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  لياً بسبب نفاد الوقودكهرباء عن العمل كال توقف محطة  بعد يغرق في الظالم غزةقطاع .1
 قطاع غزة ، أن)وكاالت( عالء المشهراوي، نقالً عن مراسلها  10/4/2010االتحاد، اإلمارات، نشرت 
 أمس في ظالم دامس بعد أن توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بشكل كامل  أمسغرق

رباء غزة أطفأت الساعة الثامنة محطة كه"وذكر بيان صادر عن سلطة الطاقة أن . بسبب نفاد الوقود
أن الحكومة الفلسطينية في رام اهللا برئاسة "وأشار البيان إلى . " جميع مولداتها بعد نفاد الوقودأمسصباح 

وحذر البيان من آثار .  إلى ما يقارب الثلث أسبوعياً"سالم فياض قلصت كمية الوقود الواردة للمحطة
  .ناحي الحياة في القطاعأزمة الكهرباء المتفاقمة على جميع م

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة المهندس كنعان عبيد إن المولدات األربعة في المحطة تم إيقافها بسبب 
 60وأضاف أن المحطة كانت تنتج  ."إسرائيل"نفاد السوالر الصناعي الالزم للتشغيل والمستورد من 

، وحمل %50 بعد توقفها أكثر من ميجاواط وأصبحت نسبة العجز في الكهرباء في محافظات غزة
وأوضح عبيد أن سلطة الطاقة  .الحكومة في رام اهللا المسؤولية عن تقليص الوقود الالزم لتشغيل المحطة

من القطاع % 50وشركة الكهرباء سوف تعمالن من أجل توزيع الخطوط اإلسرائيلية التي تغذي قرابة 
   .إلى المناطق التي ال توجد فيها كهرباء

 محطة توليد كهرباء غزة جميع إدارة المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين ورئيس مجلس وناشد
 حل جذري لمشكله انقطاع التيار إيجاد المسارعة في إلىاألطراف العربية والدولية والفلسطينية 

كان إن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلثي س"وقال المهندس وليد سعد صايل  .الكهربائي في قطاع غزة
 قبل قطاع غزة أمر كارثي يستوجب وضع الجميع أمام مسؤولياته إلنقاذ المواطن الغزي باعتباره إنساناً

 إنسانية احتياجه للكهرباء يوازي احتياجه للماء والهواء وإال فنحن أمام كارثة أنكل شيء، ال سيما 
  ." اهللاإال ال يعلم عواقبها خطيرة

عبيد اتهم حكومة أن كنعان ) وام(نقالً عن وكالة  ين المحتلةفلسطمن  10/4/2010الخليج، وأضافت 
 نوفمبر / كوب أسبوعياً في نهاية تشرين الثاني2200فياض بتقليص كمية الوقود الصناعي من سالم 
  . كوباً فقط أسبوعيا750ً، إلى 2009

قيمة فاتورة الوقود  رفضت االتهامات الموجهة لها، مؤكدةً أنها تغطي ثلثي في رام اهللالحكومة غير أن 
  .2009 نوفمبر /لمحطة التوليد في غزة منذ تشرين الثاني

 توقف المحطة الكهربائية ناجم عـن       أن أكدت "إسرائيل"، أن   غزة من    9/4/2010 وكالة سما،    وأوردت
وبحـسب الجـيش     .وان السلطة الفلسطينية في رام اهللا رفضت تسديد ثمن الوقود         , الخالفات الفلسطينية 

 الماضية بسبب امتناع حركة حماس عن دفع قيمـة          األيام شراء الوقود في     أوقفت فان السلطة    يلياإلسرائ
 إذا. األمر بهذا   اإلسرائيليال عالقة للجيش     "اإلسرائيليوقال غي انبار المتحدث باسم الجيش        .مساهمتها
   ".الوقود فنحن نسمح بعبوره كما جرت العادة) الفلسطينيون(اشترى 
مـن هـذا    % 5 وتؤمن مـصر     ،من استهالكه للطاقة الكهربائية   % 70 قطاع غزة بنحو     لإسرائيوتزود  

والمناطق المتضررة من انقطاع الكهربـاء       .فيما ينتج المصنع الوحيد في غزة الطاقة الباقية       , االستهالك
  . من الجنوب والشمالوأجزاءهي مناطق وسط القطاع 

  
  تح على اإلعالم الرسمي سيطرة فإنهاء عبد ربه يواصل ":القدس العربي" .2

 الرسمي الفلسطيني ياسر عبد ربه امين سر        اإلعالميواصل المشرف العام على      : وليد عوض  -رام اهللا   
 والتلفزيون، وذلـك  اإلذاعةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انهاء سيطرة حركة فتح على هيئة         

 اإلنتـاج  للجوئـه الـى      إضافةالذين يخالفوه الرأي    من خالل قراراته االقصائية لكوادر الحركة وخاصة        
 الـذين   واإلذاعـة الخارجي لدى شركات القطاع الخاص بآالف الدوالرات بعيدا عن موظفي التلفزيـون             

  .غالبيتهم من المنتمين لحركة فتح
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ـ واإلذاعةواشتكى بعض الموظفين في التلفزيون       الجمعة بأن عبد ربـه الـذي عينـه         ' القدس العربي ' ل
 الخارجي  لإلنتاجيس الفلسطيني محمود عباس قبل حالي عام مشرفا عاما على االعالم الرسمي توجه              الرئ

باالف الدوالرات لدى شركات القطاع الخاص في حين هناك العديد من المذيعين ومقدمي البـرامج فـي                 
  .التلفزيون الرسمي ال يجدون عمال يقومون به

  10/4/2010القدس العربي، 
  

   فساد بعض األجهزة األمنية الفلسطينية تحولت إلى بؤر:رفيق الحسيني .3
 5أقر الدكتور رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية الذي أقيل من منصبه قبل : كفاح زبون

أيام، أن الشرائط التي بثتها القناة العاشرة اإلسرائيلية قبل شهرين وأظهرته في مواقف مخلة، تعود له، 
الشرق «ويرى الحسيني في حديث لـ. ء منها كانت مفبركة وتم فيها تحريف كالمهلكنه قال إن أجزا

أن ما حدث كان كمينا وقع فيه، نصبه له ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة وآخرون لم » األوسط
يسمهم، وإن كان يقول إن ما تم كان تدخال في حريته الشخصية، وهو ما قاله له الرئيس محمود عباس 

 .في رسالة اإلقالة) زنأبو ما(
وقال الحسيني إن بعض األجهزة األمنية الفلسطينية تحولت إلى بؤر فساد وتعاونت مع سلطات االحتالل 

وأكد . اإلسرائيلي، لكن حربا شنتها الرئاسة على الفساد أصلح كثيرا من هذه األجهزة بينما دفع هو الثمن
بتزاز، وقرر أن يخسر العرض وليس األرض أنه يرفض اال» الشرق األوسط«الحسيني في حوار مع 

  والوطن،
 10/4/2010الشرق األوسط، 

  
  لم نطالب بتنفيذ كافة األحكام القضائية:  بغزةالنيابة العامة .4

نفت النيابة العامة األنباء التي تناقلها عدد من وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة حول مطالبتها بتنفيذ كافة                 
  ". المجتزأة وغير الدقيقة" أحكام اإلعدام، واصفة هذه األخبار بـاألحكام القضائية وخاصة

نسخة عنه، أنها فّعلـت دائـرة تنفيـذ األحكـام          " فلسطين أون الين  "وأكدت النيابة في بيان صحفي تلقى       
  . القضائية، وطالبت بتنفيذ األحكام التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل

 على تنفيذ أحكام اإلعدام واجبة طبقاً للقانون األساسي وهي إجراء إداري ال             وأوضح البيان أن المصادقة   
وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخالل المدة طبقـاً ألحكـام المـادة             "قضائي،  

  ". منه، القيام بالواجب القانوني) 36(
يعد "االمتناع عن تنفيذها أو تعطيلها على أي نحو         وأكد البيان أن األحكام القضائية واجبة التنفيذ، و       :" وقال

  ". من القانون األساسي) 106(جريمة يعاقب عليها طبقاً ألحكام المادة 
  9/4/2010فلسطين أون الين، 

  
   الحية بجنينةقوات امن السلطة تجري مناورة بالذخير .5

تم تنفيذ مناورة عـسكرية     ية  مرة في الضفة الغربية المحتل    ألول   أنهقالت مصادر فلسطينية امس     : جنين
المناورة تم اجراؤها بقيـادة العقيـد        . بالذخيرة الحية لقوات االمن التابعة للسلطة في جنين شمال الضفة         

 ضابط وجندي مـن كتيبـة       300واشترك فيها   . راضي عصيده قائد منطقة جنين ومجموعة من الضباط       
س من االقتحام وحماية ابنية حكوميـة مـن أي          جنين والكتيبة الخاصة الثالثة واشتملت على حماية مدار       

اعتداء وتطهير خنادق يتحصن بها خارجون على القانون والسيطرة على حافالت مختطفـة وتخلـيص               
  . رهائن
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تشكل احد اهم مظـاهر الـسيادة       «واعتبر اللواء ذياب العلي مدير االمن العام الفلسطيني المناورة بأنها           
  . »ة في الدفاع عن المشروع الوطنيللدولة المستقلة وستكون راس حرب

  10/4/2010الوطن، قطر،  
  

 اتصاالت مكثفة بين حماس ومصر إليجاد مخرج من مأزق ورقة المصالحة": الشرق األوسط" .6
 أن اتصاالت مباشرة تجري بين مستويات قيادية "الشرق األوسط"ذكر مصدر فلسطيني مطّلع لـ :غزة

. مصريين بهدف إحراز تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينيةفي حركة حماس ومسؤولين ودبلوماسيين 
وأضاف المصدر أن بعض قيادات الحركة المقيمين في قطاع غزة يجرون اتصاالت حثيثة مع أوساط في 

وقال المصدر إن هذه االتصاالت  .جهاز المخابرات العامة المصرية والسفير المصري في مدينة رام اهللا
 حدوث اختراق في الجهود الرامية إلى إبرام المصالحة لرفض القاهرة إضافة رغم تكثيفها لم تسفر عن

 .تحفظات حماس على الورقة المصرية التي سبق لحركة فتح أن وقّعت عليها
وحسب المصدر فإن أطرافا عربية وفلسطينية كثفت في اآلونة األخيرة جهودها إلقناع حماس بالتوقيع 

 فتح ومصر على إبداء مرونة في تطبيق البنود التي تعترض عليها على الورقة كما هي، مقابل موافقة
 .الحركة، منوها بأن الحركة لم توافق على هذا العرض

وأوضح المصدر أن زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لكل من المملكة العربية وقطر لم 
معه في الجولتين محاضر تسفر عن إحراز أي تقدم في مجال المصالحة، موضحا أن مشعل أحضر 

االجتماعات التي عقدت بين ممثلي حماس وكل من ممثلي فتح والمسؤولين المصريين للتأكيد على أن 
وأشار المصدر إلى االنطباع المتولد لدى  .الورقة المصرية تنطوي على بنود لم يتم التوافق بشأنها
ول محل مصر في جهود المصالحة، بسبب األوساط الفلسطينية بأن أي دولة عربية ليس بإمكانها الحل

 .قدرة القاهرة على التأثير بشكل كبير على الحياة في قطاع غزة
 10/4/2010الشرق األوسط، 

  
 دول عربية وغربية تتحرك بشكل فاعل إلنهاء ملف إغالق معبر رفح: أبو مرزوق .7

لعربية والغربية تتحرك قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن عددا من الدول ا
بشكل فاعل إلنهاء ملف إغالق معبر رفح البري سعيا نحو تخفيف أو رفع الحصار اإلسرائيلي 

  . المفروض على غزة منذ أكثر من أربعة أعوام
 أشاد أبو مرزوق بالقرارات والتصريحات التي )صفا(وفي تصريحات لوكالة األنباء الفلسطينية الخاصة 

ه من عدة جهات وفي مقدمتها مطالب اللجنة الرباعية الدولية وتصريح المتحدث صدرت في هذا االتجا
. باسم الخارجية األميركية والموقف العربي الذي عّبر عن ضرورة فتح معبر رفح وإنهاء الحصار

هل ستنتج عن هذه التحركات الدولية نتائج ملموسة أم ال؟ هذا يعتمد على األيام ": وتساءل أبو مرزوق
 ."السيما من قبل القيادة المصرية) من إجراءات(ة وما يمكن أن يتخذ القادم

 10/4/2010الشرق األوسط، 
  

 نفي أن يكون االشتباك األخير نتيجة تمرد أو انشقاقت  القيادة العامة–  الشعبيةالجبهة: لبنان .8
 - بهة الشعبية الج"لم تطوق ذيول حادثة كفرزبد التي وقعت أمس األول بين عناصر من : جعفر العطار
الجبهة قد « انتماءها رهن التحقيق، وخصوصاً ان "هوية" ومجموعة مسلحة ما زالت "القيادة العامة

اعتقلت أربعة من أفرادها يجري التحقيق معهم، على أن يسلموا الحقا لمخابرات الجيش اللبناني خالل 
 . صطفى وفقاً لما أعلنه مسؤول الجبهة في لبنان رامز م"الساعات المقبلة
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شرح مالبسات "كالم مصطفى جاء في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الجبهة في برج البراجنة، بغية 
 .  على حد قوله"ما تعرض له المركز المذكور من قبل مجموعة معروفة بعالقاتها المشبوهة

 تمرد أو انشقاق ما تناقلته وسائل اإلعالم أن االشتباكات وقعت نتيجة" أن "القيادة العامة"وأكد مسؤول 
العناصر المعتدية ال تنتمي إلى الجبهة وإن كان الرأس المدبر هو " أن، الفتاً إلى "عار عن الصحة تماماً"

 . "دريد شعبان أحد عناصرها
هي محاولة للسيطرة على أحد مواقع " االشتباكات التي وقعت أنوفي حين أعلنت قوى األمن الداخلي 

القريب من بلدة كفرزبد، من قبل مجموعة من الجبهة نفسها بقيادة ضابط ) ليموقع الجبي(القيادة العامة 
، أوضح مصطفى »برتبة عقيد وهو الفلسطيني دريد شعبان، على خلفية إقالة األخير من موقعه منذ فترة

شعبان قد نظم المجموعة المعتدية بإيعاز ممن يقف وراءه أمنياً بهدف االستيالء على المركز " أن
 . "تهومحتويا

معلومات تؤكد دخول المجموعة بدوافع سياسية وأمنية، " تملك "الجبهة" إن، "السفير"وقال مصطفى، لـ
بهدف وضع ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات على الطاولة، وإحراج الجانب السوري عشية 

 . "الزيارة المرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى سوريا
 تصوير 2008 أواخراعترف أن شعبان طلب منه، في " األربعة وكشف مصطفى أن أحد المعتقلين

إحدى المسيرات في البقاع، وقال شعبان للشاب أن القيادة العامة طلبت منه ذلك، وهذه المعلومة غير 
الصحيحة، وغيرها من المعلومات التي كشفنا عنها للمعنيين في الدولة، تؤكد شبهة ارتباطات شعبان 

 . "األمنية
 أجاب مصطفى متسائالً "لسنا بصدد الدخول في التفاصيل قبل صدور نتائج التحقيق" الجهاز؟ من هو هذا

 قلصنا صالحيات شعبان، أننامع العلم . هل يصدق أن يشن اشتباك مسلح بسبب أمور داخلية، طبعاً كال"
 . "ولم نجرده نهائياً من حقوقه

قد حصلنا على أدلة دامغة حول تورطه بإحدى ل. تماماً"هل من عالمات استفهام حول ارتباطات شعبان؟ 
لكن شعبان، وهنا تصح مقولة رب ضارة نافعة، قد استشعر بشكوكنا . األجهزة األمنية التي أشرنا إليها

أجاب » تجاهه، ما حدا به لشن هجوم معاكس من جهة، وتنفيذ أجندة ذاك الجهاز األمني من جهة ثانية
قلين أن شعبان طلب منهم، الهجوم على الموقع بغية السيطرة  اعتراف أحد المعتإلىمصطفى، مشيرا 

 األمور أنلهم ) شعبان(عليه، قائالً لهم أن الهدف هو التنسيق مع الجهات األمنية المحلية عبرهم، مؤكداً
 . "منسقة مع أحد األجهزة األمنية

 فشلت هي ومن المجموعة، رغم اغتيالها ألحد عناصر حراسات المركز، قد" أنوأشار مصطفى إلى 
 . "البارد"يقف وراءها بتنفيذ خطتها إلعادة تكرار أحداث مشابهة لـ

وطالب األجهزة األمنية . "الموقوفين عند الجيش اللبناني هم لبنانيان وفلسطينيان"وأكد مصطفى أن 
 . "اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحق هؤالء المجرمين"والقضائية اللبنانية بـ

  10/4/2010السفير، 
  

  ال يحل إال من خالل الحوار.. السالح الفلسطيني: سامة حمدان يزور الحصأ .9
انـه  بعد اللقاء    حمدان الذي قال     أسامة مسؤول حركة حماس في لبنان       أمساستقبل الرئيس سليم الحص     

 التطورات الفلسطينية، السيما منها ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية خالل الفترة التـي             أجواءفي  "عه  وض
القمة العربية وفي القمة، وفي صورة التحديات التي تواجـه مدينـة القـدس، ومعانـاة الـشعب                  سبقت  

  ".الفلسطيني تحت الحصار في قطاع غزة والجهود التي تبذل لكسر هذا الحصار
 طاولـة الحـوار     أن" قوسايا، فأجاب    إحداثوسئل عن موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات بعد         

 هناك عنوانا مهما هـو العنـوان        أنمل مع الشأن الفلسطيني من خالل الحوار، وقلنا          التعا أقرتاللبنانية  
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 فلسطين، وامن الدولـة  إلى الفلسطيني لجهة الحق بالعودة األمن يراعي مسألتي    أن الذي ال بد من      األمني
تتعلق بالبعد   ينطلق وان يراعي جملة من القضايا        أن الحوار تأخر وال بد من       أننعتقد  . اللبنانية وسيادتها 

 تصبح قضية ضاغطة علـى اللبنـانيين        أنالسياسي بحيث نحفظ قضية الالجئين كقضية عودة بدال من          
  ". تحديدااألميركية اإلدارة أووالفلسطينيين من المجتمع الدولي 

 خطوة غير صحيحة في     وأية الفلسطيني   – ينجز التفاهم اللبناني     أنالحوار هو الذي يمكن      "أنوشدد على   
 أو مزيد من التوتير الذي ال نقبله كفلسطينيين وال يخدم المصلحة الفلـسطينية              إلىاالتجاه ربما تؤدي    هذا  

 .اللبنانية
  10/4/2010الوطن، قطر، 

  
   وعقدة المصالحة أميركية..ال خالفات وال اختراقات في صفوفنا: علي بركة

علي بركة لـ الـوطن أنـه ال        أكد المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان        :  أمين مصطفى  -بيروت  
توجد خالفات في صفوف حماس، والتغيير الذي جرى في لبنان ناتج عن نمـو الحركـة فـي الـساحة                    
اللبنانية، وانتخاب قيادة جديدة، كما أكد انه ال توجد اختراقات أمنية في داخلنا، وقد يكون هناك اختراقات                 

حماس سربت معلومات حول تحركـات      في صفوف مؤيدي وانصار حماس، نافيا وجود شخصيات من          
محمود المبحوح الذي تم اغتياله في دبي لكنه لم يستبعد ان يكون بعض معارف المبحـوح هـم الـذين                    

ان التعليمات اعطيت : وقال بركة .أوصلوا هذه المعلومات الى جهات لها ارتباطات بالموساد اإلسرائيلي
  . في المكان والزمان المناسبينلكتائب عز الدين القسام للرد على جريمة االغتيال

وحذر من ان إسرائيل تعد لحرب جديدة في المنطقة، بعد ان بات أفق التسوية مسدودا، من أجل التغطية                  
على مشاريع أميركية صهيونية تحّضر باتجاه فلسطين ولبنان وإيران، معتبرا ان ضرب إيران لن يكون               

 فإن إسرائيل تفكر بحروب أصغر سواء في غـزة أو           نزهة وقد تشعل كل المنطقة في حال نشوبها، لذلك        
نحن : ورأى ان السالح الفلسطيني في لبنان قضية سياسية وينبغي ان يعالج من جوانب عدة، وقال              . لبنان

ال نمانع من ان يستفيد لبنان من هذا السالح لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية، وبالتالي يجب أن يكون هـذ                  
  . والجيش اللبنانيالسالح بإشراف المقاومة

وكشف بركة عن ان معلوماتنا تؤكد ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفكر فـي االسـتقالة أو                  
  .التنحي أو االنسحاب من العمل السياسي، ألن اإلدارة األميركية تخلت عنه وهي تبحث عن البديل اآلن

الجنوبية مازال رهن التحقيق ولـم      وأوضح ان االنفجار الذي حصل في أحد مكاتب حماس في الضاحية            
تتكشف معلومات مؤكدة حوله، وأشار الى ان الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان هـادئ، ولـن                 

  . تتكرر تجربة مخيم نهر البارد في عين الحلوة
هي في الموقـف    في ملف المصالحة الفلسطينية      في عدم التوصل إلى نتيجة       األساسيةالعقدة  وأضاف أن   

ركي، نقول ذلك حتى ال نختبئ وراء اصبعنا، فاالدارة األميركية لن تسمح بمصالحة بـين حركتـي      األمي
فتح وحماس على قاعدة ان تشارك حماس في القرار الفلسطيني وفي النظام السياسي الفلسطيني، مادامت               

لطات علـى المـصالحة، وتمنـع الـس       » فيتو«تضع  .حماس متمسكة بخيار المقاومة، اإلدارة األميركية     
المصرية من ادخال تعديالت على ورقة المصالحة الفلسطينية التي اعدتها القاهرة، ألن حمـاس تطالـب     
باجراء هذه التعديالت، ولألسف فإن الرئيس محمود عباس مازال يختبئ وراء الموقف المصري، رغـم               

ي، ونحن ال نـستطيع     ان لفتح مالحظات على الورقة المصرية وهم يطالبوننا بالتوقيع على الورقة كما ه            
كحركة حماس ان نوقع على الورقة كما هي، ونريد ادخال بعض التعديالت عليهـا بمـا ينـسجم مـع                    

   2009 فتح في حوارات القاهرة السابقة في العام -التفاهمات التي جرت بيننا وبين االخوة في حركة 
  10/4/2010الوطن، قطر، 
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  ثي والمواطنون يعيشون حالة من الكآبةالوضع كار: عضو من المجلس الثوري يزور غزة .10
 وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور سفيان أبو زايدة الوضـع فـي قطـاع غـزة                   :غزة

 القطـاع هـو إنهـاء االنقـسام         أبناءالذي يعيشه   " الخانق"بالكارثي، مؤكداً أن المخرج الوحيد للحصار       
  .ل اإلسرائيليالفلسطيني والتوافق على آلية وشكل النضال ضد االحتال

وعبر أبو زايدة في حديث صحفي عن حزنه لرؤية المعاناة التي يعيشها المواطنون في غـزة، بـسبب                  
إن غزة معزولة عـن العـالم       : "الحصار الذي مس بكل النواحي السياسية واالقتصادية والمعنوية، وقال        

 ".اب البسمة علـى وجـوههم     والخروج منها بصعوبة بالغة جدا ومواطنوها يعيشون حالة من الكآبة وغي          
تواصـل  : وشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح على ضرورة السير في اتجـاهين متـوازيين األول              

ابتعاد كافة األطـراف    : الجهد من اجل التوقيع على الورقة المصرية لكي تسير عجلة المصالحة، والثاني           
 تهيئة األجواء للمصالحة وإنهاء حالـة  عن الخطوات التي تصّعب حياة الناس، مطالبا الجميع بالعمل على   
ورداً على سؤال حول إمكانية لقائـه        .االنقسام في الساحة الفلسطينية، والتوقف عن لغة التخوين المتبادلة        

، مضيفا انه ال يوجد لديه أي تحفظ        "لربما يكون خالل األسبوع لقاء    "بقادة حماس في غزة، قال أبو زايدة        
   .رب عن أمله بأن يكون هناك عودة لقيادات فتح إلى غزةوأع. للقاء قادة هذه الحركة

ليس هناك مصداقية لهذه    : "ويشأن االتهامات التي يطلقها البعض للسلطة بالمشاركة في حصار غزة، قال          
، مؤكدا أن السلطة تعمل مع جميع األطراف الدولية والعربية من اجل رفع             "األحاديث وهي غير صحيحة   
  .من موازنة السلطة تذهب إلى القطاع% 50ر من الحصار عن غزة، وأن أكث

 أيام، بعد غيـاب دام      7يشار إلى أن أبو زايدة وصل إلى قطاع غزة، ظهر أمس االول في زيارة تستمر                
  .2007 حزيران عام 14 سنوات بعد أحداث االنقسام في ثالث من أكثر

  10/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  تسببت بعزله عن رئاسة مفوضية االنتخابات" زية فتحمرك" ينفي أن تكون خالفات داخل المدني .11
 نفى محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تكون خالفات داخل مركزية الحركة :بيت لحم

  .تسببت بعزله عن رئاسة مفوضية االنتخابات داخل فتح
ما جرى هو تشكيل لجنة ال خالفات وال مؤامرة وال إطاحة، و": "معا"وقال المدني في تصريح خاص لـ 

لإلشراف على االنتخابات داخل الحركة ألهميتها برئاسة أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
وأكد المدني أنه ما زال مفوضا لالنتخابات داخل فتح، وفي نفس الوقت عضو في لجنة اإلشراف  ".فتح

ي اإلعداد لهذه االنتخابات بموجب قرار للّجنة  جميع أعضاء المركزية سيشاركون فأنبرئاسة غنيم، كما 
 المركزية مع قواعد الحركة وشرائح الشعب الفلسطيني من أجل إنجاح أعضاءيقضي بتواصل 

  .االنتخابات بمشاركة جميع الكفاءات
  9/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

     
  مرحلة الراهنةت الترتيب البيت الفلسطيني والمصالحة أهم أولويا: حاتم عبد القادر .12

إن :  قال حاتم عبد القادر القيادي الفلسطيني من فتح وزير القدس الـسابق            ):وكاالت( - مدريد -رام اهللا   
الدبلوماسية الفلسطينية تعاني من شلل كبير، مدلال بذلك على قرار محكمة العدل الدوليـة ضـد الجـدار       

وشدد على أن ترتيب البيت الفلـسطيني   . ةوالذي لم يتم تقديمه إلى مجلس األمن بسبب الضغوط األمريكي         
 )رأي عـام (ونفى عبد القادر خالل برنـامج  . الداخلي، وإنهاء االنقسام هو أهم أولويات المرحلة الراهنة    

الذي يبثه تلفزيون وطن في فلسطين وجود أزمة سياسية بين الواليات المتحـدة األمريكيـة وإسـرائيل،                 
  . في وجهات النظر ال أكثر حول عملية السالم وبناء المستوطناتمعتبرا التوتر الحاصل حاليا اختالفا

  10/4/2010الشرق، قطر، 
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  سياسة صهيونية إجرامية مازالت متبعة حتى اليوم: حماس في ذكرى مجزرة دير ياسين .13

تعبير عن العنجهية الصهيونية الساعية إلى توظيف سياسة "أكدت حركة حماس أن مجزرة دير ياسين 
  ."زر القتالع الشعب الفلسطيني من أرضهارتكاب المجا

في الذكرى الثانية والستين على مجزرة دير ياسين، أن المجزرة ) 4-9(وأوضحت الحركة، في بيان لها 
حلقة في سلسلة مجازر وجرائم بشعة اقترفها الصهاينة في الطنطورة، “لم تكن الوحيدة، وإنما 

، مشددة على أنها "م، والسموع، وبحر البقر، وغيرهاوالصفصاف، وأبو شوشة، واللد، وقبية، وكفر قاس
سياسة صهيونية إجرامية ما زالت معتمدة حتى اليوم، فباألمس القريب اقترف الصهاينة مجازر بشعة “

  ."بحق األطفال والنساء والشيوخ، أثناء حربهم اإلجرامية األخيرة على شعبنا في قطاع غزة
أن سياسة المجازر سوف تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وتجعله وفندت حماس في بيانها ظن الصهاينة 
شعبنا اليوم أشد ثباتًا ورسوخًا في أرضه، وأكثر عزما وتمسكًا “يتخلى عن أرضه وحقوقه، مؤكدة أن 

  ."بالمقاومة لتحرير األرض من االحتالل الذي ال يفهم إال لغة القوة
  10/4/2010السبيل، األردن، 

  
 تغّيرت بعدما ُسّربت إلى الصحافة  طط عدوان غزةخُ: ائيليضابط بالجيش اإلسر .14

كشف ضابط كبير في الجيش اإلسـرائيلي أن الجـيش أجـرى            :  وكاالت - محمد جمال  -القدس المحتلة 
تغييرات على خطط الحرب على غزة في مطلع العام الماضي في أعقاب وصـولها للـصحافة ضـمن                  

). هآرتس(ما كانت مجندة للصحفي أوري بالو من صحيفة         الوثائق التي سربتها الصحفية عنات كام عند      
الجيش اإلسرائيلي أجرى تغييرات على األمر العسكري       "ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن الضابط أن        

بعد أن  "وأضاف الضابط أنه    ". في أعقاب قيام عنات كام بسرقة الوثيقة      ' الرصاص المسكوب 'لشن عملية   
يب الوثيقة جرت سلسلة مداوالت في مستويات عسكرية عليا تم في أعقابهـا        علم الجيش اإلسرائيلي بتسر   

 ". إجراء التغييرات بهدف ضمان سالمة الجنود
  10/4/2010الشرق، قطر، 

  
  بالمبالغة ودعوات الى التحقيق » شاباك«اتهامات لـ: قضية تسريب مجندة اسرائيلية وثائق .15

) شاباك(ت شديدة لجهاز االستخبارات اإلسرائيلية العبرية انتقادا» هآرتس«وجهت صحيفة : الناصرة
التي كشف عنها جزئياً أول من » تضخيم القضية األمنية الخطيرة«والنيابة العامة على ما وصفته بـ 

» هآرتس«أمس عندما وجه االتهام الى مجندة إسرائيلية بتسريب وثائق أمنية للصحافي أوري بالو من 
 االحتالل نفذ عمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين ومدنيين أبرياء الذي اعتمد بعضها ليكشف أن جيش

، كما حظرت »المطلوبين«خالفاً لتعليمات المحكمة العليا التي حظرت االغتيال إذا كان ممكناً اعتقال 
  .المس بمدنيين أبرياء

وسيلة » ةأسرار أمني«و » أمن الدولة«إلى مصطلحات » شاباك«واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها لجوء 
  .»صرف أنظار الجمهور عن عيوب إدارية وتخطيطية وأخالقية«لتضخيم القضية ومحاولة للتغطية و 

الجريمة األخطر «ال أساس له، وأن » مس بأمن الدولة«وأضافت أن االدعاء بأن تسريب الوثائق هو 
 تجاهلتا تعليمات هي جريمة المؤسسة األمنية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي اللتين

. »المحكمة العليا وصادقتا على اغتيال مطلوبين كان ممكناً اعتقالهم، وأبرياء في إطار عملية التصفية
وأبطالها هم قادة عسكريون رفيعو «وتابعت أن هذه هي القضية األخطر التي استوجب التحقيق فيها 

 اوري بالو الذي ادى مهمته كصحافي في المستوى خالفوا تعليمات المحكمة العليا، ال مالحقة الصحافي
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شكل ممتاز حين كشف للجمهور، في تقرير أجازت الرقابة العسكرية نشره، كيف يدوس قادة الجيش 
  . »بأقدامهم قرارات المحكمة العليا

يوفال ديسكين في القضية وتصريحاته أمس بأن الجهاز » شاباك«وأشارت الصحيفة إلى أن سلوك رئيس 
في تعامله مع الصحافي، تنذر بتعريض القيم الديموقراطية في إسرائيل، وفي »  الحريرسيخلع قفازات«

وأضافت أن التحقيق في تسريب الوثائق إلى الصحافي . مركزها حرية الصحافة، إلى خطر حقيقي
لكنه ال يمكن أن يكون بديالً للتحقيق الحقيقي الذي يجب إجراؤه في شأن خرق قادة الجيش «مشروع 
  .»ت المحكمة العلياتعليما

في أحد أيام كانون األول » في اللحظة األخيرة«إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن الرقابة العسكرية أمرتها 
من العام الماضي، وقبل أيام من الحرب على قطاع غزة، بشطب خبر كامل عن الحرب ) ديسمبر(

عدد من نسخ الصحيفة يتصدرها وأفادت أنه تم طبع . المتوقعة وتفاصيلها كما أوردها الصحافي نفسه
الخبر عن الحرب المتوقعة صادقت عليه الرقابة العسكرية، لكنها أثناء طبع الصحيفة عادت الرقابة 
وأمرتها بشطب الخبر، ما اضطر الصحيفة إلى إعادة تحرير الصفحة األولى من دون الخبر وإتالف ما 

  .تم طبعه
، وأطلق عدد منهم »سار األيديولوجي الذي تجاوز حدودهالي«واستغل نواب اليمين القضية للتهجم على 

  .مشاريع قوانين تقضي بسحب المواطنة عن مواطنين يدانون بالتجسس والمس بأمن الدولة
  10/4/2010الحياة، 

  
  تبني قرية فلسطينية هيكلية في النقب استعداداً لعدوان جديد "إسرائيل": "جينز ديفنس ويكلي" .16

 في الجيش المتخصصة في الشؤون العسكرية أن سالح المهندسين»  ويكليجينز ديفنس«ذكرت مجلة 
في قاعدة تدريب بصحراء النقب، األمر الذي فسره «هيكلية « قد بدأ في بناء قرية فلسطينية اإلسرائيلي

 وتقول المجلة إن الجيش اإلسرائيلي .المراقبون بأن الهدف هو التخطيط لعدوان جديد ضد الفلسطينيين
نشاء كتيبة رابعة للمهندسين العسكريين وتوسيع نطاق قدراته على التخلص من األلغام يعتزم إ

 . والمتفجرات، وذلك استعداداً لجوالت قتالية مقبلة في لبنان وقطاع غزة
الرصاص «وأشارت المجلة إلى أن سالح المهندسين اإلسرائيلي قد لعب دورا مهماً في عملية 

، حيث نسب إليه أنه 2009 إلى يناير 2008على قطاع غزة من ديسمبر التي شنتها إسرائيل » المصبوب
 .تمكن من رصد العديد من األلغام التي وضعتها حركة حماس في طريق القوات اإلسرائيلية

ونقلت المجلة عن مصادرها أن السالح اإلسرائيلي سيقوم أيضا بتحديث ناقلة الجنود المدرعة الرئيسية 
، التي تعتمد بصفة أساسية على هيكل الدبابة »بوما«وهي من طراز  .إسرائيلالثقيلة التي تستخدمها 

ويشمل هذا التحديث إضافة أنظمة رؤية ليلية والمزيد من التدريع ونظام . دون برج» سنتريون«
الجديد الذي يوظف الصواريخ لشق طريق أمام المدرعة في حقول األلغام أو في الشوارع » ريسوف«

 .  نوعيات حديثة من المتفجراتالتي يتم فيها بث
وكشفت المجلة النقاب كذلك عن أن سالح المهندسين اإلسرائيلي يقوم في الوقت الحالي ببناء نموذج أولي 
لمدرعة إسرائيلية مخصصة للخدمة في صفوف عناصره، تعتمد على أساسيات المدرعة اإلسرائيلية 

 .»ميركافا«تي تركب على هيكل الدبابة التي يزود بها سالح المشاة اإلسرائيلي وال» نامير«
وإذا برهنت على أنها . وتوقعت المجلة أن تبدأ االختبارات الميدانية لهذه المركبة في أواخر ابريل الحالي

مقبولة بالنسبة للمهندسين العسكريين، فإنه يمكن إدراجها في الميزانية لتحقيق اإلنتاج الكبير لها، بحيث 
 . 2015 اعتباراً من عام »بوما«تحل محل المدرعة 
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إننا «: ونقلت مجلة جينزديفنس عن مسؤول إسرائيلي رفيع في سالح المهندسين، لم تفصح عنه، قوله
ننطلق إلى األمام قدماً بسرعة كبيرة، وفي أعقاب حرب لبنان ثم غزة أصبح لدى إسرائيل تفهم أفضل في 

 . ما يتعلق بأهمية دور العمليات األرضية
ة إلى أن هناك خطة أخرى تتضمن مضاعفة عدد البلدوزرات المدرعة التي تعمل وأشارت المجل

وذلك بعد أن  .والموجودة في ترسانة سالح المهندسين اإلسرائيلي» 9دي «بالتوجيه عن بعد من طراز 
 . برهنت هذه البلدوزرات على فائدتها الكبيرة خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة

  10/4/2010البيان، اإلمارات،  
  

 واإلدارة لألميركيين » 35إف « تنشئ مركز صيانة للطائرة "إسرائيل" .17
كشف مسؤولون إسرائيليون النقاب عن أن الدولة العبرية ستنشئ قريبا مركزا لصيانة الطائرات المقاتلة 

األمر الذي من شأنه أن يسهل المضي قدما في تنفيذ الصفقة األميركية ـ . »35اف«من طراز 
 . ية لشراء هذه الطائرة المتطورةاإلسرائيل

إن المفاوضات بين الجانبين كانت قد : عن هؤالء المسؤولين قولهم» جينز ديفنس ويكلي«ونقلت مجلة 
تعرضت للتوتر في ضوء إصرار الجانب األميركي على إجراء الصيانة للطائرات اإلسرائيلي من هذا 

 . الطراز في إيطاليا
حيال الطلب اإلسرائيلي بتركيب أجهزة الحرب اإللكترونية اإلسرائيلية وتحفظ المسؤولون األميركيون 

 .  مليون دوالر130على هذه الطائرات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 
وأشار المسؤولون اإلسرائيليون إلى أن مركز الصيانة اإلسرائيلي سيديره أميركيون تابعون للقوات 

وسيقام . »اكس باند«ير الصواريخ األميركية النقالة من طراز األميركية الموجودة في إسرائيل والتي تد
وأول أسراب هذه الطائرات . مركز الصيانة اإلسرائيلي داخل قاعدة جوية تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي

 .2015سيبدأ تسليمها عام 
  10/4/2010البيان، اإلمارات،  

  
  الفلسطينيين الديموغرافيلمواجهة خطر  48االستيطان في الـ: وثيقة لمكتب نتنياهو .18

حذرت وثيقة إسرائيلية أعدها قسم التخطيط السياسي في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي : القدس المحتلة
 الذين 48بينامين نتنياهو، من خطورة التناقص اليهودي في اسرائيل، مقابل ارتفاع نسبة فلسطيني الـ

ثيقة بناء لطلب من ديوان رئيس الوزراء لتقويم وقد أعدت الو.  في المئة من مجمل السكان20بلغوا 
الوضع الحالي فيما يتعلق بالوضع الديموغرافي في إسرائيل، وتكون من فصلين، وأشارت إلى أن اليهود 

 والقادمين الجدد من غير اليهود معا 48 في المئة، فيما يشكل فلسطيني الـ75داخل إسرائيل يشكلون 
ور حول ما اذا كان يمكن اعتبار القادمين الجدد من غير اليهود ضمن  في المئة، علما ان نقاشا يد25

وفي سياق متصل رأى وزير األمن اإلسرائيلي األسبق موشيه ارنز أن التحدي األول الذي . عدد اليهود
  . في المجتمع اإلسرائيلي48تواجهه دولة إسرائيل حاليا، يكمن في حول كيفية اندماج فلسطيني الـ

إن استمرار تجاهل حكومات إسرائيل لهذا التحدي، أدى إلى جعل " هآرتس"كتبه ارنز في وجاء في مقال 
المواطنين العرب في غربة عن الدولة أكثر فأكثر وهكذا يصبح الوضع أكثر إشكاال، كون إسرائيل ال 

  . وتواصل سياستها العدوانية ضدهم48تبدي أي اهتمام يذكر بفلسطيني الـ
سرائيلية بوضع خطة بعيدة األمد تقوم من خاللها بتبني سياسة جديدة تهدف وطالب ارنس الحكومة اإل

، وحوافز للخدمة 48لرفع مستوى المدارس العربية، ونشاطا حثيثا لزيادة العمل في أوساط فلسطيني الـ
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في الجيش والخدمة الوطنية، وخطة طوارئ لعالج قضية البدو في النقب والذين هم األكثر تضررا من 
 .ت اإلسرائيلية ويتعرضون للظلم في إسرائيلالسياسا

  10/4/2010المستقبل، 
  

   رأس نووي300 إلى 100خبراء يقدرون الترسانة النووية اإلسرائيلية بـ  .19
تمتلك " إسرائيل" تقديرات المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، ومقره لندن إن تقول: ) بأ ف (-لندن 
البريطانية المتخصصة في الشؤون الدفاعية " جينز"أما مجموعة  .رأس نووي" 200ما يصل إلى "حاليا 

من ناحيتها، تقول  .رأس" 300 و200بما بين "فتقدر عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها الدولة العبرية 
، وهي منظمة أمريكية غير حكومية ينتمي إليها العديد من الخبراء "المبادرة بشأن التهديد النووي"منظمة 
ويقول المعهد  .رأس نووي" 200 و100ما بين "ن المرموقين إن ترسانة إسرائيل النووية تتضمن الدوليي

أرض من نوع -االستراتيجية تعتمد على صواريخ أرض" إسرائيل"الدولي للدراسات االستراتيجية إن قوة 
 .المتوسطة المدى" 2-أريحا"القصيرة المدى، و" 1-أريحا"

  10/4/2010السبيل، األردن، 
  

  عتقال جنرال في جيش االحتالل ومدرب المنتخب االسرائيلي لتهريب البضائع في مطار اللدا .20
االسرائيلية يوم الثالثاء النقاب عن اّن العديد مـن  ' معاريف' كشفت صحيفة :الناصرة ـ زهير اندراوس 

د الدولي  االسرائيليين يقومون بشراء االغراض الثمينة وعدم عرضها على سلطات الجمارك في مطار الل            
قالت الصحيفة، تّم مؤخرا اعتقال جنرال في الجيش االسـرائيلي وزوجتـه           و ،للتملص من دفع الضرائب   

عند عودتهما من الواليات المتحدة االمريكية وبحوزتهما عدد كبير من األلبسة الفاخرة، وذلـك عنـدما                
ل دبلوماسـيين اسـرائيليين     حاوال الخروج من المطار دون دفع الضرائب، باالضافة الى ذلك، تّم اعتقا           

يخدمان في احدى الممثليات االسرائيلية في خارج البالد، بعد ان قامـا بتهريـب كميـات كبيـرة مـن                    
  .المشروبات الروحية، دون ان يكلفا نفسيهما عناء التصريح للجمارك عن البضاعة

ر الماضي عندما قـام   جدير بالذكر اّن مدرب المنتخب االسرائيلي بكرة القدم، درور كشطان، ضبط الشه           
بتهريب كميات كبيرة من علب السيجار الفاخرة والساعات الثمينة والمشروبات الروحية، واعترف خالل             

 .التحقيق معه انّه درج على تهريب البضائع بعشرات آالف الشواقل
  10/4/2010القدس العربي، 

  
  وهاتفه" إسرائيل"سرقة سيارة قائد شرطة  .21

تعرضت للسطو، " اإلسرائيلية"أن سيارة قائد الشرطة " إسرائيلية"عالمية ذكرت تقارير إ: )رويترز(
وموقع " إسرائيل"وقال راديو  ".تل أبيب"وسرق هاتفه في وضح النهار، أمس، أمام منزله مباشرة في 

على االنترنت إن الجاني أو الجناة حطموا الزجاج األمامي رغم وجود حراسة على مدار " واي نت"
وأفادت التقارير بأن كوهين وأسرته كانوا في  .قر إقامة مفوض الشرطة ديفيد كوهينالساعة عند م

قوله إنه لم ترد تقارير " تل أبيب"ونقلت وسائل اإلعالم عن متحدث باسم شرطة  .المنزل في ذلك الوقت
  . عن إصابات واستدعت الشرطة تعزيزات للبحث عن الجناة

  10/4/2010الخليج، 
  

  لف مقدسي يعيشون خارج الجدار حول القدس أ165: مركز حقوقي .22
 165 قال مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري، إن نحو :القدس المحتلة

ما يعكس سياسة إسرائيل الهادفة "ألف مقدسي يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بمدينة القدس، 
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وأضاف في تصريح  ".ينيين أقلية في مدينة القدس الشرقيةإلى تهويد المدينة المقدسة وجعل الفلسط
صحفي أن تلك اإلجراءات اإلسرائيلية تستهدف الجانب الديمغرافي في مدينة القدس، الذي عمل ضده 

 في 7 فقط ما نسبته فقط الفلسطينيون من خالل البناء على ما تبقى من أرض للمقدسين، والتي هي عملياً
لقدس، إضافة للمدة الطويلة التي يحتاجها الشخص من أجل البناء التي تتراوح ا المائة من أراضي شرقي

  .من خمس سنوات إلى سبعة وبشروط تعجيزية
  9/4/2010 قدس برس،

  
  ضد جدار الفصل العنصري" الجمعة"االحتالل يتصدى بالنار والغاز والمياه العادمة لمسيرات  .23

، وكاالتوعن ال ، محمد جمال،القدس المحتلةفي نقالً عن مراسلها  10/4/2010الشرق، قطر، نشرت 
 بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات االحتالل للمسيرات واعشرات الفلسطينيين أصيبأن 

الجماهيرية الواسعة التي انطلقت من نعلين وبلعين قضاء رام اهللا والمعصرة قضاء بيت لحم المناهضة 
  . الفصل العنصري لجدار
انطلقت من وسط القرية بعد صالة  جدارلت مسيرة أهالي قرية نعلين وبلعين األسبوعية المناهضة لوكان

وحمل المشاركون في مسيرة المعصرة . الجمعة، باتجاه األراضي المصادرة والمهددة باالستيالء عليها
الستيطانية، وطالبوا قضاء بيت لحم اإلعالم الفلسطينية ورددوا الهتافات المناهضة لالحتالل وممارساته ا

اإلنسانية بحق شعبنا األعزل، ووقف االستيطان،   بوقف ممارساتها غير"إسرائيل"المجتمع الدولي بإلزام 
وعند وصول المشاركين إلى البوابة عند جدار الفصل، أطلق جنود . وبناء جدار الفصل العنصري

مسيل للدموع باتجاههم، مما أدى إلى إصابة االحتالل األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز ال
  .العشرات منهم بحاالت اختناق، إلى جانب عدد من المتضامنين ونشطاء السالم األجانب

العشرات من ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  10/4/2010الغد، األردن، وأضافت 
وات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة السلمية  بحاالت اختناق وإغماء، إثر قمع قواالفلسطينيين أصيب

وقال رئيس مجلس قروي النبي  .المناهضة للجدار واالستيطان في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا
صالح بشير التميمي، إن قوات االحتالل قمعت المشاركين في المسيرة، وأمطرتهم باألعيرة النارية 

 للدموع، وأضاف أن قوات االحتالل الحقت المتظاهرين إلى داخل المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة
  .قرية، وشرعت بإطالق قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، بل ورش منازلهم بالمياه العادمةال
  

  الشيخ جراح األسبوعية ويعتقل متظاهرينحي االحتالل يعتدي على مسيرة : القدس .24
 أمس الجمعة على المسيرة األسبوعية التضامنية مع أهالي حي  اعتدت شرطة االحتالل:الضفة الغربية

  .الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت عدداً منهم
وكانت انطلقت المسيرة بمشاركة عدد كبير من المتضامنين األجانب والنشطاء اليساريين اإلسرائيليين 

وذكرت  .جديداً في الحي لصالح المستوطنين منزالً 28احتجاجاً على تهديد االحتالل باالستيالء على 
إن الشرطة وضعت الحواجز على مداخل الشيخ جراح، " ":صفا"الناشطة في الحي آمال القاسم لوكالة 

  ".ومنعت المسيرة من الدخول إلى قلب الحي واعتدت كذلك على الصحافيين
  10/4/2010السبيل، األردن، 

  
   بحثاً عن قبر يهوشع بن نونن يقتحمون قرية في الضفةيالمستوطنآالف  .25

 على قرية كفل حارس شمال الضفة أمس الجمعة وفجر - تدفق آالف المستوطنين ليل الخميس :رام اهللا
 القائد اليهودي يهوشع بن إلى الصلوات في مقام ديني تاريخي يّدعون انه يعود إقامةالغربية بدعوى 

 صادر عن االرتباط إعالنفحسب .  عن عدد سكانهاوزاد عدد المستوطنين الذين تدفقوا على القرية .نون
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 آالف أربعة القرية البالغ عدد سكانها نحو إلىالعسكري اإلسرائيلي، فإن نحو خمسة آالف يهودي قدم 
 قوات كبيرة من الجيش انتشرت إن "الحياة"وقال رئيس المجلس المحلي في القرية احمد بوزية لـ .نسمة
 يتدفق عليها المستوطنون لتوفير أنالمواطنين على نطاق واسع قبل  القرية وقّيدت حركة أنحاءفي 

  . المستوطنين جلبوا معهم مولدات كهربائية وخياماًأنوأضاف . الحماية لهم
: وقال رئيس المجلس المحلي. ويوجد في قرية كفل حارث ثالثة مقامات دينية يقدسها المسلمون

ويحمل احد المقامات اسم النبي ذي . " يهوديةأنهايدعون ، لكن المستوطنين إسالميةالمقامات الثالثة "
 أنوتدعي جماعات يهودية واستيطانية . الكفل، والثاني يحمل اسم النبي زنون، والثالث يحمل اسم المقام

 المستوطنين اعتدوا على عدد إنوقال رئيس المجلس المحلي .  يعود للقائد يهوشع بن نوناألخيرالمقام 
  . القرية وخروجهم منهاإلى دخولهم أثناء نوافذها بالحجارة من البيوت وحطموا

  10/4/2010الحياة، 
  

  مزروعةال ياألراض في االحتالل ينسحب من خانيونس مخلفاً دماراً واسعاً .26
 انسحبت قوات االحتالل من المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس :إبراهيم كامل ، سمر خالد-خانيونس 

  .ءها دماراً كبيراً، حيث جرفت مساحات واسعة من األراضي الزراعيةجنوب قطاع غزة، مخلفة ورا
وكانت القوات اإلسرائيلية توغلت في شرق خانيونس، حيث شرعت بتجريف مساحات من األراضي 
الزراعية، بعرض خمسمائة متر عرضاً تقريباً وعلى امتداد مناطق شرق المحافظة على شريط يمتد نحو 

  .لحدود القطاعثالثة كيلو مترات موازي 
ان أن األراضي المجرفة مزروعة بمحاصيل القمح وأشجار الزيتون واللوز، ما ألحق ي شهود عوأفاد

  .أضراراً بالغة وخسائر مادية كبيرة ألصحاب تلك األراضي
إلى ذلك أطلقت قوة إسرائيلية توغلت في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة قذيفة 

وأفاد أحد سكان المنطقة حاتم أبو دقة أنه  .ين يعودان للشقيقين هشام ونبيل أبو دقةمدفعية أصابت منزل
أضاف أبو دقة أن قوات االحتالل جرفت مئات الدونمات شرق وشاهد أضراراً كبيرة في المنزلين، 

  .عبسان الكبيرة تعود لعائالت أبو دقة وأبو رجيلة وأبو لطيفة وشاهين
ديدة عبد الرؤوف عصفور بالتوغالت المتكررة التي تستهدف أراضى  وندد رئيس بلدية عبسان الج

  . أن سكان البلدة يعتمدون على الزراعة لتوفير لقمة عيشهمالمواطنين، خصوصاً
  10/4/2010الرأي، األردن، 

  
  الخضري يطالب العرب بتفعيل التضامن الشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني .27

الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لمزيد من العمل  دعا النائب الفلسطيني جمال :غزة
على مستوي األمتين العربي واإلسالمي لنصرة الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانبه في قضايا المختلفة 

جاء ذلك خالل كلمة عبر الهاتف ألقاها الخضري في مهرجان طالبي بالرباط في  .ونصرته ومساندته
  . الفلسطيني وتضامناً مع القدس والمسجد األقصى وقطاع غزةالمغرب في يوم األرض

وأكد الخضري، على أهمية تفعيل التضامن الشعبي إلى جانب الرسمي، عبر تنظيم الفعاليات 
وتوجه الخضري بالتحية للشعب المغربي على وقوفه ودعمه  .واالعتصامات والمهرجانات واالحتفاالت

ن هذه الوقفة والتضامن مهم في تعزيز الصمود الفلسطيني على أرضه الكبير للشعب الفلسطيني، مؤكداً أ
وفي وجه عدوه، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيبقى يواجه االحتالل والحصار بمزيد 

  .من القوة والتحدي والصمود والتمسك باألرض والحقوق والثوابت ويعمل بكل الوسائل للحصول عليها
  9/4/2010 قدس برس،
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  االحتالل خسر رهانه على خالف األسرى إلفشال اإلضراب: اللجنة العليا لألسرى .28
أكدت اللجة الوطنية العليا لنصرة األسرى أن إدارة السجون اإلسرائيلية راهنت على :  وائل بنات- غزة

أبريل الحالي، / نيساناختالف األسرى وانقسامهم، إلفشال اإلضراب الذي يخوضه األسرى منذ بداية 
  .ولكنها خسرت هذا الرهان، حيث أكد األسرى على وحدتهم وتوحدهم

وقالت اللجنة إن إضرابهم كان نتيجة مشاورات طويلة من قبل كافة الفصائل وإنهم يخوضون اإلضراب 
وأضافت أن االحتالل . بقرار موحد وتحت شعار واحد وهو ضرورة تحقيق مطالبهم اإلنسانية العادلة

، وقام بالتفريق بين األسرى حسب التنظيم السياسي "فرق تسد"سرى سياسة يحاول أن يطبق على األ
لتعزيز انقسامهم ونشر الكراهية بينهم، لكنهم أفشلوا هذه السياسة الخبيثة، ألنهم يدركون ويعون جيدا 

/ حزيرانوأوضحت أن األسرى طالبوا أكثر من مرة بإعادة دمجهم كما كانوا قبل . مرامي االحتالل
، مشيرة إلى النماذج التي ضربها األسرى في وحدة الكلمة، كما حدث في سجن عوفر قبل 2007يونيو

 .أقل من شهر، حينما قام أسرى حماس وفتح بتوقيع ورقة مصالحة ووحدة
  10/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  ضغوطات السجان تزيد األسرى قوة: صالحرائد  .29

إن االنتهاكات : "محتل الشيخ رائد صالح الجمعةقال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل ال: يافا
جاء ذلك خالل خطبة  ".اإلسرائيلية بحق األسرى في السجون لن تنال من عزيمتهم بل تزيدهم قوة

ضمن فعالية احتجاجية نظمتها لجنة متابعة قضايا " هشارون"الجمعة التي ألقاها الشيخ صالح أمام سجن 
ابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين المحتلة وبمشاركة لجنة أسرى الحرية المنبثقة عن لجنة المت

 إلى جانبهم وإلى 1948وحيا صالح األسرى في سجون االحتالل، مؤكداً وقوف فلسطينيي  .أهالي القدس
  .جانب قضيتهم العادلة حتى نيل حريتهم

لجماهير العربية يؤكد إن الحشد الكبير ل: "من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست طلب الصانع
  ".استنكارها ورفضها لما يعاني منه األسرى في سجون االحتالل

  10/4/2010السبيل، األردن، 
  

   مصاب بأمراض مزمنة1500 و طفال350ً بينهم ... ألف أسير في سجون االحتالل11: حماس .30
لألسرى الفلسطينيين أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم أن العدد اإلجمالي  : قنا-غزة 

 هم ، أسير مريض1500 و، طفال350ً بينهم ، ألف أسير وأسيرة11في سجون االحتالل بلغ نحو 
 13 و، في مشفى سجن الرملة بحاجة لعمليات جراحية أسيرا30ً من بينهم ،مصابون بأمراض مزمنة

 ،ال الطبي داخل السجون استشهدوا بفعل التعذيب واإلهم أسيرا198ً و، أصيبوا بأمراض سرطانيةأسيراً
  . في العزل االنفرادي أسيرا35ًوما يقارب 

  10/4/2010الشرق، قطر، 
  

  قلق في صفوف العاملين في أنفاق غزة بعد تحذيرات مصرية بتفجيرها .31
 أعرب فلسطينيون يعملون في نقل البضائع من مصر لقطاع غزة عبر أنفاق ممتدة أسفل الحدود، :غزة

مصرية بعزمها تفجير أنفاق اكتشفتها قرب بوابة صالح الدين التي كانت عن مخاوفهم من تحذيرات 
  .1967 له عام "إسرائيل" إلى غزة إبان إدارة مصر لشؤون القطاع الساحلي قبل احتالل  رسمياًممراً

وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات المصرية عازمة خالل األسابيع القليلة القادمة على العمل في 
ر من الجانب المصري المقابل لمنطقة بوابة صالح الدين وحيي البرازيل والسالم مشروع الجدا
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وأكد مسؤول في هيئة لجنة األنفاق التابعة لهيئة الحدود الفلسطينية صحة التحذيرات التي  .الفلسطينيين
  .أطلقتها السلطات المصرية

ت األرضية إذ يوجد العشرات من وقد أقر مالكو أنفاق وسكان بأن منطقة صالح الدين مكتظة بالقنوا
وعبر مالك نفق أطلق على نفسه اسم أبو داود عن قلقة الشديد من أي عملية تفجير قد  .األنفاق المتالصقة

وقال إبراهيم الزيني وهو في العشرينيات من العمر ويعمل في  ".منطقة بوابة صالح الدين"تحدث في 
  ".ل األنفاق قد تتصدع وتقع مجازر بداخلها، ال قدر اهللاإذا فجروا هذه المنطقة فإن ك"داخل األنفاق 

  10/4/2010 فلسطين، القدس،
  

  الشقق مقابل تقلّصهاعدد زيادة : الباردمخيم نهر  ألهالي "األونروا" .32
الهيئة األهلية "في أعقاب اللغط الحاصل نتيجة حّل :  عبد الكافي الصمد- شمال لبنان/ نهر الباردمخيم 

 نفسها مطلع الشهر الجاري، إثر تحميل أهالي المخيم والفصائل واللجان "م نهر الباردإلعادة إعمار مخي
إخفائها عيوباً وثغراً في التصاميم، بتوافق "الشعبية لها قسماً كبيراً من مسؤولية األخطاء التي وقعت بها و

أّن المساحة اإلجمالية ب" "المحتجين"، ذكّرت الوكالة، في بيان أصدرته أمس، األهالي "ضمني مع األونروا
 متراً مربعاً، وهي أكثر من مساحة الباطون التي كانت 30853للباطون في إعادة إعمار المخيم تبلغ 

، أي بزيادة تبلغ " متراً مربعا29517ً، والتي كانت تبلغ 2007مبنية قبل أحداث البارد في صيف عام 
  %).4.33( متراً مربعاً 1336

ود، بحسب األونروا، إلى اتفاق جرى مع األهالي بشأن إعطاء العائالت من أما المساحة اإلضافية فتع
وإذ . "ذوي العسر الشديد، مساحة األمتار المربعة المعتمدة عالمياً، والتي تفي بشروط معيشية مقبولة

 شقة كانت موجودة فيه قبل األحداث 392عدد الشقق السكنية في المخيم ارتفع من "لفتت األونروا إلى أن 
 شقق 106 شقة وفق التصاميم الحالية، أي بزيادة بلغت 498التي شهدها منذ نحو ثالث سنوات، إلى 

فّضلوا تقسيم مساحات المباني المستجّدة بطرق مختلفة "، أوضحت أن معظم أهالي المخيم "%)21.28(
  ."احتياجاتهم وذلك ضمن المساحات المعطاة لهمتناسب 

 متراً مربعاً 65 متراً مربعاً قبل األحداث إلى 80.77وعن تقلص متوسط حجم العقارات في المخيم من 
األول لتحسين اإلنارة والتهوئة؛ والثاني يعود إلى التقّيد : تغّير لسببين"اآلن، لفتت األونروا إلى أن ذلك 

  ."ومة والجيش اللبناني لجهة توسيع الشوارع والفناءات بين المبانيبااللتزامات مع الحك
  10/4/2010األخبار، 

  
   مليون دوالر من الهيئات المالية والصناديق العربية واإلسالمية للسلطة الفلسطينية71 .33

الفلسطيني لشؤون  جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء. كشف الوزير د: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 والذي شارك في االجتماعات السنوية ، ممثالً عن السلطة الفلسطينية،ناديق العربية واإلسالميةالص

ن مجالس محافظي تلك الهيئات قد قررت تجديد القرار أ": أمسالمشتركة للهيئات المالية في الخرطوم 
ن هذه النسبة إ" :وقال ناجي ."من صافي دخلها لدعم المشاريع التنمية في فلسطين% 10القاضي باقتطاع 
 االقتصادي لإلنماءمليون دوالر موزعة على النحو التالي الصندوق العربي  71تقدر بحوالي 

 وصندوق ، مليون15.8 أفريقيا والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في ، مليون دوالر40واالجتماعي 
  ."مليون دوالر 4.4الزراعي  واإلنماء والهيئة العربية لالستثمار ، مليون دوالر11.5النقض العربي 

 االقتصادي واالجتماعي قد اقر تخصيص لإلنماءن مجلس محافظي الصندوق العربي إ":  ناجيوأوضح
  ." مدينة القدس مواطنين ومؤسساتأمور مليون دوالر لدعم 50مبلغ 

  10/4/2010الرأي، األردن، 
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  المصرفيينو سلطة النقد  بنك في غزة تثير مخاوف محافظألموال الحكومةمصادرة ": رويترز" .34

 بنك في قطاع ألموال )ومة في غزةحكال(حركة حماس أثارت مصادرة :  من محمد السعدي-رام اهللا 
 خطر على سمعتها قد إلىغزة تحذيرات من مصرفيين من احتمال انسحاب البنوك من القطاع منبهين 

درت الشهر الماضي نحو  صاقد) الحكومة في غزة( وكانت حماس .يضر بأنشطتها في أماكن أخرى
 بالقواعد العالمية لمكافحة  التزاماًاألموال قد جمدت إدارته ألف دوالر من فرع بنك في غزة كانت 400

 صودرت من بنك محلي بموجب حكم األموال إن )الحكومة في غزة (وقالت حماس .األموالغسل 
  .ة طبيةمحكمة بعد الطعن في قرار السلطات في رام اهللا بتجميد أصول جمعي

 كانت مسألة وقت قبل أن يقع الصدام بين سلطة النقد وحماس بسبب جهود السلطة إنهاوقال محللون 
لاللتزام بالقواعد الدولية في التعامل مع جماعات مثل حماس التي تدرجها الواليات المتحدة ضمن قائمة 

  .اإلرهابيةالمنظمات 
  ."البنوك قلقة وكذلك نحن بنفس القدر. قلق ينتابنا جميعاال"وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد لرويترز 

  .وأثار مديرو البنوك مخاوفهم بعد يوم من المصادرة خالل اجتماع مع سلطة النقد في رام اهللا
وأضاف  . مخاوف البنوك ال أساس لهاأنوقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة 

  ."نحترم النظام المصرفي في فلسطين"
 في قطاع غزة تحتفظ بودائع قدرها نحو  فروعاً بنكا12ً الفلسطينية يملك األراضي بنكا في 19ومن بين 

  . للودائع في البنوك الفلسطينية بسبعة مليارات دوالراإلجماليةوتقدر القيمة .  مليون دوالر900
. رية في القطاعكما عبر المصرفيون عن قلقهم من اعتزام حماس جباية ضرائب من المؤسسات التجا

 البنوك وغيرها من المؤسسات طالبتهم وزارة المالية إلى فبراير /وفي خطاب أرسل في السابع من شباط
  .وأطلعت رويترز على نسخة من الخطاب. 2007في حكومة حماس بدفع ضرائب لم تسدد منذ 

  ".األمرنصحنا البنوك بتجاهل "وقال مسؤول في سلطة النقد 
 تقليص نشاطها أو إماتواجه فروع غزة " الفلسطيني اإلسالميالمدير العام للبنك وقال محمود الرمعة 

  ". أبوابهاإغالق
  9/4/2010وكالة رويترز، 

  
   فلسطيني تهدده رخصة طريق إسرائيلية-مشروع قطري ": روابيمدينة " .35

ى طلب تقدم  كشف رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري، أن السلطات اإلسرائيلية لم ترد بعد عل:دبي
أول مدينة مسبقة التخطيط في األراضي " مدينة روابي،"به قبل عامين لشق طريق للوصول إلى 

 مليون 700الفلسطينية، بعد أكثر من شهرين على انطلق العمل في مشروع الذي تتجاوز استثماراته 
  .المملوكة لحكومة قطر" ديار"دوالر، وتشارك فيه شركة 

بوجود تحديات ومخاطر كبيرة في " CNNأسواق الشرق األوسط "رنامج وأقر المصري، في حديث لب
هذا النوع من االستثمارات، بسبب التوترات السياسية الدائمة في المنطقة، ولكنه أكد وجود طلب كبير 

  .على المشروع الذي سيبدأ تسليم وحداته السكنية بعد عامين ونصف
 ألف نسمة، وتقع المدينة في نقطة 55كثر من مستقبالً أ" روابي"ومن المتوقع أن يضم مشروع 

الخاضعة بالكامل " أ"وتقع المدينة على أرض ضمن مناطق  .إستراتيجية ال تبعد عن مدينة رام اهللا
أردنا بناء المدينة على أرض فلسطينية بالكامل : "للسلطة الفلسطينية، ويشرح المصري أهمية ذلك بالقول

ولكن  ."..سرائيلية ألنه من الصعب الحصول على رخصة لبناء مدينةكي نتجنب التعامل مع السلطات اإل
أي أنها خاضعة للسيطرة " ج"المشكلة في مشروع المدينة أن طريقها الرئيسية تمر عبر أرض مصنفة 

اإلسرائيلية وفيها مستوطنة، وقد تقدم المصري بطلب قبل عامين لشق طريق في المنطقة ولكنه لم يتلق 
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الطريق أساسية للمدينة، فال يمكن تخيل عيش عشرة آالف نسمة في مدينة دون : "ريالمص .موافقة بعد
  "طريق مقبولة، فكيف باألحرى بالنسبة لخمسين ألف؟

  10/4/2010سي ان ان، 
  

  وزير الصحة السعودي يعلن استحالة فصل التوأم السيامي الفلسطيني .36
اهللا   عبد.راحات فصل التوائم السيامية د أعلن وزير الصحة السعودي، رئيس الفريق الطبي لج:الرياض

وقال الربيعة في تصريحات عقب  .الربيعة عدم إمكان فصل التوأم السيامي الفلسطيني ريتال وريتاج
والحاالت التي تشبه هذه الحالة ال ... اتضح لنا أن حياة الطفلتين مهددة بالخطر": زيارته الطفلتين

  ."ق الطبي شرح ذلك أمام والدي التوأموالفري... تستطيع االستمرار في العيش
  10/4/2010الحياة، 

  
  مكباًً للنفايات السامة اإلسرائيلية.. لقرى الفلسطينيةا: "معاريف" .37

، أن شركات إسرائيلية تنقل مواد كيميائية سامة 9/4، الجمعة "معاريف"كشفت تقرير في صحيفة 
لص منها بدالً من نقلها إلى موقع لجمع النفايات وخطيرة إلى مواقع لجمع النفايات في الضفة الغربية للتخ

في " معاريف"وجاء التقرير في . في النقب المحتل، بسبب التكاليف الباهظة" رمات حوفاف"الكيميائية في 
في الضفة والمحاذية لقرية نعلين لعمل موقع جمع النفايات في " نيلي"سياق معارضة سكان مستوطنة 

إال أن التقرير لفت إلى أن مقاولين  .، بسبب المواد السامة الصادرة منهالقرية، الذي يملكه فلسطيني
وشركات إسرائيلية يفضلون نقل النفايات بما فيها مواد كيميائية سامة إلى الموقع في قرية نعلين بسبب 

  . اإلجراءات السهلة والتكاليف المتدنية مقارنة مع سكب النفايات الكيميائية في موقع رمات حوفاف
إن : "وأضاف)". إسرائيل(سلة النفايات غير الرسمية لـ"ال معد التقرير إن الضفة الغربية تحولت إلى وق

أكثر المتضررين من موقع جمع النفايات في نعلين هم أهالي القرية ذاتها، بسبب المواد والروائح المنبعثة 
خالفاً ) إسرائيل(من داخل منه، إذ يستوعب يومياً مئات األطنان من النفايات على مختلف أنواعها 

  ".للقانون
 األول مقام على قطعة أرض ، يوجد في قرية نعلين اليوم موقعين لمكب النفايات، لهذه المعطياتووفقاً

كما ويبعد المكب مسافة . والقريبة من المنطقة العمرانية في القرية" ج"ويقع في المنطقة المصنفة بمنطقة 
  .  دونما20ًوتبلغ مساحة المكب . البيوت الفلسطينية في القرية متر فقط عن مجموعة أخرى من 500

  9/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  وزراء يطالبون بحسم ملف السالح خارج المخيمات :لبنان .38
»  القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «تسببت االشتباكات التي وقعت في مواقع لـ : بيروت

اع أول من أمس، بعودة المواقف السياسية المطالبة بإيجاد حل للسالح في قوسايا وكفرزبد في البق
  .الفلسطيني خارج المخيمات

سمير جعجع على تردد عن اعالن السوريين امكان التدخل لضبط » القوات اللبنانية«وعلّق رئيس حزب 
السوريين، اال انهم يمكن ان نقول الكثير من األمور على المسؤولين «: الوضع في قوسايا وكفرزبد، قائالً

 السورية -، باعتبار ان المعسكرات الفلسطينية الواقعة على الحدود اللبنانية »غير مهضومين«
والموجودة على األراضي اللبنانية التي ال يمكن الوصول اليها اال عبر االراضي السورية، تضم 

  . »مجموعات مسلحة منظمة من المخابرات السورية
تبقى جزر على « حرب بعد لقائه البطريرك الماروني نصراهللا صفير أن وأسف وزير العمل بطرس

هذا الموضوع ال يجوز ان يستمر كما هو، «: وقال .»االرض خارج اطار السيادة وسيطرة القوى االمنية
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وال يجوز ان تقبل السلطة اللبنانية بأن يكون هناك سالح في يد الفلسطينيين، وال سيما خارج المخيمات 
انه قد يكون من المواضيع االولى التي يجب طرحها مع االخوان السوريين لمعالجتها تطبيقاً واعتقد 

اما استمرار ... التفاق الطائف اوالً، وثانياً لما تم االتفاق عليه على طاولة الحوار في المرحلة االولى
  .»الحالة على ما هي فقد يؤدي الى انفجارات وقد تنتقل الى خارج وداخل المخيمات

حل مسألة السالح الفلسطيني خارج «ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان 
المخيمات وضبطه داخلها يجب أن يكونا أولوية للحكومة وعلى طاولة هيئة الحوار الوطني، وهما امر ال 

ءاً من البيان ، وأصبح جز2006يحتاج الى نقاش ألنه موضوع توافقنا عليه على طاولة الحوار في العام 
  .»الوزاري، إال أنه يحتاج إلى خطوات عملية

يستلم الجيش المواقع العسكرية الفلسطينية وتصبح بيده ويتم تسليم «ودعا وزير الثقافة سليم وردة الى أن 
  . »السالح الفلسطيني خارج المخيمات الى الجيش اللبناني

ليالً واضحاً عن رغبة القيمين على القواعد ما حصل في قوسايا يحمل د«ورأى النائب محمد كبارة ان 
العسكرية والجهات التي تغطيها وتمولها وتدعمها بالمال والسالح والتدريب، في أن تبقى هذه المعسكرات 
جاهزة ألدوار تطلب منها، وال نفهم كيف نطمئن إلى أن النيات أصبحت صافية، وأن التعامل مع لبنان 

باشر من داخل الحدود ومن ر المسلحة ناشطة بدعم صريح وغطاء ماختلف بينما نرى أن هذه األوكا
  .»خلفها

  10/4/2010الحياة، 
  

   لزيارة ليبيا48القذافي يدعو شخصيات من قيادات فلسطينيي الـ  .39
 محمـد زيـدان عـن ان        1948 كشف رئيس لجنة المتابعة العربية العليا داخل اراضي الــ            :رام اهللا 

ي تلقت دعوة لزيارة طرابلس الغرب لالجتماع مع الرئيس الليبي معمر           شخصيات قيادية في الوسط العرب    
وأوضـح زيـدان فـي      . وأضاف ان موعد الزيارة حدد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي          . القذافي

وأعرب زيدان عن اعتقاده بان     . تصريحات صحفية ان الدعوة ارسلت عن طريق السفير الليبي في عمان          
 .ى هذه الزيارة ألن ليبيا غير مدرجة على قائمة الدول المعاديةاسرائيل لن تعترض عل

  10/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  يطالب بحماية القدس من التهويد مجمع اللغة العربيةالمؤتمر السنوي ل .40
طالب لغويون عرب المؤسسات المعنية المختلفة والتابعة للجامعة العربية :  طه عبد الرحمن-القاهرة

ودعا . لحيلولة دون تهويد مزيد من الشوارع والمدن والمحال التجارية في القدس المحتلةبحشد جهودها ل
المشاركون في ختام المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية الذي استمر أسبوعين إلى حشد الجهود العربية 

جهزة ووسائل وأوصى المؤتمرون أ .الشرسة التي تهدف إلى تهويد القدس" اإلسرائيلية"لمواجهة الهجمة 
اإلعالم العربية باالهتمام بهذه القضية وتبنيها بصورة فعالة، منددين بالعبث بالمقدسات وطمس اللغة 

  .العربية في فلسطين المحتلة، وجهود سلطات االحتالل لتغيير أسماء المدن والقرى الفلسطينية
  10/4/2010الخليج، 

  
  اهرةفي الق» مهرجان التطبيع«مهرجان سينمائي مواز لـ .41

أعلن مجموعة من السينمائيين المصريين امس عن تنظيم مهرجان سينمائي جديد تفتتح :  د ب أ-القاهرة
شهد  .فعالياته غدا فيما اعتبر رد فعل عمليا على مقاطعة مهرجان يعرض فيلما لمخرجة إسرائيلية بمصر

المصريين بسبب إصرار األسبوع الماضي حالة من الصخب الشديد في أوساط السينمائيين والمثقفين 
شبه "السادس الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة على عرض فيلم" لقاء الصورة"مهرجان 
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للمخرجة اإلسرائيلية كارين رافائيل ، وسط مقاطعات واتهامات بفرض المركز التطبيع مع " طبيعي
نظيم مهرجان مواز ، لعرض وأعلن الرافضون امس ت .إسرائيل على المخرجين المصريين المشاركين

هرجان األول الم"كتعويض لهم وتقرر إطالق اسم " لقاء الصورة"األفالم المصرية المنسحبة من مهرجان 
  ."للصورة الحرة

  10/4/2010الدستور، األردن، 
 

  البيت األبيض ينفي اتخاذ قرار بشأن خطة سالم جديدة في الشرق األوسط .42
 قال مسؤول أميركي كبير امس ان اإلدارة لم تتخذ قراراً في شأن : رويترز–طائرة الرئاسة األميركية 

استراتيجية جديدة للسالم في الشرق األوسط، غير أن مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جيم 
أشار على متن طائرة الرئاسة األميركية خالل العودة مع أوباما من براغ التي وقع فيها الرئيس  جونز

لى أن اجتماعاً عقد في شأن هذه القضية شارك فيه مستشارون إ ،األسلحة النووية مع روسيااتفاقاً لخفض 
أعتقد أنه ينبغي . لم نتخذ اي قرار لبدء أي تغيير كبير في استراتيجيتنا: "وأضاف. سابقون لألمن القومي

  ". اننا ال ننوي مفاجأة أحد في أي وقت... لنكون واضحين ... أن نقول 
قيام دولة "سرائيل، فضالً عن إتجاه امن " تعهدنا الكامل"واليات المتحدة ما زالت ملتزمة وتابع ان ال

سنكون حاضرين في كل وقت، : "وأضاف". فلسطينية جديدة لها مطالب مشروعة في شأن السيادة
  ".وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا من أجل ارضاء كل األطراف

 األسبوع المقبل "سرائيلإ" أوباما تعتقد أن الوفد الذي سترسله  ان ادارة الرئيس باراكوأضاف جونز
، على رغم قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي "قوياً"للمشاركة في قمة األمن النووي في واشنطن سيكون 

من الواضح أننا نود حضور رئيس الوزراء، لكن نائب رئيس الوزراء "، وبنيامين نتانياهو عدم المشاركة
 "إسرائيل"وأضاف أن العالقات بين الواليات المتحدة و".  وسيكون وفداً اسرائيلياً قوياًسيقود وفداً،

  ".مستمرة وعلى ما يرام ومتواصلة"
10/4/2010الحياة،   

  
  "إسرائيل"منظمة إسالمية بريطانية تطلق حملة ضد مرشحين مؤيدين لـ": جويش كرونيكل" .43

 الصادرة من لنـدن أمـس الجمعـة أن منظمـة            "جويش كرونيكل "ذكرت صحيفة   ): يو بي أي   (–لندن  
إسالمية أطلقت حملة ضد المرشحين المؤيدين إلسرائيل وللحرب في االنتخابات العامة البريطانية التـي              

وقالت الصحيفة إن اللجنة اإلسالمية للشؤون الخارجية أعلنت أنها         . ستجري يوم السادس من مايو المقبل     
انيين المعروفين بتأييدهم إلسرائيل ومعاداة اإلسالم، بعد أن صـار          ستستهدف النواب والمرشحين البريط   "

 دائرة انتخابية يفوق عدد األكثرية المطلوبة لتحقيق الفوز بمقاعدها في االنتخابـات             82عدد المسلمين في    
ستركز مصادرها علـى مقعـد مدينـة        "وأضافت أن اللجنة اإلسالمية للشؤون الخارجية       ".العامة المقبلة 

الذي يشغله وزير الدولة لشؤون الهجرة فيل ووالس بعد أن انتقد زواج األقـارب فـي الجاليـة                  أولدهام  
  ".اإلسالمية

وأشارت إلى أن المنظمة طلبت أيضاً من الناخبين المسلمين في منطقة هندون الواقعة شمال غرب لنـدن                 
 المعـروف بدفاعـه     التصويت لصالح أي مرشح باستثناء النائب عن حزب العمال الحاكم أندرو دزمور           

ونـسبت الـصحيفة إلـى رقيـة        . القوي عن الصهيونية، ووزعت منشورات أمام مسجد هندون تهاجمه        
لم يعد بمقـدور حـزب العمـال    "دادهيواال منسقة الحمالت في اللجنة اإلسالمية للشؤون الخارجية قولها       

إجراءات حاسـمة مـن قـضية       االستهانة بالناخبين المسلمين بعد تحولهم إلى جيل مسّيس يطالب باتخاذ           
  ".فلسطين وحتى تشريعات مكافحة اإلرهاب

10/4/2010الراي، الكويت،   
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  "الدور األمريكي المفقود في عملية السالم وأوباما .44

أظهر عجـز الرئيس أوباما عن إثنـاء رئـيس الـوزراء        : swissinfo.ch – واشنطن   –محمد ماضي   
 جديدة للمـستوطنين اليهود في القـدس الـشرقية، مـدى           اإلسرائيلي نتانياهو عن خطّـة بناء مساكـن     

الشّـلل الذي يـصيب اإلدارة األمريكية، عندما يتعلّـق األمر بمـمارسة الـضغط األمريكـي علـى               
إسرائيل، رغم إعالن أوباما أن االستيطان يقوض حّل الدولتيـن، الذي يـرى أنـه أمـر مــحوري                  

  .بالنِّـسبة لألمن القومي األمريكي
واستطاع نتانياهو أن يتحّدى عّدة مرات في أقل من أسـبوع واحـد طلـب اإلدارة األمريكيـة بوقـف                    
االستيطان في القدس الشرقية، مؤكِّـدا في واشنطن أن القدس ليست مــستوطنة ولكنهـا عاصــمة                

  .إسرائيل
حّل الصـراع العربي وإن كان تصلّـب نتانياهو ليس جديدا، فإن الجديد هو إيمان إدارة أوباما بضرورة            

 اإلسرائيلي كبـؤرة للتوتُّـر تحـول دون االستـقرار ودون تحقيق سياسة أوباما بفتح صفحة جديـدة       -
مع العالميـن، العربي واإلسالمي، بل وشهد الجنرال ديفيد باتريوس، رئيس القيادة األمريكية في الشرق              

 -األمريكي، بـأن اسـتمرار الـصـراع العربـي          األوسط أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ        
اإلسرائيلي يـغذِّي جذوة مشاعـر العداء للواليات المتحدة في المنطقـة، بـسبب مــحاباة واشـنطن                

  .ومساندتها إلسرائيل، مما يـعرض حياة األمريكيين للخطر
ن واإلسـرائيليين، الـذي     ومع أن أحدث استطالع للرأي العام األمريكي حول الصـراع بين الفلسطينيي          

من األمريكيين يعتقـدون بأن اسـتمرار الـصراع        % 81أجرته مؤسسة زغبي إنترناشيونال يظهر أن       
يرون أن على الـرئيس أوبامـا أن        % 40يـلحق آثارا سـلبية بالمصالح القومية األمريكية، وأن نسبة         

رسمي إلدارة أوباما ال يدّل على وجـود       يتصّرف بحـزم مع إسرائيل لوقْـف االستيطان، فإن الموقف ال        
  .إستراتيجية محّددة للتّـعامل مع تصلّـب نتانياهو، خاصة فيما يتعلّـق بمدينة القدس

فعلى سبيل المثال، لم يجرؤ فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكيـة علـى تــكرار       
ـ       دت في حضور وزيرة الخارجية األمريكية في اجتمـاع         موقف اللجنة الرباعية للشرق األوسط، التي أكّ

إن الطريقـة   : "موسكو، أن القدس الشرقية أرض محتلّـة ويجب عدم االستيطان فيها، بل قال المتحـدث             
، "الوحيدة للتوصـل إلى حلٍّ للدعاوى المـتنازعة على مستقبل مدينة القدس، هو المفاوضات المباشـرة            

رب الذين أمضـوا عشرات السـنين ينتظرون الضغط األمريكي على إسـرائيل        وهكذا، فإن الزعماء الع   
إلـى  ) ليبيـا (لتعويض الخلل في ميزان القوة بين الطرفيـن المتفاوضيـن، وصلوا في قّمـة ســرت              

قناعة بأن الحل السـلمي عبـر الضغط األمريكي، سـراب وأن قّوة إسرائيل العسكرية تفرِض األمـر               
ل لهم وال قُـوةالواقـوـع وأنه ال ح.  

  خلل في اإلستراتيجية
 إلى الدكتور منذر سليمان، الخبير االستراتيجي ومـدير مركـز الدراسـات             swissinfo.chتوّجـهت  

العربية واألمريكية في واشنطن لتقيـيم إستراتيجية أوباما في التعامل مع إسرائيل لدفْـع مسيرة الـسالم               
ما عندما طلب من إسرائيل وقْـف النشاط االستيطاني، كشَـرط السـتئناف عمليـة             لقد أخطأ أوبا  : "فقال

السالم، ألنه بذلك واصل سياسة أسالفه الذين قبلوا بمزاعم إسرائيل بأن األراضي الفلسطينية مــتنازع               
ـ          . عليها وأن إسرائيل ليست دولة محتلّـة      رة فقد سمح بذلك لنتانياهو بتقديم حلٍّ وسط، وصـفتْــه وزي

الخارجية هيالري كلينتون بأنه تنازل لم يسبـق له مثيل، وهو تجميد اإلستيطان لمـّدة عـشرة أشـهر                  
واستثناء القدس من ذلك التّـجميد، وكان من الحـنكة السياسية أن يعود أوباما إلى موقف الرئيس كارتر                

نون الدولي، الذي ال يسمح للدولة      المبدئي القائل، بأن المـستوطنات غير شرعية وأنه يتعّيـن تطبيق القا         
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التي قامت باإلحتالل بضّم األراضي المحتلّـة أو تغيير طبيعتها، وقد وقَـع الزعماء العرب فـي نفـس                 
  ".الخطإ اإلستراتيجي، حينما لم يصـّروا على ضرورة تفكيك المستوطنات

ية على إمكانية أن تُـسفـر جهود      وقال الدكتور منذر سليمان، إن أوباما راهـن في بداية فترتـه الرئاس          
تشكيل الحكومة اإلسرائيلية عن حكومة ائتالفية بين حـزبـي كاديما والعمل، لكي يمكن التعـاون مـع                
مبعوثه الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل في السـعي لتحقيق حّل الدولتيـن، ولكن وصول نتانياهو              

ب دينية متشددة، سرعان ما كسر شوكة المطالبـة األمريكيـة           وتحالُـفه المستند إلى حد كبير إلى أحزا      
بوقْـف االستيطان ليخرج أوباما معترفا بأن سقْـف التوقعات الذي وضعه، كان أعلـى مّمــا يمكـن                 
تحقيقه، وبالتالي، تراجعت إستراتيجية أوباما من التّـشديد على ضرورة وقـف االسـتيطان كـشَـرط               

رة، إلى محاولة التّـرتيب لمحادثات غيــر مباشـرة بـدون شُــروط             الستـئناف المفاوضات المباش  
مـسبقة، كغطاء للفشل األمريكي في القـيام بدور الشريك النّـزيه، الذي يدفع الطرفيــن إلـى حـّل                 
الدولتيـن، ووجد نتانياهو الفُـرصة سانـحة لإلعالن عن خطّـة لبناء ألف وست مائة وِحـدة سـكنية                

ي القدس الشرقية، مع وصول جوزيف بايدن، نائب الرئيس األمريكـي إلـى إسـرائيل،              للمـستوطنين ف 
  .ليـظهِـر للعالم أنه ليس بوسع إدارة أوباما إرغامه على وقْـف االستيطان

وأعرب الدكتور منذر سليمان عن اعتـقاده بأنه مع تصاعـد مساندة الجمهوريـين، بـل وكثيـر مـن               
 لنتانياهو، سيزيد موقف أوباما ضـعفا إزاء ما يــمكن عملـه لمواجهـة              الديمقراطيين في الكونغرس  

التعنُّـت اإلسرائيلي ورفْـض المطالب األمريكية بوقْـف االستيطان والقيـام بـإجراءات تُــشجـع             
  .الفلسطينيين على قبـول المحادثات غيـر المباشرة

نتانياهو، أن الديمقراطيين ال يريدون خـسارةَ       وقال، إنه مّمـا يزيد موقـف أوباما ضـعفا في مواجهة          
المزيد من مقاعـدهم في انتخابات التجديد النِّـصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، لذلك، سيــحاولون              
حشْـد أصوات اليهود األمريكيين والحـرص على عدم الّدخول في مـواجهة مـع إسـرائيل، ولـذلك                

ـ      عتيم على حجـم الخـالف بين نتانياهو وأوبامـا فـي لقائهمـا            أيضا، حرِص البيت األبيض على التّ
  .خلْـف أبواب مـغلقة ودون صـدور أي بيان مـشترك أو تصريحات للصحفيين

  ضعف اإلرادة السياسية
 رامسي كالرك، وزير العدل األمريكي األسبق وسألته عن األسباب التي يراهـا             swissinfo.chوالتقت  

أوباما عن ممارسة الضغط على إسرائيل، بعد أن اقتنعت بأن تسوِية الصـراع            سببا في عجـز الرئيس     
لقد أحاط أوباما نفسه بمستشارين مقّربين مـن اليهـود         : "يصب في مصلحة األمن القومي األمريكي فقال      

األمريكيين المـتعاطفين مع إسرائيل ولم تغيـر حقيقة أن حّل الـصـراع يخـدم المـصالح القوميـة                 
األمريكية من طبيعة التأييد األعمى من مـعظم أعضاء الكونغرس إلسرائيل، لذلك، أصبح من الـصعب               
بمكان على الرئيس أوباما اتِّـخاذ قرار بمـمارسة الضغط األمريكي المطلوب على إسرائيل لتحقيق حلِّ              

ـ        . الدولتيـن، الذي يـسانده أوباما    ختلفة، إال إذا توفّــرت     لذلك، يجب أن ال نتوقّـع إسـتراتيجية مـ
للرئيس أوباما اإلرادة السياسية القوية ليتّـخذ موقـفا أكثر جسارة إزاء التـصلُّـب اإلسـرائيلي فيمـا                

  ".يتعلّـق باالستيطان
وأعرب وزير العدل األمريكي األسبق عن قناعته بأنه ال توجد لدى الرئيس أوباما إستراتيجية واضـحة                

ماء إسرائيل بشكل مـختلف عن الحكومات األمريكية المتعاقبة، التي سـمحت    المعاِلـم للتّـعامل مع زع   
يـمكن ألوباما أن يطرح إستراتيجية جديدة      : "إلسرائيل دائما بالتملّـص من التزاماتها دون عـقاب وقال       

في ضـوء تعنُّـت نتانياهو، يتخطّـى من خاللها الضغوط الداخلية األمريكيـة بعـدم الـصـدام مـع                 
سرائيل، بطرح مبادرة سالم أمريكية تنسجِـم مع قرارات مجلس األمـن ومرجِــعية األرض مقابـل                إ

السالم، بل وتأخذ في االعتبار التّـفاهمات التي تّم التوّصـل إليها بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خـالل               
متحـدة والمجتمـع    أكثر من عشرين عاما من المفاوضات المباشرة، على أن يحشد لها تأييـد األمـم ال               
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األوروبي، بحيث يشارك الجميع في إجبار إسرائيل على إدراك أنه لـيس بوسـعها االستــمرار فـي                  
مواصلة االستيطان واالحتالل بشكل يـحـول يوما بعد يوم دون تحقيق حّل الدولتيـن، على أن يقنـع                

  ".ألمريكيةالرئيس أوباما الشعب األمريكي بأن الحّل يخدم المصاِلـح القومية ا
  الّدور األمريكي المفقود

ويتّـفق الدكتور زبجنييف بريجينسكي، المستشار السابق لألمن القومي األمريكي مع هذا التحليل ويقول،             
إنه ال الطرف الفلسطيني قادر وحده على اتِّـخاذ القرارات الّصـعبة التي يحتاج إليها للتوّصــل إلـى                 

طرف اإلسرائيلي قادر على الخروج عن المواقف التقليدية الّرافضة لتقديم          تسوية نهائية للصـراع، وال ال    
التّـنازالت المطلوبة لتحقيق حّل الدولتيـن، لذلك، يتعّيـن على الـرئيس أوبامـا أن يــعيد الـدور                 
األمريكي المفقود في عملية السالم والتخلّـي عن فكرة أنه ال يـمكن فرض حّل على الطرفيــن وأن                 

يجـب أن يــدرك     : "ّل يجِـب أن يتّم من خالل المفاوضات بين طرف ضعيف وطرف باِلـغ القوة            الح
الرئيس أوباما أنه لو ترك الطرفيـن يتفاوضان، استـنادا إلى مواقفهما المبدِئـية وعدم التكافُــؤ بـين         

يس أوباما مبادرة سـالم     قوتيـهما، فلن يـمكنهما التوّصـل إلى تسوية أبداً، لذلك، يجب أن يطرح الرئ           
أمريكية تشمـل المعاِلـم الرئيسية ِلـما يـمكن أن يشكِّـل حلوال للقضايا الرئيسية التي تستنـد إليهـا               

  ".التسوية على أساس حّل الدولتيـن، الذي يدعمه المجتمع الدولي وتوافـق عليه الدول العربية
 الكثيرة حول مدى التـزام حكومة نتانيـاهو بحـلِّ          ويعتقد الدكتور بريجنسكي أنه، في ضوء التساؤالت      

الدولتيـن والفجـوة الواسعة بين قَـبوله قوالً بذلك الحّل وبين فـعله من خالل اإلجـراءات اُألحاديـة                
الجانـب، التي يتّـخذها ويضعـها موضـع التّـنفيذ، ليجعل التوّصـل إلـى حـّل الدولتيــن أمـرا        

 الحاجة العملية إلى طرح الرئيس أوباما لمبادرة سالم أمريكية تقدم أفكارا عملية،             صعـب المنال، تزداد  
مثل ضرورة اقتسام القدس ومنح الفلسطينيين مساحات من أرض إسرائيل تُــوازي مـساحة الكُــتل                

عّمـا االستيطانية الّضـخمة، التي اقتطعتها من الضفّـة الغربية، وتقديم تعويضات لالّجئين الفلسطينيين            
  .فقدوه وضمان التّـواصل الجغرافي ألراضي الدولة الفلسطينية، التي ستكون منزوعة السـالح

  توقيت الّضـغط األمريكي
أما روبرت مالي، المستشار السابق للرئيس كلينتون لشؤون الشرق األوسط، فيعتقد أن ما منع الـرئيس                

ما يتعلّـق بإصراره على بناء المـستوطنات فـي         أوباما من مـمارسة الضغط العـلني على نتانياهو في       
القدس الشرقية، هو أنه يـدرك أن ائتـالفه الحكومي الهشّ، يـمكن أن ينهار إذا رضــخ للـّضـغط                 

يمكن أن يـمارس الرئيس أوباما ذلك الضغط، ولكن فـي          : "األمريكي وأوقَـف عمليات البناء اآلن وقال     
النهائية من التفاوض حول مستقبـل مدينة القدس، إذا كتب للمفاوضات          الوقت المالِئـم، مثل المراحـل     

فالرئيس أوباما مستعّد لممارسة الّضـغط األمريكي على إسرائيل ويجب أن نُـدرك أن            . أن تُـستَـأنف 
األزمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل لم تحّل، ولكن تّم تأجيلها على أمـل قَــبول إسـرائيل بقائمـة                   

بات التي قّدمها الرئيس أوباما لنتانياهو، لكي يـمكن اجتذاب الفلسطينيين إلى مائدة المحادثات غير              الطّـل
  ". المباشرة

غير أن دانيال كيرتزر، السفير األمريكي السابق لدى إسرائيل، فيرى أن االنتقال األمريكي من رعايـة                
 مباشرة يعود بعملية السالم عشرين عاما       مفاوضات مباشرة إلى القـيام بدور وسيط في محادثات غيـر        

إلى الوراء، في غـياب موقف أمريكي واضح، مثل إعالن أن أساس المحادثات هو حـدود مـا قبـل                  
  . 1967حرب عام 

من جانبه، يعيب السفير ديفيد ميللر، المساعد السابق للمنسـق األمريكي لعملية سالم الشرق األوسـط،               
   أنها استسلَـمت لموقـع الرّد على األفعال، بدالً من أن تطـرح إسـتراتيجية              على إدارة الرئيس أوباما   
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واضحة إزاء عملية السالم وتدفَـع الطرفيـن نحو تحقيق تقّدم رئيسي، وِفق ما تّم االتفاق عليه كأسـس                
  .للتسوية خالل عشرين عاما من المفاوضات المباشرة

  9/4/2010سويس انفو، 
  

   الداخل  من"إسرائيل"تآكل  .45
  فوزي األسمر. د

يعصب على المراقب من الخارج أن يدخل إلى أعماق الصراع الدائر داخل إسرائيل، والتحديات التـي                
فالواقع أن هناك أكثر من تحد وأكثر من محور يدور فيها هذا الصراع والـذي               . تواجهها حكومة وشعبا  

 ولكن هنـاك ثـالث تحـديات أساسـية     .يترك بصماته على كل مجريات الحياة داخل الكيان الصهيوني    
  . يواجهها  هذا الكيان 

ففي المقدمة يقف الصراع النفسي بين السير في الطريق التي شقتها الحركة الصهيونية له، وبين التعامل                
ولهذا السبب تطفو على السطح خالفـات أساسـية بـين اليمـين واليـسار      . مع الواقع المحلي والعالمي 

وهنـاك  . الصهيوني والحركات والطوائف الدينية اليهودية الموجودة في إسرائيل       الصهيوني وبين اليمين    
  . 1948التحدي الذي يبرزه عرب 

وهـذا هـو الـسبب      . فقد كان اليسار الصهيوني دائما حذر من سيطرت اليمين الصهيوني على الـبالد            
دافيد بن غوريـون، بـأن      الرئيسي الذي دفع أحد مؤسسي الدولة الصهيونية والحركة العمالية اليهودية،           

 22يـوم  (عندما رست أمام شواطئ تـل ـــ أبيـب      " ألطلينا  "يصدر أوامره بقصف وإغراق السفينة      
  ). 1948يونيو / حزيران

 شابا يهوديا قادمين مـن أوروبـا        930السبب في ذلك يعود إلى أن هذه السفينة كانت تحمل على متنها             
وبالفعل قام مقـاتلون    .  مناحيم بيغين، مع أسلحتهم وعتادهم     التي كان يتزعمها  " إتسل"ينتمون إلى منظمة    

التابعة لليسار الصهيوني بقيادة الجنرال يغال يادين بقصف السفينة وإغراق كل من            " الهاجناه"من منظمة   
لو وصلت هـذه    : "وفي تصريح نسب إلى بن غوريون  يقول فيه        . فيها من البشر مع سالحهم  وعتادهم      

  ". لبالد الختل توازن القوى وخسرنا السيطرة على الحكمالمجموعة إلى داخل ا
ولم يكن هذا مجرد عمل عابر أو تصريح لتبرير األوامر التي أصدرها بن غوريون في حينه، بل كانت                  

في مقـال كتبـه أحـد        ) 31/3/2010" (هآرتس"وقد نقلت صحيفة    . هذه عقيدة راسخة في فلسفة حياته     
  : مير أورن، اقتباسا مطوال  ننقله كما وردمحلليها السياسيين الرئيسيين، أ

انتظر رئيس المخابرات اإلسرائيلية العامة، عاموس مانور، في مبنى الكنيست القديم في القدس، رئـيس               "
الوزراء في حينه دافيد بن غوريون والذي إنتهى من إلقاء خطابه، عن نيته في إقامة الحكومـة الجديـدة     

وبعد عدة سنوات روى مانور لصديق له وهو رجل         . ي اإلسرائيلي بدون حزب حيروت والحزب الشيوع    
وبين بن غوريون وهمـا فـي طريقهمـا         ) أي بين  مانور   (األعمال إسحاق غاديش عن حوار دار بينه        

  . لمكتبه
سأل مانور لماذا حكومة بال حزب حيروت؟ إنني أفهم أن تقوم حكومة بدون الحزب الـشيوعي، ولكـن                  

وكعادته لـم   . يهود، وصهيونيون، ووطنيون  ) أي أعضاء هذا الحزب   (ا؟ إنهم   بدون حزب حيروت؟  لماذ    
وعندما وصال إلى مدخل مكتب رئيس الوزراء، توقف  وأمـسك بأحـد أزرار              . يجب بن غوريون فورا   
  ". عاموس، أنهم  متهورون، أعطهم الحكم وقد يعملوا على القضاء على الدولة: معطف مانور وقال له

ولعـل  . من يزال يعتقد أن بن غوريون على حق في تقييمه لموقف اليمين الصهيوني            فهناك في إسرائيل    
الصراع األخير بين بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي باراك أوباما قد أقنع الكثيرين بوجهة نظـر بـن                 

  .  سنة من وفاته37ولهذا السبب أعيد نشر هذه األفكار بعد . غوريون
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فقد قويـت   .  اليهودي في إسرائيل هو موقف المستعمرين والمتدينين اليهود        والتحدي الثاني داخل المجتمع   
وقد ظهـر   . شوكتهم مع وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وسيطرتهم على األغلبية في الكنيست            

  . الصراع بين العلمانيين والمتدينين في أكثر من موقف لدرجة التصادم بين الفريقين وسقوط جرحى
لبة من جانب األحزاب المتدينة بضرورة تغيير بعض المنـاهج التعليميـة لتتوافـق مـع                ثم بدأت المطا  

  . التطلعات التي تتبناها هذه األحزاب، وهو أمر أثار غضب الكثيرين من اليهود في إسرائيل
ولم تقتصر األمور عند هذه الحد، بل أخذ المستعمرون والمتدينون اليهود بتحدي الحكومة اإلسـرائيلية،               

هذا إضافة إلى   ) 23/2/2010هآرتس  " (جالي يسرائيل "اموا محطة إذاعة خاصة بهم أطلقوا عليها إسم         فأق
الصحف والمطبوعات األخرى التي تصدرها هذه المستعمرات اليهودية، والتي تحمل النقد والتحـريض             

  . على الحكومة وحركات السالم في إسرائيل والعالم
 قلقهم بسبب رفض بعض الجنود المتدينين تنفيذ أوامـر قـادتهم            وقد أعرب قادة الجيش اإلسرائيلي عن     

المتعلقة بالمستعمرات اليهودية والمستعمرين اليهود وقد طالب هؤالء القادة بضرورة اقـتالع األعـشاب              
  ). 17/11/2009معاريف (البرية المتفشية  بالجيش 

 الحاخام زلمان ميالمد من الجنـود  ورفع المتدينون هذا الوضع درجة إضافية، عندما طلب القائد الروحي  
المتدينين القيام بمظاهرات احتجاج أمام معسكراتهم ضّد أوامر قـادتهم التـي تطالـب بتفريـغ بعـض                  

  ) 23/12/2009يديعوت أحرونوت ). (العشوائية(المستعمرات 
 أن  جاء فيه ) 2/6/2009(واسعة االنتشار قبل سنة     " يديعوت أحرونوت "وفي مقال مطول نشرته صحيفة      

  . القيادة الدينية تحرض الجنود على الفتك بالفلسطينيين ويقف قادة الجيش ال حول لهم وال قوة
أنظروا ماذا يحدث فـي جـيش الـدفاع         ... الشيء المخيف هو المسيرة التي نمر بها        : "تقول الصحيفة 

يـضعها الرجـل    التـي   (ففي الحرب األخيرة في غزة افتخر الجنود الذين يلبسون القبعات           . اإلسرائيلي
ولكن تبين  . بعددهم الكبير في الوحدات المقاتلة وبين القادة في الجيش أيضا         ) المتدين اليهودي على رأسه   

أيضا أن بعض القادة المتدينين في الجيش رافقوا هؤالء المقاتلين وشجعوهم على القتال، بل وزعت هـذه   
وتقول هذه الكتيبات   . ة وتحذرهم من الرحمة بهم    القيادة كتيبات للجنود تطالبهم فيها بمعاملة العدو بوحشي       

أنه يجب عدم التنازل عن أية قطعة من أرض إسرائيل، ألنه ال يوجد أي حق للفلسطينيين للعيش عليهـا                    
  ". وطبعا يجب عدم منحهم دولة

أنه  بالمائة من الشباب يعتقدون      21وتبين من استطالع للرأي العام اليهودي في المستعمرات اليهودية أن           
كما تبين  . يجب معارضة إخراجهم من مستعمراتهم بقوة السالح إذا حاول الجيش اإلسرائيلي القيام بذلك            

 بالمائة من سكان المستعمرات اليهودية ال يعترفون بحق حكومـة إسـرائيل أن تقـرر إخـالء                  54أن  
 ونـشر يـوم     أجرى هذا االستطالع مركز أبحاث ترومان من أجل السالم ومقره القـدس           (المستعمرات  

هذه صورة مقتضبة عن بعض هذه التحديات التي تقلق الكثير من اإلسرائيليين ومن قادة              ). 31/3/2010
  . الجيش وقليل من قادة اليمين الحاكم

 الذي واكب كل األجيال العربيـة فـي الـداخل منـذ النكبـة               48وأما التحدي الثالث فهو تحدي عرب       
دي الذي يواجهه الكيان الصهيوني خصوصا من األجيـال العربيـة           وقد كُتب الكثير عن التح    . الفلسطينية

  . التي ولدت وتثقفت وترعرعت  في إسرائيل
وقد جاءت أخر إشارة  إلى ذلك  من  وزير الحرب اإلسرائيلي السابق، موشه أرنس في مقال له حّمـل                     

الحكومات لم   خصوصا األجيال الصاعدة كون أن هذه        48فيه حكومات إسرائيل مسؤولية تطرف عرب       
يوم "وإلثبات وجهة نظره، أشار أرنس في مقاله إلى مظاهرة          .  في حياة الدولة   48تعمل على دمج عرب     

التي انطلقت في قرية سخنين في الجليل، حيث رفع المتظاهرون الشباب صور السيد نصر اهللا،               " األرض
  . )6/4/2010هآرتس . (األمين العام لحزب اهللا، وصور للشهيد عماد مغنية
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فالموضوع الذي لم يتطرق إليه الكاتب هو أن دولة صهيونية ال يمكن لها أن تمنح مواطنين غير يهـود                   
ويرى الكثيـرون مـن المفكـرين       . فرصة االندماج في الدولة بدون التنازل عن أيديولوجيتها العنصرية        

لتحدي يتزايد بشكل     وهو أكبر تحد تواجهه إسرائيل منذ قيامها، وأن هذا ا           48اليهود أن موضوع عرب     
  . مستمر مع مرور السنين

هناك تحديات أخرى تواجه الكيان الصهيوني، ولكن التحديات الثالثة المذكورة أعالها هي التـي تلعـب                
دورا رئيسا في حياة رجل الشارع اليهودي في إسرائيل والتي يمكنهـا أن تقـرر الكثيـر بالنـسبة لـه              

  . ولمستقبله ومستقبل عائلته
  10/4/2010ق للدراسات الحضارية واالستراتيجية، مركز الشر

  
  الحرب القادمة خيار إسرائيلي واع وليس مخرجا من مأزق .46

  خالد خليل
لم يكن في يوم من األيام وضع أفضل من الوضع الحالي على المستويين العربي والفلسطيني الرسمي 

 .لصالح إسرائيل" تسوية"يتيح الفرصة أمام تحقيق 
اليات المتحدة بعد القضاء على عرفات ومحاصرة حماس داخل غزة إتمام سيطرتها فقد استطاعت الو

، وخلقت وضعا فلسطينيا جديدا )باستثناء سورية وحزب اهللا وحماس(التامة على الوضع العربي الرسمي 
سية داخل الضفة الغربية أصبحت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية أداة طّيعة بيدها على المستويات السيا

فسياسيا تّم االتفاق مع السلطة على شكل ومضمون الحل للقضية الفلسطينية ضمن . واالقتصادية واألمنّية
خطة أمريكية مفّصلة وتدريجية لبناء المؤسسات الفلسطينية تسير وفقا للتقارير الفلسطينية المنقولة على 

 . لسان رئيس الحكومة سالم فياض بخطوات حثيثة ومرضية
 الدعم االقتصادي الكبير والمتميز للسلطة هذا العام نجاح هذه الخطة ونجاعتها، حيث وفقًا وقد عّزز

للتقارير الرسمية وصلت الميزانية الفلسطينية الرسمية إلى ما يقارب بليون دوالر أمريكي، يشمل الهبات 
نصف (ل الخليج العربي األمريكية الرسمية وهبات االتحاد األوروبي والدول المانحة األخرى بما فيها دو

 ). مليون يورو من االتحاد األوروبي، والباقي من الدول األخرى168مليار دوالر من الواليات المتحدة، 
على المستوى األمني أنجز دايتون بناء األجهزة األمنية الفلسطينية التي تحكم قبضتها اليوم على المرافق 

مع إسرائيل فوقيا وتحتيا، أي على مستوى القيادات وفي األمنية الحيوية داخل الضفة الغربية، وتنسق 
 .الميدان

هذه التغيرات في السلطة الفلسطينية انعكست أيضا على مستوى الشارع الفلسطيني داخل الضفة الغربية 
من خالل تدعيم وبناء مؤسسات مجتمع مدني جديدة موالية ماليا وبرنامجيا للسلطة وصناديق الدعم التي 

وفي .  أجهزة المخابرات الدولية واإلقليمية وتعمل بشكٍل انتقائي ومدروس يخدم برامجها وأهدافهاتديرها
 .، ونبذ المقاومة"مكافحة اإلرهاب"مقّدمتها ما يسمى 

لقد تمكنت السلطة الفلسطينية من خالل استخدامها لقوة السلطة وسلطة المال فرض سطوتها على معظم 
وقد . بية، وأصبح بمقدورها التحكم أيضا بنبض الشارع الفلسطيني وحركتهمرافق الحياة في الضفة الغر

بينت أحداث القدس األخيرة عمق هذه السيطرة، ليس من حيث فرض مواالة الناس المباشرة لها، وإنما 
من حيث إطفاء جذوة النضال الفلسطيني، وإبعاد الجمهور قدر اإلمكان عن االحتكاك والمواجهة مع 

رأينا مثالً كيف لم تلقَ دعوة حماس إلى انتفاضة ثالثة تجاوبا يذكر من قبل قطاعات الشعب االحتالل، ف
 .الفلسطيني المختلفة

 فياض هي بمثابة الوضع األمثل لإلسرائيليين من أجل انجاز -هذه الحالة الفلسطينية بقيادة الثنائي عباس
 .تسوية تخدم بشكٍل أساسي المصالح اإلسرائيلية
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أن أي حساب منطقي سليم مبني على أساس المصالح االقتصادية والسياسية وحتى األمنية من الواضح 
 .فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية من شأنه أن يقود إلى هذا االستنتاج

إذن لماذا تعطل إسرائيل مشروع التسوية مع الفلسطينيين وتختلق األزمة تلو األزمة كلما سنحت الفرصة 
ال نعتقد أّن ذلك يندرج فقط في دائرة المناورة السياسية من أجل تحصيل ! ها؟إلجراء تقدم في مسار

المزيد من التنازالت الفلسطينية، وإنما أساسا يندرج في كون التسوية حاليا ليست في أولويات 
اإلستراتيجية اإلسرائيلية، حيث أّن ولوج مسار التسوية يترتب عليه استحقاقات من شأنها إعاقة تنفيذ 

، ومن أهم عناصر هذه 2006إلستراتيجية اإلسرائيلية الحقيقية، التي تبلورت في أعقاب حرب ا
اإلستراتيجية الحفاظ على قيمة التفوق االستراتيجي أوالً، واستعادة هيبة الردع التي هّزتها تلك الحرب 

ية والسياسية والثقافية ثانيا، ليتسنى بالتالي فرض معادلة القوة العسكرية كصمام أمان للهيمنة االقتصاد
 .على المنطقة برمتها

حتى اآلن استطاعت إسرائيل خلق توازنات جديدة في المنطقة من خالل تجنيد النظام العربي الرسمي في 
مواجهة الخطر القادم من إيران، التي نجحت بدورها في إبرام حلف استراتيجي مع سوريا والمقاومة في 

 تحسين عالقاتها مع تركيا التي ترفض أن تكون على الحياد في معمان لبنان وفلسطين وماضية أيضا في
 . الصراعات اإلقليمية اآلخذة بالتمدد

فتركيا صديقة أمريكا والعضو في حلف الناتو ترفض في الوقت ذاته نظرية التفوق اإلسرائيلي وتتطلع 
 .وة اإلقليميةإلى تطوير مصالحها ودورها اإلقليمي الذي تستحق، ضمن لعبة توازنات الق

إسرائيل ترى أنها في سباق مع الزمن وتعمل جاهدة من أجل وقف هذه التطورات الدراماتيكية على 
الساحة اإلقليمية، وتعتبرها أهم بكثير من قضية التسوية مع الفلسطينيين، بل تعتبر نفسها قابضة على 

 .ديناميكية هذه التسوية وتستطيع تمريرها متى تشاء
، وأجرت أكبر "القبة الحديدية"أنجزت إسرائيل عسكريا بناء ) 2006بعد حرب (الماضية خالل السنوات 

وقد بدأت بعد عيد الفصح . مناورات في تاريخها مع الجيش األمريكي، قبل أشهر، تتويجا لذاك االنجاز
 عملية قد مباشرةً بتوزيع الكمامات الواقية على المواطنين بشكل متزامن في جميع أنحاء البالد، وهذه

تنتهي خالل شهر أو اثنين على األكثر، ولن تستمر حتى نهاية العام القادم، كما أوردت تقارير صحفية 
 .سابقة

إسرائيل تعلم أن أعداءها لن يبادروا بشن حرب عليها وأنهم ليسوا معنيين في هذه الحرب في الظروف 
الصواريخ .  حماس المنطلقة من غزةالراهنة، وهي توزع الكمامات الواقية ليس تخوفًا من صواريخ

 .المؤرقة بالنسبة إلسرائيل هي تلك المنطلقة من لبنان أو سوريا أو إيران
ونتنياهو عالوة على كونه يمثل الرأسمال اإلسرائيلي األكثر جشعا، ويستمتع برؤية تجارة السالح 

قتصاد اإلسرائيلي وفتح أسواق تنتعش، يعلم أن حربا تكون فيها الغلبة إلسرائيل من شأنها إنعاش اال
جديدة إضافة إلى طموحه الشخصي بأن يكون البطل اإلسرائيلي األبرز من حيث استعادة هيبة الردع 

والتخلص بالتالي من مآزق إسرائيل التي خلقتها . وفرض معادلة التفوق اإلسرائيلي المطلق في المنطقة
 .الدبلوماسية اإلسرائيلية الموبوءة بليبرمان

قد نتنياهو أن التسوية مع الفلسطينيين لن تعطيه الزخم المطلوب في تحقيق هذه األهداف، وأّن ويعت
 .التسوية مع سوريا لن تمر إال وفقًا للشروط السورية العادلة باستعادة كل الجوالن

الحرب حسب الرؤية اإلسرائيلية ليست مخرجا من مأزق، بل هي خيار واع واستنتاج مدروس أفرزته 
وكعادتها ستختلق إسرائيل الذرائع الالزمة للمواجهة القادمة لتظهرها في مظهر . حرب تموزدروس 

 .الضحية المعتدى عليها بغية كسب معركة الرأي العام
السيناريو الذي أوردته نيويورك تايمز هذا األسبوع حول مواجهة مع إيران تشترك فيها سورية وحزب 

ومن المستحيل أن تقدم . حملة دعائية منظمة للحرب القادمةاهللا قد يكون منسقا مع الموساد ضمن 
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إسرائيل على خطوة إستراتيجية مثل ضرب إيران أو لبنان أو سورية كما يعرض السيناريو المذكور 
 . ومن المستبعد أن يكون الرد اإليراني ضعيفا كما يصفه هذا السيناريو. دون قرار أمريكي

ونة األخيرة بين القيادات اإلسرائيلية واألمريكية والتي شملت أعلى يبدو أن االجتماعات المكثفة في اآل
المستويات العسكرية واألمنية، والتي أعلن عنها أنها لمناقشة وضع التسوية مع الفلسطينيين، يبدو أنها 
ناقشت هذا الموضوع على هامش مناقشات الخطط األمنية اإلقليمية بما في ذلك المواجهة القادمة التي 

 . المتوقع أن تحصل حتما قبل إجراء تسويةمن 
في المنطقة، " الدولة األقوى"من وجهة النظر اإلسرائيلية ستكون هذه المواجهة مرتبطة بوجودها كـ

 .وستكون وجودية أيضا بالنسبة للمقاومة ولمحور السوري اإليراني
  9/4/2010، 48عرب

  
  ! تخرج القدس من كل مبادرات التسوية"إسرائيل" .47

  ّصارسليم ن
عندما أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ان القدس بقسميها الغربي والشرقي، هي عاصمة 

  .قمة دعم صمود القدس» قمة سرت«إسرائيل الموحدة، ردت عليه الدول العربية بإعالن 
ية تهدف وأكد قادة الدول العربية في البيان الختامي، اعتماد خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانون

الى تعطيل مساعي إسرائيل لضم القدس الشرقية، وخصصوا مبلغ نصف بليون دوالر كبادرة أولى 
  .لمواجهة حملة التهويد واالستيطان

وكانت إسرائيل قد مهدت لعملية ضم القدس أثناء نقل المراكز الحكومية من تل أبيب الى القدس عام 
 من أجل الضغط على اإلدارة بقصد 1996عام ثم شكلت جبهة داخل الكونغرس األميركي . 1950

وتولى يومها عملية تسويق هذا . إرغامها على نقل السفارة االميركية الى القسم الغربي من القدس
وقدم ). ديموقراطي(والسناتور باتريك مونيهان ) جمهوري(المشروع المريب السناتور بوب دول 

. ارجية بموعد بدء العمل في مبنى السفارة في القدسالشيخان مشروع قانون يربط اعتمادات اللجنة الخ
 سناتوراً، األمر الذي أثار قلق وزير الخارجية وارن كريستوفر، 62وخالل التصويت نال المشروع تأييد 

  .لذلك عارضه بشدة ألنه يلغي دوره كوسيط محايد يفترض فيه أال ينحاز إلسرائيل
كريستوفر، عقد السناتور جون كيل مؤتمراً صحافياً عقب صدور االعتراض الرسمي على لسان الوزير 

وقال ان الوضع . هدد فيه بتجميد مخصصات الخارجية إذا لم يتم نقل السفارة األميركية الى القدس
والواليات المتحدة ليست محايدة في . النهائي لعاصمة إسرائيل لن يكون مطروحاً على طاولة المفاوضات

  .ن تنفيذ حقوق اليهود في وطنهم القومي التاريخيهذا الموضوع، بل هي مسؤولة ع
الوزير الفلسطيني في حينه، المشرف على ملف القدس فيصل الحسيني، أحال المسألة الى مدير األوقاف 

وبعد مراجعة مستفيضة أثبت الحسيني بالوثائق ان األرض التي ستصادرها واشنطن . عدنان الحسيني
ومع ان . ية بعدما تنازل عنها الشيخ محمد الخالدي قبل مئتي سنةتعود ملكيتها الى األوقاف اإلسالم

القانون اإلسرائيلي يعتبر األراضي المتنازع عليها ملكاً لدائرة األراضي اإلسرائيلية، إال أن اإلدارة 
  .األميركية رفضت الدخول في مشاكل التملك

ضعة عملياً لسلطة رئيس بلدية  وإسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية كأنها محمية خا1996منذ عام 
وقد استخدمت قواتها العسكرية وابتزازها اإلعالمي لتكريس نفوذها داخل الضفة الغربية . القدس الغربية

ولكن الفلسطينيين رفضوا االعتراف بنظام . »دولة اليهود«والقدس الشرقية عبر هويتها الجديدة المسماة 
وطرد الذين يعيشون في ) خمسة ماليين نسمة (1948 لالجئي خوفاً من إلغاء حق العودة» االبرتهايد«

، ولكن اعتراض السلطة الفلسطينية لم يمنع إسرائيل من مواصلة )مليون ومئتي ألف نسمة(إسرائيل 
  .تغيير األمر الواقع، وتوسيع حجم االستيطان داخل جدار الفصل وخارجه
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و ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، بأن مع وصول باراك أوباما الى البيت األبيض، شعر نتانياه
ذلك . الخطاب الذي ألقاه الرئيس األميركي في جامعة القاهرة، كان يمثل بداية الخالف مع الحليفة الكبرى

، اعتبرها نتانياهو مطلباً ال يقل خطورة عن 1967ان الدعوة لوقف بناء المستوطنات والعودة الى حدود 
وفي لقائه مع الوزيرة هيالري كلينتون . ء سيناء من القوات اإلسرائيلية إلخال1956دعوة ايزنهاور عام 

قال لها نظيرها ليبرمان إن الضغط الدولي على بالده يحاكي الضغط الذي مارسته فرنسا وبريطانيا على 
ولكن ذلك التنازل، في نظره، مهد . بهدف إرضاء هتلر» السودات«تشيكوسلوفاكيا للتنازل عن مقاطعة 

  ! النفجار الحرب العالمية الثانيةالطريق
يستدل من المواقف المتشنجة التي تعمق هوة الخالف بين إسرائيل والواليات المتحدة، ان مطالب أوباما 
لن تجد رد الفعل المستحب لدى نتانياهو وحكومته المتزمتة، خصوصاً بعدما أصّر الوزير ليبرمان على 

وهذا يعني أن األزمة ستتفاقم ما لم يتدخل . قفه حيال إسرائيلمقاطعة البيت األبيض الى حين تليين موا
أو ما لم يعلن نتانياهو عن قبوله المطلب المتعلق بوقف . الكونغرس لمعالجتها على نحو مرضٍ للفريقين

. البناء في القدس الشرقية، مثلما أوحى بأنه قد يرضى بتعليق البناء في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر
مراقبون ان الحكومة االئتالفية سترفض خطة الرئيس السابق كلينتون للدولتين، التي اعتمدها ويؤكد ال

وفي هذا السياق أيضاً، أعلن ليبرمان ان الحكومة لن تجمد البناء في القدس . أوباما صيغة للحل النهائي
  .فقط، انما ستعود الى استئناف البناء في الضفة عقب انتهاء فترة اختبار النيات

خالصة األمر ان الحكومة اإلسرائيلية رمت الكرة في ملعب قادة الدول العربية الذين اجتمعوا في ليبيا 
، وترجموا دعمهم بتخصيص نصف بليون دوالر لم يصل منها »قمة دعم صمود القدس«: تحت شعار

هة المولجة كما ان نّص البيان الغامض لم يشر الى الج. الى الجامعة العربية دوالر واحد حتى اآلن
هل هي السلطة الفلسطينية وحدها؟ أم ان هناك هيئات ومؤسسات أهلية يمكن ان تشارك : بعمليات االنفاق

  !في دعم الصمود الشعبي؟
في مطلق األحوال، تبقى عملية اإلسراع في تهويد القدس قائمة إذا استمرت إسرائيل في ضم القسم 

جامعة العربية بإصدار بيانات الشجب واالستنكار، وهنا الشرقي، أو إذا اكتفت واشنطن والرباعية وال
تبرز الحاجة الى رسم استراتيجية مضادة يمكن ان تقرها قمة عربية طارئة بالتعاون مع مختلف 

ومثل هذا التجمع العالمي يمكن ان يحّد . المؤسسات والهيئات واالتحادات اإلسالمية والمسيحية في العالم
المتعاظمة التي يشكو منها البابا بنيديكتوس السادس عشر من خالل الحملة التي من الغطرسة اإلسرائيلية 

... وهذا ال يعني ان فضيحة استغالل األطفال جنسياً يجب السكوت عنها. تتعرض لها الكنيسة الكاثوليكية
م ألنه بل يعني ان ربط هذه المشكلة بمعاداة السامية، هو أمر هادف يراد من ورائه إدانة الحبر األعظ

تجرأ وأعرب عن حزنه العميق إزاء الوضع المؤلم في القدس، مشدداً على السالم في مدينة السالم التي 
  .تمثل الوطن الروحي لنصف سكان األرض

أثناء وجوده على رأس الحكومة سابقاً، حاول نتانياهو فتح نفق في أسفل المسجد األقصى المبارك، وكان 
التي طالبت بضمان حق اليهود في الصالة داخل » القدس اإلسرائيليةرابطة «ذلك نزوالً عند رغبة 

أحد أبواب (المسجد األقصى وفتح نفق يربط حائط البراق بشارع المجاهدين القريب من باب االسباط 
  .مقابل السماح لألوقاف بافتتاح المصلى المرواني في أوقات معينة) المسجد األقصى

اهو قراراً بإضافة الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن الشهر الماضي أصدرت حكومة نتاني
ورأى الفلسطينيون في هذه الخطوة استكماالً لخطة إسرائيلية تقضي . رباح الى المواقع الدينية اليهودية

واستغاللها في مشاريع سياحية يقدر لها أن )  موقعا150ً(بمصادرة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
وهذا ما أعلنه رئيس بلدية القدس الغربية نير بركان الشهر .  ماليين سائح في السنةتجتذب عشرة

حول مشاريعه ) تشاتام هاوس(الماضي في لندن، أثناء إلقائه محاضرة في المعهد الملكي للشؤون الدولية 
  .وأكد بركان أن خط السكة الحديد الذي يجمع شطري القدس سيدشن آخر هذه السنة. الجديدة



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1755:         العدد       10/4/2010السبت  :التاريخ

عاصمة موحدة أبدية لدولة اليهود، ادعى نتانياهو ان القدس الموحدة هي » أورشليم«تبريره إلعالن في 
وكان من الطبيعي ان تكبر هذه األكذوبة الخرافية التي جاءت في . ملك اليهود منذ ثالث آالف سنة

سادس قبل المسيح، التوراة على ألسنة كهنة بابل الذين وضعوا خمسة مجلدات يعود تاريخها الى القرن ال
ثم ... ثم أكذب... أكذب«: وقلّد اليهود في ادعاءاتهم هذه وزير اإلعالم النازي غوبلز صاحب نظرية

  .»!أكذب، فال بد أن يصدق الناس كذبة واحدة
والمؤسف ان هذه األكذوبة وجدت من يصدقها لكثرة تكرارها في وسائل اإلعالم، والشاهد على ذلك 

الملك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي شارل ديغول، قبل بضعة أيام من الحديث الذي جرى بين 
  .1967حرب 

ان إسرائيل أصبحت أمراً . يا جاللة الملك، يجب االعتراف باألمر الواقع: افتتح ديغول المحادثات بالقول
  .واقعاً

نغّير األمر الواقع، استغرب أن يصدر هذا الكالم عن شخصية تاريخية علمتنا كيف : أجابه الملك فيصل
  .ولو قبلت أنت وزعماء المقاومة الفرنسية باألمر الواقع النازي، لما استردت فرنسا سيادتها وحريتها

وعلى الفور استند ديغول في حديثه الى منطق اليهود الذين يزعمون بأن لهم في فلسطين حقاً تاريخياً، 
  !لى أرضهم الموعودة منذ ثالثة آالف سنةولكن لليهود الحق التاريخي في العودة ا: وعاد يقول

ولماذا نقبل بحق اليهود فقط في ضرورة استرجاع التاريخ : عندئذ أجاب العاهل السعودي بسؤال محرج
القديم؟ هل يحق للعرب اليوم استرجاع األندلس وغالبية الدول األفريقية مع كل ما كانت تمثله 

كل حال، ان الحفريات في القدس لم تكتشف حجراً واحداً إمبراطورية الفتح اإلسالمي من فتوحات؟ على 
  .يدل على وجود مملكة داوود

واألمر ذاته تقريباً حدث مع الرئيس حافظ األسد خالل زيارته األخيرة موسكو مطلع التسعينات، يوم 
وبرر . اجتمع بغورباتشوف الذي أبلغه عن السماح لمليون يهودي روسي بالهجرة الى إسرائيل

ان موسكو «: وأجابه األسد بالقول. »انهم يعودون الى أرضهم التاريخية«شوف قراره بالقول غوربات
واستناداً . ان يهود روسيا هم من ساللة يهود الخزر. الصديقة ترسل الى خصومنا مليون محارب آخر

من تهديد  ميالدية تخلصاً 741الى المعلومات التاريخية فإن شعب الخزر اعتنق الديانة اليهودية سنة 
  .»وضغط اإلمبراطورية البيزنطية من الغرب... اإلمبراطورية العربية اإلسالمية في الجنوب

تقوم «: يبقى ان نستشهد بالكالم الذي كتبه المستشار النمسوي اليهودي األصل برونو كرايسكي، الذي قال
 فلسطين، وهذا بالتأكيد من الصهيونية على أوهام تاريخية تدعمها آراء خاطئة بأن كل اليهود قادمون من

  .»صنع الحركة الصهيونية التي اختلقت مختلف االدعاءات لتبرير وجودها
ومن المؤكد ان نتانياهو يقوم بدور المثل الحي لهذه الحركة، خصوصاً ان والده يدعى بن زيون، أي ابن 

  !صهيون
  10/4/2010الحياة، 
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