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  األجنحة العسكرية في غزة تتوعد بالرد على جرائم االحتالل .1

توعدت فصائل فلسطينية مسلحة تتزعمها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل رداً على :  أشرف الهور-غزة 
تدرس طبيعة 'غتيال ثالثة من قادة القسام فجر السبت، وقالت هذه الفصائل انها قيام قوات االحتالل با

 . 'الرد
 خالل مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة بمشاركة ممثليها انها تدرس 14وقالت األجنحة المسلحة وعددها 

ي المؤتمر وتال أحد ممثلي الفصائل ف. 'خيارات كثيرة'، مؤكدة أنها تملك 'طبيعة الرد'في هذه األوقات 
عصية على االنكسار والتركيع، وأنها تتحرك وفق مشروع التحرير 'بيانا صحافيا أكد فيه أن المقاومة 

وجاء التهديد عقب إفشال إسرائيل . 'وبناء عليه، وأنها تمتلك زمام المبادرة في الرد على جرائم هذا العدو
وع الماضي التقيد بها، بعد اغتيالها فجر السبت لحالة التهدئة غير المعلنة التي أعلنت الفصائل مطلع األسب

 . ثالثة من قادة كتائب القسام
وأكدت الفصائل . 'لن تمر دون عقاب، وسيتحمل العدو كافة عواقبها'وقالت الفصائل ان هذه العملية 

 المسلحة أن العدو ال يعرف سوى لغة القتل والدمار واإلجرام، ويرتكب المجزرة تلو المجزرة والجريمة
بعد الجريمة، وارتكاب الحماقات التي بلغت ذروتها خالل األيام واألسابيع الماضية، حيث ارتكب مجزرة 
بشعة بحق األطفال والمدنيين شرق حي الشجاعية، مررواً باغتيال ثالثة من كوادر سرايا القدس، وانتهت 

هؤالء النشطاء الثالثة من ، ورفضت الفصائل مزاعم إسرائيل بان 'أمس باغتيال ثالثة من قادة القسام
هذه االفتراءات جاءت 'القسام الذين جرى اغتيالهم كانوا يخططون  لخطف إسرائيليين من سيناء، وقالت 

، وأكدت أن نطاق عملها يقتصر على داخل حدود 'للوقيعة بين المقاومة الفلسطينية والسلطات المصرية
  . فلسطين

اف أوروبية اتصلت بفصائل المقاومة للتوصل إلى توافق هذا وأكدت الفصائل أن عدة جهات منها أطر
فلسطيني على تهدئة بعد التصعيد األخير بالقطاع، ولفتت إلى أن المقاومة تجاوبت مع هذه المبادرات 

 . ، مشيرة إلى أن االحتالل لم يلتزم بها'على قاعدة االلتزام بالهدوء مقابل التزام االحتالل بها'
، 'لن ترضخ لمعادالت االحتالل'بيدة الناطق باسم القسام خالل المؤتمر أن المقاومة إلى ذلك فقد أكد أبو ع

ستنقلب الطاولة على رأس قادة الكيان 'وقال . 'يحاول فرض معادالت جديدة'مشيراً إلى أن االحتالل 
على ، هذا وأكد أن المقاومة مستعدة للرد 'الصهيوني، والمقاومة تمتلك زمام المبادرة في كل مرحلة

المقاومة لديها الخيارات للتعامل مع الممارسات 'إسرائيل حال شنت حرب على قطاع غزة، وقال 
 .'اإلسرائيلية في الوقت المناسب

يشار إلى أن من بين الفصائل المسلحة التي شاركت في المؤتمر كتائب القسام، وسرايا القدس الجناح 
حركة فتح، وكتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة المسلح للجهاد اإلسالمي، ومجموعات عسكرية تتبع 

  . الشعبية، وكتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية، وألوية صالح الدين، وكتائب جهاد جبريل
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  4/4/2011القدس العربي، لندن،  
  

    أهمية تجريم التعذيب في المجتمع الفلسطينييؤكد عباس .2
ود عباس، مساء اليوم األحد، في مقر الرئاسـة بمدينـة رام اهللا، الفريـق               استقبل الرئيس محم  : رام اهللا 

  .الوطني لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني
وأكد سيادته، أهمية تجريم التعذيب في المجتمع الفلسطيني، وضرورة أن يتم القضاء عليه في مؤسـساتنا             

  .الوطنية ألسباب إنسانية وقانونية ووطنية
هاته للفريق الوطني، بضرورة تعزيز حقوق اإلنسان مـشروع قـانون العقوبـات،    وأعطى الرئيس توجي  

  .خاصة احترام حقوق المرأة والطفل
بدوره، قدم رئيس الفريق وكيل وزارة  العدل  المستشار خليل قراجة، للرئيس، شرحاً حول مسار أعداد                 

 اإلنسان ويحافظ على سيادة     المشروع، والخطوات التي مر بها إعداده ليكون قانون عصريا يعزز حقوق          
  .القانون

وأشار إلى أهمية لقاء الفريق الوطني بسيادته، من أجل االستماع إلى توجيهاته قبل إعداد الصيغة النهائية                
  .لقانون العقوبات، مشددا على أهمية إصدار القانون على هيئة قرار بقانون لسد القصور القانوني

ممدوح العكر، على ضـرورة إصـدار        . المستقلة لحقوق اإلنسان د    من جانبه، شدد المفوض العام للهيئة     
  .سيادته لقانون العقوبات على شكل قرار بقانون، وذلك للقصور القانوني في التشريعات العقابية السارية

يذكر أن الفريق الوطني لمشروع إعداد قانون العقوبات، قام بإعداد مشروع القانون، وسيقوم بـصياغته               
  .ئية بعد االستماع لمالحظات وتوجيهات الرئيس محمود عباسبصورته النها

  4/4/2011البيان، دبي، 
  

  السلطة ستواصل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين .3
الناطق الرسمي باسـم    أن    رام اهللا من   3/4/2011،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      ذكرت

ال إن السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل كل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم             الرئاسة نبيل أبو ردينه، ق    
  .الحرب أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع، وإن إسرائيل بعدوانها على المدنيين تجاوزت كل الحدود

سـواء  ' غولدستون'وأضاف أبو ردينه، في تصريحات للصحفيين، ظهر اليوم األحد، بمقر الرئاسة، إن              
عن أقواله أم ال، فهذا ال يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها                  تراجع  

  . مواطن فلسطيني من المدنيين األبرياء1500أكثر من 
، فعلى األمم المتحدة متابعـة      'غولدستون'وتابع، إن تقرير غولدستون هو تقرير أممي، وليس تقرير لـ           

على موقفه أم غيره نتيجة لضغوط معروفـة وغيـر          ' غولدستون'ء حافظ   مساعيها لمعرفة الحقيقة، سوا   
 .حقيقية

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة      من غزة نقالً عن الوكاالت، أن        4/4/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  
ال يحق للقاضي غولدستون اإلدالء بهذه التصريحات كونهـا تخـالف           “التحرير ياسر عبد ربه، قال إنه       

 وحقائق أقرتها هيئات ومجموعات تابعة لألمم المتحدة وفـق معـايير وأسـس ولـيس بمواقـف                  وثائق
ال تتعلق بمواقـف شخـصية تخـص        “وأكد أن تحقيقات األمم المتحدة في الحرب على غزة          . ”شخصية

  .”غولدستون أو غيره
  

  تقرير غولدستون أصبح مرجعية دولية  :حكومة غزة .4
زة استغرابها الشديد من التصريحات المنسوبة إلى القاضـي ريتـشار           أبدت الحكومة الفلسطينية بغ   : غزة

غولدستون، معتبرة أن هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التقرير الذي حمل اسمه، والذي حمل مضامين               
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وأكدت الحكومة فـي     .واضحة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين خالل عدوانها على غزة           
 عنه، الليلة، أن ما يعنيها باألساس هو الوثيقة التـي أدانـت إسـرائيل ولـيس                 نسخة) صفا(بيان وصل   

هذه الوثيقة أصبحت مرجعية دولية كون العديد مـن الـدول والهيئـات             "الشخص نفسه، مشددة على أن      
  ".والمؤسسات الدولية أقرتها وتعاملت معها

واقع شيئاً وال أن تحرف الحقائق      وأشارت الحكومة إلى أن تصريحات غولدستون ال يمكن أن تغير من ال           
أو تلوي عنقها، الفتة إلى أن عشرات التقارير القانونية والوفود الدولية التي زارت قطاع غزة أكدت مـا                  

   .جاء في التقرير من خالل معاينتها ومشاهداتها لنتائج الحرب على غزة
 3/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   عن تقريره فضيحة أخالقية وقانونية تاريخية"ونغولدست"تراجع : عشراوي .5

الداعي إلعادة النظر في ' غولدستون'حنان عشراوي، بشدة موقف القاضي ريتشارد .  دت أدان:رام اهللا
إن التراجع المؤسف ': وقالت .2009-2008نتائج التحقيق بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في 

ألمر مخجل ومؤلم، ويشكل فضيحة أخالقية وقانونية تاريخية، عن نتائج تقريره ' غولدستون'للقاضي 
  .'حيث إنه رضخ لالبتزاز والضغوط اإلسرائيلية، قاضيا على سمعته ومصداقيته الدولية

لقد نجحت حمالت الترهيب والتضليل التي تقودها اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية في المحافل ': وتابعت
  .'قع نجاحها في المحافل الحقوقية والقضائية أيضاالدولية والسياسة، ولكننا لم نتو

أن سعي إسرائيل بكل الجهود الممكنة إليقاف التقرير والتشكيك بمصداقيته يأتي ضمن اعتبرت و
المحاوالت الحثيثة للخروج من مأزق تورطها وعزلتها الدولية، وتبييض صفحتها من جملة اإلدانات 

لية، وإن ذلك ال يعفيها من مسؤوليتها بارتكاب جرائم حرب ضد الدولية والحقوقية لممارساتها االحتال
 شهيدا جلّهم من األطفال والنساء، وتدمير البنية 1419اإلنسانية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها 

  .التحتية للقطاع بشكل كامل
ألعزل، وأكدت أن هذا التراجع من شأنه إعطاء الضوء األخضر إلسرائيل لتصعيد عدوانها على شعبنا ا

  .وتأكيد شرعنة أعمال االحتالل العسكرية
  3/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  فياض يطلع بعثة منظمة العمل الدولية على إجراءات السلطة لتحسين األوضاع االقتصادية .6

األوضـاع فـي    سالم فياض، بعثة منظمة العمل الدولية على تطورات         . أطلع رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
 تم ذلك خـالل     .األراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لرفع المعاناة عن أبناء الشعب           

  .رئاسة الوزراء بمدينة رام اهللا، امسلقائه مع بعثة المنظمة في مقر 
لطة وأطلع فياض البعثة على تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، والجهود التـي تبـذلها الـس               

كما أطلعهم على اإلجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية لتحسين         . الوطنية لرفع المعاناة عن أبناء الشعب     
  األوضاع االقتصادية، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، 

  4/4/2011األيام، رام اهللا، 
 

  جديداً على غزة" إسرائيلياً"عبد ربه يستبعد عدواناً  .7
 عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس أن تـشن              استبعد ياسر : )ا.ب  .د  (
  .في القطاع” التصعيد األمني المتقطع“عدواناً جديداً على قطاع غزة رغم ” إسرائيل“

تجـرؤ  ” إسرائيل“ال أظن أننا ذاهبون إلى حرب جديدة، وال أعتقد أن           “وقال عبد ربه في تصريح اذاعي       
” إسرائيل“واعتبر أن   . ”ن على المستوى اإلقليمي والدولي الدخول في مثل هذه الحرب         في الظرف الراه  
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. ”تتعمد اتباع سياسة التهويل والمبالغة ومحاولة جذب األنظار إلى ما يسموه خطراً عسكرياً تتعرض لـه               
رة اخـرى   م” إسرائيل“تأتي في إطار الحملة النفسية واإلعالمية ومحاولة إثبات         “ورأى أن هذه السياسة     

  . ”لنفسها أنها ضحية وأنها تتعرض إلي مخاطر عدوان إرهابي أو غير ذلك من األقاويل
  4/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
   لجنة إعداد الدستور الفلسطيني تلتئم اليوم:شعث .8

 أكد رئيس لجنة إعداد الدستور الفلسطيني، التي تعقد اجتماعاً مفصلياً اليوم بعد: والوكاالت -رام اهللا 
نبيل شعث أن إكمال الدستور وإعالنه يعني . د» فتح«تجميد طويل، عضو اللجنة المركزية لحركة 
وقال شعث إن اجتماع اليوم سيبحث مطوالً في مسودة . االقتراب أكثر إلى إعالن الدولة الفلسطينية

  .الدستور
 عادت لجنة إعداد وأضاف في تصريحات إذاعية أنه بتكليف من منظمة التحرير والرئيس محمود عباس

في ما إذا كان "الدستور للعمل على المسودة التي نوقشت باستفاضة في الوطن والشتات، وستنظر اليوم 
  ".الزمن استدعى تغييرات فيه

  4/4/2011البيان، دبي، 
  

  %40إلى  % 60حكومة غزة ساهمت في تقليص نسبة الفقر من: الكرد .9
اعية في حكومة غزة أحمد الكرد أن الحكومة ساهمت في          أكد وزير الشئون االجتم   :  هشام سكيك  -غزة  

  %.35، مبينًا أن الحكومة تسعى لتخفيض هذه النسبة إلى أقّل من %40إلى  % 60تقليص نسبة الفقر من
لمكتب اإلعالمي الحكومي بغزة األحد أن الحكومة تسعى من خالل عدد من            لوأوضح الكرد خالل حديثه     
   . دولية مانحة لتخفيف نسبة البطالة والفقر وتحسين ظروف العمال والفقراءالبرامج بالتنسيق مع جهات

منذ بداية العام، وأن الهدف األساسـي       " الحماية االجتماعية "وأشار إلى أن الحكومة شرعت بتنفيذ برنامج        
  .منه توفير الحماية والرعاية االجتماعية لألسر الفقيرة بغزة والضفة الغربية

لمشروع كان مطبقًا سابقًا ولكن بطريقة ال تراعي احتياجات المواطنين، مبينًا أنه تم عمل              ولفت إلى أن ا   
  . ألف عائلة تنطبق عليها المواصفات25مسح شامل لألسر وتم من خالله الوصول لـ

وبين أن وزارته تطبق برنامج التشغيل المؤقت في بعض الوزارات، وذلك من خالل االسـتقطاع مـن                 
  . فرصة عمل من خاللها2500 إلى 2000ن وتوفير ما بين رواتب الموظفي

 أالف أسرة مـن أسـر       10، والذي يخدم    "الضمان االجتماعي "وأشار إلى أن الحكومة تنفذ كذلك برنامج        
 -حسب الظـروف  -العمال العاطلين، موضحا أنه يهدف لتقديم مساعدة لمدة ستة شهور تجدد في حينها              

  .لستة شهور أخرى
  3/4/2011، )صفا(ة الفلسطينية وكالة الصحاف

  
  تراجع غولدستون عن جزء من تقريره تستهجن فصائل فلسطينية  .10

األمم المتحدة بتنفيذ ما  أن حركة حماس طالبت 3/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
امي أبو وقال الناطق باسم حماس س .ورد في تقرير غولدستون باعتباره تقريرا دوليا وليس شخصيا

زهري إن حركته تستغرب موقف القاضي الدولي ريتشارد غولدستون الذي أبدى تراجعه عن جزء من 
  .التقرير الدولي وتقبله للرواية اإلسرائيلية

نسخة عنه األحد إلى أن االحتالل اإلسرائيلي رفض استقبال " صفا"وأشار أبو زهري في بيان وصل 
  .باله في غزة وتقديم كل التسهيالت لعمل فريقهغولدستون أو التعاون معه مقابل استق
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وشدد على ضرورة تنفيذ ما ورد بالتقرير، ألنه أصبح أحد األوراق والوثائق الدولية، كما أن التقرير 
  .ليس ملكاً شخصيا لغولدستون فقد شارك في وضعه فريق من القضاة الدوليين إلى جانبه

 قال حركة فتحاحمد عساف المتحدث باسم من رام اهللا أن  4/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وذكرت 
ان تراجع غولدستون ال ينفي الجرائم ضد اإلنسانية  ":في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس

التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، حيث قضى ضحية آلة الحرب اإلسرائيلية أكثر من 
نهم عائالت بجميع أفرادها، إضافة آلالف الجرحى وتدمير عشرات آالف  من أبناء شعبنا، م1400

  ."البيوت وتهجير العائالت
استهجنت » الجهاد اإلسالمي«نقال عن مراسلها من غزة أن حركة  4/4/2011الحياة، لندن، وجاء في 

 غولدستون تراجع غولدستون عما ورد في تقريره، وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل إن ما أعلنه
، »جاء نتيجة ضغوط اللوبي الصهيوني إلخراج كيان االحتالل من عزلته الدولية التي تسبب بها التقرير«

ربما تستغل من «وأضاف أن تصريحات غولدستون . الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
ية تسجل في قاموسهم قبل الصهاينة في شن حرب جديدة ضد قطاع غزة وارتكاب مجازر عدوانية إضاف

  .»الدموي واإلجرامي الحافل
ضغوط صهيونية «إلى » المتردد والمرتبك«موقف غولدستون » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«وعزت 

وطالبت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والهيئات الدولية المعنية بحقوق . »وأميركية متنوعة
التمسك بالتقرير ورفض وإدانة الحملة التي يقودها زعماء دولة «لي بـ اإلنسان والقانون اإلنساني الدو

االحتالل ومجرمو حربها ومناصروهم في اإلدارة األميركية، والهادفة إلى االلتفاف وتقويض أهم سابقة 
  .»عالمية حقوقية لمساءلة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية

يبدو أن غولدستون لم يستطع تحمل «: الدكتور نبيل شعث» فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
شيء مؤسف أن «واعتبر أنه . »اإلرهاب الذي مورس ضده فاضطر الى أن يخضع لألسف الشديد

شخصاً محترماً وذا مكانة مثله يخضع لإلرهاب اإلسرائيلي الذي مورس ضده منذ صدور التقرير وحتى 
ه في كل مكان وحظر عليه حضور تعميد أوالده في الكنيس تمت مقاطعت«وأشار إلى أنه . »اآلن

اليهودي، وحرم من االستقبال في كل التجمعات الدينية السياسة واالجتماعية في الواليات المتحدة 
ورأى . »وأوروبا وجنوب أفريقيا، وبالتأكيد في إسرائيل التي لم يعد مرحباً به فيها منذ صدور التقرير

 عليه القبول بالحلول المريحة من أجل إنهاء العقوبات واإلرهاب والحظر بعد ذلك كله كان«أنه 
  .»والحرمان الديني الذي فرض عليه

  
  تفرج عن خمسة معتقلين فلسطينيينسمصر : الزهار .11

 الذي - ر القيادي في حركة حماس محمود الزهاعننقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية : القاهرة
ه إنه التقى مع كبار المسؤولين المصريين وبحث معهم عددا من الموضوعات  قول-يزور مصر حاليا 

أنّنا "وأضاف  .الخاصة بالشأن الفلسطيني، خاصة موضوع الحوار والمعتقلين في السجون المصرية
 تقدمنا للمسئولين في مصر بقائمة تضم بقية المعتقلين في السجون المصرية، ووعدوا باإلفراج عن خمسة

  ".نين اإلثمنهم
  3/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
    يناقشان المصالحة في غزةقياديان من فتح وحماس: "قدس برس" .12

كشف مصدر فلسطيني مسؤول النقاب عن أن اتصاالً استكشافيا بدأ بين قياديين في :  رام اهللا-غزة 
لسطينية، وإنهاء االنقسام في غزة، من أجل بحث إمكانية دفع عجلة المصالحة الف" فتح"و "حماس"حركتي 

وطلب االحتفاظ باسمه، أنه ال " قدس برس"وذكر المصدر الذي تحدث لـ  .لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي
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من أجل استئناف حوار المصالحة " حماس"و" فتح"توجد حتى اآلن دعوات رسمية من القاهرة لحركتي 
   .بينهما في القاهرة، خشية فشل هذا الحوار

  3/4/2011قدس برس، 
  

  موقف حماس من زيارة عباس ليس واضحا : شعث .13
أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووفد فتح للمصالحة الوطنية الفلسطينية أن موقف 

  .حماس من زيارة الرئيس عباس الى قطاع غزة ليس واضحا حتى اللحظة
سام والتي ربطت بين زيارة واعتبر شعث في مقابلة مع بي بي سي تصريحات كتائب عز الدين الق

 .بمثابة ذريعة جديدة لعرقلة الزيارة المرتقبة "بالمعتقلين السياسيين"عباس لغزة باالفراج عن ما يوصف 
يجب أن نبدأ الخطوة االولى العملية على االرض النهاء االنقسام، بالتأكيد حماس منعت الوفد : "وأضاف

حتى االن هناك ثالثة مواقف متضاربة .  ال يعترفون بذلكاالداري االمني من التوجه لقطاع غزة لكنهم
االول موقف اسماعيل هنية المرحب بالزيارة والثاني : من حركة حماس تجاه زيارة الرئيس عباس لغزة

موقف أسامة حمدان والمكتب السياسي في دمشق الرافض بالمطلق للزيارة، والثالث من قطاع غزة ومن 
  "!قول نرحب ولكنأعضاء حركة حماس هناك من ي

  2/4/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  أسرى حماس يعلنون خطوات تصعيدية ضد سلطات السجون الصهيونية .14
قال أسرى حماس في بيان لهم باسم اللجنة النضالية العليا ألسرى حركة حماس وصل : الضفة الغربية

 قد تدق ساعة الصفر معلنة بدء المعركة فقد تكون إنه كل لحظة"نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"
وأشارت اللجنة في بيانها بأن الخطوة  ".فورا وقد تتأخر بعض الوقت العتبارات الميدان وترتيبات األمور

األولى ستكون عبارة عن البدء باإلضراب عن الطعام، داعية أن يكون العدد في البداية محدودا لعدة 
  .اعتبارات

  3/4/2011سطيني لإلعالم، المركز الفل
  

   ال يريدها اي طرفغزةتخوفات من مواجهة عسكرية كبرى في ": يديعوت" .15
المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت االسرئيلية عن " رون بن يشاي" اعرب :القدس المحتلة

اعتقاده بان ما يجري اليوم بين حماس واسرئيل هو حرب صغيرة على نار هادئة مشيرا الى ان 
 ".ان تتصاعد االمور بين الطرفين الى حرب شاملة ال يريدها اي طرف في قطاع غزة"التخوفات هي 

" تدرك بان عليها ضبط النفس وعدم التسبب في مقتل اسرائيليين"ان الفصائل الفلسطينية " بن يشاي"وقال 
حيث غالبا ما تقوم مشيرا الى ان حماس تقوم بردود محوسبة على العمليات التي نفذتها اسرائيل ضدها 

بقصف مواقع عسكرية على الحدود في حال ما لم تقم اسرائيل بقتل عناصرها واكتفت بمهاجمة مواقع 
  .غير مأهولة او تم اخالؤها

ان الفصائل الفلسطينية تدرك ان اسرائيل في وضع صعب بسبب التطورات في "واضاف بن يشاي 
نشغال في معركة يريدها النظامين السوري وااليراني الوطن العربي وعدم رغبة الدولة العبرية في اال

  ."للفت االنتباه عما يحدث في دمشق حيث ان الرئيس بشار االسد بحاجة الى اي تصعيد االن
من جانبها نقلت اذاعة جيش االحتالل عن مصدر عسكري اسرائيلي قوله ان الفصائل الفلسطينية ادركت 

   من كتائب القسام بغزة او تجهز لرد غير 3في الرد على اغتيال فحوى رسائل الجيش وانها تبدو مترددة 
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متوقع منوها الى اسرائيل اكدت لمعنيين ووسطاء بانها ال ترغب في التصعيد وان عملية االغتيال 
  .االخيرة ال تعتبر الغاء للتهدئة

  3/4/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   إلبطال تقريره تنقَض على غولدستون بعد تراجعه وتعمل"إسرائيل" .16
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمـس أن إسـرائيل تعتـزم             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

، فيما قال وزير الدفاع     »تقرير غولدستون «التوجه قريباً إلى األمم المتحدة لفحص ما إذا كان ممكناً إلغاء            
فريتـه  «قديم االعتذار مـن إسـرائيل علـى         اإلسرائيلي ايهود باراك إنه يجب إرغام غولدستون على ت        

  .»الدموية
، بحسب توصيفات اإلعالم اإلسرائيلي، بأركان الدولة العبريـة         »التوبة«و» االعتراف بالخطأ «ودفع هذا   

وواضعه غولدستون  » التقرير المشوه والجائر  «ومهاجمة  » أخالقيات الجيش اإلسرائيلي  «إلى التهليل بـ    
  .، ودعوه إلى االعتذار الرسمي»ملة نزع الشرعية عن إسرائيلتسرعه ومساهمته في ح«على 

الحاالت التي تراجع فيها المفترون على      «وقال نتانياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أمس إن          
وأضاف انه طلب من رئيس مجلس األمن القومي في         . »إسرائيل، مثلما كان في تقرير غولدستون، قليلة      

ور أن يترأس طاقماً خاصاً لبلورة السبل لتخفيف الـضرر الـذي ألحقـه التقريـر                مكتبه يعقوب عميدر  
  .»وسنعمل على إبطال التقرير«بإسرائيل، 

وقال باراك في بيان انه يجب عدم االكتفاء بنشر المقال، بل يتحتم على القاضـي غولدسـتون توزيـع                   
بهذه الطريقـة فقـط   «: وقال. »ف والجائرالتقرير المحر«استنتاجاته الجديدة على كل الهيئات التي تلقت  

يجب إرغام القاضي غولدستون على الظهور أمام       «: وتابع. »سيمكنه جزئياً تصحيح الضرر الذي ألحقه     
وأشار إلى أن إسرائيل كانت على حق في عـدم          . الهيئات الدولية، خصوصاً األمم المتحدة، ليدلي بأقواله      

تي أرسلتها هيئة هاذية تضم أعداء إسرائيل وتدعى مجلس حقوق          ال) لجنة غولدستون (اللجنة  «تعاونها مع   
  .»اإلنسان

تمسك إسرائيل بأهدافها وبالحقيقة واستعدادها لدفع الثمن       «أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، فقال إن        
لنـشأت سـابقة    «وأضاف أنه لو تعاونت إسرائيل مع غولدستون        . »وراء التحول في موقف غولدستون    

وهاجم المنظمات اإلسرائيلية اليسارية التي تعاونت مع غولدستون ونقلت له كل المواد المتعلقة             . »خطيرة
  .بإدانة إسرائيل

وبحسب ليبرمان، فإن أقوال غولدستون تمنح الموقف اإلسرائيلي دعماً وتجعل الشكاوى القضائية المقدمة             
ل دون محاولة السلطة الفلسطينية تقديم      ، كما تحو  »غير ممكنة «ضد مسؤولين إسرائيليين في أرجاء العالم       

وأصدرت وزارة الخارجية التعليمات للسفير اإلسرائيلي فـي األمـم           .شكوى للمحكمة الدولية في الهاي    
  . المتحدة للعمل على وقف كل اإلجراءات التي أعقبت تقرير غولدستون

  4/4/2011، الحياة، لندن
  

  حماس تسيطر بغزة وتراجع أمني بسيناء: "أمان" .17
العميد أفيف كوخافي األحد تقريرا إلـى       ) أمان(قدم رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية       : غزة

، وفق ما ذكـرت إذاعـة       "االضطرابات التي تسود الشرق األوسط حاليا     "مجلس الوزراء حول تداعيات     
 حركة حمـاس مـا      وقال كوخافي الذي استلم رئاسة أمان قبل خمسة أشهر إن         . العامة" إسرائيل"صوت  

زالت تسيطر على قطاع غزة وهي القوة المركزية فيه؛ لكنها تفضل محاورة الفصائل األخـرى علـى                 
  .التصدي لها بالقوة خاصة في ظل تزايد قوة الجهاد اإلسالمي
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" التهريـب "وبشأن الثورة المصرية، قال كوخافي إن سيناء تشهد تراجعا أمنيا تمثـل بزيـادة عمليـات                 
ـ ومحاوالت ا  وأضاف التقرير أن القيادة المصرية الحالية والمتنافـسين     . ، على حد وصفه   "هجمات"لقيام ب

  ".إسرائيل"على رئاستها مستقبالً مجمعون على اإلقرار باألهمية اإلستراتيجية لمعاهدة السالم مع 
ا يجري في   إيران باتت منزعجة من احتمال تراجع قوة محور التشدد اإلقليمي بسبب م           "وقال كوخافي إن    

وأضاف أن إيران ورغم الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة عليها تواصلـسعيها الممـنْهج              ".سوريا
لزيادة تأثيرها في ساحات مختلفة، وإمداد شركائها باألموال واألسلحة والخبرات، باإلضافة إلى تمـسكها              

  .ة إقليمية عظمىببرنامجها النووي العسكري على اعتباره أحد أدوات تحويلها إلى قو
  3/4/2011، )صفا(كالة الصحافة الفلسطينية و

  
  المواجهة مع حماس تقترب يوماً بعد يوم: باراك .18

اإلسرائيلي أيهود باراك أمس أن إسرائيل معنية باستمرار الهدوء على حدود قطـاع             حرب  أعلن وزير ال  
وأكـد بـاراك أن      . بعد يوم  تقترب يوماً " حماس"غزة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المواجهة مع حركة          

الذين قتلهم الجيش اإلسرائيلي كانوا ضالعين في التخطيط الختطاف إسرائيليين          " حماس"القادة الثالثة من    
  .في سيناء

فـي  " القبة الحديدية "وأشار الى أن الجيش سيقوم خالل اليومين القادمين بنصب بطارية أخرى لمنظومة             
  .حو مئتي ألف مدنيجنوب البالد، ما سيوفر الحماية لن

  4/4/2011، المستقبل، بيروت
  

  "القبة الحديدية" بطاريات إضافية لنظام أربعةاالحتالل يطلب  .19
تريد التزود بأربع بطاريـات     ” إسرائيل“ايهود باراك أمس أن     ” اإلسرائيلي“اكد وزير الحرب    : )وكاالت(

بالمـساعدة  “اراك الذاعة جيش االحتالل     وقال ب . ”القبة الحديدية “إضافية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ      
وسيكون بامكاننا الحـصول علـى      ) للقبة الحديدية (المالية لالمريكيين نريد التزود بأربع بطاريات جديدة        

. ”نريد ان ننشر قريبا بطارية ثانية في محيط قطاع غزة         “وأضاف  . ”ست من هذه البطاريات خالل سنتين     
  . ”القبة الحديدية“لماضي أول بطارية من نظام وكانت قوات االحتالل نشرت االسبوع ا

  4/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  "القبة الحديدية"التصعيد اإلسرائيلي يهدف الختبار : تحليل .20
أرجع محلالن سياسيان أسباب التصعيد اإلسرائيلي األخير في قطاع غزة إلى رغبة            : حازم الحلو  - غزة

سطينية، وجر الفلسطينيين إلى ردود صاروخية تمكن االحـتالل         دولة االحتالل في اختبار ردة الفعل الفل      
التي نشرتها سلطات االحتالل مؤخرا على الحدود الـشمالية لقطـاع           " القبة الحديدية "من اختبار منظومة    

  .غزة، والتي من المتوقع أن تعمل على منع سقوط صواريخ المقاومة في األراضي الفلسطينية المحتلة
ـ  وبين المحلالن في     أن هذا التصعيد يهدف أيضا لقلب أوراق التهدئـة التـي           " فلسطين"أحاديث منفصلة ل

  . أبرمت بين فصائل المقاومة الفلسطينية بصورة غير معلنة، بعد الحرب األخيرة على القطاع
  حرب خفيفة 

التـه  ناجي شراب، أن جيش االحتالل لم يكف عن محاو        .وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر د       
  ". ال تقوى على تحمل تبعاتها"المتواصلة الستنزاف المقاومة الفلسطينية واستدراجها لردود أفعال 

ـ    إلى أن دولة االحتالل تريد جر المقاومة الفلسطينية إلـى حـرب خفيفـة،              " فلسطين"وأشار في حديثه ل
 الحرب بحيث ترتقي    بهدف ضربها والقضاء على قادتها بدون استثناء، مع الحرص على عدم توسيع تلك            

  . 2008إلى المستوى الذي بلغته خالل العدوان على غزة أواخر عام 
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  شل فعالية المقاومة
من ناحيته، رأى المحلل السياسي هاني حبيب أن التصعد األخير في غزة ال يحمل بالـضرورة رسـائل                  

ضرب أهـداف عـسكرية     الحرب، معتبرا أن السيناريوهات الحالية تشير إلى أن دولة االحتالل تسعى ل           
ـ   . ميدانية لشل فعالية العمل العسكري المقاوم      أن استقراء ما حدث يعتمد على      " فلسطين"وبين في حديثه ل

فهم العقلية العسكرية التي يتبناها جيش االحتالل والتي تستند إلى ثقافة االغتيال المركـز ضـد قيـادات                  
  . لفعلعسكرية فلسطينية لجر المنطقة إلى دائرة الفعل ورد ا

  3/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  بيريز يجند أوباما لمنع االعتراف بالدولة الفلسطينية .21
شمعون بيريز أمس إلى واشنطن حيث من المقـرر ان يلتقـي            ” اإلسرائيلي“توجه الرئيس   : )يو بي آي  (

 من جانب األمـم     الرئيس األمريكي باراك أوباما غداً الثالثاء بهدف محاولة إقناعه بمنع اعتراف مرتقب           
  .1967المتحدة بالدولة الفلسطينية في حدود عام 

لتحريـك  ” أفكاراً جديـدة  “أمس أن بيريز سيستعرض أمام أوباما       ” يديعوت أحرونوت “وذكرت صحيفة   
مفاوضات التسوية من أجل منع اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية خالل افتتاح أعمـال الجمعيـة                

وقالت الصحيفة إن بيريز قلق جداً من احتمال مـصادقة          . أيلول المقبل  /دة في سبتمبر  العامة لألمم المتح  
أن تـدفن   ” إسرائيل“ ويعتبر أنه يحظر على      1967األمم المتحدة على قيام دولة فلسطينية في حدود عام          

  .رأسها في الرمال وإنما عليها أن تطرح مبادرة حقيقية خاصة بها لكيال تعتبر رافضة سالم
، وإن  ”إسرائيل“ال يمكن فرض إقامة دولة فلسطينية على        “اً للصحيفة، فإن بيريز سيقول ألوباما إنه        ووفق

  .”مهتمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لكن يجب االهتمام بقضايا مصيرية تتعلق بأمنها” إسرائيل“
على رغبة أوباما   أن دعوة بيريز إلى البيت األبيض تدل        ” يديعوت أحرونوت “من جانبها، ذكرت صحيفة     

  .من دون التحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” إسرائيل“بالتحاور مع 
زيادة تهريب األسـلحة    “وقالت الصحيفة إن بيريز سيحمل في جعبته معلومات استخبارية مزعومة حول            

العميـد  ” اإلسرائيلي“، كما أن السكرتير العسكري للرئيس       ”برعاية إيران وسوريا إلى حزب اهللا وحماس      
لمـصلحة  ” تثبت أن إيران زادت التمويل لـشراء أسـلحة        “حسون حسون سيحضر إلى واشنطن وثائق       

  . ”حماس”و” حزب اهللا“
  4/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  الموساد يخرب االقتصاد: معاريف .22

 أثار تقرير مراقب الدولة الذي صدر مؤخرا الكثير من ردود الفعل الساخنة، خاصة أنـه انتقـد بـشدة                  
السياسة المالية التي تنتهجها األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وعلى رأسها الموساد، زاعما أن القائمين علـى           
هذا الجهاز السري يتخذون الكثير من القرارات السياسية أو األمنية التي تكبد الخزانة الكثير من األموال،                

 منه اقتصاد البالد، األهـم مـن هـذا          وهو ما ال يمكن السكوت عليه في ظل الوضع الحرج الذي يعاني           
التوتر الكبير الحاصل اآلن في الكثير من القطاعات االقتصادية بسبب ضعف الرواتب وزيـادة أعبـاء                

  . الحياة
ويشير مراقب الدولة القاضي ميخا ليندشتراوس إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسهل هذا الفـساد                

ويؤكد ليندشتراوس أن هناك عشرات اآلالف من الـدوالرات التـي            .االقتصادي المرتبط بعمل الموساد   
  أنفقها القائمون على الموساد وال أحد يعرف عنها أي شيء، ويرفض القائمون على الموساد الكشف عن                
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أي تفاصيل تتعلق بالعمليات السرية التي يقومون بها، زاعمين أن القانون يحميهم ويمنعهم تمامـا مـن                 
  .صيل تتعلق بهذه العملياتالكشف عن أي تفا

  2/4/2011، العرب، الدوحة
  

  تحذيرات إسرائيلية من هجمات في سيناء .23
حذرت االستخبارات اإلسرائيلية من وقوع هجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية تستهدف قتل أو              : غزة

 فإن مكتب مكافحـة اإلرهـاب فـي       » جيروزاليم بوست «ووفق ما نشرت صحيفة      .اختطاف إسرائيليين 
إسرائيل طلب من اإلسرائيليين الذين يقضون أجازة عيد الفصح في شبه جزيرة سيناء العودة بناء علـى                 

وقالـت   .تؤكد وجود خطط الختطاف أو مهاجمة إسرائيليين خالل وجودهم في مصر          » معلومات قوية «
  .ولم يرد رد فعل مصري على هذه المزاعم. الصحيفة إن المخطط يشترك به بدو سيناء

  4/4/2011، ن، دبيالبيا
  

  باراك يؤجل مناقشة خطة فياض التي تدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية : معاريف .24
اجتماعاً للجنة المنبثقة عن لجنة الخارجيـة       " إيهود باراك "ألغى وزير الجيش اإلسرائيلي     : القدس المحتلة 

ألحد، لمناقشة خطة سالم فياض،     واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي، والذي كان من المقرر عقده اليوم ا          
أن " معـاريف "وذكرت صـحيفة     .م2011والتي تدعو إلى ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية في ستمبر        

حضور عدد من الضباط لالجتماع، معلالً      " باراك" االجتماع قد ألغي في اللحظات األخيرة، بسب رفض         
وأشارت الصحيفة إلـى   .جانب العسكريذلك بأنه اجتماع يخص الجانب السياسي وليس من اختصاص ال     

  .أثار حفيظة أعضاء اللجنة، الذين كانوا قد وافقوا على حضور هؤالء الضباط" باراك"أن قرار 
  3/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  الكوفية الفلسطينية هدف نيران تدريبات عنصرية: هآرتس .25

تحريض على كراهيـة العـرب بـإطالق        حمالته العنصرية وال  ” اإلسرائيلي“صعد الكيان   : آي.بي  .يو  
، وقام في هذا اإلطار بنقل طالب مدرسة ثانويـة          ”اإلسرائيلي“اإلعداد للجيش   “مشروع جديد يحمل اسم     

الى قاعدة عسكرية في منطقة النقب وتدريبهم على سيناريو يحاكي إطالق النـار علـى               ” هرتسيليا“في  
  .صور أشخاص يرتدون كوفيات فلسطينية

أمس عن مصدر مطلع على تفاصيل الرحلة والزيارة للمدرسة العسكرية قولـه            ” هآرتس“ونقلت صحيفة   
يلبسون كوفية وهـم    ) العرب(تربية على الكراهية للعرب، إذ إن قسما من السكان          “إن الحديث يدور عن     

  . ”أصبحوا اآلن يعتبرون هدفاً شرعياً في تدريب يحاكي إطالق النار عليهم
المسار يشكل  “دارة المدرسة الثانوية إلى ذوي الطالب المشاركين في الرحلة أن           وجاء في مذكرة بعثتها إ    

واضافت . ”خصوصا) اإلعداد للجيش اإلسرائيلي  (جزءاً ال يتجزأ من البرنامج التعليمي عموما ومشروع         
وقالـت  . ”اليوم األول للرحلة يشمل نشاطا مع جنود في مدرسة قيادة الوحـدات العـسكرية            “المذكرة أن   

صحيفة إن الطالب التقوا مع الجنود واستمعوا إلى محاضرات حول الجيش وأهميـة التجنـد للخدمـة                 ال
ال يـؤدي خدمـة عـسكرية ذات    “العسكرية والتي جاء فيها أن كل من ال يخدم في وحدات قتالية فإنـه      

وأكد أكثر من مصدر أن الطالب خضعوا لتدريب يحاكي إطالق النار على صورة شخص يضع               . ”أهمية
  .   كوفية

  4/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  اصفقة صواريخ لسوريفي  تحض روسيا على إعادة النظر "إسرائيل" .26
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حثت إسرائيل موسكو على إعادة النظر في عزمها بيع صواريخ كروز مـضادة للـسفن               : القدس المحتلة 
 .ئيلية لدى روسـيا   وفق ما نقل عن السفيرة اإلسرا     " أليدي متشددين "إلى سوريا مخافة أن تصل األسلحة       

لوكالة إنترفاكس لألنباء، بأنه ينبغي لموسـكو       " دوريت جولندر "وصرحت السفيرة اإلسرائيلية في روسيا      
إعادة تقييم مخاطر إمدادات األسلحة المحتملة لدمشق بينما تشهد البالد انتفاضة شعبية وتجتـاح الـشرق                

ية أثيرت خالل محادثات بين الرئيس الروسي       إن القض "وقالت السفيرة    .األوسط حالة من عدم االستقرار    
آذار /  مـارس  24ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار موسكو يوم            

  ".الماضي
 كلم قبالـة   300وتخشى إسرائيل من أن ينتهي المطاف بالصورايخ التي يمكن أن تصيب سفينة على بعد               

  .اهللا اللبنانيالسواحل السورية في أيدي حزب 
  3/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  أسرار الكوماندوز الصهيوني بحاوية نفايات في نيويورك: معاريف .27

الكومانـدوز  "كشفت صحيفة معاريف العبرية أنه عثر على آالف الوثائق الخاصة بوحدة            : القدس المحتلة 
  .بالواليات المتحدة األمريكية" نيويورك"وارع في حاوية قمامة في إحدى ش)" 13(البحرية الصهيونية 

كـانوا قـد رفعـوا    )" 13(الكوماندوز البحرية "أن جنودا من وحدة ) 3/4(وذكرت الصحيفة اليوم األحد   
قضية على بعض المصانع يطالبونها بدفع تعويضات لهم تبلغ ماليين الشواقل بسبب تصريفها مخلفـات               

به تدريبات على الغوص؛ مدعين أنهم بسبب تلوث النهـر بهـذه            صناعية في النهر الذي كانوا يجرون       
المخلفات أصيبوا بأمراض خطيرة، فيما اشترك معهم في رفع القضية ذوو جنود من نفس الوحدة مـاتوا                 

  .بعد إصابتهم بأمراض خطيرة على أثر تدريباتهم في النهر
 من جنين في خليج حيفا؛ تعـرض  يصب) ناحل كيشون(الذي يسميه االحتالل بـ   " نهر المقطع "يشار أن   

منذ عشرات السنين إلى تلوث صناعي ومديني شديد؛ أدى إلى تحول النهر إلى قنـاة تـصريف مجـارٍ                   
  .تصب في خليج حيفا

  3/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  طاقم امني خاص للرد على هجمات على شبكات الحواسيب اإلسرائيلية: تل أبيب .28
األحد، أن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين    ' هآرتس'أفادت صحيفة : اوسالناصرة ـ زهير أندر 

ويتـرأس  . نتنياهو شكل طاقما من الخبراء لبلورة استراتيجية دفاع من هجمات على شبكات الحواسـيب             
ومن المتوقع أن تقدم توصياتها لنتنيـاهو فـي         . الطاقم جنرال االحتياط البروفسور يتسحاك بن يسرائيل      

 القريبة، ويأتي هذا الخبر بعد الكشف مؤخراً عن قيام الدولة العبرية بتشكيل طاقم خـاص مـن                  األسابيع
الخبراء الذين يعملون على مدار الساعة، يراقبون اإلعالم العربي، وأيضاً يرسلون التعقيبـات والـردود               

ة، الـصادرة عـن     االقتصادي) كالكاليست(إلحداث بلبلة لدى القراء العرب، بحسب ما أفادت به صحيفة           
، بعد شهور   2010من العام   ) نوفمبر(وعلم أنه تم تشكيل الطاقم في تشرين الثاني         .  'يديعوت أحرونوت '

الذي أحدث أضرارا في حواسـيب المفـاعالت النوويـة          ) ستوكسنت(معدودة من الكشف عن فيروس      
  . اإليرانية وفي شبكات حواسيب كثيرة في العالم

د المركزي الذي تواجهه إسرائيل هو الهجوم على شبكات الحواسيب التابعة           وبحسب الصحيفة فإن التهدي   
للمكاتب الحكومية وأجهزة األمن، األمر الذي من شأنه أن يشوش قدرة عمل األجهزة األمنية والمدنية ـ  

  . االقتصادية
وكان مصدر إسرائيلي كشف عن خطة جديدة تسعى فيها تل أبيب لخوض حرب دعائية علـى الـشبكة                  

لعنكبوتية وبالمحافل الدولية مطلع العام الجديد لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، بينما يـشكك               ا
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وأوضح الناطق بلسان الجيش آفـي بنيـاهو أن         . خبراء بجدواها في ظل استمرار انتهاكاتها واعتداءاتها      
رائيل الدعائي فـي ظـل      مكتبه شرع بتجنيد خبراء حاسوب بغية استكمال وحدة إنترنت لتعزيز نشاط إس           

  . تفاقم االنتقادات الموجهة لها بالعالم
في سياق ذي صلة، أعلنت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، أن قيادة الجيش شرعت أخيـرا فـي                  
تشكيل وحدة قتالية جديدة في الجيش، متخصصة بمحاربة الرأي العام المحلي والعالمي، عبـر شـبكات                

، واعترف أحد قادة الوحدة، أن الجيش أقام عالقـات بمتخصـصين، فـي              'وتيوبالي'و' تويتر'و' فيسبوك'
  . التعقيبات على األنباء التي تنشر في مواقع االنترنت المختلفة

  4/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  الفلسطينية" النكبة"الذي يتحدث عن " الهوية"السلطات اإلسرائيلية تحظر كتاب  .29
، الصادرعن لجنة متابعة    "الهوية"رف اإلسرائيلية، عن حظر استخدام كتاب       أعلنت وزارة المعا  : الناصرة

وهـددت   .1948قضايا التعليم العربي، في المدارس العربية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة سـنة               
كل مدير يعمـم هـذه      "،    48الوزارة، في تعميم وزعته على المدارس العربية في فلسطين المحتلة عام            

  .، على حد تعبير الوزارة"رسته، باتخاذ إجراءات صارمة بحقهالمواد في مد
، "يـوم األرض  "وكان الكتاب قد صدر في األسبوع الماضي، على شرف الذكرى الخامسة والثالثين لـ              

، "يـوم األرض  " ومجزرة كفر قاسم و    1948ويتضمن معلومات أساسية حول نكبة الشعب الفلسطيني عام         
  .  المركزية في الذاكرة الفلسطينيةوغيرها من المحطات التاريخية

  3/4/2011، قدس برس
  

   وحدة استيطانية جديدة942 إلقامةبلدية االحتالل تبحث خطة : القدس .30
 في "لجنة البناء والتخطيط" ما تسمى 4/4من المتوقع أن تناقش اإلثنين :  محمد القيق-القدس المحتلة 

. تيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب شرق المدينة وحدة اس942بلدية االحتالل بالقدس مخططاً لبناء 
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن اللجنة ستدرس توسيع المستوطنة من الشمال والجنوب 

 ألف متر مربع 89وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إضافة .  بين القدس وبيت لحم60لربطها بشارع 
.  وحدة استيطانية مستقبال300ًمساحة أخرى لبناء ألغراض تجارية ورياضية، في حين ستتم تهيئة 

من أبرز األهداف لبناء تلك الوحدات هو ربط المستوطنة بطرق الغابات كي يستمتع " :وأضافت
  ".المستوطنون باألراضي الخضراء شماالً وغرباً

  3/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "قومية"مخطط لتحويل أراضي بالقدس إلى حديقة  .31
 المحاضر في قانون التنظيم والبناء والمتخصص في شؤون القدس، األحد ،امي قيس ناصركشف المح

 لتحويل أراضي  عن أن بلدية القدس االحتاللية وما تسمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية أعدت مخططاً،3/4
" قيماً"ها تحمل ، بادعاء أن دونما661ًتبلغ مساحتها " حديقة قومية"بلدتي العيساوية والطور التاريخية إلى 

إنه من المتوقع أن تقوم لجنة التنظيم والبناء اللوائية : وقال ناصر .الثاني المزعوم" الهيكل"تعود إلى فترة 
 وإيداعه العتراضات التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية يوم الثالثاء باتخاذ قرار بقبول المخطط مبدئياً

  .الجمهور
  3/4/2011، موقع فلسطين أون الين
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  مخطط استيطاني جديد لتثبيت بؤرة استيطانية وإقامة مركز لتعليم التوراة: الخليل .32
على " بيت ايل" للجنة التخطيط المركزية في  قدم أهالي بلدة بيت أمر قضاء الخليل، اعتراضاً:الخليل

ي القرية، وإلى المخطط االستيطاني الجديد الذي يهدف إلى تثبيت البؤرة االستيطانية، القائمة على أراض
  .إقامة مركز يهودي ضخم لتدريس التوراة لخدمة المستوطنة

  3/4/2011قدس برس، 
  

   في سلفيتويواصل التجريف واالستيطان"... األقصى"المصلين في االحتالل يقمع  .33
 أمس قمعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ظهر : الدستور، وكاالت األنباء- القدس المحتلة ،عمان

استئناف اقتحامات اليهود المتطرفين  احات المسجد األقصى المبارك خالل احتجاجاتهم علىالمصلين في ب
 واعتقلت ثالثة مصلين على ذمة التحقيق ،لباحاته ومرافقه تحت حراسة الجيش والشرطة ومنعت التكبير

  . المسكوبية في غربي القدسإلىنقلوا 
ن في محافظة سلفيت نصفت الخفش قي بيان وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطا

صحفي إن مصادر حركة السالم اآلن اإلسرائيلية أكدت أن عمليات التجريف والبناء االستيطاني على 
عمليات "وأضاف أن .  بؤرة استيطانية جديدة62أراضي بلدتي مسحة وسنيريا بسلفيت تهدف إلى بناء 

 إلى أن هذه األراضي واقعة جميعها ، مشيراً"دونماتالتجريف والبناء غرب بلدة مسحة تهدد مئات ال
    .خلف جدار الفصل والعزل العنصري

  4/4/2011الدستور، عمان، 
  

   غزة وشنها عدواناً جديداً على غولدستون تصريحات"إسرائيل" استغاللحذر من تمؤسسة الضمير  .34
ليل أبو شمالة استغرابه من أبدى المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خ:  فتحي صباح-غزة 

تراجع ، الذي  رئيس لجنة تقصي الحقائق في العدوان على قطاع غزة،تصريحات ريتشارد غولدستون
لو كنت اعرف حينها ما اعرفه " قال فيه 1/4 واشنطن بوست نشر الجمعةالعن موقفه، وكتب مقاالً في 

ليس "للحياة أن رأي غولدستون الشخصي ، واعتبر في حديث "اآلن لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة
، وما يهمنا التقرير )ال يشغل أي منصب أممي اآلن(طالقاً، فهو كشخص أصبح خلف ظهورنا إمهماً 

  ."كوثيقة دولية فصلت وحددت الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين في القطاع
 سياسة من شأنها تقويض حق الضحايا الفلسطينيين في ال تخلو من نبرة" تصريحات غولدستون أنورأى 

 أعقبت إذتوقيت نشر هذه التصريحات له مدلول خطير، "وشدد على أن  ."اإلنصاف القضائي العادل
القرار األخير لمجلس حقوق اإلنسان بإحالة تقرير غولدستون على مجلس األمن للنظر فيه واتخاذ 

 إحالة الوضع في األرض الفلسطينية المحتلة على المحكمة اإلجراء المناسب في شأنه، بما في ذلك
من مغبة استخدام دولة االحتالل تصريحاته وشنها عدواناً جديداً على المدنيين "وحذر . "الجنائية الدولية

  ."في القطاع، خصوصاً في ظل التصعيد الحربي اإلسرائيلي األخير
  4/4/2011الحياة، لندن، 

  
   على يد االحتالل الشهر الماضي معتقال380ً شهيداً و16 .35

 مواطناً فلسطينياً جميعهم من قطاع 16رصد تقرير حقوقي فلسطيني، مقتل :  منتصر حمدان- رام اهللا
غزة خالل الشهر الماضي، بسبب تصاعد سياسة االغتيال التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بما 

 منهم استشهدوا بالقصف المدفعي أو قصفاً 14 أن في ذلك معاودة سياسة االغتيال والتصفية، موضحاً
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة التضامن الدولي، فإن قوات االحتالل  .بالطائرات الحربية من الجو
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 مواطناً من 380 مارس الماضي، حيث اعتقل أكثر من /واصلت حمالتها االعتقالية خالل شهر آذار
  . طفال50ًبينهم 

  4/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

   في هدم البيوت بالضفة خالل الشهر الماضي قياسياً سجلت رقماً"إسرائيل":  المتحدةاألمم .36
 وكالة األونروا قال كريستوفر جونيس المتحدث باسم : الدستور، وكاالت األنباء- القدس المحتلة ،عمان
 من البيوت الفلسطينية اسياً قي للمرة الثالثة على التوالي عدداًمارس/ آذار هدمت في "سرائيلإ" إن أمس

 منزال ومبنى في 76تم هدم " األونروا صادرة عن ألرقام  جونيس انه وفقاًوأضاف. في الضفة الغربية
عدد "ن أوضح أو. "فبراير/  في شباط70 ويناير/  في كانون الثاني29 مقارنة مع مارس/ آذارشهر 

 في 105 و طفال64ً بينهم ... شخصا158ً تشرد إذ أيضاً  قياسياً جراء ذلك بلغ رقماًالذين تشردوا قسراً
نوع من " بأنه األمرووصف هذا  ." طفال47ً طفال وسبعون في كانون الثاني بينهم 43شباط بينهم 

  . دولة فلسطينية في الضفةإنشاء في بناء المستوطنات يعيق "إسرائيل" استمرار إن إلى ، الفتاً"التمييز
  4/4/2011الدستور، عمان، 

  
  ويؤكد على ضرورة إنهاء االنقسام...  يطالب بمؤتمر دوليييد األسرى نائل البرغوثعم .37

عميد األسرى الفلسطينيين والعرب ، أن غزة من 1/4/2011، )صفا( الفلسطينية الصحافةوكالة نشرت 
إن كل األسرى " قال في ذكرى اعتقاله الرابعة والثالثين، 4/4/1978منذ ائل البرغوثى المعتقل ن

وطالب البرغوثى في  ".عون بإرادة قوية رغم مضاعفة انتهاكات االحتالل بحقهم في اآلونة األخيرةيتمت
بمؤتمر دولي وبحضور مؤسساتى قوى يناقش سبب وجود األسرى " مركز األسرى للدراسات"رسالة لـ

  .كل هذه السنين في سجون االحتالل
ة بالتغيير واإلصالح، إال أنه حذر في الوقت ووجه البرغوثي تحية إلى ثورات الشعوب العربية المطالب

  .ذاته من مسألة ركوب الغرب لتلك الثورات تمهيداً الستعمار األقطار العربية باسم الديمقراطية والحرية
 نائل البرغوثي أكد في رسالة بعثها إلى نادي األسير أن 4/4/2011االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
وطالب بالعمل الجاد من .  ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس علىيالفلسطين

  .أجل إطالق سراحه وسراح األسرى جميعاً
  

  الفلسطينية" النكبة"الذي يتحدث عن " الهوية"السلطات اإلسرائيلية تحظر كتاب  .38
عن لجنة متابعة  ، الصادر"الهوية" أعلنت وزارة المعارف اإلسرائيلية، عن حظر استخدام كتاب :الناصرة

كل "وهددت  .1948قضايا التعليم العربي، في المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
  .، على حد تعبير الوزارة"مدير يعمم هذه المواد في مدرسته، باتخاذ إجراءات صارمة بحقه

سة والثالثين ليوم األرض، وكان الكتاب قد صدر في األسبوع الماضي، على شرف الذكرى الخام
 ومجزرة كفر قاسم ويوم األرض، 1948ويتضمن معلومات أساسية حول نكبة الشعب الفلسطيني عام 

كما يتضمن الكتاب على تعريفات . وغيرها من المحطات التاريخية المركزية في الذاكرة الفلسطينية
د وإميل حبيبي وفدوى طوقان، ونصوص ألعالم ثقافية فلسطينية، منهم محمود درويش وإدوارد سعي

  .وتوفيق زياد وخليل السكاكيني وإميل توما وعبد الرحيم محمود وراشد حسين
  3/4/2011قدس برس، 
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   تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدةالضفة والقطاعمن األسر في % 72:  المركزياإلحصاء .39

تحتاج إلى  قطاع غزةوضفة الغربية من األسر في ال% 72ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن : رام اهللا
من األسر في % 37، وأن )وحدة سكنية واحدة أو أكثر(بناء وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم 

وعلى . األراضي الفلسطينية لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل السنوات العشر القادمة
لى وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم فـي الضفة صعيد المنطقة بلغت نسبة األسر التي تحتاج إ

  .في قطاع غزة% 71و% 72الغربية 
قطاع خالل والوأوضح الجهاز المركزي في بيان أصدره، أمس، حول مسح ظروف السكن في الضفة 

، أن نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعيش في مساكن على شكل 2010الربع الرابع من العام 
من األسر تسكن في مساكن على شكل دار، واألسر التي تسكن فيال % 48، في حين أن %50تبلغ شقة 

، حيث %84، وبلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة %0.9بلغت 
  .في قطاع غزة% 87في الضفة الغربية مقابل % 82تتوزع هذه النسبة بواقع 

 فرد للغرفة 1.6قطاع بلغ والفي الضفة ) عدد األفراد في الغرفة(سط كثافة السكن وأفاد البيان بأن متو
غرفة في قطاع غزة، وتشير / فرد1.8غرفة في الضفة الغربية، مقابل / فرد1.5، بواقع 2010في العام 

من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة % 10البيانات أيضاً إلى أن 
 في 2010وأشار إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن في العام  . أفراد أو أكثر للغرفة3ة تبلغ سكني

 . غرفة في قطاع غزة3.7 غرفة في الضفة الغربية و3.6 غرفة، بواقع 3.6األراضي الفلسطينية بلغ 
حظ  غرفة، ويال2-1من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في مساكن تحتوي على % 15وبين أن 

  %.24 حيث كانت 2006انخفاض هذه النسبة مقارنةً مع العام 
 115وأظهر البيان أن متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في األراضي الفلسطينية ارتفع من 

 ديناراً أردنياً في 165، بواقع 2010 ديناراً أردنياً في العام 153إلى  2006ديناراً أردنياً في العام 
من أسر الضفة % 43وتشير البيانات إلى أن .  دنانير أردنية في قطاع غزة109ية مقابل الضفة الغرب

  .في غزة% 7 ديناراً أردنياً فأكثر، مقابل 150التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع أجرة شهرية تبلغ 
% 30من األسر في األراضي الفلسطينية تتوفر لديها سيارة خصوصية، بواقع % 22أن : وأوضح البيان

ويمكن القول إن غالبية األسر في األراضي الفلسطينية يتوفر . في قطاع غزة% 7في الضفة الغربية و
  %.47، وحاسوب %94لديها صحن القط 

وأشارت بيانات المسح إلى أن نسبة األسر التي تسكن في مساكن مبنية بمادة الطوب اإلسمنتي في 
هناك فرق كبير بين نسبة األسر التي تسكن في ، و%53 قد بلغت 2010األراضي الفلسطينية للعام 

، %99 على مستوى المنطقة، ففي قطاع غزة بلغت 2010مساكن مبنية بمادة الطوب األسمنتي العام 
من % 39ويشيع في الضفة الغربية استخدام الحجر كمادة بناء، حيث هناك . في الضفة% 29مقابل 

  .قطاعالفي % 0.4ر نظيف، مقابل األسر في الضفة تسكن في مساكن مبنية بمادة حج
 متراً 80من أسر األراضي الفلسطينية تسكن في مساكن مساحتها أقل من % 14أن : وأوضح البيان

 متر مربع فأكثر في األراضي 200مربعاً، وبلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن مساحتها 
  .تراً مربعاً م159 إلى 120من األسر مساحة مساكنها من % 35، و%9الفلسطينية 

  4/4/2011 رام اهللا، األيام،
  

   في برج البراجنة"الحملة الشبابية الفلسطينية إلنهاء االنقسام"لـمسيرة : بيروت .40
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الحملة الشبابية الفلسطينية إلنهاء االنقسام السياسي واستعادة الوحدة "ضمن نشاطات : زينة برجاوي
في بيروت، يظللها العلم الفلسطيني وحده، ردد  انطلقت أمس مسيرة في مخيم برج البراجنة "الوطنية

 دياره إلىالشعب يريد العودة " و"الشعب يريد إنهاء االنقسام وتفعيل المقاومة"خاللها المشاركون هتافات 
 في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، ومسؤول  منظمة التحريرمسيرة سفيرفي الوشارك  ."...التي هجر منها

  .يصلالجبهة الديموقراطية علي ف
  4/4/2011فير، بيروت، الس

  
  يوم فلسطيني لمقاطعة الفيسبوك .41

 ،لمقاطعة الموقع األشهر عالمياً" فايسبوك"دشن نشطاء فلسطينيون صفحة على موقع التواصل االجتماعي 
تنديداً بإغالق صفحات فلسطينية تدعوا لالنتفاضة خالل األيام الماضية، محددين الرابع من الشهر 

  .لمقاطعة لالجاري يوماً
  4/4/2011، بيروت، المستقبل

  
   موظفاً من البنك اإلسالمي الفلسطيني36اعتصام في رام اهللا وغزة احتجاجاً على فصل  .42

نظمت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي، واتحاد النقابات :  وفا وكالة األيام،–رام اهللا 
إلسالمي الفلسطيني برام اهللا، احتجاجاً على قرار إدارة البنك المستقلة، أمس، اعتصاماً حاشداً أمام البنك ا

  . موظفاً من العاملين فيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة إعادة هيكلة البنك36فصل 
إن البنك يعمل بخطوات مدروسة على إعادة : محمد زكارنة، أمس. وقال رئيس مجلس إدارة البنك د

رارات التي يتخذها البنك اآلن، بأنها من أصعب القرارات وتعد من ووصف الق .ترتيب البيت الداخلي
 موظفين، ومع شراء محفظة بنك األقصى 307، بلغ 2009وذكر أن عدد الموظفين في نهاية  .أهمها

 موظفاً في نهاية العام الماضي، ومع زيادة حجم المصاريف التي 345اإلسالمي، ارتفع العدد ليصبح 
  . كان ال بد من اتخاذ خطوات حازمة ليستطيع البنك أن يسير إلى األمامينفقها البنك سنوياً،

  4/4/2011 رام اهللا، األيام،
  

  تلفزيون فلسطين في مهرجان كان السينمائي .43
للمرة األولى سنرى لتلفزيون فلسطين حضوراً خاصاً في مهرجان كان بعدما :  بديعة زيدان–رام اهللا 

 مصورين تحت إشراف مدرب فرنسي انتدبه المهرجان الختيار نظم مسابقة بين خمس مراسالت وخمسة
  .وجاءت النتيجة لصالح المذيعة ميرا قمصية والمصور محمد دار سليم. األفضل

  4/4/2011الحياة، لندن، 
  

      كنز أثري أردني بحوزة تاجر إسرائيلي: دائرة األثار األردنية .44
كتور زياد السعد عن مخطوطات ولفـائف اثريـة          كشف مدير عام دائرة االثار العامة الد       : بترا –عمان  

اردنية تعود للعهد المسيحي األول في بداية القرن الميالدي األول تم تهريبها إلى خارج البالد قبل خمسة                 
وأوضح السعد في مـؤتمر صـحفي عقـده امـس أن هـذه          .  اعوام وان الدائرة اآلن بصدد استردادها     

  .  من خالل السوق السوداءي إسرائيلالمخطوطات وصلت ليد تاجر اثار
  4/4/2011، الدستور، عمان

  
   ألف دينار600 بـ "2أسطول الحرية "تساهم في تمويل » شريان الحياة األردنية« .45
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 2أعلنت لجنة شريان الحياة األردنية عزمها المساهمة في تمويل أسطول الحرية            :  إيهاب مجاهد  -عمان  
ر البحري المفروض على قطاع غزة في النصف الثـاني          الذي سينطلق من موانئ اوروبية لكسر الحصا      

وتشمل هذه المساهمة شراء وتجهيز باخرة باسم الدول العربيـة          . ألف دينار  600من الشهر المقبل بمبلغ     
المشاركة في األسطول وتسيير الباخرة التركية مرمرة التي تعرضت لقرصنة اسرائيلية خالل مشاركتها             

من ثمـن   % 25ل رئيس اللجنة المهندس وائل السقا ان اللجنة ستساهم في           وقا .في اسطول الحرية االول   
   .الباخرة الذي يقدر بنحو مليون ونصف مليون كحد اقصى، فيما تصل تكاليف تجهيزها الى مليونين

  4/4/2011، الدستور، عمان
  

  مسيرة يوم األرض لرابطة أبناء بيروت .46
م لألقصى المبارك والقدس الشريفة ومن أجل الوحدة        أمس األول مسيرة دع   » رابطة أبناء بيروت  «نظمت  

وتخللت المسيرة كلمات ألقاها كـل       .مناطق مختلفة في بيروت   جابت  » يوم األرض «الفلسطينية ولمناسبة   
، والـشيخين محمـد نمـر    »منظمـة التحريـر  «من رئيس الرابطة محمد الفيل، وسمير أبو عفش باسم    

  .الزغموت وبسام اآلغا على أهمية الوحدة
 4/4/2011السفير، بيروت، 

  
  موقفنا في حرب غزة كان مشينا ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب: وزير الخارجية المصري .47

انتقد وزير الخارجية المصري نبيل العربي، السياسة الخارجيـة لـبالده           :  من أحمد الطاهري   -القاهرة  
ابها بعض القصور، وكانت مجرد رد فعل وافتقدت الرؤية المتكاملة          خالل السنوات الماضية، مؤكدا أنه ش     

لألهداف، ومرجعا ذلك إلى أن مصر تفتقر إلى مجلس أمن قومي، يمنحها الطمأنينة والتصور المستقبلي               
  .للقرارات

يجب أال يقتـصر علـى وزارة       «وقال العربي في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، إن هذا المجلس             
كن تدخل إليه جميع الوزارات على أن تضع توصياتها في ما يتعلق بأي مشكلة طارئة ثم تضعها                 معينة ل 

القرارات في الفترة الماضية كان تتخذ بطريقة عشوائية من دون بحـث            «: وأضاف .»أمام صانع القرار  
هـذا الموقـف المـشين    «:  سنوات، وقـال 3، مدلال على ذلك بموقف مصر من حرب غزة قبل        »جدي
  .»ني ألننا شاركنا في حصار المدنيين، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحربأخجل

وشدد العربي على أن بالده تحترم جميع اتفاقياتها مع جميع الدول بما في ذلـك اتفاقيـة الـسالم مـع                     
كما أن إسرائيل لم تطبقهـا ايـضا        / لم تطبق هذه االتفاقية تطبيقا سليما     «إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر      

  .»ككذل
إنها وجهة نظـر    «وحول رؤية اسرائيل للثورة المصرية على أنها قامت لتنسف السالم بين البلدين، رد              

، مشيرا إلى أنها كانت تطلق على الرئيس السابق حسني مبارك           »خاطئة وقيادات إسرائيل أذكى من ذلك     
وهـذا لـن    «ات،  بسبب ما كان يتم التغاضي عنه من بعـض التجـاوز          » الكنز االستراتيجي إلسرائيل  «

  .»يتكرر
 ألـف عـسكري     25مصر لديها في المنطقة أ فقط ما يقرب من          «: وعن االنتشار األمني في سيناء، قال     

قد تكـون   «: لكنه عاد وتابع  . ، نافيا أن تكون سيناء منطقة منزوعة السالح       » مدرعة 200 دبابة و  150و
كان لديه فكر اسـتراتيجي وأهـداف        «واعتبر ان الرئيس السابق انور السادات      .»منطقة محدودة السالح  

يصبو إلى تحقيقها دائما، أما الرئيس السابق حسني مبارك فلم يكن لديه تفكير استراتيجي، بل كانت لديه                 
  .»أهداف أخرى ال أستطيع ذكرها اآلن

  4/4/2011الراي، الكويت، 
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  محمد دحالن زود القذافي بأسلحة إسرائيلية ": الجزائريةالشروق"ا .48
أن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحـالن وشخـصية           " الشروق" كشفت مصادر ليبية لـ      :ق. رائد

متورطون في صفقة توريد أسلحة بطريقة سرية من شركة إسـرائيلية       "فلسطينية أخرى من أصل عراقي      
  ". في األراضي المحتلة إلى العقيد معمر القذافي عبر سفينة قادمة من اليونان

 عمر الخضراوي في اتصال مع الشروق أمس، من الحدود الليبيـة التونـسية إن               وقال المعارض الليبي  
القيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن والمدعو محمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسـمه                 "

الحقيقي خالد سالم، وكان مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات، هو من يقـف وراء صـفقة توريـد                  
  .يا إلى العقيد القذافي والتي قصف بها سكان مدينة مصراته في الغرب الليبياألسلحة المحرمة دول

وأكد عمر الخضراوي الذي يعد من القيادات السياسية للثوار في المنطقة الغربية أن المدعو محمد رشيد                
ر فـي   هو من جاء بالباخرة المحملة باألسلحة اإلسرائيلية من اليونان إلى ميناء طرابلس، مضيفا أن الثوا              

مصراتة تمكنوا من غنم جزء من هذه األسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صورا عنها مـن بينهـا                   
  .قنابل عنقودية عليها نجمة داود السداسية رمز إسرائيل واليهود

العقيد القذافي يتظاهر بعداوته إلسرائيل، لكنه فـي حقيقـة          "وفي هذا السياق أوضح عمر الخضراوي أن        
 أوثق الصالت مع جهات إسرائيلية عبر محمد دحالن وزير األمن الـسابق فـي الـسلطة                 األمر تربطه 
والذي تتهمه كل من حماس وحتى فتح بعدة قضايا خطيرة والذي يقود ـ حسب الخضراوي  " الفلسطينية

شبكة مافيا لتهريب األسلحة، ويتواصلون مع شركات إسرائيلية لتهريب مختلف أنواع األسلحة إلـى              "ـ  
  ".ج حتى المحرمة الدوليةالخار

 4/4/2011الشروق اون الين، الجزائر، 
  

  متحدث باسم الجيش ينفي عبور أسلحة من ليبيا إلى حماس وحزب اهللا: السودان .49
نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الـصوارمي خالـد سـعد صـحة                : الخرطوم

م بدخول أسلحة كيمائية إلى السودان مهربة من ليبيـا إلـى   اإلدعاءات، التي تناولتها بعض وسائل اإلعال 
  ".حماس"في لبنان وحركة " حزب اهللا"

وشدد الصورامي في تصريحات نشرتها على أن المخابرات االيرانية ليس لها أي نطاق عمـل داخـل                 
  . قال، كما "ال يملكون أية أدلة إلثباتها"األراضي السودانية، موضحاً أن مطلقي هذه اإلدعاءات 

، أن هذه اإلدعاءات تأتي تعليقا على ما وصفته         )3/4(السودانية اليوم األحد    / الصحافة/وذكرت صحيفة   
اإلسرائيلي قد تحدث عنها من أن كميات كبيرة مـن األسـلحة الكيمائيـة              / ديبكا/كان موقع   " مزاعم"بـ  

  ".حماس"زب اهللا وحركة جرى بيعها من قبل ضباط ليبيين متمردين على نظام معمر القذافي لصالح ح
  3/4/2011قدس برس، 

  
  أمر جوهري لحكومة وحدة" العنفنبذ "المفاوضات وبالدولة الفلسطينية : بلير .50

قال توني بلير، المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية، إن الموضوع الجوهري            :عبد الرؤوف أرناؤوط  
إن المفاوضات هي من أجل حل الدولتين واعتقـد         "، وقال   "لتزام بالالعنف هو اال "في أي وحدة فلسطينية     

، واضاف في رد على الموقف االسرائيلي والـدولي         "أن االمر الجوهري االساسي هو االلتزام بالالعنف      
في بعض األحيان فإن الطريقة األفضل لمعرفة ما في النوايا هـو اخـضاعها              "في حال ابرام هكذا اتفاق      

واعتبر بلير ان شهر ايلول المقبل مهم جدا غير انه وبشأن نوايا فلسطينية لطلـب االعتـراف        ".لالختبار
االمر االفضل هو ان نحصل على هذا االمر من خالل          " حدودا للدولة الفلسطينية قال    1967الدولي بحدود   

  ..".المفاوضات التي تبدو في المرحلة الحالية صعبة جدا
  4/4/2011، األيام، رام اهللا
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  لتقديم عرض سالم للفلسطينيين الوقت قد ينفد": نيويورك تايمز" .51

االميركية امس، انه مع التوهج الثوري الذي يجتـاح الـشرق           " نيويورك تايمز "ذكرت صحيفة   : )أ ش أ  (
االوسط تتعرض اسرائيل لضغط متصاعد لتقديم عرض بعيد المدى للفلسطينيين أو مواجهـة تـصويت               

 .فلسطين كعضو تشمل أراضيه الضفة الغربية كلها وغزة والقدس الـشرقية          لالمم المتحدة يرحب بدولة     
) سـبتمبر (السلطة الفلسطينية تحشد باطراد المساندة لقرار من هذا القبيل في أيلـول   "وقالت الصحيفة ان    

المقبل، وهي خطوة يمكن أن تضع اسرائيل في مشكلة ديبلوماسية حيث ستكون اسرائيل في هذه الحالـة                 
ا تخص عضو زميل باالمم المتحدة وهي أرض تسيطر عليها واستوطنتها على مدى أكثر من               تحتل أرض 

  ".أربعة عقود وتتوقع أن تحتفظ ببعضها في اي حل لدولتين
   4/4/2011، المستقبل، بيروت

  
  ويبعث برسائل مبطنة عن تعرضه لضغوط" مرتبك"مقال غولدستون ": الحملة األوروبية" .52

ما جاء في مقال منسوب للقاضي ريتـشارد        " األوروبية لرفع الحصار عن غزة    الحملة  "استهجنت  : لندن
وقال رامي عبده،    .غولدستون، والذي حاول من خالله إيجاد المبررات للتخفيف من وقع جرائم االحتالل           

إن ما جـاء    " قدس برس "العضو في الحملة األوروبية التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها، في تصريح لـ              
القاضي غولدستون، يحمل دالالت واضحة بأنه رضخ لضغوط إسرائيلية، يبدو أنها طالت حتى             في مقال   

أضيق دائرة محيطة به، ولذلك يحاول التقليل من مضمون التقرير، الذي يحمل اسمه ويتقصى الحقـائق                
  .بشأن ما ارتكبه االحتالل من جرائم بحق الفلسطينيين

  4/4/2011، قدس برس
  

   غزالة تطلق أول جهاز حاسوب عربي يحمل مواصفات عالميةأبومجموعة : األردن .53
أطلقت مجموعة طالل أبو غزالة أمس أول جهاز حاسوب محمول عربي :  إبراهيم المبيضين-عمان 

وسيحمل الجهاز الجديد، الذي  .يحمل ألول مرة عالمة تجارية عربية بتصميم واستثمار عربي كامل
، لتطرحه المجموعة "تاجي توب"تعليمية والطالب، اسم سيستهدف على وجه الخصوص القطاعات ال

مزوداً بأعلى المواصفات الفنية لألجهزة من الفئة نفسها، كمشروع لخدمة المجتمع وبشراكة مع شركة 
  .، التي دعمت الجهاز بالبرامج التشغيلية واألساسية المرخصة وبأسعار تفضيلية"مايكروسوفت األردن"

  4/4/2011الغد، عمان، 
  

   بليون دوالر127روات أغنياء العرب ث .54
ارتفع حجم ثروات العرب هذا العام وزاد عددهم، مع بدء انحسار األزمة الماليـة  :  دالل ابوغزالة -دبي  

  .العالمية التي انعكست سلباً على قيمة األصول العربية في الخارج خالل العامين الماضيين
 بليونيراً هـذا العـام، ووصـل        34 األثرياء بلغ    الصادرة أمس، إلى أن عدد    » فوربس«وأشارت قائمة   

، على رغـم االضـطرابات   2010 بليون في 115.3 بليون دوالر، مقارنة بـ127مجموع ثرواتهم إلى  
وبرز كل من المملكة    . السياسية في المنطقة، وهروب جزء كبير من رؤوس األموال العربية الى الخارج           

  . العربية المتحدة والكويت كأهم أقطاب الثروات العربيةالعربية السعودية ومصر ولبنان واإلمارات
 في كل من الدولتين، وما      8وتربعت السعودية ومصر على عرش قائمة األثرياء العرب حيث بلغ عددهم            

العالمية، وجاء  » فوربس«زال األمير الوليد بن طالل على رأس القائمة العربية، لكنه تراجع على قائمة              
  .  بليون دوالر العام الماضي19.4 بليون دوالر، مقارنة بـ19.6عام بثروته البالغة  هذا ال26في المركز 
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وشهدت مصر دخول أسماء جديدة على قائمتها، وهم ياسين ويوسف ومحمد منصور الذي احتل مرتبـة                
 17 عالميـاً والمرتبـة   595 بليون دوالر، والتي وضعته في المرتبـةَ        2أعلى من أخويه بثروته البالغة      

  . بياًعر
 بليون دوالر في المرتبة األولى على القائمة المصرية، وفـي           5.6وجاء ناصف ساويرس بثروته البالغة      

 عالمياً والمرتبة السابعة عربياً، وحجز محمد الفايد وعائلته والذي دخل القائمة ألول مـرة               182المرتبة  
  . عربيا32ًة  عالمياً والمرتب993 بليون دوالر، المرتبة 1.2بثروته المقدرة بـ

، فتظهر قائمته تركز الثروات في      6أما لبنان الذي احتل المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد أثريائه البالغ             
 بليـون دوالر    2.8أيدي عائلتين هما آل ميقاتي، وقد حاز رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بثروته البالغـة               

ـ  409الصدارة على القائمة اللبنانية، فجاء في المرتبة          عربياً، وعائلة آل الحريري، األخوة      10 عالمياً وال
ـ  459األربعة، حيث حاز بهاء الدين الحريري، األخ األكبر واألكثر ثراء، المرتبة              عربياً  13 عالمياً وال

  .  بليون دوالر2.5بثروة بلغت 
ى صدارتها عبد العزيز    ، اعتل 4واحتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة إذ بلغ عدد أثريائها            

ـ   ـ  420 بليون دوالر، ما وضعه في المرتبة        2.7الغرير وعائلته ب  عربياً، وهـذا يظهـر      12 عالمياً وال
  .  بليون دوالر3.5تراجعاً عن العام الماضي إذ بلغت ثروته حينها 

صر الخرافي  ، احتل فيها نا   3وفي المرتبة الرابعة جاءت الكويت من حيث عدد األثرياء الذين بلغ عددهم             
ـ   ـ  77 بليون دوالر محرزاً المرتبة      10.4وعائلته القمة ب  عربياً، وشهدت قائمـة الكويـت       4 عالمياً وال

 بليون دوالر لكل منهما محرزين المرتبة       1.4رجوع اسمين لها هما قتيبة الغانم وبسام الغانم بثروة تبلغ           
  .  عربيا28ً عالمياً والـ879

وجود أثرياء عرب مقيمين خارج     «خلود العميان،   » لشرق األوسط  ا -فوربس«وأوضحت رئيسة تحرير    
الوطن أو يحملون جنسيات غير عربية، احتفظنا بأسمائهم في قائمة أثرياء العرب، وهم البليونير اللبناني               

 بليـون   12.3 عالمياً، وعربياً في المرتبة الثانية، وتبلغ ثروته         63جوزيف صفرا الذي جاء في المرتبة       
  . و مقيم في البرازيلدوالر، وه

 بليون  2.1 عربياً، وتبلغ ثروته     16 عالمياً و  564أما البليونير األردني زياد المناصير، فجاء في المرتبة         
 19 عالمياً و  692والبليونير العراقي األصل نظمي أوجيه جاء في المرتبة         . دوالر، وهو مقيم في روسيا    

والبليونير السوداني محمد إبراهيم الـذي      . لمملكة المتحدة  بليون وهو مقيم في ا     1.8عربياً، وتبلغ ثروته    
 بليون دوالر، وهو مقيم في المملكة       1.8 عربياً أيضاً، بثروته التي تبلغ       19 عالمياً و  692جاء في المرتبة    

 عالميـاً   736والبليونير السوري أيمن أسفاري الذي دخل القائمة للمرة األولى وجاء في المرتبة             . المتحدة
  .» بليون دوالر1.7 عربياً وتبلغ ثروته 22والـ

 4/4/2011الحياة، لندن، 
  

  الشعب يريد إقصاء عباس .55
  عبد الحليم قنديل

هي لحظة تاريخية بامتياز في حياة األمة، حيث تتدافع الثورات العربية السلمية، وتفلت األحـوال مـن                 
وال تبـدو األحـوال   . ى تتقـدم قبضة الركود، ويحتدم الصدام ـ بالنار والدم ـ بين قوى تتراجع وأخر  

الفلسطينية معزولة عن سياق اللحظة، وعن تفاعالتها الموارة، فقد وصل الحال الفلسطيني إلى المـأزق               
من زمن، وبدت سلطة أوسلو كأنها من اآلثار الدارسة، وبدا الرئيس عباس كأنه مومياء محنطة، تلعـب                 

ة جدا، ويخيره نتنياهو ـ بالنص ـ بين االتفاق   الحوادث ضده، ويستخف به اإلسرائيليون بطريقة رسمي
مع إسرائيل أو االتفاق مع حماس، ويقول له في وضوح ما يتعين عليه فعله، وهو أن االتفاق مع إسرائيل              
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وبالطبع، ال يعرض نتنياهو أي اتفاق تسوية، ويقصد باتفاق عباس مع إسرائيل ما هـو مفهـوم                 . أفضل
د حماس، وبديال عن العمل مع حماس ضد إسرائيل، وهو ما يعنـي             للكل، وهو أن يعمل مع إسرائيل ض      

ـ بصريح العبارة ـ أن إسرائيل ضد أي اقتراب لعباس من حماس، وضد إنهاء االنقـسام الفلـسطيني،    
وتتخوف من زيارة عباس المزمعة إلى غزة، واللـــقاء مع قيادة حماس هناك، والبحث عن صـيغة                

الفيتو اإلسرائيلي ليس جديدا، وإن كان معلنـا بأوضـح          . وحدة الوطنية مصالحة فلسطينية تستعيد زخم ال    
األلفاظ هذه المرة، والفيتو األمريكي داعم لإلسرائيليين كالعادة، وضاغط بقـوة مئـات الماليـين مـن                 
الدوالرات الممنوحة لسلطة الرئيس عباس، وهو ما يضع عباس في القيد مـن جديـد، ويـشل حركتـه             

ه الطرق، ويدفعه لخانة العزلة التامة، فقد قطع الرجل كل رابطة تربطـه بـالحس               السياسية، ويغلق علي  
الفلسطيني المقاوم، يرفض العودة لسالح المقاومة، ويرفض الدعوة النتفاضة فلسطينية ثالثـة، ويتحـدث              
عن سالم ومفاوضات ال وجود له وال لها، فقد تضاعف االستيطان اإلسرائيلي بمعدل أربع مـرات فـي                  

 األخير وحده، وبدت واشنطن كأنها تترك عباس ألقداره، فلديها ما يشغلها أكثر، لديها حيرة إعـادة                 العام
ترتيب األوراق مع مفاجآت الثورات الزلزالية في المنطقة، وتهاوي العروش والكروش، التـي خبـرت               

 تخلت عن الضغط .كيفية التعامل معها لعقود، ولديها ـ أي واشنطن ـ أولوية االلتزام برغبات إسرائيل  
المظهري على إسرائيل في قضية االستيطان، وسارع أوباما الستخدام الفيتو المعتاد ضد مشروع قـرار               

أغلق أوباما ملف مفاوضات إسرائيل مع عباس،       : مخفف يدين التوسع االستيطاني اإلسرائيلي، وباختصار     
ة البيت األبيض، بينما عباس حائر في       وتفرغ الستعادة شعبيته األمريكية، وعلى أمل الترشح مجددا لرئاس        

رئاسته المنقضية مدتها، وال يطلب منه غير مواصلة تقديم الخدمات األمنية لإلسرائيليين، وتجنيد جهازه              
األمني لمطاردة المقاومين في الضفة الغربية والقدس، وإصدار اإلدانات الروتينية لكـل عمليـة فدائيـة                

باس ـ إذن ـ ضائع في ركام الحوادث، ولم يعد قادرا على تعويم   ع. فلسطينية تجري ضد اإلسرائيليين
نفسه إسرائيليا، فقد انتهى اإليحاء بوجود تفاوض ما، أو مكوكيـات تـذهب وتجـيء إلـى رام اهللا، أو                    

، 'ويكيلـيكس 'موضوعات يجري بحثها، أو االدعاء بالعمل من أجل إنهاء االحتالل، وبـدت تـسريبات               
زيرة، وما جرت إذاعته من وثائق المفاوضات المخزية، ثم صدامه مع محمـد             وبعدها تسريبات قناة الج   

دحالن الذي انتهى إلى نتيجة صفرية، بدا كل ذلك وغيره، مما يؤذن بنهاية دور عباس، وهذا ما يفـسر                   
مناوراته األخيرة، وإعالنه االستعداد لزيارة غزة، واللقاء المباشر مع قيادة حماس هناك، وعلـى أمـل                

شخصه الغارق، أو زيادة سعره في بورصة اإلسرائيليين واألمريكيين، واإليحاء بأنه قد يسبب لهم              تعويم  
مشكلة ما، وهو اإليحاء الذي رد عليه نتنياهو بعنف وصالفة ظاهرة، فقد تعامل مع عباس كأنه مجـرد                  

ج مـن بيـت   وزير في حكومته اإلسرائيلية، وهدد بإخراجه من بيت العطف، وعقابه على احتمال الخرو   
الطاعة، وهو ما يزيد من حرج عباس الذي فقد سنده المصري مع خلع مبارك، ومع خروج اللواء عمر                  
سليمان من منصب رئيس المخابرات المصرية، ثم نـــهاية سليمان المأساوية إلى عزلة موحشة فـي               

 يعنـي أن ورقـة      خريف العمر، وبعد أن أطاحت به الثورة المصرية الشعبية مع رئيسه مبارك، وهو ما             
المصالحة المصرية ذهبت عمليا إلى خبر كان، وبعد أن غاب الرعاة المصريون القدامى عن المـسرح،                
والذين ظاهروا عباس على حماس، وطرحوا على حماس شروطا مما ال يقبل، وشفعوا الشروط بضغوط               

طع خطـوط الـدعم   ميدان تضيق الخناق على حماس، وتحكم الحصار على سلطتها في غزة بالذات، وتق        
عن مقاوميها، وتفرض عليهم أولويات األمريكيين واإلسرائيليين، أو اتصال المـشاركة المـصرية فـي               

وعلـى  . المجهود الحربي اإلسرائيلي لخنق غزة، وتصفية نفوذ حماس وتشكيالتها العـسكرية المقاومـة            
ثورة المصرية الشعبية،   العكس من حال عباس، تبدو حماس في حال انتعاش بأثر من تطورات أعقبت ال             

فقد آلت سلطة السياسة في القاهرة إلى قيادة الجيش المصري، واألخيرة ال تبدو مستعدة لمواصـلة خـط                  
مبارك، وال إلعطاء األولوية لخدمة إسرائيل على حساب حماس والفلسطينيين، صحيح أنهـا تتعـرض               

مـصر الوطنيـة، وفـي الـسباق        لضغوط أمريكية ظاهرة، لكنها تحاول استخالص أولوية ما لمصالح          
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المتدافعة فصوله، بدا طي صفحة أحمد أبو الغيط مما له مغزى ال يخفى، فأبو الغيط، وزيـر الخارجيـة                   
المصري المقال، كان عدوا لحماس، ومشهورة هي تصريحاته المخزية عن كسر أرجل الفلـسطينيين إن               

ير الخارجية الحالي، من ذات المدرسـة       هم عبروا الحدود إلى مصر، في حين ال يبدو نبيل العربي، وز           
اإلسرائيلية في الدبلوماسية المصرية، فالعربي قريب من إيحاءات لقبه، دبلوماسـي مـصري وطنـي،               
وعظيم الكفاءة في أداء مهامه، وال يقبل دور الدمية الذي ارتضاه أبو الغيط، خاصة بعد تداعي نفوذ عمر                  

الحقـــيقي، وبدت تصريحات نبيل العربي األولى ممـا        سليمان الذي كان يلعب دور وزير الخارجية        
يدل على تطور تدريجـــي في الموقف المصري، فقد أنهى الرجل قصة العداء األرثوذكـسي لـدور                
إيران، وأوحى باتجاه لتحسين العالقة مع طهران، بل واالســتعداد للتواصل مع حزب اهللا، وهـو مـا                 

 ظهور الوزن الراجح للتيار اإلسالمي على الساحة المصرية،         يبدو انفتاحا يشمل حماس أيضا، خاصة مع      
وما يبدو من عالقة تفاهم بين جماعة اإلخوان والمجلس العـسكري الحـاكم برئاسـة المـشير حـسين                   
طنطاوي، وكلها تطورات تضيف لبيئة تفاهم أفضل مع قيادة حماس، وهو ما عبر عنه محمود الزهـار                 

في قيادة الداخل، الذي كان أول مسؤول حماسـي بـارز يـدعى             وزير خارجية حماس، والرجل القوى      
لزيارة مصر بعد الثورة، وترتب له لقاءات على مستويات مميزة، وعلـى خلفيـة التحـذير المـصري                  

والتفاصيل على الجبهة المصرية كثيـرة، وقـد ال يستحـسن    . إلسرائيل من شن حرب مجددة على غزة 
أن عزلة حماس تنفك مصريا، بينما عزلة عبـاس تـزداد،           : ةالخوض في تشابكاتها اآلن، ربما الخالص     

حتى لو جرت دعوته ورجاله لزيارة القاهرة، كما هو معتاد بروتوكوليا، فلم يعد الوسيط المصري كمـا                 
كان بالضبط، لم يعد ذلك الطرف الضاغط على حماس لحساب عباس، وهو ما يعني أن حوار حمـاس                  

 الفلسطينية الداخلية، وهي تميل، أيضا، لمصلحة سياسة حمـاس،          وعباس صار مرتبطا أكثر بالمعادالت    
وتخذل عباس، فكل الفصائل المؤثرة ميدانيا ـ عدا حال فتح المأزوم ـ أقرب لتقبـل الـوزن المميـز      
لحماس، وهيئة الثوابت الفلسطينية، وهي تضم أغلب الشخصيات الفلسطينية الوطنية، هذه الهيئة تخاصـم   

الشعب يريـد   ( الشباب الفلسطيني تميل باطراد للربط الوثيق المستحق بين شعار           تنازالت عباس، وحركة  
، وهو ما يضيق الخناق أكثر على عباس، ويحاصر         )الشعب يريد إنهاء االحتالل   (وشعار  ) إنهاء االنقسام 

مناوراته، ويكشف استحالة عودته عن خدمة إسرائيل إلى خدمة الكفاح الفلسطيني، ويخلق شعورا أقرب               
  ).الشعب يريد إقصاء عباس(عار قد يتطور إليه المزاج الفلسطيني، وهو أن لش

  4/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  ورطة حماس في سورية .56
  ياسر أبو هاللة

هل يمكن لقيادة حماس أن تنتقل إلى القاهرة؟ هذا السؤال لم يكن مطروحا مـن               : يمكن طرح سؤال كبير   
. ان حماس عن األوضاع في سورية، يشي بعـبء االستـضافة          فبي. بعد سقوط مبارك يمكن طرحه    . قبل

وهي امتداد عضوي وفكري لجماعة اإلخوان      . فاألصل أن حماس ال تتدخل في الشؤون الداخلية العربية        
 الذي ينص على إعدام كل من انتمـى لجماعـة           49وقانون  . المسلمين المعارض األساسي لنظام البعث    

البيان ال يقول شيئا مهمـا، وتمنـى        . ويمكن تطبيقه على قيادة حماس    اإلخوان المسلمين ما يزال فاعال،      
  .لكن من حق المعارضين لحماس أن يعتبروه وقوفا إلى جانب النظام. الخير لسورية

فـي سـورية ال     . وكانت أسعد الناس بسقوط نظام مبارك وبن علي       . وقفت حماس مع الثورات العربية    
 داعم حقيقي للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، ودفع النظام          فسورية. يتوقع لها أن تتخذ نفس الموقف     

وهو مصنف ضمن الدول الراعية لإلرهاب ليس ألنه قمع المعارضة في الداخل، بـل              . كلفة عالية لذلك  
وتستطيع سورية أن تبيع المقاومات أو تساوم عليها، لكنها ظلت ملتزمـة بموقفهـا              . ألنه يدعم المقاومة  
وبما أن الدول ليست جمعيات خيرية، فإن سـورية تحـاول           . اإلسرائيلي-اع العربي التاريخي في الصر  
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االستفادة من موقفها الممانع في مواجهة االحتجاجات، أو الثورة، سواء في عالقتها مع حماس أم تركيـا                 
كان موقف رجب طيب أردوغان ال يقل حرجا عن موقف خالد مشعل عندما تحدث عن اتصاله                . أم قطر 
وهذا الحرج ينطبق على    .  السوري، فذلك الموقف مختلف كثيرا عن موقفه من الثورة في مصر           بالرئيس

  .وامتد الحرج إلى المعارضة األردنية التي تغاضت عما يحدث في سورية، دعما لممانعتها.  قطر أيضا
مكانه على العكس، بإ  . يخطئ النظام السوري عندما يعتقد أن حماس تستطيع أن تدعمه في مواجهة شعبه            

فعلى رغم أجـواء االحتقـان      . أن يستثمر عالقاته في حماس وتركيا وقطر من أجل تفكيك لغم الطائفية           
المذهبي التي عبرت عنها اتصاالت تتهم عناصر إيرانية ومن حزب اهللا بقمع المتظاهرين، إال أن أحدا لم                 

  .يتهم حماس أو تركيا
 المعارضة حزب اهللا بقمعها، وهذه لعبـة سـخيفة          أجواء الشحن المذهبي مفهومة، حتى في إيران اتهمت       

حماس حركـة سـنية،     . حزب اهللا ما يشغله عسكريا وأمنيا وسياسيا       لدى. تستدر دعم اللوبي الصهيوني   
وهي تحظى بثقـة الطـرفين      . وهي امتداد عضوي لجماعة اإلخوان المسلمين التي قاتلت النظام وقاتلها         

  .رسمي وشعبيوقادرة على فتح قنوات حوار على مستوى 
إن معاداة إسرائيل ال تعطي ضوءا أخضر ألحد لقمع الناس، سواء كان عبدالناصر أم حماس أم صـدام                  

الناس التي تعارض النظام، وهو يعرف جيدا، أكثر منه جذرية في عداء            . حسين أم إيران أم بشار األسد     
مرار المواجهـة مـع العـدو       وهم مستعدون للمصالحة مع النظام في ظل الديمقراطية واست        . الصهيونية
  ".ودي جيشك للجوالن.. يا ماهر يا جبان"لذا هتفوا وهم يحملون قتالهم في درعا . الصهيوني

ولم نسمع كالمـا إيجابيـا      . في مصر تبين بعد الثورة أن الموقف من إسرائيل تغير من تحالف إلى جفاء             
رحيل إلى القاهرة إن وصلت الضغوط      ولذا على حماس أن تفكر جديا بال      . فقط عن غزة، وإنما عن إيران     

  .المؤكد أنها لن تكون. عليها إلى درجة أن تكون في مواجهة الشعب السوري
  4/4/2011، الغد، عمان

  
  الى اين قضية فلسطين بعد التحوالت العربية؟ .57

  عصام نعمان. د
ـ      . تعم الحراكات الشعبية نحو عشرة أقطار عربية       رب وتعميـق   ومع تمدد الحراكات في المشرق والمغ

شعاراتها وأهدافها، سياسياً واجتماعياً، كما في مصر وتونس، نشأت عنها تداعيات وتأثيرات فاضت على              
في فلسطين المحتلة، يتابع أطراف الصراع، على ضـفتيها         . ما حولها وأسهمت في توليد تحوالت الفتة      

خلـصون منهـا نتـائج ودروسـاً،        العربية والصهيونية، الحراكات الشعبية وتداعياتها، ويحللونها ويست      
من مراجعة الواقعات والممارسات ذات الـصلة، تـستبين         . ويرسمون في ضوئها مواقف واستراتيجيات    

على الصعيد الفلسطيني، اتخذ الحراك الشبابي في قطاع غـزة والـضفة            : الظاهرات واالتجاهات اآلتية    
، وحثّ القيادات على تجـاوز مظـاهره        الغربية صورة االعتراض الشديد على ظاهرة االنقسام السياسي       

كما أسهم الحراك الشبابي في تزخيم الدعوة الى مصالحة         . المفرقة باتجاه ترميم الوحدة الوطنية وتصليبها     
. من اجل إقامة حكومـة موحدة تُشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية           ' حماس'و' فتح'حركتي  

كيف يمكن ان يكـون محمـود عبـاس    'بقوله، ' حماس'و' فتح'بنيامين نتنياهو استهجن مشروع مصالحة   
؟ الى  'التي ترغب في القضاء علينا    ' حماس'مؤيداً للسالم مع اسرائيل، وفي الوقت نفسه، مؤيدا للسالم مع           

ذلك، تتابع السلطة الفلسطينية جهودها الرامية الى الحصول على أوسع تأييد دولي لمشروعها الرامي الى               
. 1967سبتمبر القادمة بدولة فلسطينية مستقلة في حـدود عـام           / متحدة في دورة ايلول   اعتراف االمم ال  

يواكب سعي السلطة الفلسطينية في هذا السبيل معارضة صهيونية متزايدة، تمثلت بتهديد بنيامين نتنياهو              
ـ                ة للفلسطينيين باتخاذ خطوات عقابية احادية الجانب في حال االستحصال على اعتـراف اممـي بالدول

وقد تردد ان الخطوات العقابية ربما تتمثل بفرض القانون اإلسرائيلي على الضفة الغربيـة، او               . المرتجاة
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هكذا يتضح ان   ). 29/3/2011' هآرتس'صحيفة  (ضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الى اسرائيل         
 ذات تأثير متبـادل علـى       كال الجانبين، الفلسطيني واالسرائيلي، يقف على عتبة اتخاذ قرارات مصيرية         

على الصعيد االسرائيلي، تبدو القيادة االسرائيلية العليا، السياسية والعسكرية، قلقة ومرتبكـة ازاء   . كليهما
. الحراكات الشعبية، والسيما ما يتعلق منها بمصر وسورية، وانعكاساتها المحتملة على الساحة الفلسطينية            

تبقى ملتزمة في المستقبل المنظور بمعاهدة الصلح معهـا، إالّ          فهي وإن كانت قد اطمأنت الى ان مصر س        
فمعبر رفح سيفتح امـام اهـل       . انها تشعر بأن سياسة القاهرة حيال المعابر واالنفاق سيطرأ عليها تعديل          

غزة بصورة دائمة، وعينا مصر ستتغاضيان عن عشرات االنفاق التي تمد قطاع غزة بأسـباب الحيـاة                 
 وصول احد صواريخ المقاومة الفلسطينية اخيراً الى ضواحي تل ابيـب، اضـطرت              بعد. المقاومة... و

االول يقضي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع         : القيادة االسرائيلية الى المفاضلة بين خيارين     
الثاني يقضي بـشن سلـسلة      . غزة إللحاق اضرار بشرية ومادية جسيمة به، وإعادة تثبيت مفهوم الردع          

يـديعوت  'صحيفة  (ات تدمير واغتياالت مؤثرة، انما من دون التسبب بتصعيد لالوضاع في المنطقة             عملي
اهتمام اسرائيل بالحراكات الشعبية يتعدى انعكاساتها على قطاع غزة وجهود          ). 24/3/2011' احرونوت

ذلك انها  . رمتهاالسلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطينية مستقلة، ليشمل المنطقة ب           
ان الثـورات والحـروب فـي    ) 26/3/2011(' هآرتس'تتوقع، كما كشف المحلل السياسي الوف بن في    

فالحدود التي وضـعتها    . الدول العربية لن تؤدي الى تغيير المنطقة فقط، بل ستعيد ايضا رسم خريطتها            
نية توشك ان تتغير، ما يؤدي الـى        الدول الكبرى التي تقاسمت في ما بينها افريقيا واالمبراطورية العثما         

وتؤمل اسرائيل بأن تُحسن انتهاز الفرص      . ظهور دول جديدة في السودان والعراق وفلسطين وشرق ليبيا        
المترتبة على ظهور دول جديدة لالستفادة منها، بل لالسهام ايضا في توجيه عملية تفكيـك دول الـشرق                 

ى الصعيد العربي، يبدو المستقبل غامضاً بل عصياً علـى          عل! االوسط لزيادة قوتها ونفوذها في المنطقة       
ذلك ان الحراكات الشعبية التي تعصف باالقطار العربية ما زالت في بدايتها، وقـد تجـري                . االستشفاف

في مصر، تجددت الـروح الـشبابية       . مياه كثيرة تحت الجسور قبل ان تكتمل فعاليتها وتتضح نتائجهـا         
لناهضة بمتطلبات الحشد والتعبئة، فأمكن جمع مئات االالف في ميدان التحرير           الدافعة للحراك الشعبي وا   

والسيما لجهة محاكمـة حـسني مبـارك        '  يناير 25تراجعٍ عن مبادئ حركة     'من  ' انقاذ الثورة 'من اجل   
في سورية، يواجـه نظـام حـزب     . ورموز الفساد في نظامه، والمماطلة في اطالق المعتقلين السياسيين        

يي المؤامرة واالصالح معاً، من دون ان يتضح ما اذا كانت االصالحات التي تأخر النظام في                البعث تحد 
إقرارها ستنال رضا المحتجين والمتظاهرين بعد تنفيذها، ام انها ستكون سبباً لتوسيع دائرة االعتـراض               

هلية طويلة االمد،   اما في ليبيا واليمن، فظاهر الصراع يشير الى امكانية تطوره الى حرب ا            . والمعارضة
ثمة دالئل متعددة تشير الى ان دول امريكا وأوروبا،         . ال يمكن التكهن اليوم بما يمكن ان ينجم عنها غداً         

كما اسرائيل، دخلت بشكل او بآخر، على خط الصراع في معظم االقطار التي تعصف بهـا حراكـات                  
مخاطر جمة تهدد وحدة أقطار عدة كمـا  شعبية، وان تدخالتها ليست، بطبيعة الحال، بريئة بل هي تشي ب          

هل يمكن استشراف الخطوط الرئيسة لما يمكن ان تتجه اليه التطـورات والتحـوالت     . مواردها الطبيعية 
الماثلة؟ لعل قضية فلسطين، بما هي نقطة تقاطع عدة سياسات وصراعات عربيـة واقليميـة ودوليـة،                 

بادىء االمر، التركيز على واقعات وتحوالت بالغة       يقتضي،  . المدخل االقرب واالهم للجواب عن السؤال     
أوالها، ان التحالف اليميني ـ الديني الحاكم في الكيان الصهيوني ليس في صدد التراجع عـن   : الداللة 

المكتسبات التي حققها بالحرب واالحتالل في ارض فلسطين التاريخية، إالّ في اضيق الحـدود وبمـا ال                 
ال حل الدولتين، وال الدولة ثنائيـة القوميـة، وال حتـى            . ن النهر الى البحر   يتعارض مع هيمنته عليها م    

 في المئة من مـساحة الـضفة الغربيـة،          60الدولة المنزوعة السالح ذات الحدود المؤقتة على اقل من          
في المقابل، ما عاد خيار مفاوضة      . هذا يجعل خيار المفاوضات غير ذي موضوع      . يعتبرها مخرجاً جدياً  

حتى جماعة السلطة الفلسطينية اسقطته معتمدةً بدالً منه خياراً آخر هو           . ل مقبوالً لدى الفلسطينيين   اسرائي
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' حـدود 'االستحصال من الجمعية العامة لالمم المتحدة على اعتراف صريح بدولة فلسطينية مستقلة على              
 فيها الى اتهام الواليـات      ثانيتها، مع اندالع الحراك الشعبي في سورية ونزوع نظام البعث         . 1967العام  

ال بـشار   . المتحدة، ومن ورائها اسرائيل، بالتآمر عليه، ما عاد خيار السالم بين اسرائيل وسورية وارداً             
االسد يريده اصالً وال اسرائيل بإمكانها االستعاضة به عن انهيار مفاوضاتها العبثية مـع الفلـسطينيين،                

 حزب اهللا عقـب سـقوط حـسني         - ايران   -حور سورية   وخصوصاً بعد ازدياد المخاطر المشعة من م      
الدولية لكونها آخر دولة محتلـة فـي العـالم          ' شرعيتها'ثالثتها، ان اسرائيل تعاني من انحسار       . مبارك

وتسيء، فوق ذلك، معاملة الفلسطينيين، وثبوت ذلك بعدة قرارات ووثائق دولية لـيس آخرهـا تقريـر                 
ئها الى الحرب، مرة اخرى، لتطويع اعدائها، وال سيما بعد تنـامي            ذلك كله يعقّد مسألة لجو    . غولدستون

على إلحاق اضرار بشرية ومادية بالغة بها فـي حـال           ) فضالً عن سورية ايضا   (قوة حزب اهللا وقدرته     
لذلك تفضل اسرائيل اعتماد خيار الردع الرامي الى لجم العدو مـن دون حملـه               . اعتمادها خيار الحرب  

لى ان ذلك ال يمنعها، في حال توفر ظروف اقليمية مالئمة، من اللجوء الى الحرب               ع. على الرد بالحرب  
رابعتها، ان الواليات المتحدة ليست في وضـع يمكّنهـا مـن دعـم     .  لتحقيق اهداف استراتيجية متقدمة   

الفلسطينيين للحصول على اعتراف من االمم المتحدة بدولتهم، وال دعم اسرائيل في حرب حاسمة ضـد                
طينيين والعرب الذين يدعمونهم، وإن كانت ستمتنع عن الوقوف ضد اسرائيل فيما اذا شنت الحرب               الفلس
كل ذلك سببه حرص باراك اوباما على مراعاة اليهود االمريكيين لضمان فوزه بواليـة رئاسـية             . عليهم
ليس في مقـدور   في ضوء هذه الواقعات واالحتماالت، ماذا يمكن ان يفعل الفلسطينيون وحلفاؤهم؟            . ثانية

الفلسطينيين وال حلفائهم في الوقت الحاضر اللجوء الى خيار الحرب ضد اسرائيل، بالنظر الى واقع عدم                
غير انهم وحلفاءهم قادرون على ردع العدو الصهيوني فـي حـال   . التكافؤ العسكري والتكنولوجي معها   

 االستعاضة عن خيار الحرب ببدائل      شن الحرب عليهم وتكبيده قدراً كبيراً من االضرار ما يجعله يفضل          
غير ان مواجهة احتمال الحرب الصهيونية وضرورة االستعداد للرد عليها بالردع الـشامل مـن         . اخرى

جهة، ومجابهة سياسة اسرائيل الرامية الى تهويد القدس الشرقية وقسم كبير من الضفـة الغربيـة مـن                 
اعتماد استراتيجية مواجهة تقوم على المرتكـزات       ) وحلفائهم  (جهـة اخرى، تفرضان على الفلسطينيين      

استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بمصالحة شاملة بين الفصائل واالحـزاب علـى اسـاس              ) أ: (اآلتية  
الثوابت الوطنية والحقوق غير القابلة للتصرف، والعودة الى اعتماد خيار المقاومة، المدنية والميدانيـة،              

الجهاد ضد العدو الصهيوني، وإقامة حكومة وطنية جامعة مهمتهـا اجـراء            بحسب ما تقتضيه متطلبات     
اسـقاط  ) ب. (انتخابات تشريعية ورئاسية، بعدها إقامة حكومة اتحاد وطني لمواجهة التحـديات الماثلـة            

سياسة التفاوض مع العدو، بالعمل للحصول على اعتراف من االمم المتحدة بدولة فلسطينية سيدة مستقلة               
، وفق صيغة االتحاد من أجل السالم، وذلك عمالً بمبدأ حـق            1967 خطوط وقف النار للعام      على اساس 

الشعب الفلسطيني بإقامة سلطة وطنية على اي جزء من ارضه يجري تحريرها من العدو، مع التمـسك                 
بتحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر الى البحر بقوى الداخل الثـائر وقـوى الـشتات الفلـسطيني                  

مع قيام الدولـة الفلـسطينية بقـرار        ) جـ. (لمساند، وبالتحالف مع قوى المقاومة والممانعة في المنطقة       ا
دولي، يصبح االحتالل االسرائيلي غير شرعي بالمطلق، فتكون مواجهته شرعية وواجبة بكل الوسـائل              

ا فـي حمـأة انتفاضـة    هكذا تجد اسرائيل نفسه  . المتاحة، وفي مقدمها المقاومة المدنية والعصيان المدني      
وعرب الضفة والقطاع، ووسط حـصار سياسـي وتنديـد          ) 1948(شعبية شاملة يقوم بها عرب الداخل       

في حال تمادت اسرائيل في رفضها تنفيذ القرار الدولي، يكون من حق الدولة             ) د. (اخالقي اقليمي ودولي  
 القائم بين قوى المقاومة والممانعـة       الفلسطينية السيدة والمستقلة ان تتعاون مع، وان تنخرط في التحالف         

في المنطقة، وان تستفيد من امكاناتها السياسية واالقتصادية واللوجستية والعسكرية في الكفـاح لتثبيـت               
  .هذه المقاربة مطروحة للمناقشة. سيادتها على ارضها، ومن ثم لتحرير كامل التراب الفلسطيني

  4/4/2011، القدس العربي، لندن
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  دام اليقين الدفاع على المبادىءعصر انع .58
  دوري غولد

اسرائيل تدخل في فترة صعبة جدا في السنة القريبة القادمة، حين تضطر للرد علـى ضـغوط اقليميـة                   
  . ودولية متعارضة تماما

من جهة، االنتفاضات الجارية في ارجاء العالم العربي تبدأ باثارة القلق العميق في اوساط المراقبين فـي                 
 اذار اعترف وزير الدفاع     22هكذا، مثال، في    ". اليوم التالي "لنسبة للواقع الذي سينشأ هناك في       الغرب با 

اعتقد ان علينا أن نكون يقظين لحقيقة أن النتـائج          : "فقال" واشنطن بوست "روبرت غيتس في مقابلة مع      
ي الظالم وأحـد    نحن نتحسس خطانا ف   ... غير معروفة مسبقا، ومن غير الضرورة ان تكون النهاية جيدة         

  ".ال يعرف ماذا ستكون عليه النتائج
اذا طبقنا منطق غيتس بالنسبة السرائيل، فانها هي ايضا تقف امام عدم يقين استراتيجي تام مـن ناحيـة                   

  .مستقبل الشرق االوسط، االمر الذي يستدعي الحذر الكبير قبل أن تلتزم باي انسحاب
 اسرائيل نهج الحذر رغـم التطـورات فـي الـشرق            من جهة اخرى، ليس الجميع يوصون أن تواصل       

  . وحتى اصدقاء اسرائيل يطلبون منها تسريع المسيرة السلمية من خالل عرض تنازالت جديدة. االوسط
 –في الشهر الماضي تضغط بريطانيا، فرنسا والمانيا على االمم المتحـدة وعلـى االتحـاد االوروبـي                  

 فلسطيني وذلك على امل ان التأييد الدولي        –تفاق اسرائيلي    لرسم مسار ال   –وكالهما عضو في الرباعية     
االطـار المقتـرح    . لمطالب فلسطينية اساسية ستشجع ابو مازن على العودة الى المحادثات مع اسرائيل           

  .  نيسان15سيرفع الى طاولة الرباعية، يحتمل منذ اللقاء القادم في 
ان يتوصال الى اتفاق على الحدود، استنادا الى خطوط         وتدعي الدول االوروبية الثالثة بان على الطرفين        

هذا الموقف يسعى الى أن يحدد مسبقا نتائج المحادثات كثمن يجب دفعه من أجل جلب الفلـسطينيين    . 67
 اذار بانه حسب محافل اوروبيـة       17افادت في   " االيكونومست"المجلة البريطانية   . الى طاولة المباحثات  

  .لى اسرائيل جاء بالتنسيق مع البيت االبيضرسمية، الضغط المتصاعد ع
  "االخوان"قوة 

بينما من الصعب القول في هذه المرحلة الى أين ستؤدي االنتفاضات الجارية في العالم العربي، فقد بدأت                 
  . بعض الميول تتضح منذ االن

ودهـا لجمـع   التي اجتازت مسيرة تطرف مؤخرا، تنجح في جه" االخوان المسلمين"اوال، يبدو أن حركة     
في مصر، خالفا لسياسة البقاء في الظل التي حافظت عليها حـول الكفـاح السـقاط                . القوة في الساحة  

  . الرئيس مبارك، فانها االن تأخذ اكثر فأكثر في احتالل موقع القيادة
 الشباب العلمانيون في مصر، الذي كان يخيل وكأنهم قادة االنتفاضة في ميدان التحرير، هم ذوو تـأثير                

توصلوا الى تفاهمات هادئـة مـع الجـيش    " االخوان المسلمين"المحللون الخبراء يؤمنون بان     . اقل اليوم 
وهكذا، هذا الشهر، عندما تحدث رئيس الوزراء المصري الجديد، عصام شرف، في ميـدان              . المصري

  ". االخوان المسلمين"التحرير، وقف الى جانبه عضو مركزي في حركة 
" أدلة قاطعـة  "لوزراء معروف البخيت، اتهم في بث في التلفزيون االردني بان لديه            في االردن، رئيس ا   

االخـوان  "في بالده يشجعون االضطرابات ضد الحكومـة بالتنـسيق مـع            " االخوان المسلمين "على أن   
  . في مصر وسوريا" المسلمين
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االخـوان  "القاتـه مـع     في االردن لم ينف اتهامات البخيـت بع       " االخوان المسلمين "حمام سعيد، رئيس    
فـي  " اخـوانهم "في االردن في التشاور مع      " االخوان"في بلدان اخرى بل وادعى بان من حق         " المسلمين
  . سوريا

في ليبيا غـادروا لنـدن      " االخوان المسلمين " اذار بان زعماء منفيين من       25ان في   .ان.وافادت الـ سي  
زعيم الثورة الليبية اعترف بـان      . قوم بعد القذافي  لزيارة بنغازي، بهدف نيل دور لالخوان في كل نظام ي         

بعض االحزاب التي تقاتل ضد القذافي تتشكل من رجال الجهاد الذين قاتلوا القوات االمريكية في العراق                
  . الى جانب القاعدة

وجماعات اسالمية اخرى الى الحكم في المرحلة االولية هذه، فال          " االخوان المسلمون "وحتى لو لم يصعد     
بالتوازي مع عملية جمع القـوة، سـتجر        . يب أنهم سيصبحون جزءا من االئتالفات السياسية المستقبلية       ر

جيران اسرائيل الى منظومة عالقات اكثر اشكالية مع اسرائيل، لدرجة حتـى            " االخوان المسلمين "حركة  
  . نقطة دعم النشاط العسكري ضدها في المستقبل

   الدخول في الفراغ
الحالية من االحتجاج تضعف قدرة سيطرة االنظمة العربية على مناطق واسعة في بعـض              ثانيا، الموجة   

. في مناطق كثيرة سيخلق االمر فراغا سرعان ما ستمأله منظمات ارهابية كالقاعـدة            . من الدول العربية  
هذه العملية بارزة في اليمن، ولكنها تلوح بوضوح ايضا في مصر، وال سيما في شبه جزيـرة سـيناء،                   

  . يث تأثر البدو بالقاعدة وبحماسح
. في أثناء حرب العراق حاول جناح القاعدة في العراق ترسيخ مواقع متقدمة في مدينة اربـد االردنيـة                 

وتصدت قوات االمن االردنية لهذا التحدي، ولكن هل يمكن السرائيل بان تكون واثقة بان هذا سـيكون                 
  الحال دائما؟

 اسرائيل ملزمة بان ترد في نهاية المطاف على الواقـع علـى االرض              في عصر انعدام اليقين المتزايد،    
  . ال يمكنها أن تتخذ خطوات عديمة المسؤولية كما يقترحون عليها. فقط

 في الضفة الغربية لن يقسم القدس فقط، بل ويبقي اسرائيل أيضا            67انسحاب اسرائيلي كامل الى خطوط      
ستراتيجيا يسمح بدفاع ناجع في وجه التهديـدات، بـدءا          دون غور االردن الذي يشكل فاصال جغرافيا ا       

بالوسائل القتالية المتطورة التي استخدمت في العراق وفي افغانستان ولم تصل بعد الى الضفة الغربيـة،                
  .هذا الحاجز حيوي. وانتهاءا بمرور قوات مدربة شاركت في ميادين القتال للجهاد العالمي

الرأي .  الموجة الحالية النعدام االستقرار االقليمي وماذا تنطوي عليه     أحد ال يعرف كم من الوقت ستستمر      
  . يميل الى أننا نوجد فقط في بداية المسيرة التي ال بد ستطرأ عليها تغييرات كثيرة

احد ال يمكنه أن يضمن بان االنظمة على شرق اسرائيل ستبقى كما هي هناك بعد سنتين، خمس او عشر                   
د امكانية ان تحل مجموعات اسالمية متطرفة محل االنظمـة القائمـة االن فـي               ال يمكن استبعا  . سنوات

  .الدول المجاورة السرائيل
السرائيل توجد القدرة على الدفاع عن نفسها ضد طيف واسع من التهديدات التي يمكنها ان تثـور فـي                   

دود قابلة للدفاع كنتيجة االضرار الكبرى بحقها يمكن أن تنبع من واقع تتنازل فيه عن ح           . السنوات القادمة 
  .لضغوط خارجية

  3/4/2011 "سرائيل اليومإ"
  3/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  إستراتيجي" ذخر" .59

  اليكس فيشمان
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فليس أمراً يستهان به أن ينهض شـخص بمـستواه          . القاضي غولدستون رجل شجاع على نحو استثنائي      
كل عالمه، بما في ذلك اسمه الطيب والسمعة التـي          الرجل مستعد ألن يفقد     . فيعترف، أمام المأل، بالخطأ   

األمر األخير، الذي ينبغي إلسرائيل أن تفعله،       . جمعها، على أن يكون بوسعه أن يعيش بسالم مع ضميره         
كما أن عرضه كشخص    . اآلن، هو أن تنقض عليه، وان تعرضه كعدو للشعب اليهودي باعنا بثمن بخس            

  . هو سخافة–إلى اتهامه عندنا  مثلما سارعوا –غير متوازن ومتقلب 
. هذا الندم من غولدستون يعزز الموقف األخالقي إلسرائيل في العالم الحضاري أكثر من أي شيء آخر               

فأحد ال يتوقع أن يغير ندم غولدستون في شيء موقف العالم اإلسالمي من الجـيش اإلسـرائيلي ومـن                   
لرأي العام في الدول الحضارية التـي يتغلغـل         ولكن يمكنه وينبغي له أن يؤثر على مصممي ا        . إسرائيل

السم المناهض إلسرائيل فيها عبر حركات حقوق اإلنـسان، الخـضر، منظمـات اليـسار المتطـرف،                 
 فـي   –ارتبطت هذه الجماعات بالحركات اإلسالمية المتطرفة فخلقت        . والجماعات الهامشية على أنواعها   

 –هذا الـسم العنيـد      .  نزعاً لشرعية إسرائيل   –المتحدة  العديد من دول أوروبا وفي أجزاء من الواليات         
الذي ينتشر في بريطانيا، في ايرلندا، في اليونان، في اسبانيا، في فرنسا، في الشاطئ الغربي للواليـات                 

أعـضاء البرلمـان،    .  بات يصيب هوامش المؤسسات في هذه الدول       -المتحدة، وفي الدول االسكندنافية   
ثقفون، وسائل اإلعالم تهدد بأن تجعل إسرائيل دولة منبوذة إلى جانب كوريـا             الحكومات، الجامعات، الم  

ال احـد   . إلى غزة " أم كل األساطيل  "وهذه القوى تعد منذ اآلن لشهر أيار القريب القادم          . الشمالية وإيران 
  .يعرف كم سفينة ستكون هناك، ولكن هناك من يعتقد بأنها ستكون بالعشرات

وتصريحات غولدستون، إذا ما استغلت على نحـو        . لكراهية تجاه دولة إسرائيل   أشعل تقرير غولدستون ا   
فضالً عن ذلك فإن ندم غولدستون يمكن أن يستخدم ذخيرة لألغلبية           . سليم، يمكنها أن تبرد هذه الكراهية     

دما  الفلسطيني ولكن عن   –الصامتة في الدول الغربية التي في واقع األمر غير مكترثة بالنزاع اإلسرائيلي             
تشاهد التلفاز وتسمع زعماءها، تفهم أن الرواية الفلسطينية هي المحقة وإسرائيل هي النـذل فـي هـذه                  

  .القصة
إذا ما اكتفى رجال وزارة الخارجية والوحدات اإلعالمية على أنواعها بالشجب وبالشماتة لغولدسـتون،              

ى الممثلـين اإلسـرائيليين أن      فمنذ أول من أمس كان يتعين عل      . فإننا نكون نقف أمام أشخاص قاصرين     
يظهروا في كل الشبكات العالمية مع قصة ندم غولدستون، أن يغرقوا العالم باإلعالنـات وبالمنـشورات                

إذا لم يحصل هذا، أول من أمس، اليوم وغداً، فالنـاس سـيدفعون             . عبر وسائل اإلعالم الحديثة والقديمة    
إسرائيل هي الحرب األكثر إشكالية من ناحية دولة        إذ إن الحرب ضد نزع الشرعية عن        . الثمن برؤوسهم 

  .إسرائيل اليوم، ومحظور أن نخسر فيها
  "يديعوت"

  4/4/2011، األيام، رام اهللا
   

  :كاريكاتير .60
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  4/4/2011الراي، الكويت، 


