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  ً ثالثة من قادتها في غزةبعد استشهاد  اَتتوعد االحتالل بدفع الثمن غالي" القسام" .1
أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن  غزة من 2/4/2011وكالة قدس نت، نشرت 

 لثالثة من قادة الكتائب هو تصعيد خطير، محملة االحتالل كافة النتائج التي اإلسرائيليإغتيال االحتالل 
: دة في تصريح نشره الموقع االلكتروني للقسامقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبي و.ستترتب عليها

  ".إن ما حدث هو جريمة اغتيال مدبرة سيدفع االحتالل ثمنها غالياً"
وحول زعم االحتالل بأن الشهداء كانوا يخططون لخطف اسرائيليين من سيناء خالل عطلة عيد الفصح 

االحتالل يسوق الذرائع : "فى بالقولرفض الناطق باسم القسام التعليق على هذه االدعاءات واكت, اليهودي
وفيما إذا كانت هذه العملية  ".لتبرير الجريمة ولكننا لن ننجر إلى الرد على هذه الدعاوى الصهيونية
إذا كان العدو يريد اللعب بالنار : "ستدفع الوضع في القطاع إلى موجة جديدة من التصعيد أكد أبو عبيدة

  ".فسيكتوي بلهيبها
االحتالل االسرائيلي ثالثة قادة ميدانيين من كتائب الشهيد عز الدين القسام في قصف هذا وقد اغتال 

ونعت كتائب القسام في بيان عسكري صادر  .جوي استهدف سيارة كانوا يستقلونها جنوب قطاع غزة
مخيم القادة الميدانيين اسماعيل لبد وعبد اهللا لبد، من سكان : مشيرة إلى أن الشهداء هم, عنها شهداءها

  . الشاطئ والقائد الميداني محمد الداية من سكان حي مدينة غزة
المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم حمل في من غزة أن  2/3/2011وكالة سما اإلخبارية، وذكرت 

نسخة عنه حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا " سما "تصريح صحافي وصل 
ل العربية واإلسالمية على المستوى الرسمي والشعبي التخاذ مواقف وقرارات رادعة التصعيد داعيا الدو

  .لهذا االحتالل تتوازى مع معاناة الشعب الفلسطيني
وشدد على أن قصف االحتالل لسيارة في غزة وقتل من فيها جريمة متعمدة وتجرؤ على الدم الفلسطيني                 

  . الدولة الذي تمارسه حكومة االحتاللواستمرار ممنهج لسياسة القتل واإلجرام وإرهاب
وقال برهوم ان غياب العدالة الدولية والقرارات الرادعة لهذا االحتالل وعدم محاكمة أي من قياداته على                

اإلدارة األمريكية مطالبة بوقـف     "جرائمهم يعني مزيد من الدم الفلسطيني وقتل الفلسطينيين موضحا أن           
  ". لحكومة االحتالل ألن هذا يعني دعماً لإلرهاب وقتل الفلسطينيينكل أشكال الدعم المالي والعسكري

  
  تصويت مجلس األمن أكد عزلة إسرائيل واالنتخابات مدخل إنهاء االنقسام  :عباس .2

ان "أكد الرئيس محمود عباس امس خالل استقباله وزير التجارة الـصيني ده مينـغ               :  وكاالت -رام اهللا 
ودها من اجل انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من اجل مواجهة كـل             القيادة الفلسطينية تبذل كل جه    

ضرورة تتويج المصالحة الوطنية بـاجراء      "وشدد على    ".التحديات الصعبة المحيطة بالقضية الفلسطينية    
االنتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي تشكل المدخل الحقيقي النهاء االنقسام، ألن الـشعب الفلـسطيني              

  ".ن هو الحكم في كل القضايا الخالفيةسيكو
 لوقـف   إسـرائيل ان الفيتو االميركي جاء مخالفا لرغبة المجتمع الدولي في الضغط على            : "عباسوقال  

  ".نهبها لالراضي الفلسطينية، وعدم شرعيته وفق القانون الدولي
ي الدانة االستيطان    دولة الى جانب القرار الفلسطيني والعربي واالسالم       14ان تصويت   : "واضاف عباس 

  ".في مجلس االمن يؤكد شرعية الموقف الفلسطيني، وعزلة اسرائيل دوليا نتيجة سياستها االستيطانية
، إلى أن االستيطان المدان دوليا، يشكل عقبة رئيسية امام استئناف مفاوضات السالم النهاء              عباسوأشار  

واكـد   .ولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الـشريف     ، وإقامة الد  1967االحتالل االسرائيلي الذي بدأ العام      
ضرورة تحديد مرجعيات واضحة لعملية السالم، تستند إلى المرجعيات الدولية والقانون الدولي، واهمهـا   

ووقعت دولة فلسطين وجمهورية الصين  .حل الصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي على اساس حل الدولتين 
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 5.5مساعدات عينية من قبل الحكومة الصينية، إلى دولة فلسطين بقيمة           الشعبية، ظهر امس، اتفاقية تقديم      
  .مليون دوالر

 2/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

  المقبل" الرباعية" في بيان 67لبحث عن صيغة تتضمن حدود لجهود : أبو ردينة .3
اطـراف  "ان  " األيام"اكد نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريح لـ            :عبد الرؤوف أرناؤوط    

اللجنة الرباعية الدولية تبحث اآلن في صيغ لخلق مناخ يسمح بإعادة اطالق عملية الـسالم مـن جديـد                   
 عاصمتها القـدس    1967ان احدى الصيغ المطروحة تتحدث عن دولة فلسطينية على حدود           "منوها الى   "

وشـدد   ". اعتماد هذه الصيغةليس من الواضح حتى اآلن اذا ما كان سيتم      "غير انه اشار الى ان      " الشرقية
مطلوب بيان قوي من اللجنة الرباعية يلغي آثار البيان الهزيل السابق ويمهد الطريق             "ابو ردينة على انه     

 كحدود للدولة وعاصمتها القدس الـشرقية       1967لحركة سياسية قادمة على اساس االعتراف على حدود         
  ".ووقف االنشطة االستيطانية االسرائيلية

اطراف اللجنة الرباعية الدولية تحـاول اآلن ان تجـد صـيغة        ": "األيام"ؤول فلسطيني كبير لـ     وقال مس 
مقبولة على الفلسطينيين وعلى االسرائيليين وعلى االميركيين ايضا ولذلك فانه من السابق ألوانه الجـزم               

وفي هـذا    ".1967بالصيغة التي سيتم اعتمادها ولكن هناك ضغط من االتحاد االوروبي في اتجاه حدود              
 ولكن هناك   1967حتى اآلن ال ثقة لدينا بأن نحصل على بيان يتحدث عن حدود             : "الصدد قال ابو ردينة   

  ".مطالبات حثيثة من قبلنا في هذا االتجاه وايضا فان العديد من الدول تدفع في نفس االتجاه
 2/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
  تقوض حل الدولتين على األرض "إسرائيل"إجراءات : المالكي .4

رياض المالكي إن ما تحاول إسرائيل خلقه علـى األرض مـن            . قال وزير الشؤون الخارجية د    : رام اهللا 
  .خطوات أحادية الجانب يمنع قيام دولة فلسطينية وبالتالي يقوض حل الدولتين

راف دول العـالم    وأكد المالكي خالل استقباله، أمس، في مقر الوزارة، وزير الخارجية الروماني، أن اعت            
بالدولة الفلسطينية ال يعتبر خطوة أحادية الجانب كما تحاول إسرائيل أن تروج له وإنما هو يـدعم حـل                   

  .الدولتين
وأشار إلى استعداد القيادة للجلوس إلى طاولة المفاوضات إذا كانت مبنية على أسس واضـحة وهـي أن               

، وأن تـؤدي    67ية على أسـاس حـدود عـام         تكون محددة بسقف زمني نهاية شهر أيلول القادم، ومبن        
  .المفاوضات إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة والقدس الشرقية عاصمة لها ضمن حل الدولتين

 2/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

   بيد من حديدفي مخيم عين الحلوة  "فتح اإلسالم"بقايا سنضرب  :اللينو .5
مسلح الفلسطيني العقيـد محمـود عيـسى المعـروف          كشف القائد العام للكفاح ال    : بوال أسطيح  -بيروت

تحاول إعادة تجميع نفسها في مخـيم       ) فتح اإلسالم (بقايا التنظيم اإلرهابي المنحل     «، عن أن    »اللينو«بـ
بعض القوى التي لها مصلحة في اسـتهداف أمـن          «، الفتا إلى أن     »عين الحلوة للقيام بعمليات مشبوهة    
  .»)فتح اإلسالم(لعمليات ووراء إعادة إحياء المخيمات والجوار تقف وراء هذه ا

، »توتر أمني يشهده المخيم منـذ نحـو األسـبوع     «تحدث اللينو عن     »الشرق األوسط « وفي اتصال مع    
ـ  نحن نتمتع بغطاء فصائلي وشـعبي      «: ، قائال »الضرب بيد من حديد للقضاء على هذه البقايا       «متوعدا ب

وتعهد اللينـو   . »تص من كل عابث بأمننا أو بأمن اللبنانيين       ولن نسمح لهذه المجموعات بأن تتنفس وسنق      
، »إلقاء القبض على هذه العناصر وبفك كل التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من اإلسالم غطـاء لهـا                «بـ
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رسميا، فعلى ما يبدو فـإن أميـرهم أسـامة          ) فتح اإلسالم (على الرغم من إعالن حل تنظيم       «: وأضاف
ادة التحرك، لكننا نؤكد أننا سنكون له بالمرصاد ألنه وجماعته معروفون مـن             الشهابي تلقى أمرا ما بإع    

  . »قبلنا وسنقتص منهم
  2/4/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
    وعقد المجلس الوطني ينهي االنقسامالثورات العربية تخدم القضية الفلسطينية :القدومي .6

س الـدائرة الـسياسية لمنظمـة التحريـر         رئي) أبو اللطف ( حذر فاروق القدومي     :آسيا العتروس  -تونس
وخلـص الـى أن هـذه       . في بداياتها العربية  الفلسطينية أبو اللطف من صعاب وعقبات قد تواجه الثورات          

الثورات تؤكد أن العرب أمة واحدة وأنه ال بد أن تسير الجماهير نحو الوحدة وأن التجربة التـي نعيـشها                    
ي أن ثورة الشباب في مصر ستجعل مع الزمن كأن اتفاقات كامـب             واعتبر القدوم . اليوم تؤكد هذه الحقيقة   

، مضيفا أن أسوأ المواقف كانت تأتي من        "ليس كل ما يعرف يقال    "وقال  . ديفيد بين مصر واسرائيل لم تكن     
وشـدد علـى أن     . الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي كان يساعد في الحفاظ على أمن اسرائيل            

  ". تخطئ، وهي التي ستقرر التوجه العلماني أو الدينيبوصلة الجماهير ال "
هناك حراك سياسي مقيد بسبب االحتالل ولن يصل هذا الحـراك           : وعلى المستوى الفلسطيني قال القدومي    

لكـن الوسـائل    . حتى االن بالرغم من مناداة الجماهير الشعبية للقاعدة الفلسطينية بضرورة انهاء االنقسام           
نقسام ال يمكن ان تؤدي الى النتائج المطلوبة في اعتقادي اذ ال بد من عقد مجلس وطني                 المقترحة النهاء اال  

يضم جميع الفصائل المقاومة والشخصيات الوطنية النتخاب قيادة وطنية تمثل الجميع من خـالل اللجنـة                
  .عالتنفيذية، وليس هناك وسيلة اخرى يمكن ان تحقق التخلص من االنقسام بعيدا عن مشاركة الجمي

  1/4/2011القدس،فلسطين، 
  

  اختطاف أبو سيسي جريمة دولية : سفير السلطة بأوكرانيا .7
وصف سفير السلطة الفلسطينية في أوكرانيا السفير محمد األسعد اختفاء المهندس الفلسطيني : كييف

والجريمة الدولية، وحث " القرصنة المروعة"بـ" إسرائيل"ضرار أبو سيسي في أوكرانيا ونقله إلى 
  .لضمان إطالق سراحه وعودته بسالم" إسرائيل"السلطات األوكرانية على الضغط على 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده األسعد صباح الخميس في مقر وكالة إنتر فاكس، أكد خالله أن 
السلطة تنتظر ردا رسميا من الجانب األوكراني حول اختفاء أبو سيسي على األراضي األوكرانية 

  .شكل مفاجئ في أحد السجون اإلسرائيليةوظهوره ب
  1/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  األمن في غزة أكثر تماسكًا من نظيره في الضفة: مركز كارنيغي للسالم الدوليدراسة ل .8

 أظهرت دراسة دولية، صادرة عن مركز كارنيغي للسالم الدولي، أن األمن في قطاع غزة أكثر -غزة 
ه في الضفة الغربية، الفتة النظر إلى أنه يملك تسلسالً قياديا واضحا، وطور قدرات تدريبية تماسكًا من

  .وتخطيطية أكثر مهنية من قطاع األمن في الضفة
ويؤكد البروفيسور يزيد الصايغ، الباحث في مركز كارنيغي للسالم الدولي، وأستاذ دراسات الشرق 

في لندن، أن قوات األمن التابعة للحكومة برئاسة " كنغز "األوسط في دائرة دراسات الحرب في كلية
إسماعيل هنية استفادت من غياب الدعم الخارجي، الفتًا النظر إلى أن حماس، وليس الجهات الخارجة 
، "المانحة، هي التي تختار كيفية رسم السياسات والبرامج لقوات األمن تلك، وهي التي تحدد أولوياتها

  .أصبحت إعادة بناء ذاتية" الُملكية"ا الشعور بـنتيجة لهذ: "مضيفًا
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نسخةً عنها، فيما يتعلق بضبط المجتمع " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الصايغ في دراسة له تلقى 
إن قطاع األمن في الحكومة الفلسطينية بغزة أعيد بناؤه وهيكلته من دون مساعدة خارجية : "وبناء الدولة

ما "حقق أكبر قدر من التقدم رغم شح الموارد المتاحة لها "من الناحية التقنية ، مشيرا إلى أنه "تذكر
  ".اضطرها إلى ترشيد قطاعها األمني بمجمله

  إعادة بناء ذاتية
حقق القطاع األمني في غزة عملية إعادة بناء مسيرة ذاتيا تماما، بحيث : "وبالنسبة ألجندة اإلصالح، قال

، مبينًا أن هذا يقدم المزيد من "كبر ضمن منظومة أمنية واحدة موحدةباتت عناصره مندمجة بوضوح أ
التأكيد على حقيقة أن قطاع األمن الذي تديره حماس أظهر حتى اآلن أنه أكثر فعالية في استخدام الموارد 

  .البشرية المحدودة المتاحة لديه
من : "للتدخل الخارجي، وقال" ال"لم تواجها مشكلة قول " حماس"وأكد الصايغ أن حكومة هنية وحركة 

الواليات المتحدة (الواضح أن المقاطعة السياسية والمالية التي أقرتها اللجنة الرباعية للشرق األوسط 
 تقاطعت مع الحصار 2006) مارس(في نهاية آذار ) واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة

 المشترك على السفر عبر معبر رفح، وهي "اإلسرائيلي "-والحظر المصري" اإلسرائيلي"االقتصادي 
  ".كلها أمور جعلت االعتماد على الذات ضرورة مطلقة

وأشار الصايغ إلى أن الشرطة الجديدة التي أنشأتها حماس قامت بإعادة مركز عرفات للتدريب، 
" جل القيام بـالستيعاب المنتسبين الجدد، وفي المرحلة التالية أعادت تنشيط المديرية العامة للتدريب من أ

 ضابط 750لجميع فروع قوات أمن السلطة الفلسطينية، حيث خضع " التدريب األمني والمتخصص
  .2010 و2008التي أقامتها بين العامين " دورات التأهيل"متدرب إلى 
أنشأت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة معهد تدريب ضباط اإلسعاف وتأهيل : "وتابع الصايغ

أي الدفاع المدني، والخدمات الطبية -ئقين لتعزيز األجهزة المساعدة في قوات أمن السلطة الفلسطينية السا
األكثر إعجابا كان كلية الشرطة التي فتحت أبوابها "، منوها إلى أنه " التي تخدم الجمهور العام-العسكرية

عوا لبرنامج مدته ثالث سنوات  طالبا كي يخض150، ألول 2009من العام ) أكتوبر(في تشرين األول 
يتخرجون بعدها برتبة مالزم، حاملين معهم أيضا شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في علوم الشرطة 

  .واألمن
تدل على قدرة فعلية على التخطيط، فوزارة الداخلية تتمتع "وأشار الصايغ إلى أن هذه التطورات 

لطة الفلسطينية في غزة، حيث تقوم بتحديد المهارات باستقاللية حقيقية في وضع أهداف قوات أمن الس
التي هي في أمس الحاجة إليها، وبصياغة مضمون التدريب تبعا لذلك، مع الحفاظ على أعداد القوى 

  ".العاملة بما يتفق مع حدود الموارد والفرص المتاحة
عن تعدد الجهات المانحة األمنية في الضفة الغربية الناجم " المدارس"على النقيض من مزيج : "وأضاف

وعدم توحيد مناهجها، يبدو أن المهارات والمعرفة التي يكتسبها متدربو غزة يتم تكييفها لتتكامل مع 
  ".األساليب المحلية

 200 قامت قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة بقبول 2010مايو من العام / وبين الصايغ أنه في أيار
د مراجعة داخلية انتهت إلى أنها بحاجة إلى تحسين التوازن بين منتسب جديد في سلك الشرطة، بع

  .صفوف الضباط المقلدين وضباط الصف واألفراد
  نشاطات متنوعة

أكتوبر من العام /وأكد أنه وبحسب تقرير صدر عن وزارة الداخلية في غزة في منتصف تشرين األول
ذكر : "نهج مقارنة بالضفة الغربية، ويقول عن نشاطاتها يقدم مؤشرا مفيدا على االختالف في ال2010

 من موظفيها المدنيين منذ 333التقرير أن وزارة الداخلية أشرفت على ثماني عشرة دورة تدريبية لـ
 وهي نسبة كبيرة من مجموع أفرادها في مروحة المهارات تتراوح بين إدارة الوقت -بداية العام
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ة إلى التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي والتفويض والموارد البشرية وإدارة الميزانية المحوسب
الفعال للمرؤوسين، حيث خصصت الموارد المالية والمادية الشحيحة لذلك الغرض بمحض إرادته 

، مبينًا أن األمر الملفت هو إظهار قطاع األمن في "وجهوده ومن دون أن تحثه على ذلك جهات مانحة
  .فه قادرا على تأدية مهامه وتوفير الخدمة المهنيةغزة على الظهور أمام جمهوره بوص

ويرى الصايغ أن قطاع األمن في غزة يكشف عن معالجة معرفية الفتة للنظر، حيث يرى المشاكل 
ويشخصها على هذه النحو، ما يطلق عليه عملية تشاورية لبلورة الردود وتقييم النتائج، وتصفية أو تنقيح 

  .أو تعديل المقاربات األولية
 في إنهاء الفوضى المسلحة 2007يونيو من العام / وأشار إلى أن نجاح حكومة هنية منذ حزيران

والفلتان األمني اللذين سادا سابقا في قطاع غزة ناجم أساسا عن إنشاء تسلسل قيادي واضح، وعن تبعية 
  . ال لبس فيهقطاع األمن إلى السيطرة المدنية التي يمارسها وزير الداخلية المفوض تفويضا واضحا

إذا كانت قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة موحدة ومندمجة بشكل فعلي، فقطاع األمن في : "وتابع
الضفة الغربية منقسم بشدة، فالتوجيهات تهبط نزوال من القادة المنفردين والمعلومات تصعد صعودا 

  ".ن الفروع المختلفة في كلتا الحالتينعموديا إليهم، بقدر قليل من التنسيق الجانبي أو األفقي فيما بي
ال يقتصر على أن قنوات االتصال والتبعية العامودية هذه تعرقل تطوير قوات أمن "واعتبر أن األمر 

السلطة الفلسطينية وأدائها فحسب، بل تديم أيضا الضعف المزمن لوزارة الداخلية وتقوض محاوالتها 
  ".لتقديم خدماتها إلى الجمهور العام

اضطرت إلى ترشيد تنظيم "وضح أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية وأ
" حكومة"عملياتها نتيجة افتقارها لمساعدات خارجية كبيرة بخالف المساعدات التي تقدم ألجهزة فتح بـ 

  .فياض بالضفة
  قيادة جديدة

ي الشهيد سعيد صيام بإنشاء قيادة جديدة وأشاد الصايغ بالخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الفلسطين
فياض، " حكومة"للشرطة بإمرة اللواء الشهيد توفيق جبر الذي رفض التقيد بسياسة االستنكاف التي أقرتها 
  .منوها إلى أن الشهيد صيام منح جبر التفويض إلعادة تنظيم قوات أمن السلطة في غزة

قسام واألجهزة األمنية في غزة ساهم في تعزيز مكانة ولفت النظر إلى أن الفصل الرسمي بين كتائب ال
كما تقلصت قوات أمن "قوات األمن المحلية، والتي تتولى الصدارة في حفظ القانون والنظام العام، 

  ".السلطة الفلسطينية مما يزيد عن عشرة فروع إلى أربعة فقط
على النقيض من وزارة الداخلية : "غوفيما يتعلق بالرقابة العامة على أجهزة األمن في غزة، قال الصاي

في الضفة تمثل واحدة من الخطوات األولى التي اتخذها صيام في تعيين مراقب عام مفوض بهدف 
  ".فرض االنضباط داخل قوات أمن السلطة الفلسطينية

من الواضح أن الرجل الذي اختاره الوزير صيام كان الكادر المخضرم حسن الصيفي يمارس : "وتابع
ا داخل قطاع األمن تسنده مكاتب فرعية في كل محافظات غزة الخمستأثيرا كبير."  

عاد الفضل في التطورات جزئيا إلى : "وأشاد الصايغ بقوة شخصية الوزير الشهيد سعيد صيام، بالقول
قوة شخصية صيام، إال أنها انعكست أيضا إدراكًا بأن الشرعية المحلية للحكومة الفلسطينية برئاسة 

  ".ماعيل هنية تعتمد إلى حد كبير على إظهار اهتمام مقنع بالخدمة العامةإس
وبين أن الدوائر المدنية وإدارات الخدمات العامة بوزارة الداخلية في قطاع غزة تطورت بشكل مستمر 

  .رغم الحصار الصهيوني المفروض على القطاع ألكثر من خمس سنوات على التوالي
طرة المدنية من دون منازع حدوث تحول حقيقي في وزارة الداخلية أتاح فرض السي: "ومضى يقول

ويتمثل المظهر األكثر وضوحا على ذلك في تطوير خدمات اإلنترنت، لتمكين سكان غزة بمعدالت 
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وصول واستخدام عالية لشبكة االنترنت من تسجيل المواليد والوفيات وتقديم طلبات الحصول على 
  ". وتسجيل الشركات والمنظمات غير الحكومية وتقديم الشكاويجوازات سفر والوثائق األخرى

  مفارقة كبيرة
فياض بلغ ما يقارب " حكومة"م في 2010يوضح التقرير أن إجمالي النفقات لقطاع األمن خالل عام 

  . مليون دوالر132 مليون دوالر أمريكي في حين بلغت نفقات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة 956
غ أن منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم المستقلة في الضفة تعرضت إلى اعتداءات ويوضح الصاي

) مايو(فياض بعد كشفها بشكل متزايد عن االنتهاكات منذ أيار " حكومة"مباشرة من قبل أجهزة أمن 
  .الماضي

راد فياض، حيث قام مئات من أف" حكومة"ويضرب الصايغ في دراسته مثاالً النتهاكات أجهزة أمن 
م 2010من العام ) أغسطس(المخابرات العامة باللباس المدني بتفريق تجمع سياسي في رام اهللا في آب 

  .تعرض خالله صحفيون ومراقبون لحقوق اإلنسان إلى االعتداء عليهم
ويرى معد الدراسة من خالل هذا الحدث أنه دليل على مدى الضعف الذي وصلت إليه السيطرة المدنية 

  ".أن الهجوم تم بتحريض من بعض مستشاري عباس: "األمن في الضفة الغربية، مضيفًاعلى أجهزة 
فياض واألجهزة األمنية في قطاع غزة في امتالك القرار، فيجد " حكومة"ويقارن الصايغ بين أجهزة أمن 

حدد أن األجهزة األمنية في غزة ليست متفوقة من ناحية المعدات والتجهيزات، لكنها هي وحدها التي ت
هدفها واتجاهها حسب سياسة الحكومة، موضحا أن امتالك الحكومة الفلسطينية قراراها ساعد في نجاح 

  .قطاع األمن في تشكيل نظام متكامل ومترابط
يالحظ مستشار أجنبي يعمل مع قطاع األمن في الضفة أن الفلسطينيين ال : "في المقابل يقول الصايغ

  ".وزارة الداخلية وال فياض والرئيسيسيطرون على قطاعهم األمني، ال 
إن منسق األمن : "والسؤال إذن من المسيطر على أجهزة األمن في حكومة فياض؟؟ يضيف الصايغ

األمريكي وبعثة الشرطة األوروبية وبعض األجهزة األمريكية مثل وكالة االستخبارات األمريكية، هي 
  ".من في الضفة الغربيةالتي تتحكم بأهداف وأولويات ومحتوى وتطوير قطاع األ

ويرى الباحث أن إعادة توحيد قطاعي األمن في الضفة وغزة يطرح أسئلة محرجة، أولها أنه من 
إلى الخدمة " التزام المنازل"الصعب تبرير إعادة المنتسبين إلى قوات األمن في غزة ممن تقيدوا بسياسة 

ينية أثبتت أن معظم األفراد الغائبين فائض عن الفعلية طالما أن قطاع األمن الذي تقوده الحكومة الفلسط
  .الحاجة

 في المائة من 40أما ثاني األسئلة التي يطرحا الباحث، أن تقديرات أولية تشير إلى أن ماال يقل عن 
فياض تذهب إلى النفقات التشغيلية للمانحين " حكومة"القيمة االسمية للمساعدات الغربية لقوات أمن 

وثالث التساؤالت التي  .كاالت المتعاقدة واألجور واليوميات للمستشارين األجانبوأرباح الشركات والو
ما المبرر الذي يمكن تقديمه الستبدال أو إخضاع وزارة الداخلية في غزة، والتي تعمل "يطرحها الصايغ 

حد تعبير على " كوزارة حقيقية وقادرة على تقديم الخدمات الفعالة بنظيرتها الفاشلة في الضفة الغربية؟
  .الباحث

 31/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المصالحة بحاجة إلنهاء االعتقاالت والتنسيق األمني: أبو عبيدة .9
رهن الناطق اإلعالمي باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس : غزة

 غزة من اجل اتمام المصالحة أبوعبيدة نجاح زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى
  . الفلسطينية بإطالق سراح مئات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية
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وشدد أبو عبيدة في تصريحات صحفية له في قطاع غزة على أهمية حل ملف االعتقال السياسي في 
ث عن المصالحة وهي تعتقل أن تتحد" فتح"إنه عار على جبين سلطة : "الضفة إلنجاز المصالحة، وقال

لألسف عباس ال يجد من يصدقه : "وأضاف". المجاهدين، وتحمي االحتالل من خالل التنسيق األمني معه
ألن أجهزته األمنية تعتقل المقاومين الشرفاء وتستمر باستدعائهم ومالحقتهم من خالل التنسيق األمني مع 

  ". االحتالل
ستبقى فقط مجرد فقاعات وحبر على ورق إذا لم تكن "للمصالحة وأشار أبو عبيدة إلى أن دعوة عباس 

مشفوعة بأداء على األرض من خالل وقف االعتقال السياسي والمالحقة األمنية للمقاومين ووقف التنسيق 
  ".مع االحتالل

سير على صعيد آخر اتهم أبو عبيدة القادة اإلسرائيليين بالكذب بشأن اتمام صفقة الجندي اإلسرائيلي األو
لدى المقاومة جلعاد شاليط، وأشار إلى أن خروجهم بين الحين واآلخر عبر وسائل اإلعالم الصهيونية، 

  .في أحاديث يدعون فيها حرصهم على إتمام الصفقة، هو خداع لشعبهم
وشدد أبو عبيدة أن أمنياتهم بتحرير شاليط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت أمنيات اولمرت وليفني من 

بإمكان قادة االحتالل : "وقال. مالً في الوقت ذاته االحتالل المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقةقبل، مح
  ". أن يتخذوا قراراً جريئاً باالستجابة لمطالب فصائل المقاومة

  1/4/2011قدس برس، 
  

   فشلت وال عودة لها"صفقة شاليط" في الوساطة األلمانية: أبو مرزوق .10
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

فشل الوساطة األلمانية في صفقة تبادل األسرى التي كان يقوم بها المسؤول األلماني غرهارد » الحياة«
هو لم ينجح في (...) ال عودة للوسيط األلماني ألن مساعيه فشلت «: »الحياة«كونراد، موضحاً لـ 

  .»ة تبادل األسرى، ولم يتمكن من إحداث أي اختراق بهتحريك ملف صفق
وأضاف أن الوسيط في صفقة التبادل التي يفترض من خاللها إطالق أعداد كبيرة من األسرى 
الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية في مقابل إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت 

تبنى مواقفه عوضاً عن «بل » الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهولم ينجح في تغيير مواقف رئيس «
  . »التصدي لها

  2/4/2011الحياة، لندن، 
  

  ال شروط لحماس لزيارة عباس إلى غزة  :برهوم .11
بعرقلة زيارة محمود عباس إلى " فتح"حركة ل  فوزي برهوم االتهام الناطق باسم حركة حماسوجه: غزة

اتخذت الخطوة " حماس"، مشيرا إلى أن  التي تطلبها مقابل إنجاز الزيارةالشروطمن خالل قطاع غزة 
المنتهية -األولى إلنهاء االنقسام من خالل دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للقاء الرئيس 

  . محمود عباس في غزة أو في أي مكان آخر-واليته
 هنية تضمنت زيارة عباس لغزة إلجراء االنتباه إلى أن مبادرة  ولفت برهوم في تصريح صحفي

  .حوارات شاملة على جميع القضايا العالقة لتتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية
وعباس يناورون إعالميا من خالل ادعائهم بأنهم يريدون زيارة غزة، وعزا ذلك إلى " فتح"وبين أن 

وأضاف برهوم أن  )".إسرائيل(وعلى نفسها ألمريكا " فتح"االلتزامات األمنية التي قطعتها سلطة "
  ليس لديها شروط لزيارة عباس لغزة، ولكنها بحاجة لترتيبات سياسية وأمنية، حتى تكون الزيارة " حماس"

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2103:         العدد       2/4/2011 السبت :التاريخ

للترحيب بزيارة عباس تهرب من " حماس"بموقف رسمي من " فتح"مطالبة "ناجحة، واعتبر أن 
  ".المصالحة، ألن هنية قدم الدعوة بشكل رسمي

  1/4/2011لسطيني لإلعالم، المركز الف
  

  نحن في حلٍّ من التهدئة  :"الديمقراطية" .12
عملية - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -استنكرت كتائب المقاومة الوطنية : غزة

وأكدت في بيان وصل  .التي نفذتها طائرات االحتالل اإلسرائيلي الليلة وسط قطاع غزة" الجبانة"االغتيال 
  .في حٍل من أي تهدئة مع االحتالل، وأن ردها لن يطول على جريمة االغتيال"نسخة عنه، أنها ) صفا(

اغتيال ثالثة من عناصر وحملت الجبهة الديمقراطية االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة 
ة مع االحتالل، ودراسة سبل  وتبعاتها، داعية الفصائل الفلسطينية إلعادة النظر في التهدئالقسام في غزة

  .الرد على جرائمه المتواصلة
  2/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  من حماس بالضفة قيادياًاالحتالل يعتقل  .13

قامت قوات االحتالل أمس باعتقال القيادي في حركة حماس برام اهللا، محمد أحمد الريان بعد : رام اهللا
  .سجون عباسأمضى شهرين في بعد أن أيام على اإلفراج عنه 

  1/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عباسرئيس وأعضاء المحكمة الحركية لفتح يؤدي القسم أمام  .14
أدى رئيس وأعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح، الجمعة، القسم أمام الرئيس محمود عباس : رام اهللا

 منه، 7ادا إلى قانون المحكمة الحركية المادة رئيس حركة فتح، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، استن
بأن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الحركية القسم، قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس الحركة، 'والتي تنص 
  .'أو من ينوبه

نجاة أبو بكر، وأحمد . القاضي علي مهنا رئيس المحكمة، ونايف الجياوي، ود: وأدى القسم كل من
ز، ونادية الخياط، ومازن عز الدين، وطالل أبو عفيفة، وسعيد المالكي، على أن الصياد، وصائب العاج

  .يؤدي كل من محمد القدوة، وعبد الرحمن أبو النصر المتواجدين في غزة القسم الحقا
  1/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
  ريخ فلسطينتحالف القوى الفلسطينية يطالب األونروا بتدريس تا: لبنان .15

نظمت قوى التحالف الفلسطيني واللجنة الشعبية في مخيم الجليل في بعلبك أمس، مسيرة تحت عنوان 
  .»عائدون إلعادة تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في مدارس األونروا«

ونروا سياسة األ«والقى أمين السر لقوى التحالف الفلسطيني وليد عيسى كلمة أكد فيها رفض الفلسطينيين 
في مجال تدريس تاريخ وجغرافية فلسطين، باإلضافة إلى سياسة تقليص خدماتها تجاه أبناء الشعب 

اننا طالبنا مراراً بإعادة إدراج مادة التاريخ والجغرافيا إلى ساعات التدريس «، مشيراً إلى »الفلسطيني
. » واالمتحانات في المدرسةالكاملة في كافة مراحل التعليم، وأن تحتسب كأي مادة من ضمن العالمات

الدولة اللبنانية بالوقوف إلى جانب الالجئين الفلسطينيين في وجه سياسة األونروا، «وطالب عيسى 
  .»ومساعدة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على تاريخه وذاكرته

  2/4/2011السفير، بيروت، 
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  عملياً وإيديولوجيا لحماسالجماعات السلفية في غزة تشكل تهديدا : مجموعة األزمات الدولية .16
نوهت منظمة دولية إلى أن المجتمع الدولي، أوروبا والواليات المتحدة األمريكية على : القدس المحتلة

البديل لحركة حماس في غزة ليس فقط أو بالضرورة فتح وانما أيضا "وجه الخصوص لم يفهموا أن 
  ".هاجماعات اسالمية اكثر تشددا لديها كل المصلحة في مكافحت

فيما يسعى المجتمع الدولي بحثا عن وسيلة جديدة لمعالجة اإلسالم السياسي في أعقاب "واضافت 
، حسبما جاء في تقرير أخير "التحوالت في العالم العربي، فإن قطاع غزة سيكون مكانا جيدا للبدء منه

  .لمجموعة االزمات الدولية يتناول تأثير الجماعات السلفية الجهادية في القطاع
بتبنيها توجها مسلحا اكثر "ووفق التقرير الذي نشرته وكالة آكي اإليطالية لألنباء، فإن الجماعات السلفية 

بينما اليتحقق "من حماس، فان هذه الجماعات تشكل تهديدا عمليا وايديولوجيا للحركة نفسها، واضاف 
ى ، فإن التوقعات التي ال هوادة فيها تقدم نحو تطبيع الحياة، واالنخراط مع العالم أو تحقيق تبادل األسر

  .، على حد وصف مجموعة االزمات"تجعل من السلفيين الجهاديين جماعة أكثر جاذبية للمسلحين
ان سياسة المجتمع الدولي في صد حماس وعزل غزة كانت ضالة من "وشددت االزمات الدولية على 

فة الى اجبار الغزيين بالعيش على الكفاف، باالضا. البداية، ألسباب عددتها مجموعة األزمات منذ زمن
فإنها لم تضعف الحركة االسالمية، او تخفف قبضتها على قطاع غزة ، او تعزز حركة فتح أو تقدم 

  ". عملية السالم
إلى كل ذلك، يتعين علينا أن نضيف ايضا المساعدة التي قدمت للسلفيين الجهاديين، الذين "ونوهت 

لعالم الخارجي والعبث الواضح الستراتيجية حماس في تحقيق المزيد من استفادوا من عزل غزة عن ا
االنخراط مع المجتمع الدولي ، وتحجيم وحتى وقت قريب، الهجمات ضد اسرائيل والحد من سياسات 

ليس هناك ما يضمن بأن إشراك حماس سياسيا "، ورأت أنه "االسلمة التي دعا اليها قادة اكثر تحمسا
غزة من شأنه أن يؤدي بالحركة اإلسالمية إلى مزيد من البراغماتية أو يقلل من وتطبيع الوضع في 

  ". جاذبية بدائل أكثر تطرفا، ولكن األمر يستحق المحاولة
  1/4/2011وكالة قدس نت، 

  
  نتنياهو يطالب مون بمنع إبحار سفينة الحرية تجاه غزة .17

، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون طالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو:  أبيبلت
  .بوقف األسطول البحري الذي سيتوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنها

قال نتنياهو لمون، خالل اتصال هاتفي أجراه معه، اليوم الجمعة، حسب بيان أصدره مكتبه، إن بعض 
 استفزاز إسرائيل، مدعيا أن الجهات التي تقف وراء هذا األسطول هي منظمات إسالمية متطرفة، هدفها

  .الهدف من اإلبحار هو تفجير الوضع في المنطقة
وقتلت تسعة مواطنين أتراك كانوا ' مرمرة'يذكر أن حكومة إسرائيل سبق وسيطرت على سفينة الحرية 

  .على متنها أثناء إبحارها نحو القطاع، ما أدى إلى تدهور العالقات بين تركيا وإسرائيل
  1/4/2011، )وفا(والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء 

  
  أبو سيسي زود المخابرات بمعلومات هامة عما يدور داخل حماس: باراك .18

قال وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود باراك، الجمعة، إن اعتقال المهندس : الناصرة ـ زهير أندراوس
لديه معلومات حساسة وداخلية الفلسطيني ضرار أبو سيسي، ليس له عالقة مباشرة بقضية شاليط، لكن 

جاءت أقوال باراك . عما يجري في حركة حماس ولهذا قيمة هامة، وليس بالضرورة في قضية شاليط
  .في حديث لإلذاعة العبرية العامة أمس

  2/4/2011، القدس العربي، لندن
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  حفات جلعادباراك يؤيد هدم مستوطنة  .19

حفات جلعاد مستوطنة ايهود باراك في بيان تأييده لهدم اكد وزير الدفاع االسرائيلي : الخليل ـ وكاالت
  ".الحكومة ان تبسط سلطتها على مواطنيها"وقال انه على 

لن نسمح للمواطنين بأخذ القانون بأيديهم وال نريد ان تسيطر علينا الفوضى واعتقد ان اعمال : "اضاف
  ".ل الضفة الغربيةالشغب ال تضر فقط بسلطة القانون بل تسيء ايضا لالستيطان في شما

  2/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  االحتالل يعترف بمسؤوليته عن التصعيد األخير أمام حركة حماس .20
أمس الجمعة، عن مصادر قيادية في المنطقة الجنوبية لجيش " يسرائيل هيوم"نقلت صحيفة  ":الناصرة

تصعيد االحتالل مع حركة حماس االحتالل اإلسرائيلي اعترافها بأن جيش االحتالل هو الذي بادر إلى 
  .في األيام األخيرة

قالت المصادر للصحيفة، إن التصعيد األخير في قطاع غزة هو ثمرة عمل إسرائيلي بالذات، وحسب 
ضابط كبير في القيادة الجنوبية، فقد شعرت حماس بالضغط جراء التغيير في السياسة اإلسرائيلية وبحثت 

واعترف الضابط بان إطالق قذائف الهاون نحو ". يهالدليس مقبوال "لي عن رد يظهر أن الهجوم اإلسرائي
أدى " خطأ في التفكير"حي الشجاعية ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين غير مشاركين في القتال، كان 

  .بالهجوم على موقع مأهول لحركة حماس. إلى تصعيد
. ن الهجوم على موقع حماس كان مبرراإنه حتى لو أدى هذا إلى تصعيد، فا" الضابط الكبير"ادعى 

فالجولة األخيرة كانت تستحق هذا وذلك كي يبذلوا الجهد الالزم لخلق هدوء حقيقي ومن أجل اال نعيش 
  .سرائيلي، حسب تعبير الضابط اال"نحن في توتر متى سيسقط القسام التالي

  2/4/2011، الغد، عمان
  

  لم يسفر عن وقوع إصابات انفجار قرب بيت تسيبي ليفني في تل الربيع .21
" تسيبي ليفني"ُسمع بعد ظهر اليوم الجمعة دوي انفجار قرب منزل رئيسة المعارضة الصهيونية : القدس

  .1948داخل األراضي المحتلة منذ عام " تل أبيب"في تل الربيع 
صهيونية قالت اإلذاعة العبرية إن الحادث لم يخلف إصابات، الفتة إلى أن قوات كبيرة من الشرطة ال

  .شرعت بأعمال التمشيط في المكان) الشاباك(ووحدة حراسة الشخصيات التابعة لجهاز األمن العام 
ذكرت وسائل إعالم عبرية أن مجهولين ألقوا مفرقعات تجاه منزل ليفني التي لم تكن موجودة داخله، 

  .دون أن يتضح دوافع ذلك
  1/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الطيبة ب دونماً للبيع117 تعرض  اإلسرائيلية سلطة الضرائب:ني الديمقراطيالتجمع الوط .22

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الطيبة أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن سلطة الضرائب 
  ).قيد البناء( دونماً جنوب المدينة، تم احتجازها يقع فيها مسجد 117أعلنت مناقصة لبيع 

قام التجمع كخطوة أولية . 17/4ت المتوفرة لدى التجمع فإن المناقصة ستغلق يوم حسب المعلوما
باالتصال بعدة محامين من المدينة الستصدار أمر احترازي لتجميد المناقصة حتى استيضاح مالبساتها، 

  .خصوصاً وأن القضية يشتم منها رائحة مخطط جهنمي لالستيالء على المزيد من أراضي الطيبة
لتجمع في الطيبة ألصحاب األراضي في المنطقة مطالباً بسرعة االتصال به وتزويده بالمعلومات وتوجه ا

  .المطلوبة بهدف التحريك سريعاً واتخاذ كافة اإلجراءات لمنع بيع األراضي
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دعا عضو المكتب السياسي للتجمع وابن مدينة الطيبة، أيمن حاج يحيى، أصحاب األراضي في تلك 
  .ر المستندات والمعطيات الالزمة لوقف المناقصة على وجه السرعة قبل فوات األوانالمنطقة إلى توفي

  2/4/2011، 48موقع عرب
  

  تنجرف نحو تورط بري طويل المدى في ليبيا  الواليات المتحدة:ير إسرائيليرتق .23
 باراك أنه بالرغم من الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي،» إسرائيلية«قدرت محافل أمنية وعسكرية 

أوباما، الذي يتضمن إعالناً بنقل إدارة الحرب في ليبيا إلى الحلفاء األوروبيين، عبر حلف الناتو، إال أن 
العمليات العسكرية األمريكية في األيام األخيرة، والرد العسكري للقذافي عليها، يقودان إلى اتجاه واحد 

، حيث إنها باتت »ي األمريكي في الحربتزايد وتعميق لالنجراف العسكر« فقط، يتمثل بما وصفته 
  !على ُبعد خطوة واحدة ال أكثر من حربها الثالثة التي تشنها في العالم اإلسالمي

يشير إلى القيام بخطوتين عسكريتين » البنتاغون«إلى أن هناك تفكيراً في » اإلسرائيلية«ولمحت األوساط 
  : بـلمنع االنزالق األمريكي في الحرب البرية، تتمثالن

 مواصلة القصف الجوي والبحري ضد جيوش القذافي لمنعها من العودة للتحرك مجدداً، ألن من غير -1
  .الممكن االعتماد على جيوش وقوة النيران البريطانية والفرنسية، وعلى باقي دول الناتو

ل والمرشدين  إقامة ُأطر عسكرية نظامية من الثوار، ما سيجبر واشنطن على دعمهم بالسالح واألموا-2
العسكريين، وإال فستضطر الواليات المتحدة األمريكية للدفع بقوات برية كبيرة إلى ليبيا، لتصبح 

  .المسيطرة على شرق البالد
  :أن القذافي سيقوم بواحدة من الخطوات الثالث التالية أو بها جميعاً، هي» إسرائيلية«أوساط توقعت و
  .نسية في الشرق األوسط، مثلما وعد عشية الحرب ضده ضرب أهداف أمريكية، بريطانية، وفر-1
  . استخدام شبكات ليبية في أوروبا ضد أهداف أمريكية-2
، وإدارة ما وصفتها »سبها« انسحابه وعائلته ورؤساء القبائل الموالية له إلى عمق صحراء -3
  .»حرب البقاء«بـ

  1/4/2011، األمان، بيروت
  

  نورات محاكمها التي تناصر قضايا فلسطيني تنقض قرا"إسرائيل": تقرير حقوقي .24
، رغم "واحة الديمقراطية"طالما تتبجح إسرائيل بوصف ذاتها على أنها :  برهوم جرايسي-الناصرة 

، ورغم ان ال حاجة لجهد 48احتاللها الشرس وسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد فلسطينيي 
ا المزعومة، إال أن تقريرا حقوقيا صدر أمس يسلط ضوءا كبير إلثبات زيف مزاعم إسرائيل بديمقراطيته

آخر، على سياسة العربدة والتنكيل التي يتبعها نظام الحكم، بعدم انصياعه لقرارات محاكم إسرائيل نادرة 
  .اصال، تصب في صالح الفلسطينيين

ة، يهوديت عن تقرير جديد أعدته مسؤولة سابقة في النيابة اإلسرائيلي" هآرتس"كشفت أمس صحيفة 
كارب، تعدد فيه سلسلة من قرارات محكمة العليا اإلسرائيلية التي رفضت إسرائيل تطبيقها في السنوات 

  .األخيرة
، قرارا يلزم 2003، كانت المحكمة العليا قد اصدرت في العام 48فعلى مستوى قضايا فلسطينيي 

، بسبب عدم 48يا لقضايا فلسطينيي الحكومة بتصحيح غبن ضد العرب، إثر التماس للجنة المتابعة العل
، وهي مناطق تحظى بميزانيات اضافية نتيجة ظروفها "ذات افضلية"ضم الحكم لبلدات عربية إلى مناطق 

االقتصادية االجتماعية، وكانت المناطق التي حددتها الحكومة آنذاك، كما اليوم بطبيعة الحال، مناطق 
  .لم تطبق القرار حتى اليوميهودية فقط، إال أن الحكومة اإلسرائيلية 
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 ببناء مدرسة 2007كذلك فقد تعهدت الحكومة اإلسرائيلية أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية، في العام 
عربية للمرحلة الثانوية في القرية العربية أبو تلول في صحراء النقب، على أن يتم البناء في العام 

  .، إال أنه حتى اآلن لم يتطبق القرار2009
، ألزمت المحكمة العليا الحكومة اإلسرائيلية بشق شارع إلى مدرسة في قرية الفرعة 2005 العام وفي

في صحراء النقب، وهي من القرى التي ترفض الحكومة االعتراف بوجودها على االرض، بهدف 
يتوجهون اقتالع اهلها، إال أن الحكومة لم تطبق هذا القرار أيضا حتى اآلن، وما يزال الطالب واألطفال 

  .إلى المدرسة عبر طريق وعرة وصعبة
الحقوقي الفلسطيني، ألزمت المحكمة العليا " عدالة"، وفي اعقاب التماس تقدم به مركز 2001وفي العام 

الحكومة بتعيين عرب في مجالس ادارات الشركات الحكومية اإلسرائيلية، ووقف التمييز الحاصل 
من القوة العاملة في إسرائيل، إال أن الحكومة نقضت هذا  % 15ضدهم، ورغم ان العرب يشكلون نحو 

  .في مجالس ادارات هذه الشركات % 4القرار، وال تتعدى نسبتهم 
وبطبيعة الحال فإن الوضع ال يختلف ال بل أكثر، في ما يتعلق بقرارات تتعلق بالضفة الغربية والقدس 

قضي بتغيير مسار جدار الفصل العنصري  اصدرت المحكمة العليا قرارا ي2007المحتلة، ففي العام 
القائم على اراضي قرية بلعين جنوب رام اهللا، وهذا ما يعيد قسما من االراضي وليس كلها، ورغم مرور 

كذلك نقضت حكومة االحتالل .  أربع سنوات على القرار، إال أن سلطات االحتالل لم تطبق القرار
 استولت عليها عصابات المستوطنين إلقامة بؤر قراري محكمة عليا بتحرير ارض فلسطينية خاصة

استيطانية، ففي حالة واحدة جرى شق شارع، بتمويل من حكومة االحتالل، وفي حالة ثانية جرى بناء 
عشر بيوت، وصدر قرار بعدم إسكان هذه البيوت بالمستوطنين، ولم تطبق حكومة االحتالل القرار، 

الحظر على وزير الحرب إيهود باراك وقائد المنطقة الوسطى وادعت أن القرار يعني من ناحية قضائية 
  .في جيش االحتالل من السكن في هذه البيوت، كون أن االلتماس كان ضدهما

كذلك فقد نقضت حكومة االحتالل قرار المحكمة العليا، التي تضمن تعهدا من الحكومة ذاتها، بشأن معبر 
عفاط في القدس المحتلة، فالحاجز جرى فتحه بعد أكثر احتاللي عند جدار الفصل العنصري في ضاحية ش

 ساعة، إال أن حكومة االحتالل تبقيه في ليال 24من عام ونصف العام، ورغم أن القرار بفتح المعبر 
  .كثيرة مغلقا، وتتخذ اجراءات تباطؤية للتنكيل بالجمهور الفلسطيني

  2/4/2011، الغد، عمان
  

   تضع خطة لسيناريوهات الصدام مع مصر"إسرائيل" :يةالعسكر" جينس ديفنس ويكلي"مجلة  .25
العسكرية المتخصصة أن الجنرال بني غانتس رئيس األركان » جينس ديفنس ويكلي«ذكرت مجلة 

اإلسرائيلي الجديد يتوقع أن يواجه العديد من التحديات في مستهل قيامه بمهام منصبه، بما في ذلك تحقيق 
ع تصور للرد اإلسرائيلي على الظروف المتغيرة في الشرق األوسط، أبرز مهمة عهد بها إليه، وهي وض

  .وبصفة خاصة مواجهة ما وصف بتهديد من مصر
 فبراير الماضي، طلبت منه الحكومة 14وأوضحت المجلة أن غانتس فور توليه مهام منصبه في 

ات متعددة، من بينها اإلسرائيلية تطوير خطة تمتد سنوات عدة، تشمل الردود اإلسرائيلية على سيناريوه
  .سيناريو يتضمن اتخاذ مصر لمواقف معادية من إسرائيل

وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أنه لم تصدر في مصر أية تصريحات تشير إلى أنها تعتزم إلغاء 
 عاما مضت، إال أن العديد من الدوائر 30معاهدة السالم المبرمة بينها وبين إسرائيل، التي تعود إلى

إلسرائيلية تشعر بالتوجس من أن الحكومات المصرية المقبلة، بصفة خاصة إذا شملت عناصر إسالمية ا
  .معروفة بعدائها إلسرائيل، قد تتخذ مواقف مخالفة بشكل نوعي لما كان يعتمده النظام المصري السابق
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ريجية، مع إعادة أن تكون أي عملية إعادة هيكلة للجيش اإلسرائيلي تد» جينز ديفنس ويكلي«وتوقعت 
  .النظر في العديد من الخطط اإلسرائيلية بما يتناسب مع أية تغييرات في هيكل القوة

وتوقعت المجلة، أيضا، أن يتمثل أحد االحتماالت في هذا الصدد في إعادة تشكيل الفرق الثالث التي 
  . العتبارات تتعلق بالميزانية2003كانت إسرائيل قد حلتها في عام 

مال آخر هو شراء إسرائيل لعشرات الطائرات المقاتلة لتشكيل ردع تقليدي على حدودها وهناك احت
  .الجنوبية

 200ويذكر أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك قد طلب من الكنيست اإلسرائيلي اعتماد مبلغ 
سرائيلية على مليون دوالر أميركي إضافي للمساعدة في عملية إعادة الهيكلة، بينما وافقت الحكومة اإل

على » نمر« فبراير الماضي لشراء ناقالت جنود مدرعة من طراز 15 مليار دوالر في 2,76تخصيص 
امتداد السنوات العشر المقبلة من شركة جنرال داينمكس األميركية في إطار عقد تمت ترسيته على هذه 

  .2010الشركة في أكتوبر 
سرائيلية استجابة للتغيرات في اإلستراتيجية اإلقليمية من ومن المحتمل أن تشمل أي عملية إعادة هيكلة إ

  .جانب الواليات المتحدة
  2/4/2011، البيان، دبي

  
  على المنطقة يتطلب منها اتخاذ خطوات استباقية" اإلسالميين"تشاؤم صهيوني من سيطرة  .26

  "إسرائيل"ق على سيفرض واقعاً جديداً غير مسبو" المعابر اإلستراتيجية"سيطرة القوى المعادية على 
ألمحت أوساط صهيونية إلى تقدير يشير بإمكانية القوى اإلسالمية في المنطقة العربية على السيطرة على 
الدول التي تشهد اضطرابات داخلية، كونها القوى الوحيدة القادرة على العمل، معتبرةً بأن وقت السيطرة 

، السيما "تقدير تكتيكي ال نتيجة قرار استراتيجي"كمصر وتونس هو نتيجة " دول مفتاحية"اإلسالمية على 
  .من النشوء" اإلسالميين"مع عدم وجود معطيات تُمكّن حركات مناوئة لـ

مستشار رئيس الحكومة األسبق، اسحق رابين، للشؤون العربية، أوري لوبراني، أكّد بأن هذه القراءة 
 عن المعاني الكامنة في اإلجراءات التي أن تفحص عن قرب" إسرائيل"تقتضي من " المتشائمة الواقعية"

  :  معابر إستراتيجية، هي4تحدث في الدول العربية من وجهة نظرها، ألنها كأكثر دول الغرب متعلقة بـ
التي تمكن من تحرك أسطول روسي إلى البحر المتوسط، ومنه إلى ما وصفتها : مضايق البحر األسود•
  . في تركيا" السلطة اإلسالمية"بـ
معادي " إسالمي"حيث النظام المؤقت في مصر الذي سيحل محله في شبه يقين نظام :  السويسقناة•
  ".إسرائيل"لـ
التي تصل البحر األحمر بالمحيط الهندي، وهي ليست بعيدة عن اليمن، وهي : مضايق باب المندب•

  .الدولة التي سيحدث فيها سقوط النظام التالي في المنطقة
ج العربي، وهو معبر النفط األهم في العالم، وأحد جانبيه في يد النظام منفذ الخلي: مضيق هرمز•

  .اإليراني
كما أن عبور السفينتين الحربيتين اإليرانيتين قناة السويس الشهر الماضي، وحقيقة أن ما يوصف 

 قد طبق في مضيق باب المندب، يقتضيان تفكيراً 1973في حرب " إسرائيل"على " الحصار البحري"بـ
من أجل االستعداد لكل مجابهة ممكنة، ألنها ليست معفاة من إعداد خطط " تل أبيب"اتيجياً جديداً في استر

  .ألوضاع ممكنة ومحتملة، لتأمين مسارات النفط في المنطقة
  :سياسة إغماض العين

، "مستوطنة أريئيل"الذي يعمل محاضراً في قسم الشرق األوسط في المركز الجامعي في " لوبراني"وقدر 
الذي سينشأ في مصر بشرعية دولية، " النظام اإلسالمي"إذا ما حظي " إسرائيل"أن المخاطر قد تزيد على 
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حيث لن يعلن إلغاء اتفاق السالم معها، بل سيعمل فقط على إضعافه بحيث تقع المسؤولية فيه عن إلغائه 
تغمض عينها عن نقض طفيف ، وهو ما يتطلب منها أن تستعمل سياسة معتدلة حذرة، بأن "إسرائيل"على 

التفاق السالم، وأن تعبر علناً عن اهتمامها باستمرار دور مصر وسيطة في إجراءات سياسية إقليمية؛ 
وفي اآلن نفسه استكمال إنشاء جدار حدودي بين الدولتين، ومضاءلة مراكز االحتكاك المحتملة، مع 

  . أي تأثير في قرار مصري سلبيالحرص الشديد على أن الخطوات التي ستأخذها لن يكون لها
أخيراً، فإنه مهما تكن التطورات السياسية، فمن الضروري الفهم بأن المنطقة تعمل اآلن بحسب قواعد 
سياسية جديدة وفي غاية الجدة، وهذا الوضع يقتضي اتخاذ قرارات وصوغ تفكير استراتيجي يستبق 

  .األحداث
  لقناة األولىا                                       

 31/3/2011، 2217التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

  مخطط إسرائيلي لمصادرة مليون دونم بالنقب .27
ـ   : أم الفحم -محمد محسن وتد    30 ليوم األرض التي تصادف اليـوم األربعـاء          35تزامنا مع الذكرى ال

 .ي العرب بالنقب  آذار، كشف النقاب عن مخطط إسرائيلي يقضي بمصادرة مليون دونم من أراض           /مارس
 ويترأسها القاضـي    2008ويندرج المخطط ضمن توصيات لجنة غولدبيرغ الحكومية، التي أقيمت عام           

 ألف يهودي بالنقب خـالل العـشر سـنوات          300وتتطلع إسرائيل لتوطين     .المتقاعد ألعيزر غولدبيرغ  
  .السكان العربالمقبلة، وستعجل في تطبيق التوصيات المذكورة بعد فشلها بكسر صمود ونضال 

بالمقابل، يواصل العرب نضالهم وتصديهم لجرافات الهدم ومخططات التطهير العرقي، مؤكدين رفضهم            
  .مشاريع التشريد والتهجير وإصرارهم على البقاء بأراضيهم

 قريـة عربيـة     45وتعتبر إسرائيل هذه التوصيات مشروعا لتسوية الصراع وتنظيم البناء واإلسكان في            
وتتكتم الحكومة على تفاصيل المشروع، حيث طرحـت         . ألف نسمة  120ها يقطنها قرابة    غير معترف ب  

  .حلوال أحادية الجانب، رافضة إشراك العرب في الحلول أو حتى االستماع لمطالبهم
لتحولها لملكية الدولة، وتـدفع تعويـضات       ) الدونم يساوي ألف متر مربع    ( وستصادر منهم مليون دونم     

   . ألف دونم للعرب200 ألف منزل، لتكتفي باإلبقاء على 30اضي وهدم قرابة مالية عن هذه األر
 31/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  االحتالل يسعى لتوطين عائالت إسرائيلية بالقدس .28

، أن حكومـة    2011-4-1، الجمعـة    )إسـرائيل (العاملة فـي    " السالم اآلن "ذكرت مسؤولة في منظمة     
ثين عائلة إسرائيلية أخرى في حي رأس العامود شرق مدينة القدس المحتلـة             االحتالل تسعى لتوطين ثال   

إن بلديـة   : "ونقلت وكالة فرانس برس عن هاغيت اوفران قولها       . بحسب خطة لبلدية االحتالل في المدينة     
االحتالل في القدس المحتلة تخطط لبناء مساكن لثالثين عائلة إسرائيلية أخرى في راس العامود، حيـث                

إن هذه الخطة لم تنته بعـد ألن المقـاول   : "وأضافت اوفران".  عائلة من المستوطنين117جد بالفعل   يتوا
  . حسب قولها" اليهودي مالك األراضي مستعد للبيع لمن يدفع أكثر بما في ذلك الفلسطينيين

الـشأن،  من جهته ادعى المتحدث باسم بلدية االحتالل في القدس جيدي شميرلينغ ردا على سؤال في هذا            
  .، على حد زعمه"ال تفرق بين اليهود والعرب في مشاريع البناء المماثلة"أن البلدية 

  1/4/2011، موقع فلسطين أون الين
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   وحدة استيطانية الشهر الماضي374 مواطنين وإقرار بناء 7استشهاد : تقرير شهري .29
لدولية في منظمة التحرير، أمـس،      أشار تقرير شهري صادر عن دائرة العالقات ا       ": األيـام "-رام اهللا   

 وحدة استيطانية، وأصـدر     374 مواطنين خالل الشهر الماضي، وأن االحتالل أقر بناء          7إلى استشهاد   
  . شجرة874 أمر هدم لمنازل فلسطينية، وأن المستوطنين اقتلعوا ودمروا 119

ئع واهية، في اطار سياسة     وبين التقرير أن سلطات االحتالل واصلت سحب بطاقات هوية المقدسيين بذرا          
التهجير التي تنتهجها بحق أهالي القدس، واحالل المستوطنين مكانهم، مشيراً إلى أن االحـتالل صـادر                

، بذريعة اإلقامة خارج مدينة القدس، أو الحـصول علـى      1967 مقدسياً منذ العام     14043بطاقات هوية   
 يعيشون خارج جدار الضم والتوسع الـذي   ألف فلسطيني آخر100جواز سفر أجنبي، وأن الخطر يتهدد   

  .يحيط بالقدس الشرقية
 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، موضحاً أن        3300عزم وزارة اإلسكان االسرائيلية بناء      التقرير  وأكد  

المستوطنين وبحماية قوات وشرطة االحتالل يواصلون اعتداءاتهم على مواطني القدس الشرقية وإحيائها            
  .ا الشرعيين وإحالل المستوطنين مكانهملترحيل اهله

 مواطناً، مؤكدا أن االسـرى فـي سـجون          189وبين التقرير ان االحتالل اعتقل خالل شباط الماضي         
  .االحتالل يعيشون ظروفاً سيئة ومهينة

  2/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  "ر آذا15شباب " وحماس بشأن المصالحة تثير استياء حتصريحات من قادة فت: غزة .30
أبدى العشرات من الشبان المتابعين والمؤيدين لتظاهرات الخامس عشر مـن آذار إلنهـاء               :محمد البابا 

وأكـدوا أن    .إزاء المـصالحة الوطنيـة    " حماس"و" فتح"االنقسام استياءهم من التصريحات المتوترة بين       
غط الشعبي هو الحل الوحيد     يؤكد يوماً بعد اآلخر أن الض     " الشعب يريد إنهاء االنقسام   "توجههم نحو شعار    

  .لوقف شالل الفرقة المدمر
وكانت تصريحات صدرت على لسان الكادر الفتحاوي عزام األحمد حول المصالحة تبعتها تـصريحات              

، أشعلت الغضب في صدور الشبان والناشـطين المتجهـين          "حماس"على لسان فوزي برهوم القيادي في       
  .نحو إنهاء االنقسام بكل السبل المتاحة

ودعا عدد من المشاركين في الصفحة التي أنشأها القائمون على تظـاهرة الخـامس عـشر مـن آذار                   
  .المتخاصمين إلى بلورة رؤيا وطنية شاملة للمصالحة

  2/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  االحتالل يقمع المسيرات المناهضة لالستيطان واإلصابات بالعشرات .31
، عشرات الفلسطينيين بحاالت االختناق الشديد نتيجة استنـشاقهم  أصيب: والوكاالت» البيان«رام اهللا ـ  

للغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات االحتالل اإلسـرائيلي للمـسيرة االسـبوعية المناهـضة للجـدار                 
  .واالستيطان في قرية بلعين، لمناسبة ذكرى يوم األرض

ناق شـديد بالغـاز المـسيل       وفي قرية المعصرة جنوب بيت لحم أصيب عشرات االشخاص بحاالت اخت          
  .للدموع، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان

 على عدد من أهالي قــرية قصــرة جـــنوب غـــرب           ، امس ،اعتدى جــنود االحتالل  كما  
القريبة من مستوطنة شيلو    نابلس، ممــن أدوا صالة الجمعة على أراضيهم المهددة باالستيالء عليها، و          

  .المقامة عنوة على أراضي القرية
  2/4/2011، البيان، دبي
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  جماعات المستوطنين تجدد حملة اعتداءاتها ضد المواطنين في عدة مناطق بالضفة .32
، في تـل الرميـدة وسـط    "رماتي شاي"جدد مستوطنو االستيطاني المسمى : ، وكاالت"األيام"الخليل ـ  

مين الماضيين، االعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وذلك على مرأى مـن جنـود             الخليل، خالل اليو  
  .االحتالل ودون تدخل منهم لمنع ذلك

وهاجم مستوطنون بالحجارة فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية غداة صدامات مـع الـشرطة                
  .مني فلسطينياالسرائيلية التي ارادت تفكيك كوخ في مستوطنة عشوائية، حسب مصدر ا

من جهته، ذكر موقع يديعوت احرونوت ان مستوطنين قاموا ليل االثنين الثالثاء باغالق طرق ومـداخل                
   .قرى فلسطينية عدة في الضفة الغربية

  2/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  "األونروا"اعتصام لليوم الثاني أمام : بيروت .33
 واجئين من المخيمات الفلسطينية في لبنان واصل       من الال  اعدد أن   ،2/4/2011،  المستقبل، بيروت ذكرت  

ورفع المعتصمون الفتات تطالـب      .في وطى المصيطبة  " االونروا"اعتصامهم لليوم الثاني امس امام مقر       
تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها خصوصا في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات            باالونروا  
  .البيئية

حاورنـا االونـروا    "مسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة فقـال           تحدث في االعتصام ال   
  ".طويال خالل العام الماضي وكنا نحصل على وعود لم تأخذ مجراها الى التنفيذ

نطالب باجراء تغيير جذري وحقيقي في سياسة االونروا ونطالب مـدير االونـروا سـلفادور               " :اضاف
ة في نهج االونروا حتى ينعكس هذا االمر على حيـاة الالجئـين             لمباردو شخصيا باجراء تغييرات حقيقي    

  ."الفلسطيني
سياسة االونروا تقوم منذ فترة طويلة على قاعدة ابقاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون              "واعتبر ان   

  ".همبين الحياة والموت دون ان يقدموا خدمات حقيقية ل
  

  "ريتشارد قلب األسد" قصيدة سميح القاسم يطالب االحتالل بالرحيل في .34
ألهب الشاعر الفلسطيني سميح القاسم جمهور صالة قصر الثقافة في الـشارقة،             : عثمان حسن  -الشارقة  

الذي غلبت عليه الجالية الفلسطينية في اإلمارات، فشرع هذا الجمهور بالتفاعل والتصفيق، وهو يـستمع               
التـي  ” ارحـل “يدة قد اشتملت في ثناياها على كلمة        ، السيما أن هذه القص    ”ريتشارد قلب األسد  “لقصيدة  

وظفها القاسم أكثر من مرة في بداية ونهاية القصيدة، في سياق ينسجم مع الراهن العربي الذي يطالـب                  
  . بالتغيير

والقصيدة طافحة بحرارة رفض المحتل الدخيل الذي سرق األرض، وركزت على القدس مدينة الـسالم               
   .تهويد السافروالتوحيد التي تتعرض لل

جاء ذلك في الحفل الذي نظمته لجنة إحياء األرض في القنصلية العامة لدولة فلـسطين بمناسـبة يـوم                   
  .األرض

  2/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  بضرب لبنان "إسرائيل"حزب اهللا يدعو الحكومة اللبنانية للرد على تهديدات  .35
، خـالل لقـاء     ، القيادي في حـزب اهللا     ف الموسوي النائب نوا ” الوفاء للمقاومة “ عضو كتلة    قال: د ب ا  

إن لبنان الرسمي معني بالرد على التسريبات اإلسرائيلية عن خطط عسكرية وأمنية لـضرب              “سياسي،  
 دبلوماسية تمنع العدو من تزييف الوقائع إلطـالع الـرأي           - سياسية   -لبنان، وذلك عبر حملة إعالمية      
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ة التي ارتكبت في حق لبنان والتي هي جرائم حرب وجرائم إبـادة             العام العالمي على المجازر اإلسرائيلي    
  . ”وضد اإلنسانية

 2/4/2011، االتحاد، أبو ظبي
 

  من الجرائم الصهيونية خالل الحرب على غزة صبيح يطالب بمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة .36
العربية المحتلة، فـي    جدد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي           : القاهرة

التأكيد على ضرورة وجود موقف دولي موحـد وصـلب يـدعم            ) 1/4(الجامعة العربية، اليوم الجمعة     
المطالبة بمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة، على ما اقترفوه خالل العدوان على غزة فـي كـانون أول                 

  . وبقية المجازر األخرى2009) يناير(، وكانون ثاني 2008) ديسمبر(
حب السفير صبيح في تصريح للصحفيين بالقاهرة بقرار مجلس حقوق اإلنسان فـي األمـم المتحـدة                 ور

باجتماعه األخير، إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس األمن الدولي، والذي يوثق الكثيـر مـن جـرائم                 
اسـب  الصهيونية في غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق قادة جيش االحتالل بمـا يتن          

  .وهول الكارثة التي حلت في قطاع غزة
، وإلى أن جامعة الدول العربية ومن خالل بعثتها         "خطوة إيجابية كبيرة  "وأشار إلى أن هذا اإلجراء يمثل       

في جنيف تحركت بشكل جاد وبتنسيق مباشر مع ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع باتجـاه إحالـة                 
  .التقرير لمجلس األمن

مين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعـة العربيـة موقـف               وانتقد األ 
واشـنطن  "الواليات المتحدة المتمثل برفض إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس األمن الدولي، مضيفا أن              

، "انالتي تتحدث عن الحرية والديمقراطية ليل نهار تقف موقفًا لصالح االحتالل منتهـك حقـوق اإلنـس                
واعتبر أن قرار مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة المذكور يأتي في سياق النضال لتحقيق العدالـة                 

  .واالنتصار للمدنيين ضحايا المجازر الصهيونية، وإعادة الهيبة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
عـة اسـتجابة لتوصـيات تقريـر        وطالب صبيح مجلس األمن الدولي باتخاذ اإلجراءات العمليـة الراد         

غولدستون، بما في ذلك إحالة مقترفي الجرائم الصهيونية إلى محكمة الجنايات الدولية؛ ألن مـا نفـذوه                 
  . يشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

  1/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   فلسطينيا14المجلس العسكري في مصر يقرر اإلفراج عن  .37
منظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن المجلس العسكري األعلى في مصر سـينفذ              قالت ال : لندن

بعد ضغوط عديده مارسها المعتقلون     " قرارت باإلفراج عن معقلين فلسطينيين في سجون مصرية وذلك          
  ".وأهاليهم ومحاميهم ومنظمات حقوقية متعددة

 معتقال فلسطينيا يـوم     14ذ قرارت اإلفراج عن     المجلس العسكري األعلى قرر تنفي    "وعلمت المنظمة أن    
األحد القادم، كانت المحاكم المصرية أصدرت قرارات حديثة باإلفراج بحقهم إال أن تأخيرا جـرى فـي                 

  ".تنفيذ هذه القرارات
الذي سيضع حـدا    "وثمنت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا قرار المجلس العسكري األعلى            

بعض المعتقلين وتدعو إلى إطالق سراح كافة المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم قرارات بـاإلفراج               لمعاناة  
  ".لحد اآلن

  1/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "إسرائيل"سوريا تفرج عن المصرى المتهم بالتجسس لصالح  .38
 المصرى محمـد    أفرجت السلطات السورية، أمس، عن المهندس     : مصطفى المرصفاوى  -جمعة حمداهللا   

أبوبكر رضوان، بعد أسبوع من القبض عليه بتهمة التجسس لصالح إسـرائيل، بعـد التقاطـه صـوراً                  
  .فوتوغرافية لالحتجاجات المطالبة بالتغيير فى سوريا

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط تصريحات عن محمد الفيومى، القنصل المصرى فى سوريا، حيث أكد               
  .إلى السفارة، عقب اإلفراج عنه مباشرةتم تسليمه » رضوان«أن 

وقال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمـصريين فـى الخـارج، إن                
اإلفراج عن الشاب المصرى جاء فى إطار العالقات الطيبة والمتميزة بين البلدين، وعبـر عـن شـكره              

  . »رضوان«فراج عن وتقديره لقرار الرئيس السورى بشار األسد باإل
  2/4/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
  ال تكفل انهاء الصراع" المرحلية" إسرائيل"حلول : "هآرتس عن وزير خارجية بريطانيا .39

أمس عن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قولـه         » هآرتس« صحيفة   نقلت:  أسعد تلحمي  –الناصرة  
ال ) التي تلوح بهـا إسـرائيل     (» الحلول المرحلية «سرائيل إن   في مؤتمر تناول العالقات بين بريطانيا وإ      

ينبغي تسجيل تقدم في المفاوضـات حتـى أيلـول          « اإلسرائيلي، وأنه    -تكفل إنهاء الصراع الفلسطيني     
، في إشارة إلى موعد عقد الجمعية العمومية لألمم المتحدة المتوقع أن تنـاقش مـسألة                »المقبل) سبتمبر(

وتابعت الـصحيفة أن روسـيا واألمـم        . 1967ولة مستقلة على أساس حدود عام       االعتراف بفلسطين د  
  . المتحدة تدعمان الخطة األوروبية، لكن لم يتبين بعد الموقف األميركي منها

  2/4/2011، الحياة، لندن
  

  األراضي الفلسطينية يواجه تحديات بسبب العراقيل اإلسرائيليةبقطاع التعليم : األمم المتحدة .40
اعتبر منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ماكسويل جالرد، أن قطاع التعليم فـي               :و فرحة سائد أب 

األراضي الفلسطينية يواجه تحديات وصعوبات قل نظيرها مقارنة مع أي مكان آخر في العـالم جـراء                 
دعـم الـشعب    االحتالل اإلسرائيلي وممارساته، مشيرا بالمقابل إلى التزام المنظمات األممية بمواصـلة            

وكان جالرد، يتحدث خالل حفل نظمته منظمة األمم المتحـدة للتربيـة             .الفلسطيني على شتى األصعدة   
" خليل السكاكيني الثقافي  "، ووزارة التربية والتعليم العالي، أمس، في مقر مركز          "يونسكو" والعلوم والثقافة 

  ".2011التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع "برام اهللا، إلطالق 
  2/4/2011، األيام، رام اهللا

  
  بلير يبحث مع نتنياهو مشاريع لتسهيل الحياة على الفلسطينيين بالضفة والقطاع  .41

ان " األيام"اكدت مصادر في مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير لـ             :عبد الرؤوف أرناؤوط  
زمة مشاريع لتسهيل الحياة على الفلسطينيين       راجع مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ر        ،بلير

واشارت الى انـه تـم       .في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ولم يتم اقرار اي مشاريع جديدة            
االتفاق على هذه الرزمة قبل االجتماع االخير للجنة الرباعية في ميونيخ الشهر الماضي وان ما جـرى                 

لم يتم االتفاق على اي مشاريع جديدة وسيجري ايضا مراجعـة           : "لتهو مراجعة تنفيذ هذه المشاريع وقا     
  ".تنفيذ هذه الرزمة في االجتماع القادم للجنة على المستوى الوزاري منتصف الشهر الجاري
  2/4/2011، األيام، رام اهللا
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  يرفضون تهديدات نتنياهو بوقفه" 2أسطول الحرية "منظمو  .42
، عزمها على   "الحملة األوروبية لرفع الحصارعن غزة    "أكدت  : ؤوط عبد الرؤوف أرنا   - القدس -رام اهللا 
إلى قطاع غزة منتصف مايو المقبل رغم االحتجاجات والتهديدات التي وجهتها           " 2أسطول الحرية   "تسيير

التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، بالحملـة التـي تـشنها            الحملة األوروبية   ونددت  . الحكومة اإلسرائيلية 
  . من التوجه إلى غزة منتصف مايو المقبل" 2"اولة لمنع أسطول الحرية إسرائيل في مح

  2/4/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

   مليون دوالر5، 5منحة صينية للسلطة قيمتها  .43
وقعت السلطة الوطنية والصين، أمس، اتفاقية تقدم الـصين بموجبهـا مـساعدة             ": وفا"،  "االيام"-رام اهللا 

 مليون دوالر، اضافة الى اتفاقية اخرى لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بـين             5،  5للسلطة قيمتها   
وجدد الوزير الصيني على التزام بالده بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسـساته               .البلدين

  .الوطنية، وصوال إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
  2/4/2011، ام اهللاأليام، ر

  
   في محاكمها"إسرائيل"أسرة كوري تواصل محاكمة  .44

تستأنف المحكمة المركزية في مدينة حيفا، غدا، جلسات االستماع إلى الشهود في            :  كفاح زبون  - رام اهللا 
الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة الناشطة األميركية الراحلة راشيل كوري، ضد إسرائيل، بتهمـة قتـل                

، وذلك بعد   2003) آذار( مارس   16ا عمدا مع سبق اإلصرار، في مدينة رفح في قطاع غزة بتاريخ             ابنته
   . شهور5توقف دام 

 2/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "مؤسسات الدولة" في بناء رومانيا تؤكد دعمها للسلطة الفلسطينية .45
 خالل لقائه رئيس الـسلطة       باكونتشي وزير الخارجية الروماني ثيودور    جدد :، وكاالت "األيام"ـ   رام اهللا 

دعم بالده للقضية الفلسطينية، واستعدادها لتطوير العالقات الثنائية        الفلسطينية محمود عباس، في رام اهللا،       
وأكـد أهميـة الـدعم       .في جميع المجاالت، ودعم بالده لجهود السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة           

  .بالده عضوا في االتحاد األوروبياألوروبي، وضرورة استمراره، بصفة 
  2/4/2011، األيام، رام اهللا

  
  ومساعي السالم" إسرائيل"أوباما سيناقش مع بيريز التعاون مع : البيت األبيض .46

أعلن البيت األبيض أن الرئيس األميركي باراك أوباما سيجتمع مـع الـرئيس             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
وقال في بيان، الليلة قبل الماضية، إن       . بيض، يوم الثالثاء المقبل   اإلسرائيلي شيمعون بيريس في البيت األ     

الرئيس أوباما يتطلع ألن يناقش مع الرئيس بيريس مجمل القضايا ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك                «
التعاون األمني بين الواليات المتحدة وإسرائيل، والتطورات التي حدثت مؤخرا فـي الـشرق األوسـط                

  .»م بين إسرائيل وجيرانهاومساعي السال
  2/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  تحليل صهيوني يناقش األبعاد الطائفية والمذهبية للثورة السورية .47

  "اإلخوان المسلمين"العلويين يبدو مستعجالً، ألن البديل هم السنة من " مصيبة"الصهيوني بـ" الفرح"
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ألمحت محافل إسـتراتيجية صـهيونية      : ت الصحفية عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلوما      
إلى أنَّ الوضع المتفاعل في سوريا ال يمكن فصله عن الوضع اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط، حيث                 
انقسمت إلى أسود وأبيض، فكل األنظمة التي أيدت حرب الواليات المتحدة ضد العراق كانت في الجانب                

وسياساته جاء في الجانـب األبـيض،       " جورج بوش "من عارض   األسود، وعلى رأسها مصر، فيما كل       
  .، في الجانب األسود من األسود"إسرائيل"وعلى رأسها سوريا، فيما صنفت 

وأشار الكاتب الصهيوني، سيفر بلوتسكر، إلى أنَّ التعتيم الثقيل الذي تلقي به وسائل اإلعـالم الـسورية                 
القتلى والجرحى واألضرار الباهظة في مكاتب حـزب       على ما يجري في المظاهرات في الدولة، وأعداد         

البعث في عدد من المدن، ال يضر بنوع آخر من التقارير الصحافية، التي تكشف عن تفـصيالت عـن                   
تريد إحداث ثورة في سورية، بحيث وصل األمر للمبالغة في ترديد إشاعة مفادها             " عناصر أجنبية "تدخل  
  .قاط نظام األسدسعودية أمريكية إلس" خطة سرية"وجود 

  :خطة محكمة متشعبة
وأشارت تفاصيل الخطة المزعومة تمت صياغتها على يدي األمير بندر بن سلطان، المستشار السعودي              

، نائب وزيرة الخارجية لشؤون الشرق      "جيفري فيلتمان "لألمن القومي، سفير بالده السابق في واشنطن، و       
 شـبكات   5لمدن الكبيرة، البلدات والقرى، وتقترح إنشاء       ا: األوسط، حيث قسمت سوريا إلى ثالثة أقسام      

  :تجنيد، على النحو التالي
  . ، التي تجند شباباً مثقفين عاطلين عن العمل"الوقود"شبكة  .1
، من غير السوريين؛ بحيث يكلفون إلحراق سريع لمبان، وألعمال قتل وقنص مـن              "البلطجية"شبكة   .2

  .كمائن
 عاماً؛ ويعملون أعـضاء لتقـديم       22، بحيث ال تزيد أعمار عناصرها على        "الطوائف العرقية "شبكة   .3

  .شؤون طوائفهم، ويعرضون أدلة على الظلم الطائفي، ويحرضون الشباب غير المثقفين على نظام الحكم
، ينضم إليها صحافيون، ونشطاء جمعيات مدنية تمولها دول أوروبية، ويستعلمون           "أناس إعالم "شبكة   .4

 متصلة باألقمار الصناعية ال يمكن تعقبها، وُيعرضون باعتبارهم نشطاء حقـوق إنـسان،              أجهزة هاتف 
  .يطلبون توسيع المجتمع المدني، ويجري عليهم إعداد آخر باستعمال شبكات اجتماعية كوسيلة تجنيد

 تشتمل على رجال أعمال من المدن الكبيرة، ويتم توريطهم في قضايا جنسية، بحيـث             " أثرياء"شبكة   .5
  .يصبح من الممكن ابتزازهم وقت الحاجة

، في األردن تقف وراء تجنيد المتظاهرين، وهـي شـركة           "دوت آند كوم  "ووفقاً للخطة ذاتها، فإن شركة      
تديرها االستخبارات السعودية، حيث سيتم تزويد كل شبكة بشعارات تالئم نوع نشاطها، وتجري عليهـا               

تل وعنف، بعد فترة التجنيد والتدريب التـي تنفـق عليهـا            تدريبات ترمي إلى إعدادها لنشاط شوارع وق      
 آالف ناشـط    5السعودية نحو ملياري دوالر، يتم تزويدهم بأجهزة اتصال مناسبة، وعندما يجندون نحو             

  . في القرى، يبدأون العمل علنا500ً في البلدات، و1500في المدن الكبيرة، و
  "الفسيفساء الطائفية"

 إلى أماكن مركزية، إلحداث ديكور مناسـب لـصور التلفـاز، أو الهواتـف            كما يجب أن يأتي النشطاء    
  : المحمولة، ويجب أن يستعد الخطباء لمواجهة واحد من األوضاع التالية

إذا بدأت قوات األمن تفرق المجتمعين، فيجب على مساعديهم الذين اختبأوا حولهم التجمـع سـريعاً،                 .1
  وأن يطلبوا أن تدعهم وشأنهم، 

  ذا لم تأت قوات األمن، فيجب على المساعدين أن ُيحدثوا تحرشاً، وكأنه جرى تفريق بالقوة،وإ .2
وإذا بدأت قوات األمن تضرب الخطباء، أو أحد أنصارهم، فينبغي اإلسراع والتـصوير، ألن هـذه                 .3
  .تثير مشاعر الجمهور" نعمة كبيرة"
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حة بإحراق مكاتب حزب البعـث، والمـس        كما ينبغي منع كل محاولة من النظام للتوصل إلى حل مصال          
برموز السلطة، مثل تحطيم تماثيل األسد، األب واإلبن، وتشويه صورهما، وينبغي إحـداث تحرشـات               

  .عنيفة، مع عدم اإلكثار من الصور الدامية، كي ال تجعل الناس يحجمون عن الخروج إلى الشارع
، وجعل العلويين مثالً في طرطوس يقتلـون       كما تقترح الخطة إغراء أبناء طوائف مختلفة بعضهم ببعض        

أهل السنّة، ويخرج أهل السنّة في بلدات أخرى ثائرين على العلويين، وأن يبدأ شباب مدينة الحسكة للمس              
باألكراد، والسخرية منهم، وأن يقتل قناصة في مدينة درعا خارج المدينة شباباً مـن قبائـل الجـوابرة                  

  ".أبا زيد"ء قبيلة والمحاميد، لكن أال يصيبوا أبنا
وبحسب الخطة، سيضطر الرئيس األسد ألن يشغل بنفسه فوراً بتهدئة الصدامات بين الطوائف، ويرسـل               
مندوبيه الكبار إلى المدن والبلدات، بحيث تخلو دمشق العاصمة من القيادة، آنذاك يأتي دورها لتـشتعل،                

إلقناع قيادة الجيش بالتخلي عن األسد،      " رجال األعمال "وتنظم مظاهرات طائفية، في حين تضطر شبكة        
وإنشاء نظام حكم جديد، والنتيجة المأمولة هي إنشاء مجلس قومي أعلى يدير شـؤون الدولـة، ويقطـع                  

  ".حزب اهللا"عالقات سوريا بإيران و
  :أسئلة ملغومة

ال حـول أن    بحيفا، وكلية الجليل، ما يق    " التخنيون"المحاضر في معهد    " يارون فريدمان ."من جهته، فند د   
سقوط النظام السوري ال يلوح في األفق، ألنه على ضوء التطورات األخيرة يبدو أن الرئيس بشار األسد                 

  : يواجه وضعاً غير ممكن، وعليه أن يختار فيه بين احتمالين كل منهما أسوأ من اآلخر بالنسبة له
  .قمع المتظاهرين بالقوة، واالنضمام لنظيريه في ليبيا واليمن .1
  . االستجابة لمطالبهم وتطبيق الديمقراطية، والتي ال يمتلك فيها الفرصة ألن ُينتخب .2

وتظهر األحداث األخيرة أنه اختار الطريق الثاني، ربما على أمل البقاء على غرار العينـة اإليرانيـة،                 
ـ                  سيرة صديقته الوحيدة في الشرق األوسط، وفي العالم على ما يبدو، فسوريا على وشك الدخول فـي م

، حيث تغيير واسع بفعل اإلحباط الكبير الذي عاش فيه الشعب الـسوري بـسبب               "ربيع الشعوب العربية  "
  ".نذير خير"شخصية بشار، الذي يعني اسمه بالعبرية 

: العلويـون "، الخبير اإلسرائيلي في مجال الشيعة والمذاهب في اإلسالم، ومؤلف كتاب            "فريدمان"ويرى  
 األسد االبن الشاب الذي أدخل استخدام اإلنترنت، وتزوج من ُسنية ُمثقفة، الذي             ، أن "تاريخ، دين، وهوية  

ـ         ، والتحول لرمز بين العلويين والسٌُنة، رسـخ مـن          21كان من المفترض أن يقود سوريا نحو القرن ال
، "لياإلسـرائي "وفقاً لمـزاعم لخبيـر      –الفقر والبطالة، واألسوأ من ذلك، الُعزلة السياسية لسوريا، فبشار          

متورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري، وهي خطوة بائسة لنظامه، أدت إلـى                
كما أن القصف الصهيوني للمفاعل السوري كشف إلى        . انسحاب مخز آلالف الجنود السوريين من لبنان      

  "!أجوفاً"ي أي مدى كان الشعار العلوي بأن سوريا هي آخر الدول المقاومة في العالم العرب
أكثر من ذلك، فقد طرحت التظاهرات األخيرة في سوريا أسئلة كانت طوال عقود أربعة ماضـية تحـت    

لماذا يسيطر نظام أقلية علوية على أغلبية ُسنية؟ لماذا تُقيم دولة بها أغلبية ُسنية، قرابـة              : الرماد من قبيل  
 الستعادة هـضبة    1973لم تقاتل سوريا منذ     ، عالقات وثيقة بهذا الشكل مع إيران الشيعية؟، لماذا          80%

  الجوالن؟
  ":حزب اهللا"حماس و

للنظـام  "أنَّه ينبغي تخمين أنَّه كلما زادت اإلضطرابات، كلما ُسـمع لقـب اإلدانـة               " فريدمان"ويفترض  
، فيما تواصل صحف النظام نـشر       1982، الذي تخشى المعارضة السورية استخدامه منذ عام         "النصيري

  .ل الدين لمنع حرب أهلية في سوريامناشدات لرجا
؟ بمعنى آخر، هل أن الـصعود المتوقـع   "إسرائيل"هل الوضع في سوريا سيؤثر على       : السؤال األهم هنا  

، "فريدمان"، ومع ذلك، يستدرك     "حزب اهللا "للُسنة من شأنه أن يمس بعالقات سوريا بإيران، وأن يضعف           
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يا حتى منتصف سنوات الـستينات، ال يجـب أن يكـون            فإن عودة نظام السنة الذين سيطروا على سور       
، لكنها ستـسمح بعـودة اإلخـوان        "حزب اهللا "إطالقاً، فربما تتوقف سوريا عن دعم       " إلسرائيل"مشجعاً  

  .المسلمين، وستزيد من تأييدها للمنظمات الُسنية، وعلى رأسها حماس
ونظام البعث المتـرنح،    " مصيبة العلويين  "أنه قبل أن يفرح الصهاينة بما أسماها      " فريدمان"يرى  .. أخيراً

عليهم أن يذكروا أن حدود الشمال في هضبة الجوالن هي األكثر هدوء في العقود األخيـرة، وأن حـل                   
النزاع مع سوريا بالمضمون الذي اقترحته عائلة األسد أسهل نسبياً، حتى ولو كان يحمـل بـين طياتـه                   

  "!ربيع الشعوب العربية"فاوضات بعد مخاطر ما، فأي مطالب قد تضعها سوريا للم
  القناة العاشرة

 31/3/2011، 2217التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

  تنشر النصوص الحرفية لوثائق المفاوضات" شبكة االنترنت لالعالم العربي " .48
دولةً محـدودة الـسالح،     :  االمن -تعديالت طفيفة بنسبة متساوية     :  االرض -مدينة مفتوحة   : القدس
  د دوليوتواج

تفصل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو غير مسبوق موقفها بشأن القـدس            : عبد الرؤوف ارناؤوط  
 1967تكون القدس الشرقية بموجب حدودها البلدية التي كانت قائمة قبل احتاللهـا فـي عـام                 : "فتقول

دولة من الـدولتين    عاصمة دولة فلسطين، وتكون القدس الغربية عاصمة دولة اسرائيل، بحيث تتمتع كل             
  ".بالسيادة التامة والكاملة على الجزء الخاضع لسيطرتها من هذه المدينة

يكون لكل مدينة في القدس بلديتها الخاصة التي تتولى المسؤولية عـن تـسيير              "وعلى ذلك تشير الى انه      
وحة عنصرا ال غنـى   ومع ذلك، يعتبر مفهوم المدينة المفت     .الشؤون البلدية وشؤون الحياة اليومية وادارتها     

  .عنه لضمان ازدهار المدينة ومركزيتها
النصوص الحرفية لوثائق المفاوضات كما تم تقديمها للطرفين االسرائيلي واالميركي والتي           " أمين"وتنشر  

تفصل الموقف الرسمي الفلسطيني من جميع قضايا الحل النهائي وهي القدس واالرض واالمن والالجئين              
  .ن ورفات الشهداء والمياه والمطالبات بالتعويضو االسرى والمفقودي

وعلى هدى من التعايش والتعاون السلميين في المدينة، يعمل الجانبان على تـشكيل مجلـس               : "وتضيف
مشترك للتنمية، بحيث يضم عددا متساويا من الممثلين عن كال الطرفين من اجل االشراف على التعاون                

نة، بما في ذلك ما يتعلق بأعمـال التخطـيط والتنظـيم والميـاه،              بين اسرائيل وفلسطين في جزأي المدي     
  ".والصرف الصحي والبيئة، وشبكات الطرق والمناطق الصناعية

تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية البلدة القديمة في القدس وحدة واحدة تتمتع بصفة فريدة سـوف               : "وتتابع
الحدود القائمة بين فلسطين واسرائيل في القـدس مـع          يتشابه نظام   "، مشيرة الى انه     "تتم المحافظة عليها  

  ".النظام العام المطبق في ترتيبات الحدود المعتمدة بين الدولتين
خالل الفترة االنتقالية يتمتع المواطنون الفلسطينيون المقدسيون بكافة الحقوق االجتماعية          "وتؤكد على انه    

  ".السرائيليواالقتصادية التي اكتسبوها وهم خاضعون لالحتالل ا
  ..االرض

استعدادنا للنظر في تعديالت طفيفة علـى  "اما فيما يخص االرض ،ففيما تبدي منظمة التحرير الفلسطينية  
حدودنا على اساس نسبة متساوية لتبادل أراض بالقيمة والمثل، والتي تقع ضمن ذات المنطقة الجغرافيـة         

اننا لن نسمح بنقل الفلسطينيين المقيمـين       " على   ، فانها تؤكد  "وال تلحق ضررا بمصالح الشعب الفلسطيني     
كما إننا لن نشارك في مباحثات تبادل االراضي التي تقوم على           . 1967على اي جانب من جانبي حدود       

ـ     باعتبارها مرجعية من مرجعيات المباحثات،ناهيـك عـن        " الكتل االستيطانية "اساس مفهوم ما يعرف ب
  ".قبولنا بضم هذه المناطق بالجملة
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كما اننـا لـن     "تقول الورقة غير الرسمية بشأن االرض التي تم تقديمها للجانبين االسرائيلي واالميركي             و
نتباحث اال في عمليات التبادل الممكنة على اساس تسوية كل عملية منها على حدة وبعد دراسة االراضي                 

لوضع ينطبق على اية    وبما ان هذا ا   .  بصورة مستقيضة  1967المطروحة للتبادل على جانبي حدود عام       
فضية اخرى من قضايا الوضع النهائي، فسوف تتم دراسة اي مقترح بشأن االراضي في نهاية المطـاف    

ومما يستدعي التأكيد في هـذا المقـام ان موقـع           : "وتضيف". باعتبارعه جزءا من اتفاقية شاملة للسالم     
المساحة التي سيجري تبادلها، بـل ان       وجودة االراضي التي يمكن تبادلها ال تقل في اهميتها عن اهمية            

  ".موقع هذه االراضي ونوعيتها تفوقان اهمية مساحتها بأضعاف في الكثير من الحاالت
  ..االمن

بتواجد دولي ثالث متعدد االطراف ويتسم بالقوة،       "وفيما يخص االمن، تطالب منظمة التحرير الفلسطينية        
ا بالوفاء بمتطلّباتنا األمنية، وال سيما ما يتعلـق منهـا           بحيث يمكن أن يمتد تواجده ألمد طويل لمساعدتن       

بحماية الحدود وبناء قدراتنا، باإلضافة إلى المساعدة بالترتيبات االنتقالية مـا بـين مرحلـة اسـتكمال                 
  ".االنسحاب العسكري اإلسرائيلي ومرحلة تولّي المهام األمنية من ِقبل حكومة دولة فلسطين

ال نـستطيع أن نُـسلِّم ببقـاء أي تواجـد           "يمها للجانبين االسرائيلي واالميركي     وتقول الورقة التي تم تقد    
عسكري إسرائيلي أو سيطرة إسرائيلية على أي بقعة من االرض الفلسطينية او مجالها الجوي أو مياهها                

مـع  بل يجب التعامـل  . اإلقليمية أو حدودها أو طيفها الكهرومغناطيسي كجزء من اتفاقية السالم النهائية        
  ".المخاوف األمنية المشروعة من خالل تواجد الطرف الدولي الثالث

سـوف تكـون    : "وتقـول ". لن تدخل فلسطين في تحالفات مع أطراف معادية إلسرائيل        "وتشدد على انه    
وهذا يعني أنه سوف يكون لها قوةٌ أمنية قوية تملـك مـا يناسـبها مـن                 . فلسطين دولةً محدودة السالح   

. نفيذ المهام الملقاة على عاتقها حسب أفضل الممارسات الدولية المرعية في هذا الشأن            األسلحة من أجل ت   
اوال، حماية المصالح األمنية الوطنية بناء على استراتيجية دفاع أمنية وثانيا،           : وتتمثل هذه المهام فيما يلي    

ام المنوطة بإنفاذ القـانون بمـا   المحافظة على القانون والنظام الداخليين وتعزيزهما، إلى جانب تنفيذ المه       
يتوافق مع مبدأ سيادة القانون وثالثا،حماية الحدود الدولية من االعتداءات وأعمـال التـسلّل والتهريـب،                

  ".ورابعا،محاربة الجريمة واإلرهاب
  ..الالجئين

ركي على انه   اما فيما يخص الالجئين فتؤكد الورقة الفلسطينية التي قدمت الى الجانبين االسرائيلي واالمي            
ومن شأن ذلك   . من غير المحتمل ان تكتب االستدامة ألية اتفاقية سالم تعجز عن معالجة قضية الالجئين             "

فال يمكن . ان ينزع الصفة الشرعية عن اية جهود تبذل في سبيل التوصل الى السالم او التسوية المنشودة         
  ".للمرء ان يصل الى السالم على حساب الضحايا

 فمن االهمية بمكان ان ال يوفر الحل المرتقب لقضية الالجئين الفلسطينيين مجـرد تـسوية                لذلك: "وتقول
سياسية رفيعة المستوى، بل يتوجب ان يكقل هذا الحل العدالة الحقيقية لالجئين انفسهم، وفي حين يحتاج                

العدالة لكل واحد   الالجئون الفلسطينيون الى عقود للتعافي من التجربة المريرة التي خاضوها، فان تحقيق             
منهم تمثل الخطوة االولى نحو تعافيهم من الناحية االجتماعية واالقتصادية وتسوية اوضاعهم والتوصـل              

  ".الى سالم دائم ومستدام في المنطقة
ان االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وحقهـم فـي المطالبـة بـرد مـساكنهم                 : "وتضيف

ضرار التي تكبدوها لن يتمخض عن اعادة تـشكيل الواقـع االجتمـاعي             وممتلكاتهم وتعويضهم عن اال   
-في حالة وضعه موضع التنفيذ   –واالقتصادي في الشرق االوسط بين عشية وضحاها ، ولن يترتب عليه            

فـان هـذا    .اعادة االوضاع االجتماعية واالقتصادية في الشرق االوسط الى ما كانت عليه قبل ستين سنة             
  ".مة دائمة بالنسبة السرائيلاالعتراف لن يخلق از
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قد يشكل االعتراف المذكور، بل ويجب ان يشكل، نقطة االنطالق لعملية تفضي الى خلق واقـع                : "وتزيد
اجتماعي سياسي واقتصادي ال يقوم على اساس االضطهاد والقمع وحرمان الناس من حقوقهم والتمييـز               

جئين التي خلقتها بداية مرحلة تضمن السير قـدما  وبعبارة اخرى يشير اعتراف اسرائيل بمأساة الال     .بينهم
  ".نحو تحقيق السالم الدائم في المنطقة
  ..االسرى والمفقودين ورفات الشهداء

سوف يشكل التوقيع علـى اتفاقيـة بـين         "وبشأن االسرى في السجون االسرائيلية تؤكد الوثائق على انه          
 لكافة قضايا الوضع النهائي، مصالحة تاريخيـة        منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، والتي تتضمن حال      

لذا ينبغي اطالق سراح جميع من يتبقـى مـن االسـرى الفلـسطينيين              . بين الفلسطينيين واالسرائيليين  
والعرب، بصرف النظر عن جنسياتهم، ممن تحتجزهم اسرائيل او تعتقلهم نتيجة للنواع القائم بينها وبين               

يوتهم او نقلهم الى السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق بين الطـرفين           الفلسطينيين، وضمان عودتهم الى ب    
في هذا الشأن وبما ال يتجاوز تاريخ ابرام اتفاقية السالم والى ان يحين هذا الموعد، يجب االفراج عـن                   
االسرى السياسيين بصورة منسقة وادخال تحسينات جوهرية وحقيقية على الظروف المعيشية التي يحياها             

  ".رى في السجون والمعتقالتاالسرائيلية وذلك من اجل مساندة عملية سلمية اصيلة وذات معنىاالس
تتمثل اهم القضايا االنسانية التـي      "اما فيما يخص المفقودين ورفات الشهداء فتؤكد الوثيقة ذاتها على انه            

ـ               شهداء الفلـسطينيين   يتوجب معالجتها وحلها على الفور في سياق عملية السالم في اعادة رفات جميع ال
المدفونين في اسرائيل وامتعتهم الشخصية الى اسرهم، وذلك بما ال يتعدى تاريخ ابرام اتفاقية السالم بين                
الطرفين، وفضال عن ذلك يتوجب على اسرائيل ان تطلع منظمة التحرير الفلسطينية على االماكن التـي                

او على غير ذلك المعلومات التي تملكها بشأنهم،        تتواجد فيها رفات الشهداء الفلسطينيين خارج اراضيها        
وعلى اسرائيل كذلك اطالع المنظمة على جميع المعلومات التي تتوفر في حوزتهـا حـول االشـخاص                 
المفقودين من ابناء الشعب الفلسطيني، كما يجب عليها ان تمارس نفوذها وان تبذل قصارى جهودها في                

ة الوطنية الفلسطينية فـي تحديـد امـاكن تواجـد المفقـودين             سبيل التعاون مع منظمة التحرير والسلط     
  ".الفلسطينيين

  ..المياه
بالنسبة للقضايا المتصلة بالمياه، يـستلزم      "وفيما يخص المياه تؤكد الورقة الفلسطينية بهذا الشان على انه           

االعتـراف  ) 1(االستقالل والقدرة على البقاء في هذه المنطقة ثالثة عوامل ال بد من الوفاء بها، وهـي                 
بحقوق الفلسطينيين في المياه وفي الموارد المائية التي تزودهم بما يكفيهم من كميات المياه ذات الجـودة                 

توفر االلية الدولية   ) 2(العالية من اجل ضمان تلبية احتياجات اعداد السكان المتزايدة وكفالة ازدهارهم، و           
اعداد االجراءات التي تكفل ضمان دقـة توزيـع         ) 3 (المعدة لحل الخالفات التي تنشأ على هذا الصعيد،       

الموارد المائية وشفافيته وخضوع القائمين عليه للمساءلة وتعزيز التعاون في هذا الشأن، ويمثـل قبـول                
المعايير واالجراءات الدولية المرعية في هذا الجانب شرطا مسبقا يتوجب الوفاء به من اجل انجاز هـذه                 

  ".ن ومستقر لدولة فلسطين واسرائيل والمنطقة باسرهاالشروط وكفالة مستقبآلم
يمثل الرابط الجغرافي بين قطاع غزة والضغة الغربية عامال هاما يسهم في توطيد اسـتدامة               : "وتضيف

دولة فلسطين وقدرتها على البقاء والحياة وذلك من اجل ضمان التواصل الجغرافي بين جناحي دولتنـا،                
افي المذكور على رابط مائي يمكن الفلسطينيين من نقل المياه بين الـضفة     ويجب ان يشتمل الرابط الجغر    

  ".الغربية وقطاع غزة وفي اي اتجاه يحتاجونه في اي وقت من االوقات
  ..تسوية المطالبات بالتعويض

يتوجب علـى   : "الى ذلك وبشأن تسوية المطالبات بالتعويض فتؤكد الوثيقة الفلسطينية بهذا الشأن على انه            
فين طرح تسوية مناسبة لجميع المطالبات والتفاوض حولها واالتفاق عليها من خالل إعداد آلية تكفل               الطر

  إنجاز الهدف
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  ".المحوري المتمثل في تسوية كافة المطالبات القائمة
ويجب أن تستند اآللية المذكورة إلى االجراءات الدولية السابقة والحالية كما يتوجب إعدادها وفقًا              : "وتقول

لصالحيات واضحة وشاملة من شأنها تشجيع الطرفين على النظـر فـي جميـع االنتهاكـات الواقعـة                  
كما يجب أن تحدد هذه اآللية فئات المطالبين بالتعويض، وطبيعـة التعويـضات المطلوبـة،               . ومعالجتها

لبات ومعاييره  اجراءات إثبات المطا  ?واالجراءات المتبعة في رفع المطالبات، والقوانين النافذة بشأنها، و        
ويتعين النظر في المطالبات الفردية والجماعية مـن خـالل          . والجداول الزمنية المقررة لرفع المطالبات    

  ".اجراءات شبه قضائي، وليس من خالل اتفاق حول تقديم مبلغ مقطوع من التعويض
لخاصة التي تحيط   فاالتفاق بشأن تقديم مبالغ تعويضية مقطوعة ال يأخذ في االعتبار الظروف ا           : "وتضيف

وعالوةً على ذلك، فقد تتكبد فلسطين الصعوبات الناجمة عن التـدقيق فـي             . بجميع الضحايا وبمطالباتهم  
مطالبات االفراد وفق هذا الترتيب، بحيث يمكن أن تتحمل التكاليف المرتبطة بتلك المطالبـات وبتوزيـع       

جهت للمحاكم التي شكلت في السابق للبتّ في        وقد تمت معالجة االنتقادات التي و     . التعويضات الواجبة لها  
مطالب التعويض، والتي اعتراها البطء وانعدام نجاعة اجراءات عملها، من خالل االجراءات الـسريعة              

  ويساعد. والوسائل التكنولوجية المتقدمة
 االتفاق على موضوع المسؤولية عن االضرار الناشئة عن األفعال غير المشروعة وعلى هذه االضـرار              

نفسها وتقليص أمد االجراءات المتبعة في ذلك على تسريع هـذه العمليـة دون المـساس بنجاعتهـا أو                   
وباإلضافة إلى ذلك، يجب منح االولوية لالفراد على غيـرهم مـن            . اإلجحاف بصورة العدالة ومظهرها   

اسة إلى تـسوية  فئات المطالبين بالتعويض، من قبيل الهيئات العامة أو الشركات، وذلك ألنهم في حاجة م       
كما إن القيمة التي تضفيها االجراءات التي تكفل االستماع للضحايا والنظـر فـي              . مطالباتهم على الفور  

  رواياتهم تحتل أهميةً قصوى لضمان
  ".النجاح في تسوية مطالباتهم

ئ القـانون   يجب أن تتسم اآللية كذلك باالستقاللية، كما يتعين أن تسترشد اجراءات التسوية بمباد            : "وتتابع
ويتوجب على الطرفين بيان نطاق المسؤولية الواقعة علـى الـدول،           . الدولي واعتبارات العدالة والنزاهة   

وسوف يساعد إنفاذ هذه اآللية بصورة      . وتحديد المطالبين وتقديم التعويضات ألولئك الذي يثبت حقهم فيها        
  ".سرائيليينناجحة وفعالة في وضع حد للنزاع القائم بين الفلسطينيين واال

  29/3/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

   اإلسرائيليون والفلسطينيون يرون ان بقاء االسد في مصلحتهم:رويترز .49
 يعد مصير الرئيس السوري بشار االسد من الموضوعات النادرة التي يتفـق             :كريسبيان بالمر  -القدس  

وإسـرائيل   .ير الن الطرفين يريدان استمراره فـي الحكـم        فيها االسرائيليون مع الفلسطينيين إلى حد كب      
ودمشق من ألد االعداء كما يشعر كثير من الفلسطينيين بالقلق من االسد الذي حاولت ادارتـه أن تلقـي                   

لكنه في نهاية االمر شريك يمكن التنبؤ بتـصرفاته          .عليهم الالئمة في االضطرابات التي تشهدها سوريا      
  .ة الى حالة من عدم اليقين تمتد لفترة طويلةوسيؤدي اسقاطه ال محال

سيفضل الجانبان أن يستمر االسد فـي       "وقال جابرييل بن دور مدير دراسات االمن القومي بجامعة حيفا           
ال يعتقد أي من الجـانبين      "وأضاف   ."تنطبق في هذه الحالة مقولة من تعرفه افضل ممن ال تعرفه          . الحكم

الفضل ويشعران بالخوف من أنه اذا رحل االسد من هناك فسيؤدي           أن هذه االضطرابات ستتمخض عن ا     
  ."هذا الى فترة طويلة من عدم االستقرار

وبعد أن شهدت االطاحـة بحليفهـا       . وتضطر إسرائيل لمراجعة خياراتها االستراتيجية أسبوعيا هذا العام       
ن اضطرابا محتمال في    الذي تثق به في الشرق االوسط الرئيس المصري السابق حسني مبارك تواجه اال            

  .جارتها الشمالية الشرقية المسلحة جيدا
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 لكنها تقيدت بشدة بالتزاماتها     1973وعلى خالف مصر لم تعقد سوريا سالما مع اسرائيل بعد حرب عام             
  .الخاصة بفك االرتباط فأنشأت واقعا أمنيا ناسب الجانبين على مدار السنين

ساندة سوريا الثنين من ألد أعدائها وهمـا حـزب اهللا اللبنـاني             وبطبيعة الحال فان اسرائيل ال تسعدها م      
ويرى بعض المحللين أن التغيير في دمـشق قـد يفيـد            ). حماس(وحركة المقاومة االسالمية الفلسطينية     

لكن اخرين يقولون انه اذا أدت االحتجاجات في سوريا في نهاية المطاف الى              .اسرائيل في نهاية المطاف   
 دمشق كما حدث في تونس ومصر فان المتشددين االسالميين السنة قد يمالون الفـراغ               اسقاط القيادة في  

  .ويجعلون البالد اكثر تشددا
فكرة أن هذه االنظمـة سـتحل   "ويقول موشي ماعوز خبير الشؤون السورية بالجامعة العبرية في القدس         

  ."محلها ديمقراطيات ليبرالية غير واقعية
وضع في سوريا في صمت يراقبه أيضا الفلسطينيون في غزة التي تـديرها             وكما يراقب االسرائيليون ال   

  .حركة حماس والضفة الغربية التي تحكمها ادارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموالية للغرب
وقال وليد العوض القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وهو فصيل من منظمة التحريـر الفلـسطينية ان                 

ريا بالنسبة للفلسطينيين اكثر كثيرا من االحداث في أماكن أخرى لعـدة أسـباب              أهمية ما يحدث في سو    
  . الف فلسطيني يعيشون هناك كما أن مكاتب الكثير من الفصائل موجودة هناك ايضا400اولها أن 

ويعتقد محللون أن الطرفين ال يريدان أن تتم االطاحة باالسد ويقولون ان الفلسطينيين قد يكونون بمثابـة                 
لـم تحـدد جنـسياتهم ربمـا يقفـون وراء           " أجانـب "عم لحكومته مما ينفي تلميحات من دمشق بأن         دا

  .االضطرابات
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني الذي يعيش في غزة طالل عوكل ان وجود فصائل المقاومة الفلسطينية               

  .الرئيسية في سوريا يعطي النظام بعض القوة الداخلية
ة حماس وحركة الجهاد االسالمي ستضطران الى العثور على مقار جديـدة اذا             ومن شبه المؤكد أن حرك    

وسـيكون هـذا     .سقط االسد وحلت محله اي حكومة موالية للغرب تطمح في أن تنأى بنفسها عن ايران              
  .السيناريو هو االفضل السرائيل التي تخشى طموحات ايران النووية وتريد عزلها تماما

سوريا تلعب دورا شديد االهميـة      "معهد السياسة التقدمية بالواليات المتحدة      وقال جوش بلوك الباحث في      
اذا رحل االسد فسيضعف هـذا بـشدة        "وأضاف   ."في جهود ايران للتأثير على المنطقة والسيطرة عليها       

  ."حماس وحزب اهللا وايران وكل القوى المعارضة لعملية السالم
  .وانية في سوريا فتح الباب التفاق سالم مع اسرائيلويرى متفائلون أن من شأن ظهور ادارة أقل عد

وفشلت كل المحاوالت السابقة للتوصل الى تسوية عن طريق التفاوض بين الخصمين كان أحدثها عـام                
 حين انهارت المحادثات غير المباشرة التي جرت بوساطة تركيا بعد أن هاجمت اسرائيل غزة في                2008

  .ة المتكررةمحاولة لوقف هجمات حماس الصاروخي
واالسرائيليون منقسمون بشأن ما اذا كان السعي لتحقيق السالم مع سوريا يستحق العناء فهو ينطـوي ال                 

 وضمتها لها فيما بعد فـي خطـوة         1967محالة على اعادة مرتفعات الجوالن التي احتلتها اسرائيل عام          
  .قوبلت برفض دولي

ل تطبيع العالقات مع كل جيرانها اذا كانت تريد مستقبال          ويقول المدافعون عن ابرام اتفاق ان على اسرائي       
  .امنا

ويرى معارضون أن سوريا ليس لديها ما تقدمه السرائيل ليبرر التكلفة العسكرية واالقتصادية والنفـسية               
  . الف مستوطن اسرائيلي20للتخلي عن الجوالن التي يعيش بها نحو 

  . غير معقوللكن اي حديث عن اتفاق للسالم في الوقت الحالي
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وكانت اسرائيل قد قالت انها بحاجة الى مناخ مستقر الجراء محادثات سالم ويشك محللون فيما اذا كـان                  
خلفاء االسد سيسارعون بخوض مفاوضات خشية أن تتضرر مصداقيتهم في الداخل في وجود مـواطنين           

   .تربوا على الخطاب المناهض السرائيل
ستطيع أي نظام جديد تعريض شرعيته للخطر بالتوصل الى اي اتفاق           لن ي "وقال بن دور من جامعة حيفا       

  ."مع اسرائيل
غير أنه اذا استمر االسد في الحكم فقد يبدي مرونة اكبر تجاه الغرب في محاولة لتعزيز اقتصاد سـوريا                   

ن اذا استمر فقد يكـو    "وقال ماعوز خبير الشؤون السورية       .واخماد الغضب الشعبي بشأن الفقر والبطالة     
يريد استرداد مرتفعات الجـوالن مـن       "وأضاف   .مشيرا الى أن االسد يريد سالما دائما      " اكثر براجماتية 

  ."والهيبة المرتبطة باالمر مهمة جدا بالنسبة له... فقدها) حافظ االسد( والده . اسرائيل
مـن  شارك في التغطية نضال المغربي من غزة ومحمد السعدي مـن رام اهللا وسـوزان كورنويـل                   (

  )واشنطن
  1/4/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  الثورة تعيد مصر إلى موقعها الحقيقي .50

  فراس أبو هالل
لم تفقد مصر دورها القيادي في العالم العربي وافريقيا، في عصر من العصور، كما فقدتـه فـي عهـد                    

تـي مثلـت    الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخصوصا في الفترة األخيرة من سنوات حكمه العجاف، ال            
  .إخفاقا كبيرا في كافة المجاالت، وفي مقدمتها السياسة الخارجية للدولة العربية األكبر واألهم

فقد انشغل الرئيس المخلوع وحزبه الفاسد وأجهزته المستبدة، ببناء دولة األمن، ورعاية الفـساد المـالي                
ء لصناعة سياسة خارجية،    والسياسي، والتغول على حريات ومقدرات الشعب المصري، ولم يلتفت هؤال         

تعطي لمصر دورها القيادي والحقيقي في المنطقة، وخصوصا في مـا يتعلـق بالقـضية الفلـسطينية،                 
والشؤون االفريقية التي يشكل بعضها قضايا أمن قومي لمصر، كالوضع فـي الـسودان وميـاه النيـل                  

  .والصومال وغيرها
لى مطالـب داخليـة تتعلـق بالحريـة والعدالـة           وعلى الرغم من أن الثورة المصرية المجيدة قامت ع        

االجتماعية ومحاربة الفساد، إال أن نجاح هذه الثورة لن يكتمل، مـن دون تحقيـق المطالـب الـشعبية                   
بالقطيعة الشاملة مع السياسة الخارجية التي اعتمدها النظام السابق، والتي لم تؤد فقـط إلـى اإلضـرار                  

ا عرضت المصريين ـ بكل أسف ـ إلـى اإلسـاءة خـارج      بصورة مصر ومصالحها الحيوية، بل إنه
وطنهم، نتيجة للجرائم السياسية التي ارتكبها مبارك ونظامه المخلوع، والتي طالما تناقضت مع المواقف              

  .القومية لغالبية الشعب المصري
ا ويبدو أن الحكومة المصرية التي ولدت من رحم ميدان التحرير وساحات الثورة المصرية بكـل مـدنه                

وقراها، تدرك أهمية التحول في سياسة البالد الخارجية، وتسعى من خالل تحركاتها وتصريحاتها إلـى               
استعادة تدريجية للدور المصري الفاعل والمحوري، الذي يقوم على مصلحة مصر أوال، ومصالح األمة              

ائما بين النظام السابق    العربية ثانيا، وهو ما يعني ضرورة االنفكاك من التحالف االستراتيجي الذي كان ق            
وكل من الواليات المتحدة األمريكية ودولة االحتالل اإلسرائيلي التي كانت تعتبر الرئيس المخلوع كنـزا               

  .استراتيجيا ال غنى عنه
وفي هذ اإلطار يمكن النظر بإيجابية إلى سياسة الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، التـي كـان                 

 ظل النظام السابق مثيرا ومعيبا بكل المقاييس، في حين تنتهج الحكومة الجديدة             الموقف المصري منها في   
خطا سياسيا متوازنا، ينحاز إلى المصالح المصرية والعربية، وقد تمثلت الخطـوة األولـى علـى هـذا                  
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الطريق بتصريحات وزير الخارجية نبيل العربي، التي حذر فيها إسرائيل من مغبة شن هجوم واسع ضد                
  .غزة، مستخدما لهجة لم تكن معهودة إبان العهد السابققطاع 

تصريحات العربي ال يمكن قراءتها بعيدا عن المـساعي التـي تبـذلها الحكومـة المـصرية إلعـادة                   
النــــظر في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي، والتي أثبتـت الوثـائق               

تمت بهذه الشروط المجحفة، مقابل حصول جمال مبارك على نـسبة           المسربة من جهاز أمن الدولة أنها       
من األرباح، وهي قضية جوهرية بالنسبة إلسرائيل، بالنظر إلى أنها توفر من خاللها حـوالي مليـاري                 

  .دوالر سنويا، حسب المصادر اإلسرائيلية
 حـول نيـة     وفي الملف الفلسطيني أيضا، تشكل التصريحات الصادرة عن وزير الخارجيـة المـصري            

الحكومة التخاذ إجراءات لرفع الحصار عن قطاع غزة خالل االيام المقبلة، تغيرا مهمـا فـي الـسياسة              
الخارجية المصرية نحو قطاع غزة، الذي تم التعامل معه خالل عهد مبارك من زاويـة الخـالف بـين                   

قدة الواهية، وهـو مـا      النظام وجماعة اإلخوان المسلمين، فيما تحررت مصر ما بعد الثورة من هذه الع            
يفسر االستقبال الرسمي لنبيل العربي للوفد القيادي من حركة حماس بقيادة محمود الزهار في القـاهرة،                

  .واالتصال بكل من خالد مشعل وإسماعيل هنية، بعد عقود من التعامل األمني مع الحركة
بل كان واضـحا أيـضا فـي        عودة الدور اإلقليمي المصري لم تقتصر على الموضوع الفلسطيني فقط،           

طريقة التعامل مع إيران، من خالل تأكيد وزير الخارجية المصري أن بالده تعتبر إيران دولـة جـارة                  
وصديقة، ال دولة عدوة، مع تلميحه إلى إمكانية إعادة رفع العالقات اإليرانية المـصرية إلـى مـستوى                  

لجديدة، لم تعـد تنظـر إلـى عالقاتهـا          السفارات بدال من مكاتب التمثيل، وهو موقف يظهر أن مصر ا          
  .الخارجية من خالل العين اإلسرائيلية

وتأتي هذه التصريحات اإليجابية المصرية نحو العالقة مع إيران، بعد أسـابيع مـن سـماح المجلـس                  
العسكري بمرور سفينتين عسكريتين إيرانيتين عبر قناة السويس، وهو أمر كان مستحيال خـالل حكـم                

  .الذي شهد تصاعدا في التوتر بين الدولتينالرئيس مبارك، 
ولعل النشاط األهم في التحركات السياسية الخارجية المصرية، يتمثل في الزيارة التي قام بهـا رئـيس                 
الوزراء عصام شرف ووزير خارجيته إلى السودان ودولة الجنوب، التي ستنشأ عن االنفصال، حيث تم               

ن، في مجاالت الزراعة والتنمية والتعليم واإلعـالم، فيمـا تـم            توقيع ثماني اتفاقيات بين مصر والسودا     
التركيز مع حكومة الجنوب على أهمية الحفاظ على االتفاقات المتعلقة بموارد مياه النيل، الرفيع إلى جوبا                
على التأكيد أنها ستكون ثاني دولة تعترف بدولة الجنوب بعد السودان، في خطوة الفتة تعيد القاهرة إلى                 

  .تها الدبلوماسية في القارة السوداءحيوي
الحراك الدبلوماسي المصري النشيط في كثير من الملفات الحيوية، يعطي انطباعا إيجابيا بأن مصر مـا                
بعد الثورة هي غير مصر مبارك، من دون أن يعني ذلك أننا نتوقع قطيعة كاملة مع القوى الدولية، ومن                   

ي السياسة المصرية، ولكنـه التحـول التـدريجي الرشـيد،           دون أن نتوهم حصول انقالب دراماتيكي ف      
  .للوصول بمصر إلى موقعها القيادي الذي تستحقه، ويتمناه العرب

  2/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  الحل المرحلي دويلة فلسطينية موقتة ومنزوعة السيادة .51
  ماجد الشّيخ

ألميركي لعملية السالم السيناتور جـورج      لم يستكمل األميركيون تحركهم الديبلوماسي بإرسال المبعوث ا       
ميتشيل إلى المنطقة، في محاولة منهم لملء الفراغ، ولمواجهة التحرك األوروبي والمواقف األوروبيـة              

نظراً . األخيرة، ال سيما في ظل إخفاق اإلدارة األميركية في حمل حكومة نتانياهو على وقف االستيطان              



  

  

 
 

  

            32 ص                                     2103:         العدد       2/4/2011 السبت :التاريخ

التدخل « الخاص بما سمي     1973لية تنفيذ قرار مجلس األمن الرقم       الى انشغال الطرفين بالدخول إلى عم     
  .في ليبيا عبر فرض منطقة حظر جوي وقصف الدفاعات الجوية لكتائب القذافي األمنية» اإلنساني

وفي أجواء انشغاالت المنطقة والعالم بتسونامي الثورات الشعبية العربية، تعيش إسرائيل علـى حـواف               
ذهبـت  ) 22/3(ن انعدام اليقين واهتزاز االستقرار، حتى أن صحيفة هآرتس          مفترق صعب، ولحظات م   

إلى اتهام حكومة نتانياهو بإدارة الظهر للعالم، مؤكدة أن سياسة هذه الحكومـة تلحـق ضـرراً جـسيماً         
بمصالح إسرائيل، وأن قيادتها السياسية واألمنية اكتفت في األسابيع األخيرة بردود فعل هزيلة على مـا                

  . في المنطقةيحدث
وفيما سعت واشنطن إلى تأجيل اجتماع الرباعية الدولية الذي كان مقرراً عقده قبل العشرين من الـشهر                 
الماضي، أفيد كذلك أن نتانياهو يعتزم تقديم موعد إعالنه خطة اقتراحاته في شأن التسوية على المـسار                 

ير دفاعه إيهود باراك، خرج فيها عن       بحسب دعوة لوز  » إلخراج إسرائيل من عزلتها   «الفلسطيني، وذلك   
لم يعد يقبل أن تستمر إسرائيل في الهيمنة علـى          «عادية مضامين خطاباته السابقة، وهو يعلن أن العالم         

إسرائيل ستواجه تسونامي يـستهدف   «، ومحذراً من أن     »1967 عاماً من احتالل عام      43شعب آخر بعد    
تخدم بهذه الطريقة للمرة األولى فـي تـاريخ الـصلف           وهي لهجة ربما تس   . »شرعيتها من جانب العالم   

  .اإلسرائيلي المتعجرف والمتعالي
وفي هذه األجواء تحديداً، يعود التخبط السياسي وفقدان اليقين، ليحكم مسيرة حكومـة اليمـين القـومي                 

يـة  والديني المتطرف في كيان االحتالل اإلسرائيلي، كما وعلى وقع تداعيات الثـورات الـشعبية العرب              
ومسارات التغيير ومآالتها المستقبلية التي ال بد من أن تفضي إليها، ال سيما أن سقوط مبارك في مصر،                  
حمل توجسات قلقة من حصول مفاجآت غير سارة إلسرائيل في المستقبل، ربما قادت إلى فقدان السيطرة                

 باراك لالعتراف بـأن بنيـة       وزمام المبادرة السياسية في المنطقة، األمر الذي دفع بوزير الجيش إيهود          
  .الحكومة الحالية، ال تسمح بحدوث تقدم في عملية التسوية المغدورة

ويبدو التخبط وعدم اليقين هو األبرز حتى اللحظة، حتى في ظل اتجاه نتانياهو لإلعـالن عـن خطـة                   
لية التفاوض،  المقبل، وذلك في محاولة لكسر الجمود في عم       ) مايو(سياسية جديدة في واشنطن خالل أيار       

وللخالص من العزلة الدولية الحادة التي تعيشها إسرائيل هذه األيام، ال سيما في ضوء تحذيره في األيام                 
، ما يستوجب اتخاذ    »دولة ثنائية القومية ستكون مصيبة إلسرائيل     «األخيرة، وأثناء محادثات مغلقة من أن       

ع نتانياهو في األسابيع األخيـرة لـضغط        خض) 4/3(وفق صحيفة هآرتس    . خطوة سياسية تزيل التهديد   
دولي شديد للغاية، تجسد في الموقف األوروبي ضد إسرائيل أثناء التصويت على االستيطان في مجلـس                

 عضواً من أعـضاء المجلـس       14األمن الدولي، حتى أن الفيتو األميركي تحقق بالكاد، على رغم تأييد            
  .لقرار وقف االستيطان
 عن السلوك اإلسرائيلي السياسي، فإن      – مصطنعاً حتى    –ن الذين ال يبدون رضى      وإضافة إلى األوروبيي  

ما يعمل عليه األوروبيون ومن ضمنهم روسيا واألمم المتحدة الستصدار قرار غير مسبوق في اجتمـاع                
فوفق مسودة القرار التي بـدأت األطـراف تعمـل          . الرباعية الدولية في باريس، يخيف حكومة نتانياهو      

.  مع تبادل لألراضـي    1967ستعلن الرباعية أن الدولة الفلسطينية ستقوم على أساس حدود العام           عليها،  
وفي قسم آخر من المسودات يجري ذكر القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا وحده إن لم يكن كافيـاً                  

لـى المـسار    لدفع نتانياهو لإلعالن عن خطة سياسية جديدة يحاكي فيها إعالنه موقفاً مـن التـسوية ع               
الفلسطيني، مشابه لما ورد في خطاب بار إيالن، على أن التدهور في االستطالعات األخيـرة، يـضيف                 

  .المزيد من الضغط الشديد الوطأة الذي يعيش في ظله نتانياهو
وفي عوده الدائم إلى المربع األول، ذكرت مصادر مسؤولة في مكتب نتانياهو، أن هذا األخيـر يفكـر                  

كرة إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية دائمـة للـصراع فـي               بالعدول عن ف  
غضون عام، وهو وإلى حد بعيد، يعود إلى تبني ما سبق لوزير خارجيته أفيغدور ليبرمان وصرح بـه                  
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 أن الحل الوحيد الممكن في السنوات القليلة المقبلة، هو الحل المرحلي، الذي يقوم على إقامة دويلـة           «من  
  .»منزوعة السيادة الفعلية على أقل من نصف الضفة الغربية المحتلة
فـي خطـاب    ) 3/3(» إسرائيل اليوم «وعلى ما يبدو، ينوي نتانياهو تقديم أفكاره الجديدة، وفق صحيفة           

، »مبدأ دولتين لـشعبين   «قبل أقل من عامين، حين أعلن قبوله        » خطاب بار إيالن  «سياسي، يكمل عملياً    
ل االتفاق على تسوية مرحلية يتم تطبيقها فوراً، على أن يتم وضع هيكلية التسوية الدائمـة                وذلك من خال  

وبموجب التسوية المرحلية، تقام دولة فلسطينية على نحو نـصف          . وإنهاء الصراع في مفاوضات الحقة    
ريـة  وبالتوازي يتم الشروع في التفاوض علـى المـسائل الجوه         ) باستثناء القدس طبعاً  (أراضي الضفة   

كمـا يقـضي اإلقتـراح بـأن ُيتـاح      . القدس، الالجئون، الحدود، المستوطنات والمياه واألمن : للصراع
للفلسطينيين إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم، وتطوير اقتصادهم، على أن تبقى المسؤوليات األمنيـة عـن               

  .المناطق الفلسطينية والمستوطنات فيها تحت سيطرة إسرائيل
 1967ال لحدود العام    : قول إن التسوية التي سيقترحها نتانياهو، ترتكز الى الءات أربع         يمكن ال .. بايجاز

كأساس للمفاوضات، ال للسيادة الفلسطينية الكاملة، ال ألي تقسيم للقدس، وال لحل متفـق عليـه لقـضية                  
ب اليهـودي،   نعم لالعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة للشع     : كل هذه الالءات في مقابل نعمين     . الالجئين

فأي تسوية يمكن أن تنتج عن أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، تلتـزم              . ونعم لتوسيع المستوطنات  
الخطوط العريضة لنعمين، يستحيل تحقيقهما من قبل الفلسطينيين، ومثيلين لهما من الالءات يستحيل كذلك              

  .التساهل أو التسامح معهما فلسطينياً
الذي سبق لنتانياهو وألحزاب اليمين المتطرف      » الالحل غير التسووي  «إطار  هذا بالتحديد، ال يخرج عن      

وخطة حكم ذاتي تحت هيمنـة واسـتمرار        » السالم االقتصادي «أن نادت وما زالت تنادي به، من قبيل         
االحتالل، أي أن ما يجري اقتراحه كدولة أو دويلة تسمى فلسطينية؛ لن ترقى إلى مستوى تأمين سـيادة                  

» إيالن بـاروخ  « ووسط هذا التخبط الديبلوماسي والسياسي اإلسرائيلي، لم يجد الديبلوماسي           .خاصة بها 
مفراً من تقديم استقالته من السلك الديبلوماسي، احتجاجاً على سياسة الحكومة عموماً، وسياسة ليبرمـان               

ج وتبريرها، وكشف أنه    تحديداً، وأعلن أنه لم يعد قادراً على ترويج رسائل السياسة اإلسرائيلية في الخار            
يعلو صوت الذين يدعون للقضاء على أي فرصة الستئناف المفاوضات فـي            «في عهد الحكومة الحالية     

شأن اتفاق سالم شامل، في حين أن حكومة نتانياهو تتمسك باإلبقاء على الوضع القائم، وتهمـل الـسعي                  
  .»السياسي للتسوية الدائمة

المقترحة الجديدة، تحاول المزج بين خطة ليبرمان لتسوية مرحلية، تقوم          وإذ يتبين اآلن أن خطة نتانياهو       
على أساس إعالن دولة فلسطينية في حدود موقتة، وخطة رئيس هيئة األركان السابق شـاؤول موفـاز،                 
القاضية بحل مرحلي قائم على أساس ضمانات في شأن الحل الدائم أو النهائي، فهـي ال تـسعى عمليـاً       

تجاه وقف االستيطان، ووقف مصادرة المزيد من األراضي وتدمير البيوت داخل الجـدار             للتقدم خطوة با  
العازل في الضفة الغربية والقدس، وكل ما يستهدفه نتانياهو حالياً في الظرف العربي والدولي الجديـد،                
الناشئ بفعل تواصل ثورات الشعوب العربية، محاولة تكيف شكالنية، وهي من جهـة أخـرى محاولـة               

) سـبتمبر (واضحة إلجهاض جهد دولي للضغط على إسرائيل ودفعها إلبرام تسوية قبل حلـول أيلـول                
وقد استبق الرئيس األميركي باراك أوباما إعالن نتانياهو لخطته تلك، بدعوة إسرائيل إلى إجراء              . المقبل

اصـلة واشـنطن    في شأن التسوية السياسية في المنطقة، وذلك في مقابـل مو          » محاسبة للنفس «ما سماه   
ضغوطها على مصر ألجل اإلبقاء على التزاماتها باتفاقيات كامب ديفيد، إلى جانـب التعـاون األمنـي                 

 –الكثيف والواسع، الذي كان قائماً في الماضي بين إسرائيل ومصر حتى عشية خلع مبارك، وهي لذلك                 
المقبلـة، وجعلـه مـن       تدعو إلى نقل موضوع التعاون األمني من صالحيات الحكومـة            –أي واشنطن   

صالحية الجيش المصري لضمان استمرار هذا التعاون والتنسيق األمني والسياسي بين مـصر وكيـان               
  .االحتالل اإلسرائيلي
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ومهما يكن من أمر خطة نتانياهو، فإن اليمين اإلسرائيلي المتطرف ال يمكن أن يتزحزح قيد أنملة تجـاه                  
لنظر عن استعدادهم للتعاطي مع خطط ومقترحات ليست أكثر         التسوية السياسية مع الفلسطينيين، بغض ا     

؛ أن يزحـزح    )2رقـم   (ولن يكون من شأن خطاب بـار إيـالن          . من إعالنات نوايا غير قابلة للتطبيق     
معطيات الوضع السياسي اإلسرائيلي الذي يغلب عليه طابع التطرف اليميني، الرافض ألي شـكل مـن                

، ومن ثم العودة إلى إعادة طـرح معزوفـة          1967ظ بحدود العام    أشكال التسوية، بل هو يسعى لالحتفا     
  !»األردن هو وطن الفلسطينيين«وهو طرح قديم يتجدد بين الحين واآلخر؛ باعتبار » الوطن البديل«

  2/4/2011، الحياة، لندن
  

  هل نقول ال للمصالحة؟ .52
  بالل الحسن

.  ينـادون بـضرورة المـصالحة      تعلو في الضفة الغربية وغزة أصوات شباب مخلصين من دون شك،          
المصالحة كما تبدو في شعارات المنادين بها، هي مصالحة بين حركتي فتح وحماس، أو مصالحة بـين                 

لـذلك هـي    . طرفي السلطة الفلسطينية، وألنها مصالحة تقتصر على فصيلين، فهي مـصالحة قاصـرة            
  .مصالحة مرفوضة

د يتمنى أن يكون هناك انقسام فلسطيني، فالوحـدة         وال أح . ال أحد يرفض فكرة المصالحة من حيث المبدأ       
الوطنية الفلسطينية عنصر أساسي وهام في مسيرة النضال، ولكن المصالحة الحقيقيـة المطلوبـة هـي                
مصالحة بين السلطة الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني، وليست مصالحة بين حركتي فتح وحماس، ذلك              

له، تتعلق بنضاله، وتتعلق بأهدافه، وتتعلق بحقوقه الثابتة التـي ال           أن المشكلة تتعلق بالشعب الفلسطيني ك     
  .يملك أحد حق التنازل عنها

لقد اجتهد فريق السلطة في رام اهللا، واجتهد طويالً، وحصر أهدافه في إقامة دولة فلسطينية فـي حـدود                   
اده لقبـول االسـتيطان     ، ولكنه حتى هنا ما لبث أن أقر باستعداده لتبادل األراضي، أي استعد            1967عام  

اجتهد فريق السلطة في رام اهللا، واجتهد طويالً، وحـصر أسـلوبه فـي العمـل                . المكثف حول القدس  
. التفاوضي وال شيء غير التفاوض، متنازالً عن الحق الطبيعي للشعب المحتل بمقاومة االحتالل بالسالح             

لسطينية، وهو مـستعد لمواجهتهـا حتـى        وقبل أيام فقط، قال رئيس السلطة إنه لن يسمح بأية انتفاضة ف           
وقد انتهى به األمر إلى االعتراف بفشل المفاوضات، وإلـى وصـف            ). زنقه... زنقه  (بالسالح، وربما   

وكان أن انتقل من تكتيك المفاوضات العبثية، إلى تكتيـك عـرض موضـوع              . المفاوضات بأنها عبثية  
الجميع، إذ استعملت أميركا الفيتو ضد مشروع       االستيطان على مجلس األمن، وحصل ما كان متوقعاً من          

ضد الفلسطينيين، دولـة تقبـل      » إسرائيل«القرار، وظهرت بذلك على حقيقتها، دولة داعمة لكل مطالب          
. المنطق اإلسرائيلي القائل إن الحل الوحيد الممكن، هو حل يقبل به الفلسطينيون خطة الحل اإلسـرائيلية               

 بنتيجة الحدث ودالالته، أعلن أن لديـه خططـاً لعـرض الموضـوع              وبدالً من أن يتعظ رئيس السلطة     
الفلسطيني على ست هيئات أخرى في األمم المتحدة، ونتائجها كلها معروفة سلفاً، إما فيتو أميركي جديد،                

تماماً كما هو الحال مع جميع قـرارات األمـم          . وإما قرار كالمه جيد، ثم ال يجد الكالم أية وسيلة للتنفيذ          
ة المرصوفة بعضها فوق بعض، حتى إن أحد الصحافيين الفلسطينيين وصف خطة السلطة الجديدة              المتحد

  .بأنها هواية جمع القرارات الدولية على غرار هواية جمع الطوابع
ماذا نستنتج من كل هذا؟ هناك خطة فلسطينية ثبت فشلها بالكامل، والمنطق السياسي يقول إنه في حـال                  

ورئيس السلطة الفلسطينية ال يستقيل ثم يخرج       . ا أن يستقيل وإما أن يغير خططه      الفشل، فإن السياسي إم   
وإذا أراد أن يغير في التكتيك، ُيشغَل بالـشكل، وال ُيـشغَل            . علينا شاهراً سيف مواصلة خططه كما هي      

  .بالمضمون، وال تهمه حتى النتائج السلبية الجديدة
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خطة إجراء انتخابات بلدية وتشريعية ومن أجل المجلس        وها نحن اآلن أمام خطة جديدة لرئيس السلطة،         
بينما الكل مشغول يعرف أن الشعوب ال تذهب إلى االنتخابات إال في ضوء برنـامج وطنـي،                 . الوطني

الميثـاق الـوطني    «يسمونه أحياناً الدستور، ويسمونه أحياناً العقد االجتماعي، ويـسميه الفلـسطينيون            
يعني أن البرنامج الوطني المطلوب إلنجاح المصالحة مع الشعب كله، هو           وهذا  . الذي ُألغي » الفلسطيني

برنامج إعالن مقاومة االحتالل، وبكل الوسائل المتاحة التي يضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتها الكفاح              
المسلح، ومن دون هذا البرنامج ال يمكن أن تنجح أية انتخابات، وال يمكن أن تنجح أية مفاوضات مـن                   

ل المصالحة، إذ إن المصالحة تعني االتفاق، وال تعني أبداً أن يفرض طرف برنامجه الفاشـل علـى                  أج
  .الطرف اآلخر

  هل هذا هو الهدف؟. إال إذا كان الهدف مجرد إنقاذ سلطة عباس.. 
  2/4/2011، مجلة العودة

  
  خطة السالم العربية ـ اإلسرائيلية القادمة .53

  برنارد أفيشاي
لتي وجهت إليه بشأن قراراته تجاه ليبيا، حدد الرئيس أوباما الليلة الماضـية معيـار               برفضه االنتقادات ا  
. قد يفرض التاريخ علينا في بعض األوقات تحديا يهدد وجودنا وأمننا المـشترك            «: العمل المشترك قائال  

س العدالـة   والقيادة الحقيقية تخلق ظروفا وتحالفات لآلخرين لالنضمام إليها أيضا، ليتأكدوا من أن أسـا             
  .»وإذا ما كان علينا التحرك، فلنتحرك حيث نستطيع أن نعمل معا. والكرامة اإلنسانية محترم من الجميع

حصل الرئيس أوباما على تفويض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وعمل مع االتحاد األوروبـي                
ولـم تحـل قيادتـه،      . ينعلى ضم جامعة الدول العربية، وحصل على دعم قادة دول مجموعة العـشر            

  .باختصار، المد ضد حاكم عربي طاغية فحسب، لكنها خلقت نموذجا للدولة في المنطقة ككل
 أن يقـود    - وهو قادر على ذلك      -هذا النموذج لديه اآلن مهمة أكثر أهمية، وهو أن على الرئيس أوباما             

 -في تقديم نموذج للـسالم العربـي   ) األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وأميركا وروسيا    (اللجنة الرباعية   
فمهما حدث في ليبيا لن تبدو أميركا نصيرا للديمقراطية في العالم العربي إذا ما استمرت في                . اإلسرائيلي

  .الظهور بمظهر غير المكترث الحتالل فلسطين
داخليا، كمـا أن    لقد أوضح الرئيس أوباما في كلمته في القاهرة أن الدولة الفلسطينية ليست شأنا إسرائيليا               

أمن إسرائيل ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، وهو يعلم أن فرص نجاح أي محادثات سالم ثنائيـة بـين                  
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن تسفر عن تحقيـق            

  .وهو يعلم جيدا ما يمكن أن تسفر عنه مفاوضات النوايا الحسنة. تقدم
 2007فعلى سبيل المثال عقد عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت منذ بدايـة عـام       

 اجتماعا وكان الموضوع الرئيسي في هـذه االجتماعـات محاولـة            36،  2008) أيلول(وحتى سبتمبر   
  .التوصل إلى اتفاق كالذي أفرزته محادثات كل من طابا وجنيف

كال الزعيمين وبينت ما أنجزوه فـي مقـال بمجلـة           ) كانون الثاني (ر يناير   وأذكر أنني التقيت في أواخ    
أشرت فيه إلى االتفاقات الرئيسية بشأن األمن واألرض مقابل السالم اعتمـادا            » نيويورك تايمز صنداي  «

، إال أن أرض قضايا فلسطين المقدسة والالجئين تركت فجوات صغيرة نسبيا تمثلـت              1967على حدود   
 بشأن مصير ثالث مستعمرات كبيرة وعدد الالجئين الذين سيـسمح لهـم بـالعودة إلـى                 في االختالف 

  .األراضي اإلسرائيلية
وسيـضع فـي اعتبـاره      . سيعلن مخطط الرئيس أوباما عن موقف أميركا حول كيفية سد هذه الثغرات           

طينية واإلسـرائيلية،  التالحم االقتصادي والجوار للدولة الفلسطينية واإلسرائيلية والمخاوف األمنية الفلـس     
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ويقدم ضمانات وحوافز من المجتمع الدولي، ومن دون مخطط من هذا النوع يوضع بعناية، فإن الدعاوى                
  . ستصبح بال معنى1967لالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية داخل حدود عام 

اتفـاق بأنفـسهم،    ما الذي يعوق الرئيس؟ البعض يقول إن على اإلسرائيليين والفلسطينيين التوصل إلى             
ويقولون إن نتنياهو سيرفض أي مخطط من هذا النوع، وإن اإلسرائيليين يميلون بشكل عام تجاه اليمين،                
أما عباس، من جانبه، فربما ال يكون تلك الشخصية الكاريزمية القادرة على تطبيق أي اتفاق، حتـى وإن            

لى الرئيس أوبامـا أن يقـدم مقترحـا    ولذا هل ينبغي ع  . كان اتفاقا ضخما يكون هو مسؤوال عن وضعه       
  ويهيئ نفسه لفشل دبلوماسي؟

ولذا ينبغي أال يهدف مخطط أوباما إلـى حمـل          . مثل هذا الرأي يشير إلى سياسة خارجية سيئة التوجيه        
جميع األطراف على الموافقة على القرار، بل إلى موافقة جميع القوى العالمية، وبعد طرح أوباما خطته                

رباعية، يجب عليه السعي إلى موافقة قادة لجنة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية واحدا             أمام اللجنة ال  
وقد حكى لي دبلوماسيون في تل أبيب أن وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشـتون               (تلو اآلخر،   

  ).تنتظر مجرد كلمة من واشنطن
وينبغـي أن   . 2002درة الجامعة العربية لعام     كما ينبغي أيضا أن يعلن مخطط أوباما في إطار روح مبا          

  .يوافق عليه أوال قادة مجلس الشيوخ األميركي مثل جون كيري رئيس لجنة العالقات الخارجية بالمجلس
ولبلورة إجماع دولي بشأن الصورة التي ينبغي أن تبدو عليها عملية السالم، سيخلق المخطط ضغطا من                

تبدأ محادثات دولية جديدة ربما تسفر عن قرارات حاسمة مثـل           جميع الجهات على جميع األطراف، وس     
  .1947قرار التقسيم الذي أصدرته األمم المتحدة عام 

سيكون ذلك إشارة إلى الشباب الفلسطيني بأن الدول المدعومة عالميا تلوح في األفق، حقـا، وأنـه فـي                   
سطينية من الدخول في اتفاقات دوليـة       السعي إلى الوحدة بين فتح وحماس يمكنهم فعليا تمكين السلطة الفل          
  .واحترام دعوة عباس إلى نبذ العنف السياسي والتخلي عن اإلرهاب

وسيكون للمخطط آثاره الواضحة على السياسات اإلسرائيلية أيـضا، وسـيمكن األحـزاب اإلسـرائيلية               
األحزاب الداعية إلى    من استعادة مراكز السلطة من       - كديما والعمل وباقي األحزاب المعتدلة       -المعتدلة  

 حزب الليكود التابع لنتنياهو واألحزاب القومية التـي ينتمـي إليهـا ليبرمـان               -إقامة إسرائيل الكبرى    
  .واألحزاب الدينية األخرى التي تتبع خطا مماثال

 مؤلف من المهاجرين الروس، واليهود المزراحي غيـر األرثـوذكس،           -مركز صنع القرار اإلسرائيلي     
وككل النـاخبين المـستقلين فـي       .  تقوده المخاوف بقدر ما تحدوه اآلمال      -قرب من الجيش    والشباب الم 

الواليات المتحدة ربما يهرعون إلى تجنب ما تصوره وسائل اإلعالم بالسذاجة وبالتالي يميلون على نحو               
لى رئيس  المخطط المدعوم من قبل الجميع بدءا من المستشارة أنجيال ميركل إ          . خطر إلى مواجهة التيار   

الوزراء الهندي مانموهان سينغ سيسمح للمنفتحين على العالم أن يؤكدوا على أن الماضي لن يعود، وأن                
الوضع في غزة يجب أن يتغير، وسيكونون هم وحدهم القادرين على إقامة عالقات مع واشنطن وإنقـاذ                 

م الدولي إلى إسرائيل عبر زيـارة       والرئيس أوباما قادر على قيادة الرأي العا      . إسرائيل من العزلة الدولية   
  .القدس ورام اهللا وربما الحديث إلى الحشود المتجمعة في تل أبيب قلب العولمة اإلسرائيلية

ربما تكون هناك بعض المخاطر، ولعل فيما كتبه مكيافيللي فائدة عندما قال إن على القـادة العظـام أن                   
وينبغي على الرئيس أوبامـا     . ر ما يكونون محبوبين   يكونوا على استعداد ألن يكونوا مرهوبي الجانب بقد       

لكن إذا فوت هذه الفرصة، في انتهـاج مـسار        . أن يواصل جهوده بجعل الرأي العالمي مرهوب الجانب       
  .سياسي آمن، فسيخسر المعتدلون في كال الجانبين

ما هـو   . قلتهاالوضع الراهن يعني المزيد من التسويات، وسجل أميركي مثير للشفقة من المحاوالت لعر            
أسوأ من ذلك يعني أن العنف سيشبه ما يحدث في البلقان والذي تنخرط فيه األطراف، فمع كل قنبلـة أو                    
صاروخ من فلسطين ومع كل عملية اغتيال يقوم بها الجيش اإلسرائيلي أو قصف متهور غير محـسوب                 
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 استقالته إذا لم يتم إحراز أي       وقد أخبرني عباس أنه سيقدم    . سوف يدفع المزيد من المعتدلين إلى التطرف      
فبدال من أن يصبح رجل الدولة فـي المنطقـة          . كذلك سيخسر أوباما  . تقدم ملموس بحلول شهر سبتمبر    

وصاحب خطة مدعومة من القوى العظمى، سيخوض انتخابات الرئاسة مستعديا ومستبعدا للعالم العربي             
  . حكومة نتنياهودون أن يرسل تطمينات إلى الدوائر األميركية التي تدعم

دعم الحقوق العالمية التي تتضمن حرية األفراد فـي         «واختتم الرئيس أوباما حديثه بقوله إن على أميركا         
ولـيس  . »والحكومات التي تستجيب لتطلعات شعوبها في النهاية      .. التعبير عن أنفسهم واختيار زعمائهم    

  .لدى أوباما الكثير من الوقت
  »نيويورك تايمز«خدمة 

  2/4/2011،  األوسط، لندنالشرق
  

  الُصداع .54
  اليكس فيشمان

في يوم االثنين فقط في ساعات الظهر المتأخرة،        » الشاباك«عرف يورام كوهين انه انتُخب لتولي رئاسة        
وآنذاك ايضا حظر عليه رئيس الحكومة ان يتحـدث كـي ال            . قبل ساعات معدودة من االعالن عن ذلك      

سلّوه بمرة واحـدة مـن      . حتى االعالن آخر ساعات النعمة لكوهين     كانت هذه الساعات    . يعلم أحد بذلك  
  .الظالم الى ضوء المصابيح وأصبح منذ اآلن فصاعدا شخصية عامة ولم ُيعده أحد لهذا

يمكن أن نُعد عدد لقاءاته مع وسـائل        . تلقى الضربة الخاطفة بالكشف المفاجئ على النحو األكثر فظاظة        
لكنه بعد دقيقة من االعالن سمع وقرأ انه تعيـين سياسـي    .  اليد الواحدة  االعالم قبل اختياره على اصابع    

  .وانه حبيب الى اليمين المتطرف وانه ال يالئم العمل وانه كان مقطوعا في السنين الثالث االخيرة
من سـوء   . لم ُيختر . الحالي، ي » الشاباك«لم تُخف وسائل االعالم خيبة أملها من حقيقة ان نائب رئيس            

وهناك يوجهون اليه انتقادا في أكثر النقاط حساسية لمنزلـة          . ين انه يحب قراءة الصحف خاصة     حظ كوه 
  .فقد عابوا سلوكه الرسمي» شاباك«رئيس 

خطر » شاباك«مستقل جدا أو قوي جدا، والحماية الرئيسة من         » شاباك«يجب ان يكون الجمهور قلقا من       
ويلة العمر لهذا الجهاز يفترض ان تخرج من تحـت          إن المصفاة الط  . هي السلوك الرسمي لهذه المنظمة    

فانهم يشككون في الحقيقة    » شاباك«وعندما يعيبون السلوك الرسمي لرئيس      . يديها اجراءات غير سياسية   
وهكذا بسبب القبعة الدينية فوق رأس كوهين سيثبت منـذ          . بأهليته للمنصب ويلقون عليه واجب البرهان     

  .اآلن المتحان يومي
ستواجه الحكومة قريبا قرارا حاسما سياسيا على تجديد التفـاوض مـع الفلـسطينيين              : لمثالعلى سبيل ا  

أحد الالعبين المختصين المركزيين في مـسار اتخـاذ هـذه           » الشاباك«ورئيس  . وعرض خطة سياسية  
يفترض أن يشير الى المخاطر في خطوات مثل تنازالت عن ارض وتنازالت عـن وسـائل                . القرارات

  .فيف عن الفلسطينيين وما أشبهأمنية والتخ
يجـب علـى رئـيس      . مع ذلك ال يستطيع كوهين في مقامه الجديد ان يتجاهل احتماالت نجاح االجراء            

ان يكون ذا رؤية سياسية واسعة ومتزنة وأن يدرك مصالح دولة اسرائيل، الى جانـب فهـم                 » الشاباك«
وهنا يشفق العـائبون    .  العربي كله ايضا   عميق للتطورات ال في الجانب الفلسطيني فحسب بل في العالم         

  .من أن تقفز عنده االيديولوجية اليمينية الى الخارج وتُفشل االجراء بتقديرات متشائمة ومنحازة
أو إذ كان نائب    » يهودا والسامرة »كان رئيس منطقة القدس و    ? هل منح كوهين في مناصب رفيعة سابقة        

العقائـدي فـي    ? الشعور بأنه ُيشرك تصوره الشخـصي       المسؤولين عنه ذات مرة     ? » الشاباك«رئيس  
تقديرات الوضع التي عرضها؟ اذا كان الجواب بنعم فثمة شك كبير في انه كان سيصل الى منزلة مرشح                  

  .»الشاباك«لمنصب رئيس 
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سيكون هو الذي يقرر بدء تحقيقـات ونـوع الوسـائل التـي             » الشاباك«إن كوهين باعتباره رئيسا لـ      
هذا : إن من يشك في سلوكه الرسمي كأنما يقول       . لتحقيق مع اشخاص في الوسط اليهودي     ستُستعمل في ا  

ومـع  . لم يكن الوسط اليهودي قط من مسؤولية كوهين المباشرة        . الرجل غير مالئم التخاذ هذه القرارات     
 اليهودي جزءا مـن   » االرهاب»ذلك وباعتباره كان رئيس منطقة القدس كان التآمر السياسي اليهودي و          

اليهـودي كمـا   » االرهاب«فقد عالج . ال يتذكر أحد من تلك الفترة شكوكا أو خواطر تتعلق بعمله   . عمله
  .حماس» ارهاب«عالج 

يمكن ان ُيزعم على كوهين انه تعرض تعرضا قليال جدا لعالم التقديرات السياسية الواسعة، وهذا زعـم                 
وهنا يمكن أن   . »االرهاب«يقة لمحاربة   يرى العالم عن طريق القشة الض     » الشاباك«مشروع ألن حوض    

يأتي للدفاع عن كوهين مكوثه في واشنطن في معهد واشنطن لدراسات الشرق االوسط، حيـث احتـك                 
  .بالتصورات العامة لالدارة األميركية

  زعزعة في القيادة
لـى وريـث    في االشارة ا  ? أو لم يشأ    ? الى ما قبل سنة كان ثمة انتقاد شديد على ديسكن الذي لم ينجح              

المنصرف للعمـل فـي هـذا       » الشاباك«بدأوا يضغطون من ديوان رئيس الحكومة على رئيس         . طبيعي
  .الشأن واذا لم يعمل فسُيعين لرئاسة الجهاز شخص من الخارج ليس من صفوف المنظمة

 فـي اثنـاء   . الذي كانت احدى رجليه قد أصبحت في الخارج الى تولي النيابة          . على هذه الخلفية ُدعي ي    
يرسله الى مباحثات ليظهر    ? شخصا مقبوال جدا في نظر ديسكن وبدأ ُيعده لوراثته          . هذه الفترة أصبح ي   

  .أمام رئيس الحكومة والوزراء
ترك انطباعا عظيما عند كل من ظهر أمامه وبدأوا في وسائل االعالم ايضا يوجهون              . في الحقيقة ان ي   

هذه الحقيقة كما يبدو كانت عبئا عليه في الطريق الى التعيين           بيد أن   . اليه انتباها باعتباره مرشحا متقدما    
المرجو ألن نتنياهو ترجم االشارات التي ُبثت اليه من وسائل االعالم على أنها اسـتعمال ضـغط مـن                   

لم تكن هذه أول مرة يحبط فيهـا رئـيس          . وخارجه وفضل نتنياهو كوهين عليه    » الشاباك«عناصر في   
لرئيس التارك لعمله ايضا مرشحا لتولي رئاسة الموساد، والـى مـا قبـل              كان ا . الحكومة خطط ديسكن  

اسبوع من تعيين تمير فردو، آمن رفاقه القريبين بأنه سيكون من يجلس على المقعد الذي ُيخليـه مئيـر                   
  .وكان فردو نفسه قد أصبح خارج الجهاز عندما أعلمه نتنياهو بأنه مرشح بل اختاره للمنصب. دغان

يبدو انه ثار توتر مـا      . د جعل رئيس الحكومة يسحب البساط مرتين من تحت قدمي ديسكن          إن شيئا ما ق   
» الـشاباك «ربما يكون فشل    ? بين االثنين من تحت الطاولة بسبب شيء ال يعلمه على التحقيق سواهما             

  .في عرض حلول في قضية غلعاد شاليط، أو شيئا ما آخر
لكن للتعيين،  . م ومواجهة بالسكاكين مع غضب في الخلفية      ال يعني االمر ان كوهين دخل جهازا فيه خصا        

الذي كان النائب قبل سنة بأنـه يتـرك   . ، فقد أعلن د  »الشاباك«كما لكل تعيين، تأثيرا مزعزعا في قيادة        
النائب الحالي الذي كان المرشح لديسكن ويمكن ان يـرى نفـسه خائـب األمـل                . وسيعلن ي . المنظمة

لم يكن مرشح رئـيس     ? . وسيزن مسؤول رفيع المستوى آخر هو ج      . ا يبدو الرئيس، عن انهاء عمله كم    
سـيزن  ? ومثل مع ذلك لمقابالت عند وزير الدفاع ورئيس الحكومة مرشحا من قبل نفـسه               » الشاباك«

  .خطواته ويتوقع ان ُيعين نائبا لكوهين
هو إطراء ما للمستوى    » الشاباك«إن زعم ان رئيس الحكومة استعمل تقديرات عقائدية في انتخاب رئيس            

رئيس هيئة االركان والقائد العـام      ? إن المستوى السياسي على نحو عام يختار الخاضعين له          . السياسي
هل استطيع العمل مع هذا الشخص، وهل       . السباب تريحه ? ورئيس الموساد   » الشاباك«للشرطة ورئيس   

لـو أن   . على انه ال ُيسرب االمور    يحاول جعلي أتعثر وهل سيكون معارضا لي وهل استطيع ان أعتمد            
  .يريحه أكثر من يورام كوهين الختاره مع الحاخامين أو من غيرهم. رئيس الحكومة اعتقد أن ي
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لكن عنده  . صحيح ان كوهين معروف بأنه يقول رأيه بال نفاق حتى لو كان معارضا لرأي القائمين عليه               
لن يضطر رئـيس    .  تخالف توصياته مخالفة تامة    قدرة تحمل كبيرة جدا فهو ينفذ القرارات حتى لو كانت         

وله صفة اخرى يحبها الساسة     . الحكومة الى النظر طوال الوقت الى الوراء ليرى من أين تأتيه سكين ما            
  .أال وهي عدم الود الكبير بينه وبين وسائل االعالم، في هذه االثناء على األقل

إن المنتحـر  . كوهين مئة يوم تفضل بل العدو ايضا      ليست وسائل االعالم وحدها هي التي ال تمنح يورام          
ومهما تكن المفارقة فان مبلـغ تـأثير رئـيس          . الذي سيأتي بعد الخامس عشر من أيار أصبح من نوبته         

» الـشاباك «إن رئـيس    . هو في بدء طريقه على التحقيق، في صد ذلك المنتحر، ضئيل نسبيا           » الشاباك«
لقوة فيقوم بها رؤساء الدوائر ووحـدات العمليـات ونـاس الميـدان             أوكل اليه بناء القوة، أما استعمال ا      

ثمة عنوان واحد للنجاحات واالخفاقات وثمة شخص       » الشاباك«لكن في منظمة تركيزية مثل      . والمحققون
سيضطر كوهين الى استيعاب حقيقة انه لم تُرفـع درجتـه           . في نظر الجمهور  » الشاباك«واحد فقط هو    

فمنذ الخامس عشر من أيار يوشـك ان        .  دورا يخالف ما قام به مدة ثالثين سنة        انه يوشك ان يؤدي   . فقط
  .»الشاباك«يصبح واجهة عرض 

. المتوقع ان يأتي من الضفة قبل كل شـيء        . تنظران الى تهديد هذا اليوم صباحا     » الشاباك«وعينا رئيس   
، والـسير   »لسنوية لمرمرة الذكرى ا »، و »يوم النكبة «. ومستوى العمليات في ارتفاع   . فالضفة في غليان  

كل ذلـك مراحـل     ? نحو انتخابات بلدية واعالن االستقالل الفلسطيني من جانب واحد في ايلول القريب             
ان يجعل العناصر الُمثورة عقيمة قبل      » الشاباك«يجب على رئيس    . ممكنة في الطريق الى انفجار بركان     

. مكّن الجيش من مواجهة ناجعة يوم االنفجـار       االنفجار، ويجب عليه ان ينشيء قاعدة المعلومات التي تُ        
  .وباختصار، يفترض ان يسبق العدو بخطوة واحدة على األقل

وال » الـشاباك «إن كوهين اليوم هو الشخص صاحب أكثر ساعات عمليات إزاء الفلسطينيين في قيـادة               
.  واالجهزة والقيـادة   انه يعرف واقع هذه الساحة، ويعرف الالعبين الرئيسين والشارع        . سيما إزاء الضفة  

  .سيضطر بعد أكثر من سنتين خارج الساحة الى إزالة شيء من الصدأ، لكن ال أحد يعترض على خبرته
ال يجب على كوهين ان يعرض مستندات تُبين مبادرة وإبداعا وأصالة وجرأة وشجاعة شخـصية فـي                 

ذ انجازات العملية العـسكرية      قائدا لمنطقة القدس، أخ    2003فعندما ُعين في    . »االرهاب«مجال محاربة   
  .»السور الواقي«

وثم . الوضع اليوم في الضفة أكثر تعقيدا، فثمة ست كتائب مسلحة قد تصبح قوة معادية في حال الفوضى                
وكـل هـذا    . أكبر كثيرا مما كان في الماضـي      » ارهابي«ايضا اجهزة أمنية قوية جدا، واحتمال نشاط        

  .ين هنا الى اإلتيان بتلك الرؤية العملياتية الحديثة المنسوبة اليهسيحتاج كوه. مدعوم بتأييد دولي واسع
  رجل اتصال

. هذا مجال أخذ يضعف على مر السنين وتحل التقنية محله         . كوهين رجل اتصال، رجل استعمال عمالء     
تجنيد ? من المحتمل فرض ان يفعل ما فعله أسالفه في بداية طريقهم وأن ُيقوي مجال االتصال الميداني                 

ـ      » الشاباك«مع ذلك ال يتجول رئيس      . أو التآمر السياسي  » االرهاب»العمالء ودخول في جهات متهمة ب
إن جزءا ال يستهان به من وقته مخصص لمواضيع أقل اثارة جنسية من             . طول النهار مع مسدس مسلول    

تأثير في كـل    ولهذين  . مجال التقنيات ومجال القوة البشرية    : مثل» االرهاب«التجسس المضاد ومحاربة    
إن المجال التقني هو مجال يحتاج الى نفقة كبيرة، تقتطع جـزءا            . سنين طويلة » الشاباك«مجاالت عمل   

» الشاباك«، وللحفاظ على التفوق في جمع المعلومات وحفظها يجب على           »الشاباك«كبيرا جدا من نفقات     
وفي مقابلته يقفز حـزب اهللا      . ران يقف في الصف االول للتقنيات التي تقفز درجة في اوقات أخذت تقص            

فـي جمـع   » الـشاباك «والجهاد العالمي والسلطة الفلسطينية وحماس قفزاتهم الخاصة التي تهدد تفـوق    
  .المعلومات
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. على نحو مقلـق   » الشاباك«ما  » ارهابية«اليوم أصبحت توجد ميادين تتحدى فيها اجهزة أمن منظمات          
 االخيرين لمشروع استراتيجي يتناول بناء القدرات       وليس صدفة ان خصص كوهين السنة ونصف السنة       

ويشتمل هذا ايضا على حماية بنى تحتية وطنية مـن هجمـات فـي              . ألمد طويل » الشاباك«التقنية لـ   
  .شبكات السايبر والقدرة على جمع معلومات من الشبكة

في مـسار   » شاباك«يتلقى كوهين   . في مجال القوة البشرية ايضا أصبحت النفقات لمدة عشر سنين قُدما          
ان يتـدخل وان يـؤثر   » الـشاباك «وبخالف رئيس االركان، من الممكن لرئيس      . مضاءلة القوة البشرية  

من ? يبني مجموعة المديرين    » الشاباك«مباشرة في كل تعيين ولو كان األصغر في واقع االمر، فرئيس            
الحديث عن ناس كثيرين    . روعاولئك الذين سيصلون الى مناصب رؤساء أقسام ورؤساء ألوية ورؤساء ف          

وهكذا فان االنشغال في الملفات الشخصية فوق طاولة رئـيس          . جدا يتبدلون في كل ثالث سنين أو اربع       
  .إن اختيار عمود فقري قيادي مستقر جيد هو احدى المهام األثقل الملقاة عليه. ال يكاد ينتهي» الشاباك«

شحين والمنافسين، سواء كان رئيس فرع أو رئيس        سيعرف كوهين من تجربة الماضي كل واحد من المر        
أوال ألن له ذاكرة للمظاهر، وثانيا النه معروف بأنه قاريء للملفات والمواد على نحو وسواسي،               . شعبة

ويضطر في خالل ذلك الى ان يقرر من يكون نائبه في الجزء االول من واليته وأن يفكر فـي النائـب                     
  .ث سنين والذي يجب عليه ان ُيعده عن طريق اعمال رئيس شعبةالثاني الذي سيتولى عمله بعد ثال

شـعبة الحراسـة    ? في كل ترتيب لألولويات سيحظى مجاالت لم يتناولهما حتى اآلن على نحو واضح              
انه ال يجوز ان تتكـرر هـذه        » شاباك«منذ كان قتل رابين يعلم كل رئيس        . بانتباهه? والقسم اليهودي   

ان كل عملية ينفذها يهودي في جبل الهيكل يمكـن ان تقـود المنطقـة الـى       الحادثة، كما هو واضح له      
  .خراب
فهو لم ينجح في اإلتيان بمعلومات وإحداث خيار عملياتي، سيكون ملف           . في قضية شليط  » الشاباك«فشل  

فثم للتكريم المهني معنى ايضا وله تأثيرات فـي         . شليط موضوعا على طاولة كوهين منذ اللحظة االولى       
  .»الشاباك«رة وفي الردع وهذا الفشل وصمة ستقوم طوال الوقت إزاء عيني رئيس الصو

  يديعوت أحرونوت
  2/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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