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   خطف جندي إسرائيلي في سيناء  د تؤك"إسرائيل" .1

أكـدت صـدقية    " إسـرائيل "، أن   محمد يوسف ومحمـد عطيـة       عن ،15/4/2010المصريون،  ذكرت  
المعلومات التي استندت إليها في إنذارها لرعاياها بمغادرة سيناء على الفور، تحـسبا السـتهدافهم فـي                 

الطاقم السياسي واألمني بالدفاع اإلسرائيلي، فـي تـصريح         عمليات خطف، وقال عاموس جلعاد رئيس       
تـشير إلـى احتمـال      " معلومات صادقة وواضحة  "لإلذاعة العبرية، إن التحذيرات اإلسرائيلية تستند إلى        

وكشفت اإلذاعة   . تعرض أحد السياح اإلسرائيليين لعملية اختطاف في سيناء أو قتله ونقله إلى قطاع غزة             
 سائح إسرائيلي عادوا إلى إسرائيل في أعقاب التحذيرات، موضـحة أن هنـاك              430في تقرير أمس أن     

  . سائحا إسرائيليا ال يزالون متواجدين في شبه جزيرة سيناء220حوالي 
من جانبه، قال العميد نيتسان نورئيل رئيس مكتب مكافحة اإلرهاب إن التحذيرات التي أصدرها مكتبـه                

نية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية ومكتب رئيس الـوزراء بنيـامين           جاءت بعد سلسلة من المباحثات األم     
نتنياهو وبعد ساعات من وصول معلومات استخباراتية لتل أبيب باختطاف أحد الجنود اإلسرائيليين أثناء              

  . وجوده في عطلة بسيناء
جاءت بناء  بدوره، أكد رون بن يشاي المحلل العسكري اإلسرائيلي أن تحذيرات مكتب مكافحة اإلرهاب              

تعمل داخل سيناء، منها ما ينتمي      " منظمة إرهابية  "20على معلومات صحيحة، زاعما أن هناك أكثر من         
حـزب  "وأشار إلى أن هناك مصلحة قوية لـ         ".القاعدة"، ومنها ما ينتمي لتنظيم      "الجهاد العالمي "لحركة  

  .في خطف إسرائيليين" حماس"وحركة " اهللا
 نيتسان أوريال، رئيس هيئة ما ، أنطابامن يسري محمد  15/4/2010 الشرق األوسط، وأضافت
أعرب عن أمله في أال يكون أحد  في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي،» مكافحة اإلرهاب«يسمى بـ

وفي تصريحات نقلتها عنه النسخة .  ساعة الماضية24اإلسرائيليين قد تم اختطافه في سيناء خالل الـ
المعلومات االستخبارية أكدت وجود خلية متخصصة «أوضح أوريال أن » يفمعار«العبرية لصحيفة 

، موضحا » ساعة، مما دفعنا لإلعالن عن التحذير لتشويش خططهم48ستقوم باختطاف إسرائيليين خالل 
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آمل أال نكون قد تأخرنا، وأخبرنا السلطات المصرية باألمر وطالبناهم بتمشيط المنطقة ووضع حواجز «
  .»رياتوزيادة الدو

  
   على تنفيذ خريطة الطريق"إسرائيل"السلطة تطالب اوباما بإجبار  .2

 على تنفيـذ خطـة      إسرائيل بإجبار األميركية اإلدارةطالبت السلطة الفلسطينية أمس     : ا ف ب   -رام اهللا   
وقـال   .  فيها الجانب الفلسطيني على القبول بتلـك الخطـة         أجبرتخريطة الطريق بنفس الطريقة التي      

نحن كفلسطينيين ملتزمـون بخطـة خارطـة الطريـق          "باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه       الناطق  
 أن ردينـة    أبـو  وأضاف". ومستعدون للسالم، ونحن كفلسطينيين وعرب ملتزمون بخطة السالم العربية        

  ".إسرائيلالجهة الوحيدة غير الملتزمة بخارطة الطريق هي "
تي فرضت علينا من اللجنة الرباعية الدولية وعلى رأسـها الواليـات            لقد قبلنا بخريطة الطريق ال    "وتابع  

 علـى قبولهـا وتنفيـذ       أجبرنـا  على القبول بها وتنفيذها كما       إسرائيل إجبار   اآلنالمتحدة ، والمطلوب    
  ".االلتزامات الواردة بالخطة على الجانب الفلسطيني

  15/4/2010الدستور، األردن، 
  

  خزن لألسلحة لحماس بقضاء نابلسضبط ماألمن الوقائي يعلن عن  .3
أعلن جهاز األمن الوقائي الفلسطيني أنه قام بضبط مخزن لألسـلحة يعـود             : محمد جمال -القدس المحتلة 

في قرية مردا بالضفة الغربية المحتلة عثر فيه علـى مئـات اآلالف مـن الـشواقل                 " حماس  " لحركة  
  . وأقراص مدمجة لتعليم صناعة الصواريخ والمتفجرات

 الوقائي استطاع الوصول إلى مخـزن       األمنال مصدر أمني مسؤول في السلطة الفلسطينية إن جهاز          وق
األسلحة بعد اعتقال أحد أفراد كتائب عز الدين القسام من قرية مردا قضاء نابلس ، مؤكدا ان التحقيق ما                   

 بموجب التنسيق   ئيليةاإلسرا وتسليمها إلى السلطات     األسلحةزال جاريا مع الشخص المعتقل قبل نقل هذه         
  . األمني بين الجانبين 

 ألف شيقل ومسدسات وذخائر ومناظير ليلية       600وأشار المصدر إلى أن المخزن كان يحتوي على مبلغ          
 مزودة بأجهزة قناصة إضافة إلى أقراص مدمجة للحاسـوب تـستخدم لتعلـيم              16وبنادق من طراز ام     

  .صناعة الصواريخ والمتفجرات
  15/4/2010الشرق، قطر، 

  
  "نائب الرئيس"دحالن يسعى لتولي منصب : مصادر فلسطينية .4

محمد دحالن يسعى " فتح"القيادي في حركة  أن كشفت مصادر صحفية فلسطينية النقاب عن :رام اهللا
استحداثه، " فتح"الفلسطيني، وهو منصب بحثت اللجنة المركزية لحركة " نائب الرئيس"لتولي منصب 

  .يصيب الرئيستحسباً ألي مكروه قد 
قوله إن خالفاً كبيراً نشب " فتح"ونقلت المصادر عن مسؤول رفيع المستوى في اللجنة المركزية لحركة 

، بسب اختالفهم على تسمية )4-12(بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة، خالل اجتماعهم يوم االثنين 
  . نائب لرئيس السلطة محمود عباس
إن تعيين نائب للرئيس طرح أكثر من مرة في اجتماعات : " عن هويتهوأضاف المسؤول، الذي لم يكشف

، مشيراً إلى أن "المركزية، إال أن الصراعات الداخلية بين أعضاء المركزية حالت دون اتخاذ القرار
الرئيس عباس اقترح منذ فترة تسمية محمد غنيم أمين سر اللجنة المركزية، ولكنه لم يحظى بقبول 

  ".دحالن
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دحالن، المدعوم من فريقه المتنفذ "أن " االنترنت"الفلسطينية على شبكة " ميالد"مسؤول، لوكالة وأكد ال
داخل المركزية، يضغط باتجاه إصدار قرار من المركزية باستحداث منصب نائب الرئيس تحسباً ألي 

لتشريعي شيء قد يصيب عباس، وخوفاً من انتقال صالحياته حسب الدستور الفلسطيني لرئيس المجلس ا
، "لستين يوماً، يدير فيها السلطة ويحضر خاللها إلجراء االنتخابات" مؤقتاً"الدكتور عبد العزيز دويك 

  .على حد قوله
وقال المسؤول إن دحالن يسعى بقوة لتولى منصب نائب الرئيس، وإنه أجرى العديد من االتصاالت مع 

  .هم في الموضوعأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتشاور مع
على " حماس"ونقل عن مقربين من دحالن قولهم إن المرحلة القادمة صعبة، وخاصة في ظل سيطرة 

  .قطاع غزة، وتحتاج لرجل قوى يدير المعركة بذكاء، على حد تعبيرهم
  14/4/2010 قدس برس

  
   في رفحاألنفاق تنفي إغالق وزارة الداخلية في غزة .5

إن قوات األمن أمرت مالكي األنفاق » الحياة«ينة رفح الحدودية لـ قالت مصادر محلية في مد - غزة
لكن الناطق باسم .  األربعاء بإخالئها والمنطقة فوراً-والعاملين فيها في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء 

واعتبر أن . وزارة الداخلية إيهاب الغصين نفى أن تكون الحكومة أصدرت أي قرار بإغالق األنفاق
  .» يخرج عن إطار اإلشاعاتاألمر ال«

  15/4/2010الحياة، 
  

   مجرد سوء فهم"سرايا القدس"ما حدث مع : الغصين .6
وصف إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان، الخالف الذي  :غزة

لجهاد في سوء فهم، تسرع اإلخوة في ا«نشب بين أجهزة األمن التابعة لحماس وحركة الجهاد بأنه 
اإلعالن عنه، لوجود هؤالء الشباب في أحد األماكن الحدودية حيث ظنت أجهزة األمن أنهم يقومون 

أي إنها ظنت أنهم عمالء أو تدخلوا إلفشال بعض .. بأعمال تخريب ألعمال المقاومة الفلسطينية
 .»المتفجرات الموجودة وغيرها

 سبب وجودهم في هذا المكان، وخالل االستفسار قام قامت القوى األمنية باالستفسار منهم عن«: وأضاف
أحد أفراد هذه المجموعة بالتعدي على أحد أفراد الشرطة، فقامت أجهزة األمن بتحويلهم لجهاز األمن 

وبعد معرفة حقيقتهم، تم تحويل الموضوع كقضية جنائية نتيجة اعتداء . الداخلي المعني باألمور األمنية
ولكن اإلخوة في الجهاد تسرعوا وأصدروا بيانهم على «: وأضاف. »شرطةأحدهم على أحد أفراد ال

سرايا «ونفى الغصين ما ذكره بيان . »الرغم من أنه تم في اليوم نفسه الجلوس معهم وحل الموضوع
 .عن احتجاز عناصر الجهاد لمدة تزيد على أربع ساعات في أحد المقار األمنية» القدس

 15/4/2010الشرق األوسط، 
  

   قوات االحتاللتواعتداءاعربدة المستوطنين يدين هر غنيم ما .7
 ادان وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان المهندس ماهر غنيم امـس اسـتمرار االحـتالل                :رام اهللا 

االسرائيلي في مواصلة سياسة هدم منازل المواطنين في القدس والـضفة، كمـا ادان  غنـيم التـصعيد                   
وقال غنيم في بيان صـحفي ان       . ت المستوطنين في القدس المحتلة والضفة     الخطير والمتواصل العتداءا  

انما يأتي في اطار السياسة المبرمجة لحكومة االحتالل والتي         المنازل  ماقامت به قوات االحتالل من هدم       
تهدف الى تفريغ االرض ليسهل االستيالء عليها، كما ادان  غنيم ما اقترفته ايدي المستوطنين المتطرفين                
صباح امس في بلدة حوارة السيما االعتداء على مسجد البلدة واحراق عدد من المركبات وتكسير عـدد                 
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من منازل المواطنين داعيا المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمات حقوق االنسان الى ضـرورة تـوفير                
 الحماية للمواطنين العزل امام تكرار هذه الممارسات الغاشمة، 

 15/4/2010الحياة الجديدة، 
  

   خشية تدهور األمور في غزة ورقة المصالحةمصر توافق على تعديل : "هآرتس" .8
، تسفي بارئيل، عن مصادر فلسطينية قولها، إن مالمح صفقة "هآرتس"نقل المحلل الصهيوني في صحيفة 

فلسطينية داخلية شاملة تتبلور اآلن ستوقع حماس وفتح في إطارها على اتفاق مصالحة، وسيطلق سراح 
. لجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط ويفتح من جديد معبر رفح والمعابر من الدولة العبريةا

وكشفت المصادر أن حاكم قطر مشغول منذ نحو من أسبوعين في صوغ هذه الصفقة، وأن مصر لم 
 حماس لوثيقة االتفاقات بين" تفسير من جديد"توافق فقط على أن تكون قطر شريكة بل وافقت أيضا على 

وأضافت المصادر أن استعداد . وفتح التي صاغها عمر سليمان قبل عدة أشهر ووقع عليها محمود عباس
مصر لزيادة مرونة مواقفها فيما يتعلق بالوثيقة، بعد أن عارضت في الماضي كل تغيير فيها، ينبع من 

ت التي بدأت تطلق خوف تدهور األمور في غزة، ومن أن حماس قد تفقد سيطرتها على سائر المنظما
، حيث يرى المصريون أن فقدان السيطرة قد ينشب معركة عسكرية جديدة في "إسرائيل"الصواريخ على 

وقال بارئيل إن مبارك نقل رسالة إلى نتنياهو مؤخراً . غزة وينشىء ضغطاً زائداً عليهم لفتح المعابر
  .ر هي أيضا المرونة في هذا اإلتجاهأن تظه" إسرائيل"فصل فيها جهود مصر إلطالق شاليط وطلب إلى 

  2010-4-14، 1938 ،التقرير المعلوماتي
  

 ونحن لن نقبل ذلك.. حماس لم تطلب منا وقف المقاومة: الجهاد .9
نفى خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة أن تكون األجهزة األمنية : غزة

مة ضد إسرائيل، سواء عبر إطالق الصواريخ أو غيرها التابعة لحكومة حماس قد طالبت بوقف المقاو
لم يطلب منا أحد ذلك، ونحن لن نقبله من «: وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة قال البطش. من الوسائل

ولذا، فإذا . أحد في األساس؛ فنحن نرى أن إسرائيل كدولة احتالل هي المسؤولة عما يجري في غزة
  . »خل هناك، فسنقف لها بالمرصاد، واألحداث تبرهن على ذلكقامت بأي عدوان أو اجتياح أو تد

إخفاء التوتر بينها وبين حركة حماس، مشددا القول إن » الجهاد«ورفض البطش ما يتردد حول محاولة 
الجهاد ال ترغب في أن تكون رقما إضافيا في ملف االنقسام الداخلي الفلسطيني؛ بل هي معنية بإنهائه، «

فات ولكن تضعها في إطارها الصحيح وتحاول حلها بما يتجاوب ويتناسب مع وهى ال تخفي الخال
  . »المصلحة الوطنية العليا

 15/4/2010الشرق األوسط، 
  

   غزةإلى الضفة وليس إلى حماس تحاول اختطاف جنود ":القناة الثانية اإلسرائيلية" .10
اذرعها العسكرية بالعمل بكل السبل من  أمرت حماس أن القناة الثانية اإلسرائيليادعى التلفزيون : القدس
 قطاع غزة إلى الضفة الغربية وليس إلى مكان اّمن ويفضل إلى ونقله إسرائيليجندي " اختطاف"اجل 

 كما حدث عقب اختطاف الجندي جلعاد اإلسرائيلية تبعات من ردود الفعل أيةلعدم تحميل الحكومة المقالة 
  . سنوات4 رفح قبل نحو إلىشاليط 
 مثل نصب دش مراقبة إجرائية قال ايهود يعاري ان حماس اتخذت مؤخرا عدة خطوات اإلطارذا وفي ه

 لتنفيذ عملية خطف على طول الحدود أوامر جانب حرصها على نقل إلىعلى طول الحدود مع مصر 
 يعاري فان أيهود في القناة اإلسرائيليوحسب المحلل  . لها في الضفة الغربيةواألفضل إسرائيلمع 
 أن جانب إلى صارمة على الحدود مع غزة تحسبا من اي طارئ إجراءاتصر اتخذت بالمقابل م
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 أي إن: قال و. خشية االختطافإسرائيل إلى للسياح في سيناء بالعودة فورا إنذارات أصدرت إسرائيل
 ، حيث يعتقد غالبية المحللين وإسرائيل بين حماس األسرىجديد لم يحدث على صعيد صفقة تبادل 

 فقدان شعبية حماس وزيادة التوتر في عالقتها بالجمهور إلى عدم نجاح الصفقة يؤدي أن إلسرائيليينا
  .على حد قناعتهم. الفلسطيني المحاصر في غزة

  15/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  حماس تنتقد قرار المحكمة اإلسبانية إغالق ملف اغتيال صالح شحادة .11
مجزرة حي "دة، أمس، قرار المحكمة العليا اإلسبانية بإغالق قضية انتقدت حركة حماس بش: )أ ب د(

التي وقعت في مدينة غزة، والتي اغتيل فيها القيادي العسكري بالحركة الشهيد صالح شحادة " الدرج
 للصحافيين في غزة إن القرار اإلسباني الحركةقال صالح البردويل، القيادي في و. 2002صيف عام 

ورأى أن من شأن هذا القرار تشجيع االحتالل "". اإلسرائيلية"ة واستجابة للضغوط جاء بدوافع سياسي"
وكانت المحكمة العليا اإلسبانية قد رفضت، أول أمس، التماسا قدمته منظمات . على استمرار جرائمه

  . حقوقية الستئناف القضية ومواصلة التحقيق
  15/4/2010الخليج، 

  
  أوسلو المشؤوم الضفة ثمرة التفاق قرار طرد الفلسطينيين من :الجهاد .12

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل بإلغاء اتفاق أوسلو  طالب: )ا ف ب (-  حامد جاد-غزة 
وإطالق العنان لالنتفاضة والمقاومة ردا على القرار العسكري اإلسرائيلي األخير القاضي بطرد 

  .بيةومحاكمة آالف الفلسطينيين من مدن الضفة الغر
إن القرار هو نتاج وثمرة التفاق أوسلو المشؤوم "خالل مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس المدلل وقال 

الذي مثل النكبة الحقيقية والكبرى للشعب الفلسطيني فمنذ توقيع هذا االتفاق ونحن نتعرض لحملة تضليل 
واعتبر  ".أجندات سياسيةواسعة تستهدف حرف البوصلة واستبدال األولويات والبرامج ومقايضتها ب

مشروع التسوية ومن يراهن عليه أصبح أداة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي يبلغ "المدلل أن 
ذروته اليوم بالعدوان على القدس والمسجد األقصى وامتهان كرامة األسرى واألسيرات، وترحيل أهلنا 

  ".امة الدولة واستعادة الحقوقوشعبنا وتهجيرهم من القدس والضفة وليس أداة لمشروع إق
  15/4/2010الغد، األردن، 

  
  فتح ستقف ضد قرار طرد الفلسطينيين من الضفة بكل قوة : قيادي فتحاوي .13

أكد مفوض العالقات الوطنية لحركة فتح في قطاع غزة، الدكتور صالح أبو ختلة تصميم حركة : رام اهللا
 مؤكدا على أن مثل هذا القرار لن يدفعها للتنازل ،1650فتح على الوقوف ضد القرار اإلسرائيلي رقم 

  .عن الثوابت الوطنية
إن خطورة القرار العسكري لالحتالل "نسخة عنه " قدس برس"وقال أبو ختلة في تصريح مكتوب وصل 

أنه يأتي مخالفا التفاق المبادئ الذي وقعته منظمة التحرير والذي يعتبر األراضي الفلسطينية وحدة 
، مضيفا أن االنقسام شكل دافعا لالحتالل لإلقدام على هذه الخطوة الغير شرعية والتي "دةجغرافية واح

  .تتناقض مع كافة األعراف والقوانين المتعارف عليها
  14/4/2010قدس برس، 
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  نحن على موعد قريب مع الحرية والعودة واالستقالل :البرغوثي في الذكرى الثامنة العتقاله .14
مروان البرغوثي عضو لجنة مركزية فتح والنائب في المجلس التشريعي وأمين           سير  األ لقا :البررغوثي

سر فتح في الضفة الفلسطينية في مقابلة صحفية معه بواسطة محاميـه خـضر شـقيرات مـن سـجنه                    
في الذكرى الثامنة الختطافه واعتقاله من قبل سلطات االحتالل انه مؤمن           " هداريم" في معتقل    اإلسرائيلي
 علـى موعـد قريـب مـع الحريـة           وأننا.  وأطول احتالل  أبشعق بأن شعبنا سينتصر على      بشكل مطل 

  .واالستقالل 
الحديث عن وجود أزمة فيـه مبالغـة،   :  قالوإسرائيل أميركا بين األزمةوعن وجهة نظره بما يقال عن     

 لما اسـتمر    كياألميرالن العالقة بين الجانبين ذات طابع استراتيجي عميق وفريد من نوعه ولوال الدعم              
  . عاما 43االحتالل 

 فـي   اإلخـوة وشدد البرغوثي على ان المصالحة الوطنية ضرورة لشعبنا كما هو الماء والهواء ودعـا               
 . للوفاق الوطني والتمسك بها    األسرى وثيقة   إلى توقيع الوثيقة المصرية، ودعا الجميع للعودة        إلىحماس  
 ال نضطر كأسرى التخاذ خطوات سـتحرج جميـع          أنوآمل  . سندفع قدما بالمصالحة الوطنية   : وأضاف

  .الفصائل والقيادات 
 شعبنا يملك   أن وأكد انه يدعم هذه المقاومة ويدعو لمزيد من المشاركة فيها           أكدوبالنسبة للمقاومة الشعبية    

  .األخرى والصالبة ما يمكنه تفجير انتفاضة تلو اإلرادةمن 
  15/4/2010القدس، فلسطين، 

  
   بالقدسالفلسطينيين للكف عن هدم منازل "إسرائيل"لب بالضغط على عبد القادر يطا .15

طالب حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، المجتمـع الـدولي               : وليد عوض  -رام اهللا   
 تصريحات رئيس بلدية االحتالل بالقدس نير بركات، الذي كرر تهديداته االثنـين،        أمامبتحمل مسؤولياته   

 تصريحات بركـات تـشكل   أن  وأكد.ة هدم عشرين منزال بحي البستان في بلدة سلوان      عن ني  أعلنحين  
تصعيدا جديدا في مدينة القدس، وحذر البلدية من قيامها بحملة الهدم في حي البستان، وما قد ينجم عنهـا                   

  .ك مسؤولية ذلإسرائيل هذه الممارسات، ونحن نحمل أمام األيديلن نقف مكتوفي : من تداعيات، قائال
  15/4/2010القدس العربي، 

  
  وامتناع تسليم مطلوب لفصائل المنظمة.. إشكال مسلح في الرشيدية: لبنان .16

استخدمت جنوب لبنان وقع ليل أمس إشكال في شارع أبو عصام الدعبول في مخيم الرشيدية : صور
 إلىم نقله إثرها  إصابة الفلسطيني نادر العلي بجروح في ساقه، تإلىخالله األسلحة الرشاشة، ما أدى 

وأفيد أنه لدى محاولة عناصر من فصائل منظمة التحرير تسليمه  .مستشفى بلسم في المخيم لتلقي العالج
 السلطات اللبنانية كونه مطلوباً للقضاء منع مناصروه عناصر منظمة التحرير من القيام بذلك، ما أدى إلى
  . حال دون تمكن هؤالء العناصر من تسليمه وقوع إشكال آخر استخدمت فيه األسلحة الرشاشة ماإلى

  15/4/2010المستقبل، 
  

 ترفض دعوة أوباما لها لالنضمام إلى معاهدة حظر االنتشار النووي" إسرائيل" .17
، دعوة الرئيس االميركي باراك اوباما لها أمس، إسرائيلرفضت : ا ف ب، يو بي آي، رويترز

لحلفائنا «ال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك وق. لالنضمام الى معاهدة حظر االنتشار النووي
. »واصدقائنا، نقول ان ال مكان للضغط على إسرائيل لكي تنضم إلى معاهدة حظر نشر السالح النووي

إسرائيل لم تهدد أبداً بإبادة دول وشعوب بينما إيران اليوم، وفي الماضي سوريا وليبيا والعراق «وأضاف 
 . »اهدة، خرقتها بصورة منهجية وهددت وجود إسرائيل بشكل واضحالتي وقعت على هذه المع
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التهديدات إلسرائيل لم تنته في هذه الفترة ويقف الجيش اإلسرائيلي أمامها «واستطرد باراك قائالً إن 
أحيينا هذا األسبوع ذكرى الكارثة والبطولة «وتابع . »متأهباً ومستعداً والمجتمع اإلسرائيلي كله من ورائه

للجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا في الحروب، (ونحن أمام إحياء يوم الذكر ) ي ذكرى ضحايا المحرقةأ(
ويوم االستقالل، وهذه المراسم ليست صدفة وتمثل العالقة الوثيقة بين المحرقة والوثبة ) األسبوع المقبل

 . »خذ مصيرنا بأيديناوهو األمر الذي يعكس بأوضح صورة حاجتنا كشعب ألن نأ) أي قيام إسرائيل(
  15/4/2010السفير، 

  
  "الخط األخضر"رفض إلغاء قانون لم الشمل على شقي تالنيابة العامة اإلسرائيلية  .18

رفضت النيابة العامة اإلسرائيلية في رد قدمته للمحكمة العليـا اإلسـرائيلية    : القدس المحتلة، باقة الغربية   
خط األخضر، إلغاء قانون المواطنة اإلسرائيلي، مدعية ان        حول لم شمل العائالت الفلسطينية على شقي ال       

ـ       " اإلرهابية"المنظمات   ، للقيـام بعمليـات     48المعادية إلسرائيل تحاول استخدام عناصر من فلسطينيي ال
داخل إسرائيل، ومشددة على ضرورة إبقاء قانون المواطنة ساري المفعول دون إلغائه، والذي             " تخريبية"

ـ          يمنَع بموجبه منح    وادعت  48, حق المواطنة لفلسطينيي الضفة الغربية والذين تزوجوا من فلسطينيات ال
 فلسطينيا من الضفة حصلوا في العقد األخير على بطاقـات هويـة             54النيابة العامة في ردها ان هناك       

إسرائيلية زرقاء، وكان لهم ضلع مباشر في أعمال ضد إسرائيل أو أعمال تم إحباطهـا فـي اللحظـات                   
  .خيرةاأل

  15/4/2010الدستور، األردن، 
  

  تعتزم بناء كنيس ثالث في القدس" إسرائيل" .19
أعلنت إسرائيل اعتزامها بناء كنيس يهودي جديد في   : رام اهللا ـ من خالد األصمعي ن ـ وكاالت األنباء

ناؤه ليكون بذلك ثالث كنيس يتم ب.  القدس الشرقية علي أراض تمت مصادرتها من مواطنين فلسطينيين
 وكالهما  في اآلونة األخيرة بعد كنيسي الخراب الذي دشن و فخر اسرائيل الذي اتخذ قرار بإعادة ترميمه

 أن بلدية القدس تستعد للموافقة علي  ,  وذكرت إذاعة الجيش االسرائيلي امس . مجاوران للمسجد األقصي
 واضافت االذاعة ان  . رقية المحتلةبناء كنيس ومدرسة في حي جيلو الخاضع لسيطرة إسرائيل بالقدس الش

   هذا المشروع سيحصل اليوم الخميس علي موافقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس
  15/4/2010االهرام، مصر، 

 
  الفلسطينيين وتزعم أن تضخيم الموضوع أسبابه سياسية تنفي وجود خطة لترحيل "إسرائيل" .20

ئيلي ووزارة الخارجية حملة إعالمية ودبلوماسية واسعة في أطلق الجيش اإلسرا:  نظير مجلي- تل أبيب
إسرائيل والعالم، ينفيان بها وجود خطة عسكرية أو سياسية لترحيل مئات األلوف أو عشرات األلوف من 

وقاال إن األمر العسكري الذي بدأ تنفيذه أول . الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو الخارج
 .لح الفلسطينيين وليس ضدهممن أمس جاء لصا

وقال الرائد أبيحاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش، في مؤتمر صحافي، أمس، إن الجيش يعمل وفق أمر 
، يقضي باعتقال أو طرد 1969عسكري قديم جدا صادر عن قائد اللواء في المنطقة الوسطى منذ سنة 

إلى أروقة محكمة العدل العليا وقد وصل هذا األمر . كل من يوجد في المناطق من دون تصريح
اإلسرائيلية في السنة الماضية، عندما رفع بعض الفلسطينيين وجمعيات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية دعوى 
عليها يطلبون فيها إلغاء األمر ألنه يتيح للجيش أن يطرد من يشاء من دون السماح للضحية بالتوجه 

لجيش اإلسرائيلي بإتاحة الفرصة لمن يقررون طرده أن والجديد في األمر أن المحكمة أمرت ا. للقضاء
 .يتوجه إلى جهة قضائية
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الماضي يقضي بإقامة لجنة ) تشرين األول(وبناء على ذلك، أصدر قائد اللواء السابق أمرا في أكتوبر 
استئناف قضائية في الجيش للبحث في حالة كل فرد على حدة، وكل من تواجهه ظروف اقتصادية أو 

 . أو إنسانية حرجة توجب بقاءه في الضفة الغربية، سيمنح تصريحا بالبقاءاجتماعية
وقال أدرعي إن إثارة هذه القضية بهذه الضخامة في الصحافة العربية واألجنبية تنطوي على أسباب 

وأضاف أن عدد الذين تم طردهم بموجب األمر . سياسية في صلبها التحريض غير المبرر على إسرائيل
 أشخاص في سنة 5، و2009 شخصا في سنة 32، و2008 شخصا في سنة 48ديم هو العسكري الق

2010. 
، وهو أن 2010 وسنة 1969أنت تتجاهل ما جرى ما بين سنة «الناطق » الشرق األوسط«وسألت 

اتفاقات أوسلو أبرمت ووقعت من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبموجب هذه االتفاقات أصبحت 
ة وقطاع غزة وحدة سياسية واحدة، يتنقل بينهما الفلسطينيون كما يشاءون وفقا لقوانين الضفة الغربي

فلم يعط . »فلماذا تتدخل إسرائيل وتطرد ولو شخصا واحدا من الضفة إلى القطاع؟. السلطة الفلسطينية
ضفة قبل عام هذا الطرد ال يشمل الفلسطينيين الذين انتقلوا من غزة إلى ال«جوابا شافيا مكتفيا بالقول 

وأنا أؤكد لك أن األمر العسكري الجدي هو في صالح الفلسطينيين ألنه بات يتيح لهم . 2000
 .»االستئناف

من جهة ثانية، ربط خبراء سياسيون في إسرائيل بين صدور هذا األمر، والتطورات الميدانية في الضفة 
 . غط عليهاالغربية واحتمال أن يكون قد جاء تهديدا للسلطة ونوعا من الض

 15/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تدعو إلى الضغط على حكومة نتنياهو إللغاء قرار طرد الفلسطينيين من الضفة" هاموكد"منظمة  .21
اإلسرائيلية المدافعة عن حقوق االنسان المجتمع الدولي ” هاموكد“دعت منظمة : جمال إبراهيم، د ب أ

ألمر العسكري بطرد آالف الفلسطينيين من الضفة إلى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية كي تلغي ا
إن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين في “وقالت في بيان أصدرته في القدس المحتلة . الغربية المحتلة

ندعو كل دولة موقعة على “وأضافت . ”زمن الحرب تحظر تماماً الترحيل القسري لمدنيين من منازلهم
وأوضحت أنه تم للمرة األولى منذ احتالل الضفة . ”راً من أجل إلغاء األمراالتفاقية إلى التحرك فو

  .في وطنهم” أجانب غير شرعيون“أو ” متسللون“، تعريف الفلسطينيين بأنهم 1967الغربية عام 
  15/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
  بتقليص االحتجاجات في الضفةالفلسطينية الحتالل يطالب السلطة جيش ا .22

قالت مصادر في الجيش اإلسرائيلي إنه قيادته بعثت في اآلونة االخيرة برسائل عـدة              : القدس –تل ابيب   
خـصوصًأ المناهـضة لجـدار      " تقليص العنف في المظاهرات   "الى السلطة الفلسطينية تحضها فيها على       

  .الفصل العنصري، التي تشهدها قرى فلسطينية عدة في الضفة الغربية، أسبوعياً
على االنترنت فإن جـيش اإلحـتالل       " يديعوت أحرونوت "لتي تحدثت لموقع صحيفة     وحسب المصادر ا  

يخشى من أن تتسبب المظاهرات األسبوعية في تدهور األوضاع األمنية في الضفة الغربية بما يفـضي                
ونقل موقع الصحيفة العبرية أن قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الوسـطى للجـيش              ". نتائج صعبة "إلى  

" األجـواء "، اللفتاننت جنرال آفي مزراخي، أصدر تعليماته لقواته للعمل من اجل تغيير             )غربيةالضفة ال (
في الضفة والحد من المشاهد المتكررة لمظاهرات ضد جدار الفصل العنصري في نهاية كل أسبوع، في                

  . بلعين ونعلين وغيرهما
 14/4/2010القدس، فلسطين، 
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  "إسرائيل" اعتقاله في أكبر قضية فساد تشهدها محامو أولمرت يسعون لمنع الشرطة من .23
حتى اللحظة األخيرة من مساء أمس، سعى محامو الدفاع عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :تل أبيب

السابق، إيهود أولمرت، لمنع الشرطة من اعتقاله لدى وصوله إلى مطار تل أبيب، لالشتباه بأنه تلقى 
أكبر وأضخم وأخطر قضية فساد في تاريخ «جها بأنها رشوة في قضية وصفها القاضي الذي يعال

ومع . وكان من المقرر أن يصل أولمرت إلى إسرائيل في ساعات الفجر األولى من اليوم .»إسرائيل
اقتراب موعد وصوله، تسربت أنباء من مصادر مقربة من الشرطة تفيد بأن المحققين سينتظرونه في 

نذار وقد يقررون اعتقاله، ليسجل في التاريخ اإلسرائيلي كأول المطار وسيأخذونه إلى التحقيق تحت اإل
  .رئيس حكومة يقبع في المعتقالت

وزاد من القلق من أن الشرطة تنوي اعتقال أولمرت، أنها اعتقلت رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس 
 .أوري لوبيانسكي الذي كان نائبا ألولمرت عندما كان رئيسا للمجلس، مساء أمس
 15/4/2010رق األوسط، الش

  
  اعتقال رئيس بلدية القدس السابق بتهم فساد .24

القبض على رئيس سابق لبلدية القدس، أمس، في تحقيق في فساد " االسرائيلية"ألقت الشرطة : )رويترز (
  .مشتبه فيه شمل أيضاً شركاء لرئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت

نسكي وهو حاخام خلف أولمرت كرئيس لبلدية القدس عام وقالت متحدثة باسم محكمة أن اوري لوبوليا
نيسان /  إبريل18 مثل أمام المحكمة وجرى احتجازه حتى 2008 وشغل المنصب حتى عام 2003
  . الحالي

  15/4/2010الخليج، 
 

  أوباما   »حلول«غالبية اإلسرائيليين ضد : استطالع .25
د للرأي أن غالبية ساحقة من اإلسرائيليين أظهر استطالع جدي:  محمد ابراهيم والوكاالت-رام اهللا 

وذكرت . تعارض محاولة الرئيس األميركي باراك اوباما فرض اتفاقية حّل نهائي مع الفلسطنيين
مأغار «االسرائيلية امس أن استطالعاً أجراه معهد استطالعات الرأي » جيروزالم بوست«صحيفة
 إسرائيليين، أظهر أن 503وشمل » ة المستقلةالمراجعة والتحليل اإلعالمي«برعاية مؤسسة » موهوث

منهم يعارضون فرض أوباما خطة لتقسيم القدس وإزالة السيطرة اإلسرائيلية عن وادي األردن، % 91
يذكر أن االستطالع تم يومي األحد واالثنين الماضيين، وهامش الخطأ فيه .منهم فقط% 9في حين يؤيدها 

5,4.%  
 15/4/2010البيان، اإلمارات، 

    
  أمن المطارات اإلسرائيلية يتخطى الماسحات الضوئية ويفضل التنميط .26

 يعتبر مطار بن جوريون اإلسرائيلي واحدا من المطارات األكثر أمانا في العالم حتـى               -القدس-تل أبيب 
وببساطة فـإن اإلجـراءات األمنيـة        .دون الحاجة لتعرض الركاب لفحص جسدي بالماسحات الضوئية       

، "بالعثور على المهاجمين يمكنك منع الهجوم     " بن جوريون تستند إلى فرضية تؤكد أنه         المطبقة في مطار  
  ".بالعامل البشري"أو ما يصفه رافاييل رون مدير األمن السابق بالمطار 

، في معـرض توضـيحه      "بدون وجود نية لدى الشخص إليقاع األذى، فإنه لن يحدث هجوم          "وقال رون   
 عند اكتشاف وجود أسلحة، إال أنه يركـز فـي الوقـت ذاتـه علـى                 لوجود نظام أمني، يصدر تحذيرا    

األشخاص وإخضاعهم لالستجواب وفي حال الضرورة إخضاعهم لمزيد من التحقيق بل وحتى التفتـيش              
  .الجسدي
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ويقول منتقدو هذا النظام األمني إنه نظام عنصري ينطوي على تنميط عنصري فعلى سبيل المثال يـتم                 
ب أو غير اليهود بشكل روتيني لمزيد مـن االسـتجواب أكثـر مـن اليهـود                 إخضاع المسافرين العر  

وكانت المرة األخيرة التي تـم فيهـا        . اإلسرائيليين، بينما يشير المؤيدون إلى أن هذا النظام أثبت فاعليته         
  .1968بنجاح اختطاف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اإلسرائيلية العال كانت في عام 

وكـان اإلرهـابيون    .  لم يتم على اإلطالق اختطاف أي طائرة من مطار بن جوريون           وعالوة علي ذلك  
  .1976الذين سيطروا على رحلة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في عام 

 15/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  لسيطرة على فلسطينل إعالن حرب ثالثة لالحتالل 1650 القرار :"الجاليات الفلسطينية في أوروبا" .27
اتحاد الجاليات الفلسطينية "اعتبر :  اسكندر الديك، نبيل غيشان، جيهان الحسيني-القاهرة ،  عمان،برلين

 إبعاد آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الذي سيؤدي ،لقرار العسكري اإلسرائيليا "في أوروبا
ودعا رئيس االتحاد . "طينإعالن حرب ثالثة لالحتالل نحو السيطرة الكاملة على فلس" ،ومالحقتهم قضائياً

باالستنفار العام الشعبي الفلسطيني والبدء باالنتفاضة الثالثة، " راضي الشعيبي إلى مجابهة القرار .د
وطالب الفصائل . "وتحريك الرأي العام العالمي ومؤسساته السياسية والنقابية واالجتماعية والعالمية

لي على كل خالفاتها وتشكيل قيادة موحدة فوراً لكبح جماح بالتعا"والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج 
  ."هذا النظام العنصري المحتل

  15/4/2010الحياة، 
  

  "مبادرة السالم"سحب  ويطالب العرب بسلمان أبو ستة يدعو الفلسطينيين لرفض مغادرة ديارهم .28
فلسطيني في الضفة التعلم بأبناء الشعب ال" أهاب المنسق العام لمؤتمر حق العودة سلمان أبو ستة :عمان

الشعب الفلسطيني "، داعياً " وعدم مغادرة ديارهم وأراضيهم تحت أية ظروف1948من درس عام 
لمقاومة القرار العسكري اإلسرائيلي والذي يستهدف طرد آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية، والعرب 

إن هذا القرار "في تصريح أصدره أمس   وأضاف".للتعبير عن مقاومة الجريمة بالوسائل المتاحة كافة
 ".يعتبر جريمة حرب وإبادة ضد اإلنسانية، يستهدف تفريغ فلسطين المحتلة من مواطنيها الفلسطينيين

 في العالم المشاركة في مقاطعة الكيان اإلسرائيلي في كل بالد اإلنسانالهيئات الشعبية لحقوق "وحث 
وتطبيق مقاطعة سلطات االحتالل اإلسرائيلي " مبادرة السالم"سحب القيادات العربية إلى "، داعياً "العالم

وحذر من أن  ". الالزمة حتى ال تواجه نكبة فلسطين جديدة في بالدهااإلجراءاتبشكل فعال، واتخاذ 
يهدف إلى تفتيت الشعب الفلسطيني إلى فئات تصنف حسب تعريفات مختلفة تؤدي إلى طردهم "القرار 

  ".لى تفريغ فلسطين من الفلسطينيين، مقابل تحقيق األغلبية اليهودية فيهاعلى مراحل، وصوالً إ
  15/4/2010الغد، األردن، 

  
   وإصابة ثالثة بغزة فلسطينيين وتدمير منزلين بالضفةعشرةاعتقال  .29

اقتحمت قوة من االحتالل اإلسرائيلي معززة بجرافات قرية حارس شرقي سلفيت وهدمت منزل 
 ؛بدعوى عدم حصول صاحبه على ترخيص بناء لمكون من طابقين قيد اإلنشاءالفلسطيني ماهر عودة ا

كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبي بيت لحم وهدمت منزالً قريباً من جدار الفصل العنصري هناك بدعوى 
  .عدم حصول صاحبه على ترخيص بناء

  . ورام اهللا وجنين فلسطينيين خالل مداهمات شنتها في الخليل ونابلس10واعتقلت قوات إسرائيلية 
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 معاوية حسنين بأن .من جانب آخر، صرح مدير عام اإلسعاف والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة د
الحملة الشعبية لمقاومة "قوات االحتالل المتمركزة شرق غزة أطلقت النار على مسيرة سلمية نظمتها 

  .وسطة الخطورة شبان فلسطينيين بجروح مت3هناك مما أدى إلى إصابة " الحزام األمني
  15/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   سبعة من أسرى الضفةإبعاداالحتالل ينظر اليوم في  .30

ن سلطات االحتالل أبلغت سبعة إ قال قدورة فارس، رئيس نادي األسير : وفا، الحياة الجديدة-رام اهللا  
  .مة عوفر العسكرية من سجونها، اليوم الخميس في محكإبعادهممن األسرى، نيتها النظر في قضية 

  15/4/2010الحياة الجديدة، 
  

   الضفة وغزةدائرة شؤون الالجئين تطلق منحة الطالب المتفوق في مدارس مخيمات .31
 رئيس ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا األغا.أطلق د:  علي سمودي-رام اهللا 

 والتي تشمل ،ق في مدارس وكالة الغوث في المخيماتدائرة شؤون الالجئين حملة منحة الطالب المتفو
  .ةعلى مساعدة نقدية تسلم للطالب مباشرة وتشمل كافة المخيمات في الضفة وقطاع غز

  15/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  فلسطينيو أوروبا يحضِّرون لمؤتمرهم الثامن في برلين ودويك يتقّدم الضيوف .32
في ن في أوروبا إلقامة مؤتمرهم السنوي الثامن، الذي يلتئم يستعد الفلسطينيو: عالء جمعة -برلين 

 في العاصمة األلمانية برلين، ويشارك في أعمال المؤتمر، آالف الفلسطينيين من شتى أرجاء 8/5/2010
ويعقد  .القارة األوروبية، وبحضور قيادات وشخصيات فلسطينية بارزة وفاعلة من فلسطين وخارجها

  ."عودتنا حتمية وألسرانا الحرية"با الثامن تحت شعار مؤتمر فلسطينيي أورو
ويستضيف المؤتمر لهذا العام حشداً من الشخصيات والمتحدثين، يتقدمهم رئيس المجلس التشريعي 

عبد الغني .  عزيز دويك، كما يستضيف الشيخ رائد صالح، والقيادي صالح صالح، ود.الفلسطيني د
  ... الخارج، والنائب حسام خضر، والكاتب بالل الحسنالتميمي رئيس هيئة علماء فلسطين في

 على نسخة منه سيتضمن أعمال المؤتمر "القدس العربي"وطبقا لبيان لجنة التحضير والذي حصلت 
وزيادة على إبراز حق العودة الفلسطيني وحتمية تفعيله ورفض  .ندوات وورش وعمل وفقرات منوعة

  .راً ألعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامنالتنازل عنه؛ ستكون قضية األسرى، محو
  15/4/2010القدس العربي، 

  
   للحد من وصول التحويالت المالية لحماسأمريكي بطلب إجراءات تنفذ غزة بنوك :"القدس العربي" .33

 األسابيع المصارف العاملة في قطاع غزة شرعت خالل أن "القدس العربي"علمت : اشرف الهور -غزة 
 جديدة تهدف لتقييد عمليات استالم التحويالت المالية، من خالل اخذ معلومات إجراءاتالماضية باتخاذ 

 وأصبح.  حركة حماسإلى أموال، في خطوة تهدف للحد من وصول األموال عن مستلم وإضافيةدقيقة 
 من الخارج ليس فقط كتابة رقم أموال إليهاآلن يطلب موظف البنك بعد التأكد من الشخص المحول 

 هذه البطاقة على غير المعتاد، ويتم وضع تاريخ الصدور في إصدار تاريخ أيضاًه الشخصية، بل بطاقت
 وبيانات البطاقات الشخصية الممنوحة أرقام أنومن المعروف . مكان مخصص في ورقة سحب النقود

 ترك مهمة أن، بعد اإلسرائيلي للسالم عند الجانب أوسلولسكان المناطق الفلسطينية، محوسبة وفق اتفاقية 
  . هذه البطاقات للجانب الفلسطينيإصدار
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 الجديدة اتخذت عقب اإلجراءاتن إ "القدس العربي"وبحسب مصدر مصرفي مطلع في غزة فقد قال لـ
 أمريكية جهات عليا أنوذكر  .األموال وهمية في عملية استالم وأسماء بطاقات مزورة أشخاصاستخدام 

 البنوك الفلسطينية شرعت بتنفيذ هذه المطالب للحفاظ على سمعتها ، واناإلجراءاتهي التي فرضت هذه 
 األموالن هذه الخطوات ستحد من وصول أ إلى  وأشار.األجنبيةوعلى عدم تأثر عالقاتها مع المصارف 

  ."إرهابيةجهات " أنها على وأمريكياًلجهات مصنفة عند المجتمع الدولي 
 أو سيتيح فرصة التأكد من صحة األموالالشخصية لمستلم وبحسب المصدر المصرفي فان تتبع البيانات 

 ."األموالمن تتبع الجهة التي حولت ) األمريكية(هذا سيمكن وقتها جهات المراقبة "تزوير البطاقة، وقال 
، ودوائر في وزارة الخزانة )CIA(  الـاألمريكية جهاز المخابرات المركزية أن المصدر وأكد

 تكثف نشاطها في المناطق التي وأنها عبر العالم، األموالر عمليات تحويل  تراقب بشكل كبياألمريكية
  . كقطاع غزة المحكوم من قبل حماسأمريكاتقف على خالف مع 

  15/4/2010القدس العربي، 
  

   ثمانية بنوك وطنية اندمجت في أربعةأنسلطة النقد الفلسطينية تعلن  .34
 األراضي ثمانية من البنوك التي تعمل في إن ربعاءاأل قالت سلطة النقد الفلسطينية يوم :رام اهللا

 للمساهمة في دعم القطاع المصرفي في مواجهة أزمات 2010الفلسطينية ستندمج في أربعة بنوك في 
 حاجة البنوك ن االندماجات حفزت عليها جزئياًإوقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد  .مالية محتملة

وكانت المتطلبات السابقة  . مليون دوالر50 لرأس المال المدفوع عند نىاألدلتلبية متطلبات جديدة للحد 
 إنرويترز عن تسمية البنوك التي ستندمج لكنه قال في حديث مع وامتنع الوزير  . مليون دوالر35

  .أربعة من ثمانية بنوك وقعت بالفعل مذكرات تفاهم في هذا الشأن
 الفلسطينية سيبلغ مليار دوالر األراضيلتي تعمل في وأضاف الوزير أن رأس المال المدفوع للبنوك ا

  .2009 مليون دوالر في نهاية 730 من  ارتفاعا2010ًبحلول نهاية 
  14/4/2010وكالة رويترز، 

  
  مثل الحلول لتشغيلهاأ الغاز المصري أنمحطة توليد كهرباء غزة تؤكد  .35

توليد كهرباء غزة جميع  محطة إدارةطالب وليد سعد صايل رئيس مجلس :  اشرف الهور-غزة 
 .قطاعال حل جذري لمشكله انقطاع التيار الكهربائي في إليجاد العربية والدولية والفلسطينية اإلطراف

 توفير الغاز المصري إلى تجاذبات سياسية، ودعا أيوطالب صايل بتجنيب المحطة وقطاع الكهرباء 
 ." تكاليفه مقارنة مع السوالر الصناعيامثل الحلول الجذرية نظرا لقلة"لتشغيل المحطة باعتباره 

  15/4/2010القدس العربي، 
  

  بعد سنة من توقفه ل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في قطاع غزةيتشغإعادة  .36
في مركز األمير ) MRI( ساهمت اإلغاثة اإلسالمية في إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي :غزة

وقد جاء تدخل اإلغاثة اإلسالمية بشكل  .مع الشفاء الطبي بغزةنايف لألشعة التشخيصية والعالجية بمج
طارئ لتوفير بعض قطع الغيار الضرورية وتوفير تكاليف الصيانة للجهاز الوحيد من نوعه في القطاع، 
والمتوقف عن العمل منذ ما يزيد عن العام، حيث ساهمت اإلغاثة اإلسالمية بمبلغ ستة وثالثين ألف 

  .تكلفة التي تقدر بخمسة وأربعين ألف يورويورو من إجمالي ال
  14/4/2010 قدس برس،
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  ءجراء تكرار أزمة الكهربا سلطة جودة البيئة الفلسطينية تحذر من كارثة بيئية في غزة .37
في " كارثة بيئية"حذرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من حدوث : )أ.ب.د(

 بيان صادر ذكرو .التيار الكهربائي وتوقف محطة التوليد الوحيدة فيهالقطاع، جراء تكرار أزمة انقطاع 
استمرار وقف توريد السوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء أدى "ن أعن سلطة البيئة 

إلحداث شلل كامل وتدهور خطير في الخدمات األساسية الصحية والبلدية، تمثل في كارثة صحية بيئية 
كما  ". فترات تشغيل محطات معالجة المياه العامة ومحطات الصرف الصحي في القطاعنتيجة تقليص

حذر البيان من زيادة معدالت تلوث مياه الخزان الجوفي، عدا عن خفض ساعات ضخ المياه من اآلبار، 
وأضاف أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تسببت كذلك في  .ما يترتب عليه نقص في إمدادات المياه

  ".يادة معدالت التلوث البصري والمظاهر الجمالية الناجم عن تكدس النفايات الصلبة وطفح المجاريز"
لرفع الحصار عن " إسرائيل"وناشد البيان المنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الفعال والضغط على 

اعي إلى القطاع  الطاقة الكهربائية والسوالر الصنإمداداتقطاع غزة وبذل الجهود الستمرار توريد 
  .لتفادي تفاقم المشكالت البيئية والصحية

  15/4/2010الخليج، 
  

  من خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية في القدس يحذر  العاهل األردني .38
عبداهللا الثاني في واشنطن امس األربعاء سلـسلة        العاهل األردني    عقد   : فايق حجازين  - بترا   -واشنطن  

رس األميركي، بشقيه الشيوخ والنواب، وفي تصريحات صحافية مشتركة عقـب           من اللقاءات في الكونج   
لقـد   »  العاهـل االردنـي    ، قـال  للعاهل األردني استقبال رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي        

شاركت باألمس في قمة األمن النووي مع الرئيس األميركي باراك اوباما وناقشت معه التحـديات التـي                 
  .»ة وعلى وجه الخصوص عملية السالم في الشرق األوسطتواجه المنطق

، خالل اللقاءات، من خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية في القـدس، مؤكـدا             العاهل األردني وحذر
  .ضرورة وقف هذه اإلجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على األرض

دقاء األردن في مجلس النواب ومجلـس       ، التي شملت مجموعتي أص    العاهل األردني   كما تناولت لقاءات    
الشيوخ األميركيين، سبل تطوير الشراكة األردنية األميركية في مختلف المجاالت إضـافة إلـى تأكيـد                

 على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة استنادا إلى حل             العاهل األردني 
  .الدولتين وفي سياق إقليمي شامل

  15/4/2010ردن، الرأي، األ
  

  يدين قرار طرد الفلسطينيين من الضفةو اإلسرائيلياألردن يستدعي السفير  .39
استدعت وزارة الخارجية امس السفير االسرائيلي في عمـان وسـلمته           :  صالح الخوالدة  - بترا   -عمان  

ل مـن   مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة حول قرار الحكومة االسرائيلية تمكين سلطات االحتال            
مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في االقامة والتنقل بحريـة فـي أي            . ابعاد االالف الفلسطينيين عن ارضهم    

  .مكان على ترابهم الوطني
وبينت المذكرة ان القرار يشكل خرقا صارخا للقوانين واالتفاقيات والشرائع الدوليـة واالنـسانية كافـة                

  ة القائمة باالحتالل على االراضي الفلسطينية وخرقا فاضحا اللتزامات اسرائيل بوصفها القو
 على رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرارغير القانوني وغيـر الـشرعي             األردنية وشددت الحكومة 

  والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين واالتفاقيات والشرائع الدولية واالنسانية ، وخرقا فاضحا اللتزامـات              
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مة باالحتالل على االراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقـوم            اسرائيل بوصفها القوة القائ   
  .بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما

  15/4/2010الدستور، األردن، 
  

  ممن طعنوا بقرار سحبها منهممن الفلسطينيين % 30اعادة الجنسية االردنية لـ .40
ردن لوكالة فرانس برس االربعاء ان السلطات االردنيـة   اعلن مركز حقوقي في اال :عمان ـ  ا ف ب 
ـ    في المئة من المواطنين من اصل فلسطيني الذين سحبت منهم الجنـسية وطعنـوا               30اعادت الجنسية ل
وقال محي الدين توق المفوض العام لحقوق االنسان تابعنا مع وزارة الداخليـة مـن                .بقرار سحبها منهم  

  ".لثبوتية الصحابها بعد اقتناع وزارة الداخلية بوقوع خطأ بسحبهااستعادة الجنسية واالوراق ا
بـين العـامين    " تعسفا"هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته مؤكدة ان المملكة سحبت           "وكانت منظمة   

ويشكل االردنيون من اصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكـة           . شخص 2732 جنسية   2008 و 2004
 .البالغ ستة ماليين نسمة

  14/4/2010س ، فلسطين ، القد
  

  األردن يعلن عن مشاريع إلعمار المسجد األقصى .41
أعلن وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردني عبدالسالم العبادي أمس االربعاء عن طرح 
األردن عطاءات مشاريع بقيمة تزيد على مليوني دوالر أمريكي إلعمار المسجد األقصى في القدس 

عن العبادي قوله إن األردن أحال عطاءات لمشروعات ) بترا(قلت وكالة األنباء الرسمية ون .المحتلة
  .رعاية لألقصى تبرع بها الملك عبداهللا الثاني استمراراً للرعاية للمقدسات في القدس

  15/4/2010الخليج، 
  

    الفلسطنيية توزع الدعم المالي السنوي على المخيمات"الشؤون الفلسطينية: "األردن .42
وزعت دائرة الشؤون الفلسطينية امس االربعاء المبالغ المقـررة لـدعم           : عوض الصقر  ،    بترا –عمان  

وقال مدير عام الدائرة المهندس وجيـه عزايـزة          .لجان خدمات المخيمات والتي تبلغ نحو مليوني دينار       
حسب احتياجات كل مخيم    انه تم توزيع هذه المبالغ على ثالثة عشر مخيما          ) بترا(لوكالة االنباء االردنية    

وعدد سكانه ، مشيرا الى انه سيتم إنفاق هذه المبالغ على مشروعات البنية التحتية للمخيمات ومصروفات              
وأضاف إن توزيع هذه المبالغ يجسد التزام الحكومة تجاه الالجئين والمخيمـات            . اللجان والعاملين عليها  

  .الحياة الكريمة لقاطنيهاوحرصها على تقديم خدمة نوعية لهم بما يكفل سبل 
واشار الى انه باإلضافة لهذا الدعم هناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها في المخيمات من خالل المكـارم                 
الملكية السامية المختلفة مثل مساكن األسر الفقيرة وتوزيع طرود الخير وشبكات الطرق والبنية التحتيـة               

 ألف دينار اضافة الى المشروعات الحكومية التي تنفذها         100باإلضافة إلى مكرمة أندية المخيمات بقيمة       
  .الدائرة في المخيمات بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الدولية المانحة االخرى

  15/4/2010الدستور، األردن، 
 

   الفلسطينيين من الضفة طردإدانة إسالمية ومسيحية لقرار : األردن .43
 المـسيحية إن عمليـات طـرد آالف         –الهيئة اإلسـالمية    /مي لبيت المقدس     قال المؤتمر اإلسال   :عمان

  .من الضفة الغربية يشكل تهديدا واضحا للمنطقة بأسرها) مسلمين ومسيحيين(الفلسطينيين 
واضاف في بيان صدر امس ان قرارات سلطات االحتالل بطرد آالف الفلسطينيين لم يتوقف عند هـذا                  

ات التي تأتي ضمن السياسات واإلجراءات والممارسات والخطط اإلسـرائيلية          الحد، بل تعداه إلى التهديد    
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الرامية إلى تهويد مدينة القدس الشريف بهدف طرد الفلسطينيين من المنطقة المعروفة تاريخيـا بالقـدس            
العربية وإعادة ملئها بمستوطنين يهود وتشجعيهم على سكن هذه المستوطنات والسعي إلى تهويد كامـل               

  .ة المقدسة واالستيالء عليهاللمدين
  15/4/2010الرأي، األردن، 

  
   الحل"سرائيلإ"خط االعتدال العربي بات مهدداً والواليات المتحدة قادرة على إلزام : الحريري .44

كارنيغي للسالم « الحريري خالل لقائه وفداً من مؤسسة حذر رئيس الحكومة اللبنانية سعد :بيروت
تصرف الحكومات اإلسرائيلية، اآلن وسابقاً، تشجع على «ردانو، إن برئاسة ريتشارد جيو» الدولي

التطرف، وهذا السلوك يجعل المسار الديبلوماسي والتفاوضي واالعتدالي غير مجد، بل يؤدي إلى مزيد 
واشنطن إذا أرادت، يمكنها أن تحل «ورأى أن . »من بناء المستوطنات ووضع أسوأ للفلسطينيين

ر ليس بسهل ولكنه بسيط، فحل الدولتين معروفة معالمه، وحتى في ظل االنقسام األم. الموضوع ببساطة
معروف ما هو المطلوب «: وأضاف. »الفلسطيني فإن العقبة ليست بين الفلسطينيين بل عند اإلسرائيليين

 والقدس الشرقية 1967من إسرائيل أن تقدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس انسحاباً حتى حدود العام 
هذه المسلمات معروفة والواليات المتحدة هي التي تمول . صمة الدولة الفلسطينية وحق العودة لالجئينعا

وشدد الحريري على . »وتدعم إسرائيل، وبالتالي يفترض أن يكون لديها ما يكفي من نفوذ لتلزمها بالحل
ي مشكلة في المنطقة هذا الحل ليس في مصلحة المنطقة وفلسطين ولبنان الذي هو دائماً ضحية أ«أن 

فحسب، إنما هناك مصلحة دولية ومصلحة للواليات المتحدة نفسها، ألن العداوة التي تُخلَق اليوم ضدها 
  . »في العالمين العربي واإلسالمي هي من جراء دعمها إلسرائيل وليس ضد حضارتها أو اقتصادها

  15/4/2010الحياة، 
 

  وقه المدنية واالجتماعية واإلنسانية وحق العمل الفلسطيني حقيجب إعطاء  :أبو فاعوروائل  .45
حواراً مفتوحاً مع وزير الدولة وائل أبو فاعور في مقر " االخوة للعمل الثقافي االجتماعي"نظمت جمعية 

الجمعية في مخيم برج البراجنة في حضور الهيئات والجمعيات الفلسطينية العاملة في الحقل الثقافي 
اليوم ال " :عية حسن المصطفى، قال ابو فاعوربعد ترحيب من رئيس الجم و.اتواالجتماعي العام وفاعلي

تناقض بين المصلحة اللبنانية والمصلحة الوطنية الفلسطينية وال تناقض بين المصلحة الوطنية اللبنانية 
ين ولم الفلسطيني اليوم لم يعد يعتبر أن لبنان هو المكان للعبور العسكري الى فلسط. والقضية الفلسطينية

والفلسطيني لم يعد عنصر صراع في الداخل . يعد يناضل فوق األراضي اللبنانية بل فوق أرض فلسطين
السياسي اللبناني وهو اليوم يمارس أعلى درجات الحرص على األمن واالستقرار اللبناني وجميع القوى 

واحدة نحن تحت سقف القانون والجمعيات والفصائل واألحزاب والهيئات والقيادات الفلسطينية تنهج بلغة 
  ".اللبناني

فاللبناني يقول . القضية العالقة بين اللبنانيين والفلسطينيين هي قضية التوطين أو حق العودة"واعتبر أن 
ولكن قبل ذلك، الفلسطيني يقول إنه متمسك بحق العودة ويرفض . إنه مع حق العودة وضد التوطين

 أن يكون هناك تطابق في الجهد المشترك لبناني فلسطيني هناك تطابق في الموقف ويجب. التوطين
ولكن يجب أال يبقى هذا الموقف شعاراً بل . لرفض التوطين وإقرار حق العودة ألن أفق التسوية مقفل

 الفلسطينية على قاعدة -من هنا ال بد من إعادة صياغة للعالقات اللبنانية . قراراً لبنانياً فلسطينياً مشتركاً
  ".طين ودعم الشعب الفلسطينيرفض التو

في الوقت . الموضوع المتفجر اليوم هو موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات: "أضاف ابو فاعور
نفسه هناك نظرياً مطلب فلسطيني، وفعلياً يجب أن يكون مطلباً لبنانياً هو إعطاء الشعب الفلسطيني 

التملك والتنقل والخروج من لبنان والعودة اليه وحق حقوقه المدنية واالجتماعية واإلنسانية وحق العمل و
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ال يمكن أن تقوم العالقة اللبنانية الفلسطينية على هواجس . العمل السياسي من أجل القضية الفلسطينية
 فهي قابلة كل يوم النتاج الماضي ألن المخيمات إذا بقيت في واقعها الحالي من بؤس وحرمان وحصار

  ".الكثير من حاالت الالاستقرار
قرار السالح الفلسطيني خارج المخيمات هو قرار لبناني اتخذ باإلجماع على طاولة "وإذ أشار الى أن 

الحوار اللبناني وهذا القرار لم يتخذ على قاعدة أن هناك من يريد أن يخوض منازلة مع الفلسطينيين بل 
 الفلسطينية وعلى قاعدة التفاهم اللبناني -لعنوان األساسي هو تصحيح العالقات اللبنانية على قاعدة أن ا

ليس هناك قيادة فلسطينية موحدة وال مرجعية موحدة تستطيع : هناك مشكلتين"لفت الى أن "  الفلسطيني-
دات الفلسطينية وال أن تتخاطب مع اللبنانيين، وليس هناك خطة واضحة للدولة اللبنانية بالتعاطي مع القيا

.  الفلسطينية بل هناك جهد مشهود ومقدر كفؤ يقوم به الجيش اللبناني-إدارة سياسية للعالقات اللبنانية 
  ". الفلسطينية فهذا األمر يجب أن يعالج-ولكن، أين اإلدارة السياسية اللبنانية للعالقات اللبنانية 

  15/4/2010المستقبل، 
  

  شكوى جزائية ضّد أنور رجا اللبناني يقدم الداخليالمدير العام لقوى األمن  .46
قدم المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء اشرف ريفي شكوى جزائية أمام النائب العام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا اتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي ضد المسؤول اإلعالمي في الجبهة الشعبية 

 أنور رجا بجرمي القدح والذم، وذلك على اثر االتهامات الباطلة التي  القيادة العامة-لتحرير فلسطين 
في المديرية المذكورة ورئيسه العقيد وسام » فرع المعلومات«ساقها ووجهها إلى قوى األمن الداخلي و

 . الحسن
  15/4/2010السفير، 

  
  رار في المنطقة لألسلحة النووية يشكل عقبة أساسية أمام االستق"إسرائيل"امتالك : السعودية .47

 العربية األمير مقرن بن عبد العزيز في كلمة المملكة  رئيس االستخبارات السعوديةأكد: واشنطن
أمس، إن امتالك إسرائيل لألسلحة النووية يشكل عقبة   قمة األمن النووي أول في التي ألقاهاالسعودية

بينا أن المبررات التي تسوقها لحيازة أساسية أمام تحقيق األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، م
وتطوير أسلحة الدمار الشامل خاصة األسلحة النووية ال تتسق، وبشكل واضح، مع رغبتها المزعومة 

وأكد أن السالم الحقيقي يجب أن يستند إلى الثقة وإثبات حسن  .لتحقيق السالم مع شعوب ودول المنطقة
 وكذلك إلى تحررها من الظلم واالحتالل ومن ارتكاب النوايا من جانب جميع دول وشعوب المنطقة،

وشدد على أن السالم ال يمكن أن يقوم على امتالك األسلحة النووية أو التهديد  .الجرائم البشعة بحقها
باستخدامها أو بفرض سياسة األمر الواقع والهيمنة التي من شأنها أن تشكل مصدرا للقلق والتهديد ليس 

 . سب بل على السالم واألمن الدوليين بشكل عامعلى شعوب المنطقة فح
 15/4/2010الشرق األوسط، 

  
   بإبعاد الفلسطينيين"إسرائيل"القاهرة تبلغ واشنطن رفضها قرار  .48

أبلغت القاهرة واشنطن رفضها اإلجراءات اإلسرائيلية وقرار التهجير القسري ضد : أحمد ربيع-القاهرة
فيما أكدت أنها غير القانونية، وطلب وزير الخارجية أحمد أبو , ة الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتل

الغيط من الجانب األمريكي اتخاذ خطوات تكفل تجميد تنفيذ أية قرارات إسرائيلية يمكن أن تؤثر سلباً 
  .على أوضاع الفلسطينيين بأي شكل كان

  15/4/2010الشرق، قطر، 
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  الشعب الفلسطيني للمياه واعتدائها على "إسرائيل"عربي يندد بسرقة  البيئي المؤتمرال .49
االنتهاكات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية ب ندد المؤتمر البيئي العربي اإلقليمي التاسع :القاهرة

شدد رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للشباب  و.لألرض وللمياه العربية' العلنية ' المحتلة، وسرقتها 
مر البيئي العربي اإلقليمي التاسع، الذي عقد بمقر الجامعة العربية اليوم، والبيئة مجدي عالم أمام المؤت

 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، 70على استنكار كل المنظمات العربية للقرار الظالم بطرد 
قضية المياه وخطرها على الدول العربية، في  و.ومحاوالتها تهويد مدينة القدس وهدم المسجد األقصى

ت المناخية الطارئة، في ظل محاوالت إسرائيل السطو على المياه العربية في األرض ظل التغيرا
محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه إلى أهمية التصدي لمحاوالت سطو . ودعا د .الفلسطينية

ع الدولي وأكد أهمية إقناع المجتم.إسرائيل على المياه العربية، مشيرا إلى محدودية مصادر المياه العربية
  .بأهمية قضية المياه، والتصدي لمشروعات محاوالت السطو على المياه العربية واإلفريقية

  14/4/2010وكالة األنباء و المعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  اإلسرائيلي-األمم المتحدة تواصل دعمها التوصل لحل شامل للصراع العربي: مجلس األمن .50
لشؤون السياسية لين باسكوا في جلسة مجلس االمن الـدولي لمناقـشة            قال وكيل األمين العام ل    : نيويورك

الوضع في الشرق األوسط أمس في تقرير مفصل أن األمم المتحدة تواصل دعمها التوصل لحل شـامل                 
كما جدد باسكوا مناشدته للمجتمع     .  اإلسرائيلي كما تدعو لذلك المبادرة العربية للسالم       -للصراع العربي   
جهود تمويل إعادة بناء مخيم نهر البارد وقال إن هناك حاجة عاجلة لذلك التمويل وذلك               الدولي مواصلة   

  . للتمكن من إنهاء المشروع
االسبوع الماضي، انتقد باسـكوا الـسلطة       " إسرائيل"وفي استجابة لخطاب رسمي تلقاه بان كي مون من          

ش على أحد الـشوارع فـي رام اهللا،         الفلسطينية لقيامها بإطالق اسم القيادي في حماس الشهيد يحيى عيا         
ولكن باسكوا عبر كذلك في تقريـره الـشهري         . وقال إن خريطة الطريق تلزم السلطة بإنهاء التحريض       

الذي قدمه لمجلس األمن، عن قلقه من صدور القرار العسكري اإلسرائيلي الـذي يـسمح بإبعـاد آالف                  
كهم لحق اإلقامة، وقال إن األمم المتحدة ستواصل        الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بزعم عدم امتال       

  . متابعة هذه القضية عن كثب
15/4/2010السفير،   

  
  أوباما يتهرب من مناقشة الترسانة النووية اإلسرائيلية .51

في واشنطن الثالثاء مـن     " األمن النووي "تهرب الرئيس األمريكي باراك أوباما في ختام قمة         ): وكاالت(
أسلحة نووية، وأعرب أوباما بصورة عابرة عن أملـه فـي أن            " إسرائيل"متالك  التعليق على موضوع ا   

إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، ولكن عندما سئل حول هذا الموضوع، أجاب             " إسرائيل"تنضم  
ـ   "بالقول   ، ال أريد التعليق على برنامجهم، لقد شجعنا كل الدول على أن تكـون              "إسرائيل"في ما يتصل ب
  ".ء في معاهدة حظر االنتشار النووي، إذاً ال تناقضأعضا

15/4/2010الخليج،   
  

  لسكان الضفة " إسرائيل"ألمانيا تستوضح تداعيات شروط اإلقامة الجديدة التي وضعتها  .52
قال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية أندرياس بيشكه رداً على سؤال لــ             :  اسكندر الديك  -برلين  

لتكوين صورة وافية   «مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية     » اتصاالت مكثفة «ين تجري حالياً    إن برل » الحياة«
على اتصاالت مكثفة أيضاً مع شركائها      «، مضيفاً أنها    »عن تداعيات أوامر الجيش اإلسرائيلي في الضفة      

ساسة جداً،  تعطينا االنطباع بأننا نمر بمرحلة ح     «وأضاف أن تطورات الوضع     . »األوروبيين واألميركيين 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1760:         العدد       15/4/2010الخميس  :التاريخ

الهدف األلماني ال يزال يتمثّل فـي الـسعي         «وتابع أن   . »ما يفرض بذل كل ما يمكن لتفادي أي تدهور        
البناء الى تقريب المواقف بين الطرفين المعنيين لبدء مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى محادثات مباشرة               

ارك في الجهود األميركية المبذولة     تش«وأشار إلى أن برلين     . »بحثاً عن حل نهائي ألزمة الشرق األوسط      
تُبذل على قاعدة من القلق، وإذا لم يتحقق تقـدم          «، الفتاً إلى أن هذه الجهود       »وتتمنى نجاحها لتحقيق تقدم   

  .»في عملية السالم، سيؤدي ذلك إلى وقوع نتائج خطرة على استقرار الشرق األوسط كله
15/4/2010الحياة،   

 
   الف الفلسطينيين عن أرضهمترحيل آتحذير روسي من عواقب  .53

 سيؤدي إلى تصعيد خطير للوضع      قرار ترحيل آالف الفلسطينيين عن أرضهم     أعلنت روسيا أن    : وكاالت
عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية       " نوفوستي"ونقلت وكالة األنباء الروسية     . في المنطقة 

قرار سيقود إلى زيادة ملحوظة لحدة التـوتر الموجـود          لهذا ال " إسرائيل"أندري نيستيرينكو قوله إن تنفيذ      
  " أصالً

15/4/2010الخليج،   
  

  "إسرائيل"بريطانيا تحظر إعالناً سياحياً إسرائيلياً يعتبر القدس الشرقية جزءا من  .54
حظرت هيئة المعايير اإلعالنية في بريطانيا أمس إعالناً سياحياً إسـرائيلياً اعتبـر             ): يو بي أي، ا ش ا     (

، بعد عام على رفضها إعالناً مماثالً ضم الضفة الغربية وقطاع غزة            "إسرائيل" الشرقية جزءاً من     القدس
  ". إسرائيل"والقدس الشرقية والجوالن إلى 

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية أن اإلعالن السياحي اإلسرائيلي اظهر الحائط الغربي من الحرم القدسي              
  .  الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيةوقبة الصخرة، وكالهما في األراضي

ـ »مضلالً«اإلعالن  » هيئة المعايير «واعتبرت   من المرجح أن يعتقد القراء أن األمـاكن المـصورة          «، ف
وإلدراكنا بأن وضع األراضي المحتلة في الضفة الغربية كانت موضـع           . تقع جميعها في إسرائيل   ) فيه(

يعني أن الجزء من القدس الشرقية الذي ظهر فيه هو من أراضي            نزاع دولي، وألننا اعتبرنا أن اإلعالن       
  . »إسرائيل، خلصنا إلى احتمال أن يكون مضلالً

كيفية قيام وزارتـه    «ورد وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس ميسجنيكوف بدعوة لندن إلى عدم التدخل في             
  . »بتسويق القدس بصفتها مزاراً سياحياً عالمياً

15/4/2010السفير،   
  

  اإلسرائيلي يقّوض مصالح أميركا-بتراوس ينفي قول أن النزاع الفلسطيني .55
حاول قائد القيادة الوسطى في الجيش األميركي الجنرال ديفيد بتراوس، مرة جديدة، التقليل             ): يو بي آي  (

من أهمية التصريحات التي نقلت عنه مؤخراً في شهادة أمام مجلس الشيوخ، التي قال فيهـا إن النـزاع                   
  . لسطيني اإلسرائيلي يقوض المصالح األميركية في الشرق األوسط ويضع الجنود األميركيين في خطرالف

أمس االول، انه لم يقـصد القـول بـأن الجنـود            » مركز وودرو ويلسون الدولي   «وأوضح بتراوس في    
ؤولية األميركيين يتعرضون مباشرة للخطر بسبب استمرار النزاع، أو بأنه لم يطلب رسمياً تحمـل مـس               

  . ، وال نقل األراضي الفلسطينية إلى نطاق القيادة األميركية الوسطى"إسرائيل"المساعدة األمنية لـ
وكرر ما قاله في الـشهادة أمـام        . »يساهم في الجو العام الذي نتحرك فيه      «غير انه أشار إلى ان النزاع       

يعطـي األصـوليين    «ار النـزاع    في المنطقة يقولون له بأن استمر     » الزعماء المعتدلين «الكونغرس بأن   
  . »والمتشددين الحجة للقول بأن المرة الوحيدة التي حققوا فيها تقدماً في هذه المسألة، كانت هناك انتفاضة

15/4/2010السفير،   
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  لندن على وشك توقيع اتفاق سري مع صنعاء يمنح حق اللجوء ليهود يمنيين": اإلندبندنت" .56

البريطانية، أمس، أن لندن على وشك      " اإلندبندنت"ذكرت صحيفة   : )يو بي أي، أ ف ب، ا ب، رويترز        (
فـي  » تعرضهم لالضطهاد الشديد  «توقيع اتفاق سري مع صنعاء يمنح حق اللجوء ليهود يمنيين، بحجة            

  . بالدهم
نتاج أشهر من المفاوضات المضنية بين وزارة الخارجية البريطانية         «وأوضحت الصحيفة أن االتفاق هو      

 عائلة يهودية تعيش في بلدة ريدة شـمال الـيمن، ولـديها      30 إلى   20وأضافت أن   . »ليمنيةوالسلطات ا 
وسط تصاعد هجمـات الكراهيـة والقتـل والهدايـة          «أقارب في بريطانيا، تحاول البحث عن مالذ فيها         

ي  يهودي يمن  100، إلى مستوى دفع وزارة الخارجية األميركية العام الماضي إلى نقل أكثر من              »القسرية
   . إلى الواليات المتحدة

وأوضحت انه وبموجب شروط المفاوضات مع السلطات اليمنية فإنه سيتم دعوة يهود ريدة إلـى تقـديم                 
طلبات للحصول على تأشيرة زيارة لمدة ثالثة أشهر لرؤية أقاربهم في بريطانيا، ومن ثم يتقدمون بطلب                

مح ليهود ريدة، الذين لـديهم أقربـاء فيهـا          إن بريطانيا ستس  «ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله       . لجوء
بزيارتهم شرط أن ال يغادروا اليمن بصفة الجئين، بعد توصلها إلى صفقة مع اليمنيـين تـم بموجبهـا                   

  . »لم نوقع أي شيء بعد لكننا نقترب بشكل كبير من ذلك«وقال آخر . »االتفاق على إبقائها طي الكتمان
15/4/2010السفير،   

  
  " إسرائيل" أسباب موضوعية للحرب بين لبنان وال: سفير أسبانيا .57

حـزب  «و" إسـرائيل "أبدى سفير اسبانيا خوان كارلوس غافو، عدم خشيته من اندالع حرب جديدة بين              
 . »ال أسباب موضوعية تشير إلى وقوع حرب قريبا«، معتبراً أنه »اهللا

15/4/2010السفير،   
  

  نواب أوروبيون في أسطول كسر حصار غزة .58
أن عدداً من البرلمانيين األوروبيين سيتوجهون      » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «لنت   أع :غزة

إلى القطاع مع مئات المتضامنين األجانب على متن عدد من السفن مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى آالف                 
  .األطنان من اإلسمنت والمواد الطبية والتعليمية والمنازل الجاهزة

هؤالء النواب أكدوا أن وجهتهم ستكون غزة وال عـودة عنهـا،            «ة أمين أبو راشد أن      وقال عضو الحمل  
على رغم التهديدات اإلسرائيلية باعتراض أسطول السفن، أو تهديد المشاركين في هـذه الرحلـة إلـى                 

ولفت إلى أن المتضامنين المـشاركين تلقـوا األسـبوع          . »القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي     
الحملـة  «وأضاف في بيـان أن      . بسبب مشاركتهم في الرحلة   » تهديدات من مصادر مجهولة   «ضي  الما

األوروبية ستتكفل بشراء سفينة ضخمة لتكون إلى جانب عدد آخر من سفن الشحن الكبيـرة، وسـتتولى                 
عم الحملة تزويد األسطول عدداً كبيراً من المساعدات، على رأسها مئات المنازل الجاهزة وقرطاسية لـد              

  .»قطاع التعليم ومساعدات للمعاقين
15/4/2010الحياة،   

  
  كيف ُيقرأ وضع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية؟ .59

  منير شفيق 
 فـي   2006تمـوز   /انطلقت حملة إعالمية وسياسية ضد المقاومة بعد وقف إطالق النار في حرب يوليو            

اً بوضع قوات دولية على الحدود اللبنانية       ، والذي يقضي أيض   1701لبنان، وفقاً لقرار مجلس األمن الرقم       
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كما حظرت أي وجود عسكري مسلح لحزب اهللا        . وقد شملت منطقة واسعة من جنوبي لبنان      . الفلسطينية
وشملت أيضاً عودة للجيش اللبناني إلى تلك المناطق جنباً إلى جنب مع القوات الدوليـة   . في تلك المناطق  

  ).اليونيفيل(
يث انطالق حملة سياسية وإعالمية واسعة ضد المقاومة في قطاع غـزة، بعـد              وحدث األمر نفسه من ح    

ألن نهاية تلك الحرب التي شنت فـي        . اإلعالن عن وقف إطالق النار، بال قرار دولي، وبال اتفاق حوله          
 جاءت عبر وقف إطالق النار من جانب واحـد          2009كانون الثاني   / ويناير 2008كانون األول   /ديسمبر

لصهيوني المعتدي، وبال قيد أو شرط، ثم تاله انسحاب من النقاط التي احتلت، وبال قيـد أو                 هو الجانب ا  
  .شرط كذلك

ولكن من دون أي قرار دولي أو التزام مـن          . وفي المقابل أوقفت المقاومة إطالق النار من جانب حماس        
أو (مت حالة هدنة واقعيـة      وبهذا قا . جانبها بأية شروط لوقف إطالق النار، أو استمراره، أو العودة إليه          

  .على الجبهة بين قطاع غزة والعدو الصهيوني بما يشبه الحالة اللبنانية) هدنة أمر واقع
الحملتان اإلعالميتان اللتان ُأدمجتا ضد المقاومتين على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، راحتا تتمحـوران             

 2006ل سابقاً قبل الوضع النـاجم عـن الحـربين           حول اتهامهما بأنهما لم تعودا مقاومة، كما كان الحا        
  . 2008/2009و

ووصل التمادي مدى بعيداً من قبل القوى السياسية واإلعالمية المعادية للمقاومة أصالً، والتي فَرى الغيظ               
ين أكبادها بسبب اإلنجازات والنتائج التي حققتهما كل من المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في الحرب             

ولكنـه لـم    ). تقرير فينوغراد  (2006وقد أقر العدو الصهيوني علناً بفشله في حرب تموز          . المذكورتين
  . على قطاع غزة بالرغم من فشله فيها بالقدر نفسه2009-2008يعلن مثل ذلك في حرب 

لى ألن القيادة حرصت ع   . موضوع فشل الجيش الصهيوني في قطاع غزة ُأحيط بإلقاء بعض اللُبس عليه           
وذلك لئال يحدث للجيش في حالة الفـشل مـا          . 2006عدم إعالن أهداف الحرب درساً تعلمته من حرب         

وهو لُبس ال قيمة له أمام وقائع تلك الحرب التي اضطُر فيها إلى الخـروج               . 2006حدث معه في حرب     
مة جرائم حـرب    وقد حمل على ظهره ته    . منها مدحوراً بوقف إطالق النار، واالنسحاب بال قيد أو شرط         

  .وإبادة
وبالمناسبة صرح نتنياهو بعد سنة تقريباً أنه بلِّغ، في حينه، بأن هدف الجيش من الحرب على قطاع غزة                  

ولعل أهمية هذا التصريح تكمن في إزالة اللُبس الذي تّؤكد بسبب عدم            . هو القضاء على حماس والمقاومة    
وذلك بالرغم مـن أن وقـائع الحـرب         . المرجفيناإلعالن عن هدف الحرب، فأحرج حجة المشككين و       

والمعرفة العميقة بطبيعة الكيان الصهيوني وتجربته التاريخية ليست بحاجة إلى تصريح نتنياهو للتأكد من              
  .أن هدف الحرب كان القضاء على المقاومة واحتالل قطاع غزة وإذالله، ولو لوقت قصير جداً

فعل بهم ما فعله بقوات األمن الفلسطينية في أريحا عنـدما اقتحمهـا             بل لو أمكنه أسر ثلة من المقاومين ل       
وذلك . العتقال أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات ومعه فؤاد الشوبكي المسؤول المالي في حركة فتح              

بتصوير رجال األمن مرفوعي األيدي وقد خلعت مالبسهم عدا السراويل الداخلية، إذالالً وإمعانـاً فـي                
  .والمهانةاإلهانة 

ومع مضي السنوات أخذت الحملة اإلعالمية تكبر ككرة الثلج وصوالً إلى اتهـام حمـاس وحـزب اهللا                  
وقـد  . في جنوبي لبنان وقطاع غزة، استناداً إلى توقف إطالق النار على الجبهة           " بحماية حدود إسرائيل  "

، واعتبارها في جنوب لبنان قد      "كذبة كبيرة "أو  " أكذوبة"ذهب البعض إلى اعتبار المقاومة في قطاع غزة         
  . ألن المقاومة لم تعد قائمة على الجبهة. وأصبح من الالزم أن يتخلى حزب اهللا عن سالحه. انتهت

والسؤال هل لهذه التهم من أساس ودعك من أغراض أعداء المقاومة المروجين لها، والرد عليهم علـى                 
  . اساتهم وما يسعون إلى أهدافطريقة الصاعين مقابل الصاع، في فضح مراميهم وسي
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وصحيح أن المقاومتين تمارسان    . صحيح أن ثمة هدنة قائمة على الجبهتين في جنوبي لبنان وقطاع غزة           
وهو ما يسمح من حيث الظـاهر، أو        . وقف إطالق النار وعدم القيام بعمليات في ما وراء خطوط الهدنة          

ـ   النظرة السطحية، بالقول إن ثمة حرصاً على عدم الق         حمايـة  "يام بعمل مقاوم وصوالً إلـى االتهـام بـ
ولكن هنالك عدة أوجه أخرى للصورة هي األهم، وهي ذات المغزى، وهي ما يجب أن يقـوم                 ". الحدود

  . الوضع على أساسه
مضت المقاومتان في لبنان وقطاع غزة بتعزيز وضعهما الدفاعي وربما الهجومي التكتيكي لمواجهة أية              

وهذا التعزيـز   . نية قادمة ستكون بالتأكيد أشد شراسة وتعقيداً من الحربين السابقتين         حرب عدوانية صهيو  
الدفاعي عبر التوسع في األنفاق والتمويه وتوزيع القوات وإعدادها لالشتباك وااللتحام من خالل اإلفـادة               

  .من دروس الحربين، كل وفقاً لظروفه وميدان الحرب المتوقعة
طبعاً مستوى كل منهما    . ن في تعزيز أسلحتهما إلى حد مضاعفتها أضعافاً كماً ونوعاً         والمقاومتان ماضيتا 

ولكن ما يجري بصورة عامة يدخل ضمن معادلة سباق فـي التـسلح وفـرض               . وفقاً إلمكاناته وظروفه  
  . ميزان قوى عسكري جديد

لحة والمقاومـات ضـد     هذان الجانبان يشكالن من الناحية العسكرية عموماً، وفي تجارب الثورات المس          
ألن . االحتالل مرحلة أرقى من المراحل السابقة التي تتسم باالشتباكات الحامية المحدودة هنـا وهنـاك              

المقاومة في تلك المراحل التي ال تتسم بهدنة تكون في مستوى أدنى مـن حيـث إمكاناتهـا وقـدراتها                    
  .  اجتثاثهاوإنجازاتها، كما تكون معرضة للهجمات العامة التي تستهدف

، قد خسر معركة االجتثاث واالستئصال، وأصبح بحاجة        )العدو(فعندما تُعقد الهدنة يكون الطرف األقوى       
إلى نوع من الهدنة، باتفاق أو بال اتفاق، أو كأمر واقع، لكي يهيئ للعودة إلى الهجوم العام واالجتثـاث،                   

وكما يحدث اآلن من حيث حاجته إلى       .  للحربين كما كان الحال في تجربة المقاومتين في المرحلة السابقة        
  .هدنة ليعود، إن استطاع، إلى الهجوم العام مرة أخرى

وفي المقابل دخلت المقاومتان في الهدنة األولى مرحلة تعزيز الدفاعات التي تتجـاوز حـرب الغـوار                 
بعد وقف إطالق النـار     وهو ما يتكرر اآلن     . ، والتصعيد في القدرات القتالية والتسلحية     )اضرب واهرب (

ولكن على مستوى أعلى من المرحلة السابقة، كما كشف عن ذلك السيد حـسن              . في الحربين األخيرتين  
نصر اهللا أمين عام حزب اهللا، صراحة، وكما تؤكد التقارير الصحفية الصهيونية في ما يتعلق بالوضـع                 

  .في قطاع غزة
ح واإلعداد العسكري يعني أن المواجهـة انتقلـت إلـى           لذلك عندما تكون المعادلة هدنة مع سباق التسل       

على "ومن ثم ال يمكن اتهام المقاومة بالحفاظ        . مستوى أعلى حتى لو غابت االشتباكات المقاومة المحدودة       
حرب اضـرب واهـرب واسـتخف       "إن حرب المواقع أرقى من      ". حدود دولة العدو  "أو حماية   " الحدود

  ".وحافظ على ذاتك من السحق
باق التسلح واإلعداد للحرب هما الحرب بكل معنى الكلمة حتى لو سادت هدنة ال بد من أن تكـون                   إن س 
ألن العدو ال يستطيع أن يبتلع مثل هذه المعادلة ال سيما إذا كان التسلح واإلعداد للحرب ماضيين                 . مؤقتة

ولهـذا  . ن حرباً حاميـة   فإذا لم يكن ذلك هو الحرب فما هي الحرب حين ال تكو           . بقوة وعلى قدم وساق   
فكانت كـل   . بالحرب الباردة ) أوسلو والناتو (سميت المعادلة الشبيهة، مع الفارق، في مرحلة المعسكرين         

  .إضافة في تطوير السالح أو تعزيز المواقع بمثابة معركة عسكرية تغير ميزان القوى
 من الهدنة مع استعداد كل طرف       ثمة تجارب ثورات ومقاومات كثيرة دخلت في هذه المرحلة أو المراحل          

وهذه المرحلة تشبه، مع الفارق وبعيداً من التفاصيل الخاصة لكل حالة،           . لحرب جديدة قد تكون الحاسمة    
وهي مـا   ). في ثورة أكتوبر الروسية   " (، أو صلح برست ليتوفسك    "صلح الحديبية "ما حدث من هدنة في      

مر بها الثورة المسلحة أو المقاومة، أو الحرب، مرحلة         يسميها ماو تسي تونغ في تنظيره للمراحل التي ت        
، فيما تكون المرحلة السابقة مرحلة الدفاع اإلستراتيجي والهجمات         "شبه التوازن اإلستراتيجي  "الدخول في   
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الهجوم العام  (التكتيكية من جانب الثورة أو المقاومة، وتكون من جانب العدو مرحلة الهجوم اإلستراتيجي              
  ). ثورة أو المقاومةالجتثاث ال

وعندما ينكسر هذا الهجوم العام ويصبح الجيش بحاجة إلى االستعداد من جديد لشن الهجوم العـام تقـع                  
الهدنة أو حالة تجنّب االشتباك، فيما يكون الطرف األضعف قد أخذ يجمع قواه للخروج من حالة الـدفاع                  

 هذه المرحلة للهجوم العام من خالل الحشد        فالطرفان يتهيآن في  ": اضرب واهرب "اإلستراتيجي ومرحلة   
  .العسكري أو السياسي أو كالهما

ومن هنا يتسم الوضع الراهن، مع الفارق، وبعيداً من التفاصيل، ووفقاً لخصوصية كل حالة، بالنسبة إلى                
الحـرب،  المقاومتين، باعتبارهما مقاومتين بكل معنى الكلمة، وقد دخلتا في مرحلة أعلى من المقاومة أو               

وعلى العدو إما أن يبتلع المعادلة ويقدم التنازالت السياسية وحتى العسكرية المطلوبة، أو بعـضاً منهـا،                 
وإما أن يدخل تجربة هجوم عام أخرى، بال يقين من النتيجة، وربما تأتي كارثية عليه في حالـة الفـشل                    

  .مرة أخرى
ة إلى المرحلة السابقة، وال سيما بعد تأكده أن القوة          أما المعطيات فتؤكد أنه غير قادر على الحسم والعود        

التي أمامه، في حالتي المقاومتين في لبنان وقطاع غزة ستواجهه بااللتحام واالشتباك القريب الضاري إذا               
وهذه السمة األخيرة تفسر    . ما تجرأ على االقتحام واالحتالل ودفع الثمن البشري الذي لم يعد بطاقته دفعه            

 لم يستطع في حرب قطاع غزة أن يأسر مقاوماً واحداً، أو أن يحتل بضع مئات من األمتـار فـي                     لماذا
  .2006حرب تموز 

أو أن المقاومة في جنوب لبنان قد تراجعت إلى         " كذبة"لهذا على الذين يقولون إن المقاومة في قطاع غزة          
وأن يسألوا الذين يعرفون مـن أيـن        . أن يبتلعوا ريقهم جيداً   " حد الحفاظ على خطوط وقف إطالق النار      "

إذا كان عدوك يستعد للحرب ويطور قدراته التسلحية والميدانيـة، فهـل            : تؤكل الكتف عسكرياً وسياسياً   
  يعتبر ذلك عمالً عسكرياً وحرباً أم هو عالمة تراجع وتخاذل؟

 13/4/2010نت، . الجزيرة
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  *المبول س

فما .  ساحة الختراقات وصراعات خارجية- وال تزال -كانت منطقة الشرق األوسط منذ اكثر من قرن 
هي صورة هذا النفوذ الخارجي في العقود القريبة القادمة؟ استشراف اولي يخرج باستنتاج أن الواليات 

ن الصين وروسيا المتحدة ستواصل اإلصرار على وجود قوي في المنطقة، مع أدوار متنامية لكل م
  فما هي معالم هذا المشهد المستقبلي واحتماالته؟. وأوروبا والهند

ابتداء من الدور األميركي، فعلى رغم أن القوة األميركية في الشرق األوسط مأزومة، إال أن الواليات 
. لمستقبل المنظورالمتّحدة لن تتخلّى عما تعتبره مصالحها االقتصادية والسياسية واألمنية في المنطقة في ا

فهي ترى أن لديها مصالح إستراتيجية في المنطقة، وبالتالي ستواصل رصد رأس مال سياسي وعسكري 
  . كبير لحماية هذه المصالح

الطاقة هي المصلحة األميركية األولى، فالمنطقة تحوي الجزء األكبر من احتياطات النفط والغاز في 
 التحكم بتدفق هذه الموارد تحت اشرافها الى األسواق العالمية، كما وتريد الواليات المتحدة ضمان. العالم

وسعياً منها الى . تريد أن تتأكد من أن أي قوة أخرى إقليمية أوعالمية لن تتمكن من التحكّم بهذا التدفق
تحقيق هذه الغاية، ستحافظ الواليات المتحدة على وجودها العسكري في الخليج العربي، وكذلك على 

  .اتها العسكرية مع العديد من دول الخليج العربية، إلى أجل غير مسمىتحالف
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باإلضافة إلى الطاقة هناك إسرائيل، الدولة التي تلتزم الواليات المتحدة الدفاع عنها إلى ما ال نهاية، 
وهذا االلتزام سيتطلب استمرار . والتي من المرجح أن تظل مطوقة ومحاصرة في العقود المقبلة

  .نخراط العسكري والسياسي في المنطقة للحفاظ على أمن الدولة العبريةاال
العامل الثالث هو تهديد اإلرهاب والتطرف الذي حددته الواليات المتحدة على أنه يشكّل خطراً رئيساً 

والوقوف في وجه هذا التهديد سيتطلب استمرار الدعم السياسي والعسكري للعديد من . على أمنها القومي
ول في العالمين العربي واإلسالمي، وتعاوناً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً معها، وحذراً إزاء عملية االنتقال الد

وحتى في الوقت . الديموقراطي في العالم العربي التي قد تضع األحزاب اإلسالمية في مقاعد السلطة
يات المتحدة ستجد صعوبة بالغة الذي تتضاءل مواردها، وبعد انسحابها المرتقب من العراق، فإن الوال

  . في الحد في شكل ملحوظ من انخراطها السياسي والعسكري في الشرق األوسط
 لها أدوار متنامية في المنطقة، لكن أياً منها - أوروبا وروسيا والصين والهند -القوى العالمية األخرى 

فهذه . لدور األميركي في المنطقةال تريد أو ال تستطيع أن تتحدى أوتُعطّل في شكل كلّي او مباشر ا
القوى األربع كلها تخشى التطرف اإلسالمي، كما أن ثالثاً منها تعتمد اعتماداً كبيراً على تدفق الطاقة من 

 لالضطالع بأدوار أمنية - أو ال ترغب في إنفاق مواردها -المنطقة، لكنها كلها ال تملك الموارد 
إنها اجماالّ تستفيد من دور أميركا في مجالي . ي الوقت الحاضروسياسية تقوم بها الواليات المتحدة ف

  .األمن والطاقة في المنطقة، وتسعى فقط إلى حصد الفوائد أنّى أمكنها ذلك
إنها تعتمد على تدفق النفط من . لمنطقة الشرق األوسط) ولكن هرمة ديموغرافياً(أوروبا جارة مزدهرة 

از منها إلضعاف قبضة روسيا الخانقة على إمدادات الغاز المنطقة، وتحرص على تعزيز صادرات الغ
وهي تستفيد من وجود أميركا في الشرق األوسط، وتريد بناء نظام نقل نفط وغاز عبر تركيا . إليها

وقد . كما أنها تشاطر الواليات المتحدة الخوف من التطرف اإلسالمي. وشرق البحر األبيض المتوسط
  . يركية للمشكلة، من حيث التركيز على النهجين األمني واالستخباراتيقلّدت اوروبا المقاربة األم

تاريخياً، كان االتحاد السوفياتي هو المتحدي الرئيس ألميركا في الشرق األوسط، وهو نجح في مقارعة 
بيد أن قدرات روسيا وطموحاتها اليوم أكثر . القوة األميركية في المنطقة في ذروة الحرب الباردة

وقد أعاد فالديمير بوتين . فقوة موسكو تبددت تقريباً من الشرق األوسط خالل حقبة التسعينات. محدودية
روسيا إلى الشرق األوسط في مطلع القرن الحادي والعشرين من خالل التعاون مع معظم الدول الرئيسة 

 واسعة من في المنطقة، فجدد الدعم العسكري لسورية، حليف موسكو القديم، لكنه بنى أيضاً شبكة
وتسعى روسيا اآلن إلى . العالقات مع إيران وتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر

إعادة بناء نفوذها في الشرق األوسط من خالل كٍل من صناعتها العسكرية، وثقلها السياسي والدبلوماسي 
 لديها ال الطموح وال القدرة الكافية ومع ذلك، ليس. العالمي، ووزنها في أسواق النفط والغاز العالمية

على تحدي الوجود األميركي هناك، فهي تُركّز بدالً من ذلك على ترسيخ هيمنتها على منطقة القوقاز 
وتشاطر روسيا الواليات المتحدة الخوف من التطرف اإلسالمي، وتخشى زعزعة . ومنطقة آسيا الوسطى

ى تفاقم الراديكالية اإلسالمية وإلى تسهيل تمددها بين جيران االستقرار في الشرق األوسط، ما قد يؤدي إل
وما لم تنم القوة الروسية باطراد، وهو األمر غير المرجح نظراً . روسيا الجنوبيين وبين المسلمين الروس

  .إلى الواقع السياسي واالقتصادي الراكد في البالد، فإن طموحات موسكو ستظل محدودة
د فهذه الدولة الكبرى الصاعدة تحصل على ثلثي احتياجاتها من الطاقة من منطقة اما في ما يتعلّق بالهن

الشرق األوسط، وتجني تحويالت مالية قيمة من مئات اآلالف من الهنود الذين يعملون ويمارسون أنشطة 
. ولذا فهي غير قادرة على تحمل نشوب صراع أو اضطراب في منطقة الخليج. تجارية في دول الخليج

وتعتبر نفسها حليفاً للواليات . ا إضافة إلى أنها تُشاطر الواليات المتحدة الخوف من التطرف اإلسالميهذ
وتقتصر طموحات الهند على الهيمنة في شبه القارة الهندية، وليس لها الطموح . المتحدة في هذا الصراع

  . أو القدرة على تحدي الواليات المتحدة في الشرق األوسط
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وهي تاريخياً، وبوصفها قوة شيوعية، . تكتسب نفوذاً متزايداً في منطقة الشرق األوسطأما الصين ف
أما اآلن، وكقوة . دعمت حركات التحرر في المنطقة، لكن نفوذها كان أقل بكثير من نفوذ موسكو

رأسمالية ضخمة، فقد تفوقت الصين على روسيا كثيراً، وهي تلحق بركب الواليات المتحدة على صعيد 
وتعتمد الصين بشدة على تأمين ما يمكنها من مصادر النفط والغاز لضمان استمرار . لنفوذ االقتصاديا

ولهذا الغرض نجحت في بناء عالقات مع جميع منتجي النفط والغاز في . نموها االقتصادي المستقبلي
مين أكبر قدر ممكن الشرق األوسط، من المملكة العربية السعودية إلى ايران وقطر والسودان واليمن لتأ

 مثالّ تلك -وتمتنع الصين عن إغالق أي من هذه المصادر إلرضاء المطالب األميركية . من الطاقة
كما انها بنت عالقات متميزة مع اسرائيل في مجال التكنولوجيا . المتعلقة بعزل إيران واحتوائها

نطقة، وهي تسعى إلى إقامة لم يعد لدى الصين خط سياسي أو إيديولوجي تطرحه في الم. العسكرية
صحيح أن بعض . عالقات طيبة مع كل البلدان التي يمكنها الحصول منها على منفعة اقتصادية او تقنية

يعتمل في صدر الصين، ) الذي أثار اضطرابات في مقاطعاتها الغربية(الخوف من التطرف اإلسالمي 
أوعقوبات قوية ضد إيران أو أي دولة أخرى إال أن هذا ال يصل إلى درجة تجعلها تدعم عمالً عسكرياً 

وفي المستقبل المنظور، ستواصل الصين التركيز على النمو االقتصادي وتفيد من دور . في المنطقة
  . أميركا العالمي للحفاظ على التجارة العالمية واالستقرار

ق األوسط في السنوات والخالصة، ان الواليات المتحدة ستبقى المتدخّل الخارجي الرئيس في منطقة الشر
القادمة من دون تحد كبير او مباشر من قوى صاعدة اخرى، على رغم تحول الثقل االقتصادي العالمي 

كيف ستتعامل دول المنطقة مع اإلرادة األميركية : ويبقى السؤال. تدريجاّ من الغرب الى الشرق
  األخرى لما فيه خير المنطقة؟المستمرة في الهيمنة، وكيف السبيل للتفاعل مع القوى الصاعدة 

  . بيروت-مدير مركز كارنيغي للشرق األوسط * 
  15/4/2010الحياة، 

  
  الرد اإلسرائيلي على مطالب اإلدارة األمريكية .61

  مصطفى يوسف اللداوي. د
لم يتأخر رد الحكومة اإلسرائيلية على قائمة المطالب التي تقدمت بها اإلدارة األمريكية، وقد بدا أن 

ة اإلسرائيلية في مأزق سياسي مع الواليات المتحدة األمريكية، بعد أن تعمدت توجيه إساءة إلى الحكوم
نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن خالل زيارته إلى تل أبيب، وكانت وزيرة الخارجية األمريكية 

طوات بناء هيالري كلينتون قد أخطرت الحكومة اإلسرائيلية، وطالبتها بضرورة القيام بعدد من خ
واستعادة الثقة مع الجانب الفلسطيني، وكانت تتوقع من حكومة نتنياهو أن تقوم بالرد إيجاباً على 
رسالتها، ولكن الرد اإلسرائيلي جاء فجاً عكس التوقعات، ومخالفاً للرغبات، ضارباً عرض الحائط بكل 

والمعاهدات الموقعة مع السلطة األعراف والمواثيق الدولية، وبدت إسرائيل غير عابئة باالتفاقيات 
 بأزمة الفلسطينية، وغير مكترثة بالرأي العام الدولي، وال بردات الفعل المتوقعة، وكأنها تحاول دفن أزمة
أخرى، فحتى ينسى الفلسطينيون والعالم قضية القدس واالستيطان، أرادت أن تشغلهم بقضية أكبر وأهم، 

انسفير والترحيل الجماعي، وكأنها تقول للعالم كله، إذا لم يقبل فألقت بينهم مخططها الجديد في التر
الفلسطينيون بهذا الواقع، فإننا قادرون على أن نمنع الفلسطينيين من اإلقامة في الضفة الغربية، وكان 
محللون إسرائيليون يعتقدون أن وراء المطالب األمريكية التي عرضها الرئيس االمريكي، على رئيس 

سرائيلية في البيت األبيض، نية أمريكية لفرض حل دائم على اسرائيل والسلطة الفلسطينية الحكومة اال
خالل أقل من سنتين، وتوقع المحللون أن يحصل تحول درامي في سياسية الواليات المتحدة تجاه 

ا أن إسرائيل، فكأن إسرائيل أرادت أن تحرف اإلدارة األمريكية عن ساساتها الجديدة ضدها، وأن تخبره
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ما هو قائم خير مما هو آت، وخير لها أن تقلع عن ضغوطاتها الحالية، وإال فإن قادم األيام على 
  .الفلسطيين سيكون أسوأ

وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما قد طالب إسرائيل، بإعادة نشر قواتها العسكرية خارج المناطق 
، وإخالء مناطق واسعة من الضفة الغربية 2000 ، والعودة بها إلى ما قبل أكتوبر عامA+Bالمصنفة 

من وجودها العسكري، كما طالبها بالقيام ببعض اإلجراءات اإليجابية في الشطر الشرقي من مدينة 
القدس، ومنها إعادة فتح الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس المحتلة، ووقف هدم المباني الفلسطينية في 

 يسمى باألحياء اليهودية في القدس الشرقية، واالمتناع عن البناء االستيطاني المدينة، ووقف البناء في ما
في رمات شلومو، وهي المنطقة داخل القدس التي اشعلت فتيل األزمة السياسية بين واشنطن وتل ابيب، 

 وحدة استيطانية داخلها، خالل زيارة نائب الرئيس 1600عندما أعلنت األخيرة عن موافقتها على بناء 
االمريكي جوزيف بايدن الى الدولة العبرية، كما أصر الرئيس األمريكي على رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
على ضرورة مناقشة القضايا الجوهرية للصراع في المفاوضات غير المباشرة، فيما بدا أنه محاولة 

كان قطاع أمريكية لفرض حل دائم على الطرفين، كما طالبها بأن تخفف حصارها المفروض على س
غزة، والسماح بإدخال المزيد من الوقود ومواد البناء، ورفع الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، 
واإلفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، والعمل على تحسين صورة رئيس 

  .السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس حكومته سالم فياض
اإلسرائيلي على المطالب األمريكية، وإرهاصات العزل الدولي لها، وقبيل انتهاء أعمال القمة ولكن الرد 

العربية الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية، التي قررت زيادة حجم التبرعات لمدينة القدس، جاء 
اك أوباما، ومواجهة مع مزلزالً، ومخالفاً لما كان متوقعاً، وفيه تحدي واضح إلدارة الرئيس األمريكي بار

دول االتحاد األوروبي، ورد على مقررات قمة سرت العربية، إذ أمعنت أكثر في سياستها االستيطانية، 
وأعلنت في أكثر من مناسبة، أن مدينة القدس هي العاصمة األبدية والموحدة لدولة إسرائيل، وأنه ال يحق 

 في عاصمته، وأعلنت عن افتتاح أكثر من كنيسٍ يهودي ألحد أياً كان أن يمنع دولةً من البناء والتوسع
في محيط المسجد األقصى المبارك، وصادرت المزيد من األراضي العربية في مدينة القدس الشرقية، 
وبدأت في تنفيذ أوامر هدمٍ سابقة بحق العديد من البيوت الفلسطينية، بحجة الشروع في بناء حدائق عامة 

  .في مدينة القدس
د العنصري اإلسرائيلي األعنف على اإلدارة األمريكية، فكان تفعيل قرارها العسكري، القاضي أما الر

بطرد عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإجبارهم على المغادرة إلى قطاع 
لعسكرية بتهمة التسلل غزة، أو إلى الدول العربية واألجنبية التي جاؤوا منها، أو تقديمهم إلى المحاكمات ا

، وذلك بحجة انتهاء تصاريح الزيارة، أو عدم حصولهم على أذونات إقامة قانونية "أرض إسرائيل"إلى 
في الضفة الغربية، وهذا يعني طرد آالف عناصر األمن الفلسطينيين الذين وفدوا مع الرئيس الفلسطيني 

، بما يعني إعادة عناصر الشرطة 1993م الراحل، بعد توقيع اتفاقية اوسلو للسالم في سبتمبر عا
الفلسطينية، واألمن الفلسطيني، وآالف آخرين يعملون في مختلف المؤسسات السياسية واإلدارية، إلى 
لبنان وسوريا والسودان واليمن وتونس ومصر واألردن، وهي الدول التي جاؤوا منها إلى الضفة الغربية 

ئالت الفلسطينية، التي يختلط فيها األزواج بين غزة والضفة وقطاع غزة، فضالً عن تفسيخ آالف العا
الغربية، بحكم أنهما يمثالن وطناً واحداً، وبلداً واحداً، بما يعني المزيد من تمزيق العائالت، وتشريد 

  .األهل
كما أن القرار اإلسرائيلي يعني طرد آالف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الضفة الغربية من قطاع غزة، 

ثر الخالف بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، ومن هؤالء شخصيات رفيعة في السلطة إ
الفلسطينية، أمثال محمد دحالن ونبيل شعث وروحي فتوح، ووزراء كبار في حكومة سالم فياض، 

  .ومسؤولين سابقين في األجهزة األمنية الفلسطينية، وغيرهم
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استفزازية، إنما هو جزء أصيل من برامجها السياسية، فهل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات عنصرية 
ومن مخططاتها الصهيونية، وأنها تأتي ضمن مخططها تجاه يهودية دولتها العبرية، الخالية من السكان 
العرب، والعودة إلى الحلم التاريخي للحركة الصهيونية، بإحداث ترانسفير فلسطيني كبير، ليجعل أرضهم 

اول تأكيد سيطرتها على مناطق االستيطان الكبرى في الضفة الغربية، وهي غير بال شعب، وبذا فهي تح
معنية بأي ضغط دولي عليها، أم أن إجراءاتها نوع من الرد العملي على المطالب األمريكية، وأنها 
تستخدم هذه اإلجراءات كأوراق ضغط على الواليات المتحدة األمريكية، ودول االتحاد األوروبي، 

 معها في مواجهة الخطر النووي اإليراني، لتدفعهم لتصليب مواقفهم في مواجهة إيران، للوقوف
والحيلولة دون امتالكها للسالح النووي، مقابل إلتزام إسرائيل ببعض الشروط الدولية واألمريكية، ومنح 

تها السلطة الفلسطينيين بعض التنازالت الشكلية، أم أن الحكومة اإلسرائيلية تريد أن تسبق بإجراءا
الفلسطينية والدول العربية، حال قيامهم بإعالن دولة فلسطينية من طرف واحد على حدود الرابع من 

، وأن تقطع الطريق على الواليات المتحدة األمريكية، التي تهدد فرض حل من 1967حزيران عام 
  .جانبها على الطرفين معاً

 محاوالت االستجداء العربية والفلسطينية واضح الرد اإلسرائيلي على المطالب األمريكية، وعلى
وصريح، وهو سريع وال يتأخر، فاإلسرائيليون ال يعيرون الضعف العربي أي إهتمام، وال يعيرون عجز 
الفلسطينية أي انتباه، ويردون على كل مبادرة عربية وفلسطينية بمزيد من اإلجراءات القاسية بحق 

، بحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 2002ى المبادرة العربية عام الفلسطينيين، فكما كان ردهم عل
في مقر المقاطعة بمدينة رام اهللا، ثم حصار مخيم جنين وتدميره، هاهم يردون على المبادرة العربية 
للسلطة الفلسطينية للمضي معهم في مفاوضات غير مباشرة، بفتح باب االستيطان على مصراعيه، وطرد 

ينيين من أرضهم، ومنعهم من اإلقامة في وطنهم، ولعل هذا أبلغ رد على الواهمين بأن آالف الفلسط
إسرائيل ستمنحهم حق العودة، وستسمح عبر المفاوضات لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، 

درين في فإسرائيل لن تقبل بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم، ولذا فإن على الحالمين والواهمين والسا
غي المفاوضات، أن يستيقظوا من أحالمهم، وأن يكونوا على يقين بأن المفاوضات طريقٌ غير آمن، 
وسبيٌل ال يؤدي إلى النجاة، وأن ما حققته إسرائيل لنفسها في ظل ما يسمى بعملية السالم، هو أضعاف ما 

  .تمكنت من تحقيقه في سني المقاومة والنضال
ت السـنين ينتظرون الضغط األمريكي على إسرائيل، لتعويض الخلل في وعلى الذين أمضـوا عشرا

ميزان القوة بين الطرفيـن المتفاوضيـن، أن يدركوا بأن الحل السـلمي عبـر الضغط األمريكي 
سـراب، وأن قوة إسرائيل العسكرية تفرِض األمر الواقـع، وأنه ال حـول وال قُـوة لمن يستجدي 

يتسول لوطنه على موائد الدول الكبرى، فها هي الواليات المتحدة األمريكية قد كشرت عن حقه، ولمن 
أنيابها تجاه إسرائيل، ولكن غضبتها لم تسفر عن تراجعٍ إسرائيلي، وتهديدتها لم تؤد إلى تغييرٍ في 

  .عنصرية البغيضةالمواقف اإلسرائيلية، بل دفعت بالجانب اإلسرائيلي لإلمعان أكثر في تنفيذ سياساتهم ال
ليس هناك من سالحٍ رادعٍ إلسرائيل غير القوة، والثبات على المواقف، واإلصرار على المقاومة، وعدم 
االنجرار وراء سراب ووهم السالم، فإسرائيل وقفت عاجزة أمام فلسطينيي قطاع غزة، وقد استخدمت 

، 2008المصبوب نهاية العام ضدهم سياسة األرض المحروقة، وهذا ليس فقط في ظل عملية الرصاص 
وإنما خالل فترة حكم أرئيل شارون، الذي دمر أطراف قطاع غزة، وحرث األرض، ودمر البيوت في 
رفح وبيت حانون، ولكن الفلسطينيين بقوا في أرضهم، ثابتين على حقهم، وقد ودعوا إلى األبد منهج 

 والفرار، وبذا فإن ثبات أهلنا في النزوح واللجوء، واستبعدوا من قاموس نضالهم مفردات الهجرة
أرضهم، وعدم استجابتهم لسياسات التهجير واإلبعاد، فضالً عن وحدتهم الوطنية، هو أمضى سالح في 

  .مواجهة سياسات العزل العنصري اإلسرائيلية
14/4/2010  
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  مرة ثالثة عن السالح الفلسطيني في لبنان .62

  عريب الرنتاوي
يعود إلـى   ) المبرر باألحرى (هناك ، والسبب    " النقاش العام " إلى صدارة    عاد السالح الفلسطيني في لبنان    

 القيادة العامة فـي     -األحداث الغامضة التي اندلعت في واحدة من قواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين             
منطقة كفر زبد ـ قوسايا ـ حلوة ، على مقربة من الحدود السورية اللبنانية ، فما الذي جرى ، ولمـاذا    

  .آلن ، وأي توظيف سياسي للواقعة األمنية ، من أي جهات وألية أغراض؟ا
، هناك على األقل روايتان ، تـشترك فـي          ) القيادة العامة (ليست هناك رواية واحدة لما جرى في قاعدة         

صياغة كل واحدة منها والدفاع عنها ، أطراف فلسطينية ولبنانية على حد سواء ، فخطوط الفصل بـين                  
و آذار والتي تكاد تتطابق مع خطوط الفـصل بـين فـتح             14 8هي ذاتها خطوط الفصل بين      الروايتين  

  .وحماس ، رام اهللا وغزة
وقع داخل القاعدة المذكورة ، أيا كان حجمه أو أسبابه ، فإنه            " تمرد"في الرواية األولى ، ثمة حديث عن        

ت المبالغة في تصوير األمر إلـى       بحد ذاته ، يظهر الحاجة لسحب الفلسطيني خارج المخيمات ، وقد جر           
ماذا لو امتد التوتر إلى قاعـدة الناعمـة         : الحد الذي دفع ببعض كتاب هذا الفريق وصحفييه إلى التساؤل         

قرب بيروت للفصيل إياه ، وكيف كانت النتائج لتأتي لو أن الصواريخ أخذت تتطاير من القاعدة صـوب       
  ).تخيلوا(الضاحية وبيروت ومطار رفيق الحريري 

هـذه ، فهـي دون مـستوى        " التمرد"من أركان هذا الفريق لم تكفهم حكاية        " المحللين السياسيين "بعض  
رسـائل  "تحليقهم الذي غالبا ما يتم على ارتفاعات شاهقة فوق سطح البر والبحر ، هؤالء تحدثوا عـن                  

اتجاه دمشق قبل أن    تقدم سريعا ب  : إلى الحريري المتردد في حسم بعض الملفات ، وفحواها يقول         " سورية
  ".الهجينة"التي منحت لحكومتك " فترة السماح"تَقلب الطاولة على رأسك وتنهي 

فريق السلطة في رام اهللا ، دعم عبر رموزه في لبنان هذه الروايات ، وزاد عليها أن صراعا احتدم بين                    
لبنان وبوسائل عنيفه ،    انتقلت إلى   " السلطة"أحمد جبريل وطالل ناجي ، وأن تداعيات هذا الصراع على           

ليعود هذا الفريق ويذكر ، بأن سيادة الدولة اللبنانية تشمل كل شبر على أرض لبنان ، وأنه بريء براءة                   
  .الذئب من دم ابن يعقوب من قوسايا والناعمة وكفر زبد وجبريل وناجي

المكتـب  "يين ، اتهمـت     في المقابل ، اتهمت القيادة العامة وبعض أنصارها وحلفائها ، فلسطينيين ولبنان           
ممثال بفرع األمن والمعلومات بقيادة العقيد وسام الحسن المقرب من سعد الحريري ، بأنه              " الثاني الجديد 

القاعـدة وتجنيـد    " اختراق"وراء افتعال االشتباك مع عناصر قاعدة كفر زبد ، وأن هذا الجهاز نجح في               
، " 2نهـر البـارد     "لمفتعل بغرض التمهيد لمذبحـة      من التنظيم ، وأنه شن الهجوم ا      " المتساقطين"بعض  

بدأ بهجوم مباغت مماثل على موقع لفتح اإلسـالم فـي           " 1نهر البارد   "وذكرت مصادر هذا الفريق بأن      
طرابلس ، أعقبها قيام عناصر التنظيم اإلصولي بذبح عناصر من الجيش اللبناني ، لتنتهي القصة كما هو                 

  .الجيشإبادة المخيم واستنزاف : معروف
والتقديرات عند هذا الفريق تقول بأن مخططي هذا الهجوم ، كانوا يريدون استدراج القيادة العامة لكـي                 
تحذو حذو فتح اإلسالم وتعيد انتاج السيناريو إياه ، لكن السيناريست هذه المرة كان هاويا ومبتدئا ، ولهذا                  

          جيه ، سوى السعي لتوظيف الواقعـة        السبب جاء السيناريو من النوع المبتذل ، فما كان من معديه ومرو
إلعادة نبش مسألة السالح خارج المخيمات ، توطئة لنبش مسألة السالح داخلها ، والغايـة فـي نهايـة                   

  .المطاف الوصول إلى سالح حزب اهللا
لـى  لم يكتفوا بدورهم بهذه الرواية ، فهم يريديون أيضا أن يحلقوا ع           " المحللين"هذا الفريق من    " عباقرة"

 آذار وجهاز وسـام الحـسن   14مفتعل ، ولكن من جانب فريق " التفجير"ارتفاع شاهق ، هؤالء قالوا أن  
هذه المرة ، وبهدف إحراج سوريا قبل زيارة الحريري لها ، ويدعي هؤالء بأن سوريا وعدت الحريري                 
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ها لم تفعل شيئا حتى     في زيارته األولى لدمشق بمساعدته على إغالق ملف السالح خارج المخيمات بيد أن            
  ".مكالمة إيقاظ وتذكير مبكرة"اآلن ، ويبدو أنها عدلت عن وعدها ، وما حصل في كفر زبد ، ليس سوى 

مع إلقاء القبض على أسلحة ومخدرات وعناصر مسلحة تعـود للقـوات            " قاعدة كفر زبد  "تزامن أحداث   
تلك ، سالحا بسالح وتفجيرا بتفجيـر ،  اللبنانية في منطقة عين أرغوش ، جعل كثيرين يعتقدون أن هذه ب 

وأن هناك من يريد أن يغطي على دوره في بناء المليشيات وتهريب المخدرات والسالح ، حتى وإن تـم                   
  .ذلك بافتعال حادثة كفر زبد أو استغاللها وتضخيمها

 هكذا إذن ، روايات متضاربة تذهب في كل حدب وصوب ، لكن المؤكد أن السالح الفلـسطيني خـارج                  
المخيمات وداخلها ، لم تعد له من وظيفة في مقاتلة إسرائيل ، وهو اصال لم يقاتل منذ سنوات وعقـود ،                     
ولوال االشتباكات الداخلية فيما بين الفصائل حينا ، ومع الجماعات األصولية أحيانـا ، العـتاله الـصدأ                

( لـف للنقـاش المركـب       ولتآكل في المستودعات الرطبة والمعتمة ، األمر الذي يوجب فـتح هـذا الم             
ومن أوسع األبواب ، وليس في سياق المناكفات والمزايـدات          )  لبناني - فلسطيني وفلسطيني    -فلسطيني

والتوظيفات البائسة والصغيرة ، فالبحث في مستقبل هذا السالح يجب أن يندرج في سياق تثبيـت حـق                  
ية واالجتماعية والمدنية في لبنان ثانيا ،       العودة أوال ، وتمكين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم االقتصاد         

وتوفير ضمانات األمن والحماية للمناضلين والمدنيين ثالثا ، فلسنا بحاجة لمجزرة صبرا وشاتيال جديدة ،               
  .وال نحن بحاجة لجريمة فردان أو دبي ثانية

  15/4/2010الدستور، األردن، 
 

   ولماذا؟..هستيريا إسرائيلية حقيقية أم مفتعلة؟.. الالسامية .63
  أسعد عبد الرحمن. د

في مبررات قيامها، وفي سياساتها، وفي الكثير من تشريعاتها، باتت إسرائيل مكـشوفة كدولـة دينيـة                 
وعليه، فإن العالم، الذي يحث الخطى نحو الحداثة والعلمانية والعقالنية، وفصل الـدين عـن               . وأصولية

بـل إن   ). السيما اإلسالمية وطبعا ألسباب معروفة    (ة  الدولة، لم يعد يتسامح مع أخطار األصوليات الديني       
الغالبية الساحقة في الغرب، ويهود كثر داخل إسرائيل وخارجها، أبدوا سأما من األصـولية اليهوديـة،                

 غير قادرين على التسامح الكامل معها، أو تحمل سائر تبعاتهـا، رغـم              - بشكل متزايد  -وأصبح هؤالء 
التي تجرم كل من يتحدث أو يكتب أو ينشر أي مادة تشير إلـى عنـصرية                القوانين والتشريعات العديدة    

  .إسرائيل وعدوانها خاصة في دول األمريكتين وأوروبا
حـول سـوء اسـتخدام      : ما وراء الجرأة  (كتابا بعنوان   ) نورمان فينكيلستاين (، نشر   2005في أغسطس   

لوسط األكاديمي العـالمي حـول الـصراع        قام فيه بتعرية الفساد في ا     ) الالسامية وإساءة معاملة التاريخ   
. االعتذاريين إلسرائيل هم الذين اخترعوا هذه الجدلية الخالفية       "الفلسطيني اإلسرائيلي، حين أشار إلى أن       

وكلما تقع إسرائيل تحت الضغط الدولي، نالحظ حملة إعالمية أخرى لتثبت أن هناك موجة من المعـاداة                 
لف على إساءة استخدام الالسامية من قبل جماعة الضغط الـصهيوني  وقد ركز المؤ". للسامية قد انتشرت  

وكلما كان هناك احتمال أو توقع أو إشارة على         : "في الواليات المتحدة وأوروبا في دعم سياسات إسرائيل       
أن المجتمع الدولي سوف يضغط على إسرائيل لتنسحب من األراضي الفلسطينية المحتلـة، وجـدنا أن                

عبر مبالغة إعالمية يتم تنظيمها بعنايـة       ) الصهيونية/ من قبل الدوائر اإلسرائيلية   (طلق  حملة الالسامية ت  
  ". تدعي أن هناك السامية يتقاذفها العالم

فنـسبة  . مؤخرا، ازداد عدد االنتقادات الموجهة إلى أعمال دولة االحتالل الصهيوني تجاه الفلـسطينيين            
استطالع أجري مؤخرا إن إسرائيل تهدد العالم أكثر من        ، قالت في    %60كبيرة من األوروبيين، تجاوزت     

فهم يـشاهدون علـى     . وبالطبع، فإن سبب هذه اإلجابة لدى األوروبيين واضح وبسيط        . أي دولة أخرى  
شاشات التلفاز ما يقوم به جيش االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، حيث بات تنـاول قـضية             
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 أكثر بكثير من النزاعات الدموية األخرى في العالم وذلك          - في المجمل  - اإلسرائيلي -الصراع الفلسطيني 
كما وصفها عديد المسؤولين والسياسيين العرب والغربيين، تثير اهتماما         " ابنة العالم المدللة  "ألن إسرائيل،   

تفرقة أصبحوا اليوم مطلوبين للعدالة في أنحاء م      ) مدنيين وعسكريين (بل إن عددا من قادة إسرائيل       . أكبر
فـي  " إسـرائيل "جرائم ) غولدستون(بالعالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جنس، بعد أن أكد تقرير             

  . قطاع غزة
فمن أغرب المفارقـات أن     . حول العالم هو إسرائيل نفسها    " كره اليهود "السبب األول واألهم اليوم لتنامي      

يتهم من الالسامية حول العالم أصبحت هـي        الدولة الصهيونية التي أسست بزعم جمع شمل اليهود وحما        
احتالل فلسطين وسرقتها من أهلها     (السبب األبرز الستمرار الالسامية، بدءا من الجريمة األصلية األولى          

وهذا موقف  . الصهيوني، واستمرار االحتالل ومقارفاته   " االستيطان"مرورا بجرائم االستعمار    ) وتشريدهم
من أن العداء إلسرائيل تصاعد بشكل كبير منـذ العـدوان علـى             "  اليهودية للوكالة"أكده التقرير السنوي    

وعبر السنوات الماضية، لطالما شكل الحديث المقارن عن التجربة العنصرية التي مورست فـي              . القطاع
جنوب إفريقيا مع التجربة العنصرية اإلسرائيلية المستمرة في فلسطين، موضوعا قابال للبحث والتأويـل              

أو الجوامع المشتركة، بل والمقوالت التبريرية المدعاة سـواء كانـت تاريخيـة أو              /التباينات و من قبيل   
  . عرقية أو حتى دينية

متأصلة في الفكر الـصهيوني وفـي الخطـاب         " لالسامية"وفي الحقيقة، فإن ظاهرة العنصرية المستغلة       
التـي  (ع لهذه الطروحات العنصرية     أو المستنق " رأس النبع "ذلك أن   . اإلسرائيلي، وليست ظاهرة مستجدة   

األصـلية،  " الفكرة الصهيونية "يتجسد في   ) تقود بالضرورة إلى المقارفات العنصرية اليومية في فلسطين       
كمـا هـي عنـد      " فجة"وصحبه، أو   ) ثيودور هرتسل (مثل  " اآلباء"عند  " ناعمة"سواء كانت عنصريتها    

) مناحيم بيغن (يوم تنحدر إلى األبناء واألحفاد من نوع        وها نحن نراها ال   . ومريديه) فالديمير جابوتنسكي (
وتالمذته المتغلغلين فـي ثنايـا حزبـه        ) أفيغدور ليبرمان (، أو   "الليكود"الراحل وابنه النجم الصاعد في      

أيضا بمجازر القطاع، وحتى بمجازر     ) تسيبي ليفني (ومن الواضح أن افتخار     ". إسرائيل بيتنا "العنصري  
هـو  " الفخـر "فهذا  . د فعل على األمر القضائي بتوقيفها من قبل القضاء البريطاني         ، ليس ر  2006لبنان  

االبنـة  "منهج سياسي تتقنه إسرائيل بفعل الحصانة التي منحها إياها العالم الغربي حتى أضـحت تلـك                 
ية للعالم التي يحق لها ما ال يحق لغيرها، وكأنها هي فقط التي تستحق أن تكون في موضع الضح                 " المدللة

  !! دون العالمين
القديمة توظف ليس فقط إلسكات االنتقادات      / الجديدة" الالسامية"اإلسرائيلية المبرمجة حول    " الهستيريا"إن  

. المشروعة إلسرائيل وإنما أيضا لتحرف االنتباه عن انتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ حقـوق اإلنـسان              
بـل  .  لو كان النقد موثقا بشهادات مصدرها إسرائيلي       وهذا التوظيف يطال كل نقد يوجه إلسرائيل، حتى       

غالبا ما تلجأ الدولة الصهيونية لفرية الالسامية عندما تعدم الحجة، ولعل أفضل دليل على ذلك مـا قالـه                   
واعتمد على معطيات استطالع للرأي أجرتـه جامعـة بيليفيلـد           " الوكالة اليهودية "تقرير حديث وضعته    

وكان تقريـر   . البتزاز أوروبا " المحرقة" جرى التأكيد على أن إسرائيل تسخر        األلمانية في أوروبا حيث   
 كان العام الـذي وقـع فيـه أكبـر عـدد مـن الحـوادث                 2009عام  : "قد استخلص " الوكالة اليهودية "
وخالل األشهر الثالثة األولى    . على خلفية العداء للسامية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية        ) االعتداءات(و
، أي بعد شن إسرائيل العدوان على غزة، تم تسجيل أحداث مناهضة إلسرائيل في العـالم            2009 عام   من

، مشيرا إلى ما بينـه االسـتطالع مـن أن           " كله 2008التي وقعت خالل عام     ) االعتداءات(تساوي عدد   
ز المال  من سكان أوروبا الغربية يعتقدون أن اليهود يستغلون الماضي وخصوصا المحرقة البتزا           % 42"

  ".من أوروبا
الممجـوج  (اإلسـرائيلي   " الـدفاع "لذا، يتزايد األمل بأن العالم قد اقترب من حالة سأم تجاه اجترار ذلك              

وبدأ يتحرر من هستيريا الالسامية، ويتعامل مع الوقائع بطريقة موضوعية، بعيدا عن طمـس           ) والمسطح
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االحتالل الصهيوني واعتبار الخوض فيها مـن       الحقائق، واحتكار دور الضحية، وبعيدا عن إخفاء جرائم         
  !!!المحرمات

  15/4/2010الشرق، قطر، 
  

   غزة إلىالعودة  .64
  تسفي بارئيل

يصدر عن غزة مرة اخرى همس ما يزال مبلغ صدقه غير واضح عن أنه أخذت تحاك صـفقة شـاملة                    
بر رفح والمعابر   ستوقع حماس وفتح في اطارها على اتفاق مصالحة، وسيطلق جلعاد ويفتح من جديد مع             

ما الذي جد هذه المرة؟ تقول مصادر في غزة إن  حاكم قطر مـشغول منـذ نحـو مـن                     . من اسرائيل 
اسبوعين في صوغ الصفقة، وان مصر لم توافق فقط على أن تكون قطر شريكة بل وافقت ايضا علـى                   

دة أشهر ووقع عليها    لوثيقة االتفاقات بين حماس وفتح التي صاغها عمر سليمان قبل ع          " تفسير من جديد  "
  .محمود عباس

وتقول تلك المصادر ايضا ان استعداد مصر لزيادة مرونة مواقفها فيما يتعلق بالوثيقة، بعد أن عارضت                
في الماضي كل تغيير فيها، ينبع من خوف تدهور األمور في غزة، ومن أن حماس قد تفقـد سـيطرتها                    

  .اسرائيلعلى سائر المنظمات التي بدأت تطلق الصواريخ على 
 يرى المصريون أن فقدان السيطرة قد ينشب معركة عسكرية جديدة في غزة وينشىء ضـغطا زائـدا                 

أبلغ في االسبوع الماضي في مصر بأن الرئيس حسني مبارك نقـل رسـالة الـى                . عليهم لفتح المعابر  
ضا المرونـة،   بنيامين نتنياهو فصل فيها جهود دولته الطالق شليت وطلب الى اسرائيل أن تظهر هي أي              

في اآلن نفسه تواصل غـزة      . في شأن الصفقة بين فتح وحماس وفي شأن األسرى الذين ترفض اطالقهم           
استقبال ممثلين كبار لفتح، وبعد زيارة نبيل شعث أتى القطاع سفيان أبو زايدة الذي هاجمه نشطاء حماس                 

  .نين عندما سيطرت حماس على القطاع، ولم يزره منذ نحو من ثالث س2007في 
 سنة في السجن االسرائيلي وهو معروف في مقابلة ذلك بعالقاتـه الجيـدة              12، الذي قضى    ةإن أبا زايد  

وأنه يؤسفه أن يرى الى     " الوضع في القطاع ال يطاق    "باسرائيليين، أتى لزيارة غزة اسبوعا وقد أعلن بأن         
 ما يزال محمود عباس صلبا      .أين تدهورت األمور، وبين أنه يعمل في تقديم المصالحة بين فتح وحماس           

في رأيه أن كل بحث جديد للمصالحة بين الحركتين مشروط بتوقيع حماس على اتفاق المصالحة، لكـن                 
عندما يكون مطروحا في جدول العمل اعالن دولة مستقلة يعمل من أجلها رئيس الحكومة سالم فيـاض                 

، فقد يوافق هو أيضا على زيادة       2010 وعندما يقترب أجل االنتخابات الذي سمي في الوثيقة في حزيران         
كان يمكن أن نعلم بالضغوط الداخلية في غزة والخوف من فقدان حماس للـسيطرة مـن                . موقفه مرونة 

كتائب الناصر صالح   "التي تصف تراسال بين قيادة      " فراس"الوثيقة التي نشرتها وكالة االنباء الفلسطينية       
تحث المنظمة مشعال   . لمقاومة الشعبية، وبين خالد مشعل    وهي جسم صغير فصل نفسه من لجان ا       " الدين

سرق المنظمة ودمرها من أجل مـصالحه       "في الرسالة على أن يصرف قائد اللجان زكريا دغمش الذي           
  .بحسب الرسالة، عن عمله" الشخصية

كتب كتاب الرسالة أنهم يتوجهون الى مشعل من طريق وسائل االعـالم بعـد أن فـشلت محـاوالتهم                   
ليست عندنا  "ويزعم الكتاب من جملة ما يزعمون قائلين        . حة دغمش بتوسط قادة حماس في القطاع      لمصال

حظر علينا أن نطلق ولو طلقة واحدة علـى العـدو           ) دغمش(أي وسيلة لمواجهة االحتالل الن أبا قاسم        
ء عمليـة   فـي اثنـا   . الصهيوني منذ سنة، وهو يجمع منا األسلحة ويهدد باغالق الذراع العسكرية للجان           

جلسنا في بيوتنا كالنساء ولم نستعمل المقاومة، وسمعنا اآلن أن أبا القاسم يطلـب              " الرصاص المصبوب "
  ".منكم ماال بسبب اضرار الحرب في غزة
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يقول كتاب الرسالة أيضا إن دغمشا يتلقى من قيادة حماس ثالثين ألف دوالر كل شهر، وأنه يقرر وحده                  
. على مبلغ نصف مليون دوالر وال يعلم أحد أين مضى هـذا المـال             كذلك حصل دغمش    . فيمن يقسمها 

وزعم الكتاب أن جريمة دغمش األخرى هي نقل معلومات للمصريين عما يحدث في حماس فـي حـين              
ينوي الخروج من غزة وأن يسكن سورية ألنه يزعم أنه يجب عليه أن يوجد قرب القادة، وباختصار تبلغ                  

  . لم تعد تستطيع العمل مع دغمشقيادة هذه الفصيلة حماس أنها
الذي يقيم كما يبدو    " اإلسالمجيش  "بالمناسبة، أقام قريب زكريا دغمش، ممتاز دغمش في غزة ما يسمى            

. كان ممتاز دغمش في الماضي من رجال قوات األمن الوقائي لمحمد دحـالن            . عالقات بمنظمة القاعدة  
 منهما منظمة مسلحة تخصها، يوجد نزاع عميـق يطيـر           يوجد بين أبناء العائلتين، اللتين تدير كل واحدة       

  . أيضاإسرائيلأحيانا صواريخ نحو 
  "هآرتس"

  14/4/2010وكالة سما،   
  :كاريكاتير .65

  

    
  15/4/2010الرأي، األردن،   


