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  "كامب ديفيد"أوباما يدرس إطالق خطة سالم الخريف المقبل تشمل دول المنطقة وتنبثق من  .1

نقلت عـن   » واشنطن بوست «ن واشنطن نقالً عن جويس كرم، أن صحيفة          م 8/4/2010 الحياة،   ذكرت
طرح خطـة سـالم لحـل النـزاع         » يدرس جدياً «مسؤولين رفيعي المستوى أن الرئيس باراك أوباما        

وأشارت  . االسرائيلي، إطارها البنود األعرض القتراحات سلفه بيل كلينتون في كامب ديفيد           -الفلسطيني  
لخريف المقبل كمبادرة شرق أوسطية تربط عملية السالم باستراتيجية أوسع لعزل           إلى أن الخطة ستُعلن ا    
  . إيران وإنهاء النزاع

تنبثـق مـن    « عن مسؤولي اإلدارة أن هـذه الخطـة          ، أمس ،يوس في الصحيفة  ونقل الكاتب ديفيد اغنات   
  . »انتهت في طابا التي رعاها كلينتون والمفاوضات التي تلتها و2000المحادثات في كامب ديفيد العام 

ما توصلت إليه المحادثات سابقاً في شأن قضايا        «وأشار أحد المسؤولين إلى أن أي خطة جديدة ستستكمل          
، فيما أكد مسؤول آخر أن التعامل مع إيران سيكون ضمن           »الحدود وحق عودة الالجئين ومصير القدس     

قدس الشرقية إلى مستوى أعلـى يـشمل        تريد نقل الجدل بعيداً من المستوطنات وال      «الخطة ألن اإلدارة    
  .، إلى جانب اإلسرائيليين والفلسطينيين»األردن وسورية ودوالً أخرى في المنطقة

ال يمكن أن تترك المشكلة الفلـسطينية       «، وأن واشنطن    »الخطوات التدرجية لم تنجح   «وترى اإلدارة أن    
كقـوة عالميـة    «لين إن الواليات المتحدة     وقال أحد المسؤو  . »تتفاقم موفرة مادة إليران وباقي المتطرفين     
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وبحسب الصحيفة، فإن التحضير لالستراتيجية الجديدة يتم بين مختلف         . »ذات مسؤوليات عليها فعل شيء    
  . دوائر اإلدارة، بطريقة تشبه استراتيجية أوباما في أفغانستان وباكستان

 أن ذكرت أمـس،  " واشنطن بوست " نقالً عن وكاالت، أن صحيفة       8/4/2010 الحياة الجديدة،    وأضافت
 من الشهر الماضي نقاشاً طرحـت خاللـه         24 إن البيت األبيض شهد يوم       ، في الصحيفة   قال يوستأغنا

فكرة طرح مبادرة سالم إستناداً الى التفاهمات التي توصل اليها الطرفان الفلسطيني واإلسـرائيلي فـي                
جتماع مستشار األمن القومي جـيمس جـونز        ترأس اإل و. 2000السابق في كامب ديفيد وطابا في العام        

وشارك فيه ستة من سابقيه في المنصب، منهم برنت سكوكروفت، زيبغنيو بريجنسكي وساندي برغـر               
  .ووزير الخارجية السابق كولن باول

وحسب الصحيفة فإن أوباما شارك في االجتماع بعد ساعة من انطالقه وطلب من الحاضرين رأيهم فـي                 
 تبين أن هناك تأييدا واسعا لدى معظم المشاركين في االجتماع بطرح خطـة أميركيـة                عملية السالم، إذ  

وأشارت الصحيفة إلى ان سكوكروفت، الذي كان مستشاراً للرئيس جورج بوش األبن، اقتـرح               .للتسوية
  .على أوباما طرح خطة سالم استناداً للمفاوضات السابقة في كامب ديفيد وطابا

المبادرة في حال طرحت ستشكل تحوال حادا في طريقة تعامل االدارة االميركية             أن   ،كما تشير الصحيفة  
مع الصراع الفلسطيني االسرائيلي قياسا بالطريقة المتبعة حاليا وان الخطة االميركية سـتحاول ابتـزاز               
اطراف الصراع للتوصل الى حلول وسط تمكن من اطـالق المفاوضـات غيـر المباشـرة وصـوال                  

شرة بين االطراف المعنية مؤكدا ان ادراك االدارة االمريكية الستحالة نجـاح سياسـة              للمفاوضات المبا 
الخطوات التدريجية في الوصول الى اي مكان او هدف مشيرة الى ارتفاع احتمـاالت طـرح المبـادرة               

  .االميركية خاصة في ظل االزمة التي خلقها البناء االستيطاني في القدس الشرقية 
 الجميع يعلم تمام العلم الخطوط العريضة       ،ي ادارة اوباما معقبا على الخطة المذكورة      وقال مسؤول كبير ف   

من الخارطة ستظهر كمـا هـي       % 90للخطة والمبادرة الجديدة لن تختلف كثيرا عن خطة كلينتون وان           
  .استنادا لنتيجة المباحثات السابقة 

يات المتحدة ال يمكنها السماح باستمرار      فيما قال مسؤول امريكي اخر وصفته الصحيفة بالكبير بان الوال         
القضية الفلسطينية كقضية متفجرة تزود ايران والجهات المتطرفة بالـذخيرة اننـا كقـوة عظمـى لهـا                  
مسؤولياتها العالمية ملزمون بالقيام بشيء ما وان اي حل سيؤخذ في الحسبان مطالب اسـرائيل االمنيـة                 

  .والسيادة الفلسطينية بطريقة منطقية 
وم،    ضافتوأ وفقا لتقرير الواشنطن بوست فقد ظهـر   نقالً عن وكاالت أنه    8/4/2010األردن،    العرب الي

تردد وارتباك اوباما بكل ما يتعلق بخطة السالم الموعودة وتجلى خالل اجتماع جرى في البيت االبيض                
قين لالمـن   الشهر الماضي  وضم مستشار االمن القومي جيم جونس وطاقماً يضم المستـشارين الـساب              

  .القومي وهو طاقم ال يجتمع اال كل عدة اشهر بناء على طلب المستشار الحالي وفقا للمتبع امريكيا 
  

   عملية السالمإلطالق أمريكية أوروبيةبوجود مبادرة السلطة ال علم لديها : عريقات .2
 ستطرح فـي    أوروبية أمريكيةنفت القيادة الفلسطينية علمها بوجود مبادرة سالم        : وليد عوض  -رام اهللا   

  .واإلسرائيليينالخريف القادم الطالق عملية السالم بين الفلسطينيين 
واكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صـائب عريقـات بـان القيـادة                 

 هـو   الفلسطينية ال علم لديها حول تلك المبادرة، مشددا على ان المطلوب ليس مبادرات جديدة بقدر مـا                
الزام اسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات خاصة وقف االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عـام       

واعرب عريقات في حديث لالذاعة الفلسطينية الرسمية االربعاء عن امله بـان تتـوج الجهـود     .1967
  . رفضه وقف االستيطاناالمريكية المبذولة حاليا بالنجاح رغم تعنت الجانب االسرائيلي الذي يواصل

  8/4/2010القدس العربي، 
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  لم يصله دوالر واحد" القدس"صندوق دعم :  غسان الخطيب .3

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة رام اهللا غسان الخطيب أن المساعدة التي قررتها القمة العربية : وكاالت
لم يصل منها دوالر "ن دوالر،  مليو500في مدينة سرت الليبية الشهر الماضي للقدس المحتلة، وقدرها 

  ". واحد، ولم تدفع أي دولة التزاماتها
إن هناك اجتماعا سيعقد قريباً لتقسيم المبلغ على جميع : "الفرنسية" لوموند"وقال الخطيب لـصحيفة 

  ". الدول العربية بالتناسب مع مساهماتها في موازنة الجامعة
 حصتها في التبرعات للقدس أو للسلطة الفلسطينية، هناك نحو سبع دول ال تدفع"وأوضح الخطيب أن 

وهي جيبوتي والصومال وموريتانيا والسودان وجزر القمر والعراق ولبنان واليمن بسبب ظروفها 
 مليوناً، 90 مليون دوالر تبلغ نحو 500وبين أن التزامات هذه الدول من الـ ". االقتصادية السيئة

  ". وستوزع على دول عربية أخرى"
غالبية الدول العربية ال تسدد حصصها في ما تقرره القمم العربية في شأن "ر أنه أشار إلى أن غي

 مليون دوالر لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لم يسدد 330قررت " قمة الدوحة"، مذكرا بأن "فلسطين
  . الدول التزاماتها مليون دوالر، دفعتها السعودية ومصر واألردن، فيما لم تسدد بقية 19منها سوى نحو 

  7/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  غير مهني" هيومن رايتس" تقرير وتعد تصريحات فياض تدينحكومة غزة  .4
اجتماعها االسبوعي برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية التصريحات         في غزة في     ادانت الحكومة : غزة

ين ومجمـل تـساوقه مـع االحـتالل         التي أدلها بها السيد سالم فياض حول حق العودة وتوطين الالجئ          
ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا، ونؤكد أن فياض وحكومته غير الـشرعية ال يمثلـون شـعبنا، واي                 

  . قرارات يتخذونها غير ملزمة الحد
وقالت إن قيام أجهزة امن سلطة فتح في الضفة المحتلة من اعتقال لالسرى المحررين ومحاكمتهم علـى                 

حوكمها عليها في محاكم االحتالل هو دليل جديد على تكامل االدوار مـع االحـتالل               لوائح االتهام التي    
  . ونعتبر أن قرارات االعتقال باطلة قانونا وتشكل جريمة اختطاف بحق المناضلين من أبناء شعبنا

ان قرارات السيد محمود عباس في قضية الفساد المعروفة بقضية رفيق الحسيني انما تشجع              " واعتبرت  
ساد وتحمي المفسدين وتؤكد في الوقت ذاته أن اجهزة امن فتح مارست االبتـزاز والتـشويه وهتـك                  الف

" موضـحة   " االعراض وكان من المفترض محاكمتهم وحسابهم على هذا النوع من االجرام بحق الشعب            
 إن مجمل قضية فضيحة الحسيني تؤكد ضرورة محاكمة قادة اجهزة االمن المتورطين بعمليات التجسس             

والتلصص والتلفيق واالبتزاز واالسقاط الجنسي واالخالقي التي مورست بحق شعبنا على مـدار سـتة               
  ". عشر عاما مضت من اجهزة امن فتح

تقرير مؤسسة هيومن رايتس ووتش غير مهني ويحمل الكثير من المغالطات الهـدف منهـا               " واعتبرت  
تقرير والتثبت من المعلومات قبل نشر افتراءات       تشويه مواقف الحكومة الفلسطينية وندعو الى مراجعة ال       

  ". تحريضية
ما ذهبت اليه الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من اتهامات للحكومة بالفصل التعسفي علـى              " واتسهجنت  

انه اتهام باطل ليس له اساس من الصحة بل ان العكس تمامـا مـن أن   "مؤكدة " اساس االنتماء السياسي  
  ".ستنكاف الوظيفي على اساس سياسي وليس الفصلالحكومة عانت من اال

 التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي لدى الحكومة وان محاولة خلط االوراق والحـديث عـن                " وجددت  
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فصل في الضفة وغزة واعتقال سياسي في الضفة وغزة من باب تمييع القضايا ويفتقر الى المـصداقية                 
  ". ويخلط بين السياسة وحقوق االنسان

  8/4/2010وكالة سما، 
  

   يصل بيروت مشيداً بدعم لبنان للقضية الفلسطينية"منظمة التحرير"الممثل الجديد لـ .5
في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، بعد ظهر امس الى بيروت " منظمة التحرير الفلسطينية"وصل الممثل الجديد لـ

ار سالم اشقر ممثال وزارة الخارجية آتيا من االراضي الفلسطينية المحتلة، وكان في استقباله في المط
اللبنانية والمستشار االعالمي في ممثلية منظمة التحرير حسان ششنيه ومستشار المراسم في الممثلية 

 . محمد رشدي
مزيد من الروابط بين "، متطلعا الى "الدور اللبناني في دعم القضية الفلسطينية"واثنى عبد اهللا على 

 ". الشعبين
حافظت على الموقف العربي الواحد والتمسك بمبادرة السالم " سؤال، ان القمة العربية وقال، ردا على

ضرورة تفعيل هذه المواقف السياسية عن طريق تحرك عربي ناشط على غرار "، مشيرا الى "العربية
 عندما زار عدد من الرؤساء العرب مراكز 1982التحرك الذي حصل بعد الغزو االسرائيلي للبنان عام 

لقرار واالعضاء الدائمين في مجــلس االمن ويضاف اليها االن اطراف اللــجنة الرباعية، وهذا ما ا
يؤشر على االلتزام العربي بالسالم وضرورة تحديد مرجعيات العملية السياسية والسقف الزمني لتطبيق 

 ". قرارات الشرعية الدولية والتي تحظى باالجماع الدولي
 من قبل االدارة االميركية لدعم عملية السالم من المنطلق االميركي باالنفتاح وجود بوادر"واشار الى 

 ". على العالمين العربي واالسالمي
  8/4/2010السفير،     

  
   المتحدةاألممالمحافل الدولية ومؤسسات ب األسرىالتشريعي يطالب بتدويل قضية  .6

 تدويل قضية االسـرى الفلـسطينيين فـي    دعا المجلس التشريعي الفلسطيني الى:  وليد عوض-رام اهللا   
  .المحافل الدولية ومؤسسات االمم المتحدة بالتزامن مع اعالنهم الدخول في اضراب عن الطعام

وطالب المجلس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي في بيان صـحفي، بقيـادة تحـرك عربـي                 
ن االسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا لالفراج      واسالمي فاعل لنصرة االسرى الفلسطينيين والعرب في السجو       

  .عنهم
يجب ان  'وقال المجلس ان فتح المنابر الدولية امام والد الجندي االسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في غزة                

يستحث النخوة والهمة العربية واالسالمية الرساء خطة منهجية للدفاع عن حقوق آالالف مـن االسـرى              
  .'السرائيلية العنصريةالمغيبين داخل السجون ا

كما دعا التشريعي الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والمنظمات االقليمية والدولية المعنيـة بالديمقراطيـة             
وحقوق االنسان الى االنسجام مع الشعارات والمبادئ القانونية واالنسانية التي ترفعها وتروج لها، وتلتفت              

  .'الذين تمتهن كرامتهم وآدميتهم' ة الى معاناة االسرى داخل السجون االسرائيلي
التضامن مع اضراب االسرى في سجون االحتالل واجب شرعي ووطنـي واخالقـي             'واكد المجلس ان    

  .'وانساني خاصة انه يتعلق بمطالب انسانية بحتة يتم مساومتهم وابتزازهم عليها من قبل ادارات السجون
ول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحافي الشعب        في ذات االطار دعا الدكتور احمد بحر النائب اال        

الفلسطيني على اختالف قواه وشرائحه االجتماعية ومؤسساته الرسمية واالهلية الى اوسع مشاركة فـي              
الحمالت التضامنية مع االسرى في سجون االحتالل، مؤكدا ان المجلس التشريعي الفلسطيني قد شـرع               

ع تضامني مع االسرى خالل االسبوع القادم بالتعاون مع اللجنـة           في اجراء ترتيبات خاصة لتنظيم اسبو     
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الوطنية العليا لنصرة االسرى، حيث سيشتمل االسبوع التضامني على سلسلة من الفعاليات التي سـتفتتح               
في اطار جهد مكثف يرمي الى تفعيل قـضية االسـرى فـي    ) 4-11(بمؤتمر صحافي يوم االحد القادم      

  .ف المستوياتسجون االحتالل على مختل
  8/4/2010القدس العربي، 

  
  مصر لم تشترط جديًدا على حماس حول المصالحة: البردويل .7

القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل نفى أن ، أن  غزةمن  7/4/2010قدس برس، نشرت 
 1967) نيويو(تكون القاهرة قد اشترطت عليهم االعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

واالعتراف بحل الدولتين وإقرار المبادرة العربية للسالم من أجل تجديد جهودها إلنهاء االنقسام وإتمام 
  .المصالحة الوطنية

لم تتوصل بشيء من هذا من " حماس"أن حركة " قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ
نحن سمعنا : "لفلسطينية وتتابعه عن كثب، وقالالمخابرات العامة المصرية التي تمسك بملف المصالحة ا

بهذه الشروط واألفكار في وسائل اإلعالم، وعندما سألنا المخابرات العامة المصرية التي تعتبر الجهة 
الوحيدة التي نتعامل معها بشأن المصالحة، نفوا أي عالقة لهم بها، ولذلك فنحن لم نتوصل بهذه الشروط 

  ".ات المعنية بملف المصالحة الفلسطينيةرسميا ولم تبلغنا من الجه
تنظر إلى المصالحة على أنها خيار استراتيجي هدفه تقوية " حماس"وأشار البردويل إلى أن حركة 

وتصليب الصف الفلسطيني في مواجهة االعتراف بإسرائيل وليس جر الشعب الفلسطيني لالعتراف 
  ". بإسرائيللم تعترف ولن تعترف" حماس"حركة : "وأضاف. بإسرائيل
عـضو   أن محمـد نـزال       هدى سالمة  دمشق نقال عن مراسلتها من      8/4/2010الشرق، قطر،   وذكرت  

المكتب السياسي لحركة حماس قال أمس إن مسؤوال عربيا اتصل برئيس المكتب السياسي لحماس خالـد                
  .عليها مشعل وقال له إن هناك ثالثة شروط ألي مصالحة فلسطينية ينبغي لحركة حماس أن توافق 

، أن هذه الـشروط هـي       "يوم األرض   "وأوضح نزال في كلمة له خالل احتفال للفصائل الفلسطينية بـ           
 والموافقة على المبـادرة العربيـة       1967الموافقة على حل الدولتين والموافقة على دولة فلسطينية عام          

   .للسالم
على حل الـدولتين واالعتـراف      ورأى نزال أن الشروط تكشف بوضوح أن ثمن المصالحة هو موافقتنا            

مـشددا علـى أن     , مشددا على أن أي مصالحة تقوم على شروط الرباعية الدولية مرفوضـة             , بإسرائيل
  .حركته تتمسك بفلسطين من النهر إلى البحر وبحق العودة لالجئين الفلسطينيين

  
  أبو عبيدة يؤكد تمسك القسام بشروطها لإلفراج عن األسرى .8

شهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قطعت على نفسها عهداً أكدت كتائب ال: غزة
  .أن تتمسك بشروطها ومبادئها لكسر قيد األسرى وخاصة أصحاب األحكام العالية والمؤبدات

 اليوم   الناطق اإلعالمي لكتائب القسام في تصريح له نشره موقع القسام االلكتروني "أبو عبيدة"وقال 
إن هذه هي معركتنا وأولويتنا في المرحلة القادمة، وسينتصر الصبر على القهر بإذن ) "7/4(ء األربعا

  ".اهللا تعالى
 تتخلى عن األسرى وستسعى لتحقيق حلمهم بالحرية واالنعتاق من قبضة  لن"وأضاف أبو عبيدة 

لنا وسنبقى نحمل هم الصهاينة المجرمين، ونذكّر كل من يسمع ويرى بأننا وعبر سنوات طويلة كنا وال ز
  ". األسرى ونضع قضيتهم في الصدارة وعلى سلّم أولوياتنا وعلى رأس قائمة أهدافنا

المشهودة في أسر جنود االحتالل والتضحيات التي قدمها الشعب " القسام"وشدد المتحدث على أن عمليات 
جوء األسرى إلى سياسة إن ل"الفلسطيني بقيادة المقاومة ما هي إال من أجل حرية األسرى، مضيفا 
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اإلضراب عن الطعام لم يكن إال دفاعاً عن أنفسهم وإبرازاً لقضيتهم بعد سلسلة طويلة من محاوالت القتل 
البطيء والقمع واإلرهاب وانتهاك الحقوق من قبل عصابات الصهاينة التي مارست أبشع أنواع العزل 

  .، حسب قوله"والتعذيب والحرمان بحق األسرى
  7/4/2010قدس برس، 

  
   مساع سعودية وقطرية للمصالحة شلح .9

كشف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، رمضان شلح، : حسن المصطفى - دمشق
أن هناك مساعي سعودية وقطرية تبذل في سبيل إحداث مصالحة بين حركتي فتح وحماس، " الوطن"لـ

 .الفلسطينية-وعي القدس والمصالحة الفلسطينية معتبرا أن المملكة بإمكانها لعب دور أساسي في موض
  .وكشف شلح عن استعداد فصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة أي حرب إسرائيلية قادمة

  8/4/2010الوطن، السعودية، 
  

   الفلسطينية -األحمد يبحث مع حزب اهللا والجميل العالقات اللبنانية عزام  .10
 الفلسطيني الوزير عزام األحمد واصل لقاءاته مع مبعوث الرئيس أن 8/4/2010الحياة، نشرت 

أمس الرئيس أمين الجميل وناقش معه القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات  المسؤولين اللبنانيين وزار
  . والصعوبات التي تواجه الالجئين الفلسطينيين معيشياً واجتماعياً وانسانياً

 من الرئيس، واستمعنا الى مجموعة من التصورات وجدنا كل تفهم وفي أدق التفاصيل«: وقال األحمد
والمقترحات من أجل نقل حياة الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية الى أفضل صورها، وهذه 
المقترحات ال تتعلق فقط بالوضع اللبناني الداخلي، إنما ال بد من تعاون بين الدولة اللبنانية ووكالة غوث 

وبالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، ) اونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  . »وتحتاج الى جهد وتعب عربي ودولي

السيد إبراهيم أمين السيد وتداوال في » حزب اهللا«وكذلك التقى األحمد رئيس المجلس السياسي في 
قدسات في فلسطين وسبل المدى الذي وصل إليه المشروع الصهيوني في تهديده األرض والحقوق والم«

، وفق بيان »مواجهته، وكيفية تحصين الوضع الداخلي الفلسطيني وبناء الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة
ضرورة العمل على تمتينها «كما جرى التطرق إلى العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية و . »حزب اهللا«لـ 

  .»مواجهة خطر التوطينوتعزيزها بما يكفل حق عودة الالجئين الفلسطينيين و
لبنان عن محمد صالح، أن مصادر /  نقال عن مراسلها من صيدا8/4/2010السفير، إلى ذلك أوردت 
 طريق مسدود على صعيد إعادة ترتيب البيت إلى تكون مهمة عزام األحمد قد وصلت فلسطينية نفت أن
ته كل من يجب أن يلتقي بهم على أضافت المصادر أن األحمد التقى في إطار مهم و. الفتحاوي في لبنان

الصعيد الفتحاوي بال أية استثناءات، خاصة أن وضعه كمشرف على ساحة لبنان يسمح له بمروحة 
  .»فتح«واسعة من اللقاءات مع الهيئات التنظيمية والسياسية والعسكرية في حركة 

 نفسها التي كان يقوم بها ونوهت مصادر المقدح بمقاربة األحمد للملفات الفتحاوية وذلك على الطريقة
وشددت مصادر المقدح على ان األحمد لن يغادر لبنان  . السفير الفلسطيني السابق في لبنان عباس زكي

 . قبل إنجاز المهمة التي جاء من اجلها وسوف يعيد تركيبة قيادة فتح
. ت األخيرةوفي بيروت، قالت مصادر على صلة بحركة فتح إنه ال صحة لما قيل عن تجميد التشكيال
 . وأشارت إلى أن األحمد سيغادر بيروت خالل الساعات المقبلة في وقت قريب الستكمال مهمته
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  "إسرائيل" الصواريخ محلية الصنع على إطالق يدعو لوقف "حزب الشعب" .11
دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، بعض الفصائل لوقف إطالق الـصواريخ              : غزة

 من القطاع، نظرا لما تلحقه من أضرار بالمواطنين وحيـاتهم، وعـدم إلحاقهـا خـسائر                 محلية الصنع 
باالحتالل الذي يستخدم دخانها غطاء الستمرار استيطانها، كما يتخذها مبررا لنسج خيوط عدوان واسـع               

  يخطط لشنه على قطاع غزة، 
 8/4/2010الحياة الجديدة، 

  
   حق العودةتطالب بمحاكمة فياض لتخليه عن" الشعبية" .12

شن مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر هجوما الذعـا علـى              :هدى سالمة  - دمشق
تصريحات رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية وتـساءل مخاطبـا              

لـن  .. يـارهم من الذي فوضك أن تتحدث باسم الالجئين الفلسطينيين وتنكر حقهم بالعودة إلى د            : "فياض
  .، داعيا إلى محاكمة فياض شعبيا"نسمح بالعبث في قضية الشعب الفلسطيني وقضية حق العودة لالجئين

  8/4/2010الشرق، قطر، 
  

  الفصائل في غزة تتضامن مع إضراب األسرى عن الطعام في سجون االحتالل  .13
فوزي "متحدث باسمها  لسان الحركة حماس قالت على أن من غزة 8/4/2010 السبيل، األردن، ذكرت
، إن قرار األسرى خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ يؤكد أنهم يتعرضون لكل االنتهاكات "برهوم

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية بأن . بحقهم؛ بعد أن تعدت كل الخطوط الحمراء
  .تخرج عن حالة الصمت المريب وغير المبرر وأن تسارع إلنقاذ األسرى

وفي ذات السياق دعت حركة الجهاد اإلسالمي، إلى توحيد الجهود والعمل على مستوى األطر 
وشددت الجهاد على لسان القيادي الشيخ نافذ  .والمؤسسات الدولية لتفعيل قضية األسرى بشكٍل متواصل

  .األبطالعزام، على أن قضية األسرى أساسية بالنسبة للفلسطينيين، وتمثل لديهم مكانة تليق بهؤالء 
عضو المكتب السياسي لحركة ، أن غزة رائد الفي نقال عن مراسلها من 8/4/2010الخليج، وأضافت 

وقال إن قضية األسرى كانت وستظل . الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام اعتبر اإلضراب رسالة تحذير
  .رمزاً مهماً في هذا الصراع

 إضراب األسرى رسالة تسلط الضوء على تنصل رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيمن جهتها 
  .االحتالل من كل االلتزامات الدولية، ودعت إلى تكريس هذا العام عاماً لحرية األسرى

 خطوات إطار أمس، إضرابا عن الطعام في  بدؤااألسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل،وكان 
  .تصعيدية احتجاجاً على ظروفهم االعتقالية القاسية

حـزب الـشعب     نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عـوض، أن            8/4/2010القدس العربي،   في  وجاء  
الحركة االسيرة واهالي االسرى على خطوتهم باالضراب عن الزيارات خالل شهر نيسان            حيا  الفلسطيني  

نائهم، واالضراب عن الطعام احتجاجا على سياسية االذالل بحق اهالي االسرى اثناء زياراتهم الب            ) ابريل(
وما يسمى المنع االمني للمئات من عائالت االسرى وتضامنا مع اسرى قطاع غـزة المحـرومين مـن                  

  .الزيارة منذ اكثر من ثالث سنوات
  

  حماس والجهاد تطالبان الشيخ العريفي بالعدول عن زيارة القدس  .14
 لبتا الشيخ محمد، أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي طا)وكاالت( نقال عن 8/4/2010الخليج، نشرت 

اعتبر القيادي  و".نوعاً من التطبيع"العريفي بالعدول عن نيته زيارة القدس المحتلة، خوفاً من أن تعتبر 
في ظل تهويد مدينة القدس حالياً ستضر كثيراً بعلماء "الجهاد خالد البطش أن الزيارة حركة في 
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ت وفي أي بقعة من األرض الفلسطينية، لكن العريفي مرحب به في أي وقمحمد الشيخ "وقال ". المسلمين
  ".نخشى أن تفسر زيارته سلبياً

ال نشجع في الوقت "ولم يختلف الناطق باسم حركة حماس، إسماعيل رضوان، عن رأي البطش، وقال 
من األفضل "ورأى أنه  ".الحالي زيارة العريفي لمدينة القدس في ظل استمرار العربدة وتهويد المدينة

مسلمين في دول العالم أن يحثوا الشعوب المسلمة على مساندة الشعب الفلسطيني وسكان مدينة لعلماء ال
  ".         القدس، في تحديهم وصمودهم

نحن نحترم الشيخ العريفي " أن صالح البردويل القيادي في حماس قال 7/4/2010قدس برس، وذكرت 
نفترض حسن النية ونعتقد أن قرارا كهذا ستكون ونقدر مكانته ونربأ به أن يدخل في هذا اإلطار، ونحن 

نحن نطالبه باسم األخوة والمصلحة اإلسالمية العليا أن يعيد النظر في  له عواقبه السياسية الوخيمة، لذلك
    ".قرار زيارته للقدس

  
  إطالق صواريخ على مستوطنات في النقب: غزة .15

لن أن ست قذائف صاروخية محلية الصنع  أعا إسرائيليا عسكريامتحدث أن 8/4/2010الخليج، نشرت 
" اإلسرائيلية"وذكر المتحدث لإلذاعة  .أطلقت من قطاع غزة سقطت أمس، على مستعمرات النقب الغربي

وأوضح أن انفجار القذائف لم يسفر عن وقوع  .أن القذائف سقطت في محيط مجلس المستعمرات
  . أو أضرار نظراً لسقوط القذائف في الخالءإصابات

بشظايا صاروخ محلي أطلقه من غزة أن أربعة فلسطينيين جرحوا  8/4/2010الحياة، السياق ذكرت في 
ولم تعلن  .مسلحون فلسطينيون على أهداف إسرائيلية قبل أن يسقط على منطقة سكنية في شمال القطاع

  .أي جهة مسؤوليتها عن إطالقه
  

  اتأمن السلطة يعمق االنقسام باالعتقاالت واالقتحام: حماس .16
كتلة التغيير واإلصالح،   ، أن   محمد جمال  رام اهللا  نقال عن مراسلها من      8/4/2010الشرق، قطر،   نشرت  

التابعة لحركة حماس، أكدت أن األجهزة األمنية الفلسطينية اقتحمت منزل النائب محمد الطل في الخليـل                
 .قسام وتضعف آمال الوحـدة    مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات المتبعة تعمق االن        , واعتقلت شقيقه رامي  

وحملت الكتلة في بيان، حركة فتح وكتلتها النيابية مسؤولية التضييق الذي يمارس علـى نـواب الكتلـة                  
وأقاربهم في الضفة الغربية المحتلة، وصوال لتعطيل دور المجلس التشريعي بالضفة ومنع عزيز الدويك              

 .رئيس المجلس والنواب من دخوله
أن األجهزة بحركة حماس، أفادت ، أن رام اهللامن  7/4/2010قدس برس، في نفس السياق ذكرت 

 من أنصارها بينهم طالبين خمسةاألمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية في رام اهللا، قامت أمس باعتقال 
  .جامعيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة

  
  ضيحة الحسيني ال يعتزم عقد جلسة لبحث نتائج التحقيق في ف"ثوري فتح" .17

 سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول للقدس العربـي مـساء             أميننفي  :  وليد عوض   - رام اهللا 
الثالثاء نية المجلس عقد جلسة لبحث نتائج لجنة التحقيق في قضية الفساد التي طالـت الـدكتور رفيـق                   

 مـن قبـل   إدانتهمنصبه بعد  من إعفائهالحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قرر      
  .لجنة التحقيق

 في المجلس الثوري لحركـة      أعضاءوعلى خلفية تسليم نتائج التحقيق لعباس جرت اتصاالت الثالثاء بين           
 فصل كل المتورطين في فـضيحة الحـسيني   وإمكانيةفتح من اجل عقد جلسة للمجلس لبحث تلك النتائج   
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الحركة وال بد مـن اتخـاذ اجـراءات عقابيـة ضـد              تلك الحادثة شوهت صورة      أنمن الحركة بحجة    
  .المتورطين فيها

ومن جهته اكد مقبول للقدس العربي ان المجلس ال يعتزم عقد جلسة لبحث تلك القضية واتخاذ اجراءات                 
 الثـوري  أعضاءوعلمت القدس العربي بان هناك تحركات من قبل عدد من  .عقابية ضد المتورطين فيها
 واتخاذ قرار بفصل كل المتورطين في فضيحة الشريط الذي ظهر فيه الحسيني             بهدف عقد جلسة للمجلس   

 .الذي ينتمي لحركة فتح عاريا
  8/4/2010القدس العربي، 

  
 الفصائل الفلسطينية تحل اللجنة اإلدارية للهيئة األهلية إلعادة إعمار البارد : لبنان .18

عادة إعمار مخيم نهر البارد تتفاعل في أوساط ال تزال قضية حل الهيئة األهلية إل: عمر ابراهيم -البارد 
من » االونروا«فعاليات المخيم وأبنائه، على وقع سلسلة من البيانات المتناقضة ومحاولة طرفي الخالف 

جهة وأعضاء الهيئة اإلدارية ومن خلفها الفصائل من جهة ثانية، تحميل المسؤولية وتبعات ما قد ينتج 
 . من القرار الواحد لآلخر

حل الهيئة اإلدارية للهيئة وانتخاب بديل لها من أبناء » االونروا«وجديد السجال الذي تفجر مع قرار 
، أصدرت الفصائل الفلسطينية في »االونروا«المخيم والذي قابله نفي من أعضاء الهيئة لما تضمنه بيان 

ها على حل الهيئة ورفضها الشمال بياناً في أعقاب اجتماع عقدته لمتابعة القضية، أعلنت فيه موافقت
 . بشؤون الهيئة األهلية» االونروا«للتدخل الجاري من قبل 

قد أعلنت في بيان لها حل الهيئة اإلدارية المؤلفة من تسعة أشخاص، والتحضير » االونروا«وكانت 
ين النتخاب بديل لها عبر آلية تعتمد تقسيم المخيم القديم إلى أربع مناطق تصويت يجري انتخاب عضو

عن كل منطقة، وهو ما استدعى رداً من قبل الهيئة التي أصدرت بياناً أعلنت فيه عدم صحة ما ورد في 
 . ، الفتة إلى أن القرار لم يشمل الهيئة اإلدارية بل الفريق الفني»االونروا«بيان 

ى االنتخابات وأكدت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في بيانها موافقتها من حيث المبدأ عل
والعودة إلى الشعب، مع رفضها إجراء االنتخابات بصيغتها المطروحة النتخاب الهيئة اإلدارية للهيئة 
األهلية نظراً لكونها هيئة تخصصية فنية تعنى بالقضايا الخاصة باإلعمار وليست هيئة شعبية أو تمثيلية 

لإلعمار عن وظيفتها الرئيسية التي أنشئت أو سياسية، األمر الذي سيؤدي إلى انحراف الهيئة األهلية 
 . بمبادرة فلسطينية محلية من أجلها والمحددة باإلعمار فقط

  8/4/2010السفير، 
  

  نتنياهو يرفض الرد على مطالب واشنطن حيال االستيطان والمفاوضات .19
ع الطاقم قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس خالل اجتما:  برهوم جرايسي-الناصرة 

الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية، إنه لن يجيب على مطالب اإلدارة األميركية بشأن 
وزعم نتنياهو . االستيطان والقدس والمفاوضات مع الفلسطينيين خالل زيارته لواشنطن األسبوع المقبل

  ".اإلسالم المتطرف"أن العالم تغير تجاه إسرائيل بسبب ما أسماه 
ياهو في االجتماع إنه لن تكون هناك أزمة أخرى بين حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية وأنه وقال نتن

وفي ختام اجتماع الطاقم الوزاري عقد نتنياهو مؤتمرا صحافيا  .يعتزم الرد قريبا على مطالب أوباما
لسياسية مع لخص فيه عمل حكومته بمناسبة مرور عام على واليتها، وتطرق إلى الجمود في العملية ا

في " الفلسطينيين صعدوا بسرعة كبيرة إلى الشجرة ورفضوا الدخول في العملية"الفلسطينيين، زاعما أن 
  .إشارة على مطلب السلطة الفلسطينية بتجميد االستيطان قبل استئناف المفاوضات
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تقادات جراء ما فعلته إذا تعين على إسرائيل أن تمتص ان"ووجه نتنياهو انتقادا مبطنا إلى أوباما وقال إنه 
 ".فإن هذا ليس مرتبطا بسياستي) في اشارة الستيطان في القدس الشرقية( الماضية 42خالل السنوات الـ

تجري تغيرات في العالم وهي نابعة بالدرجة األولى من عملية تقدم اإلسالم "وتابع نتنياهو زاعما، إنه 
 من يحمل إسرائيل المسؤولية، لكن من يدقق في المتطرف، ولم يتم كبح هذا التقدم حتى اليوم وهناك

ولخص نتنياهو األزمة ".األمور يعرف أن الحقيقة ليست كذلك وهكذا فإن هذا ليس مرتبطا بشيء معين
حوار متواصل وهو ليس مطابقا بالضرورة لما يتم نشره، فهناك "بين حكومته واإلدارة األميركية بوجود 

نوافق عليها، ونحن نبذل جهدا بالعمل بشكل منسق ووفقا للمصالح أمور نحن نوافق عليها وأمور ال 
   ".المشتركة لنا ولهم

لقد أدخلنا وسيطا جديدا وقدم "وحول صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس قال نتنياهو 
جندي االحتالل األسير في (اقتراحات وكنا مستعدين أن نذهب في طريق طويلة من أجل إعادة جلعاد 

وما زلنا مستعدين للمضي في هذه الطريق شريطة أال يشكل ذلك خطرا على حياة ) طاع غزةق
وتابع نتنياهو قائال  .في إشارة إلى شرط إسرائيل بإبعاد أسرى فلسطينيين عن الضفة الغربية" إسرائيليين

 ".تفاصيل حولهحتى هذه اللحظة لم نتلق ردا من حماس ونحن ننفذ عمال كثيرا ليس باإلمكان إعطاء "إنه 
  8/4/2010الغد، األردن، 

 
  أنصار رئيس األركان يتهمون باراك ونتنياهو بالخوف من شعبيته : بعد رفض التمديد ألشكنازي .20

تشهد إسرائيل غليانا كبيرا منذ إعالن وزير الدفاع، إيهود باراك، أنه لن يمدد لرئيس أركان : تل أبيب
اك ولرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تهمة التخلص من ووجهت لبار. الجيش، غابي أشكنازي، خدمته

ولكن خبراء . أشكنازي بسبب شعبيته الكبيرة، إذ بات يحسب حسابه ليكون رئيس الوزراء القادم
عسكريين يشيرون إلى أن قرار باراك وما سيعقبه من تغييرات واسعة في قيادة الجيش خالل السنة، تدل 

كهذه، ألنها ال ترى في األفق احتمال الخوض في تحديات عسكرية على أن إسرائيل تجري تغييرات 
 .كبيرة

وأبلغه أنه لن ) مكتباهما متجاوران(وكان باراك قد استدعى أشكنازي، الليلة قبل الماضية، إلى مكتبه 
وفسر باراك هذا القرار . 2011) شباط(يمدد مهمته بسنة أخرى، مما يعني أنه سينهي خدمته في فبراير 

التزام بالمبدأ الذي أقرته الحكومة السابقة، برئاسة إيهود أولمرت، أن يحدد مدة خدمة رؤساء بأنه 
وقال إن هذا القرار صدر في حينه بناء على . األركان بأربع سنوات، ال تمدد إال في حاالت الطوارئ

ة اختيار توصية المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز، الذي قال إن انشغال الجيش عشي
ولذلك، ينبغي تحديد الخدمة بأربع سنين . رئيس أركان جديد بعد سنتين من تعيينه ليس صحيا للجيش

بما أنه ال توجد حالة طوارئ فال "وأضاف باراك، . لضمان الهدوء واالستقرار في المؤسسة العسكرية
لجيش بعد إخفاقات الحرب وعبر عن تقديره العالي ألشكنازي وعمله في ترميم قدرات ا". حاجة للتمديد

 .في لبنان ونجاحاته في الحرب على غزة
ولكن مصادر مقربة من أشكنازي كشفت عن أنه صدم من الدعوة وصدم من مضمون بالغ باراك، حيث 
إنه يوجد وقت طويل حتى يتخذ القرار بتغيير رئيس األركان، ولكنه صدم أكثر من البيان الذي أصدره 

وقالت هذه المصادر إن باراك قصد المساس بهيبة أشكنازي . افة بالقرارمكتب باراك إلبالغ الصح
وأكدت أن السبب في . واتهمت نتنياهو بالشراكة مع باراك في أهداف هذا النشر. ومكانته بهذه الطريقة

 من الجمهور في آخر استطالع للرأي، إن أداءه جيد، في حين 76%ذلك هو شعبية أشكنازي، الذي قال 
 . إن أداء باراك جيد41%قط إن أداء نتنياهو جيد و ف43%قال 

وقال . وأصدر مكتب نتنياهو بيانا نفى فيه أن تكون هناك أسباب غير موضوعية دفعت إلى عدم التمديد
 .وأشاد بأشكنازي. إن نتنياهو يثق بحسابات واعتبارات وزير الدفاع
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 خدمته علما أنه لم يطلب ذلك في أي ورد أشكنازي ببيان غاضب قال فيه إنه يستغرب الخوض في تمديد
وقت، واعتبر األمر زائدا، وقال إنه يؤمن بصحة قرار الحكومة السابقة تحديد خدمة رئيس األركان 

وذكر أشكنازي بحقيقة أنه ورفاقه في رئاسة األركان نجحوا في تقوية الجيش وتعزيز ثقة . ألربع سنوات
ولمح بأن باراك يشوش على الجيش القيام بمهامه العسكرية . ةالناس به وإعداده لمواجهة التحديات الكبير

هناك مهمات حساسة يستعد لها الجيش وعلينا أن ننخرط فيها فقط وال ننشغل في أمور : "الكبيرة وقال
 ".شخصية وهامشية

واستُقبل قرار باراك بانتقادات واسعة من اليمين واليسار والصحافة، فقال وزير كبير رفض الكشف عن 
إن قرار عدم التمديد خاطئ وكان يجب التعامل مع أشكنازي كما عومل رئيس " معاريف"سمه لصحيفة ا
ودعا عضو الكنيست من المعارضة اليمينية . ، مئير دغان، الذي مددوا خدمته لسنة سابعة"الموساد"

 إن باراك وقال. المتطرفة، ميخائيل بن آري، إلى محاسبة باراك، على قراره الذي يمس أمن إسرائيل
ودعا الكنيست إلى البحث . أجرى تصفية حسابات شخصية مع أشكنازي، الذي تربطه به عالقات سيئة

 .في القرار على عجل
  8/4/2010الشرق األوسط، 

  
   ضباط يتاجرون باألعضاء البشريةستةل  تعتقةاإلسرائيليالشرطة  .21

 أشـخاص لالشـتباه فـيهم       6ألربعاء  اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية أمس ا    : محمد جمال  - القدس المحتلة 
باالنتماء إلى شبكة تتاجر بأعضاء بشرية من بينهم ضابط احتياط من جيش االحتالل برتبـة بريغـادير                 

  . ومحاميان
وكانت الشرطة قد بدأت بالتحقيق في هذه القضية بعد أن تلقت قبل بضعة أشهر شكوى من امـرأة مـن                    

الن نشر في إحدى الصحف المحلية باللغة العربية وجاء فيه          سكان الناصرة قالت فيها إنها ردت على إع       
 ألف دوالر ولكنها لم تتلق هـذا المبلـغ مـن            100أن كل من يوافق على التبرع بكلية سيتقاضى مبلغ          

المسؤولين عن نشر اإلعالن بعد قيامها بالتبرع بكليتها من خالل عملية جراحية أجريت لها في إحـدى                 
  . دول أوروبا الشرقية

  8/4/2010شرق، قطر، ال
  

   عاما15 ماليين الشواكل من الفلسطينيين على مدار تاختلس" إسرائيل": "هآرتس" .22
أفادت صحيفة هآرتس العبرية أمس في تقرير موثق يتحدث ألول مرة عن            : محمد جمال -القدس المحتلة 

. تالل اإلسـرائيلي  سرقة أموال الشعب الفلسطيني بوقاحة وبإصرار على عدم إعادتها يقوم بها قادة االح            
وكشفت الصحيفة عن مصادرة الحكومة اإلسرائيلية لماليين الشواكل التي تمـت جبايتهـا مـن أمـوال                 

  .بشكل مخالف للقانون الدولي,  عاما الماضية15الضرائب في الضفة الغربية المحتلة خالل الـ
الحكـم العـسكري    ) دنيـة   اإلدارة الم (وأوضح التقرير أن الحديث يدور عن أموال تم جبايتها من قبل            

مـن  , الحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة) اإلدارة المدنية (اإلسرائيلي في نشاطات اقتصادية تقوم بها  
وضرائب مختلفة وإيصاالت من أجل سلع يتم بيعها فـي          , قبيل ضريبة إنتاج الحصمة وأحجار الكسارات     

حيث وصل المبلغ في إحدى السنوات إلـى        , اكلوباإلجمال الحديث يدور عن ماليين الشو     , المزاد العلني 
  . مليون شيكل80

مشيرا إلى أن هذا األمر له تداعيات مالية بعيدة عن مهمة           , وانتقد أحد القضاة العسكريين هذه اإلجراءات     
وتم نقل الموضوع إلى المحامي ميخائيل بالس نائب المستـشار القـضائي للحكومـة للـشؤون         , الجيش

  .الخارجية
  8/4/2010ر، الشرق، قط
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  طالقها اسم يحيى عياش على شارع برام اهللا توجه انتقادا للسلطة إل"سرائيلإ" .23

 وجه ديوان رئاسة الوزراء في الحكومة االسرائيلي انتقاداً شديداً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية :بيت لحم
لى شارع في رام اهللا يقع في أعقاب إطالق اسم القيادي في كتائب عز الدين القسام الشهيد يحيى عياش ع

وقالت االذاعة االسرائيلية التي نقلت عن  .كما قالت المصادر االسرائيلية-فيه مجمع الدوائر الحكومية 
إن هذا التصرف يشكل تحريضاً سافراً على اإلرهاب من جانب :"الديوان الحكومي االسرائيلي قوله 

 .لفزة العاشرة هي التي كشفت النقاب عن هذه القضيةوورد أن القناة المت. كا ادعت" السلطة الفلسطينية 
الذي كان مسؤول عن كثير من 1996يذكر ان قوات االحتالل قامت بتصفية الشهيد يحيى عياش عام 

  .العمليات التفجيرية
  8/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  أميركي مع العاملين في البرنامج النووي اإلسرائيلي" تشدد"": معاريف" .24

، حيث "قرية البحوث النووية في ديمونة"العبرية أمس عن موظفين في " معاريف"نقلت صحيفة : رةالناص
المفاعل النووي اإلسرائيلي، أن اإلدارة األميركية الحالية تبدي تشدداً في تعاملها معهم وتفرض قيوداً 

ة وعدم صرامة في بينما يبدي األميركيون مرون"وبحسب هؤالء، فإنه . جديدة لم تكن تطرحها من قبل
تعاطيهم مع المشروع النووي اإليراني، فإن رجال الرئيس باراك أوباما يتصرفون مع الدولة الصديقة 

  ".في شكل مهين) إسرائيل(
إلى أنهم يسافرون منذ عقود إلى الواليات المتحدة لاللتحاق بدورات " القرية النووية"ولفت عاملون في 

 إثراء معرفتهم في مجاالت الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، وكانت تكميلية مهنية في جامعاتها بهدف
السفارة األميركية في تل أبيب تصدر في الماضي تأشيرات الدخول لكل من طلب االلتحاق بالدورات، 

ليس لذنب سوى أننا عاملون في قرية "لكن عدداً منهم لقي أخيراً الرفض لطلبه استصدار تأشيرات، 
  ". وويةالبحوث الن

نظيفي األيدي لم يتورطوا من قبل في "ونقلت الصحيفة عن أوساط أمنية قولها إن الرفض طاول باحثين 
، لذلك فإنهم يشعرون بالمهانة من تعاطي السلطات "قضايا مخالفة للقانون اإلسرائيلي أو األميركي
م يقتصر على العاملين في وتابعت أن تغيير التعامل ل. األميركية معهم ورفضها منحهم تأشيرات دخول

وتم عملياً فرض حظر على "القرية فقط، إنما أيضاً يشمل محاوالت إسرائيل شراء مكونات معينة، 
  ". بيعها

". باتوا يطلبون معلومات دقيقة حول الغرض من طلب الشراء"وبحسب جهات أمنية، فإن األميركيين 
ية البحوث النووية استياءه من صمت قيادة ونقلت الصحيفة عن موظف متقاعد عمل في السابق في قر

  . المؤسسة األمنية اإلسرائيلية إزاء التصلب األميركي تجاه موظفي القرية
الواليات "وقال رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة بئر السبع البروفيسور زئيف الفاسي للصحيفة إن 

نووي، ما اضطر القرية إلى التوجه إلى المتحدة ال تبيع قرية البحوث النووية في إسرائيل أي منتج 
وأضاف أن األميركيين يصرون على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالعتاد ". فرنسا لشراء المنتجات

ويرفضون بيعنا عدداً من المكونات، على رغم أنهم يبيعونها لجامعات مختلفة في "المطلوب اقتناؤه، 
  ".العالم

  8/4/2010الحياة، 
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   وتشكك بقدرة العقوبات من ردع إيرانحتفظ بالغموض النوويت" إسرائيل" .25
ستبقي، بدعم " إسرائيل" إن ،أمس،داني ايالون" اإلسرائيلي"قال نائب وزير الخارجية : )ب.ف.أ (

سياسة "بشأن مسألة السالح النووي، أضاف إلذاعة الجيش أن " الغموض"الواليات المتحدة، سياسة 
ما . وتعتبرها الواليات المتحدة بالغة األهمية" اإلسرائيلي"من القومي األ"الغموض هذه تشكل أحد أسس 

  "".اإلسرائيلي"من سبب يدعو األمريكيين إلى تغيير موقفهم أو يستدعي تغيير الموقف 
بنيامين نتنياهو، في قدرة أي عقوبات قد تفرض على " اإلسرائيلي"من جهة أخرى، شكك رئيس الوزراء 

  .النووية على ردعها عن مواصلة نشاطاتها الحساسةإيران بسبب طموحاتها 
رادع، في " أشك في أن يكون لبرنامج عقوبات أي تأثير"وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي في القدس 

تلميح الى جهود واشنطن الستصدار قرار في مجلس األمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على إيران، 
حتى اسلحة نووية بدائية قد تقع بين أيدي . طيرة جداً جداًإن األسلحة النووية تمثل مشكلة خ"أضاف 

  ".          اإلرهابيين والنتائج ستكون مريعة للبشرية جمعاء
  8/4/2010الخليج، 

  
 "الصرف الصحي"وزير في حكومة نتنياهو يهدد بقطع المياه عن الضفة بسبب مشكلة  .26

يلي عوزي النداو لإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية وزير البنى التحتية اإلسرائقال :  كفاح زبون- رام اهللا
إذا استمر الفلسطينيون في صب مياه الصرف الصحي وتلويث األنهار والمياه الجوفية، فإن إسرائيل "

إننا نزودهم بالماء النظيف وكل ما نتلقاه في المقابل هو مياه "وأضاف ". ستتوقف عن تزويدهم بالماء
 ".الصرف الصحي
اليميني المتطرف، المياه التي سيقطعها عن " إسرائيل بيتنا"لذي ينتمي إلى حزب وحدد النداو، ا

على الفلسطينيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويصلوا شبكات الصرف الصحي بمحطات "الفلسطينيين، بقوله 
تكرير المياه، وإال فإننا سنزودهم بماء الشرب فقط، وسنقطع عليهم المياه المستعملة في الصناعة 

 ".لزراعةوا
وقالت اإلذاعة العسكرية إن الفلسطينيين يرفضون وصل شبكات الصرف الصحي التابعة لهم بالمصانع 

 .اإلسرائيلية لمعالجة المياه المبتذلة وذلك ألسباب سياسية
من مياه الصرف الصحي التي يخلفها الفلسطينيون ال تتم % 73وتقول سلطة المياه اإلسرائيلية إن 

من مياه الصرف الصحي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، % 70 تتم معالجة معالجتها، بينما
 . ألف مستوطن300حيث يعيش 

والمفارقة أن تهديدات النداو جاءت في وقت تشكو فيه السلطة من اقتطاع إسرائيل عشرات ماليين 
كما أن . حي الفلسطينيةالدوالرات من إيرادات السلطة الوطنية تحت ذريعة معالجة مياه الصرف الص

وقال . السلطة تشكو من أن اإلدارة المدنية تعرقل تراخيص بناء مشاريع مائية وأخرى للصرف الصحي
 لم تحصل على 1997إن مشاريع مطروحة منذ " الشرق األوسط"رئيس سلطة المياه شداد العتيلي لـ

 .تراخيص
  8/4/2010الشرق األوسط، 

  
   حرب أم سلم؟رسالة: عدم التمديد ألشكينازي .27

أثار قرار عدم التمديد لرئيس األركان اإلسرائيلي، غابي أشكينازي، عالمات استفهام قويـة       : مهدي السيد 
حول مغزاه ودالالته في كل ما يتعلق بفرص الحرب واحتماالتها، وال سيما أن انتهاء واليته المقررة في                 

دة األجهزة األمنية واالسـتخبارية، وخـصوصاً   ، يتزامن أيضاً مع انتهاء والية العديد من قا 2011شباط  
  .رئيسي الموساد والشاباك، وتراجع فرص التجديد لهما
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وفيما رأى البعض في القرار مؤشراً إلى تراجع أسهم الحرب، على اعتبار أنه ال يعقل تغييـر رئـيس                   
لهـا أو بعـدها     األركان وإدخال الجيش اإلسرائيلي في ورشة تعيينات قيادية على أبواب الحرب أو خال            

بقليل، يرى البعض اآلخر أن قرار عدم التمديد ربما يشير على العكس تماماً، من خالل اإلشـارة إلـى                   
احتمال عدم وجود توافق بين المستوى السياسي اإلسرائيلي ورئيس األركان علـى موضـوع الحـرب،        

حرب محتملةاألمر الذي يوجب إحداث تغيير جوهري في رئاسة األركان قبل الدخول في أي .  
أن يخلق قرار عدم تمديد والية أشـكينازي مـشكلة        " يديعوت أحرونوت "في هذه األثناء، توقعت صحيفة      

عسيرة للمؤسسة األمنية في إسرائيل، حيث يتوقع أن يستبدل جميع قادة المؤسسة األمنيـة اإلسـرائيلية                
  .2011خالل عام 

ير داغان سينهي مهماته العام المقبل، في ظـل وجـود           مائ" الموساد"وإضافةً إلى أشكينازي، فإن رئيس      
" حمـاس "احتمال ضئيل لتمديد واليته سنةً إضافية، وخصوصاً بعد عواقب عملية اغتيال القيـادي فـي                

كذلك سينهي كّل من رئيس الشاباك يوفال ديـسكين، ورئـيس شـعبة االسـتخبارات               . محمود المبحوح 
ويتوقع أن تنتهي والية كل مـن قائـد الجبهـة           . ية العام المقبل  العسكرية عاموس يدلين مهماتهما في بدا     

  .الجنوبية اللواء يوءاف غاالنت، وقائد الجبهة الشمالية غادي آيزنكوت في بداية العام المقبل
  8/4/2010األخبار، 

 
  "إسرائيل"فياض هو الزعيم الوحيد في القيادة الفلسطينية الذي يحظى بالتقدير في : مريدور .28

 في مقابلة مطولة أجرتهـا      ركشف وزير شؤون االستخبارات االسرائيلي دان مريدو         –محتلة  القدس ال 
اعتزام أمريكا اتخاذ خطوة حازمة في األشـهر القادمـة ضـد            "عن   االسرائيلية،" معاريف"معه صحيفة   

  ."البرنامج النووي اإليراني
السلطة الفلسطينية، التي رأى فيهـا      مع مريدور مسألة المفاوضات مع      " معاريف"وتناولت مقابلة صحيفة    

بناء الدولة الفلسطينية   :" ، مضيفاً "يجب إدارة مفاوضات من تحت إلى فوق      :" مصلحةً صهيونية، حيث قال   
، بشروط مجـردة    "بار ايالن "التي وافق رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو عليها في خطابه في            

  ".من السالح والتقدم إلى األمام
ن وزير االستخبارات االسرائيلي أن زعيماً واحداً في القيادة الفلسطينية يحظى بتقدير القيادة السياسية              وبي
من المهم التعاون مـع فيـاض       "، مرتئياً أن    "، سالم فياض  "بن غوريون الفلسطينيين  "وهو  " إسرائيل"في  

  .بالذات لمنع وضع تفرض فيه دولة فلسطينية على إسرائيل
كلما كنا أكثر فأكثر داخـل      :" السرائيلي بأنهم يعيشون معركة دولية جدية، موضحاً بالقول       وأقر الوزير ا  

 .."المفاوضات، سيكون هناك ميل أقل إليجاد بدائل لهذه المعركة معنا 
  7/4/2010 ،القدس، فلسطين

  
  أيالون يشيد بالسياسة األمريكية في منع انتشار السالح النووي .29

لخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون بالسياسة األمريكية الجديدة بشأن منع أشاد نائب وزير ا: الناصرة
ونقلت اإلذاعة  ".السياسة الجادة"، واصفاً إياها بـ"عناصر إرهابية"انتشار األسلحة النووية ووصولها إلى 

 جدية سعيها إن سياسة الواليات المتحدة الجديدة تُشير إلى"عن أيالون، قوله ) 7/6(العبرية اليوم األربعاء 
أن "وأضاف أيالون  .، حسب قوله"لمنع انتشار السالح النووي، خصوصاً في الدول أو المنظمات الثائرة

الواليات المتحدة أوضحت أنها لن تقبل تسلح إيران بسالح نووي، وال تستبعد أي خيار لمعالجة 
ياسات األمريكية فيما يتعلق لن تضغط على إسرائيل لتالئم نفسها مع الس"، مشيراً إلى أنها "الموضوع

  .، حسب قوله"بالسالح النووي
  7/4/2010قدس برس، 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1753:         العدد       8/4/2010الخميس  :خالتاري

  
  تصريحات الملك األردني األخيرة تعبر عن أزمة خانقة تحيط بالقصر الملكي: مستشرق صهيوني .30

إن السبب الحقيقي الذي يكمن خلف التصريحات القاسية التي " مردخاي كيدار"قال المستشرق الصهيوني 
ملك األردني عبد اهللا الثاني بحق نتنياهو، هو التخوف الذي يسيطر على العائلة المالكة في أطلقها ال

األردن في اآلونة األخيرة، ومفاده أن فرضية إقامة الدولة الفلسطينية آخذة في التراجع بسبب اإلنقسام 
 وإقليمية ودولية وحماس، وبالتالي يأتي التخوف من أن تدفع أطراف سياسية محلية" فتح"بين حركتي 

وأضاف أن تصريحات العاهل األردني األخيرة . باتجاه أن يكون األردن هو الدولة الفلسطينية الموعودة
بهذا االتجاه القاسي إنما تعبر عن أزمة خانقة تحيط بالقصر الملكي األردني، وقناعة أردنية سائدة بأن 

  .الفلسطينية في األردنكرسي المملكة ليس بالضرورة آمناً، في ضوء  األغلبية 
  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة السابعة 

 7/4/2010، 1932التقرير المعلوماتي 
  

  نسانية التي يعيشونهاإ الالاألوضاع على  عن الطعام احتجاجاًإضراباً يبدأوناألسرى الفلسطينيون  .31
رى الفلسطينيون في سجون  األس، أنرائد الفي، غزةنقالً عن مراسلها في  8/4/2010الخليج،  نشرت 

 خطوات تصعيدية احتجاجاً على ظروفهم االعتقالية إطار عن الطعام في  أمس، إضراباًأوااالحتالل، بد
القاسية، تزامناً مع فعاليات تضامنية من أهاليهم وذويهم وأحزاب وتكتالت في الضفة الغربية وقطاع 

من المشروع النضالي الذي يخوضه األسرى ض"وقال مركز األسرى للدراسات إن اإلضراب يأتي  .غزة
وقال المركز إن إدارة مصلحة السجون استمعت  ".في أكثر من عشرة سجون مركزية وثالثة معتقالت

من ممثلي األسرى لمطالبهم وتتضمن المعاملة المهينة ألهالي األسرى في زياراتهم وحرمان أسرى غزة 
الضفة والقدس من الزيارة، ومنع القنوات الفضائية ومنع من الزيارة ومنع المئات من أهالي األسرى في 

إدخال الكتب، وحرمان األسرى من التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة وفق المنهاج الفلسطيني، إلى 
  .جانب مطالب تخص كل سجن على حدة

 750هم حوالي  سجناً ومعتقالً، بين25وتحتجز سلطات االحتالل أكثر من ثمانية آالف أسير فلسطيني في 
  .2006أسيراً من غزة تحرمهم من الزيارة بشكل تام منذ 

ونظمت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى وفصائل وطنية وإسالمية اعتصاماً تضامنياً في ساحة 
  .الجندي المجهول في غزة، وقرروا خوض إضراب عن الطعام تضامناً مع األسرى

 مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة أشار إلى أن ، أنغزة من 8/4/2010الحياة، وأضافت 
اإلضراب خطوة " إن "جمعية واعد لألسرى والمحررين"وقالت  . هو األول منذ سنوات عدةاإلضراب

وشددت على أن . "أولى ستتلوها خطوات أخرى أكثر تصعيداً إن ماطل االحتالل في تلبية شروطهم
جم عن مماطلته ومراوغته، وهو يدرك أيضاً حجم اإلصرار االحتالل وحده يتحمل أي نتائج قد تن"

والصمود الذي يتمتع به األسرى الذين برهنوا على امتداد سنوات تواجدهم داخل السجون على شراستهم، 
  ."على رغم قلة إمكاناتهم

أحرار لدراسـات األسـرى وحقـوق       " مركز   ، أن رام اهللا من   7/4/2010 قدس برس، وجاء في وكالة    
ذكر أن أسرى حركات فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وبـاقي              ،اإلنسان
ودعا ". قرروا خوض هذه المعركة موحدين، وقد شكلوا لجنة مشتركة لقيادة اإلضراب وإنجاحه           "األطر،  

ة والتوحد ولم   الخفش الفصائل الفلسطينية خارج السجون إلى االستفادة من هذه الخطو         مدير المركز فؤاد    
  .الشمل من أجل مساندة األسرى والحركة األسيرة ودعم مطالبهم الشرعية، كما قال
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مئات من أهالي ، إلى أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/4/2010المستقبل، وأشارت 
 ابلس، احتجاجاً أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة نوااألسرى واألسيرات اعتصم

  .على ممارسات إدارة مصلحة السجون القمعية بحقهم وحق أبنائهم األسرى
  

   التعذيب ضدهمأشكالستخدم كافة ي في سجونها و فلسطينياً طفال338ًعتقل ياالحتالل  .32
 سمير حمتو ووكاالت ،فلسطين المحتلةنقالً عن مراسلها في  8/4/2010الدستور، األردن، نشرت 

 طفل تعرضوا لالعتقال منذ 3000أعلنت إن أكثر من " حسام"معية األسرى والمحررين جاألنباء، أن 
إن " وقالت الجمعية في بيان تلقت الدستور نسخة عنه ،2000 سبتمبر/ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول

 250ن  طفالً ال زالوا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية، مؤكدة أن أكثر م320
  ". عاماً في السجن18أسيراً كانوا أطفاالً لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن 

 مريضاً، مؤكدة أنهم محرومون من الرعاية الصحية والعالج الطبي  طفال60ًوأشارت إلى وجود 
وقالت الجمعية إن األطفال يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد األدنى  .المناسب
  .عايير الدولية لحقوق األطفال وحقوق األسرىمن الم

وتحدثت الجمعية عن تعرض األطفال األسرى للعديد من االعتداءات واالنتهاكات، وأكدت أن الضرب 
في جميع أنحاء الجسم والشتائم واإلهانات ولسع السجائر وحرمانهم من النوم لساعات طويلة ومنعهم من 

ديهم وأرجلهم واالعتداء عليهم بالسكاكين والشفرات، تعتبر من استبدال مالبسهم وشد األصفاد على أي
ن التعذيب ال يقتصر فقط على ذلك بل أوجاء في تقرير الجمعية . األمور اليومية التي تمارس ضدهم

 أساليب قذرة، كصب مياه باردة جداً على األسرى األشبال يتبعونها إتباعيلجأ المحققون اإلسرائيليون إلى 
  . ووضع أكياس على رؤوسهم وإطالق أعيرة بالستيكية صغيرة عليهمبمياه ساخنة
 ، قدورة فارس، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/4/2010القدس العربي، وأضافت 

 في سجونها،  طفال330ً باعتقالها ما يزيد عن "إسرائيل" أن األربعاءكد ، أ الفلسطينياألسيررئيس نادي 
 طفل 6000 اعتقلت ما يزيد عن "إسرائيل" أنوضح فارس أو.  والمواثيق الدوليةافاألعرتنتهك كافة 

، وما زالت تحتجز في سجونها األقصى منذ بداية انتفاضة  عاما18ً و12 بين أعمارهمفلسطيني تتراوح 
  . عاما16ً دون 41، من بينهم  طفالًأسيراً 338

  
   المقدسيين على أرضهممفتي القدس يدعو إلى حملة فلسطينية ودولية لتثبيت .33

دعا مفتي القدس وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، أمس األربعاء، : عهود محسن
إلى إطالق حملة فلسطينية، بمساندة عربية ودولية، لتثبيت سكان مدينة القدس وأبناء الشعب الفلسطيني 

 .اإلسرائيلية المستمرة لتهويد المدينةعلى أرضهم، ومنع تهجيرهم وطردهم من بيوتهم، إزاء المخططات 
هذه الحملة تتطلب تكاثف الجهود من الجميع، وأن يتم "، إن "السبيل"وقال حسين في تصريحات لـ

ما من شك في أن الموقف الماثل أمامنا من تهويد إسرائيلي هو : "تطبيقها علميا على أرض الواقع، وتابع
واألرض  حقيقةً مواقف عملية وخططا واضحة تنفذ في القدسأكبر من البيانات واالستنكارات، ويقتضي 

  ".الفلسطينية، عنوانها الرئيس تثبيت الشعب الفلسطيني المقدسي في هذه الديار المستهدفة
ودعا حسين األمة العربية وعلى رأسها القادة العرب الذين تبرعوا في القمة العربية وغيرها، إلى نصرة 

  . بدعم مادي حقيقي مترجم على أرض الواقعمالتزاماتهباألقصى والمقدسيين للوفاء 
  8/4/2010السبيل، األردن، 
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   من سكان حي الشيخ جراحنبلدية االحتالل إخطارات باإلخالء والمصادرة لعائلتي: القدس .34
 سلمت بلدية االحتالل إخطارات باإلخالء والمصادرة لعائلتي الفاخوري والداهودي، من :القدس المحتلة

وقال المحامي سامي ارشيد، إن بلدية االحتالل تدعي  . الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلةسكان حي
 أن الجمعيات -حسب البند المرفق في اإلخطار -) اإلخالء أو مصادرة األرض(خالل إخطارها 

ين االستيطانية تملك هذه األرض، وأن العائلتين في الفترة األخيرة تقومان بمضايقة المستوطنين الذ
  .استولوا على عقارات المواطنين المقدسيين

بدورهم أكد أصحاب المنازل أن األرض تعود ملكيتها للعرب المقدسيين وليس لقطعان المستوطنين، وأن 
. بلدية االحتالل خالل تسليمها اإلخطارات عرضت على العائلتين إخالء المنزل مقابل مبالغ مغرية

ستسالم والتنازل عن العقارات والمنازل مقابل المال الذي تفرضه وطالبوا العائالت المقدسية بعدم اال
المال يذهب وال يبقى لإلنسان العربي األصيل "الجمعيات االستيطانية على السكان المقدسيين، مؤكدة أن 

  ".إال كرامته ألن األرض مثل العرض
  8/4/2010السبيل، األردن، 

  
  واالحتالل يعتقل مواطنين تصدوا لهم.. لقدسمستوطنون يعتدون على أرض لعائلة الكرد في ا .35

 المواطنين المقدسيين يوسف حماد األربعاء اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية أمس :القدس المحتلة
وإبراهيم ياسين، من سكان حي الشيخ جراح وسط القدس، بحجة التصدي للمستوطنين، وتم اقتيادهم إلى 

الي حي الشيخ جراح، أنهم تفاجأوا بقطعان المستوطنين يقومون وأفاد أه .مقر شرطة شارع صالح الدين
  .بإزالة الشبك الذي يحيط بأرض عائلة الكرد بمساندة قوات االحتالل

اندلعت مواجهات بين المواطنين المقدسيين والمستعربين عند كراج باصات باب العامود واعتقلت شاباً و
  .للدموع على المواطنينوأطلقت وحدة المستعربين قنابل الصوت والمسيل 

  8/4/2010السبيل، األردن، 
  

  جرحى فلسطينيون بعد سقوط صاروخ محلي الصنع على منزل في بيت حانون .36
 أصيب خمسة فلسطينيين الليلة قبل الماضية جراء سقوط قذيفة صاروخية محلية ):بترا(وكالة  -رام اهللا  

ووصفت المصادر حالة أحد الجرحى  .ةالصنع قرب منزل سكني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غز
  .بأنها شديدة الخطورة

  8/4/2010الرأي، األردن، 
  

 فياض ال يمثل طموحات وآمال الشعب الفلسطيني": واجب" .37
تصريحات سالم فياض، التي ألمح فيها إلى التنازل عن ) واجب( استنكر تجمع العودة الفلسطيني :دمشق

 فيالعبرية " هآرتس"ين، والتي جاءت في إطار مقابلته مع صحيفة حق العودة لماليين الالجئين الفلسطيني
تأتي كثمرة بعد مشاركته في مؤتمر هرتزليا، واستعداد فياض للمشاركة بما "م، معتبراً أنها 2/4/2010

نسخة منه، أن " قدس برس"ورأى التجمع في بيان صادر عنه وصل  ".اإلسرائيلي" عيد االستقالل"يسمى 
تأتي ضمن محاوالت الترويج لمشروعه الخاص المتعلق بإقامة دولة فلسطينية "يحات مثل هذه التصر

وفق الرؤية الصهيونية، وهي تعبر بشكل واضح عن تماهي مع الرؤية الصهيونية، ودعمه إلقامة دولة 
  .، على حد تعبيره"يهودية

ال أبناء الشعب بموقفه وتاريخه، ال يمثل طموحات وآم"على أن سالم فياض " واجب"وأكد تجمع 
 ".م التشريعية2006 مقعداً في انتخابات العام 132الفلسطيني، فهو قد حصل على مقعد واحد من أصل 

حق غير قابل للتصرف وال تستطيع أية جهة رسمية أو غير رسمية، دولية أو "وشدد على أن حق العودة 
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 سبيل وحيد وهو العودة إلى البيوت محلية، ممثلة شعبياً أم غير ذلك، أن تناقش قضية الالجئين إال في
عدم شرعية أي قرار أو اتفاق توقعه أي جهة كانت بالنيابة عن "، مؤكداً على "التي خرج منها شعبنا

الشعب الفلسطيني ال يكفل حق العودة كامالً، وهو حق كفلته الشرائع السماوية واألرضية كافة، وأكدت 
 وأثبتته عشرات القرارات الدولية الصادرة عن هيئة األمم عليه شرعة حقوق اإلنسان والقانون الدولي،

  .ل، كما قا"المتحدة
  8/4/2010 قدس برس،

  
  الطواقم الطبية في غزة تستغيث العالم إلنهاء حصار القطاع .38

 دعت الطواقم الطبية العاملة في المنظمات الصحية األهلية في غزة إلى تفعيل دور : حامد جاد-غزة 
حماية المرافق والطواقم الطبية ومحاسبة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه بحق أبناء المجتمع الدولي في 

وندد عاملون وقائمون على المؤسسات الطبية الفلسطينية  .الشعب الفلسطيني ومؤسساته وطواقمه الطبية
في مسيرة نظمها أمس القطاع الصحي في شبكة المنظمات األهلية بمناسبة يوم الصحة العالمي، 

الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل من أجل تمكين المرضى من ب
تلقي الرعاية الصحية خارج القطاع وتوفير األدوية وإعادة إعمار المرافق الصحية التي دمرها العدوان 

  .اإلسرائيلي
  8/4/2010الغد، األردن، 

  
   الفلسطينية والتعذيب وسوء المعاملة في ازدياداألراضي في ارتفاع حاالت القتل: "الهيئة المستقلة" .39

 حالة قتل ووفاة 237، تسجيل اإلنسانالسنوي الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق  كد التقريرأ :رام اهللا
 حالة في 69 حالة في قطاع غزة، و168 منها أن ، موضحا2009ً الفلسطينية خالل عام األراضيفي 

 2008 ارتفاع حاالت القتل مقارنة مع العام  امرأة، مؤكدا30ً و طفال39ً بينها الضفة الغربية، وكان
  . في الضفة55 حالة في قطاع غزة و136 منها 2008 حالة وفاة عام 191حيث رصدت الهيئة وقوع 

 حالة وفاة 69في الفندق بسيت ايسترن، وقوع األربعاء سجلت الهيئة خالل مؤتمر صحفي عقد، يوم و
  .األنفاق حالة وفاة في العام الماضي داخل 29مقارنة مع 

 السياسية اإلرادة توفر أهمية إلىممدوح العكر،  .، داإلنسانودعا مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق 
 اإلرادةللحد من استمرار االنتهاكات والتجاوزات التي تقع بحق المواطن الفلسطيني باعتبار توفر هذه 

كما انتقد العكر االنتهاكات المرتبطة بحق المواطن في تقلد الوظيفة  .ياً وضرور حقيقياًيمثل متطلباً
 الذي األمر األمنية األجهزة كبيرة من الموظفين للفصل بتوصية من أعداد تعرض إلى العمومية، مشيراً

  . وقانون الخدمة المدنيةاألساسييخالف نصوص القانون 
ن الهيئة تنظر بخطورة بالغة أ، ة، رندة سنيوراإلنسان المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق وأكدت

 الهيئة رصدت قيام مسلحين ملثمين أن خارج نطاق القانون في قطاع غزة، موضحة اإلعداملتنفيذ سياسة 
  . من غزة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على غزة مواطنا22ًبقتل 

ورة المالحظات التي جمعتها الهيئة في الضفة الغربية بخصوص االحتجاز التعسفي على ولم تغفل سني
خلفية االنتماء السياسي بدون توجيه تهم حقيقية لهم وعرضهم على القضاء العسكري وعدم تمكين ذويهم 

 الهيئة الحظت حدوث تطور أن تمكين محاميهم من زيارتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أومن الزيارة 
 الحكومة الفلسطينية الحالية االعتبار الحترام مبدأ سيادة القانون وغيرها من إعادة من حيث يجابيا

  .القرارات المرتبطة باحترام قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية
 شكوى خالل الفترة التي يغيطها 202 الهيئة تلقت أنلى إ أشارتوبخوص التعذيب وسوء المعاملة 

وفصل مئات الموظفين من " األمنيةبالسالمة " استمرار العمل بما يعرف إلى شارتأالتقرير، كما 
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 شكوى على 222 منها ،2009 خالل عام يشكاو 305 الهيئة تلقت أنوضحت أو .وظائفهم الحكومية
 جملة االنتهاكات المرتبطة بحق تكوين إلى سنيورة  وأشارت.وزارة التربية والتعليم العالي وحدها

 إلى أشارتانتهاكات الحق في التجمع السلمي، والشأن القضائي في الضفة الغربية، في حين الجمعيات و
 والتعذيب وسوء المعاملة في غزة الحكومة أجهزةانتهاكات االحتجاز التعسفي على خلفية سياسية من قبل 

هاكات الحق في وانتهاكات الحق في التعبير والحريات الصحفية، وانتهاكات الحق في التجمع السلمي وانت
 القانون وتفسيره ألحكام االستخدام التعسفي أنوشددت سنيورة على  .تكوين الجمعيات وحق التنقل

 زعزعة ثقة المواطن بجدية السلطة إلى أدى من قبل طرفي النزاع في الضفة وغزة  وامنياًسياسياً تفسيراً
  .واحترامها لمبدأ سيادة القانون وقواعده المجردة

 تجريم التعذيب وأهمية، اإلعدام أحكام عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على بأهميةير  التقروأوصى
 مناسبة إجراءاتوسوء المعاملة في مراكز التوقيف واالحتجاز، كما طالبت السلطة التنفيذية باتخاذ 

 بشرط لى ضرورة وقف العملإ إضافة بها، األمنية األجهزةلتعزيز السلطة القضائية وضمان عدم تدخل 
  .1998 عند التعيين باعتباره غير قانوني واعتماد شروط قانون الخدمة المدنية لعام األمنيةالسالمة 

 7/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

 يؤيـدون اسـتمرار األونـروا مـع أن        % 92 :ااستطالع رأي الجئين فلسطينيين يشمل لبنان وسوري       .40
 "المتراجع كثيراً"غير راضين عن أدائها % 69,7

 بتقديم األونرواهل تؤيد استمرار : السؤال التاسع" أن جهاد بزي نقالً عن 7/4/2010 السفير، نشرت
 هو السؤال األخير في استطالع للرأي أجرته ثالث مؤسسات معنية خاصة بقضية ،"خدمات لالجئين؟

. ت سوريا ولبنانالالجئين الفلسطينيين وحق العودة، استهدفت عبره آراء عينتين من الالجئين في مخيما
وتعلن المؤسسات عن نتائج االستطالع في مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة من صباح غد، في 

من % 92: النسب المئوية لإلجابات عن هذا السؤال جاءت كالتالي. فندق كراون بالزا في الحمراء
 ال 2.4، و%4.9ير المؤيدين  بتقديم خدماتها، بينما بلغت نسبة غاألونرواالمستطلعين أيدوا استمرار 

 .  ال معلومات لديهم0.4يعرفون و
 " واجب–تجمع العودة الفلسطيني "وإذا كانت هذه النتيجة األخيرة إيجابية في االستطالع الذي أعده 

، فإن السؤال األول )بيروت ("منظمة ثابت لحق العودة"و) لندن ("مركز العودة الفلسطيني"و) دمشق(
من الالجئين مسجلون على % 96.3أشار إلى أن )  الجئاً في سوريا738اً في لبنان، و الجئ722(للعينة 

 . وهذه نسبة تحسب، بدورها، في مصلحة الوكالة. غير مسجلين% 2.7لوائح الوكالة، في مقابل 
 إلى عدم رضى) المتقاربة في نسبها بين سوريا ولبنان(لكن، وبين السؤالين األول واألخير، تشير األرقام 

من المستطلعين أجابوا بأنهم غير راضين عن أداء % 70فنحو . في مجاالت عدة متعلقة بعمل الوكالة
وعما إذا كانت خدمات الوكالة كافية، أجاب . منهم بأنهم راضون% 23.8الوكالة، بينما أفادت نسبة 

 .  منهم بأنها كافية9.7بأنها غير كافية، بينما أجاب % 86
مقبولة، وقال % 40.3من المستطلعين أنها ضعيفة، بينما عدها % 44.9رأى وحول الخدمات الصحية، 

 . أنها ممتازة% 0.8أنها جيدة جداً، واعتبر % 1.2من المستطلعين أنها جيدة، ورأى % 10.8
ضعيفة، % 22.1إنها جيدة، واعتبرها % 26.4أنها مقبولة، وقال % 35.3أما الخدمات التعليمية فرأى 

 . ممتازة% 4.5جيدة جداً، واعتبرها بأنها % 6.3وأفاد 
 .  جيدةأنها% 9.2 مقبولة وأنها% 25.9أنها ضعيفة، و% 55.5وحول خدمات العمل اإلغاثي، أجاب 

من المستطلعين أن هناك تراجعاً % 64.1؟ رأى األونرواهل ترى تراجعاً في خدمات : وردا على سؤال
 . رأوا أن ليس هناك تراجع% 5.4فاً، وتراجعاً طفي% 6.4تراجعا متوسطاً و% 20.8كبيراً، و
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 عبدو سعد أن نتائج االستطالع تظهر "مركز بيروت لألبحاث والمعلومات"في قراءة تحليلية، يكتب مدير 
 شبه تام وانسجاماً في الرؤية للوكالة وخدماتها وأهدافها االستراتيجية، باعتبارها أحد تجليات تطابقاً

وال يخفى أن إنهاء خدماتها عملياً يرتبط "ينية وملف الالجئين تحديداً، وتداعيات القضية والحقوق الفلسط
حصراً بتجسيد حق العودة وتحقيقه، بمعنى أن الالجئين بحسهم السياسي والوطني يتصرفون وفق قاعدة 

ويستنتج سعد في قراءته أنه يجب على الدول المضيفة االلتفات إلى الالجئين . "أن االونروا مسؤولة عنهم
ويستنتج أيضاً أنه يجب على .  وتحسين أوضاعهم المعيشيةواإلنسانيةهة إقرار حقوقهم المدنية لج

األونروا والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، االلتفات إلى واقع الالجئين وإعداد خطة طوارئ 
ذ مشاريع وبرامج للنهوض بالواقع االقتصادي والمعيشي واإلنساني، من خالل رصد ميزانيات كبيرة لتنفي

 . تحقق هذا الغرض
 لكن، ما هي مطالب المستطلعين أنفسهم؟ 

يليها . "زيادة الخدمات الصحية واألدوية والعمليات وتحسينها"على رأس القائمة، في سوريا ولبنان، تأتي 
، االهتمام بالخدمات التعليمية والثقافية، ثم تأمين فرص العمل والتوظيف والقضاء على المحسوبيات

واالهتمام بالطالب ) ترميماً أو بناء(باإلضافة إلى مطالب أخرى عديدة، منها العمل على توفير مسكن 
 . الجامعيين وكبار السن والمعوقين

، مع مرور ستين عاماً على )2009( من العام الفائتأكتوبر/ يأتي االستطالع، الذي نفذ في تشرين األول
قليص الخدمات المقدمة منها، وخفض دعم الدول المانحة لألونروا الجدل الذي يثيره ت"تأسيس الوكالة و

، حيث تجد المؤسسات الفلسطينية نفسها أمام استحقاق يفرض عليها دوراً فاعالً "وقطعه في أحيان كثيرة
في ظل تجاذبات االبتزاز السياسي للدول المانحة التي ارتبط قرار الكثير منها بسياسة إسرائيل ووجهة 

وتتابع . ل تحقيق تسوية في المنطقة، تكون مبنية أساساً على إنهاء قضية الالجئين وتصفيتهانظرها حيا
كان ال بد من وضع كل الجهات المعنية والمهتمة والمسؤولة إما حقائق ال ينبغي أن يقررها ": المقدمة

ع الدولي وفشل سوى الالجئ الفلسطيني الذي أنشئت األونروا من أجل رعايته، وتعبيراً عن عجز المجتم
 القاضي بعودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا 194لجنة التوفيق الدولية في تطبيق القرار 

 . "1948منها في العام 
 هما لبنان وسوريا، حيث األونرواأجري االستطالع في منطقتين مهمتين من مناطق عمليات ": وتضيف

وفي الثاني، .  قانونية صعبة وحرماناً من أبسط الحقوق المدنيةفي البلد األول يعاني الالجئون أوضاعاً
وهدف ذلك إلى الخروج بأدق النتائج العلمية . يعد وضع الالجئين األفضل نسبياً على المستوى القانوني

وقد أجري األخير بما ينسجم مع واقع المخيمات والتجمعات التي يسكنها الالجئون إسهاماً . لالستطالع
 وتوضيحاً لتوجهات الالجئين حيالها، أمالً بأن يعطي االستطالع دعماً لحقوقهم ونروااألفي دعم 

 دعماً غير مشروط، حتى لو تعارضت األونرواوالمؤسسات الراعية لهم، وتأكيداً على ضرورة دعم 
عملها  بعيدة عن المزاج السياسي الدولي، ويبقى األونرواسياسات الوكالة مع سياسات مموليها، لكي تبقى 

 . " ومتطلباتهاإلنسانيمنسجماً مع روح القانون الدولي 
ن على يالقائم، أن أواب المصري، بيروتنقالً عن مراسله في  7/4/2010 نت،.الجزيرةوأضاف موقع 

إجراء االستطالع لفتوا في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الهدف من إجرائه هو اإلسهام في دعم وكالة 
هات الالجئين الفلسطينيين حيالها، على أمل أن تعطي النتائج دعماً لحقوق األونروا وتوضيح توج

الالجئين الفلسطينيين والمؤسسات الراعية لهم، من خالل تقديم دعم غير مشروط لوكالة األونروا حتى لو 
  .تعارضت سياسات الوكالة مع سياسات مموليها

علي هويدي في حديث مع الجزيرة نت إن ) ثابت(األمين العام للمنظمة الفلسطينية لحقّ العودة وقال 
األرقام التي كشف عنها االستطالع بينت أنه رغم اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية لالجئين 
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الفلسطينيين في لبنان وسوريا، فإن العقل السياسي الجمعي يظل سيد الموقف، وهو يقوم على التمسك 
  .ل الحفاظ على القضية، والتشبث بحق العودةباألونروا، باعتبارها شكالً من أشكا

من الالجئين التي أيدت استمرار الوكالة في تقديم % 92إلى أن هذا ما بينته نسبة هويدي وأشار 
واعتبر أن نتائج االستطالع توجب . أن الخدمات غير كافية% 86خدماتها، في الوقت الذي يرى فيه 

ين الفلسطينيين لجهة إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لهم من على الدول المضيفة االلتفات إلى الالجئ
جهة، وتحسين أوضاعهم المعيشية من جهة أخرى، وإال فإن ذلك قد يلحق الضرر بأمن البلد المضيف 

  .واستقراره وسيادته وتركيبته، وخصوصاً في حالة لبنان
الدولي والمنظمات غير الحكومية، أنه بات يتوجب على األونروا ابتداء، ثم المجتمع هويدي وأكد 

االلتفات إلى واقع الالجئين، وإعداد خطة طوارئ للنهوض بالواقع االقتصادي والمعيشي واإلنساني لهم 
  . من خالل رصد ميزانيات مناسبة لتنفيذ مشاريع وبرامج تحقق هذا الغرض

  
  وطنات والعاملين في الجدارال نعترف بالعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المست: وزارة العمل .41

 قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية آصف سعيد أن وزارته تتابع شؤون -معا-الخليل 
وظروف وأوضاع العمال الفلسطينيين العاملين في األراضي الفلسطينية وداخل الخط األخضر وتحديداً 

وكشف سعيد لبرنامج على الطاولة الذي  .فيما يخص استصدار تصاريح العمل من الجانب اإلسرائيلي
بداً بالعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أ الوزارة ال تعترف أنيقدم عبر شبكة معاً اإلذاعية 

  . الضفةأراضي حول وفي "إسرائيل"المستوطنات اإلسرائيلية وكذلك العاملين في بناء الجدار الذي تبنيه 
  7/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  االنقسام وجرائم االحتاللوتراجع الخدمات جراء الحصار  تؤكد دراسة حول أطفال غزة .42

 الحصار واالنقسام واالحتالل كان لها تأثيرات سلبية أن أكدت دراسة متخصصة :نفوذ البكري -غزة 
 واألدوية حيث تم انتهاك مختلف حقوقهم المتعلقة بالحق في التطعيم لألطفالعلى الحقوق الصحية 

 على الغذاء المالئم والعالج في الخارج فيما تبين تراجع حجم الخدمات األطفال عدم حصول إلىالزمة ال
  .المقدمة من المؤسسات الحكومية وزيادتها من وكالة الغوث الدولية

 حول اإلنسانجاء ذلك في الدراسة التي أعدها الباحث القانوني كارم نشوان من مؤسسة الضمير لحقوق 
 أسرة من مختلف 549 الدراسة على عينة مكونة من  وأجريت. في غزةلألطفالية الحقوق الصح

  .في القرى% 9.8في المخيمات و% 21.1و% 69محافظات القطاع ومعظمهم يسكنون في المدن بنسبة 
% 59 العينة يتلقون خدمات الحوامل من المستشفيات الحكومية وأفرادمن % 12.3 أنوأظهرت الدراسة 
في المستشفيات الخاصة وهذا يعكس عدم تناسب دور وزارة الصحة في مجال % 3.2 وفي عيادة خاصة

  . والطفولة قياسا بحجم مساهمتها في تقديم الخدمات الصحية بوجه عاماألمومةصحة 
 8/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  وصول التوأم السيامي الفلسطيني إلى الرياض بحالة صحية حرجة .43

العزيز الطبية في الرياض أمس إن وضع التوأمين السياميتين اللتين   عبدقال متحدث باسم مدينة الملك
 وضع التوأمين ال يسمح حتى اآلن باتخاذ أنوذكر المتحدث  ".حرج" المملكة لفصلهما إلىنقلتا من غزة 

ما يطرح مشكلة " خلل كبير" قلبيهما الملتصقين يعانيان من أن العملية، كما إجراءقرار بالمضي قدما في 
 وضع ريتال وريتاج حرج أن أظهرتالفحوصات  "إنوقال المتحدث سامي الشعالن .  العمليةإلجراء

.  ال يزالون يدرسون الملف وينتظرون تحسن الوضعاألطباء أن إلى، مشيراً "جداً وصحتهما غير مستقرة
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فقلباهما يشكالن ملتصقتان على مستوى القلب،  "أنهما إذوبحسب الشعالن، فإن حالة التوأمين صعبة جداً 
  ". وهناك خلل كبير في هذا القلب الذي ال يمكن فصله واحداًقلباً

  8/4/2010الخليج، 
  

  "جائزة فلسطين للرواية"مؤسسة فلسطين للثقافة تطلق  .44
 أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة، عبر الوزير أسامة العيسوي عن إطالق جائزة فلسطين :غزة

ولى على مستوى الوطن العربي، والتي تقيمها مؤسسة فلسطين للثقافة بالتعاون مع للرواية في دورتها األ
دعا مستشار وزير الثقافة عبد الخالق العف الروائيين الفلسطينيين  و.منتدى أمجاد الثقافي بالقطاع
  .والعرب للمشاركة في المسابقة

  7/4/2010 قدس برس،
  

 البداويمخيم  لقاء ثقافي تضامني مع األسرى في: شمال لبنان .45
 مع األسرى في سجون ، تضامناً نظم مركز الشباب الفلسطيني في مخيم البداوي لقاء ثقافياً:البداوي

االحتالل اإلسرائيلي، وذلك في إطار برنامج تفعيل وتطوير الحركة الثقافية الفلسطينية في المخيم، 
  . الفصائل واللجنة الشعبيةحضره عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل وممثلو

  8/4/2010السفير، 
  

  "الطريق إلى القدس"االحتفال بانتهاء المرحلة األولى من مشروع : غزة .46
بنهاية المرحلة األولى ) 7/4( احتفلت بلدية غزة بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية يوم األربعاء :غزة

 لوحة المسافة بين بلدية غزة، ومدينة القدس عبر إزاحة الستار عن" الطريق إلى القدس"من مشروع 
 كيلومتر، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء في غزة زياد الظاظا، ووزير الثقافة 78.96المحتلة البالغة 

أسامة العيسوي، وعضو المجلس التشريعي جمال سكيك، ولفيف من وجهاء المدينة، وأعضاء لجان 
  .األحياء

  7/4/2010 قدس برس،
 

   تمنع مسؤول الحركة اإلسالمية في يافا من دخول المملكةألردنية االحكومة .47
منعت الحكومة أمس األول الثالثاء مسؤول الحركة اإلسالمية في مدينة يافا المحتلة الشيخ : ةحامد اغباري

يذكر أن الحكومة ال تزال . أحمد أبو عجوة من دخول المملكة، واعتبرته شخصية غير مرغوب فيها
قيادات الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني من دخول المملكة ألسباب غير معروفة، تمنع عددا من 

ومنهم رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، والشيخ يوسف الباز، 
 .والشيخ رائد فتحي
ات، وكان األمر طبيعياً اإلجراءات تمت في الجانب اإلسرائيلي دون معوق": "السبيل"قال أبو عجوة لـ

جداـ إال أن الجانب األردني، وبعد مماطلة خمس ساعات، أبلغني بأنني ممنوع من دخول أراضيه، دون 
  ".شرح األسباب

  8/4/2010السبيل، األردن، 
  

   تهدد غزة وال صوت عربياً يرد عليها "إسرائيل": الحص .48
العدو «، في تصريح أمس، أن »طنيةمنبر الوحدة الو«اعتبر الرئيس الدكتور سليم الحص باسم 

وإذا كان القول حتى . االسرائيلي يهدد لبنان تكراراً باالعتداء عليه، وتوجه أخيراً في تهديداته الى غزة
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هذه اللحظة لم يقترن بالفعل المشؤوم، فذلك ال يعني أن هذا العدو قرر االستنكاف عن مزيد من 
ب ألف حساب قبل اإلقدام على عدوان جديد بعدما ذاق طعم إننا نتوقع منه أن يحس«: أضافو. »العدوان

، ثم المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة ما بين 2006المقاومة اللبنانية العنيدة في حرب تموز العام 
والالفت أن إسرائيل تهدد غزة بالعدوان، وال صوت يعلو في . 2009 وبداية العام 2008نهاية العام 

لن : عليها، فيأتي الرد الوحيد من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالقولالوطن العربي رداً 
 . »بارك اهللا بهذا الصوت التركي العظيم. نقف مكتوفي األيدي إزاء أي عدوان على غزة

  8/4/2010السفير،     
  

   التهديد الرئيسي للسالم"إسرائيل ":أردوغان .49
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من باريس هجوماً ن رئيس ش :رندة تقي الدين الناصرة-باريس

وقال قبل لقائه الرئيس الفرنسي . في المنطقة» التهديد الرئيسي للسالم«شديداً على إسرائيل، معتبراً أنها 
عندما يلجأ بلد إلى القوة غير المتوازنة في فلسطين وفي غزة ويستخدم القنابل «: نيكوال ساركوزي أمس

وأضاف أن .»نا لن نقول له حسناً فعلت، بل نسأل كيف يمكنه أن يتصرف بهذه الطريقةالفوسفورية، فأن
وأشار إلى . » شخص، وتم تبريرها بذرائع كاذبة1500تسببت بمقتل نحو «الحرب اإلسرائيلية على غزة 

في غزة، » جرائم حرب«أن تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب 
ليس مرده كونها بلداً «وأكد أن تعامل تركيا مع هذه القضية . »ح جداً علما بأن واضعه يهوديواض«

  . »مسلماً، بل هذه مقاربة إنسانية
عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله تعقيباً على تصريحات » فرانس برس«ونقلت وكالة 

نحن مهتمون بإقامة «: على توليه رئاسة الحكومةأردوغان في مؤتمر صحافي أمس لمناسبة مرور عام 
  .»عالقات جيدة مع تركيا، وأبدي أسفي ألن أردوغان يقرر دائماً مهاجمة إسرائيل

  8/4/2010الحياة، 
  

  على فلسطين" مؤامرة خطيرة جداً"خامنئي يحذر من  .50
تهدف إلى إزالة " داًمؤامرة خطيرة ج"حذر المرشد األعلى للثورة اإلسالمية اإليرانية علي خامنئي من 

الهوية اإلسالمية عن األماكن اإلسالمية في فلسطين، ودعا منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى الدفاع عن 
  .فلسطين

أمس إلى خامنئي قوله إن إزالة الهوية اإلسالمية عن ) ارنا(ونسبت وكالة األنباء االيرانية الرسمية 
تشريد المسلمين من ديارهم، مؤامرة خطيرة جداً تحدث المعالم اإلسالمية وحوادث الحرم االبراهيمي و

  .أمام أعين الجميع وفي ظل إلهاء العالم اإلسالمي باألمور الطفيفة
  8/4/2010الخليج، 

  
  زعيم المعارضة الماليزية يكشف عن وجود عمالء للموساد بماليزيا .51

ب الموساد اإلسرائيلي، في كشف زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم عن وجود عمالء يعملون لحسا
لديه وثائق "وقال أنور خالل مداخلة له في جلسة البرلمان إن . المقر الرئيسي للشرطة االتحادية الماليزية

تدل على إمكان وصول االستخبارات اإلسرائيلية إلى المعلومات اإلستراتيجية للبالد من خالل شركة 
تطوير نظام االتصاالت والتكنولوجيا في مقر الشرطة المحدودة المتعاقدة لتنفيذ مشروع " أسياسوف"

  ". االتحادية
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، ما ذكره 2010-4-7من جانبه نفى سيد حامد البار الذي كان حاضراً في الجلسة البرلمانية األربعاء 
إن ما ادعاه أنور إبراهيم كان مجرد افتراض وافتراء ألن الكثير من : "زعيم المعارضة الماليزية، قائالً

  ". ق التي قدمها لم تكن صحيحةالحقائ
  7/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  صبيح يطالب بتحرك عربي لحشد الدعم األمريكي للقضية الفلسطينية .52

دعا األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير : القاهرة
في الواليات المتحدة والغرب لحشد الدعم للقضية محمد صبيح إلى ضرورة وجود خطة عربية للتحرك 

  .الفلسطينية
وشدد صبيح  في تصريحات صحافية، أمس، في الجامعة العربية، على أهمية مشاركة مراكز األبحاث 
والسفارات والجامعات األمريكية التي تعد مركز حدث واتصاالت مباشرة بين البرلمانات العربية 

حتى اآلن العرب مقصرون ولم يشتبكوا مع المجتمع األمريكي "طة، وقال والكونغرس في بلورة هذه الخ
 ".تخصيص موازنات أكبر لإلعالم الموجه ألمريكا والغرب"، مطالبا ب"اشتباكا حضاريا

  8/4/2010الخليج، 
  

   العريفي ينفي نيته زيارة القدس السعوديالداعية .53
. يارة كان من المفترض ان يقوم بها للقدسأنهى الداعية السعودي محمد العريفي زوبعة حول ز: عمان

وافاد مدير  .ففي تصريحات صدرت في عمان عن مدير مكتبه، نفى العريفي نيته زيارة المسجد االقصى
عارية من «المكتب، بان المعلومات التي ترددت خالل االيام الماضية حول نية العريفي زيارة القدس 

دلى بها الشيخ العريفي قبل ايام اعداد برنامج حول القدس المقصود في تصريحات ا«وتابع ان » الصحة
ووصف معلومات  .وكشف ان العريفي غادر االردن، امس، عائدا الى المملكة. »يتم تصويره في عمان

. »محض افتراء«حول رفض السفارة االسرائيلية لطلب تقدم به العريفي لزيارة المسجد االقصى، بانها 
االمر سيتضح تماما «، مشيرا الى ان »ان كظله ولم يحدث امر كهذا قطعياًرافقت الشيخ في عم«: وقال

  .»على فضائية اقرأ» ضع بصمتك«لدى عرض الحلقة المقبلة من برنامج 
  8/4/2010الراي، الكويت، 

  
  مصر تعيد جثتي شابين فلسطينيين إلى غزة بعد انهيار نفق عليهما .54

شابين فلسطينيين وشاب مصاب اليوم األربعاء بعد  تمكنت السلطات المصرية من انتشال جثتي :رفح
 ساعة إثر بالغ تلقته من الحكومة المقالة في قطاع غزة بأن ثالثة فلسطينيين قد 24البحث عنهما لمدة 

وكان بعض  .فقدوا اثر انهيار أحد األنفاق عليهم أثناء عملية تهريب بضائع من مصر إلى قطاع غزة
ية التهريب قد نجحوا في الهرب بعد انهيار النفق وقاموا بإبالغ السلطات الفلسطينيين المشاركين في عمل

وأكد مصدر أمنى مصري أن السلطات  .في غزة عن فقد ثالثة منهم داخل النفق المنهار أمس الثالثاء
المصرية تلقت بالغا من الحكومة المقالة في غزة عن فقد ثالثة أشخاص داخل نفق في الجانب 

ل فرق بحث وعمليات حتى تم العثور على األشخاص الثالثة بعد أن لقي اثنان المصري، وتم تشكي
حتفهما بينما أصيب الثالث بكدمات وتم تسليم الجثتين والشخص المصاب إلى السلطات الفلسطينية في 

 .غزة بعد ظهر اليوم األربعاء
  7/4/2010القدس،فلسطين،
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 ف االستيطان استئناف المفاوضات يجب أن يترافق مع وق: باريس .55

اكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنـسية ان فرنـسا تريـد تـوفر              :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -باريس  
إن التفاوض ال يعني    : "الظروف المواتية الستئناف مفاوضات مجدية في الشرق األوسط غير انه اضاف          
ي الفلـسطينية ورفـع     اال تقوم بأمور موازية، ولذلك نريد تحسين شروط عيش الفلسطينيين في االراض           

الحواجز وضمان سالمة الفلسطينيين وتمكين الشرطة الفلسطينية من تولي زمـام امـور األمـن فـي                 
االراضي الفلسطينية، ووقف سياسة االستيطان وسياسة فرض االمر الواقع على االرض، يجب ان نقرن              

لسطينيين من عـيش حيـاة      هذين المسارين ببعضهما البعض وهما السعي نحو الحل النهائي وتمكين الف          
كريمة، نحن نتحاور مع الجميع، ومع السلطات االسرائيلية ونريد ان نتقدم من خالل حوارنا البناء وهذا                

  ".هو موقفنا
وكشف المسؤول الذي كان يتحدث الى صحافيين عرب يزورون فرنسا حالياً، النقاب عـن ان الـرئيس                 

كي باراك اوباما في لقائهما االخير في البيت االبيض         الفرنسي نيكوال ساركوزي بحث مع الرئيس االمير      
  .عقد مؤتمر دولي للسالم

فرنسا عندما قامت بتنظيم مؤتمر المانحين فقد فعلت ذلك لمساعدة السلطة الفلسطينية على             "واشار الى ان    
وقال، " أنبناء الدولة الفلسطينية وبناء المؤسسات واالتحاد االوروبي يعمل على مساعدة السلطة بهذا الش            

  ".علينا ان نفكر في الحلول التدريجية حتى نصل الى الهدف النهائي"
8/4/2010األيام، فلسطين،   

  
  عدم شن حرب على غزة بعد تحذيرات من دول عربية " إسرائيل"أمريكا تطلب من  .56

أكدت مصادر صهيونية مطلعة أن اإلدارة األمريكية طلبت رسمياً من رئـيس الحكومـة الـصهيونية،                
وقطاع غزة، مشيرةً إلـى     " إسرائيل"يامين نتنياهو، ووزير حربه ايهود باراك، عدم تسخين الحدود بين           بن

أن شن حرب جديدة على القطاع يعني المزيد من العزلة الدولية وضرب فـرص الـسالم والمحادثـات                  
 عربيـة   وأضافت المصادر أن الطلب األمريكي جاء على خلفية تحذير مـن دول           . المتوقعة في المنطقة  

حليفة لواشنطن من مغبة الهجوم على غزة مرة أخرى لما يشكله ذلك من فرصة للخروج من الـضغوط                  
ستكتفي حالياً بردود   " إسرائيل"وأفادت المصادر أن    . وإيران" إسرائيل"التي تمارسها أمريكا على كل من       

 المدنيين وإصـابة    أفعال موضعية على إطالق الصواريخ في حال عدم تطورها إلى إصابات في صفوف            
تدرك أن حركات المقاومة الرئيسية كحماس والجهاد       " إسرائيل"مدن مركزية في الجنوب، منوهةً إلى أن        

  . والشعبية ال تقف وراء عمليات إطالق الصواريخ األخيرة
7/4/2010، 1932التقرير المعلوماتي   

  
  أوباما يستثني نتنياهو من لقاءاته في قمة واشنطن النووية  .57

استثنى الرئيس األميركي باراك اوباما رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مـن            :  بترا –نطن  واش
  . قائمة األشخاص الذين سيلتقي بهم في القمة النووية التي ستعقد في واشنطن االسبوع المقبل

8/4/2010الدستور، األردن،   
  

 وضع أسس الدولة الفلسطينيةقوية ستساهم في تنمية اقتصادية : وزير الصناعة الفرنسي .58
" األيـام "أكد كريستيان استروزي، وزير الصناعة الفرنسي، في حديث خص به           : عبد الرؤوف أرناؤوط  

أن فرنسا هي واحدة من أوائل شركاء السلطة الفلسطينية في ما يخص تقوية المؤسسات والبنية التحتيـة                 "
دد عشية زيارته الى االراضي الفلـسطينية اليـوم         وش". للدولة الفلسطينية المرجوة التي نرغب في قيامها      
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تنمية اقتصادية قوية ستساهم في وضع األسس لدولة فلسطينية مستقبلية ولتصبح هـذه الفكـرة               "على ان   
  ".حقيقة ملموسة أكثر وأكثر

8/4/2010األيام، فلسطين،   
  

  أغلبية الفرنسيين تؤيد إقامة دولتين لحل الصراع  .59
الع للرأي العام نشر في باريس أمس ان سبعة من بـين عـشرة فرنـسيين    أوضح استط :  بترا –باريس  

  .يعتقدون ان اقامة الدولة الفلسطينية سيؤدي الى احالل السالم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط
وأشار االستطالع الى ان هناك توافقا بين أنصار أحزاب اليسار واليمين على المطالبة بضرورة إقامـة                

  ".إسرائيل"الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش بحدود آمنه إلى جانب الدولة 
8/4/2010الدستور، األردن،   

  
  "ناسا"في " إسرائيل"تهم جديدة لجاسوس  .60

، تهماً جديدة بتقديم معلومـات سـرية        "ناسا"يواجه عالم سابق في وكالة الفضاء األمريكية        ): آي.بي.يو(
  ".اإلسرائيلية"يدرالي أوهمه أنه يعمل لالستخبارات حول البحرية األمريكية إلى عميل ف

األمريكية أن مكتب المدعي األمريكي في ماريالند أصـدر تهمـاً جديـدة ضـد               " فوكس"وذكرت شبكة   
ستيوارت نوزات بدعوى أنه كان يملك معلومات سرية حول نظام خاص بالبحريـة األمريكيـة يـدخل                 

وأوضح االتهام أن كشف تلك المعلومات قد يقوض         .طناعيةمباشرة في نطاق العمليات عبر األقمار االص      
  .القدرة على دعم العمليات االستخبارية والعسكرية

ويواجه نوزات أصالً تهمتي تجسس لتقديمه معلومات سرية وفائقة السرية إلى عميل متخف تابع لمكتب               
  .قبل جهاز الموساد، بينما كان يعتقد أنه يتم تجنيده من "إف بي آي"التحقيقات الفيدرالية 

في مذكرة جديدة إنه حين سأل العميل المتخفي نـوزات إن كـان مـستعداً لتقـديم                 " إف بي آي  "وقال ال 
" اإلسـرائيلي "، في إشارة للجاسـوس      "ال أريد أن أنتهي مثل بوالرد     "معلومات سرية إلى الموساد، أجاب      

  .زنة في كاليفورنياالمدان جوناثان بوالرد، وأشار إلى أنه وجد معلومات سرية في خ
8/4/2010الخليج،   

  
  باريس تفتتح ساحة باسم محمود درويش .61

مساء الثالثاء انه سيتم إطالق اسـم       " تل أبيب "أعلن رئيس بلدية باريس برتران دوالنويه في        ): ب.ف.ا(
" بـن غوريـون   "الشاعر الفلسطيني محمود درويش على إحدى ساحات العاصمة الفرنسية بعد حديقـة             

وتقرر إطالق اسم الشاعر محمود درويـش علـى         . ان الصهيوني التي تدشن األسبوع المقبل     مؤسس الكي 
ساحة في الدائرة السادسة من العاصمة الفرنسية درج الشاعر على التردد إليها وتدشن خـالل الزيـارة                 

لم المقبلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى باريس، وفق ما أعلن دوالنويه على هامش مهرجان للفـي               
  .الفرنسي يتمحور حول باريس

نيسان على ضفاف نهر السين بحـضور       / إبريل 14في  " بن غوريون "ويدشن رئيس بلدية باريس حديقة      
وأثار المشروع انتقادات حادة من الحزب الـشيوعي الفرنـسي          . رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز    

  .وجمعيات عدة مؤيدة للفلسطينيين
8/4/2010الخليج،   
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  ن تستعد لحذف عبارات معادية لإلسالم من وثيقة األمن القوميواشنط .62
 األميركية، أن البيت اإلدارة عن مسؤولين في "أسوشييتد برس"نقلت وكالة :  جويس كرم–واشنطن 

األبيض يعتزم حذف جميع العبارات الدينية من وثيقة استراتيجية األمن القومي المتوقع صدورها خالل 
 كما أكد "اإلرهاب من منظار اإلسالمية الدول إلىال تنظر " أن الواليات المتحدة أسابيع، وللتأكيد على

 وغيرها من التعابير "الحرب ضد الجهاديين" و"التطرف االسالمي"وتشمل هذه العبارات . المسؤولون
  .التي شاعت في السنوات الثماني السابقة

 أو "اإلسالميةالفاشية "وش مثل  عبارات كان استخدمها الرئيس السابق جورج بوستحذف أيضاً
مكافحة ناشطي " أن الذي يقول 11/9/2001 أو التعريف السابق للحرب الوقائية بعد "الجهاديون"

، " بات النزاع االيديولوجي األخطر خالل السنوات األولى من القرن الواحد والعشريناإلسالميالتطرف 
  ."العنف المتطرف" و"متطرفين"لنزاع ضد وستستبدل بعبارات أقل نمطية وايديولوجية بحصرها ا

 وتضييق اإلسالمي جهود الرئيس أوباما للتواصل مع العالم إطارووضع المسؤولون الخطوة ضمن 
  . أيلول11الفجوة بين الطرفين بعد اعتداءات 

 8/4/2010الحياة، 
  

   إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي في مواجهة حماس وحزب اهللا: دراسة .63
  مرعدنان أبو عا  

في الوقت الذي تستشرف فيه إسرائيل حروبا متوقعة على جبهتي لبنان وغزة، مع حـزب اهللا وحركـة                  
لطبيعة تلك المواجهات فـي     " افتراضي"حماس، تبدو األوساط البحثية والدراسية مشغولة بوضع تصور         

  .ضوء القناعات السائدة بأنها قادمة ال محالة
بل التشكيك أو التأويل بأن التحدي الذي تمثله هاتـان المنظمتـان            إضافة إلى وجود إجماع إسرائيلي ال يق      

بات يشكِّل معضلة حقيقية أمام المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب، حتى بات اسمهما يترافق مع                
  .أي خطاب سياسي، أو مقال تحليلي، أو بحث دراسي

عن أزمة إسرائيلية حقيقية في كيفيـة       ،  2009 وغزة   2006ولئن عبرت المواجهتان األخيرتان في لبنان       
حرب العصابات ومواجهة يوميات االستنزاف، للجيش اإلسـرائيلي،        " أتقنت"التصدي لقوى المقاومة التي     

األممي، كي تـصبح    " غولدستون"اإلسرائيلي و " فينوغراد"فإن األخير يعد العدة جيدا منذ صدور تقريري         
وهو مـا جعـل     . وأقصر زمنًا، وأطول نتائج على المدى البعيد      الحرب اآلتية أقل تكلفة، وأكثر جدوى،       

مراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية تنهمك في وضع تصورات ورفـع توصـيات لـصانع القـرار                
  .اإلسرائيلي حول ما هو آت

عـن وحـدة    " الجيش واإلسـتراتيجية  "وفي هذا السياق صدر في اآلونة األخيرة العدد الثالث من دورية            
، بمشاركة نخبة مـن الجنـراالت       )1(ت العسكرية في معهد األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب         الدراسا

في مجال الدراسات العسكرية، وبإشراف عـام مـن قبـل           " متمرسين"العسكريين المتقاعدين، وباحثين    
ـ          "غبريئيل سيفوني ."الجنرال في صفوف االحتياط د     ة ، مركِّزة في جميع فصولها علـى طبيعـة المواجه

  .القادمة، واآلليات العسكرية التي ال بد إلسرائيل من التسلح بها قبل اتخاذ القرار بإشعال الحرب المقبلة
وبات واضحا أن إسرائيل تواجه منظمات مقاومة عسكرية تسعى للتعلم، ومؤهلة لفهم البيئة التي تعمـل                

مور من وجهة نظر الخصم، والوقوف      فيها، ولديها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، ورؤية األ         
على المنطق الذي يحرك هذا الخصم؛ ولذلك تقوم الدراسة المذكورة على افتراض أن الجيش سيواجه في                

  .حربه المقبلة منظمات أكثر قوة وأمضى عزيمة
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لملحـة  كما أن األرقام واإلحصائيات التي تداولتها مختلف محاور الدراسة، يفهم منها الحاجة اإلسرائيلية ا     
معلوماتها حول مستجدات بناء القوة العسكرية لكال التنظيمين، إلى جانب ضرورة فهم السياق             " تحديث"لـ

  .السياسي واألمني الواردة خالله
 عن ضرورة التغيير فـي مبـادئ األمـن القـومي            -وفي هذا التوقيت بالذات   -ومن هنا يأتي الحديث     

ستخباري، لمواجهة تطورين يشكِّالن خطرا بالغًا علـى أمـن          اإلسرائيلي، وأهمية التركيز على البعد اال     
، وظاهرة الصواريخ متنوعة المدى؛ وذلك فـي ضـوء          "حرب العصابات "بروز ظاهرة   : إسرائيل، وهما 

  .القناعة السائدة إسرائيليا أنه ال يمكن حسم الصراع مع حزب اهللا وحماس من خالل معركة بشكل تام
  قراءة قدرات العدو 

 -األمنية والسياسية : وبدعم من المؤسستين  -آللة اإلعالمية والدوائر البحثية اإلسرائيلية منذ أشهر        تعيش ا 
حالة دؤوبة من قراءة طبيعة القدرات العسكرية لكل من حزب اهللا وحركة حماس، سواء من جهة تنامي                 

خ والقذائف متنوعـة    عدد عناصرها وتجنيد مقاتلين جدد، أو تزودها بكميات وأنواع متزايدة من الصواري           
لتلـك  " ضربات اسـتباقية  "المدى من جهة أخرى، وربما يرتبط ذلك بالتوجه اإلسرائيلي القاضي بتوجيه            

القوى، مخافة أن تصل إلى مرحلة من القوة يصبح من الصعوبة بمكان الوصول معهـا إلـى مرحلـة                   
  .الحسم

وعلـى  -ة بالقوى المعادية إلسرائيل     وقد ركزت الدراسة التي بين أيدينا على عدد من المؤشرات الخاص          
  : على النحو التالي-رأسها منظمتا حماس وحزب اهللا

. إن حماس ترى في محافظتها على القدرات العسكرية عنصرا أساسيا في صراعها مـع إسـرائيل                -1
وترى تل أبيب أن سلم األولويات العسكري لدى الحركة يعتمد على السعي لتعزيز قوتها البشرية، مـن                 
خالل تأهيل مقاتليها، وتعيين قادة ميدانيين جدد، وترميم الوحدات العسكرية عبـر تجنيـد المزيـد مـن                  
المتطوعين، وتوفير أنواع أسلحة جديدة وبكميات كبيرة، السيما المتميزة بقدرات نوعية كالصواريخ بعيدة          

.  بكـل الطـرق الممكنـة      المدى التي قد تهدد عمق إسرائيل، إضافة إلى محاولة إيصالها إلى قطاع غزة            
وتعمل حماس على توثيق التعاون أكثر فأكثر مع إيران وحزب اهللا، وسوريا، للعمـل علـى تحـصيل                  

كما تبـذل  . التمويل المالي، والتدريب العسكري، والتسلح المطلوب، لتعويض ما فقدته في ميدان المعركة  
ائية ينفذها نشطاؤها في الضفة الغربية، مـع        من خالل أعمال فد   " ثمنًا باهظًا "جهدا مكثفًا لتكبيد إسرائيل     

  .التزامها في ذلك  الحذر الشديد كي تتجنب ردا إسرائيليا كبيرا
  : إن تجهيزات حزب اهللا العسكرية والميدانية تتلخص في -2

  . بناء قوة تسليحية
  . من مقاتليه% 15تعويض ما فقده خالل الحرب بنسبة تُقدر بـ

ية على الصواريخ المزودة برؤوس متفجرة من النوع المطور؛ حيث تتحـدث لغـة              تركيز وسائله القتال  
  .  ألف صاروخ42األرقام اإلسرائيلية عن امتالك الحزب ما يصل إلى 

حـروب العـصابات    "إجراء تدريبات تأهيلية لمقاتليه، وإخضاعهم لتدريبات ميدانية قاسية على أنمـاط            
  ". واالستنزاف

ة لفحص مدى جاهزية الحزب ألية مواجهة افتراضية مع إسرائيل، وهـو مـا              اختباري" مناورات"إجراء  
" أمـان "سجلته المعلومات األمنية المتوفرة لدى جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية المعروف باسم            

)2.(  
 الذي يحد من حرية حركته، مـن        1701على القرار   " االحتيال"تؤكد الدراسة أن حزب اهللا نجح في         -3

ل التمركز في المناطق السكنية المكتظة، وتخزين وسائله القتالية بين السكان، في حين تمكنت حماس               خال
تحت األرض من خالل شبكة األنفاق التي أقامتها، وهنا يمكن فهم سبب إعـالن              " متنفسا"من أن تجد لها     
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ها، انطالقًا من أن تهديـد      الجيش اإلسرائيلي عن قيامه مؤخرا بحفر أنفاق لتدريب جنوده على القتال داخل           
  .األنفاق سيزداد في مواجهات مقبلة

  اإلنذار والردع والحسم 
تعتمد إسرائيل في أية مواجهة مفترضة مع قوى المقاومة الحقًا على البعد األمني واالسـتخباري، مـن                 

  :خالل تشابك العالقات بين مركباته الثالث
  . اإلنذار والتحذير من تهديدات متوقعة

  . لرسائل الردعية الالزمة للقوى المعاديةتوجيه ا
  .الوصول لمرحلة الحسم الميداني مع المنظمات في ساحة المعركة

من " التعافي"وتزداد خطورة هذه األبعاد في ضوء القوة المتنامية لحركة حماس خصوصا، وقدرتها على              
" الشاباك" اإلسرائيلية السيما    خالل العام األخير، وما ترسله األجهزة األمنية      " الرصاص المسكوب "ضربة  

إلى مكتب رئاسة الحكومة والوزارات ذات العالقة، بحيث يبدو كما لو أن الحرب األخيرة على غزة لـم                  
الحرب على غـزة    "تسفر عن انتصار كاسح إلسرائيل، وهزيمة مدوية لحماس، بل إن الشعار القائل بأن              

د له أكثر من معنى، يكاد يثبت المقولة الـشائعة فـي            ، والذي ور  "لم تحقق أهدافها التي أعلنت من أجلها      
  )3".(إن إسرائيل لم تنتصر، وحماس لم تنكسر: " إسرائيل عقب نهاية الحرب

وهنا يمكن الحديث عن منحى أكثر إثارة ومحاكاة للواقع، بعقد الدراسة مقارنة حية ومباشرة بين ظروف                
 األمريكي واإلسرائيلي، من خالل القواسـم المـشتركة         المقاومتين العراقية والفلسطينية، ضد االحتاللين    

  :التالية
  . استخدام حروب االستنزاف ضد قوات الجيش العسكرية .1
  . تفعيل سالح القنَّاصة، في المناطق السكنية والمفتوحة .2
  . إطالق النار من مبانٍ مزدحمة، وعلى مفترقات الطرق العامة الرئيسة .3
  . فة المدى بصورة مكثفةإطالق قذائف الهاون والصواريخ مختل .4
  . الذين يستهدفون المواقع العسكرية والحواجز الميدانية" االنتحاريون" .5
  . استخدام السيارات المفخخة في عمليات معقدة .6
 .محاوالت اختطاف الجنود وموظفي المنظمات الحكومية .7
8.   

  تحسين ظروف المواجهة
ظروف المواجهـة   " تحسين"لـ" قترحاتتوصيات وم "وفي مجاٍل ذي صلة، يضع الباحثون اإلسرائيليون        

  :القادمة من وجهة نظر إسرائيل، ومن أهمها
، مـن   "للعـدو "؛ بحيث يتم توجيه ضربات موجعة ومؤلمة        "تكثيف النار، وتوسيع رقعتها ضد العدو     " -1

اإلبـادة  "خالل المس واإلضرار بكل مكونات قوته السياسية والعسكرية، والوصول معه إلـى مرحلـة               
 بحيث ال تتكرر أخطاء حربي لبنان وغزة، وجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقرر الـدخول مـع                   ؛،"الكاملة

  .إسرائيل في مواجهة جديدة
، ومطالبـة   "غولدستون"التي ألمت بإسرائيل عقب تقرير      " الكارثة اإلعالمية والسياسية  "االستفادة من    -2

 المتوقعة، وعدم منح الفرصة للمقاتلين أن يقاتلوا        كاملة لمناطق القتال  " إخالء"الجيش بأن يقوم أوالً بعملية      
  : بين المناطق السكنية، وهو ما من شأنه تحقيق هدفين مهمين، هما

  . توجيه ضربات قاتلة للعدو منفردا
  .الرتكاب جرائم حرب بحق المدنيين" استدراج الجيش"تجنُّب الوقوع في شَرك 

 التي قد تلحق بإسرائيل، دولة ومجتمعا، وتوفير قدر أكبر          التقليل قدر اإلمكان من األضرار والخسائر      -3
  : من الحماية والرعاية للجبهة الداخلية من خالل
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توفير مالجئ محصنَّة لإلسرائيليين قبل إصدار قرار المواجهة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة، بدالً مـن               *
مـن  " يهربـون "يث بدا مواطنوهـا     الدخول في حالة فوضى عارمة أساءت لصورة إسرائيل عالميا،؛ ح         

  . صواريخ حماس وحزب اهللا بصورة مهينة للدولة
عسكريا وإعالميا وسياسيا، وهنا يبـدو      : ؛ ألن إطالتها يخدم العدو    "اختصار زمن المعركة  "العمل على   *

  ".وتكثيف النار، وتوسيع رقعتها ضد العد"من المجدي التفكير مليا بالتوصية األولى المتعلقة بـ
يجب على كل الحـوارات     : "من النقاش؛ حيث يقول   " الحسم العسكري "كما يدعو التقرير الستبعاد مسألة      

التي تشهدها المحافل السياسية واألمنية والعسكرية في إسرائيل حول طبيعة الحرب القادمة أن تحذف من               
التهديدات المستجدة علـى    ؛ ألنها باتت من فرضيات الماضي في ظل         "االنتصار الحاسم "نقاشاتها فرضية   

  )4"(الساحة شرق األوسطية، بفعل تواجد منظمات المقاومة
وهنا يمكن الخروج من الدراسة باستنتاج يؤكد أن القناعة اإلسرائيلية التي باتت سائدة في العديـد مـن                  

 حماس  المحافل األمنية والعسكرية والسياسية هي أنه ال يمكن حسم المعركة أو تحقيق انتصار حاسم على              
  .وحزب اهللا بالضربة القاضية

ويمكن في هذا السياق اإلشارة إلى انصراف بعض الجنراالت العسكريين اإلسرائيليين البـارزين إلـى               
غيـورا آيالنـد، ويوسـي      : "إعداد دراسات عملياتية تقدم وصفات سحرية لمسألة الحسم النهائي، ومنهم         

  ".كوبرفاسر، ويعقوب عميدرور
ذه الوصفة، ستبقى المواجهات المفترضة بين إسـرائيل مـن جهـة، وحـزب اهللا               ه" إنضاج"وإلى حين   

وحماس من جهة أخرى، تراوح مكانها، بين كر وفر، وفعل ورد فعل، وعملية وانتقام، على األقل هكذا                 
  .تفكر العقلية اإلسرائيلية اليوم

  البيئة اإلستراتيجية شرق األوسطية
تساؤالت حول الحدود الجغرافية التي قد تصل إليهـا الحـرب؛ ممـا      تطرح المواجهة القادمة المفترضة     

البيئة اإلقليميـة   " تشريح"يجعل من الصعوبة إجراء توصيف ميداني حقيقي لطبيعة المواجهة القادمة دون            
لعمل الجيش اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبنـاني، وغيرهـا مـن الـساحات                

ـ         " هايدخل"المرشح ألن    الساحات " تشابك"في أية مواجهة مفترضة، خاصة في ضوء االعتقاد اإلسرائيلي ب
وهنا تطرح الدراسـة بعـض األفكـار        . اإلقليمية، بدء بطهران ومرورا بدمشق وبيروت، وانتهاء بغزة       

  :العملياتية ذات الصلة بهذه البيئة، ومنها
لتحام  بـصورة مكثفـة بالعناصـر المعاديـة،          تواجد ميداني مكثف لقوات الجيش في المناطق،  لال         -1

" العمليات الجراحية الموضعية  "والبحث عن جميع الطرق التي قد تمكِّن الجيش من االنتشار الفعلي لتنفيذ             
  . المطلوبة

الحيلولة دون فتح أكثر من جبهة عسكرية في آنٍ واحد معا، رغم االعتقاد اإلسرائيلي الـشائع بـأن                   -2
ـ  القوى المستهدفة    وقد يكون اجتماع دمشق    (بعضها البعض إذا ما استُهدف أي منها،        " نجدة"لها ستسعى ل

  ). األخير الذي ضم الرئيسين السوري واإليراني وزعيم حزب اهللا جزءا مما حذرت منه الدراسة
بنك األهداف لضربها وقتما لزمت الحاجة؛ وذلك في ضـوء اإلخفاقـات األمنيـة        " تحديث"ضرورة   -3

تخبارية التي كشفت عنها حربا لبنان وغزة، واعتماد الجيش فيهما على معلومـات قديمـة غيـر                 واالس
  . محدثة

  : تفعيل عمل الوحدات الخاصة لتكون جاهزة ومتأهبة للتحرك على كال الجبهتين -4
التنسيق العملياتي، والتشبيك الالزم مع مختلف الوحدات واأللوية ذات العالقة فـي أيـة عمليـة                 .1

  . عةمتوقَّ
  .المخطط لها سلفًا" بعيدة المدى"بالتزامن التام مع العمليات " التكتيكية"تنفيذ العمليات  .2
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وفي سياق فهم البيئة اإلستراتيجية للشرق األوسط تدعو الدراسة إلى االستفادة من التجربة األميركية في               
  :العراق؛ حيث تقول نصا 

  
  مالحظات وتوصيات 

  :لمالحظات الدقيقة، سياسية وأمنية وعسكرية، يمكن إجمالها في اآلتيخرجت الدراسة بعدد من ا
تشير التحضيرات الجارية على قدمٍ وساق في غزة وجنوب لبنان إلى أن قوى المقاومة فيهما بـدأت                  -1

االستعداد منذ أمد لمواجهة السيناريو المتوقع القادم في المواجهة المفتَرضة مع إسرائيل، في ضوء الواقع               
  .التي استلهمها الجيش اإلسرائيلي في السنوات األخيرة" الروح الجديدة"ميداني الجديد، وطبيعة ال

وهو ما تؤكده تقارير استخبارية ومتابعات عسكرية على مدار الساعة؛ حيث يبدو أن هذه المنظمات تقوم                
مع الواقع الميداني الـذي     بتطبيق التوصيات التي تخرج بها لجانها الفنية من الحروب السابقة، بما يتالءم             
  .سيشهد المواجهة المقبلة، ما يحتِّم على قيادة الجيش وضع إجابات حقيقية عملياتية

كشفت الحربان األخيرتان في لبنان وغزة العديد من مواطن الضعف في إستراتيجية األمن القـومي                -2
 مهاجمة الجبهة الداخليـة،     اإلسرائيلي؛ حيث ركزت منظمتا حزب اهللا وحماس مواردهما العسكرية على         

في حين اعتبرتها إسرائيل ثانوية من حيث األهمية ولم تعرها اهتماما كافيا، وإن كانت الجبهة الداخليـة                 
  .في حرب غزة أفضل استعدادا من سابقتها

ـ      البلـديات، والـسلطات المحليـة، وقيـادة        : التي تضم " الجبهة الداخلية "ورغم تكليف قيادة ما يعرف ب
 والدفاع المدني، باالستعداد ألي مواجهة مفترضة، ومنحها كافة المـوارد الماديـة والبـشرية               الشرطة،

في هذه الساحة ال يشير بعـد إلـى         " النجاح النسبي "الالزمة، إال أن هناك توافقًا إسرائيليا واسعا على أن          
لسكان الذين كانوا عرضة    استعدادها لحرب شاملة، ويعود السبب في ذلك إلى المجال الضيق للمساحة، ول           

  ).5(لهجمات حزب اهللا وحماس
ال يخفى على صانع القرار العسكري اإلسرائيلي أن جبهتي لبنان وغزة مختلفتان فـي التـضاريس                 -3

والطبوغرافيا، ومع ذلك فإن كال التنظيمين المتواجدين فيهما درسا وقائع الحربين األخيرتين كمـا فعـل                
 وجد ترجمته العملية في السلوك العسكري لحركة حماس فـي غـزة التـي               الجيش اإلسرائيلي، وهو ما   

الرصـاص  "استفادت من حرب لبنان األخيرة، والشيء ذاته لحزب اهللا الذي استفاد كثيرا مـن عمليـة                 
  .، وهو ما سيجد ترجمته الميدانية في الحرب القادمة"المسكوب

التي تمنع منظمتي حمـاس وحـزب اهللا مـن          " وابحالك"تقرأ األوساط البحثية والسياسية جيدا طبيعة        -4
المبادرة إلى توجيه ضربات إلسرائيل؛ وذلك خشيةً من رد إسرائيلي قاسٍ ومؤلم، وكذلك خوفًا من إسقاط                

وفي ضوء هذا المشهد تـرى      . الرأي العام الداخلي على الثانية في لبنان      " تأليب"حكم األولى في غزة، و    
ليا نظرا لعوامل داخلية بالدرجة األولى، لكن ذلك قـد يتغيـر بـصورة              حا" مرتدعة"إسرائيل أنها قوى    

  .دراماتيكية تحت أية انعطافة غير متوقعة
  :في المقابل، تقدم الدراسة عدًدا من التوصيات في مختلف االتجاهات، على النحو التالي

لبنـان وسـوريا    : هاتعلى خوض الحرب في ثالثة اتجا     " ضمان القدرة النارية اإلسرائيلية   "البد من    -1
وغزة، في آن واحد معا، باعتبار أنه يجب النظر إلى هذه المسارات كقطاعات جبهة واحدة، ويتوقـع أن                  

تـأمين  "تنتقل الحرب المشتعلة من أحدها إلى القطاعات األخرى في أية لحظة، مع ما يتطلبه ذلك مـن                  
م معدودات، ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة        الالزمة إلنهاء الحرب والفوز بها في أيا      " الطاقة العسكرية 

في قولـه المختـصر     " دافيد بن غوريون  " رئيس الوزراء األسبق     -ذات مرة -ألسباب مختلفة أشار إليها     
إسرائيل الصغرى ال تحتمل حروبا طويلة كبرى، ولهذا، فنحن نعمل من أجل قيام             : "الذي أوردته الدراسة  

  ".إسرائيل الكبرى
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األكثر أخالقية  "لى الحيلولة دون تالشي الشعار اإلسرائيلي القائل بأن الجيش اإلسرائيلي هو            العمل ع  -2
كـشف  "، والدفع بأوساط نافذة في تل أبيب للمطالبة باتخاذ إجراءات ميدانية من شأنها تقـديم                "في العالم 
ن فـي المواجهـة     يومي لكل ما قد يتورط به الجيش من انتهاكات بحق الفلـسطينيين واللبنـانيي             " حساب

وفق أرجح التقديرات، وما زال التخوف      " مدمرة" ستكون   -وفق الدراسة -ألن الحرب القادمة    (المفترضة  
  : يأخذ مفاعيله لدى اإلسرائيليين، ومن هذه اإلجراءات المقتَرحة" غولدستون"من تبعات تقرير 

مدنيين، وال بـد لقيـادة   إعداد تقارير ميدانية فورية عن كل حادث، تتضمن مالبسات استهداف ال       •
  . الجيش من فحص ومتابعة ومراقبة أي حادث ذي إشكاليات ميدانية

ضرورة خروج مسؤول إسرائيلي بارز، سواء في المستوى العسكري أو الـسياسي، والتعبيـر               •
  . صراحة عن أسفه لوقوع مثل هذا الحادث، واإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية سريعة

إذا ما ثبت ارتكابه من قبل الطاقم الميـداني، وتقـديم المـسؤولين عنـه               االعتراف بأي خطأ،     •
  ).6(للمحاكمة، إذا ما تطلب األمر

التي حققتهـا   " النجاحات"االعتماد أكثر فأكثر على المؤسسة األمنية؛ حيث تسجل الدراسة أن بعض             -3
 إلى القدرة الواضحة لعمليـات  -وبالدرجة األولى-إسرائيل في محاربتها لمنظمات المقاومة، تعود أساسا   

الشاباك داخل األراضي الفلـسطينية، والموسـاد فـي         -اإلحباط األمنية التي قامت بها األجهزة األمنية        
 والتي تمكنت من إيقاف ظاهرة العمليات االستشهادية، ووصلت إلى بعض رموز المقاومة فـي               -الخارج
  .الخارج

ستويات نافذة في المؤسسة العسكرية مـن ضـرورة أن          وتوصي الدراسة هنا بتطبيق ما توصلت إليه م       
تشهد المواجهة القادمة استهدافًا لصنَّاع القرار في المنظمات المعادية، والجهـات التنفيذيـة العملياتيـة،               
وعائالتهم والمدنيين الذين يحتمون بهم، والجهات التي توفر لتلك المنظمات والهيئات الدعم االقتـصادي،        

خـالل  " دان مريدور "لى نتائج إيجابية بالتأكيد، وهو ما أكده وزير شؤون االستخبارات           ما سيؤدي حتما إ   
  .2009كانون ثاني /يوم دراسي نظَّمه مجلس األمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة في يناير

يل إذا مـا    الدراسة أخيرا قد تُعتبر األكثر تفصيالً واستشرافًا للجوانب اإلستراتيجية العسكرية لدى إسرائ           
لـصانع القـرار    " خارطة طريـق  "أخذ التوقيت والظروف الراهنة بعين االعتبار، وهي تحاول أن تقدم           

العسكري في إسرائيل حول النهج األكثر تفضيالً للتعامل مع ظاهرة المقاومة في فلسطين ولبنان ونهـج                
كون فعالً علـى مـشارف      الذي تعتمده حركاتها، وذلك كله في ضوء أن تل أبيب قد ت           " حرب العصابات "

 مـن أيـة   -لجميع من سيخوضها من األطـراف  -مواجهة جديدة، ستكون حتما أكثر إيالما، وأفدح ثمنًا         
  ).7(مواجهات سابقة

_______________  
  باحث فلسطيني مختص بالشؤون اإلسرائيلية 

  الهوامش
إسرائيل، واألوضاع المتغيرة    مركز بحثي إسرائيلي، جل عمله موجه إلى دراسة التهديدات المحيطة ب           -1

  .في الشرق األوسط والعالم بأسره وأثرها على إسرائيل في مختلف المجاالت
رئيس جهاز االسـتخبارات العـسكرية      " عاموس يادلين " يمكن استنتاج ذلك من تصريحات للجنرال        -2
نشور في دوريـة    الم" نيكوالس بالنفورد "، وقد استندت الدراسة إلى تقرير       16/5/2008، هآرتس   "أمان"
  ."كريستيان ساينس مونيتور"

  .30/11/2008 تقرير جهاز الشاباك عن تنامي القوة العسكرية لحركة حماس بعد الحرب، بتاريخ -3
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 إللقاء نظرات فاحصة على تطور السلوك العسكري اإلسرائيلي ضد منظمات المقاومـة الفلـسطينية               -4
 عامـاً   48حنون برتوف،   . 2006ن، حاييم نادل، تل أبيب      بين حربي : يمكن الرجوع إلى المصادر التالية    

شلومو غازيـت،   . 1996يسرائيل تال، األمن القومي اإلسرائيلي، تل أبيب        . 2002 يوماً، تل أبيب     20و
  .1999 عاما من السياسة اإلسرائيلية في المناطق، تل أبيب 30

إلسرائيلي، إعداد خبراء إستراتيجيين من     للتعاطي مع تهديدات األمن القومي ا     " الجبهة الداخلية " خطة   -5
  . 2009، "ريئوت"معهد 

المستشار القانوني في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، حول سلوك الجيش         " روبي ساييبل . " ورقة عمل د   -6
  . 2009شباط /في حرب غزة، فبراير

ـ      :  المحاور الواردة في الدراسة    -7  االستخبارات وتحـديات    ،"غاي أفيعاد "قراءة في بناء قوة حزب اهللا ل
ـ    ـ     "أمير كوليك "الرماية منحنية المسار ل ، الجـيش   "غبريئيل سـيفوني  "، زوال مفهوم الحسم واالنتصار ل

ـ      ـ .. ، الحرب ضد القوى الثورية    "يوفال بيزيك "اإلسرائيلي وكيفية مواجهته لتحديات المستقبل ل تـال  "لـ
  ، ولقراءة النص الكامل للدراسة باللغة العبرية "طوبي

  6/4/2010لجزيرة نت، ا
  

  في مواجهة المقاومة" مقاومة" .64
  ماجد أبو دياك

يروج رئيس وزراء مقاطعة رام اهللا سالم فياض لما يسمى المقاومة المدنية أو السلمية ضد االحتالل 
 مبشرا بما يسميه الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة باالتفاق مع إسرائيل أو بدونها، ويترافق ذلك مع إدانة

واضحة وصريحة للمقاومة، وتأكيدا على ما يسمى استراتيجية السالم من قبل رئيس هذه المقاطعة محود 
  .عباس

وتهدف سلطة رام اهللا من هذا التكتيك للتغطية على الدور األمني الذي تمارسه نيابة عن االحتالل من 
التي تمارس المقاومة على خالل مالحقة المقاومين وضرب كل البنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية 

  .األرض أو ال تزال تتمسك قوال وعمال بها وعلى األخص حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
ومع الفراغ الكبير الذي يتركه غياب فعل المقاومة على األرض، فإن فياض يحاول مأله بدعم بعض 

) إن صحت تسميتها كذلك(اومة األشخاص والهيئات للقيام بدور يسميه المقاومة السلمية، أي إن هذه المق
يراد لها أن تحل محل المقاومة الشعبية حتى غير المسلحة منها مثل تلك التي تنتج عن االنتفاضات 

  .والهبات الجماهيرية
إن هذه التحركات التي ينفذها بعض األشخاص بالترتيب مع متضامنين دوليين ال يمكن تنزيهها عن 

ومة وال يمكن اعتبارها إنجازا للشعب الفلسطيني وال حتى أداة خدمة مخطط السلطة الذي يقمع المقا
ضغط على االحتالل الذي يفرح لظهور جنوده وهم يتعاملون كأي سلطة ديمقراطية مع معارضين لها 

  !!في النظام الغربي
ورغم أننا ال نريد أن نقلل من مصداقية من يقومون بهذه التحركات من مجاميع محدودة من الفلسطينيين 
وال من نزاهة المتضامنين الذين يقطعون آالف الكيلومترات للتضامن مع الفلسطينيين، إال أننا كذلك ال 
يمكن أن نفصل هذه التحرك في أهدافه ومراميه عن مخطط ضرب المقاومة وتحجيمها وإضعاف 

  .خيارات الشعب الفلسطيني في التعامل مع االحتالل
 مواجهة المستوطنيين أو التصدي للجدار العازل إلى محاولة فالمسألة تتعدى غرس أشجار الزيتون في

تبرئة السلطة من دورها في محاربة المقاومة والتفريط في الحقوق الفلسطينية، فال عجب أن يكون فياض 
  !!هو أن من يتصدى لشطب حق الالجئين بعد أيام من مشاركته فيما يسميه مقاومة سلمية
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 العسكرية وعلى مبدأ إحالل شعب مكان شعب ال يمكن مواجهته إن االحتالل الذي قام على القوة
بحركات استعراضية أو تحركات محدودة هنا أو هناك، فالمقاومة هي عصب المواجهة وهي السبيل 

  .الوحيد لدحر االحتالل عبر تدفيعه ثمنا عاليا الستمرار احتالله
ياسيين والعسكريين بل وتسليمهم لالحتالل ومن هنا، فإن محاربة المقاومة وتجريمها واعتقال رموزها الس

أو الوشاية بهم ال يمكن إال أن يوضع في خانة الخيانة الوطنية وإن حاول البعض تجميله عبر إطالق 
  .المقاومة السلمية على بعض أشكال االحتجاجات المحدودة

  8/4/2010السبيل، األردن، 
  

 أوباما أم نتنياهو؟: من سيدفع الثمن .65
 رحبانيليلى نقوال ال

بالرغم من اعتقادنا أن األزمة األميركية اإلسرائيلية الحالية لن تتعدى كونها اختالفًا في وجهات النظر، 
ولن تؤدي بالضرورة الى خالف كبير، وبالرغم من أنه في المدى المنظور ـ أقلّه ـ لن تشكّل هذه 

 في إطار النقاش السياسي األزمة أي تحول استراتيجي في السياسة الخارجية األميركية، وستبقى
واألكاديمي واإلعالمي، لكن يمكن الجزم بأن خسائر فادحة قد حلّت بإسرائيل نتيجة األزمة، ولن تستطيع 

 . إسرائيل تحمل كلفتها، حتى لو عادت األمور الى سابق عهدها بين الدولتين
محكم وخشية من " إرهاب"ل لفترة طويلة، عاش السياسيون واإلعالميون واألكاديميون األميركيون في ظ

 يدعم 1967ومنذ . عسير لكل من تسول له نفسه انتقاد إسرائيل وسياساتها في فلسطين المحتلة" عقاب"
 . االميركيون اسرائيل بال حساب، اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وإعالميا ومعنويا

كا من المحافظين الجدد، وممن يطلق باالضافة الى اليهود األميركيين، يتألف داعمو إسرائيل في أمير
هؤالء هم . المتأثرين باألساليب العضلية والسريعة للرئيس أندرو جاكسون" الجاكسونيين"عليهم اسم 

قوميون متصلبون، مؤيدون الستعمال القوة ويؤخذون باالنتصارات التامة، لذلك أيدوا إسرائيل بعد 
قل نفوذاً من المحافظين الجدد في األوساط الثقافية لكن الجاكسونيين أ. 1967انتصارها الكاسح عام 

 .  واألكاديمية، لكنهم أكثر تمثيالً للرأي العام األميركي
. تسيطر اللوبيات الداعمة إلسرائيل على مفاصل الحياة السياسية واإلعالمية ومراكز األبحاث األميركية

الكونغرس األميركي، حيث يعترف أحد هو في " ايباك"لكن النفوذ األكثر فعالية للوبي اإلسرائيلي 
، بأن عمل اللوبي تحول من مجرد الدعم ومحاولة التأثير على السياسات الى "ايباك"العاملين السابقين في 

كتابة خطابات النواب وصياغة مسودات القوانين، وإسداء نصائح حول التكتيكات المستخدمة وتأمين "
 ". الداعمين ومعاقبة المخالفين

 : خدم اللوبي اإلسرائيلي في أميركا ألجل ذلك استراتيجية محكمة تتجلى فيوقد است
ـ السيطرة على اإلدراك والعقل الالواعي ألي مشرع أميركي أو مسؤول في اإلدارة األميركية، بشكل 

دعم إسرائيل هو القرار "يمنعه من التردد في اتخاذ القرار بل االعتماد على الخيار البديهي الذي يقول 
 ". الحكيم والصائب

ـ السيطرة على عقول العامة من األميركيين من خالل التسويق والدعاية إلسرائيل كدولة ضعيفة 
مضطهدة، يحيط بها أعداء إرهابيون يحاولون الفتك بها ألنها تؤمن بالديموقراطية والقيم الليبرالية 

 . كتاتوريةالغربية، بينما هؤالء يؤيدون التطرف واإلرهاب واألصولية والدي
ـ واألهم من ذلك كله، منع أي نقاش علني للسياسات اإلسرائيلية أو أي انتقاد إلسرائيل سواء داخل 

 . الكونغرس أو خارجه
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ومن هذه النقطة األخيرة بالذات، بدأت الخسائر اإلسرائيلية تتجلى في الداخل األميركي، عندما اعترض 
ا، وأهم ما شدد عليه أعضاء اللوبي اإلسرائيلي في معرض أوباما وإدارته على مسألة المستوطنات علنً

 . هذه" العلنية"انتقادهم ألوباما هو مسألة 
الخسائر اإلسرائيلية بدأت عندما كسر بعض المجتمع األميركي حاجز الخوف والصمت تجاه إسرائيل 

وبي اإلسرائيلي الذي فرضه الل" المحظور"وسياساتها التوسعية، أو ببساطة عندما تخطى األميركيون 
 . داخل بالدهم، وبدأ النقاش العلني

منذ زيارة نتنياهو الى واشنطن ولقائه الفاشل مع أوباما، عجت مواقع االنترنت ومراكز األبحاث 
األميركية بمقاالت صهيونية منتقدة ومهددة أوباما، متهمة إياه بتغذية التطرف ومعاداة السامية، ومطلقة 

، ويبدو األبلغ على اإلطالق الصورة التي يروجها "الرئيس الخطر"و" الغباء"بـعليه صفات أقلها نعته 
وبالرغم من أن اللوبي . اإلسرائيليون وهي صورة الرئيس األميركي باراك أوباما ولديه شاربا هتلر

اإلسرائيلي يثق بدعم مؤيديه من األميركيين، إال أنه غاب عنه أن مؤيديه الجاكسونيين هم قوميون 
 . صبون، ولن يقبلوا بإذالل رئيس بالدهم أو إهانته، وهنا الخسارة اإلضافية التي قد تظهر بعد حينمتع

وفي ظل احتدام النقاش السياسي واإلعالمي، استعاد مؤيدو أوباما التاريخ األميركي فاستذكروا اعتراض 
كان تركيز على ، و1948الجنرال مارشال وانقسام اإلدارة األميركية حين تأسيس إسرائيل عام 

، مكتشفين أن سياسيين ونواباً داخل اإلدارة هم "المصلحة القومية األميركية مقابل المصلحة اإلسرائيلية"
، وهنا تتجلى "خيانة وتفريطاً بمصالح الوطن لمصلحة دولة اخرى"، ما اعتبروه "مزدوجو الوالء"

يهمه المصلحة "دينيس روس مثالً الخسارة اإلسرائيلية، وبعدما اكتشف األميركيون أن أشخاصا ك
، وتساءلوا عن مدى موضوعية االستشارات التي "اإلسرائيلية أكثر مما تهمه مصلحة أميركا وهيبتها

 . يقدمها في موضوع الصراع في الشرق األوسط
، وأيقظ العقول األميركية النائمة، أو "النقاش المحرم"هكذا إذًا، كسر أوباما حاجز الخوف وفتح باب 

األحرى المنومة، للتساؤل عن جدوى هذا الدعم المفرط إلسرائيل، وأين تكمن المصلحة األميركية في ب
 كل ذلك؟ 

وبالرغم من عدم دخول االتحاد األوروبي بقوة على خط األزمة الناشبة مباشرة بعد، إال أنه من المالحظ 
 من مصلحة هؤالء إغضاب خفوت األصوات المؤيدة إلسرائيل في األطر الرسمية األوروبية، فليس

الرئيس األميركي أو إضعافه في مواجهته مع إسرائيل، وال تأليب الرأي العام العربي واإلسالمي ضدهم، 
وال المساس بشعور الجاليات المسلمة التي تعيش في أوروبا، لذلك سيقفون الى جانب أوباما في معركته 

 . ة إلسرائيل وهنا خسارتها المؤكدةفيما لو طلب منهم ذلك، وهذا يعني عزلة دولية كامل
بال شك، للسياسة المحلية األميركية تأثير كبير على خيارات السياسة الخارجية التي تتخذها اإلدارة، ولم 
يكن أوباما ليواجه نتنياهو بهذه القوة، لو لم يكن قد حقق لتوه انتصارا داخليا بالتصويت على قانون 

ابات النصفية األميركية قادمة في شهر تشرين الثاني، وتتعالى األصوات الرعاية الصحية، ولكن االنتخ
ما الذي يمكن أن : وهنا التساؤل. الصهيونية منذ اآلن، مهددة الرئيس ومن يحالفه في هذه االنتخابات

 تسفر عنه هذه المواجهة بين أوباما ونتنياهو في الداخل األميركي وماذا يحتاج كل منهما؟ 
 لصواريخ تطلق من غزة أو عملية ما تعيد خلط األوراق، بينما يحتاج أوباما الى تحقيق يحتاج نتنياهو

انتصار ما في الملف النووي اإليراني كاستصدار قرار جديد بفرض عقوبات على إيران ولو فارغة 
  وفي هذه المواجهة، من سيدفع الثمن األكبر؟. المضمون

  8/4/2010السفير، 
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  ي إما السالم أو ان تدفعماذا قال اوباما لبيب .66
  سيفر بلوتسكر

قلبي معكم، ايهـا االسـرائيليون،      : بعد أن استمع بانصات للمحاضرة المنمقة للضيف قال اوباما لنتنياهو         
أنا مصمم على   . ولهذا فاني اوصي بان نقرر لنا جدوال زمنيا ملزما النهاء النزاع بينكم وبين الفلسطينيين             

وال يوجـد   . مرت اكثر من أربعين سنة منذ احتليتم المناطق       . واليتي االولى ان انهيه حتى سنة قبل نهاية       
بيل كلينتـون   . أنت ايضا تعرف  . الجميع يعرف كيف ستبدو التسوية الدائمة     : ما يستدعي التلبث والثرثرة   
وكرئيس أسود ذي جذور اسـالمية، يمكننـي حتـى أن           . جورج بوش تبناها  . رسمها بتفاصيل التفاصيل  

  . من العرب اكثر من سلفي السابقيناستخرج لكم 
 أتوقع منك، بالتالي، سيدي رئيس وزراء اسرائيل، ان تظهر الجسارة، تتأزر بالشجاعة وتقود بالدك الى               

طالمـا كنـت    : وأنا من ناحيتي أتعهد لك    . تجميد البناء ضروري فقط من أجل البداية      . 2011السالم في   
. يباركك الرب، يا مستر نتنيـاهو     . انا اقسم بذلك  . رية نووية رئيسا المريكا، لن تكون اليران قدرة عسك      

  .يبارك الرب شعب اسرائيل
يوفال شتاينتس بعدم   . قبل اسبوع من اللقاء رفض نصيحة وزير المالية د        .  نتنياهو سمع وبقي فاغرا فاه    

مـريح مـع    السفر الى أمريكا، وأغراه وزير الدفاع ايهود باراك الذي وعد كما يفعل دوما بحديث ودي                
المساعدون والمستشارون أعدوا نتنياهو للمواجهة في مسألة البناء في القدس؛ وقد وصـل الـى               . اوباما

ولكنه لم يعد كي يسمع على لسان الرئيس مطلبا حازما، ال لـبس             . البيت االبيض مزودا بشروحات جيدة    
 شعر بان االرض تتحـرك   وقد. في غضون سنة ونصف   ) التي لم تبدأ بعد   (فيه وفظا، بانهاء المفاوضات     

  .توقعاته وتقديراته انهارت. تحت اقدامه
فقـد رأى   .  االشخاص الذين تحدثوا مع نتنياهو قبل االنتخابات يمكنهم ان يشهدوا على مذهبه في حينـه              

ولم يـربط   . تحرير اسرائيل من رعب النووي االيراني     : نتنياهو نفسه كمن اختاره التاريخ لمهمة واحدة      
وبكامل القناعة الداخلية بان النـزاع      . عم االمريكي ضد ايران وبين التسوية مع الفلسطينيين       بين تجنيد الد  

يوجد منذ االن   : هذا ما هو موجود   . في واقع االمر سبق أن حل وان الواقع كما نشأ في المناطق هو الحل             
فيـة فلـسطينية    برلمان فلسطيني، انتخابات فلسطينية، رئيس وزراء فلسطيني، علم فلسطيني، مقدمة هات          

  . لديهم حكم ذاتي كامل، شبه دولة. وشرطة فلسطينية
. باالفعال، وليس بالشعارات  .  وعلق نتنياهو آماال كبيرة على تقدم االقتصاد الفلسطيني وترسخ مؤسساته         

. المسيرة السياسية، المسار الحذر الى الالمكان، الذي سار فيه أسالفه، بدا له كانحراف زائـد لالهتمـام                
فـي  . نتنياهو لم يتحمس لوجوده، ولكن كان مستعدا الن يشارك فيه كي يدفع ضريبة لفظية             . عبادةطقس  

 نـصف مليـون اسـرائيلي      –نظره، مثلما في نظر كثيرين وطيبين، التطورات الديمغرافية والـسياسية           
  .  الغت مسبقا كل تفكير عن تسوية دائمة–، ودولة حماس في غزة 67يسكنون خلف حدود 

دفع الكاتب والصحفي توم فريدمان الن يدعو الرئيس اوباما الـى           " المسيرة السياسية "الملل من    احساس  
 الفلسطينية، على االقل الى أن ينضج الطرفـان         –االمتناع عن دور امريكي في المفاوضات االسرائيلية        

ـ         –وحتى قبل نحو شهر     . للتنازالت المتبادلة  ذت بتوصـية    شهرين كان يخيل ان االدارة في واشنطن أخ
  . اوباما بث احساسا بالعجز طواعية. فريدمان وان نهج نتنياهو أثبت نفسه

فجأة وجد نفسه رئيس وزراء اسرائيل امام رئـيس امريكـي           .  وعندها جاءت الهزة، الصدمة، الضغط    
يا مستر نتنياهو من اجل ضرب ايران احتاج الى تـسوية           : "مركزا على الهدف يقول له، ويلوح باصبعه      

  ".السالم االن، يا سيدي، او ان تدفع االن. الزمن لمناورات التملص نفد. لسطينفي ف
 عندما أعلن سالم فياض، رئيس الوزراء االكثر اعتداال واالكثر تأييدا المريكا، لدى الفلـسطينيين، فـي        

، وعاصمتها  الفصح بان قريبا سيحتفل ابناء شعبه باقامة دولتهم الجديدة، التي يعترف بها العالم واسرائيل             
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. هنا اوباما وهنا يجب القفز    . االن نتنياهو يفهم  . لكليهما ذات الرؤيا  . القدس، تحدث من لسان براك اوباما     
  . إما القرار او الذهاب الى البيت

  "يديعوت"
  7/4/2010وكالة سما، 

 
  ال خيار سوى طريق أوباما .67

  نفتالي روتنبرغ 
مـن  . كومة إسرائيل تقف أمام مفترق طرق باتجاهين      ح: هنا إجمال محتمل لوضعنا السياسي حتى اليوم      

ومن دون تقدم في هذا المـسار،       . خطة أوباما للحل على اساس الدولتين خالل فترة زمنية محددة         : اليمين
في غضون ستة اشهر سيتخذ مجلس األمن قرارا بإقامة دولة فلسطينية في            : ال يتبقى سوى طريق اليسار    

في غياب شراكة للطريق مع إسرائيل سـتمتنع الواليـات          .  العربية ، على أساس خطة السالم    67حدود  
  .المتحدة عن التصويت، ولن تلغي قرار مجلس األمن بواسطة الفيتو

من هنا تصبح المسافة قصيرة من أجل نشر قوات متعددة الجنسيات تساعد الفلـسطينيين علـى تطبيـق                  
 سوى اختيار طريق أوباما، أن تقبـل شـرط          ولن يكون أمام الحكومة من خيار     . سيادتهم مقابل إسرائيل  

المفاوضات ستبدأ على اساس شروط مسبقة سيكون       . تجميد البناء بما ذلك داخل القدس والتقدم في العملية        
علينا تنفيذها وكلما كانت النتيجة النهائية قريبة من االتفاق الذي لم يوقع في كامب ديفيد ايـام كلينتـون،                   

  .ر هذا األمر انجازا إلسرائيلباراك وعرفات، كلما سيعتب
. ، على أرض سياسية مختلفة تعمل وفقا لقواعـد جديـدة          57تقف إسرائيل اليوم، للمرة األولى من العام        

الواقع الجديد يمثل تحديا كبيرا للمجتمع اإلسرائيلي، والقوى العاملة داخله ملزمة باالسـتعداد للتغييـرات               
  .وفي نهايتهاالتي ستمر علينا خالل العملية الحالية 

االعتراف الدولي بحدود دولة إسرائيل     . التحدي األول هو أن نرى في العملية ونتائجها نجاحا وليس فشال          
وفق الخط األخضر والكتل االستيطانية في القدس والضفة الغربية سيشكل بالنسبة الينا تطبيقا لما حققنـاه                

  .في ساحات القتال وحروب االستقالل والستة أيام
موافقتنا على سريان سيادة أجنبية عليها ال       .  الفلسطينية ستضم أجزاء من البالد تمثل عرش وجودنا        الدولة

يشير إلى تفضيل الصلة بتل أبيب على صلتنا بنابلس أو الخليل، بل على حسم سياسي ممكـن ومناسـب               
  .لة بهذه األماكنوال ينطوي التنازل السياسي على تنازل عن الص. يعزز دولة إسرائيل وأسسها األخالقية

وثمة تحد كبير على نحو خاص ملقى على أجزاء كبيرة من الصهيونية الدينية في ضوء الواقع السياسي                 
يتعلق التغيير بحياة الناس سواء تعلق األمر ببيوتهم داخل الكتـل االسـتيطانية أو بمـستوطنات                . الجديد

  .ية في الجيش اإلسرائيلي، أو بالجميع معامعزولة، أو بالمهمام التي ستلقى على من يشغلون مناصب قياد
اللغة اإليمانية أو كـل لغـة       . الفجوة بين خطاب الصهيونية اإليمانية والصهيونية السياسية يبلغ أوجه هنا         

الواقعية بالتنسيق مع سائر القـوى      -ثقافية يهودية ُأخرى ذات شأن بقدر ما تكون قابلة للترجمة السياسية          
وال يمكن ألية لغة من لغات الثقافة اليهودية أن تشكل قاعدة عامة            . طار المشترك السياسية العاملة في اإل   

  .حصرية لقرار سياسي وللتجربة السياسية في الدولة
هذا الوضع ينبع بالتحديد من محدودية الدولة في مجال القيم والمعتقدات بكونها أداة، مهما كانت مهمـة،                 

إذا واصـل ممثلـو     . م داخل مجتمع بشري من جهة ثانيـة       للوجود القومي من جهة، ولعيش الفرد بسال      
الصهيونية اإليمانية في خط البديل عن الصهيونية السياسية، فسيواصلون خسارة شأنيتهم وصلتهم بالواقع             

  .اإلسرائيلي
أما إذا اعترفوا بالتغيير وعثروا على طريقة للجمع بين اللغة اإليمانية وبين الواقع السياسي فسيكون لهـم         

  . تربوي وأخالقي مهم في بلورة الشعب في الدولة القومية المتجددة ضمن حدود معترف بهادور
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فكرة الدولتين يفتـرض  . التغيير السياسي سيمثل للمرة األولى تحديا وفرصة كبيرة لدولة الشعب اليهودي    
ذه الفكرة من شأنه    التطبيق الفعلي له  . أن تكون مستندة إلى االعتراف المتبادل من قبل الدولتين القوميتين         

أن يدفع اليهود من مواطني إسرائيل إلى منح األهمية المناسبة لكونهم أغلبية في دولة يهودية، والتوظيف                
في الوقت ذاته، بناء منظومة جديـدة مـن         . في تنمية ثقافة وهوية قومية وتعزيز ثقتهم بوجودهم القومي        

  .ع التأكيد والتمسك بوجود حقوق األقليةم) عربية(واألقلية ) يهودية(العالقات بين األغلبية 
التغيير سيأتي مـن دون األخـذ فـي االعتبـار موفقنـا الـسياسي أو                . الواقع السياسي الجديد بات هنا    

، هـي دعـوات مـدمرة وعديمـة         "هذا لن يحصل  "اإلنكار، السلبية، ودعوات على غرار      . اإليديولوجي
  .المسؤولية

د للتغيير، وبذلك سنستقبله كنجاح وليس كفشل، كفرصة كبيـرة          هذا سيحصل، وثمة في مقدورنا االستعدا     
  .لبناء األمة مع التجدد اليهودي، الصهيوني، واألخالقي

  . حاخام، وباحث كبير في معهد فان لير بالقدس*
  "يديعوت"
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