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  خ قذيفة وصارو48والمقاومة ترد بـ..رحى في عدوان إسرائيلي على غزةشهداء وعشرات الج سبعة .1

 وجرح العشرات، واخمسة مواطنين فلسطينيين استشهد أن 7/4/2011، موقع فلسطين أون اليننشر 
 طائرات قصفحيث . ، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة7/4مساء الخميس 

 محيط مطار غزة الدولي شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد أربعة خميساالحتالل اإلسرائيلي مساء ال
 آخرون، بقصف مدفعي إسرائيلي 5واستشهد مواطن فلسطيني وجرح .  آخرون14مواطنين، وجرح 

 وأصيب .على األقل على موقع لألمن الوطني في ذات المنطقة ناوسقطت قذيفت. استهدف حي الشجاعية
وشنت المقاتالت الحربية اإلسرائيلية غارة . ن بقصف مدفعي شرق مخيم جبالياان اثنان فلسطينيامواطن

وشنت أيضاً غارة أخرى على موقع أمني . جوية على موقع تدريب لكتائب القسام شرق مدينة غزة
  . قطاعالللحكومة في منطقة التوام شمال 

رائيلية أطلقت نحو عشر قذائف مدفعية على أطراف شرقي غزة، وقالت مصادر محلية، إن المدفعية اإلس
  . فيما أطلقت مروحيات إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها باتجاه منازل المواطنين في حي الشجاعية

 أيضاً عدة قذائف على أرض خالية بالقرب من بلدة بيت حانون ما أسفر عن اإلسرائيليةوأطلقت المدفعية 
  . شرق مدينة خان يونس أسفرت عن سقوط جريحعلى لقت عدة قذائف  وأطإصابتين،وقوع 

وقالت مصادر محلية إن المدفعية اإلسرائيلية قصفت بثالث قذائف على األقل منزالً يعود للمواطن رائد 
  .قديح شرق بلدة خزاعة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العائلة بجراح طفيفة

 .زراعية في منطقة الزنة شرق خان يونس، دون وقوع إصاباتكما قصفت المدفعية اإلسرائيلية غرفة 
وفي  .وفي رفح، أطلقت المدفعية أربع قذائف على األقل على شرق المدينة ما أدى إلى وقوع إصابتين

منطقة مطار غزة الدولي جرح فلسطينيان جراء قصف قوات االحتالل لبوابة المطار من الجهة الشرقية 
قصفت الطائرات الحربية أربعة أنفاق على الحدود المصرية مع القطاع، مما و. ةبعدد من القذائف المدفعي
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وفي المحافظة الوسطى، قصفت قوات االحتالل محيط مستشفى شهداء . أدى إلى تدميرها بالكامل
  . األقصى في دير البلح ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

  اإلسرائيليالغارات الجوية والقصف المدفعين أغزة  من 1/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 
استشهد منذ ساعات صباح اليوم الجمعة شابان من كتائب حيث استمر على عدة مناطق في قطاع غزة، 

 . شهداء7 إلى الخميس أمس، لترتفع حصيلة الشهداء منذ عصر األقل على 3 وأصيبالقسام 
فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت مساء أن من غزة  7/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشرو

  .الخميس عددا من المواقع الصهيونية المجاورة لقطاع غزة بالقذائف الصاروخية
وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت موقع إسناد صوفا شرق رفح 

وأكدت في  . في منطقة النقب المحتل، مشيرةً إلى أن االحتالل اعترف بإصابة منزٍل"قسام"بصاروخي 
  ".ستتصدى لجرائم االحتالل الغاصب بكل ما بحوزتنا" بيان لها، مساء اليوم 

" نتفوت"من جهتها، ذكرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها قصفت بالهاون والصواريخ منطقة 
  . القطاع على ناحل عوز ومفتاحيم شرق107وصاروخين من نوع " صمود"بصاروخين من نوع 

 أنأعلن  من القدس المحتلة نقال عن وكاالت، أن الجيش اإلسرائيلي، 8/4/2011الحياة، لندن، وذكرت 
 خالل ثالث ساعات في اعنف قصف خالل إسرائيل من غزة على أطلقت صاروخاً وقذيفة هاون 45

  .أسبوعين
  

  ه للمصالحةادرت مبتؤيدمصر ستبقى السند األساس لقضية فلسطين والقاهرة عباس يؤكد أن  .2
الرئيس محمود عباس، نقالً عن الوكاالت، ان القاهرة من  8/4/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت
، جلسة مباحثات معمقة مع رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد أمسعقد 

رئيس عباس، رئيس وزراء والتقى ال. حسين طنطاوي، تناولت تطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة
  .عصام شرف ووزير الخارجية نبيل العربي وشيخ األزهر أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث. مصر د

الدور المصري ال يتقلص، وهو غير مرتبط بوقت أو بزمان أو بمكان، واليوم اطلعت « ان عباسوأكد 
كلهم حريصون على العالقة مع على أسماء رؤساء األركان ووزراء الدفاع منذ محمد علي باشا، و

فلسطين، ومصر تعتبر فلسطين جزءا من أمنها القومي، وهذا الموقف لن يتغير، فمصر ستبقى السند 
اواصر العالقات المصرية الفلسطينية متمنيا لمصر تخطي «وأكد عباس على  .»األساس لقضية فلسطين

  .ضافت الوكالةكما ا» األوضاع الراهنة واستعادة دورها العربي واإلقليمي
من جانبها أكدت القيادة المصرية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية 

وأكد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي دعمه . أيضا
بادرة الرئيس محمود للموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات وضرورة وقف االستيطان وأبدى تأييده لم

  . االنقساموإنهاءعباس للمصالحة 
كانت األجواء « ياسر عبد ربه  لمنظمة التحريروحول أجواء هذا االجتماع، قال أمين سر اللجنة التنفيذية

إيجابية، والمشير طنطاوي مطّلع بشكل عميق على كل جوانب القضية الفلسطينية، سواء فيما يخص 
السيد المشير كان واضحا فيما يتعلق بدعم الخطوات «وتابع عبد ربه  .»يالمصالحة أو الملف السياس

والسياسة التي ننتهجها فيما يتصل بعملية السالم، وإصرارنا على وجود مرجعية حقيقية لها، وتمسكنا 
فيما يتعلق بملف المصالحة، أكد الجانب المصري «وأضاف  .بضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي

خطوات عملية، وليست شكلية تجاه تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، ولهذا هناك ضرورة السير ب
  .»تأييد وتفهم لمبادرة الرئيس ودوافعها

هناك كل التجاوب فيما «بشأن موضوع معبر رفح والتسهيالت لدعم أهالي قطاع غزة، رد عبد ربه 
ف ينعكس أكثر في الفترة المقبلة على أهلنا في يتعلق بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا سو
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القطاع، دون أن يعني ذلك أن مصر هي التي تتحمل كل العبء والمسؤولية، بينما االحتالل اإلسرائيلي 
  .»يعفي نفسه من أية مسؤولية، مع أنه هو الذي يفرض الحصار على القطاع

بل دعم مصر للقضية الفلسطينية فى ظل س«وقالت وكالة انباء الشرق االوسط ان عباس وطنطاوي بحثا 
الظروف الراهنة التى تشهدها مصر والتداعيات واألحداث المتالحقة وضرورة استمرار الحوار وتقريب 
وجهات النظر لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والعمل على إنهاء االنقسام الداخلى 

ف الحالى للقضية الفلسطينية اإلسرائيلية وضرورة كما تناول أبعاد الموق«واضافت الوكالة  .»الفلسطيني
بذل الجهود والمساعي إلحياء عملية السالم خاصة فى ظل االضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق 

  .»األوسط
وقالت وكالة انباء الشرق االوسط ان الرئيس عباس بحث مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 

ة الفلسطينية خاصة ملف المصالحة والجهود المبذولة لرأب مجمل تطورات االوضاع على الساح«
االتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية بشأن «كما تناول اللقاء  .»الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية

  .»عملية السالم مع اقتراب عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية والعالقات الثنائية
ادثات مع ووزير الخارجية نبيل العربي تناولت االتصاالت  أجرى محعباسوأوضحت الوكالة ان 

وأضافت . الفلسطيني» الجارية لدفعة عملية السالم المتعثرة إلى األمام، والجهود المبذولة النهاء االنقسام
أكد استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، فيما أشاد عباس «ان العربي 

  .»للقضية الفلسطينيةبالدعم المصري «
هناك تطابق في وجهات النظر الفلسطينية «وقال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم عقب اللقاء 

والمصرية في جميع القضايا، ومصر ستستمر في دورها اإلقليمي المهم، وفي مقدمة أجندة عملها القضية 
  .»بتةالفلسطينية، ونحن نقدر موقف مصر الداعم لشعبنا وحقوقه الثا

وقد أبلغنا رئيس وزراء مصر بموافقتهم ودعمهم التام لمبادرة الرئيس عباس إلنهاء االنقسام «وتابع 
  .»وزيارة غزة لتشكيل حكومة تكنوقراط للتحضير لالنتخابات وإلعادة إعمار القطاع

ووضع الرئيس عباس، مساء امس، شيخ األزهر أحمد الطيب في صورة الجهود المبذولة إلنهاء 
جاء ذلك في لقاء عقد في مقر مشيخة األزهر بالقاهرة، كرس . نقسام، واستعادة الحقوق الفلسطينيةاال

لمناقشة تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية في ظل التصعيد اإلسرائيلي الدموي في قطاع غزة 
  .واستمرار إسرائيل باالستيطان وسياساتها العدوانية

نعتز بالوحدة الوطنية بين الشعب المصري، ويمثل هذه الوحدة  «وقال عباس للصحفيين عقب اللقاء،
فضيلة اإلمام األكبر، والبابا شنودة الثالث، وهذا يدل على أن هذا الشعب سيبقى موحدا متماسكا وكله 

مصر جميعها تاريخيا وفي المستقبل ستكون «: وتابع .»يعمل من أجل فلسطين، وكله في خدمة فلسطين
 للقضية الفلسطينية، وننتظر اليوم الذي تتحرر فيه القدس ليكون على يميننا فضيلة هي السند األساسي

  .»اإلمام وعلى يسارنا البابا شنودة ونزور المدينة المقدسة سويا إن شاء اهللا
األزهر له الدور «: عباسوحول الدور الذي يمكن أن يلعبه األزهر في تحقيق المصالحة الوطنية، قال 

ي يقود العالم اإلسالمي وبالتالي هو حريص على تحقيق المصالحة، وبسطت لفضيلة األكبر، وهو الذ
اإلمام كل ما لدينا من معطيات حول الوحدة، وأنا متأكد بأن األزهر حريص على التئام الشعب الفلسطيني 

  .»وتعزيز وحدته
لفلسطينية، وذلك وأطلع الرئيس عباس، البابا شنودة الثالث على مجمل تطورات األوضاع في األرض ا

وأشاد الرئيس، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، بمواقف البابا  .في مقر كاتدرائية العباسية بالقاهرة
البابا شنودة دائما يدعو للحل الذي يؤدي إلى «: شنودة المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية، وقال

  .»طيناستقالل فلسطين، وحرية األماكن المقدسة وعندها سيزور فلس
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رئيس دائرة ، أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلها القاهرة  من 8/4/2011الحياة، لندن، وأضافت 
موسى تناولت المصالحة عمرو المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ذكر أن المحادثات مع 

ام المصالحة، وتشكيل الفلسطينية وعملية السالم المتوقفة، مشيراً إلى استعداد عباس للذهاب إلى غزة إلتم
ورداً . حكومة تكنوقراط إلعادة إعمار غزة، وتنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني

ان «على سؤال حول استعداد حركة حماس للدخول في حوارات جديدة تتعلق بالمصالحة، أجاب عريقات 
 على نقطة هنا أو هناك للتهرب من األمر لم يعد بحاجة إلى مزيد من الحوارات، وال مجال للحديث

نحن «: ، مضيفاً»فلسطين والقدس أهم من فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية«: وأضاف» المصالحة
نؤيد ما قاله عمرو موسى بأنه ال يوجد أي مبرر لعدم قبول الرئيس أبو مازن للذهاب إلى غزة وتحقيق 

االت الجارية مع اللجنة الدولية الرباعية الفتاً إلى وأضاف عريقات إنه تم البحث في االتص .»المصالحة
عباس جدد مواقفنا المعلنة بضرورة وقف االستيطان بما يشمل القدس وتحديد مرجعيات عملية «أن 

السالم، وقال هذه ليست شروطاً فلسطينية، بل التزامات مترتبة على إسرائيل، وال بد من العمل 
  .»بموجبها

أن يلتقي الرئيس الفلسطيني المرشد العام » الحياة«ر مصرية موثوقة لـفي غضون ذلك رجحت مصاد
   .محمد بديع خالل زيارته الحالية» اإلخوان المسلمين«لـ
  

   اإلسرائيلي مجلس األمن احتجاجاً على التصعيدإلىشكوى عاجلة "ستقدم في غزة الحكومة  .3
 لوقف "الطرق السياسية" عبر "ئيلإسرا"أعلنت الحكومة المقالة انها ستلجأ للضغط على : )ب.ف.أ(

 تقوم "إسرائيل"ان ” فرانس برس”وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة ل. التصعيد في غزة
وأشار الى ان حكومته . "سنقوم بحملة دبلوماسية لشرح من الذي بدأ بالتصعيد للعالم. بالتصعيد ومعنية به

جاً على هذا التصعيد غير األخالقي والذي يستهدف شكوى عاجلة الى مجلس األمن احتجا"ستقدم أيضا 
  . "ما تقوم به قوات االحتالل جرائم حرب يعاقب عليها القانون"، معتبرا ان "قتل المدنيين

  8/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ن على غزةبحر يناشد مصر والجامعة العربية لوقف العدوا .4
بحر، مصر وجامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة          أحمد  .ناشد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د      

  . المؤتمر اإلسالمي، التدخل العاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة
إننا نناشد مـصر، وعلـى      : "أحمد بحر، في بيان مكتوب    .وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د      

وات المسلحة ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة       رأسها المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس األعلى للق       
  ". المؤتمر اإلسالمي، التدخل العاجل لوقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

إن تلويح الصهاينة بشن حرب جديدة على قطاع غزة لن يكسر إرادة الصمود لدى أبنـاء      : "وأضاف بحر 
لن يكـون مـصيرهم إال وراء       "كداً أن قادة االحتالل     ، مؤ "شعبنا واالحتالل سوف يبوء بالخسران المبين     

  ".قضبان محكمة الجنايات الدولية
  7/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  التصعيد على قطاع غزة مدان ومرفوض: ابو ردينة .5

على قطاع غزة مدان اإلسرائيلي إن التصعيد «  نبيل أبو ردينة  الفلسطينيةقال الناطق باسم الرئاسة
ن الرئيس أبو مازن أجرى سلسلة اتصاالت سريعة مع عدة دول أوروبية وجهات ومرفوض، مؤكدا أ

  .»دولية لوقف هذا التصعيد، مشددا على ضرورة وقفه فورا
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وأضاف أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تهيب بالتنظيمات الفلسطينية كافة، أال تعطي إسرائيل أي مبرر 
ا، مشيرا إلى أن دولة االحتالل حريصة على استمرار للتصعيد، والتسبب بالمزيد من معاناة شعبن

االنقسام، وال تريد المساعدة في إنهائه، مؤكدا مواصلة الرئيس جهوده واتصاالته لوقف هذا التصعيد، 
  .وتعزيز الموقف الفلسطيني والعربي

  8/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "ايتمار"فلسطينيين بعملية المالكي يطالب نتنياهو باالعتذار عن اتهاماته لل .6
رياض المالكي، إن ما يدور في عورتا هو عبارة عن محاولة إسرائيلية . قال وزير الخارجية د: رام اهللا

، التي "ايتمار"مكشوفة لحفظ ماء الوجه، مشيرا إلى إصرارها على اتهام الفلسطينيين بعملية مستوطنة 
وأضاف، في بيان أصدره إدانة للهجوم  .الوطنيةاستنكرتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 

اإلسرائيلي اليوم الخميس على عورتا، إنه بعد انقضاء ما يقارب الشهر على التحقيقات اإلسرائيلية، في 
المقامة على أراضي عورتا، آن األوان لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يكف يده عن " ايتمار"عملية 

  .شعب الفلسطيني عن جرائمه واتهاماته لهمعورتا، ويخرج للعالم ويعتذر لل
كما طالب المالكي الواليات المتحدة األمريكية والرباعية الدولية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل 

  .الفوري لوقف العدوان المتواصل الذي تتعرض له هذه البلدة واألراضي الفلسطينية المحتلة
م به قوات االحتالل اإلسرائيلي على قرية عورتا بحجة البحث عن إن الهجوم المتواصل الذي تقو: وقال

، جزء ال يتجزأ من المشروع االستيطاني اإلسرائيلي، وأن ما تتعرض له عورتا "إيتمار"مرتكبي عملية 
يشكل عدوانا صارخا وعقوبات جماعية للمواطنين وخرقا لكافة االتفاقات والقوانين واألعراف الدولية 

  .تفاقية جنيف الرابعةوفي مقدمتها ا
أال ! وتساءل الوزير، إلى متى ستبقى بلدة عورتا تحت النيران اإلسرائيلية بحجة البحث عن الفاعلين؟

؟ وما هو المقصود من "DNA"يكفي قوات االحتالل العينات التي أخذتها من كافة المواطنين لفحص الـ 
  .اصل؟استهداف الرجال والنساء واألطفال في البلدة وبشكل متو

  7/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تندد باستمرار حمالت التنكيل اإلسرائيلية الظالمة بحق أهالي قرية عورتاالسلطة  .7
غسان الخطيب، باستمرار حمالت التنكيـل اإلسـرائيلية        .ندد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د     : رام اهللا 

أجـرت  : وقال الخطيب في تـصريحات صـحافية       .تا في محافظة نابلس   الظالمة بحق أهالي قرية عور    
الحكومة، الخميس، اتصاالت مع مؤسسات دولية عديدة ذات تأثير على إسرائيل للضغط عليهـا باتجـاه                

هـذا  : وأضـاف  .إيقاف هذه االنتهاكات، وستتحرك بكل قوتها لوضع حد لمثل هذه الممارسات الهمجية           
ق في سلوك االحتالل الستهداف مواطنين أبرياء، ويشكل إمعانا شديدا في           منحى غير إنساني وغير مسبو    

االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستدعي تعامال أكثر جدية من المؤسسات الحقوقيـة تجـاه أبنـاء الـشعب                 
قمنا مؤخرا بإطالع مجموعة من الصحافيين األجانب على وضـع عورتـا،            : وتابع الخطيب  .الفلسطيني

 التقارير في الصحف األميركية واألوروبية حولها، كما زار عدد من الـوزراء القريـة               وكتبوا عددا من  
  .وقدموا كل ما استطاعوا لدعم القرية في ضوء إمكانات الحكومة الفلسطينية

 8/4/2011الغد، عمان، 
  

  قضية األسرى تشكل أولوية عليا للسلطة الوطنية: فياض .8
قضية األسرى، وضرورة العمـل علـى إطـالق         'م فياض إن     قال رئيس الوزراء الدكتور سال     :رام اهللا 

  .'سراحهم جميعاً، تشكل أولوية عليا للسلطة الوطنية وقضية إجماع وطني لعموم أبناء شعبنا
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جاء ذلك خالل مشاركته أطفال األسرى في اليوم الترفيهـي الـذي نظمتـه وزارة شـؤون األسـرى                   
، لمناسـبة يـوم األسـير       7/4  البيرة، يـوم الخمـيس     والمحررين، ومركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية     

  .الفلسطيني، بحضور حشد واسع من أهالي األسرى
واعتبر فياض أن رعاية ذوي األسرى وأبنائهم، وتوفير مستوى الئق من الحياة الكريمة لهم فـي كافـة                  

الرسـمية  المجاالت، وخاصة المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية هي دوماً محـل اهتمـام المؤسـسات               
  .واألهلية، معتبراً أن ذلك يشكل أقل ما يمكن تقديمه وفاء لألسرى

  7/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الشخصيات المستقلة تدعم مبادرة الرئيس إلنهاء االنقسام: الوادية .9
ذي التقى الليلة، الرئيس ياسر الوادية، ال. أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د:القاهرة

" وفا"وقال الدكتور  الوادية  لـ .محمود عباس في القاهرة، دعمه التام لمبادرة الرئيس إلنهاء االنقسام
تمت مناقشة كل القضايا بمسؤولية عالية وصراحة، وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني "عقب اللقاء، 

 ".ية السالم، ومبادرة الرئيس إلنهاء االنقساموخصوصا ملف المصالحة، وإعادة إعمار غزة وعمل
نحن ثمنا عاليا مبادرة فخامة الرئيس، وأطلعناه على طبيعة الجهود التي يقوم بها تجمع : "وأضاف

الشخصيات المستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، باإلضافة لالجتماعات التي عقدت مع 
  ".القيادة المصرية

  7/4/2011، )وفا(علومات الفلسطينية وكالة األنباء والم
  

  الفصائل تتفق على تثبيت التهدئة في غزة": قدس نت" .10
 جرى بين الفصائل الفلسطينية لوقف إطالق النار اتفاق أن ،الليلة، علمت وكالة قدس نت لألنباء: غزة

دوان موسع  اإلسرائيلي ذريعة بشن عاالحتالللعدم إعطاء , وتهدئة األوضاع الميدانية في قطاع غزة
  .على القطاع

 جرت بين قيادة الفصائل في الداخل اتصاالت جاء عقب االتفاقوقالت مصادر خاصة لمراسلنا إن 
 في ، من الساعة الحادية عشر مساءاعتبارا ،تمخض عنه وقف إطالق النار وتهدئة األوضاع, والخارج

 جرت اتصاالتأن ,  لتحرير فلسطينالوقت ذاته أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية
  .بين الفصائل لدارسة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة

  7/4/2011وكالة قدس نت، 
  

   في النقب إسرائيلية تتبني استهداف حافلة"القسام" .11
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، الخميس، مسؤوليتها عن استهداف حافلة 

فلسطين أون "وذكرت في بيان صحفي وصل  .1948في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام إسرائيلية 
شرق " كفار سعد"نسخة عنه، أن مقاوميها استهدفوا عصر الخميس حافلة لالحتالل قرب مستوطنة " الين

  . غزة، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر
لمتواصلة والمتكررة، وتغوله المتزايد على هذه االستهداف يأتي رداً على جرائم االحتالل ا"وقالت إن 

أبناء شعبنا في القدس والضفة والقطاع، والتي كان آخرها اغتيال القادة القساميين إسماعيل وعبد اهللا لبد 
  ". ومحمد الداية

هذا االستهداف هو رد أولي على جرائم االحتالل وأن مزيداً من الردود قادمة بإذن "وأضافت الكتائب إن 
  ".عالىاهللا ت

  7/4/2011موقع فلسطين أون، 
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  التصعيد اإلسرائيلي على غزة اختبار إلرادة الشعوب العربية: حماس .12

 إن التصعيد اإلسرائيلي: "قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح مكتوب له: غزة
ة يجب أن تثبت أن هذه الشعوب العربي: " وأضاف". هو اختبار إلرادة الشعوب العربيةعلى قطاع غزة

  ".أنها لن تسمح باستهداف قطاع غزة
  7/4/2011قدس برس، 

  
  تدين العدوان على غزة وتدعو لتشكيل جبهة مقاومة متحدة" الديمقراطية" .13

  إن العدوان: نسخة عنه" قدس برس"قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل : رام اهللا
ق التهديدات اإلسرائيلية اليومية من قبل قادة االحتالل، ويستدعي  يأتي في سيا على قطاع غزةالمستمر

من فصائل المقاومة في غزة االستعداد ألي عدوان إسرائيلي، من خالل تشكيل جبهة مقاومة متحدة 
  .وغرفة عمليات مشتركة والتنسيق فيما بينها في أساليب الرد والتصدي للعدوان

  7/4/2011قدس برس، 
  

  إلسرائيلية مناورة هدفها تلميع صورة االحتالل مبادرة اال: حماس .14
المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قلل من  أن غزةمن  7/4/2011قدس برس، نشرت 

أهمية المبادرة التي أطلقها سياسيون إسرائيليون سابقون بشأن االعتراف بحل الدولتين، واعتبر ذلك 
   .ة االحتالل المشوهة في الداخل والخارجمجرد مناورة سياسية قال بأن هدفها تلميع صور
المبادرة التي نُسبت إلى بعض األطراف ": "قدس برس"وقال أبو زهري في تصريحات خاصة لـ

اإلسرائيلية هي مجرد مناورة إسرائيلية تستهدف إعادة تلميع صورة االحتالل وعالج حالة التشوه التي 
ة في الداخل والخارج، وال يوجد ما يبرهن جاهزية تعرضت لها هذه الصورة بفعل الجرائم اإلسرائيلي

االحتالل لالعتراف بالحقوق الفلسطينية ووقف جرائمه، وهذا ما يجعل هذه المبادرات مجرد أعمال 
  ".دعائية ال أكثر

 نقال عن مراسلها من الخليل عوض الرجوب أن القيادي في 8/4/2011نت، .موقع الجزيرة وذكر
وأضاف أن " استنساخا للفشل" المبادرة مرفوضة فلسطينيا باعتبارها إنحماس مشير المصري قال 

الذي أعاد "مع االحتالل " الشبيه بالعملية السلمية والتفاوضية"الشعب الفلسطيني لم يعد يؤمن بهذا الحراك 
وأوضح أن مثل هذه المبادرات أفرزت خالفا فلسطينيا غير مسبوق،  ".القضية الفلسطينية لعقود ماضية

دون أن يستبعد " تفريطا وتنازال عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بشكل فاجأ الجميع" أفرزت كما
هرولة المفاوض الفلسطيني وراء هذه المبادرات والحراك الصهيوني الذي يريد إبقاء الفلسطينيين في "

  ".دائرة مفرغة
  8/4/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  تحتاج لتبيانالمبادرة اإلسرائيلية غير رسمية و: فتح .15

المبادرة التي أطلقها سياسيون قال الناطق باسم الحركة للجزيرة نت إن :  عوض الرجوب- الخليل
 غير رسمية وتأتي في مسار الحراك اإلسرائيلي إسرائيليون سابقون بشأن االعتراف بحل الدولتين

وجدد  .س والالجئينالتفاصيل ما زالت غامضة خاصة فيما يتعلق بقضية القد"، وأضاف أن "الداخلي
القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات "تأكيد حركته على موقفها الثابت المتمثل في 

  ".194الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الالجئين خاصة القرار 
  8/4/2011نت، .موقع الجزيرة 
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  قوق الشعب الفلسطينيالمبادرة اإلسرائيلية ال تفي بالحد األدنى بح: الديمقراطية .16

التي أطلقها سياسيون  عبرت الجبهة الديمقراطية عن رفضها للمبادرة:  عوض الرجوب- الخليل
ال تفي بالحد األدنى الضروري من االنسجام مع "، ألنها إسرائيليون سابقون بشأن االعتراف بحل الدولتين

  ".قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوق شعبنا الفلسطيني
كما قال عضو مكتبها السياسي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة -من مالحظات الجبهة على المبادرة و

 أنها تتحدث عن ضم عدد كبير من المستوطنات وضم نسبة -التحرير قيس عبد الكريم للجزيرة نت
  .كبيرة من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

 لمجرد حق رمزي، كما تنطوي 194ئين في العودة وفق القراروأضاف أن المبادرة تحول حق الالج
ولذلك هي مرفوضة وغير قابلة ألن تشكل أساسا لتسوية "على اعتراف بدولة إسرائيل دولة يهودية، 

  .سياسية متوازنة يمكن أن تكون مقبولة من قبل شعبنا الفلسطيني
  8/4/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   ضد االنسانيةاألطفال في عورتا جريمةاعتقال االحتالل النساء و: فتح .17

اعتبر المتحدث باسم الحركة أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة،، : رام اهللا
، واعتقال النساء واألطفال الرضع عقابا جماعيا، قرية عورتاحمالت قوات االحتالل على المواطنين في 

  .وجريمة ضد اإلنسانية
  7/4/2011، )وفا(والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء 

  
  عناصر من فتح يجبرون كتلتها البرلمانية على تعليق العمل في مكتبها بغزة .18

، وإلى أجل غير )6/4(علقت كتلة فتح البرلمانية، عملها في مكتبها بغزة، ابتداء من األربعاء :  غزة
  .عتصام في داخله وإعاقة عمل النوابمسمى، وذلك بعد إعاقة عناصر من الحركة عمل المكتب، إثر اال

تفريغات "في ضوء دخول مجموعة من المواطنين مما يعرفون باسم "وأكدت الكتلة في بيان لها أنه 
، إلى مقرها في قطاع غزة، واستمرار اعتصامهم منذ األمس "فتح"، وجلهم من عناصر حركة "2005

ة داخل المقر ولفترات زمنية طويلة من قبل بداخله، وفي ضوء تكرار هذا المشهد في اآلونة األخير
مجموعات من المواطنين الذين يطرحون قضايا مطلبية؛ فإن الكتلة تعلن عن عدم تمكنها من استقبال 

  ".المراجعين من المواطنين، وتعليق العمل في مكتبها ابتداء من اليوم األربعاء وحتى إشعار آخر
الذين وعدتهم السلطة بالعمل في " فتح"من عناصر حركة على المئات " 2005تفريغات "ويطلق مصطلح 

، وخوضهم لالختبارات دون أن يتم تثبيتهم، حيث يطالب هؤالء 2005األجهزة األمنية التابعة لها عام 
  .النشطاء بتثبتهم

  7/4/2011قدس برس، 
  

  سديلتقي السفير السوري في بيروت ويسلّمه برقية تضامن إلى األتحالف القوى الفلسطينية  .19
قام وفد من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بزيارة السفارة السورية في بيروت الخميس : بيروت

والتقى السفير علي عبد الكريم علي، وقد قدم الوفد التهنئة بذكرى تأسيس حزب البعث العربي اإلشتراكي 
صوص، أكد التحالف فيها التضامن مع وسلّم السفير برقية تهنئة موجهة إلى الرئيس بشار األسد بهذا الخ

سورية وقدر مواقف الرئيس بشار األسد الداعمة لقضايا األمة العربية وخاصة قضية فلسطين، وأعلن 
  .وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب سورية قيادةً وشعباً
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 التي عودت كما أكّد التحالف في برقيته بأن سورية الشقيقة ستخرج أكثر صالبة وقوة من ذي قبل، وهي
الجميع على إفشال كل المؤامرات والمشاريع اإلستعمارية المعادية التي حاولت النيل من هيبة سورية 

وجه التحالف التحية إلى الرئيس بشار األسد وإلى الشعب السوري، وأكد أن ما يجري  و.ودورها القومي
اناً بيوم التحرير والعودة إلى من أحداث سيشكل مفصال مهما جديدا سيزيد سورية قوةً ومنعةً وإيذ

  .فلسطين وتحرير كل شبر من األرض العربية المحتلة
  7/4/2011قدس برس، 

  
  مخيمات الفلسطينيين في لبنان في "فتح اإلسالم"ال وجود لـ: المقدح .20

فتح «في لبنان اللواء منير المقدح وجود أي فرد من منظمة » فتح« نفى قائد المقر العام لحركة :تبيرو
في مخيمات الفلسطينيين في كل لبنان، ورد على المطالبين بسحب السالح الفلسطيني بالقول » سالماإل
  . »فليسحبوا أسلحة المستوطنين في إسرائيل وليعيدوا الجئي الشتات إلى ديارهم بدل سحب أسلحتهم«

  8/7/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  عائقاً أمام السالم إذا حققنا األمن فلن تكون مسألة االستيطان :نتنياهو .21
شدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع المستشارة :  اسكندر الديك-برلين 

  .بداء شكوكه إزاء التحوالت الجارية في الدول العربيةوا أوالً "إسرائيل"األلمانية أنغيال على ضمان أمن 
طان المتبع في األراضي الفلسطينية على عملية  رداً على سؤال حول خطورة نهج االستينتنياهووقال 

يريدون السالم ويعملون له، وإذا حققنا األمن أيضاً فلن تكون مسألة «السالم المتوقفة إن اإلسرائيليين 
، »، لكنه لن يعرقل السالم)شائكاً(سيكون االستيطان وال شك موضوعاً «: وزاد. »االستيطان عائقاً

 الجديدة من بداية حتى نعرف كيف سندفع بعملية السالم، وإذا تمكنا من ال بد للمفاوضات«مضيفا أنه 
  .»ذلك لن يكون االستيطان عائقاً

ولم يشر رئيس الحكومة اإلسرائيلية وال لمرة واحدة إلى حل الدولتين الذي يعني إقامة دولة فلسطينية إلى 
. تقها أخيرا تحريك عملية السالمجانب إسرائيل، أو إلى اللحنة الرباعية الدولية التي أخذت على عا

باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وبدولة فلسطينية «واكتفى بالقول رداً على سؤال إن رأي المستشارة 
على التزامها أمن إسرائيل «وشكر ناتنياهو مركل . »هو أساس للسالم، والسالم يعني لنا استقراراً وأمناً

  .» آخر في العالمودعمها لهذا األمن أكثر من أي سياسي
وجدد المسؤوالن التحذير من البرنامج النووي االيراني وضرورة العمل على منع طهران من امتالك 

بقمع النظام «كما نددا . على حد قول مركل» الذي بات يشكل تهديداً أكثر من السابق«السالح النووي 
قلقه من االنتفاضات الجارية في الدول وأعرب نتانياهو عن . »اإليراني للحركات االحتجاجية في الداخل

نحن قلقون جداً ألنه قبل خمس . لست متأكداً مما يحصل، وإلى أين سيصل هذا كله«: العربية قائالً
انسحبنا من غزة وحماس . سنوات تظاهر أكثر من مليون لبناني، واليوم أصبح حزب اهللا في السلطة

  .»ر األمور نشدد على حماية أمننا واستقرارناألننا ال نعرف كيف ستتطو«: وتابع. »تحكم اآلن
  8/4/2011، الحياة، لندن

  
  سنتخذ كل اإلجراءات الالزمة بشأن غزة: نتنياهو .22

ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة في قطاع ) إسرائيل(قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 
وقال نتنياهو في مؤتمر .  حافلة إسرائيليةغزة بعد أن أصاب صاروخ مضاد للدبابات ُأطلق من القطاع

نأمل في احتواء هذا الموقف لكننا لن نتوانى عن اتخاذ كل اإلجراءات : "صحفي خالل زيارة لبراج
وأشاد نتنياهو بما أسماه اعتراض ". الالزمة سواء أكانت هجومية أم دفاعية لحماية بلدنا وحماية مواطنينا
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للمرة األولى صاروخاً فلسطينياً أطلق من " القبة الحديدية"للصواريخ نظام الدفاع اإلسرائيلي المضاد 
نشرناه خالل األسبوعين الماضيين من دون إجراء إختبارات عليه : "وقال. قطاع غزة وتدميره في الجو

  ". ولقد عمل بشكل جيد حتى اآلن
  7/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   قرب الحدودمهاجمة حافلة بعد "الرد بسرعة"باراك يتوعد ويأمر الجيش بـ .23

، على الحافلةتوعد أيهود باراك وزير الجيش اإلسرائيلي قطاع غزة عقب الهجوم :  أشرف الهور-غزة 
وأكد ان  .على إصابة الحافلة' الرد بسرعة وبإصرار'وأصدر على الفور تعليماته إلى قيادة الجيش بـ 

  .'ة عن نتائج هذا االعتداءالمسؤول'إسرائيل تعتبر قيادة حماس في قطاع غزة 
وبحسب ما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية فإنه يجري مشاورات مع رؤساء الدوائر األمنية والعسكرية لدراسة 

  .الردود المحتملة
  8/4/2011، القدس العربي، لندن

  
   الحرب على غزة"إسرائيل" تبدأ أنال استبعد : جندلمان .24

ق باسم الحكومة اإلسرائيلية أن تشن إسرائيل حربا جديدة على لم يستبعد اوفير جندلمان الناط: بيت لحم
وردا على سؤال لبرنامج حديث الوطن الذي يبث عبر اثير شبكة معا االذاعية حول امكانية شن  .قطاع

ا واضاف ان إسرائيل التزمت بالتهدئة "ال استبعد ذلك "الجيش اإلسرائيلي لحرب على غزة هذه الليلة قال 
 قذيفة هاون اضافة الى استهداف حافلة 16بعدم التصعيد ولكن حماس اطلقت هذا اليوم مع حركة حماس 

وحمل جندلمان حركة حماس  ".االرهابي"إسرائيلية جنوب إسرائيل اوقعت جريحين واصفا ذلك بالعمل 
مشيرا الى ان إسرائيل تحتفظ بحق الرد المشروع  .كامل المسؤولية عن تدهور االوضاع في المنطقة

  .طبيعي لمثل هذه االعتداءات على منفذيها ومن يقف خلفهم وال
  8/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  دولة إرهابيةلغزة تحولت : زبيري .25

تحول دولة " أمس أن قطاع غزة زرأى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري: علي بردى –نيويورك 
 أن اإلضطرابات زبعض الحضور عن بيريونقل . ستدافع عن نفسها"، مشدداً على أن إسرائيل "ارهابية

ال بد لجميع زعماء العالم أن يضمنوا تلبية الحاجات "في العالم العربي تؤثر على الجميع، وتالياً 
ورأى أن المحاوالت لنيل اإلعتراف بالدولة الفلسطينية عبر األمم المتحدة من ". الديموقراطية للمحتجين

تبلغت للتو أن أوتوبيساً : "وقال.  العطب في عملية السالمدون محادثات سالم ال تخدم سوى زيادة
هذا مثال آخر على كيفية تحول ... إسرائيلياً يحمل تالمذة من مدرسة ضرب بصاروخ أطلق من غزة

هل يمكن األمم المتحدة أن تضمن عدم وقوع األعمال اإلرهابية؟ ال أحد : "وتساءل". غزة دولة ارهابية
مئات آالف األمهات "ولفت الى ان". ه، وإسرائيل أيضاً ستدافع عن نفسهامنكم يتنازل عن أمن بلد

  ".واألوالد في جنوب إسرائيل ال يمكن أن يناموا بسالم في الليل نتيجة الطالق الصواريخ من غزة
  ".لم يكن واضحاً في كالمه ولم يقل شيئاً مفيداً "زوقال أحد الديبلوماسيين إن بيري

  8/4/2011، النهار، بيروت
  

  ولدستون عن تقريره ال يمحو ما تسبب به من قذف وتشهيرغتراجع : زبيري .26
ولدستون غ يوم الخميس، إن محاولة القاضي ريتشارد زقال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري: وكاالت

، ليست كافية لمحو ما ورد في 2009-2008التخفيف من تقريره المثير للجدل بشأن حرب غزة في 
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أرى أن : " في اجتماع مع مجموعة من السفراء لدى األمم المتحدةزوقال بيري ".وتشهيرقذف "التقرير من 
: ، وقال"حسنا، مع األسف القذف والتشهير يدومان أطول من النفي: "، وأضاف"ولدستون عبر عن أسفهغ
 في  إن إسرائيل حققتزوقال بيري ."إنها مزحة لكنها ستبقى، ونحن ال نحب مزيدا من القذف والتشهير"

، والتي وجهتها األمم المتحدة إلى القوات اإلسرائيلية، ووجد أن ثالثة 400جميع المزاعم التي تبلغ نحو 
  .منها فقط هي الصحيحة، وقال إن الجنود المعنيين سيقدمون للمحاكمة

ن ي مون، يوم الجمعة، وقال مسؤولوك مع األمين العام لألمم المتحدة، بان زومن المقرر أن يجتمع بيري
  .ولدستون سيكون على األرجح من الموضوعات الرئيسيةغإسرائيليون إن تقرير 

 وهو يشير إلى جهود فلسطينية للحصول على اعتراف في الجمعية العامة لألمم المتحدة، إنه زوقال بيري
  .ال يرى حال للصراع في الشرق األوسط داخل األمم المتحدة

إذا أمكن : "، وأضاف" بشأن ما سيحدث في الضفة الغربيةيجب أن نفكر بجدية شديدة: "وقال للسفراء
  ."لألمم المتحدة أن تقدم لنا إجابات بشأن األمن أمضوا قدما، لكن إذا لم تتمكن فيجب التزام الحذر

  7/4/2011، 48موقع عرب
  

  "إسرائيل"االنتفاضات العربية تخيف : بركةمحمد  .27
انتفاضات الشعوب العربية تخيف إسرائيل، وإنه 'قال النائب في الكنيست محمد بركة إن : بوخارست

  .متفائل باآلثار اإليجابية لما يجري في العالم العربي على القضية الفلسطينية
وأوضح بركة خالل مشاركته في ندوة سياسية أقيمت اليوم الخميس، في كلية التاريخ بجامعة بوخارست 

ية ودولها الديمقراطية الوليدة ستنشغل في المدى برومانيا أن إسرائيل وإن كانت تدرك أن الشعوب العرب
القريب بأمورها الداخلية، فهي تدرك تماما أن قضية الشعب الفلسطيني ستشكل القضية المركزية للعرب 

  .على المدى البعيد وأن الدعم العربي لقضية فلسطين سيكون أكثر زخما وفاعلية
  7/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   يعلن نجاح القبة الحديدية في التصدي لصاروخ فلسطينيالجيش اإلسرائيلي .28

في التصدي " القبة الحديدية" عن نجاح نظام ، مساء الخميس، اإلسرائيلياالحتاللأعلن جيش : القدس
إن " :ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في الجيش قولها .فعلياً وألول مرة إلى صاروخ فلسطيني

 فيما لفتت القناة العاشرة ،"لقبة الحديدية تصدي بنجاح إلى صاروخ أطلق صوب مناطق إسرائيليةنظام ا
في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن النظام يقوم برصد الصاروخ قبل سقوطه حيث يميز في ثوان معدودة إذا 

  .كان الصاروخ سيسقط في منطقة مأهولة أو مفتوحة
 أما في ، الصاروخ في حال حدد مساره أنه سيسقط في منطقة سكانيةباعتراضويقوم النظام على الفور 

  .حال تحدد مكان سقوطه في منطقة مفتوحة يتم تركة نظراً للتكاليف الباهظة للنظام
  7/4/2011، وكالة قدس نت

  
   يطالب بفتح تحقيق مع نتنياهو بتهمة التحايل ومخالفة القانوناحزب كاديم .29

المعارض في إسرائيل إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين » كديما«توجه حزب : الناصرة
تانياهو وعقيلته في أعقاب تحقيق صحافي في نبطلب فتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة بنيامين 

لزيارة قام بها قبل خمس سنوات ) من هيئتين(أفاد بأن نتانياهو تلقى تمويالً مزدوجاً » القناة العاشرة«
وطالب الحزب المعارض بأن يشمل التحقيق مختلف  .المتحدة، ما يعتبر منافياً للقانون وتحايالًللواليات 

  .األبعاد القانونية لسلوك نتانياهو في مختلف القضايا التي طرحها التحقيق الصحافي



  

  

 
 

  

            15 ص                                     2109:         العدد       8/4/2011 الجمعة :التاريخ

اً في وكانت القناة الثانية عرضت القسم الثاني من تحقيق يبين أن حياة البذخ لنتانياهو وعقيلته، خصوص
الرحالت الخاصة التي قام بها للواليات المتحدة، وتتمثل ضمن أشياء كثيرة في تمتعه بالتنقل بطائرات 
خاصة لمتمولين يهود من الواليات المتحدة وانضمام زوجته وأحياناً أبنائه في هذه الزيارات، تمت تغطية 

عين اليهود من الخارج كانوا معنيين ولمح التقرير إلى أن المتبر. تكلفة بعضها في شكل مناف للقانون
وأضحت القضية تعرف إعالمياً . بالتقرب من نتانياهو عندما شغل منصب وزير المال، قبل سبع سنوات

  .»بيبي توزرز«بـ 
وكان مراقب الدولة أمر بالتحقيق في كل الزيارات التي قام بها نتانياهو في العقد األخير إلى الخارج، 

  .إسرائيليين آخرين لفحص في ما إذا ارتكبت مخالفات جنائيةكما زيارات مسؤولين 
، قال »الفواتير المزدوجة«وعلى رغم أن القناة العاشرة نشرت صوراً لمستندات في حوزتها تؤكد وجود 

نافياً جميع ما جاء فيه، وهدد بالتوجه » تشويه صورة نتانياهو واسمه«مكتب نتانياهو إن التحقيق يتعمد 
  .حاسبة معد التقرير على القذف والتشهيرإلى القضاء لم

  8/4/2011، الحياة، لندن
  

       من السفر للعراق اإلسرائيليين رحذمجلس األمن القومي اإلسرائيلي ي .30
حذر مجلس األمن القومي في تل أبيب اإلسرائيليين من السفر إلى العراق : محمد محسن وتد -أم الفحم 

وجاء في التحذير أن . ا ويخالف القانون الجنائي اإلسرائيليوالمكوث هناك، معتبرا أن ذلك يشكل خطر
إسرائيل تنظر ببالغ القلق التساع ظاهرة سفر رعاياها للعراق، مشيرا إلى أن الظاهرة لم تقتصر فقط 
على رجال اإلعمال وإنما امتدت إلى أوساط مجموعات يهودية من أصول عراقية في رحالت البحث 

 اإلسرائيلي في بيان شديد اللهجة أن السفر إلى العراق يشكل خطورة نظرا واعتبر المجلس .عن جذورها
لتصاعد حدة ما سماه التهديدات بالمنطقة، مشيرا إلى وجود مخاوف كبيرة على حياة اإلسرائيليين الذين 

وأوضح طاقم مكافحة اإلرهاب المنبثق عن المجلس، أنه تم فرض حظر تام على  .يزورن تلك الدولة
عراق بسبب المخاطر المحدقة، وشدد على السلطات األمنية بضرورة تطبيق القانون واتخاذ السفر لل

  .إجراءات صارمة بحق من يخالفه
  7/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   بالضفةمقتل كل مدني فلسطيني بأيدي قواتهبسيفتح تحقيقاً الجيش اإلسرائيلي : مصادر إسرائيلية .31

سيفتح تحقيقاً من اآلن «الت مصادر رسمية إسرائيلية امس ان الجيش ق:  أ ف ب-نابلس، القدس 
في مقتل كل مدني فلسطيني بأيدي قواته في الضفة الغربية، كما كان متبعاً قبل االنتفاضة » فصاعداً

وأعلن بيان صادر من مكتب المدعي العام العسكري اإلسرائيلي افياهي ماندلبيت . 2000الثانية في العام 
وكان . القرار، الذي وافق عليه رئيس االركان الجنرال بيني غانتز وتم ابالغ المحكمة العليا بهعن هذا 

  .فتح تحقيق في ظل السياسة السابقة يعتمد على جمع أدلة كافية على ارض الواقع
السياسة الجديدة تقضي بأن تشكل كل قضية يقتل فيها فلسطينيون موضوع تحقيق «وأوضح البيان ان 

. »)تبادل الطالق النار مثالً(تحقيقات الجنائية اال اذا حدث ذلك خالل نشاط فيه عناصر قتالية لقسم ال
ال ينطبق على «وقال ماندلبيت ان القرار سببه تراجع االوضاع القتالية في الضفة الغربية، موضحاً انه 

  .»قطاع غزة حيث يشمل نشاط الجيش اإلسرائيلي عناصر واضحة للقتال
في إسرائيل في بيان مشترك بعودة » جمعية الحقوق المدنية«و» بيتسلم لحقوق االنسان«ا ورحبت مؤسست

 في 2003التحقيقات التلقائية في مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرتين الى انهما طالبتا بذلك منذ 
  .عريضة تقدمتا بها امام محكمة العدل العليا

  8/4/2011، الحياة، لندن
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  اللطيف أشقر  عبد القيادي بحماس تصفيةالهدف من عملية السودان : اإلسرائيليالتلفزيون  .32

تتواصل ردود الفعل الساخنة على الساحة السياسية عقب قيام بعض من الطائرات العسكرية : معتز أحمد
اإلسرائيلية بقصف مدينة بورت سودان وقتل شخصين في واحدة من الغارات الخارجية المعقدة، التي 

وتتساءل الكثير من التقارير عن السبب وراء قيام إسرائيل بهذه  . سالح الجو اإلسرائيلي منذ سنواتنفذها
الجريمة، ولماذا يتم اختيار السودان بالتحديد لقيام إسرائيل بهذه العمليات النوعية والصعبة بها؟ وهل بات 

  السودان يأوي ناشطين فلسطينيين وعربا يمثلون خطورة على تل أبيب؟
لتلفزيون اإلسرائيلي كشف في تقرير له أن هذه العملية استهدفت تصفية الناشط الفلسطيني عبداللطيف ا

أشقر المسؤول عن توريد األسلحة لمختلف الفصائل الفلسطينية في غزة والناشط في حركة حماس، 
ر الموساد حل محل القيادي الفلسطيني محمود المبحوح الذي اغتالته عناص» أشقر«وزعم التقرير أن 

اإلسرائيلي في إمارة دبي منذ قرابة العام، األمر الذي دفع بإسرائيل إلى اغتياله، خاصة أن بعضا من 
التقارير األمنية سواء التي أصدرها الموساد أو المخابرات العسكرية مؤخرا في تل أبيب زعمت أن 

ض على إسرائيل ضرورة أكثر كفاءة ومهارة في تهريب السالح من المبحوح، وهو ما يفر» أشقر«
  .تصفيته في أقرب وقت ممكن

وعن هذه النقطة ينبه التقرير إلى أن إسرائيل قامت بهذه الغارة بناء على معلومات حصلت عليها من 
المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي، والذي تم اختطافه من أوكرانيا في الثامن عشر من فبراير 

ا لمحاكمته، ويزعم التقرير أن أبو سيسي اعترف أن أشقر هو الماضي، وتم نقله إلى إسرائيل تمهيد
المسؤول األول عن توريد السالح إلى حماس وأحد أهم المقربين إلى الجناح الحمساوي الموجود في 
دمشق بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ومساعده موسى أبو مرزوق، األمر الذي دفع 

  .لفور بعد تتبع مسار تحركاتهبإسرائيل إلى اغتياله على ا
غير أن التقرير وفي الوقت ذاته ألمح إلى وجود عدد من عناصر المخابرات اإلسرائيلية في السودان، 
وهي العناصر التي تتابع نشاط الكثير من العناصر الفلسطينية أو العربية هناك وساعدت في نجاح هذه 

  .العملية
سودان التي تحولت وفي العقد األخير إلى أحد أخطر الدول التي وينبه التقرير إلى ما أسماه بخطورة ال

يتواجد فيها النشطاء األمنيين ممن يمثلون خطورة كبيرة على إسرائيل، سواء أكانوا فلسطينيين أو لبنانيين 
  .أو عراقيين يخططون للقيام بعمليات في إسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية المسلحة

عدة لحركة حماس في السودان، وهي القاعدة التي يصفها التقرير بالموقع ويزعم التقرير وجود قا
األخطر على أمن إسرائيل، خاصة أن وجودها ال يقتصر على حماس فقط، ولكنها تضم بعضا من 
عناصر الفصائل العربية األخرى التي تخطط للقيام بالعمليات العسكرية في العمق اإلسرائيلي بشكل دفع 

لسابق الجنرال مائير دجان إلى الزعم بأن الطريقة المثلى لحماية أمن إسرائيل تبدأ من برئيس الموساد ا
الخارج وليس من إسرائيل أو المناطق الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يتطلب ضرورة زرع العمالء في 

  .كل الشرق األوسط لخمة إسرائيل
  8/4/2011، العرب، الدوحة

  
  الغربيةوء القائم بالضفة متخوف من تالشي الهد االحتالل .33

، عن خشيته من "نيتسان ألون"في جيش االحتالل، العميد " قائد تشكيلة الضفة الغربية"عبر ما يسمى بـ
نحن نُقدر بأن فترة الهدوء النسبي هذه لن تستمر : "وقال ألون. تالشي فترة الهدوء السائدة في المنطقة

من تالشيها، وربما نسير في اتجاه التصعيد، ونحن مستعدون لفترة طويلة، وبالفعل نحن اآلن متخوفون 
وتدعي مصادر جيش االحتالل أن هناك ارتفاعا ملحوظاً في معدل اقتراب الفلسطينيين من ". لذلك
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المستوطنات ومعسكرات الجيش في الضفة، وتشير إلى أنه تم في الفترة األخيرة ضبط فلسطينيين بالقرب 
أن , ، أمس"عتسيون"في حديثه أمام جنود من اللواء الموسع " ألون"ضح وأو. من إحدى المستوطنات

  ". ال يكون ألهداف سلمية"اقتراب الفلسطينيين من المستوطنات والمعسكرات العسكرية 
في تقليص نسبة الهدوء األمني السائد في " المتطرفين"نحن من خالل ذلك نالحظ رغبة : "وأضاف

  ". حقة، بعد عملية إيتمار األخيرةالمنطقة، وقد يكون بعمليات ال
إلى أنه طرأ ارتفاع في عمليات إلقاء الحجارة على قوات الجيش " ألون"وفي سياق حديثه، لفت 

  .والمستوطنين في بعض المناطق في الضفة الغربية
  8/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  انتفاضة اجتماعية إسرائيلية سوف تنفجر في وجهنا: دوف فرومان .34

انتل «االقتصادية اإلسرائيلية أن البروفيسور دوف فرومان، مؤسس شركة » كلكليست«بت مجلة كت
» آخروية«ورسم فرومان سيناريوهات شبه . ، متألم وقلق من الوضع القائم في إسرائيل»إسرائيل

 ويوضح. لمستقبل دولة إسرائيل بسبب ما تعانيه من تراجع في القيم وفجوات على الصعيد االجتماعي
انتفاضة اجتماعية سوف «فرومان في المقابلة نبوءات الغضب التي يطلقها والتي تفيد بقرب حدوث 

  .»تنفجر في وجوهنا فجأة
يبدو لي أننا على شفا هاوية انتفاضة اجتماعية إسرائيلية سوف تنفجر في وجهنا «ويقول فرومان إنه 

أعراض فقدان القيم، الفساد، : نا قنبلة موقوتةوه. فاألزمات تأتي على الدوام بشكل مفاجئ. بفجائية مطلقة
  .»العنف، العنصرية والفجوة الكبيرة بين األغنياء والفقراء جميعها مسار منحدر باتجاه دولة عالم ثالث

سياسة التخويف المتواصلة في المسائل األمنية تدفع الجمهور إلى االمتناع عن «ويشدد فرومان على أن 
والمزج بين حمالت التخويف المتواصل من . تباره يمس بأمن الدولةاالحتجاج الفاعل خشية اع

الفلسطينيين، حزب اهللا، إيران، تركيا، الهزة األرضية، حالة الطقس مع مشاعر قلة األمان الشخصي 
النابعة من وتيرة التغيير السريع في أيامنا تدفع الناس لالنعزال داخل أنفسهم، واالمتناع عن التظاهر 

وهكذا فإن الخوف األمني، ظاهريا، وقلة األمن المتواصل يدفع الناس للبحث عن . التغييروالخوف من 
وبسبب عدم وجود زعامة . مالذ في الركض وراء المال واألمالك، اللذين يعتبران خطأ كمفتاح للسعادة

ائم ويقدس في إسرائيل قادرة على إيقاف وتيرة التدهور االجتماعي، فإن الجيل الصاعد يسلم بالوضع الق
وإذا استمر . العجل الذهبي عن طريق اختصاصات التعليم المناسبة، أو يسافر إلى الخارج لتحقيق أهدافه

  .»هذا الواقع يمكن حينها التنازل عن الحلم األمني ألنه لن يبق من يدافع عنه
  8/4/2011، السفير، بيروت

  
  عالم بعيداً عن اإلتهاغتيال قاد اأبيبالحرب مع حماس قادمة وعلى تل : الجنرال عوديد طيرا .35

رأى المحلل والخبير اإلسرائيلي، الجنرال المتقاعد عوديد طيرا، ان :  زهير اندراوس-الناصرة 
المواجهة بين الدولة العبرية وبين حركة حماس في قطاع غزة قادمة ال محالة، لكن االهم في هذا 

  .دريب القوات على شحذ الحواس واالنتظارالتوقيت، برأيه، نشاط سري غامض، واقصاء لالعالم، وت
وفي مقال نشره على موقع مركز الدراسات االستراتيجية المح الخبير الى ضرورة ان يقترن اي قرار 
إسرائيلي بالدخول الى عملية برية في غزة بما اسماها الصورة الواسعة التي يجب ان تتناول مجموع 

تفاء بنقاش ذي قطبين يبحثون فيه مواقف إسرائيل وحماس مسارات التطورات في المنطقة، رافضا االك
وحدهما، ومع ذلك فال يحل ان نهمل احد اهدافنا المركزية المتمثل باالفضاء اخر االمر الى القضاء على 

وزاد العميد في صفوف االحتياط، وعضو مجلس االمن القومي اإلسرائيلي، انه على الصعيد  .حماس
ئيل وحماس، فال ينبغي ان نزن مصالحات في جانب االهداف البعيدة االمد، التبادلي، قاصدا بين إسرا
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ذلك ان حماس من جهتها تريد االستمرار على العمل في القضاء علينا، ونحن نريد االستمرار على البقاء 
: مع النماء والرفاهة، لهذا، يرى الخبير اإلسرائيلي ان الحديث عن لعبة حاصلها صفر حلها احد امرين

لوال : وتابع قائال .ما ان تعترف حماس بوجود إسرائيل، ويبدو ان هذا لن يحدث، واما ان يقضى عليهاا
التطورات االخيرة في المنطقة، الشرت على بنيامين نتنياهو وايهود باراك بالدخول في عملية عملية 

ة في اخرى تكون غايتها اسقاط حماس في قطاع غزة، لكن التطورات االخير) رصاص مصبوب(
  .المنطقة تقتضي في رأيي جعل المعادلة بيننا وبين حماس معركة متعددة االقطاب، على حد وصفه

كما ان االردن ومصر في هذه اللحظة في موقف حساس، حيث يرى طيرا ان النظام العسكري في 
لطته، ولو القاهرة يريد الحفاظ على استقرار نسبي في الدولة، فيما يريد الملك الهاشمي الحفاظ على س

كان ذلك عبر قمع بالقوة، لهذا يفضالن في هذه اللحظة الحفاظ على مضاءلة الظهور في السياق 
  .اإلسرائيلي

كما ان اشتعاال في غزة، او على الحدود الشمالية، بحسب المحلل اإلسرائيلي، سيضطر االردن ومصر 
جابهان رعاياهما على خلفية قومية، لشحذ موقفهما من إسرائيل، وتعرضان موقفا معاديا لها، واال فست

  .وهذا لن يريحهما
على صعيد متصل، ينظر طيرا بعين ثاقبة الى موقف االتراك، وهم الموجودون قبيل انتخابات داخلية، 
ولهذا يراقبون ما يجري هنا بقلق، فتركيا التي تريد الحفاظ على عالقات اقتصادية بإسرائيل قد تجد 

  .اذا وقعت هنا اعمال عدائية بقدر كبير، وإسرائيل ال تريد هذا بطبيعة االمرنفسها تقطع العالقة بها، 
في المحصلة، يرى طيرا في نهاية تقديره العسكري، انه بحسب هذه المعطيات، فانه كان سيوصي 
حكومة إسرائيل بعدم الرد بعملية واسعة في غزة، او على االقل ليس في هذه اللحظة، مطالبا بإعمال 

مة جدا اساسها المس بقادة في القطاع، باالغتياالت المركزة، واستعمال وحدات منتخبة، مع طريقة مؤل
  .االقالل من ظهورها من اجل القضاء على اهداف حماس والجهاد

كما ينبغي االمتناع عن كل تصريح يتعلق بالعمليات، مشيراً الى انّه يجب علينا ان ننشئ وضع نشاط 
وسائل االعالم، وهذه طريقة تحدث عند حماس ذعرا وخوفا من سري غامض مع اقصاء شامل في 

المجهول، وفي الحدود الشمالية ينبغي تدريب القوات على شحذ الحواس واالنتظار، كما يجب على 
الجيش اإلسرائيلي عامة ان يعجل دورات تدريبه، كي يكون مستعدا لكل تطور، وكي يكون قادرا على 

  .الردع
  8/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  المستوطنون على استعداد لإلخالء مقابل مبالغ مغرية: يكيليكسموقع و .36

أن قادة مجلس المستوطنات اليهودية » ويكيليكس«كشفت وثيقة جديدة من وثائق :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ي في الضفة الغربية يتبنون، في اجتماعاتهم المغلقة، مواقف تكاد تكون معاكسة للمواقف المتطرفة الت

أمس أن رئيس مجلس » هآرتس«إذ تكشف الوثيقة، التي نشرت مضمونها صحيفة . يطلقونها على المأل
المستوطنات داني ديان أكد أمام مسؤولي السفارة األميركية في تل أبيب في أكثر من مناسبة أن 

وخالل . »تعويض مالي محترم«مستوطنين مستعدون إلخالء منازلهم في مستوطنات الضفة الغربية لقاء 
االجتماعات المغلقة التي تمت بين الطرفين وجه ديان انتقادات شديدة اللهجة لعدد من زمالئه في مجلس 
المستوطنات والمستوطنين المتطرفين على االعتداءات الجسدية التي ينفذونها ضد الفلسطينيين، مبدياً 

لضفة الغربية ووجوب حماية حقوق تأييده إلزالة حواجز عسكرية إسرائيلية في المدن الفلسطينية في ا
  .المواطن الفلسطيني

إخالء «ورداً على سؤال ألحد موظفي السفارة األميركية لديان حول موقف المستوطنين من مشروع 
الحديث عن (الذي يطرحه بعض المسؤولين اإلسرائيليين، أي إجالء مستوطنين » مقابل تعويض
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هم مالياً، قال ديان إنه كخبير اقتصادي وأيضاً اعتماداً بعد تعويض) مستوطنات في قلب الضفة الغربية
هناك مستوطنون مستعدون إلخالء منازلهم في حال «على ما سمعه من مستوطنين من هذه المسألة، 

  .»تلقوا تعويضاً مالياً محترماً
بلغ كلما كان م«مواقفه، وقال لإلذاعة العسكرية إن ما قصده هو أنه » توضيح«وسارع ديان أمس إلى 

الرشوة أكبر، كلما زاد عدد المستوطنين المستعدين إلخالء منازلهم في المستوطنات مقابل تعويض 
وزاد أن موقفه المعارض . »عدد المستوطنين الذين سيوافقون على اإلخالء قليل«، مضيفاً أن »كبير

 أنني مع ال يعني«العتداءات مستوطنين على فلسطينيين معروف للجميع، وأوضح أن هذا الموقف 
ألنها بيتنا، ) الضفة الغربية(عدنا إلى يهودا والسامرة «: وزاد. »الفلسطينيين، إنما مع األخالق اليهودية
  .»وتفهمي للفلسطينيين ال يعني أنني أؤيدهم

  8/4/2011، الحياة، لندن
  

   تدعو مواطنيها للحذر من محاوالت خطفهمأبيبتل  .37
اإلسرائيلي تحذيرا بشأن السفر قبل عيد  رهاباصدر مكتب مكافحة اال:  اشرف الهور-غزة 
الذي يزور خالله اإلسرائيليون المواقع السياحية في الخارج، وذلك حسبما ذكرت وسائل اعالم 'الفصح،

صدر هذا العام، متابعا ان 'واكد المكتب مجددا على تحذير من السفر الى سيناء .إسرائيلية امس الخميس
وشمل . اختطاف مواطنين إسرائيليين هناك'يد بان ارهابيين سوف يحاولونهناك معلومات استخباراتية تف

بالسفر تركيا ومصر واالردن والمغرب واالمارات وجورجيا وارمينيا وكينيا ونيجيريا، 'التحذير الخاص
  .بتوخي الحذر والتحرك في وضح النهار'ونصح التحذير اإلسرائيليين الذين يزورون هذه الدول

  8/4/2011، ندنالقدس العربي، ل
  

  "إسرائيل"ـالناصرة تقاطع البطريرك ثيوفيلوس احتجاجاً على تسريب أراضٍ ل .38
قاطع مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية في مدينة الناصرة أمس بطريرك :  برهوم جرايسي- الناصرة

 عذراء، احتجاجاًالروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث الذي جاء إلى المدينة لالحتفال بعيد بشارة السيدة ال
  . أعوام أخرى110 صفقة أراض جديدة مع شركة إسرائيلية تمدد صفقة أراض مستأجرة لمدة إبرامعلى 
 مجلس الطائفة، كل االحتفاالت الشعبية وحفل االستقبال والمسيرة الكشفية، على ضوء إصرار ألغىكما 

كبر تجمع للعرب ألمنتخب من مجلس االصدر أو. البطريرك الحضور إلى الناصرة، لالحتفال بالعيد
 للصفقة، وأنه ليس بوسعه أن يستقبل  يشرح فيه موقفه الرافض كلياً بيانا1948ًاألرثوذكسيين في مناطق 

 أن قضية البطريرك، في الوقت الذي يفرط فيه باألوقاف، ويتجاهل أبناء الطائفة في وطنهم، مؤكداً
لو على كل المصالح الفئوية والشخصية، وبالذات األوقاف واألراضي هي قضية وطنية مبدئية عليا تع

  .األرضبالنسبة لنا نحن الفلسطينيين في مسألة 
 الطائفة مقابل كنيسة البشارة للروم األرثوذكس مطالبين برحيل أبناءوصباح أمس، تظاهر عدد من 

 لوسائل  عزمي حكيم في تصريحات. وقال رئيس الهيئة التمثيلية للطائفة األرثوذكسية د.البطريرك
اإلعالم، لقد طلبنا من غبطة البطريرك عدم الحضور إلى الناصرة، بعد التأكيد على موقفنا الرافض 

كما أن السيد المسيح هو رأس الكنيسة، فإن األرض هي رأس أولويات "للصفقة، وقلنا له بكل وضوح، 
ض استقباله وإلغاء كل  البطريرك على الحضور، فقد أبلغناه برفإصرار وجد، وأمام أينماالفلسطيني 

 أن مبدأ حرية العبادة يمنعنا من منع البطريرك دخول الكنيسة أو االحتفاالت والمراسيم الشعبية، مؤكداً
  .إغالقها في هذا اليوم المقدس بالنسبة للمسيحيين، وبشكل خاص لمدينة الناصرة

  8/4/2011الغد، عمان، 
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  في العقبة" المهجرين"و" السالم"قوات االحتالل تجرف شارعي : طوباس .39
 في قرية العقبة شرق طوباس، أمس، أثراً" المهجرين"و" السالم"أصبح شارعا :  محمد بالص-طوباس 

بعد عين، بعد أن دمرتهما قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها في 
االحتالل، بذريعة وقوع هذه القرية، في القرية المهددة معظم مساكنها ومنشآتها بالهدم من قبل سلطات 

  .منطقة عسكرية مغلقة
  8/4/2011 رام اهللا، األيام،

  
   تشن حملة جديدة العتقال الغزيين في الضفة"إسرائيل" .40

 فلسطينيين، تدعي النيابة العسكرية اإلسرائيلية أنهم 3مع الكشف عن اعتقال :  نظير مجلي- تل أبيب
خطف جندي إسرائيلي واحتجازه في زنزانة تحت األرض في رام أعضاء خلية لحركة حماس خططوا ل

اهللا، استأنف الجيش اإلسرائيلي، أمس عمليات مطاردة مواطني قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية 
  .العتقالهم إلعادتهم إلى القطاع أو ترحيلهم للخارج

  8/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   عليهالجبرية اإلقامة على فرض طعام احتجاجاً مبعد فلسطيني يضرب عن ال:اسبانيا .41
فلسطيني أحمد حمامرة من مبعدي الن المبعد أ مصادر فلسطينية الخميس بأكدت:  وليد عوض-رام اهللا 

 على قرار وزير الداخلية االسباني  عن الطعام في اسبانيا احتجاجاً مفتوحاًإضراباًكنيسة المهد يخوض 
  .اإلجبارية اإلقامةوضعه تحت 

 سفير فلسطين لدى إسبانيا كفاح عودة بأن قضية حمامرة في طريقها للحل، وأن السلطة أكدمن جهته 
  . وإلغاء قرار الحظر من الخارجية اإلسبانية تقضي بحل هذا الموضوع نهائياًنية تلقت وعوداًفلسطيال

  8/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  إضراب عن الطعام في سجون االحتالل .42
علنت مصادر حقوقية أن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل أضربوا، أمس، عن  أ:).أ.ب.د(

  .الطعام للمطالبة بوقف إجراءات إدارات السجون بحقهم
  8/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
   ألنواع شتى من التعذيب والتنكيلونتعرضيسرى األ  الفلسطينيونطفالاأل .43

ة أدلى بها أطفال فلسطينيون أسرى في سجون االحتالل كشفت شهادات جديد:  يوسف الشايب-رام اهللا 
ووفق  .اإلسرائيلي، عن تعرضهم ألنواع شتى من التعذيب والتنكيل خالل عمليات اعتقالهم واستجوابهم

تقرير لوزارة شؤون األسرى الفلسطينية فقد أكد األسرى األطفال الذين اعتقلوا خالل العامين الماضي 
 إلىضرب الشديد، وأجبروا على اإلدالء باعترافات تحت التهديد، واقتيدوا والحالي، أنهم تعرضوا لل

أكدت وزارة األسرى أن  و.مستوطنات للتحقيق معهم، وتعرضهم للشبح الطويل في البرد الشديد
  . للقوانين الدولية، واتفاقية حقوق الطفل العالميةممارسات االحتالل ضد األسرى األطفال تشكل انتهاكاً

  8/4/2011الغد، عمان، 
  

  في فلسطين  أضخم محطة معالجة مياهافتتاح: رفح .44
افتتحت محافظة رفح جنوب قطاع غزة أضخم محطة معالجة مياه صرف صحي : إبراهيم ماهر - غزة

وهي األولى من نوعها من حيث التصميم والتقنيات .  مليون دوالرأربعةفي فلسطين بتكلفة نحو 
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وأقيمت المحطة بمنطقة تل السلطان غرب المحافظة واستغرق بناؤها ثالث  .جودةالمستخدمة واألداء وال
  . قادمة عاما25ً سنوات، وستخدم رفح لـ

  8/4/2011، البيان، دبي
  

    العاهل األردني يطالب روسيا بالتدخل في إطالق عملية السالم .45
 ديمتـري ميدفيـدف، فـي       أجرى جاللة الملك عبداهللا الثاني، والرئيس الروسي      :  بترا –عمان، موسكو   

لى مستجدات األوضاع في المنطقة، وجهـود       عالعاصمة الروسية موسكو امس الخميس مباحثات ركزت        
نحن نؤمن أكثر من أي وقـت       « وقال الملك في تصريحات      .تحقيق السالم فيها استنادا إلى حل الدولتين      

طقتنـا، بإعـادة الفلـسطينيين      مضى بأهمية أن تقوم روسيا، التي تتمتع بوزن ومصداقية كبيرة فـي من            
واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات وحل المشكلة األساسية في الشرق األوسط والمتمثلة فـي تحقيـق               

  .»السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من جهة، والعرب واإلسرائيليين من جهة أخرى
  8/4/2011، الدستور، عمان

  
    قامة دولته المستقلةإن الشعب الفلسطيني من يجب تمكي:  االردنيرئيس مجلس النواب .46

التقى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في مكتبه امس وزير الخارجية النمساوي ميكائيل             :  بترا –عمان  
 ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي وخاصة الدول        ، خالل اللقاء، على   اكد الفايز و. في األردن شبندليجر  

على اسرائيل للمضي قدما بعمليـة الـسالم وعـدم اخـتالق الـذرائع              الراعية لعملية السالم الضغوط     
 يجب تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المـستقلة علـى التـراب الـوطني                وقال الفايز .الفشالها

الفلسطيني وان حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه ان ينهي الصراعات فـي                
  .ا االمن واالستقرارالمنطقة ويعيد لشعوبه

  8/4/2011، الدستور، عمان
  

   المفاوضات المباشرة التي تؤدي القامة الدولة الفلسطينيةإطالق إعادةجودة يؤكد ضرورة  .47
التقى وزير الخارجية ناصر جودة في عمان امس نظيره النمـساوي الـدكتور ميكائيـل               :  بترا –عمان  

زالة العقبات التي تحول دون استئناف مفاوضات فلسطينية        وناقش الجانبان الجهود المبذولة ال     .شبندلجير
اسرائيلية جادة وفاعلة تحقق التقدم المطلوب نحو حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الـسالم                

واكد الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود لحل الصراع في المنطقة على اسـاس حـل                 .في المنطقة 
رورة اعادة اطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلـسطيني واالسـرائيلي           واكد جودة ض   .الدولتين

  .تؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلةوالتي تعالج قضايا الحل النهائي 
  8/4/2011، الدستور، عمان

  
  البخيت يدعو لتكاتف الجهود الدولية لدفع عملية السالممعروف  .48

تور معروف البخيت لدى لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء امـس وزيـر   بحث رئيس الوزراء الدك   : عمان
خارجية النمسا ميكائيل شبندليجر التطورات في المنطقة خصوصا عملية السالم، حيث شدد البخيت على              
ضرورة تكاتف الجهود الدولية في هذه المرحلة لدفع عملية السالم قدما وصـوال إلـى إقامـة الدولـة                   

  .ة القابلة للحياةالفلسطينية المستقل
  8/4/2011، الدستور، عمان
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   الحصار على غزة ال يؤدي إلى تقدم في عملية السالم:عمرو موسى .49
شدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أن استمرار الحصار على غزة أمر ال يـؤدي        

الجديد واألساسـي   «: لمصالحة، قال وحول مبادرات ا  . إلى تقدم في عملية السالم أو تحسن في الجو العام         
والجامعة العربيـة تـدعم     .. هو مبادرة الرئيس أبو مازن لزيارة غزة والدخول مباشرة في عملية الصلح           

وطالب موسى الرباعية باتخاذ المواقـف      . »هذا، وهي مستعدة لتقديم كل المساعدة للوصول لهذا الهدف        
  . »وا بنتائج طيبة فنحن معهمإن خرج«: الجادة، التي تعطي دفعة للسالم، وقال

تقرير غولدستون جزء مـن وثـائق األمـم         «: وعن تراجع ريتشارد غولدستون عن تقريره، قال موسى       
. »المتحدة، وسنستمر بدعمها بغض النظر إن كاتب التقرير ماذا قال، ألنه قد يكون قد وقع تحت ضغوط                

رير اعتمد في األمم المتحدة وال تراجع عن        إن تذبذبه في أقواله يطعن في مصداقيته، ولكن التق        : وأضاف
  . هذا

  8/4/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   بين الفصائل الفلسطينية تستند إلى االتفاقات السابقة"صيغة توافقية"مصر تعد لوضع  .50
لها عالقة وثيقة بما يجري من ترتيبات       ' القدس العربي 'تحدثت مصادر مطلعة لـ     : أشرف الهور  - غزة

لمصالحة الفلسطينية الداخلية، أن مصر تنشط في هذه األوقات لعقد اجتماعات مـع كافـة               تخص عملية ا  
تستند إلى ما جرى االتفاق عليه بين فـتح         ' صيغة توافقية 'ممثلي التنظيمات الفلسطينية والمستقلين لبلورة      

  .وحماس، للخروج من حالة الجمود التي تكتنف سبل تطبيق اتفاق يضمن إنهاء االنقسام
لت هذه المصادر ان هذه الصيغة ناقشها المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة مـع               وقا

الرئيس محمود عباس الذي يزور القاهرة، وستتم مناقشتها مع خالد مشعل زعيم حماس، وعبد اهللا شـلح                 
مسؤولين آخـرين   األمين العام للجهاد اإلسالمي المتوقع وصولهما على انفراد للقاهرة قريباً، إضافة إلى             

  .يزور بعضهم القاهرة اآلن
يشارك في حوارات المـصالحة فقـد أكـد ان          ' القدس العربي 'وبحسب ما تحدث مسؤول فلسطيني لـ       

المسؤولين المصريين يستمعون اآلن لوجهات النظر المختلفة حول المصالحة، خاصة وجهتي نظر فـتح              
يه في السابق خالل جوالت الحوار التي تمـت         وحماس، لوضع تصور جديد ال يستثني ما تم االتفاق عل         

وذكر المسؤول أن هناك ضغوطا تمارس      . في القاهرة ودمشق، للشروع في تطبيق بنود اتفاق المصالحة        
اآلن من مصر ومن أقطار عربية أخرى على الجميع للقبول بحل الخالفات الداخلية، خاصة فـي ظـل                  

الذي ستتخذ فيه القيادة الفلسطينية     ) سبتمبر( شهر ايلول    تنكر إسرائيل لمتطلبات عملية السالم، ومع قرب      
  .1967بمساندة عربية قرارها بطلب االعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 

  8/4/2011، القدس العربي، لندن
  

   بورتسودانعلى "سرائيلإ"الحكومة السودانية تلجأ إلى مجلس األمن بشأن غارة  .51
أعلنت الحكومة السودانية عن اتخـاذ إجـراءات لتقـديم    :  صالح النعامي- الشيخ غزة فايز  - الخرطوم

شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس األمن الدولي احتجاجا على انتهاك السيادة السودانية وتوجيـه ضـربة                
وفيما شددت الخرطوم على عدم وجـود       . جوية لسيارة بمدينة بورتسودان قبل أيام وقتل اثنان من ركابها         

 عناصر فلسطينية داخل السيارة المستهدفة، أكدت حركـة حمـاس الفلـسطينية أمـس، أن غـارة                  أي
وطالب نواب في البرلمان السوداني باستدعاء وزيـري        . بورتسودان استهدفت مسؤوال كبيرا في الحركة     

نية الدفاع والداخلية ومسؤولي جهاز األمن الوطني والمخابرات، الستجوابهم، كما طالبت معارضة سودا           
  .بارزة بإقالة وزير الدفاع ومساءلة الحكومة لفشلها في حماية السيادة
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ـ        ، خالد موسـى ، وجـود أي        »الشرق األوسط «ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية ل
فلسطيني داخل السيارة المستهدفة، مؤكدا وجود مواطنين سودانيين داخل السيارة لقيا مـصرعهما فـي               

  . وسائقه الشخصي أحمد جبريل) شرق السودان(ما عيسى أحمد هداب من قبيلة األمرار الغارة، وه
مارس إرهاب الدولـة     التي تُ  ها بأنه عمل عدواني يعكس سلوك     "إسرائيل"ما قامت به    أن  صف موسى   وو

وقال هذه محاولة   . ضد الدول والمواطنين مما يعد خرقا ومخالفة شنيعة ألعراف ومبادئ القانون الدولي           
  . لتشويه صورة السودان وربطه باإلرهاب واألنشطة غير المشروعة"إسرائيل"يائسة من 

  8/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ملف المصالحة الفلسطينيةلبحث مشعل بدمشق يلتقيأوغلو  .52
، في دمـشق،  )4-6(أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أنه التقى مساء األربعاء     : بولنإسط

خالد مشعل لبحث المصالحة بـين الفـصائل        " حماس"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية      رئيس  
  .الفلسطينية

أن الوزير التركي، الذي قام بزيارة عمل إلى العاصمة السورية األربعـاء،            " فرانس برس "وذكرت وكالة   
  .أجرى محادثات مع مشعل في مقر السفير التركي

 إنه بحث مع مشعل جهود تقريـب المواقـف       - عنه وكالة أنباء األناضول       كما نقلت  -وقال داود أوغلو    
  ".فتح"التي تسيطر على قطاع غزة وحركة " حماس"بين حركة 

  ".لدينا االنطباع بأنه يمكن التوصل إلى أساس لتفاهم مشترك بين الطرفين: "وأضاف الوزير
  7/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  غزة قطاع مقابل فك حصار" ببالش ""إسرائيل"ـصدر الغاز لسأ: مرشح مصري للرئاسة .53

أكد الدكتور محمد محيى الدين المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، أنه مستعد في حالة فـوزه               : القاهرة
  .لتصدير الغاز إلسرائيل مقابل أن تفكك المستوطنات وتفك الحصار عن غزة 

 أن الغـاز    -ذي نظمه بمنطقة الحضرة باإلسـكندرية     وأضاف محي الدين على هامش المؤتمر الشعبى ال       
من احتياجات إسرائيل، ومن ثم فهو سلعة استراتيجية وال يمكـن تقـديم سـلعة                % 40المصري يشكل   

استراتيجية بدون ثمن استراتيجى، ناهيكم عن السعر الذى يقل عن نصف سعره العالمي، ومن ثـم فـإن                
لمستوطنات وإقامة ممر آمن بـين الـضفة وغـزة ورفـع            الغاز المصري إلسرائيل إن كان مقابل فك ا       

الحصار عن غزة، وهي اإلجراءات التي تتيح إقامة دولة فلسطينية حقيقية تمثل امتداداً لألمـن القـومي                 
  .المصري فأهالً وسهالً، فإن لم يكن فمصر أولى بغازها لشعبها

اللتزام بمعاهدة السالم، طالما التزمـت      وقال محي الدين أن موقفه بالنسبة إلسرائيل لو أصبح رئيساً هو ا           
بها إسرائيل، وأي نقض ألي من بنودها من طرف إسرائيل يخوله كرئيس لدولة ذات سيادة الرد سياسياً                 

  ودبلوماسياً بما يتناسب مع الخرق اإلسرائيلى
 7/4/2011، قدس برس

  
  لقدس في ا"إسرائيل"المنظمة العربية للتربية والثقافة تدعو لوقف انتهاكات  .54

المجتمع الدولي للتحرك السريع والفعـال      ) الكسوا(دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       : )وام(
  .على مدينة القدس المحتلة ” اإلسرائيلية“للحيلولة دون تكريس السيطرة 

ـ        ” إسرائيل“وأشارت المنظمة في بيان، أمس، إلى أن         ة تستغل التحوالت الكبرى التـي تـشهدها المنطق
العربية لتسريع تنفيذ مخططاتها االحتاللية، وتوسيعها على حساب الشعب الفلسطيني عامـة ومـواطني              

  .القدس بخاصة 
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وأكد البيان أن المجتمع الدولي بكل أعضائه ومنظماته يبقى مسؤوالً ومطالباً بالعمـل لتنفيـذ قـرارات                 
قوق الوطنية الفلسطينية وخدمـة للـسالمة       الشرعية الدولية ومقتضيات القانون الدولي اإلنساني حفظاً للح       

  . واألمن 
 8/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  السلطة الفلسطينية قادرة على تأسيس دولة: البنك وصندوق النقد الدوليان .55

 حصلت السلطة الفلسطينية على تصديق من البنك وصندوق النقد الدوليين بأنهـا             : محمد سعيد  - واشنطن
إذا «وقال البنك الدولي في تقرير أصـدره أمـس، إنـه            . ة اقتصاد دولة مستقلة   قادرة بالكامل على إدار   

حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال وتقديم الخدمات العامـة إلـى                
  .»الشعب الفلسطيني، فإنها تكون في وضع جيد لتأسيس دولة في أي وقت في المستقبل القريب

ندوق تقريريهما إلى لجنة االرتباط الخاصة، المؤلفة من الجهـات المانحـة والـسلطة              وقدم البنك والص  
: ويبحث التقرير مجالين رئيـسيين، همـا      .  نيسان الجاري  13الفلسطينية، التي ستجتمع في بروكسل في       

  .مدى قوة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وآفاق النمو االقتصادي الفلسطيني المستدام
ير تقويمهم التقديري للوضع الذي نقلوه إلى لجنة االرتباط الخاصـة أثنـاء انعقـاد               وكتب واضعو التقر  

والحظوا أن قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغا مـستوى              . اجتماعها السابق 
 إال  ،»اإلصالحات الكبيرة التي ال تزال تنتظر الـسلطة الفلـسطينية         «وأكدوا أنه رغم    . رفيعاً من التطور  

  .»عن اإلصالحات التي تواجهها الدول األخرى ذات الدخل المتوسط«أنها ال تختلف 
التقويم التقديري لناحية مستوى استدامة النمو االقتصادي فـي الـضفة الغربيـة             «وقال البنك الدولي إن     

ستوى النمـو    لم %9.3فالتقرير يشدد على أن التقديرات البالغة       . »وقطاع غزة ال يزال معرضاً للمخاطر     
 تعكس انتعاشاً، مقارنةً بالقاعدة المتدنية جداً التي بلغها ذلك المـستوى أثنـاء              2010االقتصادي في عام    

وال يزال هذا النمو محصوراً، بصفة أساسية، في قطاع السلع غير القابلة للتبادل             . اندالع االنتفاضة الثانية  
  .ى قيادة هذا النمو بصورة رئيسيةالتجاري، فيما تبقى الجهات المانحة هي التي تتولّ

وتالحظ هيئة مؤلفي التقرير أن المعونات هي التي تبقي الكثيرين من الفلسطينيين يعيـشون فـوق خـط              
، فيما انتفعـت نـسبة      %37.4الفقر، وال سيما في قطاع غزة، حيث ال يزال معدل البطالة عند مستوى              

  .2009من المساعدات االجتماعية في عام ) لقطاع من السكان الفلسطينيين في الضفة وا%71(» مذهلة«
لكن البنك والصندوق أعربا عن قلقهما من االعتماد الزائد على المساعدات األجنية، وقاال إن معدل النمو                

  .الحالي لن يستمر من دون تخفيف إضافي للقيود اإلسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة
، لكن  »نابض بالحياة « النمو المستدام يعتمد على وجود قطاع خاص         وقال واضعو تقرير البنك الدولي إن     

في ظل بقاء القيود اإلسرائيلية المفروضة على إمكان الوصـول          «انبعاث ذلك النمو أمر ال يحتمل حدوثه        
إلى الموارد الطبيعية والحصول عليها والنفاذ إلى األسواق، لطالما بقيـت التكـاليف المتزايـدة لتنفيـذ                 

  .وما يرتبط بها من نظام اإلغالق، تردع المستثمرين عن االستثماراألعمال، 
وحثّ واضعو التقرير السلطة الفلسطينية على االستمرار في إرساء قواعد البنى التحتيـة التـي تُمكّـن                 

، مشيرين في الوقت نفسه إلى الحاجة لتبنّي        »القطاع الخاص من النمو عندما تتأسس السلطة الفلسطينية       «
  .»نظام مالئم إلدارة الحدود والجمارك«، وتأسيس وإقامة »جية تجارية متماسكةاستراتي«

إعـادة  «وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شيرمن، إن               
 للمؤسسات  فبينما نثني على األداء القوي    . بناء القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني تمثل إحدى األولويات       

  إسرائيل : إن جميع األطرف مطالبة بالعمل    . الفلسطينية، فإن لدينا بواعث قلق بشأن آفاق النمو االقتصادي        
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لكن نظام اإلغالق يبقى العقبة األكثر أهمية بين العقبات التي تقف           . والسلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين   
  .في وجه حيوية ونشاط االقتصاد الفلسطيني

8/4/2011، بيروتخبار، األ  
  

  روسيا تدعو إلى حوار سلمي في الشرق األوسط .56
دعا الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في اجتماع مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني              : )أ.ب  .د  (

في موسكو، أمس، إلى إجراء حوار سلمي لنزع فتيل االضطرابات التي تجتاح الشرق األوسط وشـمال                
ائل إعالم محلية عن ميدفيديف قوله إن موسكو تأمل أن يتم عودة االستقرار في أنحاء               ونقلت وس  .إفريقيا

  .المنطقة بوساطة الدعم الدولي عبر األمم المتحدة 
8/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
   من الضروري تحقيق تقدم سريع على طريق إقامة الدولتين:ركليم .57

ركل بعد اجتماعها أمس في برلين مع رئيس        ية أنغيال م  شددت المستشارة األلماني  :  اسكندر الديك  -برلين  
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ناتنياهو أكثر من مرة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل،               

  . الستعادة مفاوضات السالم في الشرق األوسط» تحرك ما هذه السنة«وأهمية تحقيق 
 في العالقات بينها وبين نتنياهو على خلفية ما ذكر عن غضبها            ركل رداً على سؤال وجود تعكّر     يونفت م 

. من كالم قاله األخير عن لسانها العام الفائت قائلة إنه من الطبيعي وجود اختالفات في وجهات النظـر                 
وعما إذا كانت حكومتها ستعترف بدولة فلسطينية في حال طرحت السلطة الوطنية الفلسطينية األمر على               

نحن مع حل الدولتين، ونعتقد أن اعترافاً أحادي الجانب ال يـساعد،      «: مة لألمم المتحدة قالت   الجمعية العا 
  . »ومن الضروري تحقيق تقدم سريع على طريق إقامة الدولتين

8/4/2011، الحياة، لندن  
  

  سرائيليينوكرانية سلمته لإلالشرطة األ.. بو سيسي لم يخطفأ: وكرانيأ يعضو برلمان .58
وكراني جينادي موسكال    نيسان عن عضو البرلمان األ     7يوم الخميس،   " حرونوتأيعوت  يد"نقلت صحيفة   

ن السيسي لم   أولية في قضية المهندس الفلسطيني ضرار ابو السيسي، مؤكدا          كشفه عن نتائج التحقيقات األ    
 .ليينسرائييختطف على يد جهاز الموساد االسرائيلي، وانما جرى تسليمه من قبل الشرطة االوكرانية لإل             

ضافت الصحيفة ان عضو البرلمان االوكراني شدد على انه وفقا لتحقيق برلماني اولي، فان الـشرطة                أو
 هذا الطلب بأن    "سرائيلإ"، وقد بررت    "سرائيلإ"لـبو السيسي وتسليمه    أاالسرائيلية تقدمت بطلب اعتقال     

نفس الوقت فانه مطلوب لالمن     نما يسعى للحصول على المواطنة، وب     إابو السيسي ليس مواطنا اوكرانيا و     
سرائيلية معلومات عن تحرك ابو السيسي في اوكرانيا، ممـا سـاعد           سرائيلي، حيث قدمت الشرطة اإل    اإل

الشرطة االوكرانية على العثور عليه في القطار المتوجه الى كييف، حيث تم انزاله بـالقوة مـن قبـل                   
سرائيليين، الذين نقلـوه  من اإلصر من رجال األ   الشرطة وتوجهوا به الى المطار، حيث كان بانتظاره عنا        

  ."سرائيلإ"مباشرة الى 
ضافت الصحيفة ان عضو البرلمان سيطالب بفتح تحقيق جنائي بصدد تعاون الشرطة االوكرانية مـع               أو
 تتنـاقض مـع القـانون    "سـرائيل إ"ـبو السيسي ل  أ في هذا الموضوع، خاصة ان عملية تسليم         "سرائيلإ"

  .وكرانيالجنائي األ
8/4/2011، السبيل، عمان  
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  "الجزيرة"قناة ملياردير يهودي يطلق فضائية لمواجهة  .59
ـ      " الكسندر مشكفيتس "يعتزم الملياردير اليهودي     :واشنطن ، "إسـرائيل "ـإطالق فضائية دولية مواليـة ل

وقـال  . لمجابهة قناة الجزيرة التي وصفها بصاحبة أعنف حملة تحريض إعالمية ضد إسرائيل واليهـود             
 آسيوي خالل مؤتمر القيادات اليهودية في واشنطن، الذي         -مشكفيتس رئيس الكونغرس اليهودي األورو      

، ان القناة ستنطلق في غضون أربعـة        "مجابهة ظاهرة عدم شرعية إسرائيل    "عقد هذا العام تحت عنوان      
  .أشهر بأربع لغات تتصدرها العربية

ليهودية الذي يعقد في واشـنطن، الجزيـرة بأنهـا          ووصف مشكفيتس رئيس المؤتمر السنوي للقيادات ا      
 واليهود في مختلف دول العالم، ورأى حتميـة مجابهـة فـضائية             "إسرائيل"التحدي األعظم الذي يواجه     

الجزيرة بقناة ال تقل في مستواها االعالمي عن كبرى الفضائيات في مختلف دول العـالم، معتبـراً أن                  
وادعى أن معظـم القنـوات اإلعالميـة ال          .ملة ممنهجة للتحريض  الدولة العبرية تتعرض لما وصفه بح     

نتعرض للهزيمة كل يـوم فـي       : "تتحرى الحقيقة والدقة في تناولها للقضايا ذات الصلة بإسرائيل، وقال           
: " وتـابع   ". الحرب اإلعالمية الضروس، الرامية لتشويه صورة إسرائيل واليهود في مختلف دول العالم           

 القاضي اليهودي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون شخص متعقل، لم يرغب فـي             إنني على يقين بأن   
حقيقة األمر في المساس بدولة اسرائيل، غير أن كل ما يراه اليوم تلو اآلخر عبر وسائل االعالم، كان له                   

التـي نفـذها الجـيش      " الرصـاص المـصبوب   "بالغ األثر السلبي على صياغته للتقرير الخاص بعملية         
  ".ئيلي بقطاع غزة، فما شهده غولدستون وغيره حرب إعالمية معادية إلسرائيلاإلسرا

8/4/2011، الراية، الدوحة  
  

   رغم اإلنجازات الكبيرة من المستقبلقلق يسيطر على الشعب اليهودي: ويكيليكس .60
/ مـايو قالت برقية دبلوماسية أميركية، كتبها السفير األميركي بإسرائيل ريتشارد جونز يوم السادس من              

 بمناسبة زيارة الرئيس السابق جورج بوش إلى إسرائيل للمشاركة باحتفاالت الذكرى الستين             2008أيار  
إلعالن اليهود دولتهم على أرض فلسطين، إن القلق من المستقبل يسيطر على الشعب اليهـودي رغـم                 

 إيران في صب الـدعم      إن نجاح "ويكمل جونز قائال     .اإلنجازات الكبيرة التي تحققت على كافة األصعدة      
وحركـة  ) اللبنـاني (المباشر في صلب النزاع العربي اإلسرائيلي من خالل عالقاتها بسوريا وحزب اهللا             

  ".بالتهديد) اإلسرائيلي(حماس، يساهم في الشعور 
رغم النجاحات الدبلوماسية الكبيرة والمتمثلة في      "ويمضي جونز في تحليل أسباب قلق اإلسرائيليين ويقول         

دات السالم مع مصر واألردن، فإن اإلسرائيليين قلقون من طبيعة العالقة المهترئة مع مصر، وهـم           معاه
يقول جـونز    و ".مبارك) الرئيس المصري السابق  (غير واثقين من طبيعة القيادة المصرية التي ستخلف         

هم الفلـسطينيين   اإلسرائيليون يرون عالقاتهم مع جيران    ) إسرائيل(وبالنظر إلى منطقة أقرب إلى الوطن       "
ففي أعقاب االنتفاضة الثانية، بدأت نسبة كبيرة من اإلسرائيليين بتقبل فكرة الحاجـة             . تتبدل هي األخرى  

رغـم أن النـسبة     (إلى دولة فلسطينية وتخلي إسرائيل عن السيطرة على معظم أجزاء الضفة الغربيـة              
  )".وظروف إنجاز ذلك االنسحابالمئوية بشكل دقيق ال زالت محل خالف، كما هو الحال مع توقيت 

لقد ولّت تلك األيام، عندما كان الكثير من اإلسرائيليين يحاجون فـي حقيقـة              "ويمضي جونز في تحليله     
 تستمر فـي    -رغم أنها قلة ذات صوت مسموع وذات عزم       –وجود هوية فلسطينية، واليوم قلة قليلة فقط        

رئيس الوزراء  . ة الغربية ألسباب دينية وتاريخية    المجادلة بضرورة أن تعيد إسرائيل السيطرة على الضف       
تسيبي ليفني اللذان ترعرعـا     ) وقت كتابة البرقية  (إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية     ) وقت كتابة البرقية  (

سياسيا على عقيدة تدعو إلى حق إسرائيل في كامل القدس والضفة الغربية، هم اليوم أمثلة كبيرة علـى                  
وا مقتنعين بأن حل الدولتين وتسوية مؤلمة لموضـوع األرض، سـوف يمكنّـا             اإلسرائيليين الذين أصبح  

  ".إسرائيل من الحفاظ على هويتها كدولة يهودية ديمقراطية
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لكن الدبلوماسي األميركي يشير أيضا إلى مشكلة انعدام ثقـة إسـرائيلية ذات قاعـدة واسـعة بقـدرة                   
 العسكريين واألمنيـين    "إسرائيل"، وإن قادة    "لإسرائي"ـالفلسطينيين على إدارة أرضهم بطريقة مرضية ل      

لديهم شكوك قوية في قدرة السلطة الفلسطينية على التصدي لحماس، وإنهم ال يريدون أن يروا ما حـدث             
  .في غزة يتكرر بالضفة الغربية

8/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

  نكار العدالة للضحاياهو إ بسحب تقرير غولدستون "إسرائيل"مطالبة ": العفو الدولية" .61
وصفت منظمة العفو الدولية، أمس، مطالبة حكومة الكيان األمم المتحدة بسحب تقرير غولدستون، بأنهـا               

عن المنظمة قولها   ” يو بي آي  “ونقلت   .محاولة لتجنب المساءلة عن جرائم الحرب وانكار العدالة للضحايا        
 نشر القاضي غولدستون مقـال رأي بـصحيفة         ادعت بأن سلوكها جرى تبريره في اعقاب      ” إسرائيل“إن  

واضافت أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا ووزير         . األسبوع الماضي   ” واشنطن بوست “
  .في حكومته إلى سحب التقرير بأكمله بعد نشر غولدستون مقاله

هـذه  “عفـو الدوليـة     وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في منظمـة ال             
االدعاءات هي سوء فهم متعمد لتعليقات القاضي غولدستون، ويتعين على المجتمع الـدولي أن يـرفض                

  .” بشدة هذه المحاوالت للهروب من المساءلة، والتصرف بحزم من أجل العدالة الدولية
مجلس األمن في أقـرب  ضمان تقديم تقرير غولدستون إلى “ودعا لوثر الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى  

  .” فرصة ممكنة للنظر في إمكانية إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية
ال توفر األساس القانوني الكافي لسحب التقريـر الـذي          “وأضاف أن تعليقات غولدستون في مقال الرأي        

  .” تمت مناقشته وإقراره من مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة
8/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
    إسرائيليينكانت تنقل تالميذ حافلةعلى الواليات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية  .62

أدانت الواليات المتحدة الهجمات الصاروخية وعبرت عن قلقها بشأن السالح الذي استخدم فـي              : وكاالت
فة مضادة للدبابات اطلقـت     صابتها قذي إلى منازلهم حين    إ  إسرائيليين  كانت تنقل تالميذ    التي اصابة الحافلة 
نشعر بقلق على نحو خـاص بـشأن        «وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر        . من مدى بعيد  

واشار الى ان كل الدول      .»التقارير التي تبين استخدام سالح متقدم مضاد للدبابات في هجوم على مدنيين           
  .حة والذخيرةسلمن الدولي بمنع تهريب األملزمة بموجب قرارات مجلس األ

8/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  الوضع االقتصادي في غزة أعلى بقليل من أزمة اقتصاديةتريد " إسرائيل" ":ويكيليكس" .63
االلكتروني جوليان أسانج، في مقابلة أجرتها معـه        ' ويكيليكس'قال مؤسس موقع    :  يو بي اي   -تل أبيب   
ثائق تضمنت معلومات حول إسرائيل لكن وسائل اإلعـالم         ، أنه تم تسريب و    'يديعوت أحرونوت 'صحيفة  

تصف لقاء مندوبين امريكيين مع مسؤولين إسـرائيليين        'الكبرى تجاهلتها وإحدى هذه الوثائق هي برقية        
قالوا بشكل علني إن السياسة االقتصادية اإلسرائيلية في غزة تقـضي بـأن يكـون مـستوى الوضـع                   

  .'زمة اقتصادية وإنسانية وبحيث يكون الرأس فقط فوق الماءاالقتصادي في غزة أعلى بقليل من أ
هذا يتناقض تماما مع االدعاءات اإلسرائيلية الرسمية بأن الحصار على غـزة هدفـه             'وأضاف أسانج أن    

منع تهريب األسلحة فقط وليس له عالقة باألزمة اإلنسانية، ولم تنشر أي وسيلة إعالم كبيرة هذا األمـر                  
  .'لتي ينبغي إحداثهاولم تحدث الضجة ا
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سيكشف تفاصيل ويوفر أدلة على أمور كثيرة كانت حتى اآلن          'وأكد أسانج أن نشر الوثائق حول إسرائيل        
  .'بمثابة تكهن أو اشتباه أو أنكم لم تتمكنوا من نشرها بسبب الرقابة العسكرية

ام االمـريكيين مـواد     ويظهر في إحدى هذه الوثائق أن رئيس الموساد السابق مائير داغان استعرض أم            
استخبارية يظهر منها أن الضغوط التي مارستها دول أوروبية على إيران أدت إلى نتـائج وأن داغـان                  
ادعى بأن هذا دليل على أن لدى إيران حساسية من الضغوط وأنه يجب العمل بحزم ضدها ومـن دون                   

ـ (وتقتبس إحدى البرقيات رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي          .توقف يوفـال ديـسكين يقـول     ) شاباكال
يتزايد الشعور لدى المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم منعزلـون عـن الدولـة              'لمندوبين امريكيين إنه    

  .'ويميلون إلى وصف أنفسهم كعرب وأحيانا كمسلمين بدال من إسرائيليين
ال 'وأنهـم   '  العـدو  دول'مع  ' مغازلة'ويهاجم ديسكين أعضاء الكنيست العرب بشدة ويقول إنهم في حالة           

  .'ينشرون األفكار والقيم الديمقراطية اإلسرائيلية ويستغلون حصانتهم الدبلوماسية
معظم المشاكل أثارها الالجئون الذين تم السماح بعودتهم إلى إسـرائيل وأحـضروا             'وادعى ديسكين أن    

بسبب عجزها اضـطر    'ة ألنه   وتبين الوثيقة أن ديكسين انتقد الشرطة اإلسرائيلية بشد        .'معهم أفكارا سيئة  
في إشارة إلى عضو الكنيست بشارة الذي غـادر إسـرائيل           ' الشاباك إلى التدخل في قضية عزمي بشارة      

  .وتشتبه أجهزة األمن اإلسرائيلية بأنه تخابر مع حزب اهللا خالل حرب لبنان الثانية
أن رئيس الدائرة السياسية ـ  ويظهر من الوثائق أن ديسكين حظي بتقدير كبير من الجانب االمريكي كما 

  .األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد يحظى بتقدير مشابه من االمريكيين
8/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
  قامة دولة فلسطينية مستقلةإدعم حل الدولتين من خالل ن: وزير الخارجية النمساوي .64

وزير الخارجية ناصر   خالل لقائه   دكتور ميكائيل شبندلجير    ال  وزير الخارجية النمساوي   قال:  بترا –عمان  
قامة دولة فلسطينية مـستقلة تعـيش بـامن         إن بالده تدعم حل الدولتين من خالل        إجودة في عمان امس     

  .وسالم الى جانب اسرائيل ضمن المرجعيات الدولية
 واعدا بممارسة ضغط    وطالب شبندلجير بإنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للسكان          

  . كبير في االتحاد األوروبي من أجل رفع هذا الحصار ودعم قطاع غزة
8/4/2011، الدستور، عمان  

  
  جالء دبلوماسييها من كوت ديفوارإ تطلب مساعدة فرنسا في "سرائيلإ" .65

ساعدة  طلبت الم  "سرائيلإ"ن  أمس الخميس   أقال وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه       :  وكاالت -عواصم  
جالء دبلوماسييها من ساحل العاج حيث تتقاتل القوات الموالية لكل من مرشـحي الرئاسـة    إالفرنسية في   

  .المتنازعين لوران غباغبو والحسن واتارا
8/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
  عبوة ناسفة تنفجر بالقرب من كنيس يهودي في لوس أنجلوس .66

في لوس انجليس بالواليـات     ,يوم الخميس ,رب من كنيس يهودي   انفجرت عبوة ناسفة بالق    :القدس المحتلة 
  .وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية على موقعها اإللكتروني, المتحدة األمريكية

وقامت قوات كبيرة من    , وأضافت الصحيفة أن انفجار العبوة تسبب في حدوث فوضى عارمة في المكان           
  . ء المنازل المجاورة من سكانهاالشرطة األمريكية بإغالق المكان وإخال

8/4/2011، وكالة قدس نت  
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  التهدئة مصلحة مشتركة:  والمقاومة"إسرائيل" .67
تزامن تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية على غزة مع التظاهرات الـشبابية           : مركز الجزيرة للدراسات  

وب الحكومة المقالة والسلطة معهـا،      الفلسطينية المطالبة بإنهاء حالة االنقسام بين القوى الفلسطينية وتجا        
 فلسطينياً، نصفهم من المدنيين، وجرح العـشرات        17فقتل الجيش اإلسرائيلي في غضون أسبوعين نحو        

  .في عمليات قصف استهدفت التجمعات المدنية الفلسطينية
تحديـداً  وقد كان واضحاً أن إسرائيل تغير قواعد اللعبة التي حكمت سلوكها إزاء حركـات المقاومـة، و           

فمع أن إسرائيل، منـذ انتهـاء       . 2009حركة حماس، منذ انتهاء حربها األخيرة على القطاع مطلع عام           
الحرب األخيرة، حرصت على تحميل حركة حماس المسؤولية عن أية عملية إطالق صواريخ تقوم بهـا                

بل حرصت على عدم    مجموعات المقاومة األخرى، بوصفها الحركة التي تحكم القطاع، إال أنها في المقا           
المس بعناصر الحركة، وتحديداً عناصر جهازها العسكري، واكتفت باستهداف مراكـز تـدريب تابعـة               

مع العلم، أن الجهاز العسكري لحماس لم يبادر منذ انتهاء الحـرب إلـى إطـالق                . للحركة غير مأهولة  
يقوم بها الجيش اإلسـرائيلي     صواريخ على المستوطنات اليهودية واكتفى بالتصدي لعمليات التوغل التي          

  .داخل القطاع
لكن الجيش اإلسرائيلي فاجأ الفصائل الفلسطينية، قبل أسبوعين، عندما قامت طائراتـه بقـصف موقـع                

. تدريب تابع لحماس أثناء تواجد عناصر الحركة بداخله، مما أدى إلى استشهاد عنصرين، وجرح ثالـث               
 سلباً على التحركات الجماهيرية والشبابية الفلسطينية التـي         وقد أرادت إسرائيل من هذا التصعيد التأثير      

دعت إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، على اعتبار أن نجاح هذه التحركات في تحقيق هدفها يعني حرمان                
إسرائيل من أهم انجاز استراتيجي قدمه لها الفرقاء في الساحة الفلسطينية، وهو الفـصل بـين الـضفة                  

  .زةالغربية وقطاع غ
لم تتوقع دوائر صنع القرار في إسرائيل رد حركة حماس الصارم على اسـتهداف عناصـرها، إذ قـام                   

آذار الجاري، وفي أقل من سـاعة بـإطالق         /الذراع العسكري للحركة في فجر التاسع عشر من مارس        
  . القطاععشرات الصواريخ والقذائف على المستوطنات والمواقع العسكرية اإلسرائيلي الواقعة في محيط

  أثمان باهظة: التصعيد اإلسرائيلي
إثر ردة فعل حماس التي فاجأت األوساط اإلسرائيلية نشب خالف جدي داخل أروقة صنع القرار في تل                 
أبيب، إذ طالبت القيادات العسكرية باستغالل ما قامت به حماس لتبرير القيام بحملـة عـسكرية كبيـرة                  

وقـد أيـد    . واغتيال عدد كبير من قادتها السياسيين والعسكريين      تستهدف ضرب البنى التحتية للمقاومة،      
الجيش هذه المطالب، وكذلك ممثلو اليمين المتطرف في الحكومة، والمعارضة برئاسة حزب كاديما الذي              

في حين رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أيهود بـاراك، ألنهمـا              . يمثل يمين الوسط  
لها يعني التورط في شن حملة برية تضطر إسرائيل خاللها إلى إعادة احتالل منـاطق               اعتبرا االستجابة   

واسعة من قطاع غزة، وفضال العودة ألصول اللعبة القديمة، من خالل الرد بشكل موضعي علـى كـل                  
  :وقد استند موقف نتنياهو وباراك إلى األسباب التالية. عملية إطالق صواريخ تتم من قطاع غزة

 نتنياهو أنه يتوجب على إسرائيل الحصول على غطاء دولي لشن أية حملة برية واسعة علـى                 يدرك. 1 
قطاع غزة، في حين أنه يعلم أن حكومته تعيش عزلة دولية بسبب تحميلهـا مـسؤولية فـشل العمليـة                    

  .التفاوضية لرفضها تجميد االستيطان
 والتي أدت إلى تدني مكانتها الدوليـة،        الزالت إسرائيل تواجه تداعيات حربها األخيرة على القطاع       . 2 

حيث أججت الجرائم اإلسرائيلية الدعوات في أرجاء العالم إلى نزع الشرعية عن مواصلة احتالل الضفة               
مـع  . مرشح لمزيد من التفاعل في المحافل الدوليـة       " غولدستون"الغربية وقطاع غزة، السيما أن تقرير       

ت الفلسطينية الداعية لالعتراف بدولة فلسطين، وهي التحركات التي         العلم أن إسرائيل تقاوم حاليا التحركا     
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وقد أدرك كثير من المحللين اإلستراتيجيين في إسـرائيل أن الحـرب            . حظيت بدعم كثير من دول العالم     
  .األخيرة على غزة كانت نجاحا تكتيكيا متواضعا وفشال استراتيجيا كبيرا

اج إلدارة أوباما، التي سيكون من الصعب عليها تبرير تدخلها         الخشية من التسبب في مزيد من اإلحر      . 3 
  .في ليبيا إلنقاذ المدنيين وغض الطرف عن قيام إسرائيل بقتل المدنيين في غزة

لقد أدت الثورات المشتعلة في عدد من البلدان العربية إلى إحداث تغيير في البيئة اإلقليمية جعل تـل          . 4 
وقيـام إسـرائيل    . لتي كان تسمح لها بمواصلة العدوان على الفلسطينيين       أبيب تخسر كثيرا من األوراق ا     

بعمل عسكري كبير ضد القطاع يحمل في طياته مخاطرة كبيرة إلسرائيل، قد تتمثل في ردود فعل عربية                 
فعلـى سـبيل المثـال، توقـف        . غير متوقعة بفعل تأثير الرأي العام العربي الذي لم يعد معطى هامشيا           

كثيراً عند التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية المصري نبيل العربي من مغبة قيام إسرائيل              اإلسرائيليون  
  .بشن عدوان على القطاع
  الزمن في صالح المقاومة

باستثناء بعض المجموعات الهامشية، فإن معظم الفصائل الفلسطينية تدرك أن االنجرار لمواجهة جديـدة              
 فالتوسع في إطالق الصواريخ، السيما إذا أوقعـت قتلـى فـي             مع إسرائيل ال يخدم المصلحة الوطنية،     

الجانب اإلسرائيلي أو مست المرافق اإلستراتيجية الهامة التي تقع في محيط القطاع، قد يعمل على تآكل                
في نفس الوقـت، فـإن الفلـسطينيين        . الموقف الدولي الرافض لشن عدوان إسرائيلي كبير على القطاع        

يا تقتضي مراكمة أسباب القوة عبر تهريب الـسالح، وعـدم االنجـرار إلـى               يدركون أن المصلحة حال   
مواجهة مع إسرائيل في ظل ميل موازين القوى لصالحها بشكل جارف، إلى جانب االنتظار حتى تستقر                
األوضاع في العالم العربي، السيما في مصر، والتنسيق مع الحكومات المنتخبة بعد الثورات الديمقراطية              

  . العربيفي العالم
  خاتمة

إن العودة إلى قواعد التهدئة غير المعلنة باتت في الوقت الحالي مصلحة إسرائيلية فلـسطينية مـشتركة،                 
لكنها ال تنفي المفاجآت، السيما أنه تبين بالدليل القاطع أن القيادة العسكرية في إسرائيل تجاوزت في كثير                 

في نفس الوقـت، هنـاك     .  استفزاز المقاومة الفلسطينية   من األحيان تعليمات القيادة السياسية وبادرت إلى      
ال يكفي أن تكون محقـاً، بـل        : "بعض المجموعات الفلسطينية ال تقبل العمل وفق القاعدة الذهبية القائلة         

  ".يجب أن تكون حكيماً
  7/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  نشيج اعتذار.. الى قاماتكم العالية .68

  فراس أبو هالل
  الموقف، موقفنا، من عتمة 

  إلى عتمة السجن، 
  !نشيج اعتذار... تخط قلوبنا اآلثمة، إلى قاماتكم العالية

  ألننا نسينا في زحمة الذل،... اعتذار
رجاال ونساءا، زاحموا الموت، ليصنعوا حريتنا، فدفعوا ثمنا لذلك حرية أجسامهم، ال أرواحهـم، فيمـا                

  .عف، واإلنكسارظلت أرواحنا حبيسة في زنازين الخوف، والض
  اعتذار ألننا انتظرنا طويال،

  وانشغلنا كثيرا، واختلفنا على كل شيء،
  ..اختلفنا على فتح المعابر

  ... وشكل التظاهر 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2109:         العدد       8/4/2011 الجمعة :التاريخ

  !وعلى من يملك ختم جواز السفر
  ...اختلفنا على عدد الحجاج والمعتمرين

  وعلى فواتير الكهرباء
  ... العلمولون ... ورقة التوت ...  وعلى الورقة المصرية 
  :اختلفنا على كل شيء

 فلم يبق لدينا من العمر، وقتا، لنعطي لسادتنا األسرى، جزءا مما يستحق الرجال الذين أعطـوا كثيـرا،              
  :وضحوا كثيرا، وانتظروا كثيرا، وغابوا بين زنزانتين

ن شـوقا،   ، رجاال ونساءا، يـذوبو    - منذ سنين    -سجن العدو، وسجن الشقيق الذي لم ينتبه أن في العزل         
لسماع رسالة حب، أوقصيدة شعر، أو سالم من أخ لم تلده أمهاتهم، يطير عبر أثير اإلذاعات، أو يخـط                   

  .على عجل بمداد القلم
****  

  !من عتمة الموقف إلى عتمة السجن، تطير البالبل فوق ساحات زنازينكم، لتغني لكم،  نشيج اعتذار
  ... إلى ركن بعيد لنذرف دمعنا الباردونأوي ... نشيح بأوجهنا حتى ال ترانا أعيننا

فتجف الدموع خجال وألما، وتصفر كل السنابل في أرواحنا، وتذوب لدينا الفوارق بين الـصباح وبـين                 
  !المساء، وبين الشهيق وبين الزفير، وبين الحبور وبين األلم

لـسمع، لكلمـات    ا" خانيونس  " تجف الدموع، وتغدو خطوطا من الملح، فوق الوجوه، حين تصيخ أزقة            
يعود كما عرفتـه    " عزل الرملة   "تنهدها طفلها حسن سالمة، الذي صار قائدا، ولكنه لم يزل بين جدران             

  .وذات حنين، وخيبة أمل...األزقة، طفال يقلب دفتر الذكريات، ذات وجع
****  

كن، من عتمة الموقف، إلى عتمة السجن، نسرق بعضا من خيوط الشمس، ونرسلها بين قضبان زنـازين               
  !نشيج اعتذار... لترسم فوق جباهكن العالية

في سجن الشارون، ولكل النساء اللواتي غزلن بخيط الصمود، لباسا يواري سـوءة             " أحالم  " اعتذار، ل   
  .أمة ال تغار

  ...تمر الصباحات، على السجن دون صباح
  ه، أوغيمه، ، حامال مع شمس"الفورة " وتنتظر الحرائر، في كل يوم، صبحا يطل عليهن في 

  ...أو طلِّه، أو سأمه
  ...بريقا من األمل، أو بريقا من النصر، او بريقا من الموقف

موقفا، من أمة تجاوز التاريخ عن ذكرها، حين نسيت أن تاريخها يكتب بين جدران زنزانة، أوفي ظلمة                 
  !القبو، حيث تحرم شمس الضحى أن ترى وجوه الرجال، وأخوات الرجال

لقائد حسن سالمة واألسيرة المجاهدة أحالم التميمي وكافة المعتقلين فـي عتمـة زنـازين               الى األسير ا  • 
  .االحتالل

 8/4/2011  
  

  !ثمة من يريد تذويب قضية الالجئين .69
  خالد وليد محمود

تناقلت وسائل إعالم مؤخراً أن مجموعة من الشخصيات اإلسرائيلية بينها قادة سابقون في أجهزة الموساد               
الجيش أبدت استعدادها إلطالق مبادرة للسالم مع العالم العربي في ظل حجم الـضغوطات              و" الشاباك"و

  . لتحريك عملية السالم" إسرائيل " الدولية التي تقع على 
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المبـادرة  (التي حصلت على نسخة من الوثيقة فإن المبادرة تحمل اسم           " نيويورك تايمز "وحسب صحيفة   
 واستوحيت بشكل خاص من التغيرات التي تشهدها المنطقة وتمت          وتقع في صفحتين  ) اإلسرائيلية للسالم 

 ومجدداً عام   2002صياغتها كرد مباشر على مبادرة السالم العربية التي أصدرتها الجامعة العربية عام             
2007 .  

الخبر أعاله قد ال يكون جديداً وال مستغرباً بل هو جزء من مبادرات يتم طرحها وحياكتها وراء األبواب                  
غلقة كل فترة وأخرى ألسباب، منها جس نبض الفلسطينيين والعرب بقضية الالجئين وثمة طروحـات               الم

  . إسرائيلية معلنة وسرية تهدف إلى فرض حل لقضية الالجئين على حساب الدول التي يعيشون فيها
نـت عـودة    تعتبر أن قضية الالجئين قضية أمنية تؤثر في الطابع اليهودي للدولة، حتى لو كا             ) إسرائيل(

الالجئين إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وإذا كان هناك بعض مرونة فـي موقـف حركـات الـسالم                  
اإلسرائيلية من موضوع النازحين؛ فإنه بالنسبة لموضوع الالجئين ثمة إجماع لدى األحـزاب الـسياسية               

  . تمثل خطاً أحمر) إسرائيل(األخرى بكافة تالوينها على أن عودة الالجئين داخل 
العرب يبدو أن ثمة عجز واضح لديهم في التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين، هذا العجز يتـضخم                 

) إسـرائيل (يوماً بعد يوم، خاصة مع خيار السالم الذي تبنته الجامعة العربية، سيما أن الكـل يعلـم أن                   
بشأن التنازل عن هـذا     ترفض االعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، والمساومة الحالية نشطة           

  . الحق والخروج بحلول غامضة
ما استجد في اآلونة األخيرة أن ثمة مخططات إسرائيلية ظهرت للعلن من خالل وسائل إعـالم غربيـة                  
لشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفرض يهودية الدولة، وثمة تقارير خرجت من معاهد ومراكـز               

ب بحل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين من خـالل اسـتيعابهم فـي    أبحاث غربية يجري الحديث عنها تطال     
الدول المتواجدين فيها وفي أحسن الحاالت العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية وتحت إشراف ورقابـة               

  . إسرائيلية كاملة
ي ال أدري كما معظم المراقبين ما المصائر والمآالت التي سينتهي إليها أزيد من نصف الشعب الفلسطين               

ما هو الحل العادل لهـذه      : ، القمة العربية أكدت على حل عادل لقضية الالجئين ولكن السؤال المطروح           
القضية التي مضى عليها أكثر من ستة عقود؟الحل العادل من خالل تلبية رغبات الالجئين المنسجمة مع                

 أي مـشاريع لتـصفية      العدالة وقرارات الشرعية الدولية وبغير ذلك فإن الفشل المحتوم سيكون مـصير           
القضية ولن تؤدي إال الستمرار حالة التوتر واالحتقان التي سرعان ما ستنفجر وتهدد األمـن والـسالم                 

  . واالستقرار
يا مرحباً بحل يزيح مـرارة      : الذي يعاني قسوة العيش يردد ليالً نهاراً قائالً       " المقهور"الالجئ الفلسطيني   

اللعنة التي أصبحت ترافقه في أرضـه وفـي الـشتات، الالجـئ             الواقع وقساوة العيش، حل يبعد شبح       
الفلسطيني كتب عليه التيه، ينتظر حال منصفا ولكن جل ما نخشاه ويخشاه الالجئ نفسه هو أن يتم تذويب                  

  !قضيته والتعامل معها كفائض بشري أو كحمولة زائدة ليس إال
  7/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  دان في السوإسرائيلي إرهاب .70

  عبد الباري عطوان
نشعر بالخزي والعار في كل مرة تقدم فيها اجهزة االستخبارات االسرائيلية علـى انتهـاك حرمـة اي                  
عاصمة عربية، وتنفذ عملية اغتيال، او تنسف مواقع حيوية عربية، النه من المفترض ان هناك اجهـزة                 

متها التصدي لمثل هـذه االختراقـات       امنية، تخصص لها ميزانيات بعشرات الماليين من الدوالرات، مه        
  .واحباطها، بل وشن هجمات انتقامية مضادة، وهذا لم يحدث حتى اآلن



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2109:         العدد       8/4/2011 الجمعة :التاريخ

ما حدث قبل يومين في السودان، عندما اقدمت طائرات اسرائيلية على اطالق صواريخها علـى سـيارة         
االنظمة العربيـة   اجرة قرب مطار بورسودان، وحرقتها ومن في داخلها، يجسد حال الهوان التي تعيشها              

واجهزتها االمنية، فمن المفترض ان تكون المطارات العربية محصنة، بحكم وضعيتها الحساسة، ولكـن              
االسـرائيلي، واسـتباحته لالمـن والكرامـة        ' الموساد'يبدو ان ال حصانة الي هدف عربي امام تغول          

  .العربيين
ن العملية هذه كانت تـستهدف المجاهـد   الروايات متضاربة حول ما حدث في بورسودان، إحداها تقول ا     

العسكريين، وخليفة الشهيد محمـود المبحـوح الـذي اغتالتـه           ' حماس'اسماعيل االشقر احد قادة حركة      
مجموعة تابعة للموساد في امارة دبي قبل عامين تقريبا، ولكن الخطأ جاء بسبب فشل استخباراتي واضح                

عناية فائقة، وهو فشل راجع لعـدم وجـود عمـالء علـى             في تحديد هوية السيارة المستهدفة وراكبيها ب      
  .االرض

السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب عدم رصد الرادارات السودانية للطائرة التي نفذت هذه الجريمة                
وفي مثل هذه المنطقة الحساسة، حيث ال يتوقف هبوط الطائرات وصعودها في المطار المستهدف، وهل               

 مليـار دوالر سـنويا، وعقـوالً فنيـة     500 التي تملك عوائد نفطية تزيد عن     من المعقول ان هذه االمة    
  وعسكرية جبارة، غير قادرة على سد هذه الثغرات االمنية؟

طائرات اسرائيلية تغير على دير الزور في شمال شرق سورية وتقصف مفاعالً نووياً قيد االنشاء وتعود                
ا استخباراتية تنسف حافلة للحرس الثوري االيراني في        وخالي. ادراجها دون ان يرصدها او يطاردها احد      

قلب مدينة دمشق، واخرى تغتال الشهيد عماد مغنية، وثالثة الشهيد محمد سليمان في شرفة منزلـه فـي                  
  .الالذقية، وفي كل مرة يأتي الرد بحتمية االنتقام في الزمان والمكان المالئمين

لوقوف خلف هذا العمل االرهابي، وهددت باالنتقام هذه المرة         الحكومة السودانية اتهمت اسرائيل رسميا با     
دفاعا عن كرامتها، وانتهــاك سيادتها، وهو تهديد لم يصدر عندما اغارت الطائرات االسرائيلية علـى               
قافلة شمال الميناء نفسه ادعت انها تحمل اسلحة ايرانية في طريقها الى قطاع غزة عبر صحراء سيناء،                 

عني ان الكيل السوداني قد طفح وان الرئيس عمر البشير المعروف بعناده في الحق قـد                االمر الذي قد ي   
ينفذ تهديده هذا، او هكذا يأمل العديد من المواطنين السودانيين انفسهم مثلما جاء على ألسنتهم في مقابالت          

  .اذاعية
***  

ة االرهـاب، بـل ويخـوض       الذي يرصد مئات المليارات لمحارب    ' المتحضر'المصيبة ان العالم الغربي     
حربين في هذا المضمار، احداهما في العراق والثانية في افغانستان، ال يحرك ساكنا تجاه هذا االرهـاب                 
الرسمي االسرائيلي ومخاطره على امن العالم واستقراره، بل ان بريطانيا احدى الدول االكثـر نـشاطا                

مان مشروع قانون يعفي مجرمـي الحـرب        وحماسا في هذه الحرب، مررت حكومتها قبل ايام في البرل         
  .االسرائيليين من اي مالحقة قانونية امام محاكمها

اجهزة االستخبارات االسرائيلية تستخدم جوازات سفر بريطانية وكندية وفرنسية والمانيـة فـي اغتيـال         
واغـالق  في السفارة االسـرائيلية،     ' الموساد'الشهيد المبحوح فيأتي الرد هزيال على شكل طرد مندوب          

الملف كليا بعد ذلك، وكأن االنتهاك الفاضح لسيادة هذه الدولة او تلك، باستخدام جوازات سفرها جنحة او                 
  .مخالفة مرور

على ' الموساد'مثل هذه المواقف المائعة، بل والمتواطئة مع االرهاب االسرائيلي هي التي شجعت جهاز              
ف عاصمة اوكرانيا، وشحنه مخدرا الـى تـل    خطف المهندس ضرار ابو سيسي من قطار متجه الى كيي         

وهي تهم نفاها   ' حماس'ابيب ليظهر مكبال باالغالل امام إحدى محاكمها ومتهما بتطوير صواريخ حركة            
جميعا، واصر على انه مجرد مدير لمحطة كهرباء غزة، وال ينتمي الى اي فصيل فلسطيني، وهي التي                 
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يته االرهابية االخيرة قرب مطار بورسودان، وربما تـشجعه     تسببت في اقدام الجهاز نفسه على تنفيذ عمل       
  .لالقدام على علميات سرية اخرى ال يعلم إال اهللا مدى خطورتها

، وأوقفوا جميع عملياتهم الخارجية التي كانت تـستهدف مـصالح واهـدافاً             'االرهاب'الفلسطينيون نبذوا   
السبعينات والثمانينات، واستمعوا الى نـصائح      اسرائيلية في عواصم اوروبية، مثلما كان عليه الحال في          

المسؤولين الغربيين في ضرورة الكف عن العنف، واللجوء الى الحوار فهو االجدى للوصول الى نيـل                
  .حقوقهم المشروعة في اقامة دولة فلسطينية

وبـا،  آخر هجوم ضد اهداف اسرائيلية في اور      ' متطرفة'ثالثون عاماً مرت منذ تنفيذ مجموعة فلسطينية        
وثمانية عشر عاماً اكتملت منذ توقيع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات اوسلو، والنتيجة تـضاعف               
عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وبلوغه نصف مليون مـستوطن، وتوقـف               

  .كامل للمفاوضات وعملية السالم بالتالي
رفضت ' لجان المقاومة الشعبية  'و' الجهاد االسالمي 'و' حماس'طينية مثل   حركات المقاومة االسالمية الفلس   

االنجرار الى كل االستفزازات االسرائيلية، ونقل المعركة الى خارج االراضي المحتلة، رغـم تعـرض               
لالغتيال من قبل الموساد فـي دول       ) فتحي الشقاقي (والجهاد  ) المبحوح(قياداتها، وخاصة حركة حماس     

  .حليفة ألوروبااوروبية او 
ماذا لو خرج فصيل فلسطيني متطرف وقرر االنتقام بتنفيذ عملية هجومية ضد هدف اسرائيلي، سفارة او                
شخصية زائرة، في لندن او باريس او نيويورك او برلين، وكيف سيكون رد فعل الحكومـة المعنيـة او                   

  اجهزة االعالم؟
ة المعنية، اعالن حالة الطوارئ في صفوف االجهزة        اجتماع طارئ للحكوم  : اليكم تلخيصاً موجزاً للمشهد   

االمنية، استضافة السفير االسرائيلي في كل نشرات االخبار التلفزيونية واالذاعية والبـرامج الحواريـة              
المهمة وغير المهمة للحديث عن االرهاب الفلسطيني الذي يستهدف ليس فقط امن اسرائيل وانما اليهـود                

فالحكومة االسرائيلية تصر على اعتراف العرب بهويتها اليهودية وانهـا دولـة            في مختلف انحاء العالم،     
  .لكل يهود العالم

في اليوم التالي سيحتل خبر الهجوم العناوين الرئيسية لكل الصحف اليومية واسعة االنتشار، بافتتاحيـات               
بالتالي مـسؤولية   تتحدث عن عودة االرهاب الفلسطيني في اخطر صوره واشكاله، وتحميل الفلسطينيين            

  .ضد الدولة اليهودية المسالمة' االرهاب'انهيار العملية السلمية لنزوعهم نحو 
***  

االسرائيليون الذين يمارسون االرهاب في بورسودان، والخطف في اوكرانيا، واالغتيال في دبـي، لـم               
ـ        ' فيس بوك 'يتحملوا وجود موقع على      د االسـتيطان   يطالب بانتفاضة سلمية في االراضي المحتلـة ض

االسرائيلي، ومسؤوليته في عرقلة بل وقتل عملية السالم، وبذلوا جهوداً ضخمة الغالقه ونجحـوا فـي                
ذلك، واليوم تقدم مجموعة من المحامين اليهود على رفع دعوى قضائية ضد القاضي غولدستون الـذي                

قطـاع غـزة، بتهمـة      حول جرائم الحرب االسرائيلية فـي       ' تقريره المشهور 'تراجع بشكل مخجل عن     
  .االضرار بسمعة دولة اسرائيل

ان اعمال االرهاب االسرائيلية هذه تشكل تهديداً خطراً لالمن في معظم انحاء العالم الغربي، وتهديد امن                
المواطن وامن العواصم، النها تقدم العذر والحجة والذخيرة للجماعات المتطرفة التـي تتبنـى العنـف                

  .ال انتقامية كرد على هذا االرهاب الرسمي السافرواالرهاب لالقدام على اعم
العرب تقدموا بمبادرة سالم، وحاربوا االرهاب بشراسة، واعترفت حكومات عديدة باسرائيل وحقها فـي              
العيش واقامت عالقات دبلوماسية وتجارية معها، فكوفئ العرب، حكومات وشعوباً، باالهانـات واالذالل             

  .ية، وانما بالعمليات االرهابية في قلب مدنهم وسيادتهم الوطنيةليس فقط برفض مبادرتهم السلم
  8/4/2011، القدس العربي، لندن
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  اإلسالم والغرب .71

  أكمل الدين إحسان أوغلو
الثورات في تونس ومصر تعد إلى حد كبير أمثلة على االنتقال السلمي للسلطة بعد عقـود مـن الحكـم                    

  .ر في هذين البلدين وغيرهما من البلدان العربية قد فاجأ العالملكن التغيي. االستبدادي الذي ال يتزعزع 
قد هيمن على وسائل اإلعالم الغربية والجدل السياسي منذ أشهر، والعديـد            ” الربيع العربي “الحديث عن   

من المسلمين الذين يعيشون في الغرب يراقبون أيضاً األحداث في المنطقة عن كثب، وكلهم أمـل بـأن                  
ين سوف يستمتعون بحقوق أكبر وحريات والحماية تحت حكم القانون، وذلك كما الحـال              إخوتهم في الد  

  .عندهم لعقود عديدة
إن الوضـع الحـالي فـي ليبيـا        . لكن ليس هناك ضمان بأن تلك االنتقاالت سوف تكون نتائجها سلمية            

هو بمنزلة تحد لـيس     والبحرين واليمن مصدر للقلق الشديد، وإيجاد حلول سياسية عملية في تلك البلدان             
  .للعالم اإلسالمي فقط، ولكن أيضاً للغرب والمجتمع الدولي بأكمله

. إن من الخطأ أن نحدد العالقة بين العالم اإلسالمي والغرب فقط على ضوء الحركات الشعبية العربيـة                  
يقطنون ضـمن   اإلسالم في الغرب، أي القضايا المتعلقة بالمسلمين الذين         : هناك جانب آخر لتلك العالقة    

  .المجتمعات الغربية، وخصوصاً أوروبا
 تحت عنوان اإلسالم واألسلمة واإلسـالموفوبيا       2010أيار  /والتقرير الذي نشره مجلس أوروبا في مايو      

في أوروبا، أشار إلى أن أوروبا أصبحت موطناً للمسلمين لقـرون عديـدة، وأقـر بإسـهام الحـضارة                  
كن كما يالحظ التقرير أيضاً، فإن المسلمين فـي أوروبـا يـشعرون             ل. اإلسالمية في الثقافة األوروبية     

لقد أصبح هؤالء ضحايا للقوالب النمطية التي       . بالعزلة االجتماعية واإلساءة لسمعتهم والتمييز العنصري     
  .يتم وضعهم فيها بسبب تقاليدهم الدينية والثقافية

موفوبيا فـي وسـائل اإلعـالم المطبوعـة     إن هناك تصاعداً واضحاً لموجة الخطاب الذي يتميز باإلسال   
والمكتوبة وضمن األحزاب السياسية في أوروبا، فعلى سبيل المثال، حزب الشعب الـدنماركي، حـزب               
الحرية الهولندي، الجبهة الوطنية الفرنسية، حزب الشعب السويسري، رابطة الدفاع اإلنجليزية، الرابطة             

إن هناك أحزاباً مماثلة في أوروبا إما موجودة فعالً أو فـي            الشمالية اإليطالية وحزب الحرية النمساوي،      
  .طور النشوء

هذا الوضع هو تذكير لنا بالمعرفة غير الكافية بين العديد من األوروبيين في ما يتعلق بالجذور المشتركة                 
 إلـى   وهذا الوضع أيضاً بمرتبة إشارة للحاجة     . والروابط التاريخية التي تربط العالم اإلسالمي والغرب        

  .إقامة عالقات مبنية على أساس التفاهم والتسامح واالحترام والتنوع الثقافي
 عن الدين في الحياة العامة، أن إجمـالي        2010أيلول  /في سبتمبر ” مؤسسة بيو “لقد جاء في تقرير منتدى      

  مليون نسمة، وعدد المـسلمين فـي دول مثـل النمـسا    17عدد المسلمين في أوروبا الغربية يزيد على   
ويجب أن يتم دعـم     . أو أكثر من السكان     % 5وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وسويسرا يناهز        

  .وتشجيع هؤالء من أجل أن يلعبوا دورهم كامالً في كل من المجتمع والحياة العامة
جتمـع  إن منظمة المؤتمر اإلسالمي، بصفتها ثانية أكبر منظمة حكومية دولية، ملتزمة التعاون مـع الم              

لقـد ذكـرت فـي      . الدولي من أجل تعزيز وتدعيم السالم العالمي واالستقرار والوئام واألمن والتنمية            
مناسبات عدة أن منظمة المؤتمر اإلسالمي تسترشد بمبادئ االعتدال والحداثة، والمـستندات األساسـية              

ا الجديد، توفر خريطـة     لمنظمة المؤتمر اإلسالمي مثل برنامج عمل المنظمة لمدة عشر سنوات وميثاقه          
طريق تتميز بالرؤية المستقبلية، من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه اإلسالم في القـرن الحـادي                 

إن الثقافات المتنوعة يجب أن تكمل وتعزز بعضها بعضاً، ورعايـة التـسامح واالسـتقرار               .والعشرين  
  .م بعضها بعضاًوالرخاء تتطلب قيام المجتمعات والثقافات بالتواصل واحترا
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ال يعني أنه ال توجد كراهية ضد الديانات األخرى، ونحن المسلمين يجب أن             ” اإلسالموفوبيا“والكالم عن   
نمد يد العون من أجل التعاون في مكافحة العداء للسامية والعداء للمسيحية والمفاهيم المغلوطة عن الثقافة                

  .الغربية
ن عندنا، بينما المجتمع الدولي بأكملـه يحـارب الراديكاليـة           يجب أال نكون رهائن للمتطرفين الموجودي     

واإلرهاب، نحن نؤمن بقوة بأن هذا الجهد يجب أن يكون جزءاً من سعي عام يهدف إلى بناء عالم أفضل                   
مبني على أساس التنوع الثقافي، بحيث يتم احترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات األساسية              

  .بشكل الئق
ما أصبح أوباما رئيساً للواليات المتحدة األمريكية، وعد بفتح فصل جديد في العالقات بـين العـالم                 عند

لقد تحدث أوباما في أول زيارة خارجية له، كرئيس، مخاطبـاً البرلمـان التركـي               . اإلسالمي والغرب   
قة أمريكـا بالجاليـة     إن الواليات المتحدة األمريكية لم ولن تكون في حرب مع اإلسالم، إن عال            “: بالقول

نحـن نـسعى إلـى      . المسلمة والعالم اإلسالمي لم ولن تكون مبنية فقط على أساس معارضة اإلرهاب             
سوف نستمع بحرص، وسـوف  . مشاركة أوسع مبنية على أساس المصالح المشتركة واالحترام المتبادل     

سوف نظهر االحترام   . كة  نجسر الهوة في ما يتعلق بسوء التفاهم، وسوف نسعى ألن نجد أرضية مشتر            
سوف ننقل تقديرنا الشديد للدين اإلسالمي الذي قدم الكثير على مر العـصور             . وحتى لو لم نكن متفقين      

  .”من أجل تشكيل هذا العالم بما في ذلك في بلدي
بالرغم من العقبات الكثيرة على طريق إقامة عالقات جيدة، فإن هذه السنة يمكن أن تشكل فرصة فريـدة                  

ربمـا  . أجل إقامة مقاربة جديدة قائمة على التسامح والتفاهم بين شعوب العالم اإلسالمي والغـرب               من  
يجب علينا أن نتطلع إلى الجاليات اإلسالمية ضمن المجتمعات الغربية من أجل أن توفر القيادة والتوجيه                

و معمقة بين المـسلمين     ويجب أن يتم إيجاد المزيد من الفرص من أجل إقامة لقاءات عامة أ            . للمستقبل  
إن احتمالية عقـد مثـل تلـك        . وغير المسلمين واستدامتها، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي          

اللقاءات قد تحسنت أكثر من أي وقت مضى في ضوء المناخ الجديد من االنفتاح السياسي فـي البلـدان                   
  .ذات األغلبية اإلسالمية

أنه يجب على المنظمات الملتزمة واألفراد الملتزمين أن يتحدوا         إن من أهم العوامل في هذا الخصوص،        
ويتحركوا من أجل عزل المتطرفين، وأن يبقوا متحدين في العمل على تنمية ثقافة التـسامح واالحتـرام                 

هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل التقـدم  . التي نحتاج إليها من أجل التحقق من االستمتاع الكامل بحقوقنا    
  .عالم اإلسالمي والغرب ولإلسالم في الغربلألمام لل

  ”بروجيكت سنديكت“األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والنص ينشر بترتيب مع 
  8/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  !غير اليهودي ليس إنساناً: الحاخامات .72

  أسعد عبد الرحمن. د
صناعة "األضواء على ما يمكن تسميته      التي يصدرها الحاخامات اليهود بين حين وآخر،        " الفتاوى"تسلط  

وتتضمن هذه الفتاوى، في األغلب األعم، مسوغات توراتيـة         ". الفتوى ومكانتها في المجتمع اإلسرائيلي    
وواضح أن هذه الفتاوى تلعب دوراً فـي        ". تسمح بقتل غير اليهود سواء أكانوا رجاالً أم نساء أم أطفاالً          "

لفلسطينيين من جهة، وتسهم من جهة ثانيـة فـي دفـع المجتمـع              على اضطهاد ا  " شرعية دينية "إضفاء  
والسياسي، عالوة على أن المكانة التي تحظى بها هذه الفتاوى          " الديني"اإلسرائيلي نحو مزيد من التطرف      

القديم وتكشف زيف ادعاء نخبها الحاكمة بوجود فصل بـين الـدين            " العلماني"باتت تهدد طابع إسرائيل     
  .الثةوالدولة من جهة ث
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، وحتى أواخر السبعينيات، لم تتدخل الحاخامية الكبرى فـي الـشؤون الـسياسية مثـار                1948منذ عام   
وتوقيع اتفاقية كامب ديفد بين مـصر وإسـرائيل، والتـي قـضت             " التسوية"ومع بدء مرحلة    . الخالف

حظـر  بانسحاب الجانب اإلسرائيلي من صحراء سيناء، أصدر بعض الحاخامـات الهامـشيين فتـاوى ت     
وتزايد التدخل السياسي من قبل الحاخامات رغم تقديم الجانب الفلسطيني تنـازالت            . االنسحاب من سيناء  

مهمة في اتفاقيات أوسلو وما بعدها، حيث رأت الحاخامية في هذه االتفاقيات مقدمة للتنازل عن الـضفة                 
عندئـذ،  ! عنها أو االنسحاب منها   التي يحظر التنازل    " قلب أرض إسرائيل الكاملة   "الغربية التي تعتبرها    

تزايد إصدار الفتاوى الفردية والجماعية، وكانت انتفاضة األقصى نقطة تحول فارقة بهذا الخـصوص إذ               
حرص الحاخامات على التخلص من الفلسطيني حتى ولو كان طفالً رضيعاً أو سيدة أو كهالً من المدنيين                 

  .العزل
ي هم أكثر القطاعـات المتـضررة مـن توقيـع االتفاقيـات مـع       ولما كان أتباع التيار الديني الصهيون     

الذين يقطنون الضفة الغربية،    ) المستوطنين(الفلسطينيين باعتبار أن أغلبيتهم الساحقة هم من المستعمرين         
فقد تصدت الحاخامية عبر فتاويها لمسألة االنسحاب من األراضي المحتلة، بإصدار عدد كبير منها يحظر               

اقتلوهم وجردوهم من ممتلكاتهم، ال تأخذكم بهم رأفة، ال         " لقتل الفلسطينيين؛ على شاكلة      االنسحاب ويدعو 
، وهي فتـوى أصـدرها      "تتركوا طفالً، ال تتركوا زرعاً أو شجراً، اقتلوا بهائمهم من الجمل حتى الحمار            

 التي صدرت في    كذلك، الفتوى الخطيرة  . أحد أهم مرجعيات اإلفتاء في إسرائيل     " مردخاي الياهو "الحاخام  
رابطـة حاخامـات أرض     " ووقع عليها عدد من كبار الحاخامات اليهود الذين يشكلون           2008 مارس   6

فقد أباحت هذه الفتوى للجـيش      ". مجلس حاخامات الضفة  "، رئيس   "دوف ليئور "برئاسة الحاخام   " إسرائيل
إليها حكومـة أولمـرت فـي       اإلسرائيلي قصف التجمعات السكانية الفلسطينية بدون تمييز، بل واستندت          

الـذي اغتـال   " يغآل عـامير  "ومما يجدر ذكره إن     . 2009- 2008تبرير العدوان على قطاع غزة عام       
. ، اعترف أن ما أقدم عليه إنما كان بناء على عدة فتاوى أصدرها الحاخامات وأباحت قتل رابين                "رابين"

 5وفي  . يليين يفكرون في االنسحاب من الضفة     ومنذئذ، لوحظ ازدياد الفتاوى الداعية لقتل سياسيين إسرائ       
أمام مؤتمر تل أبيب للحاخامات بإباحـة قتـل كـل مـن     " شالوم دوف فولفا"، أفتى الحاخام    2008يناير  

، ووزيرة خارجيتـه ليفنـي، ووزيـر        "حاييم رامون "أولمرت، رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينئذ، ونائبه       
زل عن أراض للفلسطينيين في إطار اتفاق للتسوية مـع الـسلطة            يفكرون في التنا  "حربيته باراك، ألنهم    

إلـى  " هيرشل شـيختر  "بعدها، سارع رئيس معهد تخريج الحاخامات في نيويورك، الحاخام          ". الفلسطينية
عن " للتنازل"إصدار فتوى تبيح إطالق النار بقصد القتل على أي رئيس وزراء إسرائيلي يبدي استعداداً               

  ! القدس
المجـاورة للخليـل   " كريات أربـع "في مستوطنة " ليئور"المتعصبين هذه األيام هو الحاخام   " أشهر"ولعل  

. ال حاجة للرحمة إال مع المدنيين اليهـود       : "الذي أفتى باآلتي  ) وكر التعصب والدعوة لقتل الفلسطينيين    (
"! راة إسـرائيل  هذه هي األخالق الحقيقية لتـو     . فحكم توراة إسرائيل هو الرحمة على جنودنا ومواطنينا       

-في يوم العطلة اليهودية السبت والمحرم على اليهـود          " االستيطاني"هو من أفتى بإباحة البناء      " ليئور"و
ومن أخطر فتاويه تلك التـي أباحـت قتـل المـدنيين            .  القيام أثناءه بأي أعمال    -حسب المعتقد اليهودي  

. 2004ضد الفصائل الفلسطينية منتصف     الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ خالل العمليات العسكرية         
بل إنه أفتى بعدم جواز تقديم اإلسعاف الطبي لغير اليهود، حتى ولو كانوا من حلفائهم، األمر الـذي أدى                   
إلى رفض األطباء والممرضين اليهود المتدينين إسعاف جنود دروز يخدمون في الجـيش اإلسـرائيلي                

هو أيضا أحد أكبر مؤيدي هدم المسجد األقـصى         " ليئور"ومما يجدر ذكره أن     . خالل الحرب على لبنان   
  .لبناء هيكل سليمان المزعوم مكانه

" المبـرر الـديني   "الفتاوى السابقة، وغيرها الكثير، أصبحت في اآلونة األخيرة العباً بارزاً في تـوفير              
مـا بينتـه    ويكفي  . لممارسات جنود االحتالل الرتكاب الجرائم ضد األرض والحجر والبشر الفلسطيني         
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حول مدى  ) اإلسرائيلية المعروفة بتوجهاتها الدينية   " بار إيالن "لقسم العلوم االجتماعية في جامعة      (دراسة  
 فـي المئـة مـن       90فقد أظهرت الدراسة أن أكثر من       . انصياع المجندين المتدينين ألوامر الحاخامات    

سرائيلية مع رأي الحاخامـات، فـإن       المتدينين يرون أنه لو تعارضت الخطوات التي تتخذها الحكومة اإل         
أنه ال يمكنهم االنصياع ألوامـر      )  في المئة  95(األولوية هي لهؤالء األخيرين، مؤكدين بنسبة تجاوزت        

  .عسكرية تصدر لهم دون اتساق مع الفتاوى الدينية التي يصدرها الحاخامات
أقامت : "، حيث يقول  "ليئور"بخصوص الحاخام   " سافي رخلفسكي "وهنا، نختم بما أوضحه على نحو فاقع        

) المنـاطق (وهكذا الحال في    . إسرائيل تحت سلطة ليئور عالماً فيه اليهود مواطنون والعرب ليسوا كذلك          
وإن أكثر طالب الصفوف األولـى فـي        . فاليهودي مواطن وجاره العربي ليس كذلك     . وفي القدس أيضاً  

فإما أن تكـون    : ال توجد احتماالت  .  إنساناً إسرائيل يتربون على أن اليهودي إنسان وغير اليهودي ليس        
والحاخامات الذين يؤيدون عدم التحقيق معه      . الحاخامات الذين اختاروه هم ليئور    . ليئور وإال فأنت ضده   

مع اإلرهابي المجرم لفني هـو      ) الحرم اإلبراهيمي (ووزير التربية الذي زار مغارة الماكفيال       . هم ليئور 
قـل  : "ونحن نقول "! ي يستعبد إسرائيل لعالم المستوطنات العنصري هو ليئور       ورئيس الحكومة الذ  . ليئور

  "!أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
  8/4/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  الساحة مفتوحة للموساد..  السودانإلىمن دمشق  .73

  "معاريف"
يرانيون بسلسلة  في السنوات االخيرة فوجئت حماس ومساعدوها اال      . الضربات االليمة، الخفية، ال تتوقف    

احباط منظومة تهريب السالح وال سيما الصواريخ والمقذوفات        : من العمليات العالمية ذات الهدف الواحد     
االبداعية والجسارة في العمليات المنسوبة السرائيل، حسب منشورات اجنبيـة،          . الصاروخية الى القطاع  

باختطاف المهندس ضرار ابو سيسي فـي       معلومات تسمح   . هي نتيجة معلومات استخبارية نوعية ودقيقة     
ظلمة الليل من داخل قطار يشق طريقه نحو كييف في اوكرانيا او توجيه ضربة موت من الجـو علـى                    

ولكن رغم المساعي الكبيرة، فـان احـدا مـن مخططـي            . قافلة شاحنات تندفع في الصحراء السودانية     
  . نحو غزةسالح كثير ال يزال يواصل التدفق: العمليات ال يوهم نفسه

في اطار استخالص الدروس من حملة رصاص مصبوب، استوعبت حماس بان عليها ان تحقق سـالحا                
وفور الحملة، في كانون    . استراتيجيا، يزيد ردع المنظمة في وجه التفوق التكنولوجي للجيش االسرائيلي         

الوسـائل  . القطـاع  حاولت المنظمة تنفيذ تهريب ضخم لسالح ايراني الى داخـل            2009) يناير(الثاني  
التي تصل الى غوش دان، ارسلت الى السودان ومن هناك كان يفترض            ' فجر'القتالية، بما فيها صواريخ     

ولكن قافلة الشاحنات، التي شقت طريقها في الصحراء الـسودانية          . أن تنقل الى سيناء ومن ثم الى غزة       
قط بعد نحو ثالثة اشهر، وعـزي       وكشف النقاب عن الهجوم ف    . تعرضت للهجوم من الجو ودمرت تماما     

  .لسالح الجو االسرائيلي
.  صفي الحساب مع المسؤول عن عملية التهريب اياها        2010) يناير(بعد سنة بالضبط، في كانون الثاني       

محمود المبحوح، الذي كان يعتبر رئيس شبكة تهريب السالح في حماس، صفي في غرفته في فندق في                 
رطة دبي العالم بنشرها شريط فيديو لكاميرات الحراسة التي توثق خلية           بعد نحو اسبوعين أذهلت ش    . دبي

وحسب المنشورات، فقد صفي المبحوح     . هنا أيضا، القيت المسؤولية على الموساد     . المغتالين وتفاصيلهم 
ضمن امور اخرى بسبب وظيفته في حماس وبسبب دوره في اختطاف وقتل الجنديين آفي ساسـبورتس                

  .لتسعينياتوايالن سعدون في ا
  احباط سوبر مركز



  

  

 
 

  

            39 ص                                     2109:         العدد       8/4/2011 الجمعة :التاريخ

في الهجوم الذي نفذ قبل يومين في السودان، هكذا حسب تقارير اجنبية، يمر خط خيالي بين قصف قافلة                  
هنا ايضا هاجمت طائرات داخل السودان، ولكن هذه المرة يدور الحـديث    . السالح وبين تصفية المبحوح   

صفية كان المسؤول عن جهاز التسليح في حمـاس،         افادت بان هدف الت   ' العربية'شبكة  . عن احباط مركز  
احباط مركز كهذا يحتاج الى مستوى استخباري دقيق أكثر بكثير مما يحتاج            . والذي يعتبر خليفة المبحوح   

كما أن التشخيص من الجو كان أصعب، وكان يحتاج إلى اغلب الظن الى مساعدة من               . إليه قصف القافلة  
  .االرض

في . وصلت الذراع الطويلة السرائيل الى غياهب الذراع العسكرية لحماس        قبل نحو شهرين مرة اخرى      
اختفى في اوكرانيا المهندس الفلسطيني ضرار ابو سيسي، نائب مدير محطة توليـد             ) فبراير( شباط   19

الئحـة  . بعد عدة اسابيع من التعتيم االعالمي تبين ان ابو سيسي معتقل فـي اسـرائيل              . الطاقة في غزة  
، التي كشف النقاب عنها هذا االسبوع، تبين أن المهندس المخطوف تبوأ منصبا مركزيا في               االتهام ضده 

  .جهاز انتاج الصواريخ في حماس واقام عالقات مع القيادة العسكرية االعلى لحماس
  من سيناء الى غزة

كشف فضال عن تلك القضايا، بقيت احداث اخرى اكثر غموضا، وال سيما بسبب انعدام رغبة حماس في                 
، قبل شهر من تصفية المبحوح وقع انفجار        2009) ديسمبر(هكذا، مثال، في كانون االول      . مدى اصابتها 

محافل أمن فلسطينية ادعت في حينه بان الباص اقل نشطاء مـن الحـرس              . في دمشق ' باص سياح 'في  
ر الباص قتل   في انفجا . الثوري االيراني ونشطاء حماس من غزة، خرجوا لتدريبات عسكرية في الخارج          

خمسة من رجال الحرس الثوري وثالثة نشطاء من حماس، ولكن دمشق، وطهران وغزة حافظوا علـى                
  .تعتيم تام

بالتوازي مع الحمالت االستخبارية، عمل الجيش االسرائيلي وهنا بدرجة انكشاف اعلى على شل فعاليـة               
والتي حملـت   ' فكتوريا'ينة الشحن   قبل عدة اسابيع سيطر سالح البحرية على سف       . مسار التهريب البحري  

والتقدير هـو أن فكتوريـا      . صواريخ شاطىء بحر متطورة واجهزة رادار لمنظمات االرهاب في غزة         
ولكن رغم الجهود الكبيرة، والتي     . خططت النزال السالح في سيناء ومن هناك ينقل برا الى قطاع غزة           

االولى وان كانت   ' فجر'ارسالية صواريخ   . اتكاد تكون في كل جبهة ممكنة، واصلت حماس عملية تسلحه         
فقبل نحو سنة اعتـرف     . ُأبيدت في الصحراء السودانية، اال ان ارساليات اخرى وجدت طريقها الى غزة           

كم، تـصل   60اللواء عاموس يدلين، رئيس شعبة االستخبارات في حينه بان حماس تملك صواريخ لمدى              
  .ادة المدى بل ونفذت عدة تجارب باتجاه البحرمنذئذ نجحت حماس في زي. الى اطراف غوش دان

  7/4/2011معاريف 
 8/4/2011، القدس العربي، لندن
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