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  مشعل يبحث مع أمير قطر المصالحة الفلسطينية وحصار غزة وحماية المقدسات .1

أمير قطر الشيخ حمد بن ، أن الدوحة محمد المكي أحمد نقال عن مراسلها من 6/4/2010الحياة، نشرت 
 خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي زار الدوحة أمس يرافقه استقبلفة آل ثاني خلي

  . مرزوق وعضوا المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصرأبونائب رئيس الحركة الدكتور موسى 
استمرار دعم الشعب الفلسطيني " إن أمير قطر شدد، خالل االجتماع على "الحياة"وقال الرشق لـ 

تبادل وجهات النظر في الشأنين الفلسطيني "تم أثناء لقاء الشيخ حمد ومشعل "وقال . " جانبهإلىالوقوف و
 موضوع المقدسات وما تتعرض له من حملة إلىوالعربي واستعراض نتائج قمة ليبيا العربية والتطرق 

 قطر على جهود كما تم اطالع أمير. "صهيونية شرسة تستهدف تهويد القدس وتهويد المسجد األقصى
 للضغط في سبيل حماية المقدسات، كما اإلسالميحماس في الضفة الغربية والقدس والتحرك مع العالم 

  ." الحصار المفروض على غزة وسبل إنهائهإلىتطرق االجتماع 
أكدنا أن موقفنا في حماس لم "وأكد الرشق أن االجتماع تناول أيضاً موضوع المصالحة الفلسطينية، وقال 

غير في شأن المصالحة وأن الحركة تعمل من أجل المصالحة لكن يجب أن ترتكز على التمسك بثوابت يت
تم "وعن نتائج زيارة مشعل الدوحة قال . "الشعب الفلسطيني بعيداً من اإلمالءات والشروط الخارجية

 لتهويد  دعم الشعب الفلسطيني وصموده في وجه االحتالل والمخططات الهادفةةضرورالتأكيد على 
القدس وسرقة المقدسات، كما أكدت القيادة القطرية أنها تسعى بكل جهدها لرفع الحصار عن غزة 

  ."وتسريع خطوات إعادة إعمارها
حماس " هل طرحتم في اجتماع الدوحة مقترحات أو رؤى محددة حول المصالحة فقال إن "الحياة"وسألته 

بية إلنجاز المصالحة الفلسطينية ولتجاوز العقبات التي ثمنت جهود قطر بالتنسيق مع عدد من الدول العر
جمدت عندها المصالحة، وإن رأي حماس أن جهود المصالحة لم تصل للنتيجة المرجوة بسبب تعنت 

  ."محمود عباس) الرئيس(



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1751:         العدد       6/4/2010الثالثاء  :التاريخ

إن حماس ال ترفض عقد "وهل تلقيتم أي اقتراح جديد لعقد لقاء بين قيادتي حركتي فتح وحماس فقال 
 -تحقيق تفاهمات لتجاوز المشاكل التي تعيق المصالحة لكن لدينا قناعة بأن هناك فيتو أميركي لقاءات ل
  ." على المصالحة وأن هناك محاولة لفرض شروط سياسية على حركة حماس إلنجاز المصالحةإسرائيلي

ة في الوقت الذي تؤكد حماس تمسكها بالمصالح" وقال إنه اإلطاروشدد على رؤية حماس في هذا 
الفلسطينية فإنها ترفض أية شروط خارجية وأنه يجب في الوقت نفسه أن تكون المصالحة فلسطينية مئة 

  ." بعيدا من شروط اللجنة الرباعية الدولية وشروط االعتراف بإسرائيلةالمائفي 
وهل توجد شروط خارجية جديدة تسعى أطراف دولية لفرضها على حماس في شأن المصالحة 

هناك استحضار للشروط القديمة وتفعيلها، وهي شروط الرباعية التي تتمثل في "ل الفلسطينية قا
  ).كأوسلو وغيرها(االعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة وااللتزام باتفاقات منظمة التحرير 

واضح أن أفق المصالحة يواجه صعوبات بسبب تعنت "وعن رؤيته لحال المصالحة الفلسطينية حالياً قال 
 أن هناك رغبة في استمرار الوضع أيضا واألميركية، وواضح اإلسرائيليةرضوخه للشروط أبو مازن و

الحالي من أجل عدم وضع عوائق أمام المحادثات العبثية مع العدو الصهيوني، ألن هناك خشية من 
  ."أطراف دولية من المصالحة ستكبل حرية محمود عباس في التحرك السياسي

من الدوحة أن الرشق أضاف في تصريح صحفي أن األمير  6/4/2010السبيل، األردن، وجاء في 
أكد أنهم سيتحركون من خالل مظلة جامعة الدول العربية لرفع الحصار "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

" إسرائيل"المفروض على الشعب الفلسطيني، ومراجعة اتفاقية المعابر الموقَّعة بين السلطة الفلسطينية و
روبية، وسنعمل على المتابعة القانونية لهذه االتفاقية المجحفة بحق شعبنا، والتي تعوق مصر برعاية أو

  ".عن فتح معبر رفح
  

  باآلدابعباس يأمر جهازي المخابرات واالمن الوقائي بحرق جميع التسجيالت المخلة  .2
زي المخـابرات   اكدت مصادر فلسطينية امس االثنين بان عباس أمر قادة جهـا           : وليد عوض  - رام اهللا 

العامة واالمن الوقائي بحرق كافة التسجيالت المخلة باالداب الموجودة لدى الجهازين، فيما حملت لجنـة               
التحقيق الخاصة توفيق الطيراوي المسؤولية كاملة حول تصوير الحسيني وامر الرئيس باقالته من جميع              

  .مناصبه االمنية
ت يظهر فيها اشخاص مـسؤولون او مواطنـون فـي           وحسب المصادر فان تلك االجهزة لديها تسجيال      

  .اوضاع مخلة باآلداب وتدخل ضمن حرياتهم الشخصية
المحسوبة على حركة فتح فان عباس شكل لجنة لالشراف على التسجيالت           ' فلسطين برس 'وحسب وكالة   

  .التي بحوزة الجهازين واتالفها بشكل نهائي
مستوى رفض الكشف عن هويته االثنين قوله إن عباس         ونقلت الوكالة عن مصدر امني فلسطيني رفيع ال       

اصدر االحد مرسوما رئاسيا طالب فيه جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي بضرورة إحراق كافـة               
التسجيالت واالقراص المدمجة المصورة لشخصيات وقيادات في السلطة وحركة فتح وخاصة الجنـسية             

  .منها 
زما في القرار وشكل لجنة لإلشراف على حرق كافة التسجيالت والتأكد           وأكد المصدر أن الرئيس كان حا     

  .من إتالفها بشكل نهائي
وأشار المصدر الى أن الرئيس طالب بإحراق كافة التسجيالت دون استثناء حتى لـو كانـت لمـواطنين      

  .عاديين أو لشخصيات قيادية في الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة 
 جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي يملكان العديد من التسجيالت لشخـصيات            وحسب المصدر فان  

  .مرموقة في المجتمع ولها وزنها السياسي ومعظمها مخلة باآلداب العامة 
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الفلسطينية، ان الرئيس محمود عباس، وقع علـى        ' معا'الى ذلك كشفت مصادر رفيعة المستوى، لوكالة        
 رفيق الحسيني بناء على توصيات لجنة التحقيـق التـي سـلمت نتـائج               ثالثة قرارات حاسمة في قضية    
  .تحقيقاتها للرئيس امس االول

. وحسب تلك المصادر، فانه سيتم ابالغ االشخاص الذين اتخذت بحقهم اجراءات خالل الساعات القادمـة              
رارات علـى   وفيما لم يكشف النقاب عن طبيعة تلك القرارات اال ان المصادر رجحت ان تنطوي تلك الق               

  .اقاالت واعفاءات لبعض الشخصيات على خلفية تلك القضية
واوضحت تلك المصادر ان الرئيس صادق في الوقت ذاته على اعادة تفعيل هيئة الكسب غير المشروع                
التي سوف تتولى محاسبة ومساءلة اي مسؤول فلسطيني رسمي مهما كان منصبه يتورط فـي قـضايا                 

  .الفساد
مل جار من اجل استكمال تشكيل هذه الهيئة للمباشرة بعملها، مؤكـدة انـه سـيكون                واشارت الى ان الع   

بمقدور اي مواطن فلسطيني لديه معلومات لها عالقة بالفساد المالي التوجه للهيئة وتقديم شـكوى بـذلك                 
حيث تتولى هذه الهيئة التحقيق ومساءلة كل مسؤول يتورط في مثل هذه القضايا التي تـسيء للـسلطة                  

  . طنية وللشعب الفلسطيني ونضاالته وتضحياتهالو
  6/4/2010القدس العربي، 

  
  وليس سفيراًلبنان وافق على تعيين عبداهللا عبداهللا ممثال لمنظمة التحرير : مصادر فلسطينية .3

ـ     :  وليد عوض  -رام اهللا    االثنين بان الـرئيس    ' القدس العربي 'اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ل
ل سليمان وافق على تعيين الدكتور عبداهللا عبداهللا عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئيس              اللبناني ميشي 

اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ممثال لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وليس سفيرا لدولـة               
  .فلسطين كما كانت ترغب القيادة الفلسطينية

باس رشح عبداهللا ليكون ممثال لمنظمة التحريـر فـي          وحسب المصادر فان الرئيس الفلسطيني محمود ع      
لبنان وسفيرا لدولة فلسطين هناك اال ان الموافقة اللبنانية اقتصرت على تعيينه ممثال للمنظمـة وارجـاء                 

  .امكانية فتح سفارة فلسطينية في لبنان لدولة فلسطين لحين اقامة الدولة بشكل فعلي 
اتصلت مع عبداهللا عبداهللا على هاتفه الشخصي االثنين فأوضـح          ' القدس العربي 'وللتعقيب على ما علمته     

  .بانه في طريقه من رام اهللا الى االردن على ان يصل غدا االربعاء الى بيروت
واوضح عبداهللا بانه سيقدم اوراق اعتماده الى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان قبل استالم مهامه كممثـل                

  .لمنظمة التحرير في لبنان
عبداهللا الى ان الجهات اللبنانية ابلغت نظيرتها الفلسطينية موافقة الرئيس اللبنـاني علـى ترشـيح      واشار  

  .الرئيس عباس الدكتور عبداهللا ممثال لمنظمة التحرير في لبنان
ـ               ، 'القدس العربي 'وحول اذا ما كان متوجها الى لبنان لتمثيل المنظمة وسفيرا لدولة فلسطين قال عبداهللا ل

  . الى لبنان كممثل لمنظمة التحرير، وهذا ما يريده االخوة اللبنانيونانا ذاهب'
  6/4/2010القدس العربي، 

  
   إعالن الدولة الفلسطينية المستقلةىعريقات يدعو إل .4

 أعرب الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات  : وكاالتوال ،خالد األصمعي -رام اهللا 
عن اعتقاده بأنه يجب علي األسرة الدولية اإلعالن عن إقامة الدولة فى منظمة التحرير الفلسطينية 

    . الفلسطينية
 انه يجب أن تحظي الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتراف ،  في تصريحات له أمس -  عريقاتوأضاف

ئة  أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض تعمل علي تهيإلي مشيرا  , الواليات المتحدة
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 واليزال الموقف  . الظروف لإلعالن عن مثل هذه الدولة من خالل بناء مؤسسات وبني تحتية سلطوية
 وأكد عريقات أنه في كل الجوالت السابقة كانت السلطة تتلقي  , غامضا بخصوص زيارة ميتشل وموعدها

   .  محددا باليوم والساعة وهذا لم يحدث بعداألمريكية اإلدارةاخطارا بالموعد من 
  6/4/2010االهرام، مصر، 

  
  فياض يعمل خارج أجندة حركة فتح: الرمحي .5

أكد محمود الرمحي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في الـضفة            :محمد جمال  -رام اهللا المحتلة  
 2011الغربية المحتلة أن إعالن رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض عن دولة فلسطينية نهايـة                

 على الشعب الفلسطيني وتضليل ومحاولة إلخراج العدواإلسرائيلي من أزمته وإظهـار أن             هوخيار كاذب 
  .2011وأن هناك دولة قادمة في الـ " سالم قادم " هناك مشروع 

وقال النائب الرمحي إن حركة حماس يمكن القبول بحل مرحلي في إقامة دولة فلـسطينية حاليـا فـي                   
 لشعبنا، ثم يكون هناك هدنة، وتبقـى الخيـارات مفتوحـة             بدون استيطان والقدس عاصمة    67أراضي  

  .لألجيال القادمة
انهم تفاجئوا  " وأوضح النائب الرمحي الذي التقى مؤخرا بعض قادة حركة فتح في الضفة المحتلة، قائال               

كما تفاجئنا نحن في حركة حماس من اإلعالن عن هذه الدولة، بمعنى أن سالم فياض اآلن يعمل حتـى                   
، "ندة الرئاسة الفلسطينية وحتى خارج أجندة حركة فتح وكانت األخيرة مستغربة من هذه الدولة               خارج أج 

لكنه أشار إلى وجود مؤيدين لخطط فياض داخل حركة فتح، كما أن هناك الكثير من المعارضين ومـن                  
ئيل قالـت   مركزية فتح نفسها عن الدولة التي يتحدث عنها فياض أوما تحدث عنها، مشيراً إلى أن إسرا               

  .بصراحة إنه ال يوجد إمكانية إلقامة هذه الدولة
أوالً " وعن وجهة نظر الحركة اإلسالمية فيما تخطط له إسرائيل وسالم فياض، أجاب النائب الرمحـي                

سالم فياض ال يحظى على الشرعية الدستورية ولم يأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وال يحق له أصالً                 
  ". الفلسطينيأن يتكلم باسم الشعب

  6/4/2010الشرق، قطر، 
  

  االحتالل يضم مقدسات جديدة لقائمة التراث اليهودي: أوقاف غزة .6
استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية بغزة طالب أبو شعر قيام حكومة االحتالل وذرائعها : غزة

  .مة بمدينة القدس المحتلةاليهودية المتطرفة بوضع الفتات على الطرقات والمواقع المقدسة في البلدة القدي
هذه الالفتات تتضمن مغالطات وأسماء تدل على "إن : وقال أبو شعر في تصريح صحافي أمس اإلثنين

السيادة اإلسرائيلية على المدينة المقدسة، وفيها داللة على ضم تلك المقدسات إلى قائمة التراث 
  ".اإلسرائيلي

  6/4/2010السبيل، األردن، 
  
  للقضية الفلسطينيةّياض ستُحرر المجتمع الدولي من التزامه بإيجاد حل  دولة ف:غانم. د .7

ـ       . قال الباحث الفلسطيني، د   :  زهير أندراوس  -الناصرة   القـدس  'أسعد غانم، من جامعة حيفا، أمس لـ
إن خطة سالم فياض إلعالن الدولة الفلسطينية ستؤدي إلى تحرير المجتمع الدولي من التزاماته              ' العربي
ينوي فياض، بالتعاون مع رئيس السلطة عباس، وربما        :  حل عادل للقضية الفلسطينية، وزاد قائالً      بإيجاد

بدعم من مركبات منظمة التحرير وأعضاء حكومته، علما بأنهم جميعا فاقدون للشرعية، إعـالن إقامـة                
 .دولة فلسطينية خالل العام القادم

  6/4/2010القدس العربي، 
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  الت من مصر لمنع تدهور األوضاع في غزةحماس تنفي تلقيها اتصا .8

أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حماس أنه لم تجـر أي اتـصاالت بـين     :أشرف الهور -غزة  
حركته والمسؤولين المصريين، فيما يتعلق بمنع تدهور األوضاع األمنية في قطاع غزة بـسبب التـوتر                

 إلى أن االتصاالت مع الجانب المـصري فـي هـذه            وأشار .والتصعيد اإلسرائيلي األخير على القطاع    
اتصاالت محدودة وميدانية لتنسيق أمور تتعلق بالمرضى والمـسافرين وبعـض           "األوقات محصورة في    

لكن كاتصاالت سياسية اعتقد أن األوضاع خافته وال توجد اتـصاالت فـي             "وأضاف   ."الحاالت الخاصة 
  ."قمة العربيةهذه المرحلة السيما أن القاهرة انشغلت في ال

وكانت تقارير تحدثت عن إجراء مصر اتصاالت موسعة مع كل األطراف المعنية بالتعاطي مع الوضـع                
في غزة، وعلى رأسها الفصائل الفلسطينية،على خلفية األنباء التي تفيد بنيـة إسـرائيل القيـام بعمليـة                  

  .عسكرية واسعة في القطاع
  6/4/2010القدس العربي، 

  
  واللقاء مع أبو مرزوق والرشق ايجابي..  حماس متضاربةتصريحات: األحمد .9

قال رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام األحمد إن اللقاء، الذي عقده مع :  جيهان الحسيني-القاهرة 
موسى أبو مرزوق وعضوي المكتب السياسي » حماس«كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

 أبو مرزوق جاء بمبادرة منه في إطار االتصاالت التي تجريها عماد العلمي وعزت الرشق في منزل
من أجل حضها على التوقيع على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر، واصفاً  فتح مع قيادات حماس
  . اللقاء بأنه كان إيجابياً

ر  ومن ثم الحوا2009) فبراير(استعرضنا سوياً مسيرة الحوار الشامل الذي بدأ منذ شباط "وأضاف 
 من تفاهمات واتفاقات تم تلخيصها في وثيقة المصالحة التي نعتبرها وثيقة إليهالثنائي وما تم التوصل 
  . "فلسطينية وليس مصرية

وأوضح أن اللقاء تناول التعديالت التي أدخلتها مصر بناء على طلب حماس وأثارت في حينه استياءنا 
  . ألنه لم يتم التشاور معنا قبل إضافتها

إن إعادة بناء األجهزة األمنية مقتصر : الثانية الخاصة باألجهزة األمنية قال عيد مالحظة حماسوعلى ص
 تكون في األجهزة إعادة هيكلة أن إلىقد دمرت، الفتاً ) األجهزة األمنية(فقط على قطاع غزة نظراً ألنها 

  .غزة والضفة معاً
  . كل من فتح و حماسإلىمصر وأكد األحمد تطابق نسختي وثيقة المصالحة التي أرسلتها 

أكدت على أبو مرزوق بضرورة توقيع الوثيقة المصرية وأبلغته أنه عندما يسير جميع الفصائل ": وقال
  ."معاً في ظل الوحدة لن تكون النصوص عقبة في إزالة كل الخالفات

بة، داعياً وناشد األحمد حماس التوقف عن إصدار التصريحات التي وصفها بأنها غير مسؤولة ومتضار
 ضرورة امتالك اإلرادة الحقيقية للتوجه نحو إنهاء االنقسام من خالل التوقيع على وثيقة إلىحكومة غزة 

 التي أصبحت من أهم اإلسرائيليالمصالحة، وطالبها بسحب ورقة االنقسام من أيدي التحالف اليميني 
  .الستيطاني وإجراءات تهويد القدساألوراق التي يستخدمونها في التهرب من عملية السالم والتوسع ا

وأكد عزام األحمد على أن لقاءه بقيادات حماس في دمشق، والذي ضم من جانب فتح كالً من القياديين 
إحسان صالحة مسؤول مدينة الشهداء في سورية وسمير الرفاعي عضو المجلس الثوري وأمين سر إقليم 

الفتاً » إن األخ بسيسو نقل الموقف ذاته«وقال   . للقاءسورية أن اللقاء كان رسمياً، معبراً عن ارتياحه
  . أن هذه اللقاءات واالتصاالت تجرى بإشراف الرئيس الفلسطينيإلى
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 آخر تفقد عزام األحمد أمس مخيم نهر البارد يرافقه القائم بأعمال ممثلية منظمة التحرير سياقفي 
بنان فتحي أبو العردات وعضو المجلس الفلسطينية في لبنان أشرف دبور، ومسؤول حركة فتح في ل

واستمع األحمد والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الملف . الثوري في الحركة خالد عارف
سينقل «وأكد أنه . عن مراحل إعادة اإلعمار، والعقبات التي ال تزال قائمة في وجه استكمال العملية

لداخل، وضرورة العمل على دعم ومساندة الجهود المبذولة الصورة إلى القيادة الفلسطينية والسلطة في ا
  ."في سبيل إعادة إعمار المخيم

  6/4/2010الحياة، 
  

  وتؤكد على حق المقاومةخ الفصائل في غزة تتوافق على وقف إطالق الصواري": القدس العربي" .10
 االجتماع الذي   من مسؤولين في تنظيمات فلسطينية أن     علمت  ' القدس العربي ' علمت،  أشرف الهور غزة  

ضم ليل السبت أربع تنظيمات بدعوة من حركة حماس تم خالله االتفاق مجدداً على وقف عمليات إطالق                 
  .الصواريخ في هذه المرحلة على جنوب إسرائيل، خاصة في ظل تزايد التهديدات اإلسرائيلية للقطاع

جهاد اإلسـالمي، والجبهتـان     وبحسب المعلومات فإن ممثلي التنظيمات األربعة وهي حركتا حماس وال         
الشعبية والديمقراطية، أكدوا على االستمرار في التوافق السابق بينهما القاضي بوقف عمليـات إطـالق               
الصواريخ على جنوب إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر والتهديدات اإلسرائيلية بشن هجمـات               

  .واسعة النطاق ضد غزة
ـ      يشار إلى أن ممثلي حركة فتح تغي       ، حيث سـبق    'أسباب طارئة 'بوا عن االجتماع في اللحظات األخيرة ل

  .وأن أعطت الحركة موافقة على حضور هذا االجتماع
القـدس  'وقال إسماعيل األشقر عضو المجلس التشريعي والقيادي في حماس الذي حضر االجتماع لــ               

ساحة الفلسطينية خاصة االعتداءات    ، وانه هدف لدراسة المستجدات على ال      'تشاورياً'ان اللقاء كان    'العربي
  .اإلسرائيلية األخيرة ضد القطاع

في تصريحات نشرها موقع موال للحركة أن حركتـه          في حركة الجهاد     ذكر مصدر مسؤول  وفي السياق   
كـل الـسبل    '، أن للمقاومة الحق في اسـتخدام        لفصائل األربعة ليل السبت الماضي    أكدت خالل اجتماع ا   
  .'فاع عن شعبنا الفلسطيني من جرائم االحتالل التي لم تتوقف يوماالممكنة والمتاحة للد

حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ومناقشة آليات مواجهـة         'وذكر أن االجتماع كان للتأكيد على مبدأ        
لم ينـاقش مـسألة     '، موضحا أن االجتماع     'التهديدات الصهيونية األخيرة ورفع مستوى التنسيق الفصائلي      

  .'صواريخإطالق ال
ما يهمنا هو أن تستمر المقاومة ويتم الرد        '، وقال   'شكل من أشكال المقاومة   'وأشار إلى أن الصواريخ هي      

متروكة دومـاً للظـروف     '، موضحا أن كيفية الرد مسألة       'على االعتداءات التي تستهدف شعبنا وأرضنا     
  .'الميدانية

  6/4/2010-5القدس العربي، 
  

  لمحاسبة فياض " حازمموقف"إلى  تدعو "الشعبية" .11
دعا مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : غزة

لمحاسبة رئيس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا سالم فياض " موقف حازم وجدي"الفلسطينية إلى اتخاذ 
  .على تصريحاته األخيرة التي تمس بالثوابت الفلسطينية

ر تصريحاته "على ضرورة محاسبة فياض، حتى " قدس برس"د رباح مهنا، في بيان تلقته وشدال تتكر
أخشى أن يكون هدف فياض من هذه التصريحات هو أنه "، قائالً "وتكون مقدمة لتمرير تنازالت أكبر

ابت الوطنية يريد تقديم أوراق اعتماده لألمريكان واإلسرائيليين ليكون بديل قابل ألي حل يتجاوز الثو
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الخالف بين "واستنكر عضو المكتب السياسي للجبهة، تأكيد فياض على أن  .، حسب قوله"الفلسطينية
ينسجم مع "، معتبراً أن هذه التصريح إنما "الفلسطينيين واالحتالل يعد خالفاً بين المتطرفين والمعتدلين

تقال المقاومة، وما قام به من زيارة ذات فياض وشريحته الطبقية ومنهجه الذي يقوم على مطاردة واع
  .، حسب رأيه"لهرتسيليا

لخدمة توجهاته، وال تخدم "وأشار مهنا، إلى أن رئيس الحكومة في رام اهللا، يقوم ببناء مؤسسة فلسطينية 
والثوابت والحقوق الوطنية " حق العودة"مشدداً على تمسك الشعب الفلسطيني بـ  ،"المصلحة الوطنية

  .الفلسطينية
  5/4/2010قدس برس، 

  
  أسرى حماس يتّهمون فّياض بخدمة االحتالل والتآمر ضد الفلسطينيين .12

خدمة االحتالل والتآمر "اتّهم أسرى حركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، بـ: رام اهللا
  .، على خلفية تصريحاته األخيرة بشأن الثوابت الفلسطينية"ضد الشعب الفلسطيني

إن التصريحات التي أدلى بها سالم فياض رئيس "ى حماس في سجون ومعتقالت االحتالل، وقال أسر
حكومة رام اهللا غير الشرعية، هي جزء من دوره الوظيفي في خدمة االحتالل، كما أنها تشير إلى 

قدس "وطالب األسرى، في بيان تلقّت . ، حسب قولهم"ضلوعه الواضح في مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
" صريح وواضح"، ببيان موقفها بشكل "فتح"، حركة التحرير الفلسطينية )5/4(نسخة عنه االثنين " برس

  .من تصريحات فياض
  5/4/2010قدس برس، 

  
  حماس تتهم أجهزة رام اهللا باعتقال ستة من أنصارها بالضفة .13

.  في الضفة الغربيةاتهمت حركة حماس في بيان لها األجهزة األمنية باعتقال ستة من أنصارها: رام اهللا
  .وقالت الحركة إن هذه االعتقاالت قد تمت في محافظتي نابلس وطولكرم

  5/4/2010قدس برس، 
  

  تدعو المجتمع الدولي للتضامن مع إضراب مئات األسرى في سجون االحتالل" الديمقراطية" .14
يني في سجون العدو  أسير فلسط7500أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أكثر من : رام اهللا

اإلسرائيلي سيضربون عن الطعام خالل هذا الشهر، وسيحدد األسرى تاريخ اإلضراب، وجميع السجون 
عزل رفاقهم الذين مضى على بعضهم أكثر "ستشارك في اإلضراب، وفي مقدمة مطالب األسرى إنهاء 

  ".من ثماني سنوات في زنازين العزل االنفرادي
دة، ولجنة حقوق اإلنسان الدولية، ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم للتضامن ودعت الجبهة األمم المتح

مع إضراب األسرى، والضغط على حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لوقف إجراءات 
  .، وإطالق حرية األسرى من جميع الفصائل والقوى"العزل"

  5/4/2010قدس برس، 
  

  د مدى حرصه على إنجاح المخططات األمريكية تصريحات فياض تؤك: حزب التحرير .15
اعتبر حزب التحرير عبر بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي في فلسطين تصريحات رئيس : رام اهللا

تعدياً على كل الخطوط الحمراء والصفراء "وزراء حكومة تصريف األعمال في رام اهللا سالم فياض 
 قبل، وتنبئ عن مدى ولوغ وغلو رئيس وزراء سلطة التي طالما تغنت بها السلطة ومنظمة التحرير من

  ".رام اهللا في المخططات األمريكية وحرصه بل واستماتته على إنجاحها مهما كلفه الثمن
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" اإلسرائيلية"واستنكر الحزب تلك التصريحات والتي وردت في سياق مقابلة لفياض مع صحيفة هآرتس 
ا أن فياض أكد جل تلك التصريحات في كلمة له أثناء والتي لم ينف فياض أياً مما ورد فيها، معتبر

في بيت ساحور والتي لم يفت فياض فيها أن يقترف جرائم عقائدية " سبت النور"مشاركته في مسيرة 
بحسب وصف فياض، " الفلسطيني"تضاف لسجل جرائمه السياسية حيث اعتبر سيدنا المسيح عليه السالم 

التي تميز بها الشعب الفلسطيني والتي يسعى فياض إلقامة الدولة بروحه في سبيل القيم !!" ضحى"قد 
  ". في هذا الشأن عرض الحائط-وهم جل أهل فلسطين-الفلسطينية على أساسها، ضارباً بعقائد المسلمين 

  5/4/2010قدس برس، 
  

  سنواصل االستيطان في القدس: نتنياهو .16
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية      قال رئيس   :  وكاالت - الحياة الجديدة    -القدس المحتلة   

جاءت تصريحات نتنياهو هذه علـى      ". البناء سيتواصل في الجنوب وفي الشمال وفي القدس بالطبع        "إن  
  .للطوائف اليهودية الشرقية" الميمونا"هامش االحتفاالت بعيد 

جزءا من دولة إسرائيل فـي  " ستظل "معاليه أدوميم"وقال الوزير االسرائيلي غدعون ساعر إن مستوطنة   
لليهود المنحـدرين مـن     " الميمونا"جاءت أقوال ساعر خالل االحتفاالت بيوم       ". نطاق أي تسوية سياسية   

وتحدث في نفس االحتفاالت كبير حاخامي دولة إسرائيل الحاخام يونا ميتسغير الذي أكـد     .  أصل مغربي 
س تعود إلى أيام الملك داود أي سنوات عديدة قبل اكتشاف           عالقة الشعب اليهودي بمدينة أورشليم القد     "أن  

أننا نقول للرئيس األميركي أوباما من معاليه أدوميم إننا سنصلي          "حسب قوله مشيرا إلى     " القارة األميركية 
  . حسب قوله" في أورشليم القدس في العام المقبل أيضا

 6/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  عمال البناء في القدسي تجميد أل ا"سرائيلإ"ليبرمان يجدد رفض  .17
 كرر وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الثالثاء القول ان حكومته مصممة علـى               :القدس

مواصلة البناء في القدس بما يشمل القسم الشرقي العربي منها الـذي احتلتـه اسـرائيل وضـمته فـي                    
  .1967) يونيو(حزيران

ال يمكننا تجميد اعمال البنـاء      "القومي المتشدد لالذاعة العامة     " ائيل بيتنا اسر"وقال ليبرمان رئيس حزب     
في القدس ال في الشرق وال في الغرب، وال لدى العرب وال لدى اليهود الن سـيادتنا علـى عاصـمتنا                     

  ".بصفتنا دولة هي التي ستكون على المحك
، وهو ما ال ينهي النـزاع       1967) نيويو(المجموعة الدولية تريد اعادتنا الى خطوط حزيران      "واضاف ان   

  ".لكن يقربه من ضواحي تل ابيب) مع الفلسطينيين(
ال سيما عبر قبولها مبدأ الدولة      "وتابع ليبرمان ان اسرائيل كثفت بادرات حسن النية خالل السنة الماضية            

عديـد مـن    لعشرة اشهر وعبـر رفـع ال      ) في مستوطنات الضفة الغربية   (الفلسطينية وعبر تجميد البناء     
  ".ولقد جاء دور الفلسطينيين لتقديم تنازالت) في الضفة الغربية(الحواجز على الطرقات 

من جهة اخرى وردا على اسئلة حول االنتقادات العنيفة التي وجهها رئيس الوزراء التركي رجب طيب                
  ".حسابنايسعى للتقارب من العالم االسالمي على "اردوغان السرائيل، قال ليبرمان ان اردوغان 

  6/4/2010 القدس، فلسطين،
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1751:         العدد       6/4/2010الثالثاء  :التاريخ

  ربعة فلسطينيين بالقرب من نابلس الشهر الفائتأ قتلوا جيش االحتالل يوبخ جنوداً .18
 انتقد تحقيق للجيش االسرائيلي حول ظروف مقتل اربعة فلسطينيين الشهر الماضي خالل             :القدس المحتلة 

حسب ما اعلن متحدث عسكري مساء      , العينسلوك جنود ض  , )الضفة الغربية (حادثين بالقرب من نابلس     
  .االثنين

اظهـر التحقيـق ان     , مارس ببلدة عراق بورين بالقرب من نـابلس       / اذار 20في  , وخالل الحادث االول  
  .فلسطينيين القوا زجاجات حارقة على الجنود ورشقوهم بالحجارة

ولقي . اتجاه الفلسطينيين انه اطلق عيارات مطاطية ب    , وقال جندي نزل من سيارته التي تعرضت للهجوم       
وخـالل  ".المتظاهرين اصيبا على ما يبدو بالرصاص الحي      "واثبت التحقيق ان     .شابان فلسطينيان حتفهما  

بمراقبـة فلـسطينيين    "قامت القوات المنتشرة على الرض      , في اليوم التالي ببلدة عوارته    , الحادث الثاني 
وجـاء فـي     ". وهاجم احد الجنود بزجاجة حارقـة      اثنين عندما بدأ احد المشتبه بهما بتصرفات مشبوهة       

  .وقتله" اعتبر ان حياته في خطر ففتح النار على الفلسطيني"التحقيق ان احد الجنود 
رفع يده وكان فيها الة حـادة مـا حمـل           , المشتبه به الثاني الذي كان يقف على بعد امتار        "واضاف ان   

  ".ر وقتل الفلسطينيالجندي على االعتقاد بانه ينوي مهاجمته ففتح النا
ولم ".كان يجب ان يتصرفوا بطريقة اكثر حرفية وان يتحاشوا فتحوا النار          "واشار التحقيق الى ان الجنود      

  .يوضح التقرير ما اذا كانت عقوبات ستفرض على العسكريين المذنبين
  6/4/2010وكالة سما، 

  
   في العراق وأفغانستانتعاوننا مع أميركا ساهم في الحفاظ على حياة جنودها: "إسرائيل" .19

 صرح السفير اإلسرائيلي في واشنطن مايكل أورن التعاون بين إسرائيل           : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
بـسبب  , والواليات المتحدة أثمر بالحفاظ على حياة أرواح الجنود األميركيين في العـراق وأفغانـستان             

  .تي تزود إسرائيل بها الواليات المتحدةاإلرشادات والمعدات العسكرية والمواد االستخبارية ال
 األميركية خالل لقاء أجرته معـه       cnnوجاءت تصريحات أورن هذه خالل رده على سؤال لمذيع شبكة           

فهل هناك من يعتقد أن هناك متطـرفين        , لنفترض أن إسرائيل غير موجودة    «عندما قال له    , مساء األحد 
وما هو المردود األمني على الواليات المتحدة نتيجـة         , سينضمون إلى القاعدة ويرغبون بقتل األميركان     

  .»عالقتها بإسرائيل؟
مـشيرا إلـى الـدعم      , إن الواليات المتحدة آمنة جدا بسبب تعاونها األمني مع إسـرائيل          «فأجاب أورن   

  .االستخباري والمعدات التي يتلقاها الجيش األميركي في حربه ضد التطرف 
اوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوقـت اآلن           كما تحدث عن محاوالت بدء المف     

  .هو األنسب إلسرائيل للبدء بالمفاوضات
ـ       األخيرة كانت محاوالت إلجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وقـام          16وقال أورن إنه خالل السنوات ال

ة اقتراحات التفاق سـالم     اثنان من رؤساء الحكومات اإلسرائيلية بإجراء مفاوضات ووضعا على الطاول         
وأضاف أن الوقت الحالي مناسب جدا إلسرائيل لمواصلة المفاوضات، وأنهـا تنتظـر انـضمام                .شامل

وفي حديثـه عـن      .السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات، إال أن األخيرة لم تفعل، على حد تعبيره            
  .ألخيرة، وصف العالقات بأنها ممتازةالعالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، في أعقاب األزمة ا

  6/4/2010، األردنالرأي، 
  

  "إسرائيل"مستوطنة خاصة لتجميع الالجئين األفارقة في  .20
كشفت مصادر إسرائيلية أمس، عن مناقشة قانون جديد في الكنيست اإلسرائيلي لتجميع : أحمد الغريب

ية، في مستوطنة خاصة للفصل بينهم وبين الالجئين األفارقة المتسللين الي إسرائيل عبر الحدود المصر
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أكد ممثال وزارتي األمن والداخلية في إسرائيل، تصاعد أزمة الالجئين األفارقة الذين . سكان إسرائيل
أشارت .  آخرين شهريا700ً ألف الجئ داخل إسرائيل، ويزيدون بحوالي 25وصل عددهم حاليا الي 

الكنيست علي مشروع القانون الذي يجرم إلحاق الجئ المصادر الي موافقة أعضاء لجنة العمال في 
  .أفريقي بالعمل في إسرائيل باستثناء المستوطنة الخاصة لتجميعهم

  5/4/2010الوفد، مصر، 
  

  تقييد نفوذ إيران في الشرق األوسط أصبح المهمة المركزية لمصر والسعودية : باحث إسرائيلي .21
ئيلي، تسفي بارئيل، المختص بالشؤون الشرق األوسطية       قال الباحث اإلسرا  : ـ زهير أندراوس   الناصرة

إن تقييد نفوذ إيران في الشرق األوسط أصبح المهمة المركزية لمصر والسعودية، اللتين تريـان كيـف                 
نجح النظام اإليراني في أن يحقق موطئ قدم في معظم النزاعات في الشرق األوسط، وأشار المحلل في                 

العبرية إلى أنّه عندما عرض األمين العام للجامعة العربية في قمة سرت            ' هآرتس'مقاٍل نشره في صحيفة     
بليبيا إجراء حوار استراتيجي مع إيران، فإنّه تمنى بالضبط أن يكون بالذات رئيس وزراء تركيا رجـب                 
طيب اردوغان هو أول من يقفز إلى العربة، ولكن عندما يسارع اردوغان، الصديق المقرب من سورية،                

تقيم بالده عالقات تجارية متينة مع إيران، إلى ضم إيران إلى الدائرة العربية تبدأ الشبهات القديمة                والتي  
  .باالنبعاث إلى السطح

  6/4/2010القدس العربي، 
  

  استقبال نتنياهو المهين في واشنطن هو بداية تغيير إستراتيجي : سفير تل أبيب األسبق .22
د، المستشار السياسي السابق لرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي   قال دوري غول: الناصرة ـ زهير أندراوس 

بنيامين نتنياهو، ومندوب تل أبيب األسبق في األمم المتحدة إن ما شهده في واشنطن رئيس وزراء الدولة                 
ــ   العبرية، خالل زيارته األخيرة لواشنطن وإهانته من قبل الرئيس األمريكي، لم يكن مشكلة أمريكيـة   

ة صرفة، بل بداية تغيير استراتيجي في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكيـة،             إسرائيلية تكتيكي 
الفتاً إلى أن التوترات في عالقات تل أبيب وواشنطن تشكل جزءا من تغيير عالمي أوسع يحفز الـرئيس                  

 وتكييف دروس   اوباما، ومشدداً على أنّه ليس كافياً العودة إلى الخالفات بين بيغن وكارتر، شمير وبوش،             
وزاد غولد قائالً إنّه فقط بعد أن يتضح إلى أين يتجه اوباما، سيكون             . الصدامات بينهم مع الوضع الحالي    

ممكنا رسم مسار جديد إلسرائيل، يحمي مصالحها ويخلق أساساً جديداً لحلـف بينهـا وبـين الواليـات                  
  .المتحدة
، المؤيـدة لـسياسة     'يسرائيل هايوم 'ابع لصحيفة    غولد من خالل مقال نشره على موقع االنترنت الت         وقال

نتنياهو، لن تكون مبالغة القول إن اوباما يؤمن بأنّه من خالل إقامة دولة فلسطينية في اقرب وقت ممكن،                  
فإن إدارته ستحدث أيضاً تغييراً في عالقات الغرب مع العالم العربي واإلسالمي، وبالتالي فإنّـه بـرأي                 

لي فإن إقامة دولة فلسطينية كفيلة بأن تكون أهم بالنسبة لإلدارة األمريكية من خلـق               الدبلوماسي اإلسرائي 
  .الظروف التي تسمح لإلسرائيليين والفلسطينيين البحث في المسألة بينهم وبين أنفسهم

  6/4/2010القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"منحى العنصرية والتطرف يتصاعد في : استطالع .23
البروفسور رافي سميث إن الجمهور اليهودي " اإلسرائيلي"ستطالعات الرأي قال خبير ا: )يو بي آي(

في المعارك االنتخابية " اليمين"وتوقع أن يتزايد التأييد ألحزاب " معسكر اليمين"يتجه نحو ما أسماه 
المقبلة أكثر فأكثر وذلك على عكس الوضع في أنحاء العالم الغربي، فيما عزا خبراء ذلك إلى أن 

  .ما زالت تصارع في سبيل وجودها" يلإسرائ"
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ونقل موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني، أمس، عن سميث تحليله الستطالع أجري قبل حوالي شهر 
بينما % 61 عاما ارتفع إلى 29بين الشبان حتى سن " اليمين"ونصف الشهر وقال إن التأييد ألحزاب 
  %.35لغ  عاما ب30التأييد لهذه األحزاب بين اليهود فوق سن 

وأن التأييد لألحزاب % 25إلى % 18ارتفع بين هؤالء الشبان من " ليكود"وأضاف أن التأييد لحزب 
، فالجمهور "اإلسرائيلية"هذه هي السيرورة "ارتفع بشكل ملحوظ ورأى أن " شاس"مثل ) المتشددة دينيا(

  ".يتجه نحو اليمين
افع بمستوى عال للتجنّد في الوحدات المقاتلة في لديهم دو" إسرائيل"وأكدت الصحيفة أن حال الشبان في 

من الشبان في سن التجنيد الذين تبين أنهم % 73وتظهر المعطيات لدى الجيش أن . جيش االحتالل
 وارتفعت هذه النسبة إلى 2009آذار /مالئمون لاللتحاق بالوحدات المقاتلة طلبوا التجند فيها في مارس

  .آذار الفائت/في مارس% 76لماضي ووصلت إلى تشرين الثاني ا/في نوفمبر% 7.73
هذا التوجه المتمثل بوجود جرف حقيقي نحو الوحدات القتالية يمكن الشعور به "وقال ضابط كبير إن 

ويرافق هذه ". ميدانيا وينعكس على نسبة التسرب المتقلصة بشكل ملحوظ خالل فترة التدريب األولى
% 46ة حيث أظهر استطالع للرأي من الشهر الماضي أن نزعات عنصرية متطرف" العسكرية"النزعة 

  .48من طالب المدارس الثانوية اليهودية يعارضون منح حقوق متساوية لفلسطينيي ال 
وعزا أستاذ العلوم االجتماعية في جامعة حيفا البروفسور عوز ألموغ حال الشبان اليهود مقارنة مع أبناء 

ع من أننا نواجه حربا على البقاء، ففي الدول الغربية تتعلق السياسة ناب"جيلهم في الدول الغربية إلى أنه 
بحروب في دول بعيدة بينما يوجد هنا خدمة عسكرية إلزامية، واإلرهاب موجود هنا بينما هو مشهد نادر 

  ".هناك
 6/4/2010الخليج، 

  
  مارس /الل آذار وحدة استيطانية في القدس خ3226 ويصادق على بناء  فلسطينيا13ًاالحتالل يقتل  .24

أظهر تقرير أعدته دائرة العالقات القومية في منظمة التحرير الفلسطينية أن :  عهود محسن–السبيل 
 وحدة استيطانية جديدة في داخل 3226سلطات االحتالل اإلسرائيلي صادقت في مدينة القدس على بناء 

 تقريرها إن حركة السالم اآلن وقالت الدائرة في.  الماضيمارس/ المدينة ومحيطها خالل شهر آذار
:  وحدة داخل وفي محيط القدس المحتلة3226اإلسرائيلية كشفت أن الحكومة اإلسرائيلية أقرت بناء 

، "غيلو" وحدة في 844، و"بسغات زئيف" وحدة في 600 و"رامات شلومو" وحدة استيطانية في 1600
في ) بيت المفتي( في محيط فندق شبرد  وحدة استيطانية20، إضافة لـ"جبل أبو غنيم" وحدة في 50و

  . قرب بيت لحم"بتار عيليت" وحدة استيطانية في مستوطنة 112حي الشيخ جراح، و
تقرير أن سلطات االحتالل، وفي إطار مخططها لتهويد البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الوبين 

ر إسالمي تابع لألوقاف اإلسالمية، بجوار األقصى، فوق عقا" المقبب"األقصى، افتتحت كنيس الخراب 
، من الوصول إلى األقصى، بينما  عاما50ًوفي الوقت نفسه منعت المسلمين ممن تقل أعمارهم عن الـ
  .حظرت على غير المقيمين في البلدة القديمة الوصول إليه أيضاً

، مارس/  شهر آذار خالل فلسطينيا296ً واعتقل  فلسطينيا13ًقتل  الجيش اإلسرائيليأن تقرير ال ذكرو
 أن سبعة من الشهداء إلىتقرير الوأشار .  طفال26ً، بينهم  فلسطينيا215ًفيما أصاب رصاص االحتالل 

  .استشهدوا برصاص االحتالل وستة في حادث سير متعمد
   خالل عمليات مداهمة، بينهم  مواطنا296ً الشهر نفسهكما ذكر التقرير أن قوات االحتالل، اعتقلت خالل 
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من مخيم الفوار قرب ) عاما14(من الخليل، والطفل بالل الشوابكه )  عاما13(طفلة سهاد العويوي ال
  . طفل في سجون االحتالل400الخليل، ليصل عدد األطفال األسرى إلى 

  6/4/2010السبيل، األردن، 
  

  مرة الشهر الماضي58االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي : أوقاف الخليل .25
 منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي "إسرائيل"كد مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري أمس أن أ

مارس المنصرم بحجة إزعاج المستوطنين في القسم المحتل من / آذار مرة خالل شهر 58الشريف 
العبادة الحرم اإلبراهيمي ضاربين عرض الحائط القوانين واألنظمة والمواثيق الدولية التي تكفل حماية 

  .والوصول إلى األماكن الدينية بحرية وأمان
، "بعث برسالة عاجلة لوزير األوقاف الفلسطينية محمود الهباش بهذا الشأن"وقال الجعبري في بيان 

 ." في الوقت ذاته إجراءات إسرائيل داخل الحرم الشريفمستنكراً
  6/4/2010البيان، اإلمارات، 

  
  "قبة الصخرة"و" القبلى"  كنيس يطمس معالم المسجداالحتالل يعتزم بناء: أبو حلبية .26

حذّرت لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، من المخطّط االستيطاني الذي تعتزم سلطات : غزة
، حسب "يطمس معالم المسجد القبلى وقبة الصخرة المشرفة"جديد  بناء كنيس يهودي االحتالل بموجبه

قدس "ة القدس النائب أحمد أبو حلبية، في تصريح مكتوب وصل وأوضح مقرر شؤون لجن .المصدر
، "مفخرة إسرائيل"نسخة منه، أن المخططات االستيطانية الجديدة تهدف إلى بناء كنيس يسمى بـ" برس

ونوه إلى أن الخطورة  .على مسافة نحو مائتي متر من المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة
كنيس تكمن في قربه من المسجد األقصى، حيث أكّد أن جزءاً منه يدخل أسفل المنطوية على إقامة هذا ال

، "سيطمس معالم المسجد القبلى وقبة الصخرة المشرفة"ساحات المسجد من الجهة الغربية، مشيراً إلى أنه 
وطالب أبو حلبية، شعوب العالم بالعمل على نصرة المقدسات وتقديم الدعم المالي  .حسب تحذيره

  .سنوي واإلعالمي، ونشر ثقافة القدوالمع
  5/4/2010 قدس برس،

  
  أصبح للمتطرفين قاعدة كبيرة الستكمال العدوان على المسجد األقصى: خاطر .27

 حسن . المسيحية لنصرة القدس والمقدسات داإلسالمية العام للهيئة األمينحذر :  عهود محسن–السبيل 
  .اخل مدينة القدس المحتلة بعد تدشين كنيس الخرابخاطر من الوضع الخطير الذي آلت إليه األوضاع د

إلى تكثيف اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد البلدة " السبيل"وأشار خاطر في تصريحات لـ
القديمة، وتسارع وتيرة بناء الكنس اليهودية، وطمس الطابع العربي واإلسالمي لمدينة القدس المحتلة، 

 للمستوطنين داخل  محموماًوقال إن هناك نشاطاً .ى معالمها ومقدساتهاوإضفاء الصبغة اليهودية عل
، حيث أصبح لهم قاعدة كبيرة للتطرف، وشحن المشاعر، "كنيس الخراب"المدينة المقدسة بعد افتتاح 

وأضاف أن المستوطنين  ".والتهييج، الستكمال العدوان على المسجد األقصى والبلدة القديمة بشكل خاص
يق على مداخل مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة فيها بوسترات وصور يطالبون فيها يضعون صناد

ادفع "، " في البلدة القديمة عربياًادفع شيكل تمتلك عقاراً: "بالتبرع من أجل بناء الهيكل، ومن شعاراتهم
لى جمع األموال ، وجميع هذه الشعارات تهدف إ"ادفع شيكل تدخل الجنة"، "شيكل تساهم في بناء الهيكل

  .من السياح واليهود والجماعات المتطرفة، وكل من يساهم في تهويد البلدة القديمة
  6/4/2010السبيل، األردن، 
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  االحتالل يسرع وتيرة التهويد وينشر الفتات تكريس السيادة في القدس .28
األنباء، أن الت  وكاونقالً عنباقة الغربية والقدس المحتلة من  6/4/2010الدستور، األردن، نشرت 

 قيام سلطات االحتالل بوضع الفتات تتضمن أخيراًعدسات المصورين في مدينة القدس المحتلة وثقت 
.  في البلدة القديمةاإلسالمية يهودية عبرية للطرقات والمواقع المقدسة العربية ألسماء  عدوانياًترويجاً

فتات تسعى لتكريس االحتالل  هذه الالأن أمسوقال مصور جريدة القدس اليومية عوض عوض 
 عمد إذ، "التراث اليهودي"اإلسرائيلي على المدينة المقدسة، وهي محملة بداللة ضم المقدسات إلى قائمة 

  .باللغة العبرية" هرابايت "أصبحبحيث " جبل الهيكل" تسمية المسجد األقصى بـإلىاالحتالل 
فعاليات مقدسية نددت ، أن  عهود محسننقالً عن مراسلتها، 6/4/2010 السبيل، األردن، وأضافت

وأدانت الفعاليات  .بمخطط االحتالل الهادف لتهويد وضم األراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس
األعمال العدوانية التي تستهدف المدينة ومقدساتها ومواطنيها، مؤكدة على فلسطينية وعروبة وإسالمية 

ى أن محاوالت التهويد ما هي إال سياسة احتالل ال ولن ومسيحية القدس عاصمة فلسطين، وشددت عل
من ال يملك تاريخا ال يجوز له أن يسرق األحجار ليصنع منها "قائلة إن  .تلغي الوجود وال التاريخ

وطالبت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالتدخل السريع  ".تواريخ زائفة ترفضها حتى األحجار نفسها
أن المساس بالقدس "رائيلي ضد القدس والمقدسات، محذرة في الوقت ذاته من لوقف سياسة العدوان اإلس

  ".خط أكثر من أحمر، قد يقلب الطاولة ويذهب بالجميع إلى حيث ال تحمد عقباه
  

   متظاهرين بجروح في اعتداءات مستوطنين في القدسخمسة إصابة .29
 من مجلس الكنائس نبياتأج متضامنات 3 متظاهرين بجروح، من بينهم 5 أصيب :القدس المحتلة

  . االثنينأمس الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة ظهر أهاليالعالمي، باعتداء نفذه المستوطنون على 
 الحي وعلى أهاليواقتحم عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتدوا على 

وعند تدخل قوات من شرطة  .لمصادرة البيوت المصادرة والمهددة باأصحاب، مع األجانبالمتضامنين 
  . جهة مجهولةإلى المنطقة اعتقلت المواطن ناصر عبدالفتاح الغاوي ونقلته إلىاالحتالل 

  6/4/2010الحياة، 
  

  مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية .30
هاجم عشرات المستوطنين أمس أهالي قرية قريوت جنوب شرق مدينة : عالء المشهراوي، وكاالت

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في .  زراعتهم األشجار في األراضي المهددة بالمصادرةنابلس، أثناء
الضفة الغربية غسان دغلس أن أهالي القرية توجهوا منذ ساعات الصباح لزراعة األشجار، إحياء لذكرى 

  .يوم األرض، إال أنهم تفاجأوا أثناء عملهم بمهاجمة المستوطنين لهم واالعتداء عليهم
من % 87رية قريوت عمليات االستيطان ومصادرة األراضي بشكل كبير، حيث صودرت وتعاني ق

وتحيط بالقرية مستوطنات راحيل وشيلو  .أراضي القرية الزراعية لصالح المستوطنات المحاذية لها
وشيفوت راحيل، ويعاني سكان القرية اعتداءات المستوطنين الذين يسكنون هذه المستوطنات، حيث 

  .ثر المستوطنين تطرفاً في مستوطنات الضفةيعدون من أك
  . ألقى عشرات المستوطنين أمس الحجارة على فلسطينيين أثناء مروهم بشارع الشاللة وسط الخليلكما

  6/4/2010االتحاد، اإلمارات، 
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  لجان المقاومة الشعبية للجدار تتهم الشرطة الفلسطينية في رام اهللا بقمعها ومعاونة االحتالل .31
 عن ناشط بارز في لجان المقاومة الشعبية للجدار أفرجت الشرطة أن ذكرت مصادر فلسطينية :رام اهللا
 من الشرطة الفلسطينية باعتقاله، وذلك خالل مداهمات قامت بها أفراد قام أن ساعة بعد 14اليوم 

  .الشرطة لمنازل نشطاء المقاومة السلمية للجدار في الضفة الغربية، الليلة الماضية
 وذلك ، ماريا من منزله في بلدة بيت امر القريبة من مدينة الخليلأبوقلت الشرطة الفلسطينية موسى واعت

 الشرطة إننسخة منه " سما"وقالت اللجنة في بيان لها وصل  .حسبما ذكرت اللجنة الشعبية في البلدة
نزله وقالت عائلته بان  انه لم يكن في مإالكانت تنوي اعتقال يونس عرار احد نشطاء المقاومة السلمية 

 مركبة 20 ما يقارب أن تقارير وصلتها تفيد أنضاف اللجنة أو . مذكرة اعتقالأيالشرطة لم يكن لديهم 
هل تقوم السلطة " متسائلة األحدمن مركبات الشرطة شاركت في العملية والتي قامت بها الشرطة يوم 

ه االعتقاالت تستهدف النشطاء الذين ينظمون  هذإنوقال البيان . ؟" بمهام قوات االحتاللةالفلسطيني
  . وانتهاك الحرية الدينيةاألراضياالحتجاجات ضد االحتالل وسياساته من االستيالء على 
انه وبينما يقوم رئيس الوزراء سالم فياض " :وقال المشروع الفلسطيني للتضامن في بيان منفصل له

هم للمقاومة الشعبية تواصل الشرطة الفلسطينية بقمع وغيره من الوزراء بالتظاهر في بلعين معلنين دعم
  ". مقاومة كهذه والتي تنظم بعيدا عن سيطرتهمأي

 في هذه المداهمات اإلسرائيليوحسب ما ورد في البيانين فان الشرطة الفلسطينية تقدم العون للجيش 
  . في المنطقةاإلسرائيلي تقارير عن وجود الجيش أيبالرغم من عدم ورود 

 أي تقارير بهذا الخصوص، هذا ولم يرد بأي ليس لديها علم بأنها اإلسرائيلي الناطقة بلسان الجيش وقالت
  .تعقيب مباشر من جهاز الشرطة الفلسطينية حول هذا الموضوع

  6/4/2010وكالة سما، 
  

  لن تتخلى عن ذرة تراب واحدة: مندداً بتصريحات فياض" 48 فلسطين أبناء"تكتل   .32
 الدولة في غضون العامين المقبلين إعالن فياض حول سالم.  تصريح د48 فلسطين ءأبنااستغرب تكتل 

 حول حدود أصدرهوتساءل التكتل في بيان  .دون توضيح جدي لحل مشكالت خطرة كالمستوطنات 
 أخذت موظف لدى رب عمل هو الشعب الفلسطيني فهل أنتانك رغم منصبك العالي "صالحيات فياض  
والديموقراطية   لعدم تجاوز الصالحيات التي قطعت عليها في مدرسة الحداثة الغربية  منكرأيه احتراماً 

 وضع لنا األخير  ولكن تصريحك  شراًأم بنا أريد التي جعلتك تهبط علينا من حيث ال ندري خيراً
ويزيد فتطلق   تختزل رأي سبع ماليين فلسطين أن، فكيف تسمح لنفسك  مطلقاً وشراًالصورة شراً

  ." وطنهمإلى بالعودة وأحالمهمحك المستفز لكرامتهم الوطنية تصري
 من ارض فلسطين ةبالمائ تتخلى عما يزيد عن ثمانين أعصابهكذا وبكل برودة :    البيانأضاف

 وعمومتنا هم أهلنا فيهم أنانية عن مليون ونصف روح وأصعب أنكىيزيد وما هو  التاريخية وما 
 رخيصة أرواحهم يدافعون عنها ويقدمون باألرضالعادلة هم المتمسكون  لشعبنا وقضيته األول المتراس 

   .بالتخلي عنهم ، فهل ترد لهم التحية األرض قليلة معنا بذكرى يوم أيامعلى مذبح الحرية ولم تحتفل قبل  
من حقوقنا  وتابع البيان، فلنستمع وليسمع كل العالم لن نتخلى عن ذرة تراب واحدة ولن تتخلى عن حق 

فال نحن انتخبناك وال   حق تمثيلنا وأمثالك أنت تدعي أنلن نقبل حل الدولتين ولن نقبل بعد اليوم و
موظف لحالة مؤقتة ومحددة في   فأنت في الشتات سوف نرفع عنكم الغطاء أنناشرعية لك علينا ولتعلم 

  .وأرضنا حقوقنا إلىارض ما يسمى السلطة فال ترفع عينيك 
  6/4/2010 الديار، لبنان،
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  مايو/  برلماني وسياسي تكسر حصار غزة مطلع أيار500قافلة دولية تحمل  .33
أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب في التشريعي الفلسطيني جمال : حامد جاد -غزة 

 أن ما ال  غزة ستستقبل في مطلع الشهر المقبل أكبر قافلة بحرية لكسر الحصار، موضحاًأنالخضري، 
 سفن كحد أدنى، منها سفينة ماليزية وعدة سفن تركية وأوروبية ستنطلق نهاية الشهر الحالي 10عن يقل 

  .ومطلع الشهر المقبل لتصل إلى غزة في ذلك الوقت
 شخصية برلمانية وسياسية وإعالمية من مختلف دول 500أن السفن ستقل نحو " الغد"وبين الخضري لـ
ات اإلغاثة اإلنسانية والمستلزمات المدرسية ومواد البناء،  آالف طن من مساعد5العالم، وستحمل 

  .ومحوالت كهربائية، إلى جانب مستلزمات خاصة باألطفال
  6/4/2010الغد، األردن، 

  
  غزة تحتاج موقفاً عملياً حازماً ينهي حصار الممتد منذ أربعة أعوام: الخضري .34

هة الحصار، بتصريحات عضو رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواج: غزة
وشدد . الكونغرس األمريكي كيث أليسون في ختام زيارته لغزة إلنهاء الحصار، ووصفها باإليجابية

الخضري، في تصريح صحفي مكتوب على أهمية زيارات المسؤولين الدوليين لغزة وخاصة أعضاء 
سبيل إنهاء الحصار وفتح معابر الكونجرس األمريكي لما لهم من تأثير كبير في الساحة األمريكية في 

وقال الخضري إن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات واإلطالع على األوضاع والصورة الحقيقة . غزة
في غزة هي وراء هذه المواقف المتقدمة، مؤكداً ضرورة أن يوازيها مواقف عملية خاصة مع موقع 

ن الزيارات للوفود والشخصيات األوروبية ودعا إلى مزيد م. أليسون وإمكانية تحركه على أرض الواقع
والعربية واإلسالمية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والمؤسساتية إلى غزة من أجل العمل إلنهاء 

غزة تحتاج موقفاً عملياً حازماً ينهي حصار الممتد منذ "وقال . الحصار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
ي الحياة، وزادت كارثية الوضع الحرب العدوانية التي استهدفت كل شي أربعة أعوام شل على كافة مناح

كما وجه الخضري نداء للعالم بالعمل إلنقاذ أطفال فلسطين وخاصة قطاع غزة في ظل ما ". في القطاع
  .يتعرضون لها من عدوان وحصار ظالمين

  5/4/2010قدس برس، 
  

  االحتالل يغلق معابر غزة التجارية .35
ت االحتالل اإلسرائيلي أمس معبري كرم أبوسالم والمنطار أمام إدخال البضائع  أغلقت سلطا:غزة

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .والمساعدات إلى قطاع غزة، بسبب حلول األعياد اليهودية
للقطاع رائد فتوح إن سلطات االحتالل أبلغتنا بإغالق المعبرين اليوم أمام حركة إدخال المساعدات 

  .د لغزة على أن يعاد فتحها صباح غد الثالثاءولوقو
 10 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات بينهم 32وأشار فتوح إلى أن االحتالل سمح األحد بإدخال 

 ألف لتر سوالر صناعي لمحطة 185 أطنان من غاز الطهي و108شاحنات مالبس وأحذية، وتم ضخ 
  .زهور إلى الخارجتوليد الكهرباء، فيما تم تصدير شاحنتين من ال

  6/4/2010العرب، قطر، 
  

  من أنفاق غزة% 80 ومصر دمرتا "إسرائيل": "يةقطرالالشرق " .36
كشفت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أمس االثنين أن عمليات : قنا، الشرق - غزة، القدس المحتلة

 األيام القليلة الماضية  خالل كبيراًإدخال السلع والبضائع عبر شبكة األنفاق في منطقة رفح شهدت تراجعاً
بعد سلسلة التفجيرات واالقتحامات التي نفذتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية واإلجراءات المشددة التي 
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اتخذتها السلطات المصرية في الجانب اآلخر من الحدود بمساعدة خبراء أمريكان وأوروبيين للكشف 
جراءات عن تفجير وإغالق عدد كبير من األنفاق وقالت المصادر لقد أسفرت هذه اإل .وتدمير األنفاق

  .ومصادرة كميات من البضائع والسلع قبل وصولها المنطقة الحدودية
من األنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع % 80وأكدت المصادر أنه تم تدمير نحو 

  .غزة األمر الذي سوف يؤدي قريباً إلى العديد من األزمات
  6/4/2010، قطر، الشرق

  
 حملة إغالق األنفاق ترفع أسعار البضائع المهربة إلى غزة .37

 في اآلونة األخيرة جراء  ملموساًشهدت أسعار البضائع المهربة من مصر إلى قطاع غزة ارتفاعاً: غزة
الحملة المشددة التي تشنها السلطات المصرية ضد األنفاق، التي أسفرت عن تدمير عشرات األنفاق في 

 . دمرت خالل األسبوعين الماضيين فقط نفقا30ًشهرين الماضيين، بينها ال
 أن التجار اضطروا الستنفاد طاقة التهريب "الشرق األوسط"وذكر أحد المتعاملين مع تجارة األنفاق لـ

وأشار إلى أن عددا . القصوى في األنفاق التي لم تدمر لتعويض النقص الناجم عن تدمير األنفاق األخرى
صحاب األنفاق شرع في التخلي عن الطابع التخصصي لألنفاق بحيث يستعمل النفق إلدخال أنواع من أ

 .مختلفة من السلع، ولم تعد بعض األنفاق مقتصرة على تهريب نوع محدد من البضائع
، أن ارتفاع أسعار البضائع المهربة الذي "الشرق األوسط"لـ ،أوضح تاجر في التجهيزات الكهربائيةو

 يرجع بشكل خاص إلى استيالء السلطات المصرية على الكثير من البضائع المهربة قبل خراًطرأ مؤ
وصولها لألنفاق في الجانب المصري ومصادرتها، وهو ما كبد الكثير من التجار خسائر كبيرة ودفعهم 

  .عارإلى محاولة تعويض بعض هذه الخسائر برفع األسعار، األمر الذي أدى إلى ارتفاع واضح في األس
 زيادة التكاليف بقيام السلطات في قطاع غزة "الشرق األوسط"وعزا أحد المرتبطين بتجارة األنفاق لـ

بإجبار أصحاب األنفاق على دفع مستحقات مالية كبيرة لكل عائالت العاملين الذين يقتلون أو يجرحون 
  . بعد أن انهارت عليهم األنفاق لقوا حتفهم فلسطينيا150ً في األنفاق، مع العلم أن أكثر من همخالل عمل

وأوضحت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية تعمد إلى زرع كل نفق يتم اكتشافه بالمتفجرات ومن 
وأشارت المصادر إلى أن أحد اإلجراءات المحبطة لعمل األنفاق هي الحواجز التي . ثم تقوم بتفجيره

مدينة رفح المصرية التي عزلتها تقريبا عن األراضي تقيمها السلطات المصرية إلى الجنوب من 
 .المصرية، األمر الذي جعل من الصعوبة جدا على المهربين المصريين إيصال البضائع لمنطقة األنفاق

  6/4/2010الشرق األوسط، 
  

   فلسطينياً مهدورة حقوقهم في سجون االحتالل طفال340ً :المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى .38
 340المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، قال إن  أن )وفا(نقالً عن وكالة  6/4/2010خليج، النشرت 

طفالً فلسطينياً ما زالت تحتجزهم سلطات االحتالل في سجونها، وإنهم يفتقرون ألدنى مقومات حياة 
لسطيني وأكد المركز الف .الطفولة، ويتعرضون النتهاك حقوقهم بشكل مدروس من قبل إدارات السجون

للدفاع عن األسرى في بيان صدر عنه، أمس، بمناسبة مرور يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الرابع 
 إبريل من كل عام، أن ما يواجهه األطفال األسرى في سجون االحتالل يفوق التصورات من /من نيسان

ها ممارسة التعذيب والتنكيل انتهاك للحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق واألعراف الدولية، ليس أقل
  .والضرب بحق األطفال األسرى

مركز سواسية لحقوق ، إلى أن حامد جاد، غزةنقالً عن مراسلها في  6/4/2010الغد، األردن، وأشارت 
اإلنسان اتهم االحتالل اإلسرائيلي بممارسة أبشع واخطر أنواع العنف بحق األطفال الفلسطينيين، موضحا 

  . طفل فلسطيني400ل يعتقل نحو أن االحتالل مايزا
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  لصليب األحمر في غزةافي مقر  وسرى يعتصمون أمام سجني شطه وجلبوعاألالمئات من أهالي  .39

 المئات من ، أن كامل إبراهيم،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  6/4/2010الرأي، األردن، نشرت 
م الجماهيري الذي نظمته أمس لجنة  في االعتصاوا والجوالن شارك48أهالي أسرى القدس وفلسطين 

متابعة قضايا األسرى في الداخل الفلسطيني بالتنسيق مع لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمام 
وشارك في االعتصام رئيس لجنة متابعه قضايا األسرى الشيخ رائد  .سجني شطه وجلبوع في بيسان

عربية محمد زيدان، ورئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين صالح ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير ال
المقدسيين أمجد أبو عصب وأعضاء اللجنة، ومدير نادي األسير بالقدس ناصر قوس، وعدد من قيادات 

  . جمال زحالقة وأبو أسعد كناعنه.الداخل من بينهم د
ندرك أن لهذا العهد ثمنا غاليا هذا عهد علينا ونحن نعرف أن هذا العهد ثقيل، و"وقال الشيخ رائد صالح 

 على حمل العهد لو كان ثقيال ولو كان الثمن غاليا، ألننا نؤمن أن القضية استعدادجدا، ونحن على 
 الحرية، فالقدس واألقصى واألسرى هي قضايا أسرىالفلسطينية غالية وأغلى ما فيها هي قضية 

نتعامل مع ثابت من الثوابت الفلسطينية،  وأكد على ضرورة التعامل مع قضية األسرى كما ".مباركة
  .ثابت يسير بنا إلى الدولة الفلسطينية

 أمس، في مقر واالمئات من ذوي وأهالي األسرى اعتصم، أن غزةمن  6/4/2010الخليج، وأضافت 
ورفع األهالي خالل اعتصامهم . اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، تضامناً مع أسراهم

األسبوعي الفتات تندد باعتداءات قوات االحتالل ضد أبنائهم في السجون، وحرمانهم من أبسط التضامني 
وطالب أهالي األسرى المجتمع الدولي  .حقوقهم اإلنسانية التي كفلتها لهم الشرائع والمواثيق الدولية
التضامن مع بحق األسرى، و" اإلسرائيلية"والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بفضح الممارسات 

  .أبنائهم الذين يخوضون حالياً إضراباً عن الزيارة والطعام، النتزاع حقوقهم المشروعة
  

  عن الطعام يهددون بخوض إضراب مفتوح" مجدو"أسرى  .40
عن " إضراب مفتوح"اإلسرائيلي، بالشروع في " مجدو"هدد األسرى الفلسطينيون في سجن  :رام اهللا

 والممارسات التصعيدية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون اتاالنتهاك"الطعام، احتجاجاً على 
إننا في " وقال األسير، محمد التاج، وهو من األسرى القدامى في سجون االحتالل ".اإلسرائيلية بحقهم

كافة الفصائل الوطنية واإلسالمية، نتدارس فعلياً الرد على هذه السياسة بخطوات احتجاجية منظمة 
تويجها باإلضراب المفتوح عن الطعام إذا ما استمرت إدارة سجن مجدو في هجمتها ومتصاعدة، سيتم ت

  ".على انجازاتنا ومكتسباتنا وممارساتها، ورفضها التجاوب مع مطالبا العادلة والمشروعة
  .م، كافة المؤسسات والفصائل الوطنية واإلسالمية بالتضامن معهم ومساندته"مجدو"وطالب أسرى سجن 

  5/4/2010قدس برس، 
  

  إضرابات األسرى عن الطعام والزيارات شكل من أشكال االحتجاج والنضال: فروانة .41
من الشهر ) 27-17-7( يبدأ األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية أيام : ضياء الكحلوت-غزة 

 اعتبرها الجاري في اإلضراب عن الطعام احتجاجاً على تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم، في خطوة
ويعتبر األسير السابق والباحث المختص بقضايا األسرى  .الكثيرون مهمة للضغط على سلطات السجون

عبدالناصر فروانة إضراب األسرى عن الطعام أو عن زيارات األهل شكال من أشكال النضال إلجبار 
سلوبة وتحسين ظروف إدارة السجون على توفير متطلباتهم الضرورية أو النتزاع حقوقهم األساسية الم

حياتهم، أو لالحتجاج على ممارساتها القمعية وانتهاكاتها لحقهم أو لحق ذويهم وأسرهم في أثناء 
وبين فروانة أنها خطوة احتجاجية متواضعة لكنها تحمل  .الزيارات، أو لاللتفات إليهم إلنهاء معاناتهم
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ويأملون أن تجد آذاناً " دق جدران الخزان"دالالت ومعاني كبيرة، وهي بمثابة صرخة قوية يراد منها 
صاغية لدى المعنيين والمتابعين والمهتمين بقضيتهم، وصدى وتأثيرا أكبر يقود إلى االرتقاء بمستوى 
الفعل المساند لهم من قبل الجميع، واتخاذ خطوات فاعلة تدعم تحركهم، وأن ال يبقى األمر محصوراً ما 

 في تقريره مسيرة اإلضرابات التي خاضتها الحركة األسيرة وذكر وأورد فروانة .بين األسرى وذويهم
وليس انتهاء باإلضراب الشامل الذي نفذه ... 18/2/1969أبرزها بدءاً من إضراب سجن الرملة بتاريخ 

  . يوما19ً والذي استمر 8/2004 /15األسرى في كافة السجون بتاريخ 
  6/4/2010العرب، قطر، 

  
  دعو المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين دعم قضية األسرىاللجنة العليا لألسرى ت .42

 المؤتمر العام الثاني 2010دعت لجنة التواصل الدولي باللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى : رام اهللا
 دعم قضية  للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين الذي سيعقد في البحرين أواخر الشهر الحالي إلى

وقال محمد رضوان رئيس لجنة التواصل إن لجنته أرسلت برقية عاجلة إلى . مادياً ومعنوياًاألسرى 
المؤتمر العام أشارت فيها إلى ضرورة أن يتبنى منتدى البرلمانيين اإلسالميين هذا العام كعام لنصره 

رلمانيين األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، وأوضح رضوان أن اللجنة دعت المؤتمر العام للب
اإلسالميين إلى اتخاذ مواقف وقرارات تدعم صمود األسرى، وتفضح ممارسات االحتالل بحقهم، وتسهم 

وثمنت لجنة التواصل الجهود التي يبذلها المؤتمر لرفع . في تشكيل رأى عام عالمي لنصره األسرى
  .ادلةالمعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم صموده والدفاع عن حقوقه المشروعة والع

  5/4/2010قدس برس، 
  

  تثير حفيظة األسيرات الفلسطينيات" صرخة حجر"مشاهد في  .43
 مدبلجاً بالعربية "mbc" التركي الذي تعرضه قناة "صرخة حجر"أثار مسلسل  : أشرف الهور-غزة 

موجة سخط، لكن هذه المرة فلسطينية، بسبب عرضه لقطات يرى المشاهد الفلسطيني أنها أبعد عن 
 خاصة بعد أن عرض مشاهد تعرض إحدى األسيرات الفلسطينيات وتجسد شخصيتها فتاة تدعى الحقيقة،

حيث عرض المسلسل في إحدى حلقاته التي بثت خالل  مريم لالغتصاب من قبل الجنود اإلسرائيليين،
من وتطرق المسلسل إلى تعامل ذوي األسيرة مع مريم بعد خروجها  .األيام الماضية مسألة اعتقال النساء

  .السجن، حيث شرع األهل بقتلها بسبب االغتصاب
 أنها لم تسمع قط خالل فترة "القدس العربي"وأكدت منال النواجحة وهي أسيرة سابقة من قطاع غزة لـ

اعتقالها أو بعد خروجها من السجن أو قبل ذلك بتعرض أي من األسيرات لالغتصاب، ووصفت المشهد 
  ."يسيء للنضال الفلسطيني وللمجتمع بشكل عام"، وأكدت أنه "زالمقز"الذي جسد عملية االغتصاب بـ

لما فيه من تشويه "هذا وطالبت أسيرة فلسطينية في رسالة نقلها نادي األسير بوقف عرض المسلسل فوراً 
وأكدت أن ما أذيع ال يمت للحقيقة بصلة،  ."للحركة األسيرة ولنضاالت األسيرات في سجون االحتالل

مل الدرامي باالعتذار من الشعب الفلسطيني، ورأت أن عرض مشهد االغتصاب يعد وطالبت مخرج الع
وشددت على أن استمرار عرض  ."محاولة لتشويه صورة األسيرة الفلسطينية، وتغييبا لدورها البطولي"

  ."إهانة علنية للشعب الفلسطيني كونه ال يخدم إال االحتالل"المسلسل يعد 
لمحررة سوسن أبو تركي، جميع أهالي األسيرات بأنه ال يتم اغتصاب أي وفي السياق طمأنت األسيرة ا

الغضب واالستياء "وشددت على أن كلمات  .أسيرة في السجون، وذكرت أن الدالئل على هذا األمر كثيرة
  لهيب النار الذي اشتعل في صدر األسيرات لما تم "، تعد قليلة جدا مقارنة بـ"والشجب واالستنكار
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وأكدت أنها رجعت هي وزميالتها بعد سجنهن إلى أحضان عائالتهن  ."ة مشاهد مسيئةعرضه من عد
  ."بكل فخر مرفوعات الرأس مستمدين قوتنا منهم وصبرنا على ظلم سجاننا"

  6/4/2010القدس العربي، 
  

  تحيي الذكرى الثامنة لمجزرة مخيم جنين" كي ال ننسى" .44
نين، أمس، سلسلة من الفعاليات واألنشطة إلحياء الذكرى في مخيم ج" كي ال ننسى"أقامت جمعية : )وفا (

واشتملت الفعاليات . 2002إبريل / نيسانالثامنة لمجزرة مخيم جنين التي ارتكبتها قوات االحتالل في 
على افتتاح دورة لتحسين مستوى األوضاع االقتصادية واالجتماعية للنساء في المخيم، وذلك من خالل 

 المهارات كالتطريز والخياطة من أجل مساعدتهن على رفع مستوى الحياة تدريب النساء على بعض
  .االقتصادية واالجتماعية، خاصة وان النساء يعانين من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة

  6/4/2010الخليج، 
  

  إجراءات لمنع تشغيل األطفال في المستوطنات .45
عمال اللجنة الوطنية العليا لمنع عمالة األطفال  أعلنت نائب محافظ نابلس عنان األتيرة أمس بدء أ:نابلس

إن الطفل الفلسطيني يشكل ما "وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر المحافظة . في محافظة نابلس
 مشيرة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يستفيد من حالة الفقر " من المجتمع الفلسطينيةالمائ في 42.9نسبته 

 بالعمل داخل المستوطنات واستغاللهم في ظل األطفالب الفلسطيني ويغري والبطالة التي يعيشها الشع
 نسبة الطلبة المتسربين من أنوقدرت . الوضع السياسي الحالي الذي يركز على محاربة المستوطنات

  . بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيةالمائ في 1.2المدارس بلغت 
شرطة األحداث : ور إن الشرطة استحدثت قسمين مهمين وهماوقال مدير شرطة نابلس المقدم عمر البز

ووحدة حماية األسرة مؤكداً أن عمل األطفال بشكل عام وداخل المستوطنات خاصة تنتج عنه آثار 
وأضاف أنه قبل أيام ضبطت الشرطة الفلسطينية أحد األطفال وهو يبيع . اجتماعية وأخالقية سلبية

 المنزل إال بعد أن يبيع ما إلىأن والد الطفل أجبره على عدم العودة الحلويات وبعد فحص الحالة تبين 
  .بحوزته من بضاعة على رغم حلول الظالم مع أن الوالد متزوج من امرأتين ووضعه المادي جيد

  6/4/2010الحياة، 
  

  الطلبة الفلسطينيون في مصر يشكون لعّباس إهمال السفير الفرا لمشاكلهم .46
لفلسطينيون في الجامعات المصرية، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بإيجاد  ناشد الطلبة ا:القاهرة

وأفاد الطلبة الفلسطينيون، في  .حٍل إلهمال السفارة الفلسطينية لمشاكلهم، وعدم اكتراث سفيرها بهمومهم
ة بمصر، أنّهم يواجهون مشاكل في قضية اإلقام) 4/4(رسالة مناشدة بعثوا بها إلى عباس أمس األحد 

م العظمى من قطاع غزة، مشيرين إلى أنهم قاموا بمراجعة السفارة الفلسطينية في هحيث أن غالبيت
السفير الفلسطيني، بركات الفرا لم يعد معنياً باالستماع لهمومنا "القاهرة مرات عديدة بهذا الشأن إال أن 

لقد وعدنا الفرا "وأضافت الرسالة،  .هم، حسب قول"بعدما ضمن منصبه سفيراً ومندوباً بالجامعة العربية
بحل قضية اإلقامات وقضية الطلبة الغزاويين الذين ال يتمكّنون من مغادرة القطاع لغرض الدراسة، وما 

، مشيرين إلى أنه "لطلبة غزة الموجودين داخل القطاع في المائة 15حصل هو حل بنسبة ال تتعدى الـ 
، "بكل تواضع، إال أنه اآلن يرفض استقبال مكالماتنا الهاتفية"اوباً كان يتعامل معهم حين كان سفيراً من

سفير فلسطين بالقاهرة يجب أن يكون مخلصاً في عمله ال جباناً "وأكّد الطلبة، على أن  .حسب الرسالة
  .م، حسب رأيه"وال خانعاً، ومتكاسالً

  5/4/2010 قدس برس،
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  عاما18ًن  أغلبية المجتمع الفلسطيني دو:اإلحصاء المركزي .47

 قد بلغ نحو مليون وتسعمائة  عاما18ًن عدد األطفال دون سن أأفاد جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني 
وقالت القائم . 2009 ماليين فرد في منتصف العام 3.9 ألف من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم

ظهر إلى استمرار ارتفاع في البيانات ت"بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض في تقرير لها إن 
 . " من إجمالي السكانةالمائفي  42.0 حيث تشكل هذه الفئة حوالي 15نسبة األفراد دون 

اإلحصاءات الديموغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، تبين أن األطفال "وأوضحت عوض أن 
مرأة الفلسطينية العالية ومعدالت سيشكلون األغلبية في المجتمع لعدة سنوات مقبلة حيث تعتبر خصوبة ال

 . "وفيات األطفال المتدنية سبب رئيس الستمرار تشكيل األطفال لألغلبية في المجتمع
وتفيد البيانات أن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ متوسط عمر اإلناث عند الزواج 

  .2008 للذكور للعام  عاما24.8ً، وعاماً 19.5األول 
 والدة حية خالل 1000 لكل 31.3 معدل وفيات األطفال دون الخامسة في األراضي الفلسطينيةوبلغ 

، وكان األعلى في قطاع غزة وبين الذكور، حيث بلغت هذه 2006 -2001الفترة ما بين عامي 
في حين بلغ هذا المعدل في الضفة ..  والدة حية1000 لكل 33.8 و34.9: المعدالت على التوالي

 . والدة حية على التوالي1000 لكل 28.8 و29.5 وبين اإلناثالغربية 
  6/4/2010البيان، اإلمارات، 

  
  القدسامواي إسرائيلي بدعوى قضائية ضد فرنسا على خلفية مشاركة شركات فرنسية في بناء تر .48

رنسية أعلنت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، أنها بدأت بتقديم دعوى قضائية ضد الدولة الف: باريس
بسبب مشاركة شركات فرنسية في بناء واستخدام الترامواي اإلسرائيلي في القدس المحتلة، وذكرت 

أنها تقدمت للمحكمة اإلدارية في العاصمة الفرنسية ) 4/4(جمعية التضامن في بيان أصدرته أمس األحد 
 التي رفعتها مع وأضافت الجمعية بأن القضية. الماضي) مارس( آذار 12 في  باريس بهذه الدعوى

، اللتين تقومان ببناء التراموي في القدس "الستوم وفيوال"منظمة التحرير الفلسطينية، ضد شركتي 
 أعوام من تقديمها، وذلك بعد الجدل القانوني 3المحتلة، سيتم التعامل معها قبل هذا الصيف وذلك بعد 
  .حول إمكانية استقبال المحاكم الفرنسية لمثل هذه الدعوى

  5/4/2010س برس، قد
  

  مليون دوالر600منح السلطة يصندوق االستثمار الفلسطيني  .49
الصندوق منح السلطة "أكد المدير والرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن 

وأشار . " مليون دوالر عن السنوات الخمس الماضية600 تفوق رأسماله أي حوالي الفلسطينية أرباحاً
 مليون دوالر وهذا على المستوى 800الصندوق ال يزال يحتفظ بأصول قيمتها تفوق "إلى أن مصطفى 

وأكد  ."المالي، كما أن السلطة تملك اليوم مجموعة من األصول المهمة إضافة إلى أنها استردت رأسمالها
رقة في تقديم خدمات من شركات إسرائيلية خلوية في مناطق السلطة ممنوع وهو غير قانوني وس"أن 

وضح النهار ومن حق السلطة الفلسطينية ووزارة االتصاالت وضع حد لعمل هذه الشركات وان 
 ."تقاضيهم نتيجة لذلك

  6/4/2010البيان، اإلمارات، 
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  من أطفال غزة يعانون أمراض سوء تغذية وفقر دم نتيجة الحصار% 60: الخضري .50
شعبية لمواجهة الحصار، نداء للعالم بالعمل إلنقاذ وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة ال: رام اهللا

وأكد . أطفال فلسطين وخاصة قطاع غزة في ظل ما يتعرضون لها من عدوان وحصار ظالمين
الخضري، خالل كلمته في افتتاح مهرجان فلسطين للطفولة والتنمية العاشر الذي افتتحته الكلية الجامعية 

من نسبة السكان يعيشون ظروفاً غاية في % 53 والبالغ نسبتهم للعلوم التطبيقية، أن األطفال في غزة
إن أطفال غزة رجال بأعمالهم وصمودهم وصبرهم وإصرارهم على البقاء "وقال الخضري . الصعوبة

، مشيراً إلى أن "والتعلم ومواجهة الحرب والحصار والواقع الصعب واألزمات التي يعيشوها بشكل يومي
 يعانون أمراض سوء تغذية وفقر دم نتيجة ظروف الحصار، إضافة إلى أن من أطفال غزة،% 60قرابة 

  .من ضحايا الحصار من األطفال% 35
  5/4/2010قدس برس، 

  
  وزارة الصحة تنهي تجهيزات نقل التوأم السيامي إلى السعودية: غزة .51

اميين ريتال أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إنهاء كافة اإلجراءات لفصل التوأمين السي: غزة
وريتاج ياسر أبو عاصي من قطاع غزة، وبانتظار إشارة نقل التوأمين والمرافقين لهما لمدينة العريش، 

وأشارت الوزارة في . حيث سيتم نقلهما إلى السعودية إلتمام إجراء العملية الجراحية الالزمة لفصلهما
عاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، بيان لها أن ذلك تم بناء على الترتيبات التي تمت بموافقة ال

ووزير الصحة  باسم نعيم، . وبعد االتصاالت التي جرت بين وزير الصحة الفلسطيني في غزة د
  .عبد اهللا الربيعة. السعودي د

  5/4/2010قدس برس، 
  

  دحالن يعلن إعادة إطالق فرقة العاشقين من األراضي الفلسطينية .52
  مساء يوم،ن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الثقافة واإلعالم أعلن محمد دحال:رام اهللا
 عن إعادة إطالق فرقة العاشقين من جديد في األراضي الفلسطينية وذلك في إطار خطة فعاليات اإلثنين،

وواضح دحالن خالل احتفال في قصر الثقافة برام  ".لن يقفل باب مدينتنا"ثقافية لحركة فتح تحت شعار 
 الخطة الثقافية لحركته ستعمل على إحياء الثقافة العربية إن ، ليوم األرض34بالذكرى الـ اهللا 

  . من خالل دعم جميع األنشطة الثقافية، والمبدعين، وفق برنامج ثقافي شامل،الفلسطينية
  6/4/2010وكالة سما، 

  
  التضييق الذي مورس بحق المسيحيين في القدس ون ينتقـدعميشال  .53

كتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون التضييق الذي مورس بحق المسيحيين في القدس انتقد رئيس ت
هذا يجعل الجميع يقف أمام كذبة إسرائيل بأنها دولة تدعو إلى السالم «وكنيسة القيامة، مشيراًَ إلى أن 
تمييز إنه كالمسخرة أن تكون دولة كإسرائيل تمارس ال«وقال عون، . »والحرص على حقوق االنسان

العنصري باالديان وتعمل على تهويد القدس بمقدساتها المسيحية واالسالمية، حارسة على هذه 
 .  »المقدسات

  6/4/2010السفير، 
  

  لن نسكت على حرق غزة مرة ثانية: اردوغان .54
لـن تـسكت اذا   "هدد بان بالده     رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان     : وكاالت االنباء  -عواصم  

مثلما توحد العالم للتـضامن مـع هـاييتي         "، موضحا   " ائيل على حرق قطاع غزة مرة ثانية      اقدمت اسر 
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تـي  "وأشار أردوغان خالل افتتاح قناة       ".وتشيلي فيجب أال نظل مكتوفي األيدي تجاه القضية الفلسطينية        
 األبرياء أينمـا    انه ال يمكن السكوت على قتل األطفال      "اول قناة تركية ناطقة باللغة العربية ، الى         " ار تي 

ال يمكننا البقاء ساكتين ومكتوفي األيدي بينما تحوم الغيوم السوداء فوق مدينة            "، مضيفا   " كانوا في العالم  
  ". القدس قرة عين حضارتنا

  6/4/2010الدستور، األردن، 
  

   تمثل قمة الالانسانية في العالم"إسرائيل" :رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركية .55
 أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركية شمسي بايركتر، أن إسرائيل تمثل            :راهيم أبو كامش  إب-رام اهللا 

قمة الالانسانية في العالم، متهما بعض الجهات دون أن يحددها بأنها عملت جاهدة للتفرقة بين فلـسطين                 
وأكـد   .امل بينهماوتركيا، مجددا تأكيده بأن فلسطين وتركيا هما وحدة واحدة وستعمل تركيا من أجل التك

بايركتر، إن األعمال غير اإلنسانية التي يمارسها اإلسرائيليون بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مـن                
الضفة وقطاع غزة، تبعث على الحزن واألسى، منتقدا بشدة موقف العالم المتفرج حيـال جـرائم قتـل                  

 تركيا من مساعدات تجـاه التنميـة        وأضاف إن ما تقدمه    .األطفال الفلسطينيين وبخاصة في قطاع غزة     
الزراعية والتعليمية الفلسطينية هو قليل، لذا فإنها ستقوم برفع مستوى دعمها ومساعداتها بالتعـاون مـع              

  .وختم بتمنياته أن يعم السالم بين أطراف الوطن الفلسطيني الواحد .اتحاد جمعيات المزارعين
  6/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  إشراف استخباري أميركي وفرنسي على عملّيات الحفر ..تمّدد بصمتالجدار الفوالذي ي .56

 وأصـحاب   ا مطلع ا أمني ا مصدر ، أن قيس صفدي  غزة نقال عن مراسلها من      6/4/2010 األخبار،   نشرت
 أن السلطات المصرية أنجزت مقاطع مهمة وواسعة من الجدار الفوالذي على الحدود             وأكد أنفاق تهريب 

حت إشراف أميركي فرنسي، لمنع عمليات التهريب إلى القطاع الذي تحكمـه            المصرية مع قطاع غزة، ت    
ـ   . والمحاصر للعام الرابع على التوالي    » حماس«حركة   إن سلطات األمن   » األخبار«وقال مصدر أمني ل

المصرية شرعت منذ نحو عشرة أيام في إقامة الجدار في الناحية الغربية من بوابة صالح الـدين فـي                   
وأضاف أن السلطات    .، وهي المنطقة المكتظة بأنفاق التهريب     »البراهمة«والً إلى منطقة    مدينة رفح، وص  

المصرية تعمل بنشاط ملحوظ في اآلونة األخيرة، بإشرف ضباط في االستخبارات األميركية والفرنسية،             
   .التي تتابع مجريات العمل ميدانياً

حسب مسؤول أمنـي    ،  زة محمد األسطل  غنقال عن مراسلها في      6/4/2010القدس، فلسطين، وأضافت  
فلسطيني، فإن السلطات المصرية لم تعمد إلى إدخال األلواح الفوالذية بصورة كاملة إلى بـاطن األرض                
في هذه المرحلة، األمر الذي يبرر استمرار عمل األنفاق حتى اآلن، الفتاً إلى استخدام تربة رمليـة ذات                  

بهدف ضخ المياه فيها، لتتسبب في ما بعد بانهيار األنفاق، وفق           مسامات واسعة بجانب األلواح الفوالذية      
من خالل مالحظاتنا اليومية، فإن العمل في بناء الجدار على الحدود يتـسارع منـذ               : "وأضاف .توقعاته

نـسبة كبيـرة مـن      : "وأضاف". أشهر، ما يعني أن السلطات المصرية قد تنتهي منه نهاية العام الجاري           
ثر من مقطع، وإذا استمر العمل على هذا النحو المتسارع فإننا سننتظر أشهرا حتـى               الجدار بنيت في أك   

   ".يستكمل تشييد الجدار وملحقاته
وبين المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن األلـواح الفوالذيـة التـي تـستخدمها         

تخدمتها قوات االحتالل اإلسـرائيلي     السلطات المصرية على اختالفها، تشبه إلى حد كبير األلواح التي اس          
وعزا عدم إلحاق أضرار باألنفاق فـي        .2005لمنع التهرييب على الحدود قبل انسحابها من القطاع عام          

المرحلة الحالية إلى عدم استخدام السلطات المصرية للجدار خالل مرحلة البناء، مؤكداً أن الميـاه التـي                 
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المستخدمة إلى جانب األلواح ستعمل بشكل مباشر علـى انهيـار           سيتم ضخها الحقاً في الطبقات الرملية       
  .األنفاق ومنع أي محاولة إلصالحها أو حفر أنفاق جديدة

ال يمكن التكهن بطبيعة األضرار التي ستلحق باألنفاق، لكن المؤشرات تؤكد أننا مقبلـون علـى                : "وقال
اب البضائع التي يتم إدخالهـا عبـر        عرقلة انسي : "وأضاف ".مرحلة صعبة في حال استكمل بناء الجدار      

  ".األنفاق تقتصر خالل المرحلة الحالية على المالحقات األمنية على الجانب المصري من الحدود
  

  في مدينة القدس» ضع بصمتك«تصوير الحلقة القادمة لبرنامج : العريفيالداعية السعودي  .57
 بإعالنه وعلى الهواء مباشرة عبر قناة       فجر الداعية السعودي محمد العريفي جدال      :هدى الصالح -ياضالر
وتأتي هذه الخطوة من العريفي رغم حظر القوانين واألنظمة          .الذهاب إلى القدس األسبوع المقبل    » اقرأ«

وكـان الداعيـة     .المتبعة في السعودية سفر السعوديين إلى فلسطين بغرض عدم إعطاء الشرعية للمحتل           
في مدينة القدس،   » ضع بصمتك «يره الحلقة القادمة لبرنامجه     المعروف الشيخ العريفي قد أعلن عن تصو      

بمفاجآت في الحلقـات القادمـة      » اقرأ«ووعد العريفي مشاهدي    . مؤكدا أن لفلسطين حقا على المسلمين     
ستتضمن زيارات ألماكن وعمل تقارير خاصة بمدينة القدس العتيقة وما جاورها، معلنا عدم ائتمانه، كما               

 .اجيا اهللا العافية والسالمةذكر، غدر اليهود، ر
  6/4/2010الشرق األوسط، 

  
  "الموساد"نائب وزير الداخلية التونسي في الثمانينيات كان عميالً لـ : مصادر إسرائيلية .58

زعم موقع إخباري إسرائيلي أن نائب وزير الداخلية التونسي، إبان الثمانينات، كـان عمـيالً                :الناصرة
، مدعية ضلوعه فـي     "موساد" الخارجي، الذي يطلق عليه اختصاراً اسم        لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي  

" قضايا مركزيـة  "وبحسب ما أفاد به موقع       .سلسلة عمليات استهدفت قيادات فلسطينية في تونس وفرنسا       
، والمتواجد في بـاريس     "أحمد بنور "اإلسرائيلي؛ فإن نائب وزير الداخلية التونسي في سنوات الثمانينات          

عمل لصالح جهاز الموساد اإلسرائيلي لسنوات طويلة، وكان له دور كبير فـي اغتيـال قيـادات                 حالياً،  
" بنـور "وقال الموقـع إن      .فلسطينية بينها أبو جهاد وعاطف بسيسو من قادة األمن الفلسطيني في باريس           

يلي عن موعـد     التونسي، وأنه قام بإبالغ الموساد اإلسرائ      –كان مسؤوالً عن التنسيق األمني الفلسطيني       
، حيث نجا   1985) أكتوبر(قدوم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى مقر قيادته في تشرين أول             

 1988) إبريـل (عرفات من القصف اإلسرائيلي بأعجوبة، فيما تم تصفية نائبه أبو جهاد في شهر نيسان               
  .بناء على معلومات من بنور أيضاً، بحسب الموقع اإلسرائيلي

  5/4/2010، قدس برس
  

  دارة األمريكية بدأت تحركات سرية لتنفيذ مخطط توطين الالجئين الفلسطينييناإل": المنار" .59
 خاصا الى عدد من     أن االدارة األمريكية أوفدت طاقما    ) المنار(أكدت دوائر دبلوماسية رفيعة المستوى ل       

لسطينيين في عدد من دول العالم،      الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين الالجئين الف         
  بتمويل عربي ودولي في اطار ميزانية تم تحديدها، 

وقالت هذه الدوائر أن هناك ضغوطا على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين اعـداد كبيـرة مـن                    
ـ                ن الالجئين الفلسطينيين على اراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال اعداد محـدودة م

  . الالجئين وتوطينهم هناك
وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من الالجئين الفلسطينيين،               

  .خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني
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 بحل مشكلة الالجئين في نفـس الوقـت الـذي           "سرائيلإ"أن أمريكا وعدت    ) المنار(وذكرت الدوائر ل    
ارس فيها نفوذها لتمرير الحل االمريكي االسرائيلي للمشكلة الفلسطينية ودون المـساس بالمطالـب              ستم

  .االسرائيلية مع األخذ بعين االعتبار مخاوف تل ابيب
واشارت المصادر الى أن عددا من الدول العربية أبلغت واشنطن دعمها لخطط التوطين التي ترتدي ثوبا                

 الطاقم االمريكي الذي وصل الى المنطقة موافقتها الخطيـة، وبعـض هـذه            دوليا، وأن هذه الدول ستبلغ    
  .الدول ستؤكد التزامها بالمشاركة في تمويل وتنفيذ المخطط التمويلي بمئات الماليين من الدوالرات

4/4/2010المنار، القدس،   
  

  لضغط على أوباما قبيل انتخابات الكونجرس النصفية لهدف يسرائيلي اللوبي اإل .60
 في الواليات المتحـدة تلـتقط       "سرائيلإ"بدأت المنظمات والجماعات الموالية ل     :حمد محسن  أ - نطنواش

وتشهد منظمات الحـزب    . انفاسها وتعد للهجوم المعاكس الذي سترد به على ادارة الرئيس باراك اوباما           
ويورك تحركا اليـضاح    الديمقراطي اآلن السيما في المواقع التي تتسم بنفوذ كبير للجالية اليهودية مثل ني            

ان مرشحي الحزب في االنتخابات النصفية للكونجرس في نوفمبر المقبل ستشهد هزيمة كبيرة للحـزب               
السباب متعددة منها رغبة كبار المتبرعين اليهود في توجيه تبرعاتهم الـى المنافـسين مـن الحـزب                   

  .الجمهوري
 بات حرجا بالنسبة لالدارة علـى صـعيد         التي تعني بشؤون الكونجرس ان الوضع     " ذا هيل "وقالت مجلة   

. ال يتحدث الجميع علنا ولكن في لقاءاتهم الخاصة فانهم يعبرون عن قلقهـم  "وتابعت  . االنتخابات النصفية 
كان مبالغا فيه وانه سـيجعل مـن اعـداء           ان الديمقراطيين يقولون اآلن ان انتقاد اوباما العلني لنتانياهو        

جامعو التبرعات من اليهود ان اوباما قد يخسر حصة كبيرة مـن الـدعم              ويقول  .  اكثر تشددا  "سرائيلإ"
المالي اليهودي واالصوات اليهودية رغم انهم يقولون ان الوقت ال يزال مبكرا وان امام االدارة فرصـة                 

  ".لتغيير موقفها
6/4/2010الشرق، قطر،   

  
  طينية مستقلة المستوطنات والجدران تلغي كل حديث حول قيام دولة فلس: حفيد غاندي .61

 راجموهان غاندي، حفيـد     ، أن  منتصر حمدان  نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   6/4/2010الخليج،   ذكرت
مذهوالً إزاء ما شاهده عن كثب من معاناة الشعب الفلسطيني          بدا  الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي،      

ن يعتقده إزاء القمع واالضطهاد الـذي       تحت االحتالل، وأكد أن ما شاهده على أرض الواقع اكثر مما كا           
المستوطنات والجـدران والطـرق     "وقال غاندي خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا،         . يعيشه الفلسطينيون 

االستيطانية غير الشرعية مذلة وأكبر مما كنت أعتقد، وأدركت أن الـشعب الفلـسطيني يواجـه قمعـاً                  
  ".واضطهاداً كبيرين وهذه تجربة مؤلمة لي

لمحاصرة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه      " إسرائيل"دم شرعية االستيطان والجدران التي أقامتها       أكد ع و
إن المستوطنات والجدران تلغي كل حديث حـول        "وتابع  . السياسة تسعى إلى إذالل الفلسطينيين وعزلهم     

ن المقاومـة الـشعبية     ، مؤكداً أن زيارته جعلته يكتشف أ      "في قيام دولة فلسطينية مستقلة    " إسرائيل"رغبة  
ودعا إلى مواصلة دعم الفلـسطينيين فـي نيـل          . السلمية أقوى وأوسع مما كان يعتقد وهذا إلهام عظيم        

وأكد دعمه  . حقوقهم الوطنية، ودعم التعليم والصحة وتعزيز صمود الناس، مشيدا بقوة تحمل الفلسطينيين           
  ".ر على كل قوة عسكرية مهما كبرتسوف تنتص"لخيار المقاومة الشعبية السلمية التي قال إنها 

 هـالي قريـة  أل  أن غاندي قالمحمد يونس  نقالً عن مراسلهارام اهللا   من 6/4/2010الحيـاة،    وأضافت
أخبار بلعين ونشاطها معروفة في كل العالم، وأن ما يجـرى هـو نمـوذج للنـضال الـشعبي                   «: بلعين

وماً ما سيرى اإلسرائيليون أنها ستزول وتهدم       الجماهيري المعاصر، وبالنسبة للمستوطنات والجدار أنه ي      
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من واجبنا أن نوقظ المجتمع الدولي من سباته عما يجرى فـي            «: واضاف. »نتيجة لعدم عدالتهم وظلمهم   
وقال انه يعتبر ان الهند غير مستقلة طالمـا         .»فلسطين ليساهم في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة       

  . بقيت فلسطين غير مستقلة
  

  واشنطن ودول عربية تضع عوائق أمام إنجاز صفقة شاليط : ادر ألمانيةمص .62
 قالت مصادر ألمانية مقربة من الوسيط األلماني في مفاوضات صفقة تبادل األسرى بين حركـة                :الدوحة

ألنهـا ال   , ، إن الواليات المتحدة وعدة دول عربية تضع العوائق أمام إنجاز الـصفقة            "إسرائيل"حماس و 
  .جازها في ظل الظروف الحاليةترغب في إن

وذكر الموقع اإللكتروني للقناة العاشرة اإلسرائيلية، أن الوسيط األلماني بعث رسالة بهذا المضمون إلـى               
اإلدارة األمريكية تطلـب مـن إسـرائيل مواصـلة المماطلـة فـي              "الحكومة األلمانية، مشيرا إلى أن      

  ".المفاوضات
6/4/2010السبيل، األردن،   

  
   مليون يورو21 األوروبي يدعم السلطة ب االتحاد .63

أعلن االتحاد األوروبي، أمس، تقديم مساهمته الرابعة هذا العام للسلطة لصالح صرف رواتـب       : )أ.ب.د(
  .موظفي جهاز الخدمة المدنية والمتقاعدين، في قطاع غزة والضفة الغربية

 مليون يـورو عبـر آليـة        21لي  وحسب بيان صادر عن المفوضية األوروبية في القدس، تم توفير حوا          
  . موظفًا ومتقاعدا585 ألفاً و80التابعة لالتحاد، ليستفيد منها " بيغاس"

تحتاج السلطة إلى تـدفق     "وقال كريستيان بيرغر، ممثل االتحاد األوروبي في القدس المحتلة، في البيان            
  ".ه المواطنين الفلسطينيينثابت ومضمون للمساعدات التي تساهم وتساعد في اإليفاء بالتزاماتها تجا

نيسان، أوضح بيرغـر أن     / إبريل 13وبمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المساعدات للشعب الفلسطيني بتاريخ         
االتحاد األوروبي يشجع كل الجهات المانحة لتوفير التزامات وتعهدات قوية، ومضمونة لـدعم موازنـة               

  . السلطة
6/4/2010الخليج،   

  
  آخر يهودي يحصل على جائزة أفضل كاريكاتير في أمريكا سطيني وحوار بين طفل فل .64

 الكاريكاتير السياسي الذي فاز بجائزة أفـضل كاريكـاتير فـي الواليـات المتحـدة               : عمان –دنيا نيوز   
الذي استطاع وفق    األمريكية و هو عبارة عن حوار بين طفل فلسطيني و آخر يهودي  و هو الكاريكاتير               

سالة حقيقية عن واقع ما يحصل على األرض الفلسطينية خالفا لمـا يـتم              وجهة نظر الكثيرين ايصال ر    
  : الترويج له في عموم االعالم االمريكي الكاريكاتور نصه

  . حيوانات إرهابيون شريرون إن أبي اخبرني أنكم انتم العرب: الطفل اليهودي
  . إن أبي لم يخبرني أي شيء ألن أباك قتله:  الطفل الفلسطيني

4/4/2010 دنيا نيوز،  
   

  كم فلسطينيا قتلت أنت؟.. يوم الطفل الفلسطيني .65
  نواف الزرو

نستحضر اهم وابرز واخطر العناوين ،  2010 ـ  5 ـ  4 في يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف االثنين
وهي حرب مفتوحة تهدف الى     .. المتعلقة بالحرب المنهجية التي تشنها دولة االحتالل ضد اطفال فلسطين         

، وال مبالغة بالقول ان الجريمـة الـصهيونية         ...طيم شوكة ومعنويات االطفال قبل ان يكبروا      ترويع وتح 
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معززة بثقافـة المـذابح وكمـائن       .. ضد اطفال فلسطين منهجية مؤدلجة مبيتة عن سبق تخطيط وترصد         
  .الموت وجرائم القنص الطفال فلسطين

لتعليمات العسكرية اإلسرائيلية الـصريحة     وهناك ا . فهناك أطفال غزة منذ اكثر من ألف يوم من الحصار         
 سنة أو حتى وهم     11قتل األطفال الفلسطينيين وهم صغار حتى قبل أن يصلوا إلى سن الـ             : الداعية إلى 

 -أو حتى وهم في بطون أمهاتهم ، والتي اصـبح األطفـال الفلـسطينيون               .. أبناء ثالثة أو أربعة اشهر    
لقتل اإلسرائيلية ، وباتت السياسة اإلسرائيلية أكثر تركيـزاً علـى قتـل              هدفاً دائماً آللة ا    -استناداً إليها   

  .األطفال الفلسطينيين
وقد اتسعت سياسات قتل اطفال فلسطين بال رحمة حتى وصلت الى بيوت ومسامع اطفال اسبانيا الـذين                 

فير تتراوح اعمارهم بين خمسة وستة أعوام ، الذين ارسلوا على مـدى اسـابيع ، بطاقـات الـى الـس                    
توقفـوا عـن قتـل      "االسرائيلي ، رفائيل شوتس ، وعليها ختم هذه المدارس الرسمي وفيها دعوات مثل              

، " اذهبوا الى مكان حيث يوجد من هو على استعداد السـتقبالكم          "،  " اتركوا البالد للفلسطيين  "،  " االطفال
" التوقف عن قتل االطفال الفلسطينيين    عليكم إعادة التفكير و   "،  " كم فلسطينيا قتلت انت ، ايها السيد السفير       "

فقدمت اسرائيل ، االحد ، احتجاجا      ". تتهم اليهود بانهم يقتلون من اجل المال      "، وغيرها من العبارات التي      
أطرافا داخل إسبانيا معادية للسامية ومعادية السرائيل تنشط بـين تالميـذ        "رسميا إلى مدريد جاء فيه أن       

  ..د وصفها، على ح" المدارس اإلسبانية
اخذت دولة االحتالل تبتكر اليوم محاكم عسكرية خاصة لهؤالء االطفال النهم ينخرطون اكثر             .. الى ذلك 

  .،...فاكثر في مواجهة االحتالل
ميدانيا على االرض الفلسطينية هناك وفي انحاء القدس والضفة وغزة ، تترجم دولة االحـتالل ادبياتهـا                 

فهي تتبع سياسـة تـستهدف الجيـل        .. لقتل واالعتقال المكثف للطفال   واستهدافها الطفال فلسطين عبر ا    
اللجنة الوطنية العليـا لنـصرة      "وأكدت  .. الصغير إلرهابه وتدميره ، وزرع الخوف والجبن في نفسيته        

أن سلطات االحتالل االسرائيلي اختطفت خالل الربع األول من العام الحالي أكثر من             " ،   2010"األسرى  
أن هناك ارتفاعا ملحوظا فـي      "، وأوضحت   "  مواطنا من قطاع غزة    90طيني ، بينهم     مواطن فلس  1400

ـ     225بانه بين المعتقلين ما يزيد عن       "وأفادت  " عمليات خطف االطفال    عاماً ، فيما    18 طفالً ، ما دون ال
 48 عاماً ، خالل هذا العام ـ عرب 12وثقت اللجنة تصاعد عمليات اختطاف األطفال ممن هم دون الـ

  ".2010 ـ 04 ـ 04 -
ورأت اللجنة في هذا مؤشرا خطيرا على إتباع سلطات االحتالل لسياسة جديدة تـستهدف هـذا الجيـل                  
الصغير إلرهابه وتدميره ، وزرع الخوف والجبن في نفسيته ، ومن بين األطفال الذين اختطفوا الطفـل                 

 9) غاندي نضال العويـوي   ( والطفل    عاما ، من الخليل ،     12"الحسن" أعوام ، وشقيقه     9" أمير المحتسب "
سنوات من البلدة القديمة بمدينة الخليل ، بعد مداهمه منزله ، واتهامه بإلقاء الحجارة على المستوطنين ،                 

  . عاما من الخليل 12) شريف أبو عيشة( عاما ، وأخيه 11) إبراهيم ابوعيشه(والطفلين الشقيقين 
من سـكان   ) عاما13(الطفلة سهاد العويوي    ) 3 -( 23لثالثاء  ففي الخليل اعتقلت قوات االحتالل مساء ا      

البلدة القديمة في مدينة الخليل ، بعد احتجاز دام لخمس ساعات لم تشفع للطفلة العويـوي براءتهـا وال                   
كونها طفلة لم تدرك بعد حجم الحرب التي يتعرض لها أقرانها في مدينة الخليل ، حيث نقلت إلى احـد                    

الخليل وقد أغمي عليها لهول المفاجأة ، ولم بفرج عنها إال بعد تعهد مكتوب وقعـت                مراكز التوقيف في    
  .عليه لضمان عدم المساس بأمن الجيش والمغتصبين في الخليل

طفال تحت طائلـة التعـذيب والـشبح        ) 36( أكثر من    2010واعتقلت سلطات االحتالل مع بداية العام       
الصادر من قائد الجيش الصهيوني في الـضفة        ) 132(والضرب ، وبحسب األمر العسكري الصهيوني       

من اتفاقية الطفل   ) 1(الغربية ، الذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشرة والذي يخالف المادة                
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 ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب          18والذي عرف بموجبها بأنه اإلنسان الذي لم يتجاوز سن الـ           
   .2010 ـ 03 ـ 29 - المركز الفلسطيني لإلعالم -لخليل ـ ا. القانون المنطبق عليه

وفي األسابيع القليلة الماضية استهدفت سلطات االحتالل العديد من األطفال بيـنهم أطفـال فلـسطينيون                
يقطنون البلدة القديمة في الخليل ، ويعد الطفل الحسين المحتسب من الخليل نموذجا صارخا لحجم المأساة                

يوما باعتباره  ) 18(ل الخليل ، حيث وجهت للطفل المحتسب عدة تهم وتم احتجازه لمدة             التي يعيشها أطفا  
  .يشكل خطرا على امن االحتالل في المدينة

ويتعرض طالب وطالبات المدارس لعملية ترويع ممنهجة أثناء ذهابهم وإيابهم إلى مدارسهم فـي البلـدة                
  .الصهيونيةالقديمة ، خاصة تلك التي تقع تحت السيطرة األمنية 

 حملة احتالليـة    2010وعلى صعيد متصل شهد مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل خالل العام              
متصاعدة بحق األطفال ، حيث تقوم سلطات االحتالل بحملة اعتقاالت بالجملة بين األطفال الذين تتراوح               

  . أوامر اعتقال بحقهم عاما ويتم اقتيادهم إلى مراكز التوقيف وتصدر18 )-( 16أعمارهم بين 
 شهدت بلدة بيت أمر شمال المدينة سلسلة من االعتداءات التـي نظمهـا              2010ومن بداية العام الحالي     

زعتـة  (طالبة بعد اقتحام لحرم مدرسة      ) 15(جيش االحتالل بحق األطفال ، كان بينها احتجاز أكثر من           
ت االحتالل باعتقال عدد من األطفال فـي        شرق البلدة وترويع الطالبات ، وكذلك قامت سلطا       ) المختلطة

زونفذت سلطات االحتالل حملة اعتقاالت منذ بداية العام شملت بلدة سعير           ..البلدة بعد تفتيش منازل ذويهم    
ويطا في محافظة الخليل ومخيم الفارعة وبلدة سلوان في محافظة القدس بينهم الطفل محمد صيام ومحمد                

 ، وأضافت مصادر تعنى بحقوق الطفل أن أعمار هؤالء األطفـال            عودة ومحمد زيتون ومحمد العباسي    
، وأضافت أن األطفال المذكورين تعرضوا للضرب والـشبح فـي معتقـل             )  عاما 13و11(تتراوح بين   
  .المسكوبية

تقـوم فـي األشـهر      ) شاباك(وكشف اهالي حي سلوان المقدسي ان شرطة اإلحتالل والمخابرات العامة           
ـ      األخيرة بحملة اعتقاال    بدعوى رشق المستوطنين في الحي      14ت واسعة لقاصرين ال تتجاوز اعمارهم ال

  .بالحجارة
 ـ النقاب عن أنه تم محاكمة أشـبال   2009 ـ  11 ـ  4كشفت صحيفة معاريف ـ األربعاء  .. الى ذلك

  .فلسطينيين اعتقلهم الجيش اإلسرائيلي ، في محاكم عسكرية خاصة بالبالغين
نقلة نوعية في عالم القضاء العسكري اإلسرائيلي ، حيـث أن هـذه العمليـة               واعتبرت الصحيفة ذلك ،     

  .مشابهة للقضاء المدني فيما يتعلق بالقاصرين
محكمـة عـسكرية    " يأمر باقامـة     1644وكان قائد المنطقة الوسطى اللواء غادي شماني على أمر رقم           

قا لصحيفة يديعوت أحرونـوت   ، وجاء هذا القرار وف2009" ـ  8 ـ  24 اإلثنين -لالطفال ـ هارتس  
من أجل مواجهة األعداد المتزايدة من األطفال الفلسطينيين المنخرطين في عمليات ضد قـوات              : "العبرية
  ".االحتالل

 طفل فلسطيني   9000إسرائيل اعتقلت   : وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع يعلن       
فل منهم يقبعون في السجن أصغرهم الطفل يوسف الزق          ط 400 ما زال ما يقارب      2000قاصر منذ عام    

  ".البالغ من العمر عامين
فالواضح اذن ان سلطات االحتالل تسعى عبر سياسة القتل واالعتقال المكثف ألطفال فلسطين إلى تحويل               
األجيال الجديدة من الفلسطينيين إلى أجيال داجنة يسهل السيطرة عليها بزرع الخوف والرعـب فيهـا ،                 

   1987ولت حياتهم إلى جحيم يومي ، مما يذكرنا بتصريحات أحد جنراالتهم خالل االنتفاضة األولـى                فح
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زرع الخوف والجبن في نفوس األطفال الفلسطينيين حتى تقتـل روح المقاومـة فـي               : "الذي دعا إلى    
   .؟، فهل بعد هذا القتل المكثف والمبرمج ألطفال فلسطين من إرهاب؟،"..األجيال القادمة

  6/4/2010الدستور، األردن، 
  

  مأساة المعابر والمصالحة المستحيلة .66
  عبد اهللا األشعل

ذلك أن مأساة . أرجو أن يتعمق القارئ العربى في فهم جذور العناوين التي تطرح في القضايا الحاسمة
لجانب فلسطين كلها هي أن العدو يملك رؤية، ويتسلح بكل أنواع األسلحة، ويتحالف مع الجميع، أما ا

الفلسطيني فقد انفض عنه العرب بعد أن جربوا أن مصارعة هذا العدو مصارعة رسمية تعرضهم 
ومراكز حكامهم للخطر، ولذلك قرروا أن يوزعوا دم الفلسطينيين ومصير فلسطين بين القبائل، وما 

خلي والنظر تحت التعبيرات المتعلقة بمصر أوالً، واألردن أوالً، وهكذا، إال إعالن واضح عن سياسة الت
في هذا السياق نسيت دولة كبرى كمصر دورها في . األقدام بحجة األمن القومي والنعرة الوطنية

الصراع باعتبار المشروع الصهيوني يستهدفها في األساس، وأنه اختار اإلقامة في خاصرتها، ويجانب 
هذه العالقة الجديدة بين مصر كبدها الرخو في سيناء حتى يسهل اقتناصها، ولذلك أصبحت سيناء رهينة ل

إن لم يكن دور مصر اإلقليمي كله قد أصبح رهينة هذا النوع الفريد من العالقات التي " إسرائيل"و
  .يستعصي على المثقف العادي فمهها وتدبرها

ثم تطورت محطات المشروع الصهيوني هجوماً على فلسطين، فانتزع القشرة العربية الحامية، ودفع 
ربية إلى ملفات أخرى، وأعاق تماماً أي عمل مشترك ضده، فانقض على الداخل الفلسطيني األطراف الع

يمزقه ويعلن في وضح النهار مشروعه بالكامل بعد أن نزع الحساسية العربية المعروفة تجاه هذا 
المشروع، حتى صار العرب ينظرون إلى تجليات هذا المشروع وسقوط ضحاياه، وكأنهم يرون فيلماً 

  .اث في كوكب آخرألحد
. فالقضية باختصار هي وقف التوسع الصهيوني في فلسطين، والقدس واألقصى، وإنقاذ غزة من الحصار

عازمة على إنهاء هذه المقاومة؛ ألنها آخر ما يعوق " إسرائيل"ولكن مشكلة غزة أن بها المقاومة، وأن 
بالمصالحة الفلسطينية، ومادام وتؤكد مصر أن فتح معبر رفح مرهون . استكمال المشروع الصهيوني

المعبر مغلقاً فال حديث عن إعادة اإلعمار أو حتى البقاء على قيد الحياة؛ ألن مصر تجتهد في بناء جدار 
" إسرائيل"مبارك الفوالذي الذي تلقت مصر من مؤتمر اإليباك أحر التحيات والتبريكات عليه، كما تداوم 

ويساعد على تقويض " إرهاب غزة"لذي يحمي أمن مصر من ا" البطولي" على تحية مصر لهذا العمل
حكم حماس فيها، ألنه يبدو أن حكم حماس في غزة هو الذي فرض الحصار على الجميع، وهو الذى 

وتعلم ". انقالب حماس"دفع أبو مازن إلى مباركة الحصار، والدعوة في قمة سرت إلى رفعه بعد زوال 
رتبط فقط بموافقة السلطة أو بالمصالحة حتى لو تمت، وإنما يفتح مصر جيداً أن قرار فتح المعبر ال ي

فإن كانت المصالحة على مذهب أبو مازن، تمت تصفية حماس، . والواليات المتحدة" إسرائيل"بموافقة 
للتواصل بين غزة ورام اهللا، وذلك بعد أن " إسرائيل"وفتحت جميع أبواب ومنافذ مصر، كما تم فتح منافذ 

 أن تضمن من خالل أبو مازن أن غزة لن تسقط مرة أخرى في يد حماس، وأنها ستصبح تحتل غزة أو
  .كالضفة مرتعا لالحتالل واالستيطان

وأبو مازن، " إسرائيل"فالقضية األساسية؛ وهي أن غزة تحت حماس جوهر المشكلة بالنسبة لمصر و
 حماس بالمصالحة على مذهب وليس االستيطان، وضم القدس وتهويدها وهدم األقصى، فإن تحقق إزاحة

بالنظر في غزو غزة مرة أخرى؛ " إسرائيل"أبو مازن كفى اهللا المؤمنين القتال، وإذا تعذر ذلك، قامت 
على غزة، لعله " إسرائيل"إلسقاط حماس، أو انتظار نتيجة الحصار الخانق المفروض من جانب مصر و



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1751:         العدد       6/4/2010الثالثاء  :التاريخ

ؤها منذ سنوات، بل يبدو أن دفع حماس إلى وحلفا" إسرائيل"يفلح في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه 
  .العملية السياسية كان مقصوداً، حتى تقع في مرمى االستهداف السياسي اإلسرائيلي

فالمصالحة على مذهب أبو مازن هي المصالحة الوحيدة المقبولة مصريا وإسرائيليا، وهذا هو التفسير 
أن تستفيد حماس،وهذا أيضا هو دافع الوحيد إلعاقة واشنطن بوضوح المصالحة المصرية، خشية 

المالحظات التي تصر عليها حماس التي ال تقبل الصيغة المعروضة؛ ألنها تعني إعادة األمور إلى ما 
كانت عليه قبل سيطرتها على غزة، كما أن تحفظات ومالحظات حماس تهدف إلى تجنب أن تكون 

  . فيما يبدو لرفض مصر قبول هذه المالحظاتالمصالحة نهاية لحماس بمواقفها، وهذا هوالسبب الحقيقي
فإذا كانت المصالحة الحقيقية مستحيلة إلى هذا الحد، فإن اشتراط تحقق المصالحة حتى يفتح معبر رفح 

وإذا ". إسرائيل"يعني أن يظل المعبر مغلقاً، ويظل خنق غزة قائماً إلى أن تسترضي حماس أبو مازن و
ى هذا النحو، فكيف يفكر السذج في أن البديل عن فشل عملية السالم كانت المقاومة مطلوبا تصفيتها عل

أليست . الوهمية هو المقاومة إذا كان هذا الفشل ال يزعج أحداً، وأن المقاومة هي أخطر ما يزعج الجميع
  .محظوظة، ولكنها مجتهدة في تحقيق هذه النتيجة" إسرائيل"

هو السبب الذي دفعني منذ فترة، وال أزال مدفوعاً بنفس والخالصة ارتهان أهل غزة بهذه المعادلة، وهذا 
السبب، إلى التنبيه إلى خطورة هذا المآل على سكان غزة، وطالبت بأن يتم تدويل المعابر حتى ال ترتهن 

وهكذا يطالب الجميع بالمصالحة كمدخل لكل شيء، وهم يعلمون أن . حياة غزة بمصالحة مستحيلة
، "إسرائيل"إال إذا استعاد العرب إرادتهم، وخلص قرارهم، وتصدوا هم لـالمصالحة الحقيقية لن تتم 

هنالك ال نكون بحاجة إلى مصالحة فلسطينية أو عربية، نعرف جميعاً أنها محاولة لزواج فاشل، قفزاً 
  . وساعدنا نحن على تكريسه" إسرائيل"على واقع خلقته 

 من الحصار إذا سقطت حماس بالحصار، أو أما التفكير العدمي االنهزامي الباحث عن إنقاذ غزة
بغزو غزة، فهو إمعان في االتجاه نحو ضياع كل فلسطين، فخير لنا أن تكون غزة " إسرائيل"أسقطتها 

محررة بدالً من أن تلحق بالضفة تحت االحتالل، وتجري عليها معاول التهويد، وشل إرادة السلطة التي 
  .يخ الماضي القريبتجاوزها الضم والتهويد، وأصبحت من تار

  6/4/2010السبيل، األردن، 
  

  تكتيك أم تغيير؟" : هآرتس"تصريحات سالم فياض لـ  .67
  هاني المصري

الطرفان يجب أن يتحمال    "،  "في السنة القادمة وفي شهر آب كل البشرية ستحتفل بمولد الدولة الفلسطينية           "
، "فهو يجري بين المتطـرفين والمعتـدلين  حل النزاع في المنطقة ليس علينا على اإلطالق،    "،  "المسؤولية

سـيكون  . نحن نعد البنية التحتية الستيعاب الالجئين     "،  "توجد سبل لمعالجة التحريض، ونحن نعالج ذلك      "
  ".للفلسطينيين الحق في السكن داخل دولة فلسطين

ـ                  ي ما سبق عبارات مقتطفة من مقابلة أجرتها جريدة هآرتس مع سالم فياض رئيس الحكومة نـشرت ف
نيسان الجاري، وهي تعكس إما مواقف جديدة أو تمهد لمواقف جديدة أو هي مجرد زلة لسان تستوجب                 2

  .التراجع عنها، أو محاولة لمخاطبة االسرائيليين والتأثير عليهم
إذا كانت مواقف جديدة فهي خاطئة وخطيرة ألنها تمس ببرنامج اإلجماع الوطني، برنامج إنهاء االحتالل               

  .  وعاصمتها القدس1967وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود وحق العودة 
وإذا كان المقصود بالجواب الناقص والغامض للسؤال األخير في مقابلة هآرتس التخلي عن حق العـودة                

 كما انه تسليم مسبق بالموقف اإلسرائيلي بشطب قـضية        . فهذا يعتبر خطأ فادحاً وطنياً وقانونياً وسياسياً      
الالجئين، وإقرار بالشرط اإلسرائيلي بان ال عودة لالجئين الى ديارهم وممتلكاتهم، كما نص على ذلـك                

  .194القرار الدولي 
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إن الصراع في المنطقة أساسا ليس بين متطرفين ومعتدلين وإنما بين االحتالل والشعب الواقـع تحـت                 
  . االحتالل

 يمكن اتهام الضحية عندما تصرخ مـن األلـم بأنهـا            إن االحتالل يمثل ذروة اإلرهاب والتحريض، وال      
فما تقوم به الضحية الفلسطينية، حتـى وإذا تطرفـت          . تمارس التحريض حتى تقبل أن تعالج التحريض      

  .أحيانا، هو رد فعل طبيعي ودفاع عن النفس وليس تحريضا
ء االحتالل وإقامة   إنها(إن الخلل الجوهري في حديث فياض هو نفسه الخلل الجوهري في خطة الحكومة              

بأن بناء مؤسسات الدولة واثبات الجـدارة تحـت         ) وهم(، وهو نابع من اعتقاد خاطئ       )مؤسسات الدولة 
  .االحتالل يمكن أن يقود الى إنهاء االحتالل، مع االهمية البالغة لبناء مؤسسات وفقا الفضل المعايير

ه، ويظهر أن المشكلة باألسـاس، أو مـن         إن هذا الفهم خاطئ كونه يموه على حقيقة االحتالل ومسؤوليت         
لقد بنت السلطة مؤسسات قبل     . أسبابها الرئيسية عدم جدارة الفلسطينيين، وعدم وجود مؤسسات دولة لهم         

  .2000تدمير معظمها بعد العدوان اإلسرائيلي العسكري الذي أعاد احتالل الضفة الغربية بعد عام 
لبا للحقائق رأسا على عقب، ويشكل محاولـة للقفـز عـن            إن إعطاء األولوية لبناء المؤسسات يعكس ق      

إن . المهمات الراهنة، مهمات ذروة الصراع تحت االحتالل والشروع بحل مهمات ما بعد انتهاء الصراع             
بناء مؤسسات الدولة والتعايش مع االحتالل وخلق عالقات طبيعية معها، وإقامة تنـسيق امنـي معهـا                 

ل، وأقصى ما يمكن أن تقدمه من حلول هو الموافقة على إقامة دولـة              سيجعل إسرائيل متمسكة باالحتال   
فإسرائيل إذا حققت مزايا السالم منذ االن وهي محتفظة باالحتالل لماذا تكـون بحاجـة للـسالم                 . البقايا

  .واالنسحاب
  . إن إقامة مؤسسات الدولة ال يمكن أن يكتمل ويتحقق فعال بدون إنهاء االحتالل

يتطلب أوال وأساسا تحقيق وحدة وطنية وقيادة واحدة وبرنامج وطني قادر على توحيـد              فإنهاء االحتالل   
الفلسطينيين جميعا أينما كانوا وليس الفصائل وفلسطيني الضفة والقطاع فقط، وثانيـا الجمـع مـا بـين                  

مهمـة  المقاومة المثمرة والشاملة، والمفاوضات المثمرة وكل أشكال التحرك السياسي، ألن إقامة الدولة             
  .كفاحية جادة وشاقة وطويلة

ال يمكن إنهاء االحتالل وإقامة الدولة ومؤسساتها على أساس الوهم بأن الحل قريب والدولة على مرمـى              
  .لقد دفعنا غاليا ثمن هذا الوهم، وال داعي لدفع أثمان جديدة. حجر

وا إقناع إسرائيل أو إجبارهـا      فإذا كانت السلطة والمنظمة والواليات المتحدة والمجتمع الدولي لم يستطيع         
 شهرا، فكيف يمكن إقناعها وإجبارها على إنهـاء االحـتالل           14على تجميد االستيطان طوال أكثر من       

 وعاصمتها القدس، وال تكون دولة ميكي ماوس، وال دولة بقايا،           1967وإقامة دولة فلسطينية على حدود      
 الى شهر آب من العام القادم ولـم يـتم إنهـاء             والسؤال هو إذا وصلت السلطة    .  شهرا منذ اآلن   14بعد  

االحتالل، ماذا ستفعل هل ستقبل بدولة البقايا؟ أم هل ستغير قواعد الصراع؟ إذا كانت ال تريد إقامة دولة                  
ميكي ماوس وفضالت، كما يقول فياض فلتبدأ إذا ومنذ االن بتغيير قواعد الصراع حتى ال نضيع المزيد                 

  .ه إسرائيلمن الوقت الذي تستفيد من
وفي حال لم تقم الدولة في الموعد المخطط، كما هو مرجح فإننا نكون قد أضعنا وقتا تستفيد منه إسرائيل                   
الستكمال فرض الحقائق االحتاللية على األرض، وأوجدنا أسبابا جديدة لتعميق االنقسام الفلسطيني عبـر              

ديل آخر يصبح أمرا أصـعب بكثيـر مـن          إيجاد واقع تعايش مع االحتالل بحيث التراجع عنه واعتماد ب         
الوقت الحالي، ألنه سيكون هناك أفراد وشرائح أكثر فأكثر ازدادت نفوذا وغنى وستكون مستعدة للـدفاع         

  .عن استمرار هذا الواقع وتوفير البنية التحتية لقبول ما يمكن أن تعرضه إسرائيل علينا من دولة بقايا
لسطينية هدف واقعي ممكن التحقيق، إذا وضع فـي سـياق برنـامج             إن إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الف     

فإعادة االعتبار لهذا البرنامج هو وحده الكفيل بإعادة توحيد الشعب الفلسطيني، وزيادة            . اإلجماع الوطني 
  .فرص النجاح بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة
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ة الدولة، كما تصور أنصار اتفاق      إن التضحية بقضية الالجئين وحق العودة من اجل تحرير القدس وإقام          
فاستمراره لن يقود الى دولـة      . أوسلو وهم سقط مرات عديدة، ويجب التراجع عنه مرة واحدة والى األبد           

مقابل ال  )  الالجئين -القدس-الدولة(حرة مقابل التضحية بقضية الالجئين، وإنما الى التضحية بكل شيء           
  .شيء، أو مقابل دولة الفتات والبقايا

 وهو الموعد المحدد باتفاق أوسـلو لالتفـاق         1999 سقط هذا الوهم عندما انقضى شهر أيار من عام           لقد
  .على القضايا االساسية، بدون اتفاق

  ، 2000وسقط مرة أخرى عندما فشلت قمة كامب ديفيد عام 
تنفذ خارطة  ، ورابعة عندما لم     2005وسقط مرة ثالثة عندما لم ينفذ وعد بوش بإقامة دولة فلسطينية عام             

 وحتى االن، وسقط مرة خامسة بعدم تحقيق الدولة مع نهايـة عـام              2003الطريق المطروحة منذ عام     
 وفقا لوعد انابوليس، وسيسقط مرة أخرى ودائما إذا استمر الوهم بأن طريق المفاوضات الثنائيـة                2008

ومة بدون تعديل جوهري، وإذا     هو الخيار الفلسطيني والعربي الوحيد، وإذا استمر العمل وفقا لخطة الحك          
لم يتم مراجعتها وإعادة بنائها بحيث تكون تابعة إلستراتيجية الصمود والوحـدة والمقاومـة، وخاضـعة                

  .للقيادة الفلسطينية الموحدة وللبرنامج الوطني وليست بديال عنه ستكون سببا جديدا للفشل ولالنقسام
ة لسان فيمكن تصحيحها والتراجع عنها، وعندها يـا         وإذا كانت المواقف التي عبر عنها سالم فياض زل        

وإذا كانت مجرد شكل من أشكال مخاطبة اإلسرائيليين والتأثير عليهم، وال تعني تغيير             . دار ما دخلك شر   
البرنامج الوطني فهي بحاجة الى تصحيح، ألن الصراع على الوجود واألرض والحقوق، وليس مـسألة               

  .يمكن حلها بحملة عالقات عامة
ال يمكن تحييد االحتالل في فلسطين واستئناف الحياة بشكل عادي وطبيعي مثلما فعلت الـدول العربيـة،              
الن الفلسطينيين مجبرون على تركيز جهودهم على إنهاء االحتالل بوصف هذه المهمة هي القاطرة التي               

  .هم ومؤسساتهمفالتحرير واالستقالل شرط حياة للفلسطينيين ولبناء دولت. تقود المهمات األخرى
  . إن بناء المؤسسات المرتبطة بإنهاء االحتالل ضرورة ال غنى عنها

وفي الختام ال بد أن نصل الى وضع تخسر فيه إسرائيل من احتاللها أكثر مما تربح عندها ستفكر جـدياً                    
  !!.باالنسحاب وتحقيق السالم، وعندها ستكون إقامة الدولة الفلسطينية على مرمى حجر

  6/4/2010فلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، المركز ال
  

   إيران فلسطين- "إسرائيل"معادلة أميركا  .68
  ماجد كيالي

من مجمل التجاذبات الجارية بين إدارة أوباما وحكومة نتانياهو يمكن االستنتاج أن ثمة خالفاً حقيقياً في 
شأن تحديد أولوية السياسة الشرق وجهات النظر يبن الطرفين، في مفهوم كل منهما ألمنه القومي، وفي 

  .أوسطية
وبينما تعتبر إدارة اوباما أن حل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي بات يشكل جزءاً من أمنها القومي، 
باعتباره يسهل لها حل األزمات األخرى، من أفغانستان وباكستان إلى العراق ولبنان، ويسهم في تعزيز 

ائيل على تقويض سعي إيران للحصول على قنبلة نووية، وتحجيم مكانتها في الشرق األوسط، تصر إسر
  .نفوذها في المنطقة، ال سيما في العراق، باعتبار إيران خطراً على أمن اسرائيل ووجودها في المنطقة

ومشكلة إسرائيل أنها تروج الدعاءات قديمة ثبت عقمها في السنوات العشر الماضية، ومفادها الفصل 
قة، وعدم وجود صلة بينها وبين قضية فلسطين، للتغطية على انكشاف وضعها كدولة بين أزمات المنط

استعمارية وعنصرية ودينية، والتشويش على اعتبارها عبئاً على الدول الغربية الكبرى الراعية لها 
ويوضح يورام بيري رئيس معهد البحوث . ، إزاء الرأي العام العالمي)وبخاصة الواليات المتحدة(

اوباما وفريقه يولون أهمية كبرى «: ائيلية في جامعة ميريالند التغير في الموقف األميركي بالتالياإلسر
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 –وبحسب بن كاسبيت فإن هذا التغير ليس جديداً، وإنما يتصل بوثيقة بيكر . إلقامة دولة فلسطينية
 الشرق األوسط من ، التي اعتبرت أن الواليات المتحدة ال تستطيع تحقيق مصالحها في)2006(هاملتون 

، األمر الذي »والمصالح األميركية األشد حساسية متعلقة بذلك.  العربي–دون تسوية النزاع اإلسرائيلي 
 26/3 -» معاريف«. (»أأنتم معنا أيها اإلسرائيليون األعزاء أم علينا«: يدفع الى طرح السؤال

  ).الماضي
من ( مختلفة، ال تجامل، ومثقلة بتركة جورج بوش المشكلة األخرى إلسرائيل أنها تقف في مواجهة إدارة

، وتختزن تجربة عقدين من المفاوضات والتملصات اإلسرائيلية، وقد اختبرت أن )العراق الى أفغانستان
هكذا، لم يعد . محاباة إسرائيل تؤثّر سلباً على هيبة الواليات المتحدة وعلى مكانتها في المنطقة العربية

كما لم يعد غريباً ). 25/3 -» معاريف«(» اوباما مّل لعبة الوقت«ن نوع أن غريباً سماع عبارات م
بيبي حصل في البيت األبيض على معاملة رئيس «: وصف زيارة نتانياهو لواشنطن بالعبارات التالية

عدت هيالري كلينتون أ. كمين أوباما اعد بعناية ونفّذ بدقة فتاكة. دخل وخرج تقريباً بالسر. غينيا المنبوذة
العرق الذي تراكم في السفارة . األرضية، بايدن شدد التلميحات، وبعد ذلك جاء الرئيس وحطم األواني

يسمح على األقل بحل ) حيث عقد نتانياهو وايهود باراك اجتماعاً مغلقاً بينهما(اإلسرائيلية في واشنطن 
  ).25/3» معاريف«بن كاسبيت في . (»أزمة المياه في إسرائيل

رائيل، أيضاً، أنها تقف اليوم في مواجهة إجماع غير مسبوق في اإلدارة األميركية، ال يقتصر مشكلة إس
على المستوى السياسي، وإنما يشمل المستوى العسكري أيضاً، باعتبار أن سياسات حكومة نتانياهو، 

دة في الشرق المتمثلة بإعاقة عملية التسوية واالستيطان وتهويد القدس، تضر بمكانة الواليات المتح
هكذا . األوسط، وبجهودها للجم الطموحات النووية إليران، ما يضع امن اميركا القومي في دائرة الخطر

فإن الرئيس اوباما ونائبه بايدن، ومستشاره لألمن القومي جونز، ووزير الدفاع غيتس، ورئيس أركان 
ى الجنرال بترايوس، باتوا يقرون بأن القوات المشتركة األميرال مولن، وقائد القيادة األميركية الوسط

عملية التسوية شرط ال بد منه لتحسين مكانة أميركا، وتحجيم إيران، وجلب األمن واالستقرار الى 
فوق ما تقدم ثمة تخوفات في إسرائيل من قيام إدارة أوباما بطرح خطة .المنطقة، وإلى إسرائيل ذاتها

بالتعاون مع أطراف اللجنة )  خالف ما تريد إسرائيلعلى(للتسوية لفرضها على األطراف المعنية 
الرباعية، وذلك في حال لم يتلقّ الرئيس األميركي أجوبة على قائمة التساؤالت التي طرحها على 

  .نتانياهو إبان زيارته األخيرة لواشنطن
، »طامف«ولعل كل ذلك يشرح خلفية الضغط األميركي على إسرائيل، والذي شبهه جدعون ليفي بعملية 

لن يأتي تغيير من داخل إسرائيل يجب على أميركا أن تقرر إلى أين تتجه، وإلى «صعبة ومؤلمة، فطالما 
 وحدة سكنية بل 1600ال يدور الحديث عن مستقبل . أين تريد أن تقود إسرائيل والشرق األوسط والعالم

  )18/3، »هآرتس«. (»عن مستقبل إسرائيل، عن ضغط على إسرائيل لبدء االنطواء في حدودها
هكذا، وكما قدمنا، فإن التجاذب اإلسرائيلي ـ األميركي يتمحور في هذه المرحلة حول أولوية السياسة 
الشرق أوسطية بين إيران وفلسطين، السيما أن إدارة اوباما تتحسب للتداعيات التي قد تنجم عن انسحابها 

وبحسب يوئيل . ، وتهديد دول الخليج»اقخطر السيطرة اإليرانية على العر«من العراق، وضمن ذلك 
انتم تريدون «: ماركوس فإن هذا الوضع بالذات هو الذي يدفع اإلدارة األميركية الى مطالبة إسرائيل

  ).26/3، »هآرتس«. (»مساعدتنا في إيران؟ تعهدوا بتسوية مع الفلسطينيين
 نتائجها وتداعياتها، يتطلب اآلن وبمعزل عن وجاهة هكذا مقايضة من عدمها، فإن ضعف التيقّن من

، وتعزيز الحوار مع األطراف اإلقليمية، وضمنها تركيا )أو بعضاً منها(استعادة فاعلية النظام العربي 
المقايضة، يما يخدم تحجيم إسرائيل وصون المصالح العربية /وإيران، باتجاه تغيير هذه المعادلة 

  .واالستقرار اإلقليمي
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ابة حجر الزاوية في التفاعالت الدولية واإلقليمية، في الشرق األوسط، فهي وطالما أن إيران باتت بمث
بالمبادرة لتوليد معادلة جديدة، تتأسس على استثمار وضعها الراهن، بإبداء ) أكثر من غيرها(مطالبة 

االستعداد للتعاون مع المجتمع الدولي في ملفها النووي، في مقابل فرض حظر انتشار األسلحة النووية 
  .، وإنهاء احتالل إسرائيل للضفة والقطاع)بما يشمل إسرائيل(في الشرق األوسط 

وال شك في أن هكذا معادلة ربما تسهل على إيران نزع مبررات تشديد الحصار عليها، وتعزز مكانتها 
 والتي لجمت(اإلقليمية والدولية، كما من شأن هكذا معادلة تهدئة المخاوف من سياساتها في المنطقة 

 إيران، ما يعود بالفائدة على )مشروع عمرو موسى في شأن الحوار مع دول الجوار في مؤتمر القمة
أوالً، وعلى العرب، وعلى اإلقليم الشرق أوسطي كله، من دون االنتقاص من حق إيران وغيرها في 

  .الحصول على طاقة نووية لألغراض السلمية
  6/4/2010الحياة، 
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