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***  

  
   لن يتوقف"عاصمتنا"ليبرمان يحذر الفلسطينيين من إعالن الدولة ويؤكد أن البناء في القدس  .1

دور ليبرمان أمس مجدداً أن الدولة العبرية جأكد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي:  أسعد تلحمي-الناصرة 
 الكثيرة "اللفتات الطيبة"، وأنه حان اآلن دور الفلسطينيين للرد على "عاصمتنا"قف البناء في القدس لن تو

وقال ليبرمان في مقابلتين مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ومع موقع صحيفة  ."إسرائيل"التي قدمتها 
في من بادرات حسن قدمت ما يك" على اإلنترنت إن موقف الحكومة معروف وأنها "يديعوت أحرونوت"

النية بدءاً بخطاب نتنياهو في جامعة بار ايالن حول حل الدولتين مروراً بتعليق البناء في مستوطنات 
  . "الضفة الغربية ثم السماح لحركة فتح بتنظيم مؤتمرها في بيت لحم

نما تلقينا على رغم هذه اللفتات الطيبة، فإننا لم نحصل في المقابل على أي محفز إيجابي، إ": وأضاف
هذا الفصل انتهى من ناحيتي وال يوجد سبب لتنفيذ أية مبادرة ... مطالب إضافية وضغوطاً واتهامات

لن تجمد أعمال "وشدد على أن إسرائيل . "حان اآلن دور الفلسطينيين لتقديم مبادرات حسن نية. حسن نية
ال توجد "، مضيفاً أنه "لرضوخ للضغوطوال يمكنها ا) الغربية والشرقية(البناء لليهود والعرب في القدس 

  ."دولة في العالم توافق على تقييد البناء في عاصمتها
 عن قيام الدولة الفلسطينية اإلعالنسيدخل النزاع إلى تخومها، ولدى " "إسرائيل"وحذر من أن تراجع 

  ."دولة ثنائية القومية) عن إسرائيل(سيطالب العرب في إسرائيل باإلعالن عنها 
من يحارب ... عبرنا فرعون وسنعبر هذه الفترة": وقال.  عن ثقته بتجاوز األزمة مع واشنطنوأعرب

وتابع أنه يجب عدم . "وال خيار آخر. من أجل استقالل الدولة ووجودها يجب أن يصمد أمام الضغوط
يوجد إشكاالً أو ورطة، بل يجب التحدث ببساطة وبصوت صاف وواضح، وال "رؤية المطالب األميركية 

  ."ما نخجل من قوله
أننا ليس فقط لن نجمد البناء في القدس، إنما "ورأى أنه يجب قول أمور واضحة للرئيس أوباما، بينها 
) الضفة الغربية(يهودا والسامرة ) مستوطنات(سنعود بعد انتهاء فترة األشهر العشرة من تعليق البناء في 

وأشار إلى أنه في أقواله هذه يعكس موقفه . "ذا الشأنإلى البناء، ويجب أال تكون هنا أي أوهام في ه
ونحن " سيقرر على نحو مغاير، "المنتدى الوزاري السباعي"الشخصي، لكنه أضاف أنه ال يعتقد أن 

  ."أعضاء المنتدى أشخاص نتحلى بالمسؤولية والمنطق
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أي قرار أحادي "دداً إن وعن احتمال أن يعلن الفلسطينيون من جهتهم قيام دولة مستقلة، قال ليبرمان مه
وسخر من . "الجانب سيعفينا من جميع تعهداتنا، واألمر األكيد هنا أن أمراً كهذا لن يأتي بحل وال بسالم

 أية"وقال إن .  باالنسحاب من الحكومة احتجاجاً على تشددها"العمل"تهديدات خافتة من وزراء في حزب 
 "كديما"، مضيفاً أنه يفضل رؤية حزب "كراسيهمآلة حادة لن تنجح في فصل وزراء هذا الحزب عن 

  . في الحكومة"العمل"المعارض يحل محل حزب 
  7/4/2010الحياة، 

  
  الدور التركي المتصاعد وانعكاساته على القضية الفلسطينيةحول عقد حلقة نقاش يمركز الزيتونة  .2

ول الدور التركي عقد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في مقره في بيروت حلقة نقاش ح
 وقد ضمت الحلقة نخبة 1/4/2010المتصاعد وانعكاساته على القضية الفلسطينية، وذلك يوم الخميس 

 طالل . محمد نور الدين، ود.من المفكرين والمتخصصين في الشأنين الفلسطيني والتركي، من بينهم د
وقد . ن أبو النمل وغيرهم حسي. أحمد خليفة ود. صقر أبو فخر، وأ. حلمي موسى، وأ.عتريسي، وأ

انقسمت الحلقة إلى جلستين، كانت أوالهما لتحليل وتبادل المعلومات، أما الجلسة الثانية فتناولت 
  .السيناريوهات المستقبلية للدور التركي

  قراءة في الواقع: الدور التركي
ددة، وأنه لم يكن  أمين حطيط رأى أن الدور التركي هو ثمرة تقاطع مصالح بين أطراف متع.العميد د

مقدراً له أن يكون بهذه األهمية لوال هذا التقاطع، وأكد أن فهم الدور التركي في المنطقة ينطلق من فهم 
المسألة التركية الداخلية التي تشهد وعياً إسالمياً : أوالً: الدوافع الرئيسية التي فرضته، ومن أهمها

 التركية تجاه الغرب، والتي فهمت أن باب أوروبا موصد المصلحة: وثانياً. متصاعداً يدفع بهذا االتجاه
أمام تركيا، حيث ال مركز استراتيجي وال دور، وال يوجد غير الشرق األوسط كمدخل لدور استراتيجي، 
ومدخل الشرق األوسط هو القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب أن ال تكون تركيا حليفاً ألي طرف في 

المشروع الغربي ووجود تقارير مختلفة ترسم عالمة استفهام كبيرة حول وهن : وثالثاً. هذه القضية
تصاعد المد اإلسالمي بكل اتجاهاته في : ورابعاً. إمكانية استمرار المشروع الغربي في الشرق األوسط

وأضاف العميد حطيط أن . المنطقة، ورغبة تركيا بأن تدخل في هذه الموجة حتى ال تكون في مواجهتها
د احتالل موقع استراتيجي في مرحلة إعادة ترتيب الشرق األوسط، فخالل مرحلة إعادة تركيا تري

وأوضح أن . الترتيب تتطلع كل فئة إلى تجميع ما يمكنها من القوى بحيث تكون في المكان الذي تريد
اجة العرب باتجاهيهما الممانع وعرب االعتدال، بحاجة إلى الدور التركي، فسوريا على سبيل المثال بح

إلى مساند لها، فيما عرب االعتدال يريدون توظيف الدور التركي حتى ال تبقى إيران وحيدة في الساحة 
أما أمريكا فلها مصلحة بتجهيز تركيا لتكون بمثابة وحدة احتياط الستخدامها في مناورة جديدة . اإلسالمية

ور التركي يستمر في السقف الذي ولذلك، يمكن القول إن الد. تختلف عما رسمته سابقاً للدور التركي
  .تقتضيه هذه المصالح مجتمعة

صقر أبو فخر، فرأى أن دور تركيا بدأ مع سقوط االتحاد السوفياتي وخروج مصر من الصراع . أما أ
العربي اإلسرائيلي، والدور المتعاظم إليران بعد كسبها حربين دون خوضهما، وذلك في كل من العراق 

وأشار .  جعل الواليات المتحدة تتغاضى عن الدور التركي المتعاظم في المنطقةوكل هذا . وأفغانستان
إلى أن الدور التركي قائم في أساسه على االقتصاد، وقد تلعب تركيا دوراً ضاغطاً من خالل االقتصاد، 

ومن . ومن خالل موضوع المياه، حيث يمكن أن تضغط من خاللهما خصوصاً على سوريا والعراق
زياد الحسن أنه . في حين رأى أ.  ى، كما أن تركيا تمتلك جزءاً من المسألة السنية في العراقناحية أخر

من خالل التعاون المباشر مع حزب العدالة والتنمية يدرك المراقب أن األتراك لديهم مفهوم آخر شبه 
لسوفياتي األسبق، تمتد متبلور هو مفهوم العالم التركي، حيث تتطلع تركيا إلى تشكيل كتلة أشبه باالتحاد ا
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وأشار إلى أن تركيا تحتضن المفتين في دول القوقاز، وتعطي منحا للطالب . من البلقان إلى الصين
القوقازيين، ولفت إلى أنه بموازاة مؤتمر دعم غزة أقامت تركيا ثالثة مؤتمرات لبحث وضع مسلمي 

  .اإليغور
ن ترى تعددية كبيرة، وذلك من خالل عالقاتها حلمي موسى، فأشار إلى أن تركيا تتطلع إلى أ. أما أ

االقتصادية، ورأى أن هناك فراغاً قيادياً في العالم العربي، مما يفسح المجال لدور مثل الدور التركي، 
  .لما لتركيا من تاريخ ومقدرات، حيث تحاول إيجاد دور لها في هذا المجال الحيوي

موضوع : د أساسية لتعاظم الدور التركي، وهيأحمد رمضان أن هناك ثالثة أبعا. بدوره رأى أ
االستقرار السياسي إلى حد ما في الداخل، وقدرة حزب العدالة على الضبط الداخلي، وحسن الجوار 
وتصفير المشكالت مع جيرانها، والنمو أو العامل االقتصادي الذي كان ركيزة أساسية في العالقات 

ية وأوروبية لتركيا، فأمريكا ترى في تركيا قوة توازن القوة وأشار إلى أن هناك حاجة أمريك. الخارجية
ورأى أن . اإليرانية، في حين أن أوروبا ترى في تركيا مربع استقرار فاصل بينهم وبين آسيا المضطربة

وأكد . تركيا يمكنها أن تلعب دوراً في المسألة الفلسطينية يمنع إسرائيل من شن عدوان جديدة على غزة
ا للعب دور سياسي في القضية الفلسطينية يجعلنا بحاجة إلى تقديم ورقة سياسية أو رؤية أن دعوة تركي

  .تتحرك تركيا على أساسها
طالل عتريسي، فرأى أن الخلفية اإلسالمية ساعدت تركيا على تبني المواقف المؤيدة للقضية . أما د

العراق، حيث صعد الدوران وأشار إلى أن قوة الدور التركي بدأت تتضح بعد سقوط . الفلسطينية
  .اإليراني والتركي

وأضاف أنه كان هناك . أما على الصعيد الشعبي، فبدأت قوة الدور التركي تتضح بعد عدوان غزة
ولفت إلى . استعداد من جانب سوريا وإيران للتعامل اإليجابي مع تركيا أكثر من الدول العربية األخرى

فهناك . التركي سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبيأن هناك نوعاً من التواطؤ على الدور 
ولكنه من ناحية أخرى أشار . من يريد تركيا في مواجهة إيران، وهناك من يريد تركيا إلى جانب إيران

ورأى . "إسرائيل"إلى أن هناك تفاؤالً مفرطاً في إمكانية تدهور العالقات بين تركيا والواليات المتحدة و
  . تستطيع لعب دور ضاغط على الغرب إليجاد رؤية مختلفة للقضية الفلسطينيةأن تركيا ال

وليد محمد علي، فرأى أن التطور في الموقفين األمريكي واألوروبي تجاه تركيا أدى . بدوره، تحدث أ
إلى رفضهما دعم أي انقالب عسكري يطيح بحزب العدالة والتنمية، خصوصاً وأن اإلدارة األمريكية لم 

ورأى أن الدور التركي أمام عدة تحديات، فهناك . قادرة وحدها على إدارة الملف الشرق أوسطيتعد 
تحديات تفرضها البيئة الخارجية المتنوعة التي تحيط به، والتي تفرض ضغوطاً سلبية في بعض النواحي 

حزب العدالة وإيجابية في نواحٍ أخرى، وهناك تحديات أخرى داخلية متمثلة بالضغوط التي يتعرض لها 
والتنمية، سواء من اإلسالميين اآلخرين مثل حزب السعادة، أم من قبل المؤسسة العسكرية التي ما زالت 

وأضاف أن تركيا اآلن في دور انتقالي، حيث . تحكم قبضتها على كثير من أوجه مفاصل المشهد التركي
وأشار إلى . ر يحتاج إلى قراءة معمقة معاهدة أمنية مفعلة، وهذا األم60» إسرائيل«ما زال بينها وبين 

فالصهاينة ال ينظرون إلى . أن النزعة االستعالئية عند الصهاينة ستفيد في تطور الموقف التركي
اآلخرين نظرة تكامل، بل نظرة استعالء، وهذا ما يؤمل أن يسرع في تغيير الدور التركي ليصبح دوراً 

 الرئيسية تكمن في الواقع العربي الذي ليس لديه دولة أم وال ولكنه رأى أن المعضلة. تكاملياً مع المنطقة
  .نظرية أمن قومي، وهو عاجز عن بلورتهما حاليا

 عبداهللا بابتي فرأى أن نجاح حزب العدالة والتنمية كان باتجاهين، أحدهما داخلي يتجلى بوضوح .أما م
اً عن القيام بانقالب، حيث أن حزب في الناحية االقتصادية، واآلخر في مواجهة الجيش الذي أصبح عاجز

أما على الصعيد . العدالة والتنمية حمل على عاتقه تذليل عقبات االنضمام إلى االتحاد األوروبي
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الخارجي، فقد نجح حزب العدالة والتنمية في تبديد أجواء الخالفات مع الجوار، دون استنفار الداخل 
  .انيه الساحة العربية سهل تعاظم الدور التركي في المنطقةوشدد على أن الفراغ الهائل الذي تع. والخارج
تيسير الخطيب فرأى أن قوة الدورين التركي واإليراني قوة طبيعية قادرة على ملء منطقة . وتحدث أ

ورأى أنه على الرغم من . فراغ عميق، بما يسمح لهما بالتمدد، وال يتصور إمكانية التناقض بينهما
سطينيين باتوا يتمتعون بحماية أفضل بسبب مساندة حزب اهللا، وإيران، والدعم الوضع الصعب، فإن الفل

  .ودعا الفلسطينيين إلى ترتيب أوضاعهم لضمان االستفادة من هذا الدعم اإلقليمي. التركي الحالي
  السيناريوهات المستقبلية للدور التركي

ا تعطي أولوية للعمق الحضاري محمد نور الدين أن تركي. وفيما ما يتعلق بالسيناريوهات، رأى د
.  بأن تكون حدودها مفتوحة مع كامل محيطها2023والتكامل االقتصادي اإلقليمي، وهي تأمل بحلول 

أما على الصعيد . وال يمكن أن يتأتى هذا الدور باالعتماد على القوة العسكرية أو النزعة الدينية
  .القرارات الدوليةالفلسطيني، فإن تركيا ال يمكنها أن تتحرك خارج سقف 

أمين حطيط، فرأى أن هناك سيناريوهات مستقبلية لتركيا، أولها أن تنجح سوريا في بقائها نقطة . أما د
وسط، وثانيها، أن تقوم بتفعيل العالقات مع سوريا وإيران إلى درجة إنشاء منظومة تفاهم استراتيجي، 

. ركيا قاعدة لمنظومة إقليمية ضد إيران، ولكن دوثالثها أن تنجح الضغوط األمريكية اإلسرائيلية بجعل ت
  .حطيط رجح السيناريو األول

طالل . محمود حيدر أن الدور التركي سيبقى محدوداً في إطار الدور الوسيط، أما د. بدوره، رأى أ
عتريسي فرأى أن الحد األقصى للدور التركي أن تعمل تركيا على دعم المشروع السلمي في المنطقة، 

 أن الذهاب إلى أبعد من ذلك في التوقعات هو إفراط في التفاؤل، واستبعد وجود تحوالت تركية معتبراً
عميقة بسبب الوضع المركب في النظام التركي، واالستراتيجية التركية القائمة على تصفير المشاكل 

  .وتبني السالم في الداخل والخارج
لتركي في المنطقة، ومن أهمها، احتمال التصادم صقر أبو فخر فتحدث عن تحديات تواجه الدور ا. أما أ

مع إيران، بسبب التنافس االستراتيجي، والتحديات الداخلية التي تواجه حزب العدالة والتنمية، وإمكانية 
حصول تصادم بين الواليات المتحدة وتركيا في البحر األسود، بسبب رفض تركيا للوجود األمريكي 

  . الصراع بين واشنطن وروسياالمسلح فيه، خوفاً من تداعيات
حلمي موسى أن هناك مشاعر عالية على الصعيد الشعبي والرسمي التركي، ولكن سياسياً فإن . فيما أكد أ

محمد نور . وفي نهاية حلقة النقاش شدد د. تركيا لن تخرج عن سقف الشرعية الدولية والمبادرة العربية
ي تحصين الداخل باتجاه علمانية حقيقية وديمقراطية الدين مرة أخرى على أن األولوية لدى تركيا ه

كاملة، ومهما تعاظم الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية، ومهما تعاظم التعاطف مع القضية الفلسطينية، 
  .فإن ذلك لن يدفع حزب العدالة والتنمية إلى خيارات أكثر تقدماً في الخارج

  7/4/2010السبيل، األردن، 
  

  بعد فضيحة جنسية الحسيني من منصبه كرئيس لديوان الرئاسة رفيقعباس يقيل  .3
أعفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس ديوانه رفيق الحسيني من مهامه بعد :  رويترز–رام اهللا 

انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها للبحث في صحة شريط بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية يظهر تورطه في 
 المحلية في "القدس"في نص رسالة عباس إلى رئيس ديوانه التي نشرتها جريدة وجاء  .فضيحة جنسية
إنني إذ أعفيكم من مهمتكم كرئيس لديوان الرئاسة تنفيذاً لتوجيهات لجنة التحقيق، فإنني ": عددها أمس
افع  لم أجد في تقرير اللجنة ما يشير إلى استغالل موقعكم في الوظيفة العامة لتحقيق منأننيأؤكد لكم 

إال أن اللجنة توصلت باعترافكم إلى أنكم ارتكبتم أخطاء ... شخصية أو ابتزازات من أي نوع كان
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شخصية خارج العمل كان يتوجب عليكم أن تحذروا منها وال تقدموا عليها، على رغم إدانتي الشديدة 
  ."لألساليب والوسائل التي استخدمت في هذا العمل المشين ومن تورطوا فيه

أود أن أؤكد لكم مرة أخرى امتثالي لقراركم الخاص ": حسيني في رسالته التي رد بها على عباسوقال ال
  ."بقبول لجنة التحقيق الموقرة التي بموجبها قررتم إعفائي من مهمتي كرئيس للديوان

  7/4/2010الحياة، 
  

   وصلت لطريق مسدودأبيبعريقات يؤكد بان محادثات واشنطن وتل  .4
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، إن الواليات المتحدة : فطةعلي صوا-رام اهللا 

وصرح بأن الفلسطينيين  .في سعيها إلحياء التسوية، مشيرا إلى االستيطان" طريق مسدود"وصلت إلى 
المزيد من المناقصات للبناء في الضفة الغربية بما " إسرائيل"يريدون ضمانات أمريكية حتى ال تصدر 

أن تلغي الخطط التي أعلنتها الشهر الماضي لبناء مزيد " إسرائيل" على أنوأضاف . يها القدس المحتلةف
  .إلى القدس" إسرائيل"من الوحدات االستيطانية في مناطق بالضفة ضمتها 

بإلغاء القرارات " إسرائيل"نحن نريد من اإلدارة األمريكية ان تلزم "وقال عريقات إلذاعة صوت فلسطين 
وغيرها وضمانا ) فندق شبرد(العطاءات االستيطانية في رمات شلومو وكرم المفتي .. ستيطانيةاال

أمريكياً لعدم تنفيذها وعدم طرح أية عطاءات جديدة حتى تعطى المحادثات المباشرة الفرصة التي 
إلدارة وا" اإلسرائيلية" كل المداوالت التي تمت مع الحكومة أنهذا ما ننتظر ولكن يبدو . "تستحق

األمريكية والدول األخرى وصلت إلى طريق مسدود بمواقف إسرائيلية تصر على االستمرار في الفعل 
االستيطاني والنشاط االستيطاني وفرض الحقائق على األرض واالبتعاد عن كل ما من شأنه تحقيق 

  ".ميتشل وجهوده) جورج(إعطاء الفرصة للسناتور 
  6/4/2010وكالة رويترز، 

  
  "التشريعي"ويطالب بحصولها على ثقة " غير الشرعية"ف حكومة فياض بـدويك يص .5

سالم فياض، . د عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الحكومة برئاسة.  وصف د:رام اهللا
بأنها حكومة غير شرعية، كونها لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن ما 

من تعطيل عمل المجلس التشريعي حطم كل القوانين والمبادئ " غير الشرعية" فياض قامت به حكومة
ودعا  .إن ذلك يتنافى مع أبسط قواعد الشورى: الدولية المتعارف عليها في األراضي الفلسطينية، قائالً

عاد األب"دويك في كلمته، على هامش ندوة سياسية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بعنوان 
، في رام اهللا، أمس "السياسية والقانونية والوطنية الستمرار تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية

، إلى ضرورة البحث عن الوسائل والسبل الستئناف جلسات المجلس التشريعي في كل من غزة )الثالثاء(
وضاع لوضعها الحقيقي والضفة، بما يحدث حالة من التواصل الرامية إلى تحقيق اللحمة وعودة األ
  .والتفاعل في جلسة واحدة لتدفع لألمام باتجاه تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني

إغفال دور المجلس التشريعي هو تعطيل واضح لكل ما هدف إليه القانون األساس المعمول : وقال دويك
عادة تفعيل المجلس به في األراضي الفلسطينية، موضحاً أن نواب الضفة قاموا بجهود مضنية من أجل إ

وأكد دويك على أهمية دور المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات الستمرار  .التشريعي هناك
حياة الناس وتطويرها فيما يخدم الصالح العام، إضافة لدوره الرقابي علي األداء الحكومي الذي إذا ما 

شدد دويك على أنه ال يجوز ألية و .غيب دوره في الرقابة فسريعا ما ينحرف عن طريق الصواب
بعد نيل الحكومة الثقة من : وقال.. حكومة أن تمارس صالحياتها قبل نيلها الثقة من المجلس التشريعي

  .المجلس التشريعي يكون لها الحق في ممارسة صالحياتها
  7/4/2010الغد، األردن، 
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  رئ عادت لممارسة عملها بعد تخفيض حالة الطوااألمنقوات : الغصين .6

 من نسبة حالة الطوارئ التي كانت قد طبقتهـا          األسبوعخفضت حكومة غزة هذا      :اشرف الهور  -غزة  
 إيهـاب وقـال    . بشن هجمات على القطـاع     اإلسرائيلية الماضي، بسبب التهديدات     األسبوعبشكل كامل   

ـ        سبقا لمواجهة   خطة الطوارئ المعدة م    إن "القدس العربي "الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة ل
 الماضي، انخفضت وبدأ العمـل      األسبوع ةبالمائ 100 والتي كان معموال بها بنسبة       اإلسرائيليةالتهديدات  

  . كالمعتاداألمنية واألجهزةفي الدوائر 
 آخر، لكنـه    إلى الموضوعة من قبل الداخلية تختلف من جهاز امني          "خطة الطوارئ " أنوكشف الغصين   

  . خارج المقراتاألمن أفراد انتشار إعادةعتمد على  هذه الخطة تأن إلى أشار
 هـذا   أن إلـى  أشار، لكنه في ذات الوقت      "تحترم ما اتفقت عليه الفصائل    " حكومة غزة    أنكد الغصين   وأ

  .."إسرائيل" في غزة بمالحقة مطلقي الصواريخ على جنوب األمن أجهزة ال يعني قيام األمر
ـ    غير منتمين لهذه الفصائل وآخرين من داخلهـا ال          أشخاصاًاك  هن"ن  إ "القدس العربي "ويقول الغصين ل

 أن إلـى شـار   أو ." بما تتفق عليه الفصائل بالوقوف وراء هذه العمليـات         اإلخالليوجد لهم هدف سوى     
وفـق المـصلحة    " استخدامها يكون    أن على   ، مشدداً "وسيلة وليست هدفا السترجاع الحقوق    "المقاومة تعد   

  ."لن تسقط وسيلة المقاومة من خياراتها كما فعل آخرون"حكومة ال أن على ، مشدداً"العامة
  7/4/2010القدس العربي، 

  
  دعو الجامعة العربية إلى عقد القمة الثقافية في غزةي وزير الثقافة بحكومة هنية .7

دعا وزير الثقافة في الحكومة في غزة أسامة العيسوي، األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى : غزة
للوقوف في وجه التهويد واالستيطان في مدينة "لى عقد القمة الثقافية العربية المرتقبة في مدينة غزة إ

وقال العيسوي خالل مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس، إن . "القدس المحتلة، وحصار غزة المستمر
كما أنها لن تتمكن سياسة العدو الصهيوني التهويدية المتواصلة لن تستطيع تزييف الحقائق الواضحة، "

. "من سرقة األرض والمعالم واآلثار اإلسالمية ألنها معالم راسخة وملك تاريخي ثابت ألبناء شعبنا وأمتنا
محاولة االحتالل إقامة كنيس الخراب ونيته إقامة كنيس مفخرة إسرائيل، ما هي إال "وأضاف أن 

  ."ل المزعوممحاوالت يائسة لتهويد القدس والمسجد األقصى وإقامة الهيك
 بجوائز "جائزة فلسطين للرواية"الخالق العف إطالق   عبد.من جهة أخرى، أعلن مستشار الوزير د

المسابقة جاءت دعماً لصمود ومواجهة "وقال خالل المؤتمر الصحافي نفسه إن . قدرها ستة آالف دوالر
لصمود واالنتصار والقيم االجتماعية تهويد القدس المحتلة تتمثل في كتابة رواية تتناول مفاهيم المقاومة وا

  ."والثقافية
  7/4/2010الحياة، 

  
  الهباش يستنكر استمرار تهويد القدس وإحالل تسمية يهودية بدال التسمية اإلسالمية .8

محمود الهباش، اسـتمرار    .  والشؤون الدينية الفلسطينية د    األوقافاستنكر وزير   : وليد عوض  -رام اهللا   
 مـن التـسمية      التسمية اليهوديـة بـدالً     وإحاللالمتواصل لتهويد مدينة القدس     سلطات االحتالل وسعيها    

ضاف في بيان صحفي الثالثاء     أو .األقصى العربية، وبناء كنيس جديد على مقربة من المسجد          اإلسالمية
 الواقـع مـن     األمر القديمة الجديدة، والقائمة على تزوير الحقائق، وفرض سياسة          اإلسرائيلية الحملة   أن
 وقبـة   األقصى التي تظهر القدس بدون المسجد       اإلسرائيلية والدعاية   إسالمية ومقابر   أحياءسيطرة على   ال

  . التاريخأعماق ضارب في إسالميالصخرة، لن تستطيع شطب اسم 
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 وصـنع   إقامـة  ال يمكن    بأنه العالم   ، مذكراً األفعال إلى األقوالودعا الهباش المجتمع الدولي لالنتقال من       
  .ود واستمرار االستيطانالسالم بوج

  7/4/2010القدس العربي، 
  

  تساهم بتطوير المشاركة الديمقراطية الخطة اإلستراتيجية للحكم المحلي: فياض .9
 سالم فياض، أن الخطة اإلستراتيجية لوزارة الحكم المحلي تأتي استجابة . أكد رئيس الوزراء د:رام اهللا 

ن االستراتيجيات القطاعية، كمدخل أساسي إلعداد الخطة لتوجهات السلطة الوطنية في إعداد مجموعة م
جاء  .2010-2008، التي تنسجم مع خطة التنمية واإلصالح لألعوام 2013–2011الوطنية لألعوام 

ذلك خالل مشاركة فياض في حفل إطالق الخطة اإلستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، اليوم، الذي نظمته 
إن إعداد هذه اإلستراتيجية، اعتمد على منهجية علمية وفقاً : وقال. اهللالوزارة في قصر الثقافة برام 

لدليل إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 
 لتصبح اإلستراتيجيات أكثر مصداقية وواقعية وقابلة للتنفيذ من خالل إتاحة الرأي والمشاركة الواسعة في

  .عملية إعدادها من قبل كافة األطراف المعنية، بما في ذلك القطاعين األهلي والخاص
  6/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
   والحفاظ على كرامتهاإلنسانحريصون على ترسيخ مبدأ حقوق : فياض .10

حرص وسـعي الحكومـة     ، على   أمسسالم فياض،   . شدد رئيس الوزراء، د   :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 في الوقـت ذاتـه      الدائمين على ترسيخ مبدأ حقوق اإلنسان والحفاظ على كرامته، وحماية حقوقه، مشيداً           
جاء ذلـك خـالل      .بعمل الهيئة وتطورها المستمر في خدمة حقوق المواطن والحفاظ عليها وفق القانون           

للعـام  " ديوان المظالم "لحقوق اإلنسان   ، التقرير السنوي الخامس عشر للهيئة المستقلة        أمستسلم فياض،   
  . ممدوح العكر المفوض العام للهيئة.، بعد استقباله وفدا من الهيئة برئاسة د2009

 7/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  لجعل قضية القدس على رأس أولويات عملها" التركية"حكومة هنية تدعو قناة  .11
، الناطقة باللغو العربية، التي افتتحـت مـؤخراً،         "يةالترك"دعت الحكومة الفلسطينية في غزة القناة       : غزة

لجعل قضية القدس على رأس أولويات العمل لديها، وتسليط الضوء على مخططـات االحـتالل بحـق                 
ال سيما وأن القدس هي الشغل الشاغل والهم الدائم لكل العرب والمسلمين فـي كـل                "المدينة ومقدساتها،   

" التركيـة "عالمي الحكومي في حكومة هنية في بيان له بالتهنئة للقناة           وتقدم المكتب اإل  ". أماكن تواجدهم 
الناطقة باللغة العربية بمناسبة انطالقتها، والتي بدأت بثها الرسمي أمس من مدينة اسطنبول، معرباً عـن                

تعد نتيجة طبيعيـة للتطـور      "في هذه الخطوة     ويرى المكتب اإلعالمي  . أمله نجاح هذه الفضائية الجديدة    
ملحوظ في العالقات التركية العربية وااللتقاء بين الطرفين على كثير من القضايا التي تهم األمة العربية                ال

فيها مكسباً إضافياً لإلعالم برسالته السامية ودوره في تقريب الشعوب ووجهـات             ، وقال إن  "واإلسالمية
  .النظر بين األطراف المتعددة

ودعاها لفتح مكاتب لها في فلسطين وقطاع غـزة خـصوصاً،           وأعرب عن ترحيبه بعمل هذه الفضائية،       
  .ليعكس مدى الود والتقدير الذي تحظى به تركيا لدى الشعب الفلسطيني

  6/4/2010قدس برس، 
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  واألخيرة تضع ثالثة شروط.. وساطة سعودية بين حماس ومصر": األيام الفلسطينية" .12
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زار سراً       قالت مصادر سياسية موثوقة إن خالد مشعل        : حسن جبر 

" األيام"وأكدت المصادر ذاتها لِـ    . نهاية الشهر الماضي   االسعودية، قبل القمة العربية التي انعقدت في ليبي       
 .أن زيارة مشعل السرية إلى الرياض كانت بهدف إقناع السعودية بالتدخل إلنهاء االنقـسام الفلـسطيني               

، فقد حمل مشعل معه محاضر جلسات واجتماعات للحوار الثنائي والـشامل            وحسب المعلومات المتوفرة  
بين الفصائل من أجل إقناع القيادة السعودية بأن الورقة المصرية تختلف عما تـم االتفـاق عليـه بـين                    
الفصائل أو بين حركتي حماس وفتح، كما طالبها بالتدخل والضغط على مصر إلجـراء تعـديالت فـي               

  .ورقتها
ذاتها، فإن األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي اجتمـع بالقيـادة المـصرية               مصادرووفقاً لل 

  .محاوالً التوسط فقدمت القيادة المصرية ثالثة شروط جديدة في مقابل تغيير أو تعديل الورقة
 وأن تقبل بحل    1967 عام   يونيو/ وتشمل الشروط المصرية أن تعترف حماس بحدود الرابع من حزيران         

  .دولتين وتعترف بالمبادرة العربية للسالمال
ولم تسفر جولة مشعل والتحركات السعودية مع مصر عن أية نتائج ملموسة، ما ساهم في عدم إحـراز                  

  .أي تقدم في ملف المصالحة قبل انعقاد قمة سرت
وتحدثت المصادر ذاتها عن أن حماس تتعرض لضغط مصري شديد يتعلق بإدخال المال والسالح إلـى                

طاع غزة، األمر الذي يفسر مواجهة حكومة حماس مصاعب مالية في اآلونة األخيـرة أثـرت علـى                  ق
قدرتها في دفع رواتب موظفيها كما كان يحدث سابقاً، وزادت فعالية الضغط المصري الجديد مع اتخـاذ                 

  .خطوات فعلية على األرض خاصة بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية
إن مصر ضبطت حركة األشخاص الذين قدموا تسهيالت لحماس فـي إدخـال             وحسب هذه المصادر، ف   

األموال إلى قطاع غزة، كما لم تقتصر اإلجراءات على الحدود المصرية الفلسطينية بل تعـدتها لتـصل                 
الحدود المصرية السودانية، حيث يعتقد أن أمواال وأسلحة تهرب من السودان إلى مصر عبر صـحراء                

 .سيناء إلى قطاع غزة
 7/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  حماس تسعى إلى توحيد جهد المقاومة في وجه أي عدوانٍ قادم: البردويل .13

، إن "السبيل" في حديث خاص لـ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صالح البردويل.قال د: غزة
وع حركة حماس وهي تتبنى مشر: "وأضاف. الحركة تسعى من أجل توحيد جهد المقاومة ميدانياً

غير " إسرائيل"التقديرات تشير إلى أن "وتابع  ".المقاومة مسؤولة عن هذا التوحد في وجه أي عدوان قادم
ورغم ذلك .. مقدمة على عدوان واسع على القطاع وإن كان ال يوجد قانون يحكم تصرفاتها وقراراتها

  ".سطينييجب أن تكون قوى المقاومة على جاهزية كاملة وتامة للدفاع عن الشعب الفل
إن االحتالل يرمي من وراء : وحول التهديدات اإلسرائيلية والتصعيد المستمر على األرض قال البردويل

الضغط على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، كنوع من عملية الردع لمنع المقاومة من "ذلك إلى 
راء اإلسرائيلي بنيامين عمل مقاوم ضد االحتالل اإلسرائيلي، وهذا شكل من أشكال سياسة رئيس الوز

نتنياهو، التي يعمل من خاللها على أن يظهر أمام الجمهور اإلسرائيلي بمظهر الرادع للمقاومة ويشعر 
  ".اإلسرائيليين بأن هناك استقرارا أمنيا

من خالله إلى إيجاد معادلة في المنطقة بموجبها يتم " إسرائيل" فتسعى ، بحسب البردويل،أما السبب الثاني
بحيث يؤدي إلى قلب " االنتباه واألنظار عما يجري في القدس من إجراءات إسرائيلية خطيرة، لفت

المعادلة ويقال إن المشكلة تكمن في المقاومة الفلسطينية وفي الصواريخ التي تطلق من قبلها على 
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ة للتغطية على إسرائيل، وعلى العالم أن يتدخل لوقف المقاومة الفلسطينية، وهذا نوع من الدعاية المضاد
  ".الجرائم اإلسرائيلية سواء في القدس أو تلك التي تجري بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة

كما ورأى البردويل أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يسعى من خالل التصعيد إلى إحداث نوع من عملية 
، خاصة في هذه )ن عدوان واسعبش(الردع ووقف المقاومة دون إغضاب الواليات المتحدة األمريكية 

  .حتى وإن كان شكليا.. وأمريكا" إسرائيل"المرحلة التي تشهد توترا في العالقات بين 
بشن عدوان واسع على شاكلة الحرب األخيرة قبل " إسرائيل"وفي الوقت الذي يستبعد فيه البردويل قيام 

غتياالت بحق قادة فصائل المقاومة عام، أكد أنه ليس من المستبعد أن ينفذ االحتالل سلسلة من اال
  ".حماس"وأجنحتها العسكرية وفي مقدمتها 

 لصد أي عدوان قادم وما - كتائب الشهيد عز الدين القسام -وحول استعدادات جناح حماس العسكري 
ولكن .. الجناح العسكري لحماس هو مغلق من ناحية إمكاناته وتفاصيله: "تملكه من وسائل، أضاف

إستراتيجيتها وهي المقاومة، وطالما أنها أمام عدوان واحتالل فإنه ال مجال أمامها إال حماس لديها 
  ".تطوير أدواتها القتالية وهذا حقها وهي تقوم عليه

  6/4/2010السبيل، األردن، 
  

  ويعتقل قائداً ميدانياً بالضفة  ..  عاما20ًاالحتالل يفرج عن أسير من حماس بعد اعتقال  .14
سلطات االحتالل، أفرجت أمس، عن األسير ، أن )أ ب د(نقال عن وكالة  7/4/2010الخليج، نشرت 

من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد اعتقال دام  محمد الحشاش، وهو من أعضاء حركة حماس
  .وكان الحشاش اعتقل بتهمة المشاركة في قتل جندي إسرائيلي .عشرين عاماً

 أسيراً بينهم 313ن الحشاش، انخفض عدد األسرى القدامى إلى وذكرت مصادر حقوقية أنه باإلفراج ع
  . عاماً في السجن20، وهم الذين أمضوا أكثر من "عمداء األسرى" أسيراً يمثلون 115

مصادر فلسطينية قالت إن قوات االحتالل ، أن جنين من 6/4/2010قدس برس، في المقابل نشرت 
من سكان قرية  امته بصورة مفاجئة، مشيرة إلى أنهحاجز عسكري أق  محمد جرادات، على.اعتقلت م

  .القريبة من جنين، حيث قد تم نقله إلى جهة غير معلومة زبوبا
حماس  الميدانيين في حركة وأكد متحدث عسكري إسرائيلي اعتقال جرادات، واصفاً إياه بأنه أحد القادة

 للحركة في عدد من جامعات الضفة الطالبية التابعة في مجال قيادة الكتل بالضفة الغربية، السيما
  .للجيش اإلسرائيلي" مطلوباً"الغربية، مدعياً أنه كان 

سياسة "ما أسمته  من جانبها؛ أكدت حماس وقوع عملية االعتقال، وقالت إن اعتقاله ثمرة الستمرار
الب في وأوضحت أن جرادات قيادي سابق في الكتلة اإلسالمية وط". التنسيق األمني في الضفة الغربية

كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح وسبق ألجهزة أمن السلطة الفلسطينية أن اعتقلته لعدة مرات، 
 .وآخرها كان قبل نحو شهر

  
   من أنصارها بالضفة 13حماس تتهم السلطة باعتقال  .15

ن  عنصرا من عناصرها في عدة مناطق م13اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية باعتقال : رام اهللا
الضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت هذه االعتقاالت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وسلفيت 

  .وقلقيلية والخليل، بحسب بيان صادر عن حماس
  6/4/2010قدس برس، 
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   سياسة حكومة فياض بحق الجامعات الفلسطينية رحماس تستنك .16
شرعية وإحكام أجهزة عباس السيطرة على منذ تولي حكومة فياض الال إنه"قالت حركة حماس : نابلس

الضفة، تتعرض الجامعات الفلسطينية لمخطط بشع يشرف عليه خبراء صهاينة وأمريكان يهدف إلى قتل 
. ، حسب تعبيرها"األخالق ووأد روح المقاومة في عقول وقلوب الجيل الجديد من طلبة الجامعات

نسخة عنه، تعقيبا على " قدس برس"وصل ) 6/4(وأضافت الحركة في بيان أصدرته يوم الثالثاء 
األحداث األخيرة التي تصاعدت في جامعة النجاح الوطنية والتي دفعت إدارة الجامعة وأجهزة أمن عباس 
إلخالء الجامعة في محاولة للسيطرة على االشتباكات التي تجددت بين طلبة وقيادات وعناصر في حركة 

 اإلسالمية وتجميد نشاطها واالستمرار في اختطاف واستدعاء أبنائها الشبيبة الفتحاوية، أن إقصاء الكتلة
 وبناتها وقيادييها من قبل أجهزة عباس وقوات االحتالل يأتي في سياق هذا المخطط القذر الذي يعتبر أن

 خطّ الدفاع األول في الجامعات والذي إذا تم تغييبه أصبحت يد" الكتلة اإلسالمية"الذراع الطالبي لحماس
العابثين في الجامعات طليقةً وتستطيع نشر ثقافة االنحالل ونسيان األوطان في أوساط طلبة الجامعات 
الذين شكّلوا وقود االنتفاضات السابقة وكان منهم مئات الشهداء واالستشهاديين وآالف األسرى الذين آذوا 

  .، حسب وصفها"االحتالل كثيراً
  6/4/2010قدس برس، 

  
  بحث مع عون أوضاع الفلسطينيين في المخيماتاألحمد ي: لبنان .17

، مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية أمسالنائب ميشال عون " واإلصالحالتغيير "عرض رئيس تكتل 
، ألوضاع الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية وما يحصل في غزة من اعتداءات األحمدبرئاسة عزام 

ا مع عون أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والعالقات ناقشن: "األحمدوقال  .وتدنيس المقدسات
، ال سيما أن الشعب اللبناني يشكل سندا تاريخيا للشعب الفلسطيني في الدفاع  الفلسطينية عموماً-اللبنانية 

عن حقوقه الوطنية، كما احتضن مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى حل 
وطلبنا من عون أن يضم صوته إلى القوى اللبنانية األخرى لحل هذه . ة والحياتيةمشكالتهم المعيشي

المشكالت وتوفير حياة كريمة للضيوف الفلسطينيين على الشعب اللبناني الشقيق إلى أن تتوافر لهم 
 في الظروف ويعودوا إلى وطنهم ومنازلهم، فال مكان للتوطين بتاتا في العقل الفلسطيني ال في لبنان وال

  ".أي دولة أخرى
  7/4/2010المستقبل، 

  
   لخوض االنتخابات المحلية وتخشى مفاجآت المستقلينتستعدتح ف: "القدس العربي" .18

  من عملهـا، اسـتعداداً     األيام القيادية العليا في حركة فتح في هذه         األوساطتكثف  : اشرف الهور  -غزة  
 يوليو القادم في الضفة الغربيـة، بغيـة    /تموزلخوض غمار االنتخابات المحلية القادمة التي ستجرى في         

 خـصمها الـسياسي     أمـام تحقيق نتائج ايجابية عكس التجربة الماضية التي منيت فيها الحركة بخسارة            
 هذه النسخة من االنتخابات لن تشهد مشاركة حماس، والتي منحت آخر انتخابات محلية              أنورغم   .حماس
 إال على عدد كبير من البلديات الفلسطينية في الضفة وغزة،            السيطرة أعضاءها،  2005 في العام    أجريت

 قيادة فتح تشعر بقلق، خشية من مفاجآت قد تحدث في هذه االنتخابات التي ستكون مرآة لالنتخابـات                  أن
وتفيـد معلومـات     .أجريـت  ما   إذا النسب   أعلىالبرلمانية القادمة التي تطمح الحركة في الحصول على         

 تقوم حماس التي لن تـشارك       أن الحركة تخشى    أن من مصادر مطلعة في فتح،       "القدس العربي "وصلت  
  ."مستقلين"في االنتخابات بدعم مرشحين قريبين منها، يخوضون المعركة االنتخابية تحت ما يسمى 

 في الحركة ال تقلل من خطورة تيـارات         وساطاًأن هناك   إ، ف " حماس يمستقل"لى خشية فتح من     إ وإضافة
 الـذي   "الطريق الثالث " الذي يرأسه منيب المصري، و     "منتدى فلسطين "الضفة والممثلة في    المستقلين في   
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 ما قـررت خـوض      إذا مصطفى البرغوثي،    . التي يرأسها د   "المبادرة الوطنية " سالم فياض، و   .يرأسه د 
غمار االنتخابات في قوائم بعيدة عن تحالفات فصائل منظمة التحرير، خاصة وان هناك حضورا لهـذه                 

  .تيارات في بعض مناطق الضفةال
 مـا   إذا االنتخابات المحلية ستكون مقياسا لحجم قوتها في الشارع الفلسطيني           أنوترى تيارات المستقلين    

  .قررت خوض االنتخابات التشريعية
ـ     من معلومات فان اللجنة المركزية لحركة فتح وزعت خالل اجتماعها           "القدس العربي "وبحسب ما ورد ل

 ملف االنتخابات التي شكلت له في السابق مفوضية عليا يشرف عليهـا             إدارة على   إلشرافا مهام   األخير
 على االنتخابات في    اإلشراففأوكلت مهمة    . اللجنة المركزية كل حسب سكنه     أعضاءمحمد المدني، على    

 كل من اللواء جبريل الرجوب، وعبـاس زكـي،          إلى جنوب الضفة والتي تضم الخليل وبيت لحم،         أقاليم
 عزام  إلى جنين   وإقليم محمود العالول وجمال محيسن،      إلى نابلس   وإقليم حسين الشيخ،    إلى رام اهللا    إقليمو

  . طولكرم لتوفيق الطيراويوإقليماالحمد، 
 فـتح   بأعضاء سيستعين   إقليموبحسب ما اتفقت عليه المركزية فان كل عضو في المركزية يشرف على             

 على العملية االنتخابية التي ستبدأ      لإلشرافجانب قيادة فتح هناك،      إلىفي المجلس التشريعي في المدينة،      
  .باختيار ممثلي الحركة الذين سيخوضون غمار االنتخابات

ـ         و ن توزيـع مهـام     أ "القـدس العربـي   "ذكر محمود العالول مفوض التعبئة والتنظيم في مركزية فتح ل
  ."ليه الحركة لالنتخاباتاالهتمام العالي الذي تو" على القيادة جاء من باب اإلشراف
ن خارطة تحالفات فتح مع باقي فصائل منظمة التحرير لم تنتـه            أ "القدس العربي " علمت   اإلطاروفي هذا   

 هناك عقبات ال تزال تعترض التوافق على شكل التحـالف، مـع بعـض               أنبعد، وتؤكد مصادر مطلعة     
  .فصائل المنظمة، خاصة الجبهة الشعبية

 تكون رئاسة بلدية بيت لحـم       أن طالبت حركة فتح     فرة فان الجبهة الشعبية مثالً    وبحسب المعلومات المتو  
 تشغلها سيدة، وذلك بسبب وجود قاعدة كبيرة للجبهة         أن من نصيب شخصية مستقلة، على       أومن نصيبها   

 ملف بلديات رام اهللا والبيرة ونابلس التـي تطالـب           إلى إضافة لم يحسم بعد،     أمرفي هذه المدينة، وهو     
ائل المنظمة بحصص كبيرة في تمثيلها، وهي مطالب ترفض فتح لغاية اللحظة قبولها، وتبحث عـن                فص

  . تكون ملبية لشروطهاأخرىحلول 
 تحـالف،   إلـى  فتح ال تزال في طور المشاورات مع جميع الفصائل للوصول            أنويؤكد محمود العالول    

ال يعني  " التحالف   أن في ذات الوقت     أكدنه  ، لك "التحالف مع كل القوى   " حركته اآلن    أولويةن  أ إلىمشيرا  
  ." المجلس البلديأعضاءالمحاصصة في تقاسم 

 قيادة الحركة في اجتماعها األخير توافقت على عدم ترشيح شخصيات تعمـل            أن "القدس العربي "وعلمت  
 .، وان يكون التركيز في اختيار المرشحين على مدى قبولهم فـي الـشارع             واألمنيفي السلك العسكري    

 مهنية المرشح وحضوره وقدرته على      أساسها عملية االختيار سيكون     إنكده العالول الذي قال     أ أمروهو  
  . سيستثنون من عملية الترشحاألمن العاملين في قطاع أن إلى ، الفتاًاألصواتجلب 

  7/4/2010القدس العربي، 
  

  2011فبراير / ي تفويضه في شباط الذي ينتهباراك يرفض التمديد إلشكينازي .19
 الجيش أركانن رئيس أ أمس باراك إيهودعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أ .):ب.ف.ا( –القدس المحتلة 

 .إضافي لن يمدد له لمدة عام 2011 فبراير /الجنرال غابي اشكينازي الذي ينتهي تفويضه في شباط
 بأن تفويضه سينتهي كما قررت الحكومة في ركاناألالوزير اعلم رئيس " أن بيان لوزارة الدفاع وأفاد
وزارة "ن أ وأضاف.  بنيامين نتنياهو"واتخذ هذا القرار بموافقة رئيس الوزراء. 2011 فبراير /شباط

وعين اشكينازي لمدة  ." الجيشأركان المقبلة بحث الترشيحات لمنصب رئاسة األشهرالدفاع ستبدأ في 
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لكن يتم عادة تمديد تفويض رؤساء األركان لمدة عام، ما يعتبر طريقة .  خلفاً لدان حالوتسأعوام أربعة
  .للتعبير عن الرضا بالنسبة لوزير الدفاع ورئيس الحكومة

  7/4/2010الحياة، 
  

  أنباء إسرائيلية عن تحذير أمريكي من مغبة شن عدوان على غزة .20
اً من رئيس الوزراء اإلسرائيلي كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن اإلدارة األمريكية طلبت رسمي: )وام(

 باراك عدم تسخين الحدود مع قطاع غزة، وأشارت إلى أن شن إيهودبنيامين نتنياهو ووزير الحرب 
عدوان جديد على القطاع يعني المزيد من العزلة الدولية وضرب فرص السالم والمحادثات المتوقعة في 

 حالياً بردود أفعال موضعية على إطالق الصواريخ ستكتفي" تل أبيب"وقالت المصادر نفسها إن  .المنطقة
في حال عدم تطورها إلى إصابات في صفوف المدنيين وإصابة مدن مركزية في الجنوب، وأشارت إلى 

ال تقف وراء " حماس والجهاد والشعبية"يدرك أن حركات المقاومة الرئيسية " اإلسرائيلي"أن الجيش 
  . ات اإلسرائيليةإطالق الصواريخ األخير على المستعمر

  7/4/2010الخليج، 
  

  ردوغان أم على تهجيو.. ت العاهل األردنيرفض انتقادايليبرمان  .21
 ليبرمان رئـيس    أفيجدورهاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي،     .): ب.ف.ا( ، الحياة الجديدة  -القدس المحتلة   

 الملـك عبـد اهللا      ألردنياردوغان، ورفض االنتقادات التي وجهها العاهل       أالوزراء التركي رجب طيب     
 بهـا صـباح   أدلىواعتبر ليبرمان في تصريحات    . الثاني لسياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه عملية السالم      

 يتـرجم   األردنيالعاهل  : وقال.  حكومته قدمت الكثير من بوادر حسن النوايا       أن اإلسرائيلية   لإلذاعة أمس
  .األخيرةت التي قمنا بتقديمها في السنة بصورة غير صحيحة توجهات حكومة نتنياهو والتنازال

، قال ليبرمان   "إسرائيل"ـ ل أردوغان حول االنتقادات العنيفة التي وجهها       أسئلة على    ورداً أخرىمن جهة   
لم اسمعه يصدر رد فعل علـى       "ضاف  أو ". على حسابنا  اإلسالمييسعى للتقارب من العالم     "ردوغان  أ إن

 مشكلة مع ماليين    أيضاً في العراق، وهو يواجه      أوسلمون في باكستان    االعتداءات الدامية التي ارتكبها م    
 لم تبدأ مع حكومة نتنياهو      أردوغانالقصة مع   " وقال ليبرمان إن     ". في بالده وال يتمكن من حلها      األكراد

 ".ونحن نذكر انتقاداته لرئيس الدولة بعد عملية الرصاص المصبوب        ...ووزارة الخارجية برئاسة ليبرمان   
 لزعماء متطرفين أمثال معمر القذافي والى هوغو شـافيز،           رويداً إن أردوغان سيتحول رويداً   : "افضأو

  ". شخصياأردوغانليست مع تركيا بل مع "مشيرا إلى أن مشكلة إسرائيل 
، على سبيل المثال مع األكـراد، وهـم         أوالً يرشدنا لها، عليه حل مشاكله       أخالقمن يتحدث عن    : "وقال

  .."!ود والمسيحيين أو حتى من البوذيينليسوا من اليه
 7/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  على أغلبية مطالب أوباما" إسرائيل"مصدر مسؤول في ديوان نتنياهو يرجح أن توافق  .22

رجح مصدر مسؤول في ديوان رئيس الوزراء :  وكاالت األنباء، الدستور– عواصم ،القدس المحتلة
 على السواد األعظم من الطلبات التي تقدمت بها إدارة "إسرائيل"افق اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تو

 خالل زيارته األخيرة إلى واشنطن، فيما جدد نتنياهو أمس نتنياهو إلى أوباماالرئيس األمريكي باراك 
وقالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية انه من المتوقع أن  .الثالثاء رفضه وقف البناء االستيطاني في القدس

في مجلس الوزراء اإلسرائيلي، قريبا باستكمال الرد على المطالب األميركية، " منتدى السباعية"وم يق
وباما مطلع والمتعلقة بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، حيث من المرجح أن يقوم نتنياهو بتقديمها أل

لنووي المزمع عقده في األسبوع القادم، في حال قام بالمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة التسلح ا
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ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس أن قضية وقف االستيطان في  .العاصمة األمريكية األسبوع القادم
القدس تشكل محور خالف في أوساط السباعية، إذ لم يتم حتى اآلن التوصل بعد إلى تفاهم حول المطلب 

 المحتلة، وان ملف البناء في القدس برز خالل األميركي الخاص بوقف أعمال البناء في القدس الشرقية
  .احتفاالت اإلسرائيليين في عيد الفصح العبري

  7/4/2010الدستور، األردن، 
  

  وافقت على الدخول في مفاوضات حول القدس والالجئين والحدود" إسرائيل: "مريدور .23
ومة في مواصلة  الصهيونية، دان مريدور، إن ما يرغب رئيس الحكاالستخباراتقال وزير شؤون 

لقد اتفقنا معهم على الدخول "إخفائه أننا فعالً تحدثنا مع الفلسطينيين حول كل المواضيع الشائكة، مضيفاً 
الحدود، األمن، القدس، الالجئين، لكن : في مفاوضات الوضع الدائم التي تشمل جميع الحدود الشائكة

أرى أنه "ر أنه في ضوء الوضع الحالي وأوضح مريدو". سيكون من الخطر جداً إذا لم نصل التفاق
األيادي مع سالم فياض في جهوده إلقامة دولة فلسطينية خالل عامين بالتنسيق الكامل " تشبيك"يجب 

  ". معنا، وليس من طرف واحد، كما يهدد هو، وكما بات يسمع من قبل محافل داخل البيت األبيض
  )عن العبرية(القناة السابعة 

  6/4/2010، )1931(المعلوماتي، رقم العدد التقرير          
  

   وجمع معلومات عن أشكنازي شهراً لفلسطيني أدين بالتخابر مع حزب اهللا68السجن  .24
 المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة بيتاح تكفا، بالقرب من تل           أصدرت:  زهير اندراوس  -الناصرة  

اني من مدينة الطيرة، داخل ما يـسمى بـالخط           الثالثاء، الحكم على الشاب راوي فؤاد سلط       أمس،  أبيب
  . سنوات3 مع وقف التنفيذ لمدة  شهرا12ً إليها، يضاف  شهرا68ً، بالسجن الفعلي لمدة األخضر

 تقديم الئحة اتهام ضد سلطاني، اشتملت على تهمة ارتكاب مخالفات ضد امن             أعقابويأتي هذا الحكم في     
 أنوعلـم    . حزب اهللا اللبنـاني    إلى أي ونقل معلومات للعدو،     ،أجنبيالدولة، تمثلت في االتصال بعميل      

  . تهمة التخطيط الرتكاب جريمةأسقطتالمحكمة 
  7/4/2010القدس العربي، 

  
  يكثّف توزيع أقنعة الكيماوي والجرثومياالحتالل  .25

ب حسب نائب وزير الحر" اإلسرائيليين"بدأ توزيع ماليين من أقنعة الوقاية من الغاز على : )ب.ف.أ(
لقد تزودنا بماليين أجهزة الحماية من حرب "ماتان فيلناي الذي قال إلذاعة جيشه، أمس، " اإلسرائيلي"

بإمكان كل أسرة في "وأوضح انه )". أمس(جرثومية وكيميائية، ويبدأ توزيعها المكثف على األهالي 
خدامها من جانب مندوبين أن تتلقى هذه التجهيزات في المنزل وان يتم إرشادها عن كيفية است" إسرائيل"

أو الحصول عليها مباشرة ومجانا من شبابيك مكاتب )  يورو5( شيكل 25لقاء " اإلسرائيلي"عن البريد 
  ".عملية التوزيع ال ترتبط بأي خطر آن محدد"وأضاف ". البريد

  7/4/2010الخليج، 
  

   ذكرى النكبةإحياءلن نلتزم بقانون حظر : زحالقة .26
القة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في كلمته من على منصة الكنيست، قانون جمال زح. وصف النائب د

حظر احياء النكبة بالعنصري ألنه يستهدف المواطنين العرب ومؤسساتهم وقياداتهم، وفاشي ألنه يمس 
اقتراح القانون يدل على الخوف الذي أصاب : "وقال زحالقة في كلمته .بحرية التعبير بشكل أساسي

ن عليه من تنامي الوعي الوطني والسياسي لدى المواطنين العرب، وهو خير دليْل على أن القائمي
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:  زحالقة في كلمتهوأكد". أسبوعالسياسة اإلسرائيلية وصلت إلى الحضيض وتخترع قوانين عنصرية كل 
 المالئمة لن نحترم هذا القانون ألنه ال يحترمنا، وال يحترم ذاكرتنا ومواقفنا المعلنة، وسنجد الطرق"

  ".لتحديه وااللتفاف عليه، ونقول لكم ذلك سلفاً
  7/4/2010الدستور، األردن، 

  
   نار االنتفاضة الثالثةن في القدس ستشعلو منازلذا هدمتمإ: زحالقة .27

شهدت جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، سجاال صاخبا ونقاشا حادا حين تصدى رئيس كتلة التجمع 
ل زحالقة الدعاءات اليمين المتطرف، مؤكداً أن أية محاولة لالستمرار في سياسة جما.البرلمانية، النائب د

وعقدت ". ستشعل المنطقة بأسرها وستكون شرارة كافية الندالع االنتفاضة الثالثة"هدم البيوت في القدس 
 اللجنة جلستها لبحث قضية هدم البيوت في القدس الشرقية خاصة في حي سلوان، ومناقشة ما سمي

  .بالتأخير الحاصل في تنفيذ أوامر الهدم، بحسب طلب نواب من اليمين الصهيوني المتطرف
وشدد زحالقة في مداخلته على أن مدينة القدس هي مدينة محتلة، وبحسب القانون الدولي فإن سلطات 

ربية الدولة تتحمل كافة المسؤولية عن أحوال سكانها العرب، بما في ذلك قضايا األرض والمسكن والت
وبدالً عن ذلك نراكم تتصرفون كما في مستشفى المجانين وتلقون عود ثقاب مشتعل في حقل . والتعليم

  ".وعليكم تحمل المسؤولية عن أفعالكم المشينة من األشواك الجافة،
 7/4/2010الدستور، األردن، 

  
 الخارجية اإلسرائيلية ترحب بتصريحات العريفي وتوجهه إلى سفارتها في األردن .28

رحبت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بتصريح الداعية محمد العريفي بالقدوم إلى القدس لتصوير : تل أبيب
 التلفزيونية، مؤكدة ترحيبها بذلك، إال أنها وجهته إلى السفارة "اقرأ" لقناة "ضع بصمتك"حلقة من برنامجه 

وقالت الخارجية في بيان لها  .اإلسرائيلية في األردن لتقديم طلب رسمي للحصول على تأشيرة دخول
أمس إن كثيرا من مواطني الدول العربية واإلسالمية التي ال تقيم عالقات مع إسرائيل تقدموا بطلبات 

 .وذكرت منهم بعض الزوار القادمين من ليبيا وإندونيسيا وغيرهما. كهذه وحصلوا على تأشيرة
 7/4/2010الشرق األوسط، 

  
   مناورة واسعةأجرىوالجيش   على غزة قادم ال محالةيلي اإلسرائالعدوان: أمريكيمحلل  .29

ن أ،  األدنـى يرى الباحث جيفري وايت، من معهد واشنطن لسياسة الشرق           : زهير اندراوس  -الناصرة  
فهي جـزء مـن   .  من حدة التوتر   أيضا بالقرب منها تزيد     أواالشتباكات الجارية حاليا على طول الحدود       

.  والجيش اإلسرائيلي للسيطرة على السور والمنطقة العازلة الموازية لـه          صراع بين الفصائل الفلسطينية   
 نهج هجومي، لذلك يتوقع     إتباعويوضح ان العقيدة العسكرية اإلسرائيلية للرد على مثل هذه الحوادث هي            

قيام القادة العسكريين بالرد بقوة، باشتباكهم بصورة مباشرة مع النشطاء الفلـسطينيين داخـل المنطقـة                
 أيـضا ن الخالفات السياسية الفلسطينية تؤدي      أويبدو  . العازلة وحتى بمخاطرتهم في تحمل خسائر بشرية      

  . حدوث توتراتإلى
النقاش الداخلي داخل حركة    : ن مثل هذه النزاعات واضحة على عدة جبهات       أ األمريكيويضيف الباحث   

ئيل في البيئة الحالية؛ جهـود حمـاس        حماس بين المتشددين والبراغماتيين حول دور العمليات ضد إسرا        
ي منهمـا   أالرامية الى احتواء العناصر الجهادية في غزة، وتنافس حماس مع السلطة الفلسطينية حـول               

وعلى الرغم من ان الجيش اإلسرائيلي، برأي وايـت، ال يـسعى لخـوض              . تقود المقاومة ضد إسرائيل   
 أكملت، فقد   )الرصاص المصبوب (مة منذ نهاية عملية     حرب كهذه، فانّه يقوم فعال بالتحضير للجولة القاد       
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القيادة العامة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي مناورة عسكرية رئيسية ركزت على تجدد الصراع في قطـاع               
  . قرب الحدودإضافيةغزة، كما قامت إسرائيل بنشر بطاريات مدفعية 

  7/4/2010القدس العربي، 
  

  48 بي وتكاثر عرب الـقلق إسرائيلي من ميزان الهجرة السل .30
أعد قسم تخطيط السياسة في مكتب رئيس الحكومة وثيقة يقيم فيها الوضع الحالي بما يتعلق بالوضع 

  . الديمغرافي في الكيان ويعرض توصيات لخلق خارطة ديمغرافية تلبي مطلب يهودية الدولة العبرية
 يتحدث عن الجانب الديمغرافي ولاأل الوثيقة بطلب من رئيس الحكومة، ومكونة من فصلين أعدتوقد 

 بين الرأيفي المنطقة الممتدة بين النهر والبحر، ويتطرق فيها الى خطورة التناقص اليهودي وخالفات 
الخبراء والباحثين والفصل الثاني منها يتحدث عن الخارطة الديمغرافية داخل الكيان بما يتعلق بفلسطينيي 

  %. 20 الى حوالي  ويعبر عن قلقهم من ارتفاع نسبتهم48
 48 والربع المتبقي من فلسطينيي 75% تشكل "إسرائيل"وبموجب هذه الوثيقة فان نسبة اليهود داخل 

 ما كان يجب اخذ بالحسبان ضمن عدد إذا تشكل نقاشا األخيرةوقادمين جدد غير يهود، وهذه الشريحة 
  .  لهاإلخالصهماليهود كونهم قدموا الى الدولة العبرية 

 وجاء البند تحت 48 من الوثيقة يخصص معدوها شرحا حول ما يقلقهم من تكاثر فلسطينيي في جانب
وتقترح الوثيقة كيفية مواجهة ذلك لضمان سد الفجوة بين اليهود والعرب . عنوان اتجاهات الخصوبة

 معدي الوثيقة فان تشجيع الهجرة مقابل تقليص الهجرة وبرأي والدة، 820و ألفا 15والتي تشكل 
 تشجيع اليهود إلى إضافة الحلول لتقليص هذه الفجوة أفضلمعاكسة وزيادة عدد السكان العائدين للكيان ال

 والعمل على تقليص عددهم في األجانبكما تشمل المقترحات العمال . األوالد عدد اكبر من إنجابعلى 
 .البالد

  7/4/2010الدستور، األردن، 
  

  ائد المنطقة الجنوبية األوفر حظا بين المرشحين بدء السباق على خالفة رئيس االركان وق .31
 اعالن وزير الحرب االسرائيلي أيهود براك الليلة الماضية عدم تمديـد واليـة رئـيس                :القدس المحتلة 

االركان الجنرال غابي اشكينازي بسنة خامسة بعد ان تنتهي والية السنوات االربـع قـد فـتح رسـميا                   
  .الصراع على خالفة الجنرال اشكنازي

الميجر جنرال يـوأب غاالنـت قائـد المنطقـة          : والمرشحون األربعة لخالفة رئيس االركان الحالي هم      
الميجـر جنـرال بينـي غـانتس نائـب رئـيس            ; الجنوبية الذي يعتبر األوفر حظا واقوى المرشحين      

لينـسكي  الميجر جنرال غادي ايزنكوت قائد المنطقة الشمالية والميجر جنرال احتياط موشيه كاب           ;األركان
  .نائب رئيس االركان سابقا الذي اعتزل الخدمة العسكرية

 هـو   - عامـا    51 البالغ من العمر     -وبحسب تقديرات المحللين العسكريين فان الميجر جنرال غاالنت         
 نظـرا   - 2011 الذي ستنتهي واليته في شباط فبراير        -صاحب الحظ األوفر لخالفة الجنرال اشكنازي       

عاليا أداءه العسكري وايهود باراك هو الذي سيبت في مسالة تعيين خليفة رئـيس              الن وزير الدفاع يثمن     
النت يملك سجال حافال باإلنجازات القتالية والعملياتية علمـا         زد على ذلك ان الميجر جنرال غا      . االركان

وقاد لواء جنين وأشغل منـصب      ) 13شايتيت  (بانه كان قاد وحدة مغاوير البحر المختارة المعروفة باسم          
كما اكتسب خبرة سياسية وعسكرية خالل واليته كالسكرتير العسكري لرئيس الـوزراء            . قائد فرقة غزة  

وخالل واليته الحالية قائدا للمنطقة الجنوبية قاد الميجـر جنـرال           .  سنوات 3ون لمدة   االسبق اريئيل شار  
  .في قطاع غزة) الرصاص المصبوب(غاالنت عملية 
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ويشار الى ان الجنرال اشكنازي كان عارض بشدة في الصيف الماضي تعيين الميجر جنـرال غاالنـت                 
  .جر جنرال غانتس لهذا المنصبنائبا له رغم تأييد ايهود باراك له وفضل تعيين المي

ومن جهة أخرى أشغل غاالنت في مشواره العسكري منصبي ميجر جنرال فقط علما بان              . هذا من جهة  
وفي حالة تعيينه رئيسا لألركان فسيتم ذلك بدون ان         . قائد المنطقة الجنوبية  : احدهما فقط يعتبر ذا مغزى    

ويعيد معارضو غاالنت الى األذهان     . طقة أخرى يمر عبر منصب نائب رئيس االركان او منصب قائد من         
  .حقيقة اسر الجندي غلعاد شاليط خالل والية غاالنت قائدا للمنطقة الجنوبية

ويشار الى أن الجنرال اشكنازي كان عارض بشدة في الصيف الماضي تعيين غاالنت نائبا له رغم تأييد                 
  .ي هذا المنصبايهود باراك له وفضل تعيين الميجر جنرال بيني غانتس ف

 فيملك هـو    - المرشح الثاني لخالفة الجنرال أشكنازي       -أما نائب رئيس األركان الميجر جنرال غانتس        
 في لواء المظليين ثم قاد وحدة       890األخر سجال حافال في مشواره العسكري حيث سبق له ان قاد كتيبة             

مظليين ثم قائد فرقة الضفة وقائد المنطقة       المختارة وأشغل منصب قائد لواء الخليل وقائد لواء ال        ) شالداغ(
  .الشمالية وقائد القوات البرية والملحق العسكري لجيش االحتالل في واشنطن

ويقول معارضو غانتس انه تمت ترقيته الى مناصب قيادية في جيش االحتالل في غضون فترات زمنية                
دئ بتوجيه انتقادات الذعـة مـن صـفوف         وبعد انتهاء الحرب اللبنانية الثانية ب     . قصيرة اكثر من الالزم   

الجيش الى طريقة أداء الميجر جنرال غانتس لمهام منصبه قائدا للقوات البرية وذلك بعد ان اتـضح ان                  
  .الجاهزية القتالية للجيش في تلك الحرب لم تكن بما فيه الكفاية

 7/4/2010وكالة سما، 
  

  الء منزليهما خالل شهرجمعية استيطانية تنذر عائلتين في حي الشيخ جراح بإخ .32
سلّم محامي جمعية استيطانية إسرائيلية عائلتي الداودي والدجاني إنذاراً  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط

، المقام عليها األرض منزليهما في حي الشيخ جراح في القدس في غضون شهر بداعي ملكية بإخالء
  .االستيطانية اإلسرائيلية) نحالت شمعون(المنزالن لجمعية 

تم تسليم عائلتي الدجاني والداودي ": األيام"وقال حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، لـ
 األرضاالستيطانية اإلسرائيلية التي تدعي ملكية ) نحالت شمعون( من محامي جمعية إخالء إنذارات

 حكم محكمة إلى في موقفها  منزالً في حي الشيخ جراح، وقد استندت الجمعية اإلسرائيلية28المقام عليها 
 منزليهما في غضون إخالء يطلب من العائلتين األرض لهم وان صاحب األرض أنإسرائيلية تدعي 

 من الجهة التي تعتبر نفسها صاحبة حق إنذار وإنمانذاراً قضائياً، إهذا ليس : "ضاف عبد القادرأو .شهر
 بإخالء إنذاراتات استيطانية بتسليم ، وقد حصل في مرات سابقة أن قامت جمعياألرضالتصرف في 

 إلعداد محكمة الصلح اإلسرائيلية إلى المحكمة وفي هذه الحالة سنتوجه إلى آنذاكلعائالت وقد توجهنا 
 اإلنذارينبهذين " انه إلى عبد القادر  وأشار". المنزلينبإخالء الجمعية االستيطانية إنذارالئحة دفاع ضد 

  ". منازل في الشيخ جراح8 إلى خالءباإليصل عدد المنازل المهددة 
 أن غير لألرضوقد تمكنت العائالت من جلب تأكيدات موثقة من الطابو التركي بملكية فلسطينية 

 وثائق قدمتها الجمعية االستيطانية اإلسرائيلية إلى واستندت اإلثباتاتالمحكمة اإلسرائيلية لم تنظر في هذه 
 . مزورةأوراق أنهاوالتي يقول فلسطينيون ومحامون 

  7/4/2010األيام، فلسطين، 
  

  بعدم زيارة القدس" العريفي"علماء فلسطين تطالب رابطة  .33
طالب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين وخطيب المسجد األقصى : الضفة الغربية

 لقدس والمسجد بالعدول عن زيارته ل" محمد العريفي"والنائب في المجلس التشريعي؛ الداعيةَ السعودي
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مع حبنا للشيخ العريفي وتقديرنا : ""إخوان اون الين" في تصريحات خاصة لـ،"البيتاوي"وقال  .األقصى
لدوره الدعوي في مجال خدمة اإلسالم ودعمه للمقاومة المشروعة؛ إال أننا نرفض هذه الزيارة؛ ألنها 

تالل، وكنا نتمنَّى أن تتم هذه الزيارة بعد تأتي في الوقت الذي ما زال فيه المسجد األقصى في قبضة االح
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تطبيع العالقة مع  ".تحرير القدس وفلسطين من الصهاينة

االحتالل؛ ألنها لن تتم دون تنسيق مع الكيان الصهيوني، وقد تشجع دعاةً ومشايخ آخرين على االقتداء 
  ..".من سن سنة سيئة"ن تندرج هذه الزيارة تحت قاعدة بالشيخ العريفي، والخوف من أ

واستغرب البيتاوي من توقيت هذه الزيارة التي تأتي في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية على 
  ".اجتهدت فأخطأت يا شيخنا: القدس والمسجد األقصى، واختتم البيتاوي حديثه للشيخ العريفي قائالً

  6/4/2010إخوان أون الين، 
  

  مواد البناء لم تدخل غزة وحديث االحتالل عن تسهيالت هدفه التضليل: الخضري .34
 األنباء أن أمس النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أكد:  اشرف الهور-غزة 

 قطاع غزة تعد تصريحات هدفها تجميل إلى كميات من االسمنت إدخال "إسرائيل"التي تتردد عن نية 
 االحتالل أن نسخة منه "القدس العربي"كد الخضري في تصريح تلقت أو . العالمأمامورة االحتالل ص
 حصار غزة وفتح المعابر إلنهاءيخادع المجتمع الدولي وكافة المسؤولين الذين يطالبون بشكل مكثف "

  ." لتضليل الرأي العامأيضاًالتجارية عبر هذه التصريحات التي تهدف 
 آالف صنف عبر المعابر أربعةزة ما زالت تعيش تحت حصار مشدد ويمنع دخول  غأنوشدد على 

  . صنفا80ًبحجج واهية وال يسمح سوى بمرور 
 مستلزمات القطاع وإدخال الفوري في فتح كافة المعابر المغلقة اإلسراعوطالب الخضري بضرورة 

 إسرائيلير الخضري من مخطط وحذ . وحصمةوأخشابالمختلفة بما فيها مواد البناء من اسمنت وحديد 
 سالم الذي أبو قطاع غزة، عبر تخصيص معبر كرم إلىيمنع بموجبه دخول كميات كبيرة من االسمنت 

 يضغط على  ودولياًوإسالمياً  عربياًتدخالً" القطاع يحتاج أنوبين  . عبور كميات قليلة جداًإالال يحتمل 
 ." المرافق المهمة والحيوية للسكانوإقامة دمرته الحرب  مواد البناء، وترميم مابإدخالاالحتالل ليسمح 

  . ما يقدر بثالثة آالف طن من االسمنت ومواد البناءن قطاع غزة يحتاج يومياًألى إ الخضريشار أو
  7/4/2010القدس العربي، 

  
  مصرمع جراء انهيار نفق أرضي على الحدود ستة ونجاة وفاة فلسطيني : غزة .35

 قتل أمس وأصيب عدد آخر جراء انهيار نفق أرضي سطيني أن عامالًأعلن مصدر طبي فل: لندن
  .للتهريب كانوا يعملون داخله على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر

وذكر المصدر أنه جرى انتشال العامل جثة هامدة داخل النفق المنهار قرب بوابة صالح الدين في مدينة 
وال . مغادرة النفق إلى الجانب المصري من الحدودوتمكن الناجون من . رفح أقصى جنوب القطاع

  .يعرف اإلجراء الذي يمكن أن تتخذه السلطات المصرية بحق هؤالء الفلسطينيين
   . جراء حوادث األنفاق فلسطينياً عامال140ًوترصد مؤسسات حقوقية فلسطينية مقتل أكثر من 

 7/4/2010الشرق األوسط، 
  

  ظاهرين في غزةقوات االحتالل تطلق النار على مت .36
 أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتركزة على الحدود الشمالية لقطاع غزة نيران أسلحتها بكثافة :غزة

) ايرز( أمس قرب معبر بيت حانون "الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني"باتجاه مسيرة سلمية نظمتها 
عشرات المتظاهرين، بينهم سبعة أجانب، وقال منسق الحملة محمود الزق إن  .من دون وقوع إصابات
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.  الحزام األمني المطوق للقطاعإقامةشاركوا في المسيرة السلمية التي نظمتها الحملة للتعبير عن رفضها 
جهود المقاومة الشعبية يجب أن ينظر إليها إيجاباً، وهي ليست بديالً من أشكال المقاومة "وأضاف أن 

أننا في حاجة إلى استنفار طاقات شعبنا الفلسطيني ليرشق الطفل "، وشدد على " ضد االحتاللاألخرى
  ." بالحجارة ويتعارك المسن معهم باأليدي وترفع النساء العلم الفلسطينياإلسرائيليينالجنود 

  7/4/2010الحياة، 
  

   كافة السجونفي عن الطعام اإلضرابات أول أيام يعلنوناألسرى  .37
 عن الطعام ضمن المشروع اإلضراباتليوم األربعاء هو أول أيام  أن ااالحتالل سجون فيأعلن األسرى 

 أكثر من عشرة سجون في يخوضه ما يزيد عن ثمانية أالف أسير وأسيرة فلسطينية الذي النضالي
 أكثر من معتقل مع فيوأضاف األسرى أن إدارة مصلحة السجون جلست  .مركزية وثالث معتقالت

 :لخمسة العامة لدراستها وأهمها األسرى، واستمعت لمطالبهم اممثلي
 األسرى في زياراتهم على حواجز جيش االحتالل أهاليالمعاملة المهينة والقاسية التي يتعرض لها : أوالً

 ".اإلسرائيليةمصلحة السجون " وبوابات ما تسمى اإلسرائيلي
 سنوات تحت أربع من أكثر منذ أهاليهم قطاع غزة من زيارة ألسرىالحرمان المجحف والظالم : ثانياً

 . شاليطاإلسرائيليذريعة أسر الجندي 
 بحجج وذرائع أبنائهم من زيارة 48 ـ في الضفة الغربية والقدس والاألسرى أهاليمنع المئات من  :ثالثاً
 .. فارغة وباطلةأمنية
 ..األهالي الكتب عبر زيارات إدخالمنع قناة الجزيرة الفضائية ومنع : رابعاً
 امتحانات الثانوية العامة وفق المنهج الفلسطيني، ومطالب عامة إلىسرى من التقدم حرمان األ: خامساً

 .تخص كل سجن على حدة
 7/4/2010، 48عرب

  
  في اليوم العالمي للطفل الفلسطيني" شموع الحرية"أطفال األسرى يقودون : غزة .38

يوم الطفل "بمناسبة " يةشموع الحر" شارك مئات األطفال من أبناء األسرى في مسيرة أضاؤوا فيها :غزة
وتجمع  .، تلبية لدعوة اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار واللجنة الوطنية لنصرة األسرى"الفلسطيني

 بينهم عشرات األشقاء وجميعهم 5/4األطفال في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة مساء االثنين 
  . أو عامين أو حتى عشرة وعشرين عاماًحرموا من أحضان آبائهم الذين غيبتهم سجون االحتالل لعام

 من غزة من زيارة أبنائهم منذ فرض الحصار على القطاع  أسيرا775ًوتمنع سلطات االحتالل عوائل 
  .لإلمعان في إيذاء أبناء القطاع" مقاتل غير شرعي"، واستحدثت قانون 2006عام 

 بضرورة السماح ألهالي األسرى وطالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
  .من غزة بزيارة أبنائهم، إلى جانب تحسين أوضاع األسرى ومنحهم حقوقهم

  6/4/2010 قدس برس،
  

   الشهر الماضي330 فلسطينيين واعتقل أكثر من ثمانيةاالحتالل قتل : مؤسسة حقوقية .39
سرائيلي واصلت سياساتها قوت االحتالل اإل" قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إن :نابلس

القمعية بحق الشعب الفلسطيني خالل الشهر الماضي من عمليات قتل واعتقال وتوغالت في األراضي 
نسخة عنه، إلى " قدس برس" وصل 6/4 المؤسسة في تقرير أصدرته يوم الثالثاء توأشار ".الفلسطينية

 مواطنين فلسطينيين، وكان من 8نصرم  الممارس/ أنه استشهد في األراضي الفلسطينية خالل شهر آذار
  . مواطنين في قطاع غزة4 شهداء من الضفة الغربية اثنان منهم أطفال، في حين استشهد 4ضمنهم 
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 مارس الماضي /وأكد التقرير أن قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت حمالتها االعتقالية خالل شهر آذار
قاالت خالل الشهر المنصرف بتصاعدها بحق  مواطناً، وتميزت االعت330حيث اعتقل أكثر من 

الفلسطينيين المقدسيين حيث تم اعتقال العشرات من المقدسيين خالل المواجهات التي وقعت في المدينة 
  .المقدسة عقب افتتاح كنيس يهودي قرب المسجد األقصى وامتدت إلى أنحاء مختلفة من الضفة الحقاً

  6/4/2010 قدس برس،
  

  ناعية فلسطينية في بيت لحمإنشاء أول منطقة ص .40
سيتم خالل األسبوع الحالي تدشين أول منطقة صناعية في األراضي الفلسطينية : .)ب.ف.أ( –بيت لحم 

 .على مشارف بيت لحم بدعم من فرنسا، بطموح دعم النمو االقتصادي في الدولة الفلسطينية المستقبلية
بي بيت لحم عند سفح تل هيروديون الشهير وتالل  جنووتمتد هذه المنطقة الصناعية على عشرين هكتاراً

 وزير الصناعة الفرنسي كريستيان إستروزي وسيدشن هذا المركب الصناعي غداً. جنوب الضفة الغربية
 وهو يهدف إلى 2011 من بداية  اعتباراًيرافقه وفد من رجال األعمال، على أن يصبح المركب عمالنياً

  . إلى ألف وظيفة500إحداث ما بين 
 7/4/2010الشرق األوسط، 

  
  2013 رخصة محمول ثالثة في إصدارالسلطة الفلسطينية تعتزم  .41

 رخصة ثالثة للهاتف إصدار تنوي إنها قالت السلطة الفلسطينية يوم الثالثاء : على صوافطة-رام اهللا 
ثالثة في وقال وزير االتصاالت الفلسطيني مشهور أبو دقة انه يمكن استيعاب شبكة ، 2013المحمول في 

كل الخبرات "إن وقال الوزير  .2012 وأضاف أن عملية تقديم العطاءات ستبدأ في ،السوق الفلسطينية
  ." لمشغل ثالث هناك مجاالًأنوالدراسات تقول 

  . الترددات الالزمة لشبكة ثالثةإتاحة "إسرائيل" الفلسطينيين يطلبون من إنوقال أبو دقة 
  6/4/2010وكالة رويترز، 

 
  ن تغادران غزة إلى السعوديةاان السياميالتوأم .42

 فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي في صورة استثنائية أمس للسماح للتوأمين السياميين :غزة
ريتال وريتاج أبو عاصي بالسفر إلى مدينة العريش للتوجه من مطارها إلى السعودية، حيث سيجري 

وأعلنت هيئة المعابر والحدود في الحكومة  .مستشفياتفريق جراحي سعودي عملية لفصلهما في أحد ال
  . مغادرة التوأمين عصر أمسفي غزة

  7/4/2010الحياة، 
  

  "صعب وخطير" "إسرائيل"مستقبل : العاهل األردني .43
اهللا  عبـد   العاهل األردني  ، أن عمان حاتم العبادي  نقالً عن مراسلها في      7/4/2010العرب، قطر،   نشرت  
 بأنهـا هـي     "إسـرائيل " عالقة بالده مع     زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً    هاجم رئيس الو   الثاني

 نتيجة السياسة التـي يتبعهـا نتنيـاهو منـذ توليـه الحكومـة               1994 منذ توقيع معاهدة السالم      "األسوأ"
في وضع صعب وخطير في المستقبل إال في حال حل المشاكل القائمـة             " إن إسرائيل    :وقال .اإلسرائيلية

ن، ذلك أن ثلث الدول األعضاء في األمم المتحدة ال تعترف بإسرائيل، ويوجـد عالقـات دبلوماسـية         اآل
  ."لكوريا الشمالية أفضل مما يوجد إلسرائيل

 األميركية إنه سيطلب من الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا           "وول ستريت "وأكد في تصريحات لصحيفة     
 والفلسطينيين، وذلـك بنـاء علـى    "إسرائيل"لسلمية بين األسبوع القادم فرض جدول زمني للمفاوضات ا  
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منذ أن التقيت نتنياهو قبل عام حاولت أن أتفهم أن العمليـة            "وقال   .الوضع األمني المتدهور في المنطقة    
السلمية في المنطقة سوف تستمر، ولكن بعد مرور عام على ذلك، فإن هذه التوقعات قد تالشت ليس فقط                  

 ولكن على المسار العربي أيضاً، وهذا نتيجة للسياسة التي يتبعها نتنيـاهو منـذ               على المسار الفلسطيني  
  ."توليه منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية

 67 اعتبر استمرار االستيطان في المناطق التـي احتلـت عـام             العاهل األردني وبحسب الصحيفة، فإن    
  .1994ردنية اإلسرائيلية منذ عام وبالخصوص مدينة القدس قد أدت إلى تراجع كبير في العالقات األ

حول استئناف عملية السالم في الـشرق        أن العاهل األردني قال      ،7/4/2010الحياة الجديدة،   وأضافت  
 إلـى  وأشـار . بسبب التوتر الكبير في المنطقـة     " إننا قلقون جدا من إضاعة المزيد من الوقت        "األوسط

 ".كارثيـة " آثارهـا سـتكون      أن معتبـراً " فاضة ثالثة  انت إطالق) الفلسطينية(محاولة بعض المجموعات    "
ال "كد انه في ظل هـذه العوامـل          وأ . لالنفجار في أي وقت    تشكل برميل بارود قابالً   " القدس   أن وأضاف

يمكن استمرار الوضع الراهن ألن ذلك سيؤدي إلى تفجر األوضاع في حرب جديدة تزيد مـن معانـاة                  
  ".جميع شعوب المنطقة

   
   مبادرة السالم العربيةأساس على اإلسرائيلي لحل شامل للنزاع العربي اني يدعوالرئيس اللبن .44

لممارسات  اندد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في الدوحة مساء الثالثاء بتصاعد: الدوحة
 مبادرة السالم أساس على اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين داعيا لحل شامل للنزاع العربي اإلسرائيلية

 في ممارساتها التعسفية ضد الفلسطينيين وفي إسرائيلاستمرار "لى إ الرئيس اللبناني ، وأشارربيةالع
دعم كل  "إلىودعا سليمان  ". والمسيحيةاإلسالميةحصار غزة وبناء المستوطنات والتعرض لمقدساتنا 

ي ذلك مشكلة  سالم شامل وعادل في الشرق األوسط يعالج كافة أوجه النزاع بما فإلنشاءجهد هادف 
الالجئين الفلسطينيين على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية 

  ".اإلرهابضرورة االستمرار في محاربة  "إلىداعيا " للسالم في جميع مندرجاتها
 7/4/2010القدس، فلسطين، 

  
 فليساند األوروبيون الشعب الفلسطيني: فضل اهللا .45

عالمة السيد محمد حسين فضل اهللا، السفيرة البريطانية لدى لبنان فرانسيس ماري غاي، وتناول استقبل ال
اللقاء الموقف األوروبي من القضية الفلسطينية على ضوء عمليات التهويد المستمرة من سلطات 

التي أن تقف دول االتحاد األوروبي مع العناوين "االحتالل اإلسرائيلي، وشدد فضل اهللا على وجوب 
تطلقها في مسألة حقوق اإلنسان، وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، لتكون إلى جانب الشعب 
الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي الساعي لتهويد البقية الباقية من فلسطين المحتلة، والذي 

 . "ي لقطاع غزةيواصل عملياته اإلرهابية في الضفة الغربية، إلى جانب حصاره الوحشي وغير اإلنسان
  7/4/2010السفير، 

 
  الرابطة البرلمانية لنصرة فلسطين في لبنان تدين االعتداءات والغارات الصهيونية على غزة .46

اجتماعهم الشهري " رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين"عقد البرلمانيون اللبنانيون األعضاء في 
االعتداءات والغارات الصهيونية التي "اناً دانوا فيه وأصدر المجتمعون بي. الدوري في مركزها الرئيسي

تشن على أهلنا في غزة، مطالبين الحكومات العربية واإلسالمية بالتحرك الفوري لحماية أهل غزة ورفع 
الحصار الظالم الذي ال يزال يحصد أرواح المرضى من العجز واألطفال، كما دانوا تهويد القدس 

حية واستهداف عروبة القدس وتهجير أهلها مستغربين غفـوة الشعوب والمقدسات اإلسالمية والمسي
  ".العربية واإلسالمية عن فلسطين وشعبها
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القرارات التي تمخضت عنها قمة سرت ال تلبي الحد األدنى من آمال الشعوب "واعتبر المجتمعون أن 
ورأوا انه . حقوقهم وأرضهم، مؤكدين أن استمرار الرهان على المفاوضات لن يعيد للفلسطينيين "العربية

 مليون دوالر للقدس، ترصد الحكومة اإلسرائيلية 500في مقابل رصد الحكام العرب لمبلغ ال يزيد عن "
وأكد المجتمعون، في أجواء ".  مليار دوالر لالستيطان وعمليات التهويد في المدينة المقدسة14أكثر من 

ضرورة الصمود والتشبث باألرض، مشددين على أن ، على "يوم األرض"الذكرى الرابعة والثالثين لـ
  ".خيار المقاومة والنضال هو الخيار الوحيد الذي اثبت جدواه وصوابيته الستعادة األرض والمقدسات"

  7/4/2010السفير، 
  

  لم تتوقفالدولة العبرية مع ناقتعالالحكومة اإلسرائيلية مكونة من ثالثة رؤوس و: غانوردأ .47
 الفرنسية قبل وصوله أمس إلى فرنسا أن العالقات مع "لو فيغارو"صحيفة  دوغانأبلغ أر: حلمي موسى

وهناك مثل تركي . لم تتوقف، لكن عندما ترتكب أخطاء في المنطقة ال ينبغي أن نغمض أعيننا" "إسرائيل"
. حوونحن نتصرف على هذا الن.  مؤلمة لكنها هي الحقيقة الصديق الحقيقي قد يقول أقواالًإنقديم يقول 

باإلسهام "وطالب الحكومة اإلسرائيلية . "ولألسف، فإن إسرائيل اليوم ال تؤيد السالم في الشرق األوسط
 . " من ثالثة رؤوس، وال نعرف لمن نصغي أو من نصدقفي السالم رغم أنها مكونة حالياً

  7/4/2010السفير، 
  

  إيران تهدد بضرب تل أبيب إذا تعرضت لهجوم .48
ن قائد عسكري إيراني أمس أن صواريخ إيرانية ستضرب تل أبيب إذا تعرضت أعل: االتحاد، وكاالت

وقال مساعد ممثل المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي في . إيران ألي هجوم صاروخي
 أصبحت قوة صاروخية إيران األعداء يعلمون أن إن" اإليراني مجتبى ذو النور "الحرس الثوري"

وأضاف في . "طلقوا صاروخاً على إيران، فستضرب صواريخ إيرانية قلب تل أبيبويعلمون أنهم إذا أ
 لألنباء اإليرانية شبه الرسمية على العدو اختبار مصيره عبر إطالق صاروخ "فارس"تصريح بثته وكالة 

  ." قبل أن تنكشف غبرة إطالق صاروخهأبيبواحد صوب إيران ليرى استهداف قلب تل 
  7/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  لقدسل مليون دوالر خصصت 500الجامعة العربية لم يصلها دوالر واحد من : مسؤول عربي .49

أكد مسؤول عربي أن المساعدة التي قررتها القمة العربية في ليبيا الشهر الماضي للقدس : القاهرة
وقال إن . "اماتهالم يصل منها دوالر واحد، ولم تدفع أي دولة التز" مليون دوالر، 500المحتلة، وقدرها 

هناك اجتماعاً سيعقد قريباً لتقسيم المبلغ على جميع الدول العربية بالتناسب مع مساهماتها في موازنة 
هناك نحو سبع دول ال تدفع حصتها في "وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن  .الجامعة

انيا والسودان وجزر القمر التبرعات للقدس أو للسلطة الفلسطينية، وهي جيبوتي والصومال وموريت
 500وقال إن التزامات هذه الدول من الـ . "والعراق ولبنان واليمن بسبب ظروفها االقتصادية السيئة

  ."وستوزع على دول عربية أخرى" مليوناً، 90مليون دوالر تبلغ نحو 
  7/4/2010الحياة، 

  
 ن من إنهاء اإلجراءات حتى اآلن لن يذهب كداعية أو إعالمي ولم يتمك"العريفي: ""الشرق األوسط" .50

العريفي لم السعودي محمد ن الداعية أ "الشرق األوسط"لـتحدثت مصادر مطلعة وقريبة : هدى الصالح
القدس مدينة يتمكن حتى اللحظة من إنهاء إجراءات السماح له بدخول األراضي الفلسطينية أو زيارة 

در إيجابية حتى اللحظة بهذا الشأن، إضافة إلى عدم ، موضحة المصادر ذاتها أنه ال يوجد أي بواتحديداً
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وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي أحاط به المصدر زيارة العريفي  .وضوح الرؤية في هذا األمر
 منع المسؤولين في قناة اقرأ توضيح أي جوانب في مسألة زيارة العريفي إلى القدس، القدس، مؤكداً

ة القادم لمعرفة جميع التفاصيل من خالل برنامج العريفي ذاته الذي  االنتظار حتى يوم الجمعمقترحاً
، فإن "الشرق األوسط"سيوضح فيه جميع مالبسات الموضوع، وتبعا للمصادر ذاتها التي تحدثت مع 

 في الوقت ذاته العريفي لم يتقدم بزيارة القدس كداعية أو إعالمي، دون توضيح ماهية التمثيل، نافياً
 .كة حماس إلتمام إجراءات الزيارةالتنسيق مع حر

 7/4/2010الشرق األوسط، 
  

   العريفي إلى التراجع واالعتذار للمسلمينيدعو :الباحث السعودي عوض القرني .51
 عوض القرني إعالن الداعية .الباحث السعودي في الشؤون اإلسالمية دورفض أستاذ العقيدة  :الرياض

منها، واعتبر " ضع بصمتك" "إقرأ"جيل برنامجه على قناة  محمد العريفي زيارة القدس وتس.السعودي د
وأكد القرني في تصريحات خاصة  . وجب التراجع عنه واالعتذار للمسلمين عنهذلك خطأ شرعياً

 أن مبدأ تعامل علماء المسلمين وعامتهم مع القضية الفلسطينية ال يزال محكوماً" قدس برس"لـ
سب إلى الشيخ محمد العريفي غير صحيح، وإذا كان األمر أرجو أن يكون ما نُ: "باالحتالل، وقال

  .، على حد تعبيره"صحيحا فأرجو أن يبادر للتراجع عنه واالعتذار للمسلمين عنه
  6/4/2010قدس برس، 

  
  سلطات األمن المصرية عذبت أطفاالً فلسطينيين": جيروزاليم بوست" .52

 يدعى لية، أمس الثالثاء، أن فتى فلسطينياًاإلسرائي" جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة
محمد فرماوي، عاد إلى أسرته مرة أخرى بعد أن اعتبروه من الشهداء عندما ساد اعتقاد أنه قتل على 

إن الطفل الفلسطيني كان "وقالت الصحيفة . أيدي القوات اإلسرائيلية األسبوع الماضي في قطاع غزة
 اعتقاله على الحدود لدخوله األراضي المصرية عبر إحدى  في إحدى السجون المصرية بعدمحتجزاً
إنه كان يجمع الحجارة مع فتيان فلسطينيين بالقرب من مطار غزة )  عاما15(وقال فرماوي  ".األنفاق

الدولي عندما سمع صوت إطالق نار، مما دفعه وعدد من زمالئه إلى الهروب باتجاه الحدود المصرية 
 الذي ،وأضاف فرماوي . قادته إلى داخل الحدود المصريةالتيق الصغيرة واالختباء في إحدى األنفا

 إنه بمجرد خروجه وزمالئه من النفق ، أيام في إحدى السجون المصرية على حد قول الصحيفة3قضى 
 قيدتهم وغطت أعينهم واقتادتهم إلى التيفقد وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل قوات األمن المصرية 

إن أفرادا من األمن المصري ضربتهم بالمضارب واألسالك : "ال الفتى الفلسطينيوق. إحدى السجون
 ".الكهربائية ثم أجبرتهم على النوم على األرضيات بدون أغطية أو وسادات

  7/4/2010السبيل، األردن، 
  

   دور حماس في المنطقةإضعاف مقابل أمريكيةمصر تتلقى مساعدات : "ساينس مونيتور" .53
األميركية أن تصاعد التوتر بين " كريستيان ساينس مونيتور"قالت صحيفة  :كتبت رضوى جمال

 وحماس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة يتجه إلى مواجهة أخرى بين الطرفين، "إسرائيل"
نتقاد الحصار الذي اوأضافت أنه على الرغم من قيام نشطاء حقوق اإلنسان بدعم أهالي غزة بشكل و

  .كل مستمر، فإنه غالباً ما يتم التغاضي عن دور مصر المجاورة بش"إسرائيل"تفرضه 
صحيفة عن سبب قيام مصر بالمساعدة في حصار غزة و إبقاء حدودها مع غزة مغلقة بشكل الوتساءلت 

  .كبير على الرغم من الغضب الكبير للجماهير في جميع أنحاء العالم اإلسالمي
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اء هذه الخطوة هي المنافسات اإلقليمية والتحالفات الدولية، وأشارت إلى أن المحللين يرون أن الدافع ور
 التي تتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة، وفي الوقت نفسه "إسرائيل"فمصر ال تريد أن تخفف الضغط على 
حماس والتي تسيطر على القطاع، كما يعتقد الكثير من حركة فإن مصر لها مصلحة في إضعاف 

  .ة تلعب دوراً في الحصار على الرغم من أن مصر تنفي ذلكالمحللين أن الضغوط األمريكي
وتقول الصحيفة أنه على الرغم من مصر لديها العديد من األسباب الخاصة إلبقاء معبر رفح مغلقاً، إال 

 2 والتي تمنح مصر حوالي ، من ضغوط الواليات المتحدة، جزئياً،أن الكثيرين يعتقدون أن القرار ناتج
  .لمساعدات سنوياً، وتحب أن تضعف من دور حماس في المنطقةمليار دوالر من ا

  2/4/2010، المصريون
  

  حتى االثنين المقبل لتسليم ردها على شروط استئناف المفاوضات" إسرائيل"واشنطن تمهل  .54
أن إدارة " الخلـيج " من واشنطن أن مصادر دبلوماسية في واشنطن أكدت لـ 7/4/2010 الخليج،   نشرت

في شأن المطالب األمريكية المتعلقة بإعادة      " إسرائيل"باما لم تتلق بعد تفسيراً محدداً من        الرئيس باراك أو  
المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرة إلى أن إدارة أوباما تركز حالياً على تبديد               

 وكان الجانب   .فون على هذا  ، وان مسؤولين من الطرفين يعك     "إسرائيل"األخير بين واشنطن و   " سوء الفهم "
األمريكي قد ناقش في مباحثات غير رسمية تفاصيل لم يعلن عن مضمونها مع مـدير مكتـب رئـيس                   

 أن بنيامين نتنياهو الذي بدأ زيارة لواشنطن منذ أيام، في الوقت الذي مـن المتوقـع                 اإلسرائيليالوزراء  
ـ التـي   ى هامش القمة النووية، و    يقدم نتنياهو رده على مطالب أوباما خالل اجتماعه معه عل          عقد فـي   تس

  .)األسبوع المقبل( إبريل / من نيسان13  12واشنطن يومي 
وكان دان شابيرو أحد مستشاري مجلس األمن القومي األمريكي قد قام باتصاالت، منها مؤتمر مصغر 

" اإلسرائيلي"بي على الهاتف مع قيادات كبرى المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة التي تمثل اللو
رغم اللبس الذي حدث، والذي تم " اإلسرائيلية"وذلك في مسعى لطمأنتها إلى متانة العالقات األمريكية 

تصعيده إعالمياً، وشدد شابيرو على أن القدس مسألة تترك للنقاش ضمن قضايا الوضع النهائي بين 
  .المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 من تل أبيب نقالً عن مراسلها نظير مجلي، أن اإلدارة األميركية            7/4/2010 الشرق األوسط،    وأضافت
حتى يوم االثنين القادم، كي تتقدم بردها على الـشروط السـتئناف المفاوضـات مـع                " إسرائيل"أمهلت  

فإذا لم تستجب، ستبدأ واشنطن حسب مصادر سياسية إسرائيلية، دراسة اتخـاذ إجـراءات              . الفلسطينيين
  . انب لرسم حلول أميركية لتحريك المفاوضات غير المباشرةأحادية الج

  
  ساركوزي يتحدث عن مبادرة أوروبية أمريكية للتسوية في الخريف .55

 أميركية  -أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس أن مبادرة سالم أوروبية           .): ب.ف.أ (–باريس  
ركته في طاولة مـستديرة فـي منـشأة         وأشار خالل مشا  . للشرق األوسط قد تطرح في الخريف المقبل      

أغـسطس  / الذي أطلقتـه فرنـسا فـي آب       " االتحاد من أجل المتوسط   "زراعية قرب باريس، إلى جمود      
والفلسطينيين، وذلك في معرض تعقيبه على تصريحات       " إسرائيل"، بسبب فشل عملية السالم بين       2008

  .طية المتوس-ممثل عن المزارعين أسف لشلل العالقات األوروبية 
إنـه  . مع األميركيين، أعتقد في الخريف    ) عملية السالم (سنحاول إعادة إطالقها    : "وقال الرئيس الفرنسي  

 المتوسطية، فهي مسممة مـن      -األوروبية  ) العالقات(وبخصوص  ... موضوع سنعاود التحدث في شأنه    
  طرون للعمل الثنـائي ألن     نحن مض . أمر ما، إنه المأزق في عملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين         
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 متوسطي يتعثر اليوم بسبب االستيطان في القدس وعملية السالم التي وصـلت إلـى               -األورو  ) العمل(
  ".طريق مسدود

  7/4/2010الحياة، 
  

   فلسطيني في الضفة-بكشف مالبسات مقتل فرنسي " إسرائيل"باريس تطالب  .56
في شأن مالبـسات وفـاة      " كشف الحقيقة كاملة  " "إسرائيل"طلبت فرنسا أمس من     .): ب.ف.أ (–باريس  

قلقهـا  "فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، وأعربت عـن               
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنـار        . للظروف التي اعتقل فيها مواطنها قبل وفاته      " البالغ
ونحن قلقون للغاية من الظروف التي قد يكون احتجز فيها لـساعات            . نأسف لوفاة أحد مواطنينا   : "فاليرو

نحن ندعو السلطات اإلسرائيلية إلى كـشف  : "وأضاف". عدة عند نقطة عبور الحمرا، وأسهمت في وفاته     
  ".الحقيقة كاملة في هذه القضية واتخاذ اإلجراءات المناسبة

توفي السبت إثر إصـابته بأزمـة قلبيـة    )  سنة60(وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الضحية عمر دامان        
  .وجفاف بعدما اضطر إلى البقاء لساعات عند حاجز عسكري حين كان متجهاً إلى األردن

  . ونفى الجيش اإلسرائيلي أي مسؤولية له عن وفاة دامان
  7/4/2010الحياة، 

  
  مسؤول أممي دولي يحذر من خطورة العجز في ميزانية األونروا .57

 غراندي المفوض العام لوكالة األونروا من خطورة عجز مزمن في موازنة الوكالـة              حذر فيليبو ): وام(
عن االستقرار وعلى أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في األراضـي           % 25وصل اآلن إلى    

أثنـاء زيـارة إلـى اإلمـارات أن         " وام"وأكد غراندي في مقابلة خاصة مع       . الفلسطينية المحتلة ولبنان  
 مليـون دوالر معلـالً العجـز    600فقط من ميزانية األونروا البالغـة     % 25عات التطوعية تشكل    التبر

  .بتأثيرات األزمة المالية العالمية  وبتوسيع مشاريع الوكالة السريع هذه السنة
وأشار غراندي إلى أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية أصبحت أول جهة في العـالم                  

الذي أطلقته األونروا حيث قررت تبني وتشغيل مدرسة في بيت الهيا           " تبنى مدرسة "ي مشروع   تشارك ف 
 مليون دوالر وإلـى  15 بمبلغ 2009وأشار إلى تبرع اإلمارات كحكومة ومؤسسات خيرية       . بقطاع غزة 

  .  منزالً في خان يونس151تمويل الهالل األحمر اإلماراتي لبناء 
  7/4/2010الخليج، 

 
  دي يعبر عن حزنه الشديد بعد قيام االحتالل بمنعه من زيارة غزةحفيد غان .58

منعت قوت االحتالل اإلسرائيلي راجموهان غاندي حفيد الزعيم الهندى المهاتمـا            : قنا -رام اهللا المحتلة    
  . غاندي من زيارة قطاع غزة أثناء زيارته لألراضي الفلسطينية المحتلة أمس الثالثاء

شديد لعدم تمكنه من زيارة غزة، مشيراً إلى أن هذه االنطباعات التي تولـدت              وعبر غاندي عن حزنه ال    
وأكد غاندي على أن الحديث اإلسرائيلي عن       . لديه مما شاهده من قهر واضطهاد ستبقى في قلبه ووجدانه         

دولة فلسطينية في ظل تلك الوقائع علـى األرض ال معنـى لـه بتاتـاً، مـضيفاً أن الجـدار العـازل                       
  .نات والطرق االستيطانية التي شاهدها هي أبشع مما اعتقد قبل زيارته لفلسطينوالمستوط

وأوضح غاندي بأن الحكومة اإلسرائيلية تتصرف مع الفلسطينيين كأشخاص من الدرجة الثانيـة وتقـوم               
  ووعد غاندي ببذل كل الجهود للتـضامن مـع         . بالسيطرة عليهم وسلب أراضيهم، وهذا أمر خطير جداً       
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مؤكدا أنـه   , لفلسطيني في الهند والواليات المتحدة األميركية وفي كل مكان يصل إليه في العالم            الشعب ا 
  .سيبذل جهدا خاصا لإلفراج عن أسرى المقاومة الشعبية الفلسطينية

  7/4/2010الشرق القطرية، 
  

   جهةة يمكن أن تقود إلى اشتعال الموامفاعيل التعبئة السلبية الفاعلة على طول حدود قطاع غز .59
  يمكن أن تقود إلى إشعال المواجهة العسكرية المرتفعة الشدة على الرغم من عدم رغبة الطرفين 

تصاعدت سخونة األحداث والوقائع الجارية على مسرح المواجهة بين قطاع غزة وإسرائيل، وبرغم أن 
قطعة، فإن هناك إسرائيل، بدأت وهي تأخذ مشهد المواجهات العسكرية الصغيرة المت-تواترات قطاع غزة

فما هي طبيعة هذه التكهنات؟ وما هو مدى : تكهنات باحتماالت وجود سيناريو مواجهة عسكرية شاملة
  مصداقيتها؟

  :إسرائيل-إشكاليات إدارة أزمة المواجهة على حدود قطاع غزة
، أعد جيفري وايت خبير الشؤون العسكرية في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ورقة رصد سياسي

قال فيها، بأنه ال إسرائيل وال حركة حماس ترغبان حاليا في إشعال المواجهة العسكرية المرتفعة الشدة، 
خاصة وأن كل واحد من الطرفين يدرك حاليا وبوضوح أن إشعال المواجهة العسكرية المرتفعة الشدة 

 رغبة الطرفين في بأنه وبرغم ذلك، فإن عدم: سوف لن يكون في مصلحته، وأضاف جيفري وايت قائال
حماس يمكن أن -إشعال المواجهة قد ال يكون كافيا لجهة التأكيد القاطع بأن سيناريو مواجهة إسرائيل

يحدث، طالما أن عدم الرغبة من جهة تقابله من الجهة األخرى مفاعيل التعبئة السلبية الفاعلة على طول 
 أن تقود إلى إشعال المواجهة العسكرية إسرائيل، وبكلمات أخرى، فهي مفاعيل يمكن-حدود قطاع غزة

  .المرتفعة الشدة على الرغم من عدم رغبة الطرفين
  حقيقة النوايا اإلسرائيلية المحتملة إزاء قطاع غزة؟

تقول المعلومات والتسريبات بأن ضباط وعناصر القيادة العسكرية اإلسرائيلية الجنوبية، وتحديدا 
ع غزة، قد أصبحوا أكثر عدوانية في أدائهم السلوكي العسكري المنتشرين على خطوط المواجهة مع قطا

وزير الدفاع الجنرال أيهود "اليومي، ولكن من الجهة األخرى، فإن قيادة المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية 
مازالوا أكثر تمسكا بضرورة استخدام الرد العسكري " باراك، رئيس األركان الجنرال غابي أشكينازي

  .ليات العسكرية الفلسطينيةالمرن ضد الفعا
بالنسبة للقيادة السياسية اإلسرائيلية، فإن الموقف مازال أكثر تعقيدا، وعلى وجه الخصوص رئيس 

  :الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أصبح حاليا تحت ضغط تجاذبات ثالثة خيارات، هي
لتأكد من أن هذا السيناريو سوف يتيح خيار إشعال المواجهة الشاملة ضد قطاع غزة، ولكن بعد ا .1

  .إلسرائيل كسب تعاطف الرأي العام األمريكي
خيار تفادي إشعال المواجهة الشاملة ضد قطاع غزة، ولكن بعد التأكد من أن هذا السيناريو سوف لن  .2

  .يترتب عليه تزايد انتقادات المتشددين اإلسرائيليين ضد حكومته
وهو السيناريو األكثر احتماال ولكن المشكلة التي تواجه : غيرة المحدودةخيار إشعال المواجهات الص .3

نتنياهو تتمثل في أن المواجهات الصغيرة المحدودة سوف تورط اإلسرائيليين في المزيد من الخسائر، 
  .وفي نفس الوقت تتيح للفعاليات المسلحة الفلسطينية الحصول على الدعم والسند الداخلي

قطاع غزة، وعلى األغلب أن تحدث المزيد من المواجهات المسلحة -ترات إسرائيلسوف لن تتوقف توا
الصغيرة المحدودة، ولكن، ما هو متوقع هو انتقال عدوى هذه المواجهات إلى الضفة الغربية، خاصة 

  !!وأن بقاء محمود عباس وسالم فياض في السلطة الفلسطينية قد أصبح محدودا
   الجمل اإلخباريموقع/ قسم الدراسات والترجمة

  5/4/2010، 1930التقرير المعلوماتي، ملحق 
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  بين طهران والقدس .60

  بن كاسبيت
معقدة، حساسة وعديمة . محاوالت الوصول الى صيغة جسر بين القدس وواشنطن تشمل العالم بأسره
في : على ايران» خانقة«المنفعة للمدى البعيد بالضبط مثل محاوالت الوصول الى صيغة عقوبات 

كل مناورات . في نهاية المطاف، الصدام محتم. في الحالتين ستكون موقتة فقط. حالتين الصيغة ستتحققال
الهوة التي تفغر فاه بين الطرفين . الجبل الجليدي هناك ينتظر ان يتحطموا عليه. التملص لن تجدي نفعا

  .غير قابلة للجسر
مامه مسودة اتفاق دائم، تقوم على أساس اقتراح اذاً في النهاية، بعد كل الوقت الضائع، سيرى نتنياهو أ

وفي النهاية، بعد كل الوقت . كلينتون، خلفها سيقف العالم بأسره، وهو سيتعين عليه ان يقول نعم أو ال
وحيالهم أيضا . نووي عسكري، نعم أو ال: الضائع، االيرانيون سيتعين عليهم ان يتخذوا قرارا مشابها

كان . لى انه في قضيتنا العلم الموحد وأكثر تصميما منه في القضية االيرانيةفقد خسارة ع. سيكون العالم
  .ولكنه ليس معاكسا، بذنبنا. كان يمكن لهذا ان يكون معاكسا. ينبغي لهذا ان يكون معاكسا
  في الطريق الى حل وسط

ة، بل من ليس شخصيا، ليس بلمسة يد مباشر. اتصاالت الحل الوسط يقودها رئيس الدولة شمعون بيريس
. صحيح حتى يوم أمس، المحامي اسحاق مولكو في واشنطن. خالل رجاله، المنتشرين في كل مكان

بكلمات جديدة، ابداعية، ) والعبرية والعربية ايضا(والطرفان يقلبان كل حجر، لدرجة اغناء االنكليزية 
: بة باتت تبدو على االرضبوادر الحل الوسط المقتر. تربع الدائرة وتبقي كل االطراف على قيد الحياة

البيان بان مصير القدس لن يبحث اال في . تصريحات التهدئة من ديفيد اكسلرود، المستشار الكبير ألوباما
  .االحاديث عن التجميد الربعة اشهر في القدس. التسوية الدائمة

كيين وذلك الن االمير. ولكن مرة اخرى، يدور الحديث عن خالف حبة تسكين آالم لمريض عضال
ويعتقدون بانه يجب الحديث في محادثات التقارب في الموضوع . يريدونها هنا، واالن. يريدون تسوية

خطتهم نشرت في حينه (االقليمي واغالقه في غضون اربعة اشهر، واالتفاق بأسره في غضون عامين 
) ئيس بيرس نفسهبينهم الر(وقد سمعوا، من كل انواع الموصين باستقامة نتنياهو ). في هذه الصفحات
  .وانه يعرف، زعما، بانه يجب وضع حد لالحتالل. بان بيبي ايضا يريد

المشكلة هي ان نتنياهو لم يسمع بعد من نفسه هذه االمور، واالمر الوحيد الذي يعرفه حقا هو ان ليس 
ان فما الذي طلبه، باالجمال؟ ان يعطوه بعض الهدوء، . لديه فكرة كيف يمكن الخروج من هذا االن

آه، واذا كان ممكنا، فعندها . ، وأال يفاجئوني»اني ال بد سأفاجئ«يدعوه يطلق، في الغرف المغلقة، الوعد 
  .بل وفاجأوه جدا. ولكن في النهاية فاجأوا. فليكن. ايضا» كاديما«تفكيك 

صحيح، نشر العطاءات في القدس مع هبوط نائب . ما أثار اوباما حقا للتحرك هي محادثات التقارب
الموضوع كان أكثر . الرئيس بايدن كان مهينا، ولكنه كان مجرد الشرارة التي اشعلت برميل البارود

وبعد استقالة هرتسوغ، اصبح (بعد اشهر من جر االرجل، مع الثنائي مولكو وهرتسوغ : جوهريا بكثير
وقت قصير من قبل (آتيين وذاهبين، يصغيان ويعدان، وصل ميتشل بنفسه الى نتنياهو ) مولكو ودريمر

، »رواق«فقط . كي يسمع منه بان في محادثات التقارب لن تكون محادثات حقيقية في واقع االمر) بايدن
  .تمهيدا للمحادثات الحقيقية

. فقد فهموا بان نتنياهو يريد رواقا يقوده الى الال مكان. وفجأة، دفعة واحدة، حسم األمر لدى األميركيين
لوقت بثرثرات فارغة الى ان يأتي زمن االنتخابات في منتصف اكتوبر، وان كل ما يريده هو تمرير ا

وبعد ذلك يكون االوان قد فات، وان االمر الوحيد الذي سيثير اهتمام اوباما سيكون اعادة انتخابه من 
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جديد وال يوجد اي سبب يدعوه الى ان يدخل في مشادة مع اللوبي والمال اليهودي في أميركا، في 
  .، او في الثلث االخير من واليته االولىالنصف الثاني

  ليس سياسيا محبوبا
جناحاه متوتران، وفي عروقه تتدفق االدرينالين . اوباما مفعم بروح قتالية. وبالفعل، اخطأ نتنياهو

مرر التأمين الصحي؟ . متحفزة، وهو يبدأ باالعتقاد بان لديه فرصة الن يكون رئيسا اميركيا عظيما
ونحن، الذين نعرف بشكل افضل قليال منه الوضع هنا، يمكننا .  في الشرق االوسطسيمرر ايضا اتفاقا

االحتمال في ان يخضع . فهو ال يزال ال يعرف حقا ما ينتظره هنا. فقط ان نهز برأسنا وان نشفق عليه
  .المجانين والمتطرفين، من الجانبين، اصغر بكثير من احتمال ان يدفعوه نحو اليأس

ذه االثناء، على الطريق، ذاك الذي يكلفنا تغييراً استراتيجي، عميقاً، مهماً وتاريخياً في فقط خسارة، في ه
تغييراً حقيقي يجب . تغيير ينبغي ان يقلقنا جميعا. التحالف االستراتيجي بين اسرائيل والواليات المتحدة
شر هذا االسبوع في بما في ذلك مقال منمق ن. تعبيره كل يوم تقريبا، في كل مجاالت الحياة تقريبا

، يقترح فيه سيلستين بوهالن وقف المساعدات االمنية االميركية »بلومبرغ«وأخذ من » بزنيسويك«
  .»في صالح الطرفين«، ) مليارات دوالر في العام3اكثر من (السرائيل 

، الفهم عميق الرؤية. المحللون المحليون لبنيامين نتنياهو يكثرون من ايالء ميزة السياسي المحبوب له
اذ ان كل ما يحصل . اما في الواقع هباء. الجغرافي السياسي، الفهم العالمي االستراتيجي، وغيره وغيره

ربما (قلة يعرفون بان نتنياهو، وكذا . له االن كان مكتوبا جدا على الحائط في القدس منذ زمن بعيد
  .مليس منذ اليو. السيدة نتنياهو، ال يطيقان هيالري كلينتون) أساسا

درج بيبي على القول، في » الحزب الديموقراطي«عندما بدأت منافستها في االنتخابات التمهيدية لـ 
كان هناك على ما يبدو حدث ما بينها . »كله اال هيالري«. محافل مغلقة انه يأمل جدا أال تفوز هيالري

 لبيبي كرئيس وزراء في )ولكن غير الودية(وبين الزوجين نتنياهو في الماضي، في الوالية المشتركة 
وبدال . هيالري لم تفز: وبالفعل، صلوات نتنياهو استجيبت. اسرائيل وبيل كلينتون كرئيس في أميركا

ولكن ليست مصيبة . في تفكير ثان، خسارة ان هيالري لم تفز. براك اوباما. منها فاز احد ما اسوأ بكثير
 وجد نفسه نتنياهو، في واليته، يحصل على وهكذا. اوباما عين هيالري وزيرة خارجيته: السرائيل

  .أوباما وعلى هيالري دفعة واحدة، اثنان ببطاقة واحدة، بين العينين
كان ينبغي له ان يعرف وكانت . بمبادرة. كان ينبغي له ان يعرف انه من االفضل ان يأتي اليهما بخطة

ولكن قدرة التحليل . أتيان اليهلديه كل االسباب الن يعرف، بانه اذا لم يسارع اليهما، فإنهما سي
فقد أحاد نفسه . االسطورية لديه، قدرات التنبؤ الجغرافية االستراتيجية الرائعة لديه، اوصلته الى الصدمة

باناس بعضهم غير مؤهلين بما فيه الكفاية، والبعض االخير غير مجربين بما فيه الكفاية، وال يوجد رب 
  .بيت وال يوجد من يرتب االمور

:  اراد، يواصل قرع الطبول حول الثنائي مولكو ديرمر، وهذا االسبوع كانت له قضية ايضاعوزي
االخطر في تاريخ العالقات بين «نتنياهو عاد من واشنطن، في ذروة أزمة وصفها احد المقربين بانها 

  .ولكن رون ديرمر، المستشار السياسي، بقي في أميركا وتفرغ الجازة عائلية» الدولتين
ر توجد اسباب مخففة، فعائلته تسكن كلها تقريبا هناك وما شابه، ولكن في ايام محملة بالمصير لديرم

كهذه، عندما تكون انت عضوا في الثنائي االقرب واالعلى واالحرج الدارة االزمة عليك ان تكون هنا، 
اعية الحرجة ربما حتى تأتي لنهاية االسبوع الذي جرت فيه مداوالت السب. الى جانب رئيس الوزراء

، تحدث هذا االسبوع في محفل »الليكود«مسؤول كبير في . والمغادرة يوم االحد ليال قبيل ليل الفصح
 لكان انتصر سيرا 2001حسنا، لو كان تنافس في «: مغلق عن اوضاع نتنياهو، تأوه وقال االمور التالية

كم . ين كاملتين لجورج بوشعلى االقدام على باراك واصبح رئيس وزراء، وكان سيحصل على واليت
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. بدال من ذلك، فضل اعطاء شارون واليتي بوش، واحتفظ لنفسه باوباما. سعيد كان هذا سيكون لكليهما
  .»لنراه االن يتدبر أمره

  القدس منذ االزل وحتى االبد
. يرمن االول وحتى االخ. الجميع انشغل في ذلك. ليس نتنياهو هو من بدأ البناء هناك: بالنسبة للقدس

في أميركا، . ثقافة الغمز والكذب، الخالط والمناور، ولدت صناعة كاملة من التحشيد، التمويل والتنظيم
  .في اسرائيل وفي كل العالم وال تنقص االمثلة

المحافل التي تشارك . مثال، الذي بني في قلب السكان الفلسطينيين في جبل الزيتون» معاليه زيتيم«حي 
 9ا االسبوع رسالة كتبها عضو الكونغرس االميركي كثير النفوذ بن جيلمان في في بنائه اظهرت لي هذ

  .، لرئيس الوزراء اسحق رابين1995مايو 
جيلمان، رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس، أحد االشخاص المهمين في مجلس النواب، ببساطة 

ي عملك المبارك في بناء يسعدن«: وكتب جيلمان يقول. يمارس على رابين ضغوطا من اجل اقامة الحي
اسمع بأن هناك قطعة ارض تعود لليهود في جبل الزيتون منذ اكثر من مئة سنة، وهي . راموت وغيلو

وكونه محظورا ان يكون أي جزء من القدس .  وحدة سكن132تنتظر اقرارك كي تصبح حيا سكنيا وفيه 
  .»خارج نطاق اليهود، يسعدني ان تطلعني بقرارك في اقرب وقت ممكن

يوجد بيد المحافل . بعد ذلك عين ايهود باراك في منصب وزير الداخلية، رابين قتل وبيريس ورث مكانه
ذات الصلة اقرار من المستشار القانوني في وزارة الداخلية يؤكد انه ال يوجد أي مانع من حيث البناء 

 وزير الداخلية وباراك وعندها حاييم رامون انضم الى الحكومة، عين في منصب. للحي اليهودي فورا
عضو مجلس بلدية القدس : وها استؤنف تبادل الرسائل. تقرر موعد لالنتخابات. اصبح وزير الخارجية
 فبراير لرئيس الوزراء بيرس ويحتج على خطة حاييم رامون عرقلة بناء الحي 26حاييم ميلر، يكتب في 

  .اليهودي
ود اولمرت، لرئيس الوزراء بيرس يشي برامون الذي في اليوم ذاته، رسالة من رئيس بلدية القدس، ايه

لن يكون «وكتب اولمرت لبيرس . دعا الى جلسة عاجلة للجنة اللوائية في القدس لعرقلة اقامة الحي
  .»صحيحا عقد هذه الجلسة وسأقدر جدا اذا ما تدخلت كي تؤجلها

وال يمكن من دون رسالة . االبديناولمرت، كما يذكر، كان في حينه مع القدس الكاملة بسيادتنا الى أبد 
سأقدر جدا، «من الحاخام مناحيم بورش رحمه اهللا، لشمعون بيرس اياه، مع ذات المناشدات، ومع جملة 

  .»وسيقدر كل محبي مستقبلك، استجابتك لهذا الطلب
من جهة . اذ في نهاية اليوم صادق بيرس على الحي. وبالفعل، محبو مستقبل بيرس تنفسوا الصعداء

خرى، مستقبله لم يكن مرضيا، اذ ان ذات المحافل المحبة له، صوتت بجموعها في صالح نتنياهو بعد ا
نحو ثالثة اشهر، وبيرس هزم وذهب الى البيت كي يعود فقط ليكون رئيس الدولة، ويفهم بان هذه 

  .المشادة على القدس، مع المتطرفين من الجانبين، توقع كارثة على المنطقة بأسرها
  اريفمععن 

  7/4/2010الراي، الكويت، 
  

   العربي"المؤامراتي"تجليات العقل  .61
  خليل العناني

وبعض من القراءة . قليٌل من الفهم قد يحقق للعرب كثيراً من اإلنجاز في إدارة قضاياهم المتفاقمة
. من رذاذهاوالمعرفة قد يكفالن للنخبة العربية فهماً أعمق لتحوالت العالقات الدولية وما يخص المنطقة 

فال يعقل أن تظل عقولنا أسيرة إما لنظرية المؤامرة بكل ما تعكسه من فشل سياسي وثقافي في فهم 
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النصر "تبشّر بحتمية » ما ورائية«التي تفسر التاريخ بطريقة » التفوق الحتمي«الواقع، أو نظرية 
  . وإن لم نعمل لتحقيقه"السرمدي

بخاصة موقف (األول يرتبط بالموقف العربي . ة في التفكيروسأضرب مثلين على هذه الطريقة البائس
من الخالف الراهن بين واشنطن وتل أبيب في شأن بناء المستوطنات في ) النخب والمعلّقين السياسيين

وهو موقف لم يخرج بعيداً، كما . القدس الشرقية، فضالً عن استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
 هدفها "كيةيأمر" المؤامراتي في التفكير، باعتبار أن هذا الخالف هو مجرد تمثيلية هي العادة، عن المنطق

، وإيهامهم بأن الواليات المتحدة تقف إلى صفهم "إسرائيل"دفع العرب بإبقاء الباب مفتوحاً للتفاوض مع 
  . وتساند حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الموعودة

ع منطلقاتها العقائدية واأليديولوجية فضالً عن حساباتها السياسية، وهي نظرة ال ترى إال ما يتوافق م
، والذي ال "إسرائيل"ـكي ليوقد خلط أصحابها بين الدعم األمر. وذلك بصرف النظر عما هو حادث فعالً

خالف عليه، وبين محاولة إدارة أوباما إعادة النظر في كيفية استمرار هذا الدعم ولكن بطريقة قد تقلل 
  .لفته السياسية واالستراتيجية التي تؤثر سلباً في المصالح األميركية في المنطقةمن تك

 اإلسرائيلي، والتي تتزايد مؤشراته تزايداً مضطرداً، –وبصرف النظر عن تفاصيل الخالف األميركي 
ا  اإلسرائيلية، كم–كية يسأتوقف فقط عند ثالث نقاط قد تكشف مجمل الصورة الراهنة للعالقات األمر

 العقل العربي، الرسمي والنخبوي، في فهم هذه الصورة والقدرة على "عقْم"تكشف في الوقت نفسه مدى 
  .توظيفها لمصلحة قضاياه

أولها، أن الخالف بين واشنطن وتل أبيب هذه المرة ال يرتبط باختالف وجهات النظر حول مسألة 
يد حكومة بنيامين نتانياهو فرضه على االستيطان أو في ما يتعلق بآليات النهج التفاوضي الذي تر

وإنما باألساس في نظرة كل طرف لمستقبل الصراع وتأثيره في مصالحه . الفلسطينيين والعرب
كية إلى مسألة الربط بين الدعم المطلق يفهي المرة األولى التي تلتفت فيها إدارة أمر. المباشرة

ولعل ذلك ما قد يفسر أيضاً إصرار . يركية وتداعيات ذلك على المصالح والصورة األم"إسرائيل"ـل
كي المعلن سواء من يإدارة أوباما على عدم التراجع أمام استهتار نتانياهو واستخفافه بالموقف األمر

  . قضية االستيطان أو إقامة الدولة الفلسطينية
 الحفاظ عليها واإلبقاء "يافطة"، تحت "إسرائيل"ما يفعله أوباما حالياً هو إعادة النظر في بندول العالقة مع 

 لسجل "ناعمة"وهو يبدو كما أنه يقوم بعملية مراجعة تاريخية . على تميزها، وليس تجميدها أو إنهاءها
وهو تطور نوعي لم يكن أحد من الرؤساء األميركيين أن . هذه العالقة، وفقاً لقاعدة المكسب والخسارة
  .ستقبله السياسييجرؤ على القيام به خوفاً من تداعياته على م

وقد وصل ذكاء أوباما في طرحه هذه المراجعة، أن أقنع بها كثيراً من أركان إدارته بمن فيهم أولئك 
، متكئاً في ذلك على أمرين، )رام إيمانويل، وديفيد إكسيلورد، ودينس روس(ذوي األصول اليهودية 

هذه العالقة بسبب تداعياتها على أولهما اإليحاء بصعوبة، إن لم يكن استحالة، استمرار الخلل في 
 بين مؤسسات صنع السياسة "النادر"وثانيهما، خلق حالة من االنسجام . كيةي األمر"الوطنية"المصلحة 
 Blind" األعمى"في ما يخص الموقف من تكلفة التأييد ) الخارجية والدفاع واألمن القومي(الخارجية 
Supportولربما يظل .  نتانياهو وأخطائه المتكررة"ماقاتح"مستفيداً في ذلك من . "إسرائيل"ـ ل

، وذلك بسبب "إسرائيل"كي هو نقطة الضعف الوحيدة في مراجعة أوباما للعالقة مع يالكونغرس األمر
 مع اللوبي اإلسرائيلي المتنفّذ، خاصة مع اقتراب موسم التجديد النصفي النتخابات "الزبائنية"العالقة 

كيين يوالرسالة التي حرص كبار القادة والمسؤولين األمر. المقبل) نوفمبر(الكونغرس في تشرين الثاني 
وهو تحول واضح، . "ساعدونا كي نساعدكم" خالل األسابيع القليلة الماضية، هي "إسرائيل"ـإيصالها ل

وإن كان على مستوى الخطاب، إال أنه قد يترجم فعلياً لسياسات ما لم تتراجع حكومة نتانياهو عن نهجها 
  .المتهور
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وثمة . "إسرائيل" مع "الحصرية" تجاه العالقة "كيياألمر"النقطة الثانية تتعلق بحدوث تحول في المزاج 
أصوات كثيرة تطالب بتفكيك هيمنة اللوبي اإلسرائيلي على صوغ العالقة بين واشنطن وتل أبيب، وذلك 

لى المستوى الدولي، أو نتيجة لرفض  بوجه عام ع"إسرائيل"سواء بسبب الصورة السلبية التي تعاني منها 
كيين االرتهان ألي حكومة إسرائيلية، خصوصاً إذا كانت متهورة كالحكومة الحالية، في يكثير من األمر

  .كية في المنطقةيتوجيه السياسة األمر
، يمكن قراءته في مؤشرات ثالثة ال تخطئها عين فاحصة، "إسرائيل"ـكيين ليهذا التحول في نظرة األمر

 اإلسرائيلية، –ولهما حالة الذعر التي أصابت اللوبي اإلسرائيلي أخيراً بسبب توتر العالقات األميركية أ
وهو ما يمكن قراءته بسهولة في لهجة ومضامين الخطابات التي ُألقيت في المؤتمر السنوي للجنة العامة 

مكن قياسه أيضاً في حجم كما ي. الذي عقد قبل أسبوعين) 2010ايباك ( اإلسرائيلية –األميركية 
اإلعالنات والدعاية التي يتم نشرها حالياً في شبكات التلفزة األميركية بعشرات الماليين من الدوالرات 

  .من أجل تحسين موقف نتانياهو في مواجهة أوباما
لى نحو  ع"ضعيفة وفقيرة"كيين، باعتبارها دولة ي بين األمر"إسرائيل"ثانيهما، تآكل الصورة التاريخية عن 

.  تصويره طيلة النصف الثاني من القرن العشرينLiberal Zionism "الصهيونية الليبرالية"ما حاولت 
 في المنطقة، الضعف المتواصل لليسار "إسرائيل" "توحش"وقد ساعد على تآكل هذه الصورة، إضافة إلى 

ا في استدرار عطف شرائح اإلسرائيلي الذي لعب دوراً حيوياً في تصدير هذه الصورة ونجح من خالله
كا وأوروبا طيلة العقود الماضية، ناهيك عن نزوع المجتمع اإلسرائيلي ذاته باتجاه اليمين يعدة داخل أمر

وتبدو مالمح هذا التآكل واضحة لدى الجيل الشاب من األميركيين، خصوصاً ذوي الخلفيات . المتطرف
طي، إضافة إلى الكنائس ذات المسحة الليبرالية، المهنية والعملية، ولدى شرائح من الحزب الديموقرا

صحيح أن هذا التحول لم يترجم بعد إلى قوة سياسية . كيين السوديوأخيراً لدى شريحة واسعة من األمر
  ."إسرائيل" بين الواليات المتحدة و"األرثوذكسية" في تفكيك العالقة "بذرة"مؤثرة، بيد أنه قد يكون 

 على النخبة "االيباك"يمات سياسية جديدة تسعى، إن لم يكن لمنازعة هيمنة ثالثها، ظهور تكتالت وتنظ
 اإلسرائيلي يستهدف مخاطبة –السياسية في أميركا، فعلى األقل لتأسيس منظور جديد للصراع العربي 

منها على سبيل المثال . كي في هذا الصراعيكي ويحاول إعادة تعريف الدور األمريالرأي العام األمر
، وتضم مجموعة من اليهود 2008) أبريل( التي تأسست في نيسان "J Streetجي ستريت " مجموعة
 في توجيه "االيباك"كيين وبعض اإلسرائيليين ذوي التوجهات اليسارية وتستهدف تقليص دور ياألمر

 يتعلق ولعل الالفت في قيام مثل هذه التكتالت، ال.  اإلسرائيلي-كية تجاه الصراع العربي يالسياسة األمر
بمدى تأثيرها فهي ال زالت في طور التشكّل، وإنما في كونها تعكس حجم االنقسام واالختالف داخل 

  .كي في دعمهايكية إزاء السياسات اإلسرائيلية وحدود الدور األمريالتجمعات اليهودية األمر
من عبء قراءتها هذه المؤشرات، وغيرها، لم تثر قريحة بعض المعلّقين العرب الذين أراحوا أنفسهم 

 ال "زوبعة في فنجان" اإلسرائيلي هو مجرد –كي يوتحليلها، في حين اعتبر بعضهم أن الخالف األمر
 أوباما على يد أحد المتطرفين اليهود "تصفية"ولربما ينتظر هؤالء حتى تتم . جدوى من متابعة تفاصيلها

الذين اجتمعوا في سرت قبل أيام أن وكان أجدر بالزعماء العرب . كي يتأكدوا من حقيقة هذا الخالف
، ولو في شكل تكتيكي، من أجل االستفادة من هذا "إسرائيل"يتخذوا موقفاً أكثر صرامة وشجاعة من 

  .الخالف وتوظيفه لمصلحة قضيتهم
 فهو ذلك المتعلق بالضجة المفتعلة حول مقترح األمين العام للجامعة العربية "العبثي"أما المثال الثاني 

موسي بإنشاء رابطة للجوار العربي تضم، فضالً عن تركيا وإيران، دوالً أفريقية مثل تشاد عمرو 
وإثيوبيا، وهو ما أطلق سيالً من الكتابات والتعليقات وجهت جميعها اللّوم لألمين العام واعتبرت 

  . للنظام العربي"نعي رسمي"تصريحاته بمثابة 
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يدركون حقاً حجم المأساة التي يعيشها النظام العربي الذي بات وال أعرف ما إذا كان هؤالء المعلقّون ال 
 العربية من مجرد طرح اسم إيران في مبادرة موسى؟ وإذا "الفوبيا"، أم انها "رصاصة الرحمة"ينتظر 

 هي بمثابة غطاء شرعي لتبرير التدخالت اإلقليمية في الشأن العربي، "الرابطة"كان البعض يرى أن هذه 
ظام العربي على حالته الراهنة من الوهن والتراجع، هو بمثابة تأكيد الستمرار هذه التدخالت فإن بقاء الن

  . اإلقليمية للعبث في القضايا العربية"األيدي"وإطالق جميع 
 "صرخة" على رغم عدم واقعيتها ألسباب ال مجال لمناقشتها اآلن، إال أنها تبدو أقرب إلى "مبادرة موسى"

حذ الهمة العربية باتجاه المخاطر المتكالبة على النظام العربي، ومحاولة للبحث في تستهدف استثارة وش
وهو عندما طرحها كان يدرك قطعاً صعوبة، إن لم تكن استحالة، تسويقها . كيفية مواجهتها بواقعية

اتها مع  بعض الدول العربية الفكرة عطفاً على تعقيدات عالق"هضم"وتطبيقها عملياً، ليس فقط بسبب عدم 
طهران وأنقرة، وإنما أيضاً بسبب قصور الوعي العربي عن إدراك حيوية الروابط اإلقليمية الجديدة 

"New Regionalism"ية والمصالح المتبادلةفي إدارة العالقات الدولية الراهنة وفق قاعدة الند .  
عن رابطة عربية جديدة تقوم دعك من إيران وتركيا، وكلتاهما مرآة كاشفة لعجزنا وفشلنا، ودعنا نتحدث 

على المصالح فقط، ما دامت الروابط األخرى كاللغة والتاريخ والثقافة قد أثبتت عجزها وعطبها، ولعل 
  . األخيرة قبل أن يأخذ عصاه ويرحل"بادرة موسى"هذا هو مغزى 

 7/4/2010الحياة، 
   

  !! الشيخ العريفي في القدس قياما بحقها على المسلمين .62
  اترة ياسر الزع

 يبدو أن الداعية السعودي محمد العريفي سيكون أول المستجيبين لدعوة زيارة القدس التي أطلقها وزير 
  .األوقاف في حكومة السلطة الفلسطينية، والتي رفض فيها اعتبار تلك لزيارة شكال من أشكال التطبيع

شيخ، مع أننا نشك في أن قيامه بها من المؤكد أننا إزاء خطوة خطيرة نتمنى أن ال يقدم عليها الداعية ال
  .سيغري الكثيرين بتكرارها في ضوء ما ستحظى به من ردود فعل سلبية

يبدو أن األضواء تصيب الناس بالهذيان، وتقنع البعض أنهم بشر ال مثيل لهم، وال شك أن زمن 
يصنف نفسه الفضائيات قد أصاب كثيرين بهذا الداء، بحيث صار أحدهم يتحدث ويفتي في كل شيء، و

مرجعا لألمة لمجرد أن محاضرة له حضرها بضعة آالف، أو لمجرد أن الفتيات قد تسابقن على 
  .الحصول على توقيعه إثر ندوة

تورط عمرو خالد في شيء مشابه أثناء النزاع الذي نشب مع الدانمارك بسبب الرسوم المسيئة للنبي عليه 
خالف إجماعها حول برنامج المقاطعة في ذلك الحين، الصالة والسالم، حيث وضع نفسه مرجعا لألمة و

  .فذهب إلى هناك في رحلته الشهيرة التي أساءت إليه أيما إساءة في وعي الناس
يظن هؤالء أن األمة تمنحهم شيكات على بياض حين تستمع إليهم في محاضرة أو موعظة، ما يعني أن 

وا لها مسارها على مختلف الصعد، لكنهم بوسعهم أن يفتوا لها في كل شأن من شؤونها، وأن يحدد
يكتشفون شيئا آخر حين يخالفون السائد، وليس ثمة من شيء تجمع عليه األمة أكثر من موقفها من العدو 

  .الصهيوني ودولته التي أقامها بالظلم والعدوان
يتها موقف فلسطين ترفع أقواما حين ينحازون لقضيتها، تماما كما تفعل العكس مع أقوام يقفون من قض

هل رأيتم كيف تحترم األمة مواقف العبي كرة قدم، بمن في ذلك العبون مسلمون في أندية . تخاذل
أجنبية، فضال عن العبين عرب، كما هو حال عدد من العبي المنتخب البحريني الذين رفضوا اللعب في 

  . ؟فلسطين مع المنتخب الفلسطيني ألنهم سيحصلون على التأشيرة من حكومة العدو
ال قيمة لحكاية عدم ختم الجوازات التي يمكن االلتفاف عليها بموافقة االحتالل نفسه، فالقضية رمزية 
وواضحة الداللة، ألن الجميع يعلمون أن أحدا ال يطأ القدس من دون إذن الصهاينة، وقد سمع الجميع 
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ء زيارتها للحرم القدسي لما كيف منعت زوجة الرئيس الفلسطيني من مرافقة زوجة الرئيس الشيشاني أثنا
  . يمكن أن ينطوي عليه األمر من داللة سياسية بحسب ما صرحت دوائر االحتالل؟

لقد أجمعت األمة على أن زيارة األراضي المحتلة من قبل العرب والمسلمين، والعرب على وجه التحديد 
لنقابية، فكيف حين يتورط في هي شكل من أشكال التطبيع الذي تجرمه التجمعات الشعبية والسياسية وا

  . هذا األمر دعاة ومشايخ من لون الشيخ العريفي أو سواه؟
لقد تعب الصهاينة وما زالوا متعبين من طوق العداء الذي يحيط بهم في العالم العربي وامتداداته 
ا اإلسالمية التي تشمل مليار ونصف المليار من البشر، وحين يطالب البعض بالشروع في تفكيك هذ

  .الطوق وجعل وجود الغزاة ودولتهم أمرا طبيعيا، فإن ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة
إنها سنة سيئة على العريفي وزرها ووزر من عمل بها بعده، مع ثقتنا بأن الجماهير ستعاقب من يفعل 

لح وال قيمة بالطبع ألية فتوى يتبجح بها قصار نظر لتبرير الخطوة، ألن األصل هو حساب المصا. ذلك
  .والمفاسد، والمفاسد التي تترتب على الزيارة أكبر من المصالح بكثير

حق أهل فلسطين على العرب والمسلمين هي النصرة ودعم خيار المقاومة، وليست الزيارة التي تصب 
، ولو كانت غير ذلك لما سمح بها بحال من )بما فيها االقتصادية(في صالح العدو على مختلف الصعد 

العرب على المدينة المقدسة سيوقف مسلسل " السياح"ال فهل ثمة عاقل يمكنه القول إن تدفق وإ. األحوال
  . تهويدها، هي التي تستقبل سياحا من كل الملل والنحل؟

لقد تحدثنا في هذا الشأن مرات عديدة، وال حاجة لتكرار الكالم، ولوال داللة الموقف الجديد في ظل 
تذكروا أن البابا شنودة ( ويرفضون التطبيع لما كانت هذه السطور مواقف أخرى لعرب ومسلمين رفضوا

ونختم كما بدأنا بدعوة صاحبنا النظر إلى إعادة النظر في موقفه قبل فوات ). يرفض زيارة القدس
  .األوان
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