
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "مزبلة التاريخ"في تقرير غولدستون  ءيجب إلقا: نتنياهو
  لألسف غولدستون خضع لإلرهاب اإلسرائيلي: شعث

  ن كأي حربحرب الربيع على غزة لن تكو: موقع ديبكا
  حماس تستطيع الصمود أشهًرا في أي حرب قادمة: االستخبارات الصهيونية

  في األردن" نظام معاٍد"رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق يحذّر من نشوء 
  "إسرائيل"ـ ل" كنًزا"مبارك كان : مصري نبيل العربيوزير الخارجية ال

النتائج ستكون :غولدستون
  "إسرائيل"مغايرة لو تعاونت 

 ٣ص... 
  

 ٢١٠٤ ٣/٤/٢٠١١ االحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢١٠٤:         العدد       ٣/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  بدون الوحدة الوطنية لن يكون هناك سالم حقيقي يلبي تطلعات شعبنا: عباس.٢
 ٤  يوم الخميس المقبل لقاء قمة في القاهرة بين الرئيس والمشير طنطاوي: الفرا.٣
 ٥  لألسف غولدستون خضع لإلرهاب اإلسرائيلي: شعث.٤
 ٥   جر الفلسطينيين إلى دائرة العنف"إسرائيل"محاوالت من السلطة تحذر .٥
 ٦  دماء الشهداء لن تذهب هدراًبحر .٦

    
    :المقاومة

 ٦  حماس تستطيع الصمود أشهًرا في أي حرب قادمة: االستخبارات الصهيونية.٧
 ٧   نتيجةالالعدو الصهيوني ارتكب الجريمة بذرائع واهية وعليه أن يتحمل : أبو عبيدة.٨
 ٧  الكاملة عن تبعات التصعيدلية حماس تحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤو.٩
 ٨   ما يحدث في سوريا شأن داخلي ونؤكد وقوفنا معها قيادة شعًبا  : حماس.١٠
 ٨   احماس تنفي تصريًحا منسوًبا لمشعل بشأن أحداث سوري.١١
 ٩   ثالث من قادة القسامحركة فتح تدين اغتيال .١٢
 ٩   جريمة االحتالل تكشف وتدلل على النوايا العدوانية لشن حرب على غزة : دالجها.١٣
 ٩   الوية الناصر صالح الدين تعلن أنها في حل من أي التزام بعدم التصعيد مع االحتالل.١٤
 ٩   سنوات في المنفى بال أفق١٠مبعدو كنيسة المهد .١٥
١٠  "فدا"زهيرة كمال أميناً عاماً لـ .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  "مزبلة التاريخ"في تقرير غولدستون  ءيجب إلقا: نتنياهو.١٧
١٠  "سرائيلإ"ـ قدم اعتذارك ل : للقاضي غولدستونيزيرب.١٨
١١  في األردن" نظام معاٍد"رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق يحذّر من نشوء .١٩
١١  حرب الربيع على غزة لن تكون كأي حرب: موقع ديبكا.٢٠
١٢  خشية حصول عمليات خطف اءإلى مغادرة سين" اإلسرائيليين"االحتالل يدعو .٢١
١٢  فقط من البالغين اليهود راضون عن اداء نتنياهو% ٤٣: استطالع.٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٣  ن يؤثر على التقريرغولدستون تعرض لضغوط وموقفه ل: الصوراني.٢٣
١٣  يقطعان االتصال عن األسرى" سيليكوم"شركة  و" الشاباك".٢٤
١٣   تحيي خطط استيطان قديمة"إسرائيل": وزير القدس األسبق حاتم عبد القادر.٢٥
١٤  ل والمستوطنين في األراضي المحتلةتقرير يرصد اعتداءات االحتال.٢٦
١٤   ٤٨لن نسمح بتكرار نكبة : بركة في يوم األرضمحمد .٢٧
١٤  ومواجهات في سلوان.. االحتالل يقمع مسيرات سلمية ضد الجدار واالستيطان.٢٨
١٥  شمالي فلسطين المحتلة بةلبيع أراضٍ عليها مسجد في الطيمناقصة إسرائيلية .٢٩
١٥   متظاهراً خالل مسيرتين٢٠إصابة و مستوطنون يخربون مزروعات وأشجار فلسطينيين.٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢١٠٤:         العدد       ٣/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

   :صحة
١٥  خطة طبية تحسبا لعدوان جديد: غزة.٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٦   "إسرائيل"ـ ل" كنًزا"مبارك كان : وزير الخارجية المصري نبيل العربي.٣٢
١٦ تشيد بمبادرات حمدان بن زايد للحد من وطأة المعاناة الفلسطينية" األونروا".٣٣
   

   :دولي
١٧  "حل الدولتين " لـهادعمتؤكد  األماني.٣٤
١٧  "االنتفاضة الثالثة" لتأخره في حذف "فيس بوك"يهودي أميركي يقاضي .٣٥
      

    :تقارير
١٧   وتناقضاتها حيال التطورات في سورية"سرائيلإ"قلق .٣٦
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  ياسر الزعاترة... ق نتنياهو لدعم الديمقراطية والتصدي للحركات اإلسالميةصندو.٣٧
٢١  جهاد الخازن... أطالب بالمساواة.٣٨
٢٢  محمد خليل مصلح... !!داخلية " هولستية"معالجة .٣٩
٢٤  عوني صادق... واتفاق أوسلو" الدولة"و" السلطة"عن .٤٠
٢٥   عريب الرنتاوي... فلسطين ولبنان وثورات العرب الكبرى.٤١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  " إسرائيل"النتائج ستكون مغايرة لو تعاونت  :غولدستون .١

امس " واشنطن بوست"ن في مقالة نشرها في صحيفة القاضي ريتشارد غولدستوقال :  وكاالت-القدس
انه يعرف اآلن عما حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة، أكثر مما كان يعرف حين رئس البعثة، 

  ".لو كنت أعرف يومها ما أعرفه اآلن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة"وأضاف 
استندت على وفاة وجرح مدنيين في حاالت لم يكن "ين وقال ان االتهامات إلسرائيل بتعمد استهداف المدني

  ".لبعثة تقصي الحقائق دليل يمكن على أساسه استخالص أي استنتاج آخر معقول
وأضاف، في المقابل، أن التحقيقات التي نشرها الجيش اإلسرائيلي، واعترف بها تقرير لجنة األمم 

وان ديفيس، خلصت إلى ان المدنيين لم يستهدفوا المتحدة للخبراء المستقلين برئاسة القاضي ماري ماكغ
عمداً وبناء على سياسة محددة، وان تلك التحقيقات أكدت صحة بعض الحوادث التي حققت فيها البعثة، 
وشملت حاالت تورط فيها جنود بشكل فردي، إال إنها تشير أيضا إلى أن تلك الحوادث لم تكن كسياسة 

  .تستهدف المدنيين عمدا
 من أفراد عائلة السموني في ٢٩قاضي مثال أخطر هجوم ركز عليه تقرير البعثة وهو مقتل وأعطى ال

قصف منزلهم، مشيراً إلى أن هذا القصف جاء، على ما يبدو، نتيجة تفسير خاطئ من قبل قائد إسرائيلي 
 بشن لصورة التقطتها طائرة من دون طيار ويتم حالياً التحقيق مع ضابط إسرائيلي إلعطائه األمر

  .الهجوم



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٢١٠٤:         العدد       ٣/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

عملية مناسبة جارية اآلن وأنا واثق من أنه "وأضاف ان على الرغم من أن التحقيق طال إالّ انه يبدو ان 
  ".إذا تم التوصل إلى أن الضابط مهمل فإن إسرائيل سترد تبعاً لذلك

سبة، وليس غرض هذه التحقيقات، وكما قلت دائماً، هو ضمان المساءلة عن األعمال غير المنا"وتابع ان 
  ".للتخمين

وأشار إلى انه على الرغم من ترحيبه بالتحقيقات اإلسرائيلية في هذه االتهامات، فإنه يشاطر القلق الذي 
يعكسه تقرير ديفيس من أن القليل من التحقيقات اإلسرائيلية اختتمت وبأنه كان يجب أن تجري التحقيقات 

  .في جلسات عامة
مع بعثة تقصي الحقائق كان يمكن أن يغير االتهامات التي وجهت واعتبر ان عدم تعاون ٍإسرائيل 

  .إلسرائيل في التقرير و بينها ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عن عمد
يؤسفني أنه لم يكن لدى بعثة تقصي الحقائق األدلة لشرح الظروف التي قلنا انه تم فيها استهداف "وقال 

نا هذه األدلة لكان ذلك أثر على األرجح على النتائج التي توصلنا إليها مدنيين في غزة، ألنه لو كانت لدي
  ".حول جرائم الحرب وتعمد استهداف المدنيين

ورأى ان عدم تعاون إسرائيل مع التحقيق لم يمكّن البعثة من معرفة كم من الذين قتلوا في غزة كانوا من 
  .المدنيين وكم من المقاتلين
ره انحياز مجلس حقوق اإلنسان ضد إسرائيل، وجدد تأييده لحق الدولة العبرية وانتقد غولدستون ما اعتب

حقبة جديدة "وقال إنه يأمل بأن تبدأ مع التقرير  .في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي أو داخلي
من روح اإلنصاف في مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الذي لديه تاريخ ال شك فيه من االنحياز 

  ".إسرائيلضد 
٣/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا  

  
  بدون الوحدة الوطنية لن يكون هناك سالم حقيقي يلبي تطلعات شعبنا: عباس .٢

أكد الرئيس محمود عباس، انه بدون الوحدة الوطنية لن يكون هناك سالم حقيقي يلبي التطلعات : رام اهللا
  .المستقلة وعاصمتها القدسالمشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة 

 خالل استقباله، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، عائالت األسرى المضربين عباسوأشار 
عن الطعام في سجون االحتالل دعماً لمبادرة سيادته إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، إلى أن 

 وطنية تعيد أعمار قطاع غزة وتحضر النتخابات مبادرته بالذهاب إلى غزة وتشكيل حكومة وحدة
رئاسية وتشريعية تنبع من حرصه الصادق على أهمية الوحدة الوطنية من اجل تحقيق المشروع الوطني 

  .المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 وإنهاء االنقسام الداخلي من اجل  موقف األسرى المضربين الداعي لتحقيق الوحدة الوطنيةعباسوثمن 

  .مواجهة كل اإلخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية
  ٢/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يوم الخميس المقبل لقاء قمة في القاهرة بين الرئيس والمشير طنطاوي: الفرا .٣

بركات الفرا، اليوم .لدائم لدى الجامعة العربية د أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها ا:القاهرة
السبت، عن عقد لقاء قمة يجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر 

  .المشير محمد حسين طنطاوي، يوم الخميس المقبل في القاهرة
القاهرة والوفد المرافق يوم إلى أن السيد الرئيس سيصل ' وفا'وأشار السفير الفرا في تصريح لوكالة 

  .األربعاء المقبل في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين
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وأكد أن الرئيس حريص دائما على التشاور مع القيادة المصرية في القضايا ذات االهتمام المشترك 
  .وبخاصة فيما يتعلق بعملية السالم والحوار الوطني الفلسطيني

لفلسطينية والمسؤولين في مصر استمرت بشكل دؤوف ومكثف على وذّكر بأن االتصاالت بين القيادة ا
  .مدار الفترة الماضية

القيادة الفلسطينية مهتمة دائما بالدعم المصري في كافة المجاالت، ومن المهم اإلشارة إلى أن : وقال
نية مبادرة الرئيس إلنهاء االنقسام وزيارة غزة  لغرض االتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات فلسطي

مستقلة تتولى إعمار غزة، والتحضير الفوري إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس 
  .الوطني الفلسطيني، حظيت بدعم مصري كبير

  ٣/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  لألسف غولدستون خضع لإلرهاب اإلسرائيلي: شعث .٤

" األيام"، في تصريح لـ )فتح(عث، عضو اللجنة المركزية لحركة نبيل ش.قال د :عبد الرؤوف أرناؤوط
على ما يبدو ولألسف الشديد فان القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون لم يستطع تحمل "إنه 

وذلك بعد تراجع غولدستون عما ورد في " االرهاب الذي مورس ضده فاضطر ان يخضع لألسف الشديد
  .يعرف آنذاك ما يعرفه اآلن لكتب تقريراً مختلفاً تماماًتقريره بادعاء أنه  لو كان 

شيء ) "الواشنطن بوست(شعث في تعقيب على المقال الذي كتبه غولدستون في صحيفة .وأضاف د
مؤسف ان شخصاً محترماً وذا مكانة مثل القاضي غولدستون يخضع لإلرهاب اإلسرائيلي الذي مورس 

 تمت مقاطعته في كل مكان وحظر عليه حضور تعميد أوالده ضده منذ صدور التقرير وحتى اآلن، فقد
في الكنيس اإلسرائيلي وحرم من االستقبال في كل التجمعات الدينية السياسة واالجتماعية في الواليات 

  ".المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا وبالتأكيد في إسرائيل التي لم يعد مرحباً به فيها منذ صدور التقرير
 أنه بعد ذلك كله كان عليه القبول بالحلول المريحة من اجل انهاء العقوبات واالرهاب يبدو" وتابع 

  ".والحظر والحرمان الديني الذي فرض عليه
شعث على أن ما ورد في المقال الذي نشره غولدستون يثير العديد من االسئلة وعالمات .وشدد د

 بها الحكومة االسرائيلية ما بعد الحرب غولدستون يتحدث عن االجراءات التي قامت"االستغراب وقال
فهل هذا يلغي ما قام به جيش االحتالل اإلسرائيلي واألوامر التي أصدرتها الحكومة اإلسرائيلية أثناء 
الحرب؟ هل يقول بذلك ان اسرائيل تابت ولن تعود الى الجرائم التي نفذتها أثناء الحرب؟ وهل ألنها 

  ".ه يعني انه يجب عدم محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها؟تدعي أنها لن تعود الى ما قامت ب
هناك أسئلة كثيرة تبرز عند قراءة مقال غولدستون وأمور كثيرة نأسف لقراءتها في مقاله، "شعث .وتابع د

 ولكن يبدو أن اإلنسان ضعيف وان السيد غولدستون لم يستطع تحمل االرهاب الذي مورس ضده لألسف
  ".الشديد

 ٣/٤/٢٠١١رام اهللا، األيام، 
  
   جر الفلسطينيين إلى دائرة العنف"إسرائيل"محاوالت من السلطة تحذر  .٥

حذرت السلطة الفلسطينية من محاوالت إسرائيل جر الفلسطينيين إلى دائرة العنف، : كفاح زبون: رام اهللا
ي في غزة، سيقود وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن التصعيد اإلسرائيلي الجار

  .األمور إلى تدهور ال يرغب به أحد
، ودعت »جميع الممارسات اإلسرائيلية المرتكبة بحق المواطنين في غزة«وأدانت الحكومة الفلسطينية، 

إسرائيل «: وقال الخطيب. الفلسطينيين إلى التمسك بالمقاومة الشعبية، لتفويت الفرصة على إسرائيل
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 العنف والعنف المضاد، ألن لها مصلحة بذلك، ولكن الشعب الفلسطيني أكثر تحاول أن تجرنا إلى دائرة
  .»وعيا هذه المرة من خالل تمسكه بالمقاومة الشعبية التي أحرجت إسرائيل في مختلف الميادين
  ٤/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  دماء الشهداء لن تذهب هدراًبحر  .٦

العدو «المجلس التشريعي أحمد بحر رسالة الى وجه النائب األول لرئيس :  فتحي صباح-غزة 
، الذراع العسكرية لحركة »كتائب القسام«اإلسرائيلي المجرم بأن دماء الشهداء الثالثة القادة في 

كما . »لن تذهب هدراً ألن شعبنا قادر ومقاومته على الدفاع عن مجاهدينا وأطفالنا وقدسنا ، »حماس«
  .»مسؤولية هذه الجريمة كاملة وتداعياتها«الل اإلسرائيلي وحده حمل وزير العدل محمد الغول االحت

  ٣/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  حماس تستطيع الصمود أشهًرا في أي حرب قادمة: االستخبارات الصهيونية .٧

 اأكد قسم الدراسات واألبحاث بجهاز االستخبارات العسكري الصهيوني استحالة القضاء على -الناصرة 
  . ، كونها حركة متعددة األطوار وتتكيف مع المتغيرات، كما قال"حماس"سالمية حركة المقاومة اإل

جاء ذلك في تقرير أعده المتخصص في العلوم األمنية والعسكرية في قسم الدراسات والبحوث بجهاز 
حماس بين اإلرهاب "البرفيسور اسحق بن اسرائيل، بعنوان ) أمان(االستخبارات العسكري الصهيوني 

 صفحة من القطع الكبير، حيث عرض للنقاش في إحدى حلقات ٣٧والذي جاء في " ي والسياسيالعسكر
البحث والدراسة في قسم الدراسات جهاز االستخبارات، وقد ناقشت الدراسة مستقبل حركة حماس 

  . السياسي والعسكري في ظل المتغيرات اإلقليمية وخاصة في العالم العربي واإلسالمي
فعلى الصعيد "أن كافة المعطيات تشير إلى تنامي حركة حماس سياسيا وعسكريا وأمنيا، وأكدت الدراسة 

السياسي صمدت حكومة حماس لعدة سنوات وال زالت رغم الحصار والتضييق، علما بأن العمر الزمني 
  . المفترض لها بحسب التوقعات األمنية اإلسرائيلية السابقة أشهر قليلة وليست سنوات

، وحتى اليوم، ليؤكد ٢٠٠٧عام ) منذ الحسم العسكري(لدراسة إلى أن استمرار حكومة حماس وأشارت ا
ال زالت تنبض بالحياة وخاصة في ظل الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به خالد مشعل وأعضاء مكتبه "أنها 

  ". السياسي مع زعماء العالم العربي واالسالمي
أن هذا االمتداد الحمساوي الدبلوماسي المتحرك ما بين دمشق : في تقريره" بن اسرائيل"وأكد البرفيسور 

وأنقرة وطهران وصنعاء والخرطوم والدوحة وغيرها ليؤكد أن هذه الحركة تطورت وانتقلت من واقع 
وهذا يعني أن فرص القضاء عليها لم تعد متوفرة، بل إن .. التنظيم الضيق المحصور إلى واقع الدولة 

  .  فإننا نقول إنها صعبة، حسب قولهأردنا أن نصارح أنفسنا
ورغم الحصار، إال أنها طورت قدراتها " حماس"وعلى الصعيد العسكري؛ كشف التقرير البحثي أن 

العسكرية ومدى صواريخها، بل تمكنت من إنتاج صواريخ محموله ومتنقلة وقذائف نوعية وغيرها من 
 كبيرا من الصواريخ والقذائف واألسلحة الخفيفة، تمتلك مخزونًا" حماس"التطويرات العسكرية، مدعيا أن 

  . ما يمكنها من الصمود أمام مواجهات قادمة مع الجيش الصهيوني عدة أشهر
، ألن قسم "إسرائيل"ال يبشر بخير لـ "هدوء الصواريخ النسبي الذي استمر أشهرا، "وأشار إلى أن 

لتصنيع والتخزين، وهذا يعني أن حماس لم التصنيع والتطوير في حماس منشغل في عمليات اإلنتاج وا
  . ، على حد تعبيره"إسرائيل"تتأثر حتى عسكريا األمر الذي يشكل المزيد من الخطر على 

جهاز قوي "على الصعيد األمني؛ أكد التقرير أن جهاز األمن التابع لحماس، والذي يعمل في قطاع غزة، 
باط الكثير من اإلعمال التي كانت تستهدف إسقاط متمكن له نفوذه، وقد تمكن القائمون عليه من إح

فهؤالء " .. إسرائيل"حكومة هنية، بل تمكن أيضا من تقليص حركة التعاون من قبل الفلسطينيين مع 
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الشبان الحمساويون باتوا يدركون أالعيب أجهزة األمن كالشاباك وغيره، وتمرسوا وحصلوا على دورات 
  ". م األمني بمهنية وليس بفوضىأمنية مكثفة، لذلك يمارسون عمله

الدقة المتناهية والعناية الفائقة في " حماس"واعتبر التقرير أن من أبرز معطيات النجاح األمني لحركة 
إخفاء شاليط، وعدم تمكن الشاباك من الوصول إليه خالل سنوات مضت، رغم عمليات البحث والتقصي، 

  . مهنية األمنية التي يتعاملون بها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدقة وال
واعتبر ان حماس حركة متعددة األطوار وتتكيف مع المتغيرات، وتتغلب على الصعاب وتشهد التقدم تلو 

  . التقدم، وليس من السهولة بمكان القضاء عليها
التي ) تيجيتقدير إسترا(جدير بالذكر أن التقرير وتفاصيل الحوار الذي دار حوله ولنقاشه نشر في دورية 

  . للدراسات االستراتيجية كل شهرين" يافي"تصدر عن مركز 
 ٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  نتيجةالالعدو الصهيوني ارتكب الجريمة بذرائع واهية وعليه أن يتحمل : أبو عبيدة .٨

 المقاومة أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة: غزة
اإلسالمية حماس، أن تبريرات العدو الصهيوني لجريمة خانيونس كاذبة وواهية ومصممة مسبقًا، منوها 

  . إلى أن الكتائب ال تعمل سوى في حدود فلسطين التاريخية
العدو ): "٤-٢(وقال أبو عبيدة، في تصريح نشره الموقع اإللكتروني للقسام، مساء اليوم السبت 

، مشددا على أن " ب الجريمة بذرائع واهية وعليه أن يتحمل نتيجة هذا العمل الجبانالصهيوني ارتك
وأنها لن تضيع دماء الشهداء هدرا، , الكتائب عودت الشعب الفلسطيني أنها ال تسكت على جرائم العدو

  . والعدو سيدفع ثمن هذه الجريمة ولن يفلت من عقابها بإذن اهللا
مة، نحن من يحدد طبيعته، ومكانه وزمانه، ومعركتنا مع العدو في تطور ردنا على هذه الجري"وأضاف 
وبالتالي فإن أساليبها وتكتيكاتها ووسائلها نحن من يحدد استخدامها وفق تقديراتنا الميدانية , مطّرد

  ". واإلستراتيجية
: قادة القسام قائالًوتطرق أبو عبيدة إلى االدعاءات الصهيونية التي ساقها العدو بأنها السبب في اغتيال 

لن نلتفت إليها كثيرا فهي في نظرنا مجرد غطاء وغالف مصمم مسبقًا إلحاطة الجريمة بهالة من "
ونفى أبو " التبريرات، ولتوفير غطاء آمن لها في خداع العالم، ولتقديم فكرة إخراجية مناسبة للجريمة

,  تخطيط الشهداء للعمل في أراضي سيناءعبيدة نفيا قاطعا صحة الرواية التي تحدث فيها العدو عن
كتائب القسام تعمل في نطاق حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه الرواية الصهيونية تهدف إلى دق : "وقال

  األسافين مع مصر خاصة في ظل مواقفها المساندة لشعبنا الفلسطيني مؤخرا
  ٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عن تبعات التصعيد سرائيلي المسؤولية الكاملة حماس تحمل االحتالل اإل .٩

على كذب اإلدعاءات والمبررات " حماس أكدت"حركة أن ،  ٢/٤/٢٠١١ فلسطين اون الين، ذكرت
  . الذي ذكرها االحتالل اإلسرائيلي الرتكاب جريمته واغتيال ثالثة من قادة كتائب القسام

نسخة عنه " فلسطين أون الين"افي وصل وحمل المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صح
حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، داعيا الدول العربية واإلسالمية 
على المستوى الرسمي والشعبي التخاذ مواقف وقرارات رادعة لهذا االحتالل تتوازى مع معاناة الشعب 

  . الفلسطيني
تالل لسيارة في غزة وقتل من فيها جريمة متعمدة وتجرؤ على الدم الفلسطيني وشدد على أن قصف االح

  . وهذا استمرار ممنهج لسياسة القتل واإلجرام وإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة االحتالل
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واعتبر برهوم غياب العدالة الدولية والقرارات الرادعة لهذا االحتالل وعدم محاكمة أي من قياداته على 
  م يعني مزيد من الدم الفلسطيني وقتل الفلسطينيين، جرائمه

اإلدارة األمريكية مطالبة بوقف كل أشكال الدعم المالي والعسكري لحكومة االحتالل آلن "وأوضح أن 
  ". هذا يعني دعماً لإلرهاب وقتل الفلسطينيين

 تـأبين إن  إسماعيل رضوان في كلمـة » حماس«قال القيادي في  ٢/٤/٢٠١١الحياة، لنـدن،  وأضافت  
جرائم االحتالل في حق الشعب الفلسطيني لن تكسر المقاومة ولـن تـضعف مـن صـمود الـشعب                   «

الجريمة التي اقترفها في ظل الهدوء السائد تـضاف الـى سـجله المملـوء               «وأضاف أن   . »الفلسطيني
لن تمر من دون حـساب وعقـاب، وأن مـن حـق الـشعب               «، مشدداً على أن هذه الجريمة       »بالجرائم

ضرورة «، بـ   »فتح«وطالب الفصائل كافة وفي مقدمها حركة       . »لسطيني أن يدافع عن نفسه وكرامته     الف
وقـف  «، داعياً األمم المتحدة إلى »التوحد على أساس الثوابت والتمسك بخيار المقاومة والصمود والثبات  

  .»الكيل بمكيالين تجاه ممارسات االحتالل
  
  ؤكد وقوفنا معها قيادة وشعًباما يحدث في سوريا شأن داخلي ون: حماس .١٠

، الفتةً "جانب الشقيقة سورية قيادة وشعبا"وقوفها إلى " حماس"أكّدت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
إلى أن سورية بقيادتها وشعبها وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضنت قوى 

من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في المقاومة الفلسطينية وصمدت أمام كل الضغوط 
  . المنطقة
إن "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل ) ٤\٢(في بيان لها صدر اليوم السبت " حماس"وقالت 

سورية قيادة وشعبا وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضنت قوى المقاومة 
، وساندتها في أحلك الظروف وأصعبها، وأخذت الرهانات والتحديات الفلسطينية، وخاصة حماس

والمخاطر الكبيرة، وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في 
  ". المنطقة، وإسناد فلسطين وشعبها ومقاومته بشكل خاص، والوقوف في خندق األمة ومصالحها

إال أننا في "، وأضاف البيان "لشأن الداخلي يخص اإلخوة في سوريةما يجري في ا"كما اعتبرت حماس 
حركة حماس، وانطالقًا من مبادئنا التي تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية وتطلعاتها، فإننا نأمل 
بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني الشعب السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها 

  ". ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعةالداخلي 
 ٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  احماس تنفي تصريًحا منسوًبا لمشعل بشأن أحداث سوري" .١١

بشكل قاطع ما نشرته بعض المواقع اإللكترونية، " حماس"نفت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
سوبة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ووصل إلى بعض وسائل اإلعالم، من مواقف من

بشأن األحداث في سورية، وخاصة فيما يتعلق بفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي 
  . لعلماء المسلمين

إننا : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 
 قاطعا ما نشرته بعض المواقع اإللكترونية، من مواقف منسوبة إلى رئيس المكتب السياسي ننفي نفيا

للحركة بشأن األحداث في سورية، وخاصة ما يتعلق بفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، علما بأن موقف 
  . الحركة من األحداث الجارية، عبرت عنه في بيانها الصادر اليوم السبت

 ٢/٤/٢٠١١إلعالم، المركز الفلسطيني ل
  



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ٢١٠٤:         العدد       ٣/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

  حركة فتح تدين اغتيال ثالث من قادة القسام .١٢
إن تواصل التصعيد «:  من قادة القسام، وقالت في بيان٣أدانت حركة فتح اغتيال  كفاح زبون: رام اهللا

العسكري اإلسرائيلي الغاشم ضد أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة، يعتبر جريمة بشعة تُضاف لسلسة 
وحذرت فتح في بيانها من مغبة التصعيد . »زر الدموية التي ترتكبها ضد أبناء شعبناالجرائم والمجا

اإلسرائيلي وانعكاساته، التي تنذر بمخطط عدواني مبيت ضد القطاع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف 
  .هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير وغير المبرر

  ٣/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  الحتالل تكشف وتدلل على النوايا العدوانية لشن حرب على غزة  جريمة ا: دالجها .١٣

اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطينيين، " مجازر االحتالل"من جهته، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي على أن 
، داعية إلى "تستوجب رداً من قبل كافة أذرعِ المقاومة وأجنحتها العسكرية"ال سيما في قطاع غزة، 

  ". كاتف والتعاضد وعدم السماح للعدو باالستفراد بكِل فصيٍل على حدهالوحدة والت"
نسخة عنه، إن الجريمة تكشف وتدلل على " فلسطين أون الين"وقالت الحركة في تصريح صفحي وصل 

النوايا العدوانية لالحتالل، وأنه يتحضر لشن حربٍ على قطاع غزة عبر اختالق أكاذيب باطلة، محذرةً 
  . والتي تشكل استنزافاً متواصالً لقادة المقاومة ومجاهديها" اسة االغتياالت المريحةسي"مما وصفته 

وشددت الحركة على أن التوافقَ الذي ُأعلن عنه مؤخراً ال يعني أننا سنقف مكتوفي األيدي فيما المحتل 
تاحة ونترك نؤكد بأننا سندافع عن شعبنا وعن أرضنا بكل الوسائل الم"يواصل قصفه وعدوانه، مضيفة 

  ". للمجاهدين على األرض تحديد مكان وتوقيت الرد على جرائم العدو المتواصلة
  ٢/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  الوية الناصر صالح الدين تعلن أنها في حل من أي التزام بعدم التصعيد مع االحتالل  .١٤

 أنها في حل من أي التزام أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية
بعدم التصعيد مع االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة أن ردها على اغتيال ثالثة من قادة كتائب القسام سيكون 

  . بحجم الجريمة
الدماء الفلسطينية ثمنها باهظ وعلى "إن : نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت األلوية في بيان لها وصل 

الرد على الجريمة هو حق للمقاومة "، مضيفة إن "حيم الغضب الفلسطينيالعدو االستعداد لمواجهة ج
  ". الفلسطينية وال تنازل عن هذا الحق تحت أي مبررات

استئناف العدو لسياسة االغتياالت يفتح المعركة من كافة أوجهها و أوسع أبوابها، داعية "وأضافت أن 
  ". الرادع على تلك الجريمةكافة الفصائل الفلسطينية إلى التأهب والرد الصاعق و

وأشارت األلوية إلى أن االحتالل يريد أن يفتح المعركة من أوسع أبوابها بعودته إلى سياسة االغتياالت، 
عملية االغتيال مؤشر واضح أن هذا العدو ال يريد سوى سفك الدماء الفلسطينية انسجاما مع "مضيفة إن 

  ". توجهات صهيونية مهدت لهذه الجريمة الجبانة
  ٢/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
   سنوات في المنفى بال أفق١٠مبعدو كنيسة المهد  .١٥

في غزة والدول األوروبية، أمس، الجهات المعنية كافة بإنهاء معاناتهم          ” كنيسة المهد “طالب مبعدو   : غزة
اشر علـى   وطالب المبعدون في بيان لمناسبة دخول أزمة إبعادهم عامها الع         . المستمرة منذ تسعة أعوام     

الرئاسة والحكومة الفلسطينية بضرورة إنهاء معاناة المبعدين دون استثناء، وطرح قضيتهم في            “التوالي،  
  .” كافة المحافل الدولية
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وبحسب المبعدين كان ينص االتفاق على إبعادهم لنحو عام أو عامين، يعودون بعدها إلـى ذويهـم فـي       
ونحن على مـشارف    “وقال المعبدون في بيانهم     . تى اللحظة   مدينة بيت لحم، إال أن أحداً منهم لم يعد ح         

دخول العام العاشر لإلبعاد، والذي جاء مخالفاً لكل االتفاقيات الدولية والقانون الدولي اإلنساني، ال زالت               
وطالب المبعدون األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية التي تعنـى            . ”معاناتنا مستمرة 

  .نسان بالتدخل لدى االحتالل وإرغامه على إنهاء معاناتهم بحقوق اإل
  ٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

 
  "فدا"زهيرة كمال أميناً عاماً لـ  .١٦

، أمس، زهيرة كمال، أميناً عاماً ”فدا“انتخبت اللجنة المركزية لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني، : رام اهللا
  .ربية وقطاع غزة للحزب خالل اجتماع للجنة عقد في الضفة الغ

، بأنه لن يرشح نفسه مجدداً، مؤكداً دعمه ”الخليج“وكان األمين العام السابق صالح رأفت، صرح ل 
وعمد رأفت الى ترشيح اسم زهيرة كمال لكي تتنافس . لترشح قيادات نسائية وشبابية للهيئات القيادية 

  .ي الضفة وغزة على المنصب في حين رشح نفسه ضمن ثالثة نواب لألمين العام ف
 ٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  "مزبلة التاريخ"في تقرير غولدستون  ءيجب إلقا: نتنياهو .١٧

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب إلقاء تقرير جولدستون حول :  وكاالت- القدس
  ".مزبلة التاريخ"عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة في 

ان على التاريخ واالمم المتحدة والعالم ان يعترفوا : "إلسرائيلية امس، عن نتنياهو القولونقلت اإلذاعة ا
بحقيقة انه لم يوجد في العالم جيش أكثر أخالقاً من جيش الدفاع وانه ليس هناك جنود أخالقيون أكثر من 

  ".جنود جيش الدفاع
 هي ان الجهة المبادرة الى وضع أكبر مفارقة"مس أن أوأضاف خالل كلمة ألقاها في تل ابيب مساء 

التقرير المذكور كانت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، والتي احتلت ليبيا فيها مكانة عضو 
  ".شرف

على القاضي غولدستون عدم " كما رحب وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بأقوال غولدستون وقال
وست بل توزيع استنتاجاته الجديدة على جميع الجهات التي االكتفاء بنشر مقال في صحيفة واشنطن ب

  ".تلقت تقريره المشوه والذي يحتوي على تلفيقات
يجب إعادة النظر في التقرير الذي أصدره في " ما وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان فقالأ

 إلى إسرائيل أعقاب عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة وخصوصاً االتهامات التي وجهت
إن أقوال غولدستون هذه لم تكن من باب "وأضاف  "بارتكاب جرائم حرب وتعمد استهداف المدنيين

  ".المفاجأة بالنسبة إليه، اذ انه كان على علم وثيق بان الحقيقة سترى النور في نهاية المطاف
ة الرصاص المصبوب التقرير الذي أصدره في أعقاب عملي"وكان القاضي ريتشارد غولدستون قال إن 

في قطاع غزة كان سيفضي إلى استنتاجات مختلفة لو توفرت لديه المعلومات الموجودة بحوزته حالياً 
  ".عن مجريات األمور في قطاع غزة

٣/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا  
  
  "سرائيلإ"ـ قدم اعتذارك ل : للقاضي غولدستونيزبير .١٨

شمعون بيرس، القاضي غولدستون باالعتـذار أمـام دولـة          العبرية،  " الدولة"دعا رئيس   : القدس المحتلة 
في قطاع غزة، وذلك بعد تراجعه عـن        " الرصاص المصبوب "إسرائيل عما كتبه في تقريره حول عملية        
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: وقال بيـرس . األمريكية" واشنطن بوست"هذا التقرير في سياق المقال الذي نشره أول أمس في صحيفة  
بب الرئيسي للعملية العسكرية في قطاع غزة، وهـو إطـالق آالف            إن غولدستون تجاهل في تقريره الس     "

  . على حد قوله" القذائف الصاروخية على مدنيين إسرائيليين أبرياء
وزعم بيرس، أن الجيش اإلسرائيلي قد تصرف من منطلق الدفاع عن النفس، وأجـرى تحقيقـات فـي                  

مستقبل أيضا من أكثر جيوش العالم التزاما       أن جيش االحتالل سيبقى في ال     "، مضيفا،   "طريقة أداء عملياته  
  ".باألخالقيات

 ٣/٤/٢٠١١، وكالة قدس نت
  
  في األردن" نظام معاٍد" االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق يحذّر من نشوء رئيس .١٩

أعرب مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، عن قلقه البالغ إزاء تطورات األوضاع في األردن، : الناصرة
شهد تحركات احتجاجية سلمية مطالبة بجملة إصالحات سياسية، من ضمنها تعديل نظام الحكم في التي ت

  ".ملكيا دستوريا"المملكة ليصبح 
، عاموس يادلين، من نشوء ما "أمان"وحذّر الرئيس السابق لهيئة االستخبارات اإلسرائيلية العسكرية 

المساس باألوضاع األمنية في إسرائيل بشكل "نه في األردن، األمر الذي من شأ" نظام معاد" وصفه بـ
  .، على حد قوله"جذري

أوضاع "، إلى مغبة اندالع )٢/٤(وفي سياق آخر؛ نوه يادلين في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم السبت 
في سورية التي تشهد اضطرابات في أوضاعها األمنية على خلفية االحتجاجات المطالبة بمزيد " فوضوية
منظمات "في أيادي " دمار شامل"قد تسفر عن وقوع أسلحة " الفوضى"لحريات، موضحا أن مثل هذه من ا

  .، حسب وصفه"إرهابية
٢/٤/٢٠١١قدس برس،   

 
  حرب الربيع على غزة لن تكون كأي حرب: موقع ديبكا .٢٠

ة صـباح  المقرب من االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلي " تيك ديبكا"زعم موقع   :  ترجمة صفا  –أم الفحم   
السبت أن اتجاها إسرائيليا لشن حرب حامية الوطيس على قطاع غزة خالل فـصل الربيـع، وبخاصـة      

إسرائيل "وقال الموقع    . ابريل نيسان الحالي   ١٨ -خالل فترة عيد الفصح اليهودي الذي بات على األبواب        
ي، من المرجح أن تكون     وحماس تقدموا اليوم خطوة إضافية نحو الحرب التي ستندلع خالل الشهر الحال           

   ".خالل فترة عيد الفصح بالذات
هذه الحرب غير كل الحـروب التـي        : "ونقل الموقع االلكتروني عن مصادر استخبارية وعسكرية القول       

 الفلسطينية، ستكون حربا بعيدة عن الواقع القديم للشرق األوسط الغارق فـي  -عرفتها الساحة اإلسرائيلية  
هذه األثناء، حيث اختلف ميزان القوى، وخاصة أن تأثير الواليات المتحدة وأوربا            التقلبات والثورات في    

  ".تراجع كثيرا على المنطقة، وهناك من جاء ليمسك بزمام األمور
 وفي أعقاب اغتيال ثالثة من قيادات القسام، والقول للموقع، يبدو أن إسرائيل وحماس أزالتا األقنعة التي                

وأشار إلى أن األوساط الـسياسية       .أسابيع، من خالل الزعم باالتجاه نحو التهدئة      تقنعتا بها طوال أربعة     
والعسكرية اإلسرائيلية أوهمت الناس فعال خالل هذه المدة أن حماس تريد التهدئة وان إسـرائيل معنيـة                 

  .بذلك
  خدعة إسرائيلية
وأوضـح   ".طيرة نوعا ما  الموقف اإلسرائيلي ليس سوى سياسة تكتيكية أمنية وسياسية خ        "وأضاف ديبكا   

عندما رأت حماس أن جيش االحتالل ال يرد على هجماتها بما فيها عملية ايتمار والقـدس، حاولـت أن      "
  ".تسوق نفسها على أنها تسعى إلى التهدئة، وأنها اتفقت مع جميع الفصائل على ذلك
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ة حمـاس هـذه أن الحركـة        إسرائيل تفاجأت خالل تهدئ   : "وتابع الموقع نقال عن مصادره االستخباراتية     
تخطط لعمليات خطيرة للغاية، تك العمليات التي كان من المخطط أن تنفذ خالل أبريل، من ضمنها سلسة                 

ـ     ، وضد أهداف إسرائيلية في الخارج، وخطـف إسـرائيليين مـن            ٤٨عمليات تفجيرية داخل أراضي ال
هد أعضائها فجر السبت ليست سوى      وزعم أن الخلية القسامية التي استش      .على حد زعم المصادر   " سيناء

  .خلية صغيرة داخل التنظيم الذي أوكلت إليه حماس القيام بالعمليات المذكورة
  دعم من القاهرة

ونقل عن المصادر اإلسرائيلية قولهـا إن مـا يـدفع           . وشن الموقع العبري هجوما تحريضيا على مصر      
 إيران، إنما قيادة الجيش المصر بزعامة المشير        ليست"الفلسطينيين نحو التصعيد مع إسرائيل واستهدافها       

طنطاوي، الذي يدعم الحركة وهو الذي أمر وزير الخارجية الحالي نبيل العربي بالسعي للتقـارب مـع                 
وزعمت أن مكتب حركة حماس سيفتتح قريبا في مصر بدال من دمشق برعاية              ".إيران، وقيادات حماس  

وهو ما وعد به    – حصارها عن غزة وفتح المعابر أمام الجميع         طنطاوي، وأن مصر ستشرع قريبا بإزالة     
  . حيث تتحول حماس رأس حربة لمصر في وجه إسرائيل، على حد قول المزاعم-العربي

 وكشف الموقع أن وزير الدفاع األمريكي حاول إقناع المجلس العسكري المصري خالل زيارته للقاهرة              
وحذر غيـتس    . يخطط له لدعم حماس والتقارب مع إيران        مارس بعدم السير على برنامجه الذي      ٢٤في  

وخـالل   .ستشن حربا على غزة في حال لم تتغير السياسة المـصرية " إسرائيل"المشير طنطاوي من أن  
، قال في اجتماع مع القيادات السياسية والعـسكرية اإلسـرائيلية إن            "تل أبيب "زيارة غيتس بعد ذلك إلى      

  ". استعداد لالستجابة لتحذيره وشكواه القيادة المصرية لم تبد أي"
 ٢/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  خشية حصول عمليات خطف إلى مغادرة سيناء" اإلسرائيليين" يدعو االحتالل .٢١

 في سيناء "اإلسرائيليين"دعا ما يسمى المكتب اإلسرائيلي لمكافحة اإلرهاب، أمس، السياح : )أ ف ب(
  . المصرية فوراً خشية حصول عمليات خطفإلى مغادرة األراضي

 بمساعدة "إسرائيليين"إن عناصر موجودين حالياً في سيناء يعدون لعمليات خطف "وقال المكتب في بيان 
 بهدف "إسرائيليين"أن هذه المجموعات تسعى إلى خطف سياح "، وأضاف "أناس من البدو المحليين
  .        "مقايضتهم بسجناء لدينا

٣/٤/٢٠١١، لشارقةالخليج، ا  
 

  فقط من البالغين اليهود راضون عن اداء نتنياهو% ٤٣ :ستطالعا .٢٢
فحسب من % ٤٣ن أكشف استطالع نشرته صحيفة جروزالم بوست أمس : ب.ف. ا-القدس المحتلة

عربوا عن رضاهم على اداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد عامين على أسرائيل إالبالغين اليهود في 
  .لحكمتوليه ا

 مقابل "سيئ جدا"% ٢٧ و"سيئ"داء نتنياهو أن أعلى األقل من المشاركين في االستطالع % ٣٠واعتبر 
  ."جيدا"% ٣٢ و"جيدا جدا"اعتبروه % ١١

 شخص يمثلون السكان البالغين اليهود في اسرائيل، ٥٠٠واجرى معهد سميث االستطالع على عينة من 
  %.٤،٥مع هامش خطأ قدره 

٣/٤/٢٠١١، ة، رام اهللالحياة الجديد  
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  غولدستون تعرض لضغوط وموقفه لن يؤثر على التقرير: الصوراني .٢٣
أن تقرير القاضي   , اليوم السبت , أكد راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان       : القاهرة

ق األمـم   وثيقة قانونية مـن وثـائ     , الدولي ريتشارد غولدستون حول الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة        
  .مشيراً إلى أنه من الطراز األول قانونياً وحقوقياً, المتحدة بالتبني

وكان القاضي ريتشارد غولدستون كتب مقال في صحيفة واشنطن بوست األمريكية عن تقريره الخـاص         
جاء فيه إنه يتوقع أن نتائج التقرير ستكون مغايره في حال سمحت            , بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة    

  .ائيل لفريقه بإجراء التحقيقات الالزمةإسر
إن تصريحات غولدستون بصفته المسؤول     " ":وكالة قدس نت لألنباء   "وقال الصوراني في حديثه لمراسل      

وال يؤثر على مجريات سير التقرير فـي أروقـة األمـم            , تأتي في سياق تعبيره الشخصي    , عن التقرير 
 السنتين الماضيتين إلى حرب نفسية كبيـرة سـاقتها      غولدستون تعرض على مدار   :" وأضاف   ".المتحدة  

  ".إلى حد وصل مقاطعته, وتشويه صورته, جمعيات يهودية وإسرائيلية من أجل الضغط عليه
, كما أكد الصوراني أنه من المستحيل أن يتراجع غولدستون عن تقريره ألنه سيدمر سمعته ومـصداقيته               

 ".اء في نطاق تضخيم المقالة التي نشرت على لسان غولدسـتون          ما تناقلته الصحافة اإلسرائيلية ج    " :قائالً
معتبراً أي صاروخ يقتل مدنيين هو      , "غولدستون إنتقد في تقريره صواريخ المقاومة الفلسطينية         :"وتابع  
وأكد أن  , وطلب في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلجراء تحقيقات حول الموضوع           , مدان

  .وحركة حماس قد قصرتا في إجراء التحقيقات الرسميةكالً من السلطة 
يجب أال يفهم كالم    :" قائالً  , وطلب الصوراني بضرورة أال يفهم كالم غولدستون خارج إطاره ومضمونه         

  ".غولدستون هو تراجع عن تقريره الخاص بالجرائم التي إرتكبها اإلحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة 
  ٣/٤/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  يقطعان االتصال عن األسرى" سيليكوم"شركة  و" الشاباك" .٢٤

أكدت مصادر مطلعة من الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي،          :  حسني مهنا  -القدس المحتلة 
بوقف شـرائح االتـصاالت     " الشاباك"أن إدارة السجون قامت باالتفاق مع جهاز األمن العام اإلسرائيلي           

داخل المعتقالت لقطع األسرى عن العالم الخارجي، ضمن سياسية التضييق          " ليكومسي"اإلسرائيلية الخلوية   
  . التي تتبعها سلطات االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين

ـ       أن هذه الخطوة جاءت بعد إبـرام       " فلسطين أون الين  "وأوضحت تلك المصادر في تصريحات خاصة ب
عشرات شرائح االتـصاالت الخاصـة باألسـرى        على وقف   " سيليكوم"اتفاقاً مع شركة    " الشاباك"جهاز  

  . الفلسطينيين بعد حصولها على أرقام الشرائح من خالل عمالء لها
والجدير ذكره، أن إدارة السجون اإلسرائيلية تمارس بشكل منظم في اآلونة األخيرة سلـسلة إجـراءات                

ون المختلفـة والعبـث    قمعية وتعسفية بحق األسرى، من بينها عمليات الدهم والتفتـيش ألقـسام الـسج             
  . بمحتويات األسرى الخاصة بزعم البحث عن أجهزة االتصال الخلوي

  ٢/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   تحيي خطط استيطان قديمة"إسرائيل": وزير القدس األسبق حاتم عبد القادر .٢٥

ـ       : رام اهللا  ل أحيـت مـؤخرا     ، إن إسرائي  »الشرق األوسط «قال وزير القدس األسبق، حاتم عبد القادر، ل
خططا استيطانية قديمة، كانت قد جمدتها إثر ضغوط دولية مارستها الواليات المتحدة ودول أوروبية في               

ويرى عبد القادر أن إسرائيل فعلت مجددا هذه الخطـط بعـد اسـتخدام               .أوقات سابقة من العام الماضي    
ير شرعي ويعوق السالم، وبسبب     واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار فلسطيني يدين االستيطان ويعتبره غ         

  .انشغال العالم باألحداث الجارية في العالم العربي
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كـل هـذه   «وقال عبد القـادر إن     . وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، إحياء مثل هذه الخطط        
  . »المشاريع، وأخرى، كانت معلقة فأصبحت قائمة

ال تفـرق بـين     «سرائيلي غيدي شميرلينغ إن البلدية      وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم بلدية القدس اإل        
غير أن الفلسطينيين يسخرون من هذا الكالم، وقـال عبـد           . »اليهود والعرب في مشاريع البناء المماثلة     

هذا كذب، البلدية جزء من االحتالل اإلسرائيلي، ولديها أجندة سياسية، وهي تعمل على إحـداث               «: القادر
وأكد عبد القادر أن إسرائيل تعمل اآلن على قضم كل          . »توطنين في القدس  خلل ديموغرافي لصالح المس   

ال يريدون أن يبقوا لنـا     «وأضاف  . األراضي التي يمكن أن توفر امتدادا طبيعيا للنمو السكاني الفلسطيني         
  .»!شبرا واحدا

  ٣/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  ي المحتلةتقرير يرصد اعتداءات االحتالل والمستوطنين في األراض .٢٦

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن األرض تقريره األسبوعي الذي يرصـد مـصادرة االراضـي               : )وام(
  .واعتداءات جنود االحتالل والمستوطنين في االراضي الفلسطينية وبخاصة في القدس المحتلة 

طنتي  وحدات استيطانية جديدة فـي مـستو       ١٦٠٨ورصد التقرير مصادقة سلطات االحتالل على إقامة        
في القدس المحتلة، وأوضح أن هناك مخططا جديدا لالسـتيالء علـى            ” بسغات زئيف ”و” جبل أبوغنيم “

 دونما من أراضي بلدة العيسوية والطور إلقامة حدائق ومباني عامـة وسـياحية ضـمن مخطـط             ٦٦٢
  .منحدرات جبل الزيتون الشرقية 

حـرس  “الحتالل وشرطته وقوات ما يسمى       فلسطينياً أثناء تدمير جيش ا     ١٢وتحدث التقرير عن اصابة     
شرق بلدة يطا، كما داهم عشرات المستوطنين برفقة جنود جيش االحـتالل            ” بركسا” خيمة و  ١٢” الحدود

  .    مسجد النبي يونس ببلدة حلحول
  ٣/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  ٤٨لن نسمح بتكرار نكبة : بركة في يوم األرضمحمد  .٢٧

 محمد بركة،   ٤٨أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في مناطق ال        : ”الخليج “-القدس المحتلة   
وقال في احتفال بمناسبة يوم      . ١٩٤٨أن فلسطينيي الداخل لن يسمحوا بتكرار النكبة التي حلت بهم عام            

األرض في مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، أمس، إن األرض ليست فقط التـراب والمـساحة                 
فية، بل هي الوجود والجذر والهوية، هي الوطن وكل ما يمكن أن يرمز إليه، وهذا عنصر أساسي                 الجغرا

وأكد أن  . في معركة األرض التي نخوضها، ضمن معركة البقاء التي حققنا فيها انتصاراً، ولكنها لم تنته              
لم ولـن تنتهـي،     فلسطينيي الداخل حققوا انتصارهم في معركة البقاء على األرض، على الرغم من أنها              

 أشهر، فيهـا شـيء مـن        ٧ مرة خالل    ٢١مشيراً إلى أن المعركة على قرية العراقيب التي تم تدميرها           
  . لن نسمح بتكراره١٩٤٨ قرية فلسطينية عام ،٥٠٠نحن الذين انتكبنا بتدمير أكثر من “وتابع . الرمزية

  ٣/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  ومواجهات في سلوان.. دار واالستيطاناالحتالل يقمع مسيرات سلمية ضد الج .٢٨

 قمعت قوات االحتالل بالقوة فعاليات جماهيرية سـلمية شـهدتها أمـس             : وفا – نائل موسى    -محافظات  
قريتا بلعين وعابود غرب رام اهللا فيما احيت قرية بلعين الذكرى الخامسة والثالثين ليوم االرض الخالـد                 

وفيما تستعد قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا         .  للدموع ما تسبب في اصابة العشرات بالغاز المسيل      
اليوم الحياء الذكرى بمهرجان مركزي عرقلت قوات االحتالل متطوعين شبابا كانوا يزرعون غـراس              

كما أصيب عـشرات    . زيتون في القرية الجارة عابود احتفاء بالذكرى التي صادفت في الثالثين من آذار            
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شديد بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قـوات االحـتالل للمـسيرة األسـبوعية              المواطنين بحاالت اختناق    
واعتدى جنود االحتالل أمس على عدد      . المناهضة للجدار واالستيطان في قرية المعصرة جنوب بيت لحم        

من أهالي قرية قصرة جنوب غرب نابلس، ممن أدوا صالة الجمعة على أراضيهم المهـددة باالسـتيالء                 
واعتقلت قوات االحتالل أمـس     . المقامة عنوة على أراضي القرية    » شيلو«بة من مستوطنة    عليها، والقري 

عددا من الشبان في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، وذلك خالل مواجهـات عنيفـة مـع                  
  .المواطنين

  ٣/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  شمالي فلسطين المحتلة بةمناقصة إسرائيلية لبيع أراضٍ عليها مسجد في الطي .٢٩

 ذكرت مصادر سياسية فلسطينية في مدينة الطيبة شمالي فلـسطين المحتلـة أمـس أن هنـاك                  :رام اهللا 
 دونماً عليها مسجد قيد     ١١٧اإلسرائيلية أعلنت مناقصة لبيع     ” سلطة الضرائب “معلومات مؤكدة تفيد بأن     

الفلسطيني في بيان   ” التجمع الوطني الديمقراطي  “وقال  . البناء جنوب المدينة، تم احتجازها لذلك الغرض      
وأضاف .  أبريل الجاري، حسب المعلومات المتوافرة لديه      ١٧أصدره بهذا الشأن إن المناقصة ستُغلق يوم        

مر احترازي من السلطات اإلسرائيلية لتجميد المناقـصة  أنه طلب من عدة محامين في المدينة استصدار أ       
كخطوة أولية حتى استيضاح مالبساتها، خصوصاً وأن القضية تُشتم منها رائحة مخطط لالستيالء علـى               

وناشد التجمع أصحاب تلك األراضي فـي المنطقـة وتزويـده بالمعلومـات             . المزيد من أراضي الطيبة   
ودعا عضو المكتب السياسي    . اذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع بيعها     المطلوبة بغية التحرك سريعاً واتخ    

للتجمع أيمن حاج يحيى أولئك إلى توفير المستندات والمعطيات المطلوبة لوقف المناقـصة علـى وجـه                 
  .السرعة قبل فوات األوان

  ٣/٤/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي
  
  اهراً خالل مسيرتين متظ٢٠إصابة و مستوطنون يخربون مزروعات وأشجار فلسطينيين .٣٠

 ٢٠ ناشطاً وأصابت أكثر من      ١٤ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس       :)االتحاد، وام (رام اهللا، غزة    
آخرين خالل قمعها مسيرات أسبوعية ضد جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي واالستيطان اليهودي فـي              

  .الضفة الغربية المحتلة
ستوطنين تحت حماية جنود إسرائيليين على أراض ومزروعات        في الوقت نفسه، اعتدى عشرات من الم      

اللجان الشعبية  “وذكرت  .عائلتي الجبور والنواجعة في منطقة سوسيا شرق بلدة يطا جنوبي الضفة الغربية           
في مناطق شرق الخليل أن المعتدين اشتبكوا مع أفراد العائلتين بعدما أدخلوا            ” لمقاومة الجدار واالستيطان  

  .رة من األغنام إلى أراضيهم الزراعية، مما أدى إلى تخريب المزروعات واألشجارأعداداً كبي
  ٣/٤/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي

  
  خطة طبية تحسبا لعدوان جديد: غزة .٣١

في غمرة تصعيد االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة تطرح أسئلة ملحة بشأن            : ضياء الكحلوت  -غزة  
ى والمصابين وعـن نقـص األدويـة واالحتياجـات الماسـة            مدى قدرة المشافي على استيعاب الجرح     

هذه األسئلة يفرضها واقع صعب تعيشه مشافي القطاع في ظل النقص الحاد            .لمستشفيات القطاع المحاصر  
في األدوية وكذلك بعض المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل وضع المـسؤولين خططـا               

  .للطوارئ للتعامل مع أي تصعيد
لطبيب صبحي سكيك مدير قسم الجراحة في مجمع الشفاء الطبي إن المشفى األكبر بالقطاع أعد               ويقول ا 

خطة طوارئ على مستوى كل األقسام من إداريين وأطباء وممرضين إضافة لخطة طوارئ معـدة مـن      
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وبين سكيك للجزيرة نت أن اإلمكانيات الموجـودة ال تلبـي كـل الحاجيـات                .قبل وزارة الصحة بغزة   
قعة من أي تصعيد إسرائيلي، لكنه أشار إلى أن الخطط الموضوعة تركز على تسهيل العمل الداخلي                المتو

أن جزءا كبيرا من األجهزة عمرها االفتراضـي        "وأوضح سكيك    .بالمشفى، وهو ما سيقلل عدد الضحايا     
ئمـا متكـررة    انتهى وبالذات فإن بعض األدوات المهمة كاألشعة التي يحتاجها المريض أثناء العملية دا            

  ".العطل، ألن عمرها انتهى
ومن جانبه قال منير البرش المدير العام للصيدلة في وزارة الصحة بغزة إن قائمة األدوية التي تتعامـل                  

 صنفا أي ربع المخزون الالزم، ومنها أدويـة أساسـية   ١٥٣ صنفا، مفقود منها اآلن     ٤٥٠معها الوزارة   
وأضاف البرش للجزيرة نت أنه في حال إقدام االحـتالل           .ارئللحاالت المرضية وكذلك في أوقات الطو     

اإلسرائيلي على تنفيذ هجوم بغزة فإن األدوية الخاصة بالحروب غير موجودة، وطالب بتـدخل دولـي                
  .للضغط على االحتالل إلدخال مستحقات غزة الطبية

رئ عن خطة معدة للتعامل مع      من جانبه تحدث أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوا           
وأوضح  .أي طارئ أو تصعيد عسكري على القطاع بالتنسيق مع كل الجهات المسؤولة والعاملة في غزة              

أبو سلمية للجزيرة نت أن الخطة تشمل تقسيم قطاع غزة إلي محافظات، كل محافظة تعمل بشكل مباشر                 
  .ة جيدا وقادرة على التعامل مع كل الحاالتمع الحاالت والحوادث، مبينا أن اإلسعافات الموجودة مجهز

 ٢/٤/٢٠١١،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   "إسرائيل"ـ ل" كنًزا"مبارك كان : وزير الخارجية المصري نبيل العربي .٣٢

كانت تعد وجود الرئيس السابق حسني      " إسرائيل"قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي إن        : القاهرة
مع اإلعالمية  " العاشرة مساء "وأضاف العربي خالل لقائه في برنامج        .لها" كنز"ة  مبارك في السلطة بمثاب   

إسرائيل كانت تستطيع فعل أشياء كثيرة      "إن  : منى الشاذلي، الذي أذاعته قناة دريم الفضائية مساء السبت        
  ".وتمرير ما تريد من خالله، وهذا الكنز نفد اآلن

لم تنص على وضـع مميـز للكيـان         " إسرائيل"قعتها مصر مع     وأكد العربي أن اتفاقية التسوية التي و      
اإلسرائيلي، أو طريقة مختلفة للتعامل معها، مشيرا إلى أن مصر ستلتزم في الفترة المقبلة بمـا نـصت                  

  . أية ميزة" إسرائيل"عليه المعاهدة وما هو مدون باألوراق، ولن تمنح 
ـ        وأشار العربي إلى أن معاهدة كامب ديفيد ال تنص ع          " إسـرائيل "لى تصدير مصر للبترول أو الغاز لـ

بأقل من أسعارها، مؤكدا أن ما حدث كان فهما خاطًئا من البعض لما جاء في االتفاقية، أو أن الـبعض                    
  .أراد فعل ذلك ألسباب تخصه

 وحول وضع سيناء، أكد العربي أنها ليست منزوعة السالح كما يعتقد البعض، حيث أن هنـاك قـوات                  
قطاعات مختلفة من سيناء، موزعة بأعداد معينة للقـوات والمـدرعات والـدبابات حـسب               مصرية في   

ـ     وأكد العربـي أن مـصر       .تتولى تأمينها قوات من الشرطة    " إسرائيل"االتفاقية، بينما المنطقة المحاذية ل
العودة إلـى   مازالت الدولة المحورية في عملية التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأنها قادرة على             

  .دورها، ألنها دولة كبيرة، وبحكم التاريخ والجغرافيا يجب أن يكون لها دور مؤثر
  ٣/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  تشيد بمبادرات حمدان بن زايد للحد من وطأة المعاناة الفلسطينية" األونروا" .٣٣

 "األونروا"ن الفلسطينيين في الشرق األدنى أشادت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي: أبوظبي
بالمبادرات التي يضطلع بها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة 
الهالل األحمر، للحد من وطأة المعاناة اإلنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج، وأعرب فيليبو غراندي 

عن تقدير المنظمة الدولية لجهود الشيخ حمدان في تحسين واقع الحياة في ” الألونرو“المفوض العام 
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 وقال إن تبني دولة اإلمارات للمشروعات .فلسطين وفي مخيمات الالجئين في عدد من الدول العربية
التنموية الحيوية على الساحة الفلسطينية يشجع المانحين اآلخرين على االحتذاء بمبادراتها للنهوض 

  . مات الموجهة للشعب الفلسطيني، الذي يواجه صعوبات إنسانية كثيرة بالخد
٣/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة  

 
  "حل الدولتين" لـ هادعمتؤكد  األماني .٣٤

أكد وزير الداخلية األلماني هانز بيتر فريدريش في مدينة رام اهللا، أمس، دعم بالده لحل : )أ.ب .د (
 .التحتيةبها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها الدولتين، مشيداً بالجهود التي تقوم 

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سالم فياض خالل لقائه ": وحسب بيان عن الحكومة الفلسطينية
  ."اليوم الوزير األلماني والوفد المرافق له، على األوضاع الداخلية في األرض الفلسطينية
٣/٤/٢٠١١، رقةالخليج، الشا  

  
  "االنتفاضة الثالثة" لتأخره في حذف "فيس بوك" أميركي يقاضي يهودي .٣٥

أقدم يهودي أميركي على تقديم دعوى قضائية في الواليات المتحدة، ضد الشبكة االجتماعية : رام اهللا
 صفحة اإلهمال والقصور في التعامل مع"، مطالبا بتعويض مالي مقداره مليار دوالر، بتهمة "فيس بوك"
، التي لم يغلقها الموقع إال يوم الخميس الماضي، وبعد تدخل من الحكومة ")االنتفاضة الفلسطينية الثالثة(

  .اإلسرائيلية
٣/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  

 
   حيال التطورات في سوريةوتناقضاتها "سرائيلإ"قلق  .٣٦

 الثورات التي شهدتها الدول العربية في       المواقف التي أبدتها اسرائيل تجاه    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
شكل عام والثورة في مصر في شكل خاص، واتسمت بالقلق، تظهر بحدة أكبر هذه األيام مع األحـداث                  

الصوت الغالب، الذي ال يقـال صـراحة،        . في سورية يضاف اليها االختالف الظاهر في وجهات النظر        
في » حزب اهللا «ة تقول ان ذلك سيعزز موقف ايران و         اال ان اصواتاً مناقض   . يتمنى بقاء الوضع الراهن   

  .في تغيير جوهري قد يبعد سورية عن هذا المحور» أمالً«المنطقة، وأن هناك 
لكن الجميع فوجئوا بعـد أن كـانوا فـي كـل            . اسرائيل الرسمية لم تعلن موقفاً من االحداث في سورية        

وفي كل األحوال، ال يكاد يمر يوم       .  تظاهرات تحليالتهم يستبعدون ان يجرؤ السوريون على الخروج الى       
» حزب اهللا «وأبرز ما لفت االسرائيليين وضع      . إال ويتصدر النقاش الملف السوري وتأثيراته في اسرائيل       

. ففي رأيهم ان صوت نصر اهللا الخافت الى اقصى حد يطمئن قلـيالً            . وأمينه العام السيد حسن نصر اهللا     
ظام يقلق نصر اهللا ويضعفه بحيث سيجد نفسه من دون عمق سياسـي             ومن وجهة نظرهم، فإن سقوط الن     
  .وفي قطيعة جغرافية عن ايران

ولكن عند التعمق في الموضوع والوصول الى السؤال عن مصلحة اسرائيل في ما يجري في سـورية،                 
لـذين  االول يمثلـه أولئـك ا  . نجدهم يختلفون، ومواقفهم تدور في المساحة القائمة بين محورين أساسيين       

، والثاني يمثله أولئك الذين يؤيدون الـسالم مـع سـورية، بـل              »محور الشر «يرون سورية جزءاً من     
التياران ينظران الى األوضاع بقلـق، ويرغبـان فـي    . يفضلون إجراء مفاوضات معها قبل الفلسطينيين  

ـ   . ولكن ما سيعقبه غير معروف أبداً     . استمرار الحكم ألنه مستقر ومعروف الهوية      يبقى مـثالً،   فهـل س
ضد اسرائيل أو ضد السيطرة المادية علـى لبنـان          » حزب اهللا «صمام أمان ضد عملية عنيفة يقوم بها        «

، أم سيكون رافعة للعداء المستحكم ضد اسرائيل وسيكون له أثر بالغ            »كاستمرار لسيطرته السياسية عليه   
  في المستقبل؟
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شأنه ان يفتح الطريق الى لبنان على مصراعيه        بعض االسرائيليين يرون ان سقوط النظام في دمشق من          
امام ايران، ويقولون ان نصر اهللا لن يضطر بعد األسد الى مراعاة موقف سورية من وضع قيود علـى                   

 عاماً من حكم    ١١، ايلي افيدار صراحة ان      »منتدى الشرق االوسط  «ويقول رئيس   . المواجهة مع اسرائيل  
، حيث  »حزب اهللا «ها سورية انجذاباً مطلقاً لمصالح طهران و        شهدت خالل «الرئيس السوري بشار االسد     

على جنوب لبنان في البداية وبعد ذلك على باقي الدولة، وشاركت فـي             » حزب اهللا «ساعدت في سيطرة    
ويـرى  . »تهريب وسائل قتالية استراتيجية وعملت على تعزيز المحور الشيعي الذي قاعدته في طهران            

 تشكل جزءاً   - وفق رأيه    -فهي  .  إليران، ولذلك فإنها لن تسمح لها بالسقوط       افيدار ان سورية مهمة جداً    
محور االرهاب الدولي الذي تقوده ايران وهو محور يمر في دمشق ويعمل بحرية في لبنان               «مركزياً في   

  .، على ما يشدد افيدار»وبتشجيع من دمشق، يعارض المسيرة السلمية ويبادر لإلرهاب ضد اسرائيل
اك من ينظر الى األمور في شكل معاكس ويستنتج أن اسرائيل ساهمت في أحداث سورية فـي                 ولكن هن 

وهم يصوبون سهامهم ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعدم اسـتغالله الفـرص         . شكل غير مباشر  
الكثيرة إلحداث تغيير في العالقات مع سورية ويلومونه على عدم التجاوب مع دعوات الـرئيس االسـد                 

اصحاب هذا الموقف يقولون صراحة ان االنتفاضة في سورية تضع تحدياً أمام            . جراء مفاوضات سالم  إل
اسرائيل، اذ ان التظاهرات التي تشهدها هي االولى لدولة مجاورة السرائيل من الحدود الشمالية وتقـيم                

، على حد   »لم العربي اليقظة الثورية في العا   «معها عالقات ردع متوترة وتحتفظ بقوة عسكرية كبيرة منذ          
تضعضع الحكم السوري يجسد حجم الفرصة      «تعبير اصحاب هذا الموقف االسرائيلي، الذين يضيفون ان         

وفـي  . »الضائعة في فشل االتصاالت مع سورية وسيكون أثره مهماً في الوضع االستراتيجي إلسرائيل            
الته اسـتئناف المفاوضـات مـع    هجومهم على نتانياهو يذكّر هؤالء بمواقف عدة لألسد الى جانب محاو          

ويدعو . ، على حد تعبيرهم   »ابتالعه قضية قصف المفاعل السوري    «اسرائيل في قنوات مختلفة، ابرزها      
لو كان إلسرائيل رئيس حكومة ال      «: االسرائيليون نتانياهو الى اعادة النظر في المبادرة العربية ويقولون        

لحفاظ على كرسي الرئاسة، لما كان سمح لهذا التفويت         يختص في هذه االيام في شؤون بقائه السياسي وا        
  .»اإلجرامي لفرصة مبادرة السالم العربية، التي قد ال تُعاد مرة اخرى

ووفق بعض اصحاب هذا الرأي، فإن على اسرائيل االمتناع عن أي تدخل علني أو سري في ما يجـري           
على اسرائيل ايـضاً ان     «: قولون، ويضيفون خلف الحدود الشمالية، سواء باألفعال أو باالقوال، وفق ما ي         

تضمن تنفيذ اتفاق فصل القوات الذي بفعله يسود الهدوء على حدود هضبة الجوالن، ومطالبة كل حـاكم                 
فضالً عن ذلك، على اسرائيل ان تعلن أنها ستجري مفاوضات سالم           . سوري بالحفاظ عليه في المستقبل    

أما السوريون فينبغي لهم ويمكنهم ان يحلوا مـشاكلهم         . فمع كل حكومة سورية تنال الشرعية واالعترا      
  .»بأنفسهم

وقـوع  «ويتحدث االسرائيليون عن مدى المخاطر المتوقعة في حال تغير النظام في سـورية وأبرزهـا                
مخازن الصواريخ والسالح الكيماوي السوري في أياد خطيرة، اذا ما حـاول الحكـم المنهـار تـشديد                  

 سبيل البقاء، أو اذا ما استخدام حلفاؤه النزاع مع اسـرائيل لكـسب الـشرعية                المواجهة مع اسرائيل في   
كما تكمن فيها الفرص، اذا ما صعد الى الحكم بدالً من االسد نظام ديمـوقراطي يبتعـد عـن                   . الداخلية
  .وحماس» حزب اهللا«ايران، 

لصورة الوردية التي يرسمها    السفير االسرائيلي السابق لدى الواليات المتحدة، ايتمار رابينوفتش يرفض ا         
ففي رأيه ان ما يحدث في سورية، يلزم اسـرائيل          . او يتمناها بعض االسرائيليين الداعمين لسقوط االسد      

باتخاذ موقف سياسي حكيم، قادر على القراءة السليمة للتطورات الداخلية هناك ومستعد بل متأهب امنياً،               
ي رابينوفتش ان لتغيير النظام في سـورية آثـاراً بعيـدة            وفي رأ . النتهاز الفرصة السانحة برأس منفتح    

  :ويستعرض رأيه في ثالثة اتجاهات. المدى على الشرق االوسط وعلى أمن اسرائيل
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. ان الحديث يدور حول ضربة شديدة إليران التي كانت بين المستفيدين من التطورات في المنطقة              : االول
ملت كلها على تعزيز محور ايران بل وصرفت االنتبـاه          اذ إن سقوط مبارك، واالحداث في البحرين، ع       

مـا يعنـي ان     . اما سورية فهي الحجر الرئيس في المحور المؤيد إليران        . الدولي عن برنامجها النووي   
  .وحماس» حزب اهللا«ضعف نظامها، ناهيك عن سقوطه، هو ضربة شديدة إليران، ولـ 

مساحة تـنفس   « ان تغييراً في سورية سيعطي ما سماه         وفي هذا البند يتطرق الى لبنان وفي رأيه       : الثاني
وعلى رأسهم المعسكر المعتدل في لبنان، ولكنه يخلق اغراء إليران وسورية           » لخصوم المعسكر االيراني  

  .مع اسرائيل للتخفيف عن سورية من خالل تسخين النزاع
فهذا الخيـار يحـوم     . ل سيسحب إلسرائي» الخيار السوري «اما االتجاه الثالث عند رابينوفتش، فيعني ان        
في السنوات االخيرة، كانت المؤسسة االمنية االسـرائيلية        . دوماً في الهواء كبديل من المسار الفلسطيني      

فهناك نظام مستقر والحوار معه يشكل ضربة للمحور        . تفضله، بسبب ميزة الخطاب والحوار مع دمشق      
رابينوفتش ان الكثيرين ممن لـم يكونـوا مـستعدين          ويضيف  . االيراني ويوفر مفتاحاً للتغيير في لبنان     

للتنازل عن هضبة الجوالن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، سيدعون اآلن انه ال               
  .يوجد أي معنى لصفقة كهذه مع نظام استقراره موضع شك

عرفون حتى مـا الـذي      وهم ال ي  . وهكذا، فإن االسرائيليين ينظرون الى ما يجري في سورية في ضياع          
  .يجب أن يتمنوه، ولذلك، فإنهم ينتظرون وينتظرون وال يعرفون ماذا ستكون عليه نتيجة االنتظار

  ٣/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  صندوق نتنياهو لدعم الديمقراطية والتصدي للحركات اإلسالمية .٣٧

  ياسر الزعاترة
لى إقامة صندوق دولي لتشجيع التوجهـات       اإلسرائيلية أن نتنياهو يعمل حاليا ع     " معاريف"ذكرت صحيفة   

الديمقراطية في العالم العربي، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي، هو برأيه الوسـيلة المثلـى للحيلولـة دون                 
  .سيطرة الحركات اإلسالمية على الحكم

الذي أطلقته الواليات المتحـدة لتطـوير       " مارشال"والخطة التي يعمل نتنياهو على تنفيذها تشبه مشروع         
  .أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

يعكس هذا التوجه من طرف نتنياهو حجم القلق الذي ينتاب الدوائر اإلسرائيلية من التطورات الجارية في                
الوطن العربي، وهو قلق لم يعد بوسع تلك الدوار إخفاؤه بأي حال، السيما أن النخبة السياسية والعسكرية                 

  . يوميا، المعارضة منها والمواليةواألمنية باتت تتحدث عنه
والحق أن قلق القوم يبدو أكثر من مشروع، فالمشهد السياسي الذي منح الكثير من الطمأنينة لدولتهم طيلة                 
عقود آخذ في التغير التدريجي، وحين تعود مصر إلى قيادة الوطن العربي على أسـس تلبـي تطلعـات                   

ليعي لبلده في المحيط العربي واإلقليمـي، فهـذا يعنـي أن            الشارع المصري الحالم بالكرامة والدور الط     
الموقف سيتغير على نحو يهدد المصالح اإلسرائيلية، السيما أن ما كان يقدمه النظـام المـصري مـن                  
خدمات لم يكن يتعلق بالحفاظ على معاهدة كامب ديفيد فقط، بقدر ما يتعلق بخـدمات أمنيـة وسياسـية                   

لغطرسة وفرض اإلمالءات على العرب، وعلـى الـسلطة الفلـسطينية           حافظت على قدرة الكيان على ا     
وقيادتها المفروضة على الشعب الفلسطيني، بل إن هذه األخيرة ما كانت لتفرض على الشعب الفلسطيني               

  .لوال التعاون المصري
عدم وحين يتجاوز المشهد السياسي تغير الوضع المصري الداخلي إلى تفكك منظومة االعتدال العربية، و             

قدرتها تبعا لذلك على المضي في السياسات القديمة خوفا من شعوبها، سواء طالتها رياح التغيير الشامل،                
أم بقيت في إطار التغيير الجزئي، أعني اإلصالح السياسي وعدم القدرة علـى إدارة الظهـر للمطالـب                  
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كون المصالح اإلسرائيلية قـد     الشعبية التي تعد القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، حين يحدث ذلك ست          
  .دخلت مربع التهديد المباشر من دون شك

في ضوء هذا المشهد المخيف للكيان الصهيوني يتحرك نتنياهو، وهو يسعى إلى تقليل الخسائر ما أمكن،                
لكنه يعاني من ارتباك في الرؤية وعدم قدرة على التقاط تعقيدات الوضع الجديد، فهو ينطلق كما يتـضح              

عه من رؤية تقوم على أن الثورات العربية هي ثورات جياع يمكن مواجهتها بتحسين مستوى               من مشرو 
المعيشة، وأن ما يدفع الجماهير نحو تأييد الحركات اإلسالمية هـي األوضـاع االقتـصادية المترديـة،                 

  .وبدرجة ثانية غياب الديمقراطية
لتحركات السياسية التي تشهدها الدول التي      والحال أن الثورات التي قامت في الوطن العربي إلى اآلن وا          

لم تعرف التغيير إلى اآلن ال تنطلق من عقدة الجوع، إذ إنها في جوهرها ثـورات تتـصدرها الطبقـة                    
الوسطى التي تشعر بجوع للحرية والكرامة والعدالة أكثر من الجوع للمطعـم والمأكـل والملـبس، وإن          

وضاع االقتصادية المتعبة، التي ال تأتي غالبا نتاج قلة اإلمكانات          ازداد حجم التأييد لتلك الثورات تبعا لأل      
  .والثروات، بقدر ما تأتي نتاج التوزيع غير العادل للثروة

لتحسين األوضاع االقتصادية لن يغير في حقيقـة الموقـف          " مارشال"من هنا، فإن الحديث عن مشروع       
ا التخلص من التبعية لألجنبي، ومن ذلك تحرير        الجماهيري الباحث عن األهداف المشار إليها، ومنها أيض       

  . األراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها فلسطين
والذين هتفوا لفلسطين في القاهرة وبنغازي وتونس لم يكونوا يجترون شعارات فقط، بل كانوا يعبـرون                

ت تنتصر لغـزة    عن أشواقهم حيال هذا الجزء العزيز من الوطن العربي، ومن تابع الماليين التي خرج             
  .أثناء العدوان اإلسرائيلي عليها يدرك ذلك تمام اإلدراك

ثم إن االنحياز للرؤية اإلسالمية ال يتعلق أيضا بالجانب االقتصادي، بل بالجانب الروحي، حيـث تعتقـد           
الجماهير أن اإلسالم هو المعبر عن هويتها وأشواقها في الحرية والتحرر والبنـاء االجتمـاعي المتـين                 

مستقر، بل إن أكثر التأييد الذي تحظى به الحركات اإلسالمية كان وما زال يأتي من الطبقة الوسطى،                 وال
  .بينما عزف الفقراء عن السياسة يأسا من مخرجاتها

الذي يتحـدث عنـه أن      " مارشال"من هنا، فإن نتنياهو يطارد المستحيل إذ يعتقد أن بوسعه عبر صندوق             
 الثوري الحقيقي الذي يهدد كيانه، وسيكتشف أنه كلما كانـت الحكومـات             يوقف مد الثورات، ومعها المد    

أكثر تعبيرا عن شعوبها، كان عليها أن تكون أكثر قربا من ضميره في التعاطي مع القضية الفلـسطينية،            
وضميره ال يقبل التسوية بصيغتها التقليدية التي تعبر عنها قرارات ما يسمى الشرعية الدولية، فضال عن                

  .يقبل بصيغ أكثر سوءا كالتي يطرحها هو بين حين وآخرأن 
لقد آن األوان لكي يعترف نتنياهو وقادة دولته المحتلة أن زمنهم آخذ في األفول، تماما كما هو حال زمن                   
النخب الحاكمة التي وفرت له سياج الحماية طيلة عقود، ولن يطول الوقت حتى يجد نفسه أمام الحقيقـة                  

رف بها قلة في كيانه، وخالصتها أن هذه الدولة التي وجدت بدعم الغـرب، وحافظـت                المرة التي قد يعت   
على وجودها بدعمه أيضا، ليس لها مكان وسط هذا المحيط العربي الرافض لوجودها بالمطلق، ولـيس                

  .فقط بالصيغة التي تطرحها قرارات الشرعية الدولية
تتبناه الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، ومـن         والنتيجة أن المبادرة العربية لن تكون السقف الذي         

  .طنجة إلى جاكرتا، بل إنهاء المشروع الصهيوني برمته
حينما تتغير األوضاع في الساحة الفلسطينية وتندلع االنتفاضة في الضفة الغربية، سيرى نتنيـاهو كيـف             

م، وبكل األشكال، وسيدرك أنه لـن       تتنفس الجماهير الفلسطينية هواء الماليين الذين سيمنحونها كل الدع        
  .يكون بوسعه أن يقتل الفلسطينيين بالرصاص الحي دون ثمن
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سيرى أن جماهير الشتات الفلسطيني ستدخل المعركة وستتدفق نحو الحدود في دعم مباشر إلخوتها فـي                
ة المباشرة وغير الداخل، وسيكون إلى جانبها الماليين من أبناء الشعوب العربية الذين لن يبخلوا بالمشارك           

  .المباشرة
ليست هذه مجرد أحالم نبيعها على أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وعلى جماهير األمة، بل هي الحقيقة                 
التي تطل من نوافذ الثورات العربية، وهي الهتاف الذي سيسمعه نتنياهو يتردد فـي سـائر العواصـم                  

اس فيها بإصالحات ذات مضمون حقيقي يجعل النظـام    العربية، سواء تغير وضعها بالكامل، أم اكتفى الن       
  .السياسي معبرا عن أشواقها في الحرية والتحرر والكرامة

صندوق نتنياهو المقترح، ومهما بلغت األموال التي ستضخ فيه لن يشتري سكوت الشارع العربي علـى                
  . استمرار االحتالل، فضال عن أن يشتري سكوته على قمع الشعب الفلسطيني

 الحركات اإلسالمية فستكون في طليعة القيادة لألمة في مهمة البحث عن الحريـة والتحريـر، ولـن                  أما
يصلح الدواء الذي يقترح نتنياهو لمواجهتها بأي حال، حتى لو تحول الصندوق العتيد إلى واقع عملـي،                 

  .فضال عن أن يبقى مجرد كالم في الهواء
م قبل ثورة ميدان التحرير، وقبلها ثورة تونس، لكان من حق           مرة أخرى، نحن ال نحلم، فلو قلنا هذا الكال        

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب     . "أي أحد أن يتهمنا ببيع األحالم، لكننا اليوم نحس النصر يقترب حثيثا منا            
  ".ينقلبون

  ٣١/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  أطالب بالمساواة .٣٨

  جهاد الخازن
مأل نهاري وليلي وتكاد تشغلني عن كل أمر آخر، غير أنني اخترت فـي              أخبار ثورات الغضب العربية ت    

نهاية األسبوع أن أراجع ما فاتني من أخبار إسرائيل عبر الشهر الماضي، وأختار للقـراء التـالي مـن                   
  .إسرائيل وعنها

  
كـل إسـرائيل أرض فلـسطينية       (في فلسطين المحتلة    » يوم األرض « قبيل إحياء الفلسطينيين ذكرى      -
أصدر الكنيست سلسلة من القوانين العنصرية تعكس سياسة الفاشيست في الحكومة، والعنـصرية             ) تلةمح

  .الكريهة التي جعلت إسرائيل وريثة دولة األبارتهيد في جنوب أفريقيا السابقة
القوانين الجديدة تمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة، فالمولدافي أفيغدور ليبرمـان يريـد مـنهم أن             
يسروا بقتل أهلهم وسرقة أرضهم وتشريدهم لتقوم دولة لصوص على أنقاض فلسطين، وهنـاك قـانون                

 ٣٧يسحب الجنسية من أي إنسان يضر بأمن إسرائيل، الحظت ان الموافقة عليه جرت آخر الليل بغالبية                 
آخـر أن أي  وقضى قانون .  صوتاً، أي أقل من نصف أعضاء الكنيست المئة والعشرين   ١١صوتاً مقابل   

تمنع أي شخص غير مناسب من العـيش        » لجنة دخول « شخص يستطيع تعيين     ٤٠٠تجمع سكاني دون    
ومع ان هذا القانون يحرم التفرقة على أساس اإلثنية أو الدين فإنه يكفي أن يكون الفلسطيني                . في وسطها 

  .أباً ألسرة كبيرة أو لم يخدم في جيش إسرائيل ليمنع
ء بنيامين نتانياهو يورام كوهين رئيساً لدائرة األمن العام خلفاً ليوفال ديسكين، مـع               عين رئيس الوزرا   -

وامتألت الصحف اإلسرائيلية علـى مـدى       . ان المرشحين األبرز كانا الرجلين الثاني والثالث في الدائرة        
  .أيام قرب نهاية الشهر الماضي بأخبار التعيين والمفاجأة التي لم يتوقعها أحد

ر، النازي الجديد نتانياهو عين كوهين ألنه متدين وقريب من المستوطنين الذين اعتبروا دائـرة               باختصا
األمن العام متشددة معهم، وهم يريدونها أن تتجاهل جرائمهم اليومية ضد الفلـسطينيين، مـع العلـم ان                  

  .وجودهم في فلسطين جريمة بحد ذاته
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الذي » أسبوع أبارتهيد اسرائيل  «ة، وهو جاء بعد     من كل سن  ) مارس( آذار   ٣٠موعده  » يوم األرض  «-
  .شهد برامج عن فلسطين في حوالى مئة مدينة حول العالم

، ١٩٧٥إن البداية كانت من الناصرة سنة       : غير اسمه، أقول  » يوم األرض «وللقراء الذين ال يعرفون من      
ليل، وشكلوا لجنة متابعة     ألف دونم من أراضيهم في الج      ٢٢عندما احتج ألوف الفلسطينيين على مصادرة       

 نظم اجتماع في الناصرة حضره رؤساء بلديات ومجالس قرويـة، وهـم             ٦/٣/١٩٧٦وفي  . وسكرتارية
، وقتل اإلسرائيليون ستة أشخاص وجرحوا عشرات، وأصبح        ٣٠/٣دعوا الى إضرابات واحتجاجات في      

  .مناسبة سنوية» يوم األرض«
حيت المناسبة، شارك فيها ألوف المواطنين يتقدمهم بعض        هذه السنة كانت اللد مسرح تظاهرات صاخبة أ       

النواب مثل الدكتور أحمد طيبي وحنين زعبي، وهتف المتظاهرون ضد أفيغـدور ليبرمـان واتهمـوه                
بالعنصرية، وقرأت ان هناك حوالى ثالثة آالف أمر بطرد السكان وهدم بيوتهم في منطقة اللـد تنتظـر                  

  .التنفيذ
طور حتى يكون الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في واشنطن لمقابلة الرئيس            ربما ال تصدر هذه الس     -

باراك أوباما هذا األسبوع، ومحاولة تحسين عالقات الرئيس األميركي مع نتانياهو، ليتبع ذلـك اجتمـاع                
  .بينهما

 بيريز دجال محترف ونتانياهو مجرم حرب، ولن تتمخض االجتماعات عن أي إيجابية، إالّ أننا نعـرف               
من أخبار الزيارات اإلسرائيلية، ان نتانياهو مكروه ومرفوض من إدارة أوباما، ويحتاج الى من يتوسـط                

  .له معها، فأحياناً وزير الدفاع ايهود باراك وأحياناً بيريز
 قرأت مقاالً كتبه محمد دجاني داودي وروبرت ساتلوف، يؤيدان فيه أن يتعلم األوالد الفلسطينيون عن                -

وهما ال يريدان ان يكون ذلك على سبيل المقايضة، فعنـد اليهـود             . نازية، وما أصاب اليهود   المحرقة ال 
شخصياً، ليست لي مشكلة محمود أحمدي نجـاد مـع المحرقـة            . الهولوكوست، وعند الفلسطينيين النكبة   

خ التحريفي  النازية، فقد كتبت دائماً ان ستة ماليين يهودي قضوا فيها وانتقدت الذين ينكرونها، من المؤر              
  .ديفيد إرفنغ الى الرئيس اإليراني

مع ذلك أطالب بالمساواة، فإذا تعلّم األطفال الفلسطينيون عن المحرقة، يتعلم األطفال اإلسرائيليون عـن               
تاريخ فلسطين وأهلها، وكيف سرقت بالدهم وقتلوا وطردوا وشردوا باسم خرافات دينية ال أساس لها في                

  .تاريخ أو جغرافيا
  ٣/٤/٢٠١١، اة، لندنالحي

  
  !!داخلية " هولستية"معالجة  .٣٩

  محمد خليل مصلح
يجب التركيز على الهدف وأال نقع فريسة تشتت الذهن، وعدم التركيز؛ حتى ال تفشل مساعينا وجهودنا؛                
تحديد أولويات المرحلة؛ مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات السياسية والبيئة االستراتيجية كوننا عنـصراً        

أمـن  ( إلى إعادة النظر في تلك األزمة االستراتيجية؛        ) إسرائيل(اً في إدارة الصراع؛ لذلك ستضطر       مهم
، والتي تشكل مركب عناصر أولويات أهداف االستراتيجية اإلسرائيلية على الصعيد اإلقليمـي             )إسرائيل
  . والدولي

، حيث يجري اآلن بحث معمق       )األمن ، الشرعية ، الهيمنة    ( يختلف الوزن النسبي لعناصر تلك األزمة       
لهذه العناصر على المستوى القومي في الدولة العبرية من قبل الدوائر األمنيـة والمؤسـسات الفكريـة                 
والمراكز البحثية االستراتيجية؛ وهناك محاكاة تاريخية السترجاع لحظات من عمـر صـراع تخـشاه               

 العرب والفلسطينيون االستناد عليها؛ فكرة      ؛ فهي ترفض فرضية النظر إلى الوراء التي يحاول        )إسرائيل(
  . التقسيم إلنهاء أو حل الصراع 
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المؤسسة اإلسرائيلية بجميع أطيافها السياسية والقومية والدينية تفتقر للرؤية المستقبلية لمـآل الـصراع،              
بـدايات  هناك نظرة تاريخية يرافقها تقييم استرجاعي؛ الحركة الصهيونية اعتمدت فـي ال           . وآليات إنهائه 

تدرج األولويات واألهداف؛ وبعد قيام الدولة كان التركيز على مطلب األمن لتثبيت أركانها وقبولها كأمر               
  . واقع ثم تدرجت في فترة الستينيات والسبعينيات للتركيز على مطلب الشرعية

ربـي والـدعم    قطعت شوطاً كبيراً في هذا االتجاه؛ استغلت التغيرات السياسية في الوطن الع           ) إسرائيل(
 األمريكي، ثم مرحلة الهيمنـة      –األوروبي، وصورت نفسها كجزء من المشروع االستعماري األوروبي         

كدولـة  ) إسرائيل(على الشرق األوسط في إطار رؤية استعمارية، لكن بوجه جميل، شرق أوسط جديد،              
ته الـسياسية فـي     تمثل المحور فيه؛ بشر له شيمعون بيرس؛ كرؤية استراتيجية عمل لها طوال مـسير             

  . مناصب القيادة اإلسرائيلية
اليوم هناك شعور بانتكاسة لكل تلك المفاهيم والمساعي لحصيلة تلك السنين؛ قد تضطر لتـسميتها فـي                 
القريب بالحصاد المر؛ جراء الثورة الشاملة التي تجتاح المحيط اإلقليمـي وقـد تنتقـل لـداخل البيـت                   

  . الصهيوني
ة أنها غير قادرة على حماية فرضية تأمين الوجود اإلسرائيلي؟ وألكثر من سبب        هل ستشعر الدولة العبري   

فباإلضافة إلى التحوالت السياسية، هناك معركة الشرعية التـي وقعـت فريـسة لتـداعياتها؛ كحـرب                 
التي عرتها أمام الرأي العام العالمي، اضطراب أصاب أركان الدولـة العبريـة؛             " الرصاص المصبوب "

ذهن وعدم تركيز في مواجهة تداعيات المرحلة السياسية؛ تخبط في اتخاذ القرارات؛ انكفـاء              تشتت في ال  
داخلي تجسد في إجراء مناورات وهمية إلشغال الجيش والرأي العام الداخلي تحت عناوين كثيرة منهـا                

؛ حتى يـتمكن    ؛ لئال ينشغل بالتهديد المحيط به     "االستعداد لخوض حرب جديدة   "أو  " تمتين الجبهة الداخلية  "
) إسـرائيل (نتنياهو من الحفاظ على حكومته التي تعتبرها المعارضة السبب فـي تضعـضع صـورة                 

  . ومعاركها الخاسرة على الجبهة العسكرية والسياسية
اليوم من خسارة معادلة القوة، فهي غير قادرة على االستجابة للظروف المتغيرة مـن              ) إسرائيل(تتخوف  

تعلق بعناصر ومفهوم القوة أو تلك التي تتـصل بالبيئـة الداخليـة والخارجيـة               حولها، سواء تلك التي ت    
  . للصراع، ألنها ال تعمل في صالحها وتتناقض ألول مرة بشكل وصيغة حادة

الدولة الحليفة والكنز االستراتيجي الذي كان قبل أسابيع عامالً مهماً فـي اسـتراتيجية الدولـة العبريـة                  
نطقة تغير اليوم، وهي غير قادرة على التأثير في مجريـات األحـداث كمـا               وعنصراً لالستقرار في الم   

  . تعودت في السنوات الماضية 
فهو أن خط بارليف    ) إسرائيل(إذا كان هناك درس يمكن أن نتعلمه من العقود األخيرة بسلوك حكومات             "

حجارة التي سـكبت     رغم آالف أطنان التراب وال     –ليس هو الذي ضمن لنا الهدوء في الجبهة المصرية          
ولـيس غـور    . من كل سـيناء   .  بل االنسحاب من سيناء    –هناك وماليين الدوالرات التي استثمرت فيه       

الصحة الكاملة  ( األردن يحمي حدودنا الشرقية بل االتفاق مع األطراف المعنية ؛ في المعالجة الهولستية              
في الحرب العتيدة لبلورة اتفاقات، في        .؛ معالجة كل مجال وجودها    )أو الشاملة؛ الجسد والعقل والروح      

 بارد،  –الكفاح الذي ال هوادة فيه للوصول إلى تسويات، في االستعداد الحقيقي لدفع األثمان مقابل السالم                
يديعوت؛ هوفمان السؤال الملح علينا والذي يجب أن نوجهه إلى المجموع أو المركـب              ". ساخن أو فاتر  

تغيرات اإلقليمية المحيطة هل بمقدورنا أن نعالج الوضـع الفلـسطيني           الوطني الفلسطيني على هامش الم    
الحالي معالجة هولستية كاملة دون مناورات أو معالجات مجتزأة ال تتجاوز بنا عنق الزجاجة، والجريمة               
أن يسبقنا االحتالل ويفرض علينا أجندته ويضع أمامنا خياراته؛ المصالحة أولوية وطنية وورقـة قويـة                

واء على قاعدة الثورة الشعبية المحتملة أو الصراع فـي الـساحة الدوليـة لنـزع الـشرعية                  للجميع س 
  .واالعتراف بدولة فلسطينية من طرف واحد أو على صعيد استراتيجية المقاومة

  ٢/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  واتفاق أوسلو" الدولة"و" السلطة"عن  .٤٠

  عوني صادق
تقوم بها الـسلطة    ” حملة دبلوماسية “يحات المسؤولين الفلسطينيين عن     تزايدت في األسابيع األخيرة تصر    

أيلول المقبل، مـن أجـل      /الفلسطينية استعداداً وتحضيراً لدورة الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر         
 والمطالبة على أساسه بإنهاء االحـتالل       ١٩٦٧إقناع دول العالم باالعتراف بدولة فلسطينية على حدود ،        

” اإلسـرائيلية “في مقابل هذه التصريحات هددت الحكومة       . للضفة الغربية والقدس الشرقية     ” سرائيلياإل“
باتخاذ خطوات أحادية الجانب إذا استجابت األمم المتحدة لهذا المسعى من دون أن تكشف عـن طبيعـة                  

مع ” سرائيليةاإل“إن االتصاالت   ) ٢٩/٣/٢٠١١ -هآرتس  (وقالت صحيفة   . الخطوات التي تنوي اتخاذها     
عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، عضو اللجنة المركزية لحركة        . الدول الكبرى جارية بهذا الخصوص      

إن : قـائالً ” اإلسـرائيلية “، محمد اشتية، قلل في تصريحات إلذاعة فلسطين، من أهمية التهديدات            )فتح(
 ١٩٦٧بية والقدس الـشرقية عـام       إسرائيل دأبت على اتخاذ إجراءات أحادية منذ احتاللها الضفة الغر         “

أيلـول  /سيطلقون حملة دبلوماسية نشطة حتـى سـبتمبر       “، مؤكداً على أن الفلسطينيين      ”بمختلف الوسائل 
  .”المقبل إلقناع دول العالم بضرورة اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

، ولم تستوقف أحداً، وهنـاك  ”ياإلسرائيل”مثل تلك التصريحات كثرت مؤخراً على الجانبين، الفلسطيني و   
من نظر إليها كنوع من ملء الفراغ وصرف لنظر جمهور الطرفين عـن الجمـود الـسياسي الـسائد                   

لكن حديثاً لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، حنـا عميـرة،           . والمفاوضات المتوقفة   
أيلـول  /لن تكون األمور بعد سبتمبر    “: حول الموضوع قال فيه   ) ٢٩/٣/٢٠١١ -القدس العربي (لصحيفة  

وردت على لسانه لم ترد في كل التصريحات التي سبقته، لـذلك            ” إضافة“، انطوى على    ”كما كانت قبله  
لماذا أيلول بالذات؟ الجواب سهل للمتابع،      : ولكن قبل هذا التوقف قد يسأل سائل      . استحقت التوقف عندها    

موعد انتهاء الخطة الفلسطينية لمـا سـمي        ) ١:(حاالت التالية وهو أن اإلشارة إلى أيلول تنطوي على اإل       
التي حددتها اللجنة الرباعيـة  ” مفاوضات السالم “موعد انتهاء مهلة    ) ٢(”بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية   “

تعهد الرئيس األمريكي باراك أوبامـا      ) ٣ (٢٠١١أيلول  / إلى سبتمبر  ٢٠١٠أيلول  /بعام واحد من ستمبر   
  .  في أيلول المقبل ٢٠١١لى عضوية كاملة في األمم المتحدة خالل دورة بحصول فلسطين ع

التوجه “: من خالل الخطوات التالية   ” الدولة الفلسطينية “وحسب عميرة سيكون التحرك الفلسطيني إلعالن       
 ونقـل تقريـر     ١٩٦٧إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلـسطينية علـى حـدود ،             

 الخاص بغزة، من مجلس حقوق اإلنسان إلى الجمعية العامة، إضافة إلى خطـوات أخـرى                غولدستون،
أيلول هو الحد الزمني الـذي تتمـسك بـه القيـادة            /سبتمبر“وأكد عميرة على أن     . ” تخدم نفس الهدف  

  .”أيلول كما كانت قبله/الفلسطينية كحد نهائي، وبالتالي لن تكون األمور بعد سبتمبر
 تلك اآلمال باالعتراف بالدولة وما يمكن أن يترتب عليها، كما يقول رموز الـسلطة               من الواضح أن كل   

الفلسطينية، تستند إلى أمل آخر، هو في الحقيقة وهم، يتمثل في أن تؤيد الواليـات المتحـدة مـساعيهم                   
وقد سبق لوزيرة الخارجية األمريكية، هيالري كلينتون، أن صـرحت أكثـر مـن مـرة أن                 . ومطلبهم  

وألن كل ما أقـدمت عليـه       . يات المتحدة ال تؤيد أية خطوات أحادية الجانب من أي من الطرفين             الوال
من إجراءات وقرارات منذ احتاللها الضفة الغربية والقدس الشرقية كانت خطـوات أحاديـة              ” إسرائيل“

حتجاجـات  الجانب، كما قال محمد اشتية، وألنه سبق لإلدارات األمريكية أن سكتت عنها وتجاهلـت اال              
الفلسطينية بشأنها، فإن مضمون تصريحات كلينتون ينصب في الحقيقة على الجانب الفلـسطيني وحـده،               
وهو ما ينبئ بأن إدارة أوباما لن توافق ولن تؤيد مسعى ومطلب االعتراف بدولة فلسطينية تعلـن مـن                   

أما تعهد أوبامـا    . لى وهم   ، وهو أيضاً ما يجعل وهماً ما يبنى ع        ”إسرائيل“جانب واحد وال توافق عليها      
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فال حاجة لمناقشة إلى أي حد يمكن الركون إليه، ويكفي التذكير بالفيتو األمريكي المتعلق باالستيطان قبل                
  .أسابيع
، ووردت في عبـارتين     ”القدس العربي “التي أشرنا إليها في حديث حنا عميرة لصحيفة         ” اإلضافة“تبقى  

هناك مقترحات مطروحة للنقاش من ضـمنها  “: ات اللجنة التنفيذيةقال في األولى عن مناقش. على لسانه   
، والطرف المقصود هو    ”تخلي السلطة عن التزاماتها وفق االتفاقيات الموقعة والتي تنفذ من طرف واحد           

وقال في الثانية إن تخلي السلطة عن هذه االلتزامات ال يعني حل الـسلطة،              . الطرف الفلسطيني بالطبع    
الموضوع الرئيس هو تخليص السلطة من القيود التي تحول دون          “ن هذا الحل مطروحاً ألن      نافياً أن يكو  

  .”. . .أن تكون نواة للدولة الفلسطينية 
تمنيت، بل كدت أتصور، أن تكون السلطة جادة في التخلي عن التزاماتها في االتفاقيات الموقعة، ألننـي                 

لكن سرعان مـا    .  اتفاق أوسلو، وبالتالي حل السلطة       أفهم أن التخلي عن االلتزامات سيعني التخلي عن       
من القيود التي تحول دون أن تكـون نـواة          ” تخليص السلطة “تبينت أنني أسأت الفهم وأن النية تتجه إلى         

  ما هي تلك القيود ومن أين جاءت؟. للدولة الفلسطينية 
، وتحقيقـاً   ”حكم ذاتي محدود  “معروف أن اتفاق أوسلو لم ينص على إقامة دولة فلسطينية، بل نص على              

لهذا الهدف ومنعه من أن يتحول إلى دولة كانت بنود االتفاق األخرى، ولم تخرج كل االتفاقيات الموقعة                 
ذلك من جهة، أما التخلص     . لهذا فإن التمسك بالسلطة يعني بالضرورة التمسك باتفاق أوسلو          . عن ذلك   

ن يتم أو يتحقق من دون التخلي عن االتفاق نفـسه، مـن             من القيود التي وضعها اتفاق أوسلو فال يمكن أ        
 عليه أوالً إسـقاط  ١٩٦٧وعليه فإن من يريد ويسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود ،          . جهة أخرى   

  .اتفاق أوسلو، أو أنه سيظل يحرث في البحر
  ٣/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  فلسطين ولبنان وثورات العرب الكبرى .٤١

  عريب الرنتاوي 
بين فريق السلطة والمنظمة وفتح من جهة وائتالف الرابع عشر من آذار عالقـات نـسب ومـصاهرة،                  

ـ         الذي جعلته ثـورات الحريـة      » معسكر االعتدال العربي  »فكالهما انتمى ذات يوم إلى ما كان يعرف ب
بـين فريـق   في المقابل، فإن هناك ما هو أبعد وأعمق من النسب والمصاهرة           ...والكرامة، أثراً بعد عين   

الجهاد في غزة ودمشق من جهة، وحزب اهللا وتحالف الثامن من آذار من جهة ثانيـة، كالهمـا                  /حماس
  .»معسكر المقاومة والممانعة»ينتمي إلى ما ُأسمي بـ

» أبوة ونسب «بخالف نظرائهم الفلسطينيين، فإن اللبنانيين من كال الفريقين دخال في صراع مرير حول              
الحريريـة الـسياسية    ...ذاك» عجينـة «هذا الفريـق أو     » طينة«ا كانت من ذات     هذه الثورات، وما إذ   

، جـادلوا فـي أن ثـورات        »المطبلين والمزمرين «ومعهما جوقة كبيرة من     » سمير جعجع /الجعجعية»و
العرب الكبرى، تنتمي إليهم، وأنهم كانوا السباقين إلى إشعال فتيل الحرية واالستقالل والكرامة في الرابع               

 للخالص من سيطرة الفساد واالستبداد والنظام األمني المشترك، باعتبـار أن            ٢٠٠٥من آذار العام    عشر  
  .لبنان كان حقل تجارب لألنظمة الشمولية وثالوث التجديد والتمديد والتوريث

ومن دار في فلكهم من أجرام صـغيرة        » العونيين»في المقابل، تنهض رواية الفريق اآلخر، حزب اهللا و        
، على فرضية أن ثورات العرب لم تكن فقط ضد الفساد واالستبداد اللذين جسدتهما              »ين شتّامين سياسي»و

للغرب الكولونيـالي،   » التبعية واالستتباع «النظم الحاكمة، بل كانت أيضاً صرخة غضب واحتجاج ضد          
» لتفريطا»و» التخابر»و» العمالة«وصيحة رفض في وجه التخاذل والتواطؤ مع إسرائيل والذي بلغ حد            

  .وفقاً لكثير من وثائق ويكيليكس
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» الحلقة التاليـة  «السلطة استشعرت في البداية أنها ستكون       ...في فلسطين، الجدل كان أقل حدة من لبنان       
لكنها سرعان مـا اسـتردت      ...بعد اإلطاحة بزين العابدين بن علي وحسني مبارك       » الدومينو«في لعبة   

نفسها في اإلطار اإلقليمي المتغير، مستندةً      » موضعة«، واعادت   أنفاسها وسيطرتها على المشهد الداخلي    
  .حماس: إلى دعم دولي متواصل، ومستفيدةً من غياب المبادرات والحلول لدى الفريق الفلسطيني اآلخر

هـي  ...في المقابل، رأت حماس أن ثورات العرب الكبرى، هي حب صاف يصبّ بكثافة في طاحونتها              
االعتـدال العربـي    «علـى   » تمـرداً «الثورات العربية الكبرى، بوصفها     -اهللا  فعل حزب   -قرأت كما   
لم تول اهتماماً كبيراً للجانب الديمقراطي في هذه الثورات، أعطت األولوية للوجه الـوطني     ...»المتواطئ

هذه الثـورات   » عوائد«كما يرى كثير من المراقبين في تقدير        » بالغت«حتى أن حماس    ...والقومي فيها 
  . اإلسرائيلية من جهة ثانية-ى المعادلة الفلسطينية الداخلية من جهة، والفلسطينية عل

فيهما اختزال وإسـقاطات، وتنتميـان      ...حاد وبينٍ » نقصٍ«في ظني أن القراءتين كلتاهما، تنطويان على        
 ١٤ينـة   فال ثورات مصر وتونس واليمن وليبيا مـن ط        ...في التفكير السياسي  » المدرسة الرغائبية «إلى  

الثامن من آذار وحركة حماس وحكومة األمـر        » عجينة«وال هما من    ...آذار وسلطة رام اهللا وحكومتها    
  .هما شيء مختلف عن هذه وتلك...الواقع في قطاع غزة

لثورات العرب الكبرى وانتفاضاتهم المجيدة، وجهان اثنان، ال يمكن فهمها بالنظر إلى وجه واحد منهـا                
 قـومي، متمـرد علـى التبعيـة واالسـتتباع والـذل واالسـتكانة والتفـريط                 /ثمة وجه وطني  ...فقط

وثمة وجه ديمقراطي عميق وأصيل مالزم لها، متمرد على التمديـد والتوريـث والتجديـد               ...والتخاذل
مقـاوم إلسـرائيل كيانـاً    » عروبي«ثمة وجه  ....رافض للفساد واالستبداد والشمولية والقمع والمصادرة     

 واستيطاناً ومناهض لتبعية الحكام للقوى الكولونيالية الجديدة، يعيـد اسـتئناف حركـة              وعدواناً واحتالالً 
وثمة وجه ديمقراطي تنويري مشرق، يعيد اسـئناف        ...التحرر الوطني العربية التي لم تنجز مهامها بعد       

 قبل مائة   المشروع الديمقراطي العربي ويستدرك ما فاتنا إدراكه منذ عصر النهضة والتنوير الذي انقطع            
  .عام تقريباً

 آذار اللبنانية لم تريا سوى وجه واحد فقط لهـذه الثـورات، وجههـا المعـادي                 ١٤السلطة الفلسطينية و  
من دون أن يعني ذلك أنهما تجـسدان المـشروع الـديمقراطي للـشعبين              ...للشمولية والفساد واالستبداد  

ير جعجع هو الوريث الشرعي لألم تيريزا ونيلسون        الفلسطيني واللبناني، اللهم إال إذا قبلنا فرضية أن سم        
، امتداد الوهابية السياسية في لبنان، يمكن أن تضيء مشاعل التحـرر            »الحريرية السياسية «مانديال، وأن   

  . آذار، ينطبق بهذا القدر أو ذاك، على سلطة فتح في رام اهللا١٤وقناديل الحرية، وما ينطبق على 
هللا أو حماس، أن يدعيا بأنهما يجسدان روح ثورات الحرية والديمقراطية في            في المقابل، ال يمكن لحزب ا     

ال ألنهما ينتميان نظرياً لمعسكر إيديولوجي شمولي، طارد لآلخر، بل ألنهما في التجربة             ...العالم العربي 
اللـون  «حزب اهللا خاض بالـدم معركـة        ...والممارسة، برهنا أنهما حركتان وطنيتان غير ديمقراطيتين      

وحركة حماس استلهمت فـي غـزة، أبـشع دروس          ...في الجنوب والمقاومة والطائفة الشيعية    » الواحد
االستبداد العربي، ومشاهد ساحتي الجندي المجهول والكتيبة، فضال عن محاوالت حماس فرض نمطهـا              

بيـر،  الخاص في القطاع، وتطبيق قوانين عرفية في حقل الجمعيات واالجتماعات واإلعالم وحرية والتع            
كل ذلك يؤشر أو باألحرى يقف دليالً على أن روح ميدان التحرير وشارع الحبيـب بورقيبـة وسـاحة                   

  .التغيير في صنعاء لم تصل بعد إلى غزة بسبب حواجز حماس وهروات قوتها التنفيذية
فيمـا عروبـة    ...ثورات الحرية والديمقراطية مشروع حضاري موجه ضد إسرائيل وحماتها        » عروبة«
موجهة ضد إيران وحلفائها، وهي بشهادة ويكيليكس، متواطئة مع إسـرائيل ومتعاونـة             » ر المستقبل تيا«

في » التنسيق األمني «هي بكل تأكيد، ليست عروبة      ...معها، ومستقوية بها ضد األخ والشريك في الوطن       
  .رام اهللا



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ٢١٠٤:         العدد       ٣/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

المزدوجة، وهي قطار جارف    ثورات الحرية واالستقالل العربية ال تقبل القسمة والمعايير         » ديمقراطية«
عنـد  » مـشروطة «بينما تبدو الديمقراطيـة     ...سيتوقف في مختلف المحطات العربية واإلقليمية المعنية      

فالديمقراطية مؤامرة  ...»إرث الثورات العربية ونَسبِها   «األطراف الفلسطينية واللبنانية المصطرعة على      
 وهي مؤامرة أيضاً عند الفريق اآلخر، عندما يصل         عند فريق منهم، عندما يتصل األمر بسوريا وإيران،       

والمفارقة المضحكة المبكية، أن كل فريق يهـاجم الفريـق          ...»القطيف«أو  » دوار اللؤلؤة «قطارها إلى   
معـايير  «من ثورات اإلصالح والتغيير هنا أو هناك، ويتهمـه باعتمـاد            » الالديمقراطي«اآلخر لموقفه   

  !.ي؟في النظر للمشهد العرب» مزدوجة
، وقد استشعر اقتراب نيران التغيير من االشتعال فـي          »المقاومة والممانعة «فريق من   » صرعات«آخر  

الساحات الحليفة له، محاججته بأن الممانعـة والمقاومـة ال تتعارضـان مـع الحريـة والديمقراطيـة                  
و إيران، بل وعلى    لكنه ال ينطبق فقط على سوريا أ      ...بل وصحيح تماماً  ....هذا القول صحيح  ...والتغيير

قطاع غزة والضاحية الجنوبية كذلك، هذا إن كنا ال نريد أن ننهى عن خلق ونأتي بمثلـه، أو أن نكيـل                     
  .بمكيالين

 ٣/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  :كاريكاتير .٤٢

  

    
  ١/٤/٢٠١١الرأي، عمان، 


