
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
    

  
  
  
  

  مطلوب من المجتمع الدولي التحرك لوقف المذبحة اإلسرائيلية في غزة: عباس
 بغزة " القسام"وآخر من " ألوية الناصر"استشهاد عنصر من 

 "أفوكيم"صواريخ تصل أسدود ووال.. اومة ترد على العدوان اإلسرائيليفصائل المق
 لحماس" مؤلمة"ليفني تطالب بتوجيه ضربة 

 على غزةمصر تشجب التصعيد اإلسرائيلي 
 "ولدستونغ تقرير " إلغاء"إسرائيل"األمم المتحدة ترفض طلب 

نتنياهو يقرر مواصلة العمليات 
 حتى إعادة العسكرية على غزة

وتهديدات باستهداف ... قوة الردع
   قادة حماس

  

 ٤ ...ص

 ٢١١١ ١٠/٤/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١١١ :        العدد       ١٠/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٥   مطلوب من المجتمع الدولي التحرك لوقف المذبحة اإلسرائيلية في غزة: عباس.٢
 ٧  السلطة ترفض دعوات للضغط عليها الستئناف المفاوضات .٣
 ٧   من العدوان على غزة بعقد جلسة طارئة التخاذ موقفمجلس األمن  تطالب "منظمة التحرير".٤
 ٧  اجتماع طارئ بالجامعة العربية اليوم لبحث العدوان : عريقات.٥
 ٧  ستعقد اجتماعا فور عودة عباس منظمة التحريرتنفيذية : واصل أبو يوسف.٦
 ٨  أطراف تعرض تهدئة متبادلة في غزة: النونو.٧
 ٨   عدد من عمالء االحتالل خالل يومين اعتقال :غزة.٨
 ٨  "إسرائيل"يستغرب إطالق حماس صواريخ على  :الهباش.٩
 ٩  خابات المحلية في الضفةبدء عمليات التسجيل لالنت.١٠
 ٩  تعزيز الوحدة لمواجهة مخططات االحتالل تدعو ل ندوة سياسية :رام اهللا.١١
١٠  برلمانيون فلسطينيون يطالبون الشعوب العربية بالتحرك لنصرة غزة.١٢
    

    :المقاومة
١١  بغزة " القسام"وآخر من " ألوية الناصر"شهاد عنصر من است.١٣
١١  سنقوم بواجبنا بالرد على العدوانوال تهدئة في ظل التصعيد الصهيوني : "القسام".١٤
١٢  ةتتوعد بتوسيع مدى عمليات القصف وتستبعد حربا واسعة على غز" سرايا القدس".١٥
١٢  "أفوكيم"صواريخ تصل أسدود ووال.. فصائل المقاومة ترد على العدوان اإلسرائيلي.١٦
١٣  "رد محدود"حماس تحذّر االحتالل من استمرار عدوانه وتؤكد أن ما قامت به .١٧
١٣  وخيارات الرد مفتوحة.. يتآمر مع االحتالل على شعبنا هناك من : أسامة حمدان.١٨
١٤  القوى الوطنية بالعمل المشترك لمواجهة العدوانفتح تدعو .١٩
١٤   العدوان على غزة يؤكد نية االحتالل المبيتة بالتصعيد ورفض التهدئة":الديمقراطية".٢٠
١٤  االحتالل يسعى إلى ضرب المقاومة وفرض حلوله: جبهة النضال الفلسطيني.٢١
١٤  االحتالل يمهد لعدوان واسع على قطاع غزة: الفلسطينية" لصاعقةا".٢٢
١٥  ال تحقيق مع دحالن في تهريب أسلحة للقذافي: فتح.٢٣
١٥  أمن المخيم خط أحمر:  ممثل حماس من عين الحلوة.٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  لحماس" مؤلمة"ليفني تطالب بتوجيه ضربة .٢٥
١٦  لى احتالل غزة من تحقيق التهدئةإ باتت أقرب "سرائيلإ": عضو كنيست.٢٦
١٦  األمم المتحدة لن تغير تقريرها بشأن الحرب على غزة وغولدستون يغير موقفه يوميا:بيريز.٢٧
١٦   مع نتنياهو السقاط حركة حماس بغزة" االئتالف الحكومي"يطالب بتنفيذ اتفاق " سرائيل بيتناإ".٢٨
١٦    في غزة"وقف إطالق النار"حماس تطلب : مسؤول إسرائيلي.٢٩
١٧  ثالثين قذائف صاروخية من أصل خمسةعترضت ا: تفشل" القبة الحديدية".٣٠
١٧  بسفاراتها حول العالم" الخطر المحدق"الخارجية اإلسرائيلية تحذّر من .٣١
١٧  تضر بالوضع القائم" خطوة خاطئة"االعتراف األممي بدولة فلسطينية سيكون : نائب ليبرمان.٣٢
١٧  وزير إسرائيلي يحذّر من انجرار تل أبيب لعملية عسكرية كبيرة في غزة.٣٣
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    :األرض، الشعب

١٨  االحتالل يسرع تهويد القدس واألغوار: رير لمنظمة التحرير الفلسطينيةتق.٣٤
١٨   للصبر والمقاومة للجم العدوان الفلسطينيتدعو الشعب" رابطة علماء فلسطين.٣٥
١٨   يدعون لنصرة غزة٤٨إسالميو الـ .٣٦
١٨   على قطاع غزة اإلسرائيلي المطالبة بوقف العدوان الشعبيةتواصل ردود الفعل.٣٧
١٩  االحتالل يستغل االنشغال بالعدوان على غزة لتصعيد انتهاكاته ضد األسرى: وزارة األسرى.٣٨
١٩  جاه المزارعين في بيت الهياجنود االحتالل يطلقون الرصاص بات.٣٩
١٩   والمستوطنون يهاجمون قرى فلسطينيةاالحتالل يهدم قرية في الضفة الغربية.٤٠
١٩   أطفال٧ فلسطينياً منذ بداية العام بينهم ٤٨استشهاد ": قدس برس"إحصائية لـ .٤١
   

   : األردن
٢٠       األردن يدين االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة.٤٢
٢٠   االنقسام الفلسطيني وتهيئة الظروف النتفاضة شعبيةإلنهاء يدعو "حشد".٤٣
   

   : لبنان
٢٠  »نظم تجسس« لزرعها "سرائيلإ"ضد إلى األمم المتحدة شكوى لبنانية .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  على غزةمصر تشجب التصعيد اإلسرائيلي .٤٥
٢١  تركيا تدعو الستضافة لقاء يجمع فتح وحماس.٤٦
٢١  ية الفلسطينيةلقضلحذر من ردة فعل الشعوب جراء تعثر الحل بن خليفة ي.٤٧
٢٢  القاعدة ال تحتاج للمجيء للسودان لمساعدة حماس: الخرطوم.٤٨
   

   :دولي
٢٢  "ولدستونغ تقرير " إلغاء"إسرائيل"األمم المتحدة ترفض طلب .٤٩
٢٢  هوساركوزي اليثق بنتنيا": هآرتس".٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣ نقوال ناصر ....!!الخناق يضيق على المفاوض الفلسطيني.٥١
٢٥     ياسر الزعاترة..سقف الكرم اإلسرائيلي في مبادرة سالم غير رسمية.٥٢
٢٦    حلمي االسمر ..كاذيب العدوننتظر موقفا رسميا حازما ضد أ.٥٣
٢٧   أسعد عبد الرحمن..إسرائيلية باهظة الثمن» هلوسات دينية«: فتاوى الحاخامات.٥٤
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  
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دات باستهداف قادة   وتهدي...  حتى إعادة قوة الردع    نتنياهو يقرر مواصلة العمليات العسكرية على غزة       .١
  حماس

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب مشاورات أمنية أجراهـا ظهـر             :  وكاالت –القدس  
وقال . أمس مع قادة جيش االحتالل ان العمليات في قطاع غزة ستستمر حتى إعادة قوة الردع اإلسرائيلية               

ان تفهم ان الثمن لمـا تفعلـه سـيكون          " حماس "إن الهدوء سيعود إلى مواطني الدولة وان على       "نتنياهو  
  .حسب زعمه" كبيراً

من جهته صرح نائب وزير الخارجية داني ايالون بأن إسرائيل تعمل على ردع حكومة حماس في غزة                 
ان المحاوالت اآلن هي لمنع مواصـلة القـصف مـن غـزة دون              : وأضاف. وأنها تمتلك الوسائل لذلك   

  .ة مع عدم استثنائها مستقبالاالضطرار الى عملية برية كبير
انه يجب الضغط على السلطة الفلسطينية لتعود الى طاولة المفاوضات من دون شروط مـسبقة               : وأضاف

ومطالبتها بالكف عن تمجيد اإلرهاب، مشيرة إلى ان إسرائيل قلقة من التهديد المحـدق بـسفاراتها فـي                  
  . العالم، مشيرة الى ان ايران تقف وراءه 

عالن في األمم المتحدة عن قيام دولة فلسطينية سيكون خطأ يطال األجيال الفلسطينية القادمة،              وقال إن اإل  
  . اذ انه لن يغير الواقع ميدانيا بل سيؤثر في االتفاق مع إسرائيل

ورجح أيالون اال يعلن عن قيام الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، مشيراً إلى ان ثمة دوال مسؤولة لـن                   
  . ه الخطوةتدعم هذ
أكد وزير داخلية االحتالل اإلسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش، أنه سيتم استهداف قـادة حركـة              , من جهته 

ما من أحد في قطاع غزة يتمتع بحصانة، وأن إسـرائيل      " حماس وجناحها العسكري بشكل واضح، قائال       
  ".وقياداتها فرداً فرداً" حماس"ستالحق عناصر 

ريحات صحافية، إنه تم اإليعاز للجيش اإلسرائيلي بـالرد بـشكل حـازم             وأوضح أهرونوفيتش في تص   
". ، واصفاً في الوقت ذاته إطالق صاروخ صوب حافلة إسرائيلية بالعمل الوحشي           "حماس"واستهداف قادة   
  .على حد قوله

وكان وزير الداخلية اإلسرائيلي أجرى أمس جولة سريعة في مناطق المستوطنات المحيطة بقطاع غـزة               
  .ث زار مناطق سديروت، وأوفاكيم وبئر السبعحي

من ناحيته، قال عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسـرائيلية، إن جميـع                 
  .الخيارات مفتوحة ومنها تجاوز ما أقدمت عليه إسرائيل خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة

سعت إلى قتل أكبر عدد ممكن من       " حماس"القناة الثانية، إن    وأضاف جلعاد، حسب التلفزيون اإلسرائيلي      
  .طالب المدارس الذين كانوا يتواجدون في الحافلة التي استهدفت يوم الخميس على الحدود مع قطاع غزة

صرح وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر أمس، بأن إسرائيل تعتزم مواصـلة الغـارات              , من جهته 
في قطاع غزة لوقف الهجمـات      " حماس" لحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية      الجوية على أهداف تابعة   

  . الصاروخية على البلدات الجنوبية
لـن نـسمح بـان يعرقـل إطـالق          . سنستمر: وقال ساعر عضو مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر        

  .الرصاص المتقطع الحياة الطبيعية
  . ارنا بشكل كامل تنفيذ مبدأ الدفاع عن مواطنيناسنواصل العمليات واضعين في اعتب: وأضاف ساعر 

وقال رئيس مجلس األمن القومي األسبق الميجور جنرال احتياط جيورا آيلند امس، إنه لن يكون بوسـع                 
  .إسرائيل تحمل إطالق صواريخ متطورة على أهداف مدنية على أراضيها

 اعتقاده بأن قيام إسرائيل بعملية عـسكرية        وأعرب ايالند، وفقاً لما ذكرته اإلذاعة اإلسرائيلية أمس، عن        
  . طويلة األمد ومعقدة في قطاع غزة يعتبر مسألة وقت
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إن مثل هذه العملية ستشتمل دخول القطاع وضرب البنى التحتية لإلرهاب مثلما جرى خـالل               : وأضاف
في " حماس"وأوضح ايالند ان القضاء على حكم        . ٢٠٠٢في الضفة الغربية عام     " السور الحامي "عملية  

غير انه يرى أن كال      . غزة أمر غير واقعي، إذ إنه يتطلب احتالل القطاع بكامله والبقاء هناك لمدة سنين             
  .الطرفين ال يرغبان في خوض مواجهة كبرى في هذه المرحلة

١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا،   
  
  ة مطلوب من المجتمع الدولي التحرك لوقف المذبحة اإلسرائيلية في غز: عباس .٢

الرئيس محمود أن  ،القاهرة من ٩/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، نشرت 
عباس، جدد السبت، إدانته الشديدة للعدوان اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، مطالبا المجتمع 

  .الدولي للتحرك لوقف هذه المذبحة
الرسمية المصرية، بنهاية زيارته المهمة ' النيل لألخبار'اة وأكد السيد الرئيس في مقابلة أجراها مع قن

للقاهرة التي استمرت أربعة أيام، والتقى خاللها كبار المسؤولين المصريين، أن العالقة بين قيادة الشعبين 
  .الشقيقين متينة وقوية

مان ووزير الموقف المصري داعم لنا، ولم أجد أي تغيير، فما كان يقوله السيد عمرو سلي': وقال
الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، قاله لنا القادة الجدد، لقد 

  .'تغيرت األسماء، ولم تتغير المواقف
وأشار الرئيس إلى ان اللقاءات التي أجراها في القاهرة مع المسؤولين المصريين تناولت باألساس 

والمبادرة التي أطلقها سيادته في السادس عشر من الشهر الماضي إلنهاء عملية السالم، : قضيتين هما
  .االنقسام، وتشكيل حكومة وطنية من التكنوقراط

لقاءاتنا مع القيادة المصرية ليست األولى، ولكنه لقاءي األول بعد الثورة المصرية، ولقد التقينا ': وأضاف
األزهر والبابا شنودة، ووجدنا أن القيادة المصرية تتابع المسؤولين في هذا البلد الشقيق، كما التقيت شيخ 

  .'باهتمام كل ما يجري في فلسطين
إنني أخشى ': وأوضح أنه قلق جدا على أهالي قطاع غزة جراء التصعيد اإلسرائيلي الخطير، مضيفا

اصل هذا حدوث مذبحة ضد غزة، ونحن طالبنا بتحرك األمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدولية لمنع تو
  .'العدوان

وشدد سيادته على أن الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب إنهاء االنقسام دون 
تأخير، مذّكرا بأنه في مبادرته التي أطلقها بجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية األخيرة 

تطرف في معارضته، وهناك من أيد، ولكن لم حماس هناك من 'أعلن استعداده لزيارة القطاع، وأنهم في 
  .'تصل بعد إجابة رسمية واضحة من هذه الحركة بخصوص هذه المبادرة

، مؤكدا أن مصر هي الراعية للمصالحة 'أنا مصمم على إنهاء االنقسام، ولن أيأس': وقال الرئيس
  .'الفلسطينية بتكليف من جامعة الدول العربية

ال ': لحوار لمناقشة المسائل العالقة مع حركة حماس، أجاب سيادتهوردا على سؤال حول العودة ل
ضرورة للعودة للحوار، لقد استنفذنا كل المواضيع، ولم يبق شيء فلماذا نتحاور؟، لنلتقي في غزة، أو 

  .'، وننهي االنقسام'تكنوقراط'حتى في رام اهللا ونتفق على تشكيل الحكومة من شخصيات وطنية مستقلة 
ة دمرت، ويجري تدميرها، ونريد أن نُخرج القطاع من الورطة التي يعيشها أهلنا هناك، وأي غز': وتابع

  .'انتخابات قادمة سيشرف عليها جهات دولية وعربية، وآالف المراقبين
حجة إسرائيل أنه ال يوجد قيادة فلسطينية موحدة فيجب أن نبطل هذه الحجة، واالنقسام ': وأضاف

سياسيا ال يوجد اختالف ملموس مع حماس، فهذه الحركة تدعو للتهدئة ..مخزي، وعلى ماذا نختلف؟
  .'مثلنا، وحماس مارست التهدئة، ومن يطلق الصواريخ هم من فصائل إسالمية أخرى



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ٢١١١ :        العدد       ١٠/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

لدينا ': وردا على سؤال حول مبررات اعتقال أشخاص من المحسوبين على حركة حماس، أجاب الرئيس
يكون هناك سجين بسبب االنتماء السياسي أو الفكر، أو سلطة واحدة وسالح واحد، وأتحدى أن 

األيدولوجيا، ونحن ال نقمع حرية الرأي وال نسجن من يشتمنا أو يسبنا، وانظروا كيف تم التعامل باحترام 
  .'مع المظاهرات المطالبة بإنهاء االنقسام في رام اهللا والضفة الغربية، وكيف تم قمعها من قبل حماس

الت في الضفة تكون على خلفية السالح، أو المتفجرات أو تهريب أو تبييض األموال، االعتقا': وأضاف
 من أبناء فتح ومن الجبهة الشعبية ألنهم خالفوا ٨وأتحدى أن يكون هناك سجين سياسي، ونحن اعتقلنا 

  .'ضوابط حمل السالح، وبالنهاية القضاء يقرر وسجوننا مفتوحة أمام المنظمات الدولية
ية السالم، أعاد الرئيس التأكيد على أن تعثر المفاوضات سببه عدم التزام إسرائيل بوقف وبشأن عمل

االستيطان، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية البيان الذي ألقاه وزير خارجية بريطانيا باسم بلده وألمانيا 
 أكد أن وفرنسا خالل جلسة مجلس األمن الدولي لمناقشة مشروع القرار المدين لالستيطان، والذي

  .االستيطان غير شرعي، موضحا أنه يدعم هذا البيان بقوة
لن نتزحزح، ومواقفنا واضحة نريد الدولة المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران ': وقال الرئيس

وفي شهر سبتمبر المقبل سنسأل الرئيس باراك أوباما أين وعدك بضرورة أن .. ، والعالم كله معنا١٩٦٧
  .العضوية في األمم المتحدةتكون فلسطين كامل 

أن مصر من القاهرة نقال عن وكاالت أن محمود عباس أكد  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، وجاء في 
لم نسمع أنها ستتخلى، وستبقى : "هي المسؤولة عن ملف المصالحة الفلسطينية، ولم تتخل عنه، وقال
صرية هي المسؤولة لكي نستعيد مسؤولة عن هذا الملف بصرف النظر عمن سيتولى، فالدولة الم

  ".الوحدة
إن مصر ستبقى هي "وقال عباس في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية الليلة قبل الماضية 

  ". المعني األول بالقضية الفلسطينية
وطالب الرئيس، الدول العربية بأن تعلن موقفها الواضح والصريح من االنقسام الفلسطيني والطرف 

  ".أال يبقى موقف العرب من المصالحة محايدا كالصليب األحمر"حة، مشددا على ضرورة المعيق للمصال
وأكد مجدداً عدم نيته الترشح لالنتخابات المقبلة، داعياً حركة حماس إلى الموافقة على االحتكام إلى 

وطني الشعب من خالل صندوق االقتراع، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس ال
  .الفلسطيني

إن كان كالمي في المبادرة خطأ وال يعجب الدول العربية واإلسالمية، فعليهم أن يقولوا ذلك، وإذا : "وقال
، أقسم باهللا العظيم أننا وقعنا )في إشارة إلى حماس(كانت المبادرة مهمة وخطوة صحيحة، فلماذا ال تقبل 

حفظات عليها، ونحن قمنا بذلك من منطلقات وطنية،  ت١٠على ورقة المصالحة المصرية ولدينا أكثر من 
  ".وإدراكاً منا ألهمية الوحدة الوطنية

أنا ال أرغب : "إجراء انتخابات رئاسية بهذه المرحلة، قال الرئيس" حماس"ورداً على ما يتردد عن رفض 
ر السنوات باالستمرار بالسلطة، وال أنوي ترشيح نفسي، والمهم أن االنتخابات جرت عندنا على مدا

الماضية بنزاهة وشفافية وشهادة كل العالم، فال مبرر من الخوف من هذه االنتخابات، وبخاصة أنها تتم 
  ".بوجود آالف المراقبين العرب والدوليين، باختصار ال يوجد عندنا تزوير

يني، ورداً على سؤال حول تأثير ما يجري من حراك وثورات وأحداث داخلية عربية على الشعب الفلسط
أكد الرئيس أن القضية الفلسطينية في ضمير كل مواطن عربي، وأن ما يجري في هذه البالد هو شأن 

  . داخلي
وحول الخيارات الممكن العمل من خاللها في حالة استمرار الوضع الراهن، وعدم تمكين فلسطين من 

مر على القيادة عندها سأعرض األ: الحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة، رد الرئيس
  . الفلسطينية التخاذ القرار المناسب، وال أود اآلن الحديث أكثر عن هذه الخيارات
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  السلطة ترفض دعوات للضغط عليها الستئناف المفاوضات  .٣

 رفضت السلطة الفلسطينية السبت دعوة نائب وزير الخارجية االسرائيلية داني ايالون : معا-رام اهللا
عدم " أجل استئناف محادثات السالم المباشرة بين الجانبين، مؤكدة على لممارسة ضغوط عليها من

  ".جدواها
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن دعوة نائب وزير الخارجية 

  ".أمر عبثي وغير جدي"اإلسرائيلي داني أيالون للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات 
أن تختار ما بين السالم واالستيطان، ووقف "واعتبر عريقات أن على إسرائيل إذا ما أرادت المفاوضات 

  ".جميع األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية
ألنها اختارت االستمرار في األنشطة االستيطانية "وحمل عريقات إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات 

  ".سالمعلى ال
  ١٠/٤/٢٠١١وكالة معا اإلخبارية، 

  
   من العدوان على غزة بعقد جلسة طارئة التخاذ موقف تطالب مجلس األمن "منظمة التحرير" .٤

أدانت دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، واعتبرت أن 
العربية بأوضاعها الداخلية، وتراجع القاضي الجنوب إسرائيل، وبسبب التخاذل الدولي وانشغال المنطقة 

األفريقي ريتشارد غولدستون عن مواقفه بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، أعطت لنفسها 
  .المبررات الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية مستهدفة المدنيين

 اإلسرائيلية، ووقف جرائم الحرب ضد وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لالعتداءات العسكرية
أبناء القطاع، كما طالبت مجلس األمن بعقد جلسة طارئة التخاذ موقف واضح إلدانة العدوان، ورفع 

  . الحصار عن قطاع غزة، وتأمين الحماية الدولية العاجلة ألبناء الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة
  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  ماع طارئ بالجامعة العربية اليوم لبحث العدواناجت: عريقات .٥

يبحث مجلس جامعة الدول العربية اليوم في اجتماع استثنائي على مستوى المندوبين الدائمين العدوان 
صائب عريقات . وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د . الخطير على قطاع غزة ” اإلسرائيلي“

مس، من الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لبحث مخاطر التصعيد في الرئيس الفلسطيني طلب، أ“إن 
  .”  شهيداً وعدد كبير من الجرحى١٧بعد سقوط ” اإلسرائيلية“غزة، وإدانة الممارسات اإلجرامية 

 على وجوب العمل بجهد وصوت عربي موحد لمنع -  في تصريحات صحافية، أمس - وشدد عريقات 
  .تصعيد العدوان على غزة 

  ١٠/٤/٢٠١١يج، الشارقة، الخل
  
  ستعقد اجتماعا فور عودة عباس  التحريرتنفيذية منظمة: واصل أبو يوسف .٦

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً عاجالً "ن المقرر أن م:  نادية سعد الدين– عمان
بة المجتمع الدولي بوقف فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته، وذلك لبحث خطوات التحرك لمطال

  .، بحسب عضو اللجنة واصل أبو يوسف"عدوان االحتالل ضد غزة
المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني من "من األراضي المحتلة إن " الغد"وقال لـ

  ".جرائم االحتالل، وإحباط مخططه لشن حرب جديدة على القطاع
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التصعيد اإلسرائيلي ضد القطاع "بهة التحرير الفلسطينية، أن وأضاف أبو يوسف، وهو أمين عام ج
نتنياهو مسؤولية انسداد األفق ) رئيس الوزراء بنيامين(يستهدف قطع الطريق أمام محاوالت تحميل 

السياسي والجمود الحاصل في العملية السلمية، وذلك عبر الهروب من استحقاق الحصار والعزلة الدولية 
  ".ى غزةباتجاه العدوان عل

سلطات االحتالل تسعى الستغالل االنشغال بالثورات الشعبية في عدد من الدول العربية "وأوضح بأن 
  ".وبالحراك نحو التغيير، من أجل تنفيذ عدوانها على القطاع

  ١٠/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  أطراف تعرض تهدئة متبادلة في غزة: النونو .٧

مة الفلسطينية في غزة، النقاب عن أن هناك جهات عديدة كشف طاهر النونو، الناطق باسم الحكو: غزة
  .عرضت تهدئة متبادلة ومتزامنة في قطاع غزة

، استجابة جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة )٩/٤(وثمن النونو، في تصريح مكتوب اليوم السبت 
  .لها، داعيا إلى إيجاد آليات فاعلة لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة
  ١٠/٤/٢٠١١ الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
   عدد من عمالء االحتالل خالل يومين اعتقال :غزة .٨

، أنه استطاع خالل اليومين الماضيين الكشف عن عدد من ٢٠١١- ٤- ٩أكد جهاز األمن الداخلي، السبت 
  .عمالء االحتالل اإلسرائيلي الذين يعملون على زعزعة األمن في قطاع غزة

إن جميع عناصرنا ينشطون في الميدان لحماية ": "الداخلية"ألمن الداخلي لـوقال أحد مسؤولي جهاز ا
لن يفلت أي خائن يتعاون مع االحتالل "، مهدداً "الجبهة الداخلية ولرصد كل التحركات المشبوهة

  ".الصهيوني من المالحقة القانونية
التي نفذتها وزارة الداخلية وشدد األمن الداخلي على أن حملة مواجهة التخابر مع العدو اإلسرائيلي 

واألمن الوطني خالل العام الماضي استطاعت أن تضيق على العدو اإلسرائيلي الوصول إلى المقاومين 
  .أو إلى أية معلومات عنهم

جميع ما تم استهدافه من قبل العدو الصهيوني : "واستدل المسؤول في األمن الداخلي على حديثه بالقول
  ". منازل مواطنين ومدنيين ما بين أطفال ومسنين يؤكد ذلكخالل اليومين الماضيين

وشدد على أن مخابرات العدو اإلسرائيلي فشلت في الحصول على معلومات عن المقاومين الفلسطينيين، 
استهداف المدنيين ومنازل المواطنين يؤكد كذب االحتالل بوجود بنك أهداف حقيقي يسعى لتحقيقه : "وقال

  ".ةخالل عدوانه على غز
  ١٠/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  "إسرائيل"الهباش يستغرب إطالق حماس صواريخ على  .٩

حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمود الهباش من استمرار : فهيم الحامد -جدة 
ع الدولي المجتم» عكاظ«وطالب في تصريحات لـ . التصعيد العسكري تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة

  تحمل مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، 
أن أبومازن كلف الدكتور صائب عريقات باالتصال باللجنة الرباعية للضغط على إسرائيل وحثها «وزاد 

 على وقف العدوان، مشيرا إلى أن استمرار األعمال العسكرية ضد غزة ستكون لها عواقب وخيمة
  .»المنطقة بأسرها
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أن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين واستمرار عمليات التصعيد نسفت عملية السالم برمتها، «وأفاد 
مشيرا إلى أن التصعيد اإلسرائيلي في هذا التوقيت هدفه اإلجهاض على المصالحة الوطنية الفلسطينية 

وقال إن التصعيد اإلسرائيلي الجاري . ئرة العنفونقل أزمتها الداخلية إلى غزة وجر الفلسطينيين إلى دا
وأدان الهباش بشدة جميع الممارسات اإلسرائيلية . »في غزة سيقود األمور إلى تدهور ال يرغب به أحد

  . المرتكبة بحق المواطنين في غزة، داعيا الفلسطينيين إلى توحيد الصفوف لتفويت الفرصة على إسرائيل
حاول أن تجرنا إلى دائرة العنف والعنف المضاد، ألن لها مصلحة بذلك، ولكن إن إسرائيل ت«وتابع قائال 

الشعب الفلسطيني أكثر وعيا، واستغرب الهباش قيام حماس بإطالق الصورايخ على إسرائيل وجر 
  .»الفلسطينيين إلى دائرة الحرب

لخليجية، كما رفض من جهة أخرى، جدد الهباش رفض السطة الفلسطينية التدخل اإليراني في الشؤون ا
كل ما من شأنه المساس بأمن البحرين، مؤكدا وقوف السلطة مع الموقف الخليجي الرافض للتدخالت 

  . اإليرانية في شوؤن الدول العربية والخليجية
  ١٠/٤/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  بدء عمليات التسجيل لالنتخابات المحلية في الضفة .١٠

ة أمس عملية التسجيل والنشر واالعتراض في كافة التجمعات بدأت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطيني
السكانية التي ستجرى فيها انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية، استعداداً لالنتخابات التي من المقرر 

  .إجراؤها في التاسع من يوليو المقبل
 هيئة محلية بالضفة ٢٩٠? مركزاً للتسجيل والنشر واالعتراض موزعة على ٦٦٤?وقامت اللجنة بفتح 

الغربية، لمدة خمسة أيام ابتداء من صباح أمس وحتى مساء األربعاء المقبل، حيث سيقوم أكثر من 
 موظف وموظفة باستقبال طلبات التسجيل والتصحيح واالعتراض يومياً من الساعة الثامنة ١٤٠٠?

ة المواطنين الذين لم يسجلوا من قبل كاف«ووجهت اللجنة دعوة عامة إلى . صباحاً ولغاية الرابعة مساء
تهيب «كما . »لتسجيل أنفسهم، حيث تعتبر هذه الفترة هي الفرصة األخيرة أمام من لم يسجل من قبل

اللجنة بالمواطنين المدرجة أسماؤهم في سجل الناخبين إلى مراجعة المراكز التي سجلوا فيها خالل 
اخبين األخيرة، للتأكد من صحة بياناتهم الشخصية في السنوات الماضية أو في فترة تحديث سجالت الن

، وذلك »سجل الناخبين، والتأكد من أن أسماءهم مدرجة في المركز التابع للهيئة المحلية التي يقيمون فيها
  .حتى يتمكن أي مواطن من االعتراض على تسجيل أي شخص ليس له حق االنتخاب

  ١٠/٤/٢٠١١البيان، دبي، 
 
  تعزيز الوحدة لمواجهة مخططات االحتالل تدعو لاسية  ندوة سي:رام اهللا .١١

نعم " دعا متحدثون في ندوة سياسية نظمها مركز حنظلة الثقافي في رام اهللا، أمس، بعنوان :رام اهللا
، إلى توحيد الجهود إلنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات "للمصالحة ال لالنقسام
  .االحتالل اإلسرائيلي

نظمت الندوة، ضمن فعاليات ربيع صفا الثقافي، بمشاركة ثالثة نواب من المجلس التشريعي عن و
  .حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية

وافتتح أيمن كراجة من مركز حنظلة الندوة بكلمة ترحيبية، موضحاً ان الندوة تهدف الى تقديم القوى 
  . نقسامالسياسية المشاركة فيها، رؤيتها التحليلية حول اال

من جهته، اتفق مهيب عواد عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، مع وجهة النظر القائلة إن االنقسام 
، مرجعاً جذر االنقسام إلى الخالف حول البرنامج السياسي بين التيارين الوطني ٢٠٠٧سابق لعام 



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ٢١١١ :        العدد       ١٠/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

اق على البرنامج السياسي، واإلسالمي، وكان من األفضل في الحوارات الفصائلية السابقة أن يتم االتف
  .وتتبعه القضايا األخرى

ليست من مصلحة أي تنظيم فلسطيني أن يستمر االنقسام، الذي له سلبيات وليس له ايجابيات بتاتاً، : وقال
وشدد عواد على أن الخروج من المأزق الحالي، . بل أنه يعمق الضرر على القضية الفلسطينية برمتها

 من مبادرة الرئيس ابو مازن األخيرة، منتقداً موقف حركة حماس، االلتفافي يتمثل بضرورة االستفادة
  .على مبادرة الرئيس من خالل طرحها، بأن زيارة الرئيس تأتي لتتويج الحوار وليس قبله

اما النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، فأوضحت أن نتائج وآثار الثورات الشعبية 
 الوطن العربي ستكون ايجابية على قضيتنا الوطنية، مؤكدة ضرورة استثمارها بصورة جيدة المندلعة في

  . وبما يخدم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني
وأكدت جرار ان منظمة التحرير هوية وليست فقط مؤسسات، وبالتالي هي ممثلة للكل الفلسطيني سواء 

  .في الداخل أو الخارج
 عضو المجلس التشريعي عن كتلة اإلصالح والتغيير، على أن الكل - من جانبه، شدد محمود مصلح 

السياسي الفلسطيني، يتشارك في مسؤولية حدوث االنقسام واستمراره، وليس االمر مقتصراً على طرفي 
االنقسام ممثالً بحركتي فتح وحماس، مؤكداً ضرورة إنهاء االنقسام كضرورة فلسطينية يتطلع إليها كل 

  . الفلسطينيين
ورأى مصلح أن الخروج من االنقسام يتمثل بضرورة تطوير منظمة التحرير على أساس برنامج متفق 
عليه، مع حق الكل بأن يكون ممثالً في المنظمة، وله حق االحتفاظ برأيه السياسي، في إطار التزامه 

  . برأي المجموع، وبهذه الطريقة تكون الوحدة
هاء االنقسام، بل أن إجراءها وما تمخضت عنه من نتائج كانت إن االنتخابات ليست وسيلة إلن: "وأضاف

سبباً في حدوثه، مشدداً على أن معالجة االنقسام تستدعي توفر اإلرادة السياسية من كل األطياف 
  .السياسية

  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  برلمانيون فلسطينيون يطالبون الشعوب العربية بالتحرك لنصرة غزة .١٢

ال النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتلة إن العدوان االسرائيلي المتصاعد في قطاع ق: رام اهللا
محاولة يائسة من المحتل لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، وهو ما لم تفلح به قيادات "غزة هو 

  ".أرضه وثراهالمؤسسة اإلسرائيلية في تاريخها العدواني الطويل بحق الشعب الفلسطيني المرابط على 
يملك تاريخًا إجراميا، "نسخة عنه، أن االحتالل " قدس برس"وأضاف النواب في بيان مكتوب وصل 

، مشيرين إلى أن االحتالل يمارس من خالل "والعدوان األخير على القطاع يدخل تحت الباب نفسه
، "في بيوتهم وأوطانهمحرب إبادة حقيقية بحق المواطنين الفلسطينيين اآلمنين "مخططاته على األرض 

  .على حد تعبيرهم
العدوان، وفي هذا الوقت بالذات، هو اختبار إلرادة الشعوب العربية، خاصة بعد التغيير "وأوضحوا بأن 

الذي شهدته عدد من الدول العربية، وجس نبض الشارع العربي حول ما يجري في فلسطين بعد ثورة 
  ".دالشعوب التي أطاحت بالطواغيت ورؤوس الفسا

بأن تكون على قدر مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تثبت "وطالب النواب الشعوب العربية 
للمحتل أنه لن يتمكن من شن حرب جديدة على القطاع، عبر مواقف مشرفة تجبر االسرائيليين على 

  ".التراجع عن مخططاتهم الشيطانية بحق الشعب الفلسطيني، وتوقف ارهاب إسرائيل ضده
  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 
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  بغزة " القسام"وآخر من " ألوية الناصر"استشهاد عنصر من  .١٣
زفت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية  :خليل الشيخ - فايز أبوعون 

، من سكان مدينة غزة، قائلة إنه استشهد مساء أمس إثر تعرضه ) عاما٢٩ً(الشهيد رائد زهير البر 
  .قصف غادر من طيران االحتالل الصهيوني في منطقة الزيتون بمدينة غزةل

نسخة منه الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الثبات " األيام"وعاهدت ألوية الناصر في بيان لها تسلمت 
والصبر والصمود أمام الهجمة الصهيونية المتصاعدة والهمجية والتي تستهدف النيل من إرادة المقاومة 

  .ا، مؤكدة أنها ستظل في المواقع المتقدمة ودائماً وأبداً سالحها مشرع لحماية أبناء شعبناوتركيعه
وأكدت األلوية بأن ردها على كل جرائم االحتالل هو أكثر ما يؤلم العدو وهو االستمرار بدرب المقاومة 

ى آخر قطرة دم حتى تحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة من بحرها إلى نهرها بكل ما تملك وحت
  .في أجساد مقاوميها

وأصيب مقاوم آخر بجروح )  عاما٢١ً(استشهد المقاوم أحمد نبيل الزيتونية , وفي وقت سابق من امس
  .خالل غارة جوية إسرائيلية شرق بلدة جباليا، أمس

ونقل الشهيد والجريح إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، وقال مصدر طبي إنهما تعرضا لشظايا 
  .خية أدت إلى استشهاد الزيتونية، ووصفت جروح رفيقه بأنها متوسطةصارو

وأوضح شهود عيان أن طائرة استطالع استهدفت بصاروخ واحد المقاومين بينما كانا يتواجدان بالقرب 
  .من مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا

الشهيد الزيتونية، وقالت من جانبها، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
  .في بيان لها إنه الشهيد الثامن من كوادرها منذ اندالع العدوان اإلسرائيلي عصر يوم الخميس الماضي

  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  سنقوم بواجبنا بالرد على العدوانوال تهدئة في ظل التصعيد الصهيوني : "القسام" .١٤

، الجناح العسكري لحركة حماس، الحديث عن تهدئة مع "لقسامكتائب الشهيد عز الدين ا"رفضت : غزة
  ".في الوقت الذي يقصف شعبنا ويرتكب مجازر في قطاع غزة"االحتالل الصهيوني، 

- ٩(، الناطق باسم الكتائب في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة، مساء اليوم السبت "أبو عبيدة"وحمل 
عنجهية "لتصعيد اإلجرامي الذي يرتكبه في غزة، مؤكدا أن ، االحتالل الصهيوني المسؤولية عن هذا ا)٤

  ".العدو وعدوانه لن تثنينا عن القيام بواجبنا في الرد على العدوان والدفاع عن شعبنا
الكتائب لن تقف مكتوفة األيدي أمام االحتالل، الذي يستغل التواطؤ والصمت الدولي الرتكاب : "وقال

، الفتًا النظر إلى أن القسام قامت بالرد على بالعدوان، فقصفت عدة "يمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطين
 صاروخًا وقذيفة خالل ثمانٍ وأربعين ٦٨مغتصبات ومواقع صهيونية عسكرية محاذية  للقطاع بـ 

  ".ساعة
إننا ماضون في جهادنا وثورتنا مع كل الثوار وأحرار العالم حتى تحرير فلسطين ": "أبو عبيدة"وأضاف 

  ".دماء شعبنا غالية ولن تذهب هدرا"، مشددا على أن "الغزاةوطرد 
استهدف يوم الخميس الماضي حافلة صهيونية كانت تتنقل بين المواقع العسكرية " القسام"وأوضح أن 

الصهيونية على الشريط الحدودي شرق غزة، باإلضافة إلى قصف عدة مغتصبات ومواقع صهيونية 
  .بالصواريخ

  ١٠/٤/٢٠١١ لإلعالم، المركز الفلسطيني
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  تتوعد بتوسيع مدى عمليات القصف وتستبعد حربا واسعة على غزة" سرايا القدس" .١٥
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االحتالل " سرايا القدس"حذّرت : الناصرة

ع دائرة عمليات اإلسرائيلي من مغبة تصعيد اعتداءاته بحق المدنيين في قطاع غزة، متوعدةً بتوسي
  .القصف الصاروخي واستهداف المستوطنات اإلسرائيلية

إن "، )٩/٤(، أبو أحمد، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت "سرايا القدس"وقال المتحدث باسم 
المقاومة ضبطت نفسها ألقصى درجة كي تجنب الشعب الفلسطيني أي عدوان جديد، ولكن جيش 

وط الحمراء باستهدافه للمدنيين، فكان البد من رد فوري وحازم وهذا ما حدث االحتالل تجاوز كل الخط
  .، كما قال"بالفعل

وأشار أبو أحمد، إلى أن المقاومة الفلسطينية في القطاع تمتلك صواريخا تزيد في مداها عن تلك 
الل المستخدمة حاليا والتي تصنف على أنها ذات مدى متوسط، مؤكدا على قدرتها إدخال االحت

عبر توسيع عمليات القصف بالقذائف والصواريخ التي " دائرة الرعب"اإلسرائيلي ضمن ما أسماها بـ 
  .تملكها، حسب تأكيده

واستبعد أن يقدم االحتالل اإلسرائيلي على شن عملية عسكرية واسعة في غزة، منوها إلى أن إدراك تل 
، ٢٠٠٨ليه إبان الحرب األخيرة نهاية عام أبيب بأن قوة المقاومة زادت بأضعاف مضاعفة عما كانت ع

والمتغيرات اإلقليمية التي تشهدها المنطقة، فضال عن ضعف الجبهة الداخلية لالحتالل، كلها عوامل 
  .تحول دون خروج الجيش اإلسرائيلي في عدوانٍ جديد، وفق تقديره

  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  "أفوكيم"واريخ تصل أسدود وصوال.. فصائل المقاومة ترد على العدوان اإلسرائيلي .١٦

، إطالق الصواريخ تجاه البلدات اإلسرائيلية والمواقع )٩/٤(واصلت المقاومة الفلسطينية، السبت : غزة
  .العسكرية المحيطة بقطاع غزة

، "كريات مالخي"واعترفت مصادر إسرائيلية بسقوط صواريخ المقاومة في مدينة أسدود، وبئر السبع، و
، والنقب الغربي، وعسقالن، وأن حوالي مليون مستوطن نزلوا "أوفوكيم"، و"محيمبل"، و"كريات غات"و

  .إلى المالجئ
، مسؤوليتها عن إطالق "حماس"، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "كتائب القسام"وأعلنت 

في النقب " نير اسحاق"، و"اشكول"، ومجمع "اوفكيم"، وقذائف هاون تجاه بلدة "غراد"عشرة  صواريخ 
  .الغربي

، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن إطالق عدد من "سرايا القدس"وأعلنت 
  .، وقذائف الهاون تجاه مدينة اسدود، والمواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة"غراد"صواريخ 

شرق " كرم أبو سالم" موقع كما قصفت ألوية الناصر صالح الدين، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية
في حين قصف كتائب أبو علي مصطفي، الذراع المسلح للجبهة الشعبية، مدينة . رفح بأربع قذائف هاون

  ".غراد"بصاروخين من طراز " كريات جات"عسقالن، ومنطقة 
مسؤوليتها عن قصف منطقة النقب الغربي بصاروخين من " كتائب المجاهدين"وفي السياق ذاته؛ أعلنت 

تجاه النقب " قعقاع" نوع مسؤوليته عن إطالق ثالثة صواريخ من" جيش األمة"، فيما أعلن )١٠٧(طراز 
، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"أعلنت و .الغربي

 تبعد عن ، والتي)١٩٤٨داخل األراضي المحتلة سنة " (كريات غات"مسؤوليتها عن قصف مستعمرة 
  ".غراد"قطاع غزة اثنين وخمسين كيلومترا، وذلك باستخدام صاروخ 

إن مقاتليها قصفوا فجر اليوم السبت : نسخة عنه" قدس برس"وقالت الكتائب، في بالغ عسكري وصل 
  .، مشيرة إلى أن االحتالل اعترف بسقوط الصاروخ"غراد"منطقة كريات غات بصاروخ ) ٩/٤(
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ية أن أربع قذائف صاروخية سقطت في أرض خالء في منطقة عسقالن وفي وقالت مصادر إسرائيل
  .بالنقب الغربي، دون وقوع إصابات" شاعر هنيغف"محيط المجلس االقليمي 

أطلقت من قطاع غزة اليوم السبت، وسقطت في " هاون" قذيفة صاروخية وقذيفة ٥٠وأضافت أن حوالي 
وعدد من التجمعات السكنية " اوفاكيم"، و"سديروت"بلدتي ، و"كريات غات"مدينتي بئر السبع وعسقالن، و

  .األخرى دون وقوع إصابات، إال أنها ألحقت أضرارا بمنى عام في منطقة عسقالن
الذراع العسكري للجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن إطالق ست صواريخ " سرايا القدس"ومن جهتها أعلنت 

  ".كفار عزا"غربي، وقذيفتي هاون تجاه تجاه مدينة عسقالن، والنقب ال" قدس"من نوع 
  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  "رد محدود"حماس تحذّر االحتالل من استمرار عدوانه وتؤكد أن ما قامت به  .١٧

حذّرت حركة حماس على أن ما قامت به، من قصف لعدد من البلدات اإلسرائيلية داخل األراضي : غزة
، "لى جرائم االحتالل المتواصلة ضد قطاع غزةرد محدود ومنضبط ع"، إنما هو ١٩٤٨المحتلة سنة 

إن ): "٩/٤(وقالت الحركة في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم السبت   .مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة األيدي
االحتالل اإلسراررئيلي هو من يقوم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة من خالل استخدام واستهداف 

التصعيد لن يفلح في تحقيق "، مؤكدة أن "طبية وسيارات اإلسعافالمدنيين والمسنين واألطفال واألطقم ال
أهدافه السياسية أو فرض األمر الواقع أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني، والذي سيواجه العدوان بحالة 

  ".من الثبات والصمود والمواجهة
تالل الذي لم يكترث إن المسؤول عن التصعيد هو االح: "وأكد الدكتور سامي أبو زهري، الذي تلى البيان

بسياسة ضبط النفس التي أبدتها الفصائل، ولذلك فإن حركة حماس تحذر االحتالل من االستمرار في 
  ".جرائمه، وأنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء التصعيد، وعلى االحتالل أن يدرس عواقب جرائمه

 قتل الفلسطينيين، مشيرة إلى وانتقدت الحركة الموقف الدولي، واصفة إياه بالمنحاز والمتواطئ على
يوفر غطاء "تجاهل الدعوات الفلسطينية لكبح جماح االحتالل، معتبرة في الوقت ذاته أن الصمت الدولي 
  ".لالحتالل لالستمرار في الجريمة، ويجعل المجتمع الدولي مسؤوالً عن كل العواقب والتطورات

تعبير عن تضامنها ورفضها للعدوان الشعوب العربية واإلسالمية إلى ال" حماس"ودعت حركة 
  ".الرسالة القوية التي وجهها الشعب المصري"اإلسرائيلي، مثمنة 

  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  وخيارات الرد مفتوحة.. هناك من يتآمر مع االحتالل على شعبنا : أسامة حمدان .١٨

ة حمدان، العالم ، أسام"حماس"دعا مسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت
العربي واإلسالمي إلى تحمل مسؤولياته إزاء العدوان العسكري الذي يشنه جيش االحتالل اإلسرائيلي 

أمام هذا العدوان كما تأمل " ليست مقفلة"على قطاع غزة في هذه األيام، مؤكدا أن الخيارات الفلسطينية 
  .تل أبيب

إن الشعب الفلسطيني ينتظر ما يمكن "، )٩/٤(م السبت وقال حمدان، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليو
أن يقوم به العرب إزاء هذا العدوان الغاشم، ال سيما وأن هناك من يتآمر مع االحتالل على شعبنا على 

خيارات الشعب الفلسطيني ال تزال مفتوحة، حتى بعد قيام "وأكد على أن  .، كما قال"الصعيد الدولي
فال خيار التسوية، في الوقت الذي لم يفلح به الفريق الفلسطيني المفاوض بتحقيق االحتالل اإلسرائيلي بإق

، حسب قوله، فيما أكد على أن الحركة لن تقبل بشروط االحتالل اإلسرائيلي، كما أنها لن "أي شيء
  ".زوال االحتالل"ترضخ له ولن تحدد سقفا لمطالبها المتمثلة بـ 
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الجانب اإلسرائيلي يعيش حاليا مرحلة اضطربت فيها خياراته وهو ، أن "حماس"ورأى القيادي في حركة 
فاألنظمة التي كانت متحالفة مع االحتالل باتت "يرقب البيئة اإلستراتيجية المتغيرة في المنطقة، وأضاف 

  ".تعبر عن إرادة شعوبها التي دعمت حماس وإرادة الشعب الفلسطيني
  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  ية بالعمل المشترك لمواجهة العدوانالقوى الوطنفتح تدعو  .١٩

إن العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يستهدف الرؤى : قالت حركة فتح : رام اهللا
واعتبرت أن العدوان على غزة، جريمة  .والمبادرات الوطنية المخلصة لحاضر الوحدة الوطنية ومستقبلها

ودعت القوى الوطنية بالعمل المشترك  .ي الحياة حرب وعقاب جماعي وانتهاك لكرامة اإلنسان وحقه ف
لمواجهة العدوان، وفق إستراتيجية ترفع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار، وتعزز صمود أهالي 

  .القطاع، وتؤمن بما يكفي من االستقرار إلعادة إعمار غزة
  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  نية االحتالل المبيتة بالتصعيد ورفض التهدئة العدوان على غزة يؤكد ":الديمقراطية" .٢٠

قالت الجبهة الديمقراطية  إن استمرار العدوان على غزة يؤكد نية االحتالل المبيتة بالتصعيد ورفض 
وأكد  .التهدئة، وصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم االحتالل بحق المدنيين، انتهاك صارخ للقانون الدولي

 طالل أبو ظريفة أن استمرار العدوان على قطاع غزة يؤكد أن لالحتالل عضو المكتب السياسي للجبهة
  .نية مبيتة للتصعيد، ويريد تحقيق أهداف من ورائها

  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  االحتالل يسعى إلى ضرب المقاومة وفرض حلوله: جبهة النضال الفلسطيني .٢١

 إسرائيل تحاول في عدوانها على قطاع غزة اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن: رام اهللا
  ".يحاول االنقضاض على المقاومة الفلسطينية وكسر شوكتها

ال "أن العدوان المستمر على غزة ) ٩/٤(السبت " قدس برس"وأضافت الجبهة في بيان صحفي تلقته 
مشروع الصهيوني يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تدجينها  فقط، ولكنه يأتي في سياق ال

  ".األمريكي الكبير في السيطرة على المقدرات العربية وفرض السيطرة عليها
المقاومة الفلسطينية كانت قد توافقت على هدنة مشروطة بالتزام االحتالل بها، "ونوهت الجبهة، إلى أن 

ة وافقت على وقف ولكن االحتالل أخل باالتفاق وقام باغتيال ثالثة من مجاهدي القسام، بل إن المقاوم
إطالق النار بعد العدوان األخير، إال أن االحتالل واصل عدوانه بعد أن كان قد اخذ قراره باالستفراد 

  ".بغزة قبل اكتمال الصحوة الشعبية العربية وامتالكها القرار السياسي بشكل كامل
  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  ى قطاع غزةاالحتالل يمهد لعدوان واسع عل: الفلسطينية" لصاعقةا" .٢٢

استنكرت منظمة الصاعقة الفلسطينية، بشدة العدوان االسرائيلي  المتواصل على قطاع غزة، : رام اهللا
وأعتبرت الصاعقة في بيان  .والذي  أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين

د لعدوان واسع يخطط له أن الغارات المتواصلة تأتي في سياق التمهي) ٩/٤" (قدس برس"صحفي تلقته 
  " الصاعقة" وقالت  .العدوالصهيوني مستغلة إنشغال العالم باألحداث العاصفة التي تشهدها المنطقةالعربية
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العداون الصهيوني المتواصل على غزة، يستهدف أيضا قطع الطريق على جهود المصالحة الداخلية، "إن 
  ".ادة السياسية إلنهاء االنقسامالتي شهدت مؤخرا حراكا إيجابيا يتطلب توفر اإلر

  ٩/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  ال تحقيق مع دحالن في تهريب أسلحة للقذافي: فتح .٢٣

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن  تكون اللجنة فتحت : يوسف الشايب –رام اهللا 
فينة أسلحة إسرائيلية قيل عن تورط شخصيات فلسطينية في توجيه س" الجزيرة"تحقيقا حول ما نشرته قناة 

  .إنها ضبطت متوجهة إلى ليبيا، معتبرا أن الحركة ال تتعامل مع اإلشاعات والحمالت اإلعالمية
وقال محيسن في تصريحات صحافية، أمس، إن حركة فتح ال تتعامل مع اإلشاعات، وإنه إذا صدر شيء 

م عندها فتح تحقيق، مؤكدا أن حركة رسمي وتأكيد من السلطات الليبية لهم بتورط أحد بأي شيء فسيت
فتح ال تتعامل مع اإلشاعات، منوها أن تعليق مشاركة محمد دحالن، كما قالت الجزيرة، بأنها أتت بعد 
ثبوت تورطه في سفينة األسلحة هو عار عن الصحة، وأن تعليق عضويته متخذة منذ فترة و قبل حدوث 

  .أي أحداث و ثورات في الدول العربية
حيسن أنه على الرغم من أن خالد سالم شخص مطلوب للسلطة الفلسطينية وعبر اإلنتربول وأوضح م

وأن دحالن ما يزال عضوا في اللجنة المركزية وأن عضويته معلقة فيها لكنه استبعد أن يتم عمل من 
  .هذا القبيل

  ١٠/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  أمن المخيم خط أحمر:  ممثل حماس من عين الحلوة .٢٤

ماس في لبنان علي بركة ووفداً  قيادياً الوضع في  مخيم عين الحلوة في صيدا  حفقد ممثل حركة ت :صيدا
منير المقدح " فتح"وقائد المقر العام لحركة "  اللينو"محمود عيسى الملقب  بـ"  الكفاح المسلّح"والتقى قائد 
أبو "السعدي والشيخ " ارقأبو ط"الشيخ جمال خطاب، في حضور الشيخ " القوى اإلسالمية"وأمين سر 

  ".عصبة األنصار االسالمية"من " شريف
بحثنا في مجمل الوضع داخل المخيم والسيما منه  الوضع األمني، وأكدنا : "بعد الجولة، قال بركة

ضرورة استمرار التهدئة المتفق عليها سابقا بين جميع األطراف، والتصدي لمحاوالت إدخال المخيم في 
ونشدد على أن أمن المخيم خطٌ أحمر، وندعو الجميع الى  المحافظة .   وعدم اإلستقرارحال من التوتير

  ".على السلم األهلي للمخيم وجواره وعدم السماح باستخدامه صندوق بريد ألحد
أكدنا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين جميع القوى الوطنية واإلسالمية في المخيم لوأد : "وأضاف

الفتنة التي بدأت تطل برأسها مجدداً، وندعو إلى تعاون القوى الفلسطينية مع القيادات اللبنانية الرسمية 
اإلشكاالت التي قد تؤدي إلى والحزبية في صيدا للمحافظة على أمن المدينة ومخيماتها ومعالجة كل 

  ".زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة
  ١٠/٤/٢٠١١النهار، بيروت، 

  
  لحماس" مؤلمة"ليفني تطالب بتوجيه ضربة  .٢٥

طالبت زعيمة المعارضة تسيفي ليفني جيش االحتالل، بتوجيه ضربة مؤلمة إلى حركة حماس، موضحة              
تآكل ويجب إعادته حتى    "،  ٢٠٠٨قطاع غزة أواخر عام     أن الردع الذي تحقق أثناء الحرب األخيرة على         

كسر الروح المعنوية لـدى سـكان       "وحذرت ليفني من محاولة      ".يتمكن سكان الجنوب من العيش بهدوء     
، منوهةً إلى أن من يطلق النار على اإلسرائيليين جنوب األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام                 "الجنوب
  ".عليه أن يدفع الثمن"، ١٩٤٨
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ياق متصل، بحث رئيس دولة االحتالل شمعون بيرس، التصعيد في قطاع غزة مع األمين العـام                وفي س 
ال تتخذ األمم المتحدة موقف الصامت حيال الصواريخ التي         "لألمم المتحدة بان غي مون، حيث طالبه بأن         

  ". من غزة"إسرائيل"تطلق على 
  ١٠/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   باتت أقرب الى احتالل غزة من تحقيق التهدئة"سرائيلإ": عضو كنيست .٢٦

 قال عضو الكنيست االسرائيلي من حزب العمل يتسحاق هرتسوغ ان إسـرائيل             :  سما –القدس المحتلة   
وأضاف في كلمة له أمام الجيل الصاعد في حزب العمل          . باتت أقرب إلى احتالل غزة من تحقيق التهدئة       

ج سياسة محنكة لكانت ستطلق بقوة مبادرة سياسية كونهـا الـسبيل            تنته) االسرائيلية(لو كانت الحكومة    "
    ". الوحيد لتحقيق حل للنزاع على المدى البعيد

  ١٠/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
 
  األمم المتحدة لن تغير تقريرها بشأن الحرب على غزة وغولدستون يغير موقفه يوميا:بيريز .٢٧

شمعون بيريز، إن منظمة األمم المتحدة أطلعته على رغبتها اإلبقـاء           قال رئيس الدولة العبرية     : الناصرة
على تقرير بعثتها لتقصي حقائق العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة قبل أكثر مـن عـامين،                 
على الرغم من تراجع رئيس اللجنة القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون عما جاء في تقريره الـصادر                

إن حماس لم تقم بدراسة ما فعلته في حين أن األمـم المتحـدة تلتـزم جانـب             "يز  بير وقال   .٢٠٠٩عام  
وأضاف بيريز خالل تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائـه              .، حسب تقديره  "الصمت

إن تقرير غولدستون يشابه بروتوكوالت حكماء صهيون، وإن غولدسـتون نفـسه يغيـر      "بان كي مون،    
  .، كما قال"موقفه يوميا تقريبا

  ٩/١٠/٢٠١١قدس برس، 
 
  مع نتنياهو السقاط حماس بغزة " االئتالف الحكومي"يطالب بتنفيذ اتفاق " سرائيل بيتناإ" .٢٨

الذي يتزعمه اليمينـي المتطـرف      " اسرائيل بيتنا "ذكرت اذاعة جيش االحتالل ان حزب       : القدس المحتلة 
به للمطالبة بتطبيق حكومة نتنيـاهو الحـد   افيغدور ليبرمان سيعقد منصف االسبوع اجتماعا العضاء حز 

شروط التحالف الذي نجح في تشكيل الحكومة الحالية وهو اسقاط حركة حماس من الحكـم فـي قطـاع         
  .غزة

وقالت مصادر في الحزب انه يجب استغالل الظروف الحالية والتصعيد بين حماس واسـرائيل النجـاز                
ين للدولـة الـذي تتزعمـه حركـة     ء على تهديد المتطرفالمهمة القومية التي يرغبها الجميع وهي القضا      

واكدت المصادر ان ليبرمان ينوي الحصول من تفويض من حزبه االربعاء القادم حول ضرورة              . حماس
اسقاط حماس هدف استراتيجي للحزبين     "تطبيق اتفاق االئتالف الحكومي مع الليكود والذي ينص على ان           

  ".ل اجتماعها االحد القادم والذي من شانه التعجيل بانتخابات عامةواال فانه سيهدد باسقاط الحكومة خال
هـو وزيـر المواصـالت الليكـودي        " اسرائيل بيتنا "واضافت المصادر ان احد اكبر الداعمين لمطلب        

  .المتطرف يسرائيل كاتس والذي طالب عدة مرات بتصفية حماس في قطاع غزة
  ١٠/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   في غزة "وقف إطالق النار"حماس تطلب : ائيليمسؤول إسر .٢٩

ادعى مسؤول أمني إسرائيلي أمس السبت أن حركة حماس طلبت من إسـرائيل              :ا ف ب  -القدس المحتلة 
، إال أن الكتائب التابعة لحماس قالت إنه ال يمكن الحديث عن تهدئة مع إسرائيل فـي                 "وقف إطالق النار  "

" وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسـمه         .قطاع غزة الوقت الذي تستمر فيه الهجمات على       
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مقابـل  " بعث الذراع السياسي لحماس رسالة إلى إسرائيل تطلب من الجيش اإلسرائيلي وقف إطالق النار             
وقف الهجمات الفلسطينية، إال أنه قدر أن االعتداءات اإلسرائيلية ستستمر ما دامت إسرائيل غير متأكـدة                

صاروخية فلسطينية، وأشار إلى أن وزير الدفاع أيهود باراك قام بتأجيل زيـارة             من وقف خطر هجمات     
  .إلى واشنطن السبت نظرا لخطورة الوضع األمني

  ١٠/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   ثالثين قذائف صاروخية من أصلخمسةعترضت ا: تفشل" القبة الحديدية" .٣٠

القبـة  "اريخ أو ما تطلـق عليـه إسـرائيل          أثبتت منظومة بطاريات الصواريخ المضادة للصو     : رام اهللا 
، فشلها في األيام القليلة الماضية، بعدما أخفقت في التصدي لعشرات الصواريخ وقذائف الهاون              "الحديدية

وقـال الجـيش     .التي انهالت على المدن والبلدات اإلسرائيلية من قطاع غزة خالل األيام القليلة الماضية            
ة هاون أطلقت أمس فقط وحتى ساعات العصر، واعترضـت القبـة             صاروخا وقذيف  ٣٠اإلسرائيلي إن   

وحاول الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أفشاي درعي، التخفيف من فشل منظومـة            .  منها فقط  ٥الحديدية  
وقال إن  . القبة الحديدية التي نصبت أولى بطارياتها قبل أسبوعين في بئر السبع استعدادا للتصعيد األخير             

  .ريخ يعتبر إنجازا للقبة الحديدية، باعتبارها في حالة التجربة بعدإسقاط بعض الصوا
أوفاكيم  "فياإلسرائيلية، فان األهالي في البلدات المحيطة بقطاع غزة         " يديعوت أحرونوت "ووفقا لصحيفة   

ونتسانيم وعسقالن وكريات غاد وسديروت وجميع سكان الكيبوتسات المجاورة للقطاع ناموا في الغـرف              
  .إن صفارات اإلنذار لم تسكت طوال الليل" يديعوت أحرونوت"وأضافت ". المحصنة

  ١٠/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  بسفاراتها حول العالم" الخطر المحدق"الخارجية اإلسرائيلية تحذّر من  .٣١

 نقلت اإلذاعة العبرية عن نائب وزير الخارجية داني أيالون قوله، في ندوة عقدت اليوم السبت              : الناصرة
، مدعيا بأن إيران هي التي      "إن إسرائيل قلقة من التهديد المحدق بسفاراتها في العالم        : "في مدينة بئر السبع   

إن إسرائيل تعمل على ردع حكومة حماس في غزة، وأنها تمتلك الوسـائل             : "وقال أيالون  ".تقف وراءه "
عود إلى طاولة المفاوضات مـن دون       الضغط على السلطة الفلسطينية لت    "، داعيا في الوقت ذاته إلى       "لذلك

  .، كما قال"شروط مسبقة، ومطالبتها بالكف عن تمجيد اإلرهاب
  ٩/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  تضر بالوضع القائم" خطوة خاطئة"االعتراف األممي بدولة فلسطينية سيكون : نائب ليبرمان .٣٢

م منظمة األمم المتحدة على إعالن      اعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، أن إقدا        : الناصرة
من شأنها إلحـاق الـضرر بـالواقع        " خطوة خاطئة "اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، سيكون بمثابة       

 .الميداني القائم في األراضي الفلسطينية المحتلة وباالتفاقات السياسية الثنائية بـين رام اهللا وتـل أبيـب                
، في مدينة بئر الـسبع، أال يـتم     )٩/٤( ثقافية عقدت اليوم السبت      ورجح أيالون، خالل مشاركته في ندوة     

سوف لـن   " مسؤولة"اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية بقرار أممي، مشيرا إلى أن ثمة دوال وصفها بـ               
  .التي تطال األجيال الفلسطينية القادمة، بحسب تقديره" الخاطئة"تدعم مثل هذه الخطوة 

  ٩/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  زير إسرائيلي يحذّر من انجرار تل أبيب لعملية عسكرية كبيرة في غزةو .٣٣

وقال الوزير  . حذر وزير إسرائيلي من انجرار الدولة العبرية لعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة            : غزة
المجلس الوزاري المـصغر للـشؤون الـسياسية        "اإلسرائيلي غدعون ساعر، العضو في ما يعرف بـ         
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إن اتخاذ مثل هـذه  : "لى سؤال حول احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية في قطاع غزة          ، رداً ع  "واألمنية
  ".الخطوة أمر معقد يجب دراسته بإمعان، وليس االنجرار إليه

  ٩/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  االحتالل يسرع تهويد القدس واألغوار: تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية .٣٤

 اصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة ،سبوعي يرصد االستيطانلحظ تقرير ا:  يوسف الشايب–رام اهللا 
 في تهويد القدس الشرقية واألغوار الفلسطينية، لخلق مزيد من الوقائع على تسارعاً، التحرير الفلسطينية

ن حكومة إلى أواشار التقرير  .األرض، وتوسيع حدود بلدية االحتالل لتثبيت أمر واقع في أي اتفاق قادم
 ٢٤٢بلدية االحتالل في القدس تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، خصوصا قرار  و"سرائيلإ"

 حول القدس، ومجمل قرارات االمم ٢٥٢ والقرار ١٩٦٧الذي ينطبق على األراضي الفلسطينية بعد 
ولفت  . الى وقفها"سرائيلإ"المتحدة التي تعتبر جميع االجراءات والتدابير في القدس باطلة والغية وتدعو 

ن حكومة اإلحتالل صادقت على بناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ألى إالتقرير 
بلدية اإلحتالل أن  أشار إلىو ".غيلو" وحدة سكنية إضافية في مستوطنة ٩٤٢فضال عن مخططات بناء 

بين حيي الطور والعيسوية، تهدف لمنع التواصل الجغرافي " حديقة وطنية"في القدس صادقت على إنشاء 
في المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون شمال شرقي المدينة، وتأمين التواصل الجغرافي بين القدس 

  . دونما من أراضي العيسوية والطور٦٦٢ومستوطنة معاليه أدوميم، واإلستيالء على 
  ١٠/٤/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  بر والمقاومة للجم العدوان للص الفلسطينيتدعو الشعب" رابطة علماء فلسطين" .٣٥

للصبر والمقاومة في وجه "أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة " رابطة علماء فلسطين"دعت : غزة
، )٤- ٩(وطالبت في بيان لها، مساء السبت  ".العدو الصهيوني والعدوان المتواصل بحق أبناء شعبنا

  ".صد االحتالل ولجمهبالمقاومة للدفاع عن حقوق شعبنا و"المقاومة الفلسطينية 
  ٩/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يدعون لنصرة غزة٤٨إسالميو الـ  .٣٦

، العدوان الصهيوني المتجدد ١٩٤٨استنكرت الحركة االسالمية داخل فلسطين المحتلة عام : الناصرة
نه على غزة االحتالل بدأ التخطيط لمعاودة عدوا"وقالت في بيان صحفي إن  .على قطاع غزة المحاصرة

اسم غزة يجب "وأضافت أن  ". ناسيا أو متناسيا فشله يومها٢٠٠٨/٢٠٠٩تماما منذ لحظة اندحاره عام 
أن يرفع عاليا من على المنابر اإلعالمية الحرة، ومن على منابر ميادين التحرير في العالم العربي، لتعلم 

 بل إن المطلب الذي ال فكاك عنه هو زوال أنها مخطئة بحساباتها وأوهامها،" اإلسرائيلية"المؤسسة 
  ".االحتالل مرة وإلى األبد، ورأب الصدع الفلسطيني هو الخطوة األولى نحو الخالص

  ٩/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   على قطاع غزة  االسرائيلي المطالبة بوقف العدوان الشعبيةتواصل ردود الفعل .٣٧

سات حقوقية، أمس، إدانتها للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على شخصيات وطنية ومؤس واصلت :رام اهللا
وطالبت المجتمع  .قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من المدنيين

من جانبه، قال رئيس  ف. على كف عدوانها"إسرائيل"الدولي بتوفير الحماية الفورية ألبناء الشعب، وإجبار 
إن الرد األمثل على جريمة االحتالل في غزة، :  للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيسالمجلس األعلى

 شبكة المنظمات األهلية شددت  في حين.هو االستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام
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الفلسطينية على أن هذه االعتداءات تستدعي موقفاً دوليا حازما، للضغط تجاه وقفها بشكل فوري، 
حقة قادة االحتالل وتقديمهم للعدالة، حيث بات من الواضح أن االحتالل يستغل الظروف المحيطة ومال

من جهته، أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن تلك  و.في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين
أكد اتحاد بينما  .الجرائم حلقة من حلقات التصعيد في األراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة

لجان كفاح الطلبة الفلسطيني أن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة، لن يكسر من إرادة الشعب، بل 
  .سيزيده تمسكا بحقوقه المشروعة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  

   لتصعيد انتهاكاته ضد األسرىاالحتالل يستغل االنشغال بالعدوان على غزة: وزارة األسرى .٣٨
حذّرت وزارة األسرى والمحررين في قطاع غزة من أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعكف على : غزة

استغالل حالة انشغال الشارع الفلسطيني والعربي بوقائع العدوان على غزة، لغايات تصعيد انتهاكاتها 
، أن إدارة السجون لهاوأوضحت في بيان  .ائيليةضد األسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلسر

استمرت عشر ساعات متواصلة قامت خاللها " إيشل"اإلسرائيلية شنّت عملية اقتحام وتفتيش لغرف سجن 
وحدات خاصة باقتحام غرف السجن وإخراج األسرى منها وعزلهم في مكان آخر، فيما باشرت بالعبث 

تفتيشا دقيقا وتحطيم محتوياتها وأثاثها، بحجة البحث عن بأغراض األسرى الشخصية وتفتيش الغرف 
كما قامت إدارة سجن النقب بفرض عقوبات جديدة على األسرى الفلسطينيين  .أجهزة هواتف نقالة مخبأة

إلى ساعة واحدة، وفرضت قرار تقييد للحركة " الفورة"المحتجزين فيه، حيث  أقدمت على تقليص مدة 
  .٢٠٠٤ ما كانت عليه قبل عام أ األسرى بإعادة الظروف االعتقالية إلى أسوعلى ممثل المعتقل، وهددت

  ٩/٤/٢٠١١، قدس برس
  
  جنود االحتالل يطلقون الرصاص باتجاه المزارعين في بيت الهيا  .٣٩

 اضطر عدد من المزارعين إلى مغادرة أراضيهم شمال بلدة بيت الهيا :كتب فايز أبوعون وخليل الشيخ
كما أبلغ مواطنون أنهم  .ام قوات االحتالل بفتح نيران أسلحتها باتجاههم، أمس، عقب قيفي قطاع غزة

أكدوا أن في حين . شاهدوا أرتاال من الدبابات واآلليات اإلسرائيلية المتمركزة عند السياج الحدودي، أمس
 على طول هذه اآلليات لم تتوغل في أراضي المزارعين، باستثناء عدد قليل منها تقوم بدوريات اعتيادية

  .السياج
 ١٠/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
   والمستوطنون يهاجمون قرى فلسطينيةاالحتالل يهدم قرية في الضفة الغربية .٤٠

 هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس قرية خربة سمرة قُرب طوباس في شمال :رام اهللا، غزة وكاالت
عوريف  وعصيرة القبلية قُرب نابلس يالضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون يهود قريت

 مسؤول ملف االستيطان في شمال مواطن فلسطيني بحسب ما أفاد بهوأحرقوا سيارة ، فلسطينيتينال
 قوات االحتالل على فلسطيني بالضرب  في حين اعتدت.الضفة الغربية غسان دغلس وشهود عيان

  . احتجازه لعدة ساعات من دون سبب في الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد وأصابته بجروحالمبرح
  ١٠/٤/٢٠١١االتحاد، ابو ظبي، 

  
   أطفال٧ فلسطينياً منذ بداية العام بينهم ٤٨استشهاد ": قدس برس"إحصائية لـ  .٤١

قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثمانية وأربعين مواطنًا فلسطينياً في قطاع غزة، منذ مطلع العام : غزة
؛ فإنه سقط في شهر كانون "قدس برس"وبحسب إحصائية خاصة بوكالة  .الجاري، بينهم سبعة أطفال
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كما سقط في شهر . يناير الماضي، خمسة فلسطينيين بنيران قوات االحتالل، بينهم طفل واحد/ ثاني
وفي  ".الحصمة"فبراير الماضي سبعة فلسطينيين، بينهم ثالثة صيادين، وأحد عمال جمع مادة / شباط

ي، تضاعف العدد، فقتلت قوات االحتالل خمسة عشر فلسطينيا، بينهم خمسة الماض مارس/ شهر آذار
، قتلت قوات )٩/٤(ابريل وحتى صباح السبت / نيسان ومنذ بداية الشهر الجاري .أطفال، ومسن

االحتالل اإلسرائيلي واحدا وعشرين فلسطينياً، بينهم طفل ومسن، وامرأة وابنتها، وأحد عمال جمع 
ابريل الجاري، يعتبر أكثر / يوم الثامن من نيسانلسياق ذاته أشارت اإلحصائية إلى أن في او ".الحصمة"

، والذي سقط فيه ثمانية شهداء، ثم يوم )٢٢/٣(أيام هذا العام دموية، بسقوط أحد عشر شهيداً، تاله يوم 
  .السابع من الشهر الحالي، والذي سقط فيه خمسة شهداء

  ٩/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
      ن االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة األردن يدي .٤٢

قال وزير الخارجية ناصر جودة ان األردن يتابع بقلق بالغ التطورات جـراء التـصعيد               :  بترا –عمان  
وشدد  .اإلسرائيلي في قطاع غزة، والذي اسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين من بينهم أطفال              

اءات اإلسرائيلية، مطالبا جميع األطراف بالوقف الكامل والفـوري         جودة على ان األردن يدين هذه االعتد      
كما شدد وزير الخارجية على ضرورة      . لألعمال العسكرية كافة وكل أشكال التصعيد لمنع تفاقم الموقف        

ان يبادر المجتمع الدولي واألطراف كافة باتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لتحقيق هدف إقامـة الدولـة                
قلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية في إطـار              الفلسطينية المست 

حل شامل للصراع العربي اإلسرائيلي استنادا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية باعتبار             
  .قتنا وشعوبهاان هذا هو السبيل الوحيد الذي يوفر األمن الحقيقي والمستدام واالستقرار لكل دول منط
  ١٠/٤/٢٠١١، الدستور، عمان

  
     يدعو النهاء االنقسام الفلسطيني وتهيئة الظروف النتفاضة شعبية "حشد" .٤٣

 الى االسراع في تجـاوز حالـة        ،في بيان لها امس   ،  في حزب حشد  ) عودة(دعت دائرة الالجئين  : عمان
لوطن باعتماد برنامج عمل وطني وتهيئة      االنقسام الفلسطيني وانهائها والعودة الفورية الى وحدة الشعب وا        

كما دعت الى رفـض اسـتئناف اي         .الظروف النتفاضة شعبية شاملة في مواجهة االحتالل الصهيوني       
مفاوضات ما لم تستند للشرعية الدولية ووقف العدوان والطلب الى مجلـس االمـن والجمعيـة العامـة                  

ب الفلسطيني باعتبارها دولة خارجة على القانون       لمحاكمة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق الشع       
  .الدولي

  ١٠/٤/٢٠١١، الدستور، عمان
  
  »نظم تجسس« لزرعها "سرائيلإ" ضد  إلى األمم المتحدشكوى لبنانية .٤٤

بزرع نظـم مراقبـة     » مرة أخرى «قدم لبنان امس شكوى إلى األمم المتحدة ضد قيام اسرائيل           : بيروت
اجبـار اسـرائيل   «ل صخور اصطناعية، وحض مجلس األمن على       وتصوير في عمق أراضيه على شك     

وذكرت الخارجية اللبنانية في المذكرة التي أرسلتها الى األمـين           .»على التخلي عن ممارساتها التجسسية    
هي المرة الثانية التي تقدم فيها اسرائيل       «العام لألمم المتحدة بان كي مون ورئاسة مجلس األمن، أن هذه            

  .»علعلى هذا الف
  ١٠/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
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  على غزةمصر تشجب التصعيد اإلسرائيلي  .٤٥
 وزير الخارجية المصري ، أن)وكاالت( نقال عن القاهرةمن  ١٠/٤/٢٠١١االتحاد، ابو ظبي،  نشرت

. نبيل العربي أعرب أمس األول عن قلق بالده البالغ إزاء التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد قطاع غزة
صريح صحفي أن مصر تشجب الغارات الجوية اإلسرائيلية وإطالق قذائف المدفعية على وأوضح في ت

وطالب العربي جميع األطراف بوقف األعمال العسكرية كافة على الفور، . مواقع مختلفة في القطاع
وذكر أن مصر بذلت جهداً وأجرت اتصاالت لوقف التصعيد بين . حفاظاً على أرواح وسالمة المدنيين

بين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل حقن الدماء ومنع تفاقم الموقف، معرباً عن أمله في التزام الجان
  . الجميع بالتهدئة حرصاً على أمان مواطنيهم

مصادر مصرية ذكرت أن الحكومة المصرية إن  ١٠/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، في وجاء 
  . للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةأجرت اتصاالت موسعة ومكثفة للضغط من أجل وقف فوري

إن مصر تجري اتصاالت عالية المستوى مع كافة :" عن مصدر مسؤول قوله" بوابة األهرام"ونقل موقع 
األطراف بما في ذلك سلطات االحتالل اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لوضع حد لهذه العمليات 

تصاالت شملت االتحاد األوروبي والواليات المتحدة أن اال" البوابة"وعلمت ". العسكرية اإلسرائيلية
  .األمريكية

وأكد أن االتصاالت والجهد المصري يأتي من منطلق حرص مصر على حماية الشعب الفلسطيني 
  .ودورها التاريخي والمتواصل تجاه هذه القضية

  
  تركيا تدعو الستضافة لقاء يجمع فتح وحماس .٤٦

من أجل إنهاء الخالفات » حماس«و» فتح«ين ممثلي حركتي اقترحت تركيا عقد لقاء في إسطنبول ب
وكشفت مصادر دبلوماسية تركية أمس عن اتصال  .بينهما واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية

) أبومازن(هاتفي أجراه الرئيس التركي عبداهللا غول مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 
  .ه دبلوماسيا تركيا التقى أبومازن أول من أمس لمناقشة هذا الموضوعاألسبوع الماضي، وكذلك إرسال

إلى تأكيدات وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، الذى كان قد أجرى اتصاالً مع » حريت«ولفتت صحيفة 
أبو مازن أثناء وجوده فى لندن مؤخراً للمشاركة فى مؤتمر حول ليبيا، أن تركيا ومصر ال تتنافسان فى 

  . ف، وإنما تكمل جهود كل منهما األخرىهذا المل
  ١٠/٤/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  لقضية الفلسطينيةلحذر من ردة فعل الشعوب جراء تعثر الحل بن خليفة ي .٤٧

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى وقوف  :قنا- لوس أنجلوس
ن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطينية دولة قطر مع السالم العادل والدائم، الذي يكم

  .مستقلة ذات سيادة، قابلة للحياة، عاصمتها القدس الشريف
 بحضور صاحبة السمو - وشدد سمو األمير في كلمة ألقاها أمام مجلس لوس أنجلوس لشؤون العالم

المتحدة كإطار يتسع للجميع  على أن الوقت قد حان للرجوع إلى نظام األمم - الشيخة موزا بنت ناصر
وساحة يعترف بها الكل ويحتكمون إليها لحل أزماتهم، مشيراً إلى أن أية عملية سالم تحتاج في النهاية 

  .إلى مرجعية شرعية وإلى هدف
حين غاب أي تقدم ولم يعد واضحا ما هي مرجعية التفاوض، ازدادت األمور تعقيدا، : وأضاف سموه

ر، مشيرا إلى أن أفق الحل بات مسدودا في ظل استمرار االستيطان اإلسرائيلي وازدادت احتماالت التوت
غير المشروع، وتهويد القدس وحصار غزة، محذرا من أن وصول الشعوب إلى نتيجة مفادها أنه ال 
يوجد حل سلمي لهذه القضية، فسوف تكون لذلك نتائج وآثار ال يمكن حصرها وتوقعها، وقال سموه 
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أحد من فرضية أن الشعوب العربية غائبة أو مغيبة، فلم يعد بإمكان أحد الحديث عن يجب أال ينطلق 
  .رأي عام إسرائيلي أو أمريكي، وأن يغفل وجود رأي عام عربي فيما يتعلق بقضية فلسطين أيضا

  ١٠/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  القاعدة ال تحتاج للمجيء للسودان لمساعدة حماس: الخرطوم .٤٨

أوضحت وزارة الخارجية السودانية أن تنظيم القاعدة إذا أراد مساعدة : لخاتم، أ ف بزاهر ا: الخرطوم
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ". ال يحتاج بالضرورة للمجيء إلى السودان"حركة حماس 

اك إن بالده ستقدم مذكرة لمجلس األمن ضد إسرائيل بسبب قصف المدنيين وانته: السودانية خالد موسى
ال تهمنا أسباب االستهداف، وإنما "وأضاف . نافيا بشدة أن تكون األهداف تتبع تنظيم القاعدة. سيادة الدولة

مشيرا إلى ". ونفى أن تكون القاعدة لها أي نشاط بالبالد. يهمنا استهداف الدولة، والعدوان غير المشروع
ض إسرائيل التعليق على قصف أهداف إن رف: وقال موسى. أن القاعدة تنشط في مناطق وبلدان معروفة

هذا ديدن إسرائيل في "وتابع . قرب بورتسودان يمثل اعترافا صامتا على أنها المتورطة في الحادث
وأوضح موسى أن السودان يملك أدلة مادية حول األمر، ". إرهاب الدولة ضد مواطني دولة أخرى

  . يين وطريقة األهداف عالمة إسرائيلية مميزةإن استهداف المدن: باإلضافة إلى أدلة بالبراهين، وقال
  ١٠/٤/٢٠١١الوطن اون الين، السعودية، 

  
  "ولدستونغ تقرير " إلغاء"إسرائيل"األمم المتحدة ترفض طلب  .٤٩

 بان كي مون     أن اإلسرائيلية أمس السبت  / هاآرتس/ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة      :قنا-القدس المحتلة 
طلبا تقدم به إليه الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز خالل اجتماعهمـا فـي   رفض أمين عام األمم المتحدة   

نيويورك الليلة قبل الماضية بالعمل على سحب أو إلغاء تقرير القاضي الـدولي ريتـشارد غولدسـتون                 
الخاص باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد اإلنسانية خالل عدوان قواتها على قطاع غزة               

  . ٢٠٠٩ وبداية ٢٠٠٨نهاية عام 
 ١٠/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة

 
  ساركوزي اليثق بنتنياهو": هآرتس" .٥٠

كشفت صحيفة هآرتس أمس الـسبت، أن الـرئيس الفرنـسي، نيكـوالي              :محمد جمال -القدس المحتلة 
، ألنـه يخـشى      رئيس الحكومة االسرائيلية   ساركوزي، رفض إجراء محادثات ثنائية مع بنيامين نتنياهو       

ونشر الجمعة عن فحـوى تقريـر أعدتـه كـاتلين            .ياهو وحدهما، خوفا من تحريف أقواله     البقاء مع نتن  
الجرون، الملحق السياسي في السفارة األمريكية في باريس، أن ساركوزي رفض لقاء نتنياهو، لخـشيته               
من تسريب األخير لفحوى اللقاء وألنه ال يثق به، بيد أن نتنياهو طلب معرفة موقـف سـاركوزي مـن                    

، ورد عليه ساركوزي أنه بشكل شخصي يمكنـه         'دولة الشعب اليهودي  'االعتراف بدولة إسرائيل    قضية  
االعتراف بذلك لكن ليس بشكل رسمي ألن ذلك سيغصب الفلسطينيين الذين سـيعتقدون أنـه يعـارض                 

  .باعترافه حق العودة
لذي أعلن فيـه عـن      ا' بار إيالن 'وكشف التقرير عن أن نتنياهو حاول تسويق خطابه المعروف بخطاب           

 من أراضي الضفة الغربية، معتقدا      ٦٠%استعداده إلقامة دولة فلسطينية، من دون جيش أو حدود وعلى           
أنه قرار تاريخي هام، لكن ساركوزي، أخبره، أن ذلك ال يكفي، قائال يجب أن تقوم دولة للفلـسطينيين،                  

  .'أكثر فإنك ستخسر دعم المجتمع الدوليكلما انتظرت 'مؤكداً أن عامل الزمن ال يعمل لصالح إسرائيل، 
 ١٠/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة
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 ..!!الخناق يضيق على المفاوض الفلسطيني .٥١
 نقوال ناصر  

كان الفيتو األميركي األخير عقابا من الواليات المتحدة للمفاوض الفلسطيني ألنه ذهب إلى األمم  ** 
/ ن ثانية عندما يذهب إلى األمم المتحدة في أيلولالمتحدة من جانب واحد، ومن المؤكد أن تعاقبه واشنط

 **سبتمبر المقبل 
يضيق الخناق يوميا على مفاوض منظمة التحرير اآلن وهو محاصر سياسيا باالنقسام الوطني في الداخل 

األميركي في الخارج فال يجد أمامه سوى أن يلعب في الوقت الضائع بانتظار أن يخلف " الفيتو"وبـ
يستأنف عملية التفاوض التي " شريك سالم"اهو في رئاسة حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتني

 اإلسرائيلي الذي ارتهن القرار الوطني –أثبتت فشلها بعد حوالي عشرين عاما من الفخ األميركي 
كي الفلسطيني لها، ويلجأ إلى المجتمع الدولي عله يجد فيه معينا يستقوي به للضغط على نتنياهو 

التي أجهضها نتنياهو في واليته األولى بعد اغتيال سلفه آنذاك اسحق " الستحقاقات عملية السالم"يستجيب 
 قبل أن يتأكد من دفن اتفاقيات أوسلو التي انبثقت عنها في واليته الثانية منذ عام ١٩٩٥رابين عام 

٢٠٠٩. 
اصر مفاوض منظمة التحرير في فاالستعمار االستيطاني المستفحل والمتسارع في القدس بخاصة ح

مأزق أعجزه عن مواصلة التفاوض مع استمرار التوسع االستيطاني ، حيث لم تعد هذه المعادلة مقبولة 
 .وطنيا وال مجدية للمفاوضات عمليا ألن استمرارها لن يبقي أرضا للتفاوض عليها
فاوضها في قيادة منظمة وحكومة نتنياهو غير المعنية بالسالم أصال مصرة على عدم تسهيل عمل م

التحرير وسط شعبه حتى بتجميد مؤقت وجزئي لالستيطان، ال بل إنها تستهجن أي مطالبة للمفاوض 
بذلك وهو المفاوض نفسه الذي غض النظر عن استمرار االستيطان طوال عقدين من الزمن وواصل 

طان هو ضمن قضايا التفاوض على التفاوض بل والتزم بموجب االتفاقيات الثنائية الموقعة على أن االستي
، وعليه فإن مطالبته بوقف االستيطان أو تجميده اآلن تعتبر خروجا على االتفاقيات "الوضع النهائي"

الموقعة وعدم التزام بها من جانب واحد، لتتساءل حكومة االحتالل لماذا ال تستمر عملية التفاوض مع 
 .١٩٩٣ام استمرار االستيطان كما كان عليه الحال منذ ع

األميركي واللجنة الرباعية " عملية السالم"ويكمن الجواب في مراهنة مفاوض المنظمة على وفاء راعي 
بوعودهما له التي أوهم المفاوض نفسه ) الواليات واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي(الدولية 

 .دع دولة االحتاللدون أن يتمكن من بيع الوهم ذاته لشعبه بأنها ضمانات كافية لر
األميركي األخير في مجلس أمن األمم المتحدة تتويجا للتراجع األميركي عن هذه " الفيتو"وقد كان 

الدولية األخير إلى أواسط  الشهر الجاري تتويجا لعجز الرباعية " الرباعية"الوعود، وكان تأجيل اجتماع 
وثي الرباعية بعد المحادثات التي أجروها مع عن الوفاء بوعودها، وافادت التقارير اإلخبارية أن مبع

الجانبين في تل ابيب ورام اهللا خالل الشهر الماضي قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن االختالفات بينهما 
 .تحول دون اتفاقهما على استئناف المفاوضات، مما قاد إلى تأجيل اجتماع الرباعية

وسقوط الرهان على الواليات المتحدة والرباعية وللخروج من المأزق الناجم عن فشل المفاوضات 
/ للتفاوض معه، قرر مفاوض منظمة التحرير تحديد موعد أيلول" شريك إسرائيلي"الدولية وعدم وجود 

سبتمبر المقبل من جانب واحد للتوجه أوال إلى مجلس األمن الدولي ثم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .١٩٦٧ية ضمن حدود وقف إطالق النار عام بطلب لالعتراف بدولة فلسطين

وتستنفر دولة االحتالل وراعيها األميركي اآلن كل جهودهما الدبلوماسية الستباق هذه الخطوة لسد هذا 
ففي الخامس من هذا الشهر لخص المستشار الخاص للرئيس األميركي . أمام مفاوض المنظمة" المهرب"

س روس، موقف الحليفين بقوله لرابطة مكافحة التشهير اليهودية باراك أوباما لشؤون الشرق األوسط، دني
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لقد أوضحنا باستمرار أن الطريق إلى إخراج دولة فلسطينية هو عبر المفاوضات، وليس : "األميركية
 ."عبر إعالنات من جانب واحد، وليس من خالل الذهاب إلى األمم المتحدة

اليات المتحدة لمفاوض المنظمة ألنه ذهب إلى األمم المتحدة وقد كان الفيتو األميركي األخير عقابا من الو
الوضع النهائي، ومن "من جانب واحد حامال قضية سبق له أن وقع على حلها بالتفاوض ضمن قضايا 

سبتمبر / المؤكد أن تعاقبه واشنطن ثانية عندما يذهب مفاوض المنظمة إلى األمم المتحدة في أيلول
مايو المقبل بعد أن حمل رسالة مماثلة إلى / وف يزور نتنياهو واشنطن في أيارالمقبل، وللتأكد من ذلك س
 .موسكو وبرلين مؤخرا

وفي أواخر الشهر الماضي حذرت حكومته الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي والدول األعضاء في 
ن جانب واحد في االتحاد األوروبي بأن دولة االحتالل سوف تلجأ إلى سلسلة من اإلجراءات المضادة م

ومن هذه اإلجراءات، حسب ما .  من جانب واحد١٩٦٧حال االعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عام 
تسرب إلى وسائل إعالم دولة االحتالل ضم المستعمرات االستيطانية، والحد من االستخدام الفلسطيني 

، بالرغم من علمها .إلخ!) كذا(الموقعة لموانئها في االستيراد والتصدير، والتحلل من االلتزام باالتفاقيات 
الكامل بأن االحتالل واالستيطان الذي يحتمي به هما فعل من جانب واحد مخالف للقانون الدولي وميثاق 

 .األمم المتحدة ويستمر لسبب واحد فقط هو حماية المجتمع الدولي الذي يحاول المفاوض االستقواء به
تالل ويتبناها راعيها األميركي هي أن االعتراف بدولة فلسطينية من ومن األسباب التي تسوقها دولة االح

 وهما ٣٣٨ و٢٤٢، ونسفا لقراري مجلس األمن الدولي "عملية السالم"جانب واحد يعد خروجا على 
األساس لهذه العملية، وخرقا أساسيا لالتفاقيات الموقعة، مما يفقد الدول الكبرى الموقعة كشاهد على 

 . صدقيتها وهيبتها، ويعفي دولة االحتالل من التفاوض على قضايا الوضع النهائياتفاقيات أوسلو
والموضوعية تقتضي االعتراف بأن ذهاب مفاوض المنظمة إلى األمم المتحدة يعني كل ذلك فعال، مما 

 العقيمة، ومما يقتضي بدوره منطقيا" عملية السالم"يعيد القضية الفلسطينية إلى حقبة ما قبل انطالق 
وعمليا وبحكم الضرورة إعالنا فلسطينيا بفشل عملية السالم، وفشل الرهان على الواليات المتحدة، وفشل 
سلطة الحكم الذاتي اإلداري تحت االحتالل كمحطة انتقالية في الطريق إلى دولة، والتخلي عن 

دة إلى الثوابت التي أوصلت القضية الوطنية إلى مأزقها الراهن، والعو" التفاوض فقط"استراتيجية 
 .الوطنية الستراتيجية الحقبة السابقة، والبدء في عملية مصالحة وطنية جادة على هذا األساس

فدولة االحتالل غير معنية بالسالم بل بعملية له تمنحها الوقت الالزم لتحويل احتاللها العسكري إلى 
والشعب الفلسطيني تحت االحتالل . يةإحالل استيطاني ديموغرافي ال يبقي أية جغرافيا ألي دويلة فلسطين

وخارجه يدرك هذه الحقيقة منذ اللحظة األولى التي تحولت فيها المستوطنة اليهودية األولى إلى دولة 
إسرائيل الحالية بفضل القوة الغاشمة وتواطؤ المجتمع الدولي والعجز العربي واإلسالمي والجنوح 

 القوى الدولية ذاتها التي أقامت هذه الدولة التي ما كان لها الفلسطيني إلى السالم دون مقابل ثقة بوعود
أن تقوم بغير القوة وال يمكن أن تجنح للسالم إال باستراتيجية تخاطبها باللغة الوحيدة التي تفهمها وال 

 .تعرف التخاطب بغيرها
ها اسحق مع دولة االحتالل كما قال وزير األمن العام في" طريق تصادم"وكل الدالئل تشير إلى 

أهارونوفيتش يوم الثالثاء الماضي، ألن االنتفاضات العربية من أجل أن تمتلك األمة أرادتها الحرة 
البدائل أسوأ "جعال " دبلوماسي) تسونامي(طوفان "و" زلزال تاريخي"وضعت دولة االحتالل في مواجهة 

التوصل "ب إيهود باراك، وجعلت كما قال وزير الحر" محادثات السالم"الحالية في " الصعوبة"من " كثيرا
الستمرار الجمود "كما قال نتنياهو، ويمكن " إلى صفقة سالم مع الفلسطينيين أصعب بالنسبة إلسرائيل

فلسطينية كما قال الميجر جنرال احتياط أموس " يقود إلى اندالع انتفاضة ثالثة"الراهن أن " الدبلوماسي
بوزارة الحرب اإلسرائيلية، مما ال يترك أمام دولة االحتالل جلعاد الذي يرأس دائرة األمن الدبلوماسي 
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غير الحرب والعدوان مجددا كطريق وحيد اعتادت عليه للخروج من مآزقها وفرض سالم بشروطها هو 
 .أقرب إلى االستسالم أو هو االستسالم بعينه

صالحة وطنية تمثل الدرع فماذا ينتظر مفاوض المنظمة كي يتبنى االستراتيجية الوحيدة التي تقود إلى م
الوطني الوحيد للدفاع عن النفس وسط الخذالن الدولي والعجز العربي وتمثل المخرج الوحيد من 

 .الحصار الخانق المفروض على مقاومي الشعب الفلسطيني ومفاوضيه على حد سواء
  ٩/٤/٢٠١١شبكة االنترنت لإلعالم العربي، أمين، 

  
   سالم غير رسميةسقف الكرم اإلسرائيلي في مبادرة .٥٢

    ياسر الزعاترة
لم ينكر معدو مبادرة السالم اإلسرائيلية التي نحن بصددها أن أجواء الثورات العربية والعزلة الدولية 

التي تعيشها الدولة العبرية هي الدافع خلف طرح مبادرتهم العتيدة، ما يؤكد أن إشاعة ) النسبية طبعا(
ن االسترخاء حيال ما يجري في المحيط العربي ما هي إال نتنياهو وبعض أركان حكومته ألجواء م

محاولة لتبديد مخاوف المجتمع اإلسرائيلي الذي يشعر بحقيقة النار التي تندلع في محيطه اإلستراتيجي 
  .وتوشك أن تأتي على سنوات الراحة النسبية التي عاشها طوال عقود

هم العقول األمنية واإلستراتيجية في الدولة العبرية أسماء الذين قدموا المبادرة تؤكد ذلك، فهم ثلة من أ
، إضافة إلى رئيسين سابقين لجهاز »أمنون ليبكين شاحك«يتقدمهم رئيس سابق لهيئة أركان الجيش 

، ورئيس سابق لجهاز الموساد هو »عامي أيالون»و» يعقوب بيري«هما ) الشاباك(المخابرات العامة 
  .اسة البارزين واألكاديميين ورجال األعمال، وعدد من رجال السي»داني ياتوم«

هؤالء جميعا يدركون أن اندالع انتفاضة في الضفة الغربية هذه األيام، لن تؤدي إلى إشعال الوضع في 
الداخل الفلسطيني فحسب، بل سيشعل المنطقة برمتها، وسيكون من الصعب على الكيان الصهيوني أن 

 السابقة حتى لو كانت سلمية الطابع، السيما أن الوضع ينتصر في مواجهتها كما فعل في المرات
السياسي المحيط الذي كان يساهم في لجم الغضب الفلسطيني والعربي قد تراجع إلى حد كبير، وسيتراجع 

  .أكثر أمام سطوة التعاطف الشعبي العربي مع األشقاء الفلسطينيين
عاب الطرف الفلسطيني، أعني الطرف على أن ذلك كله لم يدفع هؤالء إلى تقديم عرض يسيل له ل

الرسمي ممثال في السلطة ونخبتها األساسية التي سيطرت على المنظمة وحركة فتح أيضا، والسبب 
بالطبع أن المجتمع اإلسرائيلي وعموم النخبة السياسية واألمنية لم تصل حتى اآلن حدود تجاوز الثوابت 

هم مقتنعون بأن التنازالت التي يمكن أن تقدم وتغري األساسية لطبيعة التسوية، السيما أن كثيرا من
الطرف الفلسطيني قد تكون بدورها مقدمة ألوضاع سياسية وأمنية صعبة، بخاصة في ظل تطورات 
المحيط العربي، وحيث ال تعترف الشعوب العربية التي تقترب من فرض رؤيتها على األنظمة بأي جزء 

 في المئة من أرض فلسطين ٨٠ضال عن أن يكون هذا الجزء هو من األرض الفلسطينية كدولة لليهود، ف
  .التاريخية

ما يأمله أصحاب المبادرة في المقابل هو كسر الجمود في عملية السالم، وفك العزلة اإلسرائيلية، 
وبالطبع بعد فرض المبادرة على حكومة نتنياهو، ومن ثم األمل بأن يكون الحل المقترح مقدمة لسالم مع 

  .نيين يقبله المحيط العربيالفلسطي
 الذي رفضه ياسر ٢٠٠٠والحال أن مبادرة القوم ال تعدو أن تكون نسخة من عرض كامب ديفيد عام 

وفي اعتقادي أنه لو قدمت المبادرة للسلطة قبل عام أو عامين لوافقت عليها في ظل مرجعيتها . عرفات
لم تكن تعاني ضغطا من جمهورها، بقدر ما السياسية المتمثلة في مصر وعدد من الدول العربية التي 

  .تعاني من تبعية للمطالب األمريكية
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اليوم، وفي حين لم يتغير الموقف الفلسطيني الرسمي، فإن من المستبعد أن يتورط المحيط العربي في 
منح غطاء لتسوية تشطب قضية الالجئين، حتى لو حاكت في هذا الصدد طرح المبادرة العربية، في ذات 

قت الذي ال تقدم فيه حال مقنعا لقضية القدس الشرقية القديمة، وبالطبع ألن السيادة عليها ستبقى عمليا الو
هو (بيد االحتالل، وإن كان بوسع السلطة القول إن عاصمة دولتها هي القدس تبعا لما تعرضه المبادرة 

  .ودممثال في أن األحياء العربية للعرب واليهودية لليه) ذاته عرض كلينتون
، فإنهم ٦٧على حدود )  في المئة٧(بحجم » طفيفة«وإذ يتكرم أصحاب المبادرة بالحديث عن تعديالت 

يتجاهلون أنها ستكون كافية لإلبقاء على الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة، والتي تفتت الكيان 
 أن يستقبل الالجئين في الفلسطيني عمليا إلى ثالثة كانتونات تجعله عاجزا عن استيعاب أهله، فضال عن

وحتى لو تجاوزنا ذلك كله، فإن شياطين بال عدد تبقى كامنة في التفاصيل، أكان . الخارج أو بعضهم
وما إذا كانوا سيطالبون )  في المئة من الضفة الغربية٣٠(لجهة الترتيبات األمنية، أم لجهة مناطق الغور 

  !بتأجيرها لعقود على طريقة نتنياهو أم ال؟
ال أن المبادرة في جوهرها ال تبتعد كثيرا عن طروحات نتنياهو، وال يستبعد أن يوافق عليها، والح

والسؤال هنا يتعلق بموقف السلطة التي ستؤجل ردها إلى حين تحول المبادرة إلى موقف رسمي، هذا إذا 
  .)مبادرة جنيف مثاال(تحولت بالفعل ولم توضع على الرف مثل كثير من المبادرات قبلها 

من يحمي االحتالل من غضبة الجماهير الفلسطينية هي السلطة، ما يؤكد أن طروحاتها حول المقاومة 
السلمية هي لالستهالك ال أكثر، مع العلم أن بوسع التوافق على انتفاضة من هذا النوع أن يكون مقدمة 

، المصادق عليه )خليفة دايتون(مايكل مولر / إلنهاء االنقسام، أما إنهاء االنقسام على قاعدة برنامج فياض
  .من طرف الرئيس فهو تضييع للقضية أدرك المطالبون به أم لم يدركوا

  ١٠/٤/٢٠١١الدستور، عمان 
  
  ننتظر موقفا رسميا حازما ضد أكاذيب العدو .٥٣

  حلمي االسمر
غير ما فتئت الصحافة اإلسرائيلية بين فترة وأخرى تثير الزوابع واالفتراءات ضد األردن، وبلغت في 

مرة ذروة كبرى حينما أشعلت أكثر من فتنة، وبدال من أن نتصدى ألكاذيبهم وافتراءاتهم كنا أحيانا ننسى 
  . خصمنا األساسي ونبدأ بالطخ على بعضنا البعض

باألمس امتألت الشبكة العنكبوتية بخبر يدعي أن األردن ساعد إسرائيل في اختطاف المهندس الفلسطيني 
العبرية، لم يزل يوجد تعتيم على طريقة خطفه » إسرائيل اليوم« ووفق صحيفة ضرار موسى أبو سيسي،

من جملة ما . بيد أن أنباء منشورة في الخارج تكشف عن معلومات جديدة في هذا الشأن. من أوكرانيا
كلمة . قدمها األردن!) الحظوا الدس هنا(» ربما«كُشف النقاب عنه المساعدة على االختطاف التي 

حمالة أوجه طبعا، لكن ناقلي األخبار ال يدققون في فحوى الكالم، بل يأخذونه على عالته، وكأن » ربما«
  . هذا الدور مؤكد، مع أنه ورد في صيغة التشكيك، 

أبو سيسي وفق ما هو منشور في أكثر من وسيلة إعالم، خرج من بيته في غزة في مطلع فبراير شباط 
غير ان الطائرة هبطت هبوطا بينيا في عمان، كما تدعي .  اوكرانياالى القاهرة، ومنها الى كييف عاصمة

صحيفة العدو، وفي حين كان الركاب ينتظرون صعود ركاب آخرين، فوجئوا بعناصر أمنية تتنقل بين 
مقاعد الطائرة وأنزلوا منها أبو سيسي، وأقلعت الطائرة فورا بعد ذلك بدونه، وبقي أبو سيسي في عمان 

نام خاللها في بيت ألبيه، وتزعم الصحيفة هنا دون اي دليل، أن التأخير في . أيام كاملةبأمر أمني ستة 
وعندما . األردن كان هدفه منح العصابات الصهيونية الزمن المطلوب لإلعداد الختطافه داخل اوكرانيا
بو سيسي هبط أبو سيسي هناك كانت قاعدة خطفه جاهزة، وقالت الصحيفة العبرية، إن إسرائيل تعتقل أ

يحيى » المهندس«منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وبحسب الئحة االتهام فإنه يعد الوريث الميداني لـ 
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، وشخصية رئيسية في الذراع العسكرية لحماس، درس في التسعينيات باوكرانيا، في االكاديمية »عياش
البروفيسور قسطنطين (العسكرية للهندسة في خاركوف على أيدي خبير السيطرة على صواريخ سكاد 

الذي أشرف على اعداد أبو سيسي لرسالة للدكتوراه، كما تزعم أنه كان رئيس مشروع سالح ) بتروفيتش
صاروخي نجح بقدر محدود في أن يدفع الى األمام صناعة السالح عند حماس بضع خطوات، وأنتج 

 كم، وفي النهاية ١٥ -  ٩الى في البداية زاد المدى . بالتدريج صواريخ تجاوزت حد الستة كيلومترات
وهو قادر على اختراق الدروع حيث اخترق بنجاح » أبو رأسين« كم ايضا، كم طور صاروخ ٢٢الى 

مركبة مدرعة للجيش االسرائيلي، وكان يخطط ألنتاج صاروخ توربيد مضاد لقطع بحرية، قبل الرحلة 
  . االخيرة التي خرج فيها

توقف، وادعاءاتها أشعلت الفتن في بيوتنا، وعلى مسؤولينا أن أكاذيب صحف إسرائيل ضد األردن ال ت
يردوا بقوة على هذه األراجيف، ، إليقاف قصف العدو اإلعالمي، الذي ال يراعي ال معاهدة سالم وال 

  !حق جيرة، ننتظر ردا يخرس ألسنتهم
  ١٠/٤/٢٠١١الدستور، عمان 

  
  ثمنإسرائيلية باهظة ال» هلوسات دينية«: فتاوى الحاخامات .٥٤

  أسعد عبد الرحمن
صناعة الفتوى ومكانتها «تسلط الفتاوى التي يصدرها الحاخامات اليهود األضواء على ما يمكن تسميته 

تسمح بقتل غير اليهود «، وهي تتضمن، في األغلب األعم، مسوغات توراتية »في المجتمع اإلسرائيلي
في إضفاء شرعية دينية على اضطهاد وتلعب هذه الفتاوى دورا . »رجاال كانوا أو نساء أو أطفاال

الفلسطينيين من جهة، وتدفع من جهة ثانية المجتمع اإلسرائيلي نحو مزيد من التطرف الديني والسياسي، 
عالوة على أن المكانة التي تحظى بها هذه الفتاوى تهدد طابع إسرائيل العلماني القديم وتكشف زيف 

  . والدولة من جهة ثالثةادعاء نخبها الحاكمة بوجود فصل بين الدين
لقد تصدت الحاخامية، عبر فتاويها لمسألة االنسحاب من األراضي المحتلة، بإصدار عدد كبير منها 

مارس /  آذار٦على شاكلة الفتوى الخطيرة التي صدرت في : تحظر االنسحاب وتدعو لقتل الفلسطينيين
رابطة حاخامات «ون ما يعرف باسم  ووقع عليها عدد من كبار الحاخامات اليهود الذين يشكل٢٠٠٨

فقد أباحت هذه الفتوى للجيش اإلسرائيلي قصف التجمعات السكانية الفلسطينية، بل . »أرض إسرائيل
ومما . ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨في تبرير العدوان على قطاع غزة ) ايهود أولمرت(واستندت عليها حكومة 

ترف أن ما أقدم عليه إنما كان بناء على عدة اع) إسحاق رابين(الذي اغتال ) يغآل عامير(يجدر ذكره إن 
ومنذئذ، لوحظ ازدياد الفتاوى الداعية لقتل سياسيين ). رابين(فتاوى أصدرها الحاخامات وأباحت قتل 

شالوم (، أفتى الحاخام ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٥ففي . إسرائيليين يفكرون في االنسحاب من الضفة
ونائبه ) أولمرت(للحاخامات بإباحة قتل كل من رئيس الوزراء األسبق أمام مؤتمر تل أبيب ) دوف فولفا

إيهود (» وزير الدفاع»و) تسيبي ليفني(ووزيرة الخارجية يومئذ زعيمة المعارضة الحالية ) حاييم رامون(
. »يفكرون في التنازل عن أراض للفلسطينيين في إطار اتفاق تسوية مع الفلسطينيين«ألنهم ) باراك

فتوى تبيح قتل أي ) هيرشل شيختر(در رئيس معهد تخريج الحاخامات في نيويورك الحاخام بعدها، أص
  !!عن القدس» للتنازل«رئيس وزراء إسرائيلي يبدي استعدادا 

المجاورة » كريات أربع«في مستوطنة ) دوف ليئور(المتعصبين هذه األيام هو الحاخام » أشهر«ولعل 
. ال حاجة للرحمة إال مع المدنيين اليهود«الذي أفتى بـ ) لفلسطينيينوكر التعصب والدعوة لقتل ا(للخليل 

! »هذه هي األخالق الحقيقية لتوراة إسرائيل. فحكم توراة إسرائيل هي الرحمة على جنودنا ومواطنينا
في يوم العطلة اليهودية السبت والمحرم على اليهود القيام » االستيطاني«وهو من أفتى بإباحة البناء 

ومن أخطر فتاويه تلك التي أباحت قتل المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ . ه بأي أعمالأثناء
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بل إنه أفتى بعدم جواز تقديم . ٢٠٠٤خالل العمليات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية منتصف 
ين اليهود ما أدى إلى رفض األطباء والممرض, اإلسعاف الطبي لغير اليهود حتى لو كانوا من حلفائهم

ومما يجدر التنويه . المتدينين إسعاف جنود دروز يخدمون في الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب على لبنان
  .هو أيضا أحد أكبر مؤيدي هدم المسجد األقصى لبناء هيكل سليمان المزعوم مكانه) ليئور(به كون 

لممارسات جنود » رر الدينيالمب«الفتاوى السابقة، وغيرها الكثير، أصبحت العبا بارزا في توفير 
لقسم (وقد أظهرت دراسة . االحتالل الرتكاب الجرائم ضد األرض والحجر والبشر والحجر الفلسطيني

حول مدى انصياع ) اإلسرائيلية المعروفة بتوجهاتها الدينية» بار إيالن«العلوم االجتماعية في جامعة 
من المتدينين يرون أنه لو تعارضت الخطوات % ٩٠المجندين المتدينين ألوامر الحاخامات، أن أكثر من 

التي تتخذها الحكومة اإلسرائيلية مع رأي الحاخامات فإن األولوية هي لهؤالء األخيرين، مؤكدين بنسبة 
منهم أنه ال يمكنهم االنصياع ألوامر عسكرية تصدر لهم دون إتساقها مع الفتاوى %) ٩٥(تجاوزت 

بخصوص ) سافي رخلفسكي(وهنا، نختم بما أوضحه على نحو فاقع . الدينية التي يصدرها الحاخامات
أقامت اسرائيل تحت سلطة ليئور عالما فيه اليهود مواطنون والعرب «: ، حيث يقول)ليئور(الحاخام 

وإن أكثر طالب الصفوف االولى في اسرائيل يتربون . والقدس) المناطق(وهكذا الحال في . ليسوا كذلك
فإما ان تكون ليئور وإال فأنت : ال توجد احتماالت. وغير اليهودي ليس إنساناعلى أن اليهودي انسان 

الذين يؤيدون عدم التحقيق معه هم » المعتدلون«والحاخامون . الحاخامون الذين اختاروه هم ليئور. ضده
هو مع االرهابي المجرم لفني ) الحرم االبراهيمي(ووزير التربية الذي زار مغارة الماكفيال . ليئور
: ونحن نقول!!! »ورئيس الحكومة الذي يستعبد اسرائيل لعالم المستوطنات العنصري هو ليئور. ليئور

  !»قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق«
  ١٠/٤/٢٠١١الرأي، عمان، 

  
  :كاريكاتير .٥٥

  

   
  ١٠/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة،   


