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  لوقف االستيطان" إسرائيل"الضغط علىب فشلت أمريكا إذا األمنالسلطة تعتزم الذهاب لمجلس  .1
نمر حماد المستشار ، أن  وليد عوضعن مراسلهانقالً رام اهللا  من 2/4/2010القدس العربي، ذكرت 

الخميس بان السلطة الفلسطينية ستتوجه ' القدس العربي'السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد لـ
لمجلس االمن الدولي الستصدار قرار دولي بالزام اسرائيل بوقف االستيطان في االراضي الفلسطينية 

 القدس الشرقية اذا فشلت الجهود االمريكية في اجبار حكومة بنيامين  بما فيها مدينة1967المحتلة عام 
  .نتنياهو على وقف االستيطان وخاصة في القدس

واوضح حماد بان ادارة اوباما ترى في التوجه حاليا لمجلس االمن الدولي خطوة سابقة الوانها، مطالبة 
لة االمريكية التي طرحت على نتنياهو خالل القيادة الفلسطينية بانتظار االجوبة االسرائيلية على االسئ

قلنا لالمريكيين سنتوجه لمجلس االمن لوقف االستيطان، فما هو 'واضاف حماد  .زيارته مؤخرا لواشنطن
  .'رايكم؟ قالوا هذا سابق ألوانه ونحن بانتظار االجوبة االسرائيلية

 سؤاال وجهت لنتنياهو الذي لم 13ى مكتوبة عل'واوضح حماد بان االمريكيين بانتظار اجوبة اسرائيلية 
  .الذي سينتهي الثالثاء القادم' يرد لغاية اآلن عليها متحججا بعيد الفصح اليهودي

اهم ': 'القدس العربي'وحول طبيعة تلك االسئلة اذا كانت القيادة الفلسطينية احيطت علما بها قال حماد لـ
 -ثل ازالة الحواجز وتحويل مناطق من ب الى أ اما القضايا االخرى م. شيء عندنا هو وقف االستيطان

 واطالق سراح مجموعات من االسرى كلها امور جيدة، ولكن المشكلة بالنسبة -تخضع لسيطرة السلطة 
  .'لنا هي ضرورة وقف االستيطان بما في ذلك بالقدس

" نـوت يـديعوت أحرو  "صـحيفة   من القدس المحتلة نقالً عـن          1/4/2010السبيل، األردن،   وأوردت،  
اإلسرائيلية، أن وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة فياض سعيد أبو علي ومدير جهاز األمن الوقائي في                
الضفة الغربية العميد زياد هب الريح، يتواجدان في واشنطن حاليا حيث يجريان مشاورات أمنيـة مـع                 

  .مسؤولين في االدارة االمريكية
للسلطة الفلـسطينية   " اسرائيل"ة اسرائيلية وفلسطينية عن تسليم      وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير إعالمي      

  .مناطق جديدة كبادرات حسنية نية
وذكر موقع الصحيفة، أمس، أن المسؤولين يقومان بزيارة لبحث جاهزية قوى األمـن التابعـة للـسلطة                 

) C و   Bمنـاطق   (الفلسطينية لفرض سيطرتها على مناطق فلسطينية تقع تحت الـسيطرة اإلسـرائيلي             
وأضاف الموقع أنه من المقرر ان      . ، أي تحت السيطرة األمنية الفلسطينية الكاملة      Aوتحويلها إلى مناطق    

  .ينضم ضباط في أجهزة األمن الفلسطينية إلى المشاورات خالل األيام القريبة المقبلة
ا على المناطق   وقال الموقع إن المشاروات األمنية ستتركز على خطط السلطة الفلسطينية فرض سيطرته           

  .الجديدة
حـزب  (كما نقل الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إنها تلقت تلميحات من المعارضـة اإلسـرائيلية                

  . تشير إلى احتمال حصول تغيير في وقت قريب) كاديما
مسؤول أمني ، أن  كفاح زبون نقالً عن مراسلهارام اهللا من 2/3/2010الشرق األوسط، وأضافت 

ن مباحثات أمنية في واشنطن بدأت للبحث في جاهزية السلطة تسلم مناطق إضافية في أ فلسطيني أكد
إن المسألة لم تنضج بعد، وأن هذه " الشرق األوسط"غير أن المسؤول األمني قال لـ. الضفة الغربية

إذ " ب وج"المشاورات جاءت بطلب أميركي للتعرف على موقف السلطة فيما يخص أهمية المناطق 
 .ائيل تسليم مناطق كثيرة بحجج مختلفةرفضت إسر

إسرائيل لم تعط ردا لألميركيين وهناك مناطق ترفض تسليمها أصال ألنها تضم "وأضاف المسؤول أن 
 ".مستوطنات، وتصفها إسرائيل باألمنية، ولكن أميركا تريد مناقشة التفاصيل مع السلطة
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ن مساومة، أي أن تتنازل السلطة عن أن الحديث يدور ع" الشرق األوسط"وأوضحت مصادر مطلعة لـ
طلب إلغاء القرارات اإلسرائيلية األخيرة بالبناء في القدس، كشرط لبدء المفاوضات، مقابل الضغط على 

 .إسرائيل لتسليمها مناطق نفوذ أوسع
  

  السلطة الفلسطينية ستعلن في آب القادم عن إقامة دولة فلسطين: "رتسآه" .2
سالم فياض أن الفلسطينيين يريدون أن تكون دولـتهم         . وزراء الفلسطيني د   أكد رئيس ال   : القدس المحتلة 

  . حسب تعبيره) فضالت(قزمية أو دولة ) ميكي ماوس(سيادية وليست دولة 
أن السلطة الفلـسطينية    ) :" الجمعة(االسرائيلية، اليوم   ) هأرتس(قال فياض في مقابلة شاملة مع صحيفة        

  . ة فلسطين ستعلن في آب القادم عن إقامة دول
وحسب ما جاء في الصحيفة تمنى فياض أن يشارك اإلسرائيليون في االحتفاالت بميالد الدولة الفلسطينية               

  . لينعم كال الشعبين بالوئام والحرية من منطلق المساواة بينهما 
ـ                شأن وبينت الصحيفة أنه رحب باإلعالن الصادر عن الرباعية الدولية في اجتماعها األخير في موسكو ب

  . دعمها للخطة الفلسطينية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية 
وأعرب فياض عن يقينه بإمكانية تجاوز الخالفات بين الجانبين حول القدس، رافضاً تأجيل البحث حـول                
هذه القضية إلى مفاوضات الوضع الدائم كما أنه أقر ضمناً بموافقته على إحقاق حـق عـودة الالجئـين                  

  .  في أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة قائالً إنه تجري حالياً االستعدادات الستيعابهمالفلسطينيين
  2/4/2010وكالة سما، 

  
  وزارة الداخلية في حكومة غزة تنفي إلقاء االحتالل منشورات تنذر السكان بعدوان جديد .3

شورات تنذر سكان قطاع نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أمس، إلقاء قوات االحتالل من: غزة
بعد المتابعة والتدقيق "وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المهندس إيهاب الغصين إنه . غزة بعدوان جديد

مجرد "، معتبراً أنها "تبين عدم صحة الخبر الذي نشر، أمس، حول توزيع االحتالل لمنشورات في القطاع
  ". ال تخدم إال االحتاللإشاعات مغرضة نشرتها جهات مشبوهة ومواقع صفراء
، "انتظروا الرد غداً"منشورات بعنوان " إسرائيلية"وكانت وسائل إعالم محلية تحدثت عن إلقاء طائرات 

في المنطقة الوسطي من القطاع، وشرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، التي شهدت مقتل الجنديين 
  .الجمعة الماضي" اإلسرائيليين"

خالل ساعات رداً على مقتل الجنديين من دون أن " إسرائيلي"مة من عدوان وحذرت البيانات المزعو
ودعا الغصين وسائل اإلعالم إلى التأكد والتحري بشكل جيد قبل نشر مثل هذه األخبار . توضح طبيعته

  ".التي تهدف إلى زعزعة األمن وبث الخوف في صفوف المواطنين"
  2/4/2010الخليج، 

  
  ي مدينة القدس يسير في غير مصلحتهاعامل الزمن ف: أحمد عطون .4

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطـون، أن              : الضفة الغربية 
عامل الزمن يسير في غير مصلحة مدينة القدس، وقال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في تـصريح                 

الل استغلت المفاوضات والحديث عنهـا، وقبولهـا        نسخة عنه، أن سلطات االحت    " السبيل"صحفي وصل   
أوعدم قبولها؛ لترسيخ سيطرتها على مدينة القدس، وهي في كل يوم تزيد من االستيطان فـي المدينـة،                  

  .وتفرض حقائق على األرض من خالل جلب المستوطنين وطرد السكان الفلسطينيين من المدينة
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ل هو جعل الواقع الجغرافي المصطنع عقبـة أمـام أي           وأكد عطّون أن الهدف السياسي النهائي لالحتال      
محاولة لنزع السيطرة الصهيونية عن هذا الجزء الشرقي من المدينة، وإخراج القدس فعليا من أي عملية                

  .مفاوضات مزعومة وغيرها
وطالب عطون بوضع خطة طوارئ وإنعاش سريعة وعملية، على كافة الصعد والمـستويات الرسـمية               

الميا وسياسيا وماديا، قبل أن نبكي على مدينة أضعناها، وفرطنا في الدفاع عنهـا، وفـي                والشعبية، إع 
  .نصرتها، وفي دعم صمود أهلها

  1/4/2010السبيل، األردن، 
  

  بات واحداً من أهم ضحايا االنقسام" التشريعي: " جمعةالنائب .5
إن واقع المجلـس لـم      قال أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح،          :  خليل الشيخ  -غزة  

يتأثر بشكل سلبي وكبير فقط بفعل واقع االنقسام، بل إنه فشل في مواجهة هذا الواقع والتصدي له، كمـا                   
  .بات المجلس نفسه واحدا من أهم ضحايا هذا االنقسام الخطير

نقـسام  واعتبر أن كافة أشكال اللقاءات التشريعية التي تعقدها بعض الكتل البرلمانية منـذ أن تعمـق اال                
، مؤكداً أن االنقسام أضر بالكثير من المصالح الفلسطينية         "لقاءات غير قانونية وباطلة   "والفرقة السياسية،   

  .بشكل عام، والواقع التشريعي بشكل خاص
حـوار  "جاء ذلك في سياق مداخلة مطولة قدمها جمعة خالل اللقاء األول من المرحلة الثانية من مشروع                 

، الذي نظمه مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنـسان فـي            "تثاقف نحو التسامح  .. ديمقراطي في فلسطين  
  .مقره بغزة، أمس

وحذر جمعة من تعزيز حالة االنقسام ما بين الضفة والقطاع، مؤكداً أن ذلـك يخـدم االحـتالل فقـط                    
لفرقـة  وسينعكس سلباً على الحياة التشريعية واالجتماعية في فلسطين، ألنه يثبت مركـزي االنقـسام وا              

  .ويلغي باقي أفراد الشعب
  2/4/2010األيام، فلسطين، 

  
   من تلك التي تستدعي اآلن انتفاضة جديدة "أقل" االنتفاضة الثانية اندلعت ألسباب :أبو مرزوق .6

 أن األسباب التي ،اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: راضي محسن
من األسباب الموجودة حالياً والتي تستدعي انتفاضة » أقل «2000ثانية عام أدت إلى اندالع االنتفاضة ال

تمنع وترفض أي انتفاضة تقوم، وتواجه ذلك بطرق "جديدة، محمالً المسؤولية للسلطة الفلسطينية التي 
  ."عدة خالية من الوطنية
إسقاط خيار "أن  حذر أبو مرزوق من ضياع القدس معرباً عن اعتقاده ب"الوطن"وفي حوار موسع مع 

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية بين . "المقاومة في أي برنامج متعلق بالقدس أمر غير موفق بالمطلق
في الورقة المصرية » تفصيالت اختلفنا عليها«حركتي فتح وحماس أوضح أبو مرزوق أن المسألة ليست 

لدولي ودول اإلقليم وهي معروفة بأال قضية سياسية بسبب وجود توجه لدى المجتمع ا«للمصالحة ولكنها 
وأوضح أبو . »تشارك حماس بالعملية السياسية ودفعها للموافقة على حل الدولتين واالعتراف بإسرائيل

مرزوق أنه إذا لم يحدث تغيير في موقف الراعي المصري للمصالحة ولم يأخذ بمالحظات حماس على 
  . نهاورقة المصالحة فإن األمور ستبقى تراوح في مكا

 من عمالء 27وحول عملية اغتيال القيادي العسكري في حماس محمود المبحوح التي شارك فيها نحو 
العدد الكبير لم يكن إطالقاً كله الغتيال «الموساد اإلسرائيلي بحسب شرطة دبي، أكد أبو مرزوق أن هذا 

مكانية وجود اختراق ورداً على سؤال حول إ. »المبحوح، هؤالء قد يكون لهم مهام إقليمية أخرى
ممكن «مثل هذه العمليات : إسرائيلي لحركة حماس ساعد على نجاح عملية االغتيال قال أبو مرزوق
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وجود خروقات في جسم المقاومة «إن : لكنه قال في الوقت نفسه» حدوثها دون أن يكون هناك أي خرق
 اللحظة األولى بعد االغتيال شكلت لجنة تحقيق منذ«كما لفت إلى أن حركة حماس . »أمر غير مستبعد

محط اهتمام األخوة "مشيراً إلى أن عملية االغتيال » وستتوصل في القريب العاجل لكل النتائج المتاحة
  ."في األجهزة األمنية السورية الذين لديهم الكثير الذي يستطيعون فعله

  1/4/2010الوطن، سورية، 
 

   إحباط عملية كبيرة لتهريب أسلحة لغزة أبو عبيدة يشكك في مصداقية اإلعالن المصري عن .7
 أجهزة األمن بشمال سيناء، ضبطت مخزنا       أن مصرية   أمنية مصادر   أعلنتبينما   :وليد عوض  -رام اهللا   

 45 صاروخ مـضاد للطـائرات و      100كبيرا للصواريخ والقذائف وسط سيناء، عثر بداخله على قرابة          
 عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين        أبو قال    عبوة ناسفة،  40قاذفة صواريخ وقذيفة أر بي جي و      

ـ      ، "هذه المعلومات مشكوك فيهـا كثيـرا      " الخميس   "لقدس العربي ا"القسام الجناح المسلح لحركة حماس ل
 المصرية عـن ضـبط تلـك        األمنية األجهزة إعالن حول   "عالمات استفهام كثيرة  " هناك   أن إلىمشيرا  
  .األسلحة

ـ  أبوقال  و  بـان   اإليحـاء نحن نشكك في هذه المعلومات التي يبدو الهدف منها          " "س العربي القد" عبيدة ل
 التـي تـم     األسـلحة  تكون   أن، نافيا   " غير صحيح  أمر السالح وهذا    إدخالالمقاومة الفلسطينية تفشل في     

 فصائل المقاومة   أن بحجة   أصال لباقي فصائل المقاومة     أوالكشف عن ضبطها من قبل المصريين لحماس        
  . المصرية ومخبريهااألمن بعيدا عن عيون قوات األسلحة إدخالقدرة على  مأكثر

نحن سنستمر في تكـوين الـسالح       ' السالح لقطاع غزة المحاصر وقال       إدخال عبيدة بمواصلة    أبووتعهد  
  ." لقطاع غزة بما يحقق مشروع المقاومةوإدخاله

 لمنـع   األخيـرة رية في اآلونـة      المص األمنيةوحول شكوى بعض فصائل المقاومة من تكثيف الحمالت         
 إدخالمنذ متى يساعدنا المصريون في      " عبيدة   أبوتهريب السالح لقطاع غزة عبر الحدود المصرية قال         

  ." السالح ونحن ندخله بطرقنا الخاصةإدخالالمصريون ال يساعدونا في . السالح لقطاع غزة؟
  2/4/2010القدس العربي، 

  
  ة مالية بكفالفرج عن عباس زكي ياالحتالل  .8

 أمس عضو اللجنة المركزية  أطلقتاإلسرائيلية من رام اهللا أن السلطات 2/4/2010الحياة، ذكرت 
  .أيام أربعةلحركة فتح عباس زكي بكفالة مالية لحين المحاكمة بعد اعتقال دام 

، وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اإلفراج عنه في »العنصري" بـاإلسرائيلي اإلجراءووصف زكي 
 تريد ان تقول لنا انه ممنوع علينا حتى التظاهر إسرائيل": يط ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفاتمح

التظاهرة انطلقت من قلب مدينة بيت لحم، وهي مدينة فلسطينية، لكن اسرائيل تريد «: ، مضيفاً»السلمي
  .»ان تقول لنا انه ممنوع علينا التظاهر حتى في مناطق السلطة

اإلفراج عن زكي ، أن نيابة االحتالل اشترطت )يو بي آي(نقال عن وكالة  2/4/2010الخليج، وجاء في 
وعدد من النشطاء الذين اعتقلوا معه األحد الماضي من بيت لحم، مقابل دفع كفالة مالية قدرها ثالثة 

وقالت  .، وعدم االقتراب من حواجز االحتالل والنقاط العسكرية) دوالر800حوالي (آالف شيكل 
إن النيابة العسكرية وجهت للقيادي عباس "امية بثينة دقماق، التي مثلت الدفاع في محاكمة زكي، المح

والدخول إلى منطقة عسكرية " اإلسرائيلية"زكي تهمة المشاركة في مسيرة من دون إذن من السلطات 
  ".محظورة"
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يرة سلمية انطلقت من  من المشاركين في مس15 الماضي مع األحد اعتقل زكي اإلسرائيليوكان الجيش 
مدينة بيت لحم صوب مدينة القدس لالحتجاج على عدم تمكن المسيحيين الفلسطينيين من الوصول الى 

  . »أحد الشعانين«كنيسة القيامة في القدس إلحياء 
  

  ال أزمة مالية في حماس وهناك تضييق في دخول األموال إلى غزة: نصرمحمد  .9
 المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر صحة ما تردد عن نفى عضو:  جيهان الحسيني-القاهرة 

ظروفنا المالية جيدة، ولدينا استحقاقات مالية كبيرة «: »الحياة«أزمة مالية تتعرض لها الحركة، وقال لـ 
  .»أمورنا جيدة وال توجد لدينا أزمة مالية... نقومها 

ية دفعتها إلى فرض رسوم وضرائب المقالة في غزة ألزمة مال» حماس«وعما تردد عن تعرض حكومة 
أنا ... يجب التمييز بين الحكومة والحركة «: مالية على سكان غزة في القطاعات المختلفة، أجاب نصر

لست ناطقاً باسم الحكومة، هذا شأنها، والحكومة هي األقدر على التعبير عن وضعها المالي وعن 
  .»تفاصيل ذلك
كبيرة، وهي ملتزمة االنفاق على الشعب الفلسطيني ومعنية تماماً على الحكومة أعباء مالية «وأوضح أن 

بالنهوض بهذه األعباء التي ال شك في أنها باهظة التكاليف، خصوصاً في ظل الحصار المفروض على 
هو الخيار الذي تراه مناسباً لتوفير األموال الالزمة للقيام «، معتبراً أن ما تقوم به الحكومة »قطاع غزة
ورفض االنتقادات التي توجه لها على خلفية فرض . »تها في اإلنفاق على الشعب الفلسطينيبمسؤوليا

) الفلسطيني(الحوار «ضرائب ورسوم مالية على أهالي القطاع، عازياً الوضع المالي للحكومة إلى 
  . ، رافضاً الخوض في التفاصيل»الحالي والتضييق في دخول األموال من الخارج

من التصدي إلجراءات االحتالل في القدس رغم المخاطر » حماس«سباب التي تمنع وسئل نصر عن اال
: التي تتعرض لها حالياً، وهل هناك قرار موقت بوقف المقاومة على رغم أنه نهج الحركة، فأجاب

هو فقط ... ليس هناك قرار بوقف المقاومة وال يمكن أن يحدث، ألن قرار المقاومة قائم ال نتخلى عنه «
  .، متهماً أجهزة السلطة في رام اهللا بأنها هي التي تمنع المقاومة» للظرف الميدانييخضع
هناك مناخ قمع في الضفة الغربية يستهدف وقف المقاومة، وهناك إجراءات تفرض على الناس «: وقال

قتهم هناك إرهاب للناس وتهديد لهم ومالح«: ، مضيفاً»بالقوة لمنعهم من القيام بواجباتهم تجاه الوطن
واتهم كل أجهزة . »بلقمة عيشهم، المناخ العام السائد اآلن في الضفة هو الحيلولة دون حدوث انتفاضة

التعاون مع السلطات «بـ ) ابو مازن(السلطة األمنية وحكومة سالم فياض والرئيس محمود عباس 
وعزا . »بة شعبيةاإلسرائيلية من أجل التصدي ألي محاولة لمواجهة االسرائيليين، ومنع حدوث أي ه

مكبل بواسطة الحالة األمنية التي تفرضها «نصر عدم قيام انتفاضة ثالثة إلى أن الشعب في الضفة 
هذه االجهزة «: وقال. »حكومة فياض والتي تعمل وفق أجندة العدو اإلسرائيلي لصالح وقف المقاومة

ما في وسعها لمنع حدوث انتفاضة ، وتفعل كل )المنسق األمني األميركي كيث دايتون(مرتبطة بدايتون 
  .»لكن هذا الحال قطعاً لن يدوم... في وجه االحتالل 

  2/4/2010الحياة، 
  

  مفاوضات ال الستئناف أربعة أشهر ناالستيطامريكي تجميد األمقترح حماس والجهاد ترفضان ال .10
د االستيطان حماس فوزي برهوم في المقترح األميركي القاضي بتجميحركة رأى الناطق باسم : غزة

بمثابة استخفاف «أربعة أشهر مقابل اقناع الرئيس محمود عباس بإجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل 
محاولة أميركية لستر «ووصف االقتراح الجديد بأنه . »بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

نتانياهو بإطالق ) يلي بنيامينرئيس الوزراء اإلسرائ(عورة اإلدارة األميركية المكشوفة عقب قرارات 
. جو بايدن قبل أسابيع قليلة» العنان لالستيطان في القدس المحتلة أثناء لقائه نائب الرئيس األميركي
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المفاوضات مع االحتالل تحت أي مسمى طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، وجريمة في «واعتبر أن 
الرئيسة للشعب بربطها بتجميد االستيطان تعبير عن تقزيم القضايا «وقال إن . »حق الشعب الفلسطيني

وجدد عدم اعتراف الحركة بشرعية االستيطان وال المفاوضات، . »حال اإلفالس السياسي لدى سلطة فتح
الخيار الوحيد السترداد الحقوق المسلوبة يكون بالمقاومة ال االستسالم للقرارات «مشدداً على أن 

  .»ااألميركية المجحفة في حق شعبن
انحيازاً اميركياً إلسرائيل، ومحاولة استرضائها على «في القرار » الجهاد«رأت حركة في نفس السياق 

بوقف بناء هذه المستوطنات كونها غير شرعية، والضغط على «وطالبت . »حساب الشعب الفلسطيني
  .»إسرائيل لوقفها بدالً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الفلسطينيين

  2/4/2010لحياة، ا
  

   دقيقة وحساسة ولم نبلغ بقرب جولة جديدة من المفاوضاتاأللمانيتحركات الوسيط : البردويل .11
الـدكتور صـالح    ، أن     غزة اشـرف الهـور     نقال عن مراسلها من      2/4/2010القدس العربي،   ذكرت  

ـ       ' القدس العربي 'البردويل القيادي في حركة حماس قال لـ         رب تحركـات   امس ان حركته لم تبلـغ بق
للوسيط االلماني الذي يتوسط بين حماس واسرائيل في صفة تبادل االسرى، في الوقت الذي ذكرت فيـه                 

  .معلومات ان الوسيط استأنف نشاطه مؤخرا بعد توقف المفاوضات غير المباشرة
اس لم  ، مشيرا الى ان حركة حم     'دقيقة وحساسة 'واشار البردويل الى ان تحركات الوسيط االلماني تعتبر         

  .تبلغ بقرب قيام هذا الوسيط بجولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، النهاء ملف تبادل االسرى
كان مستاء من الموقف االسرائيلي فـي آخـر جولـة           'واكد القيادي في حماس على ان الوسيط االلماني         

  .، مؤكدا ان هذا الوسيط عبر عن استيائه اكثر من مرة'للمفاوضات
بسبب خشيته  'يل ان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي افشل صفقة تبادل االسرى            واوضح البردو 

وجدد البردويل شروط حركـة      .، وحمله المسؤولية الكاملة عن اي فشل للصفقة       'من انهيار ائتالفه الحاكم   
  .حماس التي قدمتها السرائيل بهدف اتمام هذه الصفقة

وكالة األنباء  أن 2/4/2010االتحاد، اإلمارات، دت فيه وتأتي تصريحات البردويل في وقت أور
وإسرائيل ” حماس“اإليطالية ذكرت أن الوسيط األلماني في مفاوضات صفقة تبادل األسرى بين حركة 

سيعود مجدداً الستئناف مهمته، في محاولة إلحراز تقدم وكسر حالة الجمود التي استمرت عدة 
مقربة من المفاوضات أكدت أن إسرائيل رفضت التفاهمات ” حماس“وكانت مصادر في حركة .أشهر

 .السابقة التي تم إنجازها بين الطرفين، ولم يطرأ أي تغير يذكر في مواقف الطرفين بهذا الصدد إلى اآلن
تأكيدها أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تبدأ من حيث ” حماس“ونقلت الوكالة اإليطالية عن حركة 

  .، وليس الرد األخير الذي نقلته الحكومة اإلسرائيلية عبر الوسيط األلمانيانتهت التفاهمات السابقة
عادت بعد صمت طويل للمطالبة باإلفراج عن أسرى ” حماس“أن ” يديعوت أحرونوت“وذكرت صحيفة 
 وفلسطيني القدس، وذلك على الرغم من طلب الوسيط األلماني من الحركة عدم 48من عرب الـ

 .ي وسائل اإلعالمالتطرق لهذا الموضوع ف
  

  ال عالقة بين إطالق الشيخ صالح العاروري وصفقة شاليط: حماس .12
نفى الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس ان يكون الشيخ صالح العاروري مـن الـضفة                 
الغربية الذي اطلقت اسرائيل سراحه مؤخرا قبل انتقاله الى دمشق يعمل اآلن كوسيط او قناة خلفية فـي                  

  .'حماس ال تقبل ان يكون احد من اعضائها وسيطا بينها وبين االحتالل' تبادل شليط، وقال صفقة
من جهته نفى اسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان ان يكـون اطـالق سـراح االسـير صـالح                     
العاروري، من الضفة ومغادرته الى العاصمة السورية دمشق جزءا من صفقة االسـرى، موضـحا ان                
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التابع لحماس  ' المركز الفلسطيني لالعالم  'ونقل   .زال متوقفة بسبب تعنت االحتالل الصهيوني     الصفقة ال ت  
ال بد ان اوضح انه ال جديد في ملف صفقة تبادل االسرى، وان الـذي عرقلهـا هـو                   'عن حمدان قوله    

ـ                ة، وهـي   االحتالل، وبالتالي فالصفقة ال تزال على حالها، وهناك اطار قيادي في الحركة يتـابع العملي
  .'عموما اآلن متوقفة منذ التعقيد الصهيوني االخير

  2/4/2010القدس العربي، 
  

 وما يعوق المصالحة ارتباطات خارجية.. اللقاءات مع حماس لم تنقطع: األحمد .13
إن الرسالة » الشرق األوسط«قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد لـ: سناء الجاك

إلى المسؤولين اللبنانيين ال تتضمن كلمتي مخيمات أو ) أبو مازن(س محمود عباس التي حملها من الرئي
كما نفى وجود أي انزعاج لبناني من التشكيالت . سالح، إنما تركز على احترام السيادة والقوانين اللبنانية

.  في لبناناألخيرة التي أصدرتها فتح ثم جمدتها بعد التداعيات التي أعقبتها على الساحة الفلسطينية
وأشار األحمد إلى أنه يرغب بلقاء جميع القوى السياسية اللبنانية بما فيها األمين العام لـحزب اهللا حسن 

 .نصر اهللا، من دون أن يسميه
وعلى الصعيد الفلسطيني قال األحمد إن مهمته ال تقتصر على ترتيب أوضاع البيت الفتحاوي فحسب، بل 

واجتمع لهذه الغاية بممثل حركة حماس السابق في . الفلسطينية المختلفةتتجاوزه إلى جمع شمل الفصائل 
لبنان أسامة حمدان، على أن يجتمع بالممثل الحالي للحركة علي بركة وقادة في الجبهة الشعبية لتحرير 

وأشار إلى أن اللقاءات مع حماس لم تنقطع، سواء في غزة أو القاهرة أو . فلسطين وباقي األطراف
ليوم في بيروت، مؤكدا أن المصالحة بين فتح وحماس يجب أن تتم رغم الجهود اإلقليمية دمشق، وا

وتلقينا تهديدات من الكونغرس . ال ننسى أن األميركيين عارضوا ذلك«وأضاف . والدولية لمنع ذلك
وتلقيت شخصيا تهديدات عندما وقعت . بفرض الحصار علينا من جديد، ولم نوقف مساعي المصالحة

وتابع القول إن ما يعوق توقيع حماس على وثيقة المصالحة هو . »ثيقة المصالحة في القاهرةعلى و
  .التزامها بمصالح وارتباطات خارج إطار الساحة الفلسطينية

  2/4/2010الشرق األوسط، 
  

 "إسرائيل"لـقادة حماس العسكريين يشكلون صداعاً : "إسرائيل اليوم" .14
مقاتلي حركة حماس في قتل اثنين من " نجاح" ما قالت إنه اعتبرت صحيفة إسرائيلية: الناصرة

، أحدهما نائب قائد كتيبة في اللواء، في خان يونس الجمعة الماضية، مؤشر "غوالني"العسكريين من لواء 
  .إستراتيجياً على الجيش اإلسرائيلي" حماس"على تفوق 

 التصدي في خان يونس من حيث ، عملية)3-31(وشبهت صحيفة يسرائيل هيوم في عددها األربعاء 
أهميتها، بأنها تشبه تماماً عملية أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، والذي دخل العام الرابع وهو في 

وهي العملية التي تمت بعد نجاح النشطاء الفلسطينيين في القبض على شاليط واقتياده "قبضة المقاومة، 
لعازل المحيط بالقطاع وتسللوا منها إلى داخل إسرائيل حيث لغزة، حيث قاموا بفتح ثغرة في الجدار ا

  ". اشتبكوا مع أفراد الفرقة وأسروا شاليط وعادوا به إلى القطاع
، التي ما زلنا وإلى اآلن ندفع ثمنها؛ )أسر شاليط(الحاصل أن هذه الحادثة المشؤومة : "وقالت الصحيفة

ون جيداً في التصدي إلسرائيل، ويعرفون كيف تثبت حقيقة أساسية، وهي أن كبار قادة حماس يفكر
األهم من هذا وذاك أن كبار القادة العسكريين التابعين لحركة حماس أصبحوا بالفعل . يتعاملون معها

  .، على حد تعبيرها"أزمة وصداعاً مزمناً في عقل إسرائيل
ب االلتفات إليه، ما حدث من حركة حماس يعتبر بمثابة درس قاس يج: "وانتهت الصحيفة إلى القول

خاصة أن الحركة نجحت ورغم اإلمكانات البسيطة لها على الصعيد التقني والمادي في التغلب على 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1747:         العدد       2/4/2010الجمعة  :التاريخ

إسرائيل بهذه الجولة، واألهم أنها باتت قوية أكثر من ذي قبل، وهو ما يقرع جرس إنذار حاد يجب 
ث، وتعود صواريخ حماس مرة أخرى االلتفات إليه والحذر منه، حتى ال نتأثر سلبيا في النهاية بما يحد

  .، حسب قولها"إلى االنهمار على سكان إسرائيل كالمطر لتخلف الجرحى والقتلى من ورائها
  1/4/2010قدس برس، 

  
 وسرايا القدس تعد بفيلم توثيقي.. األخيرة في خان يونسعملية الالقسام تبث تفاصيل  .15

العسكري لحركة حماس شريطا مسجال، يوثق عملية الجناح » الشهيد عز الدين القسام«بثت كتائب  :لندن
عملية خان يونس جنوب قطاع غزة التي أطلق عليها  فيد مقاتليها لتوغل القوات الخاصة اإلسرائيلية ص

في الوقت نفسه . ، وقتل فيها ضابط وجندي إسرائيلي يوم الجمعة الماضي»استدراج األغبياء«اسم 
 ،جهاد اإلسالمي ببث فيلم يوثق العملية ويؤكد مسؤوليتها عنهاوعدت سرايا القدس الجناح العسكري لل

وقالت على لسان أحد عناصرها خالل المهرجان التأبيني لقائد العملية سليمان عرفات، نظم الليلة قبل 
كانوا «، موضحة أنهم »إن العملية خطط لها منذ شهر ونصف الشهر«: الماضية شرق خان يونس
دو على الشريط الحدودي في تلك المنطقة، حيث تم تصوير المكان في أوقات يراقبون تحركات آليات الع

 -مختلفة للبحث عن ثغرة يمكن من خاللها إرباك العدو وتحقيق عنصر المفاجأة الذي تحقق بالفعل 
  . »بفضل اهللا

 2/4/2010الشرق األوسط، 
  

  إطالق صاروخين على تجمع إسرائيلي: غزة .16
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، سقوط قذيفتين صاروخيتين مساء ): توكاال (- ماهر ابراهيم - غزة

وقال الموقع اإللكتروني . األربعاء، على تجمع إسرائيلي محاذ لقطاع غزة، من دون وقوع إصابات
مسلحين فلسطينيين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين سقطتا في منطقة مفتوحة بالنقب «إن » هآرتس«لصحيفة 

 .  » يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرارالغربي، من دون أن
  2/4/2010البيان، اإلمارات، 

 
  وفاة القيادي في سرايا القدس نضال الهمص في غزة .17

نضال » الجهاد اإلسالمي في فلسطين«، الذراع العسكرية لحركة »سرايا القدس« توفي القيادي في :غزة
في بيان أن الهمص » السرايا«قالت و. الهمص من مدينة رفح بعد إصابته بنوبة قلبية ألمت به أمس

يعتبر أحد قادة وحدة الهندسة والتصنيع التابعة لسرايا القدس حيث أمضى ريعان شبابه في خدمة «
  . »اإلسالم والقضية الفلسطينية عبر الجهاد والقتال في سبيل اهللا

ض لعدد من عمليات تعر«تنفيذ عدد من العمليات الجهادية، ولفتت إلى أنه «وأشارت الى أنه شارك في 
االغتيال الصهيونية التي باءت بالفشل، وآخرها عندما استهدفت قوات االحتالل منزله إبان الحرب 

  .2009 وأوائل عام 2008أواخر عام » الصهيونية األخيرة على قطاع غزة
  2/4/2010الحياة، 

  
  تعقد مؤتمرها العام في غزة" كتائب المقاومة الوطنية" .18

لمقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مؤتمرها عقدت كتائب ا: غزة
التنظيمي بقطاع غزة بحضور مندوبي المؤتمرات المحلية والمناطقية من القاعدة التنظيمية على مستوى 

دة وحضر المؤتمر القيا. من حجم المندوبين المنتخبين  في المائة95المناطق والمحافظات وبنسبة حضور 
السياسية للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والقيادة العسكرية 
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وناقش المجتمعون التقرير التنظيمي والبرنامجي لكتائب المقاومة الوطنية ومجمل محاور العمل . للكتائب
وفي نهاية المؤتمر ". لشعبي والمقاوملالرتقاء بدور الكتائب الوطني وا"المختلفة العسكرية والتنظيمية 

  .جرى انتخاب هيئة قيادية لتمثيل كافة محاور العمل التنظيمي والعسكري
  1/4/2010قدس برس، 

  
  وتحرض ضد عباس وفتح تتجاوب مع مطالب أميركية بوقف هدم المنازل في القدس"إسرائيل" .19

لضغوط األميركية على رئيس الوزراء أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن ا: نظير مجلي: تل أبيب
وحسب عناصر في حركات . بنيامين نتنياهو، بدأت تثير خالفات في الرأي حتى داخل اإلدارة األميركية

يسارية، فإن حكومة إسرائيل تستغل هذه الخالفات وتعمقها عن طريق حملة منظمة ضد الرئيس 
م فياض، وضد حركة فتح التي يتزعمها، ، ورئيس وزرائه، سال)أبو مازن(الفلسطيني، محمود عباس 

 .متهمة إياها بالسعي إلى تفجير انتفاضة ثالثة تقود األوضاع في المنطقة إلى توتر جديد
وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي قد بثت تحقيقا أمس قالت فيه إن حكومة نتنياهو أمرت بوقف تنفيذ أوامر 

وأبلغت واشنطن أنها تمتنع عن . با مع المطالب األميركيةهدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية تجاو
ولكنها في الوقت نفسه، قدمت . اتخاذ إجراءات أحادية في القدس والضفة الغربية في إطار التجاوب معها

تقريرا مفصال يحتوي على عدد من التصريحات والممارسات التي تشير إلى أن الجانب الفلسطيني 
على الحكومة اإلسرائيلية لكي يتهرب من المفاوضات ويفجر األوضاع يستغل الضغوط األميركية «

 . »األمنية بانتفاضة
من جهة ثانية، خرجت قوى اليمين في االئتالف الحاكم وكذلك في المعارضة بحملتها ضد فتح مدعية 

اد من وقال النائب أريه الد. أنها تغذي روح المقاومة في الضفة الغربية والقدس بهدف تفجير انتفاضة
. »فتح تنافس حماس في شحن اإلرهاب الفلسطيني المسمى انتفاضة«حزب االتحاد اليميني المتطرف إن 

، وهي منظمة مدنية تعمل في شعبة االستخبارات العسكرية عددا »منظمة مكافحة اإلرهاب«ورصدت 
 وزرائه فتح والرئيس عباس ورئيس» دليل على تورط«من التصريحات والتصرفات التي تدعي أنها 

  فياض في هذه الجهود
وتقول المصادر إن الحملة اإلسرائيلية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة أن نتنياهو تجاوب مع قسم من 
المطالب األميركية، مما أثار نقاشات حادة داخل اإلدارة األميركية، وأنه ال يوجد إجماع حول سياسة 

الت المصادر إن دنيس روس، الذي يعتبر أهم وق. الرئيس باراك أوباما بممارسة الضغوط على إسرائيل
إذا «خبير في شؤون الشرق األوسط في البيت األبيض اليوم، يتحفظ ازاء هذه الضغوط ويقول إنه 

أرادت اإلدارة األميركية التأثير على نتنياهو عليها أن تتفهم ظروفه الحزبية ومصاعبه االئتالفية وتوجه 
 . » حكومتهله طلبات واقعية ال تؤدي إلى سقوط

  2/4/2010الشرق األوسط، 
  

  بكشف وثائق عن قتل فلسطينيينالمخابرات اإلسرائيلية تحظر نشر نبأ اعتقال صحافية متهمة .20
تمنع المخابرات اإلسرائيلية الصحف وبقية وسائل اإلعالم من نشر نبأ عن اعتقال ومحاكمة  :تل أبيب

وتوجهت صحيفة . رة تصل حد الخيانة والتجسسصحافية يهودية لالشتباه بأنها ارتكبت مخالفات خطي
والقناة العاشرة التجارية المستقلة للتلفزيون بدعوى إلى المحكمة تطالب بإجبار المخابرات » هآرتس«

 .وستبحث المحكمة في هذه الدعوى خالل األيام القادمة. على رفع أمر منع النشر
في نوفمبر » هآرتس«صحافي أوري بالو في والقضية التي يدور النقاش حولها تتعلق بنشر تقرير لل

، يكشف فيه وجود وثائق سربت من الجيش اإلسرائيلي تفيد بأن عناصر عسكرية 2008) تشرين الثاني(
وأن . وأن القتل تم بشكل متعمد. أقدمت على قتل فلسطينيين من المطلوبين ومن المدنيين من دون داع
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ومنذ ذلك . لجنراالت صادقوا على هذه االغتياالترئيس أركان الجيش غابي اشكنازي وغيره من ا
فوصلت إليهم . الوقت، والمخابرات اإلسرائيلية تبحث عن المصدر الذي زود الصحيفة بهذه الوثائق

اإللكتروني، الذي تمتلكه » واهللا«معلومات تفيد بأن الصحافية المبتدئة، عنات كام، التي تعمل في موقع 
 .ي التي حصلت على الوثائق وسربتها، ه»هآرتس«شركة إصدار صحيفة 

واختفت في ديسمبر . 2008 عاما، ولدت في إسرائيل وأنهت خدمتها العسكرية سنة 23والصحافية كام، 
لفترة قصيرة، ثم ) كانون الثاني(الماضي، وعادت إلى عملها في األسبوع الثاني من يناير ) كانون األول(

وبعد التحقيق المطول معها، فرض . ر عديدة كانت معتقلةوحسب مصاد. قدمت طلبا لعطلة طويلة المدى
 .حتى اليوم عليها االعتقال المنزلي

 2/4/2010الشرق األوسط، 
  

  2010مارس /آذارجهاز الشاباك ينشر تقريره عن الوضع االمني خالل شهر  .21
طق، وجـاء   نشر جهاز الشاباك اإلسرائيلي تقريره الشهري حول الوضع األمني في المنا          : القدس المحتلة 

فيه أن ارتفاع ملحوظ طرأ على عدد العمليات الفدائية التي وقعت في قطاع غزة والضفة الغربية خـالل                  
 عملية فقط فـي شـهر       53 عملية خالل شهر مارس، مقابل       125، مشيراً إلى وقوع     2010شهر مارس   

  .فبراير الماضي 
 القدس والتصعيد الحاصل على الحدود مـع         وُأوعز التقرير هذا االرتفاع إلى التوتر الذي ساد في مدينة         

  .قطاع غزة، مع تأكيده على الزيادة في عدد إطالق الصواريخ الفلسطينية تجاه إسرائيل
 كما سجل التقرير ارتفاع في حجم العمليات في كافة المناطق، موضحاً أن هذا االرتفاع ظهـر بـشكل                  

يات في الشهر فبراير الماضي، وعلى صعيد        عمل 3 عملية مقابل    27بارزاً في مدينة القدس حيث وقعت       
  . عملية في شهر فبراير13 عملية فدائية، مقابل 36الحدود الجنوبية مع قطاع غزة حصلت 

 اشخاص خالل شهر    3 وفيما يخص أعداد القتلى الذين سقطوا نتيجة هذه العمليات، أفاد التقرير أنه قتل              
والثالث هو عامل من أصل تايلندي قتـل نتيجـة          ،  2010\3\26، اثنان منهم جنود في يوم       2010مارس

  . 2010\3\18سقوط صاروخ فلسطيني عليه يوم 
 إسرائيليين جراء تعرضهم إلطالق نار، احدهم جندي ومدني أصيبوا في منطقة القـدس،              4 كما أصيب   

  .والجنديان اآلخران تعرضا إلطالق النار على الخط الفاصل على الحدود مع قطاع غزة
 عملية كانت إللقاء زجاجات     79 عملية حدثت في الضفة الغربية هناك        89ير أنه من ضمن     وأوضح التقر 
  . عملية إللقاء زجاجات حارقة 36 عملية وقعت في شهر فبراير من ضمنها 40حارقة، مقابل 

  -: توزيع لطبيعة العمليات التي حدثت في الضفة والقطاع 
 عمليات إلطالق نـار مـن سـالح         5ف هاون، و   قذائ 5 عملية إلطالق صواريخ، و    25 في غزة حدثت    

  .خفيف، وعملية واحدة إلطالق نيران مضادة للدبابات 
 عمليات إلطالق نار من سالح أوتوماتيكي، وعدة عمليـات إلقـاء            5 في الضفة الغربية والقدس وقعت      

  . عملية وقعت في القدس 25 عملية إلقاء زجاجات حارقة، منها 79أجسام مشبوهة وحجارة، و 
 صاروخ فلسطيني علـى  35 وعلى صعيد إطالق الصواريخ من قطاع غزة خالل شهر مارس فقد سقط     

 قذائف هاون في شهر فبرايـر       5 صواريخ و  5 عملية، مقابل سقوط     30 قذائف هاون خالل     6إسرائيل، و 
  .   عمليات9من نفس العام  كانت ضمن 

  1/4/2010وكالة سما، 
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  نتنياهو لواشنطنزيارة  ليون دوالر كلفةم ":هآرتس" .22
، أن الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو »هآرتس«كشفت صحيفة : القدس

للواليات المتحدة واشنطن، كلفت خزينة الدولة مليون دوالر، بعدما استأجر طائرة تابعة لشركة العال من 
  .، في رحلة مباشرة من تل أبيب الى واشنطن»767 -بوينغ «نوع 

وأوضحت امس، أن المتعارف عليه من الرؤساء ورؤساء الحكومات االسرائيلية في السنوات الماضية، 
وأشارت الى ان . أن الرحلة الى الواليات المتحدة تتوقف في أوروبا من أجل تخفيف األعباء المالية

يستجب لذلك، علما أن المسؤولين قدموا لنتنياهو بدائل أخرى من أجل تخفيف األعباء المالية، اال أنه لم 
اللجنة المالية في الكنيست ناقشت هذه القضية واقترحت شراء طائرة رسمية خاصة، اال أن هذا األمر لم 

  .يتم انجازه الى اآلن
  2/4/2010الراي، الكويت، 

  
  قطاع غزة  فيأهدافقصف بشكل عنيف عدة تطائرات االحتالل  .23

 الطائرات الحربية ، أن حكمت يوسف،غزةي نقالً عن مراسلها ف 2/4/2010وكالة سما، نشرت 
  . شنت الليلة سلسلة غارات على عدة أهداف في خانيونس ورفح والوسطي وغزةاإلسرائيلية

 الحريق الذي نشب جراء إلخماد المكان إلى طواقم الدفاع المدني هرعت أن" سما" شهود عيان لـوأفاد
 ى في صفوف الفلسطينيين حتإصابات أي القصف لم يوقع إنوقالت مصادر طبية  .قصف المصنع

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت طائرات االحتالل ثالثة صواريخ على غرفة مخالة تابعة  .اللحظة
للشرطة الخاصة التابعة لحكومة غزة مقابل مخيم المغازي غرب شركة االتصاالت ولم يسفر القصف 

  .إصاباتعن وقوع 
 من قبل إسرائيلي من قصف اإلسالميسلح لحركة الجهاد ونجت مجموعة من سرايا القدس الذراع الم

لم تقع و . بالقرب من نادي الفروسية غرب بلدة بيت الهيا شمال القطاعاإلسرائيليةالزوارق الحربية 
  . في المنازل المجاورة لمكان القصفأضرار أوصابات إ

 في صفوف المواطنين تإصابا انه لم تقع ئ والطواراإلسعاف معاوية حسنين مدير . دأكدمن جهته 
 يعمل ضمن خطة اإلسعاف مادية وان أضرار شهداء سوى أو إصاباتوقال انه ال ، حتى اللحظة

  ". ألي تطور جديد في أرجاء القطاع تحسباًاإلسعاف وانتشار لسيارات ، ألي حرب جديدةأعدتطوارئ 
 الزوارق الحربية أن وكاالت، والمحمد جمالنقالً عن مراسلها  2/4/2010الشرق، قطر، وأضافت 

اإلسرائيلية قصفت فجر أمس، قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بلدة بيت الهيا شمال قطاع 
وأفادت مصادر أمنية محلية بأن زوارق االحتالل التي تجوب عرض البحر المتوسط فتحت نيران . غزة

انية والواحة غرب البلدة ما أدى أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئي منطقتي السود
  .إلى إعطاب بعضها وتمزيق شباك الصيد دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات

وأضافت المصادر أن دبابات االحتالل المتمركزة على الحدود الشمالية للقطاع فتحت نيرانها وقذائفها 
  . صاباتصوب أراضي وممتلكات المواطنين غرب شمال بلدة بيت الهيا دون أن يبلغ عن إ

ن الغـارات الجويـة      إ مصادر طبية فلسطينية قالت   ، إلى أن    غزةمن   2/4/2010 قدس برس، وأشارت  
  .أسفرت عن إصابة خمسة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال

  
  "اإلبراهيمي" ويواصل إغالق االحتالل يعزز إجراءاته في القدس ويحمي يهوداً جالوا في األقصى .24

الشرطة ، أن وكاالتعن ال و،أحمد رمضان، رام اهللا عن مراسلها في نقالً 2/4/2010المستقبل، نشرت 
 من انتشارها حول البلدة القديمة من القدس، وداخلها وفي محيط المسجد أمساإلسرائيلية عززت 

 ألي طارئ عشية االحتفاالت بالجمعة العظيمة، وسبت النور لدى األقصى ونشرت اآلالف منهم تحسباً
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تزامنا مع عيد الفصح لدى اليهود، وإعالن جماعات يهودية متطرفة عزمها تنظيم الطوائف المسيحية، و
مسيرات في البلدة القديمة ومحيطها ودعوتها ألتباعها للمشاركة في هذه المسيرات ومحاولة الوصول إلى 

  .األقصى
تها الشرطة، وأفاد بيان لمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أنه بموجب اإلجراءات التي اتخذ

فقد أغلقت جميع محاور الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة أمام حركة المركبات العامة والخاصة، وطلبت 
 ألداء الشرطة اإلسرائيلية في بيان نشرته في الصحف المصلين المسلمين بالوصول إلى األقصى غداً

زدحام واالحتكاكات مع تزامن صالة الصالة فيه عبر بوابتي األسباط والساهرة فقط، لمنع ما أسمته اال
 .الجمعة، مع احتفاالت المسيحيين بالجمعة العظيمة، وكذلك المسيرات التي سينظمها المتطرفون اليهود

وتابع البيان أن الشرطة أغلقت جميع بوابات المسجد، ولم تبق إال على ثالثة منها مفتوحة، في حين 
في ساحات األقصى تحت حمايتها، إضافة إلى سماحها  بالتجول أمس  يهودياً متطرفا49ً سمحت لـ

  . لمسجدي األقصى وقبة الصخرة وفق ما أفاد به مسؤولون في حرس المسجد أجنبياً سائحا631ًبزيارة 
 الشريف في الخليل لليوم الثاني على التوالي، مشددة اإلبراهيميوواصلت قوات االحتالل إغالق الحرم 

وقال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري إن سلطات االحتالل أغلقت الحرم  .من إجراءاتها العسكرية حوله
وأضاف أن جنود االحتالل اعتلوا أسطح عدد من منازل .  الشريف بحجة األعياد اليهوديةاإلبراهيمي

  .المواطنين، وأغلقوا الشوارع الرئيسية بالبلدة القديمة من الخليل المؤدية للحرم الشريف
القوى ،  الوكاالت، وعنالقدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  2/4/2010مارات، البيان، اإلوأضافت 

والقيادات والهيئات الفلسطينية في القدس والداخل الفلسطيني دعت المواطنين، وخاصة أهل القدس 
والداخل ومن يستطيع الوصول إلى القدس، بالتواجد في المسجد األقصى بشكل مكثف في األيام المقبلة 

 لتنفيذ المتطرفين اليهود لمخططاتهم الخبيثة التي أعلنوا عنها صراحة وبشكل علني، ودعت إلى تحسباً
 . أخذ الحيطة والحذر والدفاع عن األقصى

  
  "موقع أثري يهودي"آالف مستوطن احتشدوا قرب المسجد اإلبراهيمي لالحتفال به كـعشرة  .25

، بالقرب من المسجد 1/4ء يوم الخميس  تجمهر أكثر من عشرة آالف مستوطن يهودي، مسا:الناصرة
موقع "اإلبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، لالحتفال بإعالن حكومة بنيامين نتنياهو عن المسجد كـ

وذكرت مصادر إعالمية عبرية أن المستوطنين بادروا إلى إقامة هذا الحفل، لمنح  ".تراثي يهودي
وبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست، اللذين كان لهم الل"شهادات تقدير للنواب األعضاء فيما يسمى 

  ".التراث اليهودي"دور في إدراج المسجد اإلبراهيمي ضمن قائمة ما يسمى 
  1/4/2010 قدس برس،

  
  نشاط محموم للمستوطنين في القدس عنوانه الترحيل: تقرير إخباري .26

 االستيطان في القدس المحتلة، تضاعف غير مبالين بالزوبعة الدبلوماسية التي يثيرها استمرار: )ب.ف.ا(
مجموعات استيطانية جهودها أثناء عيد الفصح اليهودي لدعم المستوطنين الذين يقطنون في البلدة 

وتستغل هذه المجموعات تدفق أعداد كبيرة من اإلسرائيليين إلى البلدة القديمة بمناسبة الفصح . القديمة
  . الرامية إلى تهويدهااليهودي للحصول على دعم مادي لنشاطاتها

ففي باب الخليل، المدخل الغربي للقدس القديمة الذي يسلكه معظم اإلسرائيليين الذين يزورونها، وضع 
 لجمع التبرعات عليه صورة حائط االستيطانية صندوقاً" عطيرت كوهانيم"المستوطن هيليل من جمعية 
   ".جل تقوية االستيطان في البلدة القديمةمن ا"، كتب عليها "المبكى"البراق الذي يسميه الصهاينة 



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1747:         العدد       2/4/2010الجمعة  :التاريخ

عيد فصح سعيد، تعالوا وتبرعوا لالستيطان "واخذ هيليل ينادي عبر مكبر للصوت باللغة العبرية 
 طفل، ادعموا االستيطان في 300 عائلة يهودية في الحي اإلسالمي و60يوجد . اليهودي في البلدة القديمة

   ".القدس قلب األمة
، تقوم وزارة االستيطان اإلسرائيلية بتوفير خدمات األمن لألسر اليهودية التي "هانيمعطيرت كو"وبحسب 

 مليون شيكل 32تعيش في الحي اإلسالمي في البلدة القديمة وخصصت لذلك ميزانية سنوية تبلغ نحو 
يات إلى تصريح من بلدية االحتالل في القدس يبرزه لدور)  عاما19(وأشار هيليل ).  مليون دوالر8.5(

  .أي غير اليهود" جمع التبرعات لشراء عقارات من الغوييم"الشرطة ويلخص مهمته ب 
بتوزيع نشرات إعالنية تروج لجوالت " عطيرت كوهانيم"وإضافة إلى جمع التبرعات يقوم مستوطنو 

منذ "هللا وقال الدليل السياحي الفلسطيني عوني عبد ا. سياحية ميدانية مجانية لألجانب داخل البلدة القديمة
 يقوم المستوطنون بتنظيم جوالت مجانية داخل البلدة، لقد افسدوا عملنا ألن السائح عندما أشهرنحو ستة 

من قبل " غسيل دماغ"ـ من السياح يتعرضون ل عدداًأنوأكد ". يجد جوالت مجانية سيفضلهم علينا
  .ها في حال كانوا ينزلون فيمنظمي الجوالت اليهود فيقومون على أثرها بمغادرة الفنادق الفلسطينية

رض أنداء إلى جميع المسلمين والساكنين في "ويوزع المستوطنون منشورات باللغة العربية تحت عنوان 
وورد في أحد هذه . والرحيل عن ديارهم" إسرائيل"تدعو الفلسطينيين إلى التفاوض مع " إسرائيل

ذه األرض الصغيرة، هي ملك الشعب رض إسرائيل، هأمكتوب في التوراة أيضا بأن : "المنشورات
اليهودي فقط، ومن الممنوع سكن غيرهم فيها بصورة دائمة، وحان الوقت ليقوم الشعب اإلسرائيلي بتنفيذ 

  ".رض إسرائيلأهذا األمر اإللهي، لذلك نطلب منكم مغادرة 
 من القدس، مثل  لتهويد القسم الشرقيوالى جانب عطيرت كوهانيم، تنشط جمعيات استيطانية أخرى سعياً

وتعتمد هذه الجمعيات على . في جبل الزيتون" بيت اوروت"التي تتمركز في حي سلوان و" العاد"
  . من الملياردير اليهودي األمريكي ايرفينغ موسكوفيتشالتبرعات وخصوصاً

  2/4/2010الخليج، 
  

   تضيق الخناق على الفلسطينيين في األغوار"إسرائيل: ""بتسيلم" .27
، أن "بتسيلم"ر عن مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة أكد تقرير صد

اإلدارة "وقال التقرير، إن  .سلطات االحتالل تضيق الخناق على المواطنين في منطقة األغوار الشمالية
صورة منهجية اإلسرائيلية ال تتيح البناء للفلسطينيين في التجمعات البدوية في األغوار، وتهدم ب" المدنية

وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل تقيد حركة  .المباني المؤقتة التي يعيشون فيها ويربون فيها الماشية
الفلسطينيين في األغوار ذهاباً وإياباً إلى باقي الضفة الغربية، ويسمح فقط للمسجلة أسماؤهم على أنهم من 

 السيارات الخصوصية، أما باقي سكان الضفة سكان األغوار بالوصول إلى منطقة األغوار بواسطة
الغربية فيسمح لهم بالوصول إلى األغوار سيراً على األقدام أو بالمواصالت العامة فقط، مبيناً أن عزل 

  .األغوار عن باقي الضفة الغربية يمس بصورة بالغة بحقوق اإلنسان للكثير من الفلسطينيين
ة الواقعة شمال األغوار، مشيراً إلى مصادرة أراضي هذه القرية وتحدث التقرير عن قرية الحديدية البدوي

 .، اللتين أقيم جزء منهما على األراضي الزراعية التابعة للحديدية"بقعوت"و" روعي"لصالح مستوطنتي 
 بتفعيل ضغط على "إسرائيل"وقال إنه منذ منتصف السبعينيات، وفي موازاة إقامة المستوطنات، تقوم 

  .مواطني قرية الحديدية كي يتركوا أراضيهم
وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل تفرض قيوداً صارمة على حرية حركة المواطنين في األغوار، ما 

وتحدث التقرير عن صعوبة يواجهها مواطنو الحديدية  .يصعب كثيراً على حياة مواطني قرية الحديدية
راعية في أنحاء الضفة الغربية، حيث يجد تجار الضفة صعوبة في الوصول إلى في تسويق منتجاتهم الز

وأكد أن قرية الحديدية غير متصلة بشبكة المياه والكهرباء، ما  .الحديدية والتجمعات السكانية المجاورة
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 يضطرهم إلى شراء المياه من مقاولين إسرائيليين يعيشون في المستوطنات المقامة على أرضهم بأسعار
  .باهظة الثمن، ويستخدمون المولدات للحصول على الكهرباء

  2/4/2010الدستور، األردن، 
  

  ضدهم" التحريض" يتهمون اإلعالم اإلسرائيلي بـ48الـ  فلسطينيو .28
 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 1948 اتّهمت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي األراضي المحتلة سنة :الناصرة

اإلعالم المضلّل "الفلسطيني، ال سيما داخل الخط األخضر، واصفةً إياه بـبالتحريض ضد الشعب 
الذي تمارسه " التصعيد المتواصل"واستنكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، ما وصفته بـ ".والمشوه

مؤسساتي مجنّد "، قائلة إن هذا اإلعالم 48وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ضد الجماهير العربية في فلسطين 
  .، حسب تعبيرها"التضليل والتشويه عبر الكلمة والصورة والعناوين شبه الموحدةفي 

يوم "وكانت تناقلت وسائل اإلعالم العبرية بشكل موسع صوراً تُظهر اثنين من الملثمين، خالل مسيرة 
 ،، وهما يرفعان صوراً لحسن نصراهللا األمين العام لحزب اهللا)48فلسطين (في مدينة سخنين " األرض

  ".الموساد"وعماد مغنية القيادي العسكري في الحزب الذي اغتيل قبل أكثر من سنة على يد 
األمر الهامشي إلى أمر " إلى أن اإلعالم اإلسرائيلي حول هذا 48وأشارت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 

  .، كما قالت"مركزي
  1/4/2010 قدس برس،

  
  ل تصريحاتهم إلى أفعال إلنهاء الحصارالخضري يطالب المسؤولين الدوليين بتحوي .29

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، المسؤولين الدوليين إلى تحويل : غزة
وأكد  .تصريحاتهم الداعية إلنهاء الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بعد يومه األلف إلى أفعال

اقتران هذه التصريحات بأفعال على  على ضرورة -وصلنا نسخة منه-الخضري في تصريح صحفي 
وشدد على أهمية ترجمة هذه التصريحات  .أرض الواقع وبتحركات عملية إلنهاء الحصار وفتح المعابر

والزيارات التضامنية إلى غزة ومواقف البرلمان األوروبي وتوصيات تقرير غولدستون وريتشارد فولك، 
  .إلى أفعال لكسر الحصار وفتح المعابر

ضري، في تعقيبه على تصريحات رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس المحتلة وقال الخ
 إن هذه التصريحات -"أزمة للكرامة البشرية" بأن الوضع اإلنساني في قطاع غزة -فيليب الزاريني

  .تصف الحالة، لكنها ما زالت ال ترقى إلى حد العمل الذي يسهم في رفع الحصار
  1/4/2010السبيل، األردن، 

  
  أيام قبل غزة مصر من إلى فتى فلسطيني تسللوا 17 المصري يفرج عن األمن .30

 فتى فلسطيني، جرى اعتقالهم بعد تسللهم من قطاع 17 المصرية الليلة، عن األمنفرجت سلطات أ :غزة
  الفتيانإعادةوقال مصدر امني انه جرى  .األخيرة الماضية األيام المصرية خالل األراضيغزة باتجاه 

  . قطاع غزةإلىالسبعة عشر، عبر معبر رفح البري، 
  2/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   أسير8200بلغ حوالي يعدد األسرى في سجون االحتالل : "التجمع للحق الفلسطيني" .31

مارس حول األسرى والمعتقلين في سجون  /أصدر التجمع للحق الفلسطيني تقريره الشهري لشهر آذار
أبرز االنتهاكات بحق األسرى والمعتقلين، الذين يقبعون في ظل "ورصد التقرير  .يلياالحتالل اإلسرائ

وتمارس سلطات االحتالل ضدهم . ظروف معيشية ونفسية قاسية ويحرمون من أبسط حقوقهم اإلنسانية
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هذا وتقوم قوات االحتالل يوميا بمداهمة . أبشع أنواع التعذيب، كما يحرمون من زيارات ذويهم لهم
عدد المعتقلين واألسرى "وأشار التقرير إلى أن  ".زل المواطنين واعتقال عدد منهم بدون لوائح اتهاممنا

 من قطاع غزة، 800 أسير ومعتقل، منهم حوالي 8200في سجون االحتالل الصهيوني بلغ حوالي 
لمعتقلين من كما يبلغ عدد ا. ، والباقي من الضفة المحتلة1948  من القدس واألراضي المحتلة سنة500و

  . نائبا في المجلس التشريعي16 معتقلة، و33، و400األطفال حوالي 
  .ط مواطنا فق21 مواطناً مقابل اإلفراج عن 145أما حصيلة الشهر المنصرم فقد اعتقل 

  2/4/2010المستقبل، 
  

  يطالب بالتحقيق في اعتداء أمن السلطة على الصحفيين في بيت لحم" ديوان المظالم" .32
، بالتحقيق في حادث "ديوان المظالم" طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أو ما يعرف بـ:رام اهللا

اعتداء األجهزة األمنية الفلسطينية، على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم اإلعالمية العتصام جماهيري 
يوم الخميس في ودعت الهيئة  .29/3بالقرب من الحاجز العسكري بشمال بيت لحم، يوم اإلثنين الماضي 

 على الصحفيين ومحاسبة االعتداءنسخة عنه، إلى تشكيل لجنة تحقيق في حادث " قدس برس"بيان وصل 
المسؤولين عن تلك الواقعة، مشددةً على ضرورة عدم تقييد الحريات الصحفية واإلعالمية، ورفع مستوى 

  .عمل الصحفيالوعي لدى عناصر األجهزة األمنية بالتأكيد على احترام حرية ال
  1/4/2010 قدس برس،

  
  تهم التي تُسهم في معالجة أزمالمطالب تطرح مجموعة من عباسل "أهالي نهر البارد"من مذكرة  .33

 أمس بمذكرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "لجنة أهالي ونازحي مخيم نهر البارد"بعثت 
لتي تُسهم في معالجة األزمة التي يعانونها جراء تطرح فيها مجموعة من القضايا والمطالب األساسية ا

السلم "وجاء في نص المذكرة أن األهالي يطمحون إلى تحقيق . النزوح واالبتعاد عن منازلهم وممتلكاتهم
. "األهلي والمجتمعي في مخيم البارد وردم الهوة وهدم الجدران وبناء جسور الثقة مع القيادة الفلسطينية

تكليف لجنة مركزية لإلشراف على عملية ": تّة بنود تصب في هذا الهدف، أبرزهاوتضمنت المذكرة س
في دفع "، إضافة إلى االستمرار "إعادة اإلعمار، وتقديم مساعدة مالية عاجلة على غرار الهبة السعودية

وطالبت المذكرة  ."أقساط طالبنا الجامعيين بالكامل إلى حين انتهاء األزمة، بالمواعيد المحددة
التواصل مع الحكومة اللبنانية وإلزامها باإليفاء بالتزاماتها لجهة التعويض على أصحاب األمالك "بـ

  .، ورفع موازنة الطوارئ الخاصة بنهر البارد لتتالءم وحجم الكارثة"الخاصة
  2/4/2010األخبار، 

  
  مهدد بالموت في غزة بسبب الحصارالسعودية تتكفل بفصل توأم سيامي  .34

" توأماً سيامياً"خطر الموت يتهدد ، أن  رائد الفي،غزةنقالً عن مراسلها في  2/4/2010 الخليج،نشرت 
. لطفلتين ولدتا قبل بضعة أيام ملتصقتين في مستشفى مبارك في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

 بسبب الحصار" ريتال وريتاج"وأكد أطباء ومسؤولون صحيون في غزة صعوبة التعامل مع حالة التوأم 
  .وضعف اإلمكانات وقلة الخبرة، ما يتطلب سرعة سفرهما للعالج في الخارج إلخضاعهما لعملية فصل

 طبيب الحضانة في المستشفى التابع لمجمع ناصر الطبي علي عثمان، إلى أن حالة الطفلتين بدأت شاروأ
  .تتدهور لتأخر عالجهما في الخارج

، غزة الطبيب محمد الكاشف صعوبة فصل التوأموأكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في 
  ".تم التواصل مع أكثر من جهة في السعودية للعمل على تحويل التوأمين للخارج"وأشار إلى أنه 
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وناشد والد الطفلتين ياسر أبو عاصي العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبدالعزيز بالعمل من أجل نقل 
  .لطبية في الرياضطفلتيه إلى مدينة الملك عبدالعزيز ا

وأكد وزير الصحة في الضفة فتحي أبو مغلي أن الرئيس محمود عباس استجاب لمناشدة والد الطفلتين، 
  .الفتاً إلى أنه اتصل بوزير الصحة السعودي عبداهللا الربيعة الستشارته في الموضوع

برئاسة إسماعيل هنية  الحكومة الفلسطينية ، أنغزة من 1/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
ثمنت عالياً موقف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، المتعلق بإصدار قرار ملكي 

وأفاد طاهر النونو الناطق باسم  .إلجراء عملية فصل التوأمين السياميين اللذين ولدا في قطاع غزة
 باسم نعيم وزير .اتصاالً هاتفياً مع دالحكومة في تصريح صحفي أن وزير الصحة السعودي أجرى 

الصحة الفلسطيني، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً بنقل الطفلين السياميين إلى المملكة 
  .العربية السعودية إلجراء العمليات الجراحية في أحدث المراكز الطبية تقدما في المملكة

  
  سرائيلية جديدةإ - ميركيةأ صفقةيحذر من  "لقاء األحزاب وتحالف القوى" .35

الـصفقة االميركيـة    "من  " وتحالف القوى الفلسطينية  " "لقاء االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية    "حذر  
االسرائيلية الجديدة التي يراد امرارها على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته، وتقضي بموافقة الـسلطة              

 الصهيونية، في مقابـل قبـول االخيـرة بتجميـد     الفلسطينية على اجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة     
  ".  اشهر4لالستيطان في القدس الشرقية 

ان هذه الصفقة تهدف الى التوصل  لحل نهائي يلبي كل الشروط االسرائيلية، في مقابـل اقامـة                  "ورأى  
دويلة فلسطينية ممسوخة ومقطعة االوصال واالعتراف باسرائيل دولـة يهوديـة علـى معظـم ارض                

  ."فلسطين
كما في كل مرة، ولم تكن في مستوى الحد االدنـى           " ان نتائج القمة العربية جاءت مخيبة لآلمال      "والحظ  

المطلوب لمواجهة الخطر الداهم الذي تتعرض له القضية الفلسطينية وعاصمة العرب االولـى القـدس،               
 التركي المـشرف    التي تواجه خطر التهويد الكامل، وقد جاءت النتائج ايضا دون مستوى سقف الموقف            

  ".والجريء الذي عبر عنه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في القمة
  2/4/2010 لبنان ،النهار

  
  "الموساد"كشف مالبسات اغتيال المبحوح وشبكات العمالء في لبنان ضربة قوية لـ : ريفي .36

ة تهنئة وجهها إلـى     ثمن المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في رسال           ":الخليج"بيروت  
قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، اإلنجاز األمني الذي حققته إدارة شرطة دبـي فـي كـشف                   

واعتبر  .مالبسات جريمة اغتيال المبحوح، وإثبات تورط جهاز الموساد في التخطيط وتنفيذ هذه الجريمة            
في لبنان، يـشكالن    " إسرائيل"ريفي في رسالته أن كشف مالبسات هذه الجريمة وكشف شبكات تجسس            

ويؤسسان لبداية مرحلة جديـدة فـي تـاريخ    " اسرائيل"دون أدنى شك انتصاراً غير مسبوق على أجهزة   
  ".اإلسرائيلي"الصراع العربي  

  2/4/2010الخليج، 
  

  يجهض الجهود األميركية للتسوية إلدانة االستيطانالذهاب إلى مجلس األمن: القاهرة .37
أعلن مسؤول مصري، أمس، أن العرب يرفضون الذهاب إلى مجلس األمن : )أ ف ب، يو بي آي(

الدولي في الوقت الحالي الستصدار قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة، 
مبرراً ذلك بضرورة إعطاء الجهود األميركية الفرصة لتحقيق التسوية، في وقت دعا المرشد العام 

 . العرب إلى وقف المفاوضات وتبني خيار المقاومة" ن المسلميناإلخوا"لجماعة 
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في مصر محمد بديع الحكام العرب بوقف " اإلخوان المسلمين"في المقابل، طالب المرشد العام لجماعة 
 . مع إسرائيل، ودعم جميع أشكال المقاومة" العبثية المباشرة أو غير المباشرة"المفاوضات 

 2/4/2010السفير، 
  

  موسى يندد بممارسات االحتالل ضد األسرىعمرو  .38
" اإلسرائيلية"استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، السياسات : )أ.ب.د(

العنصرية، التي دفعت األسرى في سجون االحتالل لإلعالن عن إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على 
وعلق موسى، في تصريح  .ل ذويهم خالل الزياراتالطريقة المهينة التي تعامل بها قوات االحتال

ومن ضمنها ما " اإلسرائيلية"للصحافيين بمقر الجامعة العربية، على مجمل االنتهاكات والممارسات 
، مشدداً على أن الموقف العربي الشامل "البد من وقفة ضدها"يجري بحق األسرى الفلسطينيين، قائالً 

وندد باعتقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة . انون الدوليرافض لهذه اإلجراءات الخارقة للق
  . وسفير فلسطين السابق لدى لبنان، وتقديمه للمحاكمة" فتح"

  2/4/2010الخليج، 
  

 الجامعة العربية ترجئ تفعيل لجنة قانونية لمالحقة مسؤولين إسرائيليين ":  المصريةالشروق" .39
ا الصادر اليوم أن الجامعة العربية ترجئ تفعيل لجنة قانونية المصرية في عدده" الشروق"ذكرت صحيفة 

لمالحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبوها خالل العدوان على غزة، وأن دوالً 
 ". التقاعس"عربية تقف وراء هذا 

ة دولية مستقلة ونقلت الصحيفة عن مصدر حقوقي قوله إن خطة الجامعة العربية بتكليف فرق قضائي
يتم قتلها "للذهاب إلى قطاع غزة وجمع أدلة حول جرائم الحرب التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي 

" بحلفاء وأعوان اسرائيل والواليات المتحدة"، متهماً دوالً عربية وصفها "بصورة متدرجة، ولكن حاسمة
 . اسة القاضي ريتشارد دودغاردبالعمل على ايقاف عمل اللجنة التي كانت الجامعة شكلتها برئ

مصر بالوقوف وراء المماطلة في هذا األمر، ألنها ال تريد أن تكون مسؤولة أمام "وفيما اتهم المصدر 
، قال مصدر دبلوماسي مصري إن االمر ال يتعلق بمصر وحدها، ألن هناك "اسرائيل والواليات المتحدة

، كما نفى رئيس مكتب األمين العام للجامعة "في شيءشعوراً عربياً عاماً بأن هذا التحرك لن يجدي "
العربية، هشام يوسف ان تكون الجامعة قد تراجعت عن مشروعها، مؤكداً أن اجتماعات عديدة للمنظمة 

 . تدارسته، كان آخرها خالل القمة العربية في ليبيا األسبوع الماضي
 2/4/2010السفير، 

  
  ارسات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلةخطورة المم يستقبل كيري ويحذ من األسد .40

استمرار اسرائيل في رفض متطلبات " خطورة"حذر الرئيس بشار االسد من :  ابراهيم حميدي-دمشق 
وكان  . للدور التركي في عملية السالم" الداعم"السالم في المنطقة، مشدداً على اهمية الدور االميركي 

  .القات الخارجية في مجلس الشيوخ االميركي السيناتور جون كيري امساالسد استقبل رئيس لجنة الع
العالقات الثنائية وآفاق السالم والمستجدات في المنطقة، وجدد "وأفاد ناطق رئاسي ان اللقاء تناول 

الرئيس االسد التأكيد على موقف سورية الساعي الى تحقيق السالم العادل والشامل، وعلى أهمية الدور 
خطورة الممارسات االسرائيلية في "، محذراً من "ي الداعم للدور التركي في عملية السالماالميرك

  ".االراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار رفض اسرائيل قبول متطلبات السالم
  2/4/2010الحياة، 
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  ال سالم من دون قيام دولة فلسطينية: الرباط .41
لن يكون هناك سالم ولن "اسي الفهري، أمس، أنه  وزير الخارجية المغربي الطيب الفعد: )ب.ف.ا(

وقال الفاسي الفهري إن  .في الشرق األوسط من دون قيام دولة فلسطينية" يستتب األمن واالستقرار
  ". القدس المحتلة يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على جميع الصعد"

  2/4/2010الخليج، 
  

  هرة يطالب بإسقاط كامب ديفيدمؤتمر حاشد في القا .42
نظم العشرات من قيادات النقابات المهنية وممثلي األحزاب والقوى  : محيي الدين سعيد-القاهرة 

السياسية واللجان الداعمة للمقاومة مظاهرة، الليلة قبل الماضية، أمام مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة 
مواجهة االعتداءات الصهيونية، فيما دعا مؤتمر حاشد للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في 

  .بالنقابة الحكومات العربية واإلسالمية إلى توجيه الدعم للمقاومة الفلسطينية ووقف التطبيع مع الكيان
ودعا النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين سعد الحسيني إلى إحياء المقاطعة العربية للكيان وتقديم 

سطيني ومقاومة التطبيع بكل أشكاله، فيما انتقد وكيل نقابة الصحافيين صالح التبرعات للشعب الفل
عبدالمقصود ما وصفه بتخاذل حكومات العالم اإلسالمي عن نصرة الشعب الفلسطيني، واصفاً مؤتمرات 

فيما دعا عبدالعزيز الحسيني القيادي بحزب . القمة بأنها ليست سوى جرعات مخدرة للعقول العربية
وكريمة الحفناوي القيادية بحركة كفاية إلى إسقاط معاهدة كامب ديفيد والتصدي ) تحت التأسيس (الكرامة
  .للتطبيع

  2/4/2010الخليج، 
  

   والفلسطينيين"إسرائيل"أوباما عازم على دفع عملية السالم والضغط بالتوازي على : باريس .43
ات الرئيسين األميركي باراك أوباما     أكدت مصادر فرنسية مطلعة على محادث     :  رندة تقي الدين   -واشنطن  

أن الرئيس األميركي عازم على دفع عملية الـسالم والـضغط           » الحياة«والفرنسي نيكوال ساركوزي لـ     
 والفلسطينيين إذا تسبب ذلك بمـشكلة مـع اإلسـرائيليين والطائفـة اليهوديـة               "إسرائيل"بالتوازي على   

  .األميركية
 احتمال مواجهة أوباما مشاكل نتيجة ضغط اللوبي اليهودي الـذي  إلى ذلك، لفت مسؤولون أميركيون الى 

قالوا انه حصل على توقيع ثلثي أعضاء الكونغرس لصوغ رسالة تؤكد أن الخالف مـع إسـرائيل لـن                   
  .يتحول الى العلن

والالفت أن مضمون الرسالة يركز على عدم تحويل الخالف الى العلن، وليس عدم اتخاذ موقف مؤيـد                 
 فـي مجـال بنـاء       "إسـرائيل " ألنه من الصعب ألعضاء الكونغرس أن يؤيـدوا سياسـة            "إسرائيل"ـل

وقال المسؤولون ان هناك جدالً داخل اإلدارة األميركية بين من يعتبر أن ثمة قيوداً علـى                . المستوطنات
ـ               ا تحرك رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب طبيعة التحالف الحكومي الذي يرأسه، وهو م

وذكر المـسؤولون أن    . ينبغي أن يكون موضع تفهم على ضوء القيود السياسية التي يمثلها هذا التحالف            
  .أصحاب هذا الموقف يرون أن غياب مثل هذا التفهم يمثل عقبة على صعيد التعاون

 وأشاروا الى أن هناك في اإلدارة من يقول إن مصلحة اميركا هي التوصل الى اتفاق بـين الفلـسطينيين                
واإلسرائيليين، وأن كل ما يقوم به الجانب األميركي مرده الـى التـزام أوبامـا الكبيـر بالتقـدم فـي                     
المفاوضات، وبذل كل ما أمكن للتأكد من أنها ستبقى قائمة بمعزل عما يفعله نتانياهو على صعيد سياسته                 

  .الداخلية
2/4/2010الحياة،   
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  "سرائيلإ"طالق صواريخ على إموسكو تطلب من حماس وقف  .44
طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في اتصال هـاتفي مـع رئـيس               :)ا ف ب  ( -موسكو  

خالد مشعل ان تتوقف الحركة التي تسيطر على قطـاع غـزة، عـن              » حماس«المكتب السياسي لحركة    
  .اطالق صواريخ على اسرائيل

ء هذه المحادثة الهاتفية التي جرت      وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس ان الفروف اعتبر اثنا          
وبحـسب  . »اطالق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب اسـرائيل غيـر مقبـول            «اول من امس ان     

، وانهـا   »الحفاظ على التهدئة وال تسعى الى تصعيد التوتر       «تؤيد  » حماس«المصدر، رد مشعل ان قيادة      
من قطاع غـزة علـى جنـوب        » واريخاتخاذ االجراءات المالئمة للحؤول دون اطالق الص      «تسعى الى   
  .اسرائيل

2/4/2010الحياة،   
  

  في فلسطين" اإلسرائيلية"االتحاد البرلماني الدولي يختتم أعماله بإدانة االنتهاكات  .45
اختتمت الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي مساء أمس في العاصمة التايالندية أعمال الدورة             : )وام(

 وفداً برلمانياً   130لمائة لالتحاد بمشاركة وفد المجلس الوطني االتحادي وأكثر من          الثانية والعشرين بعد ا   
فـي  " اإلسـرائيلية "دان االتحاد البرلماني الدولي االجـراءات واالنتهاكـات          وأ .من مختلف دول العالم   

يهـا  األراضي المحتلة ونظر في الملف المقدم من اللجنة المختصة بحقوق البرلمانيين والـذي تناولـت ف       
 دولة، وخاصـة    32 برلمانياً في    293أوضاع المعتقلين البرلمانيين في بعض دول العالم، والبالغ عددهم          

عدداً من البرلمانيين الفلسطينيين ومنهم مروان البرغـوثي وأحمـد          " إسرائيل"في فلسطين، حيث تحتجز     
  .لمحاكمةسعدات، وطالب االتحاد باالفراج عن كل هؤالء المعتقلين أو تقديمهم إلى ا

2/4/2010لخليج، ا  
 

 تصل غزة في أيار" ريتشل كوري"سفينة الشحن اإليرلندية  .46
انضمت ريتشل كوري وهي سفينة شحن إيرلندية لألسطول البحري الذي سينطلق من تركيا لقطاع              : غزة

  .غزة خالل شهر أيار المقبل بمشاركة متضامنين من تركيا والسويد وماليزيا واليونان وبلجيكا
ت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات األهلية في بيان صحفي               ورحب

  .الخميس بانضمام السفينة التي شرتها حركة غزة حرة وضمتها لألسطول
 طن ستحمل في رحلتها إلـى       1200وتصل حمولة السفينة التي أطلق عليها اسم الناشطة األمريكية إلى           

 طن من األسمنت وكميات من المعدات الطبية واألدوية باإلضـافة إلـى المـواد               500قطاع غزة لنحو    
  .التعليمية لسكان القطاع

1/4/2010السبيل، األردن،   
  بريطانيا تزود االستخبارات األمريكية بمعلومات عن طالب مسلمين .47

كاالت البريطانية، أمس، أن الشرطة البريطانية ستزود و" ندبندنتالا"كشفت صحيفة : )ا.ب.ي(
 طالب مسلم يدرسون في جامعات المملكة 1000االستخبارات األمريكية بالمعلومات الشخصية لحوالي 

وقالت الصحيفة إن اتحاد الطلبة في جامعة لندن سلّم الشرطة البريطانية تفاصيل عن الطالب  .المتحدة
هم المستمرة حول محاولة المسلمين بعد أن زار مفتشوها الجامعة مطلع العام الحالي في إطار تحقيقات

التفجير الفاشلة يوم عيد الميالد في ديترويت من قبل النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب، الذي درس 
  . وشغل منصب رئيس الجمعية اإلسالمية فيها،2007إلى  2005الهندسة في الجامعة نفسها من 

إلسالمية في جامعة لندن تزويدها  أن الشرطة البريطانية كانت طلبت قبل ذلك من الجمعية اإلىوأشارت 
 رئيس الجمعية مجيد آدمز موغاجي إلىونسبت الصحيفة  .بتفاصيل الطالب المسلمين، لكنها رفضت
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إن الشرطة البريطانية أبلغتهم في اجتماع أنها ستحتفظ بالمعلومات لمدة سبع سنوات وتتقاسمها مع "قوله 
  ".وكاالت استخبارات أخرى

  2/4/2010الخليج، 
  

  "اليهود-لإلسرائيليين لعدم كون القدس الشرقية ملكاً األولى 10 الـألسبابا" .48
  *خوان كول

 2010مارس  / آذار 22(خاطب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االثنين         ":)ميتشيغان(ديربورن  
وتابع قائالً  ". طنةالقدس ليست مستو  "قائالً ان   ) ايباك(لجنة الشؤون العامة االميركية االسرائيلية      ) مؤتمر(

واضاف انه ال يمكن ايـضاً      . ان الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي وارض اسرائيل ال يمكن نكرانها          
 3000الشعب اليهودي كان يبني القدس قبل       "واصر على ان    . نكران الصلة بين الشعب اليهودي والقدس     
وقال لمستمعيه  ". انها عاصمتنا . مستوطنةالقدس ليست   : "وقال". سنة، والشعب اليهودي يبني القدس اليوم     

 انه ببساطة يتبع سياسات الحكومات االسرائيلية منذ احتالل القدس في حرب االيام             7500المصفقين الـ   
  .1967الستة عام 

ولكـن االكثـر    . قومية بسلسلة من التأكيدات التاريخية المغلوطة     -لقد خلط نتنياهو كليشيهات رومانسية    "
تركه خارج التاريخ، واستشهاده بتاريخه المحرف وغير الدقيق بدالً من النظـر الـى              اهمية كان كل ما     

  .القوانين، والحقوق او اللياقة االنسانية العامة نحو اآلخرين وليس فقط نحو مجموعته العرقية
  :ملكاً لهلذا اورد هنا االسباب التي يعتبر فيها نتنياهو مخطئاً خطًأ فادحاً وتثبت ان القدس الشرقية ليست "
 في القانون الدولي، القدس الشرقية منطقة محتلة، مثلها مثل انحاء الضفة الغربية االخـرى والتـي                 -1"

 وقوانين الهاي   1949ان اتفاقية جنيف الرابعة للعام      . ضمتها اسرائيل من جانب واحد الى قضاء القدس       
لذين هم تحت االحتالل وتمنع تـوطين        تمنع القوى المحتلة من تغيير اساليب حياة المدنيين ا         1907للعام  

ان طرد اسرائيل فلسطينيين من منازلهم في القدس الـشرقية،  . اناس من بلد المحتلين في االرض المحتلة  
واغتصابها ممتلكات فلسطينية هناك، وتوطينها اسرائيليين على اراض فلسطينية هي كلها انتهاكات سافرة             

يين انهم ال يحتلون الفلسطينيين ألن الفلسطينيين ليس لهم دولة هي           ان ادعاءات االسرائيل  . للقانون الدولي 
وادعاءات االسرائيليين بانهم يبنون على ارض فضاء    . ادعاءات قاسية ومجرد لغو ال يقيم أي حجة سليمة        

  .ان باحتي الخلفية فارغة ولكن هذا ال يعطي نتنياهو الحق لبناء مجمع شقق عليها. مثيرة للضحك
 االسرائيلية لم تكن في الواقع متحدة او على سياسة ثابتة بشأن ما ستفعله بالنـسبة الـى                   الحكومات -2"

لقد تم تبني خطة غاليلي لالستيطان فـي        . القدس الشرقية والضفة الغربية، وذلك بخالف ما يقوله نتنياهو        
 اوسـلو   واعطى رئيس الوزراء اسحق رابين تعهدات كجزء من عملية سالم         . 1973الضفة الغربية عام    

باالنسحاب من االراضي الفلسطينية ومنح الفلسطينيين دولة، وهما وعـدان اغتالـه بـسببهما اليمـين                
في وقت حـديث حداثـة العـام    ). الذي تدعم بعض عناصره اآلن حكومة نتنياهو      (االسرائيلي المتطرف   

فلـسطينيين ان   ادعى رئيس الوزراء آنذاك ايهود باراك انه اعطى تعهدات شفوية بانـه يمكـن لل             2000
يأخذوا الضفة الغربية برمتها تقريباً وان تكون لهم ترتيبات يمكن بموجبها ان تـصبح القـدس الـشرقية                 

وقد حاول نتنياهو اعطاء انطباع بان سياسة ليكود اليمينية المتطرفة بخصوص القدس الشرقية             . عاصمتهم
لسابقة كلها، ولكن هذا ببـساطة لـيس        والضفة الغربية هي سياسة اشتركت فيها الحكومات االسرائيلية ا        

  .صحيحاً
ان طريقـة   . باعتباره خالداً وله صلة ابدية بقطعـة ارض معينـة         " شعباً" القومية الرومانسية تتخيل     -3

ان الشعوب تتكون وتتغير واحياناً ينتهي وجودها مع انه قد يكـون لهـم         . التفكير هذه خيالية وميثولوجية   
لقد تحرك اآلدميون في كل انحاء االرض وهم غيـر          . ك االتنية او اللغة   نسل تخلوا عن ذلك الدين او تل      

مرتبطين مباشرةً باي رقعة ارض بطريقة حصرية بالنظر الى ان مجموعات كثيرة عاشت على معظـم                
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 3000لقد اسست المدينة بين سـنة       . القدس لم يؤسسها اليهود، أي اتباع الديانة اليهودية       . قطع االراضي 
 سنة قبل ميالده بايدي اناس ساميين غربيين اوبايدي الكنعانيين، وهم االجـداد             2600يح و قبل ميالد المس  

ولكن عندما اسـست،    . المشتركون للفلسطينيين واللبنانيين وكثير من السوريين واالردنيين ويهود كثيرين        
  .لم يكون اليهود موجودين

مكان شـالم   " تعني مدينة السالم وانما      والكلمة ال ). سالم( اسست القدس على شرف االله القديم شالم         -4
  )".المبني(المعمور 

 قبل الميالد بالمرة، وليس     1000 سنة، أي سنة     3000يقوم ببناء القدس قبل     " الشعب اليهودي " لم يكن    -5
ويبـدو ان   . من الواضح بدقة متى اتخذت اليهودية، كديانة متركزة على عبادة االله الواحد، شكالً راسخاً             

وراً متأخراً بالنظر الى انه لم يتم العثور على أي شيء سوى اآللهة الكنعانية فـي المواقـع                  هذا كان تط  
لم يحصل غزو لفلسطين الجغرافية من مصر من جانب عبيد سابقين في            . م. ق 100االثرية طوال حقبة    

خدم عبيد  كانت االهرامات قد بنيت قبل ذلك بزمن طويل ولم يست         . سنوات القرن الثاني عشر قبل الميالد     
وال يعرف سجل الحوادث في عهد رمسيس الثاني والمدون على جدار االقصرعن أي حاالت              . في بنائها 

ولم تسمع المصادر المصرية عن موسى او الـ        . تمرد عبيد كبيرة او هرب عبيد الى شبه جزيرة سيناء         
عانيين على مدى فترة قرون     لقد برز اليهود واليهودية من طبقة اجتماعية معينة من الكن         .  طاعوناً الخ  12

  .من الزمن داخل فلسطين
 1000الذي من االرجح انه لم يكن موجودا حينها في سنة           " الشعب اليهودي " القدس ليس فقط لم يبنها       -6

ويبدو ان القـدس    . قبل الميالد، ولكن من المرجح ان القدس لم تكن مسكونة عند تلك النقطة من التاريخ              
 قبل الميالد، وهي التواريخ التقليدية للمملكة المتحدة فـي   900 قبل الميالد و   1000كانت مهجورة ما بين     

، ألنه لم تكن هناك مدينة في الفترة التي قيـل           "مدينة داود "ولذلك فان القدس لم تكن      . عهد داود وسليمان  
. تـرة وليست هناك اي اشارة في علم اآلثار الى قصور رائعة او دول عظيمة في تلك الف               . انه عاش فيها  

واأللواح اآلشورية، التي سجلت حينها حتى ابسط األحداث في انحاء الشرق األوسط، مثـل مـا تفعلـه                  
  .ملكات عربيات، ال تعلم شيئا عن اي مملكة عظيمة لداود وسليمان في فلسطين الجغرافية

ألول، فلـيس   وبما ان علم الآلثار ال يظهر وجود مملكة يهودية او ممالك في فترة ما يسمى بالهيكل ا             -7
وقـد احتـل   . من الواضح متى بالضبط يكون الشعب اليهودي قد حكم القدس باستثناء مملكة الحشمونائيم 

 وحكموها الى ان وجدوا انفسهم يتعرضون للغـزو         597 وسيطروا عليها عام     722البابليون القدس عام    
 عندما  198بطالمة، القدس حتى    وحكم احفاد االسكندر، ال   .  على يد االخميديين في ايران القديمة      539عام  

 قبل الميالد، لم    168ومع الثورة المكابية عام     . استولى احفاد آخرون لالسكندر، السلوقيون، على المدينة      
 قبل المـيالد، ولكـن انتيغونـوس الثـاني ماتاثيـاس، آخـر              37يحكم الحشمونائيم اليهود القدس حتى      

وحكم هيرودوس  .  قبل الميالد  40اللة البارثيين عام    الحشمونائيم، استولى على القدس فقط مساعدة من س       
وحكـم الرومـانيون ثـم      .  بعـد المـيالد    6 حتى غزا الرومانيون ما سموه فلسطين عـام          37من عام   

 بعد الميالد عندما احتلتها     614 بعد الميالد حتى     6االمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية القدس من       
  . عندما اعاد البيزنطيون احتاللها629انية التي حكمت المدينة حتى االمبراطورية الساسانية االير

وقام الصليبيون  .  عندما احتلها الصليبيون   1099 وحكموها حتى    638وسيطر المسلمون على القدس عام      
 بعد  1187واستعادها المسلمون تحت قيادة صالح الدين عام        . بقتل او طرد اليهود والمسلمين من المدينة      

محوا لليهود بالعودة، وحكمها المسلمون حتى نهاية الحرب العالمية االولى، او لما مجموعـه              الميالد وس 
  . عاما1192

 عام ربما قبل نهـوض اي شـيء قـد    2700فقد كانت قائمة لنحو . ان اتباع اليهودية لم يؤسسوا القدس    
  . مملكة الحشمونائيم عاما او نحو ذلك، في170والحكم اليهودي لم يكن ربما اطول من . نعرفه كيهودية
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 بناء على ذلك، فانه اذا كان البناء التاريخي للقدس والصلة التاريخية بالقدس تؤسس السيادة مثلمـا                 - 8
  :يزعم نتنياهو، فان هناك مجموعات تملك حقا اكبر بادعاء السيادة على المدينة

  . عاما1191 المسلمون، الذين حكموها وبنوها على مدى -أ
  .لذين حكموها كدولة تابعة لبضع مئات من السنين في األلفية الثانية قبل الميالد المصريون، ا-ب
  . بعد الميالد450 عاما حتى سقوط االمبراطورية الرومانية عام 444 االيطاليون، الذين حكموها لـ-ج
ـ    -د  بمـا ان  ( سنوات تحت االخميديين، ولثالث سنوات في عهد البارثيين          205 الفرس، الذين حكموها ل

  . عاما تحت حكم الساسانيين15ولـ) الحشمونائيم كانوا فعليا تابعين لهم
واذا .  عاما اذا اعتبرنا البطالمـة والـسلوقيين يونـانيين     160 اليونانيون، الذين حكموها الكثر من       -هـ

  .اعتبرناهم مصريين وسوريين، فان هذا سيزيد االدعاء المصري ويطرح ادعاءا سوريا
ـ              والدول الخليفة ل   -و  188لبيزنطيين، التي يمكن ان تكون اما يونانية او تركية، والتي حكمت القدس لـ

عاما، رغم انها اذا اعتبرنا الوريثة بأنها يونانية واضفنا فترة السالالت الهيلينية اليونانية التي حكمتهـا،                
  .  عاما كحاكم للقدس350فان هذا سيعطي اليونان نحو 

سـاللة  (ستنادا الى الغزو اآلشوري والبابلي، وربما حكم االيـوبيين           هناك ادعاء عراقي في القدس ا      -ز
  .واالكراد من العراق) صالح الدين

 بالطبع، فان اليهود مرتبطون تاريخيا بالقدس بواسطة الهيكل، اياً يكن التاريخ الذي تعود اليـه تلـك                  -9
ة سياسية على المدينة، تحـت      ولكن تلك الصلة كانت غالباً في وقت لم تكن لليهود فيه اي سيطر            . الصلة

ولذلك فانه ال يمكن طرحها للمطالبة بسيطرة سياسية على المدينـة           . حكم االيرانيين واليونان والرومانيين   
  .كلها
 136 يهود القدس وبقية فلسطين بغالبيتهم لم يغادروا بعد فشل ثورة بار كوخفاه ضد الرومان عـام                  -10

وقد اعتنقـوا   .  في فلسطين تحت الحكم الروماني والبيزنطي بعده       وواصلوا العيش والزراعة  . بعد الميالد 
وفلسطينيو .  في المائة االسالم   10 اعتنقوا جميعا باستثناء     638وبعد عام   . بشكل تدريجي الديانة المسيحية   

اليوم منحدرون من اصل اليهود القدماء ولديهم كل الحق في العيش في المكان الذي عاش فيه اسـالفهم                  
  . لقرون

  استاذ التاريخ في جامعة ميتشيغان االميركية*
  30/3/2010القدس،فلسطين، 

  
  حل مشكلة القدس .49

  مارتن إنديك
بعد أن يتم نسيان إهانة نائب رئيس الواليات المتحدة بفترة طويلة، ويعود الرئيس ووزيرة الخارجية إلى 

يان القدس، أو على األقل وضعها إال أن نس. ستبقى قضية القدس... االلتزام بالعالقة القوية مع إسرائيل
جانباً، هو ما تحاول جميع األطراف المشارِكة في آخر الجهود لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني عمله 

الذين عملوا منا في إدارة كلينتون، وحاولوا عبثاً حل قضية القدس في كامب ديفيد، . خالل السنة الماضية
استسلم ميتشل بعد . تعامل مع موضوع القدس لن يأتي بأي شيء جيدحذّروا إدارة أوباما مبكراً من أن ال

جهود مضنية للتفاوض على وقف االستيطان مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وقَبِل أال تضم االتفاقية 
وعندما أطلق عباس اتهاماته خطًأ وأصر على عدم الدخول في المفاوضات . النشاط اإلسكاني في القدس

طان في القدس، تمكن ميتشل وهيالري أخيراً من إقناعه بدخول محادثات غير مباشرة دون تجميد االستي
  .دون تجميد االستيطان
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والمدهش أنه . ، وفي خضم األزمة األخيرة، فعلت ما بوسعها لنسيان القدس"اإليباك"وحتى منظمة 
 Jة إلى القدس، فإن حرف بالنسبة لمنظمة قادت ذات يوم تشريعاً ملتهباً مصمماً لنقل السفارة األميركي

ال يظهر في بيانها األخير الذي يشجب معاملة إدارة أوباما ) الحرف األول من كلمة القدس باإلنجليزية(
استغالل األزمة إلشعال انتفاضة ثالثة حول القدس هذا األسبوع، " حماس"وعندما حاولت . إلسرائيل

  .ينتعاونت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل لقمع المتظاهر
" جنّي القدس"يبدو األمر وكأن جميع الالعبين المنخرطين في ميلودراما العملية السلمية فهموا أخيراً أن 

  .يحتاج ألن يبقى في قمقمه إذا كان هناك أي أمل بحل النزاع
لكن األمر لم يحتج ألكثر من قرار تنظيمي روتيني في وزارة الداخلية اإلسرائيلية لكشف هشاشة العملية 

لكن لم يمكن حل المشكلة . من الواضح أنه بوجود كل هذه العزيمة في العالم، لن ينسى أحد القدس. اكله
اليهودي الثاني، خلف " الهيكل"هذا هو المكان الذي تتواجد فيه آثار . مثال" الهيكل"أنظر إلى تلة . أيضاً

يحتوي على المسجد األقصى، لكن الحرم الشريف يقع على قمة هذه اآلثار، و). البراق" (حائط المبكى"
لن تتخلى إسرائيل عن السيادة التي حصلت عليها هناك، ولن يقبل . ثالث األماكن قداسة في اإلسالم

  .الفلسطينيون أبداً ذلك االدعاء
كنا نظن في سنوات إدارة كلينتون أن بإمكاننا على األقل حل قضية ضواحي القدس، ألن سكانها العرب 

اقترح كلينتون أن تكون الضواحي اليهودية للقدس الشرقية تحت السيادة .  منفصلينواليهود يعيشون فيها
كان عرفات في الواقع مستعداً لقبول . اإلسرائيلية، وأن تكون الضواحي العربية تحت السيادة الفلسطينية

 العربية، لكن المستوطنين اليهود ينتقلون بشكل عدواني إلى األحياء. ذلك التقسيم، وكذلك إيهود باراك
بينما يحرم العرب من تصاريح البناء في أحيائهم وضواحيهم، فيقومون بشراء وحدات سكنية في األحياء 

  .غير قابل للتنفيذ" السليماني"إذا استمرت هذه التوجهات فسيصبح حل كلينتون . اليهودية
 حتى يتسنى التعامل مع وإذا لم يتم حل مشكلة القدس أو نسيانها، يتوجب إذن إدارة القدس بطريقة ما

لهذا السبب يحق لهيالري اإلصرار على أن يقوم نتنياهو بحل . القضايا األخرى األكثر قابلية للحل
الفوضى األخيرة، ولهذا السبب أيضاً يسهر مجلس نتنياهو الوزاري المصغّر الليل بطوله محاوالً إيجاد 

  .سبيل للخروج من هذه األزمة
يجب أن يتم إيقاف اليهود عن البناء في الضواحي العربية، بينما يمكن : حلاقترح بيريز جزءاً من ال

ألجل المساواة، يجب . لكن بيريز ال يذهب إلى نهاية الطريق. استمرار البناء في الضواحي اليهودية
كذلك يجب إيقاف هدم . كذلك تزويد العرب بتصاريح كافية تحقق احتياجاتهم اإلسكانية في ضواحيهم

بهذه الطريقة سيستطيع نتنياهو القول إنه حافظ على حق اليهود بالبناء في القدس، . لفلسطينيةالبيوت ا
  .وسيشعر الفلسطينيون أن حقوقهم في العيش لم تضع في خضم األحداث

إذا استطاعت األزمة الحالية توليد هذا النوع من الحل المؤقت في القدس، فستفعل الكثير لتيسير 
  . بدأت في يوم من األياممفاوضات السالم إذا

  كومون جراوند"ينشر بترتيب خاص مع خدمة 
  2/4/2010االتحاد،اإلمارات،

  
   اإلسرائيلية؟-األميركية » انعدام الثقة«ماذا بعد فشل محادثات  .50

  ماجد الشّيخ
طالما سعى المشروع الغربي لتأكيد تماثله وتطابق مصالحه مع المشروع الصهيوني في فلسطين 

عربية، بينما عملت إسرائيل في أعقاب قيامها، على تأكيد مثل هذا التماثل والتطابق، ونجحت والمنطقة ال
» االفتراق الجزئي«أما اآلن بالتحديد، فقد حان الوقت إلحداث نوع من . في ذلك طوال الوقت، إالّ قليالً

آلنية بما تحويه من بين مصالح او مطامح المشروعين، انطالقاً من تعيين حدود التمايز بين األهداف ا



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1747:         العدد       2/4/2010الجمعة  :التاريخ

إشكاالت، وذلك بغض النظر عن تطابق رؤيتيهما لألهداف اإلستراتيجية، تلك التي تنطوي على 
اإلسرائيلي، إلى صف اإلستراتيجية الغربية، » االفتراق الجزئي«احتماالت وإمكانية إعادة انتظام، ذاك 

  .» الكبيرالشرق األوسط«وأهدافها الهيمنية على ما قد يتجاوز حدود منطقة 
ويبدو أن االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، األكثر يمينية في تاريخ الحكومات التي قامت في إسرائيل، وهو 
يتشبث بانحيازه إلى أهدافه األيديولوجية، بعيداً من أي براغماتية، وإلى مصالحه اآلنية المباشرة، بعيداً 

ه المنطقة من العالم، وخصوصاً الواليات من التنسيق مع القوى الغربية لمواءمة مصالحهما في هذ
المتحدة؛ لم يعد هذا االئتالف يقيم أي وزن إلمكانية نشوء تعارضات محتملة، لسياساته االستيطانية، أو 
لتشدده إزاء التسوية على مسار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بخاصة، وهو ما دعا قائد القيادة 

بترايوس، لالستنتاج أن مثل هذه السياسة اإلسرائيلية، تدفع بمعطيات الوسطى األميركية الجنرال ديفيد 
المنطقة والعالم لتعريض جنود الواليات المتحدة والتحالف الغربي للخطر، على ما هو الحال في 

  .أفغانستان والعراق وفي غيرها من مناطق التوتر في العالم
ابعاً سياسياً، في وقت يسعى االئتالف الحكومي وألن المطالب األميركية من إسرائيل وحكومتها، تحمل ط

اليميني للتمسك بمنطلقاته األيديولوجية، حفاظاً على طابع الحكومة اليميني وأهدافها االستيطانية، لكسب 
ونيل ثقة قوى اليمين الديني واالستيطاني القومي التي جاءت بأحزاب التركيبة االئتالفية الحالية إلى 

لفجوة العميقة من عدم الثقة، في محادثات واشنطن، التي انتهت إلى عدم االتفاق الحكومة، فقد نشأت ا
على القضايا التي جرى البحث فيها، وفي مقدمها مسألة االستيطان، واستئناف المفاوضات المباشرة 

  . وغير المباشرة، على المسار الفلسطيني
سرائيلي، سلسلة مطالب اعتبرت كفيلة بحسب متابعات اإلعالم اإل» محادثات انعدام الثقة«وقد حملت 

بتفكيك الحكومة، من قبيل استمرار تجميد البناء االستيطاني، حتى بعد انتهاء مدة التجميد الموقت في 
المقبل، وتسليم السلطة الفلسطينية المناطق التي كانت تحت مسؤوليتها األمنية قبل ) سبتمبر(أيلول 

، وإطالق سراح بضع مئات من األسرى الفلسطينيين، 2000) كتوبرأ(االنتفاضة الثانية في تشرين األول 
كبادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة، على أن تقوم إسرائيل بشرح موقفها قريباً في شأن الحدود 
والالجئين والقدس، وموافقة الحكومة على أن المفاوضات حول الحل الدائم، يمكن أن تُستكمل خالل 

  .سنتين من بدايتها
نتانياهو باتخاذ مواقف مسبقة، » توريط«ا يتضح من المطالب األميركية، فإن إدارة أوباما أرادت وعلى م

طالما امتنعت حكومته، كما الحكومات السابقة من اتخاذها، إزاء مفاوضات تسوية غامضة أصالً، 
، ال ومستحيلة، ال تريد إسرائيل عبرها كشف أوراقها كاملة، بخاصة أمام طرف أو مجموعة أطراف

تمتلك عناصر القوة والضغط الكافية، لفرض رؤيتها لطبيعة التسوية السياسية العتيدة المنشودة للصراع 
  .في هذه المنطقة

إلى الحضيض، فألنها اشتملت على مروحة واسعة من المسائل » انعدام الثقة«وإذ هبطت محادثات 
اين إزاء الملف النووي اإليراني، وبحسب والقضايا التي تشهد تبايناً واسعاً في شأنها، من قبيل التب

أن أوباما ألزم نتانياهو «فقد نقلت عن مسؤولين في اإلدارة األميركية قولهم؛ ) 25/3(يديعوت أحرونوت 
باتخاذ قرارات في حال استجاب لها، ستكون إسرائيل ضمن ائتالف الواليات المتحدة، وإالّ ستجد نفسها 

وحتى إزاء هذا الموضوع لم يجد نتانياهو حرجاً من مطالبة واشنطن . »وحيدة أمام التهديد اإليراني
بالعمل وفق الرؤية اإلسرائيلية، ليس بالعمل على فرض عقوبات صارمة، بل وبوضع وسائل قتالية تحت 

  . تصرف الحكومة اإلسرائيلية، تكون كافية وكفيلة بمنع طهران أو ردعها من امتالك االسلحة النووية
إن وضع أوباما ثالثة عشر مطلباً أمام نتانياهو، لم يكن من قبيل التعجيز، بقدر ما هو من في المقابل، ف

قبيل التشديد على وضع إسرائيل في إطار التحالف الغربي، وإلزامها كامل أهدافه وفقاً لمصالحه 
انتقاء طرف وتطلعاته وطموحاته العامة للهيمنة، وللسياسات األمنية الخاصة به وبأطرافه كافة، من دون 
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ما يعني ضرورة . من أطرافه والعمل على خدمة مصالحه، كالطرف اإلسرائيلي على سبيل المثال
استجابة االئتالف الحكومي اإلسرائيلي عدداً من المطالب األميركية، لتسهيل تمتين مثل هذا التحالف 

لة جدية لقضايا المنطقة؛ وإالّ القائم أصالً، وتوثيقه أكثر وتنميط إجماعه، وذلك إليجاد مسارات تكفل حلح
فإن استمرار التباينات إزاء تلك القضايا، لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، تمكّن واشنطن من حلحلة ما 
يؤرقها من سياسات احتاللها للعراق، وحربها في أفغانستان والباكستان في مواجهة مهام استئصال 

شأن، احد اتجاهات وتوجهات السياسة األميركية الساعية ولهذا تبدو مقولة بترايوس في هذا ال. اإلرهاب
حروب «ممكنة، وبأثمان مقبولة، تخلّصها من » استراتيجيات خروج«إلى تذليل عقبات كبرى أمام 

 وحتى يومنا هذا، الذي يشهد أزمة مالية واقتصادية عالمية، تستنزف 2001المتواصلة منذ العام » اآلالم
  .2008 موازنات دول كبرى منذ خريف

أخيراً، هل يمكن إحالة اتهام بعض المصادر اإلسرائيلية للرئيس األميركي، بمحاولة إسقاط حكومة 
نتانياهو، بدالً من أن يوجه جهوده إلسقاط النظام اإليراني، إلى أن فشل محادثات واشنطن ال رجعة 

ومساعي المشروع في أهداف » التماثل والتطابق«عنها، وربما حملت تداعيات تضعضع ما سميناه 
الغربي بزعامة الواليات المتحدة، في المحطة اآلنية الراهنة تحديداً، وأهداف ومساعي المشروع 
اإلسرائيلي بزعامة أعتى قوى اليمين الديني والقومي االستيطاني، فإلى أين يمكن أن تمضي أمور 

تحدث عن أنه في كل مرة وضعت  اإلسرائيلية، خصوصاً أن هناك من بدأ ي–العالقات البينية األميركية 
الواليات المتحدة ثقلها إلزاحة رئيس وزراء إسرائيلي، فإنها كانت تنجح بذلك، وهذا ما حدث في 
سبعينات القرن الماضي مع إسحاق رابين، عندما عارض السياسة الشرق أوسطية لكل من جيرالد فورد 

ما إهاناتها، أم تحاول إزاحة نتانياهو، في وجيمي كارتر وهنري كيسنجر في حينه، فهل تبلع إدارة أوبا
  ظل ضعف وتفكك األحزاب المرشحة لوراثة ائتالفه الحكومي، وعدم قدرتها على تشكيل ائتالف جديد؟

  2/4/2010الحياة، 
  

   تدعو الفلسطينيين للتفاوض وال تؤمن بأي امكانية للسالم"سرائيلإ" .51
  جدعون ليفي

بينمـا فـي الدولـة      . ل هو انهم حتى ال يوافقون على الحديث معنا        الفلسطينيون ال يريدون السالم؛ الدلي    
هيا "هي كلمة التحية لديها، يهتف الزعماء       " السالم "– حسنا، ليست الوحيدة     –الوحيدة في الشرق االوسط     

: وعليه نوجه هنا الدعوة اليائسة للزعمـاء      . ، الفلسطينيون هم رافضو السالم وعنيدو المفاوضات      "نتحدث
  .هيا نتحدث

فيها يقولون انهم ال يؤمنون بأي      " السباعية" على االقل من اعضاء      6هيا نتحدث مع حكومة اسرائيل التي       
التي حطمـت الـى     " ال شريك "في العصبة، هو أبو نظرية      " اليساري"ايهود باراك، الرمز    . تسوية معكم 

وافيغدور ليبرمان، ايلـي    شظايا ما كان يعتبر معسكر السالم االسرائيلي، والى يمينه يقف بوغي يعلون             
يشاي وبني بيغن وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ايا منهم ال يؤمن بالتسوية معكم، انتم ايها الالشركاء، فقط                 

  .اميركا هي التي يريدون ان يرضوها
هيا وتحدثوا، دون شروط مسبقة مع حكومة بالنسبة لها الوقف المؤقت للبناء في             . اذن هيا وتحدثوا معهم   

هيا وتحدثوا مع من قرروا منذ زمـن بعيـد بـأن القـدس والكتـل                . ال يطاق " قضاء"نات هو   المستوط
هيا تحدثوا مثلما تحدثتم مـع الحكومـات        . االستيطانية التي ال نهاية لها ستبقى تحت السيادة االسرائيلية        

االدنـى  هي أقل من الحد     " بعيدة االثر "تلتقط الصور معكم وتستوطن اراضيكم، تطرح عروض        : السابقة
  ".رصاص مصبوب" شخص في 1400النزيه من ناحيتكم ويقتل 

تحدثوا مع من هو غير مستعد الن يتحدث مع . هيا وتحدثوا مع من يفرضون حصارا وحشيا على غزتكم       
تحدثوا مع مـن حبـسوا األب المؤسـس لكـم فـي             . من يفوز عندكم باالغلبية في انتخابات ديمقراطية      
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هيـا  . لعمـل الـسالم   " ضعيف جدا " للسالم وما أن انصرف قالوا ان بديله         المقاطعة، ادعوا بأنه العائق   
  .وتحدثوا مع من ادعوا بأنه سبب االرهاب ال يوجد سالم وعندما ال يكون ارهاب ال يوجد سالم ايضا

 ألف  11هيا وتحدثوا مع من يحبسون      . عنكم" الفصل"تحدثوا مع عصبة ليس السالم هو ما تريد، بل فقط           
تحدثوا مع  . بكم، بعضهم دون محاكمة، بعضهم سجناء سياسيون، بعض منهم اعضاء برلمان          من ابناء شع  

من سنوا لتوهم قانون النكبة، قانون انكار مصيبتكم، قانون المواطنة الذي يمنع ابناء شعبكم، هم وحدهم،                
ى للبحـث   هيا وتحدثوا مع من ال يعترفون بمشكلة الجئيكم وغير مستعدين حت          . الحق االساس في الزواج   

  .تحدثوا معهم، الكثير سيخرج لكم من هذا. في عودتهم
هيا تحدثوا مـع    . هيا تحدثوا مع الزعماء الذين اعلنوا حربا على نشطاء السالم الذين تبقوا في اوساطهم             

هيا تحدثوا مع عصبة زعـيم الـسالم فيهـا،          . من يطلقون النار على المتظاهرين ويعتقلونهم في بيوتهم       
هيا تحدثوا مع رئيس وزراء وقف ذات مرة فـي ميـدان            . تل بسبب تطلعه للسالم معكم    اسحاق رابين، ق  

صهيون في القدس عندما كان المتظاهرون يرفعون صورة رابين وهو يلبس بزة الــ اس اس دون ان                  
هيا تحدثوا مع دولة تتبدل فيها الحكومات بوتيرة مثيرة للدوار، رئيـسا وزراء             . ينبس ببنت شفة عن ذلك    

ي ختام واليتيهما كانا مستعدين الن يعرضا عليكم عروضا بالحد االدنى نصف معقولة، ومن حلوا               فقط ف 
  .معهم تحدثوا. محلهم على الفور تنكروا لها وكأنها لم تكن

تحدثوا مع دولة فيها من أجل اخالء كرفان لسالبي االراضي يجب تجنيد فرقة من الجنود وصدقوا قادتها                 
تحدثوا مع قادة مجتمع غارق في الالمبـاالة،        . الء عشرات آالف المستوطنين   في أنه سيكون بوسعهم اخ    

تحدثوا مـع   . يؤمن بجدية بأن جيشه هو االكثر اخالقية في العالم في ضوء ما يفعله بكم من تنكيل باسمه                
ذه من لم يؤمنوا ابدا بأنكم بشرا متساوون معهم، تحدثوا مع من يؤمنون بأنهم أبناء الشعب المختار وان ه                 

  .البالد هي لهم فقط
تحدثوا مع من يشقون الطرق لليهود وحدهم، من يظلمون بمنهجية مواطنيهم العرب ويعتقدون بأن كـل                

تحدثوا مع من يعتقدون ان الواليات المتحـدة توجـد فـي جيـبهم              . من يتجرأ على انتقادهم هو السامي     
الـذي مـال    " النزيه"لوسيط االميركي   تحدثوا بواسطة ا  . الصغير، االمر الذي ثبت حتى االن كأمر سليم       

تمنوا فقط على   . دوما بشكل تام ضدكم بل وبعث غير قليل من المبعوثين اليهود والصهاينة للتوسط بينكم             
  .ان تكون اميركا االن تتجه اخيرا الى التغيير

تروا كيـف   هيا وتحدثوا سالما وس   . هيا أيها الفلسطينيون، أيها الرافضون للسالم، الى طاولة المفاوضات        
  . فان السالم سيقوم واالحتالل سيموت بقبلة موت–أنكم فقط اذا ما وصلتم الى الطاولة 

  "هآرتس"
  2/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  عالقة اعتقال عباس زكي باغتيال كمال مدحت .52

  شاكر الجوهري
ظاهرة غير  بتهم المشاركة في م   " فتح"اعتقال عباس زكي دون غيره من أعضاء اللجنة المركزية لحركة           

مرخصة، والتحريض ضد جيش االحتالل، وكذلك دخول منطقة مغلقة من قبل جيش االحتالل، يدلل على               
  .أن زكي مقصود لذاته

  :فهناك أمران الفتان في هذه القضية
  .عدم اعتقال محافظ بيت لحم الذي كان مرافقاً لزكي لحظة اعتقاله: األول
 المركزية الذين تظاهروا االربعاء أمام سجن عوفر جنوب رام          عدم اعتقال أحد من أعضاء اللجنة     : الثاني

  ..!ذات األفعال الثالثة التي ارتكبها زكي" ارتكبوا"اهللا، مطالبين بإطالق سراح زكي، فهم، 
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أكثر من ذلك، فإن سلطات االحتالل أبدت استعدادها إلطالق سراح زكي فوراً في حال توقيعه على تعهد                 
  :ينص على

   يوماً،15قتراب من الحواجز العسكرية اإلسرائيلية لمدة عدم اال: أوالً
  . شيكل5000تقديم كفالة مالية بقيمة : ثانياً
  .المثول أمام الشرطة اإلسرائيلية كلما تم استدعاؤه من قبلها: ثالثاً

  :القائد الفلسطيني رفض الموافقة على هذه الشروط لألسباب التالية
اطالق سراحه دون مناضلين آخرين تم اعتقالهم معه، وعلى نحـو مـن             ألنه في هذه الحالة سيتم      : أوالً

، واإلجهاز على ما تبقى     "فتح"شأنه، وهذا هو المقصود، إلحاق المزيد من اإلحباط بأعضاء تنظيم حركة            
  .لديهم من ثقة بقادتهم

بيـت لحـم    في النشاطات الجماهيرية التي قـرر مـؤتمر         " فتح"الحيلولة دون مشاركة عموم قادة      : ثانياً
  .اعتمادها، بدالً من الكفاح المسلح

اذالل عباس زكي بالذات، والقضاء على بذرة المقاومة الموجودة في داخله، والحيلولة دون تحولها              : ثالثاً
  ".فتح"إلى ظاهرة مختلفة من الممارسة النضالية ألعضاء قيادة حركة 

  .في قلب المواجهة مع االحتالل" حماس"و" حفت"وهذا هو األهم، الحيلولة دون أن تلتقي حركتا : رابعاً
فمثل هذه المواجهات المشتركة تبطل كل األالعيب اإلسرائيلية واألمريكية التي تعتمد نظرية فرق تـسد،               
وتؤدي إلى تجاوز عملي للتكتيكات المعتمدة لإلبقاء على الفرقة واالنقسام الفلسطيني، وتحميل مـسؤوليته              

  ".حماس"لحركة 
وقعات، المبنية على حسابات سياسية، تشي بأن اسرائيل قد تتراجع عن محاكمة زكي، وعـن               لذا، فإن الت  

الشروط التي عرضتها منذ البداية إلطالق سراحه، ما دام اعتقاله يمثل ارهاصاً رئيساً على طريق اندالع                
ين نتنياهو، ولكن   انتفاضة فلسطينية ثالثة، من شأنها أن تزيد، ليس فقط من المتاعب األمنية لحكومة بنيام             

من شأنها أيضاً أن تزيد من المتاعب السياسية إلسرائيل، التي تواجـه اآلن مطالـب امريكيـة بتجميـد                  
  .االستيطان، توطئة الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

بطبيعة الحال، فإن مطالبة امريكا بتجميد مؤقت لالستيطان، يتنافى مع النص الواضح والصريح الـوارد               
في المرحلة األولى من خريطة الطريق، بوقف االستيطان، وتفكيك مستوطنات قائمة فور اتمام الـسلطة               

ه بالفعل حكومة سالم فياض،     تمهمة نزع اسلحة المقاومة الفلسطينية، وتفكيك بنيتها التحتية، وهو ما انجز          
  .بإشراف عباس

دونها، لن يوقف مسيرة تفاعالت بدأت،      لكن اطالق سراح عباس زكي، سواء تم بموجب كفالة نقدية، أو ب           
  :مع مالحظة ما يلي

امتناع محمود عباس رئيس السلطة عن اصدار تصريح أو تعليق يخص اعتقال عباس زكي، عضو            : أوالً
  .اللجنة المركزية للحركة التي يترأسها

  .طالق سراحهعن اصدار بيان يندد باعتقاله ويطالب بإ" فتح"امتناع اللجنة المركزية لحركة : ثانياً
إن مشاركة أعضاء في اللجنة المركزية في مظاهرات طالبت بإطالق سراح زكي، ال يبرر عدم اصدار                

  .بيان مركزي بالخصوص، عن قيادة الحركة، مع أن اللجنة المركزية عقدت اجتماعاً بعيد اعتقال زكي
عقد اجتماعـاً بـالتزامن مـع       امتناع المجلس الثوري للحركة عن اصدار بيان هو اآلخر، مع أنه            : ثالثاً

  .اجتماع اللجنة المركزية
وبطبيعة الحال، فإن التصريح الذي صدر عن أمانة سر المجلس الثوري، ال يرتقي سياسياً إلى مـستوى                 

  .البيان الذي كان يفترض صدروه
ن امتناع أعضاء اللجنة المركزية المنضوين ضمن تحالف محمد دحالن، توفيق الطيراوي، سـلطا            : رابعاً

  .أبو العينين، وحسين الشيخ، عن المشاركة في المسيرات الفتحاوية التي طالبت بإطالق سراح زكي
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أكثر من ذلك، فإن المؤتمر الصحفي الذي عقده اربعة من أعضاء اللجنة المركزية للحركة هـم جبريـل              
يـه سـوى    الرجوب، نائب أمين السر، الدكتور نبيل شعث، محمد دحالن، وحسين الشيخ، لم يتحـدث ف              

  ..الرجوب وشعث، فيما التزم دحالن، مفوض اإلعالم، وحسين الشيخ الصمت
  :وتعيد هذه المواقف إلى األذهان

أن محاولة دؤوبة جرت إلفشال زكي في انتخابات اللجنة المركزية التي جرت خالل المؤتمر العام               : أوالً
ى تعطيل صـدور النتـائج النهائيـة        وقد أدت هذه المحاوالت إل    . السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم      

لالنتخابات لعدة أيام، وتضارب النتائج التي كانت تعلن ما بين فترة وأخرى، إلى أن أيقن القوم صـعوبة                  
  .تجاهل فوز زكي

ان زكي خاض معركة سياسية وتنظيمية حادة مع اللواء سلطان أبو العينين، أحد أفـراد التحـالف                 : ثانياً
يتحالف حتـى اآلن مـع      ) زكي(وهو  . ية، الذي نأى الرجوب بنفسه بعيدا عنه      األمني في اللجنة المركز   

  .اللواء منير المقدح قائد الكفاح المسلح في لبنان، بمواجهة أبو العينين، وحليفيه دحالن والطيراوي
مارس من العـام الماضـي، ال       / وفيما يطالب عباس زكي بالكشف عن قتله اللواء كمال مدحت في آذار           

  ..!واء المقدح في اتهام أبو العينين بالوقوف وراء هذه الجريمة، التي طالت نائب زكي في لبنانيتردد الل
  !؟..هل يحرك اعتقال عباس زكي، ما لم يحركه اغتيال مدحت :ويبقى السؤال

  2/4/2010الشرق، قطر، 
 

  :كاريكاتير .53
  

  
  2/4/2010عكاظ،   

  
  
  

    


