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  وعشرات الجرحى" القسام" بينهم اثنان من   شهيدا17ً ..غزةعلى يتواصل  عدوانال .1
استشهد صباح اليوم اً من قطاع غزة مواطن، أن غزة من 9/4/2011، قدس نت لألنباءوكالة نشرت 

وأوضح مراسلنا، أن الدبابات  .قطاعالالسبت وأصيب آخر في قصف إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال 
 متواجدين شمال بلدة اد الشرقية، قصفت مجموعة من المواطنين كانواإلسرائيلية المتمركزة على الحدو

  .جباليا شمال القطاع
 وسط ارتفاع ،ويستمر التصعيد اإلسرائيلي على القطاع حتى هذه الساعة ليدخل اليوم الثالث على التوالي

 17غزة  حيث وصلت الحصيلة المعلنة من قبل الجهات الطبية في ،متزايد في عدد الشهداء والجرحى
  . جريح غالبهم من األطفال والمسنين والنساء61شهيد وأكثر من 

وتجدد الطائرات الحربية والمدفعية المتمركزة على تخوم قطاع غزة الغارات العنيفة بين الفينة واألخرى 
  .على أهداف شمال وجنوب ووسط القطاع

هداف طائرة استطالع سيارة بحي  است، فجر السبت،وكانت أحدت الغارات التي شنتها طائرات االحتالل
 وإصابة ، وتفيد األنباء الواردة من هناك باستشهاد اثنين من قيادات كتائب القسام،السلطان غرب رفح
 للمصادر الطبية الشهيدين هما تيسير أبوسنيمة قائد الكتيبة الغربية لكتائب القسام وفقاً .آخر بجراح حرجة

  . يدانين للكتائب ومحمد العوجا من القادة الم،في رفح
 ولم يبلغ عن ،لوقود شمال غرب غزةفي حين شنت غارة أخرى على ارض خلف محطة الخزندار ل

وبالتزامن مع هذه الغارات شنت طائرة استطالع غارة على سيارة متوقفة في ساحة الشوا  .إصابات
السيارة بأعجوبة من  شهود عيان أكدوا نجاة المجموعة التي كانت تستقل تلك أن إال ،وسط مدينة غزة

  .القصف بعد تمكنها من مغادرة السيارة قبل لحظات من الغارة
 قصف إسرائيلي بري وجوي أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين بينهم نساء ومسنين ، يوم الجمعة،وشهد

  . خمسة مواطنين في غارات على القطاع، فيما كان قد استشهد أول أمس الخميس،وإصابة العشرات
وزارة ، أن وكاالتوالعالء المشهراوي، نقالً عن مراسلها  9/4/2011تحاد، أبو ظبي، االوأضافت 

 األول أمسبإطالق ثالث قذائف فوسفورية مساء " اتهمت أمس إسرائيل في غزةحكومة الالداخلية في 
  .  وسط القطاع،على منطقة جحر الديك

  
  ال حوار مع حماس بعدما تمت مناقشة كل القضايا: عباس .2

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لن يتحاور مع حركة المقاومة :  رام اهللا-رة القاه
فيما يتعلق بإنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي شيء يتم " حماس"اإلسالمية 

  .خراالذي التقاه في رام اهللا مؤ" حماس"الحوار بشأنه، وذلك بخالف ما قاله لوفد 
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وقال عباس، خالل لقائه مع ممثلي الجالية الفلسطينية في مصر أمس الجمعة، إنه يرفض العودة ثانية 
حل األزمة الداخلية يكمن في تشكيل "، بعدما تمت مناقشة كل القضايا، مؤكدا أن "حماس"للحوار مع 

التشريعية والرئاسة حكومة تكنوقراط من شخصيات وطنية إلعادة إعمار غزة وإجراء االنتخابات 
  ".وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

 ساعة بالحوار خالل السنوات الثالث الماضية، وعلى ماذا نتحاور اآلن؟، 1400لقد أمضينا : "وأضاف
، مذكرا "فالمطلوب هو االتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط، وال مجال للنقاش إال في الحكومة واألسماء

ن عن تشكيلة الحكومة الجديدة إلعطاء دفعة للمصالحة إلى األمام، وكي ال يفسر من قبل أجل اإلعال"بأنه 
  ".البعض على أنه تعطيل للمصالحة

: ، وقال"االنتخابات هي ضرورة وال مجال للتهرب منها"وشدد رئيس السلطة الفلسطينية النظر إلى أن 
منذ عام "وأضاف . ، على حد تعبيره"تمن ينجح يتحمل المسؤولية، ونحن سنحترم النتائج مهما كان"

 أجرينا عدة انتخابات وجميعها كانت نزيهة وقانونية، ولم نسمع مالحظة واحدة، ألننا حريصون 1996
  ".على احترام صوت المواطن الفلسطيني

وفي السياق ذاته؛ طالب عباس، خالل اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، الدول العربية بأن 
فها الواضح والصريح من االنقسام الفلسطيني، والطرف المعيق للمصالحة، مشددا على ضرورة تعلن موق

  ".ال يبقى موقف العرب من المصالحة محايدا كالصليب األحمر"بأن 
إن كان كالمي في المبادرة خطأ وال يعجب الدول العربية واإلسالمية، فعليهم أن يقولوا ذلك، : "وأضاف

  ".حماس"، في إشارة إلى "مهمة وخطوة صحيحة، فلماذا ال تقبلوإذا كانت المبادرة 
تحاورت من نتنياهو في شهر أيلول سبتمبر : وبشأن المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي؛ قال عباس

 ساعة في واشنطن، وشرم الشيخ والقدس، وباختصار نتنياهو ال يريد السالم، ورغم 15الماضي لمدة 
ى صعيد إنهاء االحتالل وإحالل السالم، وال على صعيد إنهاء االنقسام ذلك لن أصاب باليأس ال عل

  .، على حد تعبيره"الفلسطيني
  9/4/2011قدس برس، 

  
  أو كسر إرادته على قطاع غزة سيفشل في تركيع شعبنا العدوان: هنية .3

ى الشعب  ، أن العدوان اإلسرائيلي عل    2011-4-8أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، الجمعة        
  . الفلسطيني في قطاع غزة سيفشل في تركيع أو كسر إرادته

إيمان شعبنا الفلـسطيني وإرادتـه      : "نسخة عنه " فلسطين أون الين  "وقال هنية في تصريح صحفي وصل       
، مؤكدا ضرورة   "أكبر من مجازر االحتالل التي يرتكبها ضد النساء واألطفال والمسنين وطواقم اإلسعاف           

  . لعدوان على الشعب الفلسطينيالوقف العاجل ل
  8/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  حيال التصعيد الصهيوني  تدعو المواطنين ألخذ الحيطة والحذر في غزةالداخلية .4

دعت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة أخذ أقـصى               :غزة  
  . وني المتواصل على محافظات قطاع غزةدرجات الحيطة والحذر حيال التصعيد الصهي

وقال المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في تصريح صـحفي خـاص                
نحن اليوم نقف إلى جانب أبنـاء شـعبنا         ): "4-8(مساء الجمعة   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "أدلى به لـ    

ذي ما زال يرتكب المجازر وجرائم الحرب المنظمة تحت         الفلسطيني، ونعاني معه من مرارة االحتالل ال      
  ".نظر العالم والمجتمع الدولي الذي يتغنى هو اآلخر بشعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان
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وطالب المجتمع الدولي بلجم العدو الصهيوني ووقف جرائمه التي يرتكبها ضد األطفال والنساء والمسنين              
 شهيدا ووقوع عـشرات اإلصـابات       11إلى تصاعد العدوان وارتقاء     والشعب الفلسطيني عامة، مشيرا     

  .غالبيتها من األطفال والنساء والمسنين
وقال الغصين إن كافة األجهزة األمنية من شرطة وأمن وطني ودفاع مدني وخدمات طبية يعملون علـى               

  .مدار الساعة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني
شية ارتكاب االحتالل ألية مجزرة جراء عدوانه المتواصل، مـشيرا          ودعا المواطنين إلى عدم التجمهر خ     

إلى ضرورة إبالغ الوزارة عن أية قذيفة تسقط في أي مكان من قطاع غزة حتى يتم التعامل معها مـن                    
  .قبل المختصين

ونوه الغصين إلى أن االحتالل ارتكب جرائم حرب في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مـشيرا إلـى                  
اف االحتالل لسيارة إسعاف وإصابة مسعف جنوب قطاع غزة، وإطالقه لثالث قذائف فسفورية في              استهد

  ).شرق المحافظة الوسطى(منطقة جحر الديك 
 8/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حكومة هنية تدعو الجتماع عربي عاجل لوقف العدوان الصهيوني .5

 هنية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث         دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل    : غزة
  .التصعيد الصهيوني على قطاع غزة، وإيجاد اآلليات المالئمة لوقف العدوان على غزة

جميع القوى والفصائل الفلـسطينية بالتوحـد       ) 4-8(وطالبت الحكومة في بيانٍ صدر عنها اليوم الجمعة         
  .ي كل المستويات لوقف العدوان على شعبناورص الصفوف لمواجهة االحتالل والتحرك ف

وحث البيان وسائل اإلعالم على التركيز على جرائم االحتالل في قطاع غزة، وعدم االنشغال عنها بمـا                 
يجري في المنطقة، ألن االحتالل يحاول االستفراد بشعبنا في ظل االنشغال اإلقليمي بمـا يجـري فـي                  

  .المحيط العربي
قوق اإلنسان لتوثيق جرائم االحتالل، واالستعداد لرفـع دعـوات قـضائية            ودعت الحكومة مؤسسات ح   

لمحاكمة قادة االحتالل على هذه الجرائم، مطالبةً القادة العرب وجماهير األمة بإعالء صوتهم والتحـرك               
  .السياسي واإلعالمي لوقف العدوان على غزة

 8/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  دودا من الفصائل لوقف إطالق النار بغية وقف التصعيد اإلسرائيليالحكومة في غزة تلقت ر .6
بقطاع غزة أنها تلقـت ردودا ايجابيـة مـن          ” حماس”  أعلنت وزارة الداخلية في حكومة     :ا ف ب  -غزة  

. على القطاع اإلسرائيلي  الفصائل الفلسطينية بعد مباحثات أجرتها لوقف اطالق النار بغية وقف التصعيد            
تجري مباحثات مع الفصائل الفلـسطينية بهـدف        “في بيان على صفحتها االلكترونية انها       وقالت الوزارة   

تلقت ردودا إيجابية من قبل الفصائل انطالقا مـن         “وأكدت انها   . ”وقف التصعيد مع االحتالل الصهيوني    
 وقال مصدر فـي   . ”حرص الداخلية والفصائل الفلسطينية للجم العدوان الصهيوني المتصاعد ضد شعبنا         

تم إبالغ كافة الفصائل بوقف اطالق النـار ابتـداء مـن الليلـة قبـل                “الجهاد فضل عدم ذكر اسمه انه       
وقال طالل ابو ظريفة، احد قادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لوكالة األنباء األلمانية              . ”الماضية

نه قال إن الفصائل مازالـت      غير ا . انه تمت الموافقة على وقف اطالق النار بعد وساطة عربية وتركية          
  .تنتظر ردا من اسرائيل على االقتراح

 9/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  رياض منصور يطالب مجلس األمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان على غزة  .7
طالب الدكتور رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى        :  وكاالت –تحسين األسطل    -القدس المحتلة   

وعقـد  . ة مجلس األمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان على أهلنا في قطـاع غـزة              األمم المتحد 
منصور اجتماعا طارئا بتعليمات من الرئيس محمود عباس، مع المندوب الدائم لكولمبيـا لـدى األمـم                 
المتحدة بصفته رئيسا لمجلس األمن للشهر الحالي، ووضعه بـصورة التطـورات الخطيـرة المتعلقـة                

إن التصعيد اإلسرائيلي يدفعنا للتوجه للمجتمع الـدولي    «وقال منصور   .  اإلسرائيلي على القطاع   بالتصعيد
  .»ولمجلس األمن لضرورة التدخل ووقف هذا التصعيد اإلسرائيلي فورا

  9/4/2011الحياة الجديدة، لندن، 
  

  نعمل مع اللجنة الرباعية الدولية إلى وضع أسس النطالق عملية السالم: عبد ربه .8
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربـه إن             :  جيهان الحسيني  –لقاهرة  ا

القيادة الفلسطينية تسعى مع اللجنة الرباعية الدولية إلى وضع أسس النطالق عملية الـسالم خالصـتها                
 واإلقرار بـأن حـدود      اإلقرار بأن االستيطان بمجمله غير شرعي، ويجب وقفه في شكل تام كحد أدنى،            

، هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن المفاوضات يجب أن تقوم على هذه            1967) يونيو(الرابع من حزيران    
  .األسس، الفتاً إلى أن الموقف المصري يساند بشكل تام هذا التوجه

م في القاهرة   جميع المسؤولين الذين التقيناه   «: وعن المصالحة الفلسطينية، قال عبد ربه في القاهرة امس        
أكدوا لنا دعمهم لمبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام من خالل تشكيل حكومة من شخـصيات                
وطنية مستقلة ومهمتها اإلشراف على االنتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني خـالل             

  .»فترة نصف عام
بلة والمالحظات والتحفظـات لـن يقـود إال         الدخول في دوامة الشروط، والشروط المقا     «وشدد على أن    

  .»الستمرار المأساة الحالية في قطاع غزة التي لن يستفيد منها سوى االحتالل اإلسرائيلي
 9/4/2011الحياة، لندن، 

  
  ر أفقدتنا الكثي"حماقة"االنقالب على اتفاق مكة : الشوبكي .9

ى المملكـة العربيـة الـسعودية، إن        قال جمال الشوبكي السفير الفلسطيني لد     :  تركي الصهيل  -الرياض
» حماقة«، كان   2007) شباط(االنقالب على اتفاق مكة الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس في فبراير             

أفقدت القضية الفلسطينية كثيرا من الدعم الذي كان يمكن أن تقدمه الرياض لو تم االلتـزام بالمـشروع                  
  .السياسي الذي أنهى االنقسام الفلسطيني

 الفلـسطيني بعـد     -ي حديث السفير الشوبكي عن هذا االتفاق الذي وضع حدا للخالف الفلـسطيني              ويأت
، في وقـت ال يـزال فيـه االسـتحقاق           2006) كانون الثاني (االنتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير      

ـ                 دمها االنتخابي الرئاسي والتشريعي، معطال جراء تلكؤ حركة حماس في قبوله وفق المبـادرة التـي ق
  ).أبو مازن(الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

واتهم السفير الفلسطيني لدى الرياض، قيادات حماس في الخارج، بتعطيل مبادرة الرئيس أبو مازن، التي               
تسعى للخروج من األزمة السياسية الحالية واالنقسام الفلسطيني المستمر منذ االنقالب على اتفـاق مكـة                

: ، قـائال  »حماقة كبيـرة  «االنقالب في غزة على اتفاقية مكة بأنها كانت         ووصف الشوبكي    .2007عام  
االنقالب على السلطة عمليا أنهى اتفاقية مكة وهي كانت تعني أن تتحمل المملكة المسؤولية األخالقيـة                «

نحن خسرنا كفلـسطينيين    «: وأضاف السفير الفلسطيني  . »واألدبية والسياسية والمادية في هذا المشروع     
وجاءت المبادرة المـصرية وأنـا برأيـي أن         .. م استمرار تبني السعودية لهذا المشروع السياسي      من عد 
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الرياض كانت داعمة من الخلف للجهد المصري الذي قطع شوطا كبيرا والسلطة وقعت علـى الورقـة                 
  .»المصرية لكن حماس رفضت التوقيع بحجة أن هناك شروطا أخرى

أسـهل  «، مشيرا إلى أن     »ضرورة ملحة «ية في هذه المرحلة باتت      وشدد الشوبكي على أن الوحدة الوطن     
طريقة للوصول إلى الوحدة الذهاب إلى االنتخابات لوجود وجهتي نظر، األولى انتخب الـرئيس علـى                

غيـر أن حمـاس، طبقـا       . »أساسها، والثانية انتخبت على أساسها غالبية لحماس في المجلس التشريعي         
هم يريـدون   «: االنتخابات اآلن، وذلك ألسباب اعتبرها غير مقنعة، قائال       للشوبكي، ال ترغب في إجراء      

، ملمحا إلى أن عدم رغبة حماس من الممكن أن          » سنوات قبل االنتخابات   4 أو   3إعمار غزة التي تحتاج     
  .تكون وراء انخفاض شعبيتهم في القطاع، طبقا الستطالعات الرأي

ـ ونبه الشوبكي بشدة على التراجع عن اختيار         االنتخابات طريق واحـد ال  «: وقال. »خيار«االنتخابات ك
ال يجوز أن أعمل انتخابات لمرة واحدة فقط كالذي يصعد علـى الـسلم ومـن ثـم                  .. يجوز االنتقاء فيه  

  .»يحرقه
هـذا  . ومن المبررات التي تقف دون قبول حماس بإجراء انتخابات، مسألة اإلشراف علـى االنتخابـات              

نحن مستعدون إلحضار الجامعـة العربيـة       «: وقال. »مبررا غير مقبول  «وبكي  األمر أيضا اعتبره الش   
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ولجان أوروبية واألمم المتحدة لإلشراف على االنتخابات ومن يختاره الشعب             

  .»الفلسطيني علينا احترامه وتسليمه الراية
يها برنامج حماس السياسي، إلـى أنهـا        التي يقوم عل  » المقاومة«ودعا الشوبكي لضرورة النظر لمسألة      

: وقـال . وشدد على ضرورة مراجعة جدوى المقاومة في ظل الظروف الحاليـة          . »وسيلة وليست غاية  «
أنا أستطيع أن أرفع شعار الكفاح المـسلح  .. الوسيلة يجب أن تراجع بين فترة وأخرى عن مدى جدواها     «

.. فأين هي المقاومـة   ..  وحتى اليوم  2009د من   ضد إسرائيل وال أستطيع أن أقتل جندي إسرائيلي واح        
  .»تصبح في إطارها اللفظي الذي أدفع ثمنه دون أن أحقق شيئا

  9/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ومليون إسرائيلي بالمالجئ ".. إسرائيل" ساعة على بلدات جنوب 24خالل  صاروخًا 70سقوط  .10
ة صباح السبت أن حصيلة القذائف والصواريخ التي أكدت وسائل اإلعالم العبري:  ترجمة صفا-أم الفحم

، 50 بلغ أزيد من - رغم أن نصفها انفجر في مناطق غير آهلة بالسكان-سقطت على بلدات الجنوب 
  . صارخ غراد كان توجه صوب كبرى المدن20إلى جانب نحو 

حظة انفجار  إسرائيليين أحدهم جندي كان في معسكره ل10 ساعة الماضية نحو 24وأصيب خالل الـ
اإلسرائيليين الذين قضوا ليلتهم بالمالجئ عدد أن " يدعوت احرونوت"ذكرت صحيفة  و.قذيفة هاون فيه

  .بلغ مليون أو يزيد
  9/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  المقاومة تقصف مدينة عسقالن ومواقع عسكرية إسرائيلية .11

العسكري " إسناد صوفا"كة حماس إنها قصفت موقع قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحر: ةغز
  .شرق رفح جنوب قطاع غزة، بعدد من القذائف

، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أن مقاتليها أطلقوا أربع قذائف "سرايا القدس"من جهتها أكدت 
  .عوز العسكري شرق مدينة غزة ، تجاه موقع ناحال" ملم80عيار "هاون 

  8/4/2011قدس برس، 
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  عرقلة المصالحة وإضعاف حماس ل التصعيد في غزة :المصريمشير  .12
شف القيادي في حركة حماس مشير المصري أن التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة ك: غزة

، "تقوم على عقلية اإلجرام واإلرهاب وسفك دماء المسلمين"يأتي ضمن سياسة إسرائيلية عامة قال بأنها 
" حماس"شعوب العربية بثورات الحرية لعرقلة جهود المصالحة والعمل على إضعاف تستغل انشغال ال

  .إلرغامها على القبول بشروط التسوية
نؤكد على أننا معنيون بوحدة الموقف الفلسطيني في إدارة المعركة من االحتالل، وأن التهدئة : "وأضاف

العدو أن يدرك أن المقاومة لن تقف التي جاءت بتوافق فصائل المقاومة ال تعكس موقف ضعف، وعلى 
  ".مكتوفة األيدي إزاء أي تغول أو عدوان مستمر ضد شعبنا

  8/4/2011قدس برس، 
  

  فتح تدعو إلى اإلعالن الفوري عن إنهاء االنقسام ردا على العدوان .13
 على يليةإن الرد األمثل على االعتداءات اإلسرائ" أسامة القواسمي حركة فتحال المتحدث باسم ق: رام اهللا
 يتمثل بالوحدة الوطنية وسحب كافة الذرائع من يد إسرائيل لالنقضاض على مشروعنا الوطني تحت غزة

حجج مختلفة، مطالبا قيادة حماس باإلعالن الفوري عن إنهاء حالة االنقسام من خالل قبولها لمبادرة 
  ".الرئيس عباس

  8/4/2011قدس برس، 
  

  "الجهاد"التصعيد بغزة رسالة لحماس وو.. "غزةمصر تدعم المقاومة ب": تيك ديبكا" .14
االستخباري العبري، أن جيش االحتالل لديه القدرة على شن حرب على غزة لو " تيك ديبكا" قال موقع 

ولكن ما حدث لم يكن سوى تحذير رمزي من الجيش لحركة حماس والجهاد اإلسالمي، أراد من "أراد، 
وزعم أيضا أن  ".ال قرر االحتالل شن حرب حقيقيةخاللها توضيح كيف سيكون وضع غزة في ح

المجلس العسكري الذي يحكم مصر في هذه األثناء يسعى إلى تغيير السياسة المصرية التي كانت متبعة 
  . أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولذلك يدعم حركة حماس والجهاد اإلسالمي

هذه األثناء هو أن الخطوات العسكرية اإلسرائيلية إن ما يمنع شن حرب على قطاع غزة في " :وأضاف
 معلمات "إسرائيل "وبما أنه، والقول للموقع، ليست لدى". يجب أن تكون مقرونة بخطوات سياسية أيضا

وقراءات واضحة لمعالم مصر بعد الثورة وكذلك بعض الدول العربية، فإن ما سيقوم به جيش االحتالل 
   ".  يؤثر على سياسة المقاومة التي ستستمر بإطالق النارلن"من هجمات وغارات موضعية، 

  8/4/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  لغزةعباس  بإفشال زيارة "إسرائيل"األحمد يتهم حماس و .15
أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى الفلسطينى، أن التصعيد األخير فى غزة : عمان

قال  و.  لفشل زيارة أبو مازن للقطاع لتحقيق المصالحة الفلسطينيةوموقف حركة حماس، هو الذى أدى
إن موقف حماس لألسف يتركز اآلن " :فى تصريحات له قبل مغادرته مطار القاهرة فى طريقه إلى عمان

 يناير اعتقادا منهم أن اإلخوان المسلمين 25فى التعالى على جميع األطراف الفلسطينية خاصة بعد ثورة 
  ". كم فى مصر، مما يقوى من شوكتهم فى مواجهة فتح وهو مايضر بالمواطن الفلسطينىقادمون للح

أوضح أن حركة فتح اتفقت مع األمين العام عمرو موسى الستضافة الجامعة العربية إلعالن القاهرة 
 بشأن الصالحة الفلسطينية دون االنتظار لمشاركة حماس التى تشددت وماطلت على حد قوله فى 2005
  .يق المصالحةتحق

  9/4/2011وكالة قدس نت، 
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  نتنياهو يؤكد استمرار التصعيد في قطاع غزة أليام والجيش يسعى الحتوائه  .16
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس إن التصعيد في قطاع غزة : أم الفحم

 .فية دون االنجرار لعملية موسعةوالهجوم على أهداف تابعة لفصائل المقاومة سيستمر عدة أيام إضا
أن الجيش لن يتوانى عن ضرب من يسعى إلى استهداف اإلسرائيليين واالعتداء "وأضاف نتنياهو 

باللغة العبرية، أن يعقد نتنياهو غدا " صوت إسرائيل"ومن المقرر، بحسب إذاعة  .على حد زعمه". عليهم
وأصدر رئيس  . لتقدير األوضاع في قطاع غزةاجتماعات عسكرية وأمنية مع عدد من كبار المسؤولين

هيئة األركان في جيش االحتالل بيني غانتس تعليماته إلى قيادة المنطقة الجنوبية باالستمرار باإلغارة 
  .على مواقع المقاومة وعدم وقف إطالق النار حاليا، والعمل خاصة ضد أهداف تملكها حركة حماس

ة أن األيام القريبة القادم ستكون أياما عصيبة، بما يتعلق بالتصعيد وتقدر األواسط العسكرية االسرائيلي
  .حامي الوطيس

وذكرت القناة العاشرة االسرائيلية أن قيادات رفيعة في جيش االحتالل تسعى إلى احتواء التصعيد في 
 18، ووقف هجمات المقاومة قبل حلول عيد الفصح في الـ1948منطقة جنوبي األراضي المحتلة عام 

  .من الشهر الجاري
وبحسب القناة، فإن األواسط االسرائيلية، ترى أن التصعيد المذكور يجب أن ينتهي خالل األيام القادمة، 

  . في عيدهم بهدوء1948وقبل حلول العيد، ليهنأ سكان منطقة جنوبي األراضي المحتلة عام 
  8/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  الضفة من دون التأكد من أن قصة غزة لن تتكرربرك أماكن ال يمكننا ت: زبيري .17

ال يمكنها البقاء "رأى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس أمس أن األمم المتحدة :  علي بردى–نيويورك 
ال يمكن ترك أماكن في الضفة "حيال اطالق الصواريخ من غزة على جنوب اسرائيل، وأنه " محايدة

  ". أن قصة غزة لن تتكرر هناكالغربية من دون التأكد من
 مون في نيويورك، فصل بيريس بين الوضع -وعقب اجتماعه مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي 

ال تكتفي باطالق الصواريخ على " حماس"وإذ كرر أن  . في قطاع غزة والوضع في الضفة الغربية
ادي أن األمم المتحدة ال يمكن أن تبقى في اعتق: "اسرائيل، بل تدعو أيضاً الى تدمير اسرائيل، قال

ووصف قوافل السفن الى غزة بأنها . وشدد على أن اسرائيل تدافع عن نفسها. حيال هذا الوضع" محايدة
، لكن "الرصاص المصبوب"وكذلك قال إن اسرائيل أجرت تحقيقات في عملية ". استفزاز غير ضروري"
مما يعني أن "أن اسرائيل وافقت على حل الدولتين، وذكر ب. لم تفعل شيئاً في هذا المجال" حماس"

، لكنه اشترط التنازل عن األرض بالحصول على "اسرائيل توافق على اقامة دولة فلسطينية مستقلة
". ال يمكننا ترك أماكن في الضفة الغربية من دون التأكد من أن قصة غزة لن تتكرر هناك"األمن، ولذلك 

  ".ليست مواجهة قوى بل مواجهة قيم أيضاً"ة مع ايران واعرب عن اعتقاده أن المواجه
  9/4/2011، النهار، بيروت

  
  العملية العسكرية القادمة ستنهي حكم حماس : يسرائيل كاتس .18

عملية عسكرية في قطاع " إسرائيل"إنه إذا ما خاضت " يسرائيل كاتس"قال الوزير اإلسرائيلي : القدس
  . وهو إسقاط حكم حماسغزة فستستمر العملية حتى تحقيق هدفها

في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية العامة الجمعة إطالق الصاروخ على الحافلة المدرسية " كاتس"ووصف 
  .، مؤكدا وجوب أن يكون الرد عليها قاسيا ورادعا"بجريمة حرب من النوع األبشع"
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تغيير سياستها "ومة إلى دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز الحك
  ".تجاه العمليات الفلسطينية المنطلقة من القطاع وتحديد سلم أفضليات آخر

ال يجوز أن تجري الحياة "، معتبرا أنه "يجب تسديد ضربة قاسية إلى قادة الفصائل الفلسطينية"إنه : وقال
  ".ينية مستمرةفي القطاع في مجراها الطبيعي إذا ما دامت االعتداءات الصاروخية الفلسط

  8/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   اي تغير في المنطقة يمسنا اكثر من الفلسطينيين:موفازشاؤول  .19
دعا رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست االسرائيلية :  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة-القدس 

ا تجاه العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة تغيير سياسته«شاوول موفاز الحكومة االسرائيلية الى 
  .»وتحديد سلم افضليات آخر

المتواصل في القدس » المتغيرات في العالم العربي«على هامش مؤتمر » الراي«وقال في لقاء مع 
يجب تسديد ضربة قاسية الى قادة المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة خصوصا قادة حركة «الغربية انه 

ال يجوز ان تجري الحياة في القطاع في مجراها الطبيعي اذ ما دامت عملية « معتبرا انه ،»حماس
  .»اطالق الصواريخ الفلسطينية مستمرة

العدو «وقال ان . »الوحدة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس وتشكيل حكومة من حركتين«واستبعد 
يعزز حماس واالخوان المسلمين في العالم للسلطة هو حماس، وال شك ان ما يجري في العالم العربي 

العربي الذين يرفضون وجود اسرائيل ويعتبرون فلسطين كاملة وقفا إسالميا لذلك افضل الجلوس مع 
  .»والتفاوض معه) ابو مازن(رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

ال نعلم هل سيكون وسبة لجيلنا، التغيرات التي تحدث في العالم العربي اليوم تعتبر تاريخية بالن«وتابع ان 
ذلك التغيير في بنية االنظمة العربية في المنطقة في مصلحة اسرائيل ام غير ذلك المستقبل يحمل الكثير 

وال اعتقد ان ... والكثير من المفاجات، وهذه سمة من سماة المنطقة وعلينا ان نكون يقظين ومستعدين
  .» ستواصل التساقطتساقط حجارة الدومينو ستقف عند سورية بل

نحن ال نتوقع ان تحمل السنوات المقبلة تغيرات ديموقراطية عميقة وتغيرا في الوضع االقتصادي «: وقال
العربي وان كانت هناك توجهات حقيقة وتغيير حقيقي فسينعكس على الوضعين السياسي واالقتصادي في 

  .» عاما المقبلة15 الى 10السنوات من 
ر في المنطقة يمسنا اكثر من الفلسطينيين لذلك علينا المحافظة على االتفاقات مع اي تغي«وشدد على ان 

واكبر تحد لنا هو ذلك . الفلسطينيين ومع مصر واألردن والدفع نحو مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين
عربي المعسكر الراديكالي وتعاظم قوة الحركات االسالمية في ظل هذه التغيرات التي تجتاح العالم ال

خصوصا في مصر بتعاظم دور حركة االخوان المسلمين في المجاالت السياسية، وهذا السيناريو يهدد 
  .»اسرائيل النها ال تؤمن بالسالم مع اسرائيل وتسعى الى الغاء اتفاق كامب ديفيد بين مصر واسرائيل

وفر لحركة حماس في وال شك ان تولي األخوان المسلمين السلطة او جانبا منها في مصر سي«: واضاف
قطاع غزة الدعم المالي والدعم السياسي من مصر التي هي اكبر دولة عربية وسينعكس هذا الموقف 

  .»على بقية الدول العربية وهذا ضد اسرائيل
هناك خطرين تواجهما اسرائيل، األول تعاظم قوة ايران واصرارها على الحصول على «ولفت الى ان 

سياسة المراوحة في المكان نفسه تشكل خطرا على اسرائيل «وأكد ان . »لنوويالقوة والقدرة والسالح ا
  .»خصوصا في ظل غياب خطة اسرائيلية للتقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

وعن قرب شهر سبتمبر واستحقاق الدولة على حدود الرابع من يونيو بعرضها على األمم المتحدة، قال 
وتساءل كيف سيقيم ...  وقوية اما الدولة الفلسطينية دون موافقتنا فلن تقوماسرائيل موجودة«موفاز ان 
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سالم فياض وعباس دولة وفي حال اعلنوا عنها هل هذا سيعطيهم السلطة على المعابر على الدخول 
  .»والخروج من البالد على المجال الجوي وعلى االرض

انا ارى ان «: مع السلطة الفلسطينية، قالوعن ضرورة وقف االستيطان للعودة الى طاولة المفاوضات 
تجميد االستيطان كان خطأ والبد للواليات المتحدة ان تقنع الفلسطينيين ان المفاوضات افضل طريقة لحل 

  .»الصراع
ال عودة في مدينة القدس الى حدود «وقال انه . واعتبر قضية القدس من اكثر قضايا الحل النهائي تعقيداً

 وضمن حدود بلدية القدس 1967 احياء خلف حدود 6المئة من اليهود يعيشون في  في 52 فهناك 1967
  .» مستوطنات قائمة في القدس6مؤكداً أنه ال يمكن اعادة توطين سكان 

، لذلك اعتقد ان حل ان 1967القدس عاصمة باغلبية يهودية ال يمكن تنفيذ او العودة الى حدود «: وتابع
فلسطينية تكون تحت السيادة االسرائيلية وكل طرف يتولى الجانب الخدماتي االحياء اليهودية واالحياء ال

  .»والحياة اليومية
اما بخصوص األماكن المقدسة في القدس الحرية لكل اتباع الديانات ممارسة الشعائر الدينية «: واكد

هودية في القدس ان الن اسرائيل ستفقد الغالبية الي «1967، موضحا أنه ال يقبل حدود العام »بحرية دينية
الحرية الدينية واالدارة لألحياء الفلسطينية وحياة السكان تعود «، مضيفا أن »عادت الى هذه الحدود

  .»للفلسطينيين انفسهم
  9/4/2011، الراي، الكويت

  
  حركة حماس تجاوزت الخطوط الحمراء:  في جيش االحتاللقائد المنطقة الجنوبية .20

، أن  وكاالت– تحسين األسطل -القدس ، عن مراسلها من 9/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللاذكرت 
قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اللواء طال روسو قال في نهاية اجتماع عقده أمس مع رؤساء 
المجالس المحلية في المنطقة الجنوبية ان اطالق الصاروخ المضاد للدروع امس االول واصابة حافلة 

سيقوم الجيش بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذا «، ولهذا »تجاوزا للخطوط الحمر«تالميذ يعتبر 
وتطرق روسو لعمليات القصف التي تنفذها قواته ضد . »األمر ولضمان سير الحياة الطبيعية في المنطقة

ال نزال وسط عملية عسكرية اصيبت حماس خاللها بضربة قوية، وندرس كل «قطاع غزة وقال 
ت ويجب علينا النظر للمدى البعيد وعدم االكتفاء بالمدى القصير، ونحن نمتلك الكثير من الوسائل الخيارا

وكذلك االعتبارات لهذا ال يتوجب علينا العمل من خالل الغضب وان التحدي الحقيقي امامنا هو ضمان 
  .»حياة طبيعية في المنطقة

ك ليتوقف اطالق الصواريخ وليندم الذين اطلقوا نواصل التحر«قال وزير الدفاع المدني ماتان فيلنائي و
 صاروخا أمس من قطاع غزة على جنوب 15وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي انه تم اطالق . »الصاروخ

  .اسرائيل دون تسجيل وقوع اصابات
ووصف النائب في حزب العمل االسرائيلي عمير بيرتس اطالق الصاروخ على الحافلة المدرسية 

وقال في . »ان حماس على علم يقين بان السرائيل طرقا عديدة للرد على ذلك«طير معتبرا بالتصعيد الخ
ان اسرائيل ستقوم بتجريف جميع المنطقة المحاذية لقطاع غزة اذا ما «تصريحات لالذاعة العبرية أمس 

  .»اقتضت الضرورة ذلك
الناطق باسم الجيش ، أن محمد هواش–رام اهللا عن مراسلها من ، 9/4/2011، النهار، بيروتونشرت 

ان الجيش لن يطيق ولن يصبر على اي محاولة للمس بمواطني : "االسرائيلي صرح بعد الغارات الجوية
واوضح ". دولة اسرائيل وسيواصل العمل بكل حزم وعزم ضد اي منظمة تشن هجمات على اسرائيل

  ".ان حماس هي العنوان وانها تتحمل المسؤولية"
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  صواريخ يبلغ مداها سبعين كيلومترماس تمتلك حركة ح": إسرائيل" .21
 وحركة حماس زعمت مصادر عسكرية أن  غزةفي سياق التحريض على القطاع: غزة ـ أشرف الهور

  .الحركة تملك صواريخ يبلغ مداها سبعين كيلومترا وهي قادرة على إصابة أهداف في أواسط إسرائيل
 المضادة للدروع بينها عشرات الصواريخ من نوع وأضافت المصادر انه توجد في غزة مئات الصواريخ

  .التي قالت انه استخدم في إصابة الحافلة) كورنيت(
  9/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  محمد رشيدب ه  إسقاط أبو مازن واستبدال على الواليات المتحدةليبرمان اقترح": ويكيليكس" .22

وزير الخارجية » إسرائيل بيتنا«زعيم حزب طرقت الوثائق األميركية إلى ت : أسعد تلحمي-الناصرة 
أفيغدور ليبرمان وتشير في غالبيتها إلى أن ليبرمان، على رغم تصريحاته العنترية على المأل إال أنه 
يتمسك بمواقف براغماتية، فهو ال يعارض دولة فلسطينية شرط أن يضمن االتفاق أن تكون إسرائيل 

 الوثائق أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ال وتذكر إحدى. دولة يهودية في حدود آمنة
يفضل تعاطي ليبرمان مع القضايا الجوهرية مثل العالقات مع الواليات المتحدة والمفاوضات مع 
الفلسطينيين، ويفضل رئيس الوزراء استشارة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود 

بـ » أبو مازن«ف ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفي وثيقة أخرى يص. باراك
واقترح ليبرمان في لقائه السفير األميركي السابق جونز أواخر عام . »وليس ذا صفة... الضعيف«

 أن تتعاون إسرائيل والواليات المتحدة على إيجاد شريك مالئم أكثر لقيادة السلطة الفلسطينية بدالً 2006
وأشارت صحيفة . ح اسم محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتمن عباس واقتر

اإلسرائيلية إلى أن رشيد يرتبط بعالقات اقتصادية وثيقة مع المليونير اليهودي النمسوي » هآرتس«
  .مارتين شالف صديق ليبرمان

اء جمعه بأعضاء من ، في لق2009من عام ) نوفمبر(من جهته اشتكى نتانياهو، في تشرين الثاني 
يعرف فقط التجهم «الكونغرس األميركي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قائالً إن أبو مازن 

  .»والعبوس وال يعرف أن العبوس سياسة ليست جيدة
  9/4/2011الحياة، لندن، 

  
   صاروخ باليوم على تل أبيب100الموساد يتخوف من إطالق حزب اهللا : "ويكيليكس" .23

االلكتروني إلى مسؤول ' ويكيليكس'نسبت وثيقة سرية أمريكية تسربت إلى موقع : ب ـ يو بي آيتل ابي
في جهاز الموساد تخوفه من أنه في حال اندالع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب اهللا فإن األخير 

  . صاروخ كل يوم على تل أبيب100سيحاول إطالق 
جمعة فإن مندوبا عن الموساد قال لمسؤولين أمريكيين في ال' هآرتس'ووفقا للوثيقة التي نشرتها صحيفة 

 إن 2009العام ) نوفمبر(إحدى جلسات الحوار اإلستراتيجي األمريكي اإلسرائيلي في تشرين الثاني 
  .' منها باتجاه تل أبيب100 صاروخ وحوالي 600 إلى 400حزب اهللا سيحاول إطالق كل يوم ما بين 

يسعى إلى الحفاظ على قدرته 'ي لم تذكر الوثيقة اسمه أن حزب اهللا واضاف المسؤول في الموساد الذ
ما يعني أن إسرائيل تتوقع أن حربا مقبلة مع حزب اهللا ستستمر شهرين وسيسقط ' هذه على مدار شهرين

  . على تل ابيب وحدها6000 الف صاروخ بينها 26 ألفا و24خاللها ما بين 
إلسرائيليين خالل الجلسة نفسها بعدما عبر الجانب اإلسرائيلي ووقع خالف بين المندوبين األمريكيين وا

. عن استيائه من تزويد الواليات المتحدة أسلحة للجيش اللبناني واعتبروا أنها ستصل إلى أيدي حزب اهللا
تقوية الجيش 'وقال رئيس الدائرة السياسية ـ األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد إن 

  .'يضعف إسرائيلاللبناني 
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من جانبهم قال المندوبون األمريكيون إن مساعدة الجيش اللبناني غايته منع تقارب بينه وبين حزب اهللا 
فيما قال مساعد وزيرة الخارجية األمريكية أندرو ' التعاون براغماتي ونابع من ضعف الجيش'وأن 

  .'مساعدة الجيش اللبناني تشكل ثقال مضادا لحزب اهللا'شابيرا إن 
في الحرب المقبلة وفي حال تعرض حزب اهللا لهجوم إسرائيلي فإن 'ورد غلعاد على ذلك بالقول إنه 
  .'الجيش اللبناني سيقدم له المساعدة

وقال مندوبو شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إن تهريب األسلحة من سورية وإيران إلى حزب 
حزب اهللا زاد عدد 'وأن ' يمس باحتماالت السالم'وأنه ' هو تحد استراتيجي بالنسبة إلسرائيل'اهللا 

وأن بحوزة الحزب عددا غير معروف من ' الصواريخ الذكية ووسع مداها ودقتها في إصابة األهداف
  .'802سي ـ 'صواريخ أرض بحر من طراز 

  9/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  شرق األوسط ستكون السبب للحرب المقبلة في ال"الجزيرة"قناة : داغان .24
 التقى رئيس الموساد السابق 2007أنه في نهاية العام ' ويكيليكس' موقع كشف: تل ابيب ـ يو بي آي

  .مائير داغان مع مساعد رئيس الوكالة األمريكية لألمن الداخلي ومحاربة اإلرهاب فرانسيس تاوسند
' يخ حمد يثير غضب الجميعالش) أمير قطر(قطر تشكل مشكلة إذ أن 'ونسبت الوثيقة لداغان قوله إن 

وقال داغان إن دوال . 'الجزيرة ستكون السبب للحرب المقبلة في الشرق األوسط'واضاف باسما أن 
  .عربية وخصوصا السعودية تبذل جهودا من أجل إغالق القناة التلفزيونية القطرية
' لن نحقق شيئا من ذلك'نه وتحدث داغان عن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقال لتاوسند إ

 استثمرت الواليات 1994منذ العام 'والمطلوب التوجه بصورة مختلفة للعملية السياسية بادعاء أنه 
 مليارات دوالر في السلطة الفلسطينية، وما الذي حققته هذه الدوالرات باستثناء إضافة بضعة 6المتحدة 

  .' ثري في العالم؟500أسماء إلى الـ 
  9/4/2011، ي، لندنالقدس العرب

  
  بالتطرف  " إسرائيل"ديسكين يتهم قادة عرب ": ويكيليكس" .25

) شاباك( لقاء بين رئيس جهاز االستخبارات العامة كشفت وثائق ويكيليكس عن:  أسعد تلحمي-الناصرة 
استغالل «يوفال ديسكين والسفير األميركي السابق جونز اتهم األول قادة عرب إسرائيل بالتطرف و 

ومحاولة صبغ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بصبغة قومية، ... وق الممنوحة لهم أكثر من اللزومالحق
وبحسب . »لكن لحسن الحظ فإن هذا الموقف لم يتغلغل في أوساط العرب المنهمكين في قضاياهم اليومية

دة وتستوجب وهذه مهمة معق«المواطنين العرب بالدولة » ربط«ديسكين فإنه نصح الحكومة مراراً بـ 
غالبيتهم تريد العيش في إسرائيل لكن المشكلة ناجمة . من العرب التغلب على أزمة الهوية واإلخالص

وبحسب . اإلسرائيلية» أساساً في أنهم يرون أنفسهم عرباً وأحياناً مسلمين لكن ليس مواطني الدولة
تسبب في مزيد من «تهم  بفلسطينيين من الضفة الغربية ولم شمل عائال48ديسكين فإن زواج عرب 

وتناول ديسكين النواب العرب في الكنيست ليقول إن إحدى المشكالت الرئيسة . »التطرف لدى العرب
ويستغلون ... دول معادية«التي تواجهها الحكومة اإلسرائيلية تتمثل في الزيارات التي يقومون بها إلى 

وبدالً من أن . االت مع منظمات مثل حزب اهللاففي زياراتهم لسورية يجرون اتص... حصانتهم البرلمانية
  .»يبثوا القيم الديموقراطية اإلسرائيلية يلتقون أشخاصاً مثل األسد

ووجه ديسكين انتقاداً إلى الشرطة اإلسرائيلية على عجزها عن منع الدكتور عزمي بشارة من مغادرة 
تقد أنه سيقبع في السجن اإلسرائيلي وأع... سنرحب بعودة بشارة إلى البالد «: إسرائيل ويقول متهكماً
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، مضيفاً أن الشرطة اإلسرائيلية فشلت في مراقبتها االتصاالت بين نواب »لسنوات كثيرة في حال عودته
  .»جهات إرهابية«عرب وما أسماه بـ 

وبحسب إحدى الوثائق، فقد فوجئ ديسكين خالل اجتماعه مع جونز باقتراح تقديم منح تعليمية لطالب من 
عرب «واقترح جونز على ديسكين أن توزع السفارة منحاً كهذه لـ .  للدراسة في الخارج48عرب 

  .»إسرائيليين يوصي بهم الشاباك
  9/4/2011الحياة، لندن، 

  
  حماس و لم تضع سياسة واضحة تجاه غزة "إسرائيل" ":ويكيليكس" .26

لجنوبية للجيش اإلسرائيلي اللواء القائد السابق للجبهة اكشفت وثائق ويكيليكس أن :  نظير مجلي-تل أبيب
 إن الحكومة اإلسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن مستقبل غزة وإنه يجب 2009يوآف غاالنت قال في نهاية 

تقوية حماس إلى حد يمكن معه ضبط بقية الفصائل الفلسطينية ومنع إطالق صواريخ لكن دون أن تصل 
قد التقى وزير المخابرات المصرية السابق عمر وكان ديسكين . قوتها حد تشكيل خطر على إسرائيل

 وتباحثا في سبل التوصل إلى تهدئة في القطاع، وفي اليوم التالي التقى 2008) أيار( مايو 12سليمان في 
 مايو بعث جونز ببرقية لواشنطن 22وفي . مع السفير األميركي في تل أبيب في حينه، ريتشارد جونز

جرى في أجواء حسنة ومغلفة باألكاذيب مثلما « مع سليمان بالمثير وأنه قال فيها إن ديسكين وصف لقاءه
ووفقا للبرقية األميركية فإن ديسكين اعتبر أن الحكومة المصرية . »هو الحال في الشرق األوسط تماما

تريد كسب الوقت رغم أنهم يتفهمون احتياجات إسرائيل للتهدئة، وأن سليمان فوجئ عندما سمع من 
وعدد ديسكين شروط إسرائيل للتهدئة التي شملت وقفا . إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تهدئةديسكين أن 

  . كامال لألعمال المسلحة ووقف تهريب األسلحة
وكتب جونز في . »إسرائيل لن تقبل بأي تعليمات تصدر من غزة لتنفيذ عمليات بالضفة«وشدد على أن 

يل ستضطر إلى الدخول بقوة إلى غزة وضرب تعاظم ديسكين وكثيرين يعتقدون أن إسرائ«البرقية أن 
، وأن ديسكين أوضح أن الخيار المفضل »قوة قواعد اإلرهاب هناك ومن األفضل أن يحدث ذلك عاجال

سيتعين عليها ممارسة ضغوط على حماس طوال أشهر «إلسرائيل هو القيام بعملية عسكرية برية وأنه 
 بعث السفير األميركي في تل أبيب برقية لواشنطن 2009) تشرين الثاني( نوفمبر 11وفي . »أو سنين

اإلسرائيليين يتمتعون بوضع أمني هو األفضل منذ بداية االنتفاضة الثانية وذلك نتيجة لنجاح «قال فيها إن 
  .»االستخبارات اإلسرائيلية في إلحاق الهزيمة بشبكات االنتحاريين في الضفة

نت، الذي كان مرشحا لرئاسة أركان الجيش واضطر يقصد غاال(المسؤول عن غزة «وأضاف أن 
قال لنا إن القيادة السياسية في إسرائيل لم تقرر طبيعة السياسة التي تعتزم ) لالستقالة بسبب فضيحة فساد

إسرائيل مهتمة على المدى القريب بأن تكون حماس قوية بما يكفي من أجل «، موضحا أن »انتهاجها
رغم ذلك فإنه في األمد المتوسط تفضل «: وتابع. »واريخ باتجاه إسرائيلبسط سلطتها ومنع إطالق الص

إسرائيل منع حماس من ترسيخ سيطرتها في غزة رغم أنها في األمد البعيد تطمح إلى االمتناع عن نشوء 
  .»وضع تضطر فيه إلى إعادة السيطرة على القطاع وتحمل مسؤولية رفاه السكان المدنيين

  9/4/2011 الشرق األوسط، لندن،
  

   من أعضاء الليكود يعارضون قيام دولة فلسطينيةةبالمائ 78: استطالع .27
اإلسرائيلية استطالعاً للرأي أجراه معهد ' جيروزاليم بوست'نشرت صحيفة : تل أبيب ـ يو بي آي

الستطالعات الرأي لصالح مجلس المستوطنات، أظهر ان أعضاء الليكود يجنحون أكثر ' مأغار موحوت'
  .يمين في عدد من القضايا الرئيسيةإلى ال
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 بالمئة 92 بالمئة من أعضاء الحزب فيما أيد 78ومن بين هذه القضايا قيام دولة فلسطينية وقد عارضه 
  . بالمئة يعارضون تقسيم القدس95استئناف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية و

مئة انه أعطى وزناً كبيراً آلراء وزير دفاعه  بال53وفي موقف يعكس الغضب الليكودي من نتنياهو، قال 
 بالمئة ان نتنياهو لم ينفذ وعوده التي أطلقها حين ترشّح لمنصب رئيس 57إيهود باراك فيما قال 

  .الوزراء
وقال المستطلعون أنهم مستعدون لترجمة مواقفهم إلى أفعال إذ قال ثلثا هؤالء انهم لن يدعمون أي وزير 

 بالمئة انهم سيفكرون بالتصويت 41فلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية فيما قال يؤيد نقل أراض إلى ال
لحزب إسرائيل بيتنا المتطرف بدالً من الليكود في االنتخابات المقبلة إذا قام نتنياهو بنقل أراض إلى 

  .السلطة الفلسطينية أو أيد قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة
 بالمئة فقط منهم انهم يؤدون 24 ينتقلوا تماماً إلى اليمين المتطرف، قال وفي إشارة إلى أن الليكوديين لم

  . بالمئة انهم يعارضون ذلك75ضم الضفة الغربية بأكملها فيما قال 
 بالمئة انه نتنياهو 65ورداً على سؤال عمن هو زعيم الحزب الذي يعتقدون أنه يمثّل مواقفهم، أجاب 

  .ن بالمئة قالوا أفيغدور ليبرما35و
 بالمئة انهم 51 بالمئة انهم راضون عن أداء نتنياهو في القضايا االقتصادية االجتماعية وقال 57وقال 

  .راضون عن أدائه في القضايا الدبلوماسية
  . بالمئة4 عضوا في الليكود بهامش خط بلغ 812وشمل االستطالع 

  9/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  واريخ الص إطالقبناء سفنل "إسرائيل للترسانات المحدودة" بين وزارة الحرب وشركة مباحثات .28
العتماد هذه » إسرائيل للترسانات المحدودة«تجري وزارة الحرب اإلسرائيلية مباحثات مكثفة مع شركة 

األخيرة كمرشحة محتملة لبناء سفن إطالق الصواريخ المستقبلية لحساب البحرية اإلسرائيلية في إطار 
  .ن الشركة قوة بارزة في صناعة بناء السفن اإلسرائيليةصفقة يمكن أن تجعل م

ويأتي ذلك بعد إعراب الشركة اإلسرائيلية عن استعدادها الستثمار ميزانية كبيرة في الحصول على 
 2500 عامل جديد وهي خطوة ضرورية لبناء فرقاطات زنة400القدرات الصناعية الضرورية لتشغيل 
  .»بلوم فوس« األلماني للفرقاطة طن ربما يستوحي تصميمها التصميم

حاليا أكبر القطع البحرية القتالية التابعة للبحرية اإلسرائيلية، ولكن الخطط » 5-سعر«وتعد الفرقاطات 
  .الراهنة يمكن أنت تجعل الشركة اإلسرائيلية قوة أساسية في سوق بناء السفن البحرية

  9/4/2011، البيان، دبي
  

  إصابة الهدف بدقة " إعاقة"ويبحث عن بدائل بدائية لـ " الحديديةالقبة "االحتالل ُيقر بفشل  .29
، التي تم إدخالها للخدمة "القبة الحديدية"منظومة ، أن الناصرة، من 9/4/2011وكالة قدس برس، نشرت 

أخفقت ، األمر الذي  العسكرية في الجيش اإلسرائيلية مؤخراً، في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية
الجدل الدائر بشأنها، ال سيما وأن المنظومة مكلفة من الناحية المادية، كما أنها غير عملية من زاد من 

فقد ادعت مصادر عسكرية إسرائيلية رسمية أن  .ناحية إسقاط الصواريخ الكثيفة التي تطلق من غزة
ثر من ستين تصدت لقذيفتين صاروخيتين فقط يوم أمس الجمعة، من أصل أك" القبة الحديدية"منظومة 

داخل (قذيفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية، طالت أهدافًا إسرائيلية إستراتيجية، ال سيما مدينة أسدود 
 .، التي تعتبر استراتيجية، كونها تضم الميناء وعدد من المنشآت الحيوية)1948األراضي المحتلة سنة 
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توفير الحماية الكاملة لإلسرائيليين من  "عقّب وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك عن ذلك بالقول إنو
  .، على حد تعبيره"تطوير منظومة الدفاع متعددة"، مشددا على ضرورة "سكان الجنوب مازال بعيدا

" دبكا"القبة الحديدية في إسقاط قذيفتين، وقال موقع " نجاح"شككت مصادر عسكرية إسرائيلية بإعالن 
إلسرائيلية بدأت بالرقص بعناوين ضخمة حول تمكن القبة الفوالذية إن كانت وسائل اإلعالم ا"اإلسرائيلي 

من إسقاط صاروخ غراد، فتلك العناوين مبالغ فيها وعناوين مضللة وغير صحيحة، وستوجد تضليلًا في 
  .، على حد تعبيره"المستقبل سيلحق أضرار بسكان مدن جنوبي اسرائيل
فقد ذكر الوزير العمالي عامير بيرتس بأن ". بدائية "فقد بدأت السلطات اإلسرائيلية للبحث عن بدائل

  .إسرائيل ستقوم بتجريف جميع المنطقة المحاذية لقطاع غزة لمنع إطالق الصواريخ
القبة " إن منظومة ومواطنون فلسطينيون قال، أن غزةمن ، 8/4/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالموذكر

ني العتراض صواريخ المقاومة، فشلت في اعتراض عدد التي نشرها جيش االحتالل الصهيو" الحديدية
أنه بعد إطالق "وذكر مواطنون من شمال قطاع غزة  .من الصواريخ التي أطلقت من شمال قطاع غزة
 قذائف تطلق في الجو 6صاروخًا، شاهدنا حوالي  رجال المقاومة الفلسطينية عصر اليوم الجمعة

قه إلى مدينة عسقالن المحتلة، دون أن يتم اعتراضه من قبل العتراضه، إال أن الصاروخ ظل سالكًا طري
  ".أي من هذه القذائف

وأكدت مصادر عبرية أن الصاروخ سقط في مدينة عسقالن، وأن ألسنة النيران تصاعدت من المكان 
  .الذي سقط فيه

  
  ني للدولةالطابع اليهودي الصهيو تتحقق بتغيير  أن مكانتهم"إسرائيل" أفهموا 48فلسطينيو: الكرمل .30

مدير عام مركز (أشارت دراسة جديدة لكل من البروفسور نديم روحانا : الناصرة ـ زهير أندراوس
والباحثين في مدى الكرمل امطانس شحادة وأريج صباغ ـ خوري، تحت عنوان تحوالت ) مدى الكرمل

 أنتجت ثالثة تحوالت 2009 عام 19في السياسة الفلسطينية في إسرائيل، إلى أن انتخابات الكنيست الـ 
الهبوط الحاد في التصويت لألحزاب الصهيونية؛ شحذ الفروق السياسية بين الجبهة : سياسية مركزية

بل حزب عربيل مرة من قة للكنيست ألوع؛ انتخاب امرأة عربيوالتجم.  
ث سنوات من ترى الدراسة أن سياق االنتخابات، التي أجريت مباشرة بعد الحرب على غزة، وبعد ثال

حرب لبنان الثانية، إضافة إلى التطورات اإلقليمية األخرى، والتطورات داخل المجتمع اإلسرائيلي 
بين دولة إسرائيل ) المعقّدة أصالً(والمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، عززت مسارات تدهور العالقات 

  .ومواطنيها اليهود من جهة، والمواطنين الفلسطينيين من جهة ثانية
مقابل اإلجماع اإلسرائيلي الصهيوني المتمثل بتحصين الطابع اليهودي للدولة في القوانين، الثقافة و

والسياسات الحكومية، ثمة إجماع آخذ بالتبلور لدى الفلسطينيين في إسرائيل، بأن تغيير مكانتهم الجماعية 
 إلسرائيل، مما حث الفلسطينيين لن يتحقق إالّ بعد تغيير الطابع اليهودي الصهيوني) على جميع األصعدة(

على تحدي مسألة الدولة اليهودية وطرح بدائل للنظام القائم على غرار دولة جميع مواطنيها، والحكم 
  .الذاتي، أو الدولة ثنائية القومية

في سياق تراجع التصويت لألحزاب الصهيونية، تقول الدراسة إن هذه النتائج هي استمرار للنـزعة التي 
 إلى انتهاء التصويت لألحزاب 2009، وقد ترمز في انتخابات العام 2006 في انتخابات عام شُخّصت

باستثناء البلدات الدرزية وبلدات بدوية ( بالمئة 18الصهيونية في صفوف الجمهور العربي، والتي بلغت 
مكان مقارنة هذه وفي اإل).  والمشترك بينهما هو الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي-في الشمال 

الظاهرة بانتهاء مرحلة القوائم العربية المرتبطة بأحزاب السلطة في مطلع الثمانينيات، وتفسر بتطورات 
الدائرة الداخلية، أي التحوالت داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، : اجتماعية وسياسية في ثالث دوائر

المجتمع والسياسة اإلسرائيليين وتعامل الدولة مع الجمهور الدائرة اإلسرائيلية، أي التحوالت في 
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الفلسطيني، والدائرة الفلسطينية العامة والعربية، أي التطورات على المستوى الفلسطيني، وفي العالم 
  .العربي، وفي المنطقة بعامة

ية أثرت في نتائج ولدت التطورات في هذه الدوائر والتفاعالت في ما بينها ثالث نزعات مركز
. 2متناقضين ومدركَين لدى المجموعتين السكانيتين العربية واليهودية؛ ' إجماعين'تشكل . 1: االنتخابات

ارتفاع في مفهومي العدائية والعدوانية . 3تعزز الوعي للصراع الجوهري حول مسألة الدولة اليهودية؛ 
  .الفلسطينيينالمتبادلين بين دولة إسرائيل والمواطنين 

بين اليسار اإلسرائيلي والتيار الوطني المناهض للصهيونية، جاء في الدراسة : في سياق التحول الثاني
على الرغم من االتّفاق الواسع في صفوف األحزاب العربية حول مواضيع سياسية مركزية، يمكن 'انه 

 أظهرت فروقا مركزية بين الحزبين -بات مضت  أكثر من أي انتخا-االدعاء أن االنتخابات األخيرة 
اللذين يتبوآن مركز الصدارة في النقاش الفكري في صفوف النخب السياسية الفلسطينية في إسرائيل 

وأن جوهر التجديد في المعركة . الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي: وهما
.  الوضوح الفكري داخل كل من التجمع والجبهة، وعملية المفاضلة في ما بينهمااالنتخابية األخيرة هو

فبخالف التجمع، تحاول الجبهة في الفترة األخيرة تبوؤ مكانة شرعية داخل الخارطة السياسية 
. وعليه يموضع هكذا الحزب نفسه تدريجيا كجزء من نسيج المجتمع والسياسة اإلسرائيليين. اإلسرائيلية

 نحو االندماج في الخارطة السياسية كحزب إسرائيلي مثل - بهكذا المفهوم - الجبهة الديمقراطية تتوجه
إذا تواصل هكذا المسار، فمن شأنه تغيير وجه الحزب، وتغيير وجه السياسة . غيـره من األحزاب
  .'العربية في إسرائيل

ة تحاول أن تتموضع كحزب يسار الجبهة الديمقراطي'ويخلص معدو الدراسة في هذا السياق إلى أن 
إسرائيلي، وترغب في بناء يسار إسرائيلي جديد على أنقاض وأطالل اليسار اإلسرائيلي الذي تفتّت في 

بينما يموضع التجمع الوطني نفسه كجزء من الحركة القومية الفلسطينية والتيار . 2009انتخابات العام 
  .القومي في العالم العربي

ى أن النتائج الثالث تشكّل تحوالت في السياسة الفلسطينية في إسرائيل، وتشير إلى نوع تخلص الدراسة إل
وتقول ان المجتمع الفلسطيني يجتاز سيرورات اجتماعية واقتصادية . من الحراكية وعدم االستقرار

الديناميكية وأخرى تتعلق بالهوية، تؤثر على عالقة هذه المجموعة السكّانية مع الدولة، وتؤثر على 
على الرغم من ذلك، االدعاءات التي طُرحت في . الداخلية بما في ذلك العالقات بين األحزاب العربية

  .هكذا المقال تستوجب أبحاثا مكملة بغية تثبيت االدعاءات التي طرحت
  9/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  االحتالل يحاصر القدس ويقمع المسيرات المناهضة للجدار .31

 قوات االحتالل ، أن منتصر حمدان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 9/4/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
فرضت أمس، حصاراً مشدداً على القدس المحتلة في حين نشرت قوات معززة من جنودها وعناصرها 

مظاهرات األمنية والشرطية في محيط البلدة القديمة والمسجد األقصى تحسباً من اندالع مواجهات و
احتجاجية في ظل جرائم االحتالل في قطاع غزة، في وقت قمعت قوات االحتالل العديد من المسيرات 
الشعبية األسبوعية في عدد من القرى في الضفة الغربية وذلك من خالل استخدام األعيرة المطاطية 

  . لتفريقهموقنابل الغاز المسيلة للدموع إضافة إلى مواد كيماوية رشتها على المتظاهرين
الخليج، إصابة شاب فلسطيني جريدة وأكدت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام اهللا، ل

بعدة أعيرة مطاطية خالل مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال رام اهللا بعد خروج العشرات من 
  .ت االستيطانية بحق أراضي القريةأهالي القرية في مسيرة جماهيرية تضامناً مع غزة وتنديداً بالممارسا
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إلى ذلك أكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في قريتي بلعين ونعلين غرب رام اهللا، إصابة العشرات 
بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع جراء المواجهات التي وقعت في القريتين 

ى تنظيم هذه المسيرات تضامناً مع الحركة األسيرة بمشاركة نشطاء سالم ومتضامنين أجانب، حيث جر
  . من الشهر الحالي16ـ ضمن فعاليات إحياء يوم األسير المقرر أن يحل في ال

واستخدم جنود االحتالل في قمع المشاركين في المسيرات المياه العادمة النتنة الممزوجة بالمواد الكيماوية 
ي المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع، في حين زرقاء اللون وقنابل الصوت والرصاص المعدن

استخدم جنود االحتالل العصي وقنابل الغاز في قمع المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة 
، في إشارة إلى المخرج "لنتضامن مع الشهيد جوليانو خميس"بالجدار، التي انطلقت تحت عنوان 

  . في جنين قبل أيامالفلسطيني الذي اغتاله مجهولون 
قوات ال ، أن محمد جمال،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  9/4/2011الشرق، الدوحة، وأضافت 

  .اإلسرائيلي في قرية المعصرة جنوب بيت لحم قمعت أمس المتظاهرين خالل مسيرتهم ضد الجدار
  

   لمذبحة دير ياسينوناليوم الذكرى الثالثة والست .32
 لمذبحة دير ياسين التي وقعت في والستونسبت، الذكرى السنوية الثالثة تصادف اليوم ال: غزة

: ، في قرية دير ياسين، الواقعة غربي القدس المحتلة، على يد العصابتين الصهيونيتين9/4/1948
، ووقعت بعد أسبوعين من توقيع  شهيدا350ً-250المذبحة التي راح ضحيتها مابين  ."شتيرن" و"أرجون"

طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي القرية، حيث كان من بين معاهدة سالم 
  . الشهداء أعداد كبيرة من األطفال، وكبار السن والنساء والشباب

  9/4/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  مدرستان من خيام جنوب الخليل .33
مكانات المادية، وسطوة قوات االحتالل ليست محاكاة بل هي الحاجة وضعف اإل:  ماهر إبراهيم-غزة 

ضد أهل الخليل، ما جعلهم يقومون بتشييد صفوف مدرسية من خيام لمدرستي المسافر وسوسيا في 
 صفوف تعليمية، كما 4 وطالبة، موزعين على  طالبا34ًالمنطقة الجنوبية الشرقية، وتضم كل مدرسة 

تقران ألبسط مقومات الحياة والتعليم، ورغم ذلك والمدرستان والخيام تف .تضم أربعة معلمين ومديراً
كما شجعت سكان المناطق على الصمود . تحظى بإقبال من الطلبة وتفاني المدرسين وتشجيع األهالي

  .والسكن في أراضيهم، حرصا على مستقبل أبنائهم
  9/4/2011، البيان، دبي

  
   نعيش في سجن كبير:الباردمخيم نهر فلسطينيو  .34

 لم يستجب أبو عماد قاسم لدعوات كانت تبثّ عبر مكبر الصوت وتطلب الوقوف :لصمدعبد الكافي ا
خلف الفتات رفعها، أمس، معتصمون أمام مكاتب وكالة األونروا في طرابلس، بدعوة من تحالف القوى 
الفلسطينية في الشمال، فلم يكد المعتصمون يتجمعون للمطالبة بتحسين أوضاع الالجئين حتى اندفع 

نطالب بإلغاء تصاريح الدخول إلى مخيم ": جل الستيني إلى مقدمة الصفوف وهو يصرخ بأعلى صوتهالر
  ."أضعتُ هذه التصاريح فمنعت من الدخول حتى أحصل على بديل، هل أنام في الشارع. نهر البارد

 شخص 100يا ريت في متلك ": حاول بعض المنظّمين تهدئة خاطره، قبل أن يأتيه دعم من آخرين
نحن نعيش في سجن كبير، نحن بشر ": ، يقول أحدهم، ما دفعه لترداد المزيد"يحكوا الحقيقة ويفشّوا قلبنا
.  بدرية عبد الرحمن لتعبر عما يجول في خاطرهاتهنا تحمس ."هذا عيب. ولسنا حيوانات أو حميراً



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2110:         العدد       9/4/2011 السبت :التاريخ

 معهم، لم نقتل أحداً،  سنة مع اللبنانيين، نحن أهل وأنساب63عشنا في مخيم البارد أكثر من ": تقول
  ."معركة المخيم ليست معركتنا، فتح اإلسالم ليسوا منا، حاسبوا من جاء بهم إلى المخيم لتدميره

تهدأ الخواطر قليالً بعد جهد المنظمين، فيشير مسؤول حركة حماس في الشمال جمال الشهابي إلى أن 
االعتصام يهدف إلى التخفيف من المعاناة االقتصادية واإلنسانية ألبناء المخيم، الفتاً إلى أن وعود "

وكان . األونروا باإلصالح لم تنعكس إيجاباً على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية واإلغاثية
ة واحدة، المعتصمون قد وجهوا دعوة إلى موظفي األونروا في الشمال، لتعليق عملهم لمدة ساع

بزيادة خدماتها وتسريع إعادة إعمار المخيم وتوفير "ومشاركتهم في االعتصام الذي يطالب الوكالة 
  ."األموال الالزمة لذلك، ووقف الهدر ومحاربة الفساد

  9/4/2011األخبار، بيروت، 
  

   الفلسطينييناألونروا ترفع التغطية الصّحّية لالجئين: لبنان .35
ها سترفع تغطيتها لالستشفاء المتخصص الذي تقدمه لالجئين الفلسطينيين من أعلنت وكالة األونروا أنّ

وأشارت إلى حقّ جميع الفلسطينيين في  . المقبلمايو/ ابتداء من األول من أيار% 40 إلى% 30
أما . االستفادة من هذه الزيادة، في جميع المستشفيات المتعاقدة مع األونروا للرعاية الصحية المتخصصة

 دوالراً أميركياً لليوم االستشفائي مع 250 إلى 200ا يتعلق بالطبابة، فترتفع تغطية الوكالة من في م
 إلى 2000 يوماً حداً أقصى، وبالتالي يرتفع سقف التغطية من 12 إلى 10زيادة عدد األيام المغطاة من 

  . دوالر أميركي للحالة االستشفائية الواحدة3000
  9/4/2011األخبار، بيروت، 

  
  كتاب يرصد الصراع بين المعسكرين... "خالفات المتدّينين والعلمانيين في إسرائيل" .36

:  كتاب يحمل عنوان، قبل أيام، عن المجلس األعلى للثقافة في مصر، صدر: داليا جمال طاهر-القاهرة 
  . ألحمد فؤاد نوار" مواقف الصحافة العبريةإسرائيلخالفات المتدينين والعلمانيين في "

 اإلسرائيلي للخالف بين اإلعالماب يرصد ويحلل تطور الخالفات في السنوات األخيرة ومعالجة الكت
 حد منع إلىالمعسكرين، على صعيد القضايا االجتماعية والثقافية واألمنية والتشريعية، التي وصلت 

سكنه في  على تركه ماإلجبارمشاهدة التلفزيون في األحياء الدينية، وتعرض مخالف هذا للضرب أو 
 المؤسسات االقتصادية في إدارةالحي الديني، مع خالفات ال تهدأ حول الزواج والطالق والدفن وأسلوب 

كما يسعى الكتاب الستشراف ما سيسفر عنه تذمر المعسكر العلماني على التفرقة في التعامل  ."إسرائيل"
  .ليوالواجبات بينهم وبين نظرائهم المتدينين في صفوف الجيش اإلسرائي

 المعقدة التي تمنع اإلشكاليات إحدىأن العالقة بين الدين والدولة تشكل ... المؤلف أكد في مقدمة الكتاب
 تلك العالقة وبالتالي فإشكالية من الشعور بقدر من التوازن، يؤهلها لكي تكون دولة مستقرة، "إسرائيل"

ما يجعل العالقة بين العلمانيين ، "إسرائيل"ماهية الدولة ومقوماتها محل جدل يصاحب الجميع في 
والمتدينين تتوتر حتى على صعيد الحياة اليومية، لدرجة تعوقهم في حاالت كثيرة عن أبسط مظاهر 

وتم تقسيم الكتاب لثالثة أبواب،  . تجارة أو انجاز مشروع معاًإقامةالتعايش الطبيعي مثل التربص أو 
سات الصحافية والتعليمية والقوى الدينية والعلمانية في  ألهم المؤس مختصراًواختتم بمالحق تقدم عرضاً

  .، وخلفية مختصرة لتاريخ حركتي الهسكااله والصهيونية"إسرائيل"
  9/4/2011الراي، الكويت، 
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   برسم المجتمع الدوليفي قطاع غزة" إسرائيل"ممارسات : الرئيس اللبناني .37
سرائيلية على قطاع غزة ورفح، مشيرا الـى ان         دان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الغارات اال       

اسرائيل تضرب مرة جديدة بعرض الحائط القرارات الدولية وال تقيم وزنا لالعتبارات االنسانية حيـث               «
  .، واضعا ما يحصل برسم المجتمع الدولي»توقع غاراتها القتلى والجرحى من العزل واالبرياء

 9/4/2011، السفير، بيروت
  

  لتصعيد ضد غزة وتطالب بالوقف الفوري لألعمال العسكرية  مصر قلقة من ا .38
اكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية المصري الـدكتور نبيـل العربـي دعـا                : القاهرة

بشأن متابعة تطـورات    ) 8/4(مساعديه وعدد من الدبلوماسيين العرب الى اجتماع عاجل مساء الجمعة           
  .العداون الصهيوني على غزة 

بـشكل  ) الجمعة(الوزير العربي وصل مكتبه اليوم      "إن  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لت المصادر لـ    وقا
مفاجئ وطلب حضور كافة مساعديه وعدد من الدبلوماسيين العرب ، وإنه كان في حالة غـضب شـديد              

  ".لعربمما يجري في القطاع واجرى عدد كبير من االتصاالت الهاتفية بنظرائه من وزراء الخارجية ا
وأعرب العربي عن قلق مصر البالغ إزاء التصعيد الصهيوني ضد قطاع غـزة، موضـحا فـي بيـان                   

، أن مـصر تـشجب الغـارات الجويـة          -نـسخة عنـه     " المركز الفلسطيني لإلعالم  " تلقى   –مقتضب  
  ".على غزة وإطالق المدفعية على مواقع مختلفة من القطاع" اإلسرائيلية"

ذلت جهدا وأجرت اتصاالت لوقف التـصعيد بـين الجـانبين الفلـسطيني             وأضاف العربي أن مصر طب    
 أننا نأمل التزام الجميع بالتهدئة حرصا علـى       "، مشيرا إلى    "والصهيوني حقنا للدماء ولمنع تفاقم الموقف     

  ".أمان مواطنيهم 
 8/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اركفّضلت عمر سليمان لخالفة مب" إسرائيل": "ويكيليكس" .39

اإللكتروني ونشرتها وسائل اإلعـالم     " ويكيليكس"كشفت وثائق أمريكية مسربة إلى موقع       ): آي.بي  .يو  (
كانت تفضل أن يخلف وزير المخابرات المصرية عمر سليمان الـرئيس           " إسرائيل"أمس أن   " اإلسرائيلية"

  .المصري السابق حسني مبارك في رئاسة مصر 
عبر خط هاتفي خـاص ربـط بـين         " إسرائيل" على اتصال يومي مع      وتبين من الوثائق أن سليمان كان     

  " . تل أبيب"القاهرة و
" إسـرائيليين "أن وثائق اتصاالت بـين دبلوماسـيين   " إسرائيل"اإللكتروني األكبر في   " والال"وذكر موقع   

 أظهرت حجم التعاون بين سليمان وبـين كـل مـن اإلدارة األمريكيـة               2008خالل عام   " أمريكيين"و
إيهـود  " اإلسرائيلي" وتقتبس الوثائق من دافيد حاخام وهو مستشار وزير الحرب           ."اإلسرائيلية"لحكومة  وا

زار مصر برئاسة باراك خرج بانطباع جيد للغايـة         " إسرائيلياً"باراك لشؤون االستخبارات قوله إن وفدا       
الت إحـدى الوثـائق إن      وق" . مذهول من مظهر الرئيس مبارك واللغة التي استخدمها       "من سليمان وأنه    

يثقون بـأن عمـر     " اإلسرائيليين"حاخام أشار إلى أن     "وأضافت الوثيقة أن    . حاخام يكيل المديح لسليمان   "
  " . إسرائيل"ـسليمان هو أكثر شخص مريح ل

  9/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  اإلخوان المسلمون في مصر يطالبون بدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسالح .40
طالبت جماعة اإلخوان المسلمين، األنظمة والحكومات العربية واإلسالمية بالتـصدي ووقـف            : هرةالقا

 فلسطينيين وإصابة   5اإلجرام الصهيوني المتواصل ضد قطاع غزة، والذي وصل ذروته اليوم باستشهاد            
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لطبية مـع    آخرين نتيجة القصف المتواصل لألهداف والمنشآت المدنية، واستهداف الطواقم ا          30أكثر من   
  .التهديد المتواصل من قادة الكيان الصهيوني بالتصعيد بأشكال مختلفة ضد قطاع غزة

وأكد الدكتور محمد مرسي عضو مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان المسلمين والمتحدث اإلعالمي باسمها             
مـة العربيـة    أن عبارات الشجب واإلدانة المتوقعة من الدول واألنظ       ) 4-8(في تصريحٍ له اليوم الجمعة      

  .واإلسالمية والمجتمع الدولي لم تعد تكفي أو ترقى لوقف إراقة دماء األبرياء والمحاصرين منذ سنوات
وطالب مرسي الشعوب العربية واإلسالمية بإعالن غضبها ضد هذه المجازر الـصهيونية التـي تمـت                

  برضا ومباركة أمريكية
ل والسالح والعتـاد حتـى تتـصدى لهـذا العـدوان            مرسي إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالما     . ودعا د 

الصهيوني، مؤكدا أن تعامل األنظمة العربية بنفس األسلوب السابق مع ما يتعرض له إخواننا في غزة لم                 
يعد يرقى إلى طموحات الشعوب وسعيها نحو التغيير، سواء داخليـا أو خارجيـا، مطالبـا الخارجيـة                  

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي باتخاذ إجراءات سـريعة لكـسر الحـصار           المصرية وجامعة الدول العربية     
  .المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل، وتقديم يد العون للمجاهدين في أرض الرباط

 رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس إلى سرعة االستجابة لمطالب المصالحة            ،مرسي. كما دعا د  
هذا العدوان من ضمن أهدافه الرئيسية وأد أي تحـرك لعـودة            الفلسطينية دون قيد أو شرط، خاصة أن        

  .الصف الفلسطيني إلى ما كان عليه متحدا قويا
ووجه مرسي التحيةَ للمجاهدين الفلسطينيين، معربا في الوقت نفسه عن عزاء جماعة اإلخوان المـسلمين        

  .يكي في المنطقة األمر-في الشهداء الذين يقدمون أنفسهم كحائط صد للمشروع الصهيوني 
 8/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رئيس المجلس العسكري في مصر عرقل جهود منع السالح عن حماس": ويكيليكس" .41

باالشتراك مع صحيفة   " ويكيليكس"بعد خمسة شهور من التحفظ عليها، بدأ موقع         :  نظير مجلي  - تل أبيب 
. ريجي لستة آالف وثيقة تتعلق بإسـرائيل وسياسـتها        اإلسرائيلية، أمس، النشر التد   " يديعوت أحرونوت "

، جوليان أسانج، نفى فيه أن يكون تأخير        "ويكيليكس"نشر الوثائق بلقاء مع صاحب      " أحرونوت"واستهلت  
  .النشر ناجما عن ضغوط إسرائيلية أو أنه نابع من عالقات مميزة مع إسرائيل

ون اإلسرائيليون أن يؤدي نشرها إلى تعقيدات فـي         وتوقع المراقب . وبينت هذه الوثائق عددا من األسرار     
ومن أبرز ما كشف في هذه المرحلة، االدعاء بوجـود          . السياسات اإلقليمية والمحلية في الشرق األوسط     

وأن رئـيس المجلـس     . عالقات بين جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلي وبين عدد من الدول العربية          
ي، عرقل الجهود األمنية خالل حكم الرئيس حسني مبارك لمنع          العسكري في مصر، محمد حسين طنطاو     

تدفق األسلحة إلى حماس على عكس وزير المخابرات، عمر سليمان، الذي رأى في منع الـسالح عـن                  
وأن إسرائيل تحمست لالنقالب الذي نفذته حمـاس ضـد الـسلطة      . حركة حماس مصلحة أمنية مصرية    

ل إجراءاتها أحادية الجانب أن تشحن حكم حماس بالقوة، حتى          الفلسطينية في قطاع غزة وحاولت من خال      
تتمكن من فرض سيطرتها على التنظيمات الفلسطينية المسلحة وتضمن منعها من اطـالق الـصواريخ               

  .باتجاه البلدات اإلسرائيلية
  9/4/2011الشرق االوسط، لندن، 

 
  البحرينيةولية عالقة سرية تجمع بين أجهزة االستخبارات اإلسرائي": ويكيليكس" .42

نشرها ضمن رزمة الوثائق الـصادرة عـن الـسفارة          " ويكيليكس"عديدة هي الحقائق التي يواصل موقع       
األميركية في المنامة، بدءاً بالتعاون القائم بين البحرين وجهاز االستخبارات اإلسرائيلية وصـوالً إلـى               
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راني وقضية اغتيال الحريري وغيرها     اإلي" النووي"موقف الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من السعودية و         
  .من القضايا الحساسة، داخليا وخارجيا
البريطانية أمس، هناك عالقة سرية تجمع بـين أجهـزة          " الغارديان"فوفقاً لألجزاء التي نشرتها صحيفة      

  .االستخبارات اإلسرائيلية واألجهزة البحرينية
ن، بعد اللقاء الذي جمعه بملك البحرين الشيخ حمد         وتفيد البرقية التي أرسلها السفير األميركي في البحري       

أي " (حمد اعترف بوجود عالقات تربط بالده مع إسرائيل في مجال االسـتخبارات           "، أن   2005في العام   
المملكة تنوي تطوير العالقات في مجاالت أخرى، على الرغم من صـعوبة أن             "، وأعلن أن    )مع الموساد 

را عن صدق نواياه، أوعز حمد كخطوة أولى إلـى وزارة اإلعـالم             وتعبي". تكون في صدارة هذا األمر    
من البيانات الرسمية أو التصريحات الصادرة عـن الـوزارة          " الكيان الصهيوني "أو  " عدو"بشطب كلمة   

  ".سرائيلإ"واالكتفاء بكلمة 
  9/4/2011، السفير، بيروت

  
   تندد بالتوسع االستيطاني في القدس"االلكسو" .43

، أمس، التوسع االستيطاني في     "االلكسو"رت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       استنك): ب.ف  .أ  (
على المدينة المقدسة ومناشدة المنظمات الدولية التحرك بفعاليـة         " االعتداء الصارخ "القدس واصفة إياه ب   

االسـتنكار تمـادي   تتابع بعميق االنشغال وكل "وقالت في بيان إنها   " . اإلسرائيلية"ضد إرادة االغتصاب    
" . سلطات االحتالل في فرض األمر الواقع لالستحواذ على مدينة القـدس وتغييـر معالمهـا بالكامـل                

" اعتداء صارخاً على أحد معالم التـراث الحـضاري اإلنـساني   "يمثل  " إسرائيل"وأضافت أن ما تقوم به      
 1982أحل مدينة القدس منذ   "الذي  " ليونسكوا"وانتهاكاً لقرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة         

  ". منزلة حاضرة من حواضر التراث اإلنساني العالمي
  9/4/2011، الخليج، الشارقة

  
   اإلسرائيلي بطرد السفيرتطالبمظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية بالجيزة  .44

لجيزة للمطالبة بطـرد    تجمع عشرات المتظاهرين، عقب صالة الجمعة ، أمام مقر السفارة اإلسرائيلية با           
  . السفير اإلسرائيلي بالقاهرة

وطالب المتظاهرون بطرد السفير اإلسرائيلي احتجاجا على قيام العدو الصهيوني بشن عشرات الغارات             
الجوية وإطالق قذائف المدفعية على مواقع مختلفة من قطاع غزة أمس الخميس، مما أسفر عن سـقوط                 

كما هتف المتظاهرون مطالبين بإنزال     .  شخصا آخرين  48صابة حوالي    شهداء من بينهم امرأتان، وإ     10
أول مطلب للجمـاهير قفـل      "العلم الصهيوني وطرد السفير، ووقف تصدير الغاز للكيان المحتل، قائلين           

وأكد المتظاهرون وقوف الشعب المصري بكامل قواه بجانب اإلخوة الفلـسطينيين            ".سفارة وطرد سفير  
  .ويعلنوا دولتهمحتى ينالوا حريتهم 

حيث طالب المتظاهرون برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وأن تكون القضية الفلسطينة على               
  .رأس أولويات الخارجية المصرية

 8/4/2011، المصريون، القاهرة
 

  مصر تضبط شبكتي تجسس إسرائيليتين جديدتين .45
ابط المخابرات السابق، أن جهازي المخابرات      أعلن اللواء سامح سيف اليزل الخبير األمني وض       : القاهرة

العامة والشرطة تمكنا من إلقاء القبض على شبكتي تجسس جديدتين تعمالن لصالح إسرائيل، وأنه سـيتم                
  .الكشف عن تفاصيل القضية خالل أيام
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ويقول خبراء األمن أن هناك ترقب شديد من جهاز األمن المصري التساع أنشطة أجهـزة المخـابرات                 
ادية عموما، في مصر خالل الثورة، حيث تنشط هذه األجهزة األجنبية في البلـدان التـي تتعـرض                  المع

  .لهزات أمنية أو ثورات أو اضطرابات
  8/4/2011قدس برس، 

  
 تتخذ موقفا معادياً لالستيطان أكثر مما يظهر في اإلعالماإلدارة األميركية ": ويكيليكس" .46

 باالشتراك مع صحيفة    "ويكيليكس"من التحفظ عليها، بدأ موقع      بعد خمسة شهور    :  نظير مجلي  - تل أبيب 
.  وسياسـتها  "إسرائيل"ـ اإلسرائيلية، أمس، النشر التدريجي لستة آالف وثيقة تتعلق ب         "يديعوت أحرونوت "

وتشير الوثائق إلى أن اإلدارة األميركية تتخذ موقفا معاديا من البناء االستيطاني فـي الـضفة الغربيـة                  
وأن هذا الموقف أدى إلى وضع عالمة في إسـرائيل علـى            .  بكثير مما يظهر في اإلعالم     والقدس أكثر 

الجـسم األميركـي األشـد عـداء       "القنصلية األميركية في القدس، التي تتابع هذا الموضوع، فاعتبروها          
  ."إلسرائيل

 "م اآلن الـسال "وتدل وثائق أخرى على أن السفارة األميركية تقيم عالقات وثيقة ودائمـة مـع حركـة                 
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان، وأوصى الدبلوماسيون األميركيون بضرورة الحفـاظ علـى          

. سرية شخص واحد من الحركة اإلسرائيلية بسبب المعلومات النوعية والصادقة التي يمررها لألميركيين            
جنيـد األميـركيين لممارسـة    ، ياريف أوبنهايمر، حـاول ت "السالم اآلن"ويظهر من الوثائق أن سكرتير      

 تتعلـق   2009ضغوط على إسرائيل بشأن تطبيق قرارات اتخذتها حكومة إسرائيل الحالية في منتـصف              
  .بإخالء بؤر استيطانية عشوائية

9/4/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية منع بحث تقرير غولدستون في مجلس األمن .47
ات المتحدة مع حلفائها في األمم المتحدة من أجل العمل إلسقاط إمكانية بحث تقريـر               تتشاور الوالي : لندن

. هذا ما قالته المندوبة األميركية في المنظمة الدولية سوزان رايس، الليلـة قبـل الماضـية               . غولدستون
المـدنيين   بتعمد استهداف    "إسرائيل"وأضافت أن الواليات المتحدة لطالما عارضت هذا التقرير الذي يتهم           

  .في الحرب على غزة قبل عامين تقريبا
عن رايس القول إن واشنطن، منذ اليوم األول للتقرير، كانت واضحة فـي             » جيروزاليم«ونقلت صحيفة   

وأضـافت  .  وسـلوكها "إسـرائيل "اعتقادها أنه ناقص، وأنه توصل على غير حق إلى نتائج، بشأن نوايا           
إن إدارة الـرئيس    «: ون الخارجية في مجلس النواب األميركي     رايس، التي كانت تتحدث أمام لجنة الشؤ      

  . »باراك أوباما ترغب في اختفاء مجمل اقتراح غولدستون
لكن نُسب إلى رايس نفسها قبل ذلك بيوم واحد القول إنها تود أن يختفي تقرير غولدستون، لكنها ال تعتقد                   

بحث الواليات المتحدة الخطوات اإلجرائيـة  وت. أنه يمكن تعديله على الرغم من التغير في موقف واضعه     
، يمكن أن يبحثها مجلس األمـن الـدولي         "إسرائيل"التي يمكن اتخاذها، بما فيها وقف أي إجراءات ضد          

الذي رفع إليه التقرير للبت فيه بعد المصادقة عليه في مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيـف العـام                   
  .تكتيكات التي يمكن أن تتبعها الواليات المتحدةوقالت رايس إنه تجري دراسة ال. الماضي

9/4/2011، الشرق األوسط، لندن  
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   غولدستون بعد تراجعه عن تقريرهيقاضونمحامون أمريكيون : "الجويش كرونيكل" .48
تعهدت مجموعة من المحامين في الواليات المتحدة األمريكيـة بمالحقـة القاضـي             :  هيام حسان  -لندن  

ضائياً بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً وعارض فيها ما جاء في تقريره الذي              ريتشارد غولدستون ق  
  . على قطاع غزة قبل أكثر من عامين"سرائيلإ"أعده في خصوص الحرب التي شنتها 

في عددها الصادر الجمعـة ان الـدعوى   ' الجويش كرونيكل'وقالت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا       
جنوب افريقي تهدف الى انتزاع اعتذار علني مـن         الها محكمة مانتهاتن ضد القاضي      المدنية التي ستنظر  
 وتغريمه مبلغاً مالياً لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تقريـره             "سرائيلإ"لـالقاضي غولدستون   

  .الذي اتهمها فيه باستهداف المدنيين خالل عملية الرصاص المسكوب
تيف غولدبيرغ قرر المضي في الدعوى القضائية ضد غولدسـتون          وكشفت الصحيفة عن ان المحامي س     

بعد أن التقى نائب المتحدث باسم الكنيست االسرائيلي داني دانن الذي سيـشارك أيـضاً فـي الـدعوى                   
  .القضائية

ونقلت الصحيفة عن غولدبيرغ قوله انه سيحاجج أمام المحكمة أنه وآخرين قد تضرروا من التحريفـات                
  . العسكرية"سرائيلإ" جاءت في تقرير غولدستون في خصوص قرارات والمغالطات التي

أما دانون فصرح للصحيفة أنه سيقاضي غولدستون في اسرائيل نفسها وأن اعتذاراً منه السرائيل أمـر                
  . ضروري الصالح بعض الضرر الكبير الذي لحق بسمعة اسرائيل دولياً بعد تقريره

9/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

   بشأن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي"إسرائيل"انيا تنفي مزاعم أوكر .49
 بأن المهندس الفلسطيني ضـرار       ذكرت صحيفة أوكرانية بارزة، أمس، أن مزاعم إسرائيلية       : )أ.ب  .د  (

الصهيوني بأنه فني بارز في مجال الصواريخ بحركة حماس،         ” الموساد“أبو سيسي الذي اختطفه عمالء      
  . التي ال تمت للحقيقة بصلة مليئة باألخطاء

. ونشرت صحيفة سيجودينا تحقيقاً حول المزاعم التي أطلقت ضد أبو سيـسي فـي محـاكم االحـتالل                   
ووجدت أن أبو سيسي لم يدرس في       . وذكرت أن كل التفاصيل عن تعليم أبو سيسي في أوكرانيا خاطئة            

أن أبو سيسي حصل    ” اإلسرائيلية“القضاء  األكاديمية الهندسية العسكرية في خاركوف، نافية زعم وزارة         
وقال التحقيق إن تعليم أبو سيسي فـي        . على الدكتوراة من هناك وتتلمذ على يدي عالم صواريخ روسي         

حيث تلقى تدريباً فـي     ” مانجمينت“ في أكاديمية ستي     1995خاركوف اقتصر على الدراسات العليا عام       
 درجة الدكتوراة في هندسة الطاقة الكهربائية من معهد         مجال تشغيل محطات الطاقة البلدية، وحصل على      

وقالت الصحيفة إن معهد زابوريا في خاركوف لـم يعقـد           . في زابوريا المتخصص في الهندسة المدنية     
دورات تدريبية في مجال علوم الفضاء، ونشرت نسخة من شهادة الدبلوم التي تظهر أن أبو سيسي تخرج               

  .في المعهد الفني في زابوريا
9/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
  مساعدة لبنان عسكرياً رهن موافقتكم: واشنطن لتل أبيب .50

 مدى الحرص األميركي على عدم تجـاوز        07TELAVIV867تكشف وثيقة تحمل الرقم     : محمد بدير 
بحـسب  . إسرائيل في مسألة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، مهما كان نوع هذه المساعدات            

 يخبر السفير األميركي في إسرائيل، ريتشارد جونز وزير النقل والمسؤول اإلسرائيلي عن ملف              الوثيقة،
تعتزم إمـداد الجـيش اللبنـاني بالعتـاد         «الحوار االستراتيجي بين البلدين، شاؤول موفاز، أن واشنطن         

ارة الـدفاع   العسكري، وقد سلمت نسخة بالئحة المعدات إلى مكتب وزير الخارجية اإلسرائيلي وإلى وز            
  .»لمراجعتها
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الالئحة تتضمن أجهزة السلكية مشفرة، ومناظير للرؤية الليلية، ومضادات للـدروع،           «ويشرح جونز أن    
تسمح إسـرائيل  «بعد ذلك يتمنى أن . »وهي أجهزة تعد أقّل فعالية من تلك التي كان يمتلكها الجيش سابقاً         

تمنّيه بما يشبه شهادة حسن سلوك يقدمها عـن الجـيش           ويشفع  » بتسليم هذه المعدات إلى الجيش اللبناني     
نحن واثقون من أنه سيحترم القيود بشأن معداتنا ويمكننا نقل أي تعليق لديكم بشأن بعض               «اللبناني الذي   

الواليات المتحـدة   «يضيف مبيناً خلفيات النوايا األميركية حيال هذا الملف بالقول إن           . »المعدات المعينة 
موفـاز  . »قدرات الحكومة اللبنانية كي تتمكن من التصدي لحزب اهللا والميليشيات األخـرى           تريد تعزيز   

مـن الجـيش    % 50بحسب معلومات إسرائيل، الشيعة يمثلون      «علّق على مطالعة السفير محذراً من أنه        
  .»اللبناني، وقد يصعب هذا األمر مهمة الجيش عند تصديه لحزب اهللا

الموقف نفسه عبر عنه المـدير العـام         .لح في إسقاط االعتراضات اإلسرائيلية    التطمينات األميركية لم تُف   
لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، بنحاس بوخارس، خالل اجتماع مع السفير األميركي في تل أبيـب، جـايمس            

القـرار  ) في جـدوى  (شكك  «بوخارس  ). 08TELAVIV2236وثيقة   (2008كاننغهام، في أيلول عام     
زيز قدرات الجيش اللبناني وقال إنه كان يأمل أن تتوصل إسرائيل والواليات المتحـدة              األميركي بشأن تع  

من هي الجهة التي نظن أن الجـيش اللبنـاني          «أضاف متسائالً بلهجة مستنكرة     . »إلى اتفاق بهذا الشأن   
بـين  سيحاربها، وما هو المغزى من تزويدهم بمناظير رؤية ليلية ومناظير للقنص؟ هذه المعدات سـتقع                

  . »أيدي حزب اهللا في نهاية المطاف
8/4/2011، األخبار، بيروت  

  
   شخصين في حافلة إسرائيليةأصابإطالق الفلسطينيين صاروخاً  يدين بان كي مون .51

أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من تصاعد العنف في قطـاع غـزة وجنـوبي                    
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إطالق الفلسطينيين صاروخاً       ودان خالل لقائه    ،  1948فلسطين المحتلة 

إسرائيلية، وأعرب عن قلقه مما تردد عن وقوع شهداء مـن            أدى إلى إصابة شخصين في حافلة مدرسية      
  .المدنيين في العدوان اإلسرائيلي على غزة مطالباً بااللتزام بأقصى درجات ضبط النفس

ي إلطالق الصواريخ، وحث األطراف على احترام القانون اإلنـساني   ودعا األمين العام إلى الوقف الفور     
  .الدولي وتخفيف حدة التوتر لمنع سفك مزيد من الدماء

كما ناقش بان مع بيريز تقرير غولدستون حول الحرب على غزة، خاصة بعد تراجع القاضي ريتـشارد                 
، وبحثا عملية التـسوية  "ن بوستواشنط" من خالل مقال في صحيفة  "إسرائيل"ـغولدستون عن اتهاماته ل   

  .في المنطقة
9/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
  ابو سيسي المهندس المخابرات االردنية واالوكرانية مكنتا الموساد من خطف: صحف عبرية .52

بحسب الئحة االتهام كان    . ما تزال قضية أبو سيسي تخفي غطاء من السرية عما حدث هناك في الحقيقة             
ذي تم اعتقاله رئيس مشروع سالح صاروخي بل نجح بقدر محدود في أن يدفع الـى                مهندس الكهرباء ال  

بحسب الئحة االتهام، أبو سيسي مسؤول عن ضـحايا         . األمام صناعة السالح عند حماس بضع خطوات      
لكن ما يزال يوجد تعتيم على      . يحاكَم عن هذا االمر والئحة االتهام عليه مفصلة جدا        . اسرائيليين كثيرين 

بيد أن أنباء منشورة في الخارج تكـشف عـن معلومـات            .  اعتقاله وجلبه الى البالد من اوكرانيا      طريقة
جهـاز  'من جملة ما كُشف النقاب عنه المساعدة على االختطاف التي ربما قـدمها              . جديدة في هذا الشأن   

ضا شاركت فـي    ويتبين الى ذلك بحسب مصادر اجنبية ان اجهزة أمن اوكرانيا اي          . االردني' االمن العام 
  .عملية اعتقال أبو سيسي
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وأقلع من هناك الى كييـف      . فبراير وسافر الى القاهرة   /خرج أبو سيسي من بيته في غزة في مطلع شباط         
وعندما هبطت الطائرة هناك، وفي حين      . غير ان الطائرة هبطت هبوطا بينيا في عمان       . عاصمة اوكرانيا 

د ركاب آخرين في عمان، صعد الى الطائرة عـاملون          كان الركاب يجلسون في الطائرة ينتظرون صعو      
تنقل هؤالء بين مقاعد الطائرة وأنزلوا منها أبو سيسي، وأقلعت الطائرة فـورا             . في جهاز االمن االردني   

تزعم المصادر االجنبية أن أبو سيسي بقي في عمان بأمر من اجهزة االمن االردنية مدة               . بعد ذلك بدونه  
 االيام نام في بيت ألبيه ومثل كل يوم في تحقيق في مكاتب جهاز االمـن العـام                  في هذه . ستة ايام كاملة  

  .طال كل تحقيق عدة ساعات، وطال أحدها عشر ساعات. االردني
تزعم عدة أنباء منشورة اجنبية أن التأخير في االردن منح الموساد االسرائيلي الزمن المطلوب لالعـداد                

وهكذا فـان اجهـزة     . أبو سيسي هناك كانت قاعدة اعتقاله جاهزة      عندما هبط   . الختطافه داخل اوكرانيا  
  .االمن االردنية قد ساعدت في واقع األمر على عملية االعتقال

 18اسرائيل تعتقل أبو سيسي منذ أكثر من شهر ونصف شهر وهو يواجه الئحة اتهام فيها تسع مـواد و                  
سرائيليين بعيد عن ان يكون جبانـا كمـا         إن أبو سيسي الذي أصبح اسمه سخرية بين السكان اال         . شاهدا

فبحسب الئحة االتهام التي ُأجيز نشرها فانه صديق لمسؤولين كبار في حماس ويعد ارهابيا              . يوحي اسمه 
  .يحيى عياش' المهندس'أو اذا شئتم فانه الوريث الميداني لـ . من الطراز االول

أجـرى  . ة لحماس في التسعينيات في اوكرانيا تلقى االعداد الذي جعله شخصا رئيسيا في الذراع العسكري        
أبو سيسي استكماال تعليميا في جامعة في مدينة خاركوف عند مختص بأجهزة سيطرة علـى صـواريخ                 

كان هذا األخير مرشد أبو سيسي عنـدما عمـل فـي اعـداد              . سكاد، البروفيسور قسطنطين بتروفيتش   
يضا في االكاديميـة العـسكرية للهندسـة فـي          وعلى نحو شاذ اهتم بتروفيتش الذي حاضر ا       . الدكتوراه

استغل أبو سيسي حتى النهاية الباب السحري       . خاركوف، بإجازة دخول صديقه الغزي للمؤسسة الحساسة      
كانت تذكرة الدخول بالنسبة اليه قفزة علمته عن مجاالت جديدة كثيرة منها مجال اجهـزة               . الذي فُتح له  

تها وهذه هي المعلومات المطلوبة لكل مطور صواريخ كي يظل          السيطرة على الصواريخ وتحريكها واقام    
  .الصاروخ بعد اطالقه تحت السيطرة ويصيب بالضبط النقطة التي ُأطلق نحوها

  سبح مع التيار
. في ذلك الوقت كله الذي مكث فيه أبو سيسي داخل االكاديمية العسكرية، رعته سلطات اوكرانيا تهديـدا                

 من المعلومات العسكرية، لكنه لم يتم شيء قليل لما يجري من قبل الشقيق              لم يعجبها قربه الذي حظي به     
عاد الطالب المجتهد في النهاية الى غزة محتضنا زوجتـه، وهـي مواطنـة اوكرانيـة تـسمى       . األكبر

  .فيرونيكا
، لكنه بحـسب الئحـة      'مهندس كهرباء 'كان يستطيع أن يجيب بسذاجة على كل من يسأله عن مهنته بأنه             

بدأ أبو سيسي يثير انتباه االستخبارات االسـرائيلية        . ام كان هذا هو الجزء المكشوف من حياته فقط        االته
في مطلع األلفية الجديدة عندما تحول من دكتور في هندسة الكهرباء الى مسؤول عن تطوير الـصواريخ          

يرات حمـاس   لم يعتقد أحد زمنا طويال انه يقف شخص كهذا من وراء تطـو            . التي تهدد سكان الجنوب   
كانت هذه هي منتجات الـصواريخ المـسؤول        ' البنا'و' البتّار'، و 'أبو راسين 'و' ياسين'و' القسام'. المتقدمة

جندته عناصر في المنظمة الحظت في المسؤول الكبير في شركة الكهرباء فـي غـزة               . عنها أبو سيسي  
تفات سرية ولقاءات قصيرة في شقق      أصبحت لقاءات سرية في مساجد خالية، ومها      . الطاقة الكامنة الفتاكة  

سرية من نظام حياته المعتاد بعد ان ضاقت حماس ذرعا باطالق قذائف صـاروخية طـارت بـصعوبة         
  . كيلومترات6كبيرة حتى بعد أقل من 

، بعد لقاء مع مسؤول حماس الكبير نزار الريان، وافق أبو سيسي على بدء طريقـه فـي      2002في سنة   
م في البداية انه ال يجوز له بسبب عمله في شركة الكهرباء أن ينتمي الى منظمة                زع. المنظمة االرهابية 

وفي غـضون   . ما، لكن جرى في نهاية االمر اقناعه بتقديم خدمات خاصة لحماس خارج ساعات العمل             
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زمن قصير، وفي سلسلة لقاءات سرية في مسجد الخلفاء في جباليا، عرف اعضاء في الذراع العـسكرية     
  .عمل خبيرا بزيادة مدى الصواريخ التي ُأطلقت على اسرائيلللمنظمة و

فعل أبو سيسي ذلك بنجاح جزئي، لكنه حظي بتقدير كبير بسبب العلم الكبير الذي حصله في اوكرانيـا،                  
عرف أبو سيسي كيف يـصلح أعطـاال        . بل انه سافر الى خاركوف أكثر من مرة خالل السنين االخيرة          

 كم، وفي النهاية    15 9في البداية زاد المدى الى      . اوزت حد الستة كيلومترات   وأنتج بالتدريج صواريخ تج   
  . كم ايضا22الى 

  محاولة بلوغ المركز
بحسب النشرات الصحافية، فشل أبو سيسي في محاولة الوصول الى مدى كان سيعرض للخطر جـزءا                

اروخا قادرا على اختـراق     ، لكنه طور في مقابلة ذلك ص      ) كم 45 37(كبيرا جدا من السكان في اسرائيل       
الـذي اختـرق    ' أبو راسـين  'هنا ايضا فشلت المحاوالت االولى، لكن بعد جهود أنتج أبو سيسي            . دروع

  .بنجاح مركبة مدرعة للجيش االسرائيلي
لم يعلم انه   . لم يكمل مهمة انتاج صاروخ توربيد مضاد لقطع بحرية، قبل الرحلة االخيرة التي خرج فيها              

يطين به أناس يبدو انه وثق بهم لكنهم سينتظرونه بعد ذلك اليوم في قائمة شهود الـدعوى                 يوجد بين المح  
  .القضائية

االخير، كمـا تكـشف     ) فبراير(عرفوا في اسرائيل حبه الوكرانيا، وعندما خرج الى اوكرانيا في شباط            
حتجـاز خبيـر    نشرات اجنبية، شاركت قوات االمن االسرائيلية نظيرتها في االردن وفـي اوكرانيـا ال             

  .'الساذج'الكهرباء 
هذا العام، كما تزعم مصادر في الخارج، سافر أبو سيسي الى كييف، في قطـار               ) فبراير( شباط   19في  

خرج من خاركوف، المدينة التي يسكنها البروفيسور بيتروفيتش، وهو اذا شئتم األب الفني للكهربائي من               
  . كم500مسافة السفر نحو . غزة

لكنه في الوقت   . يلتقي أبو سيسي في عاصمة اوكرانيا واحدا من اخوته لم يره منذ سنين            كان يفترض ان    
الذي تخيل فيه اللقاء العائلي مع األخ الذي كان يفترض أن يأتي من هولندا، دخل المقطورة فجأة ثالثـة                   

 .اشخاص مجهولين اثنان منهم يرتدون الزي العسكري االوكراني، وأمروه بأن يعـرض جـواز سـفره               
رفض أبو سيسي بحسب المصادر االجنبية طلب من يقفون أمامه، وبعد جدل وصراع جـسماني ُأخـذ                 

تابع القطار رحلته الى كييف، والثالثة مالصقون ألبو سيسي، وعنـدما وقـف             . جواز السفر منه بالقوة   
نـزل الـى    القطار في محطة بولتافا، وهي مدينة في شرقي اوكرانيا كانت تقع فيها المحطـة التاليـة، أُ                
كانت هذه . الرصيف حيث كُبل بقيود وغُطي رأسه وُأدخل بالقوة في سيارة نقلته الى شقة سرية في كييف            

  .هي المرحلة التي انشقت فيها االرض وابتلعت أبو سيسي، على نحو رسمي
لـى  تم التوجه ا  . في تلك المرحلة ايضا أدركت عائلة أبو سيسي انه حتى السلطة الفلسطينية لن تساعدها             

ويبدو ان  . المفوضية الفلسطينية في اوكرانيا حقا، لكنها رفضت المساعدة بضغط من السلطات االوكرانية           
كذلك أنكرته حمـاس    . مزاعم العائلة ان ضرار العزيز ال ينتمي الى هذه المنظمة أو تلك، باءت بالفشل             

  .في اثناء ذلك نُقل أبو سيسي الى الموساد االسرائيلي. نفسها
 الموساد، بحسب مصادر اجنبية، أبو سيسي الى مطار صغير حيث انتظرتهم طائرة ربما تكون               قاد أفراد 

طائرة مديرين جيء بها خاصة لهذه الغاية وأقلعت فورا مع وصول المجموعة، وبعد رحلة طيران الربع                
ى مع وصوله ال  . ساعات الى خمس هبطت الطائرة هبوطا مرحليا قصيرا ثم هبطت بعد ذلك في اسرائيل             

  .البالد منع النشر الصحافي عن مكان وجوده في حين كان يخضع في مقابلة ذلك لتحقيق مكثف
  اغتياالت في دبي وقصف في السودان
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إن األنباء التي تظهر من آن آلخر عن اغتياالت في عواصم دول اسالمية، من دمشق الى دبـي والـى                    
 حزم الضوء نحو الحرب الـسرية لجهـود         طهران، والقصف في اماكن نائية توجه بين الفينة واالخرى        

  .التسلح من قبل ارهاب حماس
إن القصف الذي وقع هذا االسبوع لمنطقة نائية في السودان، التي وجهت حكومتها اصبع االتهـام الـى                  

أن الذي تـم  ' العربية'كشفت شبكة تلفاز . اسرائيل، كان حدثا شاذا يكشف فجأة عن الحرب التي ال تنقطع        
لقصف كان عبد اللطيف االشقر، وريث محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي التي وجهـت               اغتياله في ا  

المسؤولين ' الموساد'هي ايضا اصبع االتهام الى اسرائيل بل نشرت صورا لمن كانوا في زعمها عمالء               
  .عن ذلك

اي زعم السودانيون أن طائرات اسرائيلية أقلعت من جهة البحر حددت موقع سيارة مـن طـراز يونـد                 
  .سوناتا، ضمن قافلة من أقل من اربع سيارات، وجعلتها هيكال محروقا
كـان انهـم    ' الرصاص المـصبوب  'زعمت أنباء منشورة في الماضي أن أحد دروس حماس من عملية            

أي . يحتاجون الى صواريخ ذات مدى أبعد أي تبلغ مركز الدولة وذات قدرة أكبر بأضعاف على التدمير               
  .وايران هي مزودتهم الطبيعية بالسالح. تيجيةسالح طاقة ضرره استرا

: يحاول االيرانيون جميع السبل الممكنة مثـل      . بقيت المشكلة كيف تُنقل الصواريخ من ايران الى القطاع        
سفن ترسو قبالة الساحل في غزة وترسل شحنات الى الشاطىء في براميل مغلقة، وسفن ترسو في ميناء                 

يناء، وسفن تحط حمولتها في السودان وهي دولة ليس التفتيش          مصري وتهريب الصواريخ عن طريق س     
. فيها كثيرا بحيث ال يمكن االلتفاف عليه ومن هناك في قوافل الى سيناء والى األنفاق المجـاورة لـرفح                  

  .وهو مسار يذكر في أكثره بما يقوم به مهاجرو العمل الذين يأتون الى اسرائيل عن طريق سيناء
فمن اجل أن يكشف في أي غرفة يوجد هدف االغتيال وفي           .  المعلومات االستخبارية  الكلمة المفتاحية هي  

أي فندق وفي أي دولة، يحتاج الى عمل استخباري عميق، كذاك الذي يحتاج اليه ايضا الغتيال شـخص                  
وبحسب . ولن نتحدث عن معرفة في أي سيارة هو بالضبط        . يسافر في الظالم في صحراء في جهة نائية       

  .كان االغتيال الدقيق ممكنا بفضل جهاز ارسال الكتروني ُأدخل في ارسالية السالح' تايم'مجلة 
هذه هي المرة الثانية في السنتين االخيرتين التي زعم فيها ان اسرائيل تقف من وراء قـصف ارسـالية                   

مكـن أن   اذا كانت اسرائيل حقا هي التي تقف من وراء القصف، فانـه ي            . سالح في الصحراء السودانية   
  .نتحدث عن نضال شامل للعالم كله تقريبا لمواجهة تسلح حماس

  8/4/2011اسرائيل اليوم 
  9/4/2011، القدس العربي، لندن

  
   مخاوف من العودة للحديث عن تقسيم الشرق األوسط إلى دويالت:تقرير .53

نشر األربعاء  أشعل تصريح أدلى به وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس و         :  من إلياس نصراهللا   -لندن  
عن احتمال تقسيم ليبيا إلى دولتين ضوءاً أحمر لـدى األوسـاط            » واشنطن بوست «الماضي في صحيفة    

السياسية في الغرب، كما أعاد حديثه عن إعادة رسم الخريطة السياسية في الشرق األوسط إلى األذهـان                 
  .يةمشاريع أميركية سابقة عن تقسيم الشرق األوسط إلى دويالت إثنية وطائف

االنتفاضة الشعبية في ليبيا واألحداث التي رافقتها أبرزت الفوارق اإلثنيـة والطائفيـة             «واكد غيتس ان    
ونظرا ألن الواليات المتحدة تشجع القادة السياسيين       . في المنطقة » والقبيلة التي جرى كبتها لسنين طويلة     

ن الحكم الديموقراطي الزائـد سـيحافظ   ما إذا كا  «على قبول التحوالت الديموقراطية، فبرأيه يبرز سؤال        
  .»على بقاء هذه البلدان كوحدة واحدة على ضوء هذه الضغوط
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فغيتس يبدو في ما قاله أنه غير مقتنع بفكرة قيام أنظمة حكم ديموقراطية في الشرق األوسط، وبناء عليه                  
 بالتكشف أيضاً، مـع     يوجد خطر من أن تبدأ الخريطة السياسية للشرق األوسط الحديث         «فهو يستنتج أنه    
  .»تفسخ ليبيا، فرضاً

فكرة إعادة رسم الخريطة السياسية للشرق األوسـط وتـساءل مايكـل            » الغارديان«وعارضت صحيفة   
: وقـال . توماسكي، المحلل السياسي في مقال له في الصحيفة، أمس، عن الحكمة في مثل هذا المخطـط               

فلماذا يجب أن   . أحد يعرف ماذا سيخلق هذا التقسيم     فال  . هناك أسباب وجيهة لرفض تقسيم ليبيا، برأيي      «
كال، ربما نحـن ال نريـد،       «: وأضاف. »نزيد دولة فقيرة إضافية وربما أوتوقراطية فوق خريطة العالم        

  .» عاماً من اآلن30 شعبا عربيا جديدا له حق االقتراع في األمم المتحدة بعد 15أكثر من 
قال انها تعطي صورة أخرى عن الرجل الذي ظهر في بداية           وأبدى توماسكي دهشته من أقوال غيتس، و      

وقال انـه مـا أن اتخـذ القـرار          . التورط في الشأن الليبي   » يعارض في شدة  «األزمة الليبية على أنه     
غيتس تلك المعارضة، محذرا توماسـكي      » لحس«بالمشاركة األميركية في الحملة العسكرية الليبية حتى        

الدولـة القوميـة آخـذة      «وقـال ان    . وسط إلى دويالت، بما في ذلك اليمن      من التفكير بتقسيم الشرق األ    
  .» عاماً، وأراهن على أنها ستواصل التقلص في المستقبل20بالتقلص منذ 

ويأتي الحديث عن تقسيم ليبيا، بعد اإلعالن، أمس، عن أن الدول المشاركة في الحملة العسكرية لفـرض                 
 الصادر عن مجلس األمن اتفقت على إنهاء الخالف         1973ية رقم   قرار الحظر الجوي على األجواء الليب     

في ما بينها حول قيادة الحملة واالتفاق على تسليمها إلى قيادة الحلف األطلسي، ما يعنـي أن األدميـرال        
األميركي جيمس ستافريديس، الذي يشغل حالياً منصب القائد األعلى لقوات الحلف األطلسي في أوروبا،              

  .شرف على الحملة الليبية في مراحلها األولىسيكون هو الم
ويرى المحللون السياسيون البريطانيون أن االتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة قبل الماضية بعد محادثـة                
هاتفية أجراها الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كـاميرون والـرئيس الفرنـسي                

  .»أضعف فرص وقوع انشقاق في صفوف الحلف األطلسي مستقبالً«د، نيكوال ساركوزي كل على انفرا
إذ ان ساركوزي يدعو إلى تشكيل حلف عسكري أوروبي جديد قد يصبح مستقبالً بـديالً عـن الحلـف                   

ووفقـاً لمـصادر    . األطلسي، وقد وجد بفضل األزمة الليبية تجاوباً كبيراً مع الفكرة من جانب كاميرون            
اإلدارة األميركية إلى نوايا ساركوزي بعدما أمر الرئيس الفرنسي بـشن غـارات             أميركية تنبه أوباما و   

جوية على ليبيا حاالً بعد صدور قرار مجلس األمن، من دون التشاور مع حلفائه ال في الحلف األطلسي                  
وال في االتحاد األوروبي، بل ان الضربة الجوية الفرنسية جاءت قبل ساعات من اجتماع رؤساء الـدول                 

لذلك سارع أوباما إلجراء سلسلة اتصاالت مع قادة الدول األعضاء فـي            . وروبية لبحث المسألة الليبية   األ
الحلف األطلسي ومن ضمنهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحثهم على التحرك حفاظـاً               

  .على وحدة الحلف
 كثيرا من أقوال أردوغان الـذي       ووفقا لمصادر أميركية مقربة من البيت األبيض تأثر الرئيس األميركي         

وطالبه بالعمل بسرعة على تفادي الوقوع      » حملة غربية «حذر من مغبة أن تظهر الحملة على ليبيا كأنها          
  .في هذا الخطأ، األمر الذي دفع أوباما لالهتمام بالمشاركة العربية في الحملة

  9/4/2011، الراي، الكويت
  

  الشعب الفلسطيني يريد إسقاط المنظمة .54
  وائل أبو هالل

تمثل النظام الرسمي الفلسطيني من وجهة نظر الشرعية العربيـة          ) ف.ت.م(منظمة التحرير الفلسطينية    
والدولية إلى حد كبير، ومع ذلك ليس للشعب الفلسطيني، الذي اقترب تعداده اآلن من أحد عشر مليونـاً،                  

وهذا يهدد بشكل خطير وحدة     . يدهصوت ديمقراطى شامل يشارك في تقرير مصيره وأخذ مقاليد أموره ب          
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 بإنشاء منظمة التحرير ومجلسها الـوطني       1964الشعب الفلسطينى وتمثيله، التي تحققت عربياً في عام         
  .بقيادة أحمد الشقيري

 لـم تعقـد برلمانهـا       1948هذه المنظمة التي تأسست لتعمل على إعادة ما اغتصب من فلسطين سـنة              
ـ لشعب حر تسكن الثورة في جيناتـه        ' المجلس الوطني 'أي أن هذا    . 1988منذ عام   ) المجلس الوطني (

هذا المجلس أيضاً يتـشكل  ! من الشعب الفلسطيني بعد آخر لقاء له' 60وكروموسوماته ـ ولد اكثر من  
لعل بعض أعضاء المجلس ال يعرفون أنـه    ( عضوا ال أحد يعرف، إال ياسر عرفات الذي مات           445من  
 عـضوا،   25تخبوا، مثالً تعين السباب عسكرية، لم تعد موجـودة، حـوالى            كيف جاؤوا وكيف ان   ) مات

ومن كان شاباً يمثل الطالب أصـبح اليـوم عجـوزا           . واعتزل الكثيرون العمل السياسي السباب متعددة     
  ).كما يقول سلمان أبوستة(أبيض الشعر يتوكأ على عصا 

 وكيف تتشكل، ومع ذلك كان آخر تـشكيل لهـا       فال أحد يعرف من يشكلها    ) الحكومة(أما لجنتها التنفيذية    
وكأن هناك اجتماعات عادية في غيـر       ( في اجتماع رسمي غير عادي في رام اهللا          27/8/2009بتاريخ  
  .باضافة ستة أعضاء بعد وفاة العديد من أعضائها جسديا، ووفاة البقية فكرياً وروحيا وثورياً) رام اهللا

 فمثال غسان الشكعة وزكريا األغا وياسر عبدربه اعتبروا اعضاء          لكم أن تتخيلوا بعض مهازل التشكيلة،     
  .، يا لها من استقاللية مسخرة، ما علينا)ال أدري مستقلين عمن؟(مستقلين 

      قبل (ويفاوض باسمها   ) المستقل(فيها والناطق باسمها ياسر عبدربه      ' وجه البكسة 'لكم أن تتخيلوا أيضاً أن
عتبر الحياة مفاوضات، ولكم أن تتخيلوا، بعد ذلك وغيـره الكثيـر، يـا              صائب عريقات الذي ي   ) استقالته

  .1948رعاكم اهللا كم ستكون هذه الحكومه ثورية تحريرية لفلسطين المغتصبة منذ عام 
فحتى هذا المجلس العتيد وهذه اللجنة العظيمة ال        ! ليس هذا فقط؛ فقد رضينا بالهم ولكن الهم لم يرض فينا          

وليس لهما دور إال االستدعاء الكرنفالي عندما يريـد اآلبـاء           .  إال المستفيدون منها   أحد يشعر بوجودهما  
تقديم تنازل كبير للمحتل ليبصموا عليه ويصفقوا مبتهجين بعد البصم، حتى هذا الهـم المـسمى                ' الثوار'

 الفلـسطيني   بالمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لم يعودا صاحبي نفوذ، فصاحب النفوذ الحقيقي في القرار            
الثوري الحر المستقل، الذي يقرر مسيرة النضال الفلسطيني، والذي سينتزع للفلسطينيين دولـة مـستقلة               

هل تعرفونه؟ هل قرأتم تاريخه النضالي؟      ! كاملة السيادة من بين أنياب الصهاينة، رجل اسمه سالم فياض         
  !مقاومين لالحتالل ـ حبا وسالماإنّه الثائر الذي يفيض على كل من حوله ـ عدا ال: لمن ال يعرفه

لكن هل يليق بهذا الشعب أن يبقى مستكينا لمثـل هـذه التركيبـة              . هل أكمل؟ ما علينا، كان ذلك تاريخاً      
بعد أن ثار كل مـن      .. لتقود مقاومته ومنتظرا منها أن تحرره من االحتالل       ) مؤسسات وأشخاصاً (المسخ  

   والطغيان؟حوله من الشعوب على الظلم والظالّم والطغاة
هل يليق بالشعب الفلسطيني أن تكون هذه قيادته، هـذا الـشعب            : باهللا عليكم، استحلف كل حر في العالم      

أسـفارا فـي    ... الذي علّم العالم معنى الثورة وأصبحت معاركه ومجازره وتضحياته ومذابحه وبطوالته          
  .مالحم الشعوب التحررية، يا للعار

ط، والنظام الذي احتضنها بعد إخراجها من بيروت سقط، وأنظمة أخرى           إن النظام الذي أنشأ المنظمة سق     
فأي منطق في بقاء هذا الكيان المسخ المسمى زورا وبهتانا منظمة، والموصوف خداعاً ودجال              .. تتهاوى

  !تحرريا وفلسطينيا
' يـسبوك الف'دعوة على : هل بعد كل ذلك يكون سقف تأثر هذا الشعب العظيم بالثورات العظيمة من حوله    

  .النهاء االنقسام؟ يا جماعة حرام عليكم
هل سيعود الشعب الفلسطيني لثوريته اذا التقى اسماعيل هنية مع فياض؟ أو تعانق خالد مشعل مع محمود                 

وكيف سيكون هذا؟ وعلى اي أساس تدعو له حماس؟ حماس التي ال يعترف بها مجلس وطنـي                 .. عباس
  .وحجم ياسر عبدربه المستقل أكبر من حجم كل شهدائهاوال تمثيل لها في اللجنة التنفيذية، 
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شخوصه ومؤسساته بالخيانة والعمالة واإلجرام في      : ال تفتأ الماكينة االعالمية لحماس بوصف هذا الفريق       
فهل يعني اذا تم االتفاق على إنهاء االنقسام سيصبح هذا الفريـق وطنيـا ثوريـاً                . حق الشعب الفسطيني  
  !يا جماعة ارحمونا. العمرة الوطنية في رمضان المقبلتحررياً؟ وربما يؤدي 

   الثائر              ' حكتمم'اما وأن لن تسمح لكم بأن ترحمونا؛ فانّي أتوجه للستين بالمئة من الشعب الفلسطيني الحر
الشعب الفلـسطيني   : المتعلم المثقف في أرجاء المعمورة أن يصرخوا جميعا في وجوه نخبهم كل النخب            

  .ةيريد إسقاط المنظم
ولتكن كل ميادين التحرير في األرض ميادينكم، وال تحشروا ثورتكم وحريتكم في ساحة المنارة في رام                

لكم الدنيا كل   . اهللا أو اليرموك في غزة، ففلسطين أكبر من ذلك بكثير، والفلسطينيون أعظم من ذلك بكثير              
  .ين كل فلسطينالدنيا، ومعكم ووراءكم شعوب األرض الحرة كل الشعوب حتى تعيدوا فلسط

واجبكم وحقكم الثورة على من يقفون جداراً عازالً بينكم وبين المحتل الغاصب، وال ترضوا بثورتكم من                
المهترئ بديال، فال مجال لإلصالح وال مكان للحوار وانتهـى وقـت            ) المنظمة(دون إسقاط هذا النظام     

ا، وال تسمعوا لكل المبـادرات؛      المصالحة مع الفاسدين، والورقة المصرية سقطت مع سقوط من وضعه         
  .فالثوار في ميادين التحرير رفضوا كل مبادرات النخب، ومضوا في ثورتهم حتى حققوا حريتهم

حريتكم أن يسمح لكم بمقاومة المحتل، ولن يكون هذا إال بنظام فلسطيني حر يحمي المقاومة، ولن يكون                 
  .المنبثقة عنها' السلطات'هذا إال بإسقاط المنظمة وكل 

  9/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  تراجع غولدستون ال يلغي تقرير اللجنة .55
  عصام نعمان

على قطاع غزة، المعروف باسـم تقريـر لجنـة          ” إسرائيل“كان تقرير لجنة التحقيق الدولية في عدوان        
مـدة  حكومة بنيامين نتنياهو اعتبرته أفتك األسلحة المعت      . غولدستون، قد هتك صورتها في عيون العالم        

  .”إسرائيل“عن ” نزع الشرعية“في حملة 
أعـرب  ” واشنطن بوست“قبل أسبوع فاجأ رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون العالم بمقالة نشرتها صحيفة       

إنه لم يكن لدى بعثـة تقـصي        “قال  . في سياقها عن ندمه على ما ورد في تقرير اللجنة من استنتاجات             
  .” التي تم فيها استهداف مدنيين في غزةالوقائع األدلة الكافية لشرح األوضاع

قادة الكيان الصهيوني لم يفاجأوا بمقالة غولدستون ألنهم كانوا نظموا حملة عليه فور صدور قرار اللجنة                
  .لتطويق آثاره السلبية بحقهم من جهة ولحمله على التراجع عن مضمون التقرير من جهة أخرى

لحمل غولدستون علـى    ” إسرائيل“شفت جانباً مما قامت به      ك) 4/4/2011(” يديعوت احرونوت “صحيفة  
قالت إن القاضي اليهودي وزوجته أصبحا، منذ نشر التقرير، عرضة لحملة مقاطعة اجتماعية             . التراجع  

والعالم كافة، األمر الذي تسبب لهما بضائقة       ) جنوب إفريقيا (شاملة من جانب عناصر يهودية في بلدهما        
لدستون لمالحقات وتهديدات كثيرة اضطر معها عدة مرات إلـى تغييـر بريـده              فقد تعرض غو  . كبيرة  

، بادئ األمر، نـشرها     ”نيويورك تايمز “ولعل لهذه األسباب رفضت صحيفة      . اإللكتروني وأرقام هواتفه    
  .”واشنطن بوست“فكان أن نشرها في 

لم عقب تراجع غولدسـتون     في العا ” إسرائيل“حكومة نتنياهو باشرت لتوها حملة عالمية لتحسين صورة         
فقد شكلت طاقماً خاصاً مؤلفاً من مندوبي وزارات الخارجية والعدل والـدفاع مهمتهـا              . عن استنتاجاته   

بسبب تقرير لجنـة    ” إسرائيل”بلورة اقتراحات وخطوات سياسية وقضائية لتقليل األضرار التي لحقت ب         “
  :يل خمسأبرز الخطوات المراد اتخاذها في هذا السب. ” غولدستون

  .في الخارج” إسرائيليين“اسقاط شكاوى قانونية ضد ضباط ومسؤولين 
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مطالبة األمم المتحدة بوقف االجراءات القانونية والدبلوماسية التي جرى اتخاذها لدى تبني تقرير لجنـة               
  .غولدستون

يقـة دوليـة    إقناع غولدستون بتوجيه رسالة رسمية إلى األمم المتحدة يطلب فيها تحويل مقالته إلـى وث              
  .رسمية

  .ارغام غولدستون على الظهور أمام الهيئات الدولية لالدالء بأقوال شبيهة بما ورد في المقالة
  .العمل من أجل إلغاء تقرير لجنة التحقيق الدولية التي كان غولدستون رئيسها

لـة نـزع   ال شك في أن تراجع غولدستون أساء إلى تقرير هذه اللجنة األمر الذي يساعد فـي كـبح حم       
لكن ذلك كله لن يؤدي إلى إلغاء التقرير وال إلى إنهاء حملة نزع الشرعية عن               . ” إسرائيل“الشرعية عن   

” يـديعوت احرونـوت   “هذه الحملة التي يقول عنهـا أحـد أبـرز كتـاب صـحيفة               . الكيان الصهيوني 
  .”. . الشمالية دولة معزولة مثل كوريا” إسرائيل“إنها توشك أن تجعل “أليكس فيشمان ) 3/4/2011(

ثم انـه   . ذلك أنه ليس قيد اإلعداد بل صدر بصورة رسمية          . إلغاء التقرير صعب، إن لم يكن مستحيالً        
إلى ذلك، فإن تراجع أحد أعضاء اللجنة       . صدر بموافقة أعضاء لجنة التحقيق وليس بإرادة رئيسها وحده          
ه غولدستون من اسباب لتراجعـه ليـست        عن استنتاجاته ال يلزم سائر أعضائها، فضالً عن أن ما أورد          
فوق ذلك، فإن األجهزة المختـصة فـي        . بالضرورة صحيحة أو كافية إلعادة النظر بمضمون التقرير         

مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة اتخذت اجراءات عدة لتنفيذ توصيات التقرير وال سبيل إلى وقفها                
  .لمجرد تراجع أحد أعضاء اللجنة عن ارائه

فقد جاء في وقت تنخرط السلطة الفلسطينية واصدقاؤها في         . اسوأ آثار تراجع غولدستون هو توقيته       لعل  
أيلـول  /حملة عالمية لتسويق مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورة سـبتمبر              

ذا القرار، في   ومن شأن ه   . 1967” حدود“المقبل، يقضي باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على أساس         
بإنهاء احتاللها للـضفة    ” إسرائيل“حال إقراره، ان يعطي الدولة السيدة الوليدة الحق والصالحية لمطالبة           

إلـى  . الغربية وإلى اتخاذ ما تشاء من اجراءات أخرى، سياسية وأمنية، لحملها على تنفيذ القرار الدولي              
 المتحدة ستكون محرجة جداً مع أصدقائها التقليديين        التي تم انشاؤها بقرار من األمم     ” إسرائيل“ذلك، فإن   

  .في أمريكا وأوروبا إن هي رفضت تنفيذ قرار مشابه صادر عن األمم المتحدة
الهادفة إلى تحسين صورتها بعد تراجع غولدستون يتمثّل أفضل ما          ” إسرائيل“إن الرد الفاعل على حملة      

 اعتراف من األمم المتحدة بدولة فلسطينية مـستقلة         يكون في تصعيد الحملة الفلسطينية لالستحصال على      
 ذلك أنه يفضي، أو يؤمل أن يفضي، إلى إزالة االحتالل الصهيوني عن الضفة من               1967،” حدود“على  

دون أن يكبل السلطة الفلسطينية أو غيرها، بأية قيود كان يمكن أن تنجم عن مفاوضات ثنائية بينها وبين                  
 صدور قرار االعتراف وتنفيذه، تتوقف على إجراء مصالحة بـين جميـع             غير أن ضمانة  . ” إسرائيل“

الفصائل الفلسطينية لترميم الوحدة الوطنية بما هي شرط لتوحيد قدرات الشعب الفلسطيني وتوظيفها فـي               
  .الكفاح المديد من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، على مراحل، من النهر إلى البحر

القرار الدولي المرتجى ال يرتّب على الفصائل الفلسطينية التي التزمـت خيـار             هذا مع العلم أن صدور      
ألنها لـن   ” إسرائيل“، أي التزامات تجاه     ”الجهاد اإلسالمي ”و” حماس“المقاومة قوالً وفعالً، وفي مقدمها      

جة مفاوضة  فالقرار الدولي سيصدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهو تالياً ليس نتي           . تكون طرفاً فيه  
بين أطراف النزاع، وليس تكريساً إلتفاق توصلوا إليه، بل هو قرار مستكمل كـل شـروطه القانونيـة                  

  .وصادر عن أعلى هيئة دولية في العالم
  .القرار الدولي المرتجى سيكون أداة إضافية للمقاومة المدنية من دون أن يلغي المقاومة الميدانية

  اسياً في الظرف الراهن؟هل ثمة ما هو أفضل وأفعل منه سي
  9/4/2011، الخليج، الشارقة
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   وجملة العصافير والحجر الواحد"إسرائيل" .56
   عريب الرنتاوي

ترمي إسرائيل من وراء تجديد عدوانها الوحشي على قطاع غزة، إلى ضرب جملـة عـصافير بحجـر        
مـن العـالم   » غفلـة «فهي من جهة ترغب في تصفية الحساب مع حماس وفصائل المقاومة في             ...واحد

وهي من جهة ثانية تريد أن      ...واإلقليم المنشغالن بثورات العرب الكبرى الممتدة من المحيط إلى الخليج         
تختبر ردات فعل األنظمة العربية الجديدة حيال عملياتها العدوانية ضد القطاع المحاصر، وتحديد النظام              

 تريد أن تقطع الطريق على زيارة الـرئيس         وهي من جهة ثالثة،   ...المصري الجديد، أو اآلخذ في التشكل     
الفلسطيني محمود عباس المنتظرة للقطاع، بعد أن أوضح أكثر من مسؤول إسرائيلي بأن زيارة كهـذه،                

ـ     ...ستفرج عن حماس وتخرج القطاع من قبضة الحصار والتجويع         بث »وهي من جهة رابعة، محاولة ل
ت المصرية، إلـى مـستودع للـسالح والمقـاتلين          بأن قطاع غزة يتحول في ضوء االنشغاال      » االعتقاد

تقنية، تريد اختبار قبتها الـصاروخية،      / وهي من جهة خامسة، عمالنية    !...أو اإلرهابيين؟ » المخربين»و
  .التي تحتل مكانة مركزية في منظمة األمن والدفاع اإلسرائيلية

الق حملة دعائية واسعة النطاق،     لقد مهدت إسرائيل لعدوانها الذي من المتوقع أن يستمر ويتواصل،، بإط          
ضخم للسالح والعتاذ والذخيرة، وتم تـسريب       » مستودع«تقوم على فرضية أن قطاع غزة قد تحول إلى          

وأن القطاع قـد تحـول      ...تقارير عديدة عن امتالك حماس لصواريخ جديدة مضادة للطائرات والدروع         
  .خزان ضخم لإلرهاب واإلرهابيين«أيضاً إلى 

إسرائيل التهاماتها هذه، بعضاً من المصداقية، فقد نفذ سالحها الجوي، غارات فـي شـرق               ولكي تعطي   
السودان، واستدفت ما زعمت أنها شحنات سالح إيرانية مهربة لحماس عن طريق بو رسودان، وأن ثمة                

لنة علـى   وهذه هي المرة الثانية، المع    ...تمنح لمن يقوم بهذه المهمة      » تسهيالت»تواطؤاً من قبل النظام و    
  .األقل، التي تقوم بها طائرات حربية إسرائيلية بقصف أهداف لها شرق السودان

إسرائيل تريد أن تضعف حماس، وأن تحرجها لتخرجها عن طورها، توطئة لتوسـيع نطـاق العـدوان                 
وإسرائيل تريد أن تحرج جنـراالت مـصر وأن         ...سبتبمر القادمة /والمواجهة، وتفادياً الستحقاقات أيلول   

» أبو مـازن  «وإسرائيل تريد أن تضع     ...برهم على التحرك لتشديد قبضات التجويع والحصار للقطاع       تج
، ولقـد ارتـأت أن تفعـل ذلـك بالنـار            )زيارة غزة (وإما حماس   ) المفاوضات(إما هي   : أمام خيارين 

  .والصواريخ بدل التصريحات اللفظية ووسائل اإلعالم
» التـسخين «وحتى عندما لجأت حمـاس إلـى        ..الوقت بالذات ال مصلحة للفلسطينيين بالتصعيد في هذا       

، فقد عادت سريعاً لطلب الهدوء والتهدئة، ودخلـت         ) آذار، ومباردة أبو مازن    15حراك  (ألسباب داخلية   
قطرية، كانت فعالة علـى     / أطراف عديدة على خط استعادة وقف إطالق النار، ويقال أن وساطة تركية             

د كل هذا التصعيد اإلسرائيلي المجنون، فإن أحداً لن يكون بمقـدوره الـتكهن              أما اآلن، وبع  ..هذا الصعيد 
  .بالكيفية التي ستتصرف بها الحركة

مصلحة الفلسطينيين اآلن تتركز في استعادة وحدتهم الوطنية، وتفعيل كفاحهم من أجل إنهاء االحـتالل،               
 مع الحاجة إلعطاء الـنظم العربيـة        مصلحة الفلسطينية اآلن، ال تتعارض    ...وانتزاع الحرية واالستقالل  

مصلحة الفلسطينيين اآلن،   ....الناشئة، خصوصاً في مصر، قليل من الوقت اللتقاط أنفاسه وترتيب أوراقه          
  .تقتضي بأن ال تنصرف األضواء واألنوار عن فصول ومجريات ثورة العرب الكبرى

بري، فلن يكون أمام الفلسطينيين سـوى  لكن ال بد مما ليس منه، فإن لم تتوقف إسرائيل عن عدوانها البر      
وعلى أصحاب  ...خيار الدفاع عن النفس، ومقاومة هذه العدوان، ورد الصاع صاين للغطرسة اإلسرائيلية           

مبادرات الوساطة والمساعي الحميدة، أن يكثّفوا جهودهم في هذه األيام، حتى ال تنزلق المنطقة بمجملهـا       
  . القطاع الجريح، شتات نفسه»يلملم«في أتون حرب جديدة، وقبل أن 
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القراءة اإلسرائيلية لمجريات الوضع فـي      » اضطراب«ما يجري على جبهة قطاع غزة، هو التعبير عن          
، ينهار أو هي في طريقه على ذلك، كـل          »نظرية األمن اإلسرائيلية  «الدول العربية، فكل ما قامت عليه       

كراسيهم في وجـه شـعوب      «صول الدفاع عن    إسرائيل عليهم، يجدون عنتاً ومشقة في الح      » عولت«من  
  .غاضبة، وعلى أهل عزة وأهلنا عمومنا، التصرف من على هذه القاعدة الذهبية

  9/4/2011، الدستور، عّمان
  

  الداللة واألبعاد... اإلسالم في االستشراق اإلسرائيلي  .57
  ريتا فرج

ة التأثير التوراتي في الخالصات     تتجه معظم الدراسات التي تتناول ظاهرة االستشراق، الى تغييب مركزي         
التي تقدم بها كبار المستشرقين اليهود، وفي طليعتهم برنارد لويس، خصوصاً أن لهؤالء دوراً استـشارياً   
في رسم السياسات الغربية تجاه العالم اإلسالمي، وهذا األمر نلحظه فـي العـدد الكبيـر مـن مراكـز                    

، أو مـا يعـرف      »خزانـات التفكيـر   «حـت عنـوان     الدراسات األوروبية واألميركية التي توضـع ت      
  .think tanksبمصطلح

استقى االستشراق اإلسرائيلي معظم طروحاته من الحركة االستشراقية الكالسيكية األوروبية، تحديداً من            
االستشراق اإلسرائيلي في   «نحيل الى كتاب محمد إدريس      (فكرة تأثُّر النص القرآني باليهودية والمسيحية       

، الذي قدم قراءة تاريخية لمحاوالت أهم المستشرقين اليهـود فـي تـشويه اإلسـالم                » العبرية المصادر
أوَل من قام بمحاولة    ) 1921 - 1850(ويعتبر أغنتس غولدزيهر    ). والتشكيك في صحة الحديث النبوي    

تـأثير  واسعة وشاملة في هذه المسألة وطبق عليها مناهج صارمة، تتلخص بإبراز منهجيـة التـأثر وال               
  .والمطابقة

هافا الزاروس يافه، أبرز من ساهم في الحركة االستشراقية اإلسرائيلية، إذ تعددت كتاباتهـا وركـزت                
بشكل خاص على دراسة الغزالي وعمر بن الخطاب، وأشرفت على العديد من أطروحات الدكتوراه التي               

وبلغة قاطعة،  . خصها نفي أصالة القرآن   تناولت مسألتي الحج والجهاد، وخَلُصت الى جملة من النتائج مل         
كانت في شبه الجزيرة العربية يهوديةٌ مبدعةٌ، وينبغي أن نسلّم بأنها           «رأت يافه أن عشية ظهور اإلسالم       

  .»قد أثرت في العالم الروحاني لنبي اإلسالم
 استخداماً عند جزء ال     إن منهج التأثُّر والتأثير المستخدم من قبل رواد االستشراق اإلسرائيلي، هو األكثر           

يستهان به من المستشرقين الكالسيكيين، والغاية منه إثارة االرتياب في كل ما يمتّ بصلة إلـى أصـول                  
وتمثل الدراسات التي تناولت علم أصول الفقه مثاالً واضـحاً، فقـد            . اإلسالم ومنابعه الشرعية والفقهية   

العلم والقدرة والحياة، عند أبي الهاشم الـصوفي، ال         : أن األحوال الثالثة  «اعتبر بعض رواد االستشراق     
، على رغم أن هذا العلم، كما يلفت عبد القـاهر العـاني،             »تبتعد عن األقانيم الثالثة في الديانة المسيحية      

نشأ في فترة مبكرة سبقت عصر الترجمة، وأنه في حقيقة أمره أول محاولة للتعبير عـن النـصوص                  «
  .»اً، ثم تحويلها بعدئذ إلى معانٍوفهمها فهماً عقلياً خالص
 اإلسرائيلي محوراً أساسياً في االستشراق العبري، وقد أسس لهذه الغاية العديـد             -شكل الصراع العربي    

من المعاهد التي تطال ملفات الشرق األوسط واإلسالم، فكرست معظم أبحاثها إلمداد الجهـاز الـسياسي         
ومن أهم المراكز البحثيـة فـي       . ار الفكرة الصهيونية وتمددها   والعسكري بأهم النتائج التي تدور في إط      

مؤسسة أبحـاث   «،  »معهد الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية    «،  »مؤسسة األبحاث الشرقية  «: إسرائيل
  .»مركز يافه للدراسات اإلستراتيجية«، و »الشرق األوسط

 في فلـسطين مـن خـالل التأويـل          حاول المستشرقون اإلسرائيليون إثبات حق اليهود في إقامة دولتهم        
               التحريفي لبعض اآليات القرآنية، إلثبات فرضية أرض الميعاد، وفي هذا السياق نفى شالوم زاوي الوجود

ال توجد أي آية في القرآن تقـول إن األرض المقدسـة         «: التاريخي للمسلمين في األراضي المقدسة قائالً     
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ئات السنين، كما فعـل مـن قـبلهم اليونـان والرومـان             للمسلمين، وإن كان هؤالء قد احتلوها خالل م       
: والبيزنطيين، واآليات تُلزم المسلمين باالعتراف بالحقيقة التاريخية التي أكدها الوحي في التوراة والقرآن            

  .»األرض لبني إسرائيل
أولهـا، توظيـف    : إن الحضور الكثيف للصهيونية في االستشراق اإلسرائيلي يبرهن على معطيات عدة          

ثانيها، تقديم تفـسيرات    . التوراة واجتزاء نصوصها إلضفاء الشرعية الدينية على حق اليهود في فلسطين          
ثالثها، العمل على عسكرة االستـشراق اإلسـرائيلي،        . لبعض اآليات القرآنية، مغايرة للسياقات التاريخية     

  .جيشفثمة تعاون كامل بين الدراسات التي تعنى بقضايا الشرق األوسط وأجهزة ال
المتتبع لمسار االستشراق اإلسرائيلي ال يمكنه تجاهل ما تقدم به برنادر لويس، الذي يطالعنا بين مرحلـة              

ومن المعروف أن لويس طرح مطالعات إستراتيجية على اإلدارات األميركية المتعاقبة،           . وأخرى بأفكاره 
 والعرب لحقبة االستعمار، لما لها      ال سيما في حقبة بوش االبن، تحدث فيها عن ضرورة تقدير المسلمين           

من انعكاسات إيجابية عليهم، كما أنه اقترح تقسيم الشرق األوسط الى أكثر مـن ثالثـين دويلـة إثنيـة                    
ويتضمن المخطط تجزئة العراق إلى ثالث دويـالت،        . ومذهبية لحماية المصالح األميركية واإلسرائيلية    

نان إلى خمس دويالت، والسودان إلى أربع، والسعودية إلـى  وإيران إلى أربع، واألردن إلى دويلتين، ولب     
ويرى لويس أن جميع الكيانات ستشلها الخالفات الطائفية والمذهبية والصراع على الـنفط             . دويالت عدة 

  .والمياه والحدود والحكم، وهذا ما سيضمن تفوق إسرائيل في الخمسين سنة المقبلة على األقل
عن تأثره العميق بالنص التوراتي الذي تـم توظيفـه لخدمـة األهـداف              يكشف االستشراق اإلسرائيلي    

وال شك في أن تأسيس إسرائيل ال يمكن عزله عـن           . السياسية، وفي طليعتها إرساء المشروع الصهيوني     
اإلرث الديني والتاريخي في آن، وهذا اإلرث تم استخدامه في معاداة السامية، وكره العرب والمـسلمين،             

بغض عتيق لهاجر وإلسماعيل منـذ تـدوين سـفْر التكـوين،     «طران جورج خضر بأنه    كره وصفه الم  
  .»وصراعنا ليس مع هذا الكيان الهجين فحسب، ولكن مع ما يحمله من بغض يؤدي منطقياً لإلبادة

  9/4/2011، الحياة، لندن
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  اليكس فيشمان

الباص االصفر  . لضبط ما هو المعنى من اطالق النار نحو باص أصفر         كل أم امريكية أو اوروبية تفهم با      
من يطلق النار على باص أصفر بقصد قتل اطفال هو          . هنا يسافر أطفال  : هو اشارة ضوئية دولية معناها    

وعليه فقد نزعت اسرائيل أمـس، ردا علـى         . مجرم حرب من اسوأ االنواع وليس شريكا في أي شيء         
  .هذا يمكن للعالم وينبغي أن يفهمه. حاجة الى الشرح واالعتذارهنا ال . ذلك، القفازات

االن نستعد لبضعة ايام من القتال في القطاع بما في ذلك امكانية أن تطلق صواريخ نحو سكان مـدنيين                   
قيادة المنطقة الجنوبية عرضت أمس على وزير الـدفاع الخطـط           . حتى الى ما وراء بلدات غالف غزة      

هذه المرة تعتـزم اسـرائيل      . فصادق وزير الدفاع وأجل سفره الى الواليات المتحدة       . ةاليام القتال القريب  
جباية ثمن باهظ جدا من حماس، وذلك النه ليس لدولة اسرائيل وللجـيش االسـرائيلي حـل لتحـصين                   

الحل الفوري الوحيد هو الردع والردع يمكن تحقيقه فقط بكثير من           . المواصالت المدنية في غالف غزة    
هذه المرة لن يقبل طلب حماس بالتهدئة عبر قنوات سرية لرجال االمم المتحـدة العـاملين فـي                  . رالنا

في االيام القريبة القادمة ستتحدث المـدافع، الـصواريخ، الـدبابات،           . المنطقة، مثلما حصل في الماضي    
  .الطائرات والمقذوفات الصاروخية، الى أن يمتلىء منسوب الدم

كل أحداث النار كان مخططاً لها ومتزامنة جيدا من قبل منظمة حمـاس             . صدفةلم يكن أمس أي شيء بال     
، )مـارس ( آذار 19ومنذ جولة النار السابقة، التي بـدأت فـي         . وفي قيادة المنطقة الجنوبية استعدوا لها     

صفي ) أبريل( نيسان   2في  . عرفوا عندنا ان حماس والجهاد تؤجالن الردود وتنتظران توقيتا مريحا لهما          
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وبدأت الساعة تدق وجـاء الـرد       . سؤوالن في الذراع العسكرية لحماس التي أعلنت انها تعتزم االنتقام         م
  .يحتمل جدا أن تكون التصفية في السودان أمس األول سرعت التوقيت. أمس

نار صاروخ كورنيت نحو باص مدني ونجاح تاريخي لقبة         : كل شيء كان متوقعا أمس باستثناء مفاجأتين      
  .اعتراض صاروخ غرادحديدية في 

في المناورات العسكرية التي أجريت في الثالث األربع سنوات الماضية طـرح دومـا موضـوع نـار                  
حتى االن اطلقت نار صواريخ     . الصواريخ المضادة للدبابات نحو مركبات مدنية في محاور غالف غزة         

ر أمس األول نحو دوريـة  جي وصواريخ مضادة للدبابات نحو مركبات عسكرية، بما في ذلك النا     .بي.آر
وربما النه لم تظهـر فـي       ' سترة ريح 'اما امس وربما على خلفية نجاحات       . للجيش االسرائيلي اخطأتها  

على هذا القـرار المجنـون      . منظور االستهداف أهداف أخرى، قرر مطلقو النار ضرب الباص االصفر         
  .يتعين على حماس أن تدفع الثمن باهظا

ردود . خرجت حماس باحساس من االنجـاز     ) مارس(التي انتهت في نهاية آذار      من جولة القتال السابقة     
اما اليوم فـنحن ايـضا   . الفعل الفاترة نسبيا السرائيل خلقت لديها احساسا بانه يمكن شد الحبل اكثر قليال       

نفهم انه في االتفاق بين حماس والجهاد االسالمي حول اعادة التهدئة الى الحدود مـع اسـرائيل تظهـر                   
  .غلب الظن عدة تفاهمات خفية ايضاأ

وتقضي التفاهمات مثال بان تكون هاتان المنظمتان على تنسيق أكبر فـي القتـال مـع اسـرائيل او أن                    
  .'شارة ثمن'التفاهمات تقرر بان لكل قتل من احدى المنظمتين توجد 

. كذا نار نحو بلـدات نار على باص مدني في محاولة لقتل اطفال و    : وأمس حققتا شارة الثمن هذه بكاملها     
  .محظور ان تخرج حماس من هذه الجولة الحالية ايضا باحساس من النصر

  8/4/2011يديعوت 
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