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  حماس ترفض مقايضة قبولها المبادرة العربية للسالم بتعديل ورقة المصالحة .1

يرهن قبول القاهرة بإدخال تعديالت "رطاً مصرياً رفضت حركة حماس ش: نادية سعد الدين –عمان 
، بحسب "على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية بموافقة الحركة على المبادرة العربية للسالم

القاهرة تقدمت بشروط جديدة أبلغتها "ن حيث أوضح أ. المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة
بإبالغنا بها، وتقضي بقبولها إدخال تعديالت على الورقة وفق إلى مسؤول عربي رفيع المستوى قام 

وتشمل االشتراطات،  ".مطلب حماس، مقابل موافقة الحركة على برنامج سياسي ملحق بالورقة المصرية
 1967) يونيو(والمبادرة العربية للسالم، وبحدود الرابع من حزيران " بحل الدولتين"القبول "وفق بركة، 

حماس تعتبر تلك الشروط بمثابة ابتزاز سياسي "وأضاف إن  ".ود النهائية للدولة الفلسطينيةباعتبارها الحد
رفض الحركة التنازل عن الثوابت والحقوق الوطنية "، مؤكداً على "يخدم األجندة األميركية الصهيونية

لسطينية وتحقيق هذه الشروط تكشف عن أن المسألة ال تتعلق بالمصالحة الف"ورأى بأن  ".ثمناً للمصالحة
الوحدة الوطنية، وإنما محاولة إدخال حماس إلى مربع التسوية وتقديمها تنازالت سياسية ثمناً للمصالحة، 
كما هو مطلوب في غزة، حيث ترهن سلطات االحتالل رفع الحصار عن القطاع بشرط موافقة حماس 

فضها للشروط المصرية التي حماس أبلغت ر"وقال بركة إن  ".على شروط اللجنة الدولية الرباعية
اعتبرتها مستحيلة، حيث ال يمكن للحركة االعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن الثوابت والمبادئ 

تمسك الحركة بالمقاومة، وعدم االستسالم والرضوخ للشروط "، مؤكداً على "الوطنية مقابل المصالحة
تفاوض عن فتح وتنقل رسائل أميركية، ولكننا مصر "واعتبر أن  ".واإلمالءات األميركية والصهيونية
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دعا في هذا السياق و ".نريد مصالحة بأجندة فلسطينية وليس أجندة أميركية تحقق األهداف الصهيونية
إلى التحرك والمبادرة لجمع الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل تحقيق ) ليبيا(رئاسة القمة العربية "

  ".المصالحة والوحدة الوطنية
  11/4/2010د، االردن، الغ

  
  أزمة الكهرباءتبادل االتهامات بين حكومتي غزة ورام اهللا بسبب  .2

أن حكومتي غزة والضفة تبادلتا االتهامات على خلفية توقف عمل محطة  11/4/2010الحياة، نشرت 
  حكومة رام اهللا"حماس"اتهمت حكومة غزة التي تقودها حركة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، حيث 

 تفاقم أزمة انقطاع التيار إلىأموال الكهرباء، ما أدى " سرقة" بـ "فتح"برئاسة سالم فياض وحركة 
وقال الناطق باسم حكومة غزة  .الكهربائي في قطاع غزة، وتوقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل

حولتها على فتح تشارك في حصار غزة بعدما سرقت أموال محطة توليد الكهرباء، و"طاهر النونو إن 
فتح وحكومتها غير الشرعية المسؤولية الكاملة "وحمل . "فئة رواتب موظفيها على حساب معاناة شعبنا

  ."عن أزمة الكهرباء
زياد   وزير االقتصاد الفلسطيني قول،10/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم وفي السياق نفسه نقل 

فياض تسرق أموال " حكومة"إن  ):4-10(ت ، في تصريح صحفي السبفي الحكومة المقالةالظاظا 
نحن ال نريد أن نبقى حبيسي االحتالل وعمالئه، وال بد من فتح معبر : "وأضاف. كهرباء قطاع غزة

واختتم ". رفح لألفراد والبضائع، نريد امتداداً لنا على العالم العربي واإلسالمي وليس على االحتالل
إن حكومته تجري االتصاالت الالزمة لتوريد السوالر : "وزير االقتصاد الفلسطيني حديثه بالقول

  ".الصناعي والبنزين والسوالر العادي والغاز عبر فتح معبر رفح البري
 نفى غسان الخطيب مسؤول المركز اإلعالمي  11/4/2010الشرق األوسط،  أوردت ومن جهة أخرى

 توقفت عن دفع ثمن الوقود، وأكد أن االتحاد التابع للحكومة الفلسطينية في رام اهللا، أن تكون الحكومة قد
 ماليين يورو شهريا ثمنا للوقود، منذ شهور، وحول المبلغ لعائالت فقيرة 10األوروبي توقف عن دفع 

من المبلغ التي توقف االتحاد % 80وأوضح الخطيب أن السلطة أخذت على عاتقها دفع . في غزة
". من التزاماتها المالية% 100لطة ال تستطيع أن تغطي الس"األوروبي عن دفعه، كل شهر، موضحا أن 

المشكلة األساسية هي أن شركة الكهرباء التي يديرها مجلس إدارة من رؤساء بلديات حماس ال "وقال 
 ماليين شيكل 4حولوا ) شباط(في شهر فبراير "وتابع الخطيب  .تحول للسلطة ما تجبيه من المواطنين

، واتهم الخطيب الشركة بالتقصير، "ا نفس المبلغ وهذا الشهر لم يحولوا شيئافقط وفي الشهر التالي حولو
 ألفا يتقاضون 50 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من رام اهللا و80أنا قلت لهم مباشرة هناك "وقال 

 ألفا يتقاضون رواتبهم من األونروا، إذن هؤالء يشكلون نصف البيوت، فلماذا ال 20رواتبهم من حماس و
المؤسسات الحكومية ال تدفع، فليذهب أي صحافي في غزة للمؤسسات "ومضى يقول  ."نيدفعو

الحكومية، ويقول لنا كم هي مديونية هذه الوزارات، وأنا أقول لك أيضا، المسؤولون ال يدفعون، بيوت 
  "مسؤولي حماس أيضا يتراكم عليها ديون، ورغم ذلك السلطة تدفع كل ما عليها

  
  مات اإلسرائيلية األمريكية بممارسة التحريض ترفض االتهاالسلطة .3

، االتهامـات  أمـس رفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيـب  : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
عبر إطالق أسماء ناشطين فلـسطينيين تـصنفهم سـلطات          " التحريض"األميركية واإلسرائيلية بممارسة    
 تـصريح    فـي  وقال الخطيب  .ى شوارع في الضفة الغربية    عل" إرهابيون"االحتالل اإلسرائيلي على أنهم     

يجب أن يعلم الجميع أن السلطة ال تمتلك صالحيات إطالق أسماء أو تغييرها على شوارع في                : "صحافي
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فإن إطـالق أسـماء علـى       "وأوضح الخطيب، أنه حسب القانون الفلسطيني        ".الضفة الغربية أو غيرها   
س الحكومة أو السلطة، ومجالس إدارة البلديات منتخب من الشعب          الشوارع هو من صالحية البلديات ولي     

على إحـدى   ونفى الخطيب أن يكون تم مؤخرا إطالق اسم يحيى عياش            ".وبالتالي ال سلطة رسمية عليه    
 وال نجد سببا إسرائيليا إلثارتـه       1998أن الشارع موجود بهذا االسم منذ العام        " رام اهللا موضحاً     شوارع

إسرائيل تفتعل قضايا قديمة وسخيفة وتخترع أموراً تؤدي للفـت االنتبـاه عـن              : "أضافو ".هذه األيام 
الضغوط األميركية والدولية التي تتعرض لها بسبب مواقفها المعطلـة لمفاوضـات الـسالم والعمليـة                

إن كان تسمية أشخاص مجرمين بنظر الطرف األخر مشكلة فيجب أن           "وشدد الخطيب على أنه      ".السلمية
تحمل أسماء أناس قتلـوا     ) إسرائيل( هذا األمر كذلك على الطرفين ولنتساءل كم عدد الشوارع في            ينطبق

إسرائيل مليئة بالشوارع المسماة على أسماء قتلة مـن         " أن    وأضاف ".أبرياء فلسطينيين ويجرى تمجيدهم   
  ".أمثال مناحم بيغين واألرغون والليهي

  11/4/2010 لبنان-المستقبل 
  

   يني لتدنيس مقبرة مأمن اهللا  فلسطاستنكار .4
بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون، وإلى رئيس مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة، بخصوص التطاوالت 

مركز لكرامة "القدس بهدف بناء ما يسمى ، في )مأمن اهللا(اإلسرائيلية على حرمة المقبرة اإلسالمية 
 من قبل اإلنسانوطالب منصور بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق  .  "اإلنسان ومتحف التسامح

وبين أن هذه األعمال تدلل على أن إسرائيل . إسرائيل وتدنيس مقبرة المسلمين، مأمن اهللا، في القدس
 اعتمدت على التمييز ضد األماكن الدينية المسلمة ي التتعتزم االستمرار في سياستها غير القانونية

 عاما، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه االنتهاكات غير القانونية ومطالباً باتخاذ 62والمسيحية لما يزيد عن 
  .اإلجراءات الالزمة لوقفها

  11/4/2010البيان، اإلمارات، 
 

  سطيني تكبح قدرة االقتصاد الفل" اإلسرائيلية"المعيقات : فياض .5
ما زالت عبر جملة من المعيقات تكبح " "إسرائيل"قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أمس، إن 

وطالب فياض، في بيان عقب اجتماعه مع مارجريت  ."إطالق القدرة الكامنة لدى االقتصاد الفلسطيني
 وفي مقدمتها "اإلسرائيلية"عيقات بيجس رئيسة مؤسسة التنمية الدولية الكندية في رام اهللا، بإزالة كافة الم

النمو "وأضاف أن . رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان الحرية الكاملة لحركة البضائع واألفراد
االقتصادي الذي شهدته األراضي الفلسطينية في العامين الماضيين تم بفعل التدخل الحكومي المباشر، 

 )أ.ب .د . (" الفلسطينية من تحقيقهاوحالة األمن واالستقرار التي تمكنت السلطة الوطنية
  11/4/2010الخليج، اإلمارات، 

 
  نرفض االعتداء على السلم اللبناني: بو العينينأ .6

 أبو سلطان "فتح"جدد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون الالجئين عضو اللجنة المركزية لحركة 
لن تكون مالذاً آمناً "المخيمات في لبنان العينين، من مقر عمله في الضفة الغربية، موقف السلطة بأن 

  ."ألي جهة أو فريق يعتدي على السلم األهلي والمؤسسات في هذا البلد
 غالبية اللبنانيين ترى في السالح الفلسطيني داخل المخيمات ضرورة، إلى حين إيجاد حل أن"وإذ اعتبر 

واعتبر أن الحديث . "لما يرونه في مصلحتهممع اللبنانيين "، أكد أنه "سياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين
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القلق موجود عند الجميع، ولكن ": ، وقال"مبالغة وتضخيم لألمر"عن انفجار الوضع في مخيم عين الحلوة 
  ."االشتباكات الفردية والخالفات المحدودة ال يمكن أن تكون انفجاراً في الوضع األمني

11/4/2010الحياة،   
 

   ومقاومة االحتاللتيار اسالمي يسعى الى النهوض باألمةش األمة جي: ابو عبد اهللا الغزي .7
، في لقاء خاص أبو عبداهللا الغزي، أن غزة مراسلها من فتحي صباحعن  11/4/2010الحياة، نشرت 

تيار اسالمي يسعى الى النهوض باألمة من التخلف " عرف جيش األمة بأنه به جرى في قطاع غزة،
نشأة جيش األمة تعود الى أكثر من "وأضاف ان  ."الجبري في الدول اإلسالميةوالجهل الذي سببه الحكم 

وأن عناصر الجيش وأنصاره ...  سنة، لكنه بدأ عمله في شكل علني ومنظم منذ ست سنوات 20
عدد العناصر "وأوضح أن  ."منتشرون في غزة والخارج، وأتباعه موجودون أينما وجد المسلمون

 عنصر، فيما أن عدد أنصار الجيش في القطاع 200اً الى جيش األمة أكثر من العسكرية المنتمية فعلي
هناك التزاماً "وعن تمويل جيش األمة، قال إن  ."...الذين يعملون ضمن إطار الدعوة يقدر باآلالف 

شهرياً على كل موظف من عناصرنا، كما أن هناك من يقدمون لنا الدعم بالمال والسالح من غزة، 
وأضاف أن الجيش رفض تمويالً ايرانياً  ." قدمن لنا أكثر من الرجال داخل البلد وخارجهوهناك نساء

هناك تمويالً خارجياً، ليس من دول، من أفراد وبعض "وأشار الى أن . بسبب شروط رفض الكشف عنها
 ، قال انه حزب شيعي"حزب اهللا"وعن موقف الجيش من  ."الحركات اإلسالمية، خصوصاً السلفية منها

، يسعى بكل اإلمكانات الى نشر التشيع داخل صفوف المسلمين، لذا فنحن السلفيين نعادي هذا النهج
ونفى أي صلة  .نعاديه قوالً وليس فعالً، ففي هذه المرحلة ال نقاتل اال اليهود، وسنستمر في قتالهم

وقد تربطنا مع بعض هناك بعض االتصاالت في أمور محددة، "، مستدركاً أن "القاعدة"تنظيمية بتنظيم 
التنظيمات عالقة في وقت القتال، فمثالً الجبهة الشعبية وفتح العلمانيتان أعداؤنا ونحن نقاتلهما، عداؤنا 

وكذلك األمر مع حركتي حماس ... للمنهج والفكر، لكن اذا وجد أحدهما الى جانبنا في القتال ننسق معه 
الميداني خالل فترات االجتياحات فقط كي يتسنى والجهاد اإلسالمي، العالقة تقتصر على التنسيق 

أما الخالفات مع  . مع قوات االحتالل"لعناصرنا الوصول إلى مواقع المواجهة واالشتباكات المسلحة
ترجع الى خوض الحركة االنتخابات التشريعية وتقلدها زمام السلطة تحت سقف اتفاق "حماس، فقال إنها 

فتح وحماس تعذبان في "واعتبر أن . "قال عناصرنا ومالحقتهاأوسلو، وكذلك دور الحركة في اعت
، الفتاً الى أنه "سجونهما كل من يتم اعتقاله، فليس هناك سجين اعتقل لدى فتح أو حماس إال وتم تعذيبه

ونفى أن يكون للجيش أي عالقة بالتفجيرات الداخلية التي  .شخصياً اعتقل لدى سلطتي فتح وحماس
ساء أو محال بيع أشرطة الكاسيت أو مقاهي اإلنترنت وغيرها، بما فيها التي تستهدف صالونات الن

نتبنى الدعوة إلى اإلسالم بالكلمة، لكن حتى ": وقال .تستهدف حماس أو الحكومة التي تقودها الحركة
نا اآلن ندعو الى اإلسالم بالقول، فاذا كان هناك من يشرب الخمر فسننهاه عن شربها، فقد نكسبه الى جانب

وذلك إلى أن تكون لنا السلطة، فسنطبق تعاليم اإلسالم بالقول والعمل، وسنجلد شارب ... ويصبح داعية 
حض على نصرته و أسامة بن الدن، "القاعدة"وأشاد بزعيم تنظيم  ."الخمر وسنرجم الزاني وسنقتل القاتل

و أسماء مراجع الجيش من ورفض اإلفصاح عن أسم أ .ونصرة كل من يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا
 السلفية الجهادية "أنصار السنة"ونفى أن يكون أبو محمد المقدسي مرجع جماعة . السلفيين المعاصرين
وجوداً في األردن ولبنان وسورية ومصر ودول الخليج وبعض "وقال ان للجيش  .هو مرجع الجيش

 ."نا، ومنهم من ينتمون إلينا عسكرياً وفكرياًالدول اإلسالمية، ففي هذه الدول اتباع لنا يتبنون فكرنا ونهج
لمؤلفه الصحافي (الزرقاوي الجيل الثاني للقاعدة "وعن رؤية الجيش وأدبياته، أشار الى أن كتاب 

 أن يكون للجيش أي نشاط عسكري خارج قطاع يافان. "يمثل رؤية جيش األمة) األردني فؤاد حسين
، فنحن في تصورنا للصراع مع اليهود والصليبيين، يجب قد يكون في المستقبل"غزة، مستدركاً أنه 
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توسيع دائرة الصراع، ومهاجمة كل المصالح اليهودية في كل بقاع األرض، ومن يقف الى جانبهم، وهذه 
، لكن امكاناتنا اليوم ال تساعدنا، وفي أي لحظة قد تتوافر فيها اإلمكانات، )في المستقبل(الرؤية ستطبق 

في حال ثبت أن أبو مازن يساعد اليهود، "واعتبر أنه  ."لليهود أو من يساندهمفلن تكون طمأنينة 
توقعوا عمالً عسكرياً لجيش األمة ضد االحتالل سينطلق من جنوب لبنان "وقال . "رقبته) نذبح(فسنشخت 

  ."في أي لحظة ما لم يعمل حرس الحدود، حزب اهللا، على منع هذا العمل
 أبو عبداهللا الغزاوي، اتهم عنصرين لم ، أنغزة من 11/4/2010الردن،  الغد، ا مراسل حامد جادوذكر

هناك خط في الجهاد "وقال . يسمهما من حركة الجهاد اإلسالمي بنشر المذهب الشيعي في قطاع غزة
ن جيش األمة شارك في عديد من أ أشار من جهة أخرى إلىو". اإلسالمي يعمل على نشر التشيع

االحتالل، ونفّذ عددا من عمليات إطالق الصواريخ وتفجير العبوات وقنص المعارك واالشتباكات ضد 
الفتا إلى أن األجهزة األمنية التابعة . جنود ومزارعين إسرائيليين في المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة

للحكومة المقالة اعتقلت منذ عشرة أشهر عددا من عناصر جيش األمة في أعقاب قيامهم بإطالق 
 عنصرا من جيش األمة، في أعقاب أحداث مسجد ابن تيمية 30، فضال عن اعتقال نحو الصواريخ
  .اغسطس الماضي/ اواسط آب

  
  لحوادث قوسايا " التنسيق سياسياً"بـ صقرالنائب عقاب تتهم " القيادة العامة" .8

عقاب صقر بأنـه      اللبناني أنور رجا النائب  "  القيادة العامة  –الجبهة الشعبية   "اتهم المسؤول اإلعالمي في     
تم اإليعاز الى هذه العناصر     "نسق سياسياً أمر المجموعة التي افتعلت الخميس حوادث قوسايا، معتبراً أنه            

بالتحرك في هذا التوقيت بالذات على أبواب زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لدمشق، كي يوضع هذا                
وأعلن رجا أن    ".يليق بمن اتخذ قراراً بالحوار    الملف على طاولة البحث من البوابة األمنية، وهذا فعل ال           

لو كانوا ينتمون "أربعة موقوفين لبنانيين يجري البحث مع مخابرات الجيش لتسليمهم، الفتاً الى انهم           يهم  لد
الى الجبهة لما سلمتهم الى احد، وكان عولج هذا األمر ضمن األطر الداخلية وهذه المعطيات تدحض أي                 

ن دريد شعبان الذي قاد الحركة الخميس       أوأوضح   ".بأن ما جرى هو تمرد داخلي     افتراءات حول ما قيل     
كانت هنـاك   "ورأى انه    .هو عقيد لدى الجبهة ومسؤول عن أحد المواقع، وجنّده فرع المعلومات          "ميدانياً  

ـ     "، قائال   "محاولة لوضع الجبهة الشعبية في مواجهة مع الجيش اللبناني         د ان رئيس شعبة المعلومات العقي
وسام الحسن نجح في اعادة فتح ملف السالح الفلسطيني، ولكنه فشل فشال ذريعاً في جر الجبهـة الـى                   

لم ال يكون السالح الفلسطيني من ضمن االسـتراتيجية          ": في هذا السياق   وسأل ".مواجهة كما كان يخطط   
عياً الى التعامل مع الموضـوع      ، دا "الدفاعية؟ ولماذا ال يتم التعامل بهذه النظرة االيجابية مع هذا السالح؟          

  ".بما ال يجعل الفلسطيني يشعر بأنه يراد له ان يقتلع بالقوة"
  11/4/2010النهار، 

  
  فتح تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين .9

مجرمي الحرب المسؤولين عن "فتح، المجتمع الدولي بمحاكمة  طالبت حركة:  يوسف الشايب-رام اهللا 
ودعت الى اعتبار الجدار األمني االستيطاني واالستيالء على  ".ام المحاكم الدوليةمجزرة دير ياسين أم

األراضي الفلسطينية وهدم البيوت والقتل العنصري والقوانين والقرارات التمييزية ضد الماليين من 
اماً الشعب الفلسطيني هي استكمال لحرب ابادة وتهجير بدأتها العصابات الصهيونية قبل اثنين وستين ع

بالمذبحة التي شنتها عصابات األرغون وشتيرن الصهيونيتين على بلدة دير ياسين في التاسع من نيسان 
  .1948من العام 

  11/4/2010الغد، االردن، 
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 نتنياهو مستعد للموافقة على إقامة مدينة فلسطينية مقابل إسقاط تجميد االستيطان .10
لصادر أمس إلى أن نتنياهو مستعد إلبالغ األميركيين  اإلسرائيلية في عددها ا"معاريف"أشارت صحيفة 

 للمساعدة في إقامة مدينة فلسطينية بالقرب من رام اهللا، والسماح بإقامة مراكز للشرطة "إسرائيل"استعداد 
 وفق "إسرائيل"ـ ، في الضفة الغربية التي تخضع الصالحيات األمنية فيها ل"ب"الفلسطينية في مناطق 

  .باإلضافة إلى إطالق سراح معتقلين فلسطينييناتفاقيات أوسلو، 
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو في ضائقة كبيرة، إذ إنه من ناحية غير قادر على االستجابة لمطالب 
واشنطن بتجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية ال سيما في القدس المحتلة، ولو فترة محدودة بسبب 

ية ثانية غير قادر على التسليم ببقاء األزمة مع الواليات المتحدة، معارضة شركائه في الحكومة، ومن ناح
ونقلت الصحيفة عن مقربي نتنياهو انتقادات . ال سيما أنها قد تؤدي إلى خروج حزب العمل من الحكومة

  .حادة إلدارة أوباما والفريق الذي يعمل معه، متهمينها بالسعي إلسقاط الحكومة اإلسرائيلية الحالية
 بغية "والنبش في الجهاز السياسي اإلسرائيلي.. التدخل السياسي العميق"مقربو نتنياهو اإلدارة بـويتهم 

ونقلت الصحيفة عن المقربين زعمهم أن إدارة أوباما . تهيئة الظروف نحو التخلص من الحكومة القائمة
سياسة التي ينتهجها تحرص على دفع عدد من الصحافيين اإلسرائيليين لتوجيه االنتقادات بشكل يومي لل

  .نتنياهو
ويشكو المقربون بشكل خاص من األنشطة التي تقوم بها السفارة األميركية في تل أبيب في هذا المجال، 
حيث تظهر قدرا كبيرا من التدخل في الشؤون السياسية اإلسرائيلية، مشيرين إلى أن السفارة تعتمد في 

وأضاف المقربون أن .  الحلبة السياسية الداخليةتحركها على معلومات منظمة حول كل ما يؤثر في
، مشيرين إلى أن الهدف األميركي "يهزون سفينة نتنياهو على الدوام وبقوة للتخلص منه"األميركيين 

يكمن إما في إسقاط حكومة نتنياهو أو إجبارهم على تشكيل ائتالف آخر ال يضم القوى اليمينية المتطرفة 
ووصف مقربو نتنياهو .  لليهود الروس"إسرائيل بيتنا"ينين الشرقيين وحزب مثل حركة شاس لليهود المتد

 ."يفعلون ذلك بوضوح شديد ووقاحة"سلوك األميركيين بأنهم 
الذي يبدي نتنياهو استعدادا » الروابي«يذكر أن مشروع إقامة مدينة فلسطينية شمال رام اهللا باسم 

ساط الفلسطينية، حيث إن هذه المدينة مخصصة بشكل للمساعدة فيه يلقى معارضة كبيرة من معظم األو
خاص الستيعاب الفلسطينيين الذين يقطنون في مخيمات الضفة الغربية، وهو ما تعتبره هذه األوساط 
جزءا من االلتفاف على أزمة الالجئين داخل الضفة الغربية وليس عبر عودتهم إلى األراضي التي 

 .1948هجروا منها عام 
  11/4/2010ط، الشرق األوس

  
    يصدر تراخيص مسبقة لتصفية فلسطينييناإلسرائيليجيش ال .11

ان الجيش اإلسرائيلي والجهات األمنية اإلسرائيلية ، " هآرتس"أظهر تقرير نشرته صحيفة : باقة الغربية
 أصدرت تراخيص مسبقة للقيام بعمليات اغتيال للمطلوبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، وذلك

  .على الرغم من قرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية التي تحظر ذلك
 أن ثمة مداوالت ميدانية حسمت مصير مطلوبين وأبرياء مع تجاهل واضح لقرارات إلىوأشار التقرير 

وقالت . المحكمة ، حيث صادق على خطط اغتيال في الضفة على الرغم انه باإلمكان اعتقال المطلوبين
ية هدف يعتبر من وجهة نظر الجهاز األمني اإلسرائيلي جزء من البنية التحتية الصحيفة أن تصف

 .االستراتيجية
  11/4/2010الدستور، األردن، 
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  مكتب نتنياهو بالقدسيضمحريق بمبنى  .12
 "اإلسرائيلي" أن حريقاً اندلع في مبنى يضم مكتب رئيس الوزراء "اإلسرائيلية"ذكرت وسائل اإلعالم 

وقال رجال  .و في القدس المحتلة، أمس، مسبباً بعض األضرار ولكن من دون إصاباتبنيامين نتنياه
 اإلخباري إنهم يحققون في ما إذا كان الحريق الذي شب في طابق سفلي أثناء "واي نت"اإلطفاء لموقع 

 عطلة يوم السبت الذي يغلق فيه المبنى هو بفعل فاعل أو ناتج عن تماس كهربائي، أضافوا أن الدخان
. وألسنة اللهب ألحقت أضراراً في منطقة قريبة من المكان الذي تحفظ فيه الوثائق الحكومية الحساسة

 )رويترز(
  11/4/2010الخليج، اإلمارات، 

 
  ليبرمان يؤكد أن االستيطان في القدس سيتواصل .13

إن ): "4-10(سبت  أفيغدور ليبرمان في مقابلة بثتها القناة الثانية ليل السرائيليقال وزير الخارجية اإل
الكف عن محاولة "، داعيا الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى "ستواصل البناء في القدس" إسرائيل"

  . ، على حد تعبيره"التدخل في هذا الموضوع
إن أعمال البناء في الضفة : "وتوعد ليبرمان بتكثيف االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وقال

  ."أكتوبر المقبل/ لواألستستأنف في تشرين 
  10/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
    استعداد إسرائيلي لجوالت قتالية مقبلة في لبنان وغزة  .14

كشف مسؤول كبير في سالح المهندسين بالجيش اإلسرائيلي عن بدء بناء قرية هيكلية في قاعدة تدريب 
، التي تعمل بالتوجيه عن بعد من كما كشف عن تكثيف استخدام البلدوزرات المدرعة .بصحراء النقب

والموجودة في ترسانة سالح المهندسين اإلسرائيلي، موضحا أنه في أعقاب الدروس ) 9دي (طراز 
 تفهم أفضل، فيما يتعلق بأهمية دور العمليات "إسرائيل"المستخلصة من حرب لبنان ثم غزة أصبح لدى 

  .األرضية
إنه تقديرا : الم اإلسرائيلية، التي لم تكشف عن شخصيتهوقال هذا المسؤول، في تصريحات لوسائل اإلع

لدور سالح المهندسين فإن الجيش اإلسرائيلي يعتزم إنشاء كتيبة رابعة للمهندسين العسكريين، وتوسيع 
نطاق قدراته على التخلص من األلغام والمتفجرات، وذلك استعدادا لجوالت قتالية مقبلة في لبنان وقطاع 

ح المهندسين اإلسرائيلي قد لعب دوراً مهماً في عمليات اجتياح القطاع، التي شنتها وادعى أن سال. غزة
، حيث نسب إليه أنه تمكن من رصد العديد 2009 إلى يناير 2008إسرائيل على قطاع غزة من ديسمبر 

  .من األلغام، التي وضعتها حركة حماس في طريق قوات االحتالل
 أيضا بتحديث ناقلة الجنود المدرعة الرئيسة الثقيلة التي وأضاف أن الصناعات العسكرية ستقوم

تستخدمها إسرائيل، وهي من طراز بوما، التي تعتمد بصفة أساسية على هيكل الدبابة سنتريون دون 
ويشمل هذا التحديث إضافة أنظمة رؤية ليلية، والمزيد من التدريع، ونظام ريسوف الجديد الذي . برج

 أمام المدرعة في حقول األلغام، أو في الشوارع التي يتم فيها بث نوعيات يوظف الصواريخ لشق طريق
  .حديثة من المتفجرات

وذكر أن سالح المهندسين يقوم في الوقت الحالي ببناء نموذج أولي لمدرعة مخصصة للخدمة في 
ة، والتي التي يزود بها سالح المشا) نامير(صفوف عناصره، تعتمد على أساسيات المدرعة اإلسرائيلية 

  ).ميركافا(تركب على هيكل الدبابة 
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وتبدأ االختبارات الميدانية لهذه المركبة في أواخر أبريل الحالي، موضحا أنه إذا برهنت على أنها مقبولة 
بالنسبة للمهندسين العسكريين، فإنه يمكن إدراجها في الميزانية لتحقيق اإلنتاج الكبير لها، بحيث تحل 

  . 2015اعتبارا من عام ) بوما(محل المدرعة 
  11/4/2010العرب، قطر، 

  
   عن غزةباراك وفياض وراء قطع الكهرباء: اإلذاعة العبرية .15

 إيهود بارك أوعز إلى سـالم فيـاض رئـيس           الدفاع اإلسرائيلي أفادت اإلذاعة العبرية بأن مكتب وزير       
  . رام اهللا بتصعيد التضييق على قطاع غزة" حكومة"
كبير في مكتب بارك أن الطلب تركَّز على وقـف إمـدادات    عن مسؤول) 4-10( السبت   اإلذاعةنقلت  و

الوقود الصناعي الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بأسـلوب تـدريجي؛ بتقلـيص                
  .الكميات الموردة، وقطع األموال التي يدفعها االتحاد األوروبي

طاع غزة وزيادة معاناة المواطنين وقطع الكهرباء       وذكرت اإلذاعة العبرية أن الهدف من التضييق على ق        
  . عنهم هو التغطية على قضية األسرى في سجون االحتالل واإلضراب عن الطعام الذي يسود السجون

وأشارت اإلذاعة العبرية إلى أن سالم فياض حاول التهرب في البداية من الطلب، لكنه ما لبث أن خضع                  
  . بهذه المطالب" فتح"عد أن أبلغ شخصيات من حركة له وقرر تنفيذه بشكل تدريجي، ب

  10/4/2010المركز الفلسطيني لالعالم 
  

   الغربيةأمر عسكري إسرائيلي بإبعاد آالف الفلسطينيين من الضفةهناك : هارتس .16
 جديداً يدخل حيز  إسرائيلياًقالت صحيفة هآرتس، في عددها الصادر اليوم، إن أمراً عسكرياً: الناصرة
ذ هذا األسبوع سيمكّن سلطات الجيش من إبعاد آالف الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية، مشيرةً التنفي

إلى أن المرحلة األولى من إجراءات تنفيذ هذا األمر تنطبق على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد 
سيتم إبعاد   الضفة، كماحقوق اإلقامة في" فقدوا ألسباب مختلفة"أطفالهم في القطاع، وكذلك فلسطينيين 

 إلى أن هذا األمر ينطبق أيضاً على  وأشارت .تزوجوا من فلسطينيين الذين" األجانب المواطنين"
  .الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلّة، أو مواطني دول تجمعها عالقات دبلوماسية بتل أبيب

  11/4/2010 قدس برس
  

  لية أزمة الكهرباء في غزةسلطة الطاقة تحمل حكومة رام اهللا مسؤو .17
نفى نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد أن تكون حكومة غزة استولت على أي أموال لشركة : غزة

حسابات شركة توزيع الكهرباء في غزة مستقلة بالكامل، وهناك رقابة من االتحاد "وقال إن . الكهرباء
 رداً على ادعاءات حكومة "د كامل للجبايةالشركة تقوم بجه"وأضاف أن . "األوروبي على هذه الحسابات

وأشار الى أن المبالغ التي وردتها الشركة إلى خزانة وزارة . فياض بأنها ال تجبي أمواالً بما فيه الكفاية
واعتبر عبيد أن  . ألف دوالر منذ بداية العام الحالي300 مليون و15المال في رام اهللا تبلغ نحو 

، داعياً الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر "ي غزة مسؤولية جماعيةمسؤولية حل أزمة الكهرباء ف"
الحملة األوروبية "بدورها، دعت . "التدخل لحماية غزة من كارثة أزمة الكهرباء الحالية"اإلسالمي الى 

تحمل " ومقرها بروكسيل، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى "لرفع الحصار عن غزة
  عضو الحملة أنور غربي في بيان أمسأكدو. "مة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزةمسؤوليتها تجاه أز

ا مراسالت واضحة من أكثر من وزير خارجية لدول االتحاد األوروبي يؤكد أن األموال و استلمهمأن
تحول الى السلطة الفلسطينية، وأن السلطة تعهدت في شكل واضح أنها ستلتزم تسديد ثمن الوقود الثقيل 
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استخدام االحتياجات اإلنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني "مستهجناً . محطة توليد الكهرباءل
في المناكفات السياسية، خصوصاً أن مثل هذا األمر قد يكلف حياة المئات من الفلسطينيين، خصوصاً 

د األوروبي نفى قيامه االتحا" أن وضح في هذا السياقوأ ."المرضى منهم، ويهدد بكوارث إنسانية خطيرة
بتقليص أو وقف تمويل الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، بل أكد أن األموال المخصصة 

الذي حصل "أن  مبيناً ."لدعم القطاعات الخدماتية للفلسطينيين تسلم في شكل منتظم إلى السلطة الفلسطينية
الماضي كي توجه تلك ) نوفمبر(تشرين الثاني هو أن السلطة تقدمت بطلب إلى االتحاد األوروبي في 

األموال إلى حساب الخزانة الموحد للسلطة، على أن يترك االتحاد األوروبي للسلطة تحديد وجهة هذه 
  ."األموال حسب األولويات

  11/4/2010الحياة، 
  

   قضائية لحماية منازلهم ىمقدسيو حي الشيخ جراح يرفعون دعاو .18
 المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة لصالح قال أصحاب البيوت: وكاالت

جماعات يهودية متطرفة، إنهم سيتوجهون لمحاكم االحتالل لرفع دعوى ضد جمعية استيطانية يهودية 
  . منزالً واستولت على عدد منها سلّمت أصحاب الباقية إنذارات إلخالئها28متطرفة زعمت ملكيتها 

  11/4/2010، االتحاد، االمارات
  

   يرفضون التهجير ويؤكدون عروبة يافا48فلسطينيو الـ .19
جدد فلسطينيو يافا رفضهم لسياسة التهويد اإلسرائيلية، واستجالب المستوطنين إلى :  حسن مواسي-يافا 

، تحت 48ي الـي لجنة المتابعة لشؤون فلسطينه اجتماع حاشد نظمتوذلك خالل. األحياء العربية في يافا
 أن المؤسسة اإلسرائيلية تراهن على أمر من جهتهورأى الشيخ رائد صالح  .لصمود والتحديعنوان ا

خاسر ونصحها أن ال تخدع نفسها فقد تستطيع مصادرة ارض من يافا أو بيوت ولكن سيبقى ضمير يافا 
ؤسسة يتكلم عربيا وسيبقى تاريخ وحاضر ومستقبل يافا يتكلم عربيا فهذا هو الموقف الذي ال يمكن للم

  .تجاوزه
  11/4/2010الدستور، األردن، 

  
   بسبب االضراب الجماعي أسيرة فلسطينية36عقوبات إسرائيلية جماعية على  .20

 أسيرة في سجن 36فرضت السلطات االسرائيلية اجراءات عقابية على :  محمد يونس–رام اهللا 
 السجون االسرائيلية  بسبب مشاركتهن في اضراب عام خاضه جميع االسرى واالسيرات في"الدامون"

واضاف .  وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقعهقال، بحسب ما في السابع من الشهر الجاري
ان السلطات اتخذت اجراءات عقابية ايضا بحق اسرى في سجون اخرى، منها نقل عدد من األسرى من 

ددون بتصعيد خطواتهم وتابع ان األسرى يه .سجن نفحة تعسفياً إلى سجن بئر السبع للسبب ذاته
  .االحتجاجية ما لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة

دعا قراقع جامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لتطبيق قرار القمة العربية التي عقدت في إلى ذلك، 
هها وطالب في رسالة وج. ابريل يوماً عربياً لألسير الفلسطيني/  نيسان17 باعتبار 2008دمشق عام 

 لإلفراج "إسرائيل"إلى األمين العام للجامعة ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على 
من جهة و .عن جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طبقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية

مؤشراً "ضية، معتبراً ذلك أشار قراقع الى ان خمسة آالف فلسطيني تعرضوا لالعتقال السنة الماأخرى، 
  ."الى مواصلة سلطات االحتالل سياستها العسكرية والقمعية تجاه شعبنا

  11/4/2010الحياة، 
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   متظاهراً خالل مسيرة سلمية14االحتالل يعتقل  .21

 فلسطينيين 8ذكر شهود عيان ومصدر عسكري إسرائيلي أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت : وكاالت
جانب وإسرائيليين أثناء قمعها مسيرة سلمية خارج بلدة بيت أمر جنوبي الضفة الغربية  متضامنين أ6و

المحتلة أمس، احتجاجا على مصادرة مساحات من أراضي قرية خربة صافا قُرب البلدة لتوسيع 
   . المجاورة وإقامة قطاع من جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في الضفة بالمنطقة"بيت عين"مستوطنة 

  11/4/2010تحاد، االمارات، اال
  

   في السعوديةوفاة التوأم السيامي الفلسطينيعن ن عالاال .22
أعلن وزير الصحة السعودي، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم : الرياض

ي السيامية الدكتور عبداهللا بن عبدالعزيز الربيعة وفاة التوأم السيامي الفلسطيني ريتال وريتاج أمس ف
أن حال  موضحاً .الساعة الرابعة عصراً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض

التوأم السيامي الفلسطيني ساءت كما توقع الفريق الطبي والجراحي بناء على الفحوص وصور األشعة 
  .لى سوء حالتهما الصحية ووجود االلتهابات البكتيرية الحادة، وهو ما أدى إلى الوفاةالتي دلت ع

  11/4/2010الحياة، 
  

  الرجوب يدعو فريقاً اسبانياً للعب في فلسطين .23
اطلع رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، خايمي ليسافيـسكي وزيـر الدولـة               ": وفا "-مدريد  

 االحتالل والمعوقات    التي يواجهها بسبب   المشاكل و الواقع الرياضي الفلسطيني  للرياضة في اسبانيا، على     
التي يفرضها، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل لالعبين والجمهور، واستضافة الفرق الخارجيـة وتـردي           

وعد الجانب االسباني بدراسة طلبات فلسطين من أجل دعـم الرياضـة            من جانبه   و. الوضع االقتصادي 
كما اتفق الجانبان على متابعة هذه االتصاالت من خالل سفارة فلسطين ودائـرة النـشاطات                .ةالفلسطيني

من ناحية أخرى، قدم اللواء الرجوب دعوة ألحد الفرق االسبانية من خـالل              و .الدولية في كال المجلسين   
ني بدراسـة   الوزير ليسافيسكي لزيارة فلسطين واللعب مع الفريق الفلسطيني، حيث وعد الوزير االسـبا            

  .الفكرة والمساعدة في تطبيقها
   11/4/2010االيام، فلسطين، 

  
   على عدم السماح بعودة عقارب الزمن للوراءيؤكد  اللبنانيقائد الجيش .24

أمس خالل تفقده مقر فرع مخابرات جبل  قائد الجيش العماد جان قهوجيأعلن : اهللا  حسن عبد-بيروت
، منوها "ة العين الساهرة على سالمة الجيش وأمن الوطنمديرية المخابرات هي بمثاب"لبنان أن 

اإلنجازات التي حققتها في مجال مكافحة اإلرهاب وتفكيك شبكات العمالء وتعقب الجرائم المنظمة "بـ
الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره هما أولوية مطلقة لدى الجيش "وأكد أن ". على أنواعها

 ."ارب الزمن إلى الوراءالذي لن يسمح بعودة عق
  11/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  تركيا ستطرح ملف إسرائيل النووي على قمة واشنطن غدا .25

علق وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي : أحمد ياسين-أنقرة
ا بعض الدول اإلسالمية والعربية بنيامين نتنياهو بعدم االشتراك في القمة خشية الضغوط التي ستمارسه
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وفي مقدمتها مصر وتركيا من أجل تطبيق مبدأ المحاسبة على جميع دول منطقة الشرق األوسط التي 
تمتلك أسلحة نووية وفي مقدمتها إسرائيل، بقوله إن كل دولة حرة في اتخاذ قرارها سواء باالشتراك في 

تركية أن تركيا عازمة بالفعل على طرح موضوع وأكدت مصادر دبلوماسية  .القمة أوعدم االشتراك
إسرائيل على القمة نافية في الوقت نفسه ما ذكرته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشأن وجود أعمال مشتركة 

وذكر مسؤولون بوزارة الخارجية أن تركيا تدافع منذ فترة  .وتنسيق بين تركيا ومصر في هذا الشأن
دولة في منطقة الشرق األوسط لألسلحة النووية بما فيها إسرائيل طويلة عن مبدأ عدم امتالك أية 
  .ومحاسبة الجميع على قدم المساواة

 11/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  2020 القدس في "ديمغرافية"خطة إسرائيلية لتغيير : الجامعة العربية .26
ة إسرائيلية لتغيير التركيبة أبدت الجامعة العربية قلقها من خط : الوكاالت-إبراهيممحمد -القدس المحتلة

 خفض الوجود العربي الفلسطيني في المدينة ليصبح إلىوالهادفة  الديمغرافية في القدس الشرقية المحتلة،
  . 2020 في المئة عام 12أقل من 

 ووفقا لتقرير حديث وزعه قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية كانت الجامعة 
المخطط اإلسرائيلي " وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية و مكتب التنسيق والمتابعة، فإن تلقته من

يسعى إلى ضم الكتل االستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة إلى المدينة وخفض  )2020القدس (المسمى ب
يذ هذا المخطط  مليار دوالر لتنف15لقد رصدت إسرائيل أكثر من ": وقال التقرير ."الوجود الفلسطيني بها

 دونما من أراضي البلدة كما 660كما حصل مؤخراً في بلدة العيسوية، حيث تمت مصادرة أكثر من 
. " ألف مستوطن إلى القدس المحتلة لتصبح القدس لإلسرائيليين40يسعى هذا المخطط لنقل أكثر من 

ليهودية السكانية نحو  نسمة، تشكل الكتلة ا760000التعداد السكاني في مدينة القدس هو ": وأضاف
 تهدف لخفض الوجود العربي الفلسطيني 2020منها، وخطة القدس % 35بينما العرب يشكلون % 65

، مما يعني %88ونسبة اإلسرائيليين أكثر من % 12 أقل من 2020في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 
 12600مساحة المشروع تبلغ "أن وبين . "أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها األصليين

دونم، تشمل أراضي القدس بشطريها الشرقي والغربي، ومعظمها من األرض الفلسطينية التي احتلت 
1967" . 

  11/4/2010البيان، اإلمارات، 
  

  القمة العربية في ليبيا بشأن دعم القدس تاإلسراع بتنفيذ قراراصبيح يطالب ب .27
اعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير طالب األمين العام المس: القاهرة

 من دون تأخير، "قمة دعم صمود القدس"محمد صبيح باإلسراع في تنفيذ قرارات القمة العربية في سرت 
وقال صبيح . خصوصاً الشق المالي، مؤكداً أن المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها في حاجة ماسة للدعم

، 1967حات إن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام في تصري
وشدد على أن االستيطان . ومهما عملت إسرائيل فإن إجراءاتها غير قانونية ومنافية للقانون الدولي

لشرقية وفي والتهويد وتغيير أسماء الشوارع والالفتات والسيطرة على المنشآت الفلسطينية في القدس ا
  . بلدتها القديمة، لن تمنح أي حق لدولة االحتالل ألن سياسة األمر الواقع ال يمكن أن تمنح حقاً للمحتل

  11/4/2010الحياة، 
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  فسيسقط..  لم نساعد أبو مازنإذا:  محذراموراتينوس  .28
أن عدم تحقيق موراتينوس اإلسرائيليين من وزير خارجية إسبانيا ميغيل  حذر:  ميشال أبو نجم-باريس

 سيعني إزاحة أبو مازن عن المسرح السياسي ويعني أن إسرائيل لن يكون  في عملية السالمأي نجاح
وفي رسالة موجهة . "ماذا فعلنا من أجل مساعدة أبو مازن؟": وتساءل موراتينوس. لديها شريك للسالم

.  دولة42الجلوس إلى جانب  ألن قمة برشلونة ستوفر لها "محظوظة"إلسرائيل، قال موراتينوس إنها 
لقد انتظرنا كثيرا الحل، وهو معروف، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ": وخلص إلى القول

واستبعد االتفاقيات المؤقتة، وكرر  ."ولم يعد في وسعنا االنتظار، خاصة أن الحل وأشكاله معروفة
  .مانات لتطبيقهعرض االتحاد األوروبي المساهمة في الحل عبر توفير ض

  11/4/2010الشرق األوسط، 
  

  اسبانيا تعد مع فرنسا ومصر مبادرة إلحياء عملية السالم .29
 أعلن وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس امس ان بالده :من باريس 11/4/2010الحياة، 

ة مقررة في حزيران عد مع فرنسا ومصر مبادرة إلحياء عملية السالم في الشرق االوسط لمناسبة قمتُ
وقال موراتينوس متحدثا بالفرنسية في  .في برشلونة بمشاركة اكثر من اربعين بلداً متوسطياً) يونيو(

 الفرنسيين والمصريين الذين يتقاسمون رئاسة أصدقائنا إلىنتحدث ": منتدى حول المتوسط في باريس
. "األوسطحياء عملية السالم في الشرق االتحاد من اجل المتوسط الطالق مبادرة سياسية بهدف اعادة ا

ولم يشر موراتينوس الى تدابير ملموسة تتصل بعملية السالم المتوقفة نتيجة االستيطان في االراضي 
وحدد  .الفلسطينية المحتلة، مكتفياً بالتأكيد ان الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل

لرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي حتى نهاية حزيران، هدفين على الوزير االسباني الذي تتولى بالده ا
تسهيل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل باشراف الواليات المتحدة، : المدى القريب

نعمل من اجل ان نحضر مع فرنسا ومصر امرا مهما ": وقال. وضمان حصول نجاح في برشلونة
عن مراسلها في عمان عبد الجبار أبو  11/4/2010عكاظ، السعودية،  وأضافت ."بالنسبة الى برشلونة

 فرصة للجانب الفلسطيني لعرض العقبات والمعوقات اإلسرائيلية إلنهاء  سيوفرالمؤتمرأن  غريبة،
وتعرض خالل المؤتمر تقارير من البنك الدولي واألمم المتحدة والسلطة  .االحتالل وتحقيق السالم

وأفاد بيان صحافي صدر أمس؛ أن المؤتمر . لى ماذا أنجز من الخطط وماذا سيتحققالفلسطينية للتعرف إ
سيعالج مسائل مثل إنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة والدعم المالي لهذا المجهود، في إطار "

  ."البحث عن حل شامل وعادل ودائم للنزاع في الشرق األوسط
  

  خ مؤات العادة الطرف العربي الى طاولة المفاوضات توفير منا"إسرائيل "على: بان كي مون .30
 حث أمين عام األمم المتحدة بان كي مون اسرائيل مجددا على تجميد سياستها :ب.ف. ا-فيينا

االرادة "االستيطانية التي تعرقل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ودعا الى ابداء المزيد من 
  . وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت في فيينافي مكافحة التغير المناخي،" السياسية

انا آسف ألن الوضع الميداني ال يسمح "وقال بان في ختام زيارة من ثالثة أيام الى العاصمة النمساوية 
" توفير مناخ مؤات "اإلسرائيليين على أن إلىواشار . من أجل حل سلمي" بالبدء سريعا في المفاوضات

عليهم تجميد مشاريع البناء الجديدة، وترك مسألة " الى طاولة المفاوضات مضيفا العادة الطرف العربي
 انه في االجتماع األخير  وأوضح".وضع القدس حتى نهاية المفاوضات وتجنب التسبب بظروف سلبية

اتفقنا على مراقبة الوضع بدقة ومواصلة تشجيع الطرفين، االسرائيليين والفلسطينيين، "للجنة الرباعية 
  ". لى البدء بمحادثات مباشرة في اسرع وقت ممكنع

 11/4/2010الحياة الجديدة، 
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    وحماس عن الحرب على غزة إسرائيلتطالب بمحاسبة " هيومن رايتس ووتش" .31
 حضت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس المجتمع الـدولي علـى ممارسـة              :ب.ف. ا -القدس المحتلة   
 خـالل   اإلنـسان لحقـوق   " االنتهاكات الخطيرة "ارير عن    وحركة حماس لتقديم تق    إسرائيلضغوط على   

عـن  "  عينيـه  إغماضعدم  "طالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بـ         و .الحرب على قطاع غزة   
واستنادا الى هيومن رايتس ووتش فـان جـيش          . عرض نفسه لالتهام بالتحيز    وإال" االنتهاكات الخطيرة "

 العسكريين المعنيـين دون االسـتماع للـضحايا أو          أقوالى بأخذ    حادثا لكنه اكتف   150االحتالل حقق في    
  . حالة120للشهود في 

 إلى أدت بأنها لم تجر تحقيقات ذات صدقية بشأن الوسائل التي يمكن ان تكون              إسرائيلكذلك اتهم التقرير    
ـ   إطالقانتهاكات لقوانين الحرب وال سيما استهداف رجال شرطة أو      ى  قذائف مدفعيـة وفوسـفورية عل

  .قطاعات مأهولة
الهجمات الـصاروخية   "وبالنسبة لحماس، اعربت المنظمة عن األسف لعدم تنفيذها أي عقوبات اثر مئات             

 عـشرات   وأصـابت  وقتلت ثالثة مدنيين     اإلسرائيليةالتي استهدفت عمدا السكان في التجمعات العمرانية        
وخصوم سياسيين من   ) إسرائيلمع  (اون  حاالت اغتيال وتعذيب متهمين بالتع     "إنوقالت المنظمة   ". آخرين

  ". بال عقابأيضاجانب األجهزة األمنية لحركة حماس في غزة بقيت 
  11/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  تتجه الى التكنولوجيا العسكرية إليجاد الحلول للتهديدات التي تواجهها  الحكومة اإلسرائيلية .32

» حماس«و » حزب اهللا«ئيلية لكل من إيران و  تترافق تهديدات القيادات اإلسرا: دبي-رياض قهوجي
وكالعادة تتجه الحكومة . وسورية مع وتيرة متسارعة في التحضيرات العسكرية الحتماالت الحرب

اإلسرائيلية الى التكنولوجيا العسكرية إليجاد الحلول للتهديدات التي تواجهها من أجل تجنب تقديم أي 
ويالحظ . رض شروطها على دول المنطقة والجهات الدوليةتنازالت سياسية في مسارات السالم، وف

المراقبون أن جهود المؤسسة األمنية اإلسرائيلية وشركاتها الدفاعية منصبة على تخطي التحديات 
 وحرب غزة في آخر 2006العسكرية التي واجهتها القوات اإلسرائيلية في حرب لبنان الثانية عام 

2008 .  
  :لقيادة العسكرية اإلسرائيلية لتحقيقها هيوأهم األهداف التي تسعى ا

وتجد . »القسام«و » غراد«و » كاتيوشا«التصدي للصواريخ المدفعية، أو ما يعرف بصواريخ * 
للدفاع المضاد للصواريخ القصيرة المدى الحل األمثل لتقليل » قبة داوود«إسرائيل اليوم في منظومة 
وهي . المقبل) مايو(ل المنظومة الخدمة الفعلية في أيار وستدخ. »حزب اهللا«األضرار وإزالة قوة ردع 

  . ويتوقع أن تنتهي عملية نشرها في نهاية السنة. ستنشر أوالً في شمال إسرائيل ومن ثم في الجنوب
تحديث منظومة اإلنذار المبكر وعمليات الدفاع المدني لتقوية صالبة الجبهة الداخلية، وتمكينها من * 

وقد تم إحراز تقدم على هذا الصعيد نتيجة مناورات . طول أسابيع أو حتى شهوراًالصمود في حرب قد ت
  .فصلية وحتى شهرية، من المتوقع أن تستمر في الفترة المقبلة

 - تفعيل دور القوات البرية وإعادة استخدامها كأداة أساسية على أرض المعركة في إطار حرب جوية * 
وتتركز . 2006رة على األرض من الجو بعد فشلها الذريع عام برية مشتركة وإلغاء استراتيجية السيط

المناورات اإلسرائيلية خالل األعوام الثالثة الماضية على تفعيل دور القوات البرية والعودة الى مدرسة 
الحرب الخاطفة القديمة التي يكون فيها سالح المدرعات رأس الحربة مدعوماً بفرق مشاة مؤللة، تعتمد 
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السريعة وعمليات المناورة وااللتفاف في عمق خطوط الخصم، بدل التوقف أمام خطوط على الحركة 
  . دفاع ثابتة

من الصواريخ المضادة للدروع عبر تطوير منظومة إلكترونية مضادة » حزب اهللا«نفي تهديد ترسانة * 
االخباري، ) اسدارابي(وبحسب موقع األمن والدفاع . تقوم بتفجير هذه الصواريخ قبل أمتار من الهدف

ونشره على دبابات » تروفي«إنتاج نظام الحالية اإلسرائيلية منذ مطلع السنة » رافال«بدأت شركة 
وال توجد معلومات عن إكمال نشر هذه المنظومة . ، على أن ينشر الحقاً على ناقالت الجنود»ميركافا«

غير مجربة في حروب فعلية حتى اإللكترونية، علماً أن إسرائيل هي أول دولة تقوم باعتمادها، وهي 
  . وتنوي الواليات المتحدة شراء هذه المنظومة لدباباتها في العراق وأفغانستان. اآلن
تطوير تكتيكات الحرب في المدن والمناطق السكنية عبر مناورات متتالية في قرى وبلدات بناها * 

ي لبنان، لتدريب جنوده على حرب الجيش اإلسرائيلي، في الجوالن والجليل، مشابهة لتلك الموجودة ف
وقد قامت إسرائيل بتجربة بعض هذه التكتيكات الجديدة في حرب غزة حيث كانت الخسائر في . الشوارع

  . صفوف جنودها وآلياتها قليلة جداً
، وهو أمر لم تالق فيه إسرائيل نجاحاً ملحوظاً على »حزب اهللا«تعزيز العمل االستخباراتي ضد * 

ق البشري، انما أحرزت بعض التقدم على صعيد القدرات اإللكترونية والصورية لرصد مستوى االخترا
وتشير التقارير الغربية واإلسرائيلية . حركة مقاتلي الحزب الميدانية، ومنعه من اختراق أنظمة اتصالها

 فك شبكات الى تأثر إسرائيل بالعمليات التي نفذتها القوى األمنية اللبنانية والجيش في لبنان من حيث
  . تجسس مزروعة منذ زمن طويل

تحديث منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية، خصوصاً تلك التي أدخلتها إيران * 
عمدت إسرائيل » ديفنس نيوز«وبحسب صحيفة . الذي يعمل بالوقود الصلب» 2-سجيل«في الخدمة مثل 

لية الصنع، وهي مدعومة اليوم بمنظومات مضادة المح) السهم(» حيتس«الى تحديث منظومة صواريخ 
األكثر فعالية وتقدماً دولياً، وهي موجودة على متن بوارج » ايجس«و » باتريوت«للصواريخ مثل 

  . أميركية قبالة الساحل اإلسرائيلي
  11/4/2010الحياة، 

  
   اشكنازي يهدد قدرة إسرائيل على مواجهة األخطار-خالف باراك  .33

  آمال شحادة
 إظهار قدراتها على مواجهة التحديات األمنية المحدقة بها او ما تسميه إلىقت تسعى فيه إسرائيل في و

) حزب اهللا(خطر تفعيل التنظيمات اإلرهابية المعادية إلسرائيل من الشمال «الخطر النووي اإليراني و 
لقدرتها على توجيه ، وفق قاموس المصطلحات األمنية اإلسرائيلية، وفي حين تروج »)حماس(والجنوب 

ضربة عسكرية ضد إيران وتقنع ثمانين في المئة من مواطنيها بذلك، وفق استطالعات الرأي، انفجر 
ولعل القرار الذي اتخذه وزير الدفاع، . الصراع داخل المؤسسة األمنية، صاحبة قرارات في الحرب

سنة إضافية وإبالغه ان عليه أن ايهود باراك، برفض تمديد والية رئيس أركان الجيش، غابي اشكنازي ل
ومن بعده ستدخل . المقبل، هو نموذج لهذا الصراع) فبراير(يخلع بزته العسكرية في شهر شباط 

  . المؤسسة األمنية حلبة المنافسة على الرئاسة
 سنوات من أربع الجيش، ينهي فترة أركانفي مضمون قرار باراك فإن اشكنازي كسابقيه من رؤساء 

ولكن المقربين من . 2008 الفترة الرسمية التي قررتها الحكومة السابقة برئاسة باراك، عام واليته، وهي
 صحافية وخبراء رأوا في توقيت وطريقة إصدار القرار مساساً مقصوداً إسرائيليةاشكنازي وجهات 

س الحكومة  تبعات هذا القرار وطريقة اتخاذه بالتنسيق التام مع رئيأنبهيبة اشكنازي ومكانته، ورأوا 
بنيامين نتانياهو، واإلسراع بإصدار بيان في شأنه قبل أن يغادر اشكنازي مكتب وزير الدفاع، كلها 
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 القرار يشكل إنوبعضهم قال .  صراع داخلي في الجيش ال أحد يعرف كيف ستكون نتائجهإلى إشارات
  . إسرائيلخطراً على الوضع األمني في 

لمن يعتبرهم أعداء » هدية« يوسي يهشواع ان يعتبر القرار ووصل األمر بخبير الشؤون العسكرية
هناك من يتربص بإسرائيل في المحيط العربي واإلسالمي، خصوصاً حزب اهللا وإيران «: إسرائيل وقال

والقلق األكبر لدى المستويات العسكرية يكمن في كيفية االستمرار والتقدم وبالتالي المحافظة . وحماس
ل السنوات الثالث األخيرة وال سيما كيفية االستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في على ما تم بناؤه خال

  .»ضوء هذا التالعب بين تلك الشخصيات الهامة في إسرائيل
 قرار باراك لم يأت صدفة أو وليد اللحظة فالخالفات بين االثنين كانت بارزة، خاصة في أنالواضح 

سسة األمنية على الترويج للمخاطر األمنية المحيطة في إسرائيل الفترة األخيرة التي ركزت فيها المؤ
وما يقلق اإلسرائيليين ان الخالفات بين باراك واشكنازي تدور في المكاتب ذاتها . وفي كيفية مواجهتها

 والتقارير اإليرانيالتي تتخذ فيها القرارات الحاسمة والمصيرية والبحث في سبل مواجهة التسلح النووي 
وفي . بارية اإلسرائيلية التي تدعي تكثيف عمليات التسلح السورية واللبنانية بوسائل قتالية متقدمةاالستخ

داخل هذه الغرف تتخذ أيضاً قرارات بالخروج لعمليات هامة للوحدات الخاصة، على حد رؤية ضالعين 
  .في بواطن التفاصيل

ن الجيش، ستدار الحرب المقبلة في حال  من داخل مكتبي وزير الدفاع ورئيس أركاأن إلىويلفت هؤالء 
وفي ظل أزمة ثقة بين الجهتين فإن الخطر على وضع إسرائيل سيكون اضعاف ما يمكن . اندالعها
  .»توقعه

يفقد باراك الكثير من رصيده » قرار المساس بالجندي رقم واحد، أي اشكنازي،«ويهدد يهشواع قائالً ان 
مت الكثير من اجل النهوض في الجيش خالل فترة منصبه الجماهيري اذ انه يوجه نحو شخصية قد

  .»كرئيس اركان
ويهشواع هو واحد من ألوف الباحثين والخبراء اإلسرائيليين الذين يعتبرون اشكنازي منقذاً للجيش 

فهو كان إبان الحرب مديراً عاماً . اإلسرائيلي بعد األزمة التي ألمت به في أعقاب حرب لبنان الثانية
وقد جيء به من خارج الجيش، وهي حالة نادرة في تاريخ إسرائيل، ليحل محل رئيس . لدفاعلوزارة ا

ويتحدث هؤالء عن اشكنازي . 2006األركان السابق، دان حالوتس، الذي سجل عليه اإلخفاق في حرب 
الحرب على » بطل«كمن تمكن من النهوض بقدرات الجيش وتغيير صورته بعد الحرب، بل يعتبرونه 

  . غزة قبل حوالى عام ونيفقطاع 
نشاط اشكنازي هذا مقابل تصريحاته الساعية الى تهدئة األوضاع األمنية ورفضه إطالق تصريحات 
وامتناعه عن الترويج للحرب القادمة ولعملية عسكرية ضد إيران منحته شعبية كبيرة في إسرائيل ليحتل 

وقد بدأت تروج إشاعات ).  في المئة78( بيريز بعد رئيس الدولة، شمعون)  في المئة76(المكانة الثانية 
وأقاويل عن هذه الظاهرة تقول ان باراك ونتانياهو، اللذين يالحظان التقدم في شعبية اشكنازي قررا 

  . تحطيمه
  لماذا؟. وبعض الرافضين قرار باراك يعتقد انه محاولة لدفع اشكنازي نحو االستقالة

 تروق لباراك فهو لم يتكلم طوال واليته، وعمل عمالً صعباً وضعية اشكنازي ال«يجيب هؤالء بالقول 
. وبنجاح ال يستهان به البتة، فقد نجح في إنعاش جيش تسلمه محطماً مع روح معنوية في الحضيض

وقرار باراك سيجعل اشكنازي كالبطة العرجاء في سنة حاسمة بالنسبة ألمن إسرائيل، على حد رأي 
ورغبة باراك في تقديم اشكنازي استقالته تعود .  يدفعه الى االستقالةالخبير العسكري بن كسبيت ما

ألسباب عدة فرئيس األركان ال يتعاون مع خطط باراك العسكرية وقد يكون األمر متعلقاً بخطط الهجوم 
  .على ايران، في شكل خاص



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1756:         العدد       11/4/2010األحد  :التاريخ

ين سيعود بالضرر هذه المواقف الرافضة قرار باراك تحظى بدعم كثيرين يعتقدون ان الخالف بين االثن
أوالً وأخيراً على أمن إسرائيل ويركز هؤالء على إبراز الملف النووي اإليراني وبرأيهم ان هذه 
الخالفات ليست شخصية إنما هي مبنية على مواقف عسكرية وأمنية وفي مقدمها كيفية معالجة هذا 

بلة نووية فيما اشكنازي يرى فباراك يرى انه ال بد من ضربة عسكرية لمنع إيران من صناعة قن. الملف
ان الخيار العسكري صوري وان الهجوم على المواقع النووية ال يمكن أن يكون عمالً إسرائيلياً منفرداً 

  . وانها معركة دول الغرب مجتمعة
وال في شك ان دوراً كبيراً يلعبه رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في القضية فهو الذي شجع باراك 

وكل الدالئل تشير الى ان القرار تم . القرار وعلى إعالنه قبل عشرة اشهر من موعد التنفيذعلى تنفيذ 
بالتنسيق الكامل مع نتانياهو، الذي أعلن في مؤتمر صحافي تأييده قرار باراك انطالقاً من ان ذلك يساهم 

لرسمية للقيادي األمني في عمل ناجع للمؤسسة األمنية ألنه يتيح آلخرين تولي مناصب بعد انتهاء المدة ا
  . والعسكري 

وموقف نتانياهو يؤكد ان اشكنازي أقام حلفاً مع رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز، لمواجهة الثنائي 
  .  نتانياهو عبر مواقف معتدلة ال تقود إسرائيل نحو حرب قد تكون مدمرة وخاسرة-باراك 

 للجيش رغبة منه في تسليم جيش قوي عند مغادرة وخالفاً لحسابات باراك يواصل اشكنازي تنفيذ خطته
وفي هذه األيام يكثف التدريبات . قيادة األركان على عكس وضعيته عندما تسلمه قبل حوالى أربع سنوات

وخالفاً لسابقيه قرر إقامة وحدة قتالية خاصة للمجندات لتكون في مقدم . في الجيش على مختلف األصعدة
» حزب اهللا«تتدرب المجندات في شكل مكثف في كيفية مواجهة مقاتلي وحدات القتال في المعارك و

في حال وقوع مواجهات في وقت يروج الجيش إلدخال تدريبات نوعية في محاولة لمنع » حماس«و
فبحسب التدريبات لن . تكرار الصورة التي رسمها في حرب لبنان الثانية، قبل تولي اشكنازي القيادة

لين مصابين داخل األرض اللبنانية من دون إمكان تقديم العالج لهم أو جنود يواجه مشكلة إبقاء مقات
يعانون الجوع والعطش أو عدم القدرة على مواجهة الكمائن أو مالحقة مقاتلي حزب اهللا داخل مناطق 

  .وعرة ال يمكن المدرعات دخولها
بمختلف احتياجاته ونواقصه والتدريبات الجديدة تركز على عمليات إنزال من الجو تضمن تزويد الجيش 

وهذه المرة ال تقتصر العمليات على . بدقة وسرعة فائقة تسبق اية عملية ينفذها العدو إلفشال اإلنزال«
إنزال الجنود لتنفيذ عمليات انما ضمان تزويد الجيش في ارض المعركة بمختلف المعدات الحربية 

 وتجهيزات لمواجهة كمائن بتزويده معدات واالحتياجات الضرورية لضمان صموده كالطعام واألدوية
وفي . مثل تراكتورات من األحجام الصغيرة وصواريخ الى جانب معدات  حربية للكوماندوس البحري

الجانب الدفاعي من التدريبات يكثف جيش اشكنازي التدريب على كيفية تفعيل المنظومات المضادة 
حدة الخاصة تغذي الحواسيب بمعلومات لتفعيل للصواريخ عبر الكومبيوتر وبحسب ما يدعي فإن الو

لمواجهة صواريخ بعيدة المدى ومنظومة العصا السحرية العتراض » حيتس«منظومة الصواريخ 
صواريخ متوسطة المدى والقبة الحديدية العتراض القذائف الصاروخية الى جانب المنظومات األميركية 

  .ندالع حربالتي نقلت الى إسرائيل وسيتم تفعيلها في حال ا
مثل هذه التدريبات، اليوم بالذات، من شأنها ان ترفع اسهم اشكنازي في معركته ضد باراك والتي يرغب 
من خاللها على األقل، ان يسجل بعد مغادرته رئاسة األركان وقبل اندالع أية مواجهات عسكرية جديدة، 

على رغم انه لم ... ا في حرب لبنان انه رئيس األركان الذي أعاد للجيش اإلسرائيلي هيبته التي فقده
  .يكرر تجربة الحرب بعد
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  !؟" مقليدجاج"دولة فلسطينية أم  .34
  وم تشومسكينع

، في عين العاصفة، مع إعالن تل 1967مجدداً، دخلت القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل عام 
 مارس، أعلن وزير 9 ففي .االستيطاني» رمات شلومو« وحدة سكنية في حي 1600أبيب نيتها بناء 

الداخلية اإلسرائيلي خالل زيارة نائب الرئيس األميركي إلسرائيل عن المشروع الجديد بعد أن سبق 
. وجاء رد الفعل مباشراً وحازماً. ألوباما أن دعا إلى وقف التوسع االستيطاني في األراضي المحتلة

 اإلعالن، لكنه شدد على أن إسرائيل تملك توقيت» سوء«فاعتذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي علناً عن 
ونقلت . حرية بناء االستيطان في القدس الشرقية وأي مكان آخر على األراضي التي تعتزم ضمها

ما تقومون به يقوض أمن قواتنا في العراق وأفغانستان «: الصحف اإلسرائيلية عن بايدن قوله لنتنياهو
  .»قليمي للخطروباكستان، كما يعرضنا ويعرض السالم اإل

يعزز «كما أعرب قائد القيادة الوسطى األميركية بترايوس عن هذه المخاوف بالقول إن هذا النزاع 
وبعد أسبوع، التقى كّل من . »المشاعر المعادية ألميركا بسبب فكرة محاباة الواليات المتحدة إلسرائيل

  .»محتدمة«حقاً بأنها كانت نتنياهو وأوباما في البيت األبيض، وأجريا محادثات وصفت ال
وقد نشب خالف مماثل حول االستيطان منذ عشرين سنة، دفع بوش األب إلى فرض عقوبات محدودة 
على إسرائيل، والسؤال حالياً هو إن كانت إدارة أوباما تعتزم أن تحذو حذو بوش األب في اتخاذ 

  إجراءات معتدلة ضد إسرائيل؟
واعتبر البعض هذين اللقاءين، . نياهو وبرئيس السلطة الفلسطينيةفي مايو الماضي، التقى أوباما بنت

إضافة إلى الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة في يونيو الماضي، بمثابة نقطة تحول في السياسة 
فقد تمحورت . لكن بالتمعن في المعطيات، يتعين تسجيل بعض التحفظات. األميركية في الشرق األوسط

أجرتها الواليات المتحدة مع إسرائيل من جهة ومع عباس من جهة أخرى، حول عبارتين المحادثات التي 
أتى أوباما . ؛ فلننظر في كّل منهما على حدة»النمو الطبيعي للمستوطنات«و» الدولة الفلسطينية«هما 

ي وبالمقابل، ينص البرنامج السياس. ، مستعيداً كلمات بوش االبن»دولة فلسطينية«على ذكر عبارة 
مع أن حكومة . »رفض قيام دولة عربية غرب نهر األردن«الحاكم بقيادة نتنياهو، على » الليكود«لحزب 

فقد قبلت أن . »دولة فلسطينية« كانت أول حكومة إسرائيلية تستخدم عبارة 1996نتنياهو األولى عام 
الدجاج «مثل على ما تبقى لهم من فلسطين أو أي تسمية أخرى » دولة«يطلق الفلسطينيون صفة 

  !»المقلي
التي ال تتناسب مع » استثناءات النمو الطبيعي«وفي مايو الماضي، عبرت هيالري كلينتون عن رفضها 

لكن نتنياهو ومحيطه السياسي يشددان . السياسة األميركية الرسمية المعارضة لبناء مستوطنات جديدة
ات المتحدة تتراجع عن موافقة بوش على ، معتبرين أن الوالي»النمو الطبيعي«على ضرورة السماح بـ
  .لقيام دولة فلسطينية» رؤيته«حصول توسع يتناسب مع 

فهما يكرران الكلمات نفسها التي أوردها بوش في خريطة . لكن صيغة أوباما وكلينتون ليست بجديدة
ولى نشاط تجمد إسرائيل في المرحلة األ«الطريق المؤدية لقيام دولة فلسطينية والتي تنص على أن 

  .االستيطان بالكامل
وفي القاهرة، حافظ أوباما على نمط خطابه المعهود الفارغ من المضمون، والمتميز بأسلوب منمق حتى 

بوش الخاصة بالدولة » رؤية«واستعاد أوباما . يتسنى للمستمعين أن يأخذوا منه ما يريدون سماعه
الواليات المتحدة لن تقبل شرعية «فأعلن أن . الفلسطينية، دون أن يأتي على ذكر ما يعنيه حرفياً

  .»استمرار«و» شرعية«أما الكلمتان األساسيتان فهما . »استمرار بناء المستوطنات اإلسرائيلية
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إذ تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية الموجودة . بوش» رؤية«وجراء ذلك، أشار أوباما ضمناً إلى أنه يقبل 
دولة «ضمناً، مع التأكيد على أن مصطلح » شرعية« في الضفة الغربية حالياً ومشاريع البنية التحتية

  !»الدجاج المقلي«الذي يعني ما تبقى من فلسطين، أي أن الفلسطينيين لن يحصلوا سوى على » فلسطينية
في نوفمبر، أعلن نتنياهو تجميد بناء المستوطنات الجديدة لمدة عشرة أشهر، على أن تُستثنى بعض المدن 

  .قدس الكبرى حيث تتواصل مصادرة المناطق العربية وبناء الوحدات السكنية للمستوطنين اليهودمثل ال
وتعتبر تلك المشاريع غير شرعية؛ ألن المستوطنات تشكّل خرقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس األمن 

  .بشأن القدس
نياهو حيال بناء المستوطنات التي قدمها نت» غير المسبوقة«ومنذ فترة، أثنت هيالري على التنازالت 

  .، ما أثار موجة غضب وسخرية في معظم أنحاء العالم)غير الشرعية(
النزاع في الشرق األوسط، األمر الذي شدد عليه رئيس لجنة » إعادة تحديد مفهوم«وتؤيد إدارة أوباما 

  .العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جون كيري، في مارس الماضي
وفي هذا اإلطار . المتحالفة مع الواليات المتحدة» المعتدلة«سرائيل وسط الدول العربية يجب أن تنخرط إ

  .الفلسطيني-قد يتم التوصل إلى صيغة لحّل النزاع اإلسرائيلي
وحالياً يبدو أن الروابط تتعمق بين الواليات المتحدة وإسرائيل؛ فتاريخ التعاون الوثيق بينهما في مجال 

اإلسرائيلية في مجال التكنولوجيا -أما الشراكات األميركية.  إلى حوالي نصف قرناالستخبارات، يعود
. »كريات غات«مثالً على إضافة تجهيزات هائلة إلى مصنعها في » إنتل«وتعمل شركة . العالية فتزدهر

عاملها كما تبقى روابط الجانبين في مجال الصناعة العسكرية وثيقة جداً إلى حد أن إسرائيل كانت تنقل م
كما تنظر في إمكان نقل إنتاج اآلليات المصفحة إلى أميركا . التطويرية والصناعية إلى الواليات المتحدة

وتفيد هذه العالقات منتجي األسلحة األميركية، السيما أن عملية إمداد إسرائيل باألسلحة الممولة . أيضا
على األنظمة العربية وتدفعها إلى شراء » لةمشك«من الحكومة األميركية مفيدة بحد ذاتها، كونها تطرح 

  .كميات أكبر من المعدات العسكرية األقل تطوراً
وال تزال إسرائيل تقدم للواليات المتحدة قاعدة استراتيجية لتخزين األسلحة والذخائر تحسباً ألي طارئ، 

لعسكرية الطارئة التي مضاعفة قيمة المعدات ا«علماً بأن الجيش األميركي عمد في يناير الماضي إلى 
  .ويبدو أن ذلك يسمح إلسرائيل بتحدي أوامر واشنطن.  مليون دوالر800إلى » يخزنها في إسرائيل

وال يسع . قد تسببت، على ما يبدو، بتوتر بين الجانبين» رمات شلومو«لكن مسألة بناء المستوطنات في 
 شاركت هذه األخيرة في الجرائم اإلسرائيلية فقد. إسرائيل تخطي الحدود التي تسمح بها الواليات المتحدة

 .وستبين لنا األيام المقبلة ما إذا كانت هذه المهزلة ستستمر أم ال. التي عادة ما تندد بها رسمياً
  11/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  على أردوغان " اإلسرائيلية"الحملة  .35

  محمد نور الدين
كبيرة في األيام القليلة ” إسرائيلية“ان إلى حملة تعرض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغ

  .الماضية شارك فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان 
باللغة ” التركية“األول جاء خالل افتتاح الفضائية . وجاءت هذه الحملة على خلفية تصريحين ألردوغان 

تركيا لن تبقى من دون رد فعل إذا استمر الحريق في غزة، واستمر من أن ” إسرائيل“العربية وحذّر فيها 
 .أيضاً تلبد الغيوم السوداء فوق القدس 

  .ومن فرنسا بالذات بأنها دمرت عملية السالم ” إسرائيل”أما الموقف الثاني فهو اتهام أردوغان ل
أردوغان محاوالت وكان سبق هذين الموقفين موقف آخر خالل القمة العربية في سرت، حيث وصف 

  . تهويد القدس وإنشاء المستوطنات بأنها جنون ” إسرائيل“
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يثير كالم أردوغان االنتباه لعدة أسباب، أولها أنه في ظل العجز العربي واستقالتهم من واجباتهم بدا 
ة في حين أن مثل هذه التصريحات عادي. التحذير األردوغاني مدوياً في صحراء الغياب والفراغ العربي 

في ظل وضع عربي سليم، فضالً عن أنها تعبر عن وقائع وليست من بنت خيال رئيس الحكومة التركية 
 .  

لذا فإن محاولة تدفيع أردوغان وحزبه وتركيا عموماً فاتورة مواقفهم من القضية الفلسطينية يتحمل 
فلم يتحرك زعيم عربي . مسؤوليتها العرب نظراً لمواقفهم المتهاونة من القضية الفلسطينية ومن القدس 

  . واحد لدعم المواقف التركية من العدو الصهيوني 
” إسرائيل“، ومن خلفها الغرب، ال يريدان ألردوغان حتى مجرد انتقاد ”إسرائيل“والسبب الثاني أن 

حتى جامعة الدول العربية في قمتها األخيرة كانت في غاية . وتعويد العالم على حرمة حتى انتقادها 
بل ال أحد . إلى التفكير في خطواتها المقبلة ” إسرائيل“ي عندما لم تتخذ أي إجراء رادع أو يدعو الترد

يدري كيف وأين سيذهب مبلغ الخمسمائة مليون دوالر لدعم القدس وهل سيوقف االستيطان؟ ولماذا مثالً 
تستهدف ” إسرائيلية“ة لم تقر مساعدات إلى حيث الحاجة أكثر مثل غزة؟ إن إسكات العالم هو استراتيجي

 .اآلن تركيا بعدما نجحت في إسكات لسان النظام العربي 
تزداد عصبيتها وتوترها كلما شعرت بأن تركيا تقترب أكثر من العالم ” إسرائيل“والسبب الثالث أن 

فالتقارب التركي مع العرب والمسلمين ودول . العربي واإلسالمي، وتتراجع حاجتها إلى تل أبيب 
إحدى أوراق تعاونها مع تركيا لمواجهة هذه القوى ” إسرائيل“ األخرى مثل ارمينيا يسقط من يد جوارها

 .  
والسبب الرابع هو أن تركيا بسياساتها الجديدة تسقط حواجز التفرقة العنصرية والدينية والمذهبية مع 

أرمينيا وروسيا جيرانها من كل األعراق والمذاهب واألديان ومن ضمنهم سوريا والعراق وإيران و
” إسرائيل“وهذا االنفتاح والتفاعل والتكامل العابر لالختالفات، يثير حفيظة قادة . وصربيا وما إلى ذلك 

أن تدق إسفيناً بين تركيا ومحيطاتها ” إسرائيل“العنصرية ويفاقم من صورتها المتطرفة، لذا تحاول 
  . في محيطها كياناً وحيداً معزوالً” إسرائيل“المشرقية حتى ال تبقى 

تحرق غزة يراه الجميع، ” إسرائيل“فالقول إن . ” إسرائيل”لم تفعل تركيا شيئاً غير معتاد في انتقاداتها ل
 . وسياسة تهويد القدس ومحو هويتها العربية واإلسالمية والمسيحية بادية لعيان كل العالم 

لزور ضاربة عرض الحائط السيادة هي التي انتهكت سابقاً األراضي التركية لضرب دير ا” إسرائيل”و
هي التي دمرت عملية السالم بشنها الحروب على لبنان وغزة ” إسرائيل”و. التركية، فضالً عن السورية 

هي التي فجرت ” إسرائيل”و. هي التي تستخدم القنابل الفوسفورية ضد سكان غزة ” إسرائيل”و. 
  .كي في تل أبيب عنصريتها في حادثة المقعد المنخفض مع السفير التر

ومع ذلك لم تلجأ تركيا، حزب العدالة والتنمية، حتى اآلن ال لقطع العالقات الدبلوماسية وال حتى لسحب 
السفير التركي من تل أبيب أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، في حين لجأ لذلك سابقاً عدنان 

ي على مصر بتخفيض مستوى العالقات من  رداً على العدوان الثالث1956في العام ” األمريكي“مندريس 
 خفّض قادة االنقالب العسكري التمثيل إلى رتبة سكرتير 1980وفي العام . رتبة سفير إلى قائم باألعمال 

  .ثان احتجاجاً على ضم القدس الشرقية إلى القدس الغربية 
ن سفير جديد بدالً من السفير لم يبادر حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ أي إجراء شبيه بهذا بل أعلن تعيي

 .اوغوز تشيليك كول 
تمارس عنصريتها وإرهابها حتى على التصريحات والمواقف المعنوية ألردوغان، ” إسرائيل“مع ذلك، 

  .فيما لم يوقف كل الكالم العربي والتركي اإلنشائي تهويد القدس، ولم يفك الحصار على غزة 
تراك ومنع تعميق التقارب العربي  التركي الذي إن تجسد في خطوات لكم أفواه األ” إسرائيلية“إنها حملة 

عملية جدية يمكن له أن يغير وجه المنطقة التي مشكلتها كانت وال تزال في التدخالت الخارجية 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1756:         العدد       11/4/2010األحد  :التاريخ

والغزوات العسكرية من فلسطين إلى العراق وصوالً إلى أفغانستان وباكستان وفي الفتن التي يريد الغرب 
والرد بمزيد من تقارب أنقرة . تعميمها على العالم العربي واإلسالمي ومنه تركيا ” سرائيلإ“وربيبته 

، وأن العرب واألتراك ”الجار قبل الدار“وجوارها العربي واإلسالمي وفق مقولة أردوغان ذاتها من أن 
  . واحد مثل أصابع اليد الواحدة ومثل تداخل اللحم والظفر، وأن مستقبلهم كما ماضيهم وحاضرهم

  11/4/2010الخليج، اإلمارات، 
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