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  مصر ستترك للفلسطينيين صيغة اتفاق المصالحة: الزهار .1
، أن مصر أبلغت حركتي حماس      2011-4-4محمود الزهار، االثنين    . د" حماس"أكد القيادي في حركة     

 الفلسطيني، كمـا كـان      -ة، أنها لن تشارك بشكل مباشر في الحوار الفلسطيني        وفتح والفصائل الفلسطيني  
  . متبعا في الجوالت السابقة

وأوضح الزهار في تصريحات للصحافيين في العاصمة المصرية القاهرة إن مصر ستترك الفلـسطينيين              
عـن االتفـاق    يقررون بأنفسهم صيغة لالتفاق بينهما في أي مكان يختارونه على أن يكـون اإلعـالن                

إن المسئولين في مصر قالوا لنا اذهبوا وتحاوروا واتفقـوا علـى            : "وقال الزهار . واالحتفال في القاهرة  
   في، منوها بأن الحوار بدأ أمس " وتعالوا إلعالن اتفاق المصالحة من القاهرة،إنهاء االنقسام ولن نتدخل
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 والورقة المصرية مطروحة، ونريـد أن       ولن يبدأ من نقطة الصفر    "غزة بين شخصيتين من فتح وحماس       
  ". نصل بها إلى بر األمان بعيدا عن الضغوط والممارسات التي استخدمت من قبل

إن الورقة المصرية للمصالحة جزء من الحوار وسيتم تطويرهـا، فالقـضايا التـي شـطبت                : "وأضاف
بح الورقة المـصرية مكتملـة      والقضايا التي عدلت بغير اتفاق سيتم االلتزام بإعادتها حتى تص         .. وحذفت

  ". وعندما نتفق سنأتى لمصر إلعالن االتفاق
إن هنـاك عراقيـل إسـرائيلية       "أمام إنهاء االنقسام، قال الزهار      ) إسرائيل(وحول العراقيل التي تضعها     

بالفعل، ولكن إذا توافرت اإلرادة السياسية نستطيع التغلب عليها من خالل حوار بعقل مفتـوح وجـدول                 
.. وشدد الزهار على استعداد حركته للتوجه بعد االتفاق إلـى انتخابـات           ". حدد فهي ليست قدراً   زمني م 

فنحن لن نخاف من االنتخابات وسنثبت خطأ من يقول إن اإلسالميين ال يدخلون االنتخابـات إال مـرة                  "
  ". واحدة

تحدث مـع وزيـر     إنه  "وحول ما تردد عن طلب حماس إعادة السفارة المصرية إلى غزة، قال الزهار              
.. نحن ال نريد سفيرين في األراضي الفلـسطينية       .. الخارجية حول وضع آلية للتواصل بين غزة ومصر       

وإذا أرادت مصر أن تبقى سفيرها في رام اهللا، فنحن طلبنا أن تفتح مكاتب فـي غـزة لتـسهل علـى                      
  ". الفلسطينيين العبور والتواصل مع مصر المنفذ الوحيد لنا

حول تأثير ما يجرى في عدد من الدول العربية من تغيرات سياسـية علـى القـضية                 وردا على سؤال    
إننا ال نتدخل في الشأن الداخلي ألية دولة عربية ولكن يمكننا القول أن الـرابح               "الفلسطينية، قال الزهار    

نريـد  وإننـا   ).. إسـرائيل (األكبر في هذه التغيرات في المنطقة ستكون القضية الفلسطينية والخاسر هو            
  ". استغالل هذا الظرف لتحقيق المصالحة الفلسطينية

 4/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  تهمبادربسيطلب من مصر مساعدته على إقناع حماس  عباس: الشرق األوسط
) أبو مازن(أكد الدكتور صبري صيدم، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  كفاح زبون-رام اهللا

لس الثوري لحركة فتح، أن أبو مازن سيبحث مع رئيس المجلس العسكري األعلى نائب أمين سر المج
وقال صيدم . بالفلسطينيين» مصر الجديدة«في مصر، المشير حسين طنطاوي، الخميس المقبل عالقة 

إن أبو مازن الذي سيزور مصر الخميس، ألول مرة منذ تنحي الرئيس المصري » الشرق األوسط«لـ
 عملية السالم، والمصالحة : ملفات رئيسية، هي3، سيبحث مع طنطاوي السابق حسني مبارك

وسيلتقي أبو . الفلسطينية، والدعم العربي للقضية الفلسطينية، ودور مصر في كل ملف من هذه الملفات
مازن في زيارته التي تستمر يومين عددا من كبار المسؤولين المصريين اآلخرين، من بينهم رئيس 

وسيحتل . ف، ووزير الخارجية نبيل العربي، الذي يتابع ملف المصالحة الفلسطينيةالوزراء عصام شر
ملف المصالحة مساحة كبيرة في لقاء أبو مازن وطنطاوي والمسؤولين اآلخرين، خصوصا أن مصر 
أجرت عدة حوارات مع مسؤولين في فتح وحماس ووفد من المستقلين خالل األسبوعين الماضيين، في 

  . جلة المصالحةمحاولة لدفع ع
. »إن الرئيس ما زال متمسكا بمبادرته التي أعلنها الشهر الماضي، ولم يتراجع عنها«: وقال صيدم
لم نتلق ردا رسميا بعد، .. ردود حماس حتى اآلن نعتبرها أحد أشكال مخاضات هذه الزيارة«: وأضاف

وحسب . لمسؤولين المصريينوسيعرض أبو مازن مبادرته بالتفصيل على طنطاوي وا. »وما زلنا ننتظر
فإنه سيطلب من مصر مساعدته على إقناع حماس بقبول » الشرق األوسط«مصادر فلسطينية لـ

وينوي أبو مازن اصطحاب وفد رفيع من الجامعة العربية إلى غزة، في حال قبول حماس . المبادرة
  . مبادرته واستقباله في غزة
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بلون العودة لبحث الورقة المصرية، إذا ما رفضت حماس وقال صيدم، ردا على سؤال ما إذا كانوا سيق
أما حماس فقالت إنها متمسكة بتطوير . »إذا ما رفضوا المبادرة، فلكل حادث حديث«: مبادرة أبو مازن

  . الورقة المصرية، بعد أن قالت في وقت سابق إنها ماتت
  5/4/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  عن لجنة أممية واآلراء الشخصية ال تؤثر في مهنيتهتقرير غولدستون صادر : حكومة هنية

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة أن ما جاء على لسان القاضي ريتشارد غولدستون، ال يتعدى : غزة
، مطالبة األمم المتحدة سرعة "ال يمثل أي قيمة قانونية في أي محفل قانوني دولي"كونه مقال صحفي، 

  .لجنايات الدوليةمناقشته ورفعه إلى محكمة ا
أن تقرير بعثة  نسخة منه،" قدس برس"وأكدت وزارة العدل في الحكومة، في بيان صحفي مكتوب تلقت 

غولدستون هو تقرير صادر عن بعثة أممية كاملة، وليس صادًرا عن القاضي غولدستون شخصًيا، وأن 
 هذا التقرير قد أصبح ملكًا كما أن. رأيه الشخصي ال يؤثر مطلقًا بأي حال على ما جاء في التقرير

  .للمجتمع الدولي واألمم المتحدة، ولذوي الضحايا وليس ملكاً شخصيا لغولدستون
واستغربت عما صدر في هذا المقال، مما اعتبره البعض تراجعا لغولدستون عما ورد في تقرير البعثة، 

لدستون نظرا للحقائق المذكورة تشعر بالفزع من تقرير بعثة غو"مؤكًدا أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
فيه، واإلدانة الواضحة بارتكاب جرائم حرب، لذلك فإن االحتالل رفض التعامل مع البعثة منذ بدايتها 

  ".واللجان المنبثقة عنها، وإن عدم تعاونه منذ البداية هو جريمة يجب أن يحاسب عليها
مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة واعتبرت أن ما ورد في المقال من اتهام القاضي غولدستون ل

  ".موقف سياسي نابع من الضغط الممارس عليه بشكل واضح"باالنحياز ضد إسرائيل، هو 
واتهمت االحتالل بممارسة ضغوط وتهديدات متعددة ومتنوعة ضد القاضي ريتشارد غولدستون، 

 لتمارس ضغطًا على والدها وصلت إلى حد الضغط على ابنته التي تعيش في الدولة العبرية، وتهديدها"
لالنسحاب من البعثة األممية، بل تعدت ذلك إلى مقاطعته وفرض عزلة تامة عليه، ومنعه من حضور 

  ".تعميد أبنائه في الكنس اليهودية وحرمانه من اللقاءات السياسية والدينية واالجتماعية
 4/4/2011قدس برس، 

  
  اخات تؤزم األمور في المنطقةسياسة االستيطان مدمرة وستخلق من: أبو ردينة

 حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من مخاطر استمرار االستيطان -رام اهللا وفا
ألن هذه السياسة اإلسرائيلية االستيطانية مدمرة وستخلق مناخات تؤزم "اإلسرائيلي على عموم المنطقة، 

  ".ي الوطن العربياألمور في عموم المنطقة التي تشهد ثورات، خاصة ف
نحذر إسرائيل والمجتمع الدولي من سياسة االستيطان اإلسرائيلية على "وقال أبو ردينة، اليوم االثنين، 

عموم منطقتنا، ألنها ستكون مدخال لمزيد من التوتر وعدم االستقرار وستدفع المنطقة إلى أجواء 
  ".الحروب
دارة األميركية والمجتمع الدولي أنها غير معنية إن إسرائيل، مرة أخرى، توجه رسائل إلى اإل"وأضاف 

  ".بالسالم واألمن واالستقرار في المنطقة
تتزامن رسالة االستيطان هذه في القدس الشرقية مع الزيارة التي سيقوم بها رئيس إسرائيل : "وتابع

جتمع الدولي، شمعون بيريس غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما وهي رسالة إلى الم
سيما وأن اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم ستجتمع في باريس في منتصف الشهر الجاري، وهذا 
  يدلل أن حكومة نتنياهو غير معنية بأي خطوة لألمام في عملية السالم، بل تضرب بعرض الحائط دور 
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جميع أطراف اللجنة الرباعية اإلدارة األميركية في المسيرة السلمية، وتضرب بعرض الحائط جهود 
  ".الدولية

  3/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ضغوطات اللوبي اليهودينتيجةموقف غولدستون الجديد  :رزقة
دعا يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية للتّعامل مع : غزة

د غولدستون على أنه مقال رأي شخصي، ولم يقدم فيه أي تراجع عن تقرير اللجنة مقال القاضي ريتشار
 وبداية العام 2008الدولية التي ترأسها للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية على غزة أواخر العام 

2009.  
عن االثنين أن غولدستون ال يملك حق التراجع " مركز البيان لإلعالم"وعد رزقة خالل حديث مع 

  .التقرير، ألنه ليس ملكه وإنما هو ملك للمؤسسة الدولية التي قبلته وأيدته
لضغوطات اللوبي جا نتيجة خضوعه إن موقف غولدستون الجديد : "وقال المستشار السياسي لهنية

 ألنه تعرض النتقادات شديدة وأصبح منبوذ بين المجتمع ،"إسرائيل"اليهودي في جنوب أفريقيا وأمريكا و
  ". والعداء له يتزايد على اعتبار أنه قدم إدانة لليهود،ودي بعد تقريرهاليه

وأشار إلى أن غولدستون هو عبارة عن فرد في لجنة تقصي الحقائق، وال يملك حق التراجع عنه ال 
  .قانونيا وال شخصيا؛ والمقال الذي كتبه هو يعبر فيه عن رأيه الشخصي فقط

  5/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   تقرير لجنة غولدستون أصبح دوليا وال يمكن سحبه أو التالعب فيه:عريقات
شدد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية            : أشرف الهور  -غزة  

التي شنتها إسرائيل ضد    " الرصاص المصبوب "يوم أمس على أن تقرير لجنة غولدستون الخاص بحرب          
، وانتقد تراجع القاضي ريتشارد غولدستون عن ما جاء فـي التقريـر مـن               "تقريرا دوليا " أصبح   غزة،

  .، وطالب األمم المتحدة بتنفيذ توصياته"جرائم حرب"اتهامات إلسرائيل بارتكاب 
، "هذا التقرير وبعد االنتهاء من وضعه لـيس ملكـا لغولدسـتون           "وقال عريقات في تصريحات صحافية      

ن أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقرير لجنة غولدستون أصبح هذا التقريـر               بعد أ "مضيفاً  
  ".ليس ملكا شخصيا"، وأكد ان التقرير "دوليا ال يمكن سحبه أو التالعب فيه

وأكد عريقات أن تراجع غولدستون عن اتهاماته إلسرائيل في المقال الصحافي الذي كتبـه فـي احـدى                  
وشـدد   .، حاثاً المجتمع الدولي بان يسعى لتنفيذ توصياته       "ال يعني شيئا على اإلطالق    "الصحف األمريكية   

معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا    "المسؤول الفلسطيني الرفيع على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على           
  ".جرائم حرب في إسرائيل وضمان عدم تكرار هذه المجزرة التي حدثت في غزة

، وحذر مـن  "بشكل غير منقطع يوميا"ات أن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة         إلى ذلك، أكد عريق   
ولفت الى ان إسرائيل ترتكب جرائم ضد القطاع         .قيام إسرائيل بشن حرب جديدة شاملة على القطاع غزة        

  .من خالل مواصلتها باستمرار فرض الحصار وتنفيذ عمليات القتل واالغتيال
  5/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  مخططات نتنياهو االستيطانية وخطة بيريس للسالم تبادل أدوار مكشوف: مجدالني
 اعتبر الدكتور أحمد مجدالني األمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة :رام اهللا

ات في المصادقة على خطط هيكلية ألربع مستوطن» جيش االحتالل«التحرير، قرار ايهود باراك وزير 
  .الضفة، تظهر وبشكل جلي الوجه الحقيقي لالئتالف الحكومي اليميني
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مجدالني حكومة االحتالل اإلسرائيلي تمارس الخداع وتضليل الرأي العام العالمي، حيث تعمل . وتابع د
شمعون بيريس إلقناع الرئيس األميركي » الرئيس االسرائيلي«على األرض بفرض أجندتها، بينما يذهب 

 اوباما بخطة سالم ممكنة في المنطقة، ضمن مسرحية تبادل األدوار الهزلية التي تقوم حكومة باراك
  .االحتالل بتمثيلها على الرأي العام

مجدالني هناك عمليات تهويد متسارعة لمدينة القدس، وإقامة مستوطنات بالضفة يأتي لجعلها . وتابع د
يف االستيطان ما يدلل على أن االحتالل ينوي الذهاب طوقاً أمنياً في إطار السيطرة على األرض، وتكث

  .لمرحلة جديدة في التعامل مع الوجود الفلسطيني وتحجيمه في الضفة
  5/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "شكل انتكاسة قيمية وأخالقية"غولدستون تراجع : كتلة حماس البرلمانية

شكل انتكاسـة قيميـة     " ان تراجع القاضي غولدستون      أكدت كتلة حماس البرلمانية   : أشرف الهور  -غزة  
لم يكن وهو موقف لـه      "، وقالت انه    "ال قيمة له  "، وشددت في ذات الوقت على أن هذا التراجع          "وأخالقية

اعتبار شخصي وسياسي بعيدا عن الجوهر القانوني واإلنساني لنتائج التحقيق الذي نوقش في مؤسـسات               
  ".األمم المتحدة

تحمل األمم المتحدة مسؤوليتها اإلنسانية والقانونية واألخالقية تجاه الجرائم الفظيعة          "رة  وأكدت على ضرو  
  ".التي ارتكبها االحتالل بحقّ الشعب الفلسطيني وخاصة الحرب على غزة

  5/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  دستور الدولة في آب المقبل: شعث
انـه  " األيام"نة الدستور الفلسطيني، في تصريح لـ       نبيل شعث، رئيس لج   .أعلن د  :عبد الرؤوف ارناؤوط  

التوجه هو توسـيع    "سيتم االنتهاء من إعداد الدستور في شهر آب المقبل وقبل شهر أيلول، منوهاً إلى أن                
 شخصاً لتكون ذات تمثيل واسـع سياسـي ودينـي           50-40 أشخاص الى    8اللجنة القيادية للدستور من     

وغيرها من القطاعات الهامة في المجتمع      " قافي واقتصادي ومرأة  وجغرافي وداخلي وخارجي ومهني وث    
شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى ان لجنة الدستور انعقـدت امـس،               .وأشار د  .الفلسطيني

  ". ركزت على جدول األعمال والهيكل التنظيمي واختيار األعضاء الجدد"و
 5/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
  تراجع غولدستون عار في جبين اإلنسانية: ني الفلسطينيرئيس المجلس الوط

 وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تراجع القاضي الجنوب افريقي ريتشارد             :عمان
وقال ان التقريـر لـم   . غولدستون عن مضمون تقريره حول العدوان االسرائيلي على غزة بوصمة عار          

  . والجالد، وهو تراجع تحت ضغوط اللوبي اليهودييكن منصفاً في مساواته بين الضحية
 5/4/2011الغد، عمان، 

  
  مقاومة أي عدوانفي أجنحة عسكرية تابعة لفتح بغزة تطالب بتسليحها لالشتراك 

 غزة بتسليحها للمشاركة فـي مقاومـة أي         - أجنحة عسكرية تابعة لحركة فتح في قطاع       8طالبت  : غزة
  .أنها أعلنت حالة التعبئة الوطنية واالستنفار العام في صفوفهاعدوان جديد على قطاع غزة، مؤكدة 

إنها أعلنت حالة التعبئة الوطنيـة      "وقالت هذه األجنحة في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي الموحد لها            
مطالبـة  " واالستنفار العام في صفوف كافة مقاتليها للرد على أي اعتداء أو اجتياح أو حماقة اسـرائيلية               

  .سالحها المنزوع منها واإلفراج عن بعض كوادرها الذين قالت أنهم معتقلون لدى حماسبإعادة 
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 -لواء الشهيد جهاد العمارين، كتائب الشهيد سامي الغـول        / واألجنحة الموقعة هي كتائب شهداء األقصى     
تائب وحدات االستشهادي نبيل مسعود، ك    / فلسطين، كتائب الشهيد احمد أبو الريش،كتائب شهداء األقصى       

مجموعات فارس الليل، كتائـب     / مجموعات الشهيد أيمن جودة، كتائب شهداء األقصى      / شهداء األقصى 
مجموعات الشهيد محمد صيام، كتائـب      / لواء الهندسة والتصنيع، كتائب شهداء األقصى     / شهداء األقصى 
 لـؤي قنـع،     مجموعات الشهيد / مجموعات الشهيد رائد الكرمي، كتائب شهداء األقصى      / شهداء األقصى 

  . فتح-مجموعات الشهيد مروان زلوم وكتائب فدائيي فلسطين/ كتائب شهداء األقصى
  5/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  فتح وحماس تلتقيان في غزة وسط تعتيم إعالمي

, في قطاع غزة يوم أمس األحـد      , "فتح وحماس "علمت وكالة قدس نت لألنباء أن لقاء ضم حركتي          : غزة
  .باحث في العديد من الملفات على رأسها المصالحةتم خالله الت

حيث ناقشت شخصيتين قياديتين مـن      , "األبواب الموصدة "وقالت مصادر إن اللقاء الذي جرى دار خلف         
وإمكانيـة  , فتح وحماس عدة ملفات من أبرزها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غـزة              

  .تينالبدء فوراً بحوارات جديدة بين الحرك
ـ      أن المشاورات التي جرت بين القياديين      , "وكالة قدس نت لألنباء     " وأكدت المصادر ذاتها في تصريح ل

تناولت األوضاع السائدة في ملف المصالحة وخاصة عودة مصر إلى متابعة الملف واللقاءات التي جرت               
  .بين وفود من الحركتين مع المسؤولين المصريين

يد من قيادات الحركتين في إتصاالت مختلفة أجرتها وكالة قدس نت معهـم             وفي الوقت ذاته رفضت العد    
  .الحديث عن الموضوع مكتفين بتأكيد اللقاء

  4/4/2011، وكالة قدس نت
  

  القاهرة رفعت يدها عن رعاية الحوار الفلسطيني: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الجبهة الشعبية لتحريـر  'ة أمس وفداً من استقبلت القاهر:  مصطفى سنجر - محمود علي، رفح     -القاهرة  
وأجرى الوفد مباحثات مع مدير المخـابرات       . برئاسة ماهر الطاهر، مسؤول الجبهة في الخارج      ' فلسطين

ـ       .المصرية الوزير مراد موافي    ، إن الوفد سيجري مباحثات     'الجريدة'وقال عضو وفد الجبهة رباح مهنا ل
 مضيفاً أن الوفد استمع لوجهة نظر مصر ما بعد الثورة في قضية             اليوم مع وزير الخارجية نبيل العربي،     

 1967المصالحة، وان الوزير موافي أكد أن مصر تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية علـى حـدود سـنة                   
وتحقيق بقية المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني كجزء من رغبة مصر في تحقيق سالم شـامل فـي                 

  .منطقة الشرق األوسط
حرص مصر على إنهاء االنقـسام الفلـسطيني،        ' الجبهة الشعبية 'ا أن الوزير موافي أبلغ وفد       وكشف مهن 

ولكنها توافق على استضافة حوار     ' حماس'و' فتح'وأن مصر رفعت يدها عن رعاية الحوار بين حركتي          
  .بين الحركتين في القاهرة دون رعاية مصرية

ين جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلـى اتفـاق         وأضاف أن القاهرة توافق على رعاية لحوار شامل ب        
  .شامل على المصالحة وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني

  5/4/2011، الجريدة، الكويت
  

  تلقيها دعوة من القاهرة لبحث المصالحة" معا"الجهاد تنفي لـ
رسـمية وجهـت   بوجود دعوات , نفى الناطق باسم حركة الجهاد االسالمي داؤود شهاب علمه      : بيت لحم 

" ملف المصالحة "بهدف التباحث في    , للفصائل الفلسطينية من أجل التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة        
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االذاعيـة ان   " معا"واكد شهاب لبرنامج حديث الوطن الذي يأتي عبر شبكة           .كما تناقالت وسائل االعالم   
ي اتفاق او توجيه دعوة لالجتماع فـي        االتصالت مستمرة بين الفصائل و القاهرة، نافيا ان يكون هناك أ          

القاهرة لبحث ملف المصالحة، مشددا في ذات الوقت ان ملف المصالحة اصـبح مـن اولويـات كافـة                   
الفصائل في هذا الوقت بالذات بعد ان كشف الغطاء االسرائيلي بالعمل على افشال هذا الملف، وتـدخل                 

 توحيد الشعب الفلسطيني مؤكدا ان هناك تحركـات         نتنياهو في الشان الداخلي الفلسطيني للعمل على عدم       
  .ومبشرات بالوصول الى انهاء االنقسام الفلسطيني و اعادة الوحدة 

  5/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  ال اجراءات سورية بحق فلسطينيين على خلفية اشاعات: أمين سر تحالف القوى الفلسطينية
عدم , أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني     , وى الفلسطينية أمين سر تحالف الق   , أكد خالد عبد المجيد   

على خلفية تقارير تحـدثت عـن       , اتخاذ القيادة السورية أية اجراءات تمس الوجود الفلسطيني في سوريا         
وأكـد   .خصوصاً في درعا ثم في الالذقية     , دور لبعض الفلسطينيين في مظاهرات اإلحتجاج التي خرجت       

موضحة اإللتباسـات   , دات الفلسطينية تمكنت من شرح حقيقة األمور للقيادة السورية        عبد المجيد أن القيا   
  .التي قادت إلى تشوش الصورة

أن التباساً وقع أدى إلى اعتقاد القيادة السورية        " المستقبل العربي "وكانت مصادر فلسطينية موثوقة ابلغت      
ني أن متظاهرين انسحبوا إلـى داخـل        جراء ذكر تقرير أم   , بأن فلسطينيين شاركوا في مظاهرات درعا     

ال الالجئين الفلـسطينيين    , وقد أوضح القادة الفلسطينيين بأن المقصود هو مخيم نازحي الجوالن         . المخيم
  .في درعا

نفى بدوره أن تكون السلطات السورية طلبت       " حماس"مسؤول العالقات الدولية في حركة      , اسامة حمدان 
وأكد أن كل المحاوالت     . فلسطينية مقيمة في دمشق مغادرة اراضيها      وقيادات فصائل " حماس"من قيادات   

منوهاً إلى أن هـذه     , الرامية لزعزعة مواقف الحركة مع السلطات السورية جاءت بهدف التشويش عليها          
واصفاً العالقـة مـع دمـشق بالقويـة         , إال ايجابية في عالقاتها مع سوريا     " حماس"المحاوالت لن تزيد    

  .والمتينة
  3/4/2011، قبل العربيالمست

  
  حماس تدعو األمم المتحدة العتماد تقرير غولدستون

، على لسان الناطق باسـمها سـامي أبـو زهـري، عـن            حماس أعربت حركة :  كفاح زبون  - رام اهللا 
استغرابها من موقف القاضي الدولي غولدستون الذي أبدى تراجعه عن جزء من التقرير الدولي وتقبلـه                

ية، على الرغم من أن االحتالل اإلسرائيلي رفض استقباله أو التعاون معه مقابل استقباله              للرواية اإلسرائيل 
  .في غزة، وتقديم كل التسهيالت لعمل فريقه

ودعت الحركة األمم المتحدة إلى إنفاذ ما ورد في تقرير غولدستون، ألن التقرير أصبح إحـدى األوراق                 
ا شخصيا لغولدستون، فقد شارك في وضعه فريق من القـضاة           التقرير ليس ملك  «: والوثائق الدولية، قائلة  

الدوليين إلى جانب غولدستون هذا، فضال عن أن التقرير اعتمد على جملة من الوثائق وشهادات شـهود                 
  .»العيان في الميدان، مما يزيد من قوة التقرير ومصداقيته

  5/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  باطلة هدفها تبرير اختطافه من أوكرانيا" يسيأبو س"التهم المنسوبة لـ : حماس
نفيها أي عالقة لها مع المهندس ضرار أبو سيسي، مدير          " حماس"جددت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

واتهم فـوزي برهـوم      ".باطلة"التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة، معتبرة التهم المنسوبة إليه بأنها            
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التواطؤ مع االحتالل في اختطـاف      "يح مكتوب، السلطات األوكرانية بـ      في تصر " حماس"المتحدث باسم   
، مشيًرا فـي  "الجريمة وإرهاب دولة منظم"، معتبًرا ذلك بأنه إمعان في "أبو سيسي وتعذيبه وكيل التهم له   

  ".تريد أن تبرر جريمتها باختطافه وتغطي عليها"الوقت ذاته إلى أن الدولة العبرية بهذه التهم 
بالعمل على إطالق سـراحه، وإنهـاء معانـاة         "رهوم السلطات األوكرانية والمنظمات الحقوقية      وطالب ب 

  ".  زوجته وأوالده وأهله الذين حرموا منه
  5/4/2011، قدس برس

  
  عباس يريد زيارة شكلية لغزة ال عالقة لها بالمصالحة الحقيقية": قدس برس"أبوزهري لـ

سامي أبو زهري النقاب عن أن الـرئيس        " حماس" اإلسالمية   كشف المتحدث باسم حركة المقاومة    : غزة
محمود عباس ال يريد من زيارته المرتقبة لقطاع غزة أن تكون مدخال لمصالحة حقيقية، وإنما يريـدها                 

ـ       .شكلية ال أكثر وال أقل     حريصة " حماس"إلى أن   " قدس برس "وأشار أبو زهري في تصريحات خاصة ل
إلنجاح الزيارة، لتكون تتويجا التفاق ينهي االنقسام وينجـز المـصالحة،           على توفير الضمانات الالزمة     

مع كامل االحترام والتقدير لدور القاهرة في دعم جهود المصالحة فـإن محمـود عبـاس حتـى                  : "وقال
وقد طلبنا منه أكثر من مرة إرسال وفد إلى         ". حماس"اللحظى يرفض مناقشة زيارته إلى غزة مع حركة         

مكان يريده لوضع الترتيبات لضمان انجاح الزيارة، وجزء من هذه الترتيبات هو معالجة             غزة أو إلى أي     
نقاط االختالف المتبقية، بحيث تكون الزيارة تتويجا التفاق بين الحركتين، إال أن محمود عبـاس يريـد                 

بشكل جازم  " حماس"زيارة شكلية ال عالقة لها بتحقيق مصالحة حقيقية، وهذا أمر غير مقبول، موقفنا في               
  ".االتفاق أوال وبعد ذلك أهال وسهال بالجميع

  4/4/2011، قدس برس
  

   سيقضي على كل ما تم تحقيقهبالدولة الفلسطينية سعي السلطة العتراف األمم المتحدة: ليبرمان
أن سعي السلطة الفلسطينية , يوم االثنين ,أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان: القدس
  . ف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة سيقضي على كل ما تم تحقيقه حتى اآلنالعترا

أن سعي السلطة , أضاف ليبرمان خالل مؤتمر صحفي مع نظيره األرجنتيني هيكتور تيمرمان في القدس
مبر المقبل الفلسطينية للحصول على اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة في شهر أيلول سبت

  . سيقضي على كل ما تم تحقيقه حتى اآلن
أشار إلى أن قيام الفلسطينيين بمثل هذه الخطوة سيكون قراراً سيئاً من شأنه ان يمس بعالقات السلطة 

  . الفلسطينية مع إسرائيل ويلحق ضرراً بالفلسطينيين أنفسهم وبالمنطقة
, 67الده لم تعترف بالدولة الفلسطينية في حدود عام أن ب, بدوره أكد وزير الخارجية األرجنتيني تيمرمان

  .إذ أنها ستقبل بأي اتفاق يتوصل إليه الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني
  4/4/2011، وكالة قدس نت

  
  اعتراف واشنطن بدولة فلسطينية اعالن حرب :جلعادعاموس 
 عاموس جلعاد من اعتراف حذر رئيس الطاقم االمني السياسي في وزارة الحرب اإلسرائيلية: القدس

ان مثل ذلك االعتراف يعني عزل اسرائيل دوليا 'االمم المتحدة بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم موضحا 
  .'والبدء في تظاهرات شعبية غاضبة في الضفة الغربية سيكون لها تاثيرات عميقة وغير مرغوبة

الثة في المناطق الفلسطينية ويعني ايضا اعالن إن سماح إسرائيل بحدوث ذلك يعني قيام انتفاضة ث" :وقال
  ".حرب من قبل السلطة التي تستعد لشن هجوم ديبلوماسي واسع على اسرئيل في سبتمبر
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أضاف أن الذهاب إلى سبتمبر بدون مبادرة سالم اسرائيلية مع الفلسطينيين يعني الذهاب إلى المناطحة 
 سيؤدي إلى اندالع احداث دامية رغم انه من إذغاية مر خطير للأس في الساحة الدولية وهو أسا برأر

  .الممكن ان نربح شئ من االستقرار المؤقت دون طرح اي مبادرة
الموقف االمريكي من ثورات الشعوب العربية مؤكدا أن 'حسب القناة التلفزيونية العاشرة ' جلعاد'هاجم 

ية السرائيل والغرب في موقف واشنطن مضر وخطير على امن اسرائيل وسينتج مجتمعات معاد
  .المنطقة

  5/4/2011، وكالة قدس نت
  
   تطلق حملة دولية واسعة إللغاء تقرير غولدستون"إسرائيل"

أطلقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، حملة سياسية وإعالمية دولية واسعة إللغاء :  نظير مجلي-تل أبيب
 2008(دوانها األخير على قطاع غزة تقرير غولدستون، الذي يدينها على ارتكاب جرائم حرب خالل ع

وقررت استغالل تراجع القاضي ريتشارد غولدستون عن إدانتها بجرائم الحرب استغالال ). 2009 -
وهي ال تكتفي بتراجع غولدستون، وتحاول تحصيل . كامال على كل الجبهات، وفي جميع المحافل الدولية

دنيين، بدعوى أنه لم يقتلهم بقصد، بل عن طريق للجيش اإلسرائيلي، حتى عن قتل الم» شهادة براءة«
  .الخطأ

الجيش «إن : وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، في مستهل جلسة حكومته
، وراح يقارن بين هذا الجيش وقوات »اإلسرائيلي هو أكثر جيش يحافظ على القيم اإلنسانية في العالم

صفها المدنيين من أبناء شعبه والحرس الثوري اإليراني وإطالقه الرئيس الليبي معمر القذافي وق
الرصاص الحي على المتظاهرين من أبناء الشعب اإليراني، ويلمح حتى إلى ممارسات الجيش األميركي 

وفي الوقت نفسه أمر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، . وحلفائه ضد المدنيين في العراق وأفغانستان
ى األمم المتحدة حتى تلغي تقرير غولدستون، وأمر مندوب إسرائيل في األمم بأن بالتوجه رسميا إل

  .يطالب بإلغاء كل اإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن في المنظمة الدولية ضد إسرائيل بعد هذا التقرير
. قةوقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن إسرائيل لم تفاجأ حين تراجع غولدستون، فهي كانت تعرف الحقي

وفي الوقت نفسه، بدا أن باراك يعد للحرب القادمة، ويريد . وأن الجيش اإلسرائيلي جيش القيم واألخالق
  .من اآلن أن يحصل على صك براءة للجيش اإلسرائيلي يدخل بها الحرب القادمة

  5/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  "يةالقبة الحديد"ة من تنشر بطارية ثانيو غزة ترفع التأهب على الحدود مع "إسرائيل"

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش شرع أمس بنصب : من أشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ 
المخصصة العتراض القذائف التي تطلق من ' القبة الحديدية'البطارية الثانية من منظومة الصواريخ 

سقالن جنوب إسرائيل، حيث قطاع غزة، وذكرت المصادر انه جرى نصب هذه البطارية في مدينة ع
  .جاءت عملية نصبها بعد أسبوع من نصب البطارية األولى في مدينة بئر السبع

يوفر ردا جيدا على إطالق القذائف الصاروخية 'وأوضحت المصادر األمنية أن نصب هاتين البطاريتين 
  .' الصاروخيةمن قطاع غزة لكنه ال يشكل حال فعاال مئة بالمئة للتصدي بصورة مطلقة للقذائف

يذكر أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي صادق في جلسته أول أمس على التزود بأربع منظومات أخرى من 
  .على أن تدخل حيز االستخدام في سالح الجو بعد نحو عامين' القبة الحديدية'

 هذه  بطاريات أخرى من10ووفق المعلومات التي أوردتها إسرائيل فإن سالح الجو ينوي التزود بنحو 
المنظومة مستقبال لنصبها في محيط التجمعات السكنية الحدودية في الجنوب والشمال، وكشف في تل 
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القبة 'أبيب أنه لم تتوفر بعد لدى وزارة الجيش الميزانية الالزمة لتمويل إنتاج مزيد من منظومات 
  .ريكية إلسرائيل، على اعتبار أن هذا األمر مرهون بأموال المساعدات العسكرية األم'الحديدية

وفي سياق قريب رفع جيش االحتالل درجة التأهب السبت في البلدات القريبة من حدود قطاع غزة خشية 
سقوط صواريخ للمقاومة الفلسطينية على تلك البلدات رداً على اغتيال ثالثة من قادة الجناح المسلح 

  .لحماس
  5/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  عمليات المقاومة الفلسطينية خالل شهر آذارارتفاع في ": الشاباك"

إن العمليات الفلسطينية ضد " الشاباك"قال تقرير صادر عن جهاز االستخبارات الصهيوني : الناصرة
، بالمقارنة مع الشهر )مارس /آذار(خالل الشهر المنصرم " ملحوظًا"أهداف صهيونية، شهدت ارتفاًعا 

  .الذي سبقه
؛ فإن عمليات المقاومة الفلسطينية "الشاباك"ذي نشره الموقع اإللكتروني لـ وبحسب التقرير األمني، ال

عملية في شهر ) 18(عملية عسكرية ضد االحتالل، مقابل تسجيل ) 50(المنطلقة من قطاع غزة بلغت 
مع اإلشارة هنا إلى ارتفاع وتيرة التصعيد الصهيوني ضد القطاع، والذي أسفر الشهر الماضي . شباط

  .اد ثمانية عشر فلسطينًيا بينهم خمسة أطفال وجرح أكثر من خمسين آخرينعن استشه
وأشار التقرير إلى أن العمليات التي نفّذت انطالقًا من قطاع غزة تميزت بارتفاع نسبة الصواريخ 

التي " غراد"، خصوًصا صواريخ 1948المطلقة تجاه أهداف صهيونية داخل األراضي المحتلة سنة 
  .طق عسقالن وأسدود وبئر السبعأطلقت تجاه منا

صاروخًا، ) 38(ووصل عدد الصواريخ التي ُأطلقت من قطاع غزة، بحسب الحصيلة الصهيونية، إلى 
  .، وقذيفتين مضادتين للدروع، إضافة إلى عمليات إطالق النار من أسلحة نارية خفيفة"هاون"قذيفة ) 87(

القدس بلغت اثنتين وأربعين عملية، مقابل عشرين ويضيف التقرير إلى أن عدد العمليات التي وقعت في 
الذي سبقه، ووقعت في منطقة الضفة الغربية ستٌّ وثالثون عملية، مقابل ) فبراير(عملية في شهر شباط 

  .ثالث وعشرين في شهر شباط
عملية، منها عملية لتفجير ثالث عبوات ناسفة، ) 78(وكان مجموع عدد العمليات في الضفة والقدس 

) 72(ق نيران من أسلحة خفيفة، وزعم التقرير بأن العمليات تشمل حادثة طعن وإلقاء حجارة، ووإطال
  .منها في القدس) 40(عملية إلقاء زجاجة حارقة وقعت 

 4/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  "2أسطول الحرية " تستعد لمواجهة "إسرائيل"

 لمواجهة قافلة سفن جديدة يتوقع أن تتجه، أواخر الشهر »استعداداتها المكثفة«تواصل إسرائيل : الناصرة 
وتجري هذه االستعدادات . المقبل إلى شواطئ غزة للتضامن مع أهله المحاصرين منذ نحو خمس سنوات

األول ديبلوماسي إذ تعمل إسرائيل على إقناع دول كثيرة يشارك مواطنوها في القافلة : على مستويين
 سفينة، بأن تقنع مواطنيها بعدم المشاركة، كما شملت األمين العام لألمم 20الجديدة المتوقع أن تضم 

  .المتحدة بان كي مون الذي تلقى طلباً إسرائيلياً رسمياً بالعمل على وقف القافلة
أما على المستوى األمني، فتتواصل استعدادات الجيش والبحرية اإلسرائيلية تحديداً لمنع وصول السفن 

من االعتداء الدموي الذي تم قبل أقل من عام على » مع استخالص العبر الالزمة«إلى شاطئ القطاع، 
  .وأسفر عن مقتل عشرة ركاب، تسعة منهم أتراك» أسطول الحرية«

وتأمل إسرائيل في أن تثمر جهودها الديبلوماسية إقناع بعض الدول بمنع مواطنيها من المشاركة، ما من 
  .وعدد المشاركين المقدر حالياً بألف مشاركشأنه أن يقلص عدد السفن المشاركة 
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أن منسق شؤون االحتالل اللواء إيتان دانغوط يقترح منح تسهيالت أخرى » هآرتس«أفادت صحيفة 
لنسف ادعاءات المشاركين في القافلة أن سكان القطاع «للسماح بدخول بضائع ومواد غذائية إلى القطاع 

 الجهود الديبلوماسية، فإن سالح البحرية أنهى استعداداته وأضافت أنه في موازاة. »يتضورون جوعاً
  .لمنع السفن من وصول شاطئ غزة، وأن أفراده يتدربون على مواجهة السيناريوات المختلفة
  5/4/2011، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل" مع  أزمة عسكرية سوريا  يخشون من افتعاليسرائيلأركان الجيش اإل

قال قائد األركان األسبق للجيش اإلسرائيلي دان حالوتس للقناة العبرية  :الناصرة ـ زهير أندراوس
العاشرة إن تل أبيب مطالبة بترقب الوضع في سورية بعين مفتوحة ويقظة لكن دون محاولة التدخل في 

ولم يستبعد حالوتس سقوط نظام األسد بدون تدخل الواليات المتحدة في سورية، الفتا . شؤون هذه الدولة
وأبدى حالوتس، الذي ترأس هيئة األركان خالل . أن الثورة في مصر نجحت دون تدخل غربيإلى 

، مخاوفه من استغالل منظمات إسالمية متطرفة الفراغ الناجم في حالة 2006العدوان على لبنان عام 
وال يستبعد حالوتس تدخل الجيش السوري لصالح الشعب محتجا بكثرة االنقالبات . حصول فوضى

رية في هذا البلد، محذرا من احتمال قيام سورية بتصدير مشاكلها للخارج وافتعال أزمة مع العسك
وعبر الخبير في الشأن السوري البروفسور ألكسندر بالي هو . إسرائيل مباشرة أو من خالل حزب اهللا

ية، اآلخر في تصريح للقناة العبرية عن الخشية من سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم في سور
   .مرجحا أن تشتد االضطرابات في هذا البلد نتيجة اجتياز حاجز الخوف وأن تتم االستعانة بحزب اهللا

  5/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  دينية متشددة إلي دولة "إسرائيل"دراسة تحذر من تحول 
تصبح دولة دينية مع  حذر تقرير لجامعة حيفا من ان اسرائيل في طريقها ألن  :  وكاالت االنباء - تل ابيب

 وهو ما يحمل عدة  2030  تجاوز عدد اليهود المتدينين المتشددين الحريديم مليون شخص بحلول عام
 وتحول اسرائيل الي دولة غير  ,  وضم مستوطنات الضفة الغربية , احتماالت منها تزايد معدالت الفقر

   . الحالية يهدد بقاء الدولة مشيرا الي ان استمرار االنماط الديموجرافية  , ديمقراطية
 العوامل - طريق الدولة الدينيةى عل2030-2010 الذي يحمل عنوان اسرائيل- ويتناول التقرير

الديموجرافية التي ستغير دولة اسرائيل خالل السنوات القادمة من خالل مقارنة معدالت االنجاب بالنسبة 
ويشير التقرير الي ان استمرار معدالت االنجاب . وعرب اسرائيل, والعلمانيين, للمتدينين المتطرفين

العالية للمتطرفين سيزيد من ثقلهم الديموجرافي وزيادة قوة كتلتهم التصويتية في المجتمع وسيطرة 
كما ان االجندة العامة للدولة وجميع النواحي الثقافية ستعكس . التأثيرالتشريعي لالحزاب اليمينية المتطرفة

, ستدار المحاكم تبعا للتشريع الديني اليهودي, يتحول التعليم لالعتماد علي التوراهكلها روح الحريديم وس
  .وسيواجه االعالم تحوالت يختفي بمقتضاها عدد من المحتويات الحالية

وتدهور , ويحذر التقرير من ان تلك التحوالت ستوجد معدالت عالية للهجرة بين العلمانيين من اسرائيل
  .دنوعية الحياة في البال

  5/4/2011، األهرام، القاهرة
  

  كانت ضمن السيناريو المعتمد مسبقًا" 1أسطول الحرية "آلية الهجوم على : وثائق إسرائيلية
كشف صحفيان إسرائيليان، عن فحوى عدد من الوثائق العسكرية التي تصنف على أنها  :الناصرة

قبل نحو عام، كان مخططًا " ول الحريةأسط"، والتي تضمنت معلومات تفيد بأن آلية الهجوم على "سرية"
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لها مسبقًا وأن أسلوب عملية االستيالء على سفن القافلة الدولية كان ضمن السيناريو المعتمد لتنفيذ 
  .العملية

، )4/4(وجاء في تلك الوثائق التي كشف عنها، الصحفيان دان مرغليت ورونين برغمن، اليوم اإلثنين 
الجيش اإلسرائيلي، الجنرال يوآف غالنت، كان قد حذر قبل نحو عام من أن قائد المنطقة الجنوبية في 

الماضي، حيث أشار إلى أن مثل هذه ) مايو(في أيار " أسطول الحرية"اآلن، من مغبة السيطرة على سفن 
  ".تعقيدات خطيرة"العملية قد تدخل في 

ن أحداث السيطرة على ويأتي تحذير غالنت في وثيقة وردت في ملف لجنة التحقيق العسكرية بشأ
لنقاش دار في القيادة العسكرية العليا، ويتضمن " بروتوكول سري"، وهي عبارة عن "أسطول الحرية"

كما " إنزال جوي"رسالة لغالنت حذر فيها من أن أسلوب السيطرة على القافلة الدولية من خالل عملية 
أمامهم في هذه الحالة سوى فتح النيران سيشكل خطرا على حياة الجنود، حيث أنه لن يكون "حدث فعال، 

  .، حسب الوثيقة"الحية وقتل العديد من النشطاء
قد أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك " أسطول الحرية"ويشار إلى أن العدوان العسكري على 

  .وإصابة عشرات آخرين
  4/4/2011قدس برس، 

  
  واالنشقاق داخل النخبة السورية تتوقّع تغييراً كبيراً جراء االنقسام  إسرائيليةدراسة
افادت دراسة لمعهد موشيه ديان، في تل ابيب، اعدها :  من زكي أبو الحالوة ومحمد أبو خضير-القدس 

الباحث بول ريفلين، ان التظاهرات االخيرة التي اندلعت في مدينة درعا السورية قرب الحدود االردنية، 
ي المهيمن والمسيطر على غالبية السكان في سورية، التي تعكس االستياء العميق من حكم النظام العلو

  .تنتمي الى االسالم السني، مشيرا الى ان االحتجاجات ترتكز اساسا على المشاكل االقتصادية
جراء االنقسام واالنشقاق داخل النخبة «ورجحت الدراسة ان يحدث تغيير كبير في النظام السوري 

  .»ين في صفوف الجيش، وطبقة التجار والعائالت الصناعية السنيةالمتمثلة بالضباط العلويين العامل
  5/4/2011، الراي، الكويت

  
   والصين مهتمتان بتعزيز التعاون التجاري"إسرائيل"

 مليون دوالر لمساعدة شركات 28 قررت الحكومة اإلسرائيلية إنفاق نحو : وكالة شينخوا-القدس
  .لصين والهندالتصدير في تعزيز عالقاتها التجارية مع ا

الصين ترى فرصة كبيرة «: وخالل زيارة وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أخيراً إلى إسرائيل، قال
في تعاونها مع إسرائيل، ومجاالت التعاون توسعت في شكل كبير، من الزراعة إلى الطاقة المتجددة، 

  .»والطب البيولوجي، واإللكترونيات، واالتصاالت، وتحلية مياه البحر
 150، بزيادة نحو 2010 بليون دوالر عام 7.65 اإلسرائيلي، -وبلغت قيمة التبادل التجاري الصيني 

» شينخوا«وصرح محللون لوكالة . ، تاريخ إقامة عالقات ديبلوماسية بين البلدين1992ضعفاً عنها عام 
شركات الصينية إلى شراء  اإلسرائيلية متبادلة المنفعة، إذ تسعى ال-أول من أمس، أن التجارة الصينية 

التكنولوجيات اإلسرائيلية لمواصلة التنمية االقتصادية السريعة في الصين، فيما تحاول الشركات 
  .اإلسرائيلية دخول السوق المحلية الصينية الشاسعة

، الرائدة في تنمية األعمال، وعضو » بي دي او زيف هافت-شنغ «وذكر المدير اإلداري في شركة 
الشركات الصينية تأتي بهدف رئيس « اآلسيوي ايالن ماور، أن -ستشاري للمركز اإلسرائيليالمجلس اال

  .»وهو الشراء، وإسرائيل تملك منتجات جيدة لتحسين اإلنتاج الزراعي والصناعي
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وكشف خالل زيارة إلى شانغهاي أن الشركة التي يعمل لديها حالياً، طورت تكنولوجيا تساعد المزارع 
اجه من األلبان، من دون شراء مزيد من األبقار، وأن إسرائيل تعتبر ُمصدراً قوياً في زيادة إنت

  .»للتكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات، فيما تحقق الصين نمواً سريعاً وتحتاج لهذه التكنولوجيات
  التكنولوجيا العسكرية

ية اإلسرائيلية، إال أن جزءاً كبيراً ويتفق محللون إسرائيليون على أن الصين مهتمة بالتكنولوجيا العسكر
منها طُور إما بالتعاون مع الشركات األميركية أو بتمويل من الواليات المتحدة، لذلك فإن إسرائيل 

  .حريصة على أال تخالف صادراتها في هذا المجال االتفاقات معها
 إسرائيل صارمة بالنسبة وأكد األستاذ في قسم الدراسات اآلسيوية في جامعة حيفا يوارم ايفرون، أن

ويعتقد أن إسرائيل . لصادرات الدفاع للصين، ولن تجرؤ على تعريض عالقاتها بالواليات المتحدة للخطر
وشدد على . قلقة إزاء العجز التجاري المتزايد مع الصين، وفشلها حتى اآلن في اختراق السوق الصينية

ت بارتفاعها السريع خالل العقد الماضي من نحو بليون  اإلسرائيلية اتسم-أن العالقات التجارية الصينية 
  .2009 بليون عام 4.5 إلى أكثر من 2000دوالر عام 

 اإلسرائيلي اورنيت افيدار، أن الحكومة -وذكر الشريك في صندوق رأس مال المخاطرة الصيني
لصين والهند هو اإلسرائيلية أجرت تقويماً لمستقبل االقتصاد اإلسرائيلي، وقررت أن االتجاه نحو ا

  .»األنسب
  5/4/2011، الحياة، لندن

  
  الوسائل القتالية لحماس" تطوير" بـأبو سيسي رسمياًالمهندس  تتهم "إسرائيل"

  اإلسرائيلية، قدمتاألمن أجهزة ، أنعلي حيدرنقالً عن مراسلها  5/4/2011األخبار، بيروت، نشرت 
، بحق المهندس الفلسطيني المختطف، ضرار أبو أمس، الئحة اتهام أمام محكمة بئر السبع اللوائية

 "اإلنجاز" تبرير عملية االختطاف وتضخيم إلىسيسي، بدا من خاللها أنها تهدف، من ضمن ما تهدف، 
أكاديمية عسكرية تؤهل " اإلسرائيلية بإنشاء األجهزةالذي حققته في مواجهة حركة حماس، إذ اتهمته 

 إلى وبقربه من قيادة كتائب عز الدين القسام واالنتساب "ارئضباطاً في حماس للعمل في حاالت الطو
 22 إلى كيلومترات 6، من "صواريخ فتاكة"، ونسبت إليه دوراً أساسياً في تطوير "تنظيم إرهابي"

، وال يزال حتى اآلن، فضالً عن تطوير 2002 سنة، ابتداًء من "إسرائيل"كيلومتراً، أطلقت على 
صبح قادرة على اختراق مدرعات الجيش اإلسرائيلي، مع ما ينطوي ذلك صواريخ مضادة للدروع كي ت

، على أساس أن التحسينات "مئات عمليات القتل، والشروع في القتل"على اتهام له بالمشاركة في ارتكاب 
وفي سياق الحملة . التي أدخلها على الصواريخ مكنت حماس من قتل وجرح مواطنين إسرائيليين

  ."أبي الصواريخ" يلقبونه بـ"الشاباك"ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أنهم في  نفسها، اإلعالمية
وبحسب الئحة االتهام اإلسرائيلية، يحمل أبو سيسي لقب الدكتوراه في علوم الكهرباء من الكلية العسكرية 

 جانب إلىه للهندسة في أوكرانيا، حيث جنّدته حماس لالستفادة من خبراته لتطوير قدراتها القتالية، وأن
  . الحركة، استمر في عمله بشركة كهرباء غزةإلىانضمامه سراً 

ووصفت تقارير إعالمية إسرائيلية أبو سيسي بأنه كان منهكاً خالل جلسة المحكمة أمس، وأنه نفى 
واتهم أبو سيسي .  في قطاع غزة جلعاد شاليطاألسيرعالقته بأية أعمال عسكرية أو بالجندي اإلسرائيلي 

التستر على عملية " إلى اإلسرائيلية بإخضاعه للتنكيل وأن توجيه االتهامات إليه تهدف األمنية ةاألجهز
، وإنه "مجرد مهندس كهرباء" سيسي إنه أبووأضاف . "اعتقاله ألنه ليس لديه أي عالقة بهذه المخالفات

  .إنسان عادي وطلب إرسال تحياته إلى زوجته وأوالده
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 سيسي، خالل حديث لإلذاعة اإلسرائيلية أبو باراك تبرير اعتقال إيهود رغم ذلك، حاول وزير الدفاع
لهذه "، وليس "معلومات داخلية عما يحدث في حركة حماس" سيسي أبو، بالقول إن بحوزة أمس

  .شاليط، وذلك في إقرار ضمني بعدم عالقته ب"المعلومات أهمية فقط بشأن موضوع جلعاد شاليط
ضرار أبو سيسي حصل أن ن جيش االحتالل يعتبر ، أالناصرة من 5/4/2011الغد، عمان، وأضافت 

على شهادة الدكتوراه قبل سنوات من الكلية العسكرية في مدينة خاركوف األوكرانية، وأن البروفيسور 
الذي رافق رسالته كان قسطنطين بيتروفيتش، وهو خبير في أجهزة التحكم بصواريخ سكاد، ويدعي 

  .سي اكتسب خالل دراسته خبرة واسعة في مجال الصواريخ والتحكم بها سيأبواالحتالل، أن 
 الئحة ، أن.)ب.ف.ا(  ونقالً عن وكالةبئر السبع،والقدس،  من 5/4/2011 رام اهللا، األيام،وجاء في 

شملت تهمة تطوير وتحسين صواريخ مضادة للدروع ومدافع الهاون التي تستخدمها ألبو سيسي االتهام
 سيسي على زيادة مدى صواريخ الغراد التي بحوزة حماس أبوسنتين األخيرتين عمل وخالل ال. حماس

  ". كيلومترا45 إلى 37من 
أبو سيسي عضو في حماس ومحتجز في  "أنوأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، 

  ".إسرائيل بشكل قانوني يتوافق مع جميع القوانين
  

   48 نة يستهدف تهجير فلسطينييقانون سحب المواط: صالحرائد 
 الشيخ رائد 1948قال رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة العام :  نادية سعد الدين–عمان 

ترحيل "صالح إن القوانين العنصرية التي أقرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً تهدف إلى 
من " الغد"وأضاف إلى  ".ومن ثم بشكل جماعي، فردياً 1948الفلسطينيين من األراضي المحتلة العام 

تهدف إلى سحب المواطنة من قيادات " إن حزمة القوانين العنصرية األخيرة 1948فلسطين المحتلة العام 
، وفرض تطبيقها بالقوة والتهديد بمعاقبة إحياء ذكرى 1948العمل السياسي في األراضي المحتلة العام 

  ".نكبة فلسطين
قرب انتهاء "، متوقعاً "ع انتفاضة فلسطينية ثالثة بسبب الظلم والعدوان اإلسرائيلياندال"ولم يستبعد 

، باعتبارها أحد تجليات نجاح الثورة الشعبية في مصر، فيما "االنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية
 في عدد من ورأى أن انعكاس الثورات ".انتصار الثورات العربية مقدمة مبشرة لزوال االحتالل"يشكل 

ألن هذه الثورات لم تقم لتبحث عن رغيف الخبز، "الدول العربية سيكون إيجابياً على القضية الفلسطينية، 
وإنما لكرامتها من جهة، وحتى يتاح لها الفرصة لالنتصار لقضية فلسطين والقدس واألقصى المبارك من 

  ".حو إزالة االحتاللانتصار الثورات يعني مقدمة مبشرة ن"، معتبراً أن "جهة أخرى
فالمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ال يستبعد عنها أي "وحذر من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، 

  ".شيء، بخاصة أنها بدأت تتسم بالغرور والغباء، وبالتالي فقد تقدم على خطوة غبية كالعدوان على غزة
  5/4/2011الغد، عمان، 

  
  عن تقريره" غولدستون"ال قيمة قانونية لتراجع : يةشخصيات حقوقية وسياسية فلسطين

 أن ال قيمة وان أكدين فلسطينيين وحقوقيي سياسي، أنرام اهللا من 4/4/2011قدس برس، نشرت وكالة 
قانونية لتراجع ريتشارد غولدستون عن بعض ما ورد في تقريره، الذي كان صدر حول االنتهاكات التي 

-2009لي ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء الحرب على قطاع غزة عام ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائي
 برام اهللا إلى أن غولدستون، تعرض لإلعالموأشاروا خالل مؤتمر صحافي عقد في مركز وطن  .2010

  .لضغوط شديدة لكتابة مقال في صحيفة واشنطن بوست يتراجع فيه عما سبق وأكده في تقريره
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إنه ال قيمة قانونية للتصريحات التي أصدرها " مصطفى البرغوثي .دنية وقال أمين عام المبادرة الوط
القاضي غولدستون، ألن التقرير هو للجنة وليس لشخص، وهذا التقرير أصبح ملكا لهيئة حقوق اإلنسان 

  ". في األمم المتحدة، وما حدث يظهر قدرة اللوبي الصهيوني على الضغط
أشعر أن " وقال ،هيئة الفلسطينية المستقلة غولدستون بالضحية ممدوح العكر المفوض العام لل.وصف دو

غولدستون أعطى إفادة باإلكراه حتى يغير أقواله، ألنه ناقض نفسه، ولكن القيمة القانونية للتقرير لم 
رأت رنده سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، أن التوقيت في تغيير  و".تتأثر

  .قواله خطير خاصة مع اقتراب عرض التقرير على مجلس حقوق اإلنسانغولدستون أل
وأكد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان، أن القاضي غولدستون لم يتنصل من أي جملة 

  .مما ورد في التقرير، وأن كل ما قاله أنه توفرت لديه معطيات جديدة
مدير ، أن ضياء الكحلوتغزة،  عن مراسلها في  نقالً 5/4/2011نت، .موقع الجزيرةوأضاف موقع 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان عصام يونس قال إنهم يفرقون بين غولدستون الشخص الذي كتب المقال 
 .وبين القاضي الذي ترأس لجنة تحقيق مكلفة بإنجاز تقرير عن العملية اإلسرائيلية الرصاص المصبوب

يبقى قائما، وهو مستند إلى عمل مهني استمع فيه فريق وأضاف يونس للجزيرة نت أن التقرير س
المحققين الدوليين للضحايا وذويهم وشهود العيان والوثائق الفلسطينية التي تؤكد ارتكاب قوات االحتالل 

  . إلى أن التقرير أصبح وثيقة معتمدة وأن غولدستون الشخص ال يؤثر بالتقريريونسونبه  .جرائم حرب
ك ضغوطاً مورست على غولدستون بدليل حجم التوظيف السياسي من قبل إسرائيل ويعتقد يونس أن هنا

  .لمقاله، منبهاً إلى أن غولدستون بمقاله لم ينكر ما جاء بالتقرير وإنما جادل في اإلجراءات التي تلته
 لم  إنه، فرداً منها خالل الحرب32 مختار عائلة السموني التي فقدت ،بدوره، قال الحاج صبحي السموني

يتوقع من غولدستون الكثير، لكنه استغرب مما قال إنه تأثر أبداه غولدستون خالل سماعه إفادات العائلة 
  .التي تعرضت لمجزرة بدم بارد

  
   وحدة استيطانية في القدس المحتلة3150االحتالل يقرر إقامة 

إلسرائيلي أمس على صادقت سلطات االحتالل ا:  وبرهوم جرايسي،الدين نادية سعد - الناصرة، عمان
 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، ليصل بذلك مجموع الوحدات االستيطانية التي 923إقامة "

 ، في جبل أبو غنيم1600و ،"غيلو" وحدة في مستوطنة 923(" وحدة3150أقرتها خالل أسبوع واحد فقط 
مساحة في بيت الشرق في القدس ، وفق مدير دائرة الخرائط وال)"بيسغات زئيف" في مستوطنة 625و

وتحيط الوحدات االستيطانية الجديدة مدينة القدس المحتلة بطوق استيطاني محكم  .المحتلة خليل التفكجي
 لمخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المحتلة وحسم تنفيذاً"يعزلها عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك 

وأضاف إلى  .، بحسب قوله"األبدية والموحدة للشعب اليهوديمصيرها المزعوم باعتبارها العاصمة 
 ألف وحدة استيطانية 58الوحدات االستيطانية الجديدة تشكل جزءاً من مخطط إسرائيلي إلقامة "إن  "الغد"

  ".2020المحتلة، حتى العام  في شرقي القدس
في الضفة الغربية تضم  مستوطنة 180–160ووصلت وتيرة الحركة االستيطانية المتسارعة إلى وجود 

  . ألف مستعمر200 مستوطنة في القدس المحتلة تضم نحو 15زهاء نصف مليون مستعمر، منها 
  5/4/2011الغد، عمان، 

  
   الغربيةمستوطنات في الضفةتوسيع أربعة االحتالل يقرر 
دفاع اإلسرائيلي ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس أن وزير ال:  البيان والوكاالت-القدس المحتلة 

ونقلت اإلذاعة عما  .إيهود باراك صدق أمس على الخطط الهيكلية لتوسعة أربع مستوطنات في الضفة
تجمعات سكنية قانونية بنيت على أراض "أسمتها مراجع في وزارة الجيش قولها إن الحديث يدور عن 
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ر أنها لم تنل المصادقة على مملوكة للدولة في الضفة الغربية بعد الحصول على مصادقة الحكومة غي
الحديث يدور عن تسوية الوضع القائم دون السماح ببناء "ولفتت المصادر إلى أن  ."مخطط بناء بلدي

وأوضحت اإلذاعة أن  . بالنسبة للمستوطنين رمزياً، مدعية أن هذا اإلجراء يشكل انجازاً"إضافي جديد
غور (، وحميدات وروتيم )جنوب جبل الخليل( ، وأشكولوت)قضاء سلفيت(نوفيم : هذه المستوطنات هي

  .، الفتة إلى أن موافقة باراك أتت بعد حصوله على تشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو)األردن
  5/4/2011، البيان، دبي

  
  "القدس الكبرى"حذر من إقامة ي  الفلسطينيرئيس لجنة القدس في التشريعي

 أحمد أبو حلبية من . القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني دحذر رئيس لجنة:  وليد عوض-رام اهللا 
 كم 600 على مساحة "بالقدس الكبرى "مخططات جديدة لالحتالل لتهويد مدينة القدس، وإقامة ما يسمى

إن االحتالل يقوم ضمن ": نت المحلية. حلبية في تصرح صحافي نشرته وكالة قدسأبووقال  .مربع
 اإلعالم والشعوب بالثورات من أجل تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله  انشغالمخطط واضح مستغالً

  ."خارج مدينة القدس وإقامة وحدات سكنية إسرائيلية
  5/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   دونم من أراضي ياسوف600 يسيجون "تفوح"مستوطنو : سلفيت
 دونم في محيط 600كة حول ، يوم اإلثنين، بوضع أسالك شائ"تفوح" شرع مستوطنو مستوطنة :سلفيت

وقال رئيس مجلس ياسوف عبد الرحيم  .المستوطنة المقامة على أراضي بلدة ياسوف في محافظة سلفيت
مصلح إن المستوطنين كثفوا من نشاطاتهم  لتوسيع المستوطنة من خالل تجريف مساحات واسعة غرب 

  ."تفوح"ألراضي إلى مستوطنة  كرفانا في الموقع  في خطوة تهدف إلى ضم هذه ا17البلدة ونصب 
  4/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  جهات يهودية تجرف وتدمر مقبرة قرية النغنغية: "األقصىمؤسسة "

 قيام جهات يهودية بتجريف أمس في تقرير صحفي لها "مؤسسة األقصى للوقف التراث" كشفت :رام اهللا
، والواقعة في قضاء حيفا، على سفوح جبال الروحة 1948لمهجرة عام وتدمير مقبرة قرية النغنغية ا

على طريق الواصل بين حيفا جنين، حيث تم تجريف وتدمير مئات القبور اإلسالمية بواسطة جرافة 
كبيرة، وتسوية المقبرة باألرض، ولم يتم حتى اآلن تحديد الجهة التي قامت بهذه الجريمة النكراء، وتم 

  . موقع المقبرة وتقديم شكوى أوليةإلى استدعاء الشرطة
  5/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   مرة خالل الشهر الماضي49 اإلبراهيمي بالحرم األذاناالحتالل منع رفع 

 اإلبراهيمي على مآذن الحرم األذانوصل عدد المرات التي منعت فيها سلطات االحتالل رفع : الخليل
 وقتاً، بحسب تقرير صادر عن 49 إلى الماضي، مارس/ ل شهر آذارالشريف في مدينة الخليل، خال

  . في المدينة، أمساألوقافمديرية 
  5/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  االحتالل اإلسرائيلي يفرج عن طفل فلسطيني أسير بسبب مرضه
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 عن الطفل 4/4  أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات االحتالل  أفرجت يوم االثنين:بيت لحم
من سكان قرية عبوين قضاء رام اهللا، بعد أن ) عاما16(الفلسطيني األسير مصطفى شهاب عبد الوهاب 

المصادر أن اإلفراج عن الطفل األسير  وأوضحت . يوما في سجن عوفر العسكري اإلسرائيلي55قضى 
نية، طارق برغوت لإلفراج جاء في أعقاب التماس إلى المحكمة، تقدم به محامي وزارة األسرى الفلسطي
  .عن الطفل المذكور ألسباب صحية، حيث  أنه يعاني من مرض السرطان

  4/4/2011قدس برس، 
  

  خالل الشهر الماضيفلسطينيين العتداء ضد ا 214
 مارس / أظهر تقرير فلسطيني أن نسبة االستيطان في األراضي الفلسطينية خالل شهر آذار:رام اهللا

وضح مركز المعلومات لشؤون الجدار واالستيطان، في تقرير أصدره وصل وأ %.68الماضي بلغت 
مخططات استيطانية % 2اعتداء مستوطنين و% 63نسخة عنه، أن من بين تلك النسبة " قدس برس"
، أما نسبة %34توسيع وإضافة مستوطنات، في حين وصلت نسبة إجراءات االحتالل إلى % 3و

  %.8يعية والدينية فبلغت االعتداء على األرض والثروات الطب
وأوضح التقرير أن مجموعة جديدة من االعتداءات اإلسرائيلية المنظمة ضد المواطن الفلسطيني 

 اعتداء خالل 146وسجل التقرير  . اعتداء، نفذ معظمها المستوطنون214وممتلكاته وصل عددها إلى 
  . مواطنا فلسطينيا منهم أطفال50 الشهر الماضي على المدن الفلسطينية، واالعتداء على ما يزيد عن

 حالة هدم، إضافة إلخالء منزلين 90 مارس بلغ /وأظهر التقرير أن مجموع عمليات الهدم لشهر آذار
  . بالهدم لبيوت ومنشآت المواطنين إخطارا76ًفلسطينيين في بيت حنينا وتسليم 

، إضافة إلى االستيالء على نماً دو1347ووفق التقرير، بلغت مساحة األرض المعتدى عليها لهذا الشهر 
 شجرة معظمها من الزيتون، كما صادقت 1214 دونما من األراضي، وتم قطع واقتالع 662أكثر من 

  . في مدينة القدس1772 وحدة استيطانية منها 2120الحكومة اإلسرائيلية على بناء 
  4/4/2011قدس برس، 

  
  2011 شهيداً من قطاع غزة في الربع األول من 32
 شهيداً من قطاع 32أكد تقرير أصدرته جهات طبية في قطاع غزة يوم أمس أن :  أشرف الهور-ة غز

غزة بينهم أطفال سقطوا خالل الربع األول من العام الجاري، ضمن عمليات التصعيد اإلسرائيلية، فيما 
إلسعاف وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم ا . آخرون بجراح متفاوتة118أصيب خالل نفس الفترة 

، "شهد تصعيداً صهيونياً خطيراً" الربع األول من العام الحالي إنوالطوارئ في قطاع غزة خالل التقرير 
ن هذه الفترة شهدت ارتفاعاً في أعداد الشهداء والجرحى مقارنة بنفس المدة من العام الماضي أ إلىالفتاً 

  . آخرين70 شهيداً وإصابة 15 والتي شهدت ارتقاء 2010
  5/4/2011 العربي، لندن، القدس

  
   الماضيالشهر آخرين خالل 270 ويعتقل فلسطينياً 15االحتالل يقتل : منظمة التحرير

شعب " أوضحت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير لها بعنوان :رام اهللا
 في حجم االنتهاكات  ملحوظاًداً الماضي شهد تصعيمارس/  صدر، يوم اإلثنين، أن آذار"تحت االحتالل

 آخرين، فيما صعد  مواطنا270ً مواطنا واعتقل 15اإلسرائيلية لحقوق شعبنا، فقد قتل جيش االحتالل 
  ."دفع الثمن"المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم تحت شعار 

  4/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   طفال60ً الشهر الماضي بينهم  فلسطينيا440ًاالحتالل اعتقل : ىوزارة األسر
 أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  الفلسطينيينوزارة األسرى والمحررينصادر عن  أكد تقرير :غزة

 مارس الماضي، سياسة االعتقاالت التي تمارسها بحق الفلسطينيين، ال سيما في /صعدت خالل شهر آذار
 مواطن خالل حملتين متتاليتين من المداهمات التي 100دت اعتقال ما يزيد عن قرية عورتا الذي شه

 مواطنين في محافظة الخليل 110، في حين اعتقلت حوالي "ايتمار"شنها االحتالل على القرية بعد حادثة 
 عملية اقتحام 690وزارة األسرى أنها رصدت خالل الشهر الماضي، ما يزيد عن الوأكدت  .لوحدها
 طفالً، ونائبين من 60  مواطناً فلسطينياً، من بينهم 440مة، اختطف خاللها االحتالل أكثر من ومداه

 متضامن من األجانب الذين يشاركون في 12نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وامرأتين، كذلك  
  .المسيرات ضد الجدار واالستيطان

  5/4/2011قدس برس، 
  

   خالل عقد5000 طفل فلسطيني وجرح 1500استشهاد 
كشف تقرير فلسطيني عن وجود سياسة مبرمجة لدى سلطات االحتالل تستهدف األطفال : رام اهللا

 وأوضح التقرير الصادر عن وزارة اإلعالم في السلطة الفلسطينية أن ،16 ـالفلسطينيين دون سن ال
تقبلهم، مشيراً إلى أن  كوسيلة لالبتزاز وفق منهجية تهدف لتدمير حياتهم ومساألطفالاالحتالل يستخدم 

 أطفال، وجهت لهم اتهامات بإلقاء الحجارة ومقاومة 204سلطات االحتالل اعتقلت منذ بداية العام الحالي 
 ساعة 96 و24وأكد التقرير أن معظم هؤالء األطفال تعرضوا للضرب والتنكيل ما بين  .المستوطنين

 استشهاد عشرين طفالً خالل إلى التقرير وأشار .قبل نقلهم إلى سجون أو معسكرات اعتقال معروفة
 1500 استشهد ما يزيد على 2000 سبتمبر / مؤكداً أنه منذ بداية انتفاضة األقصى في أيلول،2010

سيراً أعمارهم أ 190 عدد األسرى القاصرين يبلغ أنوأوضح التقرير .  طفل5000طفل وجرح أكثر من 
  ). عاما16ً( من  أسيراً أعمارهم أقل136، و) عاما18ً-16(بين 

  5/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  2011 آخرين منذ بداية 221 أطفال فلسطينيين واعتقال ستةاستشهاد 
، "يوم الطفل الفلسطيني" كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية، بمناسبة :رام اهللا

رائيلي قتلت ستة أطفال فلسطينيين، الذي يصادف اليوم الثالثاء النقاب عن أن قوات االحتالل اإلس
  . طفال منذ بداية العام الحالي221واعتقلت 

  5/4/2011قدس برس، 
  

  تقرير مفصل ألحدث البيانات المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني: اإلحصاء الفلسطيني
أطفال "أعلنت عال عوض رئيس اإلحصاء الفلسطيني عن إصدار التقرير السنوي الرابع عشر بعنوان 

، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم "قضايا وإحصاءات - لسطينف
ويتضمن التقرير عرضاً مفصالً ألحدث البيانات المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في  .5/4/2011اء ثالثال

 حماية إلىبحاجة  الذين هم األطفالمجاالت الصحة والتعليم والواقع الديمغرافي، باإلضافة إلى ظروف 
   .خاصة
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  4/4/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
  
  
  

  الفلسطيني جوليانو خميس في مخيم جنينمخرج اغتيال ال
 على اغتيال الفنان جوليانو ،أقدم مجهولون بعد ظهر أمس، في مخيم جنين:  برهوم جرايسي- الناصرة
، ويقيم في المخيم منذ سنوات، تضامنا مع قضيته، 48، وهو من أبناء فلسطينيي ) عاما52(خميس 

وقد عم السخط والغضب األوساط . ومؤسس مسرح الحرية في المخيم، الذي ينمي هوايات محلية
خيرة للعمل في مخيم جنين، وحتى الفلسطينية على هذه الجريمة النكراء، إذ أن خميس كرس سنواته األ

  .أنه كان يقيم فيه منذ فترة طويلة
وقد استنكر محافظ منطقة جنين قدورة موسى الجريمة، وقال إنها موجهة ضد الشعب الفلسطيني، 

 من أبناء المخيم عاش معهم حلو األيام ومرها ونشط من أجل أن يكون هنالك وأضاف، لقد كان واحداً
 من أجل أبناء فلسطين هنا في  القهر والظلم واالحتالل، وأن جوليانو سعى طويالًمسرح قادر على رفض

  .الضفة وفي الداخل وقد جاءت الضربة قاتلة له
  5/4/2011الغد، عمان، 

  
  قطاع بشبكة الكهرباء المصرية فوراًالمدير شركة الكهرباء في غزة يدعو إلى ربط 

سهيل سكيك إلى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين  دعا مدير شركة الكهرباء في قطاع غزة :غزة
، للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي على القطاع، والذي يتحكم "في أسرع وقت"القطاع ومصر 

  .االحتالل به من خالل منع إدخال وقود تشغيل مولدات الكهرباء الرئيسة
  4/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مايو/ أيار 7ي ف ألمانيا ينعقد في مدينة فوبرتال بغرب روباأومؤتمر فلسطينيي 

 األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا باسم"  صهيبأبو"وجهت دعوة عامة من قبل خالد الظاهر 
ومركز العودة الفلسطيني في لندن والتجمع الفلسطيني في ألمانيا باالشتراك مع المؤسسات الفلسطينية 

 ألبناء الشعب الفلسطيني في عموم القارة األوروبية لحضور فعاليات مؤتمر فلسطينيي العاملة في ألمانيا
مايو / أيار7أوروبا التاسع والذي سيعقد تحت شعار جيل العودة يعرف دربه، وذلك يوم السبت الموافق 

  . في مدينة فوبرتال الواقعة في غرب ألمانيا2011
الفلسطينية وبعض قيادات ورموز الثورات من الشباب  المؤتمر نخبة من الشخصيات أعماليشارك في 

  .العربي، كما ستقام العديد من الفعاليات واألنشطة الثقافية لتؤكد تمسك فلسطينيي أوروبا بحق العودة
 الفلسطينيين الذين ولدوا أبناءيواكب المؤتمر طيف من ورش العمل المخصصة للجيل الثاني والثالث من 

برنامج فقرات تراثية وفنية تساهم بإبراز تمسك فلسطينيي أوروبا بتاريخهم وسيتضمن ال .في أوروبا
  .وجذورهم، وذلك من خالل مشاركة العديد من الفرق الفنية الشعبية الفلسطينية من أوروبا وخارجها

  4/4/2011، عمان، العربي المستقبل
  

  لخدماتهااحتجاجاً على تقليص األونروا  اعتصام في مخيم البداوي: شمال لبنان
احتجاجاً على تقليص األونروا " شارك العشرات من أبناء مخيم البداوي في اعتصام أمس :البداوي
وتجمع المعتصمون . ، وبمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية"اللجنة الشعبية"، وذلك بدعوة من "لخدماتها
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رفع مستوى خدماتها الصحية،  في المخيم، رافعين الفتات تدعو الوكالة إلى األونرواأمام مكتب مدير 
  .ومعالجة المشاكل التي يعاني منها النازحون

  5/4/2011فير، بيروت، الس
  
  

   يوم األرض في البرازيل برفع األعالم الفلسطينية وتنظيم لعبة شطرنجإحياء
فيا أحيت الجالية الفلسطينية بمدينة كورمبا والية ماطو غروسو دو سول البرازيلية المحاذية لدولة بولي

 ثالثين  الفلسطينية على المحالت التجارية، حيث رفرف تقريباًاألعالم من خالل رفع األرضذكرى يوم 
 المحلية مقاالت تتحدث عن يوم اإلعالم في الثاني من الشهر الجاري، كما ونشرت وسائل  فلسطينياًعلماً

  . الفلسطينياألراضي الصهيونية في واإلجراءات والممارسات األرض
 البرازيلية الفلسطينية سهر صفا، بطولة شطرنج بمدينة كورمبا، شملت  الجالية نظمتأخرىحية من نا

العديد من الفئات العمرية ألطفال وشباب من الجنسين، حيث تهدف من هذه النشاط جمع مساعدات 
ار شهر  الغزيرة التي هطلت على مداألمطار البلد نتيجة أصابتغذائية وغيرها لضحايا الفيضانات التي 

  . ومناطق بالمدينةأحياء األمطاراذار على المدينة، حيث نكبت عائالت وتشردت وهدمت بيوتا وطمرت 
  4/4/2011، عمان، العربي المستقبل

  
   بيده الكريمفلسطيني يخط القرآن

ليس هذا فحسب ما دفع ... ما من كاتب إال سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه: عاطف دغلس -نابلس 
 القرآن الكريم، بل إن حبه لكتاب اهللا عز وجل ، كأول فلسطيني، المقدسي أديب طه ليخط بيدهالخطاط

  .وتحديه لكل الظروف وإيمانه بأهمية عمله هذا دفعه لذلك
 على إنجاز عشرة أجزاء من 2009 نوفمبر /وبجهد ذاتي منه ومنذ تشرين الثاني)  عاما41(عمل طه 

 االنتصار للغته العربية وللخط  والصعاب المحيطة، ومحاوالً كل الظروفمتحدياً" مصحف األقصى"
  .العربي، وتتويج أعماله في التخطيط التي ابتدأها قبل أكثر من اثنين وعشرين عاما

، وقال إن سبب التسمية هو خطه للقرآن داخل "مصحف األقصى"وروى طه للجزيرة نت حكايته مع خط 
ات وشكل اآليات والسجدات الموجودة على تيجان أعمدة المسجد األقصى، إضافة الستخدامه الزخرف

وبين أنه واجه صعوبات عديدة منذ بداية عمله، بعضها متعلق بطريقة الكتابة وتأثير  .المسجد األقصى
  .بعض الحروف والتشكيالت المختلفة من المدود وغيرها وترقيم اآليات

  5/4/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  أزمة دواء في غزة
 في قطاع "أزمة الدواء"أكدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في قطاع عزة أن : ئد الفي را-غزة 
وذكرت  .، بسبب رفض السلطة إرسال الحصة الكاملة للقطاع من الدواء"ال تزال تراوح مكانها"غزة 

 من %40الوزارة في بيان، أمس، أن األدوية التي وصلت القطاع من رام اهللا خالل العام الحالي بلغت 
واتهم مدير عام الصيدلة في غزة منير البرش،  .الحصة اإلجمالية، وهي تكفي لبضعة أشهر فحسب

السلطة بمخالفة االتفاق الذي تم التوصل إليه عبر الجهات الوسيطة بين الجانبين لحل األزمة، ويقوم على 
اً من شركات الدواء التي وقال إن عدد ."يتم صرف حصة غزة وفق القوائم المرسلة للجهات المعنية"أن 

رست عليها العطاءات في الضفة وغزة أكدت أن حصة القطاع تم توريدها بالكامل وموجودة في 
  .مستودعات وزارة الصحة في رام اهللا

  5/4/2011الخليج، الشارقة، 
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  همام سعيد ينفي بحث الموقف من األردن وسوريا مع خالد مشعل  : المستقبل العربي
ام سعيد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، أن يكون جرى أي بحـث               نفى الدكتور هم  

بينه وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية، فيمـا يتعلـق بـالموقف مـن                  
بهـذا  " المـستقبل العربـي   "وكان سعيد يعقب، نافيا ما ورد فـي          .األوضاع في كل من األردن وسوريا     

  .صالخصو
الذي انعقـد مـؤخرا فـي       " حماس"أن مجلس شورى حركة     " المستقبل العربي "مصادر كانت ذكرت لـ     

دمشق، بمشاركة عدد من قياديي جماعة اإلخوان المسلمين، في األردن، قرر رفض التدخل من قبـل أي                 
م جهة اخوانية في شؤون سوريا الداخلية، وكذلك نصح جماعة اإلخـوان المـسلمين فـي األردن، بعـد                 

  .التصعيد ضد نظام الحكم
  3/4/2011، المستقبل العربي

   
   أعوامعشرةعدد الداخلين إلى الضفة الغربية أكثر من الخارجين منها خالل : إحصائيات

كشفت أرقام رسمية عن أن عدد المغادرين من المملكة إلـى الـضفة الغربيـة،               :  جهاد المنسي  -عمان  
 مليون مواطن،   5.852.562 ألف مواطن، إذ بلغ عدد القادمين        600يتجاوز عدد القادمين منها بأكثر من       

  . مليون مواطن خالل عشرة أعوام6.142.468فيما بلغ عدد المغادرين إلى غربي النهر 
األرقام التي تم اإلعالن عنها من قبل لجنة فلسطين النيابية استندت إلى كشوفات وزارة الداخليـة وإدارة                 

  ".الوطن البديل" فلسطينيي الضفة الغربية متنبهون لمؤامرة مفارز أمن الجسور، وأظهرت أن
األرقام تلك أعلنت خالل مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب يحيى السعود في مجلس النواب أمس،                

  .2010 و2000وتحدث فيه عن موضوع سحب الجنسية خالل الفترة ما بين 
، عبـر اسـتبدال     2010 و 2005فترة ما بـين     وبلغ عدد األشخاص الذين تم تصويب أوضاعهم خالل ال        

 مواطنا، فيما بلغ عدد من      5497) سحب رقم وطني  (بطاقات الجسور الخاصة بهم من أصفر إلى أخضر         
  . مواطنا58930خالل نفس الفترة ) تصويب أوضاع(تم استبدال بطاقاتهم من أخضر إلى أصفر 

  5/4/2011، الغد، عمان
  

  استعادوا جنسياتهم ألف أردني من أصول فلسطينية 64
 ألـف   64 .754لنحو  ) الجنسية األردنية (أعادت السلطات األردنية أمس األرقام الوطنية       : )آي.بي  .يو  (

شخص كانت جنسيتهم األردنية سحبت منهم تطبيقاً لقرار فك االرتباط اإلداري والقـانوني مـع الـضفة             
أعلنت عنها لجنة فلـسطين فـي مجلـس         وجاء في بيانات لوزارة الداخلية       .1988الغربية الصادر عام    

 وحتى نهاية الـشهر األول      2005النواب األردني بمؤتمر صحافي إن هذه األرقام غطت الفترة من عام            
  . 2011من عام 

  5/4/2011، الخليج، الشارقة
  
  "في كل مكان" "حزب اهللا" ستضرب بنية "إسرائيل"

ـ     مصلحة إسرائيل الحفاظ على االستقرار علـى  ، أن من    "صوت إسرائيل "أكدت مصادر أمنية إسرائيلية ل
فإن جيشها  " حزب اهللا "حدودها مع لبنان، مكررة تهديدها بأنه إذا انطلقت إسرائيل إلى مواجهة أخرى مع              

  ."سوف يضرب البنى اإلرهابية التابعة للمنظمة في كل مكان"
   5/4/2011السفير، بيروت، 
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  "إسرائيل"رائم يدين بشدة تراجع غولدستون حول ج" حزب اهللا"

في بيان تعليقاً على ما أعلنه القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حول شكّه ببعض األدلة              " حزب اهللا "قال  
التراجـع  "، إن   2009التي أدان بها الجرائم االسرائيلية بحق المدنيين في غزة خالل العدوان عليها عام              

 له على اإلمعان بجرائمه المتواصلة بحـق أبنـاء          المستجد لغولدستون يشكّل مكافأة لهذا العدو وتشجيعاً      
  ".الشعب الفلسطيني التي تتجدد كل يوم في مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية

   5/4/2011السفير، بيروت، 
  
  بطلب من تل أبيب ... واشنطن تجمد شحنات أسلحة إلى لبنان": وول ستريت جورنال"

ت أسلحة للجيش اللبناني، بعـد سـقوط حكومـة سـعد            جمدت واشنطن، سراً، تسليم شحنا    : محمد سعيد 
 أن وزير الدفاع روبـرت      "وول ستريت جورنال  "وذكرت صحيفة   . الحريري منذ كانون الثاني الماضي    

غيتس صدق على قرار التجميد، لكن لم يعلن ذلك خشية تأثيره على مفاوضات تأليف الحكومة الجديـدة                 
في األيدي الخطأ،   "ئيلي تخوفه من وقوع األسلحة األميركية       ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرا    . وسياساتها

 ".ويمكن استخدامها ضدنا
  5/4/2011، األخبار، بيروت

  
   2006 شخصاً منذ 42 في جنوب لبنان تقتل "إسرائيل " ألغام:قائد القوات الدولية

 شخصاً  42 أسارتا، أن    أعلن قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، الجنرال البيرتو         : )آي.بي  .يو  (
في جنوب لبنان خـالل حربهـا       ” إسرائيل“قتلوا في الجنوب اللبناني خالل انفجار قنابل عنقودية تركتها          

  .2006عليه في يوليو 
  5/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  القاهرة تطلب اللقاء بالفصائل قبل أبو مازن

ان السلطات المصرية طلبت رسـميا      » بيانال«اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ      :  ماهر إبراهيم  -غزة  
من عدد من الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة الحضور إلى القاهرة على عجل للتشاور قبل وصول               

  .الى القاهرة بعد غد الخميس) أبومازن(الرئيس محمود عباس 
جمع الشخـصيات   وقالت المصادر إن عدداً من الشخصيات المستقلة وصل القاهرة األحد، منهم وفد من ت             

المستقلة في األراضي الفلسطينية يضم ياسر الوادية وخليل عساف ومهند الرابي إضافة إلى عـدد مـن                 
  .الفصائل الفلسطينية

وأوضحت المصادر ان القاهرة ستبلغ الفصائل الفلسطينية بقرارات هامة لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية             
مبادرة الرئيس عباس بزيارة قطـاع غـزة لتوقيـع اتفـاق            الفلسطينية خطوات عملية إلى األمام ومنها       

  .»حماس«و» فتح«المصالحة بين حركتي 
أكد ياسر الوادية، ممثل الشخصيات المستقلة، أن وفد المستقلين الفلسطينيين يحمل رؤية باتجاه إنجـاز               و

  .المصالحة وإنهاء المصالحة للخروج من الوضع الراهن عقب مبادرة الرئيس عباس
   5/4/2011،  دبيالبيان،

  
  "إسرائيل"الثورات في العالم العربي ستؤدي إلى إنهيار : نجاد

أن الثـورات   , اليوم االثنين , أكد الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد     :  وكالة قدس نت لألنباء    - طهران
  . األخيرة في العالم العربي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار إسرائيل
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للبقاء الن كل الـدول التـي       , "الثورات األخيرة لن تترك أي فرصة للنظام الصهيوني       "وقال احمدي نجاد    
  .اندلعت فيها هذه الثورات ضد احتالل فلسطين

الن هدفهم النهائي هـو     " وأضاف انه يتعين على الدول العربية أال تعتمد على الواليات المتحدة وحلفائها             
  . إسرائيل" إنقاذ

ى انه سوف يكون هناك قريبا شرق أوسط جديد بـدون إسـرائيل والواليـات               وأشار الرئيس اإليراني إل   
الواليات المتحدة هي أكثر صديق غير وفـي يمكـنهم          " المتحدة ويجب على الدول العربية أن تدرك أن         

  ". مصادقته
 5/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  ؤخرا م"إسرائيل"الجامعة العربية ترصد القوانين العنصرية التي أقرتها 

 أدانت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرارات اإلسرائيلية العنصرية التي تندرج ضـمن              :القاهرة
  .سياسة التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني والمس بحقوقهم األساسية

وشددت الجامعة في تقرير متخصص أعده قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلـة، ونـشر اليـوم                
، على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحقوقية والدولية لرفض التصعيد اإلسرائيلي العنصري            االثنين

  .1948بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة من يعيشون داخل أراضي 
وأوضح السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية لمحتلة في الجامعة              

ن تندرج ضمن سلسة قوانين عنصرية شرعتها الكنيست في العامين األخيـرين،            العربية، أن هذه القواني   
  .، وتهدف إلى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم في التعبير عن رأيهم19848ضد المواطنين من فلسطيني 

أن السياسة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسعى إلى توسـيع              : وأضاف
، وهذا ما سيزيد من عزلة إسرائيل دولياً، ذلك أن اسـتمرار سـن              48بين اإلسرائيليين وفلسطيني    الهوة  

القوانين العنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين تظهر وبشكل جلي الوجه الحقيقي لالئـتالف الحكـومي              
الصامد علـى   اليميني، الذي يسعى إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني             

  .'يهودية الدولة'أرضه في وجه السياسات والقوانين العنصرية والتي تهدف إلى الوصول إلى 
 5/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   لرعاياها بعدم زيارة سيناء تهدف لضرب السياحة"إسرائيل"تحذيرات : مصادر مصرية

سياحية بجنوب سيناء إن التحذيرات التي أطلقتها إسـرائيل         قالت مصادر   :  يسري محمد  - )مصر(رفح  
يوم السبت الماضي بشأن مغادرة رعاياها شبه جزيرة سيناء تستهدف ضرب حركة السياحة بالمنطقـة،               

وأضـافت  . تكاد تكون معدومـة   ) كانون الثاني ( يناير   25وإن الرحالت اإلسرائيلية إلى سيناء منذ ثورة        
ت إطالق هذه التحذيرات بين كل فترة وأخرى في محاولة لـضرب حركـة              المصادر أن إسرائيل اعتاد   

السياحة بسيناء، خاصة أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل عودة حركة السياحة بمنتجعات طابا وشرم                
  .الشيخ ودهب إلى طبيعتها بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة األحداث السياسية األخيرة في مصر

صرية التحذيرات اإلسرائيلية ألن إسرائيل تعلم أن أعداد السياح مـن رعاياهـا             واستغربت المصادر الم  
  .الموجودين بمصر في هذه الفترة محدودة للغاية

 5/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  تهديدات البرادعي تنفي استمرار السالم والعالقات الدافئة مع مصر: تقارير إسرائيلية
برادعي المرشح النتخابات الرئاسة في مصر، مقابلة مع التليفزيون         أجرى الدكتور محمد ال    :محمد عطية 

المصري تعهد خاللها باتخاذ مجموعة من القرارات إذا ما أصبح رئيسا للبالد، على رأسها وضـع حـد                  
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ونهاية لما تقوم به إسرائيل من احتقار للمفاوضات السياسية وعدم اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق سلمي مع                
  .، متعهدا بأن هذا الوضع لن يستمر بال نهايةالفلسطينيين

وهدد البرادعي بأنه في حال شن هجوم إسرائيلي على غزة فإنه سيقوم بتفعيل اتفاقيـة الـدفاع العربـي                   
أنه سيفتح معبر رفح الحدودي بين سـيناء وغـزة وسـيقوم بالـدفاع عـن                قال البرادعي،    و .المشترك

  . يد عليهمالفلسطينيين في حال شن هجوم إسرائيلي جد
 أن البرادعي حين تكلم عن تفعيل اتفاقية الـدفاع العربـي            ،اإلخباري اإلسرائيلي " نيوز وان " موقع   ونشر

    .المشترك كان يقصد الهجوم على إسرائيل
هاجمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، الدكتور محمـد البرادعـي، المرشـح           وردا على هذا التصريحات،     
 على خلفية تصريحات دافع فيها عن الفلسطينيين، وإعالنه التدخل عسكرًيا           النتخابات الرئاسة في مصر،   

  .لحماية قطاع غزة إذا ما شنت إسرائيل هجوًما جديًدا عليه
واعتبرت أن تصريحات البرادعي تفند تقارير ودراسات استخباراتية إسرائيلية حديثة عن استمرار السالم           

ات آفيف كوخافي رئيس المخابرات العسكرية التي أكد        ودفء العالقات مع مصر، وتبين هشاشة تصريح      
  . فيها أن المتنافسين على الرئاسة في مصر يرون في اتفاقية السالم أهمية كبرى

، واتهمه بالتعنت لرفضه التفـاوض مـع        و بنيامين نتنياه  ، رئيس الوزراء اإلسرائيلي    البرادعي كما هاجم 
  .الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق سالم معهم

 تحويل مصر إلى عنصر مركزي في كل القضايا العربية والدولية وإخراجها من حالتها               البرادعي يتمنىو
  .السابقة كي تعود مجدًدا قائدة للمنطقة العربية

  5/4/2011، المصريون، القاهرة
  

  موقفها الداعم لتقرير جولدستونتجدد منظمة المؤتمر اإلسالمي 
ظمة المؤتمر اإلسالمي أمس، موقفها الداعم لتقرير جولدستون،         جددت من  :الوطن، عبدالرؤوف أرناؤوط  

وقالـت  . 2008الذي تضمن اتهامات واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة في ديسمبر              
المنظمة إنها ال تزال متمسكة بمضمون التقرير الذي تبناه مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف، بدعم                

نها ماضية في تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير في أروقة الجمعية العامة التابعة             المجموعة اإلسالمية، وإ  
لألمم المتحدة، وذلك بعد أن دفعت المجموعة، باتجاه تبني قرار من قبل مجلس حقوق اإلنـسان يحـث                  

وأكدت المنظمة أنها بدأت بالفعل التنـسيق ضـمن         . الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس األمن الدولي       
المجموعة اإلسالمية في الجمعية العامة، من أجل تأييد مساعي إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس األمن               

 .الدولي
  

  ى بسبب مقال في صحيفة لغَلن ي" ولدستونغ"تقرير : مجلس حقوق االنسان
 ال  "ولدسـتون غ"اعلن ناطق باسم مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة ان تقريـر             : القدس المحتلة 

ان ليس كل من كتب مقاال يمكنه ن يلغي التقرير الذي استمر العمـل بـه       "يزال ساري المفعول موضحا     
وأكد أساتذة اسرائيليون في القانون أن إلغاء تقرير غولدستون ليس وارداً، خصوصاً بعد              ".شهورا طويلة 

 يبـدو وارداً اآلن كمـا يقـول         أن تبنته األمم المتحدة، ولن يلغى إال بقرار من الهيئة نفسها، وهو ما ال             
البروفيسور أريئل رايخمان، مضيفاً أن تحفظ غولدستون من بعض اسـتنتاجاته ال يبطـل التقريـر وال                 

وأشار إلـى أن    . الضرر الكبير الذي ألحقه عند نشره بعد أن بات اليوم وثيقة في هيئات وجامعات دولية              
، فالتقرير صدر عن لجنة وليس عـن غولدسـتون          تراجع غولدستون أو تحفظه ال يعني أن التقرير تغير        

  .وحده
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دولـة ال تحقـق     «وانتقد البرفيسور أمنون روبنشتاين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة غولدستون، وقال إن             
  .بنفسها في انتهاك قانون الحرب إنما توحي بأن لديها ما تخفيه

  5/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
  ولدستونتقريرغ ويسحب دعمه ل"رائيلإس"  منالبرلمان األوروبي يعتذر

قال عضو البرلمان األوروبي دانيال فاندير ستوب إن رئيس البرلمان جيرزي بوزيك سيقدم : بروكسل
  .رسميا االعتذار إلى إسرائيل، بسبب تسرع البرلمان بدعم نتائج تقرير جولدستون

 إسرائيل على مـدى سـنوات منـذ         وقال البرلمان إن هذا التقرير يجب تمزيق أوراقه تماما، ألنه أضر          
صدوره، ومن أحد هذه األضرار محاولة لجمها عن مالحقة المسلحين من حماس، حيث أدى التقرير إلى                

وأضـاف   .النظر لهؤالء دوليا على أنهم مجموعة من األبرياء السلميين، الذين يحترمون حقوق اإلنسان            
 الصواريخ التي انطلقت من حمـاس فـي غـزة           البرلمان أن التقرير لم يلتفت بصورة حقيقية إلى آالف        

لتصيب اإلسرائيليين المدنيين، مما يعد معه األمر جرائم حرب وضد المدنيين، وعليه يسحب البرلمـان               
تأييده لهذا التقرير، ويتراجع عن طلب اإلحالة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة أو إلى إحالة النتائج إلى                 

  .المحكمة الجنائية
  5/4/2011، ن الين، السعوديةالوطن او

  
  ممي بدولتهمأواشنطن تعارض بشدة تحرك الفلسطينيين الستصدار اعتراف : روسدينيس 
االسرائيلية امس عن مستشار البيت االبيض لـشؤون الـشرق          " جيروسالم بوست "نقلت صحيفة   : رام اهللا 

لقد اوضحنا وبشكل    ": أنه قال  "رابطة مكافحة التشهير  "االوسط دينيس روس خالل كلمة القاها في مؤتمر         
ثابت ان السبيل القامة دولة فلسطينية يكون بالمفاوضات، وليس من خالل اعالن احادي الجانب، او من                

يحتاج الفلسطينيون الى رؤية انه من الممكن اقامة دولة         "روس   وأضاف   ".خالل التوجه الى االمم المتحدة    
على الرغم من االرتباك في المنطقـة واالزمـة بـين           "تابع  و . وقابلة للحياة  -السرائيل–مستقلة مجاورة   

 وهو عالقتنـا مـع      - في فترة عدم اليقين هذه     -االسرائيليين والفلسطينيين، فان هناك شيئا واحدا مؤكدا        
إن االلتزام بأمن إسرائيل صارم ال      "واضاف   ".إسرائيل، والتزامنا بمجموعة من القيم والمصالح المشتركة      

  ".ست مجرد كلمات  فنحن نعطيها الحياة والمعنى كل يوميتزعزع، انها لي
 سفير واشنطن السابق في اسرائيل مارتن انديك من ان التظاهرات العربية التي لم تهتم بشكل كبير                 وحذر

  .بما يجري بين اسرائيل والفلسطينيين، قد تتجه الى زيادة هذا االهتمام
  5/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   مليون دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة230 تدعم السلطة واألونروا بـأستراليا

 مليون دوالر أسترالي لموازنة السلطة الفلسطينية، ودعم وكالـة          120تعهدت الحكومة األسترالية بتقديم     
  .  مليون دوالر أسترالي للسنوات الخمس المقبلة110بـ ) األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ووعدت الحكومة باالستمرار في تقديم الدعم التنموي والتطويري، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، كما             
 منحة دراسـية لمـدة خمـس        50تم االتفاق على أن تقدم الحكومة األسترالية برنامج منح دراسية بواقع            

  . سنوات تقدم لمؤسسات السلطة الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية
  4/4/2011، ن الينموقع فلسطين أو

  
  بريطانيا تتراجع عن مالحقة مجرمي حرب إسرائيليين 

ذكرت مصادر دبلوماسية بريطانية لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن مجلس العموم في لندن صادق علـى               
مشروع القانون الذي يمنع تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين، بداعي ارتكابهم جـرائم حـرب                
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إن مشروع هذا القانون    : وقالت هذه المصادر  . للوائح التي يقرر النائب البريطاني العام تقديمها      باستثناء ا 
  ". أحيل إلى مجلس اللوردات البريطاني للمصادقة عليه قريًبا بشكل نهائي"

  4/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ربية لمستوطنات جديدة بالضفة الغ" إسرائيل"فرنسا تعرب عن قلقها من مصادقة 
أعربت فرنسا عن قلقها من مصادقة الحكومة االسرائيلية على الخطـط الهيكليـة             :  وكاالت -48عـرب

واعتبر النـاطق    . وحدة سكنية في جيلو بالقدس     900ألربع مستوطنات في الضفة الغربية، ودراسة بناء        
قبة أمام السالم، مؤكدة    بلسان وزارة الخارجية الفرنسية، أن المستوطنات منافية للقانون الدولي وتشكل ع          
  .وجوب االمتناع عن عمليات وصفتها باستفزازية وتفرض الحقائق على أرض الواقع

  5/4/2011، 48موقع عرب
  

  جمعيات حقوقية أوروبية تطالب بموقف أممي واضح من تصريحات غولدستون بشأن غزة
ريحات القاضي ريتشارد   طالبت جمعيات حقوقية أوروبية األمم المتحدة بموقف واضح من تص         : بروكسل

غولدستون، رئيس لجنة التحقيق األممية بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عـامين،                
والتي قال فيها إن نتائج تقريره ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع اللجنة، معتبرة ان ذلك يحمل فـي                   

  .'ائم الحرب عن تل أبيبمحاولة إليجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جر'طياته 
وقالت الجمعيات، التي تداعت لتدارس التصريح الصادر عن غولدستون، إن ما جاء به القاضي في مقاله                

، 'األمريكية الجمعة، هو موقف شخصي حتى اللحظة، يعبر عن نفـسه          ' واشنطن بوست 'ونشرته صحيفة   
 ويجب أن يصدر عنها موقف رسمي ال يقبـل          مشددة على أن لجنة التحقيق األممية تمثّل اإلرادة الدولية،        

اللبس، في حين أننا ال تهمنا المواقف الشخصية الصادرة عن أي عضو فيها بقدر ما يهمنا قرار صـادر                   
  .عن اللجنة نفسها بصورة رسمية

  5/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

   النووية؟"سرائيلإ"صواريخ حماس ام رؤوس 
   العربيرأي القدس

لعالم بالثورات العربية المطالبة بالحريات الديمقراطية في اكثر مـن مكـان فـي الـوطن                بينما ينشغل ا  
العربي، تواصل اسرائيل عملياتها االجرامية في حق الفلسطينيين الواقعين تحت احتاللها العسكري وعلى             

  .اكثر من جبهة
 مستوطنات اسرائيلية فـي     ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي اعلن يوم امس عن البدء في توسيع اربع            

الضفة الغربية المحتلة، مما يعني جلب المزيد من المستوطنين، ومواصلة عمليـات التغييـر الجغرافـي     
والديموغرافي، وبما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المناطق المحتلة التي تمنع اي تغييرات من               

  .هذا النوع
رنا هو المحاكمة المهزلة التي تجريها اسرائيل حاليـاً، ويمثـل           ويظل االنتهاك االسرائيلي االكبر في نظ     

امامها المواطن الفلسطيني ضرار ابو سيسي مدير محطة كهرباء غزة الذي خطفته خلية مـن الموسـاد                 
  .اثناء زيارته لشقيقه في اوكرانيا

ية، ومن قطار   فأي عدالة هذه التي يتحدثون عنها، وهذا المهندس جرى خطفه بطريقة ارهابية، غير شرع             
في بلد مستقل يتمتع بالسيادة، وبطريقة اقرب الى اساليب العصابات االجرامية الى دولـة تـدعي انهـا                  

  .تحترم القوانين الدولية، وتؤكد انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة
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ة االسالمية   تهمة، من بينها االنتماء الى حركة المقاوم       15المهندس ابو سيسي يواجه الئحة باالتهام تضم        
، والمشاركة في تطوير صواريخها من حيث قوة التدمير ومن حيث المدى بحيث باتت قـادرة،                 'حماس'

  .حسب المزاعم االسرائيلية، على اختراق مركبات مدرعة وقتل جنود داخلها
المهندس ابو سيسي ضحية، وليس مجرما، والمجرم الحقيقي هو الذي اقدم على خطفه، وتخديره ونقلـه                

  . تل ابيب، وتعريضه للتعذيب من اجل انتزاع اعترافات منه بطريقة غير قانونية وغير اخالقيةالى
ليس جريمة يستحق عليها السجن والتعذيب، فـاكثر مـن          ' حماس'انتماء المهندس ابو سيسي الى حركة       

نصف اراضي االرض المحتلة، في الضفة والقطاع صوتوا لصالح الحركة اثنـاء انتخابـات المجلـس                
  التشريعي، فهل هذا يعني ان هؤالء ينتمون الى منظمة ارهابية، وبالتالي يجب اعتقالهم وسجنهم؟

، وهي تهمـة نفاهـا كليـا امـام        'حماس'وحتى لو افترضنا ان الرجل خبير في تطوير صواريخ حركة           
السـلحة،  المحكمة، فما الخطأ في ذلك، فهناك آالف المهندسين االسرائيليين الذين يعملون في صـناعة ا              

  .ويطورون صواريخ وطائرات متقدمة قادرة على دمار منطقة الشرق االوسط باسرها
 رأس  300ونذهب الى ما هو اكثر من ذلك ونذّكر الخبراء االسرائيليين النوويين الذين طوروا اكثر من                
  .نووية في مفاعل ديمونا في النقب، وهي صواريخ يمكن ان تفني ماليين البشر في رفة عين

رائيل دولة عنصرية ارهابية، تحتل اراضي دول عربية، وترتكب جرائم حرب فـي عـدوانها علـى     اس
العرب في لبنان وقطاع غزة، وتستخدم اسلحة محرمة دوليا مثل الفوسـفور االبـيض، فمـن يـستحق                  
المحاكمة والتجريم مهندس كهرباء اصر ويصر على براءته، ام جنراالت االرهاب االسرائيليين الـذين              

تلون المدنيين باسلحة متطورة ومتقدمة تتواضع امامها خجالّ صواريخ القسام الحمساوية البدائية جـداً              يق
  التي تنتمي الى عصر اهل الكهف؟

من المؤسف ان العالم المتحضر يصمت على جريمة الخطف االسرائيلية هذه النسان كان فـي زيـارة                 
ذا الخطف هو من سمات الدول المتحضرة، بل الـدول          لشقيقه في دولة نقول انها مستقلة، وال نعتقد ان ه         

  .االرهابية التي تتصرف مثل عصابات المافيا، وتأخذ القانون بيدها
  5/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب التي ارتكبتها بإعادة النظر 

  ريتشارد غولدستون
 أكثر ممـا    2009 - 2008حرب األخيرة على غزة التي حدثت عام        نعرف الكثير اليوم عما حدث في ال      

كنا نعرفه في الوقت الذي ترأست فيه بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم                 
لو كنت أعرف مـا بـات       . المتحدة والذي تمخض عنها التقرير الذي بات يعرف باسم تقرير غولدستون          

  .الوقت، كان سيختلف التقريراليوم معروفا في ذلك 
وجاء في التقرير النهائي للجنة الخبراء المستقلين التابعة لألمم المتحدة تحت رئاسة القاضي السابق ماري               

إسرائيل خصصت موارد كبيرة للتحقيق في      «ماكغوان ديفيس التي تابعت توصيات تقرير غولدستون إن         
بينما لم تفتح السلطة الفعلية، أي حمـاس، أي تحقيـق            اتهام بشأن التجاوزات التي حدثت في غزة،         400

  .»بشأن إطالق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل
ولـم يـتم    . وأورد التقرير دليال على ارتكاب إسرائيل وحماس لجرائم حرب وربما جرائم ضد اإلنسانية            

واسـتندت  . يخ مـدنيين التعليق على الجرائم التي اتهمت حركة حماس بارتكابها، حيث استهدفت الصوار  
االتهامات التي ُوجهت إلى إسرائيل الى وفاة وإصابة مدنيين، ولم تستطع بعثة تقصي الحقـائق العثـور                 

على الجانب اآلخر أثبتـت التحقيقـات       . على دليل يمكّنها من التوصل إلى نتائج منطقية تثبت عكس ذلك          
مم المتحدة صحة بعض الوقائع التـي حققـت         التي أعلنها الجيش اإلسرائيلي واعترف بها تقرير لجنة األ        
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كذلك أشارت إلى عدم اسـتهداف الجـيش   . فيها اللجنة والتي ثبت تورط جنود في الجيش اإلسرائيلي بها 
  .للمدنيين

 فـردا مـن     29على سبيل المثال ركزت أخطر االنتقادات التي ُوجهت إلى تقرير غولدستون على مقتل              
لقد كان واضحا أن قصف المنزل كان نتيجة قراءة خاطئـة لـصورة             . أفراد عائلة السيموني في منزلهم    

ويتم التحقيق مع أحد الضباط اإلسرائيليين حاليا بسبب إعطائه أوامر بتنفيـذ            . التقطتها طائرة بدون طيار   
ورغم طول مدة التحقيقات، يبدو أن هناك خطوة جارٍ اتخاذها وأنا على ثقـة مـن اتخـاذ                  . هذا الهجوم 

إن غرض هذه التحقيقات كما قلت في السابق هو ضـمان           . في حال ثبوت إهمال الضابط    إسرائيل موقفا   
تطبيق مبدأ المساءلة في حال القيام بأفعال غير صحيحة وعدم االعتماد على التخمـين واالسـتفادة مـن      

  .قراءة الموقف عند اتخاذ القادة العسكريين قرارات صعبة على أرض المعركة
 بالتحقيقات التي تجريها إسرائيل في هذه االتهامات، يساورني القلـق ذاتـه             وفي الوقت الذي أرحب فيه    

الذي تجلى في تقرير ماري ديفيس من عدم االنتهاء من الكثير من التحقيقات اإلسـرائيلية ومـن عـدم                   
ورغم أن األدلة اإلسرائيلية التي ظهرت منذ نشر التقرير حتى اآلن ال تعوض             . اإلعالن عن اإلجراءات  

المدنيين المأسوية لحياتهم، أشعر بالندم على عدم توفر هذه األدلة لبعثة تقـصي الحقـائق التـي                 خسارة  
رأستها، حيث كان من الممكن تفسير المواقف التي حدث بها استهداف مدنيين في ضوئها وبالتالي تـؤثر                 

  .على نتائج البعثة الخاصة بالتعمد وارتكاب جرائم حرب
ع التحقيق الذي أجريناه لم نستطع التمييز بين القتلى المـدنيين والمقـاتلين             ونتيجة لعدم تعاون إسرائيل م    

وتبين أن اإلحصاءات التي أعلنها الجيش اإلسرائيلي كانت قريبة من تلـك التـي              . وتحديد عدد كل منهم   
  .أعلنتها حماس رغم أن لدى حماس األسباب التي تدعوها إلى تضخيم عدد مقاتليها

لم يكن غرض تقرير غولدستون يوما     . ، كان ينبغي أن أرحب بالتعاون اإلسرائيلي      وكما أشرت منذ البداية   
التوصل إلى نتيجة تدين إسرائيل؛ فقد أصررت على ضرورة تغيير مندوب مجلس حقوق اإلنسان الـذي                

لقد كنت واضحا دوما بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد أي               . انتقدته إسرائيل 
لكن األمر الـذي لـم يـتم        . ت سواء من الداخل أو الخارج شأنها شأن أي دولة أخرى ذات سيادة            هجما

االعتراف به في أحيان كثيرة هو أن تقرير غولدستون أشار إلى التحقيق وإدانة أول األعمال اإلرهابيـة                 
  .غير القانونية التي قامت بها حركة حماس وأدانتها األمم المتحدة

شن التحقيق الذي شمل كافة الجوانب المتعلقة بالصراع في غزة عهـدا جديـدا مـن                لقد كنت آمل أن يد    
المساواة في طريقة تعامل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي يزخر تاريخه بوقائع االنحياز               

توضـيح  ول. واتهمنا البعض بعدم االلتزام بالمعايير القضائية في اإلجراءات التي اتبعناها         . ضد إسرائيل 
األمر ينبغي القول إن مهمتنا لم تكن مهمة قضائية أو حتى تقترب من ذلك، فنحن لم نكـن نحقـق فـي                      

لقد خرجنا بتوصيات تقـوم علـى       . جريمة جنائية ارتكبها شخص في إسرائيل أو غزة أو الضفة الغربية          
. مـة اإلسـرائيلية   السجل المتوفر أمامنا والذي لم يكن يشتمل مع األسف على أي دليل مقدم مـن الحكو               

وأوصى التقرير الطرفين بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية وحسن النية بشأن الوقائع واألحداث التي أشـار              
  .ووجدت ماري أن إسرائيل قد قامت بذلك إلى حد بعيد، بينما لم تفعل حماس أي شيء. إليها التقرير

 سياسة تدمير دولة إسـرائيل، فـتح        ويرى البعض أنه من السخف االنتظار من حركة حماس التي تتبع          
وكان أملي أن تقوم حماس بـذلك       . تحقيق بشأن ما توصلنا إليه من أن ما حدث كان جرائم حرب خطيرة            

وعلى أقل تقدير كان يحدوني األمل في أن تحد         . حتى إن لم يكن ذلك واقعيا خاصة أن إسرائيل قامت به          
مـن  . تورط عناصرها في ارتكاب جـرائم حـرب       حماس من هجماتها ردا على ما تم التوصل إليه من           

المؤسف أن هذا لم يحدث، فقد تم إطالق مئات من الصواريخ وقذائف هاون على أهـداف مدنيـة فـي                    
على الجانب اآلخر ال يقلل مقتل عدد قليل من اإلسرائيليين من جراء إطالق صـواريخ               . جنوب إسرائيل 
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غي أن يدين مجلس حقوق اإلنـسان هـذه األفعـال      وينب. وقذائف هاون من قطاع غزة من حجم الجريمة       
  .المشينة الشنيعة بلهجة قاسية

ينبغي على مجلس حقوق اإلنسان إدانة      . في النهاية ربما يكون من الخطأ الطلب من حماس إجراء تحقيق          
المذبحة األخيرة غير المبررة التي ارتكبت بدم بارد والتي راح ضحيتها زوجـان إسـرائيليان شـابان                 

لكني ما زلت أؤمن بضرورة تطبيق القانون الدولي في الصراعات الطويلة           . هما الثالثة في أسرتهم   وأطفال
لقد أثمر التقرير عدة دروس مستفادة وتغييرا في الـسياسات تـضمنت اتخـاذ جـيش الـدفاع                  . المهلكة

اسـتخدام  اإلسرائيلي إجراءات جديدة لحماية المدنيين في حالة شن حرب على مناطق سكنية والحد مـن            
وقد أجرت السلطة الفلسطينية تحقيقا مستقال في االتهامـات الخاصـة           . الفسفور األبيض في تلك المناطق    

بانتهاك حركة فتح لحقوق اإلنسان وتنفيذ عمليات اغتيال وتعذيب واعتقال غير قانوني في الضفة الغربية               
لكن مع األسف لم    . تهاماتوأثبتت التحقيقات صحة أكثر هذه اال     . خاصة بحق عناصر من حركة حماس     

تبذل حركة حماس من جانبها أي جهد للتحقيق في االتهامات التي وجهت إليها بارتكاب جـرائم حـرب                  
  .وضد اإلنسانية

يمكن القول ببساطة إن قوانين النزاع المسلح تنطبق على أطراف ال تمثل دوال مثل حركة حماس مثلمـا                  
ذه األطراف لتلك المبادئ والتحقيق معها في حـال عـدم           إن ضمان احترام ه   . تنطبق على جيوش الدول   

لن نستطيع حماية المـدنيين الـذين       . التزامها بها من أهم التحديات التي تواجه قانون النزاعات المسلحة         
  .علقوا دون إرادتهم في تلك النزاعات المسلحة إال في حال التزام كافة أطراف النزاعات بهذه المعايير

  4/4/2011، نالشرق األوسط، لند
  

  سقط غولدستون وبقي تقريره
  عريب الرنتاوي

من اآلن وصاعداً، سيكون القاضي غولدستون شريكاً في جرائم الحرب اإلسرائيلية التالية علـى قطـاع                
، »الواشـنطن بوسـت   «غزة، فقد برأ الرجل ساحة إسرائيل من جرائم حربها الـسابقة، وقـدم عبـر                

جله المهنـي، لمجرمـي الحـرب مـن ساسـة إسـرائيل             مخجلـة بحقـه ومـسيئة لـس       » إعتذارية«
وأعطى ضوءا أخضر لجرائم الحقة ضد المدنيين، ودائمـا بذريعـة محاربـة اإلرهـاب               ...وجنراالتها

  .ومطاردة اإلرهابيين الالئذين بالمدنيين والمناطق المأهولة
جـيش قانـا    «االعتذار، من رئيس الدولة الـذي وصـف         / للمقال  » طبلت وزمرت «سياسياً، إسرائيل   
، إلى الحكومة التي طالبت األمم المتحدة بـسحب         »أخالقية«، بأنه أكثر جيوش العالم      »ومدارس األونروا 

التقرير، وصوالً إلى الناطق باسم الجيش أفيحاي درعي الذي تعهد بتكرار عمليات الرصاص المـسكوب       
ئيلية للتـدمير والتقتيـل     اإلسـرا » الـشهية «في غزة، حتى وإن قضى مدنيون في أثنائها، واألرجح أن           

والترويع التي تضررت بفعل تقرير غولدستون وتداعياته، قد تلقت جرعة إنعاش عالجيـة فـي مقالـة                 
  .»الواشنطن بوست«

 سبباً لتعميق االنقسام، بعد الطريقة المخجلة التي تعاملت فيها          - في حينه    –فلسطينياً، كان صدور التقرير     
لكن ما أن أخذ التقرير مجراه في       ...يفية التي ردت بها حماس على ذلك      السلطة معه في بادئ األمر، والك     

اليوم ثمة حاجة لتوحيد    ...أروقة المنظمة الدولية، حتى انسحب من التداول والسجال الفلسطينيين الداخليين         
، إلـى   »الواشنطن بوست «الموقف والجهد الفلسطينيين من أجل انقاذ التقرير والحيلولة دون تحويل مقال            

  .يقضي بالتراجع عن مضامين التقرير وتوصياته» قرار دولي«
نحن نعرف حجم الضعوط واالبتزاز والتهديد الذي تعرض له القاضي غولدستون من إسـرائيل اللـوبي                

ولقد قرأنا وسمعنا قصصاً مروعـة عـن     ...اليهودي وأذرعته وجالياته المنتشرة في أربع أرجاء األرض       
ل التي تعرض لها الرجل، ولألسف من دون أن يتدخل أحـد مـن العـرب                عمليات العزل والنبذ واإلذال   
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لكننا مع ذلك ال نعتقد أنه كان حرياً بالقاضـي غولدسـتون، وال             ...والفلسطينيين لتدارك ما يمكن تداركه    
كان حرياً به أن يحترم مهنيتـه وأن        ...بمكانته ووظيفته، أن يخضع لهذه الضغوط ويذعن لذاك االبتزاز        

  .ويض الذي ُمنح له من قبل المنظمة الدوليةيخلص للتف
، صحيح أن لها تأثيراً معنوياً كبيراً، بيد أنها         »مجرد مقالة صحفية  «لكن على أية حال، نحن ما زلنا أمام         

في تحويلهـا إلـى قـرار       » اللوبي إياه »ولكي ال تنجح إسرائيل و    ...»مقالة صحفية «ما زالت رغم ذلك،     
ام السلطة وحماس والفـصائل والمنظمـة ومنظمـات المجتمـع المـدني             دولي، فإن المطلوب أوالً، قي    

والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، بإطالق أوسع حملة دولية لحماية التقرير وصـد الهجـوم اإلسـرائيلي               
  .المضاد

والمطلوب ثانياً، من لجنة المتابعة العربية التي لم تجتمع في العامين األخيرين إال للضغط على الـسلطة                 
منظمة وتسهيل تمرير قراراتها بخصوص التفاوض المباشر وغير المباشر، المطلوب من هذه اللجنـة              وال

، تبحث في السبل والوسـائل الكفيلـة بإسـقاط المـسعى            »خلية أزمة «أن تجتمع مرة واحدة على شكل       
هـذه معركـة سياسـية      ...اإلسرائيلي لسحب تقرير غولدستون وتشويهه ونزع الصدقية والشرعية عنه        

إعالمية وحقوقية، يجب أن تخاض حتى النهاية، حتى ال تفلت إسرائيل من العقاب على جرائم الحـرب                 و
والجرائم ضد االنسانية التي ارتكبتها في غزة، واألهم حتى ال تتشجع إسرائيل على ارتكاب مزيـد مـن                  

  .هذه الجرائم مستقبال
وثمة فسحة مـن    ...ا من مقصلة التقرير   ثمة عراقيل كبيرة ما زالت تعترض طريق إسرائيل لإلنقاذ عنقه         

فالتقرير الذي حمل اسـم  ...الوقت كافية إلسقاط المسعى اإلسرائيلي شريطة أن تستغل على الشكل األمثل 
والتقريـر  ...غولدستون، هو تقرير دولي في نهاية المطاف، وليس وجهة نظر شخصية للقاضي المذكور            

 –موقعه كرئيس للجنة والفريق الـذي أعـده، إال أنـه            الذي لعب القاضي دوراً مهما في إعداده، ومن         
التقرير ثمرة جهد جماعي مشترك، لعدد كبير مـن القـضاة والخبـراء الـذين أسـهموا فـي إعـداده          

اليهودي، وقد نسمع قريبـاً     / هؤالء يمكن أن يكونوا اآلن، عرضة لالبتزاز والتهديد اإلسرائيلي          ...أيضاً
اإلعتذاري، لذا يجب تدارك األمر وقطع الطريق علـى مـؤامرة           مواقف لهم شبيهة بموقف غولدستون      

االبتزاز اإلسرائيلية، والعمل مع هؤالء على إنقاذ سمعة التقرير وإعادة االعتبار للعدالة الدولية، المطعون              
  .فيها أصالً

، حتـى وإن خـسرنا واحـدة مـن          »معركـة غولدسـتون   «ال يجب بحال من األحوال االنسحاب من        
مطلوب االستمرار في خوض المعارك حتى كسب الحرب ضد االحتالل والعنصرية ودولـة             ال...جوالتها

وإذا كنا قد أدرنا أولى معاركنا جول التقرير بطريقة سيئة في جنبـف، فـال               ...اإلرهاب الرسمي المنظم  
يجب أن نسمج لذلك بأن يتكرر في أي حال من األحوال، وال يجب أن نتعامل مع ملف على هذه الدرجة                    

 األهمية والخطورة، من منطلق تصفية الحسابات الفلسطينية الداخلية، وبأسلوب البازار بما فيه مـن               من
  .يجب العمل إلنقاذ تقرير غولدستون من غولدستون ذاته....مزايدات ومناقصات

  5/4/2011، الدستور، عمان
  

  المطلوب فلسطينيا في مناخ حركات التغيير
  بالل الحسن

  لسطينية في تحركات التغيير العربية؟أين مكان القضية الف
  ما التحرك الفلسطيني المطلوب من أجل التغيير؟

لم يبرز شعار فلسطين كشعار متميز في حدث التغيير التونسي الذي لفت أنظار العـرب جميعـا، لكـن                   
 وكذلك األمر في حدث   . الكثيرين رأوا أن هذا التغيير يصب بشكل مباشر في مصلحة القضية الفلسطينية           

التغيير المصري، الذي يختلف نوعيا عن التغيير التونسي، بحكم تأثير مصر األكبـر واألوسـع علـى                 
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المحيط العربي، بل وعلى المحيط اإلقليمي أيضا، فمع أن الشعار الفلسطيني لم يبرز أيضا كشعار متميز                
ضـوحا، بـسبب    في حدث التغيير المصري، إال أن عالمات تأثيره على الوضع الفلسطيني كانت أشد و             

.  اإلسرائيلية، وتطورها المـستقبلي    -عوامل موضوعية مهمة، لعل أبرزها هو اتفاقية السالم المصرية          
وهو ما لفت النظر إليه بشدة الموقف األميركي الذي تعامل مع الحدث المصري من خالل تركيز شـديد                  

رائيلي، الذي عبر عن نـوع      كذلك فإن الموقف اإلس   . ومتواصل، على ضرورة الحفاظ على هذه االتفاقية      
من الرعب من احتمال المساس بهذه االتفاقية، لفت األنظار إلى أهمية الحدث المصري فلسطينيا، خاصة               
حين بدأ قادة إسرائيل يتحدثون عن ضرورة بناء جيش إسرائيلي جديد، يتفـرغ لحـرب فـي الجبهـة                   

  .المصرية في المستقبل
 تنطوي على أمر يتعلق بالنفوذ األميركي االستراتيجي فـي          لقد كانت هذه عالمات أولى، وهي عالمات      

هذين البلدين، فإذا كان نظام تونس السابق، وهي الدولة الصغيرة، واألقل تداخال مع القضايا االستراتيجية               
 األميركي في منطقة الشمال األفريقـي، فـإن         -العربية، يشكل جزءا أساسيا من منظومة النفوذ الغربي         

 - سياسي ضد ذلك النظام يؤشر إلى نوع مـن االنحـسار لهـذا النفـوذ الغربـي                   -ي  بروز تيار شعب  
وأي انحسار لهذا النوع من النفوذ يعني في النهاية إضعافا لمكانة السياسة اإلسـرائيلية فـي                . األميركي

ومن خالل هذا المعنى االستراتيجي تبـرز األهميـة الفلـسطينية           . المنطقة، المحمية من الغرب وأميركا    
أما في الحدث المصري فإن انحسار النفوذ األميركي فيها، بشكل خاص، يـؤثر، كمـا               . للحدث التونسي 

قلنا، على المنطقة بأكملها، حتى لو لم يكن هناك أي حديث عن فلسطين أو عن إسرائيل، إضافة إلـى أن        
  :الحكم المصري تميز في عهد الرئيس حسني مبارك بأمرين

  .مع أميركا تصل إلى حد التماهي فيما يخص قضايا المنطقة العربيةعالقة وثيقة : األمر األول
عالقة وثيقة مع إسرائيل، ترى في بعض من هو عدو إلسرائيل عدوا لمصر، ومن هنـا                : واألمر الثاني 

وكأنه أسير  ) شاليط(كان اإلسهام المصري في الحصار على غزة، واالهتمام بمصير األسير اإلسرائيلي            
  .مصري

 مجرد اإلعالن عن خطوة التغيير األولى، في مصر، كان يعني خطوة تغيير أولى في طبيعة                ولهذا، فإن 
العالقة مع كل من أميركا وإسرائيل، ومن دون أن يعني ذلك بروز سياسة مصرية تعلن العداء ألميركـا                  

  .أو إلسرائيل
ـ              مـاذا علـى    : وبضمن هذا اإلطار ومعانيه االستراتيجية، برز السؤال عن الـدور الفلـسطيني المطل

الفلسطينيين أن يفعلوا كي يلتحقوا بحركة التغيير العربية، وكي يحافظوا على قضيتهم كقـضية ملهمـة                
  للنضال الوطني العربي؟

، إن جاز التعبير، وهـو      »الشكلي«في البدايات، وفي أوساط الشباب الفلسطيني بشكل خاص، برز التيار           
يني يتماهى مع التحرك التونسي أو مع التحـرك المـصري،   التيار القائل بضرورة قيام فعل شعبي فلسط     

وهو ما يعني أن يخرج الشباب إلى الشارع للمطالبة بالتغيير وبرحيل الحاكم، لكن النقاش الداخلي الـذي                 
ألحداث نضالية عربية مهمـة،     » تقليد شكلي «ساد فلسطينيا ركز على أن األمر ال يجوز أن يكون مجرد            

لسطيني يحمل عنوانا فلسطينيا، ويحمل مضمونا فلسطينيا أيـضا، وذلـك بـسبب             وال بد هنا من تغيير ف     
ويمكن إيجاز هذا االخـتالف النـوعي       . االختالف النوعي بين الوضع الفلسطيني وأي وضع عربي آخر        

  :بأمرين
أن الشعب الفلسطيني شعب محتل، وإذا حدث شيء ما في رام اهللا مثال ضد الحاكم أو ضد                 : األمر األول 

  .طة، فإن االحتالل المباشر ما يلبث أن يطل برأسه، ويفرض نفسه، وهو مآل غير سار وغير مقبولالسل
والتغييـر  . أن الشعب الفلسطيني شعب مشرد، ويعيش في أقطار عدة عربية وغير عربية           : األمر الثاني 

، وال بد للتغيير    المجزوء في مكان ما ال يستطيع أن يعبر عن تغيير تريده الجماهير في أصقاعها المتفرقة              
  .الفلسطيني أن يخاطب هؤالء جميعا، وأن يعبر عن مطالبهم ومصالحهم
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ما هذا التغيير الذي يعبر عن مصالح الجميع؟ لقد رفع الشباب بشكل عفوي، في كل من رام اهللا وغـزة،              
شعار المصالحة، وهو شعار إيجابي ومرغوب، لكنه ال يـستطيع أن يجيـب عـن جـوهر المـشكلة؛                   

لحة المقصودة هنا هي مصالحة بين حركتي فتح وحماس، أو بين سلطتي رام اهللا وغـزة، ومـع                  فالمصا
  .أهمية قيام المصالحة في هذا اإلطار، فإنها ال تحقق المرجو منها على صعيد الشعب الفلسطيني كله
هريـة  في ظل هذا الحوار الداخلي، الذي دار في أكثر من بلد وفي أكثر من مكان، ُولدت الفكـرة الجو                  

في إطار منظمة التحرير الفلـسطينية      » إعادة بناء القيادة السياسية الفلسطينية    «الرئيسية القائلة بضرورة    
 جهات فلسطينية،   4وقد بادرت   . التي لعبت لسنوات طويلة دور القائد السياسي الموحد للشعب الفلسطيني         

  .على األقل، لطرح هذا الموضوع واإلسهام فيه
فصائل المقاومة الفاعلة، التي التقت وناقشت الوضع وقالت إن األمر ال يمكـن أن              بعض  : الجهة األولى 

يستمر على ما هو عليه، وال بد من نشاط باتجاه بلورة قيادة وطنية فلسطينية تأخذ على عاتقهـا البـدء                    
يد ، وعلى صع  )المجلس الوطني (بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على صعيد الهياكل والمؤسسات          

  .1998الذي تم إلغاؤه عام ) الميثاق الوطني(البرنامج الوطني الجامع 
، التي بادرت إلـى إصـدار       »الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني      «هي  : الجهة الثانية 

د وثيقة فلسطينية تشرح واقع منظمة التحرير المفتت من جهة، وخطة إعادة البناء من جهة ثانية، مع تأكي                
ضرورة مشاركة القوى االجتماعية الفلسطينية في إعادة البناء، حتى ال يكون األمر حكرا على الفصائل                

  .فقط
هي مجموعة من الشباب، من الضفة الغربية ومن األردن، بادرت إلى إطالق مـا سـمته                : الجهة الثالثة 

ة الفلسطينية؛ حيث تتحـول     من أجل الهدف نفسه، وأضافت إليه مناقشة لمستقبل السلط        » مبادرة الشباب «
  .عند التغيير إلى سلطة إدارية، تدير شؤون الحياة اليومية، وال تتعاطى مع االحتالل سياسيا أو تفاوضيا

هي مجموعة من الفلسطينيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تميزت بأنها قريبة مـن              : الجهة الرابعة 
  .لب هي أيضا بالتغيير وبإعادة البناءسلطة رام اهللا وغير معادية لها، لكنها تطا

وقيام هذه الجهات كلها، انطالقا من أماكن متباعدة، يبرز أن الحاجة للتغيير أصـبحت حاجـة شـعبية                  
فلسطينية، وأن مناخ إعادة بناء قيادة سياسية للشعب الفلسطيني، في إطار منظمة التحريـر الفلـسطينية،                

  .أصبح مناخا سائدا
  4/4/2011 ،الشرق األوسط، لندن

  
  أين شبابها؟... فلسطين في قلب الثورة العربية

  صالح صالح
ما تأثير هذه الثورات الشعبية التي تجتاح       : سؤال يتردد كثيرا في المؤتمرات والندوات والجلسات الخاصة       

  الوطن العربي، وتحدث تغييرات هائلة وتسقط أنظمة بطريقة غير مسبوقة على الوضع الفلسطيني؟
سؤال المطروح بشدة يأتي من كون قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية، وأي تغييـر               زخم هذا ال  

، 1982يحدث في الدول العربية سلبا أو ايجابا، ينعكس رأسا على المسار الفلسطيني، خاصة بعد عـام                 
 بلعبة الرهان علـى     1991ف جزءاً من النظام العربي الرسمي وانخرطت معه عام          .ت.حيث أصبحت م  

، وتكرس  93ة الوصول الى حل سياسي مع الكيان الصهيوني، ادت الى اتفاق اوسلو المأساه، عام               امكاني
 لما ُسمي المبادرة العربية للسالم      2002هذا النهج االستسالمي الخطير بإقرار جامعة الدول العربية عام          

االتحـاد  , سـيا االتحاديـة   رو, االمم المتحدة، الواليات المتحدة االميركية    (من ناحية وبالرعاية الرباعية     
  .من ناحية ثانية) االوروبي

من هنا أجرؤ القول بأن أول وأهم انعكاسات ما يحدث في الوطن العربي على الوضع الفلسطيني هو أن                  
 مراجعته من قبل اصحاب القرار الفلسطيني       - عاجال أو أجال     -هذا النهج السياسي بكل تبعاته يستوجب       
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الصدد سيؤدي الى حراك جماهيري جديد وضغط شـعبي علـى االنظمـة             وأي تلكؤ في هذا     . والعربي
  .الجديدة خاصة المرتبطة باتفاقات مع اسرائيل

ال افترض ان يجري إلغاء االتفاقيات المعقودة مع بعض الدول العربية وإسرائيل بين عشية وضـحاها،                
رها بإعـادة صـياغة دسـاتيرها       لكن هذه االنظمة الجديدة بعد أن تتجاوز المرحلة االنتقالية وتستقر أمو          

وإجراء االنتخابات، والتخلص من أجهزة وتشكيالت االنظمة الراحلة، وتشكيل حكومات جديدة تعبر عن             
  :ارادة شعوبها، ستجد نفسها أمام ثالثة عناوين من الضروري تناولها على الصعيد الفلسطيني

ق؟ ما جدوى االتفاقـات المعقـودة   تحديد موقف واضح ومحدد من اسرائيل هل هي عدو ام صدي          : االول
  معها؟

  ما تأثير هذه االتفاقات على سيادة البلد وكرامته وانعكاساتها على العالقات العربية والقضايا القومية؟
على سبيل المثال هل سيبقى النظام في       , تبعات هذه االتفاقات وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني      : الثاني

  :مصر ملتزما بـ
فـإذا  , للكيان الصهيوني؟ المسألة هنا يجب أال تكون خالفا حول السعر بل من حيث المبدأ             ضخ الغاز   ÷ 

كان النظام في مصر يعتبر اسرائيل عدوا فيجب ان ال يزودها بأي من عناصر القوة التـي سيـستعملها                   
  .ضد الشعب المصري والعربي بما في ذلك الفلسطيني

 التزم به نظام مبارك في اطار االتفاقية التي وقعتها ليفني           بناء الجدار الفوالذي بين غزة ومصر الذي      ÷ 
هل يـستمرالنظام   . وكوندليسا رايس كجزء من سياسة تشديد الحصارومنع تهريب أسلحة الى قطاع غزة           

  الوطني الجديد في بنائه؟
معبر رفح كان مفتاحه بيد نظام مبارك يغلق بواسطته احدى بوابات الحصار على غزة، يطبع وصمة                ÷ 

عار تلطخ نظام مبارك، هل يبقى مغلقا؟ ليس فقط حرصا على االخوة القومية بين ابناء فلسطين ومصر                 
  .بل وفاًء للثورة وشعبها العظيم

بل عنصرية في التعامل مع الفلسطينيين على حـدود الـدول           , اجراءات غير انسانية وغير قومية    : ثالثا
  .رةالعربية وفي المطارات وفي شروط الحصول على تأشي

اي نظام يأتي على أكتاف الثورات الشعبية في الدول العربيـة وبفعـل صـرخات شـبابها وهتافـاتهم                   
وأهازيجهم وشعاراتهم القومية وتضحياتهم ال يمكن اال ان يتطلع للشعب الفلسطيني على أنه جزء من هذه                

ة لمواجهـة المـشروع     الشعب الفلسطيني في ثوراته المتعاقب    . الثورات ومن أول المستفيدين من نتائجها     
 الى الثورة الحديثة في منتصف الـستينيات،        1948ـ1947 الى   1939- 1936الصهيوني وحلفائه منذ    

ـ 1987الى انتفاضة الحجارة  خذله الحكام الـذين  .  تعرض فيها جميعا للغدر من االنظمة العربية1993 
  .يتساقطون اليوم كما تساقط غيرهم في مراحل سابقة

نظمة الجديدة يجب ان تعامل الشعب الفلسطيني على انه شعب شقيق، من حقه ان يتمتع               على هذا فإن اال   
بكل التسهيالت في التنقل واالقامة والحقوق االنسانية في العمل والـتعلم والحـصول علـى الـضمانات          

  .الصحية واالجتماعية في البلد المقيم به او يلجأ اليه الى حين عودته الى وطنه
االنظمة الجديدة التي وجدت بفضل نضال الجماهير والدماء التي اريقـت فـي ميـادين               بالقدر نفسه فإن    

التحرير والشهداء الذين افتدوا وطنهم بأرواحهم، هذه االنظمة عليها ان تكون حاضنة للنـضال الـوطني               
الفلسطيني، وتمكن الشعب الفلسطيني في جميع مواقعه من القيام بواجبـه القـومي وممارسـة نـشاطه                 

هل هذا مستحيل؟ نعم هو كذلك في عهـد االنظمـة القمعيـة المرتبطـة               . اسي والتعبوي والتنظيمي  السي
هو . بالسياسة االمبريالية التي تقودها الواليات المتحدة االميركية وتخدم وجود وحماية الكيان الصهيوني           

 ليست مستحيلة وغير مقبول     لكنها. كذلك النظمة الفساد والتبعية التي تديرها عائلة الحاكم المستبد وأتباعه         
نظام ثورات الشعب العربي التي تتفجر بالتتابع من تـونس          . أن تكون مستحيلة من النظام العربي الجديد      

  .الى مصر الى اليمن، الى ليبيا الى البحرين والحبل عالجرار
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 الـسابق   على النظام العربي الرسمي الجديد ان يأخذ بنهج سياسي جديد على انقاض           : في جملة مختصرة  
  .ومصححا له بما يتوافق مع تطلعات الثورة الشعبية العربية

]]]  
من المفترض ان تكون الجماهير الفلسطينية االكثر فرحا وتفاؤال بالتغييرات الثورية التي تحـصل فـي                

على أمل ان تشكل االنظمة الجديدة سندا قويا لهم ودافعا مهماً يعينهم على اعادة النظـر                . الوطن العربي 
 النهج السياسي الذي تتبعه القيادة الفلسطينية المتنفذة بالشراكة مع النظام الرسمي العربـي المـراهن                في

  .على حل سلمي مع اسرائيل
أن القيـادة الفلـسطينية     ) اال في اطار تُهم ال أريد ان اذكرهـا        (الغريب الذي يصعب ان تجد له تفسيرا        

 تتساقط من حولها، وخاب أملها في الحصول على الـدعم           المتنفذة تفقد ظهيرها في االنظمة العربية التي      
الذي راهنت عليه من الواليات المتحدة االميركية والرباعية، وبرهنت اسرائيل بما ال يقبل الشك أنهـا ال                 
تريد سالما ولن تعطي دولة للفلسطينيين رغم كل ما قدمه المفاوض الفلسطيني من تنازالت بما في ذلـك         

اسرائيل بدعم دولـي وتواطـؤ      . غيره الكثير مما كشفت جزءا منه وثائق الجزيرة       حق عودة الالجئين و   
  .عربي تستغل االتفاقات والمفاوضات كغطاء لكسب الوقت حتى تتمكن من استكمال تنفيذ مشروعها هي

مع هذا كله ال زالت هذه القيادة متمسكة بخيار سالم وهمي واتفاقات سقطت لم يعد لها أي قيمة ووعـود                    
  . ال يصد قها حتى مروجوهاكاذبة

ما يساعد هذه القيادة على التمترس في موقعها السياسي والجغرافي على رأس الـسلطة فـي رام اهللا أن                   
ندها في غزة أصبح اسير السلطة وصار همه االساسي كيف يحافظ عليها، ويواجه صعوبة المواءمة بين                

ان تشكل قوة ثالثة تمارس ضغطا على قطبـي         أما الفصائل االخرى فقد عجزت عن       . السلطة والمقاومة 
ولم يتمكن اي منها منفردا او مجتمعا من بلورة برنـامج يطرحـه السـتقطاب               ) فتح وحماس (التناقض  

فانضوى بعضها تحت جناح فتح وآخر تحـت جنـاح          . قطاعات واسعة من الفلسطينيين لتشكل قطبا ثالثا      
ميزا يفرض حضورا على الطرفين ويـستقطب       حماس، ومن بقي خارجها لم ينجح في أن يلعب دورا م          

  .تياراً شعبيا ضاغطا
]]]  

ال شك ان مفاجأة قادة العدو االسرائيلي بالتفجرات الثورية التي تجتـاح االرض العربيـة كبيـرة، هـم                   
فـي  . ف.ت.لكنهم ليسوا في حالة انكفاء وال انتظار، فهم مرتاحون لبقاء قيادة م           . يراقبون بقلق ما يجري   

 مسار التسوية الموهومة الخادعة، ومطمئنة جدا لدور السلطة في احتواء اي حراك شبابي              موقعها ضمن 
فيتحـسب قـادة الكيـان    : أما فـي غـزة  . وشعبي يهدد استمرار االحتالل واالغتصاب والهيمنة االمنية     

ـ                شدد الصهيوني بأن احساس القوى الفاعلة فيه بالرضى واالطمئنان لتغيير النظام في مصر قد يدفعهم للت
لهذا يتوجه الجيش الصهيوني للقيام بضربات عسكرية       . في مواقفهم السياسية، أو يشجعهم لعمل عسكري      

تتصاعد هـذه   . استباقية لسكان القطاع بهدف االرهاق وشل الفاعليه وإضعاف القدرة العسكرية للمقاومة          
يحات مـسؤولين   حسب تصر (الضربات بحجم ردود الفعل وقد تطال بعض القيادات في حماس والجهاد            

  ).اسرائيليين ال يجوز التقليل من جديتها عندما تصدر عن عدو غادر
فوق كل ما سبق، فإن اسرائيل تتشارك مع الواليات المتحدة االميركية واالتحاد االوروبي في التعـرف                

ط وفي الوقت نفسه وضع الخط    , مع مجاراة هذا التيار الثوري الجارف     , على القوى المؤثرة في ما يجري     
والتحركات النشطة ـ تحت الطاولة ـ لدعم رموز تشكل عناوين للنظام الجديد، بدال من السابق، تطمئن   

  .لهم وتثق بأنهم سيستمرون بالعالقة مع اسرائيل ويحافظون على االتفاقات الدولية
ات مع الحكام الجدد بالسماح لهـم بإصـدار تـصريح         ) اسرائيل، أميركا، اوروبا  (قد يتساهل هذا الحلف     

وإعالن مواقف واتخاذ بعض االجراءات الرضاء الشارع وامتصاص غضبه وتهدئـة خـواطره، لكـن               
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ضمن حدود ال تمس باالتفاقات االساسية وال تعرض مـصالحهم للخطـر وال تحـول منـاخ الـسالم                   
  .السائد الى عداء ضد اسرائيل والنفوذ االمبريالي في الوطن العربي) االستسالم(

عه الشابة يستمتعون بأروع لحظات االنتعاش والفرح لالنجازات التي يحققونها ضد           الشعب العربي وطالئ  
انظمة الفساد والتبعية والقمع، لكن عليهم أن تبقى عيونهم وعقولهم وإرادتهم بأقـصى درجـات الحـذر                 

على الشباب  . والوعي ممن يريدون ان يسرقوا سعادتهم، ويحولوا حفالتهم باالنتصارات الى خيبات امل           
  .ن يبقوا بكامل يقظتهم وتنبههم للمخاطر التي تهدد ثورة شعبهم وتحاول اجهاضهاا

]]]  
  أين شباب فلسطين وقد ورثوا الثورات واالنتفاضات الشعبية جيال بعد جيل؟

تجري اتصاالت وحوارات مكثفة بين الشباب الفلسطينيين بمختلف الوسائل وفي جميع التجمعات داخـل              
لكـنهم يواجهـون    . ون حماسة لمواكبة اخوانهم في تونس ومصر وغيرهـا        ويتحرق. فلسطين وخارجها 

تعقيدات وصعوبات ليس من السهل تجاهلها أو القفز فوقها، وتفرض نفسها على صيغة وآلية اي تحـرك                 
  :شعبي أهمها

  ).، االردن، سوريا، لبنان، المهاجر48الضفة، م , غزة(التوزع الجغرافي للشعب الفلسطيني . 1
ا، يعيش في ظل ظروف وأنظمة وقوانين مختلفة عن االخرى، تؤثر سلبا على قدرة الشباب               وفي كل منه  

  .في التحرك المشترك والتواصل
فتح، دمشق  /الضفة  , حماس/ غزة(وتعدد مواقع القرار السياسي     ) السلطة والمنظمة (تعدد المرجعيات   . 2
كما ان لكل منهم تاريخـه      . انا متصادمة لكل منها مواقفه وسياساته المتناقضة مع اآلخر وأحي       ) التحالف/

  فإلى أين تتوجه الجهود؟ وضد من؟. النضالي والوطني ودوره الفاعل في المقاومة
فهلوية القيادة وحنكتها في التحايل على حركة الشباب وامتصاص اندفاعهم، تبنت القيادات الفلسطينية             . 3

وأبرزوا قيادات من الشباب فـي محطـات        » لال لالنقسام ال لالحتال   «شعارات الشباب في غزة والضفة      
تقـود  ) لبنان مـثال  (كذلك في الخارج    ) facebook(التلفزيون وشجعوهم للتواصل في ما بينهم بواسطة        

  .عناصر الشباب من الفصائل الفلسطينية المبادرة في التحرك والنشاط
تريد ان  . لقضية فلسطين وشعبها  القيادات المتنفذة كأنها ليست مسؤولة عما آلت اليه االوضاع المأساوية           

تبعد الشبهة عنها، وبعضها يركب الموجة، كالهما يتقدم الحتواء مبادرات الشباب وحمايـة نفـسه مـن                 
  .غضب الجماهير

خاصية الوضع الفلسطيني تفرض على الشباب أخذ المبادرة وتحمل مسؤولية استثنائية يطالبهم بها لـيس               
. ية الثائرة التي ال ترفع علما بجانب علم بلـدانها اال علـم فلـسطين              قناعتهم فقط، وانما الجماهير العرب    

يرحبون بمن يـستجيب    . مبادرات الشباب وتحركاتهم يجب ان تنبع من ذاتهم وتعكس رؤيتهم وقناعاتهم          
لهم من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني على اال يجيرها أحد لمصلحته أو يحرفهـا عـن مـسارها                  

  .قراطي الثوريالشعبي الوطني الديمو
من خالل اللقاءات مع بعض الشباب يتضح ان النقاش في ما بينهم يحاول بلـورة رؤيـة شـاملة تنـتج                    

  :شعارات على مستويين
محلي، يستهدف وضع برامج ويطرح شعارات تعكس معاناة وهموم الشعب الفلسطيني في المكان             : االول

. االعتداءات االسرائيلية المتكررة كتفرد بالسلطة الخ     , في غزة مثال، يعانون الحصار    : او البلد المقيم فيه   
وفي الضفة، يتعرضون يوميا لقهر االحتالل ومصادرة االراضي وبناء المستوطنات وتهويـد القـدس،              

  .وفساد السلطة، ووهم الدولة الخ
فـاقم  أما في لبنان ، فالقهر واالذالل الذي تمارسه السلطة اللبنانيـة ضـد الفلـسطينيين منـذ النكبـة يت            

باالجراءات االمنية التي تحاصر المخيمات والقوانين العنصرية التي تحرم الفلسطينيين من ممارسة أبسط             
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الحقوق االنسانية التي كفلتها الشرائع الدولية والعربية كحـق العمـل والتملـك والـضمانات الـصحية                 
  .واالجتماعية

وغياب المرجعيـة الفلـسطينية الموحـدة،       عن مسؤوليتها تجاه من تمثلهم،      . ف.ت.فوق هذا كله تخلّي م    
  .كانعكاس لحالة االنقسام في الرأس القيادي

فـي جميـع المجـاالت      ) Unrwa(اضافة لتراجع الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث وتشغيل الالجئين          
  .الصحية والتعليمية واالجتماعية والبنى التحتية

بارد على حجم المأساة التي يخلفها على سكانه فـإن          من هذا الواقع المرير الذي يشهد تدمير مخيم نهر ال         
  .الشباب مدعوون الن يشتقوا الشعارات التي يتحركون تحت رايتها ومعهم أبناء شعبهم في المخيمات

. وطني عام هدفه االستراتيجي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني من االغتصاب الصهيوني           : الثاني
بثية ال مبرر له، و ال معنى للرهان على امكانية الوصول الـى حـل               ويرى أن استمرار المفاوضات الع    

سياسي وتسوية مع الكيان الصهيوني سوى اعطائه المزيد من الوقت لفرض سيطرته على الضفة و غزة                
ال » على هذا يردد الـشباب    «. دولة اسرائيل على الحدود التاريخية لفلسطين     «واستيعابهما في ما يسمى     

ال للتخلي عن أي    «،  »ال لالحتالل نعم للمقاومة بكافة أشكالها     «, «بعه وما يترتب عليه     التفاق اوسلو وتوا  
  .»شبر من أرض الوطن نعم للثوابت الوطنية التي يتضمنها ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

بـدءا مـن المجلـس      . ف.ت. بناء على ما سبق وعلى أرضيته يجب وبإلحاح اعادة تشكيل مؤسسات م           
لسطيني، بانتخابات ديموقراطية وعلى قاعدة التمثيل النسبي، ويشارك فيها جميع أبناء الـشعب         الوطني الف 

  .الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم
ويجري التأسيس لوضع برنامج وطني جامع، يشكل أرضا صلبة لوحدة وطنية تعيد            , بهذا ينتهي االنقسام  

  .للشعب الفلسطيني حيويته وإرادته وقدرته وثورته
شباب كل منهم في موقعهم ومكان اقامتهم والبلد المقيمين فيه مدعوون للتحرك وأخذ المبادرات تحـت                ال

راية الشعارات التي تستجيب للمشاكل والحاجات التي يفرضها واقعهم مـن ناحيـة، واسـتنباط الـسبل                 
ن الوطنيـة   والوسائل للتواصل في ما بينهم وتنسيق خطواتهم وجهودهم ما امكن للتوافق علـى العنـاوي              

  .للحراك المشترك من ناحية اخرى
  5/4/2011، السفير، بيروت

  
  !"إسرائيل"نعم للتهدئة مع 

  فايز أبو شمالة. د
رغم وجاهة الرد الفلسطيني المقاوم على العدوان اإلسرائيلي المتعمد على قطاع غزة، إال أن إطالق عدة                

 يشفي غليل أولياء الدم، وطالمـا لـم تـنجح           قذائف على محيط المدن اإلسرائيلية ليس رداً موجعاً، وال        
المقاومة بعد في اختطاف عمر ثالثة إسرائيليين أو أكثر مقابل استشهاد ثالثة مقاومين، فإن عدم الرد هو                 

  : بحد ذاته رد وفق المعطيات التالية
ـ           : أوالً ا يعـرف أن    لقد اجتازت المقاومة الفلسطينية مرحلة إثبات الذات، والقدرة على الصمود، وجميعن

المقاومة قد بدأت مشوارها بقذائف بدائية مصنعة من السماد الكيماوي، ومن العبوات المخزنة بالسخانات              
الشمسية، ولكن مع المثابرة، وباإلرادة والعزم ارتقت المقاومة درجـات ال تعـرف تفاصـيلها الدقيقـة                 

  . المخابرات اإلسرائيلية
 تزعمها نظام مبارك وعمر سليمان وأبو الغيط قد انتهـت، وانتهـت          المرحلة السياسية الخانقة التي   : ثانياً

لتغرق غزة كي تنجو االتفاقيات الموقعة مع رام اهللا وعمان والقـاهرة            : معهم المرحلة التي كان عنوانها    
إذا اشتكي عضُو تداعى له     : وباقي عواصم العرب، وبدأت مرحلة جديدة من عمر األمة العربية، عنوانها          

  . اء بالسهر، وهذا يستوجب عميق النظرسائر األعض
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انتهت مرحلة حصار غزة سياسياً، وميدانياً، وانتهت حالة تضييق الخناق على المقاومة، والـسعي              : ثالثاً
  . لتصفيتها، والسيما أن دنيا العرب قد فتحت ذراعيها لرجال المقاومة

لمواجهة الجيش اإلسرائيلي في شهر إبريل      يعرف قادة المقاومة الفلسطينية أن استعدادات المقاومة        : رابعاً
من هذا العام هي أرقى بكثير من استعدادات المقاومة الفلسطينية في شهر إبريل مـن العـام الماضـي،                   
ويعرف قادة إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية في شهر إبريل من العام القادم سـتكون أكثـر اسـتعداداً،                  

  . ا العاموتطوراً، وقدرة، وخبرة، وصالبة من هذ
ضمن هذه المعطيات التي تصب استراتيجياً في صالح المقاومة الفلسطينية الجدية الهادفة إلـى تحريـر                

نعم للتهدئة مع إسرائيل، طالما كانت معاني التهدئة تراكم الجمـر    : فلسطين، وهرس عظم إسرائيل، أقول    
لى الرد بالقذائف، وإنما تبادر إلى      تحت الرماد، وإعداد النفس الفلسطينية لمواجهة مصيرية، ال تقتصر ع         

  . العقاب الصارم من جنس العمل المجرم
سرق الثعلـب مـن برجـي       : أيام الصبا، كنت أتحدث ناقداً، ومعترضاً على المقطع الشعري الذي يقول          

  !. حمامة، سوف أرثيها، وأحمي البرج، لكن؛ لست أستعجل ميالد القيامة
ويحد من العمل الفدائي، وأن الرد على جرائم إسرائيل يجـب أن            كنت أحسب أن هذا الشعر يثبط العزم،        

لقد ! يكون سريعاً، ومزلزالً، ألكتشف أننا من تزلزل، وأنا من قامت قيامته على يد إسرائيل أكثر من مرة                
علمتنا تجربتنا المريرة أن حماية برج المقاومة من المدسوسين أكثر أهمية من رثاء الشهداء، وأن الكشف               

خص الذي يعطي المعلومة للعدو هو القبة البنفسجية التي تحمي المقاومـة مـن الـدخالء، وأن                 عن الش 
  .اإلعداد الجيد لقادم األيام هو الرد األعز من الكالم المزلزل، ومن المزايدات اللفظية الجوفاء
 4/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  حماس ونحن والعالم كله

  عوديد تيرا
 في  غزة اليوم يجب أن يوزن بصورة واسـعة مـع تنـاول مجمـوع مـسارات            ان دخول عملية برية   
ومـع  . ال يحل االكتفاء بنقاش ذي قطبين يبحثون فيه اسرائيل وحماس وحـدهما           . التطورات في المنطقة  

  .ذلك ال يحل ان نهمل احد اهدافنا المركزية اال وهو االفضاء آخر االمر الى القضاء على حماس
. بيننا وبين حماس ال ينبغي ان نزن مصالحات في جانب االهداف البعيـدة االمـد              " التبادلي"في الصعيد   

فحماس تريد االستمرار على العمل في القضاء علينا ونحن نريد االستمرار علـى البقـاء مـع النمـاء                   
ويبدو (إما ان تعترف حماس بوجودنا      : لهذا فالحديث عن لعبة حاصلها صفر حلها احد أمرين        . والرفاهة

لوال التطورات االخيرة في منطقتنا الشـرت علـى بنيـامين           . ، وإما ان يقضى عليها    )ذا لن يحدث  أن ه 
نتنياهو وايهود باراك بالدخول في عملية رصاص مصبوب اخرى تكون غايتها اسقاط حماس في قطـاع                

لكن التطورات االخيرة في المنطقة تقتضي في رأيي جعل المعادلة بيننا وبـين حمـاس معركـة                 . غزة
  . تعددة االقطابم

وربما يكون السوريون وااليرانيون    . ينبغي تخمين ان حماس تعمل تابعة لاليرانيين وربما حتى للسوريين         
الذين يشعرون بان الشعب يهددهم وهو الذي يريد الحرية، معنيين باشتعال الوضع علـى الحـدود بـين           

ران وسوريا على اسرائيل ويخفف التوتر    ان اشتعاال كهذا سيوحد الرأي العام في اي       . اسرائيل وقطاع غزة  
  . مع السلطة

في مقابلة ذلك ليست حماس معنية بعملية كبيرة للجيش االسرائيلي النها تخاف ان يمضي السكان علـى                 
ان حزب اهللا   . مع ذلك حماس معنية بالسير قريبا من الهاوية       . ويتمرضوا عليها " الموضة السارية "حسب  

ن عليه، يمتنع في هذه اللحظة الى العمل على مجابهة اسرائيل لكن هذا قـد               سكان لبنا " تمرد"الذي يخاف   
ان االردن ومصر في هذه اللحظة في موقف        . يحدث في اللحظة التي تصبح معضلته فيها البقاء او الفناء         
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ويريد الملك االردنـي    . فالنظام العسكري في مصر يريد الحفاظ على استقرار نسبي في الدولة          . حساس  
لهذا يفضالن في هذه اللحظة الحفاظ على مـضاءلة الظهـور فـي             .  على سلطته الى قمع بالقوة     الحفاظ

ان اشتعاال في غزة او على الحدود الشمالية سيضطر االردن ومـصر الـى شـحذ                . السياق االسرائيلي 
يـضا  موقفهما من اسرائيل وان تعرضا موقفا معاديا لها واال فستجابهان رعاياهما على خلفية قومانيـة ا               

  . ومن المحقق ان هذا ال يريحهما
ان تركيا التي تريد على نحو اساسي       . االتراك موجودون قبيل انتخابات ولهذا يراقبون ما يجري هنا بقلق         

على الحفاظ على عالقات اقتصادية باسرائيل قد تجد نفسها تقطع العالقة بالقدس اذا وقع ههنـا اعمـال                  
  .  هذا بطبيعة االمرواسرائيل ال تريد. عدائية بقدر كبير

ان الواليات المتحدة واوروبا اللتين اخذ وزنهما يقل في الشرق االوسط ليستا في هذه اللحظـة عنـصرا                  
مؤثرا في المنطقة؛ فالواليات المتحدة متورطة مع نفسها فال تعلم من تؤيد واليـة مـصلحة، وحربهـا                  

  .نفاقاالمروجة خارجيا من أجل حرية الشعوب في الشرق االوسط تُرى 
من جهة وتقمع التمرد بالقوة فـي       " محاربي الحرية في ليبيا   "ليس من الممكن ان تساعد الواليات المتحدة        

لو أن وكالة االستخبارات االمريكية ُسئلت ما هو الوضع الذي تفضله الجابـت        (البحرين من جهة اخرى     
يكون النظام العسكري في مـصر      بصراحة ان يعود القذافي ليحكم ليبيا وان يصمد االسد في سوريا وان             

  ).قويا ومستقرا من غير انتخابات حرة
بحسب هذه المعطيات، كنت اوصي حكومة اسرائيل بعدم الرد بعملية واسع في غزة أو على االقل ال في                  

مع ذلك ينبغي اعمال طريقة مؤلمة جدا اساسها المس بقادة فـي القطـاع أي االغتيـاالت                 . هذه اللحظة 
ل وحدات منتخبة مع اقالل ظهورها من أجل القضاء على اهـداف حمـاس والجهـاد                المركزة واستعما 

  . االسالمي
يجب علينا أن ننشىء وضع نشاط سري غامض        . كذلك ينبغي االمتناع عن كل تصريح يتعلق بالعمليات       

. هذه طريقة تحدث عند حماس والمدنيين ذعرا وخوفا من المجهول         . مع اقصاء شامل في وسائل االعالم     
يجب على الجيش االسـرائيلي     . ي الحدود الشمالية ينبغي تدريب القوات على شحذ الحواس واالنتظار         وف

  .عامة ان يعجل دورات تدريبه كي يكون مستعدا لكل تطور وكي يكون قادرا على الردع خاصة
  "سرائيل اليومإ"
  4/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .2
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