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  القدس ال تجميد لالستيطان في شرقي: كيةيتنياهو يرد على المطالب األمرن .1

 في شأن األميركيةأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو موقفه من المطالب :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 وأوضحتفي القدس، ) لالستيطان(لن يكون هناك تجميد : "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقال

".  قبل عام، وكررته في كل اللقاءات والمحافل الدوليةأوباما) باراك( مع الرئيس األولائي ذلك منذ لق
العثرة في طريق استئناف المفاوضات هي الشروط المسبقة التي وضعها الفلسطينيون  "أنوشدد على 

تيطانية التي  االساألحياءوميز بين ".  سينزلون منها قريباَأنهمالذين تسلقوا على شجرة عالية، ويبدو 
 الفلسطينية األحياء، وبين " تسويةأي في إسرائيلالتي ستبقى مع " منذ احتالل القدس "إسرائيل" أقامتها

  ."إسرائيل" إلىبالنسبة " القدس خط احمر "أن، مكرراً "التي هي موضع تفاوض ضمن القضايا النهائية"
ثمة خالفات مع الواليات المتحدة،  "إن، اإلسرائيليوقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون 

لكن الحديث عن قائمة مطالب طويلة ليس ... ال نتفق على كل شيء. لكن النشر حولها مبالغ فيه
 األمر شهدت دائما مدا وجزرا، لكننا في نهاية األميركية اإلداراتالعالقات مع  "أنوتابع ". صحيحا

، وفي نهاية المطاف، يعكس الرئيس إسرائيليدعم  "األميركيجمهور  الأن، مضيفا "نتغلب على المشاكل
  ".  هذا الدعم على نحو يساعد على التغلب على الخالفاتاألميركي

 ال تستعد ألي حرب، بل تريد السالم، لكن إسرائيل "إن اللبناني، قال نتنياهو –وفي الموضوع السوري 
 تستعد لشن هجوم عليها، وهذا إسرائيل سورية بأن ناعإق تنبش بشكل مباشر وغير مباشر، وتحاول إيران

" سكود" عن نقل صواريخ األنباءورفض تأكيد ".  يصدقه سذجأن إلى تكرار الكذب يؤدي وأحياناكذب، 
 إلى وسورية تنقل باستمرار إيرانية وأسلحةوسائل قتالية  "إن نفيها، لكنه قال أو حزب اهللا إلىمن سورية 

  ".1701 وهذا خرق سافر للقرار الحزب عن طريق سورية،
بأن رئيس " وول ستريت جورنال"أكد مسؤول سياسي إسرائيلي إلذاعة الجيش أمس ما نشرته صحيفة و

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بلّغ البيت األبيض نهاية األسبوع الماضي رفضه المطلب األميركي 
  . بتجميد تام للبناء االستيطاني في القدس المحتلة

يرفض في شكل "ونقلت الصحيفة األميركية عن جهات رفيعة في اإلدارة األميركية قولها إن نتنياهو 
طلب الرئيس اوباما خالل لقائهما في البيت األبيض قبل شهر، تجميد البناء في مستوطنات " جوهري
فة أن األخير  رد نتنياهو نهائي، مضيأنالقدس في شكل تام، لكنها أضافت أن واشنطن ال ترى  شرقي

 خطوة من شأنها أن تحرك عملية التفاوض، مثل إطالق فلسطينيين وإزالة حواجز 12وافق على تبني 
 إلىوتابعت أن اإلدارة األميركية تسعى . عسكرية في الضفة الغربية وتخفيف الحصار عن قطاع غزة

شمال القدس الشرقية " رمات شلومو" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 1600إقناعه بإرجاء مخطط بناء 
  . لعامين، وهو المخطط الذي فجر األزمة بين الجانبين

  23/4/2010الحياة، 
  

   وسنكسرهااإلسرائيليةلن نمرر سياسة اإلبعاد : هنية .2
 قال رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس إن التحـدي الـذي يواجـه                  :غزة

  . الفلسطينية هي الشروط األمريكية وسياسة السلطةالمساعي المصرية بشان المصالحة
جاءت تصريحات هنية خالل حفل تكريم أقامته حركة حماس للفقيد الدكتور عبد الرحمن بـارود احـد                 

بحضور وزراء بالحكومة المقالـة ونـواب فـي المجلـس           , مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في غزة     
ا مع الوحدة الوطنية والمـصالحة ونتحـرك فـي ثـالث     أنن"وأضاف هنية  .التشريعي وقادة من الحركة  

  ".أن هناك جهودا تبذل بشان المصالحة" موضحا, "مسارات على المسار الفلسطيني والعربي والدولي
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أن التحدي الذي يواجه المساعي المصرية هي الشروط األمريكية والخارجية وسياسة السلطة فـي              " وقال
  .على حد قوله". لبات الوحدةرام اهللا التي ترفض التعاطي مع متط
كما وقفنا في مرج الزهور وكـسرنا       , نحن لن نمرر سياسة اإلبعاد    "وقال رئيس وزراء الحكومة المقالة      

أننا قررنا إقامة خيمة على معبر بيـت        " واضاف, "القرار اإلسرائيلي في ذات الوقت سنكسر هذا القرار         
  ".عدم تمرير سياسة اإلبعاد والتهجير والطردمؤكد على , حانون لتكون خيمة رفض لقرار اإلبعاد

 قرارات سياسية اتخذت من قبل االحتالل خطيرة        3عن أية مفاوضات يتحدثون وهناك      "وتساءل هنية قائال  
إن المفاوضات ال تعني أال     " واعتبر هنية  ".وهي تهويد القدس واالستمرار في االستيطان وقرار اإلبعاد       , 

  ."ائيليةتوفير الغطاء للسياسات االسر
  22/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  هنية يعفي سكان غزة من ضريبة الحرف للعام المنصرم .3

 السكان  إعفاء حكومته قررت    أن أمس هنية رئيس الحكومة في غزة       إسماعيلقال  : اشرف الهور  –غزة  
  .من ضريبة الحرف للعام المنصرم والتي شرعت في فرضها مؤخراً

ودافع هنية عن قرار المجالس      .كان غير القادرين من دفع رسوم التأمين الصحي        الس إعفاءقرر هنية   كما  
  . بفرض رسوم على الحرف، والذي أثار تذمر المواطنيناألخيرالمحلية 

لم تسقط من   "ن حكومته برغم الحصار     أ  إلى  هنية خالل افتتاحه شارع النصر بمدينة غزة       أشار ذلك،   إلى
 في ذات الوقت عن البدء في المرحلة الثانية مـن           وأعلن،  "حتية لقطاع غزة   ترميم البنية الت   إعادة أجندتها

  .ترميم شارع النصر لحين اكتماله للنهاية
  23/4/2010القدس العربي، 

  
  تعديل وزاري وشيك على حكومة فياض": الغد"مصادر لـ .4

ياض بات كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تغييراً في حكومة سالم ف:  يوسف الشايب–رام اهللا 
وشيكاً، بحيث يحتفظ فياض برئاسة الحكومة، ووزارة المالية، في حين تحصل حركة فتح على وزارات 

، إن ثمة توافقاً مصلحياً بين فياض "الغد"وقالت هذه المصادر لـ .الداخلية والخارجية والصحة والتعليم
حركة إلى حكومته، في وفتح، حيث يرغب رئيس الحكومة بتعزيز مكانته بضم شخصيات بارزة في ال

حين ترغب فتح في الحد من سيطرة فياض على مختلف مفاصل الحياة السياسية الفلسطينية، إذ ترغب 
  .في الوزارات السيادية" العيار الثقيل"الحركة في تعيين شخصيات من 

وترغب فتح، في أن يشغل عضو لجنتها المركزية، ناصر القدوة، منصب وزير الخارجية، وكمال 
  .رافي وزارة الصحة، وأمين عام مجلس الوزراء الحالي، نعيم أبو الحمص، حقيبة التعليمالش

وتتردد أسماء اللواء جبريل ومحمود العالول، وجمال محيسن إلشغال منصب وزير الداخلية بدل الوزير 
  .الحالي، سعيد أبو علي

كزية فتح، محمد اشتية، سيشغل ووفق المصادر فإن وزير األشغال العامة واإلسكان المستقيل، وعضو مر
منصب رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، بدالً من رفيق الحسيني، فيما يتنافس حسين األعرج محافظ 
الخليل، وبسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، على منصب 

ل المنصب منذ سنوات، موضحة أن مركزية رئيس ديوان الموظفين العام، خلفاً لجهاد حمدان، الذي يشغ
  .فتح تتجه لدعم زكارنة

  23/4/2010الغد، األردن، 
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  "إسرائيل"ـبحر يستهجن تهنئة زعماء عرب ل .5
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن : عبد الرؤوف أرناؤوط: غزة

 التي حاولت ستر السياسة األمريكية إزاء قضيتنا تنزع آخر أوراق التوت"المواقف األمريكية األخيرة 
واتهم إدارة أوباما بعدم ". الفلسطينية وقضايا المنطقة العربية واإلسالمية منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما

بمعاناة الشعب الفلسطيني المذبوح في غزة، والتغافل عن االستباحة اإلسرائيلية المتواصلة بحق "االهتمام 
إن إقدام بعض القادة العرب على تهنئة إسرائيل "من جانب آخر قال بحر ". عب والمقدساتاألرض والش

 ".في الذكرى الثانية والستين لتأسيسها المشؤوم يشكل اعترافا عربيا باحتالل أرض فلسطين بالكامل
  23/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  مفاوضات غير المباشرةميتشل جاء للمنطقة لممارسة ضغوط على السلطة لقبول ال: عميرة .6

ـ            أكد : وليد عوض  –رام اهللا    القـدس  " حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية لـ
 جورج ميتشل جاء للمنطقة لممارسة الـضغوط علـى القيـادة            األمريكي الخميس بان المبعوث     "العربي

 على عدم وقف االستيطان     إصرارهاظل   في   "إسرائيل"الفلسطينية للقبول بالمفاوضات غير المباشرة مع       
الموقف ما يزال   "عباس قال عميرة    لرئيس محمود   وحول ما يحمله ميتشل في جعبته ل       .وخاصة في القدس  
  ."على ما هو عليه

 واشنطن على ممارسة الضغوط على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات رغم عـدم            إقداموحذر عميرة من    
 تحاول اآلن ممارسة بعض الضغوط      األمريكية اإلدارة أنيبدو  "، وقال    بوقف االستيطان  "إسرائيل"التزام  

وقـال   ." المعلن الخميس بعين االعتبـار     اإلسرائيلي الموقف   أخذنا ما   إذاعلى الجانب الفلسطيني، وذلك     
 اإلسـرائيلي  التعنـت    أمـام  " واشنطن تراجعت عن ضرورة وقف االستيطان في القدس        أنيبدو  "عميرة  

  ."جاه ممارسة بعض الضغوط على الجانب الفلسطيني باتاآلنوتسير "
  23/4/2010القدس العربي، 

  
  رفض نتنياهو الطلب األمريكي  بتجميد االستيطان كان متوقعاً: يوسف رزقة .7

 يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أن قرار رئيس الوزراء .أكد د
 متوقعا؛ ألنه في شرق القدس المحتلة، كان أمراً" االستيطان"ي بتجميد اإلسرائيلي رفض الطلب األميرك

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بات يعيش في مأزق "إن وقال رزقة . ينبعث من خلفيات توراتية أيديولوجية
سياسي يتمثل في االئتالف الحكومي الذي يضم عناصر اليمين المتطرف إضافة إلى األحزاب الدينية 

، ومن ثم هذا االئتالف الحكومي معرض لالنهيار في حال "أرض إسرائيل التوراتية"ن بـ التي تؤم
  ".في شرق القدس المحتلة" االستيطان"موافقة نتنياهو على قرار تجميد 

ألنها لم تأخذ في الحسبان الحقوق والثوابت "وأكد رزقة أن عملية التسوية باتت في نفق مظلم؛ 
، مستبعدا إقدام محمود عباس " إلى التفريط في الحقوق والثوابت الفلسطينيةالفلسطينية، وألنها استندت

ألنه ال يملك قرار حل السلطة، بل "على حل السلطة المنبثقة عن اتفاقية أوسلو الهزيلة؛ " فتح"زعيم سلطة 
  ". إن القرار معلق بيد اإلدارة األميركية

  23/4/2010العرب، قطر،  
  

  و حماد استشهد بسبب التعذيبالسلطة تؤكد أن األسير أب .8
أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أمس، عن :  يوسف الشايب–رام اهللا 

نتائج التقرير الطبي القضائي لتشريح جثمان الشهيد رائد أبو حماد، مؤكداً أن سبب االستشهاد هو إصابته 
لمؤتمر الصحافي الذي عقده مع إياد حماد شقيق ل قراقع، في اوحم .مباشرة في أسفل ظهره" رضة"بـ
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الشهيد في مدينة رام اهللا، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة، كما حمل مصلحة السجون 
وقال إن السلطة ستطلب من محكمة الصلح في بئر السبع  .المسؤولية المباشرة والكاملة عن استشهاده

سنرسل التقرير إلى الجهات الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية : وأضاف .التحقيق باستشهاد حماد
ولفت إلى قيام . لمساعدتنا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمقاضاة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجريمة

وزارته بإعداد ملف كامل في موضوع المعتقلين، وفي الجرائم التي وقعت في سجون االحتالل، من أجل 
  .اكم دولية لمحاسبة سلطات االحتالل عليهاتقديمها لمح

  23/4/2010الغد، األردن، 
  

  السلطة تطالب بانعقاد لجنة المبادرة العربية .9
طالبت السلطة جامعة الدول العربية بعقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السالم إلطالعهـا علـى               : القاهرة

  .استمرار الجهود لدفع التسويةاألفكار األمريكية الجديدة بشأن االلتزام بحل الدولتين و
الجانب الفلسطيني سـيطلع الـوزراء      "إن  " الخليج"وقال مصدر مسؤول بمندوبية فلسطين لدى الجامعة ل       

العرب على األفكار التي طرحها مؤخراً مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ديفيـد               
  ".ده بحل الدولتينهيل على الرئيس محمود عباس وعبر فيها عن التزام بال

  23/4/2010الخليج، 
  

  حماس تتهم السلطة بالتواطؤ في مخطط تهجير آالف الفلسطينيين من الضفة .10
اتهم المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في تصريحٍ صحافي، السلطة : ).آي.بي. يو–. أ.ب.د(

تبر عدم تحرك مندوب واع. في مخطط تهجير آالف الفلسطينيين عن الضفة" التواطؤ"ـالفلسطينية ب
السلطة في األمم المتحدة لدعوة الجمعية العامة إلى االنعقاد، من أجل مناقشة الموضوع دليال على 

موقف سلطة فتح يدل على مدى التواطؤ مع االحتالل ضد المصالح الفلسطينية، والذي "وقال  ".التواطؤ"
 المقاومة ومنع أي تحرك شعبي حقيقي ضد يتجلى في التعاون األمني بين سلطة فتح واالحتالل لمالحقة

  ".القرارات العنصرية الصهيونية
  23/4/2010الخليج، 

  
   وتحذر من مفاوضات جديدة"لإسرائي"حماس تدعو لقطع العالقات مع  .11

دعت  حركة حماس  أنضياء الكحلوت غزة نقالً عن مراسلها من 23/4/2010قطر،  العرب،ذكرت 
ظل غيها وانتهاكاتها وتنكرها للحقوق الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه ليس في "لقطع العالقات مع إسرائيل 

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إنه لم  .هناك أي مبرر الستمرار أو إقامة عالقات مع االحتالل
يعد هناك أي مبرر إلقامة أية عالقات مع العدو اإلسرائيلي سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو 

المي، داعيا إلى مجابهة التعنت والعدوان اإلسرائيلي باستخدام كافة أوراق الضغط السياسية اإلس
  . والدول العربية إللجام هذا العدو" فتح"واالقتصادية والقانونية من قبل سلطة 

هذا عبارة عن : " على رد نتنياهو على اإلدارة األميركية برفضه تجميد االستيطانوأضاف برهوم معقباً
ر صهيوني لواشنطن وراء خياراتها، في مقابل تراجع أميركي، بالذات في إدارة أوباما، عن مواقفها ج

هذا الرد الصهيوني يدل على سياسة العربدة "وأكد أن  ".السابقة التي وعدت بها الشعب الفلسطيني
سطيني، والتي وفرض العضالت وفرض سياسة األمر الواقع التي يمارسها االحتالل على الشعب الفل

  ".ال بد من قرارات حازمة إللجام هذا االحتالل: حذرنا منها مرارا وتكرارا، وقلنا
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القيادي في حماس مشير المصري  أن غزة من 22/4/2010قدس برس، من جهة ثانية نشرت وكالة 
 بيعا انتقد استمرار السلطة في الرهان على المفاوضات والوساطة األمريكية، ووصف ذلك بأنه ليس إال
  .للوهم، ودعا قيادة السلطة إلى العودة للحضن الفلسطيني واإلعالن عن فشل العملية السياسية بالكامل

من أهمية التعويل على الزيارة المرتقبة للمبعوث " قدس برس"وقلّل المصري في تصريحات خاصة لـ
كيد فإن التعويل على بالتأ: "األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إلى المنطقة، وقال

المفاوضات وعلى زيارة ميتشل ليس إال بيعا للوهم، ومحاولة لتسويق اإلدارة األمريكية وإظهارها بأنها 
 الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية، نحن نعتقد –وسيط نزيه وشفاف، وأنه قادم لحل الصراع الفلسطيني 
بطوا مستقبلهم السياسي ووجودهم أصال بالمشروع أن هؤالء، وأعني بذلك فريق السلطة الفلسطينية، ر

 عاما أن 18االنهزامي االستسالمي، وآن األوان بدال من بيع الوهم والتسويق للمشاريع الفاشلة على مدى 
  ".يعلنوا فشل العملية السلمية وأن يعودوا إلى الشعب الفلسطيني والتحالف مع باقي الفصائل الفلسطينية

  
   حق العودةإلسقاط أمريكية لبنان يحذر من ضغوط الجهاد فيحركة ممثل  .12

 من محاوالت   أمس في لبنان    اإلسالمي عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد       أبوحذر  :  اشرف الهور  –غزة  
ـ  أمريكية  تعطيل حق العودة لالجئين الفلسطينيين من خالل الـضغط علـى            إلى تهدف   "الخبيثة" وصفها ب
القدس " الرفاعي في تصريح تلقت       وأكد .لتوطين وخاصة في لبنان    العربية لتنفيذ مخطط ا    األطرافبعض  
 عن كاهل الكيـان     واألخالقيرفع الحرج السياسي    " إلى يهدف   األمريكي المخطط   أن نسخة منه    "العربي

، اإلسرائيلي القضايا في الصراع العربي      أهم قضية الالجئين الفلسطينيين من      أن إلى  وأشار ."الصهيوني
 دور  وإنهـاء  في سن قوانين عبر الكونغرس لشطب حق العودة          األمريكية اإلدارةوالت   محا أن إلىالفتا  
 بمحاولة خنق الفلسطينيين من خالل      أو تقليصها بشكل مستمر     أو المتحدة من خالل تعليق الخدمات       األمم

جـاء   انه بعد فشل هـذه الـسياسة          وأكد ."باءت بالفشل " الهجرة الطوعية    إلىزيادة العبء عليهم لدفعهم     
ـ     إلىالرئيس باراك اوباما بحل يهدف       تمويل مشاريع التوطين من قبل دول      " الضغط على الدول العربية ل

  ."تمتلك القدرة المادية والنفطية
 تشديد الضغوط على    إطاريأتي في   " ما يجري في القدس من عمليات تهويد وطرد للمقدسيين           أن وأوضح

 أن، وشـدد علـى      "ة والعربية للتنازل خطـوة وراء خطـوة       الشعب الفلسطيني ولدفع القيادات الفلسطيني    
خيار المقاومة لمجابهة هـذه     " يقبلوا بشطب حق العودة، مشددا على التمسك بـ          أنالفلسطينيين ال يمكن    

 وحـدة الموقـف     إلىودعا   ." اللبنانية الممانعة والرافضة لفكرة التوطين     األطرافالمشاريع بالتعاون مع    
ـ    الفلسطيني الرسمي والش   فضح مشاريع التوطين والخروج بموقف فلـسطيني     "عبي للعمل بشكل جماعي ل

  ."موحد للجامعة العربية لتعلن موقفها الواضح والصريح في مجابهة هذا المشروع
  23/4/2010القدس العربي، 

  
  اإلسرائيلية شرطي حماية للحدود إلىحماس تحولت : فتح .13

 شـرطي   إلـى  قد تحولت    بأنهالحركة حماس وصفتها     وجهت حركة فتح اتهاما      : نجيب فراج  –رام اهللا   
 أسـامة  مع قطاع غزة، حيث جاء ذلك في بيان صدر عن الناطق باسـم فـتح                 اإلسرائيليةحماية للحدود   

 ممارسـات حمـاس     أن"المركزية وجاء فيـه     " فتح"القواسمي وزعته هيئة التعبئة والتنظيم التابعة للجنة        
 أنها تقوم بدور الشرطي الحامي للحدود اإلسرائيلية فـي الوقـت          القمعية في قطاع غزة تثبت     وإجراءاتها

  ".الذي تقوم به بخداع الجماهير بطرح شعارات المقاومة في وسائل اإلعالم
 تفـاجئ  قائد المنطقة الجنوبية في قوات الجيش اإلسرائيلي بجهود حماس لـم             إشادةأن  " :وقال القواسمي 

لدور الحقيقي الذي تلعبه حماس فـي غـزة، فتـصريحات           حركة فتح، لكنها تكشف للشعب الفلسطيني ا      
الميجر جينرال يواف جاالنت مساء أمس والتي ذكر فيها أن حركة حماس تقوم بواجبها على أكمل وجه                 
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تستحق من إسرائيل كل االحترام والتقدير على دورها المميز في واجبها تجاه حماية             " حماس"أنها أي   ...
دليل القاطع أن حماس تنفذ المطلوب منها حرفياً وبناء عليه نالـت شـهادة              تثبت بال . إسرائيلالحدود مع   

  ".التقدير من قائد المنطقة الجنوبية لجيش االحتالل
  22/4/2010القدس، فلسطين، 

  
  على حماس أن تملك قرارها بنفسها وال تكون أداة في أيدي من يرفض المصالحة: فتح .14

 رئيس وزراء الحكومة  على تصريحاتجمال محيسنعقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح : ةغز
 يمنع الضغوطات التي تمارس على حماس هنية أنعلى  :بالقولحول المصالحة المقالة إسماعيل هنية 

 ووقعت على ورقة األمريكية بعكس فتح التي تحدت كل الضغوط السيما ،لعدم توقيع ورقة المصالحة
 يتخذ خطوة جريئة ويوقع على الورقة لكن أنى هنية عل : في حديث لوكالة معا وأضاف".المصالحة
 الذهاب إلى متخوفة من المصالحة التي تدعو أنها لها عالقة بالجغرافيا بمعنى ألسباب أسيرةحماس 

": وتابع قائال ".األبرياء متخوفة من مسالة الثار نتيجة جرائمها في غزة ضد أنها إلى إضافةلالنتخابات 
 ترفض إقليمية المسلمين ودول اإلخوان أيدي في أداةقرارها بنفسها وال تكون  تملك أن حماس عليها إن

  ".المصالحة الوطنية
 إن التحدي الذي يواجه المساعي المصرية بشان المصالحة الفلسطينية هي الشروط قد قالهنية وكان 

  .األمريكية وسياسة السلطة
  22/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  اإلسرائيلي بإبعاد أسير إلى قطاع غزةحماس تستنكر القرار  .15

 أن القرار  اعتبرإسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن 23/4/2010االتحاد، اإلمارات، نشرت 
 قطاع غزة هو قرار عنصري وخطوة تمهيدية أولى إلىاإلسرائيلي بإبعاد األسير أحمد سعيد الصباح 
ؤكدا أن الفصائل الفلسطينية في غزة عملت على تشكيل لتفريغ األرض الفلسطينية وإبعاد أهلها منها، م

لجنة فعاليات إلسقاط هذا القرار، كان أولها مسيرة الوحدة الوطنية التي انطلقت يوم األربعاء بمشاركة 
 جانب القيام بصياغة مذكرة قانونية تم إرسالها لجميع الجهات العربية إلىكافة الفصائل الفلسطينية 

 .بإنهاء معاناة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتاللوالدولية للمطالبة 
فوزي برهوم المتحدث باسم  نقال عن مراسلها من رام اهللا أن 23/4/2010الشرق األوسط، وجاء في 

وأضاف .  إبعاد االحتالل لألسير صباح، هو بمثابة تطبيق فعلي لقرار التهجير اإلسرائيليأكد أنحماس 
ار يأتي في ظل غياب اإلرادة العربية والفلسطينية، إضافة إلى غياب هذا القر": في تصريح صحافي

 . "المحاسبة الدولية التي من شأنها أن تكبح جماح هذا العدو، وتوقف ممارساته العنصرية المتطرفة
  

 يدين إبعاد األسير صباح إلى غزة ويدعو للتضامن معه" حزب الشعب" .16
دة إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على إبعاد األسير أحمد الفلسطيني بش" حزب الشعب"أدان : رام اهللا

سكان طولكرم إلى قطاع غزة، مساء أمس، بعد أن أمضى عشرة سنوات متنقال )  عاما40ً(سعيد صباح 
  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي

أن إقدام سلطات االحتالل  نسخة منه،" قدس برس"واعتبر الحزب، في تصريح صحفي مكتوب و صل 
 الذي يعرض عشرات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني، 1650جاء تنفيذا للقرار "على هذه الخطوة 

للطرد والتهجير من الضفة الفلسطينية إلى قطاع غزة والشتات، مما سيمزق شمل اآلالف العائالت في 
  ". مشهد يكرر النكبة األولى التي حلت بالشعب الفلسطيني

  23/4/2010قدس برس، 
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  سنخطف جنوداً إسرائيليين:ركةعلي ب .17

 علي بركة، بخطف مزيد من الجنود  في لبنانحماسلهدد مسؤول العالقات السياسية : شمال لبنان/ المنية
وأكد خالل زيارته على رأس وفد لدارة األسير يحيى  .اإلسرائيليين إلطالق سراح األسرى والمعتقلين

إن الحركة لن "جل إطالق سراح األسرى، وقال سكاف في المنية، على ضرورة تضافر الجهود من أ
 . "تبخل وستبذل ما بوسعها إلطالق سراح األسرى ومن بينهم يحيى

 23/4/2010السفير،  
  

 الضفةب من أنصارها 10حماس تتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال  .18
 من أنصارها في اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال عشرة: رام اهللا

  .الضفة الغربية المحتلة
  22/4/2010قدس برس، 

     
 يستنكران تقليص خدمات األونروا " الشعبية"و" تحالف القوى الفلسطينية: "لبنان .19

 في بيانين تقليص "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"تحالف القوى الفلسطينية في لبنان"استنكرت قيادة 
المقدمة لالجئين الفلسطينيين في المجاالت االجتماعية والتعليمية والصحية  لخدماتها "األونروا"وكالة 
تخفيض تقديماتها ألهلنا النازحين من مخيم نهر البارد، حيث خفضت قيمة بدل "وآخرها . واإلغاثة
، كما تتالعب بالدفع حيث ال يوجد التزام بالدفع للنازحين $150 إلىشهرياً $ 200 السكني من اإليجار
، بحسب ما جاء في " إعمارهإعادة مخيم نهر البارد بعد إلى المستأجرة وحتى عودتهم األشهريع عن جم

 . بيان التحالف
وطالبت الجهتان الوكالة بالعمل على تأمين المال الالزم والكافي إليواء النازحين من مخيم نهر البارد 

وحذرتا إياها من . عادة اإلعمارعمار المخيم وعودة سـكانه إليه، واإلسراع بعملية إإ إعادةحتى 
فيما دعا مسؤول لجنة . "ممارسة التمييز في الوظائف بين فلسطيني وآخر بناء على خلفية سياسية"

  . المتابعة العليا لملف المخيم مروان عبد العال أهل البارد لتصعـيد تحركاتهم
 23/4/2010السفير، 

  
  ورة اتفاق حول قضية المفاوضاتمفاوضات سرية بين واشنطن وتل أبيب لبل": هآرتس" .20

 والواليـات   "إسرائيل" أن اإلسرائيلية في عددها الخميس      "هآرتس" صحيفة    أفادت : وليد عوض  –رام اهللا   
 بلورة صيغة متفق عليها تسمح بجسر الخالفات بين البلـدين،           إلىالمتحدة تجريان اتصاالت سرية ترمي      

  .طة الفلسطينيةفيما يتعلق باستئناف العملية السياسية مع السل
 في البيـت    األوسط رئيس قسم الشرق     أن األمريكية اإلدارة الصحيفة نقال عن مسؤول كبير في        وأضافت
 يرافقه الدبلوماسي ديفيد هيل الذي يعمل نائب المبعوث      األربعاء "إسرائيل" إلى دان شابيرو وصل     األبيض
 مباحثات حثيثة مع مبعوث رئـيس       ياناألمريك المسؤوالن    وأجرى . المنطقة جورج ميتشل   إلى األمريكي

الوزراء اإلسرائيلي للعملية السلمية المحامي يتسحاق مولخو، والمستشار السياسي لنتنياهو، رون دريمر،            
  .وستستمر المباحثات بين الجانبين

 عنهـا،   اإلعـالن  ابقيا هذه الزيارة سرية ولم يتم        نتنياهو ومكتب   األمريكية اإلدارة أن الصحيفة   وأشارت
 حلول حول كافة المواضيع التي سبق وسلمها الرئيس         إلى للتوصل   إمكانية المباحثات   إعطاءذلك بهدف   و

 عن وقـف البنـاء فـي        اإلعالن أبرزها نتنياهو في واشنطن قبل ما يقارب الشهر والتي كان           إلى أوباما
 االحـتالل،   هـا وأغلق، وكذلك فتح المؤسسات المقدسية التي سبق        األقل على   أشهر ألربعةالقدس  ي  شرق
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 ستحاول مـن    "إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير فان        نقالً  وأضافت .ألفكذلك االنسحاب من مناطق     
 أن أكـد  السبل التي تكفل بدء المفاوضات اإلسرائيلية الفلـسطينية، بحيـث            إيجادخالل هذه المفاوضات    

 على هـذه المطالـب،      األمريكية ةلإلدارالحكومة اإلسرائيلية سوف تمتنع عن االلتزام بتسليم رد مكتوب          
شـرقي    خاصة في موضوع وقف البناء فـي       األمريكية اإلدارة أمامكذلك لن تُقدم على االلتزام اللفظي       

  .القدس
  23/4/2010القدس العربي، 

  
  نتنياهو مستعد إلقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة": هآرتس" .21

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن يامين نتنياهو مستعد كشفت صحيفة هآرتس الناطقة بالعبرية ان : بيت لحم
حيث يرى . لتسوية مرحلية جديدة في الضفة الغربية تتركز على اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة

غير . نتنياهو مثل هذه الخطوة المؤقتة وسيلة ممكنة لكسر الجمود الذي يعتري العملية السياسية المتعثرة
جيل مناقشة قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس إلى نهاية العملية، ويرفض ان نتنياهو يصر على تأ

  .الموافقة على تجميد البناء االستيطاني في القدس الشرقية
  23/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  الفلسطينيين وافقوا في المفاوضات التي أدرتها معهم على أن تقام دولتهم بال جيش: ليفني .22

المفاوضات التي كانت قد أجرتها " مت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني بأنزع: القدس المحتلة
في حينه بصفتها وزيرة للخارجية في حكومة أولمرت السابقة قد أفضت إلى موافقة الفلسطينيين على 

لدين لسندات ا) البوندز(وأكدت ليفني في كلمة أمام وفد من مشروع  ".خلو دولتهم المستقبلية من أي جيش
أن إجراءات التفاوض السليمة قد تحفظ إلسرائيل مصالحها الحيوية ضمن "اإلسرائيلية في الخارج 

أن تتناول المفاوضات غير المباشرة مع " ونوهت إلى وجوب ..على حد زعمها "..التسوية السلمية
  ".الفلسطينيين القضايا الجوهرية

  23/4/2010وكالة سما، 
  

  ق على التجميد لتحسين العالقة مع واشنطنيوسف يوافعوفاديا الحاخام  .23
" شاس"، أمس، أن الزعيم الروحي والمرجعية العليا لحزب "معاريف"ذكرت صحيفة : )آي.بي.يو(

الحاخام عوفاديا يوسف أبدى موافقته على تجميد االستيطان في القدس المحتلة خالل لقائه مع الرئيس 
ريباً، وبعدما أطلعه األخير على مدى عمق األزمة في اإلسرائيلي شمعون بيريز قبل ثالثة أسابيع تق

  .ومكانتها الدولية" إسرائيل"واإلدارة األمريكية وانعكاساتها على وضع " إسرائيل"العالقات بين حكومة 
  23/4/2010الخليج، 

  
  نتنياهو في دائرة الشبهات : تتسع" فضيحة هوليالند" .24

، بعد "قضية هوليالند"كبرى في إسرائيل المعروفة باسم اتسعت فضيحة الفساد ال: ).أ.ش.، أ.أي.بي.يو(
، وذلك على "دائرة أراضي إسرائيل"اعتقال الرئيس السابق ألكبر مصرف إسرائيلي، والمدير السابق لـ

 إيهودخلفية تقديم رشى لمسؤولين بارزين في بلدية االحتالل في القدس، بينهم رئيس الوزراء السابق 
للبلدية أوري لوبليانسكي، لتنفيذ هذا المشروع، فيما وضع تحقيق صحافي أولمرت والرئيس السابق 

 .رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحاميه الخاص ديفيد شيمرون في دائرة الشبهات
اإلسرائيلي ) العمال" (هبوعليم"واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، مساء أمس األول، الرئيس السابق لبنك 

كما تم اعتقال المدير العام .  إلى واحدة من أكثر العائالت ثراء في إسرائيلداني دانكنر، الذي ينتمي
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يعقوب أفراتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة سلطة " دائرة أراضي إسرائيل"السابق لـ
 . القطارات اإلسرائيلية

 بأن نتنياهو تدخل في أنها ستنشر اليوم تحقيقا صحافياً يفيد" يديعوت أحرونوت"إلى ذلك، ذكرت صحيفة 
إصدار قرارات حكومية لمصلحة زبائن محاميه ديفيد شيمرون، ومعظمهم من المقاولين وأصحاب 

ويكشف التحقيق الصحافي عن العالقة بين نتنياهو وشيمرون، الذي فوضه نتنياهو . الرساميل الكبرى
 هو الذي وضع األفكار ووفقا للصحيفة، فإن شيمرون". اإلصالح العقاري"مؤخراً صياغة مشروع 

ومن بين هذه األفكار إضعاف لجان . الرئيسية في خطة اإلصالح بشأن استخدام األراضي لغرض البناء
التنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن إقرار مشاريع البناء في إسرائيل، في 

 .مقابل تعزيز مكانة لجان التنظيم والبناء المحلية
 23/4/2010السفير، 

  
  رجل دين يهودي مهم يتعرض البتزاز جنسي في القدس .25

فـي أوسـاط القـدس،      " فضيحة جنسية جديدة    " العبرية بعض تفاصيل    " هآرتس"نشرت صحيفة   : القدس
ان رجل دين كبير اشـتكى للـشرطة        " هآرتس"قالت   ".الفضيحة التي عصفت أهل القدس    "وتحت عنوان   

  . شبان3 الف دوالر في اطار عملية ابتزاز جنسي من 300ول ابتزازه بمبلغ اإلسرائيلية من عصابة تحا
ورغم ان الرقابة اإلسرائيلية منعت النشر لكل تفاصيل واسماء ابطال القصة اال انها سمحت بنشر جزئي                

 شبان يحاولون ابتزاز رجل الدين حيث ان احدهم كـان لـه             3لبعض العناوين، وعلى ذمة الصحيفة ان       
معه، وان التحقيقات جرت بحذر وبكتمان حيث لم تتوفر االدلة القاطعة امام المحكمة             " جنسية  "اتصاالت  

  .اللوائية في القدس
  23/4/2010القدس، فلسطين، 

  
  ترتكب الجرائم والعالم يتفرج" إسرائيل: "احصبالبطريرك  .26

االحتاللية " ائيلإسر"وصف بطريرك رعية الالتين في فلسطين ميشيل صباح، سياسة  :القدس المحتلة
 أين تقود، وأين إلىال أحد يعرف : بأنها انتحارية وقال إنها ترتكب الجرائم والعالم يتفرج وتساءل

 إلىستصل، وكيف سيسجلها التاريخ، مستنكراً موقف بعض التيارات المسيحية اإلنجيلية التي تسير 
جاءت أقوال صباح هذه، خالل محاضرة  ".هذا ليس موقفاً مسيحياً"وتؤيد سياستها وقال " إسرائيل"جانب 

قدمها، الثالثاء، في قاعة كنيسة مدرسة التراسانطة في الناصرة بدعوة من مركز السبيل، استعرض فيها 
  .موقف الكنيسة والمسيحيين في األراضي المقدسة، مما يحدث في األراضي الفلسطينية

الل والدمار والهدم والحصار الذي يمارس ضد مشيراً إلى أن للمسيحية وللكنيسة موقفاً إزاء هذا االحت
وقال إنه ال يمكن للمسيحيين أن يقفوا مكتوفي األيدي إزاء هذا االحتالل الذي وصفه . الشعب الفلسطيني

بأنه شر وخطيئة جماعية واعتداء على كرامة شعب بأكمله يهان يوميا على الحواجز وخلف الجدار 
  .رات تنهب األرض والمياهوتحت حصار مستمر، في حين أن المستعم

 13وقع عليها " وقفة حق"وكان صباح يستعرض موقف الكنيسة المسيحية من خالل وثيقة تحت عنوان 
  . ونيابة بطريركية وكنيسة في القدس تشمل جميع الطوائف المسيحية، وستوجه للعالم أجمعبطريركياً

ضمن ظروف صعبة ال تليق وتطرق لقضية الالجئين الذين ما زال معظمهم يعيش في مخيمات 
وتحدث أيضاً عن معاناة آالف األسرى في سجون . باإلنسان، وقال إن هؤالء أصحاب حق بالعودة

  . االحتالل
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وحمل البطريرك األسرة الدولية مسؤولية رئيسية في االنقسام الفلسطيني لرفضها التعامل على نحو 
رق الديمقراطية الشرعية في انتخابات عام إيجابي مع إرادة الشعب الفلسطيني التي عبر عنها بالط

2006.  
  23/4/2010الخليج، 

  
   تحذر من تطويق المسجد األقصى بالحدائق التلمودية"األقصىمؤسسة " .27

 حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من مخاطر وتبعات ما تنتهجه المؤسسة :القدس المحتلة
ى تطويق المسجد األقصى المبارك بالحدائق االحتاللية من مسابقتها للزمن، والعمل المتواصل عل

  .التلمودية، ضمن مخطط تهويد القدس ومحيط المسجد األقصى المبارك
  23/4/2010السبيل، األردن، 

  
   عاما15ًمقيم في يافا منذ من غزة االحتالل يتراجع عن إبعاد فلسطيني  .28

صابر البياري من قطاع غزة  الفلسطيني إبعاد عن قرارها أمس اإلسرائيليتراجعت سلطات االحتالل 
 البياري بعد إعادةوقال صابر ابو كرش مدير جمعية واعد انه تم  . عاما15ًوالمقيم في مدينة يافا منذ 

  . بعد تدخل محاميته)ايريز( معبر بيت حانون إلىوصوله 
رغم  عندما كان يراجع احد مستشفيات يافا إلى غزة أمسوكان االحتالل ابعد البياري في وقت سابق 

  .إسرائيليةحصوله على لم شمل من زوجته الفلسطينية وتحمل بطاقة هوية 
وأشارت مصادر إلى أن األمن التابع للحكومة الفلسطينية رفض استقباله داخل غزة، ضمن خطوات لمنع 

  . تنفيذ قرارات اإلبعاد إلى غزة"إسرائيل"
  23/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  مواطنين واالحتالل في سلوانمواجهات عنيفة بين ال: القدس .29

يسيطر التوتر العام على بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، :  أحمد رمضان–رام اهللا 
 بعد أن شهدت ليلة طويلة من المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات االحتالل وأحيائها، خصوصاً

ة قبل الماضية بعد حركات استفزازية لعدد ووفق شهود عيان، فإن المواجهات اندلعت الليل .اإلسرائيلي
ولفت  .من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة التي تقيم في بؤر استيطانية في سلوان لشبان المنطقة

سكان المنطقة إلى أنه سبق ذلك، مواجهات عنيفة امتدت عدة ساعات من مساء أول من أمس في بلدة 
جيش االحتالل ثالثة شبان بالقرب من خيمة االعتصام في حي سلوان بعد اعتقال وحدة من المستعربين ب

  .البستان بالبلدة
  23/4/2010المستقبل، 

  
  جنود االحتالل يجبرون طفالً على شرب مياه الصرف الصحي في الخليل .30

من بلدة بيت أمر شمال الخليل أمس )  عاما15ً( أكد الطفل صبري إبراهيم صبارنة :الضفة الغربية
اإلسرائيلي أجبروه على شرب مياه المجاري " حرس الحدود"اداً من جنود ما يسمى الخميس، أن أفر

  .وقاموا باالعتداء عليه بالضرب المبرح
إن ": "صفا"اإلسرائيلية موسى أبو هشهش لوكالة " بيتسيلم"من جانبه، يقول الباحث الحقوقي في مؤسسة 

، مشيراً إلى أن االعتداء على "ت في البلدةاالحتالل استخدم هذا الطفل كدرع بشري أثناء مواجهات وقع
  .األطفال أصبح ظاهرة متكررة يقوم بها جنود االحتالل في محافظة الخليل

  23/4/2010السبيل، األردن، 
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   سنة في سجون االحتالل17اإلفراج عن أسير مقدسي بعد قضائه  .31

 المقدسي سليم إسحق عبد  أفرجت سلطات االحتالل أمس األول األربعاء، عن األسير:القدس المحتلة
السالم الجعبة، من حي الثوري قرب بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بعد قضائه سبعة عشر 

 . في سجون االحتاللعاماً
  23/4/2010السبيل، األردن، 

  
  "منقوصة"أي صفقة إفراج عن األسرى ال تشمل العرب منهم ستكون ": أنصار األسرى"منظمة  .32

، )22/4(نسخة عنه يوم الخميس " قدس برس"، في بيان وصل "أنصار األسرى"الت منظمة  ق:رام اهللا
إن أي صفقة أو عملية إفراج عن أسرى ال تحمل في طياتها األسرى العرب، تكون منقوصة وال تلبي "

" يوم األسير العربي"وطالب البيان الذي أصدرته المنظمة بمناسبة حلول ذكرى  ".طموحاتنا بشكل كامل
من كل عام، الدول العربية ذات العالقة الدبلوماسية مع الجانب ) أبريل( نيسان 22الذي يصادف في 

، إلى "أنصار األسرى"وأشارت  .اإلسرائيلي بالضغط على تل أبيب إلطالق سراح جميع األسرى العرب
، في "عوديةأردنية، سورية، مصرية، وس"وجود نحو خمسة وثالثين أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة 

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي
  22/4/2010 قدس برس،

 
   استرجاع إقامة زوجين مقدسيين قانونياً يتمكن منمركز حقوقي .33

تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية مؤخراً من : القدس المحتلة
استرجاع بطاقة الهوية وحق اإلقامة الدائمة للزوجين جورج ومريم حنانيا من سكان البلدة القديمة في 

  .2006القدس، بعد سحبها منهما في العام 
حق اإلقامة بالقدس بحجة حصولهما على إقامة وكانت قوات االحتالل قد أسقطت عن الزوجين حنانيا 

  .دائمة في ألمانيا، ونقل مركز حياتهما إلى خارج الكيان اإلسرائيلي لفترة تزيد عن سبع سنوات
  23/4/2010السبيل، األردن، 

  
  البارد حين توفّر التمويلمخيم نهر العودة إلى النمط السابق في دفع إيجارات: األونروا .34

 تمويل نشاطات اإلغاثة التي تقوم بها األونروا" إلى أن "السفير"ألونروا اإلعالمي لـا مكتب وكالةأشار 
، بما في ذلك دفع بدالت اإليجار إلى النازحين، رهن دائما بتوفر التمويل )في مخيم نهر البارد في لبنان(

لبات اإلغاثة  من متط%35ولفت المصدر إلى مواجهة الوكالة عجزاً يبلغ . "الالزم من الدول المانحة
 مشكلة سيولة، ما جعلها تدفع بدالت اإليجار إلى كما تواجه حالياً. 2010لنازحي نهر البارد حتى انتهاء 

كما أكّد المكتب على مواصلة األونروا سعيها .  لكل شهرين بدل كل ثالثة أشهردنازحي نهر البار
على أن ". تها اإلغاثية حتى نهاية العامالحثيث لجذب المزيد من التمويل من الدول المانحة لتغطية خدما

 . "تعود إلى النمط السابق لتوزيع بدالت اإليجار، مرة كل ثالثة أشهر، إذا توفّرت األموال الالزمة
حتى أنها في . "في الحفاظ على مستوى خدماتها وعدم تخفيضها"وتعتبر الوكالة أنها نجحت حتى اآلن 

 مستوى الخدمات المقدمة، وشهدت الخدمات االستشفائية رفعت من"بعض المجاالت مثل االستشفاء 
 . "2009 مقارنة مع عام %30للوكالة ارتفاعاً بنسبة 

أمر تواجهه كل "على صعيد آخر رأت الوكالة أن االدعاءات حول وجود محسوبيات في مجال التوظيف 
هة الكبيرة الوحيدة التي المنظمات الكبرى وليس غريبا أن تواجه األونروا مثل هذه االدعاءات وهي الج

تأخذ مثل هذه االدعاءات على محمل الجد ولديها "مؤكدة أنها . "تؤمن التوظيف للفلسطينيين في لبنان
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إجراءات صارمة جدا للتأكد من عدم االنحياز والنزاهة والسرية في عملية التوظيف، وهي تدأب دائما 
هي قادرة "ائق وبراهين تثبت هذه االدعاءات ومطالبة بتزويدها بأي وث. "على تحسين عملية التوظيف

 . "على التحرك بسرعة للتحقيق بمثل هذه االدعاءات وأخذ التدابير الالزمة في حال ثبتت صحتها
 23/4/2010السفير، 

  
  الفاسد" الشوكو" طنا من حليب 11ضبط شبكة تزوير عملة نقدية وإتالف : غزة .35

وير عملة نقدية في خان يونس، وأتلفت كميات كبيرة من  ضبطت المباحث العامة في غزة شبكة تز:غزة
وأعلنت المباحث العامة في محافظة خان يونس أنها قامت بضبط  .حليب الشوكو الفاسد شمال القطاع

 .شبكة تزوير عملة نقدية وبحوزتها كمية من القطع المعدنية وماكينة طباعة ومكبس خاص لطباعة العملة
ات اآلالف من الدوالرات وقد تم تحويل القضية إلى التحقيق الستكمال ويقدر ثمن المضبوطات بعشر
  .اإلجراءات القانونية الالزمة

 طنا من الحليب 11) 22/4(كما أتلف جهاز مباحث التموين برفقة الطب الوقائي صباح يوم الخميس 
  .ة والمستخدم من قبل األطفال، في شمال قطاع غز" الشوكو"الفاسد، المعروف باسم حليب 

  22/4/2010 قدس برس،
  

  "ذاكرة وطنية"كتاب جديد لحكم بلعاوي بعنوان  .36
  جديداً، كتابا22/4ً الخميس  صدر لحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق يوم:رام اهللا
 صفحة من الحجم المتوسط، استعرض فيه مجموعة من األحداث 125بواقع ) ذاكرة وطنية(بعنوان 

وتضمن الكتاب عناوين عدة أهمها قصة وصول  .لمحورية في تاريخ الثورة الفلسطينيةالفلسطينية ا
الرئيس أبو عمار إلى طرابلس اللبنانية بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر االجتياح 
اإلسرائيلي للبنان والصمود األسطوري الذي استمر ثالثة أشهر، وليلة سقوط طائرة عرفات في 

، وموقف أبو عمار من "اكيال الرو"ء الليبية، واستضافت تونس للقيادة الفلسطينية، وخطف سفينة الصحرا
احتالل الكويت، والقصف اإلسرائيلي لمقر قيادة عرفات في حمام الشط، وليلة استشهاد خليل الوزير، 

 أبو إياد وأبو ، واستشهاد1985وقصة البحث عن مطار ورئيس ودولة، واالتفاق األردني الفلسطيني عام 
الهول، باإلضافة إلى باب خاص بالعقيد هواري، والعالقة من مصر ودول الخليج العربي والغزو 

  .1982اإلسرائيلي للبنان عام 
  22/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
 "إسرائيل"على من أراضيهما األردن ومصر تنفيان إطالق صواريخ  .37

100األردن متأكـد    "قال رئيس الوزراء األردني إن      :  يسري محمد  ،حمد الدعمة م – العريش،  انعم %
لم ينطلـق  )  كلم جنوب عمان325(وبشكل قاطع أن الصاروخ الذي أصاب مستودع التبريد شمال العقبة          

" غـراد "وأشار إلى أن الصاروخ مـن نـوع     ". من األراضي األردنية وإنما سقط فيها من خارج الحدود        
 .ر لتحديد مكان انطالقهوالتحقيق جا

وقالـت  . ونفت مصادر أمنية مصرية في شمال وجنوب سيناء أن تكون الصواريخ قد أطلقت من سيناء              
الدوريات األمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل لم ترصد أي عمليات إطـالق لـصواريخ    : "المصادر

ين من البدو في شمال وجنـوب       وأضاف أن السكان المحلي   ". على إسرائيل في مناطق شمال ووسط سيناء      
 .سيناء لم يتقدموا بأي معلومات تفيد بتنفيذ مثل هذه النوعية من العمليات
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وقال عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء إن هناك صعوبة في إطالق هذه الـصواريخ مـن شـبه                   
القذائف " أن   وأضاف. جزيرة سيناء على إسرائيل بسبب الطبيعية الجبلية بالمنطقة ووجود عدة مرتفعات          

  ".الوحيدة التي يمكن إطالقها من سيناء هي قذائف الهاون التي يمكنها عبور هذه المرتفعات
  23/4/2010الشرق األوسط، 

  
   لكل االحتماالتات للتهديدات اإلسرائيلية وجاهزوننحن على أتم االستعداد: حزب اهللا .38

د تماما لمواجهة كل االحتمـاالت بعـد ان         قال حزب اهللا اللبناني يوم الخميس انه جاهز ومستع        :  بيروت
ردا على تقارير أفـادت بـأن سـوريا سـلمته           " كل الخيارات مطروحة  "صرحت الواليات المتحدة بان     

 المقاومة  إن"وقال نائب حزب اهللا في البرلمان اللبناني حسن فضل اهللا لرويترز             .صواريخ طويلة المدى  
  ."عداد لكل االحتماالت بجهوزية واستاإلسرائيليتتعاطى مع التهديد 

 عدوانا جديدا على لبنان نتيجة توازن الـردع         إسرائيل ميدانية لشن    إمكانية ال نرى    أنناصحيح   "وأضاف
 لبنان ليس هو من يـشن       أنالذي تكرسه معادلة الرد بالمثل وتكامل الجيش والشعب والمقاومة وصحيح           

  ." االحتماالت وجاهزة لهاالحروب بل يدافع عن نفسه لكن المقاومة متيقظة ودرست كل
 22/4/2010وكالة رويترز، 

  
  مبارك وعبد اهللا الثاني يبحثان عملية السالم واألوضاع في األراضي الفلسطينية .39

عقد الرئيس حسني مبارك والعاهل األردني الملك عبداهللا الثاني جلسة محادثات في منتجع شرم الشيخ 
قدمها الوضع في األراضي الفلسطينية وجهود دفع عملية أمس تناولت القضايا العربية الراهنة، وفي م

السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى تبادل 
وجهات النظر في شأن القرار اإلسرائيلي الخاص باستبعاد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية غير 

كما أعرب البلدان عن قلقهما البالغ واستيائهما الستمرار فرض الحصار . يح اإلسرائيليةالحاملين للتصار
اإلسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، وتعثر استئناف المفاوضات 

اماتها  اإلسرائيلية الناجم أساساً من استمرار تعنت الحكومة اإلسرائيلية وعدم وفائها بالتز–الفلسطينية 
  .تجاه أسس العملية السلمية ومبادئها، وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية

كما أكدت مصر واألردن أهمية اضطالع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بدورهم 
في تحريك عملية السالم وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة، خصوصاً مبادرة السالم العربية وحض 

  .على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك" إسرائيل"حكومة 
 23/4/2010الحياة، 

  
  خطوة جديدة في المخطط الصهيوني لتهويد القدس هو إقامة مترو تحت األقصى: الجامعة العربية .40

اعتبرت جامعة الدول العربية أن تأسيس مترو أنفاق أسفل المسجد األقصى خطوة جديدة في  :القاهرة
وقال قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في . هيوني لتهويد القدسالمخطط الص

لخطواتها المتسارعة في تنفيذ إجراءاتها " إسرائيل"اإلعالن عن إقامة هذا المترو يؤكد مواصلة "بيان إن 
لقدس هي أرض محتلة ا"ونبهت الجامعة إلى أن  ".والسيطرة عليها" الشرقية المحتلة"لتهويد مدينة القدس 

ينطبق عليها ما ينطبق على باقي األراضي العربية المحتلة، وأن هذا المخطط هو اعتداء سافر على 
  ".مناطق ذات حرمة دينية وآثار تاريخية وإنسانية من مساجد وكنائس وجدت منذ خمسة آالف سنة

  23/4/2010الخليج، 
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  ولتين أوباما يؤكد في رسالة إلى عباس التزامه حل الد .41
أكد الرئيس األميركي باراك أوباما لنظيره الفلسطيني محمود عباس التزامه          :  وكاالت –نادية سعد الدين    

حل الدولتين، وفي رسالة نقلها إلى عباس األربعاء الماضي، مساعد الموفد األميركي إلى الشرق األوسط               
 التزامه بعملية الـسالم وبحـل الـدولتين،         ديفيد هيل، وأعلنتها الرئاسة الفلسطينية في بيان أن أوباما أكد         

واستمرار الجهود األميركية لدفع عملية السالم والتعاون مع الرئيس محمود عباس والـسلطة الوطنيـة               
  ".الفلسطينية

23/4/2010الغد، األردن،   
  

  ليس باإلمكان فرض السالم من الخارج: أوباما .42
ة إلى رئيس مجلس رؤساء المنظمات اليهودية في         أكد الرئيس باراك أوباما في رسال      : وكاالت –واشنطن  

، أمس، عن أوباما    "هآرتس"ونقلت صحيفة   . أمريكا ألن سولو أنه ليس باإلمكان فرض السالم من الخارج         
أعترف بأنه من أجل تحقيق سالم ثابت ال يمكن فرض السالم من الخارج، وإنما علـى  "قوله في الرسالة    

أنفسهم بواسطة مفاوضات مباشرة واتخاذ قرارات صعبة والتوصل إلى         الزعماء التوصل إليه بينهم وبين      
 عاماً بأن دفع الـسالم بـين العـرب          60رؤساء أميركا آمنوا طوال أكثر من       "وقال أوباما إن    ". تسويات

  ".هو مصلحة أمن قومي بالنسبة للواليات المتحدة" إسرائيل"و
ه لن تتغير، ودولتانا مرتبطتان معا بفـضل القـيم          وهذ" إسرائيل"لدينا عالقات مميزة مع     "وشدد على أنه    

على جميع األطراف أن تدرك أن التزامنـا        "وكتب أنه   ". المشتركة والعالقات العميقة والمصالح المتبادلة    
  ".ليس قابال للتزعزع ولن يفرق بيننا أي خالف" إسرائيل"بأمن 

23/4/2010الخليج،   
  

  باما بحل قضايا المرحلة النهائيةكلينتون تؤكد للرئيس الفلسطيني التزام أو .43
 من رام اهللا أن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أكدت           22/4/2010 القدس، فلسطين،    نشرت

يوم الخميس للرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام الرئيس باراك أوباما بحل قضايا المرحلة النهائيـة                
–أن كلينتون أجرت اتصاالً هاتفياً مع عبـاس  ) وفا( وكالة وذكرت. بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي   

وأضافت أن كلينتون أكدت كذلك التزام أوباما بحل الـدولتين  . المتواجد في العاصمة األردنية عمان حاليا  
  .ودعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية

 أن الواليات المتحـدة      من واشنطن نقالً عن مراسلها دان وليامز       22/4/2010 وكالة رويترز،    وأضافت
عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تحدد سلفاً مستقبل القدس التـي يريـدها الفلـسطينيون                " إسرائيل"تناشد  

  .عاصمة لدولتهم
  

  تحقيق السالم سيأخذ موضوعاً مثيراً للمشاعر من إيران وحزب اهللا وحماس: جونز .44
ا مينا العريبي، أن مستـشار األمـن         من واشنطن نقالً عن مراسله     23/4/2010 الشرق األوسط،    نشرت

بالذكرى " معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    "القومي األميركي الجنرال جيم جونز ربط خالل احتفال         
 اإلسرائيلي قائال إن طهران     – لتأسيسه، بين مخاوف تطوير إيران أسلحة نووية والصراع العربي           25الـ

إنهاء هذا النزاع وتحقيـق الـسالم بـين اإلسـرائيليين           "ن  وأضاف أ . في المنطقة لمنع عزلتها   " تستغله"
والفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية سيادية سيأخذ موضوعا مثيرا للمـشاعر مـن إيـران وحـزب اهللا                 

منع إيران من الحصول على أسلحة نووية ووسائل إلطالقها، وبناء سالم دائم            "وقال إنه يجب    ". وحماس
سالما بـين إسـرائيل     "وأضاف أن   ".  ين كجزء من سالم شامل في المنطقة      بين اإلسرائيليين والفلسطيني  

 ".وسورية، إذا كان ممكنا، قد يكون له أثر انتقالي على المنطقة
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ـ        ، موضحا أن التزام الواليات المتحدة بإسرائيل       "إسرائيل"وحرص جونز على التركيز على دعم أوباما ل
 ". وابط العميقة والمصالح المتبادلةالتزام وطني مبني على القيم المشتركة والر"

السالم يجب أن يتم من قبـل       "وبينما كرر جونز التزام الواليات المتحدة بالسالم في المنطقة، فإنه أكد أن             
ولكنه أضاف أيضا أنه ال يمكـن مواصـلة الوضـع           ". وال يمكن فرضه من الخارج    ) المعنية(األطراف  

مع " ويضعف الذين يريدون أن يعيشوا بسالم     ) عتراف بإسرائيل لال(يقوي الممانعين   "الراهن، معتبرا أنه    
 ".إسرائيل"

 من واشنطن نقالً عن مراسلتها  جويس كرم، أن جونز اعتبر أن الواقـع               23/4/2010 الحياة،   وأضافت
غير مستديم بالنسبة إلى هوية إسرائيل بوصفها دولة يهودية ديموقراطية آمنة، وبسبب الـساعة              "الحالي  
  ".افية التي لن تعود إلى الوراءالديموغر

  
  من خطورة جمود عملية السالم" إسرائيل"إسبانيا تحذر  .45

 حذر رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو وزير الخارجية اإلسـرائيلي            :)د ب أ   (–مدريد  
رو وكان ثابـاتي  .أفيجدور ليبرمان أمس من خطورة جمود مساعي إحياء عملية السالم في الشرق األوسط            

قد استقبل وزير الخارجية اإلسرائيلي في مدريد أمس بوصفه رئيساً لوزراء إسبانيا التي تتـولى رئاسـة           
إن أكبر خطـر    : "ونقلت مصادر في الحكومة اإلسبانية عن ثاباتيرو      . االتحاد األوروبي في دورته الحالية    

لغ ثاباتيرو وزيـر الخارجيـة      وأب". يتهدد الشرق األوسط يكمن في عدم إحراز أي تقدم في عملية السالم           
  . اإلسرائيلي أنه ينبغي على إسرائيل فتح باب الحوار مجدداً مع الفلسطينيين

23/4/2010االتحاد، اإلمارات،   
  

  رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يعود لمهاجمة أوباما .46
، أمس، إلـى    عاد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، األميركي رون الودر       :  نظير مجلي  –تل أبيب، لندن    

. األلمانيـة " دير شـبيغل  "مهاجمة الرئيس أوباما بشكل شخصي مرة أخرى من خالل مقابلة مع صحيفة             
ويتهمها بالتسبب في جمود عملية السالم، مع أنه يعـرف أن           " إسرائيل"فقال إن الرئيس األميركي يهاجم      

قـدمت  " إسـرائيل "قيقـة أن    ويتجاهل ح . الفلسطينيين هم الذين يرفضون العودة إلى طاولة المفاوضات       
تنازالت كثيرة في سبيل إنجاح المفاوضات، فقد وافقت باسم قوى اليمين على إقامة دولة فلسطينية إلـى                 

وأكـد أن  . ، ووافقت على إزالة حواجز عسكرية وجمدت االستيطان في الضفة الغربيـة       "إسرائيل"جانب  
باما قائال إنه ال يعارض في أن يقيم البيـت          وانتقد أو . تصرفات أوباما جاءت إلرضاء المسلمين والعرب     

األبيض عالقات جدية مع العرب والمسلمين أصدقاء وحلفاء ألميركا، لكنه، أي أوباما، يريد ذلك علـى                
  ".إسرائيل"حساب 

23/4/2010الشرق األوسط،   
  

  كندا استخدمت أساليب ملتوية لتبرير منع غالوي من دخول أراضيها بسبب مساعدته غزة :وثائق .47
 كشفت وثائق سربت نشرت على موقع لالنترنت في كندا الطرق الملتوية التي استخدمتها الحكومة               :لندن

والناشط المعروف فـي الـدفاع عـن القـضية          " ريسبكت"الكندية لمنع النائب البريطاني وزعيم حزب       
  .الفلسطينية من إلقاء محاضرات داخل أراضيها

وي من إلقاء محاضرات في عموم الـبالد تتعلـق بالـشرق            وكانت الحكومة الكندية قد حظرت على غال      
وبررت قرارها لحماية األمن القومي وألنه أي غالوي قدم دعما ماديـا            .  فلسطين وأفغانستان  –األوسط  

  .للحركة الفلسطينية، حماس والتي تعتبرها كندا منظمة إرهابية
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. د صالحيته إلى السلطات المدنيـة     ويقول مؤيدو غالوي إن الوثائق تشير إلى تدخل سياسي في أمر تعو           
  . وأكد غالوي انه واثق من صدور قرار يلغي الحظر عليه

23/4/2010القدس العربي،   
  

  "إسرائيل"الشباب اليهود في روسيا متمسكون بيهوديتهم من دون حاجة لـ .48
 شـاب يهـودي، يتدارسـون       600تشهد روسيا، هذه األيام، مؤتمرا غير عادي يشارك فيـه           : تل أبيب 

ضعيتهم كيهود ويتباحثون في كيفية التمسك بيهوديتهم من دون االرتبـاط بإسـرائيل أو بالمؤسـسات                و
الصهيونية واليهودية العالمية، ويخرجون باستنتاج أن يهوديتهم ال تقاس بمدى عالقـتهم بإسـرائيل وال               

ـ وأنهم يستطيعون أن يكونوا يهودا على طريقتهم الخاصة من دون الحاجـة   . بالعيش فيها  " إسـرائيل " لـ
 . ومؤسساتها

23/4/2010الشرق األوسط،   
  

   لكنه يكشف أنه يمكن رفع المزيد من القيودليس كافياً تخفيف الحصار عن غزة: جون جنج .49
قال جون جنج مدير عمليات وكالة األونروا في غـزة يـوم الخمـيس إن تخفيـف                 : باتريك وورسنيب 

 كافيا لكنه يكشف أنه يمكن رفع المزيد من القيـود           للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ليس      " إسرائيل"
قطرة فـي   "ورحب جون جنج بهذه الخطوة ولكنه وصفها بأنها         . دون أن يضر ذلك بأمن الدولة اليهودية      

يجري بالطبع تقويضها   ... الحجج التي كانت تساق لتبرير هذا الحصار على نحو ما         "ومضى يقول   ". دلو
  .يتضح اآلن أن هناك طرقا للتغلب على التحديات األمنية... جابية ألنهاآلن من خالل هذه التطورات االي

22/4/2010وكالة رويترز،   
  

  "إسرائيل"بتضامنها مع " فخورة"إيطاليا : برلسكوني .50
 صرح رئيس الوزراء اإليطالي، سيلفيو برلسكوني مخاطباً السفير اإلسرائيلي لدى إيطاليا، جدعون             :روما

تفاالت الذكرى السنوية الثانية والستين لإلعالن عن إنـشاء الدولـة العبريـة             مائير، ضمن مشاركته باح   
أنا هنا لتجديـد التأكيـد      "، مضيفاً   "إن إيطاليا فخورة بتضامنها وصداقتها مع إسرائيل      "،  )21/4(األربعاء  

  ".على أننا البلد األقرب إليكم في أوروبا
22/4/2010قدس برس،   

  
  قابة المحامين الفلسطينييناالتحاد األوروبي يزيد دعمه لن .51

 قام ممثل االتحاد األوروبي كرستيان بيرغر، ونقيب المحامين الفلسطينيين علـي مهنـا، أمـس             :رام اهللا 
تقويـة النظـام القـضائي       "نبإطالق أنشطة االتحاد األوروبي الهادفة لدعم نقابة المحامين الفلـسطينيي         

  .من قبل االتحاد األوروبي مليون يورو 4,7والممول بمبلغ قيمته " الفلسطيني
وأكد بيرغر في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده االثنان على االهتمام الكبير الذي يوجهه االتحـاد                

وجود محامين أفضل يعني وجود قضاء      "وقال بيرغر   . األوروبي نحو تطوير نقابة المحامين الفلسطينيين     
التحاد األوروبي ال يقدم الدعم للقضاة وأعـضاء         الممول من قبل ا    2أن مشروع سيادة    "وأضاف  ". أقوى

النيابة العامة فقط، حيث أن المحامين المزاولين هم جزء أساسي لوجود نظام قضائي فاعل وهـم جـزء                  
حيوي لدعم جهودنا المبذولة في سبيل المساعدة في إقامة دولة فلسطينية تضمن سيادة القـانون لجميـع                 

  ".المواطنين وتخضع لمساءلتهم
23/4/2010اة الجديدة، الحي  
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 !األقوى.. الضعيف.. نتنياهو .52

 نبيل عمرو
 كيف يمكن معرفة جدية التوجه اإلسرائيلي نحو الفلسطينيين في أمر الحل؟

اإلجابة عن هذا السؤال، ال تكون مقنعة، إذا ما استخلصناها من التقارير الكثيرة، التي تصدرها مراكز 
ريحات الرسمية التي يطلقها كل يوم قادة إسرائيليون من طراز وال حتى من التص الدراسات واألبحاث،

 .شيمعون بيريس ونتنياهو وليبرمان وغيرهم
 التي تصدر عن عسكريين أميركيين كبار، يتحدثون فيها عن الضرر –وال حتى من اللغة شديدة اللهجة 

الم، وبلوغ حل مع كية إذا ما استمر اإلسرائيليون في تعطيل عملية السيالالحق بالمصالح األمر
 .الفلسطينيين وجوارها العربي كذلك

إن كل ما يصدر عن هذا المستوى يمكن أن يؤشر على وجود أزمة في العالقات والخيارات، ويمكن 
 .ال يزال بينها وبين وضعها موضع التطبيق مسافات بعيدة.. كذلك أن يترجم توجهات وأمنيات

، مضافا إليه تحليالتنا النمطية التي "إسرائيل"قيقي من جانب فإذا كان كل هذا ال يؤشر على التوجه الح
 !!! ال تريد حال، وكفى اهللا السياسيين شر التوسع في المعرفة"إسرائيل"تبدأ وتنتهي باالستنتاج اليقيني بأن 

فما هي كلمة السر التي تملك المؤشر الحقيقي الذي يبنى عليه ويتضمن قدرا معقوال من المصداقية 
 .يةوالواقع

، هو المؤشر الحاسم، ليس "إسرائيل"في الوقت الراهن، يمكن أن يكون الوضع الحكومي بإجماله في 
 – "إسرائيل" في –بالمفهوم العام، إذ إن الحكومة في كل زمان ومكان هي صاحبة القرار، وإنما ألن 
كيبة أخرى، ما إن تركيبة قائمة يستحيل معها الحل، ولكن توجد خلف الباب وفي الغرف المجاورة، تر

 .يؤذن بإطالقها حتى يتغير الوضع كله، بما في ذلك قضية الحل السياسي المؤقت، وحتى الدائم
إن بنيامين نتنياهو، الذي يراه المتشددون وسطيا ولكنه أفضل الممكن، ويراه المرنون كارثيا وأسوأ 

حل، وفي الوقت ذاته استمرار ، يبدو اليوم مالكا مفاتيح التوجه إلى ال"إسرائيل"رئيس وزراء في 
 .االستعصاء وتفاقمه

ذلك أن نتنياهو عزل كديما ومن ينسجم معهم في الرؤية واالتجاه وأجلسهم جميعا في موقع المعارضة 
وهذا الرجل ..  بتصريح واحد"إسرائيل"لمصلحة حكومة فيها رجل يستطيع إغالق العالم كله في وجه 

 .اسمه أفيغدور ليبرمان
 استقطاب أغلبية مريحة ألي قرار رئيسي يتفاهم فيه مع – منطقيا –، والحالة هذه، يملك إن نتنياهو

كا بالذات، إال أن ما يحول دون اتخاذه هذا القرار ليس تأنيه في اإلقدام على أمر ربما ياآلخرين وأمر
 :لة مفادها وإنما لخوفه على موقعه الشخصي ليس إال، وفق معاد"إسرائيل"ـيهدد المصالح الرئيسية ل

البقاء في موقع رئيس الوزراء هو األساس، أما المجازفة بالتحالف مع قوى على رأسها كديما ومن 
ضمنها الكتل اليسارية األخرى بما فيها العرب، فذلك قد يجعله في موقع صعب يخسر فيه حلفاءه 

وإن لم يذعن .. دورهاألصليين، وال يكسب فيه على نحو مضمون معارضيه األقوياء، الذين سيعومون 
لما يريدون في كل األمور، فلن يكون أمامه إال الدخول في انتخابات مبكرة وساعتئذ لن تكون مضمونة 

 ثم ترويضها في – بحكم خذالنه لليمين، وعدم طمأنينة اليسار له بعد تفاقم األزمة مع أميركا –كسابقتها 
 هو المؤشر األكثر واقعية ودقة، نحو إلى أين المسارات غير الخطرة التي نراها اآلن، صار نتنياهو

إال أن ما ينبغي االنتباه إليه، هو إغراق . ، وليس رجال آخر، أو سيناريو آخر"إسرائيل"تسير األمور في 
كا هي يكا، ليس لمجرد أن أمري مثلنا نحن العرب، في الرهان على األزمة مع أمر"إسرائيل"اليسار في 

، تتمتع بجاذبية "إسرائيل"ابها واالختالف معها، وإنما ألن كلمة أميركا في األم ومن غير المسموح إغض
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على جميع » ضد«و» مع«ال تقاوم خصوصا على صعيد تصفية الحسابات الداخلية والتعبئة الفاعلة لـ
 .المستويات

بعد تراجع الرهان ولو نسبيا على أزمة نتنياهو مع أوباما، تحسن وبكل أسف ولو إلى حين وضع 
كا، وصار بوسعه ينياهو، الذي صار يقول إنني أنا صاحب الرهانات الجريئة في العالقة مع أمرنت

كي هي األفضل واألكثر جدوى في تحقيق مصالح ياالدعاء بأن طريقته في التعامل مع الرئيس األمر
فإن .. لحقيقيكا أكثر مما يعرفها رئيسها، هنا يكمن المؤشر اي، حتى أمكنه القول إنه يعرف أمر"إسرائيل"

ذهب نتنياهو إلى تحالفات جديدة فذلك يعني أنه حسم أمره باتجاه الدخول في محاولة حل سياسي مع 
 . فستظل األزمة على حالها كذلك– وإن ظل على حاله –الفلسطينيين 

  23/4/2010الشرق األوسط، 
  

  "لإسرائي"اإلرهابيون والمتطرفون دينياً في  .53
  باتريك سيل

وع من دون أن ترد أخبار عن بعض أعمال العنف التي ينفّذها المستوطنون اليهود ضد بالكاد يمر أسب
ويمكن تسمية طريقة معاملة المستوطنين والناشطين الدينيين . الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

  .إال أن هذه األفعال تبقى من دون عقاب. اآلخرين للفلسطينيين باإلرهاب
 تدنيس مقابر ومساجد المسلمين وحرق المحاصيل وسرقة المواشي ورمي السيارات يتم مراراً وتكراراً

كما يتم طرد الفلسطينيين من أرضهم . بالحجارة والتسبب بأضرار فيها واحتالل المحل التجارية عنوة
  .وخالل األسبوع الماضي، عمد المستوطنون إلى قطع ثالثمئة شجرة زيتون. باستخدام نيران المدفعية

فقد أعلنوا أنهم سيجعلون الفلسطينيين يدفعون . دو أن المستوطنين يعتمدون سياسية جديدة ووحشيةيب
الثمن من طريق العنف في حال حاولت السلطات كبح جماحهم مع العلم أنهم يطلقون على هذا اإلجراء 

  .»التسعيرة«اسم 
فقد تم قتل .  أو سجنهم أو قتلهم"لقاعدةا"يتم في العالم العربي مالحقة المتشددين اإلسالميين مثل تنظيم 

، فال يبدي رئيس "إسرائيل"أما في .  في العراق هذا األسبوع"القاعدة"زعيمين مهمين تابعين لتنظيم 
حتى أن ممثلي . الوزراء بنيامين نتانياهو أي رغبة أو نية لمواجهة اإلرهابيين الذين ينشأون في بلده

  .ي حكومتهالمستوطنين الدينيين موجودون ف
عتبر الناشطون الذين يناضلون من أجل إنشاء دولة إسالمية أعداءأما في . وفي العالم العربي، ي

وال تجرؤ . ، فان الحركة السرية المسلحة التي تسعى إلى إنشاء دولة يهودية تلقى معاملة لطيفة"إسرائيل"
  .الحكومة على مواجهتها أو هي متواطئة معها سراً

، سواء القوميين أو األرثوذكس المتدينين "إسرائيل"م مواجهة المستوطنين المتشددين في وفي حال لم تت
ويعني ذلك وقف . والمتشددين، ولم يتم تقويض طموحاتهم الدينية، فلن ينعم الشرق األوسط بالسالم

د وتغيير نزعة قوية في المجتمع اإلسرائيلي وفي صفوف القوات المسلحة اإلسرائيلية، حيث يحتش
فهل يمكن بلوغ ذلك؟ أم أنه . هذا هو الشرط الذي يسبق أية مفاوضات سالم. المتشددون ويحرزون تقدماً

  محكوم على المنطقة أن تعرف المزيد من العنف؟
كيتان بارزتان هما زبيغنيو بريجنسكي المستشار السابق للرئيس جيمي يقامت شخصيتان سياسيتان أمر

كي عن والية يفن سوالرز وهو عضو سابق في الكونغرس األمركارتر لشؤون األمن القومي وستي
حضا فيه أوباما على ) أبريل( نيسان 11 في "واشنطن بوست"نيويورك، بكتابة مقال مشترك في صحيفة 

 ودعوة اإلسرائيليين والفلسطينيين عبر خطاب يلقيه في القدس ورام "رحلة سالم"التوجه إلى المنطقة في 
ضات جدية بينهما، واعتبر الكاتبان أن خطوة من هذا النوع من شأنها خرق جدار اهللا إلى بدء مفاو

  .األزمة
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 بتغيير مجرى "إسرائيل"إال أن خطابات أوباما مهما كان أسلوبها منمقاً لن تكفي إلقناع المتشددين في 
 إلى تهديد فال شيء سوى الضغوط الحقيقية كفيل بإنجاز المهمة، كأن تلجأ أميركا مثالً. األحداث

إال أن .  بسحب الدعم الديبلوماسي وإمدادات األسلحة والتمويالت السخية التي تقدمها إليها"إسرائيل"
كية يكي وفي منظمات األبحاث في واشنطن وفي الصحافة األمريالتأثير اإلسرائيلي في الكونغرس األمر

  .كبير للغاية إلى حد أنه من غير المرجح أن يجدي ذلك نفعاً
كي باراك أوباما الذي ضاق ذرعاً يرزت افتراضات عدة في األسابيع األخيرة مفادها أن الرئيس األمرب

 اإلسرائيلي –فقد أوضح أن حّل النزاع العربي . باألزمة الحالية، قد يكون في صدد إطالق خطته للسالم
ي من أجل إقناع العرب كيومن الواضح أنه سيلجأ إلى استخدام النفوذ األمر. كا األساسييهو هم أمر

اتفاق "وسبق لنتانياهو أن رفض علناً أي إيحاء بالتوصل إلى . واإلسرائيليين بالتفاوض على أساس خطته
ما مدى النفوذ الذي بوسع أوباما استخدامه؟ فقد : أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو اآلتي. "سالم مفروض

عض الشخصيات اليهودية مثل رونالد لودر، رئيس حذّره اللوبي االسرائيلي في الواليات المتحدة وب
 "مجموعة األزمات الدولية"وأصدرت  .المؤتمر اليهودي العالمي من ممارسة الضغوط على إسرائيل

)www.crisisgroup.org ( يلقي الضوء على "حق إسرائيل الديني ومسألة االستيطان"تقريراً بعنوان 
ويبدو المشهد .  على عملية السالم"إسرائيل"فون دينياً في مدى الخطر الذي يفرضه اإلرهابيون المتطر

 أن عشرات اآلالف من الصهاينة "مجموعة األزمات الدولية"فقد نقلت . غير مشجع على اإلطالق
كما يحتل اآلالف . المتدينين يسكنون في مستوطنات غير شرعية شرق جدار الفصل في الضفة الغربية

.  نقاطاً استيطانية مسلحة في عمق األراضي الفلسطينية"باب التاللش"من الشبان الذين يطلق عليهم 
وتضم هذه المستوطنات والمواقع المسلحة حوالى مئتي مجموعة شبه عسكرية مزودة بأسلحة أوتوماتيكية 

وتنفذ هذه المجموعات أعمال . فضالً عن اآلليات المصفحة) مجهزة بأحدث عدسات المراقبة عن بعد(
  .ينيين وهي مستعدة لمواجهة أي محاولة من الدولة لوقفهاعنف ضد الفلسط

يعتبر المراقبون أنه من الممكن أن تبرز قوة أكبر ومسلحة في شكل أفضل ومستعدة للعمل ضمن 
مجموعة منظمة في حال تجرأت الحكومة على إزالة نقطة استيطانية أو على التعرض بأي شكل من 

  .مستوطنيناألشكال لهذه المجموعات التابعة لل
ويسيطر السياسيون األرثوذكس المتدينون والمتشددون والقوميون بخُمس المقاعد في الكنيست ويمثّلون 

كما يسيطرون . من قاعدة ائتالف نتانياهو الحاكم)  عضواً في الكنيست65 من بين 26( في المئة 40
وأصيب هؤالء . لدولةعلى وزارة اإلسكان وعلى دائرة األراضي في إسرائيل التي تدير أراضي ا

، بصدمة عندما قام رئيس الوزراء السابق آرييل "إسرائيل الكبرى"العقائديون، الذين يدافعون عن فكرة 
وزعزعت هذه الخطوة ثقتهم بالدولة وعززت . 2005شارون بتفكيك المستوطنات في قطاع غزة عام 

ة االنسحاب من أي مكان آخر وإجراء فهم يعارضون بشد. عزمهم على عدم السماح مجدداً بإجالء اليهود
  . مفاوضات مع الفلسطينيين

ويذهب بعض الحاخامين القوميين إلى حد الموافقة على السماح لليهودي بقتل يهودي آخر في حال تنازل 
عن أرض إسرائيلية لغير اليهود، مع العلم أن ييغال عامير استخدم هذه الذريعة لتبرير اغتياله رئيس 

  .1995ق رابين عام الوزراء إسحا
وتنتشر كليات تعليم التوراة وأداء . يخترق المتشددون الدينيون صفوف القوات المسلحة اإلسرائيلية

 حيث يقوم المجندون بأداء الخدمة العسكرية وبتعلّم التوراة على مدى "إسرائيل"الخدمة العسكرية في 
ومن المتوقع . تخرج فيها آالف الجنودويتواجد نصف هذه الكليات في الضفة الغربية وي. خمس سنوات

 في المئة من مجموع الضباط اإلسرائيليين ويتركّز 30أن يشكّل عدد الضباط القوميين الدينيين حوالى 
في غضون بضع سنوات، "أنه " مجموعة األزمات الدولية"وقال مصدر لـ . معظمهم في وحدات القتال

 16 في الميادين كافة بدءاً بالطائرات المقاتلة من طراز أف سيشكل الجنود الدينيون أكثرية قادة األلوية
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سيساهم إصدار أمر باالنسحاب من الضفة ": وقال ضابط كبير من هؤالء. "وصوالً إلى الغواصات
قد أكون قادراً على . سيؤدي إلى انقسام الجيش وتحول جزء منه ضد الدولة. الغربية في تدمير إسرائيل
لسنا دولة مؤلفة من يهود أو من أكثرية . ر أنني لن أتخلى يوماً عن الخليلالتخلي عن تل أبيب، غي

إنها أرض . يهودية فحسب بل نحن دولة يهودية تدافع عن األرض التي وعدنا بها اهللا في الكتاب المقدس
 سأدافع عن األرض اليهودية بكل الوسائل الشرعية المتاحة وإن لم يكن ذلك ممكناً فسألجأ إلى. اليهود

  ."الوسائل غير الشرعية حتى أنني قد أستخدم القوة
 لوقف هذا التردي الخطير إلى الهاوية؟ تقترح المجموعة "مجموعة األزمات الدولية"ما هي توصيات 

 فلسطينية يتم االتفاق عليها عوضاً عن تركيز الجهود على تجميد االستيطان –ترسيم حدود إسرائيلية 
بعض المستوطنين بالخروج من الضفة الغربية بملء إرادتهم والتقرب وإعالن حزمة تعويضات إلقناع 
 وإشراكها في العملية الديبلوماسية، فضالً عن "أغودات إسرائيل" و"شاس"من األحزاب الدينية مثل حزب 

مطالبة وكاالت األمن اإلسرائيلية والمحاكم بالتحقيق في حاالت العنف ضد الفلسطينيين ومقاضاة 
  .إال أن ذلك كلّه ال يبدو كافياً. هاالمتورطين في

 بأنها في خطر أن تجد نفسها تعيش في دولة يحكمها "إسرائيل"لقد حان الوقت لتعي األكثرية العلمانية في 
  .اإلرهابيون المتطرفون دينياً الذين يسعى العالم بأسره إلى تجنبهم

 23/4/2010الحياة، 
  

  ينفث الدخان .54
  أري شفيت

 ال يزالون يؤمنون بأن القوى التي تثبت النظام في الـشرق            "سرائيلإ"صيف؟ في   هل ستنشب حرب في ال    
يؤمنون بالردع الذي يزعم أنه تحقق في الشمال وفي الجنـوب           . االوسط أقوى من القوى التي تضعضعه     

  .»رصاص مصبوب«في حرب لبنان الثانية وفي حملة 
ال يمكن لنا   . من تصعيد عسكري مفاجىء   ولكن هنالك محافل دولية أخرى، تعرف المنطقة جيدا، تخشى          

كما انه ال يمكن ان نعرف اين، ولكن الشرق االوسط          . ان نعرف متى تندلع الحرب القادمة كما يحذرون       
  . البارود قد يشتعل2011 وصيف 2010بين صيف . اصبح برميل بارود

 في  "سرائيلإ" المتحدة او    اذا ما عملت الواليات   . سيناريو الحرب االساس هو سيناريو المواجهة مع ايران       
الضربة االيرانية ستكون ايـضا مباشـرة       . السنة القادمة مستخدمة القوة ضد ايران، فان ايران ستضرب        

وعنـدما توجـه    . الضربة غير المباشرة االساس ستكون ضربة حزب اهللا       . وغير مباشرة على حد سواء    
  .انبا ضربة مضادة الى حزب اهللا من شأن سوريا اال تقف ج"سرائيلإ"

مئـات  .  وايران، سوريا وحزب اهللا لن تشبه اي حـرب شـهدناها فـي الماضـي               "سرائيلإ"حرب بين   
مئات الصواريخ ستضرب قواعد سالح الجو      . آالف المواطنين سيقتلون  . الصواريخ ستسقط في تل ابيب    

. ودمـشق الرد االسرائيلي الساحق سيدمر بيـروت       . مئات الجنود سيقتلون  . وقيادات الجيش االسرائيلي  
  .ولكن النصر سيكون أليما وباهظ الثمن. اسرائيل ستنتصر

اذا ما تصرف اوباما في السنة القادمة تجـاه ايـران   . سيناريو الحرب الثاني هو سيناريو مصالحة ايران  
 من العمـل    "سرائيلإ"واذا منع اوباما    . مثلما تصرف بوش في كوريا الشمالية، فان ايران ستتحول نووية         

. متنع بنفسه عن العمل ضد ايران، فان ايران ستصبح قوة عظمى رائدة في الشرق االوسط              ضد ايران وا  
والنتيجة ستكون خسارة االحترام الذي يكنه العالم السني للواليات المتحدة وخسارة أعقاب العالم الـشيعي               

 وحمـاس،   "سـرائيل إ"وكنتيجة لذلك قد تندلع مواجهات عسيرة بـين         . "سرائيلإ"ـوالراديكالي بالنسبة ل  
 وجيـران   "سـرائيل إ"وفي السياق قد يحصل ايضا تدهور عنيف بـين          . وحزب اهللا، وربما ايضا سوريا    

  .اخرين
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فقدان االحتكار  . فقدان الهيمنة االستراتيجية االمريكية سيؤدي الى أن يهز خصوم الغرب الشرق االوسط           
عصر الهدوء النـسبي    . مى وجدد  سيؤدي الى تعرضها للهجمات من أعداء قدا       "سرائيلإ"ـاالستراتيجي ل 

  . سنة االخيرة سينتهي دون رجعة35 العرب في ال – "سرائيلإ"الذي ميز عالقات 
. وهي ال تشبه السعي للسالم    . المهمة الحيوية اليوم في الشرق االوسط هي منع الحرب        : االستنتاج واضح 

فـي الفتـرة    . تشعل نـار الحـرب    احيانا بالذات تكون محاولة تحقيق السالم غير قابلة للتحقق هي التي            
  .الحساسة السائدة اليوم ال مجال لألوهام او لالخطاء

وعندما تزاح نظارات السالمة الـسياسية      . محظور أن نسمح للسالمة السياسية بأن تحدث كارثة تاريخية        
  .عن العيون، يكون بوسع المرء ان يرى الصورة بوضوح

. ردعا واعتدال .  ان تظهر قوة وسخاء    "سرائيلإ"المتحدة و فمنعا للحرب في الشرق االوسط على الواليات        
عليهما ان يحثا على نحو مشترك مسيرة سياسية حذرة وتدريجية تضعف متطرفـي المنطقـة وتعـزز                 

عليهما ان يعقدا حلف الديمقراطيات والذي سبق أن أحل االسـتقرار فـي             . معتدلي المنطقة وتصد ايران   
  .غربي آسيا على مدى جيلين من الزمن

حكومة نتنياهو ارتكبت اخطاء عديدة فـي الـسنة         . المسؤولية االساس ملقاة اليوم على الواليات المتحدة      
 شهرا غاليا أضاعتها االدارة على حوار دون عقوبـات مـع            15. االخيرة ولكن هكذا ايضا ادارة اوباما     

  . فلسطيني فوري–على وهم سالم اسرائيلي . ايران
 الذي مارسته واشنطن على القدس أبعد السالم وقرب الحرب على حـد             الضغط الظاهر وأحادي الجانب   

وعليه، اذا لم تكن ادارة اوباما تريد أن تسجل الحرب القادمة على اسمها، فان عليهـا ان تغيـر                   . سواء
عليها ان  . ان تطلب من ايران الحيوي    . ان تطلب من اسرائيل الممكن وليس الخيالي      . سياستها على عجل  

  .صممة وواعية، تمنع الحرب اآلن وتؤدي الى السالم غداتبدي زعامة م
البركان الذي انفجر االسبوع الماضي في ايسلندا ال يعد شيئا بالقياس الى البركان الذي من شأنه ان يندلع                  

  .في المستقبل القريب في الشرق االوسط
حيـاة  . شر يمكنهم ان يبردوه   ابناء البشر يغذون لهيبه وابناء الب     . ولكن البركان المحلي هو بركانا بشري     

  .براك اوباما: مئات الماليين متعلقة االن بحكمة وتروي شخص واحد
  عن هآرتس

 23/4/2010الرأي، األردن، 
  

   بعض كوادر مؤسسات السلطة الفلسطينية؟"سرائيلإ"بماذا تبتز  .55
  جمال محمد تقي

لتي لالجابة على الـسؤال الـذي       سأذكربعض الشواهد المعلنة لتكون مدخال لما سأتناوله الحقا في محاو         
يطرحه العنوان، الشاهد االول هو القبض على العديد من المتعاونين مع اجهزة المخابرات االسـرائيلية               
من بين العاملين في اجهزة الحماية واجهزة االمن التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام ولحركة               

  .فتح بشكل خاص
 كان هناك متعاونون، وقيل نفس الشيء قبلها عن عملية اغتيال ابو جهاد ومن              ففي عملية اغتيال ابو أياد    

قبلها على مسلسل اغتياالت قادة وكوادر المنظمة في بيروت وغيرها من العواصم، ومنهم ابـو يوسـف                 
النجار وكمال عدوان وماجد ابو شرار، ثم تواصل هذا المسلسل وبأستسهال وتداخل ملفـت وبتكـاليف                

ارن مع تكاليف االغتياالت التي نالت من القيادات والكوادر الفلسطينية خارج فلـسطين فـي               بسيطة ال تق  
الفترة التي سبقت اتفاقية اوسلو، نعم تواصل نهج التصفية االسرائيلي لكل ماهو نوعي في كيان منظمـة                 

 وذلك علـى    التحرير وبنيتها االساسية وفصائلها الرئيسية ناهيك عن الفصائل االخرى كحماس والجهاد،          
صعيد االفراد والبرنامج والتعبئة والتنظيم والتمويل والتدريب، فعمليات االغتيـال قبـل اوسـلو كانـت                
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محدودة ومقننة ومكلفة وغير مضمونة، بحكم حصانة المنظمة المعتمد على اليقظـة المقاومـة والتـي                
، وال يجنح للسلم اال لينتزع      تقتضيها اي مواجهة مع عدو قادر وفاجر وغادر، عدو ال يتمسكن اال ليتمكن            

االستسالم بعد ان يكشف كل اسرار عدوه ويستدرجه للمكان والزمان الذي يحدده هو وبشروطه ثم لينهال                
متدرجا عليه، ومن جميع الجهات حتى يفترسه، ووقتها سيكون الوقت متاخرا ليستعيد المغدور به زمـام                

وقتها يكون قد فقد نفسه بفقدان حسه االمني المتأتي مـن           المبادرة حتى وان اراد ذلك وبكامل ارادته النه         
هة، والذي ال ينزل بمراسيم حتى ولو كانت رئاسية انما يـصعد مـن معمعـان                جموقف الحسم في الموا   

المقاومة ذاتها وما تفرضه من قيم وتقاليد واخالقيات وممارسات وتلمس مستنفر يشمشم المخاطر بالخبرة              
نت االغتياالت مكثفة بتقصدها لكوادر حمـاس والفـصائل الفلـسطينية غيـر             ، هذه المرة كا   اقربا وبعد 

المتعاونة امنيا مع االجهزة االسرائيلية كما حصل ذلك في اغتيال الشهيد احمد ياسـين وعبـد العزيـز                  
الرنتيسي وعياش وايضا باغتيال المناضل البارز ابو علي مصطفى امين عام الجبهة الشعبية، ثـم تـوج    

د منظمة التحرير ورمزها الشهيد ياسرعرفات، االن تتسرب االخبار عن ان اعتقال مـروان              باغتيال قائ 
البرغوثي كان يهدف لمساعدة جناح اخر في السلطة للتمكن من التنظيم ومن ثم للنيل من عرفات نفـسه،          

ا  االن تعرف كل صغيرة وكبيرة وربما تعرف ما يدور بغرف نوم قادة الـسلطة، كيـف ال اذ                  "سرائيلإ"
 وهي تتعاطى معها يوميـا، اداريـا        "سرائيلإ"اصبحت كل اسرار االجهزة الفلسطينية ومنتسبيها بحوزة        

  .وامنيا وماليا وتفاوضيا
الشاهد الثاني هو ما اعلنته حماس عن طبيعة موجودات مقرات االمن الوقائي التابع للسلطة الفلـسطينية                

 اشـرطة   –فيها بعد سيطرة قواتها علـى القطـاع         في غزة عندما اقتحمتها ومشطتها وطهرتها مما كان         
مصورة عن افراد وشخصيات بأوضاع بعضها مخل واالخر شاذ وتـسجيالت توثـق مكالمـات تـدين                 

 اضافة الى وثائق تؤكد حقيقة التنسيق االمني بين جهاز االمن الوقائي الفلسطيني والمخابرات              –اصحابها  
بالثقة المتبادلة والمحصورة بغاية السرية بـين مراتـب         االسرائيلية وايضا وجود عالقات خاصة موثقة       

  .معينة فلسطينيا واسرائيليا
 –الشاهد الثالث هو الشريط المصور الذي بثته القناة العاشرة االسرائيلية مؤخرا والـذي يظهـر الـسيد            

 احد مستشاري ابو مازن باوضاع فاضحة مع اثنين من النـساء، ممـا اضـطر الحـسيني                  –الحسيني  
قالة، وجرى معاقبة احد ضباط االمن الوقائي لمسؤوليته عن هذا العمل، ثم صدور تعليمات رئاسية               لالست

  .من قبل السيد ابو مازن بمنع تدخل الجهات االمنية بالحياة الشخصية للمواطنين او المسؤولين
المخـابرات  الشاهد الرابع هو تنفيذ حكم االعدام مؤخرا ووفق قرار قضائي باثنين من المتعـاونين مـع               

االسرائيلية في قطاع غزة، وبتهم مثبتة عن االرشاد ونقل المعلومات والمشاركة المباشرة بعمليات للجيش              
  .االسرائيلي، وهم متنكرين

الشاهد الخامس ما جرى اعالنه عن عملية اغتيال المبحوح، ومن ان الرجل كان مرصودا مـن دمـشق                  
  .كه صوب دبيوان هناك متعاونين مع الموساد من مصدر تحر

هذه الشواهد وغيرها الكثير تؤكد ان الخاسر الحقيقي هو الشعب الفلسطيني نفسه ان كان في الـشتات او                  
 وال  "سـرائيل إ"ـ، الخسارة الكبرى من تحول منظمة التحرير الى شريك ل         48الضفة او غزة او اراضي      

ي وكانها مجـرد حـق بـاالدارة        نريد قول تابع لها في عملية تقزيم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطين          
المدنية الذاتية في ظل االحتواء االسرائيلي ارضا وبحرا وسماء، وذلك من خالل تفكيك كـل الـشيفرات                 

 ال تكتفي بذلك فهي تعمل على ابتزاز افـراد          "سرائيلإ"التنظيمية والسياسية امامها لتعبث بها كما تشاء، و       
ما تورطهم وتورطها بـه لنيـل المزيـد مـن التنـازالت             السلطة واجهزتها بما تعرفه عنهم وعنها او ب       

  .والمساومات، وفي اسوء االحوال حرفهم وحرفها عن االهداف المطلوبة منهم ومنها فلسطينيا
أن احد اهم اساليب المخابرات االسرائيلية في ترويض الخصوم هو السعي المتعمد الفسادهم عن قرب او                

ة او اخالقية او سياسية تكون قـد وثقتهـا وباالدلـة القطعيـة              توريطهم ومن وراء الستار بفضائح مالي     
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والصارخة لتحتفظ بها كاوراق ضغط عند اللزوم اوالتسقيط عندما يشكل استمرار صاحبها فـي موقعـه                
اعاقة لتغلغلها المطلوب هنا وهناك، او لتليين تصلبه في هذه النقطة او تلك، التهديد بالفضائح يؤدي الـى                  

غير مباشرة لالجهزة االسرائيلية ومنها انتزاع اعترافات ضرورية لكشف ما ال تعرفـه             منافع مباشرة او    
تلك االجهزة وايضا الجبار بعضهم على اتخاذ مواقف تصب بالمصلحة االسرائيلية، واذا كانت االجهزة              

فيه مـن   االمنية والمخابراتية االسرائيلية تتعامل باقذر الوسائل وبما ال يخطرعلى بال بشر مع من تشك               
مواطنيها وحتى بينها البين اثناء تنافس فرق عملها مع بعضها لنيل المزيد من االمتيازات ليصعد بعضهم                
على اكتاف االخر ليستحوذ على المزيد من المراتب والنفوذ، فكيف سيكون تعاملها مع من تعتبرهم حجر                

  عثرة في طريقها؟؟
 23/4/2010القدس العربي، 
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