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  وال تطورات في صفقة شاليط.. ضغوط مصرية لتوقيع المصالحة: حماس .1

أمس، إنها تتعرض لضغوط ، أن حركة حماس قالت )د ب أ(نقال عن وكالة  9/4/2010الخليج، نشرت 
وأكد . داخلية، وخارجية، من مصر بسبب رفضها التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

 متمسكة بمالحظاتها"ن حركته إسامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي مكتوب، 
  ".على عدد من بنود الورقة المصرية، ويجب أن تأخذ بعين االعتبار

بكل "واتهم أبو زهري القاهرة التي ترعى الحوار الفلسطيني بفرض ورقتها للمصالحة وفق نصها قائال 
واعتبر ". يجب أن توقعوا أوال وأخيرا على هذه الورقة، كما هي.. اللغة كانت وما زالت كما هي.. أسف

تملك معلومات دقيقة أن "، مضيفا أن حركته "اإلسرائيلية"يصب في المصلحة األمريكية و"وقف أن هذا الم
هناك فيتو أمريكي على أي مصالحة ما لم تفض إلى تشكيل حكومة فلسطينية تقبل بشروط اللجنة 

ية ترتبط بموقف حركة فتح المتأثرة بالمواقف المال"واتهم فصائل منظمة التحرير بأنها ". الرباعية
  ". المرتبطة بتوفير ميزانية لهذه الفصائل من خالل ميزانية السلطة

 إن العالقة  قال صالح البردويل.دالقيادي في حركة حماس  من غزة أن 9/4/2010الحياة، وجاء في 
ونفى في تصريح . "تعكير األجواء" في الوقت الراهن وال تحتمل مزيداً من "مجمدة"بين حركته ومصر 
 األسير في اإلسرائيليوث أي تطورات في صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين بالجندي صحافي أمس حد

   .، أو أن تكون الصفقة جزءاً من المصالحةطلعاد شاليج 2006) يونيو( حزيران 25غزة منذ 
ليست لدينا أية معلومات عن هذه األخبار التي يتم تسريبها بين الفينة واألخرى وتحدث نوعاً من ": وقال
 لم تكن في أي يوم من األيام جزءاً من الحوار طقضية شالي"وأضاف أن . "لط والبلبلة على الساحةالخ

الفلسطيني، ولن تكون كذلك، ألنها قضية مستقلة تخوضها حماس بكل قوة ومسؤولية من أجل تحرير 
  ."األسرى ولم تقايض بها أي شيء آخر في يوم من األيام

الحة بكل مسؤولية ووعي وحرص وطني كبير، وال تقبل على حماس تخوض قضية المص"واعتبر أن 
مثل هذه التصريحات مجرد "ورأى أن . »نفسها أن تتنازل في أي ثابت من الثوابت مقابل مكاسب أخرى

  ."تسريبات، الهدف منها تعكير األجواء بين مصر وحماس أكثر مما هي مجمدة في وقتها الحالي
  

  67د ولى المبادرة بقبول اإلعالن عن دولة فلسطين على حدعريقات يدعو اإلدارة األمريكية ا .2
دعا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية الـدكتور             :محمد جمال  -رام اهللا المحتلة  

صائب عريقات اإلدارة األمريكية إلى المبادرة بقبول اإلعالن عن دولة فلسطين على حدود الرابع مـن                
  . 1967يونيو عام 

 إن الفلسطينيين غير راغبين في رؤية أي مبادرات         "صوت فلسطين "عريقات في تصريحات إلذاعة     وقال  
مشددا .. وإنما يريدون تنفيذ قرارات الشرعية الدولية       , أو أفكار جديدة لحل الصراع في الشرق األوسط         

إسـرائيل إلـى   على الحاجة لتنفيذ القانون الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية الذي ينص على انـسحاب           
  . وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس1967حدود الرابع من يونيو 
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وطالب عريقات اإلدارة األمريكية باإلعالن من خالل مجلس األمن الدولي عن قبول اإلعالن عن دولـة                
نية من  ومن ثم العمل على حل قضايا الوضع النهائي الخاصة بالقضية الفلسطي          , فلسطين بعاصمتها القدس  

مـشيرا إلـى قـضايا الالجئـين الفلـسطينيين والميـاه             ..خالل قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة     
  ".بقضايا الوضع النهائي"والمستوطنات والحدود واألمن وغيرها من القضايا التي تسمى 

ية واتهم عريقات نتنياهو وحكومته بالعمل على تدمير وتحطيم كل جهد من شأنه التطـرق لحـل القـض                 
مشددا علـى أن الـسلوك اإلسـرائيلي أصـبح       .. الفلسطينية وحل الصراع وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي       

  .واضحا وجليا في هذا المجال
  9/4/2010الشرق، قطر، 

  
  األمريكيةمستشار هنية يحذر من الموافقة على خطة السالم  .3

 خطورة طرح االدارة حذر الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة من :غزة
  .2000االمريكية مبادرة سالم جديدة تعتمد على تفاهمات اتفاقية كامب ديفيد الثانية عام 

محاولة للخروج من المأزق السياسي الذي يخيم على 'وقال رزقة في تصريح صحافي ان هذا االمر يعد 
  .'العالقات االمريكية الصهيونية

كر لحقوق الالجئين الفلسطينيين، الفتا الى ان هذه الخطة تنص على واكد ان المبادرة االمريكية فيها تن
يخالف النص '، مشيرا الى ان هذا االمر 1948عدم عودة الالجئين الى االراضي التي هجروا منها عام 

  .'القاضي بحق عودة الالجئين) 194(الوارد في قرار االمم المتحدة رقم 
لسابق بيل كلينتون بشكل جديد مع ادخال تعديالت عليها ورأى ان استدعاء خطة الرئيس االمريكي ا

وحذر من اي موافقة فلسطينية  .'يصب في المصلحة االسرائيلية، وال يخدم المشروع الوطني الفلسطيني'
  .عليها، بعد ان رفضها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات

  9/4/2010القدس العربي، 
  

  ي لبنان يجب ان يكون خاضعا للسيادة اللبنانيةالسالح خارج المخيمات ف: أبو ردينة .4
 قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح لوكالة االنباء الفلسطينية  -رام اهللا

موقف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية هو ان السالح خارج "، ان )وفا(الرسمية 
يجب أن يكون خاضعاً للسيادة والقانون اللبنانيين، وهو ما أكده الرئيس المخيمات الفلسطينية في لبنان 

  ".أكثر من مرة
السالح داخل المخيمات خاضع "وأضاف ابو ردينة في تعقيب على ما حدث في منطقة البقاع اللبناني ان 

  ".لما يتم االتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية
  9/4/2010المستقبل، 

 
  "معالجة خالقة"بحاجة إلى " ودةحق الع: "نينيأبو الع .5

أكد سلطان أبو العنين، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الالجئين وعضو اللجنة المركزية : موسكو
  ".معالجة خالقة"، أن حق العودة لالجئين الفلسطينيين بحاجة إلى "فتح"لحركة 

حق ال يمكن "لى أن حق العودة ، ع"روسيا اليوم"نين في مقابلة مع قناة يوفي الوقت الذي أكد أبو الع
إن هذا الحق من ناحية عملية بحاجة إلى معالجة خالقة، بما يكفل ضمان عودة "، إال أنه قال "التنازل عنه

  .، على حد تعبيره" وأراضي الدولة الفلسطينية1948الالجئين إلى أراضي العام 
أنا : "خيمات الالجئين في لبنان، وقالنين، بتراجع دور منظمة التحرير في ميمن جهة أخرى؛ أقر أبو الع

 تختلف عن بقية القوى  اعترف وال أتهرب من المسؤولية، وحركة فتح تتحمل على عاتقها مسؤولية
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السياسية الفلسطينية، لكن يجب االعتراف أن هذه المسؤولية تراجعت وسبب ذلك الظروف االقتصادية 
  ".التي تمر بها منظمة التحرير الفلسطينية

إن غالبية اللبنانيين يرون في السالح الفلسطيني داخل : "نيني سالح المخيمات؛ قال سلطان أبو العوبشأن
المخيمات هو ضرورة، وذلك إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين، وهناك شبه 

ع اللبنانيين لما م"، ولكنه أكد أنه "إجماع لبناني على أن هذا السالح لديه وظيفة بوجه المجتمع الدولي
  .، كما قال"يرونه في مصلحتهم

واعتبر أبو العينين أن الحديث عن انفجار الوضع في مخيم عين الحلوة مجدداً هو مبالغة وتضخيم لألمر، 
القلق موجود عند الجميع، ولكن االشتباكات الفردية والخالفات المحدودة ال يمكن أن تكون انفجاراً "وقال 

لن تكون مالذا آمنا ألي جهة أو فريق يعتدي على السلم "وأضاف أن المخيمات ". في الوضع األمني
  .ناألهلي والمؤسسات في لبنا

 8/4/2010 قدس برس
  

  السلطة تنّدد بنية تل أبيب تقليص كمية المياه للفلسطينيين .6
، عوزي النداو،   نددت السلطة الفلسطينية في رام اهللا، بتصريحات وزير البنى التحتية اإلسرائيلي          : رام اهللا 

والقاضية بنية الجانب اإلسرائيلي عدم منح الموافقات على المشاريع المائية الفلسطينية وتقليص كميـات              
المياه المباعة للجانب الفلسطيني، بحجة أن الفلسطينيين ال يعالجون مياه الصرف الصحي وبالتالي فـإنهم               

  .يلوثون البيئة، حسب تعبيره
إن الجانب اإلسرائيلي قيد ومنـع تنفيـذ المـشاريع،          " الفلسطيني، شداد العتيلي     وقال رئيس سلطة المياه   

وخاصة الصرف الصحي ومن ثم يتّهم السلطة بعدم معالجة المياه في مفارقة ال يقبلها عاقل، وإننا نرفض                 
وبـشهادة البنـك    المقوالت اإلسرائيلية بأننا فشلنا في إدارة المياه العادمة ألن االحتالل يمنعنا من إقامتها              

  ".الدولي ومنظمات األمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية
 8/4/2010 قدس برس

  
  "إسرائيل" وتطالب العالم أجمع بقطع أشكال التواصل مع حماس تهدد بخطف جنود إسرائيليين .7

كي يشاركوا الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد "هددت حركة حماس بخطف جنود إسرائيليين : غزة
 حياة األسر، ولمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً طشـالي

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري خالل مؤتمر صحافي عقده مع زميله  .عن الطعام قبل يومين
 المتنكر لقضية  الوضع الدولي واستمرار الموقف اإلسرائيليإزاء": فوزي برهوم في مدينة غزة أمس

األطراف اإلقليمية "وحض  . "طاألسرى وحقوقهم، قد نكون مضطرين إلى البحث عن رفقاء جدد لشالي
التدخل إلنهاء معاناة األسرى في السجون " على "والدولية المعنية بعدم الوصول إلى هذا الخيار

  ."اإلسرائيلية
وقال إن  . "ملة عن حياة كل أسير داخل سجونهاالمسؤولية الكا"بدوره، حمل برهوم الحكومة اإلسرائيلية 

االحتالل يضرب بعرض الحائط مطالب األسرى وكل المطالب الدولية التي تطالب بحق "
العدد اإلجمالي لألسرى في سجون االحتالل نحو ثمانية أالف أسير وأسيرة، بينهم "وأضاف أن ."األسرى

 أسيراً في مستشفى سجن الرملة في 30منهم  أسير مريض مصابون بأمراض مزمنة 1500 طفالً و350
 أسيراً استشهدوا 198«وأشار إلى أن  ." مصابين بأمراض سرطانية13حاجة إلى عمليات جراحية و

  . " أسيراً في العزل االنفرادي35، وأن )1967منذ العام (بفعل التعذيب واإلهمال الطبي داخل السجون 
ول العربية واإلسالمية ودول العالم أجمع بقطع كل أشكال السلطة الفلسطينية والد"وطالب أبو زهري 

التواصل والتنسيق والتطبيع مع العدو الصهيوني، وتوظيف أوراق الضغط كافة التي يملكونها لعزل هذا 
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الكيان الصهيوني وقياداته المجرمة التي ارتكبت وال تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
  ."األسرى البواسل، والعمل الفوري والجاد لتبني هذه القضية العادلةبحق الشعب الفلسطيني و

  9/4/2010الحياة، 
  

  الجهود القطرية في ملف المصالحة مكملة للجهد المصري وليست بديال عنه: رضوان .8
ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية موثوقة أن قطر دخلت خط ): وكاالت( – ضياء الكحلوت -غزة 

 ورفع الحصار عن قطاع غزة ومراجعة اتفاقية المعابر الموقَّعة بين السلطة الوطنية المصالحة الفلسطينية
إن هناك : ونقلت صحيفة الرسالة نصف األسبوعية عن المصادر قولها .وإسرائيل برعاية أوروبية

مساعي قطرية حثيثة إلنجاز ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر، وتقريب المواقف المتعاكسة بين حركتي 
فتح وحماس، مشيرة إلى أن الجهد القطري جاء بناء على طلب مصري وجه للدوحة بعد تحذيرات 

  .إسرائيلية شديدة اللهجة بشن حرب جديدة على قطاع غزة
وأكد القيادي بحركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان الجهود القطرية في ملف المصالحة الفلسطينية، 

وقال إن دولة قطر هي جزء من اللجنة العربية المكلفة بعدة ملفات  .ةلكنه لم يؤكد أنها بمباركة مصري
لمتابعتها من قبل مؤتمر القمة الذي عقد في سرت بليبيا، الفتاً إلى أن من جملة هذه الملفات المتعلقة 

  ".ملف المصالحة الفلسطينية"بالشعب الفلسطيني 
 تحدثت بها قيادة حركة حماس لدى زيارتها وأشار رضوان إلى أن ملف المصالحة من الموضوعات التي

 .األخيرة لقطر، مبيناً أن المسؤولين هناك أبدوا حرصهم على إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية
ليس بديالً عن الجهد المصري ولكنه "واعتبر رضوان أن الجهد الذي تبذله قطر أو أية دولة أخرى 

  ".صل إلى تحقيق المصالحةمكمل وداعم لهذه الجهود من أجل التو
وتطرق رضوان إلى القضايا الفلسطينية األخرى التي تبنتها قطر ضمن عضويتها في اللجنة العربية 
المكلفة في قمة سرت، خاصة ما يتعلق باالعتداء على المقدسات وتهويد القدس وكيفية كسر الحصار عن 

  .الصهيوني على الشعب الفلسطينيقطاع غزة بآليات عملية، باإلضافة إلى التصعيد والعدوان 
وكشف رضوان عن أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد وعد بأنه سيتحرك لبحث األطر 
القانونية التفاقية المعابر الموقَّعة بين سلطة فتح والعدو الصهيوني ومحاولة إيجاد صيغة قانونية تسمح 

لقادم لمحاولة إيجاد الصيغة القانونية لفتح معبر رفح بفتح معبر رفح، متوقعاً أن ينصب الجهد القطري ا
  .من خالل النظر في اتفاقية المعابر

  9/4/2010العرب، قطر، 
  

  اركة مصريةب إذا كانت بمتضغط باتجاه تحقيق المصالحة ُمرحَّب بهاأي جهة : فتح .9
عضو  أن ،)وكاالت( وعنغزة ضياء الكحلوت نقال عن مراسلها من  9/4/2010العرب، قطر، نشرت 

 قال إن إنهاء االنقسام الفلسطيني أصبح يحتل األولوية لدى ،اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي
الشعب الفلسطيني والدول العربية المساندة لقضية الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أية جهة عربية تضغط 

  .لفلسطينيينباتجاه تحقيق المصالحة مرحب بها باعتبارها صديقة للقضية وللشعب ا
وسجل زكي عدم اعتراض حركته على دخول دولة قطر على خط المصالحة إذا كان ذلك بمباركة من 

وعاد يؤكد مطالب حركته  ".نحن نريد عنبا وال نريد قتال الناطور: "مصر الراعي الرئيس، قائالً
لداخلية للتفرغ إلى بضرورة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية حتى يجلسوا معا إلنهاء مشاكلهم ا

  .العدو الرئيس وهو االحتالل اإلسرائيلي
عبد اهللا  ، أن   اشرف الهور  غزةنقال عن مراسلها من      9/4/2010القدس العربي،   في نفس السياق ذكرت     

 أن "القدس العربـي  "في تصريحات خاصة لـ     نفي   سمهدانة نائب مفوض حركة فتح في قطاع غزة          أبو
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ربي آخر دون مصر اي جهود تبذل في سبيل تذليل العقبات امام توقيع              طرف ع  أي أويكون لدولة قطر    
 جديد في هذا الملف، وذلك خالفا لمعلومات تحدثت عن          أياتفاق المصالحة الفلسطينية، وقال انه ال يوجد        
  .وجود تحركات قطرية جديدة بطلب من القاهرة

نحن فـي   "  وأضاف ." ملف المصالحة  ال توجد وساطة قطرية في     '"القدس العربي "لـ  أبو سمهدانة   وقال  
، ولـم يمـانع     " شيء رسمي، بشأن دخول دولة قطر على ملـف المـصالحة           أيفتح لم نبلغ ولم يصلنا      

 وجود قرار عربـي مـن       إلى أشار االنقسام، لكنه    إنهاءو تدخل في سبيل     أالمسؤول الفتحاوي بأي دور     
 االنقـسام   إلنهـاء ني الداخلي الهـادف      تظل مصر هي الراعي للحوار الفلسطي      أن المستويات على    أعلى

 المصريين، وهم من يديرونه منـذ بـدء         األخوةبرمته عند   ) المصالحة(هذا الموضوع   "وقال   .السياسي
  ."الجهود الرامية لعودة الوحدة الفلسطينية

 نتـائج، وكـشف ابـو       أي مع قيادة حماس لم تثمر عن        األخيرة لقاءات قيادة فتح في غزة       أن إلى وأشار
  ."ال تمانع بالتوقيع على اتفاق المصالحة" قيادة حماس في غزة أنانة عن سمهد

 غير فلسطينية تفشل هـذه      أطرافضغوطا من القيادة الخارجية، ومن      " هناك   إنلكنه في ذات الوقت قال      
ورقـة  " باألساس إنها، مطالبا حماس بسرعة التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، التي قال            "المواقف
  ."ةفلسطيني

  
 لبنان توقع قتيال في  القيادة العامة–الجبهة الشعبية شتباكات بين عناصر في ا .10

المواقع الفلسطينية التابعة  ، أن سامر الحسيني البقاع نقال عن مراسلها من 9/4/2010السفير، نشرت 
 الشرقي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في منطقتي كفرزبد وعين كفرزبد في البقاع

 أنوأفادت المعلومات . اشتباكات استمرت لساعات عدةشهدت بالقرب من الحدود اللبنانية ـ السورية، 
المواجهات اندلعت اثر قيام المسؤول السابق لموقع جبيلة عين البيضا في منطقة كفرزبد المدعو دريد 

ي كفرزبد، في خطوة رافضة بمحاولة انتفاضة واالستيالء على موقع عين البيضا ف) ابو حسين(شعبان 
 عن موقعه كرئيس ومسؤول لمواقع الجبهة الشعبية في أقصتهللتعيينات الجديدة في القيادة العامة والتي 

أبو "وكانت قيادة الجبهة أقالت شعبان واستبدلته بمحمد عبد الجليل كوسى الملقب بـ. البقاع الشرقي
  ."عرب

 مديرية المخابرات في زحلة كالً من أوقفت، كما )ماهر أبو(ونتج عن االشتباكات مقتل زاهر حمود 
 . دريد شعبان وأربعة من عناصره خالل محاولتهم الفرار من موقع عين البيضا

، قام دريد شعبان برفقة عدد من عناصره أمسوفي التفاصيل، انه عند الساعة التاسعة من صباح 
 . ت خاللها األسلحة الرشاشة الخفيفةبمهاجمة موقع عين البيضا ودارت اشتباكات مسلحة استعمل

واستمرت المواجهات نحو خمس وأربعين دقيقة ثم هدأت لتتجدد حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث 
أطلق عناصر موقع عين كفرزبد أربع قذائف صاروخية باتجاه موقع عين البيضا مع نار غزيرة من 

وب من الموقع مع عناصره حيث تم توقيفهم على بعد  الهرإلىاألسلحة الرشاشة األمر الذي دفع بشعبان 
 . أمتار من جبيلة عين البيضا من قبل عناصر فوج التدخل الثالث التابع للجيش اللبناني المنتشر في البقاع

 محيط المواقع الفلسطينية في إلىوخالل االشتباكات قام فوج التدخل الثالث باستقدام تعزيزات مؤللة 
عزز عناصره الطوق األمني المفروض أصال على هذه المواقع، ونفذ الجيش استنفاراً البقاع الشرقي كما 

 . كبيراً في محيط المواقع
 للجبهة في لبنان األعلىوبالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تم تسهيل دخول المسؤول 

يث عمل على التفاوض مع  القادم من بيروت إلى موقع عين البيضا ح"ابو عماد رامز"المعروف بـ
 . عناصر الجبهة الموجودين وتم تطويق ذيول الحادث
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 القيادة -الجبهة الشعبية " المسؤول اإلعالمي في ، أنبيروتمن  9/4/2010الشرق األوسط،  وذكرت
 أنور رجا اتهم في مقابلة تلفزيونية رئيس شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي اللبناني العقيد "العامة

ال ": وقال. وسام الحسن بالوقوف وراء االشتباكات التي وقعت في مواقع الجبهة في منطقة البقاع األوسط
يوجد أي إشكال أو اشتباكات داخلية بين عناصر الجبهة بالمطلق وما ورد في وسائل اإلعالم غير دقيق 

بقيادة ) المعلومات(حقيقة األمر هي أن مجموعة من فرع ": وأضاف رجا. "والتسريبات هذه مخادعة
وسام الحسن حاولت أن تطعن ما اتفق عليه من مبدأ الحوار حول السالح الفلسطيني خارج المخيمات، 
فحاولت هذه المجموعة أن تطعن أحد مواقعنا في كفر زبد، ونحن نعتبر ذلك تحقيقا للمطلب اإلسرائيلي 

ن من عناصر المعلومات بينهم شخص أنه لدى الجبهة أربعة معتقلي"، مشيرا إلى "بنزع سالح الجبهة
  ."اسمه خليل عراجي وهو معروف بانتمائه إلى هذه الشعبة

بدأ التحقيق مع هؤالء وتم التعامل معهم باللين بداية ومن ثم بالشدة، بعدها فروا ولجأوا إلى "وأضاف أنه 
هم يعلمون أن ": يوتابع المسؤول الفلسطين. "مواقع الجيش اللبناني واآلن الوضع مستقر في المنطقة

) تموز(الموقع محصن وأن العدو اإلسرائيلي لم يستطع اختراقه على الرغم من قصفه في حرب يوليو 
 يحاولون هم تنفيذ هذه المهمة اليوم، وأن يالقينا وسام الحسن بهذه الطريقة على أبواب التهدئة 2006

نؤكد حرصنا على التهدئة ولن ننجر إلى الداخلية وموسم االصطياف والسياحة فهذا أمر ال نقبله، ونحن 
 ."هذه الحركشات

وقد قوبل كالم رجا بنفي من داخل الجبهة الشعبية نفسها، إذ أكد مسؤولها في لبنان أبو رامز مصطفى 
أحد عناصر الجبهة لديه بعض اإلشكاالت الداخلية مع رفاقه وحاول أن يحلها بطريقة خاطئة إذ عمد «أن 

 من أقربائه وأفراد أسرته الذين ال ينتمون إلى الجبهة إلى موقع كفر زبد، حيث إلى المجيء برفقة عدد
الجبهة تمكنت من اعتقال أربعة من أفراد أسرة هذا العنصر «، ليؤكد في ختام حديثه أن »وقع االشتباك

ى  سلم نفسه إل"العقيد دريد"وأفادت معلومات أخرى أن عنصرا من الجبهة يدعى . »والتحقيق جار معهم
 .الجيش اللبناني

تشكل « القيادة العامة - النائب عقاب صقر أن الجبهة الشعبية "لبنان أوال«من جهته أكد عضو تكتل 
أن االشتباكات التي حصلت في مواقع الجبهة «، معتبرا »خطرا على األمن اللبناني والقضية الفلسطينية

 في قوى األمن "المعلومات"جا لفرع ، وردا على اتهام أنور ر»وقعت بخلفية داخلية بين عناصرها
الداخلي ولرئيسه العقيد وسام الحسن بالوقوف خلف االشتباكات وحديثه عن اعتقال أربعة أشخاص بينهم 

ربما هذه الجماعة اعتقلت بعض المواطنين وأرادت زجهم وزج «: ، قال صقر»المعلومات«عنصر في 
ن نحن نعلم أنه ال يوجد أي عنصر من فرع فرع المعلومات في المسألة لتوريط هذا الجهاز، لك

أو أي عناصر لألجهزة األمنية هناك سوى الجيش اللبناني المحيط بتلك المنطقة، وبالتالي ) المعلومات(
فإن خطف أي مواطن يعتبر عمل قرصنة، وما قاله رجا أطلب اعتباره إخبارا لدى النيابة العامة 

حداث التي وقعت باألمن اللبناني ولحصول احتجاز لمواطنين العسكرية التي عليها التحرك وذلك لمس األ
 ."لبنانيين

أمس عن المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ـ شعبة أنه قد صدر مساء  9/4/2010السفير، وأوردت 
 المركزي في الجبهة الشعبية ـ القيادة اإلعالمالعالقات العامة بيان ردا على ما ورد على لسان مسؤول 

 الثانية والنصف من عصر أخبار معه قناة الجديد في نشرة أجرته رجا في اتصال هاتفي أنور العامة
أمس، من اتهامات تناولت شعبة المعلومات ورئيسها بالوقوف وراء االشتباكات التي شهدتها مواقع 

 الصحة  رجا عار عنأنور ما ورد على لسان أن"وأكدت المديرية العامة في البيان . الجبهة في البقاع
 بحقيقة ما جرى ويجري أكثر مركزي التدقيق إعالمي به وهو مسؤول األجدىجملة وتفصيال، وكان 

 . " االتهامات على عواهنها بأسلوب ممجوج وسطحي لم يعد ينطلي على احدإطالقداخل تنظيمه قبل 
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  تقصفها بقذيفة صاروخية" سرايا القدس"قوات االحتالل تتوغل جنوب غزة و .11
 في منطقـة حدوديـة شـرق        أمس كبيرة   بأعداد إسرائيليةتوغلت آليات عسكرية     : الهور  اشرف -غزة  

 التهريـب   أنفـاق  احد   أنقاضالقطاع، فيما عثرت الطواقم الطبية على جثمان شاب فلسطيني قضى تحت            
  . حدود جنوب القطاع بمصر قبل يومينأسفلالمقامة 

 دخلت المنطقة الحدوديـة، لمـسافة تقـدر         ليةإسرائي آلية عسكرية    20 نحو   إن فلسطينيةوقالت مصادر   
 عمليـة التوغـل     أنوذكرت المصادر   . بنصف كيلومتر، وشرعت على الفور بتجريف مناطق فلسطينية       

  .اإلسرائيليرافقها تحليق مكثف للطيران الحربي وطيران االستطالع 
 قذيفة مـضادة    أطلقواها   ناشطي إن اإلسالميوفي السياق قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد          

، واالشتباك مع وحدات خاصة خـالل عمليـة         إسرائيلية على آلية عسكرية     "آر بي جي  "للدروع من نوع    
  ". مباشرة وبدقةإصابة" الهدف أصابتوذكرت ان القذيفة ، التوغل

  9/4/2010القدس العربي، 
  

  ة الطيراوي وتضارب حول إقال..  تطيح بمفوض االنتخابات"مركزية فتح"خالفات داخل  .12
مصادر فلسطينية ، أن رام اهللا كفاح زبون نقال عن مراسلها من 9/4/2010الشرق األوسط، نشرت 

 أن خالفات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح أطاحت بعضو اللجنة، "الشرق األوسط"مطلعة أكدت لـ
 .محمد المدني، من منصبه مفوضا عاما لالنتخابات في فتح

أن اللجنة قررت فعال توزيع أعضائها على المحافظات واألقاليم لإلشراف على وأقر المدني، أمس، ب
االنتخابات بتفاصيلها كافة، على أن يتسلم أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية للحركة رئاسة، لجنة 

 .اإلشراف على االنتخابات في اللجنة المركزية
 المحلية انتقلت من مفوضية االنتخابات في الحركة إلى إن مهام االنتخابات كافة للهيئات": وقال المدني

لجنة اإلشراف في اللجنة المركزية، وبذلك تكون مسؤولية إدارة الحملة االنتخابية في المحافظات 
 ."واألقاليم، قد نقلت للجنة اإلشراف على االنتخابات في اللجنة المركزية

 مفوضية االنتخابات، بالعودة إلى مواقعهم السابقة، وأبلغ المدني الكوادر الذين استدعوا للعمل معه في
وحث المدني أعضاء . »عمليا تم التآمر عليه«: »الشرق األوسط«وقال مصدر مقرب من المدني لـ

الحركة والمواطنين بشكل عام من أجل المشاركة في تحديث السجل االنتخابي، وبث رؤية الحركة مع 
 .القادم، في الضفة الغربية) تموز(في يوليو ) البلدية والقروية (االستعداد إلجراء االنتخابات المحلية

 ."كان خطه نظيفا. أن يبني فتح من القاعدة، لكنهم تآمروا عليه) المدني(حاول ": وأضاف المصدر
ويحظى المدني بشعبية كبيرة في صفوف فتح، وكان مسؤوال في القطاع الغربي تحت إمرة الراحل خليل 

، قبل أن يعود إلى األراضي الفلسطينية، ويتسلم 1988لته إسرائيل في تونس عام الوزير، الذي اغتا
 .منصب محافظ في بيت لحم، قبل أن يستقيل بسبب اعتراضه على تعيينات إدارية من دون موافقته

وجاءت إقالة المدني من منصبه في مفوضية االنتخابات بقرار من الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقال 
 .إن أعضاء في المركزية حرضوا الرئيس على إقالة المدنيالمصدر 

والتزم المدني بالقرار، وامتنع عن التعليق على األسباب، وجاء ذلك في وقت جرد فيه عضو اللجنة 
المركزية، توفيق الطيراوي، من كل مهامه في السلطة، بعد مشادة مع أبو مازن إثر تسلمه نتائج التحقيق 

ه السابق، رفيق الحسيني، التي اتهم فيها الطيراوي بإعطاء أوامر بتصوير بشأن قضية رئيس ديوان
 .الحسيني في أوضاع مخلة

 إن عباس يميل إلى إقالة الطيراوي من المركزية، وإنه أوعز إليها "الشرق األوسط"وقالت مصادر لـ
 .بضرورة إعادة النظر في المهام الموكلة إليه، وفحص إمكان إقالته من المركزية
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كان عباس أصدر قرارا بمنع تولي الطيراوي أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، وأقاله من و
 .منصب مستشار للرئيس برتبة وزير، ومدير األكاديمية األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا

، وقالت وسيناقش المجلس الثوري في اجتماعه القادم قرارات عباس بخصوص المدني والطيراوي
 .مصادر في فتح إنه ال يعتقد أن يتخذ الثوري قرارات حاسمه بشأن الطيراوي أو المدني

صحة  من رام اهللا وعمان أن اإلعالمي الفلسطيني حمادة فراعنة نفى 8/4/2010قدس برس، وأضافت 
و بين الرئيس محمود عباس وعض) 7/4 (األربعاءاألنباء التي تحدثت عن مشادة كالمية جرت أمس 

توفيق الطيراوي، على خلفية نتائج لجنة التحقيق في قضية مدير هيئة " فتح"اللجنة المركزية لحركة 
الرئاسة رفيق الحسيني، وأكد عدم وجود أي قرارات صادرة عن الرئيس عباس بمنع الطيراوي من 

  .تولي أي منصب عام في أجهزة السلطة
توفيق  ضو اللجنة المركزية لحركة فتحأن ع" قدس برس"وذكر فراعنة في تصريحات خاصة لـ 

: الطيراوي ال يتولى أي منصب عام في السلطة، حتى يتم إصدار قرار بمنعه من تولي أي منصب، وقال
وله مواقع حركية وليست وطنية، وال " فتح"توفيق الطيراوي هو عضو في اللجنة المركزية لحركة "

اً من هذا النوع بحق الطيراوي، وباستثناء قراره صحة لألنباء عن أن الرئيس محمود عباس أصدر قرار
األول بشأن إقالة رفيق الحسيني من منصب مدير هيئة الرئاسة، واألمر بعدم مراقبة األجهزة األمنية 

  ".الفلسطينية لخصوصيات أي فلسطيني، لم يصدر أي قرار آخر
   

 الفلسطينية في لبناننسعى لمرجعية أمنية في المخيمات : بركةعلي  .13
استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط، أمس، المسؤول السياسي لحركة حماس في 

في حضور نائب رئيس الحزب االشتراكي دريد ياغي » الحركة«لبنان علي بركة، على رأس وفد من 
 أميركياً على وقال بركة أبلغنا النائب جنبالط أن هناك فيتو. والقياديين رامي الريس وبهاء أبو كروم

المصالحة الفلسطينية، وأن اإلدارة األميركية تضغط على األطراف العربية التي تتوسط البتزاز حماس، 
 . والقبول باالعتراف بالكيان الصهيوني مقابل تحقيق المصالحة الفلسطينية

ئب جنبالط إلى تحدثنا حول ضرورة اإلسراع في إعادة بناء مخيم نهر البارد، ودعونا النا": وتابع بركة
كما أكد . التدخل لدى الجهات الرسمية اللبنانية لتخفيف معاناة أهل المخيم واإلسراع في إعادة إعماره

سعي حركة حماس، مع بقية الفصائل إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تسهر على األمن في "
 . "المخيمات وتتولى إدارتها والحوار مع الحكومة اللبنانية

  9/4/2010السفير، 
 

  مخيماتنا قالع للمقاومة وليس كما يصفها البعض بالبؤر األمنية: أبو عماد الرفاعي .14
 المخيمات الفلسطينية في إلىعماد الرفاعي النظر أبو  في لبنان اإلسالميرفض مسؤول حركة الجهاد 
 .بؤر األمنية مخيماتنا قالع للمقاومة وليس كما يصفها البعض بالإن: لبنان وكأنها بؤر أمنية، وقال

 فلسطيني من مخيمات لبنان عند ألفألكثر من " حزب اهللا"وطالب ، الذي كان يتحدث خالل جولة نظمها 
الحدود مع فلسطين المحتلة في مارون الراس وبنت جبيل وضمت قيادات من قوى التحالف الفلسطيني، 

يجب : "يتم التأخير في ذلك، وقالالحكومة اللبنانية بتنفيذ بيانها الوزاري في شقه الفلسطيني وان ال 
 نحافظ على أنعلينا : "وأضاف". مراعاة حقوق الفلسطينيين في المخيمات لمواجهة التوطين والتهجير

 اإلشكاالتعلى الفلسطينيين تجنب كل  "أن إلىوأشار ".  ديارناإلىهذه المخيمات من اجل حق العودة 
 الجاد في ما بينهم من اجل مرجعية فلسطينية واحدة لهم  األمن واالستقرار عبر االتفاهم والحواروإرساء

 على الحكومة أن "وأضاف".  باألمن الداخلي اللبناني والفلسطينياإلخاللفي لبنان تحفظ حقوقهم وتمنع 
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 عبر بعد فيه مصلحة لبنانية الن أواللبنانية ان ترعى الفلسطينيين سواء عبر بعدها العربي والقومي 
  ". بالدهإلىي لبنان يجعله يتمسك بحق العودة  الفلسطيني فإراحة

  9/4/2010المستقبل، 
  

  "كارثي" "إسرائيل" األمني بين السلطة وق التنسي:قيادي أسير من حماس .15
السلطة  سير من حركة حماس، عباس السيد، التنسيق األمني الذي تقيمهاألقيادي الوصف : رام اهللا

نسخة منه " قدس برس"األسير في بيان وصل  وقال ".كارثي"  هالفلسطينية في رام اهللا مع االحتالل، بأن
إن تحالف البعض مع قوات االحتالل في الحرب على المقاومة، هو صورة ممسوخة "، )8/4(الخميس 

الذي "، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني "للحقائق التاريخية والمسلّمات المنطقية التي جرت عليها األمور
  ".مني مع االحتالل في انتفاضة األقصى المبارك قادر على تكرار التجربةحطّم نهج التنسيق األ

  8/4/2010قدس برس، 
  

  اإلدارة األميركية" تفرضها"نتنياهو سيرفض أي خطة سالم ": هآرتس" .16
اإلسرائيلية أمس، إن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي         " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

مقربيه أخيرا، إنه سيرفض أي خطة سالم تحاول اإلدارة األميركية فرضـها علـى              بنيامين نتنياهو أبلغ    
  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

اذا حـاولوا   "عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو يرفض فرض خطة وأنه قال             " هآرتس"ونقلت  
  ".ان يفرضوا علينا اتفاقا فهذا لن ينجح ولن يكون مقبوال

فقد شدد نتنياهو في محادثاته األخيرة على أن المسألة المركزية التي لم تتم معالجتهـا               وحسب المصدر،   
كما ينبغي في كل المحادثات، التي جرت منذ اوسلو وحتى اليوم هي مسألة الترتيبات االمنيـة والحاجـة         

الـب  وعلى أساس هذا، فإن نتنياهو يط     . 1948إلى منع اطالق صواريخ من الضفة الغربية إلى مناطق          
ببقاء جيش االحتالل في شرقي الضفة الغربية، أي في منطقة غور األردن، وهذا أيضا ما ذكره بوضوح                 
في خطابه السياسي إلي القاه قبل نحو عام في جامعة بار ايالن، ويستند في كل خطاب سياسي لـه إلـى           

  .ذلك الخطاب
  .ه لن يكون مقبوال على إسرائيلوقال نتنياهو في حينه، إن أي اتفاق ال يتضمن ترتيبات امنية كهذ

عن مصدر سياسي إسرائيلي آخر قوله، إن جدال يدور فـي هـذه األيـام فـي اإلدارة                  " هآرتس"ونقلت  
األميركية حول استمرار النهج الحالي في المسيرة السياسية، وأن المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق              

في عدة مراحل، في اطارها تحـاول الواليـات         األوسط، جورج ميتشل يحاول الدفع نحو عملية سياسية         
المتحدة الحصول من إسرائيل على تجميد للبناء في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وبدء المفاوضات               

 . حول مسألة الحدود
  9/4/2010الغد، األردن، 

  
   حول اغتيال فلسطينيين  للجيشمجندة سرقت الفي وثيقة:محكمة إسرائيلية ترفع حظر النشر .17

القضية «سمحت محكمة إسرائيلية أمس لوسائل اإلعالم بنشر جزئي عن :  أسعد تلحمي-الناصرة 
التي توترت إشارات مبتورة إليها في األيام الماضية تحت تعتيم كثيف فرضته » األمنية الخطيرة

من العام ووفقاً لما سمح بنشره، فإن جهاز األ. المحكمة، فيما نشرت كل التفاصيل في وسائل إعالم دولية
، سبق أن خدمت كمجندة في ) سنة23(يوجه إلى صحافية إسرائيلية شابة تدعى عنات كام » الشاباك«

اللواء يئير نافيه، تهمة ) المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة(في الجيش » المنطقة الوسطى«مكتب قائد 
  . »التجسس الخطير ومحاولة المس بأمن الدولة«
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التي سربتها المتهمة لصحافي » المستندات األمنية السرية للغاية«يوفال ديسكين » كالشابا«واعتبر رئيس 
في حال حصلوا عليها، مهدداً بأن جهازه سيعرف كيف يستعيد كل » ذخراً ألعداء إسرائيل«إسرائيلي 

ووجهت النيابة العامة إلى المجندة المسرحة التي عملت الحقاً صحافية في . المستندات من الصحافي
نقل معلومات سرية من دون صالحية لجهة ما على «اإلخباري على شبكة االنترنت تهمة » والّ«موقع 

 سنة على 15ويتيح القانون فرض عقوبة قصوى بالسجن . »نحو يمس بأمن الدولة ويعتبر تجسساً خطيراً
 ادعت النيابة أن وبينما. وتدعي النيابة أن كام قامت بفعلتها لدوافع أيديولوجية. مرتكب هذه الجناية

  .أنها أنكرتها» اندبندنت«المتهمة اعترفت بالتهم المنسوبة لها أفادت صحيفة 
الماضي وفرض عليها ) ديسمبر(اعتقل الصحافية في كانون األول » الشاباك«وكان جهاز مخابرات 

 ووفقاً لما .اإلقامة الجبرية في منزلها واستصدر أمراً من المحكمة بمنع نشر أية معلومات عن القضية
بسرقة أكثر من » المنطقة الوسطى«سمح بنشره، فإن كام قامت خالل خدمتها العسكرية في مكتب قائد 

، بينها مستندات شملت خططاً عمالنية للجيش وخططاً لم تنفذ بعد »سري«ألفي مستند عسكري مصنفة 
 في الضفة وأوامر عسكرية وأخرى عن عقيدة القتال والوسائل القتالية وخططاً لمواجهة اشتعال الوضع

  .صادرة عن هيئة األركان وانتشار قوات الجيش ومعلومات استخباراتية حساسة مهمة
الذي » هآرتس«وتدعي النيابة أن المجندة قامت بتسريب الوثائق إلى الصحافي اوري بالو من صحيفة 

 قيام جيش االحتالل بتنفيذ نشر اعتماداً على عدد منها تحقيقاً في الصحيفة، قبل عام ونصف عام، تناول
عمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين ومدنيين أبرياء خالفاً للمعايير التي حددتها المحكمة العليا لتنفيذ 

وأجرى الجهاز . أما بالو فغادر إسرائيل قبل اعتقال كام ولم يعد إليها منذ ذلك الوقت. عمليات كهذه
  .ه لكن هذه المفاوضات فشلت قبل يومينمفاوضات معه ليسلمه المستندات التي في حوزت

وأشار التحقيق الصحافي المذكور إلى أنه بعد سلسلة مداوالت داخلية أجرتها قيادة الجيش تقرر تجاهل 
 القيود التي حددتها المحكمة العليا للجيش عند تنفيذ عمليات اغتيال فلسطينيين، مثل عدم -المعايير 
عتقالهم، وتنفيذ االغتيال فقط إذا شكل المطلوبون خطراً على حياة إذا كان ممكناً ا» مطلوبين«اغتيال 

وأضاف أن القيادة العسكرية بضمنها رئيس هيئة . الجنود، أو عدم تنفيذ االغتيال ضد مدنيين أبرياء
األركان غابي أشكنازي أقرت اغتيال ناشطين كان ممكناً اعتقالهم كما أقرت المساس بأبرياء خالل 

  .طلوبينعمليات تصفية م
 المجندة -ووفقاً لالئحة االتهام، فإن الصحافي اعتمد في تحقيقه مستندات سرية وصلته من الصحافية 

وأثار نشر صورة لمستند في الصحيفة ريبة أركان جهاز المخابرات واالعتقاد بأن الصحافي . عنات كام
ش والمستشار القضائي السابق وبناء على طلب رئيس هيئة أركان الجي. اعتمد مستنداً أصلياً مسروقاً
والشرطة وقسم أمن المعلومات في الجيش تحقيقاً بهدف العثور » الشاباك«للحكومة ميني مزوز باشر 

  .على المستندات واستردادها وإلقاء القبض على مسربها
تم خاللها االتفاق على أن يقوم » هآرتس«في موازاة ذلك، جرت مفاوضات مع محامي الصحافي من 

في » كل مستند من شأنه أن يمس أو يعرض للخطر أي نشاط أمني«فوراً » الشاباك«افي بتسليم الصح
مقابل عدم فتح ملف جنائي ضده وعدم التحقيق في مصادره الصحافية وان ال تشكل المستندات إفادة في 

  .أي إجراء قضائي
والصحافي، قام » الشاباك «وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أنه في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين

قبل ستة أشهر وتدمير جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به، » الشاباك« مستنداً إلى 50األخير بتحويل 
يدعي أن الصحافي خدعه باالدعاء بأنه سلمه كل » الشاباك«لكن . بعدما مول األمن شراء جهاز جديد له

أكثر من (مع المجندة أنها حولت له غالبية المستندات المستندات التي في حوزته وأنه تبين بعد التحقيق 
فتم التوجه من جديد إلى الصحافي بطلب تسليم كل المستندات، بما فيها تلك التي يمكن أن تشكل ) الفين

  . ، إال أن األخير رفض ذلك»الشاباك«إدانة للمجندة، أي أن يصبح الصحافي مخبراً لـ 
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 المجندة التي -إلى هوية الصحافية » الشاباك«وصلت تحقيقات وفي موازاة المفاوضات مع الصحافي ت
 2005بين العامين » المنطقة الوسطى«سربت المستندات واتضح أنها عملت موظفة في مكتب قائد 

 وثيقة سرية إلى حاسوبها الخاص 2000، وكانت مساعدة لرئيس مكتبه، ونسخت أكثر من 2007و
  .وأخذتها معها بعد إنهائها الخدمة

يوفال ديسكين في لقائه رؤساء تحرير الصحف العبرية أمس القضية بأنها » الشاباك«صف رئيس وو
خطيرة للغاية من حيث الضرر المحتمل ألمن الدولة المتمثل في إمكان أن يصل بعض المستندات «

اظ ضمن التوازن بين الحف«وقال إن االتفاق مع الصحافي تم . »السرية للغاية إلى أيدي جهات معادية
كل «وزاد أن . »على أمن الدولة وبين الحفاظ على حرية الصحافة وحماية مصادر المعلومات الصحافية

  .»عدو كان سيسعد بأن يضع يده على مستندات كهذه
  9/4/2010الحياة، 

  
  من النووينتنياهو يلغي مشاركته في قمة امريكية لأل .18

كان يعتزم القيام بها الى واشنطن االسبوع المقبـل       ألغى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة        
  .للمشاركة في مؤتمر حول االمن النووي يستضيفه الرئيس االمريكي باراك اوباما

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان نتانياهو قلق مـن كـون بعـض الـدول                   
ضغطا على اسرائيل لفتح منشآتها النوويـة       االسالمية المشاركة في المؤتمر كانت اعلنت انها ستمارس         

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي لرويترز ان نتنياهو اتخذ القرار بعـدما علـم ان       .امام المفتشين الدوليين  
  .مصر وتركيا تنويان اثارة مسألة الترسانة النووية المفترضة السرائيل خالل المؤتمر

الوزراء الغاء رحلتـه الـى واشـنطن لحـضور     قرر رئيس : "كما نقلت رويترز عن مسؤول آخر قوله    
المؤتمر النووي االسبوع القادم بعدما علم بأن بعض الدول بينها مصر وتركيا تعتزم القول بان اسـرائيل              

  ."يجب ان توقع معاهدة حظر االنتشار النووي
  9/4/2010بي بي سي، 

  
 ن الفلسطينيينلكالب لمالحقة المتظاهرياتقرر استخدام " إسرائيل" .19

قررت اسرائيل التركيز على استخدام الكالب لمالحقة المتظاهرين الفلسطينيين، في خطوة : م اهللارا
 . بررتها في سياق تجنب ارتكاب فعل القتل كخيار للحفاظ على سالمة جنودها

اإلسرائيلية ان االحتالل قرر استخدام الكالب المدربة لمالحقة المتظاهرين » معاريف«وذكرت صحيفة 
يين الذين يلقون الحجارة تجاه القوات اإلسرائيلية، معتبرة أن هذا سيؤدي الى خفض احتمال قتل الفلسطين

تجنب اإلحراج، ألن الكالب سالح غير قاتل، «هؤالء المتظاهرين على ايدي قوات الجيش، وبالتالي 
دام استخ«ان » السفير«الفلسطينية شعوان جبارين لـ » مؤسسة الحق«وقال مدير  . »وأقل فتكا

الحيوانات لمالحقة اإلنسان يعتبر عملية إهانة كبيرة لإلنسانية ولحقوق اإلنسان، ومثل هذا القرار يعد 
 . »مخالفة كبيرة للقانون الدولي اإلنساني الذي يدعو الى حفظ كرامة البشر

  9/4/2010السفير، 
  

  لية رشوة النيابة اإلسرائيلية تدرس إمكانية اعتقال أولمرت عقب الكشف عن أخطر عم .20
كشفت مصادر قضائية في تل أبيب، أمس، أن النيابة العامة اإلسرائيلية تدرس : نظير مجلي: تل أبيب

إمكانية اعتقال رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، من أجل التحقيق معه في قضية فساد كبيرة، قال 
لمون ببواطن التحقيق في الشرطة وأكد العا. عنها أحد القضاة إنها األخطر واألكبر في تاريخ إسرائيل

 .وأنها عندما تنشر سوف تزعزع أركان الدولة. ليس كل المعلومات مسموحا بنشرها في هذه الفضيحة
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وكشف عن خيوط الفضيحة الجديدة خالل جلسة محاكمة أولمرت أول من أمس، حيث طلبت النيابة 
هو وجود تحقيق متقدم في فضيحة ثامنة، وتبين أن سبب الطلب . تغيير جدول البحث في الملفات األربعة

بطلها المحامي أوري ميسر، وهو أحد أصدقاء أولمرت المقربين الذي أدار، حسب الشبهات، كثيرا من 
 .وأصبح شاهدا، مقابل إعفائه من المحاكمة. إجراءات الرشوة لصالح أولمرت

سمية بعد رشوة موظفين كبار والفضيحة الجديدة تتعلق بثالثة مشاريع بناء كبيرة أقيمت بتراخيص ر
وأضخم هذه . تدخلوا إلقرارها، على عكس رغبة سلطات حماية البيئة وحماية الطبيعة ومواطنين كثيرين

، وذلك على اسم فندق كان قائما في جنوب غربي )األرض المقدسة(» هوليالند«المشاريع يعرف باسم 
 هليل تشيرني األرض من عدة مصادر، بينها فقد اشترى المقاول. القدس الغربية، قرب منطقة المالحة

فاعترضت البلدية . وخطط إلقامة مشروع سكني كبير فيها. الوقف األرثوذكسي، في مطلع التسعينات
وحسب الشبهات، التي نشرت في . وجمعيات حماية الطبيعة الكثيرة وسكان المالحة المجاورون وغيرهم

 جزئي فقط، فقد تمت رشوة كل الموظفين المعترضين إسرائيل الليلة قبل الماضية وأمس ولكن بشكل
. 1996 و1995وكان ذلك خالل فترة والية أولمرت في رئاسة بلدية القدس سنتي . حتى غيروا مواقفهم

وتم اعتقال سبعة . وقد بلغت قيمة المشروع نحو مليار دوالر وقيمة الرشاوى عشرات ماليين الدوالرات
 المقاول المذكور وصديق أولمرت ومحاميه، أوري ميسر، ومهندس مسؤولين عن هذه الرشاوى، بينهم

بلدية القدس السابق، أوري شطريت، الذي كان من أشد المعارضين للمشروع فأصبح مؤيدا له بعد أن 
 .قبض النقود، كما تقول النيابة

ومن المتوقع أن تجري حملة اعتقاالت أخرى في هذه الفضيحة، وبضمن ذلك شخصيات سياسية 
  .قتصادية كثيرة في إسرائيلوا

  9/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تجاه اإلنسان العربي " المفاهيم الصهيونية العنصرية"ترسيخ : أدب الطفل العبري .21
المفـاهيم  "وصفت باحثتان مصريتان في ندوة بالقاهرة األدب العبري بأنـه يتعمـد ترسـيخ             : )رويترز(

  .تبر الفلسطيني والبدوي عموماً مرادفاً للهمجية والبدائيةتجاه اإلنسان العربي ويع" الصهيونية العنصرية
وقالت رئيسة جميل أحمد االستاذة بقسم اللغة العبرية بكلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر في آخـر                

، أمـس، إن مـؤلفي قـصص األطفـال العبريـة            "البدو في الوطن العربي عبر العصور     "جلسات ندوة   
  ".لمفاهيم الصهيونية العنصرية في نفوس أطفالهما"يحرصون على أن يرسخوا 

وقالت عائشة زيدان رئيسة قسم اللغة العبرية بكلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر في بحث عنوانـه                
تصوير العربي في أحط صورة     "إن األدب العبري يركز على      " صورة البدوي في القصة العبرية الحديثة     "

باعتباره بدائياً وهمجياً إذ يزيف الواقع ويعتبر العربي الـذي يـدافع عـن              كما يصور الفلسطيني    " ممكنة
   .أرضه شريرا يعتدي على اآلمنين

  9/4/2010الخليج، 
 

  الشيخ جراح حي في  منزال28ًجمعية استيطانية تدعي ملكيتها لـ : القدس .22
س المحتلة لصالح قال أصحاب البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح وسط القد: عهود محسن

جماعات يهودية متطرفة، إنهم سيتوجهون لمحاكم االحتالل لعمل الئحة دفاع ضد جمعية استيطانية 
يهودية متطرفة سلّمت إنذارات لمواطنين في الحي إلخالء منازلهم، حيث تزعم الجمعية ملكيتها ألراضي 

الستيالء فعليا على عدد منها وتشريد  منزالً في حي الشيخ جراح، تم ا28 المواطنين، وتدعي ملكيتها لـ
  .قاطنيها من العائالت المقدسية
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من جانبه اعتبر عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان فخري أبو ذياب أن اعتداءات المستوطنين 
ونوه أبو ذياب إلى أن حق المقدسيين في منازلهم وأراضيهم ال يحتاج  .باتت جزءاً من يوميات المقدسيين

  .أو مستندات، فاألرض ملك لمن يحرثها ويزرعها ويشرب من مائهاألوراق 
بدوره قال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن الدائرة القانونية لديه تمكنت من استصدار 

إلى " هند شويكي"قرار من محكمة الشؤون المحلية في القدس الغربية يقضي بتأجيل هدم منزل المقدسية 
  2011 من العام القادم مارس/ ثين من شهر آذارالحادي والثال

  9/4/2010السبيل، األردن، 
  

  2009عمليات الهدم التي تمت في القدس خالل  .23
بمراجعة كافة الوثائق المتعلقة بعمليات الهدم التي تمت في القدس خالل " المقدسي لتنمية المجتمع"قامت 
متعلقة بعمليات الهدم والصادرة عن قسم التفتيش  حيث تمت مراجعة وتدقيق كافة الوثائق ال2009العام 

  .والبناء في بلدية القدس
 102منها :  عملية110 إلى 2009النتيجة التي وصلنا إليها هي ارتفاع عدد عمليات الهدم التي تمت في 

أما من حيث .  بناية85هذه الوحدات السكنية المهدومة تقع في .  عمليات هدم متفرقة8وحدة سكنية و
نتج عن . 32 منها، بينما اجبر الفلسطينيون على هدم 75ذ الهدم، فقد قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم تنفي

  . عاما18ً تحت سن 282 منهم ، فردا572ً ـذلك التشريد القسري المباشر ل
  8/4/2010مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والستشارية، 

  
  ت من أجل القدستكريم الشيخ رائد صالح كأفضل شخصية عمل .24

لإلبداع " زهرة المدائن"عقد ملتقى المثقفين المقدسي للمرة الثالثة على التوالي، مهرجان : القدس المحتلة
وشارك في المهرجان . الفني، واألدبي، والثقافي، واإلعالمي، في جمعية الهالل األحمر في رام اهللا

  .العديد من القوى الوطنية الفلسطينية، ورجال دين، والعديد من المؤسسات المحلية، وفنانون عرب
 نالفلسطينيي طالل أبو عفيفة على أهمية دور المثقفين .في كلمة افتتاحية أكد رئيس ملتقى المثقفين د

لفلسطينية، والدفاع عن القدس بشكل عام، والمقدسيين بشكل خاص، من أجل دعم صمود القضية ا
ومقدساتها، كما شكر أبو عفيفة وأثنى على دور كل من عمل من أجل القدس، إن كان بالدفاع عنها 
بالجسد، أو الرسم، أو المسرح، وقال إن هذا المهرجان جاء تكملة لسلسلة من المهرجانات عقدت في 

  . القدس ما هو إال شكر لدعمهم وصمودهماألعوام السابقة، وأن تكريم الشخصيات التي عملت من أجل
بدوره شكر رئيس مؤسسة األقصى الشيخ رائد صالح الملتقى على اختيارهم له كأفضل شخصية عملت 

 الختياركم لي كأفضل شخصية عملت من أجل القدس، ولكن اسمحوا لي شكراً: "من أجل القدس، وقال
أهدي تكريمي : "وأضاف".  من العدو الصهيونيبأن أقول إني لن أقبل تكريمي إال عندما تحرر القدس

 ".لكافة األسرى الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل، ولكافة الجرحى وألهالي الشهداء
  9/4/2010السبيل، األردن، 

  
  واعتقال ستة في رام اهللا... ن في بيت لحم والخليلينيفلسطي سبعة إصابة .25

 والخليل  لحم مواطنين في بيت7 إصابةلسطينية الخميس  مصادر طبية فأكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
  .برصاص قوات االحتالل واعتداءات المستوطنين

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت بلدتي إذنا وترقوميا، وقامت بعملية دهم 
  .وتفتيش لمنازل المواطنين، وسلمتهم بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل
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 شبان من قرية بيت 6 اعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس اإلسرائيليةصل االعتداءات وفي ظل توا
  . جهة مجهولةإلىريما غرب رام اهللا واقتادتهم 

  9/4/2010القدس العربي، 
  

   أسيراً في زنازين العزل اإلسرائيلية منذ سنوات18: مركز األسرى للدراسات .26
اء األسرى الفلسطينيين المعزولين في زنازين انفرادية  كشف مركز األسرى للدراسات عن أسم:رام اهللا

تشكل انتهاكاً صارخاً بحق األسرى في "في أكثر من سجن إسرائيلي، مؤكداً أن سياسة العزل االنفرادي 
بمثابة تحنيط لألسير في حياته، حيث تتخذ "واعتبر المركز أن العزل االنفرادي  ".السجون اإلسرائيلية

  ". من العزل االنفرادي سياسية عقاب لألسرى على أي شيء، وألتفه األسبابإدارة مصلحة السجون
 أسيراً يعانون منذ 18وأكد أحد قيادات الحركة األسيرة األسير توفيق أبو نعيم من سجن هداريم أن هنالك 

  . االنفراديةزمن في غياهب الزنازين
  8/4/2010قدس برس، 

  
   يوماً عربياً للتضامن مع األسرى الفلسطينيين17/4ار  يطالب الجامعة العربية اعتباألسيرنادي  .27

طالب مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس الخميس جامعة الدول العربية :  وليد عوض-رام اهللا 
 للتضامن مع  عربياً، يوماًأبريل/  نيسان17 اعتبار يوم األسير الفلسطيني الذي تصادف ذكراه في إلى

 عن الطعام لتحسين أوضاعهم المعيشية داخل ب الذين يخوضون إضراباًاألسرى الفلسطينيين والعر
 الشهر الجاري 17 الجامعة العربية إعالنن أوضح قوس في تصريح صحافي بأو .السجون اإلسرائيلية

  . الفلسطينيين سيعزز معنويات األسرى المضربين عن الطعاماألسرى للتضامن مع  عربياًيوماً
 أقدمت على معاقبة األسيرات اإلسرائيليةديرية مصلحة السجون وكشف قوس النقاب عن أن م

 منعهن من الشراء إلى إضافةالفلسطينيات في سجني شارون والدامون بحرمانهن من الزيارة لمدة شهر 
  .وطالب قوس بتدخل المجتمع الدولي لنصرة قضية األسرى .من كانتين السجنين لنفس المدة أيضاً

  9/4/2010القدس العربي، 
  

  فعاليات جماهيرية وندوات إلبراز قضية األسرىتقيم مؤسسات وتجّمعات فلسطينية في أوروبا  .28
القابعين في " سنة األسرى" تشهد عدد من البلدان األوروبية، سلسلة فعاليات تواصل إحياء :بروكسيل

طر سجون االحتالل اإلسرائيلي، وسط تفاعل جماهيري كبير واهتمام من جانب مؤسسات حقوقية وأ
وكانت مؤسسات  .المجتمع المدني، وبشكل متزامن مع دخول أولئك األسرى إضراباً عن الطعام
 للتركيز على 2010وتجمعات فلسطينية في أوروبا، قد أعلنت في العام الماضي عن تخصيص العام 

ويشمل هذا االهتمام إطالق سلسلة من . الدفاع عن قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
  .النشاطات والفعاليات الكبرى، والقيام بتحركات حقوقية ومدنية

وفي أحدث التطورات التي شهدتها القارة األوروبية على هذا الصعيد؛ تم في عدد من المدن اإليطالية 
تنظيم سلسلة مهرجانات جماهيرية، خُصصت فعالياتها إلبراز قضية األسرى الفلسطينيين في سجون 

 إبريل الجاري، مهرجانات حضرها آالف /وأقيمت على مدى عدة أيام من نيسان .ائيلياالحتالل اإلسر
  .األشخاص في إيطاليا، في كّل من ميالنو وتورينو وبريشيا، بدعوة من التجمع الفلسطيني في إيطاليا

اوية  إبريل الجاري، ندوة موسعة في العاصمة النمس/وعلى صعيد آخر؛ تُقام في السابع عشر من نيسان
فيينا، بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، تنظمها مؤسسة أصدقاء اإلنسان الدولية، ومؤسسة دار الجنوب، 

 عبد اهللا األشعل أستاذ .ومن بين المتحدثين في الندوة، سيكون د ".سجناء بدون حقوق"تحت عنوان 
  .القانون الدولي، والنائب األلمانية في البرلمان األوروبي ألكسندرا تاين
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وقد أصدرت مؤسسة أصدقاء اإلنسان الدولية، حديثاً، تقريراً شامالً يكشف النقاب عن أوضاع األسرى 
، ويتضمن حقائق وتفاصيل "وراء الشمس"في السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، تحت عنوان 

  .2009رصدتها المؤسسة على امتداد سنة 
عمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن، الذي يلتئم في كما من المقرر أن تكون قضية األسرى، محورا أل

ويستضيف المؤتمر شخصيات ومتحدثين .  مايو المقبل/العاصمة األلمانية برلين يوم الثامن من أيار
  ".وألسرنا الحرية.. عودتنا حتمية "مختصين بقضية األسرى، وذلك تحت شعار 

  9/4/2010 قدس برس،
  

   من أبناء الحركة1971وأمن الضفة اعتقل ... 2009الل  فلسطينياً خ1081 استشهاد :حماس .29
 شهيداً في 992 ارتقى 2009أوضح تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس، أنه في عام 

 شهيداً ارتقوا في مجمل أيام 1419 من مجموع )2009-2008العدوان على غزة "(الفرقان"معركة 
 شهيداً في الضفة والقطاع، باإلضافة إلى 1081، إلى 2009الحرب، ليصل مجموع الشهداء خالل عام 

  .عدد كبير من الجرحى
 فلسطينياً حتى اآلن، من بينهم 367وأشار التقرير إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة فتك بـ

 فلسطينياً من سكان الضفة، واعتقلت 30، مضيفاً أن قوات االحتالل قتلت 2009 شخصاً خالل عام 84
  . امرأة19ً طفالً و317حاء متفرقة من مدن الضفة وقراها، وكان من بين المعتقلين  من أن1744

 في الضفة؛ "ميليشيا عباس"من ناحية أخرى رصد التقرير االنتهاكات التي قامت بها حكومة رام اهللا و
 وبين  في نهجها بمحاربة المقاومة ورموزها، وتعزيز التنسيق األمني بينها"ميليشيا عباس"حيث استمرت 

 من أبناء حركة حماس، 9جيش االحتالل تحت إشراف الجنرال دايتون، فقامت الميليشيا باغتيال 
 من أبناء الحركة وأنصارها، عدا عن استمرار إغالق جميع المؤسسات التابعة للحركة، 1971واختطفت 

  .وحظر كافة أنشطتها، بما في ذلك منعها من االحتفال بانطالقتها
  2010أبريل /  نيسانفلسطين المسلمة،

  
   اإلسرائيليحملة مليون توقيع فلسطينية إلقناع أوباما بإنهاء االحتالل .30

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لشؤون االتصاالت والمعلوماتية والتعليم التقني  :رام اهللا
الل، تمهيداً إلرسالها صبري صيدم، إطالق حملة لجمع مليون توقيع، إلكترونياً، من أجل إنهاء االحت. د

إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما ومطالبته بالعمل والضغط من أجل إنهاء أطول احتالل في التاريخ 
، أن هذه الحملة تستند إلى استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا المعاصرة "الخليج"ـوأكد صيدم ل .المعاصر

  . للرئيس األمريكي إلنهاء االحتالللجمع التواقيع على رسالة الشعب الفلسطيني للعالم و
 ،37780، إضافة إلى رقم الرسالة القصيرة com.radioajyal@obamaووضع للحملة العنوان التالي 

  .لجمع التواقيع عليها
  9/4/2010الخليج، 

  
   غالبية الغزيين تؤيد إعدام العمالء:استطالع .31

نتائج استطالع ، أن حازم الحلو، غزةنقالً عن مراسله في  8/4/2010فلسطين أون الين، نشر موقع 
من الشريحة المستطلعة آراؤهم % 93.6للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل في قطاع غزة، أظهرت أن 

.  أبرياءتؤيد تنفيذ أحكام اإلعدام الصدارة بحق المتعاونين مع االحتالل اإلسرائيلي وتسببوا بقتل أشخاص
، أن 8/4وذكر مدير المركز عالء الدين الرفاتي، خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الخميس 
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نيسان الجاري، /  أبريل3 – 1من الغزيين المشاركين في االستطالع الذي نفذ في الفترة ما بين % 6.4
  . عارضوا تنفيذ حكم اإلعدام بحق هؤالء العمالء

من أفراد العينة يؤيدون تنفيذ عقوبة اإلعدام بتجار المخدرات، % 69.9بته وأوضح الرفاتي، أن ما نس
من الشريحة المستطلعة آراؤهم رأوا أن أداء المحاكم % 33.5فقط، مبيناً أن % 30فيما رفض ذلك 

  . بعدم وجود تصور لديهم حول أداء المحاكم% 44.8، وأجاب %21.7إيجابي فيما عارض ذلك 
 استبانه موزعة على المحافظات 516أجرى االستطالع على عينة عشوائية شملت وأشار إلى أن المركز 

ما يعطي % 2.5+ -وقد تراوح هامش الخطأ "الخمس لقطاع غزة حسب عدد السكان لكل محافظة، 
  ". االستطالع مصداقية عالية يمكن االسترشاد بها

 في غزةلداخلية في الحكومة  الموقع االلكتروني لوزارة ا أنغزةمن  9/4/2010الحياة، وأضافت 
. أجرى استطالعاً عن رأي الغزيين في نية الحكومة تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحق متعاونين

 من المصوتين وافقوا على تنفيذ عقوبة اإلعدام، فيما رفض تنفيذها %68.68وأظهرت النتائج أن 
  . أن الوقت غير مناسب%11.02، ورأى 20.29%

  
  استطالع رأي الالجئين في عمل األونروايعرضون نتائج " واجب"و" ثابت"نظمة وم" العودة"مركز  .32

 لحق العودة في بيروت "ثابت" في لندن ومنظمة "العودة الفلسطيني" مركز  أن9/4/2010األخبار،نشرت 
/  الحمرا"كراون بالزا" في مؤتمر صحافي في وا في دمشق، أطلق"واجب"وتجمع العودة الفلسطيني 

 في لبنان وسوريا، في الذكرى الستين لتأسيس األونرواستطالعاً للرأي في شأن عمل وكالة ، ابيروت
من المستطلَعين يرون أن الخدمات التي % 64النتيجة األهم في االستطالع هي التي تكشف أن  و.وكالةال

 متوسطاً، منهم أنها تراجعت تراجعاً% 21تقدمها وكالة األونروا تراجعت تراجعاً كبيراً، فيما رأى 
  .رأوا أن ال تراجع فيها% 5,4يرونه تراجعاً طفيفاً، و% 6,4و

علي " ثابت" أمس في حضور مدير عام تاالستطالع عرضأن نتائج  9/4/2010المستقبل، وأضافت 
طارق حمود ومدير عام مركز لندن ماجد الزير ومديرة مكتب اإلعالم في " واجب"هويدي ومدير عام 
  .دى السمرة ومهتميناألونروا في لبنان ه

  .محمد سالم" ثابت"استهل المؤتمر بترحيب من المدير التنفيذي لـ
واعتبر الزير أن األونروا كانت وال تزال شاهداً مهماً عبر تقاريرها التي توثق الجرائم بحق 

  .هم ديارإلى أن إنهاء خدماتها يكون في حالة واحدة متمثلة بعودة الالجئين إلىالفلسطينيين، مشيراً 
  .ورأى هويدي ضرورة إعداد خطة طوارئ للنهوض بوضع الالجئين االجتماعي والقانوني

 أن تمسك الالجئين إلى حل لالجئين الغير مسجلين في سوريا ولبنان، الفتاً إيجاد إلىودعا حمود 
  .باألونروا يعكس وعياً سياسياً عندهم

ات التي تقدمها في لبنان، مشددة على أنها وتحدثت السمرة عن التحديات التي تواجه األونروا والخدم
ستحاول جذب المزيد من التمويل من الدول المانحة واستخدام األموال بفعالية أكبر وإعادة إعمار مخيم 

  .نهر البارد
  

  برسوماتهم... أطفال فلسطين يفترشون باحات األقصى .33
ي الداخل الفلسطيني المحتل عام تفاعل آالف األطفال من جميع القرى والمدن ف: أحمد سمارة - طولكرم
مؤسسة عمارة األقصى " في فعاليات مهرجان الرسم الثاني ألحباب األقصى الذي نظمته 1948

ورسم األطفال العديد من الرسومات التي عبرت عن ما . ، أمس في ساحات المسجد األقصى"والمقدسات
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 فمنهم من رسم قبة الصخرة ومنهم من بداخلهم من حبٍ ووفاء وارتباط مع المسجد األقصى والمقدسات،
  . رسم المسجد القبلي ورسومات أخرى لها عالقة بالمسجد األقصى

  9/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  النمو االقتصادي بالضفة لن يستمر": النقد الدولي" .34
لماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو االقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية المحتلة، في العام ا

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى فلسطين أسامة كنعان قبل أسبوع، من اجتماع للمانحين في . لن يستمر
لم تخفف القيود التي تفرضها على األراضي الفلسطينية ) إسرائيل(إن : "مدريد في األسبوع المقبل

لى تقديم دعم منتظم من  من المانحين خاصة الدول العربية التي تحتاج إالمحتلة، كما أن هناك تقاعساً
  ". أجل بناء الثقة لدى المستثمرين

إن نسبة النمو االقتصادي في العام : "األمريكية عن كنعان، قوله" نيويورك تايمز"ونقلت صحيفة 
في الضفة % 8.5الماضي، كانت العليا في الضفة الغربية وفي غزة خالل عدة سنوات حيث بلغت 

تحسن الوضع األمني وبناء المؤسسات "و في الضفة إلى ما وصفه بـعزا النم ". في غزة% 1الغربية و
والشفافية التي تتمتع بها حكومة سالم فياض إضافة إلى تخفيف بعض اإلجراءات اإلسرائيلية، وإلى 

  ". األموال التي قدمتها الحكومات األجنبية
، وإنه يطالب بإنهاء %39إن البطالة في القطاع تصل إلى  :وقالت الصحيفة نقال عن تقرير كنعان

 ألف 250إن : "ويتابع%". 18إن نسبة البطالة في الضفة تصل إلى "و". الحصار اإلسرائيلي بشكل كامل
فلسطيني في شرقي القدس يحتاجون إلى مساعدات أكثر بكثير من التي تقدمها الدول العربية رغم الوعود 

  ".يبياالتي قدمتها خاصة في مؤتمر القمة األخير الذي عقد في ل
إن االتحاد األوروبي كان األكثر سخاء في تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية حيث خصص :"وقال كنعان 

، لكن الدول " مليون دوالر75 مليون دوالر العام الحالي، ووعدت الواليات المتحدة بتقديم 329لها 
  . العربية لم توضح حجم الدعم الذي ستقدمه

 700 مليار دوالر لموازنتها في العام الحالي إضافة إلى 1.24الحصول على وتتوقع السلطة الفلسطينية 
  . مليار دوالر من االستثمارات

  8/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  وضع حجر األساس لمنطقة بيت لحم الصناعية .35
حسن ابو لبدة، ووزير الصناعة الفرنسي كريستيان . وضع وزير االقتصاد د: سامة العيسةأ - بيت لحم

 ماليين 5روزي حجر األساس لمنطقة بيت لحم الصناعية، ووقع االثنان على منحة فرنسية بقيمة است
  .يورو لدعم المشروع، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية ورجال األعمال الفلسطينيين والفرنسيين

منطقة  الإنشاء أبو لبدة كلمة، رحب فيها بالضيف الفرنسي، وشكر فرنسا على مساهمتها في وألقى
نؤكد للرئيس محمود عباس والرئيس ساركوزي بأننا سنحقق أملهما ": وقال. الصناعية في بيت لحم

  ."بتعزيز الصمود ألهلنا في فلسطين، من خالل هذا المشروع المهم والحيوي
من جانبه عبر وزير الصناعة الفرنسي كريستيان استروزي، عن سعادته لوجوده في بيت لحم، 

 بلدية نيس الفرنسية التي تقع على البحر األبيض، ويشعر بوشائج من العالقات مع خصوصا وانه رئيس
وربط الوزير الفرنسي بين االقتصاد والسياسة، مبينا أن الرئيس نيكوال ساركوزي، جعل من . بيت لحم

المنطقة  إن  للتنمية السياسية في فلسطين، قائالً استراتيجياًدعم التنمية االقتصادية في فلسطين خياراً
  .الصناعية في بيت لحم تأتي ضمن هذا المجال

  9/4/2010الحياة الجديدة، 
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  بشكل كامل" تالفة"مليون وربع مليون شيكل تصل غزة بقيمة " مالبس"شاحنة  .36

، بمرور شاحنة 8/4أفادت هيئة المعابر والحدود أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية سمحت مساء الخميس 
ليون وربع مليون شيكل عبر معبر كرم أبو سالم، إال أنها وصلت تالفة بشكل محملة بالمالبس بقيمة م

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الشاحنة المحملة بالمالبس القماشية، هي من البضائع . كامل
  . 2007المحجوزة في الموانئ اإلسرائيلية منذ عام 

ه العارمة عندما علم أن سلطات االحتالل وكان خالد أبو سحلول صاحب هذه الشاحنة قد أعرب عن فرحت
أفرجت عن شاحنته المحتجزة منذ ما قبل الحصار على قطاع غزة، إال أن فرحته هذه قُتلت في مهدها، 

. فيها تالف تماماً بفعل مياه األمطار مع انبعاث رائحة كريهة من داخلها ما ندما أخبره ولده أن جميعاع
 1700ن خسارته بلغت مليون وربع مليون شيكل، وأنه أستمر بدفع إلى أ" فلسطين أون الين" لـأشارو

  . شيكل شهرياً حتى يومنا هذا كأرضية وقوف شاحنته في ميناء أسدود المحتل
بتعويضه عن األضرار التي " إسرائيل"وطالب أبو سحلول المؤسسات الدولية والجهات المعنية، بإلزام 

  . طاب البضاعة وإلحاق الخسائر المادية فيهاتكبد بها، متهماً األخيرة بالتعمد في إع
  8/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  غزةحماس تفرض ضرائب بيروقراطية جديدة على البضائع والسلع المهربة إلى : "ارديانغال" .37

حماس تفرض ضرائب ": عنوانالبريطانية تحت ارديان غالذكرت جريدة : حيدر البطاط - لندن
 حكومة حماس في قطاع غزة فرضت ، أن" القطاعإلىئع والسلع المهربة بيروقراطية جديدة على البضا

ضرائب على مضخات البترول وعلى الشركات والبضائع المهربة، ومنها السيارات الفخمة التي تهرب 
 الطبقة أن الصحيفة عن اقتصاديين قولهم تونقل . من مصراألرض تحت األنفاقعن طريق 

 األشهر ألف موظف في 30 إلى النمو بسرعة حتى وصل عددها البيروقراطية في القطاع آخذة في
  .ن حماس باتت تواجه مصاعب متنامية في الحصول على المال من خارج نطاق القطاعأ، واألخيرة

 إلى تحتاج وأنها مالية، أزمة حماس في أنوتنقل الصحيفة عن االقتصادي الفلسطيني عمر شعبان قوله 
 موظف، لكنها تكبر وتنمو على نحو خارج عن ألف 30 قوامها ةراطيبيروق لتصبح مؤسسة أعوامعشرة 

 .وإمكانياتهاسيطرتها 
  9/4/2010بي بي سي، 

  
   لسفر الحاالت المرضيةأسبوعياًالخضري يدعو لفتح معبر رفح يومين  .38

 الدعوة لمصر بضرورة أمسجدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  :غزة
  .اإلنسانية العالج والتعليم والحاالت ألغراض رفح البري لتمكين سفر المواطنين الفلسطينيين فتح معبر

 مسجلين للسفر حسب مصادر وزارة  فلسطينيا8248ًن من بين إ"وقال الخضري في تصريح صحافي 
 أصحاب لآلخرين من إضافة مريض يحتاجون للسفر بشكل عاجل وفوري، 2200الداخلية يوجد 

خميس ال واألربعاء فتح المعبر يومي أن إلى الخضري  وأشار." والطالباألجنبيةوالجوازات قامات اإل
 لعودة المرضى والعالقين يخفف من آالم المواطنين، مطالبا بتمكين المغادرين من أسبوعمن كل 

  .رجة لتخفيف معاناة المواطنين والتيسير على الحاالت الحأسبوعي بشكل األيامالمرضى بالسفر في تلك 
  9/4/2010القدس العربي، 
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  وقائع الحاضر.. شواهد الماضي.. صدور الجزء األول من مذكرات القدومي .39
صدر الجزء األول من مذكرات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، 

عن ) جمر والرمادال... حوار العمر(يتحدث أبو اللطف في الفصل األول من الكتاب والمعنون بـو
بداياته في العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وتحديداً من مدينة يافا في فلسطين التي نشأ وترعرع في 

ويتطرق  .بيئتها وحواريها مقتبل عمره وشبابه بعد أن كانت عائلته قد قدمت للمدينة من بلدته كفر قدوم
 النكبة، واإلرهاصات التي أوصلت نحو تأسيس أبو اللطف في حوار العمل سيرة العمل الفلسطيني بعيد

  .حركة فتح، وقرارها الشجاع بإطالق الرصاصة األولى وإعالن الكفاح المسلح الفلسطيني
وفي الفصل الثاني يقف أبو اللطف أمام محطات عدة واجهتها المقاومة الفلسطينية في مسيرتها 

 عنها باعتبارها نقطة التحول األولى التي المعاصرة، ويخص معركة الكرامة جانباً مهماً في الحديث
 قضايا وهموم إلىأما في الفصل الثالث فيتطرق في حواراته  .وقعت في مسيرة العمل الفدائي الفلسطيني

البيت الفلسطيني، وهي هموم تشعبت وازدادت في العقدين األخيرين مع تفاقم األوضاع العربية، وانطالق 
أمام استشهاد القائد ) عمار أول الرصاص أبو(صل الرابع المعنون بـويقف في الف .التسوية السياسية

ياسر عرفات، مستذكراً المشوار النضالي المشترك، والمواقف الصلبة التي وقفها القائد ياسر عرفات، 
أما في الفصل الخامس فيركز على قضايا البيت الفتحاوي،  .وهي المواقف التي دفع ثمنها باستشهاده

ي وصلت إليها أوضاع حركة فتح، بعد خسارتها لقائدها المؤسس ولعشرات القيادات والمآالت الت
ويتطرق  .وطني والكوادر، وازدياد حجم التأمر عليها بهدف إعادة قولبتها وإنهاء صفتها كحركة تحرر

لعدد من المواضيع الهامة، ومنها أزمات االنقسام الفلسطيني، ) نقاط على الحروف(في الفصل السادس 
بعد العدوان على  وفي الفصل األخير، فان أبو اللطف يتناول فترة ما .الشرخ الذي أصاب البيت الواحدو

  .قطاع غزة وتفاعالتها العربية والدولية
 ،فاروق القدوميمن تأليف " )حوار الحقيقة الفلسطينية(: وقائع الحاضر.. شواهد الماضي"وكتاب 

 دار وصدر عن ، محسن بالل.وزير اإلعالم السوري داب ، كما قدم للكتمراجعة وتقديم علي بدوانو
  .2010ابريل /نيسان في األهالي بدمشق

  8/4/2010المستقبل العربي، 
  

  سحب الجنسية من أهلهافك االرتباط مع الضفة الغربية واألسبق يدعو إلى  األردنيوزير الداخلية  .40
بالخـسائر  "ير الحباشـنة وضـع قائمـة         سم األسبق األردنيتجنب وزير الداخلية     :بسام البدارين -عمان

 المثيرة حول سحب الرقم الـوطني       أطروحته اجتماعيا وامنيا واالهم اقتصاديا، وهو يتبنى علنا         "المحتملة
 اسـتراتيجية وطنيـة     إطار من جميع حملة بطاقات الجسور الصفراء والخضراء، في          -ي الجنسية   أ -

 تحت عنوان تثبيت    أيضا لكن   األردنيةلهوية الوطنية   يقترحها الرجل ليس فقط تحت عنوان الحفاظ على ا        
 الحباشنة تعني عمليا ليس فقط االسترسال في تعليمـات          أطروحةوعناوين   .أرضهالشعب الفلسطيني في    

 التفكيك الحقيقي والجذري والدستوري للعالقـة مـع         األهم وهو   أيضافك االرتباط مع الضفة الغربية بل       
  . متعددةألسباب ال تستطيع االتجاه فعال نحوه األردنية الدولة أنذي يعتقد  الاألمر الضفة الغربية، أهل

  9/4/2010القدس العربي، 
  

  فشل السالم يفجر الوضع في المنطقة: الحريري .41
 أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري محادثات في مدريد التـي زارهـا              :محمد شقير  - مدريد
ى توليها رئاسة االتحاد األوروبي، نيتها بذل كل الجهود لتحقيق السالم           إن إعالن اسبانيا، لد   ": وقال،  أمس

 الحريـري فـي     شـرح  و ."إال أن الوقت يمر، وهو ليس لمصلحتنا      .  األمل إلىفي منطقتنا، يدفعنا جميعاً     
ال يمكـن   ": ، قال " عاماً 62معاناة الشعب الفلسطيني والعالم العربي من الظلم على مدى          " مؤتمر صحافي 
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ح لبنان في أفضل وضع إال من خالل سالم في المنطقة قائم على أساس حق الفلـسطينيين فـي                   أن يصب 
ونحن ملتزمون تحقيق ذلك، ونجد في اسبانيا شريكاً حقيقياً لتحقيق          . العودة إلى دولتهم، وعاصمتها القدس    

فـي الـضفة     ما يحدث    إلىأننا لسنا من يريد شن الحروب، حتى عندما ننظر          "وأكد الحريري    ."المهمة
إن المحادثات التي أجريناهـا مـع       .  نرى أن إسرائيل هي من شنت الحرب على الفلسطينيين         فإنناوغزة  

 أن نقول أمراً واحداً إلسرائيل وهـو انـه          إلىالرئيس ثاباتيرو ومختلف القادة في المجتمع الدولي تهدف         
ي النهاية لن تحل المشكلة إال عبر       بإمكانها أن تشن حروباً قدر ما تشاء في منطقة الشرق األوسط ولكن ف            

  ."ال يمكن التهرب من حل سياسي في المنطقة. الطرق السياسية
 تفجير الوضع في الشرق األوسط،      إلىأن حصول أي فشل في عملية السالم سيؤدي         " إلىونبه الحريري   

ـ                ر الخارجيـة   ويعني أيضاً أن التطرف سيعم المنطقة واعتقد أن ما يعمل ألجله الرئيس ثابـاتيرو ووزي
 تفاهم حقيقي بين الفلسطينيين، فمن المهم جداً ما يقـوم           إلىاالسباني هو دفع اإلسرائيليين باتجاه التوصل       

 إحـراز  إلـى به االتحاد األوروبي وأميركا ومعظم دول المجتمع الدولي باتجاه دفع األمور نحو التوصل     
ثاباتيرو أن ما يقلقني هو أن أي فـشل فـي           كما أوضحت للرئيس    . اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   

عتقد انه في ظل رئاسة اسبانيا لالتحـاد األوروبـي          أو.. .عملية السالم لن تستطيع المنطقة تحمل عواقبه      
  ."ومع اإلدارة األميركية الجديدة سنشهد تطوراً آمل أن يكون قريباً

  9/4/2010الحياة، 
  

  في لبنانة يطالب بإنشاء وزارة للشؤون الفلسطيني جنبالط .42
 وليد جنبالط أمس، المسؤول السياسي لحركة حمـاس          اللبناني النائب" اللقاء الديموقراطي "استقبل رئيس   

اطلعنا من وفد حماس على آخر التطورات       "أوضح جنبالط   وفي لبنان علي بركة يرافقه وفد من الحركة،         
بعض الفرقاء العـرب أو الـدوليين        " أن إلى، مشيراً   "والجهود التي بذلت للوصول إلى الوحدة الفلسطينية      

االعتراف بإسرائيل بعد إسـقاط     "وشدد على أن    ". يطالب حماس باالعتراف بإسرائيل وهذا أمر مستحيل      
حق العودة والتغاضي عن تهويد القدس والمقدسات ورفض االعتراف بكامل الحق الفلسطيني بالعودة أمر              

 أن الوفـد    جنبالط إلـى  وأشار   ".بنية على أسس صلبة   مستحيل، لذلك فشلت تلك الوساطة ألنها لم تكن م        
بـشكل إفـرادي    " البريـستول "الحزب سيقدم بعد مـؤتمر      "أطلعه على أوضاع المخيمات، الفتاً إلى أن        

القـضية الفلـسطينية    "ورأى أن    ".مشروعه في ما يتعلق بالحقوق المدنية الفلسطينية في مجلس النـواب          
ومذهبياً رغم أنها قضية عدل وشعب مهجر من أرضه ال يمكـن            أخذت عند بعض األوساط منحى فئوياً       

  ".أن يحصر في دائرة ضيقة سياسية أو مذهبية
مواصلة النضال السياسي المـشترك     " بإنشاء وزارة الشؤون الفلسطينية في لبنان، مؤكداً          جنبالط وطالب

لشعب الفلسطيني الالجـئ     ا إعطاء"ودعا إلى   ". الذي له تاريخه العميق والمجيد في التضحيات المشتركة       
  ".في لبنان الحد األدنى من مقومات الصمود لالستمرار والعودة في يوم ما

  9/4/2010المستقبل، 
  

  الممارسات الالإنسانية بحق األسرى الفلسطينيينب "إسرائيل"تقرير للجامعة العربية يتهم  .43
 بحق األسرى الفلسطينيين والعرب أكدت الجامعة العربية أن اإلجراءات اإلسرائيلية: أحمد علي-القاهرة

في سجون االحتالل اإلسرائيلية تتطلب وقفة دولية جادة في ظل الممارسات الالإنسانية المتواصلة بحقهم، 
وطالبت كافة منظمات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بالتصدي للممارسات اإلسرائيلية المتواصلة بحق 

  .األسرى والمعتقلين
ظمة الصليب األحمر الدولي للقيام بدورها في ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون ودعت الجامعة من

والمعتقالت اإلسرائيلية لالطمئنان على األسرى والمعتقلين، وتوفير احتياجاتهم األساسية، وترتيب 
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 سجون وثالثة 10زيارات دورية لذويهم، معربة عن تضامنها مع إعالن األسرى الفلسطينيين في 
 إسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على األوضاع الالإنسانية التي يعيشونها في معتقالت

واتهم قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة في تقرير نشر . السجون والمعتقالت اإلسرائيلية
ل والنساء والشيوخ أمس سلطات االحتالل بممارسة أعمال مشينة بحق األسرى منها اعتقال مئات األطفا

  .دون تفرقة بين العمر أو الجنس، وتعرية األسيرات، وغيرها من الممارسات المتواصلة بحقهم
وأشار التقرير إلى أن اإلحتالل منع المئات من أهالي الضفة الغربية والقدس من الزيارات بحجج وذرائع 

فتيش العاري لوالدات وأخوات األسرى أمنية واهية، وتعرض أهالي األسرى للمهانة واإلذالل، ويطلب الت
من أجل الضغط على األسرى، إضافة إلى حرمان أسرى قطاع غزة من الزيارة، واستخدام األسرى في 

  . التجارب الطبية
  9/4/2010العرب، قطر،  

  
 مسؤول قضائي جزائري يطالب الجنائية الدولية بالتعامل بجدية مع جرائم االحتالل في غزة .44

المحكمة الجنائية الدولية   مروك نصر الدين.لمستشار في ديوان وزير العدل الجزائري دادعا : القاهرة
وقال المستشار  .لحقوق اإلنسان في قطاع غزة" االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة"إلى لتعامل بجدية مع 

سرائيلية إن الجرائم اإل: " بمقر جامعة الدول العربية8/4مروك، في تصريحات للصحفيين يوم الخميس 
 في غزة تمت على مرأى وسمع العالم، وليس مقبوالً أن يجري ذلك دون أن تتحرك المحكمة الجنائية

  ".الدولية وأجهزتها المختلفة
  8/4/2010قدس برس، 

  
  يدعو إلى إحالة تقرير غولدستون على محكمة العدل الدولية نورمان فنكلستين المفكر  .45

الذي » تقرير غولدستون «ي األميركي نورمان فنكلستين إلى إحالة        دعا المفكر السياسي اليهود    :نيويورك
بارتكاب جرائم حرب خالل هجومها على قطاع غزة، على محكمة العدل الدولية، معتبراً             " إسرائيل"اتهم  

وعلـى  ... المذبحة في غزة أيقظت ضمير العالم     «ورأى أن   . أن ال جدوى من طرحه على مجلس األمن       
فإنه يجب استغالل الفرصة لحشد الرأي العام لفرض الضغط على إسـرائيل كـي              رغم األلم والضحايا،    
  .»تمتثل للقانون الدولي

وقال فنكلستين خالل لقاء صحافي مشحون بالتوتر في نيويورك، إن استعمال كلمة حرب في وصف مـا                 
  .جرى في غزة غير مناسب

ست إحصاءات حرب، انما إحـصاءات      هذه لي ... مقابل كل إسرائيلي قتيل، قُتل مئة فلسطيني      «: وأضاف
عندما نستخدم كلمة حرب عند الحديث عن الموضوع، نصبح وكيالً إلدعاءات           «وأشار إلى أنه    . »مجزرة

إسرائيل بأنها كانت حرباً، فيما هي لم تخض معركة واحدة، بل واصلت القصف الجوي في الفترة األولى                 
  .»من الهجوم واستعملت الفوسفور األبيض

تقرير القاضي ريتشارد غولدستون قائالً إنه ال يفهم لماذا يوصف التقريـر فـي الـصحافة                وتحدث عن   
استنتج ما كانت تقوله النخبة السياسية والعسكرية       «، مشيراً إلى أن غولدستون      »مثير للجدل «الدولية بأنه   

  .»االسرائيلية قبل الهجوم وخالله وبعده
وحشية الهجوم كانا ضمن مشروع مخطط بدقة ولم يأت         انتهاك حقوق اإلنسان في غزة و     «وشدد على أن    

تقرير غولدستون كان متحفظاً ومتوازناً مقارنة بالتقارير األخـرى مثـل تقريـر             «ورأى أن   . »بالصدفة
المنظمة الدولية الحقوقية هيومن رايتس ووتش الذي أكد أن استعمال اسرائيل الفوسفور األبـيض كـان                

ن أشار بحذر إلى أن إسرائيل ربما تكون قد ارتكبت جـرائم ضـد              جريمة حرب، بينما تقرير غولدستو    
  .»اإلنسانية في غزة
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مشكلة إسرائيل مع التقرير ليست في مضمونه، لكن المسألة هي شخص من قدم التقرير،              «وأشار إلى أن    
إذا انتقدت إسرائيل في الماضي كان هذا يعني أنك معـاد للـسامية،             ... وهو القاضي ريتشار غولدستون   

. وإن كنت يهودياً، فهذا يعني أنك يهودي كاره لنفسه، وإذا لم تكن كذلك، فهذا يعني أنك منكر للمحرقـة                  
لكن غولدستون ليس من أي من هذه الفئات، بل هو رجل يصف نفسه بأنه صهيوني وانه يعمل من أجل                   

  .»اسرائيل طوال حياته
هناك أشياء يمكـن    «: وأضاف. في شأن التقرير  » ألن األمم المتحدة ال تفعل شيئاً     «وأبدى فنكلستين أسفه    

يجـب أن تحيـل الجمعيـة       ... فعلها، وأنا تحدثت إلى وفود عربية عدة وقدمت رأيي في ما يمكن فعله            
وال أظن أن الذهاب إلـى مجلـس األمـن          . التقرير على محكمة العدل الدولية    ) لألمم المتحدة (العمومية  

  .»ة هناكالجميع يعلم أن المياه راكد. مناسب اآلن
9/4/2010الحياة،   

  
  تنتقد إعالن الحكومة المقالة استئناف عقوبة اإلعدام" هيومن رايتس" .46

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق االنسان، إن على الحكومـة            :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
ام في قطاع غزة، والتـي  المقالة أن تتراجع عن إعالنها اخيراً نيتها استئناف استخدام تطبيق عقوبة اإلعد         

  .2005لم تُنفذ في القطاع منذ العام 
غالبية من يواجهون عقوبة اإلعدام في غزة ينتمـون         : نسخه منه " الغد"وقالت المنظمة في بيان لها تلقت       

  .إلى حركة فتح المنافسة أو هم أشخاص رأتهم محاكم الحكومة المقالة متعاونين مع إسرائيل
، قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة، فتحي حماد، إن          2010) مارس( آذار 24في  "وقالت المنظمة انه    

عمالء إلسرائيل حكم عليهم باإلعدام، بغـض       "ضد  " في المستقبل القريب  "الحكومة ستنفذ عقوبة اإلعدام     
  ".النظر عن موقف الجماعات الحقوقية التي ترفض هذا النوع من العقوبات

: ر التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتـش           وقال جو ستورك، نائب المدي    
: وتـابع .. إننا هنا بصدد أحكام إدانة في محاكمات ليست قريبة حتى من الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة                

على سلطات الحكومة المقالة أال تخطو هذه الخطوة للخلف بالبدء في تنفيذ أحكام اإلعدام، السيما بحـق                 
  .شخاص هم بصدد اإلعدام إثر محاكمات غير عادلةأ

 2009 شخصاً وحكمت عليهم باإلعـدام فـي العـام    16واوضحت ان المحاكم العسكرية في غزة دانت      
ووفق التقرير فإنه في الكثير من قـضايا غـزة،          .  أشخاص مدانين بالخيانة   8وحتى الوقت الحالي، منهم     

  .إجراءات تقاضي ال تفي بالمعايير الدولية الدنياتُفرض عقوبة اإلعدام بناء على قوانين و
9/4/2010الغد، األردن،   

  
  ينشطان ضد مبادرة أوباما الخريفية للسالم" اللوبي"و" إسرائيل" .47

للـشرق  " سـالم "ما إن سربت اإلدارة األمريكية أخبار اعتزامها إطالق خطة          :  حنان البدري  -واشنطن  
المؤيد لها بدعوة اإلدارة األمريكيـة      " اللوبي"عبر  " إسرائيل"رت  األوسط بحلول الخريف المقبل، حتى انب     

هـي  "بـشروط   " إسـرائيل "إلى عدم منح الفلسطينيين شيكاً على بياض بزعم أن إدارة أوباما حاصرت             
لوضع حد لألنشطة االستيطانية بما في ذلك القدس المحتلة، في الوقت الذي تغاضـت              " فلسطينية األصل 

  .على الفلسطينيين كوقف التحريضعن فرض شروط مماثلة 
وذهب كل من دنيس جليك ومعه دانيال ماريشين رئيس ونائب رئيس بناي بيرث الدولية، الـى مطالبـة                  
البيت األبيض بالحياد، حيث إنه في رأيهما لم يطالب الجانب الفلسطيني على سبيل المثال بتفكيك كتائـب                 

 93بعد اتفاقيات أوسلو ،   " فتح"ك كما كان مطلوباً من      ، وذل "فتح"شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة      
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والكالم ما زال لبناي بيـرث       "  فتح"ولكن  . وحيث عاودت فتح العام الماضي التأكيد على الكفاح المسلح        
  .تتم محاسبتها على ذلك

9/4/2010الخليج،   
  

  انزعاج أميركي من صفقتي طائرات إسرائيلية لروسيا " معاريف" .48
أن الواليات المتحدة وبخت على لسان وزير الدفاع روبرت         » معاريف«ت صحيفة   أوضح: حلمي موسى 

في حديث مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك حول صفقة الطائرات من دون طيار              "  إسرائيل"غيتس
وأشارت وسائل إعالم إسـرائيلية إلـى أن هـذا          .  في العام الماضي  " إسرائيل"التي أبرمت بين روسيا و    

 . يخ قد يقود إلى إلغاء صفقة جديدة سوف تبرم مع روسياالتوب
9/4/2010السفير،   

  
  اجتماع للبلدان المانحة لفلسطين األسبوع المقبل في مدريد .49

أعلنت وزارة الخارجية االسبانية الخميس، ان لجنة االتصال التي تنسق مـساعدة            : )أ ف ب    (-مدريد  
الثالثاء في مدريد لتناقش موضوع بنـاء الدولـة الفلـسطينية       البلدان المانحة لفلسطين، ستجتمع االثنين و     

وجاء في بيان ان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ومندوب اللجنة الرباعية للشرق األوسط              . المقبلة
  .توني بلير سيشاركان في هذا االجتماع الى جانب حوالى عشرين وفدا

 انشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلـة والـدعم         سيعالج مسائل مثل  "وأضاف البيان ان هذا االجتماع      
  ".المالي لهذا المجهود، في اطار البحث عن حل شامل وعادل ودائم للنزاع في الشرق االوسط

وينتظر ايضا حضور وزير الخارجية االسباني ميغيل انخل موراتينوس ونظيره النروجي يوناس غـار              
  .ستور الذي ترأس بالده لجنة االتصال هذه

8/4/2010لقدس، فلسطين،ا  
  

  "لخفض األسلحة االستراتيجية"" 2ستارت " وقعان على معاهدةميدفيديف يوأوباما  .50
ية أمس، أبرز تطور منذ ك شهدت براغ عاصمة الجمهورية التشي):وكاالت(، "الحياة" -موسكو، براغ 

 أوبامايسان األميركي باراك بداية األلفية على صعيد جهود نزع األسلحة النووية في العالم، إذ وقّع الرئ
  ."لخفض األسلحة االستراتيجية" "2ستارت "والروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة 

 بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة، والتي انتهى 1991الموقعة في " 1ستارت "وتخلف المعاهدة 
  .2009 ديسمبر /العمل بها في الخامس من كانون األول

 جوالت من المحادثات استمرت شهوراً في جنيف، تحت إشراف 10تي ُأنجزت بعد وتنص المعاهدة ال
 منصة 800 رأساً و1550مباشر من رئيسي البلدين، على إلزام كل طرف بخفض ترسانته النووية إلى 

وستخفّض .  من حامالت الرؤوس مثل الصواريخ والغواصات والطائرات700إطالق، إضافة إلى 
 سنوات، لكنها تبقي لكل منهما ما يكفي من 7 في غضون %30انتي البلدين بنسبة المعاهدة الجديدة ترس
  .أسلحة لتدمير اآلخر

  9/4/2010الحياة، 
  

  النجاحات واإلخفاقات: عام على حكومة نتنياهو .51
عقد رئيس الحكومة اإلسـرائيلية أمـس األربعـاء         : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     

سبة مرور عام على تشكيل حكومته الحالية، حيث قـدم عرضـا بـأهم إنجـازات                مؤتمرا صحفيا بمنا  
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الحكومة، وأبدى إعجابه بحجم القرارات التي اتخذتها خالل هذه الفترة الوجيزة، والتي بلغت على األقـل                
  . قراراً في مختلف المجاالت والشؤون1500

تقليص الفجوات االقتـصادية بـين      وقال إن حكومته واجهت صعوبات جمة خالل العام األول، من أجل            
  .مختلف الفئات االجتماعية في إسرائيل

وأشار إلى أن الدولة بصدد أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية، وواجهة تكنولوجية على مستوى العالم، ومع                
ذلك فقد طالب بإزالة بعض العقبات البيروقراطية التي قد تعيق العمل الحكومي، من أجل تحقيـق تلـك                  

  . والتطلعاتاألهداف
  :إليكم اآلن استعراضاً عاماً بأهم إنجازات وإخفاقات حكومة نتنياهو خالل عامها األول

  النجاحات: أوال
إسرائيل تواصل االستمتاع بهدوء أمني لم تعرفه منذ سنوات طويلة، سواء على حدودها             : الهدوء األمني *

مني كله هش ومعرض فـي أي لحظـة         المختلفة لها مع جيرانها، او من الداخل، صحيح ان الوضع األ          
لالنفجار، لكن بالنتائج اإلسرائيليون يشعرون باألمن أكثر، والمعطيات االجتماعية واالقتصادية تشير إلى            

  .ذلك
في ظل المعاناة العالمية من األزمة االقتصادية، فإن إسرائيل تجد نفسها في وضـع              : انتعاش اقتصادي *

  .شيكل يبدو مستقراأفضل كثيرا، فالبورصة منتعشة، وال
" بنيامين نتنيـاهو  "، حيث يشاع عن رئيس الحكومة       "ستنلي فيشر "وهو محافظ بنك إسرائيل     : باق" فيشر"*

في موقعه، ولذلك يعيش االقتـصاد      " فيشر"أنه خبير اقتصادي من الدرجة األولى، ولذلك فهو أبقى على           
، الذي يعتبر اليوم الرجل األقوى      "فيشر"حها إياه   اإلسرائيلي اليوم حالة من القوة، بسبب حالة الثقة التي من         

  .واألكثر ثقة في مجال االقتصاد اإلسرائيلي، في أوساط المستثمرين ورجال األعمال األجانب
لن ندخل في جدل حول ما أحاط بالموازنة من عيوب ونقائص، لكن اإلنجـاز              : إقرار الموازنة السنوية  *

وزير المالية على اتخاذ قرار حاسم بإنجاز الموازنة والحصول         " يتسنتنياهو وشتاين "الحقيقي يتعلق بقدرة    
  .على ثقة الحكومة والكنيست

نتنياهو يدرك جيدا حساسية الموازين التي تحكم ائتالفه الحكومي، ولذلك لن تجد            : ائتالف حكومي قوي  *
ستغل ذلك جيـدا،    اليوم لدى أي عضو في االئتالف الحاكم رغبة بالذهاب النتخابات، ورئيس الحكومة ي            

إال أن  " تـسيبي ليفنـي   "يدركون حجم عزلتهم في الخارج، رغم هجمـات         " باراك ويشاي وليبرمان  "فيما  
  .حكومة نتنياهو تبدو مستقرة نسبيا أفضل من السابق

  اإلخفاقات: ثانياً
لة مـن  لم ينعم رئيس الحكومة بيوم هادئ منذ دخل ديوانه، حيث يعيش أركان ديوانه حا: ديوان نتنياهو *

، كلهم ضد   "يوسي ليفي "، و "مائير كليفي "، أو   " نير حيفيتس "، أو   "عودي أراد "التنافس والعداء، سواء بين     
  .بعضهم البعض، والنتائج تبدو سيئة حول نتنياهو

ال يستطيع أي سياسي أن يعيش أوضاعا شخصية هانئة، الغريب أن باراك وزير             : باراك والحياة الهانئة  *
ل العام الماضي أن يحظى بعدد من الفرص المعيبة بحقه، فقـد قـضى فـي جنـاح                  الدفاع استطاع خال  

  . يورو، وتشغيل خادمة في بيته بصورة غير قانونية2500الطيران الباريسي ليلة بقيمة 
نائب وزير الخارجية الذي أراد تلقين السفير التركـي درسـا أمـام عدسـات               : أيلون وفضيحة المقعد  *

قعد منخفض إلهانته، النتيجة معروفة سالفا، إسـرائيل اعتـذرت، واألزمـة            الصحفيين، وأجلسه على م   
تفاقمت بين البلدين، وأيالون تحول إلى السياسي الوحيد من اليمين الذي يهدد مستقبل وزيـر خارجيتـه                 

  ".ليبرمان"
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زوجة رئيس الحكومة تعيد ذات سيرتها منذ الحكومة السابقة، حيث أثيـرت فـضيحة              : سارة والخادمة *
وء معاملتها للخادمة، حيث استغل رئيس الحكومة زيارته لبرلين وقام بتوبيخ الصحفيين اإلسـرائيليين              س

  .الذين استغلوا القضية، والتقى بهم على انفراد
لم يعد سرا أن رئيس الحكومة بذل جهودا مضنية إلحداث انشقاق في حـزب كاديمـا،                : انشقاق كاديما *

، هكذا الوضع في إسرائيل المعارضة ال       "ليفني"د الخروج عن طوع     ووزع وعودا في الهواء لكل من أرا      
  !!تنشغل كثيرا في إسقاط االئتالف الحكومي، فيما األخير يبدو منشغال أكثر في تفكيكها

وكأن وزير الخارجية يريد ان يمضي العام األول من حياته الدبلوماسية في إشكاليات             : ليبرمان واألسد *
 حيث هدد الرئيس السوري بفقدانه للعرش إذا ما نشبت حرب مـع إسـرائيل،               يثيرها مع رؤساء الدول،   

  .وهو ما وتر العالقات بين الدولتين
الصمت كثيرا حول أزمة تل     " ليمور ليفنات "لم تستطع وزيرة الشؤون الرياضية والشباب       : ليفنات القلقة *

 يعتبر تهديدا حقيقيا إلسـرائيل،      "أوباما"أبيب وواشنطن، حيث عبرت في لقاء لنشطاء الليكود مؤخرا أن           
وجاءت النتيجة بتعبير مكتب رئيس الحكومة عن أسفه لهذه التعبيرات، مما زاد من توتر العالقات بـين                 

  .الرجلين
أصبحت معهودة على لسان رئيس الحكومة نتنياهو، وهو مـا          " لم أكن أعرف  "عبارة  : خيبة أمل بايدن  *

واإلعالن عن خطة بناء الوحدات االستيطانية، ممـا        " جو بايدن "تكرر في زيارة نائب الرئيس األمريكي       
  .اضطر إسرائيل الدولة لالعتذار، وجاء الرد األمريكي ال يعبر إطالقا عن أي عالقة ودية مع إسرائيل

  موقع ويلال اإلخباري، عن العبرية
  2010-4-8 ، 1933التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  ةفي الدوح... فتحعشاء مع حماس و .52

  *تيم سباستيان
 2010) أيريل(في نيسان " بي بي سي"الذي بثته " حوار الدوحة" استضاف تيم سباستيان في برنامجه 

: ، وهنا مقال له عن انطباعاته في أعقاب حلقته التلفزيونية"حماس"و " فتح"وفدين قياديين من حركتي 
س الشخصيين الستة في الخارج، أطعمهم ضْع فصيلين فلسطينيين متحاربين في غرفة معاً، اترك الحرا

  .ال شيء مطلقاً. واسقهم جميعاً، وبعد ساعتين سوف تُذْهُل بما اتفقوا عليه
وعلى رغم ذلك، وللحظة مشحونة باإلثارة، بدا أن الفريقين سوف يوافقان على اتخاذ خطوة متقدمة 

فاده أن المعسكرين المتنازعين المنهكين فمن حيث ال يدري أحد، طُرِح اقتراح م. صغيرة جداً الى األمام
 يجلسان معاً مرة أخرى، في زمان ما، في مكان ما، وأنهما، حين ذلك، – فقط قد –قد ) فتح وحماس(

، اللتين تجلسان أسفل شجرة Eeyore and Pigletمثلهما مثل الشخصيتين الكرتونيتين، إييور وبغلت 
  .سوف يبدآن بالتفكير في معنى األمر كلهتتَّقيان بظلِّها قيظ شمس منتصف النهار، 
اكتب "قال أحد ما، . لعب أحد مسؤولي فتح بقلمٍ بين أصابعه. ظهرت قطعةٌ من الورق على الطاولة

  .ولكن الفكرة اختفت بالسرعة التي ظهرت بها. حبسنا أنفاسنا". اتفاقية
لمجتمعون مسؤولين فلسطينيين وعلى رغم ذلك، كان ا. ربما كان من السذاجة توقع حتى قبْس من ضوء

خبرة بالمفاوضات، معه، عبداهللا " فتح"فقد أحضر نبيل شعث، أحد أكثر قادة . كباراً، مخولين بالحوار
أيضاً فريقاً على مستوى عاٍل من التمثيل " حماس"وأوفدت . عبداهللا، وهو ناطق رسمي كبير باسم الحركة

  .محمد نزال، أحد مسؤوليها الكبار المقيمين في دمشقالسياسي، و" حماس" أسامة حمدان، عضو مكتب –
، وهو "حوارات الدوحة"جاء هؤالء إلى الدوحة للمشاركة في حلقة خاصة من البرنامج التلفزيوني 

أنا : وبصراحة تامة. (التلفزيونية. B.B.C. سي. بي. المنتدى الحواري الذي تذيعه دورياً شبكة بي
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أن يعلن الفصيالن، على الهواء مباشرة، :  والغرض من المشاركة").حوارات الدوحة"رئيس برنامج 
  . اختالفاتهما، أمام حشد من المستمعين العرب، وأن يقَدما مخرجاً إلى اإلمام من تلك االختالفات

فـغـالـباً هـذا هـو الواقع في هذه . ربما كـان الـوقـت غـيـر مـالئـم لعـقد أيـة صـفـقة
ربما كانت األضواء عالية جداً، .  أو ربما أقل–ربما كان الحضور أكثر من الالزم . مالمنطقة من العال

  . أو خافتة جداً، ولكن، وفـي أية حـاٍل، يـوجد دائـماً شيء آخَر يمكن إيقاع اللوم عليه
يدري؟ ربما يكون المالم هو إسرائيل، طبعاً، أو مصر، أو الواليات المتحدة األميركية، أو أوروبا، فمن 

فقد اجتمع الفريق الطبي حول . وبعد ساعتين، شعرتُ كأنني شهدتُ عمليةً جراحيةً ذات طبيعة غامضة
 أو –مريضٍ، فشقَّ االطباء جلده، وتكهنوا بالمرض بقتامة، ومن ثم خاطوه من دون أن يقول أحدهم 

  . ما إذا أصبح المريض أفضل أو أسوأ حاالً–حتى يعرف 
  .هذه األيام في الشرق األوسط" الحوار"هذا هو حال 

  . طُرحت كلماتٌ وجمل طنّانة كثيرة وذهبت
 فلسطيني الذين قتلوا على ايديهم والمئات 1400وبدا فجاً أن يذكر رقم الـ ." إننا جميعاً إخوة"قالوا، 

  . الذين سجنوهم وعذّبوهم وأهانوهم
  ".أنتم تقبلون اإلسرائيليين: "لفتح" حماس"قالت 
  ". علينا التمسك بالمقاومة: "للجميع" حماس "وقالت
  .بعض االمل" علينا أن نبقى موحدين": "فتح"قالت 

في هذه الجلسة لم استطع استشعار أي حس بالحاجة الماسة إلنهاء النزاع الدموي عند أي من الطرفين، 
مفهوماً متماثالً عن هوية زمن فهما، وبكل بساطة، ال يملكان . بعد أعوامٍ من القتال وفشل مساعي الصلح

ولذا، ما الذي يعنيه يوم بائس . ففي هذه المنطقة، تظل المعاناةُ هي العملة الوحيدة التي يعرفونها. السلم
  آخر في غزة بعد سبعة آالف عامٍ من الفقر؟

القصةُ هي و. وهنا، ال أستطع إال أن أذكر قصة حقيقية جرت وقائعها في غزة، ذُكرت لي قبل عدة أعوام
عن حمارٍ وعربة، صدمتهما في وقت متأخر من إحدى الليالي سيارة مرسيدس تشقُّ شوارع غزة الخلفية 

طبعاً، . أصر سائق السيارة أن يدفع سائق العربة بدل األضرار التي لحقت بسيارته. الضيقة بسرعة
قُتل حفنة . تال بالرصاصوخالل بضعة أسابيع تفاقمت القضية بسرعة وتحولت إلى ق. رفض الرجل ذلك

  .وكل ذلك من أجل خدشٍ أصاب مقدمة سيارة. من الناس، ونُفيتْ نصف دزينة من المدينة
األخيرةُ حدثاً مريراً، عبر عنه إحباط المستمعين الواضح مما سمعوه، " حوارات الدوحة"وكانت جلسة 
لكن، وإن أزعج ذاك أياً من المتحاورين . ينية في المئة منهم بعدم ثقتهم بالقيادة الفلسط89توجه تصويتُ 

خالل الحوار، لم يستمر ذلك خالل جلسة العشاء التي جمعتنا الحقاً، فلم يْبد أحدهم استعداداً لقبول دعوة 
  . المستمعين لهم بالتنحي عن مناصبهم

سط مزدحم فمسرح الشرق األو. وطبعاً، ليس القادة الفلسطينيون وحدهم من يحتاجون المضي قدماً
ومن هؤالء، وزير الخارجية اإلرلندي الصادق النية، مايكل مارتن . بممثلين سيئين يلعبون أدواراً رديئة

Micheal Martin الذي كتب قبل بضعة أيام مقال رأي يعبر عن رفضه استمرار حصار غزة، لكنه ،
بة كلياً تقريباً من مقالته، تاركاً وكانت كلمة إسرائيل غائ. نسي أن يذكر لقرائه كيف وقع ذاك الحصار

  . بذلك لغير الخبير أن يستنتج بأن الحصار ربما قد وقع بذاته
. وثمةَ أجندات متنازعة عديدة جداً. وعديدون هم الالعبون الدوليون في هذه المأساة اإلنسانية المميتة

 ال تفعل إال القليل للشعب وشخصيات متصارعة عديدة جداً، وكثير جداً من المواقف الدولية التي
  . الفلسطيني الذي يبدو أنه غاٍل على قلوبنا جميعاً
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فالدول العربية . لم تكن قادرة على عزف لحن جديد لعدة أعوام" اللجنة الرباعية"ويبدو أن ما يسمى بـ 
وقة الجامعة تعلن ليالً نهاراً الحاجة إلى صفقة سلمية، وعلى رغم ذلك، فإنك تسمع همهمات كثيرة في ار

  . ذلك" لم يعودوا يستحقون"العربية في القاهرة تقول إن الفلسطينيين 
وللحظة أو اثنتين، بدا أن أميركا تعرض كْسرةً جديدة، ولكن إصرار الرئيس أوباما على تجميد 

  .وهنا استنتج العرب أن األمور عادت إلى سابق عهدها. االستيطان تم سحقه من قبل بنيامين نتنياهو
  . فبالكاد ذكره أحد–الشعب الفلسطيني : ما الغائب األساس عن العشاءأ

  ).حماس" (نحن الجيل الجديد: "أكثر الكلمات إحزاناً في هذه الليلة في الدوحة كانت
  .ضياع فرصة أخرى: وأما ثمن العشاء فكان

 أمر بعض وبينما كنا نشرب القهوة، وجدت نفسي في استراحة قصيرة مفزعة مع نبيل شعث، نناقش
وحين أعود بخاطري إلى الوراء، أرى أن هذا النقاش لم يكن أقل عبثيةً من . المطاعم الجديدة في لندن
  .أي شيء قيل في تلك الليلة

  ".حوارات الدوحة"تيم سباستيان، صحافي تلفزيوني بريطاني ومدير برنامج * 
  9/4/2010الحياة، 
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  "يديعوت"
، هكذا وصف المستشار السابق لياسر عرفات وواضع البحث االكثر شـمولية عـن              "الهرب الى األمام  "

 –ف يزيد الصايغ، التكتيك الذي طوره الرئيس لدرجة الفن في أثناء حياته السياسية الطويلة               .ت.تاريخ م 
مله فـي االسـبوعين     هل هذا ما تحاول حماس ع     . التملص من أزمة خطيرة من خالل خلق أزمة اخرى        

  االخيرين في ظل استخدام غطاء الفصائل الفلسطينية االخرى؟
لن تنجح في انتـزاع     " رصاص مصبوب "فقد تكبدت هزيمة عسكرية في حملة       . حماس تمر بفترة صعبة   

انجاز في صفقة شليت وتوجد في مواجهة عسيرة مع مصر في ضوء الخطة المصرية لبناء جدار فـوق                  
وتلقى ضربة معنوية وتكتيكية غيـر بـسيطة فـي تـصفية            . التهريب من سيناء  وتحت االرض، يوقف    

وحسب مصادر استخبارية تفكر حماس باقتحام الحصار السياسي عبر عمل عسكري على أمل             . المبحوح
  . أن تغير هذه ميزان القوى في المنطقة

. أتي بالذات من الـشمال    على االغلب، الشر سي   . ولكن هذا واحدا فقط من السيناريوهات المحتملة للحرب       
حقيقة أنه توجد لها تعابير علنيـة قليلـة ال          . فمنذ عدة اشهر توجد اسرائيل وسوريا في حالة توتر شديد         

 شباط، حـين أجـرى      25 و   22دليل على هشاشة الوضع يمكن أن نجده بين         . ينبغي أن تشير الى قوتها    
نهاية المناورة كان يفترض بجنود كثيرين من       في  ". 12حجارة نارية   "الجيش االسرائيلي مناورة القيادات     

االحتياط ان يتم استدعاؤهم لالمتثال في قواعدهم اال انه بسبب التوتر السري تقرر عدم تجنيد االحتيـاط                 
كي ال يشتبه الطرف االخر، سوريا اساسا، بان الحديث يدور عن نية لشن حرب حقيقية فيشن هو هجوما                  

  . وقائيا
ن السيناريو االكثر احتماال للحرب هو قصف اسرائيلي لمواقع النووي االيرانيـة            قبل وقت غير بعيد، كا    

غير أنه في المدى القصير هذا السيناريو اقل معقولية،         ". الجبهة الراديكالية "ورد عليه من جانب اعضاء      
في ضوء التقدير بان رئيس الوزراء نتنياهو سيستجيب للطلب االمريكي ويعطي زمنـا وامكانيـة لــ                 

  . من جهة اخرى، امكانيات اخرى تخلق خطرا ملموسا وشديدا بالحرب. لتحقيق هدفها" العقوبات الشالة"
. احدى االمكانيات هي أن ينجح حزب اهللا في أن يخرج الى حيز التنفيذ ثأرا ناجعا على تـصفية مغنيـة                   

يين في سيناء او اختطاف     محاوالته تفجير السفارة االسرائيلية في باكو في اذربيجان، المس بسياح اسرائيل          
ثأر شديد في شـكل     . رجال اعمال اسرائيليين في افريقيا فشلت حتى االن، ولكنها لم تمس بدافعيته للثأر            
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قتلى يهود او اسرائيليين كثيرين، او اغتيال لمسؤول اسرائيلي كبير، من شأنه أن يؤدي الـى رد فعـل                   
  . اسرائيلي شديد للغاية ضد المنظمة ولبنان

سـوريا وايـران    .  اخرى ثانية، اكثر خطوة من االولى، تتعلق بالعالقات بين سوريا وحزب اهللا            امكانية
سالح يجري تطويره في ايران ويجتـاز       . تساعدان اليوم منظمات االرهاب الراديكالية دون خجل تقريبا       

ل االنتاج يجري في سوريا، ومن هناك ينقـل الـسالح بوسـائ           . هناك تجارب بحضور ممثلي المنظمات    
فضال عن ذلك يوجد تخوف خطير في أن تزود سـوريا حـزب اهللا              . مختلفة الى لبنان والى قطاع غزة     

  . ، تزويده لحزب اهللا يشكل تهديدا حقيقيا على اسرائيل"بسالح خارق للتوازن"
على خلفية التخوف من وصول السالح الى حزب اهللا استدعي في االول من اذار السفير الـسوري فـي                   

د مصطفى الى حديث استثنائي في وزارة الخارجية قيل له فيه ان الواليات المتحدة تطلب               واشنطن، عما 
. من دمشق وقف تسليح حزب اهللا، وان هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي الى اشتعال حرب في المنطقة                 

التخوف االمريكي هو من اغراء حزب اهللا الستخدام هذا السالح ضد اسرائيل ضمن امور اخـرى فـي                  
ية ثأر على ما يرونه كعمليات الموساد ضدهم، او ان تخشى اسرائيل من مثل هذا السالح الذي هـو                   عمل

  . في نظرها، فتنطلق الى عملية وقائية" خارق للتوازن"
  8/4/2010وكالة سما، 
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