اريحا الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، نحو 

  .ل في هذه المنطقة مزارع ومصانع ومستوطنات زراعية واسعةوتقيم اسرائي. مساحة الضفة
  12/5/2010الحياة، 
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   من مغبة التضييق على الجهاز المصرفي"حماس" النقد الفلسطينية يحذر سلطةمسؤول في  .8
ان الجهاز » الحياة«قال مسؤول رفيع في جهاز سلطة النقد الفلسطينية لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة

ى البنك العربي بسبب إغالقه فرعين له في قطاع غزة وعزل موظفيهما تعسفياً فرض غرامة عل
والضرب بعرض الحائط النظم والقوانين واللوائح التي يخضع لها الجهاز المصرفي في أراضي السلطة 

: ، مضيفاً»من دون أن يبلغنا أو يتصل بنا«واوضح ان البنك العربي اتخذ هذا االجراء . الفلسطينية
  .» ألف دوالر، بسبب مخالفات300 على البنك العربي أعلى مخالفة، وتبلغ قيمتها فرضنا«

: ولفت المسؤول إلى أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض دعما هذا القرار، وقال
إدارة البنك اتصلت من أجل سحب المخالفة المالية في مقابل االعتذار، فأجابها كل من عباس وفياض «

ه قضية مالية مهنية ال نتدخل بها، ودعوها إلى االتصال مباشرة مع سلطة النقد، ونحن من جانبنا بأن هذ
  .»ابلغناها بأن المبلغ تم سحبه

وذكّر المسؤول بأن نجاح البنك العربي قام على أكتاف الشعب الفلسطيني الذي يضع معظم مدخراته به، 
وبالنسبة الى من يتحمل . اره بنكاً فلسطينياً اساساًوكذلك على المؤسسات الفلسطينية لثقتها به باعتب

أوالً البنك العربي ال يرى نفسه بنكاً فلسطينياً، فلقد أزال شعار قبة «: مسؤولية قرار االغالق، أجاب
الصخرة من البطاقات االئتمانية الخاصة به بقرار من الجمعية العامة للبنك، ورفع اسم القدس كمركز 

  .» الرئيسي هو عمان، لذلك فهو بنك أردنيرئيسي وأصبح المركز
ولفت إلى أنه على رغم أن للخطوة التي قام بها البنك العربي انعكاسها السلبي على ثقة المودعين بالبنك، 
إال أنه دافع عن خطوة البنك العربي هذه، رابطاً بينها وبين القضية المرفوعة على البنك في مدينة 

جزءاً من المسؤولية، مشيراً إلى الخطوة التي قامت بها اجهزة شرطة » حماس«نيويورك، وحمل حركة 
 ألف دوالر من حساب جمعية أصدقاء 400عندما تعرضت لبنك فلسطين واستولت على نحو » حماس«

هذه الخطوة التي قامت بها حماس تسببت بهزة كبيرة في الجهاز المصرفي في قطاع «: وقال. المريض
وأضاف أنه لم يسبق أن ارتكب أحد مخالفة بهذا الحجم إال الجيش . »كغزة، وأثارت مخاوف البنو

  .االسرائيلي خالل االنتفاضة الثالثة عندما استولى على مبالغ كبيرة من البنك العربي في الضفة
إلى البنوك بفرض ضرائب على الجهاز المصرفي قد تتسبب » حماس«ورأى أن الرسائل التي ابلغتها 

لمصرفي في غزة، الفتاً إلى مخاوف البنك العربي المشروعة ألنه في حال تم تحصيل في انهيار الجهاز ا
سيستخدم ضده في القضية المرفوعة ضده في «فإن ذلك » حماس«أي مبالغ من البنك العربي لمصلحة 

وضع البنك العربي حساس جداً «: وأضاف. »محاكم نيويورك، وسيتهمونه بأنه يمول اإلرهاب ويدعمه
لمسألة بالذات ألنه في حال خسارة القضية، فإن البنك سيكون مهدداً بإغالق جميع فروعه في في هذه ا
، مشدداً على حرص سلطة النقد الفلسطيني على البنك العربي كمؤسسة أردنية لها موقعها »العالم كله

  .على الخريطة االقتصادية الدولية
البنك بأننا على استعداد لدعمه في أي توصية، لذلك أبلغنا «ولفت إلى أن االسرائيليين يتربصون به 

خصوصاً أن لدينا اتصاالت دولية جيدة، ونحن على تواصل مع الخزينة األميركية، وسمعتنا الدولية 
ممتازة، فنحن متعاونون وطبقنا بقوة قانون غسيل االموال، ورفضنا تماماً فتح حسابات للقوى التنفيذية 

  .»في غزة
وأوضح . » آالف حساب للقوى التنفيذية لكننا أغلقناها فورا6ًتم فتح «انه » ياةالح«وكشف المسؤول لـ 

 باليين دوالر من خالل سلطة النقد وبحماية الجهاز المصرفي، وذلك من 5أنه منذ االنقسام تم إدخال 
ل خالل مساعدات وتحويالت تجار وهيئات دولية، الفتاً إلى أن سلطة النقد حريصة جداً على عدم الدخو

  .»نريد أن يستمر العالم في التعامل معنا«: وقال. في صراعات، لذلك فهي تطبق بقوة القوانين
وكشف أن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية أرسل رسالة إلى سلطة النقد يطالبها بالتعامل مع 

منهم عزيز لكننا حذرناهم من خالل لقاء بقيادات حماس في الضفة، و«، فهي الحكومة الشرعية »حماس«
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مدرجة على قائمة » حماس«الدويك، من مخاطر هذه الخطوة، وقلنا لهم إننا لن نتعامل معهم طالما 
  .وأوضح ان سلطة النقد تتعاطي مع األمر من منطلق مهني بحت ال عالقة له بالسياسة. »اإلرهاب

يش أرسلناه سيتابع هناك فريق تفت«وأكد أن سلطة النقد سترفض أي محاولة إلغالق البنك العربي، و 
البنك العربي يتعاون اآلن في قضية نقل الودائع، وعرضنا عليه سيولة، خصوصاً أنه «: ، وقال»عمله

  .»أغلق أجهزة السحب اآللي في الجنوب
وحذر من مخاطر الخطوة التي اتخذها البنك العربي ومدى انعكاسها سلباً على الجهاز المصرفي في 

: وقال. لتضييق الذي تمارسه السلطة في غزة على الجهاز المصرفيقطاع غزة، خصوصاً في ضوء ا
، مشدداً »حماس أصبحت تضغط على البنوك وتلجأ الى القضاء الذي هو خاضع لها في تنفيذ االحكام«

  .على ضرورة توافر الحرية التامة لعمل المصارف وعدم تدخل الحكومة
أغلق البنك العربي فرعه المتبقي، فأين ستذهب الجهاز المصرفي يعاني من خطوات حماس، ولو «: وقال

 في المئة من الرواتب تدفع بواسطة البنك 40، مشيراً إلى أن »البنوك األخرى المراسلة الوسطية
وحذر من أن البنوك المراسلة لن تخاطر . العربي، وهناك بليونا دوالر ودائع للمواطنين الفلسطينيين

مماثلة في غزة والضفة معاً حماية لمصالحها، لذلك فالوضع خطير بعالقتها الدولية، وقد تقوم بخطوة 
  .ومعقد للغاية

  12/5/2010الحياة، 
  

  تحذير من خطة إسرائيلية لتدمير الزراعة الفلسطينية غزة فيوزارة الزراعة  .9
الحملة اإلسرائيلية ضد البشر والشجر "حذرت وزارة الزراعة في غزة مما وصفتها بـ: الضفة الغربية

في الضفة الغربية وقطاع غزة، عادة أن استهداف االحتالل ألراضي المواطنين وممتلكاتهم " جروالح
  .يأتي ضمن خطة لتدمير القطاع الزراعي بكل مكوناته

إن هناك المئات من الدونمات الزراعية في مدن وقرى الضفة : "وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثالثاء
  ".خراً من قبل المغتصبين بحماية من جيش االحتالل اإلسرائيليالغربية تم تجريفها وحرقها مؤ

وأشارت إلى أن آخر هذه الممارسات بحق المزارعين وممتلكاتهم كانت حين أقدم عشرات المستوطنين 
الواقعة بين محافظتي نابلس وقلقيلية شمال " جيت"على حرق خمس دونمات زراعية من أراضي قرية 

  .الضفة الغريبة
الوزارة االعتداءات اليومية على المزارعين وممتلكاتهم ومنع قوات االحتالل لمزارعي واستنكرت 

الضفة الغربية من الوصول إلى أراضيهم لمجرد حرثها، موضحة أن القاطنين قرب المستوطنات يعانون 
 .األمرين من جراء االعتداءات اليومية عليهم وعلى مزارعهم

  12/5/2010السبيل، األردن، 
  

    لمصرتجاوزا استجداء وال  لإلدارة األمريكية توضيح لمواقفنا وليست رسائلنا :حمدانأسامة  .10
قدس "نفى القيادي في حركة حماس وممثلها في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ: بيروت
نه ال شك أ: "أن يكون الهدف من التواصل مع اإلدارة األمريكية استجداء للحوار مع أمريكا، وقال" برس

في إطار العالقات السياسية هناك أشكال مختلفة من الرسائل، بعضها يتم توجيهه بين الحلفاء واألصدقاء 
نحن في حركة . وبعضها بين الخصوم واألعداء، وبعض هذه الرسائل للذين ال يحسنون قراءة األمور

 من الحركة بناء على حماس لمسنا أن اإلدارة األمريكية ال تحسن قراءة مواقفنا وأنها اتخذت خطوات
وجدنا أنه ال بد من توجيه عدة رسائل لإلدارة األمريكية بعضها إعالمي  االستماع من طرف واحد، لذلك

وبعضها عبر وسطاء، ولكن ال يجب أن يفهم أنها استجداء، وإنما هي رسائل من مواقع المسؤولية 
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إسرائيل، وأن إضاعة الوقت بشكل عبثي الوطنية لتأكيد أن مسار التسوية قد مات وأن سبب المشكلة هو 
 ".بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ال يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية

هناك العبون دوليون : "ونفى أن تكون الرسائل الموجهة ألمريكا تجاوزا للدور المصري، وقال
موقفها، ومحاولة وإقليميون في الشأن الفلسطيني، ومن سياسة الحركة التواصل مع الجميع لتوضيح 

االتصال بجميع األطراف ال تعني تجاوزا ألحد وال استغناء عن دور أحد، نحن معنيون باالتصال بكل 
والحركة لم تتكلم يوما عن تجاوز الدور المصري ولم نكن في موقع . األطراف للدفاع عن حقوق شعبنا

ه صوابا وخطأ، وفي شرح مواقفنا، أن نهجو أشقاءنا العرب، ولكننا كنا صرحاء مع أشقائنا في ما نرا
ونطلب منهم أن يتفهموا أننا ندافع عن حقوق شعبنا، وأن التفريط بهذه الحقوق ليس ممكنا وأن مشروع 

 ". التسوية لم يثمر شيئا
ا لهم أننا مع المصالحة التي ال يقف ننحن في رسالتنا ألشقائنا المصريين كنا واضحين وأكد: "وأضاف

اقيل األمريكية والصهيونية،وأن المهم ليس فرض نصوص على حماس إلرضاء في وجهها إال العر
أمريكا أو على فتح إلرضاء حماس، وإنما إعطاء الفرصة لحركتي حماس وفتح ليتحاورا من أجل 

ونحن الزلنا نحرص على نجاح . التوصل إلى توافق بينهما برعاية مصرية بصير وبتوازن وحكمة
 ".ون نصوص المصالحة متفقة مع ما اتفقنا عليه ال أكثر وال أقلالدور المصري، ونريد أن تك

هناك اآلن مبادرة لطرح : "وأشار حمدان إلى وجود مبادرة جديدة يقودها أطراف فلسطينيون، وقال
مخارج من األزمة الراهنة، نحن من واقع حرصنا على المصالحة حريصون على التجاوب معها ومع 

 ".تقاص من ثوابتناكل فكرة تحمي حقوقنا دون ان
  11/5/2010قدس برس، 

  
  وعالقتنا مع مصر قوية..  للمفاوضات نكبة جديدةالسلطةعودة : الهندي .11

 محمد الهندي عودة .د "الجهاد اإلسالمي"اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة :  فتحي صباح-غزة 
 1948ه نكبة العام ب تش"جديدةنكبة " أنها إسرائيلالسلطة الفلسطينية إلى المفاوضات غير المباشرة مع 

 إلىوقال الهندي خالل لقاء مع صحافيين في مدينة غزة أمس إن العودة  .التي تحل ذكراها السبت المقبل
 كمجرمي حرب ارتكبوا جرائم أثناء إسرائيلتعني طي صفحة مالحقة قادة "المفاوضات غير المباشرة 
أت في جني ثمار هذه العودة من خالل انضمامها إلى  بدإسرائيل"، معتبراً أن "الحرب األخيرة على غزة

  ."منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، وتحسين سمعتها بعد تقرير غولدستون
العالقة "وقال إن . "التاريخي والحاضر في دعم الفلسطينيين وقضيتهم" أشاد بدور القاهرة من جهة أخرى
تجاوز أي خالفات "، لكنه أعرب عن أمله في " متينةوالجهاد تحافظ على أن تبقى العالقة. مع مصر قوية

حديثنا عن وجود اعتقال وتعذيب عناصر ينتمون "وقال إن  ."قد تثيرها تجاوزات أي جهاز أمني مصري
إلى الجهاد في أحد سجون مصر يأتي حرصاً منا على العالقة مع القاهرة وتجاوز التجاوزات، وليس 

ونحن ندرك دور مصر وندعمه من خالل الحرص عليه . الفلسطينيانتقاصاً من دورها في خدمة الشعب 
، على "المسألة أصبحت خلفنا"واعتبر أن . "ولفت النظر إلى التجاوزات عندما يقوم بها جهاز أمني بعينه

  . مع القاهرة حالياً"مقطوعة" بأن االتصاالت إقرارهرغم 
واعتبر أن . "لجهود النجازها ما زالت مستمرةإال أن ا"ونفى وجود أي اختراق في المصالحة الفلسطينية، 

المدخل الحقيقي لتأسيس توافق يكون إما باالتفاق على برنامج مشترك نعمل معاً من أجل تحقيقه في "
مرحلة زمنية واحدة، أو أن تكون لنا مرجعية نعود إليها تحت اسم منظمة التحرير، وذلك بإعادة بنائها 

 ."افق عليها الجميع يتووديمقراطيةعلى أسس سياسية 
  12/5/2010الحياة، 
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  والجميع يدرس المقترحات الجديدة.. أجواء إيجابية في ملف المصالحة: منيب المصري .12
أعلن رئيس التجمع الفلسطيني الوطني المستقل منيب المصري أن تقدما          ): د ب أ  ( – سمير حمتو    - غزة

رفين لديهما الرغبة الحقيقية في إنهـاء       مهما حصل في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس وان الط          
االنقسام، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس فور وصوله إلى غزة للقاء رئيس حكومة غـزة إسـماعيل                  

حصيلة جولة من اللقاءات مع الجهات الفلسطينية وعواصم عربية وغربية          "هنية وقيادة حركة حماس إن      
  ".المصالحةأفضت إلى خلق أجواء إيجابية تمهد فعال لتحقيق 

وأوضح المصري أن الشخصيات المستقلة قدمت خالل لقاءاتها مع كافة الجهات مقترحات وتـصورات              
وأفكار جديدة لتحقيق المصالحة، رغبة في إنهاء حالة االنقسام وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش فـي                

ا في إنهاء ملف االنقسام،     وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس والقيادة المصرية أبدت رغبته         . وحدة ووفاق 
وبين المصري أن الرئيس    . والعمل على إيجاد مخرج لتحفظات الفصائل على الورقة المصرية للمصالحة         

 للمصالحة، مؤكدا أن الجميع يدرس األفكار والمقترحات        مجاهزيتهمحمود عباس والقيادة الفلسطينية أبدوا      
  .الجديدة

  12/5/2010الدستور، األردن، 
  

   تنص على توقيع الورقة  جديد على صعيد المصالحة ونرفض سماع مقترحات الال: األحمد .13
ـ     األحمد عزام    أكد :وليد عوض  -رام اهللا     أيال يوجـد    ": "القدس العربـي  " رئيس كتلة فتح البرلمانية ل

نحن في فتح نرفض حتى سماع اية مقترحات ال تـنص           "، وقال   على صعيد ملف المصالحة   " شيء جديد 
 االنقسام وتحقيق   إنهاء جميع التحركات الجارية من اجل       أن إلى، مشيرا   "أوالورقة المصرية   على توقيع ال  

  .المصالحة تأتي ضمن ضرورة التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية
 كانت الجهود الفلسطينية المبذولة حاليا من قبل جهات فلسطينية مستقلة لتحقيق المـصالحة              إذاوبشأن ما   

فـتح ورقـة    " األحمـد  تحفظات حماس عليها قال      ألخذ مصر لفتح ورقة المصالحة      إقناع إطارفي  تأتي  
 المطلوب حاليا لتحقيـق المـصالحة توقيـع         أن، مشددا على    "المصالحة المصرية مرفوض بشكل نهائي    

  .حماس على تلك الورقة ومن ثم البحث في مالحظاتها على حد قوله
 األحمـد  مقترحات جديدة لفتح لتحقيق المصالحة الفلـسطينية قـال           أية نقل منيب المصري     إذاوحول ما   

  .حول كيفية الوصول للمصالحة'  جديد والذي يجري هو مناقشاتأيال يوجد " "القدس العربي"لـ
  12/5/2010القدس العربي، 

  
  تكمن في مسألة التدقيق في الورقة المصريةمطالب حماس : رضوان .14

 أيـة  رضوان القيادي في حركة حماس انه ال يوجد لدى حركتـه             لإسماعي  أكد :وليد عوض  -رام اهللا   
 مطالب حماس تكمن في مـسألة التـدقيق فـي الورقـة             أن المصالحة، موضحا    إلتماممقترحات معينة   

ـ     .المصرية  الثالثاء تعقيبا على ما تحدث به منيـب         "لألنباءوكالة قدس نت    "وقال رضوان في تصريح ل
 في حركة حمـاس     إنهم":  عن وجود مقترحات بشأن ملف المصالحة       الفلسطيني األعمالالمصري رجل   

  ." المصالحة المتعثرةإلتماممنفتحون على صيغ متوافق عليها بحيث تصمم معبرا 
  12/5/2010القدس العربي، 

  
  قيادة متنفذة في منظمة التحرير تستأثر بالقرار فيها:  جرارخالدة .15

خالدة  لفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيةالنائب في المجلس التشريعي ا قالت: رام اهللا
بالقرار فيها، وان  هناك قيادة متنفذة داخل منظمة التحرير تستأثر"إن : جرار خالل مؤتمر صحفي
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كبير الحقوق الفلسطينية، وسيعفي اإلدارة  استئناف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان، سيهدد بشكل
 ".مسؤولياتها السياسية والقانونية واألخالقي ة مناألمريكية واللجنة الرباعي

قرار استئناف المفاوضات أثلج صدر االحتالل وجعله يتنفس الصعداء بعد طول عزلة "أن  وأضافت
قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة نتيجة  "إن: وقالت .ومراوغة وانتظار، على حد وصفها

 ارة األمريكية عن مواقفها بوقف االستيطان، أمام تعنتظل تراجع اإلد الضغوط الخارجية، ويأتي في
ينطوي على أخطار  االحتالل ومضيه في بناء الجدار الفاصل، واحتجازه آالف األسرى خلف القضبان،

 ."مضاعفة
  11/5/2010قدس برس، 

  
 لها على عدوانها" مكافأة" في منظمة التعاون والتنمية "إسرائيل"قبول ": الشعبية" .16

قرار قبول عضوية الدولة في بيان صحفي مكتوب صفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و: رام اهللا
مكافئة للعدوان ولالحتالل وسياساته في "بأنه ) OECO(العبرية في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  ".االستيطان والحصار والتطهير العرقي وانتهاك المقدسات وحقوق اإلنسان
  11/5/2010قدس برس، 

  
  تصريحات فياض األخيرة اعتراف منه على فشل حكومته": حزب التحرير" .17

سالم فياض،  قال حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين إن كلمة رئيس الحكومة في رام اهللا: رام اهللا
، في مركز اإلعالم الحكومي في مدينة 2010-2009مؤتمر إطالق تقرير التنمية البشرية لعام  خالل

التنمية المستدامة ستبقى هدفاً وهمياً مع وجود االحتالل وممارساته، وأن على "ال فيها بأن رام اهللا، التي ق
اعتراف صريح من فياض بفشل خطة حكومته في "، بمثابة "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إنهائه

 أن بدأ يدرك"نسخة منه أن فياض " قدس برس"وأضاف الحزب في بيان مكتوب وصل  ".بناء الدولة
حلمه في بناء الدولة، والتي ال تعدو بلدية بحسب فهمه لمعنى الدولة، في ضوء برنامجه الذي صور بناء 
الدولة وقيادتها ببناء بلدية وإداراتها، ومع ذلك ها قد بدأ يدرك أو ربما كان يدرك من قبل ولكنه يضلل، 

  !". وجود االحتاللفعلى األقل بدأ يصرح بأن حلمه في بناء بلديته هدف وهمي في ظل
  11/5/2010قدس برس، 

  
  السنوار القيادي االحتالل ينهي عزل .18

ـ   يحيي السنوار  القيادي القسامي   أنهت عزل   " رامون"أن إدارة معتقل    " فلسطين أون الين  "أفادت مصادر ل
وأشـارت أنـه تـم    . في سجن رامون ونقلته إلى سجن نفحة الصحراوي بسبب تردي وضعه الـصحي            

لهيئة القيادية العليا ألسرى حماس قبل نحو أسبوع وجرى مساومته وابتزازه، حيث طلب             استدعاء عضو ا  
  .منه االتصال بقيادة حركة حماس في الخارج للضغط من أجل إتمام صفقة تبادل األسرى

  11/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  " اليهوديالنها حشاشة قلب الشعب"سنواصل البناء واالستيطان في القدس الموحدة : نتنياهو .19
 في تحد صارخ لالدارة االمريكية اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن :القدس المحتلة

اسرائيل ستواصل عملية التطوير واالستيطان في القدس الموحدة بهدف جعلها مدينة مزدهرة ونابضة 
  . بالحياة
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لعات الشعب اليهودي للعودة اليها والعيش واضاف ان العالقة بيننا وبين القدس ال يمكن قطعها وان تط
ان النضال من أجل  القدس هو نضال من أجل اثبات حقيقة " فيها مستمرة منذ آالف السنين موضحا 

  ". كون هذه المدينة لب قلب شعبنا
  12/5/2010وكالة سما، 

  
  وال عودة لالجئين"اسرائيل"الكتل االستيطانية ستبقى جزءا من : باراك .20

الكتـل  "العبرية الصادرة أمس عـن بـاراك قولـه ان          " معاريف" نقلت صحيفة    :ب.ف.ا-تلةالقدس المح 
مع التوقيع على التسوية    "واضاف  ". الالجئون في الدولة الفلسطينية   .االستيطانية ستبقى جزءا من اسرائيل    

ـ          . سيعلن عن نهاية النزاع ونهاية المطالب      ل يجب الوصول بسرعة الى محادثات مباشرة تبحث فيهـا ك
وال سيما بعد ان عشنا المحادثات لــ        "مشيرا الى انه يوجد قيد في المحادثات غير المباشرة          " المواضيع

  ".يجب الوصول بسرعة شديدة الى محادثات مباشرة. كل المواضيع معروفة.  سنة15
  12/5/2010الحياة الجديدة، 

  
 الحركة الصهيونية ستبقى فارغة إذا تخلّت عن القدس: رئيس الكنيست .21

اإلسرائيلي، رؤفين ريفلين الشعب اليهودي إلى التمسك أكثر ) البرلمان(دعا رئيس الكنيست : الناصرة
ونقلت  .، حسب رأيه"الحركة الصهيونية ستبقى فارغة إذا تخلّت عنها"بمدينة القدس المحتلّة، ذلك أن 

 للحركة الصهيونية التخلي إن القدس بحاجة إلى من يعي أنه ال يمكن"اإلذاعة العبرية عن ريفلين قوله 
خطر "، محذّراً من الجمهور اإلسرائيلي من "عنها، إذ أن الحركة الصهيونية ستبقى فارغة إذا فعلت ذلك

 ".فقدان أهمية القدس لديهم وتراجع اهتمامهم بها
، "أن ثمة من يعتبر في األحزاب الصهيونية القدس عائقاً ومشكلة أمام ضمان بقاء دولة إسرائيل"وأضاف 

سياسيون وشخصيات عامة سبق أن سعوا من أجل سن قوانين "حسب قوله، الفتاً النظر إلى أن هناك 
، حسب "لحماية القدس، واآلن أصبحوا يفتشون عن كل وسيلة إلفراغ هذه القوانين من كل مضمون

   .تصريحاته
 12/5/2010قدس برس، 

  
  طبيعية مستمرة فيهالم نتعهد بوقف اإلستيطان في القدس والحياة ال: ليبرمان .22

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان، للصحافيين خالل زيارة يجريها في : القدس المحتلة
ال يوجد أي اتفاق لتجميد البناء في شرق القدس والحياة الطبيعية في القدس : "اليابان، صباح اليوم

ال الصحافيين بأن المفاوضات غير المباشرة ورداً على سؤ". مستمرة كما في كل مدينة اسرائيلية اخرى
القدس هي : "انطلقت استناداً لتعهد اسرائيلي بعدم البناء في الحي اإلستيطاني رمات شلومو، قال ليبرمان
  ".مدينة موحدة ومفتوحة للجميع، اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهكذا ستكون في المستقبل

  12/5/2010وكالة سما، 
 

  بأي إسهام لدفع عملية السالم  ونرحب وسوريا"إسرائيل"بين   تحاول إشعال حربإيران: نتنياهو .23
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله  عننقلت وسائل إعالم إسرائيلية: ووكاالت –رام اهللا 

محاوالت إيران أخيرا "خالل جولة في شمال فلسطين المحتلة أمس شاهد خاللها تدريباً عسكرياً إن 
هذه المحاوالت "وأضاف أن ". التحريض على حرب بيننا وبين سوريا هو عمل يفتقر إلى أي أساس

   .بين البلدين" اإليرانية هي ترويج ألكاذيب بهدف تصعيد توتر العالقات
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وتطرق نتنياهو الذي رافقه في الجولة رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي بعد سؤاله من جانب 
ستئناف محادثات السالم مع سوريا عقب زيارة الرئيس الروسي ديمتري صحافيين إلى احتماالت ا
سوف نرحب بأي إسهام لدفع عملية السالم وأية خطوة فعلية يقوم بها جيراننا : "مدفيديف إلى دمشق قائال

المحادثات يجب أن "لكنه أضاف أن ". لتهدئة المنطقة والدخول في عملية سياسية بما في ذلك سوريا
شروط مسبقة فالطريق إلى السالم هي عبر المحادثات، وهذه هي نيتنا سواء مع الفلسطينيين تجري بدون 
  ".أو السوريين

  12/5/2010المستقبل، 
  

  تصعيد العقوبات على إيران مقابل صفقة إنجازات على المسار الفلسطيني: باراك .24
، إيهود باراك، كشف عن وزير الدفاع اإلسرائيليأن : تل أبيب من 12/5/2010الشرق األوسط، ذكرت 

بين إسرائيل واإلدارة األميركية، تقوم الواليات المتحدة بموجبها بتصعيد » صفقة غير مكتوبة«
اإلجراءات العقابية ضد إيران لمنعها من التسلح النووي مقابل قيام إسرائيل بمساعدتها على دفع عملية 

 .السالم وتحقيق إنجازات على المسار التفاوضي الفلسطيني
.  األميركية اليوم هي أفضل وأقوى مما تلتقطه العين المجردة-وقال باراك إن العالقات اإلسرائيلية 

. وهناك تطور إيجابي في الموقف األميركي من موضوع إيران، يجعله أقرب إلى الموقف اإلسرائيلي
 إسرائيل أن وليس في واشنطن فحسب، بل إن روسيا أيضا مثل الواليات المتحدة بدأت تقتنع بموقف

إيران تطور الذرة ألهداف عسكرية، وأن قادة إيران يستغلون فترة التفاوض بهدف كسب الوقت، وتجاوز 
وأضاف باراك أن المشكلة الوحيدة في . العراقيل التي تمنعهم حتى اآلن من الوصول إلى سالح نووي

من أنصار الرأي القائل بأنه ال  األميركية تتعلق بالموضوع الفلسطيني، وأنه -العالقات اإلسرائيلية 
. ولذلك، فإنه يؤيد التفاهم الكامل مع األميركيين في هذه القضية. يجوز اإلبقاء على خالف في هذا الشأن

وقال إن واشنطن معنية بمساعدة إسرائيل . ويرى أن إمكانية ذلك واردة، أيضا من الطرف اإلسرائيلي
ولكنه، أي باراك، يرى أن باإلمكان الذهاب أبعد وأعمق في . اللتقدم في المسيرة السلمية وهذا يتم حالي

هذا االتجاه، وذلك بطرح مبادرة سالم إسرائيلية تعطي دفعة قوية لمسيرة السالم تجعل األميركيين 
  . يدركون كم هم مهمون إلسرائيل

الحدود تضمن علينا أن نتوصل إلى تسوية سريعة في قضية «: وحول مركبات هذه المبادرة السلمية، قال
بقاء الكتل االستيطانية اليهودية ضمن حدود إسرائيل وضمان أكثرية يهودية في الدولة اليهودية، ودولة 
فلسطينية إلى جانبها في تواصل جغرافي وقدرة على الوجود الحر والسيادة واالستقالل واستيعاب 

 .»دوليةهناك حاجة لتسوية «وأما في موضوع القدس، فقال باراك، . »الالجئين
 ان هناك حاجة لمبادرة سياسية أن باراك أعتقدمن القدس ،  11/5/2010القدس، فلسطين، وأضافت 

لست واثقاً من انه يمكن . اسرائيلية تحدث اختراقاً مع الفلسطينيين، هذا األمر يتطلب اتخاذ قرارات
سياسية تستدعي دراسة الحاجة لمبادرة : "وأضاف ان ".تحريك األمر في ظل تشكيلة الحكومة الحالية

، مشيرا إلى ان مشاركته في الحكومة الحالية منع تشكيل حكومة "إمكانية توسيع الحكومة، وليس تغييرها
ويشمل اقتراح  .يمين ضيقة معزولة في العالم، وادى الى تبنيها لخارطة الطريق حل دولتين لشعبين

ودية واالعتراف بمطالبها األمنية إلى جانب باراك االعتراف بشروط إسرائيل أي االعتراف بها كدولة يه
تسوية شاملة لكل المنطقة ترتكز على إقامة دولتين لشعبين وعودة الالجئين لداخل الدولة الفلسطينية 

ووفقا لعرض باراك، فيمكن إدراج مطالب إسرائيل األمنية في إطار أن تكون الدولة  .المستقبلية
  .الفصائل الفلسطينية" إرهاب"حاربة ما أسمته الفلسطينية مجردة من السالح وتقوم بم
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   أن تتمخض مفاوضات السالم غير المباشرة عن حلول السالمنود :بيريز .25
أعلن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز امس ، أن تل أبيب تود أن تتمخض مفاوضات السالم غير 

  .لضمان أمنهاالمباشرة مع الفلسطينيين عن حلول السالم، ولكنه أكد حاجة تل أبيب 
ونقلت وكالة األنباء الروسية عن بيريز قوله امس في كلمة أمام طالب معهد جامعة العالقات الدولية 

أرى حالة ثورية هائلة تجري في العالم، وتقود إلى عالم ال توجد فيه ال «التابع لوزارة الخارجية الروسية
ن معظم الحروب كانت تشن من أجل وال توجد من حيث الجوهر أسباب للحرب، أل. جمارك وال حدود

  .»األرض، ولكن العلم اليوم أهم من األرض، وأعتقد أن العالم يسير نحو المساواة
 12/5/2010البيان، االمارات، 

  
   بناء في مستوطنات منطقة نابلس46لهدم  يعلن عن خطة االحتالل .26

ناء في مستوطنات منطقة  ب46أعلنت سلطات االحتالل عن خطتها لهدم : وكاالت-عبد الرحيم حسين
نابلس شمال الضفة الغربية، وجــزء من هذه االبنية ما زال قيد اإلنشاء والتي تعتبرها أقيمت بطريقة 

  .غير قانونية
اإلسرائيلية أمس فقد حصلت الصحيفة من سلطات االحتالل ”هأرتس“وبحسب ما نشر موقع صحيفة 

 المصادر تكثيفا لجهود الحكومة اإلسرائيلية في تجميد اإلسرائيلية على هذه الخطة، والتي اعتبرتها هذه
االستيطان في مستوطنات الضفة الغربية عشية بدء المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، حيث تم إبالغ 

 بناء آخر في مختلف 200مجلس المستوطنات في الضفة الغربية عن نية اإلدارة المدنية عن هدم 
  .المستوطنات

مجلس المستوطنين يتهم وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك بإعطاء هذه التعليمات، وأضاف الموقع أن 
واعتبر ذلك خطوات استفزازية من قبل باراك والجيش اإلسرائيلي اتجاه المستوطنين، حيث اتهم ايضا 
. باراك والجيش بممارسه مزيد من الضغوطات غير المقبولة خالل الفترة الماضية على المستوطنين

شار الموقع إلى انه يتوقع حدوث مصادمات مع المستوطنين خالل المرحلة القادمة، خاصة أن المرحلة وأ
جنوبي نابلس، والتي تعتبر من ” يتسهار“ ابنية في مستوطنة 6األولى من عمليات الهدم سوف تشمل 

 .طنينالمستوطنات األكثر تطرفا وشهدت العديد من المواجهات بين الجيش اإلسرائيلي والمستو
  12/5/2010االتحاد، االمارات، 

  
   ويستخف بالمقاطعة العربية في قمة المتوسط سيشاركليبرمان .27

أفيغدور ليبرمان، أمس، من أهمية تهديدات الزعماء العرب بمقاطعة " اإلسرائيلي"قلل وزير الخارجية 
 لحضور قمة وقال ليبرمان إنه سوف يسافر .قمة رؤساء دول البحر المتوسط إذا حضر هو القمة 

وتبجح .حزيران المقبل في برشلونة على الرغم من التهديدات /االتحاد من أجل المتوسط مطلع يونيو
نحن ال نفرض أنفسنا على "، وأضاف "إننى أعتزم ذلك وسوف أكون هناك": "اإلسرائيلية"قائالً لإلذاعة 

" صفعة على الوجه"بمثابة عدم حضورنا سوف يكون : "وزعم " .أحد ولن نفرض على أحد القدوم أيضا
ال يستطيع أحد أن يملي علينا تحديد الفريق أو الوفد الذي "وأكمل  .بالنسبة ألسبانيا التي تستضيف القمة 

  " .إرساله فنحن ال نقاطع أحداً ومن ال يريد الحضور فهذه مشكلته" إسرائيل"يتعين على 
  12/5/2010الخليج، 

  
  في حال فشل المفاوضات" اسرائيل"ـيطة السياسية لبخطة تغير الخر"بيرتس يطالب باراك  .28

طالب عضو الكنيست عامير بيرتس خالل آخر اجتماع لحزب العمل أن يقدم زعيم الحزب باراك للكتلة 
البرلماننية العمالية خطة سالم يمكن اعتمادها كأساس للمحادثات مع الفلسطينيين بمجرد انتهاء المحادثات 
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المحادثات غير المباشرة في أن تفضي إلى محادثات مباشرة فعلى باراك وإذا فشلت . غير المباشرة
  ".جاهزا بخطة تغير الخريطة السياسية السرائيل"عندئذ أن يكون 

  11/5/201القدس، فلسطين، 
  

  الخارجية االسرائيلية تنتقد تركيا لنصبها صواريخ مضادة للطائرات على حدودها مع سوريا .29
ر رفيعة في وزارة الخارجية االسرائيلية في القدس اليوم الثالثاء عن  أعربت مصاد: د ب ا-تل ابيب

استيائها من قيام تركيا بنصب بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على حدودها مع سوريا في لواء 
  .االسكندرونة

التركية قد نقلت عن مصدر عسكري تركي قوله ان هذه الخطوة تهدف الى صد "حريت "وكانت صحيفة 
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن المصادر قولها انه  .يركي أو اسرائيلي على ايران أو سورياهجوم ام

وأشارت المصادر الى انه في  .يتوجب على تركيا القيام بدور ايجابي في لجم البرنامج النووي االيراني
مشق وطهران حال تبينت صحة الخبر الذي اوردته الصحيفة التركية فان انقرة أصبحت تقف الى جانب د

  .بدال من ان تمنع تسلح ايران نوويا
ويذكر ان العالقات بين اسرائيل وتركيا قد توترت بعد انتقادات حادة وجهها رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب إردوغان للسياسات اإلسرائيلية على خلفية الهجوم االسرائيلي في قطاع غزة في مطلع العام 

  .الماضي
قات بين الدولتين عقب اساءة معاملة السفير التركي في اسرائيل من جانب نائب واستمر التوتر في العال

  ."وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون في وقت سابق العام الحالي
  11/5/2010القدس، فلسطين، 

 
  خبير الذرة اإلسرائيلي مردخاي فعنونو إلى السجنتعيد  العليا اإلسرائيلية المحكمة .30

مردخاي " اإلسرائيلي"المؤلفة من ثالثة قضاة، أمس، إعادة خبير الذرة " اإلسرائيلية"ليا قررت المحكمة الع
فعنونو إلى السجن لمدة ثالثة أشهر ألنه رفض خدمة الجمهور بدال من عقوبة السجن في مكان آخر غير 

  .القدس المحتلة 
ر بعد إدانته باالتصال وكانت محكمة الصلح في القدس قد فرضت على فعنونو عقوبة السجن لستة أشه

مع صحافيين وأشخاص أجانب وخرق بذلك القيود التي تم فرضها عليه منذ خروجه من السجن في العام 
2004.   

وقلصت المحكمة المركزية العقوبة إلى ثالثة أشهر وبعد ذلك بحثت في فرض الخدمة لصالح الجمهور 
  . سجن يتواجد فيه سجناء يهود على فعنونو الذي عبر عن خشيته من التعرض العتداء داخل

  12/5/2010الخليج، 
  

   عاما30 خالل "سرائيلإ"تحذر من مخاطر انهيار  تكشف عن دراسة "هآرتس" .31
عن دراسة أكاديمية إسرائيلية ، تحذر من انهيار دولة اسرائيل " هآرتس"كشفت صحيفة : القدس المحتلة
دة أسباب ومخاطر داخلية قد تؤدي إلى  عاما المقبل كحد أقصى ، مشيرة إلى ع30 - 20في غضون 

فان ثالثة أسباب " هآرتس"ووفق الدراسة التي نشرتها . االنهيار لمؤسسات الدولة وتعصف بمستقبلها
داخلية أضحت تنذر وتهدد بانهيار اسرائيل ، وإنها ستؤدي حتما إلى اختفائها ، وان السبب األول 

قطاع غزة ، والذي يدمر صورة اسرائيل كدولة يهودية واألساسي هو استمرار احتالل الضفة الغربية و
  .وديمقراطية أمام العالم ، وذلك كونها تسيطر على شعب بقوة السالح
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أما الخطر الثاني فيكمن بازدياد وتيرة وتنامي الجماعات اليهودية األصولية المتزمتة ، والتي ال يقوم 
لون عبئا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا ، وان تحول عناصرها بالعمل أو تأدية الخدمة العسكرية ، وهم يشك

اسرائيل إلى مجتمع متدين ال يعمل وال يتعلم المواضيع الضرورية الكتساب مهنة عصرية ، يعني 
انهيارها خالل عقدين أو ثالثة ، إذ أن الجيل القادم لدى المتدينين اليهود لن يعمل ، ونظرا لتزايد عددهم 

  .مآلها الزوالالكبير فإن إسرائيل سيكون 
أما الخطر الثالث فيعود إلى أسباب سياسية واقتصادية والمتمثل بمواصلة سياسة التمييز العنصري حيال 

 وإقصائهم في مجاالت العمل والتعليم ، داعية لتفادي الخطر بدمجهم في المجتمع 48فلسطينيي الـ
  .اإلسرائيلي

عسكريين اإلسرائيليين ينظرون إلى هذه المخاطر وأوضحت الصحيفة أن الكثير من النخب والسياسيين وال
بجدية ، وبدأوا بالتحرك والدعوة للتصدي لهذه التهديدات قبل فوات األوان لتفادي زوال إسرائيل ، من 

  .خالل التعجيل بحل الدولتين
كدت ، قد أ" هرتسليا لألمن والمناعة القومية"ويذكر إن دراسة أكاديمية كانت قد تم عرضها إمام مؤتمر 

أن دولة اسرائيل تواجه اخطارا إستراتيجية نتيجة تطور المقاومة العربية اإلسالمية ، واعتمادها 
  .زع الشرعية عنها في العالمإستراتيجية االستنزاف واالنهيار بموازاة اتساع حمالت ن

  12/5/2010الدستور، األردن، 
  

  ةعطاء إسرائيلي لتشغيل قناة تلفزيونية عربي: للمرة الثالثة .32
 طرحت اسرائيل عطاء للمرة الثالثة على التوالي لتشغيل قناة تلفزيونية إسرائيلية باللغة :القدس المحتلة

ذي "في ملحقها االقتصادي " هآرتس"العربية بعد فشل المحاولتين السابقتين ، حيث ذكرت صحيفة 
 أمس في مكاتب شركة ، أن وزير االتصاالت اإلسرائيلي موشيه كحلون عقد مؤتمرا صحفيا أول" ماركر

الكوابل واألقمار الصناعية وأكد أن إطالق مثل هذه القناة أمر ضروري وهناك حاجة لتسهيل وتمهيد 
  ".الطريق وتذليل العقبات أمامها

واعتبر رئيس مجلس شركة الكوابل اإلسرائيلية نيتسان حين أن عدم وجود قناة عربية هي فشل مستمر 
وجاء ". ح للمجموعات المستثمرة فقط التقدم للعطاء أن ال تكون خيريةلحكومات اسرائيل ، وأنه سيسم

في شروط العطاء الجديد المخصص للقناة المذكورة أن تمويل هذه القناة سيعتمد باألساس على اإلعالنات 
القنوات المجانية ، وسيتم إلزام القناة ببث ست ساعات يوميا فقط في العامين  المتضمنة في حزمة

 دقيقة في 20، وبعد ذلك لمدة ثماني ساعات يوميا ، وستلزم القناة ببث األخبار اليومية بطول األوليين 
  .السنة الثالثة من العمل فقط

  12/5/2010الدستور، األردن، 
  

  48فلسطينيي الـ انتقادات العتقال ناشطين بارزين من  .33
ة في المجتمع العربي في إسرائيل أجمعت ردود فعل الفعاليات السياسية المختلف:  أسعد تلحمي-الناصرة 

الدكتور عمر سعيد ورئيس جمعية » التجمع الوطني الديموقراطي«على اعتقال القيادي في حزب 
، على أن الخطوة تندرج ضمن التصعيد الحكومي »حزب اهللا«أمير مخول بتهمة التخابر مع » اتجاه«

تخويفهم ومالحقة قيادتهم سياسياً وتقييد واألمني المتصاعد في السنوات األخيرة ضد عرب الداخل بغية 
حرياتهم، كما أكدت أن التهم الموجهة للشخصيتين البارزتين في العمل األهلي ملفقة، معلنةً رفضها أن 

  .يكون التواصل مع الفضاء العربي جريمة أمنية



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1787:         العدد       12/5/2010ربعاء األ :التاريخ

أمس إن » ياةالح«لحقوق األقلية العربية المحامي حسن جبارين لـ » مركز عدالة القانوني«وقال رئيس 
استمرار للسياسة الجديدة التي وضعها شاباك في السنوات األخيرة التي تقوم على «اعتقال سعيد ومخول 

 . »مالحقة قيادات سياسية عربية على خطابها السياسي
  12/5/2010الحياة، 

  
   الف دوالر مقابل محاضرة لدعم حملته للمعاقين عقليا50ًنتنياهو طالب بـ  .34

االسرائيلية النقاب اليوم عن تسجيل لتحقيق اجرته الشرطة " يديعوت احرونوت"صحيفة  كشفت :تل ابيب
 الف دوالر اللقاء محاضرة في 50االسرائيلية مع احد الشهود الذي أكد بأن بنيامين نتنياهو طالب بمبلغ 

ى امواالً ونفى مكتب نتنياهو ان يكون قد تلق .اطار جمع تبرعات لمساعدة جنود واطفال ولكبار معاقين
  "من الجمعية المذكورة

  12/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   تحذّر من مخاطر االقتحامات للمسجد األقصى المبارك"األقصى"مؤسسة  .35
حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من تكثيف عمليات االقتحام التي يقوم بها : القدس المحتلة

ت المؤسسة في بيان أشارو. د األقصى المباركالمتطرفون اليهود ومسؤولون من حكومة االحتالل للمسج
  احتاللياًوقت نشير إلى أن هناك مخططاً"في  ، إلى أن تحذيرها يأتينسخة عنه" السبيل"لها وصل 

 تحاول أن تفرضه المؤسسة اإلسرائيلية االحتاللية بقوة سالحها على أرض الواقع، وهو مخطط متدرجاً
سلمين واليهود، وما هذه االقتحامات إال محاولة لفرض مثل هذا تقسيم المسجد األقصى المبارك بين الم

  ".المخطط الخطير والخبيث
  12/5/2010السبيل، األردن، 

  
  "توحيد القدس"حذر من مسيرة يهودية متطرفة اليوم إلحياء ت أوقاف القدس دائرة .36

الشيخ عزام الخطيب حذر مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة :  نادية سعد الدين–عمان 
وفق مزاعمها، " يوم توحيد القدس"قيام جماعات يهودية متطرفة اليوم األربعاء بتنظيم مسيرة إلحياء "من 

من القدس المحتلة " الغد" لـتوقع خالل حديثهو ".ما يشكل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين جميعاً
ين المقدسيين وعلى منازلهم ومحالهم وممتلكاتهم، اعتداء المتطرفين اليهود خالل المسيرة على المواطن"

على غرار ما حدث سابقاً، ما كان يتسبب في اشتباكات بين المستوطنين والمقدسيين الذي يدافعون عن 
  ".أنفسهم

  12/5/2010الغد، األردن، 
  

  مخطط استيطاني جديد إلقامة مجمع تجاري قرب القنصلية األميركية في القدس .37
 حاتم عبد ، أن عيسى الشرباتي،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 12/5/2010لجديدة، الحياة انشرت 
 مسؤول ملف القدس في حركة فتح كشف عن مخطط استيطاني جديد وسط مدينة القدس يشمل ،القادر

  شرقيوضع اليد على ثالث قطع أراض وقفية وإقامة مركز تجاري يهودي خلف القنصلية األميركية في
 متولي وقف الشيخ شمس الدين اليمللي تسلموا أمس إنوقال عبد القادر  . شمال منطقة باب العمودالقدس

 األرض بادعاء وإخالء العقارات إلزالةفي القدس " إسرائيلمدير لواء دائرة أراضي "أوامر إدارية من 
ترض على أوامر  المحامي ماجد غنايم سيعأنوأعلن عبد القادر  ".ملك لدائرة أراضي إسرائيل"أنها 
  .اإلسرائيلية األرض لدى المحكمة إخالء
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وتمت المصادقة عليه من دوائر بلدية االحتالل في "  أ4811"ويحمل المخطط االستيطاني الجديد رقم 
  .القدس وأصبح جاهزا للتنفيذ

ي  عام باسم الشيخ شمس الدين اليملل400ن هذه األراضي مسجلة كوقف إسالمي منذ أوأكد عبد القادر 
 ويتولى الوقف كل من زياد القواس ورأفت  أرض سعد وسعيد المقام عليها المسجد حالياًوتشمل أيضاً

وأضاف عبد القادر انه من المفارقات أن . 1992باكير بموجب حجة صادرة عن المحكمة الشرعية عام 
 .شرقي القدس يصل الزحف االستيطاني حتى إلى محيط القنصلية األميركية في

رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة ، أن القاهرةورام اهللا،  من 12/5/2010لخليج،  اوأضافت
لتقويض " إسرائيل"الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، اعتبر أن توقيت هذه الممارسات، يكشف سعي 

  " .هذه المخططات والممارسات إحراج لإلدارة األمريكية"وقال ". عملية السالم"جهود إحياء 
  

  سرائيلي لبناء وحدات استيطانية على حساب أراضي قرية عين ماهل إمخطط .38
حذر رئيس مجلس عين ماهل احمد حبيب اهللا من قرار لجنة التخطيط والبناء :  حسن مواسي-الناصرة 

) شرق الناصرة( وحدة سكنية على أراضي قرية عين ماهل 684اإلسرائيلية بالمصادقة على إقامة 
ومدير وزارة البناء واإلسكان في لواء الشمال، وأقرته وزارة " سيرت عيليتنت"والذي تقدمت به بلدية 

والقادمين الجدد " نتسيرت عيليت"البناء واإلسكان اإلسرائيلية، بادعاء توفير حلول سكنية لمستوطني 
ا سيزيد من حدة األزمة السكنية واألوضاع المأساوية نتيجة هذ" هاريونا د"وأوضح أن تنفيذ مخطط  .إليها

  .المخطط الكارثي الذي يتهدد عين ماهل، حيث سيحكم حصار القرية من جميع الجهات
  12/5/2010المستقبل، 

  
  يجرفون عشرات الدونمات في الضفة ومستوطنون يقتحمون أحياء في القدسال .39

 من أراضي قرية جالود جنوب  دونما30ً أمسجرف مستوطنون إسرائيليون : عالء المشهراوي، وكاالت
 غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة أن هذه العملية هي مقدمة اعتبرو.  نابلسمحافظة

  .لالستيالء على هذه األراضي ومصادرتها من أصحابها
 في منطقة أم القبا في األغوار الشمالية شرق الضفة الغربية بسبب انفجارات أثناء أمسواشتعلت النيران 

  . واشتعلت النيران في المراعي التي احترقت بالكاملمناورات تجريها قوات االحتالل،
وقالت لجنة الدفاع عن . األقصى حي سلوان جنوب المسجد أمساقتحم العشرات من المستوطنين و

أراضي وعقارات القدس في بيان صحافي إن عددا كبيرا من المستوطنين يتدفقون منذ ساعات الصباح 
 حزب أعضاء المتطرفين هم من أنوأضافت اللجنة . في البلدة "بيت يوناتان" البؤرة االستيطانية إلى

  .الليكود اليميني المتطرف وقد تواجد برفقتهم عدد من أعضاء الكنيست
وقام متطرفون من مستوطنة شيلو بجولة استفزازية على أراضي قرى ترمسعيا وكفرمالك والمزرعة 

حتالل التي رافقت هذه الجولة وقامت بإطالق الشرقية والطيبة وقرية حزما شمال القدس بحماية قوات اال
واقتحم عشرات . النار بكثافة بعد خروج األهالي احتجاجا على انتهاك أراضيهم ودخول المستوطنين اليها

  .اليهود المتطرفين حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة تحت حراسة وحماية قوات االحتالل
 12/5/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  سطيني يتهددهم خطر الترحيل من الضفة ألف فل150 .40

 ألف فلسطيني خطر الترحيل القسري من مناطق في الضفة الغربية 150 يواجه أكثر من : بترا–رام اهللا 
 االستيطانوقال خبير .  للمناطق الفلسطينية"إسرائيل" وفقا لتصنيفات "مناطق جيم"يطلق عليها اسم 

 تسعى من إسرائيل"ن إبترا في رام اهللا  وكالة نتش لمراسلوالخرائط في الضفة الغربية عبد الهادي ح
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 من السكان الفلسطينيين وذلك من أجل شق شوارع للمستوطنات "جيم"خالل مخططاتها لتفريغ مناطق 
  ." المستمر في الضفة الغربيةاالستيطاني لصالح البناء  مستقبالًاستخدامها وأيضاً

  12/5/2010الرأي، األردن، 
  

  ل تسقط تهمة وجهتها للشيخ رائد صالح لالحتالمحكمة .41
أسقط قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة أمس، ما تعتبره النيابة :  برهوم جرايسي-الناصرة 

  .المنسوبة إليه" التهمة"رفع العلم السوري عن الشيخ رائد صالح، وقرر تبرئته من " تهمة"اإلسرائيلية 
رفع العلم السوري، " تهمة" صالح قبل نحو ثالث سنوات، وكانت النيابة اإلسرائيلية قد وجهت للشيخ

  .خالل تظاهرة جرت في القدس نصرة للحرم القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك
، وأكد أن "إن الذي يجب أن يحاكم هو االحتالل اإلسرائيلي"وقال الشيخ رائد صالح بعد صدور القرار، 
 المتضامنين معه من الحركة اإلسالمية، وقوى سياسية من المعركة متواصلة في باقي القضايا، وشكر

  .48فلسطينيي 
  12/5/2010الغد، األردن، 

  
   بتصريحات أردوغان ويدعو لتحالف دولي لكسر حصار غزةيشيدالخضري  .42

أشادت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان  :غزة
ل أخرى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره حول سعي تركيا مع دو

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال  . شهرا16ًالعدوان اإلسرائيلي األخير قبل 
هذا الجهد يجب أن يكبر وتنضم إليه العديد من دول العالم "الخضري في تصريحات صحافية، أمس، إن 

الدور التركي في "وثمن الخضري  ".مليون وسبعمائة ألف فلسطيني محاصرين في القطاعمن أجل إنقاذ 
مساندة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى مواقف تركيا المشرفة في مراحل مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني، 
وبخاصةً في استمرار الفعاليات الداعمة لغزة ضد الحصار، إضافة لدور المؤسسات البارز في دعم 

  .المشاريع المختلفة لألسر الفقيرة والخريجين والعاطلين عن العمل 
  12/5/2010الخليج، 

  
  هنتقد المجتمع الدولي الذي يكافئ االحتالل اإلسرائيلي على جرائمي الزيرماجد  .43

يكافئ االحتالل "الفلسطيني، المجتمع الدولي الذي " العودة"انتقد ماجد الزير، مدير مركز : اسطنبول
يلي على ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ويسمح له باالنضمام إلى اإلسرائ

، خالل لقائه مع ودعا الزير ".منظمات دولية، دون أن يلبي الحد األدنى من تنفيذ قوانين حقوق اإلنسان
عدداً من منظمات المجتمع المدني  ضمن وفد يمثل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

 إلى تحرك برلماني أوروبي من أجل فرض عزلة على الجانب اإلسرائيلي ،10/5 االثنين يوماألوروبي 
، مؤكداً على أن "حتى يقوم بإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة، ويوقف جرائمه في كل فلسطين

  .، كما قال" وتقوية للجالد والشد على يده في جرائمهتنكراً للضحية"تعزيز مكانة تل أبيب دولياً يعتبر 
  11/5/2010 قدس برس،

  
   أسيرا15ً األسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل إلى قائمةارتفاع  .44

 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بأن قائمة األسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في :غزة
 أسير، بعد أن انضم إليها أسير من رام اهللا أتم عامه الخامس 15 ارتفع اليوم إلى سجون االحتالل

  .والعشرين في السجون اإلسرائيلية
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وأشار رياض األشقر المدير اإلعالمي باللجنة إلى أن األسير نائل صالح البرغوثي من رام اهللا والمعتقل 
  .سير على وجه األرض، يعتبر عميد األسرى الفلسطينيين وأقدم أ4/4/1978منذ 

وطالبت اللجنة الفصائل الفلسطينية اآلسرة لشاليط أن يضمنوا إدراج أسماء هؤالء األسرى في صفقة 
التبادل، حيث أنهم امضوا عشرات السنين داخل السجون، وتجاوزتهم كل صفقات التبادل التي أجريت 

  .مع العدو وصفقات حسن النوايا
  11/5/2010 قدس برس،

  
   بمهاجمة الطرادات المصرية لقوارب الصيادين الفلسطينيينتانوإصابشهيد  .45

 استشهد صياد فلسطيني وأصيب آخران اثر مهاجمة الزوارق البحرية المصرية، لمراكب الصيادين :رفح
وأفاد مراسلنا في مدينة رفح . الفلسطيني في عرض بحر رفح في ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء

 هاجمت قاربي صيد يعودان لصيادين فلسطينيين، حيث استولت على معدات أن ثالثة طرادات مصرية
الصيادين من مولدات كهربائية، وكشافات إضاءة، ومعدات الصيد ، وقام جنود الطرادات المصرية 
بتدمير القاربين الفلسطينيين بدهسهم، أثناء عملهم في البحر، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 

  .لنا أن الشهيد هو الصياد الفلسطيني محمد إبراهيم البردويلوأكد مراس .آخرين
  12/5/2010فلسطين اآلن، 

  
   بالضفة وغزةاألمنية األجهزة من قبل اإلنسان حقوقية تؤكد استمرار انتهاكات حقوق مؤسسة .46

 14 الشهر الماضي في مناطق السلطة الفلسطينية، منها  فلسطينيا16ًفيما توفي :  وليد عوض-رام اهللا 
 في غزة والقتل األنفاقفي قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية نتيجة الشجارات الداخلية وانهيار 

حكومة في ال الفلسطيني من قبل اإلنسان مؤسسة حقوقية الثالثاء استمرار انتهاكات حقوق أكدتالخطأ، 
 تقريرا حول "المظالمديوان " الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وأصدرت. الضفة والحكومة في قطاع غزة

، والتي وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية، 2010بريل أ /االنتهاكات التي رصدتها خالل شهر نيسان
 وقوع عدد من حاالت الوفاة ألسباب متفرقة، منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة إلىمشيرة 

  .اع غزة تنفيذ أحكام اإلعدام بحق مواطنين في قطإلى إضافةفوضى السالح 
 استمرار ادعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلىونوهت الهيئة 

 25ووفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت هذا الشهر 
  . حالة في الضفة الغربية14في قطاع غزة و

ي فتح التي تسيطر على الضفة تك اعتقاالت متبادلة في صفوف نشطاء حركوال بد من الذكر بأن هنا
 الهيئة استمرار وتزايد حاالت احتجاز األشخاص دون وأكدت. وحماس التي تسيطر على قطاع غزة

مراعاة ألحكام القانون األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحاالت أشخاصاً في قطاع 
  .ربية فيما تواصلت االعتداءات على الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في قطاع غزةغزة والضفة الغ

ال زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة الستمرار حاالت االعتقال التعسفي واالعتقال دون " التقرير وأضاف
ابريل في  /وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خالل شهر نيسان. "إتباع اإلجراءات القانونية في عملية التوقيف

 منها حول عدم 125 شكوى ضد األجهزة األمنية، تركزت 141 شكوى من بينها 201الضفة الغربية 
  .صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً

  شكوى ضد56 شكوى من بينها 84 ابريل /أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل شهر نيسان
 شكوى يدعي المواطنون من خاللها عدم صحة إجراءات 38األجهزة األمنية العاملة في القطاع، منها 

  .التوقيف، واالعتقال على خلفية سياسية
  12/5/2010القدس العربي، 
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   فتيات اخترعن عصا للمكفوفينثالثة من خالل "إنتل" في معرض األولىفلسطين للمرة  .47

 العام بان األمين المقبل للقاء األسبوعطينيات من نابلس األمم المتحدة  تزور ثالث فتيات فلس:نيويورك
وستعرض أسيل الشعار وأسيل أبو ليل ونور . كي مون، بعد تصميمهن عصا الكترونية للمكفوفين

العارضة على األمين العام لألمم المتحدة اختراعهن الذي يحذر صوتياً المكفوفين من الحواجز، وذلك بعد 
والجائزة الكبرى في .  التكنولوجي في سان خوسيه في والية كاليفورنيا"إنتل"في معرض مشاركتهن 

  . ألف دوالر، وستكون هذه أول مشاركة فلسطينية في هذا المعرض المرموق75المعرض هي 
. وال يبلغ عمرهن األربع عشرة سنة. ونروا في نابلسلألوتدرس الفتيات في مدرسة عسكر التابعة 

إنهن عبقريات المستقبل، فدخول ثالث فتيات ": ونروا كريس غانيس عن الفتياتاألث باسم وقال، المتحد
 ."الجئات إلى عالم يهيمن فيه الذكور إلى مجال العلوم، أمر ال يصدق

  12/5/2010الحياة، 
  

  "الوطن البديل"سابق يقود حملة للتصدي لـالردني األوزراء ال رئيس .48
أحمد عبيدات انه يسعى الطالق حملة وطنيـة للتـصدي لمـشروع            أعلن رئيس الوزراء االسبق     : عمان

ووقـع علـى     ".مؤامرة صهيونية تستهدف االردن مثلما استهدفت فلسطين      "الذي اعتبره   " الوطن البديل "
 شخصية ، كما يجري االعداد الطـالق موقـع          350عبيدات بهذا الخصوص حتى اآلن نحو      وثيقة كتبها 

  .الكتروني لنفس الغرض قريبا 
و إن حقـائق العالقـة التاريخيـة        ". ان ال تناقض بين الهويتين االردنية والفلـسطينية         " ؤكد الوثيقة   وت

والجغرافية الوثيقة بين األردن وفلسطين خالل العصور، وانتماء األردنيين والفلسطينيين القومي وواقعهم            
متميـزة، تعززهـا طبيعـة      الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العالقة حالة خاصة            

  ".الروابط وقوة الوشائج وعمق المصالح المشتركة بينهما 
  12/5/2010الرأي، األردن، 

 
  األردنية  تطلب إزالة عراقيل تدفق خضارها وفاكهتها إلى األسواق المحلية"إسرائيل" .49

ـ   : عصام مبيضين  يـة علـى    احتجت لدى السلطات األردن   " إسرائيل"أن  " السبيل"كشفت مصادر مطلعة ل
العراقيل التي وضعت أمام تدفق منتجاتها من الكاكا والمنجا والجزر وغيرها إلى األسواق المحلية، األمر               

  .الذي أكده وزير الزراعة سعيد المصري
" إسـرائيل "وعبر الكيان الصهيوني عن رغبته بإلغاء إلزام المستوردين وتجار التجزئة المتعاملين مـع              

  .المنتجات تدل بوضوح على كونها منتجا إسرائيليابوضع إشارة خاصة على تلك 
ويحرص األردن على عدم استيراد أية منتجات من المستوطنات التي ال تعتـرف الحكومـة األردنيـة                 

  .بقانونية وجودها أساسا
وسيتناول االجتماع أيضا الذي يستغرق ساعات، تسهيل انسياب المنتجات األردنيـة مـن الخـضراوات               

ضي السلطة الفلسطينية عبر الحدود المشتركة، وبحث سبل حلحلة التصلب اإلسـرائيلي            والفواكه إلى أرا  
  .انسياب الخضراوات والفواكه األردنية إلى المناطق الفلسطينية" إسرائيل"تجاه منع 

  12/5/2010السبيل، األردن، 
  

  ويحذرها من اي عدوان" إسرائيل"يدعو لمقاطعة  بري .50
لس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان سـيتمكن مـن التـصدي ألي              أكد رئيس مج   ":الخليج "-بيروت  

ستعاني من فشل استراتيجي جديد إذا بادرت للعدوان، معبراً عن قلقه وليس عـن   " إسرائيل"عدوان، وان   
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مجالس دول األعضاء   "وطالب  . على لبنان أو سوريا أو غزة       " إسرائيلي"خوفه من إمكان حدوث عدوان      
  " .والشركات التي تتعامل معها" إسرائيل"اإلسالمي بإنشاء مكتب لمقاطعة في منظمة المؤتمر 

ودعا بري، أول أمس، في االجتماع االستثنائي التحاد مجالس دول منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي فـي                  
، مشيداً بالمواقف التركيـة     "إسرائيل"اسطنبول حول دعم الشعب الفلسطيني، لموقف عملي ضد انتهاكات          

شعب الفلسطيني، ومستعرضاً االنتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، والرواية الملفقة حول          دفاعاً عن ال  
   ."إسرائيل"صواريخ السكود، وحذر من نكبة جديدة تعد لها 

  12/5/2010الخليج، 
  

  "حزب اهللا"علومات عن طائرات بال طيار لدى م ":ة، الكويتالسياسة" .51
بـصفقة  " حزب اهللا "غربية في لبنان في معلومات عن تزود        تدقق أجهزة استخبارات     : خاص -" السياسة"

 2005التي سبق أن جربها فـي العـام         , "مرصاد واحد "طائرات من دون طيار أكثر تطوراً من طائرة         
  . ألنها غير فعالة2006ولكنه لم يستخدمها في حرب 

 مـصنوعة فـي   ,حصل على عدد كبير من الطائرات من دون طيـار " حزب اهللا"وأفادت المعلومات أن    
  .ويصل مدى التحكم بها إلى كيلومترين, الصين ومعدلة في إيران

وتعمـل  , بما يمكن من إخفائها بسهولة في مخابئ تحت األرض        , وتتميز الطائرات الجديدة بصغر حجمها    
وقد تم تطويرها وإضافة كاميرات على بعضها وتحميلها مواد شديدة الحساسية من            , على البنزين الخاص  

  .وتم تغيير لونها األساسي, رين وفلمونات الزئبقنوع كلس
  12/5/2010السياسة، الكويتية، 

  
  ي وعربيحدود الدولة الفلسطينية مطلب مصر: الغيطأبو  .52

 ـ في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب  المصريأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية  : سالي وفائي
المفاوضات في السلطة الفلسطينية ـ ان حدود الدولة محادثاته مع الدكتور صائب عريقات مسئول ملف 
وأنه في حالة التوصل الي االتفاق علي حدود الدولة  .الفلسطينية مطلب مصري وعربي لن نتنازل عنه

   . الفلسطينية سيكون ذلك هو األساس الذي ستقوم عليه المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية
يلية عن أن المحادثات غير المباشرة ستتركز فقط حول األمن وردا علي سؤال حول التسريبات االسرائ

وتأجيل موضوع القدس والحديث عن دولة فلسطينية مؤقتة قال أبو الغيط ان الطرح األمريكي عندما جاء 
للفلسطينيين بفكرة المحادثات غير المباشرة ونقلوها الي الفلسطينيين ثم تحدثوا بها معنا في مصر كان ان 

ريكي سوف يركز علي عنصرين في الحقيقة وبدأوا بعنصر واحد وقال العنصر األساسي الجانب األم
واألول الذي سينصب عليه النقاش هو مسألة حدود الدولة وهو مطلب مصري مستمر منذ نهايات إدارة 

   . الرئيس جورج بوش
ن السؤال يطرح فيرد وأضاف أبو الغيط انه فيما يتعلق بالدولة المؤقتة مرة اخري آمل ان تكون أخيرة أل

عليهم بأننا النقبل بدولة ذات حدود مؤقتة والمجتمع الدولي ال يوافق وال داعي الضاعة الوقت وهذا هو 
   . الموقف الذي نتبناه في مصر

  12/5/2010االهرام، مصر، 
  

  "علمية السالمال تعمل ما يكفي حالياً لدفع "اإلدارة األميركية : وميدفيديفاألسد  .53
 إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة على ضرورة الرئيس بشار األسد أكد: راهيم حميدي اب-دمشق 

من جانبه، أعلن الرئيس ديمتري ميدفيديف االتفاق مع الموقف السوري على ذلك، مؤكداً . الدمار الشامل
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وءاً، األمر األوضاع القائمة تزداد توتراً وس"استمرار بالده في تحريك عملية السالم في المنطقة ألن 
  ".الذي ينعكس بدوره على األوضاع العامة القائمة في الشرق األوسط

تحدثنا في : "قال األسد و.وكان األسد وميدفيديف يتحدثان في مؤتمر صحافي عقد بعد جلسة محادثات
وكال البلدين مهتم تقليدياً بتحقيق السالم في الشرق األوسط، وروسيا هي راع من . موضوع السالم

لكن في فترة التوقف، . اة األساسيين لعملية السالم التي انطلقت في مدريد، وهذه العملية اآلن متوقفةالرع
من الممكن للبعض أن يقوم بإجراءات تعزز فرص السالم أو بالعكس، قد يقوم بإجراءات ربما تنسف 

اء على األماكن المقدسة ونحن نعتبر أن طرد الفلسطينيين من القدس والمس أو االعتد. كلياً عملية السالم
وحصار الفلسطينيين في غزة، من الخطوات واإلجراءات التي قد تؤدي إلى نسف عملية السالم في شكل 

  ."كلي
العراقيل "إن المحادثات تناولت عملية السالم و: وكان مدفيديف قال في بداية المؤتمر الصحافي

رة وطرق تجاوز هذه المحنة حتى نتوصل إلى والمصاعب التي تواجه العملية السلمية في اآلونة األخي
ننطلق من أن التوتر الالحق في الشرق : "، مضيفاً"استئناف العملية التفاوضية بين العرب واإلسرائيليين
ومن جانبي، أكدت خصوصاً أن روسيا ستستمر . األوسط وخيم وينذر باالنفجار الجديد وحتى بالكارثة

استئناف العملية السلمية في الشرق األوسط على األساس الدولي في بذل قصارى جهدها للمساعدة على 
من المفترض، ويجب أن تكون نتيجة لمثل هذه الجهود التسوية الشاملة والعادلة : "وزاد". المعترف به

 اإلسرائيلي وتحرير كافة األراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة -والطويلة األمد للنزاع العربي 
ستقلة التي ستعيش في سالم وأمن مع كل من دول هذه المنطقة، وقبل كل شيء مع الفلسطينية الم

  ".إسرائيل
حان الوقت ألن نعمل شيئاً ملموساً : "وسئل ميدفيديف عن الدور الروسي في إحياء عملية السالم، فأجاب

اد الوضع القائم إذ كانت األحداث في اآلونة األخيرة تتطور حسب السيناريو السلبي للغاية، وبالتالي ازد
لكن المشكلة هي كيف "وزاد أن المرجعيات متوافرة لتحقيق السالم ". سوءاً أكثر فأكثر في اآلونة األخيرة

وأنا أرى في هذا السياق الدور الذي . وتتلخص المشكلة في عدم وجود اإلرادة السياسية. سنستمر ونتقدم
انات المتوافرة لدينا لالستمرار في االتصاالت يمكن أن تضطلع به روسيا في اإلفادة من الفرص واإلمك

  ". اإلسرائيلي ومع األطراف المعنية-والحوار مع كافة أطراف النزاع العربي 
، قال انه يوافق مع الموقف القائل "ستقوم بكل ما يتوجب عليها لدفع عملية السالم"وبعدما قال إن روسيا 
على كل حال ال يمكننا أن نجلس : "وزاد".  لدفع هذه األمورال تعمل ما يكفي حالياً"إن اإلدارة األميركية 

وأكرر أن األوضاع القائمة تزداد توتراً وسوءاً، األمر الذي ينعكس بدوره على . مكتوفي األيدي
األوضاع العامة القائمة في الشرق األوسط، بالتالي فإننا على استعداد لمواصلة الجهود المطلوبة، بما في 

تنا المتمثلة في مؤتمر موسكو الدولي في شأن الشرق األوسط الذي من المفترض كحد ذلك في سياق فكر
  ".أدنى أن تسفر عنه نتائج مرحلية لألعمال والجهود المشتركة التي تبذل حالياً

  12/5/2010الحياة، 
  

   ومصر تهددان بمقاطعة قمة المتوسط باسبانيا بسبب مشاركة ليبرمان سورية": هآرتس" .54
االسرائيلية في عددها الصادر امس الثالثاء، نقال عن ' هآرتس'قالت صحيفة : هير اندراوسالناصرة ـ ز 

مصادر دبلوماسية اوروبية وصفتها بانّها رفيعة المستوى، ان دوال عربية، هددت بمقاطعة قمة االتحـاد               
ركة وزيـر   المقبل في مدينة برشلونة االسبانية على خلفية مـشا        ) يونيو(من اجل المتوسط في حزيران      

  .الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان
وبحسب المصادر عينها فان التهديد العربي بمقاطعة القمة يعتبر تشديدا للمقاطعة العربية لوزير الخارجية              
االسرائيلي، وذلك الن ليبرمان لن يكون رئيسا للوفد االسرائيلي، انّما مشاركا فيه فقط، على حـد قـول                  
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الصحيفة عن مصادر سياسية عالية المستوى في تل ابيب قولها ان العرب يرفـضون              ونقلت   .المصادر
جملة وتفصيال المشاركة في مؤتمرات يكون فيها الوزير ليبرمان، كما انّهم يرفضون المخاطرة بالتقـاط               

 وفي نفس السياق اعلن وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الثالثـاء انّـه            . صورة مشتركة معه  
  . سيشارك في القمة المذكورة على الرغم من معارضة دول عربية بينها مصر وسورية

  12/5/2010القدس العربي، 
  

  " منظمة التعاون والتنمية"إلى " إسرائيل" تعقد مؤتمراً لدعم القدس وتنتقد ضم العربيةالجامعة  .55
عقد مؤتمر لدعم القدس تنفيذاً لقرار في القاهرة أعلنت الجامعة العربية عن  ":الخليج "-رام اهللا، القاهرة 

 في تصريحات  عمرو موسىوقال األمين العام للجامعة. قمة سرت، من المتوقع أن تستضيفه الدوحة
، "مهما كانت الصعوبات" اإلسرائيليين"العرب لن يتركوا القدس لقمة سائغة في يد "صحافية، أمس، إن 

، رافضاً الحديث عن "لدوحة خالل زيارته القريبة إليهاسيتشاور حول عقد المؤتمر في ا"وأشار إلى أنه 
وانتقد موسى بشدة ضم  ".لقد بدأت وننتظر ما ستسفر عنه من نتائج"المفاوضات غير المباشرة وقال 

إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، معرباً عن دهشته لضم دولة قائمة باالحتالل وتستثمر " إسرائيل"
  .تلة ثروات األراضي المح

  12/5/2010الخليج، 
  

     األطباء العرب يرفضون زيارة القدس  .56
دعت لجنة القدس باتحاد األطباء العرب المؤسسات الدينية اإلسالمية  : محيي الدين سعيد-القاهرة 

والمسيحية في العالم العربي إلى تفعيل فتوى األزهر الشريف التي أكد عليها اإلمام األكبر الدكتور أحمد 
ؤخرا بعدم جواز زيارة المسلمين للقدس في ظل االحتالل، وهو نفس قرار الكنيسة األرثوذكسية الطيب م

  ".دخول بيت المقدس مع المسلمين فاتحين بعد تحريرها"في مصر التي قررت 
 10 حاخاما إلى المسجد األقصى يـوم        45واستنكرت اللجنة في بيان صدر الثالثاء الزيارة التي قام بها           

في تكرار للتدنيس الذي قام به الـسفاح        "لجاري وتدنيسه فى ظل حماية من سلطات االحتالل،         أيار ا /مايو
ودعـت اللجنـة     . مما أدى إلى اندالع انتفاضة األقـصى       2000للمسجد عام   " اإلسرائيلي أرييل شارون  

  .نجامعة الدول العربية إلى مراجعة قرارها بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع اإلسرائيليي
  12/5/2010الخليج، 

  
   ألغام مضادة للدبابات قرب الحدود مع غزةمخبأضبط : مصر .57

قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة األمن المصرية ضبطت اللية قبل الماضية :  يسري محمد-رفح 
وأفادت المصادر أن معلومات . مخبأ لأللغام األرضية في منطقة قريبة من الحدود بين مصر وغزة

زة األمن تفيد قيام بعض السكان المحليين باستخدام منطقة مقابر المقرونتين برفح لتخزين وردت ألجه
شديدة االنفجار وتهريبها إلى " تي إن تي"األسلحة واأللغام األرضية تمهيدا لتفريغها من المادة المتفجرة 

 . قطاع غزة عبر األنفاق
  12/5/2010الشرق األوسط، 

  
  دوالر للفلسطينيين مليون الكويت تتبرع بخمسين .58

 مليون دوالر لمصلحة صندوق البنك الدولي لدعم اإلصالح 50تبرعت الحكومة الكويتية بمبلغ : )كونا(
. وبرامج التنمية الفلسطينية، وأصبحت الكويت الثالثة عالمياً واألولى عربياً بين ممولي هذا الصندوق 

لجابر الصباح بالتوقيع ممثالً عن الكويت مع البنك وقام السفير الكويتي لدى واشنطن الشيخ سالم عبداهللا ا
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الدولي ممثالً بمدير البنك اإلداري خوان هوزيه دابوب على اتفاق يتم بموجبه تحويل المبلغ إلى صندوق 
  . البنك 

  12/5/2010الخليج، 
 

  لتمديد قانون الطوارئ بمجموعات تعارض عملية السالم و"خلية حزب اهللا" بـتتذرع مصر .59
طلبت رسمياً تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين "أنها الحكومة المصرية في بيان صحافي أعلنت 
التهديدات الخطيرة المستمرة على االمن "، مؤكدة ان الهدف االساسي من ذلك هو مواجهة "اضافيين

 مصر مستهدفة من قبل مجموعات"وأكد البيان أن ". القومي التي يمثلها االرهاب وتهريب المخدرات
 -تعارض التزامها باقامة دولة مدنية وتعارض جهودها من أجل تسوية عبر التفاوض للنزاع العربي 

 شاروأ".  عاما30ًاالسرائيلي وكذلك معاهدة السالم التي ابرمتها مع اسرائيل والسارية منذ اكثر من 
المؤامرة التي "رة هي التي واجهتها مصر خالل السنوات االخي" ابرز االنشطة االرهابية" الى ان البيان

حاكتها خلية ارهابية لحزب اهللا بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة الى االراضي 
 ". الفلسطينية المحتلة

  12/5/2010السفير، 
  

  إلى االنتقال للمفاوضات المباشرة بأسرع ما يمكن" إسرائيل"أوباما يدعو الفلسطينيين و .60
واشنطن نقالً عن مراسـلها مينـا العريبـي، أن الـرئيس            ، من   12/5/2010الشرق األوسط،   ذكرت  

األميركي باراك أوباما طمأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، باتصال هاتفي عبـر فيـه عـن                 
. التزامه بمحاسبة أي طرف يضعف الثقة خالل المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين             

أعاد التأكيد على دعمه القوي لتأسيس دول فلسطينية مستقلة قابلة          "يض أن أوباما    وأفاد بيان من البيت األب    
هنأ الرئيس عباس ببـدء     "وأضاف البيان الصادر أمس أن أوباما       . "للحياة تعيش بسالم وأمن مع إسرائيل     

مـع  ، التي تعتبرها واشنطن خطوة مهمة باتجاه محادثات مباشـرة           " الفلسطينية -المحادثات اإلسرائيلية   
 .اإلسرائيليين وقيام دولة فلسطينية

بحثا الحاجة لكال الجانبين بالتفـاوض بجديـة        "وقال البيان الصادر عن البيت األبيض إن أوباما وعباس          
وبحسن نية واالنتقال من المحادثات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة بأسرع وقت ممكن من أجل               

  . "هائيالتوصل إلى اتفاق على قضايا الحل الن
عبر عن تقديره لتواصل الرئيس عباس األخير مع الشعب اإلسرائيلي من خالل          "وأضاف البيان أن أوباما     

ظهوره على التلفزيون اإلسرائيلي، ودعا الرئيس عباس لفعل كل ما يمكنه لمنع التحريض ضد إسـرائيل          
  . "أو نزع الشرعية عنها

عن مراسلها عبد الرحيم حسين ووكـاالت، أن وكالـة   ، نقالً 12/5/2010 االتحاد، االمارات،   وأضافت
أكد التزامه العميق   "، نقلت بياناً للرئاسة الفلسطينية جاء فيه أن الرئيس األميركي           )وفا(األنباء الفلسطينية   

أكـد  "، كمـا    "بعملية السالم حرصاً على المصالح العربية واإلسرائيلية والفلسطينية واألميركية والدولية         
اء الرئيس عباس في واشنطن خالل الفترة القادمة، وذلك للحديث بشكل معمق حول كافة              حرصه على لق  

  ".األمور المتعلقة بصنع السالم
  

  والفلسطينيين" إسرائيل" يرحب ببدء المفاوضات غير المباشرة بين األوروبياالتحاد  .61
   األوروبي كاثرين أشتون    رحبت المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن باالتحاد      :  وكاالت –أحمد علي   
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والفلسطينيين، واعدة بأن يبذل االتحاد األوروبي مـا فـي          " إسرائيل"ببدء المفاوضات غير المباشرة بين      
  .وسعه للمساعدة في مفاوضات السالم في الشرق األوسط

12/5/2010العرب، قطر،   
  

  ترحب بأول جولة من المفاوضات غير المباشرة" الرباعية" .62
 اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط أمس بأول جولة محادثات غير مباشـرة بـين               رحبت): ب.ف.أ(
  .في الشرق األوسط " سالم شامل"نحو " مرحلة مهمة"والفلسطينيين، معتبرة أنها " اإلسرائيليين"

بـين  (تشكل مرحلة مهمة نحو مفاوضـات ثنائيـة مباشـرة           "وقالت اللجنة في بيان إن هذه المحادثات        
وسالم شامل في الشرق األوسط يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مـستقلة قابلـة              ) والفلسطينيين" لإسرائي"

وأضاف أن اللجنة تدعو األطـراف      " . وجيرانها" إسرائيل"للحياة وتعيش بسالم وأمن جنباً إلى جنب مع         
  . إلى مواصلة هذه المفاوضات

12/5/2010الخليج،   
  

  موجودة في سوريا وتركيافلسطين كانت : أمريكي" بروفيسور" .63
زعم البروفيسور جاي بي ديسيل من جامعة تينيسي األمريكية أن مملكة فلسطين الكبرى             ): آي.بي  .يو  (

  .كانت موجودة من قبل ضمن الحدود السورية وتركيا الحالية 
للحفريـات  " تـل تينـات   "عن ديسيل، وهو عضو فريق      " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   

ألثرية في تركيا، تأكيده عند ترؤس مؤتمر أبحاث الشرق القديم في جامعة حيفـا، أن فلـسطين كانـت                   ا
 قبـل   11 وال   12موجودة بين مدن حلب وحماة وأنطاكية والحدود التركية  السورية فـي القـرنين ال                

  .الميالد 
دول أصغر في المناطق التي     وقال إنه بعد انهيار ساللة الحثيين في القرن الثالث عشر قبل الميالد، نمت              

  .كانت تحت حكمهم، وواحدة منها كانت فلسطين 
تـل  "وزعم ديسيل في محاضرته أن هذه النتيجة استخلصت من بعد العثور على دليل جدي في حفريات                 

، فيما وجدت كتابات مماثلة في كـل مـن          "فلسطين"، وأنه عثر في الموقع على كتابات حثية هي          "تينات
  .         زعمه حلب وحماة، حسب

12/5/2010الخليج،   
  

   الف عربي سنويا36الحوادث المرورية تتسبب في مقتل  .64
 قالت المنظمة العربية للسالمة المرورية يوم الثالثاء ان الحوادث المرورية في العالم :)رويترز (-تونس

  .ية جسيمة الف مصاب اضافة الى خسائر ماد400 ألف قتيل ونحو 36العربي تسقط سنويا اكثر من 
وأضافت المنظمة التي تتخذ من تونس مقرا في بيان لها بمناسبة االحتفال باسبوع المرور العربي ان 

  .النشرات االحصائية تفيد ان اكثر من نصف مليون حادث يسجل كل عام في العالم العربي
رور اذ يفقد وذكرت ان العالم العربي مصنف في المرتبة االولى عالميا في مجال ضحايا حوادث الم

وطالبت المنظمة الدول العربية  . دقيقة بسبب حوادث المرور15الوطن العربي بمعدل مواطن واحد كل 
مضيفا ان الدول الصناعية " حرب شوارع"بوضع اليات عملية للحد من الحوادث التي وصفتها بأنها 

  .الغنية التي تصدر للوطن العربي ماليين العربات نجحت في تقليص الحوادث
  11/5/2010وكالة رويترز، 
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  !"إسـرائيل" تنتظر سيناريوهاتأربعة  .65
وأخيرا نجحت المساعي األميركية لتذليل الصعوبات التي كانت تقف أمام اقناع طرفي            : حسن البراري . د

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي البدء في محادثات غير مباشرة بعد أن ساهم اإلستيطان في تـدمير كـل                 
  .ت منذ أن تولي الرئيس باراك أوباما سدة الحكم في البيت األبيضفرص المحادثا

 رضـخت أخيـرا     - التي يجمع طيف واسع من المحللين السياسيين بأنها تتعنت بشأن الـسالم            -إسرائيل
للمطالب األميركية وقبلت بالتفاوض، غير أن علينا أن ال نسقط من حساباتنا أن كل مـا يريـده رئـيس                    

بنيامين نتنياهو وائتالفة المتطرف هو اتباع استراتيجة إدارة النزاع بدال مـن حلـه،              الوزراء اإلسرائيلي   
فعلى الرغم  . وهذه اإلستراتيجية إن نجحت يمكن لها أن تقلل من فرص إقامة حل الدولتين في قادم األيام               

فضي هـذه   من االعالن عن بدء المفاوضات غير المباشرة فإن الكثير من المراقبين غير متفائل في أن ت               
  .المحادثات إلى التوصل إلى معاهدة سالم تضع نهاية لصراع زاد عن ستة عقود

مـاذا بعـد    : "في عددها األخيرة، نشرت مجلة تايم األميركية تقريرا أعده توني كارون حمـل عنـوان              
تحيالت قال فيه أن الحكومة اإلسرائيلية ال تخفي رأيها القائل بأنه من سابع المس            " محادثات الشرق االوسط  

أن ينحج طرفا الصراع في حل النزاع مرة ولألبد في الوقت الحالي، والسبب في تدني درجة التفاؤل هي                  
ليس فقط الخالفات بين طرفي الصراع في قضايا مفصلية هامة بالنسبة لهما وإنما ألن الرئيس الفلسطيني                

ر التقرير إلى أن محمود     ويشي. محمود عباس في وضع ضعيف يجعله غير قادر على التوصل إلى سالم           
عباس يعاني من ضعف في مكانته بين الفلسطينيين التي تتسم بعدم االستقرار، كما أن التقرير يشير إلى                 
حقيقة وجود أحزاب إسرائيلية متطرفة في اإلئتالف الحكومي لن تقبل حتى بشروط معقولة للتوصل إلى               

رائيلية قبل أقل من أسـبوعين تقـول فيـه أن           ويشير التقرير إلى ما نشرته صحيفة هآرتس اإلس       . سالم
الرئيس أوباما كان قد أخبر عددا من الزعماء األوروبيين بأنه إذا ما تبين أن المفاوضات بين الفلسطينيين                 

 -واإلسرائيليين لن تثمر فإنه في هذه الحالة سيدعو إلى عقد مؤتمر دولي لبحـث الـصراع الفلـسطيني                 
وبما أن أوباما يقول ما قاله فـإن        .  اإلسرائيليين ويثلج صدر الفلسطينيين    اإلسرائيلي، وهو أمر يثير حنق    

  .هذا سبب إضافي يجعلنا نرى أن الفرصة الحالية قد ال تستثمر جيدا على حد تعبير المجلة
على كل، هناك في واشنطن من يعتقد أن إسرائيل لم يعد أمامها مناص من الرضوخ لمنطق الـسالم ألن           

ونشير هنا إلى مقالة جون ميرشايمر في صحيفة شـيكاغو          . تظرها في المنطقة هو قاتم    المستقبل الذي ين  
تريبيون في التاسع من الشهر الجاري والتي يقول فيها أنه وبالرغم من آمال الرئيس أوباما في أن تفضي                  

ـ     ضل، فـإن  هذه المحادثات غير المباشرة إلى إقامة دولة فلسطينية وأن يكون حل الدولتين السيناريو المف
ويرى ميرشايمر أن األراضي المحتلة ستكون جـزءا        . ميرشايمر يقول أن شيئا من هذا القبيل لن يحدث        

في نهاية األمر من إسرائيل الكبرى، وعندها ستكون إسرائيل دولة فصل عنصري مذكرة بنظام الفـصل                
  .العنصري في جنوب أفريقيا الذي إنتهى قبل عقدين من الزمان

أوال، : ا يسميه جون ميرشايمر أربعة أنواع من المستقبل إلسرائيل في األراضي المحتلة           يتناول المقال م  
أو أكثر من أراضي الضفة الغربية وكل قطـاع         % 95حل الدولتين وفيه يمنح الفلسطينيين ما يقارب من         

 غزة مع تبادل أراض لتعويض الفلسطينيين عن األراضي التي من الممكن أن تحتفظ بها إسـرائيل مـع                 
والبديل عن حل كهذا هـو أن يكـون         . الموافقة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية        

وفي مثل هذه الدولة    . هناك إسرائيل الكبرى التي تشمل كل األرض التي تقع إلى الغرب من  نهر األردن              
عتهـا الـصهيونية ألن     فإن إسرائيل ستكون دولة ثنائية القومية وديمقراطية وعندها تفقـد إسـرائيل طبي            

كما يمكن إلسرائيل أن تقـوم بطـرد        . الفلسطينيين في نهاية األمر سيتفوقون على اليهود من حيث العدد         
وهـذا  . الفلسطينيين من إسرائيل الكبرى للحفاظ على طابعها اليهودي عبر القيام بعلمية تطهير عرقـي             

، عندما قامـت بطـرد      1948 حرب عام    اإلجراء ليس غير مسبوق إذا قامت إسرائيل بإجراء مماثل في         
أما الخيار األخير فهو إقامة نظام فصل عنصري وفيه         .  ألف فلسطيني من بيوتهم وقراهم     700أكثر من   



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1787:         العدد       12/5/2010ربعاء األ :التاريخ

تقوم إسرائيل بزيادة سيطرتها على األراضي المحتلة وتسمح للفلسطينيين فيه بنظام حكم ذاتي محدود في               
  .كانتونات معزولة وغير متصلة

شايمر أن حل الدولتين هو الحل األمثـل غيـر أن الواقـع يـشير إلـى أن غالبيـة                    ويضيف جون مير  
فهناك ما يقارب من    . الضرورية لتمكين تنفيذ مثل هذا الحل     " التضحيات"اإلسرائيليين غير مستعدة لتقديم     

النصف مليون مستوطن أو أقل من ذلك بقليل في األراضي المحتلة، وهناك أيضا بنـى تحتيـة مكثفـة                   
وحسب استطالع للرأي أجراه معهد ترومان في الجامعة العبرية، هناك ما يقـارب مـن      . إلتفافيةوطرق  

من اليهود اإلسرائيليين يعتقدون أنه يجب توظيف كل الوسـائل الممكنـة لمنـع اخـالء معظـم                  % 21
  .مستوطنات الضفة الغربية، والمقصود هنا بكل الوسائل هو توظيف القوة المسلحة والعنف لمنع ذلك

والمفارقة هنا هي أنه يوجد في إسرائيل من يؤمنون بأن حل الدولتين يصب في صالح دولتهم، ويـشير                  
جون ميرشايمر لكل من تسيبي ليفني رئيسة حزب كديما وإيهود أولمرت رئيس الوزراء السابق، غير أن                

زالت المطلوبـة إلقامـة     أيا منهم عندما كانوا في السلطة لم يكن مستعدا أو لم يكن قادرا على تقديم التنا               
وهؤالء الذين لم يكن في وسعهم عمل ذلك عندما كانوا في السلطة هم من غير المتوقـع                 . دولة فلسطينية 

أن يساعدوا في ذلك وهم خارج السلطة كمواطنين إسرائيليين عاديين بالرغم من أنهم مازلوا يعملون في                
سرائيل وعلى مدى العقد الماضي قـد انحـرف         وهذا أمر مفهوم نظرا ألن مركز السياسة في إ        . السياسة

وبشكل كبير لليمين، وبالتالي ال يوجد في إسرائيل حزب سياسي كبير مؤيد للـسالم وال حتـى حركـة                   
  . سياسية كبيرة يمكن لها المساعدة في هذا األمر

راطية بقيـادة   ويتناول ميرشايمر في مقالته الهامة حقيقة وجود من يعتقد أن على اإلدارة األميركية الديمق             
باراك أوباما أن تجبر إسرائيل لكي تقبل بحل الدولتين، فالواليات المتحدة تعتبر أقوى دولة فـي العـالم                  
وينبغي أن يكون لها تأثير كبير على إسرائيل بسبب الدعم المادي والدبلوماسي الكبير التي تخص به تل                 

ميركي أن يضع ضغطا كافيا على إسـرائيل        غير أن ميرشايمر يشير إلى أنه ال يمكن ألي رئيس أ          . أبيب
والسبب الرئيس وراء مثل هذا العجز األميركي هـو         . حتى تغير األخيرة من سياساتها نحو الفلسطينيين      

 عـارض البنـاء     1967فعلى سبيل المثال، كل رئيس أميركي بعد حـرب عـام            . وجود لوبي إسرائيل  
 ذلك لم يتمكن أي منهم من اجبار إسـرائيل علـى            اإلستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، ومع     

التوقف في بناء المزيد من المستوطنات، وال يوجد دليل قوي بأن الرئيس أوباما سـيكون مختلفـا عمـا                   
فبعد أن تولى الرئيس أوباما الحكم بفترة قصيرة طالب الرئيس أن تجمد إسـرائيل  . سبقوه في هذا المجال   

ما هي النتيجة؟ تشدد نتنياهو فـي       ". النمو الطبيعي "ما تسميه إسرائيل بـ     كافة أشكال االستيطان بما فيه      
  .موقفه وتراجع باراك أوباما تحت ضغط شديد من قبل  لوبي إسرائيل

وأكثر ما يمكن أن يأمله الرئيس أوباما هو خلق زخم لعملية السالم، مع أن الكثير من المراقبين يتفهمون                  
نبان سينخرطان في محادثات غير نهائية في وقت تستمر فيه إسرائيل           بأن المفاوضات هي ظاهرية، فالجا    

باستعمار األراضي الفلسطينية وهذا يفضي إلى النتيجة األكثر منطقية في نهاية األمر وهـي إسـرائيل                 
وإذا ما تحقق مثل هذا السيناريو،      . الكبرى في المنطقة الممتدة بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط         

ال الشرعي المطروح هو من سيقطن في هذه الدولة، وأي نظام سياسي سيكون فيها؟ الدولة لن                فإن السؤ 
تكون ديمقراطية ثنائية القومية  على األقل ليس على المدى المنظور، فغالبية اليهود الساحقة ليس لها أي                 

 تكون إسرائيل   والشيء الوحيد الذي يضمن أن    . مصلحة في أن تسكن في دولة يهيمن عليها الفلسطينيون        
لكن هذه اإلستراتيجية المميتة سـتلحق      . الكبرى يهودية الطابع هي وضع التطهير العرقي موضع التنفيذ        

ضررا بالغا في موقف إسرائيل األخالقي وفي عالقتها مع اليهود في الشتات، وكذلك سـتلحق ضـررا                 
ن له أن يقبل بمثل هذه الجريمة       كبيرا في موقفها الدولي، ولن يكون هناك أي صديق حقيقي إلسرائيل يمك           

لهذا السبب فإن اإلحتمال األقوى أن تتحول إسرائيل إلى نظام فصل عنصري، وهناك حاليـا               . األخالقية
قوانين خاصة وطرق منفصلة واسكانات منفصلة في الضفة الغربية، كما أن الفلسطينيين هم موجـودون               
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ايمر إلى حقيقة أن هناك إثنـين مـن رؤسـاء           ويشير ميرش . في بؤر معزولة عن بعضها البعض وفقيرة      
إذا فشلت  : وزراء إسرائيل السابقين كانا قد أشارا إلى نفس النقطة، وهنا يمكن اقتباس أولمرت عندما قال              

: مساعي حل الدولتين فإن إسرائيل ستواجهة نضاال كما كان موجودا في جنوب أفريقيا، وحسب أولمرت              
طبعا أولمرت قال الحقيقة إذا ال يمكن لنا أن نتخيل في أن            ". سرائيلما أن يحدث هذا حتى تنتهي دولة إ       "

تصمد دولة نظام فصل عنصري على المدى البعيد، فالقيم التي يستند عليها نظام الفصل العنصري هـي                 
معادية تماما للقيم الغربية الرئيسية، فكيف عندها ألي شخص أن يقوم بالدفاع عـن إسـرائيل أخالقيـا                  

وكيـف  ! وتدين العنصرية ) segregation(لواليات المتحدة التي تمقت الفصل بين الناس        وبخاصة في ا  
فدولة من هذا النوع    ! عندها ستبرر الواليات المتحدة استمرار العالقات الخاصة مع دولة فصل عنصري؟          

  .ستكون عبئا إضافيا على الواليات المتحدة
 التي يتبعها لوبي إسرائيل دفاعا عن إسرائيل هـي          في نهاية المقال يجادل جون ميرشايمر بأن السياسات       

والمفارقة أن لـوبي إسـرائيل      . نفس السياسات التي ستعمل على تدمير إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية         
يستمر في ذلك بالرغم من وجود بديل آخر وهو حل الدولتين الذي ال يتعارض مع يهودية الدولة وال مع                   

ويستغرب ميرشامير أن ال يقوم مؤيدو إسرائيل في الواليات المتحـد           . اطيةطبيعتها الصهيونية والديمقر  
بالعمل على المساهمة في خلق الظروف المناسبة لتنفيذ حل الدولتين، فالعمل بعكس ذلك غير مفهوم وال                

  .مبرر من ناحية أخالقية أو حتى إستراتيجية
ة تعيش لحظة تاريخية استثنائية وبخاصة فـي        ما تقدم يمثل قراء عميقة لديناميكة السالم وغيابه في منطق         

ظل التغيرات في موازين القوى التي سادت المنطقة على أثر التخلص من نظام البعث العربي في بغداد                 
ومع الفهم العميق واإلتفاق الكامل مع ما ذهب إليه ميرشايمر، فإن           .  2003في التاسع من نيسان من عام       

ية اإلنتظار مطوال ولهذا السبب جاء مبعوث عملية السالم جورج ميتشل           الحكومة األميركية ال تملك رفاه    
وفي افتتاحيتها التي نشرت في التاسـع مـن الـشهر           . للمنطقة وأعلن عن بدأ المفاوضات غير المباشرة      

تتفهم ) الواليات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية    (الجاري، تقول بوسطن غلوب أن األطراف الثالث        
وبالتالي ترى اإلفتتاحية أن هناك قواعد يجب على الجميع التمسك          . نزاع هو في مصلحة الجميع    أن حل ال  

والقاعدة الذهبية هي أن يلتزم طرفـا       . بها أو اإللتزام بها إذا كنا نريد أن يكون هناك أي أمل لحل النزاع             
 اإلفتتاحية للقول بأن    وتذهب. الصراع بأن ال يسمحوا ألي استفزاز من أي اتجاه يعمل ليحبط المفاوضات           

هناك مخربين سيستهدفون علمية السالم بغية تقويضها وهم المستوطنون اإلسرائيليون المتطرفون وكذلك            
واإلستفزازات التي قد تخرج من أي طرف من هؤالء ستستهدف تحقق نتيجة واحـدة ال               . حركة حماس 

 العناصر الراديكالية وهذه مهمـة      اجبار الطرف اآلخر ألن يطلب من المفاوضين العمل على كبح         : غير
ومـع ذلـك يـستمر اإلسـرائيليون        . وتعتبرهم اإلفتتاحية بأنهم أعداء لعملية الـسالم نفـسها        . مستحيلة

والفلسطينيون الحفاظ على فكرة أن قادة التيار المركزي لدى الجانبين يمكن لهـم أن يـسيطروا علـى                  
ر قائمة بالتحريض الفلسطيني حتـى تجـادل أن         ويقال أن إسرائيل تقوم بتحضي    . متشددين على الهامش  

 التي تـرى أن     -وتقول اإلفتتاحية . إسرائيل ال يمكنها صنع السالم حتى يتم أنهاء الفلسطينيين المتشددين         
 أنه وبالرغم من عدالة هذا الشكاوى فإنه ال         -للفلسطينيين مطالب مماثلة يمكن استخدامها في المفاوضات      

وتحث الصحيفة أن يعمل مبعوث السالم األميركي جورج ميتشل         . مفاوضاتيمكن السماح لها بتقويض ال    
على اقناع الفلسطينيين واإلسرائيليين على أن يتبنون مقاربة اسحاق رابين الذي تعهد بأن يفاوض كما لو                

  .كما لو أنه ال توجد مفاوضات" االرهاب"وأن يقاتل " ارهاب"أنه ال يوجد 
وهنا نشير إلى التقريـر الـذي   . لمحادثات السالم في الشرق األوسطلهذا يطالب البعض في وضع إطار    

وضع "أعدته إيزابيل كيرشنر ونشرته صحيفة نيويورك تايمز في الرابع من الشهر الجاري حمل عنوان               
، عرجت فيه على لقاء الرئيس المصري حسني        "إطار في الشرق األوسط لمحادثات السالم غير المباشرة       

ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع شرم الشيخ في سيناء، ووصـول مبعـوث              مبارك ورئيس الوزرا  
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اإلدارة األمريكية إلى المنطقة في خضم اإلستعدادات النهائية لبدء محادثات السالم غير المباشـرة بـين                
يـث  ويشير التقرير إلى أن الشعور العام في المنطقة يفتقر إلى الحمـاس، ح            . الفلسطينيين واإلسرائيليين 

أعرب المسؤولون اإلسرائيليون عن تشككهم في إمكانية التوصل إلى إتفاق جديد، بينما حذر المسؤولون              
الفلسطينيون الجانب اإلسرائيلي من القيام بأي خطوة من شأنها نسف المحادثات الوليدة، إذ تـم تأجيـل                 

يلية خططها لبناء وحـدات     المحادثات غير المباشرة في شهر آذار الماضي بسبب إعالن الحكومة اإلسرائ          
لذا حرص القادة على الجانبين على تجنب أي تصريحات قد تبـدو            . إستيطانية جديدة في القدس الشرقية    

من جهته، صرح دان مريدور، وزير شؤون اإلستخبارات اإلسرائيلية،         . إستفزازية، رغم إستمرار التنافر   
ن محادثات التقارب غريبة، السيما وأن الحكومات       ، وأن الفكرة م   "المحادثات الحقيقية ستكون مباشرة   "بأن  

اإلسرائيلية المتعاقبة عقدت محادثات مباشرة مع الفلسطينيين بشكل متقطع طيلة األعوام الـست عـشرة               
وبينما أوضح مسؤولون أمريكيون أن الغرض من الوساطة األمريكية بين الطرفين هو التقريب             . الماضية

ادثات المباشرة في أقرب فرصة، فالطرف الفلسطيني يصر علـى عـدم            بينهما وتمهيد الطريق نحو المح    
إستئناف المحادثات المباشرة قبل تجميد بناء المستوطنات تماماً، وبخاصة في مدنية القدس الشرقية التـي               

وصرح كبير المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات لراديـو إسـرائيل   . يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم  
غي على إسرائيل تجنب أي خطوات منفردة خالل األشهر األربعـة القادمـة سـواء ببنـاء                 قائالً إنه ينب  

  . مستوطنات جديدة أو بطرد الفلسطينيين من األحياء العربية بالقدس الشرقية
وفي إشارة لمشاعر نقص الثقة المتبادلة بين الجانبين، قال داني أيالون، نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي،               

مثل مقاطعة البـضائع اإلسـرائيلية      " جة غير مسبوقة من الحركات اإلستفزازية الفلسطينية      مو"إن هناك   
ويوضح التقرير أن هـذه     . 1994المصنعة في المستوطنات، وهو ما يعد إنتهاكاً لإلتفاق اإلقتصادي لعام           

بو لبـده أن    كما أوضح وزير اإلقتصاد الفلسطيني حسن أ      . المقاطعة الفلسطينية جزء من المقاومة السلمية     
هذه المقاطعة ليست معادية إلسرائيل، وإنما تهدف إلى التمييز بين البضائع المنتجة في المستوطنات غير               
الشرعية والمنتجات اإلسرائيلية التي يتم إستيرادها حسب اإلتفاق اإلقتصادي، غير أن أيالون لـم يقتنـع                

لسلطة الفلسطينية إتخاذ القرار ما إذا كانت شريكاً        قبل بدء المحادثات، ينبغي على ا     "بتفسير أبو لبده قائالً     
  ". للسالم الحقيقي، ووقف اإلستفزازات الحالية ومقاطعة إسرائيل

الموقف العربي من كل ما يجري هو في غاية الحذر بالرغم من أنه داعم على ما يبدو للقرار الفلسطيني                   
 مايكل سالكمان تقريراً نشرته صـحيفة       وفي هذا السياق أعد   . في الموافقة على بدء مفاوضات عن قرب      

نيويورك تايمز في الثاني من أيار الحالي أشار فيه إلى دعم الوزراء العرب لبدء المحادثات عن قـرب                  
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وذلك إلعادة الحياة للعرض األمريكي الذي لم يـر النـور فـي الـشهر          

و بادين خطط بناء وحدات إستيطانية جديـدة فـي القـدس            الماضي بعد إعالن إسرائيل وخالل زيارة ج      
وكان الوزراء العرب قد إجتمعوا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلـب مـن                 . الشرقية

قيادة السلطة الفلسطينية التي تسعى للحصول على الدعم العربي قبل أن أن تعلن موافقتها على الـدخول                 
  .  عن قربثانية في معركة المفاوضات

والتقرير يبين أنه وبالرغم من موافقة الوزراء العرب والفلسطينيين على بدء محادثات السالم، فإنهم لـم                
يتنازلوا عن أهمية التركيز على قضية المستوطنات، وفي البيان الختامي صرح الوزراء بأن المحادثـات               

ل في وقـف بنـاء المـستوطنات فـي          غير المباشرة لن تتحول إلى محادثات مباشرة إذا أخفقت إسرائي         
كبيـر المفاوضـين   (وينقل التقرير عن صائب عريقـات       . 1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام        

إننا ملتزمون بالمحادثات الجادة مع األمريكيين، وقلنا مراراً إنه إما المـستوطنات أو             : "قوله) الفلسطينيين
وبالرغم من طلب اإلدارة األميركية من تل أبيب بـأن توقـف   لكن ". السالم، وال يمكن أن يجتمع اإلثنان     

البناء في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصـمة لـدولتهم المـستقبلية، رفـضت الحكومـة                 
. اإلسرائيلية رسمياً هذا الطلب، مؤكدين أن القدس بكليتها يجب أن تبقى تحـت الـسيطرة اإلسـرائيلية                
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العرب الذين ال يثقون بإسرائيل أو نية إسرائيل االستجابة لمطـالبهم أبـدوا             ويوضح التقرير أن الوزراء     
جرعة زائدة عن الحد من التفاؤل بشأن المحادثات غير المباشرة، والسبب في الفرط فـي التفـاؤل هـو      
شعور الرسميين العرب بأن باراك أوباما هو جدي في ضغطة على تل أبيب حتـى يتـسنى لألطـراف                   

، مع ذلك ألمح الوزراء العرب بأن موقفهم هذا مشروط بالتقدم وأنهم فـي حـال عـدم                  التوصل إلى حل  
  .إحراز تقدم فإنهم سيعيدون النظر في هذا المفهوم

في العالقة األميركية اإلسرائيلية نشير إلى أن إتجاه العالقة هو في غاية التعقيد وهو أمر يفرض حـدود                  
  . في التعامل مع اآلخرضغط إدارة أوباما ويبين حدود قوة كل طرف 

وفي هذا السياق أعد كل من بول ريشتر وبارسونز كريستي تقريراً نشرته صحيفة لوس أنجلوس تـايمز                 
، ذكرا فيه أن المواجهة األخيـرة  "مساحة للمناورة مع إسرائيل: "في الثاني من الشهر الحالي حمل عنوان   

.  جماعات الضغط األمريكية المؤيدة إلسـرائيل      بين الرئيس أوباما والحكومة اإلسرائيلية أثارت احتجاج      
ولكن من جانب آخر فإن إدارة الرئيس أوباما ما زالت تحظـى بتأييـد كبيـر لـدى النـاخبين اليهـود         
األمريكيين، ومن شأن ذلك أن هذا يمنح الرئيس أوباما الدعم السياسي الالزم ليواصل خطاه بنفس النهج                

راً إلى أن الرئيس أوباما انتقد بشدة رفض إسـرائيل اإلنـصياع            ويستطرد التقرير مشي  . في تلك القضية  
وفي ذلـك يقـول     . للمطلب األمريكي بوقف كافة األنشطة اإلستيطانية على األراضي الفلسطينية المحتلة         

أوباما إن تلك األنشطة اإلستيطانية تهدد الجهود المبذولة الستئناف محادثات السالم، وتسهم في زيادة عدم           
  . لمنطقة، وتهدد المصالح األمريكيةاستقرار ا

هذا وقد ثارت حفيظة الجماعات الموالية إلسرائيل في الواليات المتحدة مع مـساعي الـرئيس أوبامـا                 
النتزاع بعض التنازالت من حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن أكبـر الجاليـات               

استطالعات الرأي تراجعاً فيما يحظى به أوباما من دعـم          وقد أظهرت   . اليهودية تؤيد بشدة موقف أوباما    
بين اليهود األمريكيين، ولكن الغالبية العظمى منهم ما زالوا يدعمون أسلوبه في التعامل مع قضايا الشرق                

ويشير التقرير إلى أن الفجوة القائمة بين الجماعات األمريكية الموالية إلسرائيل وكافة اليهـود              . األوسط
فكثير من الجماعات الموالية إلسرائيل، فضالً عن الحكومة اإلسـرائيلية، قـد            . ن ليست جديدة  األمريكيي

ولكن الغالبية العظمى من اليهود األمريكيين عارضـوا تلـك          . 2003أيدت الغزو األمريكي للعراق عام      
وفـي  . ب مناهضةً للحـر   - داخل  الواليات المتحدة      -الحرب، مما يجعلهم من أكثر الجماعات الدينية        

من إجمالي  % 2النهاية يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن اليهود األمريكيين ال يشكلون سوى نسبة                
ومن هذا المنطلـق،    . أصوات الناخبين األمريكيين، فإن نشاطهم السياسي وتبرعاتهم تمنحهم أهمية كبيرة         

ات الخاصة للجماعات اليهوديـة أن      أكد كبار مسؤولي اإلدارة خالل سلسلة من المناسبات العامة والجلس         
  . الواليات المتحدة ال تزال ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل

في المحصلة النهائية يبقى السؤال األهم في هذه المعادلة التاريخية وهو أين ستذهب إسرائيل في منطقـة                 
 أن السيناريوهات   ونرى. ال يمكن لها أن تتعايش مع إحتالل بغيض جاثم على صدور الشعب الفلسطيني            

التي طرحها جون ميرشايمر والمشار لها أعاله تمثل قراءة عميقـة        ) وهي ليست جديدة بالمناسبة   (األربع  
الملك عبـداهللا   . لالتجاهات التاريخية للكيان اإلسرائيلي الذي يرى الكثيرون بأنه يقف على مفترق طرق           

ويقع على عـاتق الحكومـة      .  الحرب او السلم   الثاني وضع أمام إسرائيل خيارين ال ثالث لهما وهما اما         
اإلسرائيلية الحالية أو ربما التي ستليها أي قرار ستأخذ مع األخذ بالحسبان أن لكل قرار كلفـة تفـرض                   
على المجتمع اإلسرائيلي أسئلة ال يبدو أن الحكومة الحالية بتركيتبها اليمينية قادرة على تقديم االجابـات                

  .الشافية لها
  9/5/2010ردن، الرأي، األ

  
  



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1787:         العدد       12/5/2010ربعاء األ :التاريخ

  ثالثة احتماالت ال رابع لها" مفاوضات عن قرب" .66
  ماجد عزام

 بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ثالثة - وغير المباشرة -" المفاوضات عن قرب"تواجه 
ات فإما أن تحقق هدفها في التقريب بين الطرفين وبالتالي، االنتقال نحو المفاوض: احتماالت ال رابع لها

المباشرة، وفق جدول زمني محدد، من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النهائية االستراتيجية 
  .والصعبة والحساسة خالل أربعة وعشرين شهراً أو سنتين ونصف على أبعد تقدير

غربية أما االحتمال الثاني، فهو التوافق على دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وفق الواقع الحالي فى الضفة ال
مع بعض التعديالت، على أن يتم التفاوض بعد ذلك على القضايا النهائية األخرى، مثل القدس وحق 

  .العودة والحدود النهائية للدولة الفلسطينية، وأيضاً ضمن سقف زمني محدد نظرياً ال يتجاوز العامين
قال إلى المفاوضات المباشرة في االحتمال الثالث واألخير هو فشل عملية التقارب وبالتالي، استحالة االنت

  .ظل الهوة الشاسعة بين الطرفين، ومن ثم انتظار طبيعة رد الفعل من قبل الراعي والوسيط األميركي
يبدو االحتمال االول ضعيفاً، وحتى شبه مستحيل، في ظل الرؤى المتباينة، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا 

فحكومة نتنياهو تريدها مدخالً . لمباشرة شكالً وموضوعاًالنهائية وانما حتى تجاه المفاوضات غير ا
القدس والحدود وعودة (قصيراً نحو المفاوضات المباشرة وترفض مناقشة القضايا النهائية الجدية

إال بشكل مباشر، وتصر على الشروع او االنطالق من الترتيبات االمنية والمياه بغرض ) الالجئين
 وإطالتها الى ابعد مدى زمني ممكن، وااليحاء بأن المشكلة ليست إغراق المفاوضات في التفاصيل

في المقابل، تريد السلطة الفلسطينية االنطالق من قضية الحدود حيث التوافق عليها يكفل حسم . عندها
. قضيتي القدس والمستوطنات، ويوفّر أجواء مؤاتية لالنتقال الى المفاوضات المباشرة المحددة زمنياً

على مضض، فحكومة اسرائيل " المفاوضات عن قرب"باه ايضاً الى ان الطرفين وافقا على يجدر االنت
تصر على المفاوضات المباشرة دون شروط لكسب الشرعية من جهة وتغطية نياتها وممارساتها على 
االرض من جهة أخرى، بينما اصرت السلطة على وقف االستيطان او التجميد التام له وتحديد 

  .والهدف النهائي للتفاوض ضمن سقف زمني محدد ال يتجاوز سنتين بحد اقصىالمرجعيات 
وافق الطرفان فى الحقيقة على هذا االطار الهجين فقط لعدم اغضاب الواليات المتحدة او الخالف معها 

وكانت ادارة اوباما توصلت الى حلول وسط مع الحكومة . مع فارق مهم وجوهري في عديد من القضايا
لية سواء في ما يتعلق بالتجميد التام لالستيطان والتعهد الرسمي المكتوب او الموثق بهذا االسرائي

الخصوص واالكتفاء بعبارة صفر استفزارات او بتفهم الموقف االسرائيلى القاضي بتأخير قضية القدس 
  .اكسلرودالى نهاية المفاوضات، وهو االمر الذى عبر عنه صراحة المستشار السياسي الوباما ديفيد 

وللخروج من المأزق وعدم تحمل المسؤولية وإلقاء . في ضوء المعطيات السابقة، يبدو االتفاق صعباً
مسؤولية الفشل على الطرف الفلسطيني، قد يبادر الطرف االسرائيلي الى طرح فكرة الدولة بحدود مؤقتة 

واء اكثر راحة وثقة على القضايا وفق الواقع الحالي، مع تعديالت بسيطة ربما، على ان يتم التفاوض بأج
هذا اقتراح يوافق عليه، بل ويتحمس له، الرئيس شيمون بيريز ووزير . الخالفية والصعبة االخرى

الحرب ايهود باراك ويقال ان نتنياهو ال يرفضه ايضاً وقد يراه أهون الشرين خصوصا انه لن يتضمن 
ى صدام مع اليمين والمستوطنين، غير ان الرئيس حسماً جدياً للمسائل الشائكة والحساسة ولن يؤدي ال

محمود عباس ليس بوارد القبول بهذا الحل بأي حال من االحوال على خلفية التجربة التفاوضية الطويلة 
وبالتالي، ال شيء يضمن ان يتحول المؤقت الى دائم او ان ال يفتر . والصعبة السابقة لعقدين من الزمن

لمشكلة التي ستتحول الى واحدة من مئات المشاكل الحدودية عبر العالم، حماس المجتمع الدولي لحل ا
بينما تستغل اسرائيل الوقت والعزوف او التجاهل الدولي لفرض األمر الواقع على االرض خصوصاً فى 

  .القدس ومحيطها ما يفرغ اي مفاوضات محتملة من محتواها
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وافقة الفلسطينية على الدولة المؤقتة، يظل الفشل هو اذاً، بين استحالة االتفاق وصعوبة بل واستحالة الم
وفي حالة . لن تؤدي مفاوضات التقريب الى المفاوضات المباشرة. االحتمال االكبر واالكثر منطقية

حدوث ذلك، فإن ال دالئل او شواهد على امكانية التوصل الى اتفاق نهائي عبر الحوار المباشر حتى 
ميركي، وهذا االمر تتمناه بل تسعى اليه السلطة الفلسطينية في ظل بمشاركة الوسيط او الراعي اال

 بيغن وافتقاد هذه االرادة - ليبرمان-قناعتها باستحالة التوصل الى حلول وسط مع حكومة نتنياهو
الالزمة لالتفاق، ما يخلق بيئة مناسبة لتدخل خارجي اميركي او حتى من اللجنة الرباعية عبر طرح 

 تتضمن انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس ضمن حدود -2000 وثيقة بيل كلينتون خطة للسالم وفق
 ومع الرفض االسرائيلي المتوقع للخطة تلجأ السلطة الفلسطينية الى مجلس االمن 1967حزيران يونيو 

من اجل نيل اعتراف دولي واسع بالدولة ومن ثم خوض نضال متعدد المستويات الجبار اسرائيل على 
  .صياع وربما مواجهة العزلة فى مواجهة االجماع الدولي والغربي تحديدااالن

هذا السيناريو يبدو االقرب للمنطق وهو االمر الذى تستوعبه جديا شخصيات اسرائيلية مثل ايهود باراك 
وتسيبي لفني وآخرين، ومن هنا حديث باراك الدائم اخيرا عن ضرورة تغيير االئتالف الحكومي الحالي 

خطة اسرائيلية تتضمن تصوراً للقضايا النهائية بسقف عال والتوصل الى حلول وسط انطالقا وطرح 
منها، وهو ما يتساوى نظريا مع احتمال آخر أي انهيار الحكومة تحت وطأة التجاذبات والضغوط 

او الداخلية والخارجية والذهاب الى انتخابات مبكرة لكسب الوقت أمال في تطورات ومستجدات اقليمية 
دولية مع عدم استبعاد فكرة الذهاب الى حرب جديدة لخلط االوراق ثانية وإعادة عملية التسوية الى نقطة 

  .الصفر مرة أخرى
  12/5/2010المستقبل، 

  
  غير المباشرة والســالح النــووي المفاوضاتبين  .67

 فواز طرابلسي
ر بغير المراوحة حتى ال نقول الفشل المفاوضات غير المباشرة ال تبشّ. يكاد الموضوع يقرأ من عنوانه

 . وتضييع الوقت
 وحدة سكنية في باب العمود 14قبل أن يمضي يوم على إطالقها، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن بناء 

 . بالقدس الشرقية مستمر
» الخرق«والمتوقع أن يأتيه الجواب بأن هذا . أحال الرئيس الفلسطيني الموضوع على الوسيط األميركي

وجدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد تنازل . »بناء الثقة«يصل إلى مستوى تهديد عملية ال 
أميركية بتجميد » ضمانة«عن تجميد االستيطان في كامل مناطق القدس شرطاً للتفاوض، مكتفياً بـ

 . االستيطان لمدة أربعة أشهر دون اإلعالن عنه
 يريد المفاوض اإلسرائيلي األولوية للبحث في الترتيبات .تبدأ المفاوضات بخالف على جدول األعمال

تعزيز دور السلطة الفلسطينية في : وهو منسجم في ذلك مع كامل رؤيته لغرض المفاوضات. األمنية
فيما الطرف الفلسطيني يسعى ألولوية البحث في الحدود . الفلسطينيين... الحفاظ على أمن إسرائيل من
 مع تبادل األراضي قريب من 1967يات المتحدة من العودة إلى حدود على اعتبار أن موقف الوال

يستبعد تذليل هذه العقبة قبل االنتقال إلى الخالف األشد أهمية حول قضايا الحل . الموقف الفلسطيني
 . النهائي

 ما الغرض من مفاوضات مدتها المعلنة أربعة أشهر لم تبدأ تأسيساً على أي تقدم أحرز: لسائل أن يسأل
في مواضيع الخالف التي توقفت عندها المفاوضات المباشرة قبل سنة؟ بل ما الجدوى منها علماً أن 

 التغيير الذي طرأ هو ازدياد الموقف اإلسرائيلي تطرفاً مع مجيء بنيامين نتنياهو إلى الحكم؟ 
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 بناء الثقة بين كأن الغرض من المفاوضات غير المباشرة ليس. »بناء الثقة«لعل الجواب يكمن في عبارة 
ثقة . المتفاوضين، كما يزعم الوسيط األميركي، بقدر ما هو إعالن الطرفين الثقة بالواليات المتحدة
وقد . تضاف إليها الثقة العربية الرسمية التي أجازت للرئيس عباس التفاوض باسم مبادرة السالم العربية

أمل تعويم مبادرتها التي ازدرتها إسرائيل حشرت جامعة الدول العربية نفسها في تلك المفاوضات على 
 . وحولتها الدبلوماسية األميركية إلى ما يشبه نقيضها

: مع فارق كبير بينهما. يتبارى طرفان من أجل منح الواليات المتحدة الثقة والتنافس على كسب ثقتها
 يربح الوقت واحد. طرف قوي كيف يضغط على الواليات المتحدة وطرف ال يعرف إال تلقي الضغوط

 . واحد يتطلّب والثاني يتنازل. وثانٍ يخسر مع كل دقيقة وقت تمضي
كيف وصل األمر إلى هذه المواصيل؟ لعل الجواب في الهمود المذهل للمبادرات العربية والحلول في 
منطقة عرفت من االنقالبات والتحوالت المذهلة ما قلب كل شيء رأساً على عقب في حين ال يزال 

 . من أوراق حل النزاع العربي اإلسرائيلي هي بيد أميركا% 99العربي جارياً على قاعدة أن العمل 
األميركية جاهزة لالستخدام على طاولة المفاوضات لمصلحة حل متوازن » األوراق«بدا لوهلة أن 

دة، وعادل يقوم على مبادلة األرض مقابل السالم، وحق تقرير المصير للفلسطينيين في الدولة والعو
فتبين أن األوراق المقصودة هي تنازالت عربية طالبت اإلدارات األميركية . حسب قرارات األمم المتحدة

بعضها قدم طوعاً والبعض اآلخر انتزع . »الحل«المتعاقبة األنظمة العربية بأن تقدمها لها لقاء رعايتها 
 : انتزاعاً

رائيلي بواسطة معاهدات السالم وأخرج أخرجت مصر واألردن من معادلة الصراع العربي اإلس÷ 
العراق منها بواسطة االحتالل األميركي، وجرى تسريح العنصر الحيوي الضارب من أكبر الجيوش 
العربية وتغيير تسليحه وعقيدته القتالية، في الوقت الذي انتشرت فيه القواعد العسكرية األميركية في 

 . الخليج
ة والتخلي عن التنمية االقتصادية لمصلحة آليات السوق وربط أعيدت هيكلة االقتصاديات العربي÷ 

األقطار العربية في عالقات ثنائية بالحواضر والعواصم الغربية وتفشّت االقتصاديات الريعية الفاحشة 
 . والنزعات االستهالكية

. ية المستقلةبل من أي دور ممكن في التنمية العرب. أخرج النفط العربي من النزاع العربي اإلسرائيلي÷ 
وأعيد تدوير عائدات النفط والغاز العربيين ليعود معظمها إلى مصادره في العواصم الغربية من خالل 
اإليداع في المصارف والتوظيف في سندات الخزينة واالستثمار في كبريات الشركات األميركية 

اً وليس آخراً، جرى أخير. واألوروبية ناهيك عن مشتريات السالح ومستوردات االستهالك الباذخ
ويجري التعويض عن دور النفط في نقل العرب إلى القرن الواحد والعشرين بتعميم خرافة االنتقال إلى 

مختزلة إلى تنمية التعليم وتسابق األنظمة النفطية على تمويل مشاريع الترجمة، في » مجتمع المعرفة«
 ! ل خالل السنوات العشر المقبلةعالم عربي سوف يرمي إلى األسواق بمئة مليون باحث عن عم

تحولت الواليات المتحدة األميركية إلى الضامن الرئيسي لشرعية أنظمة االستبداد الساللية منها ÷ 
 . والدكتاتورية ومصدر إجازة التوارث والتوريث فيها

 الدول تم اإلجهاز على أي دور فعال لجامعة الدول العربية في التنسيق أو في فض النزاعات بين÷ 
 . العربية

الساعي للهيمنة على » المشروع األميركي الصهيوني«ما معنى كل هذا؟ معناه أن الذين يحذرون من 
بعبارة أخرى، لقد جرى . العتيد قد حقق قسماً كبيراً من عناصر هيمنته» المشروع«المنطقة يتناسون أن 

فياً، من تحت فلسطين قبل االنقالب على تجويف األرض العربية، اقتصادياً واستراتيجياً وسياسياً وثقا
 . وفي العملية ذاتها، انقلبت معادلة الحرب والسالم. فلسطين ذاتها
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واآلن وكل هذه األوراق بيد أميركا، ولم يعد ثمة من خطر التعارض بين مصالح أميركا النفطية 
أن تتحول تلك ومصالحها اإلسرائيلية، ما الحاجة آلن تضغط أميركا على إسرائيل؟ فهل غريب 

 : أوراقاً للضغط على العرب ببرنامج تسوية هذه أبرز نقاطه» األوراق«
إعادة تعريف السالم بما هو دور الدول العربية في الحفاظ على أمن الدولة الصهيونية بعد االعتراف ÷÷ 

 . بيهوديتها
 . دمة لهافرض التطبيع العربي شرطاً للبحث في االنسحابات من األراضي المحتلة ومق÷÷ 
 . تحوير العداوة العربية من إسرائيل إلى إيران÷÷ 
 . مبادلة السالم بالسالم على اعتبار أن من يمنح السالم هو من يملك القدرة على الحرب÷÷ 

وماذا في المقابل؟ اإلمعان في لوك المطالب والشعارات المكرورة والتعبير عن مواهب استثنائية في 
 . تضييع الوقت والفرص

دما تقدمت مصر بمبادرتها من أجل شرق أوسط خال من السالح النووي، في مؤتمر واشنطن األخير، عن
بدا كأن الطرف العربي نجح لمرة في إطالق حملة دولية كسرت الحرم المفروض منذ عقود على 

. ولىلم تخف إسرائيل الرسمية قلقها من المبادرة منذ اللحظات األ. موضوع السالح النووي اإلسرائيلي
خطراً حقيقياً أو كبيراً على الموقف التقليدي إلسرائيل «رأى وزير الدفاع إيهود باراك أن الحملة تشكّل 

والغموض النووي هو االسم المستعار للتستر األميركي والغربي . »التي تعتمد سياسة الغموض النووي
االنضمام إلى معاهدة الحظر على السالح النووي اإلسرائيلي وإحباط أي قرار دولي يلزم إسرائيل 

 . النووي أو يطالبها بنزع سالحها النووي
في الوقت الذي تتعالى الضجة في إسرائيل خوفاً من مبادرة الشرق األوسط الخالي من السالح النووي، 
وتلوح إمكانية بناء جبهة دولية لطرح مطلب شرق أوسط خال من السالح النووي، أين صارت المبادرة 

ل ال تزال مستمرة؟ أم هل عاد بنيامين نتنياهو من قمة شرم الشيخ حامالً وعداً من الرئيس المصرية؟ ه
مبارك بطويها؟ التطور الالفت في هذا المجال هو التقاط الرئيس األسد المبادرة ومطالبته الرئيس 

 . الروسي الذي يزور دمشق العمل لجعل منطقة الشرق األوسط منطقة منزوعة السالح النووي
استضافت الرياض الشهر : للعلم. يبقى السؤال عن الموقف السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي

النووي اإليراني » الخطر«اإليراني، قلّب كل أوجه » الخطر النووي«الماضي مؤتمراً للبحث في 
 !  رأس نووي إسرائيلي300المفترض ولكنه لم تسمع فيه كلمة تمس الـ

  12/5/2010السفير، 
 

  ليتدخّل أوباما؟» ناضجاً« الفلسطيني -صبح النزاع اإلسرائيلي هل أ .68
  هنري سيغمان

وول ستريت «اعتبر مدير مجلس العالقات الخارجية األميركية ريتشارد هاس في مقال نشرته صحيفة 
الماضي أن األشخاص الذين يؤيدون تدخالً أميركياً أكثر فاعلية في ) أبريل( نيسان 26في » جورنال
ال . السالم في الشرق األوسط قد بالغوا في تأثير هذا النزاع على المصالح األميركية في المنطقةعملية

 الفلسطيني على المصالح األميركية في -أحد ممن ذكروا الضرر الذي يتسبب به النزاع اإلسرائيلي
دف إلى وضع حد لهذا المنطقة يعتبر أن هذا القلق هو السبب الرئيس لمبادرة أميركية أكثر تأثيراً ته

فبالنسبة إلى الجميع، يكمن السبب الرئيس في التكاليف البشرية التي يتكبدها ماليين الفلسطينيين . النزاع
الذين يرزحون تحت سلطة االحتالل العسكري على مدى أربعين سنة واإلسرائيليين الذين يتوجسون من 

أما السبب الثاني .ن حياة مستقرة ومزدهرةعلى رغم أنهم يعيشو» القسام«عودة الحروب وصواريخ 
المهم الذي يدعو كما يطالب البعض إلى وضع حد سريع للنزاع فهو التوسع غير المحدود للمستوطنات 

وقد . اليهودية في الضفة الغربية والذي يكمن هدفه الواضح في جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيالً



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1787:         العدد       12/5/2010ربعاء األ :التاريخ

تار بين منح الفلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية وبالتالي التخلي عن يترتب على إسرائيل بالتالي أن تخ
هويتها اليهودية أو إنهاء طابعها الديموقراطي وفرض نظام يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الفردية 

والغريب أن هذه المخاوف لم ترد . والوطنية، لتتحول إسرائيل فعلياً إلى دولة تمارس التمييز العنصري
 -ريتشارد هاس مع العلم أنه يحذّر من المبالغة في الحديث عن تأثير حّل النزاع اإلسرائيلي في مقال 

بعد مرور أكثر من أربعين سنة على هذا النزاع وعلى ضم . الفلسطيني على مصالح الواليات المتحدة
ألراضي المتبقية  في المئة من ا22إسرائيل المزيد من األراضي الفلسطينية إليها التي تستولي عليها من 

الوضع وذلك قبل محاولة حلّه من خالل » ينضج«للفلسطينيين، يدعو هاس إلى التحلي بالصبر حتى 
ويضيف هاس أننا ال نفتقر إلى األفكار بل إلى إرادة األطراف وقدرتهم على . طرح خطة أميركية
نقسمة والحكومة اإلسرائيلية القيادة الفلسطينية تبقى ضعيفة وم«كما يشير إلى أن . التوصل إلى تسوية

عقائدية ومتصدعة والعالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل متوترة إلى حد يدفع إسرائيل إلى عدم 
لكن . ال بد أن المرء قد ظن أن المشكلة تكمن في الوثوق في وعود إسرائيل.»الوثوق بالوعود األميركية

مماطلة ومن شأن ذلك أن يؤدي الى خسارة القيادة المعتدلة القدرة على التوصل إلى تسوية ستقع ضحية ال
فإن حالفنا الحظ، . لمحمود عباس وسالم فياض صدقيتها، ولن تستبدل هذه القيادة بأشخاص أكثر اعتداالً

مكانهما وإال فالمجموعات األكثر تطرفاً في قطاع غزة والتي تتحدى اليوم » حماس«قد تحّل حركة 
صحيح أن القيادة الفلسطينية ال تزال ضعيفة ومنقسمة !  تعتبره اعتدالها المفرطبسبب ما» حماس«حركة 

. كما يشير هاس لكن ضعفها وانقسامها سببهما الفشل اإلسرائيلي واألميركي في مكافأتها على اعتدالها
 وبغض النظر عن التحسن الهامشي الذي شهده االقتصاد الفلسطيني بفضل الدول المانحة، لم يؤد

ال شك في أنه يترتب . العتدال الفلسطيني سوى إلى تصلّب المواقف اإلسرائيلية حيال المسائل الرئيسةا
ويجب أن يعلم هاس أن ال سبب . على الواليات المتحدة أن تحترم التزاماتها لجهة حماية أمن إسرائيل

لكن قد . تحدة في هذا الصدديدعو إسرائيل إلى الشك في صالبة االلتزامات التي عبرت عنها الواليات الم
بيننا وبين إسرائيل عندما » خالف«تتحول الضمانات األميركية المبالغ فيها والقائلة بأنه لن يكون ثمة 

وفي حال أخذنا باالعتبار النصيحة القائلة بتأجيل تدخّل الواليات . يتعلق األمر باألمن، سبباً لمشاكلنا
 الى أن ينضج الوضع، سنوشك أن نجد نفسنا مقيدين بحكومة المتحدة في عملية السالم في المستقبل

إسرائيلية تعمد من أجل حماية هويتها اليهودية إلى فرض نظام تمييز عنصري على شعب فلسطيني يفوق 
ال مجال للشك في أن معظم األحزاب السياسية التي . عدده عدد المواطنين اليهود وتضعه تحت سيطرتها

» شاس«بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وحزب » إسرائيل بيتنا« بما فيها تشكّل حكومة نتانياهو
ستقوم في حال أرغمت على االختيار بين الديموقراطية والهوية اليهودية للدولة باختيار إنهاء ديموقراطية 

 قد يؤدي ما الذي يجدر برئيس أميركي فعله عندما يواجه واقعاً جديداً مماثالً. إسرائيل من دون تردد
في » ايباك«مجدداً إلى نشر اإلعالنات في الصحف األميركية وصدور قرارات عن مجموعة الضغط 

الكونغرس األميركي للتشديد على التعلّق التوراتي للشعب اليهودي بأرضه والمطالبة بأن نقف إلى جانب 
لى وضع مماثل؟ أليس من حليفنا التقليدي؟ كيف سيتعامل سائر العالم مع الجواب األميركي الصريح ع

مصلحة أميركا الوطنية ناهيك عن مصلحة دولة إسرائيل وشعبها ومصلحة الشعب الفلسطيني أن يبذل 
الرئيس األميركي الجهود من أجل منع هذا التدهور الذي من شأنه أن يدفع صانعي سياساتنا إلى اتخاذ 

نضوج «يدخل ضمن حسابات هاس المتعلقة بـ القرارات األكثر سوءاً؟ يبدو أن أياً من هذه المخاوف لم 
والتي يجب أن تدفع الرئيس األميركي إلى التحرك من أجل المساعدة على وضع حد للنزاع » الوضع

  .  الفلسطيني-اإلسرائيلي 
  

  12/5/2010الحياة، 
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 :كاريكاتير .69
  

    
  12/5/2010العرب اليوم،   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  


