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  35  :كاريكاتير
***  
  

  ه ئلغاإو أ" حرب غزة"ال داعي لسحب تقرير : ولدستونغ .1
قلـت عـن    ن" AP" وكالـة    ، أن   وكاالت، وعن   واشنطن، من   6/4/2011،  سما اإلخبارية وكالة  ذكرت  

حـول حـرب الرصـاص       [ي سبب حاليا لسحب التقرير    أغولدستون قوله انه ال يرى      ريتشارد  القاضي  
 او تغيير اي من بنوده رافضا بشدة ما نقله عنه وزير الداخليـة االسـرائيلي                ]المسكوب على قطاع غزة   

  .مل على سحب التقريربانه قد اخبره في محادثة تيلفونية امس بانه سيع" ايلي ايشاي"
جريت تحقيقات محلية جدية وكانت هناك حقائق جديدة فمن الممكن اعادة           أاذا  "واشار غولدستون الى انه     

مؤكدا ان ايـشاي  " حاليا ال ارى اي داعي لسحب التقرير او الغائه        ن  النظر في بعض جوانب التقرير ولك     
ولم يناقش معـه التقريـر بـصورة        " بوستواشنطن  "هاتفه ليشكره على المقال الذي نشره في صحيفة         

دعاه الى زيارة اسرائيل وانه تحدث بالعبرية وقام اخر بترجمة اقواله الـى             " ايشاي"واوضح ان    و .مطلقة
  .االنجليزية منوها الى انه اخبره بانه ال يمكنه القيام بهذه الزيارة حتى حتى شهر يوليو القادم

حتى تهدأ  “قال إنه سينتظر     نالقاضي غولدستو ، أن   آي.بي.يو،عن  6/4/2011الخليج، الشارقة،   ونشرت  
التي أثارها موقفه من التقرير وبعدها سيتابع موقفه االرتدادي األخير بشأن تقريره حول محرقة              ” العاصفة

  . غزة، في مجلس حقوق اإلنسان
  

   وقف االستيطان ومرجعية المفاوضاتيتضمنبيان ب" الرباعية" يطالب عباس .2
طلب الرئيس محمود عباس ان يتضمن بيان اللجنة الرباعية الدولية المرتقب ان  :رناؤوطعبد الرؤوف ا

 1967تجتمع على المستوى الوزاري في اوروبا في الخامس عشر من الشهر الجاري، تأكيداً على حدود 
 كحدود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإلزاماً للحكومة االسرائيلية بوقف االنشطة

  .االستيطانية االسرائيلية في االراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس
من العاصمة االردنية عمان حيث " األيام"وقال نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في اتصال مع 

اكد "التقى الرئيس السفير ديفيد هيل، مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم في الشرق االوسط، 
 محمود عباس انه من اجل خلق المناخ المناسب إلعادة عملية السالم فإن بيان اللجنة الرباعية الرئيس

الدولية في اجتماعها المرتقب في الخامس عشر من الشهر الجاري يجب ان يتضم تحديداً للمرجعية وهي 
رائيلية بما  وعاصمتها القدس مع وقف جميع االنشطة االستيطانية االس1967دولة فلسطينية في حدود 

  ".في ذلك في القدس
   اكد في اجتماعه مع السفير هيل وجوب تبني اللجنة الرباعية الدولية عباس"واشار ابو ردينة الى ان 
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 كحدود للدولة وعاصمتها القدس كما ورد في البيانات االوروبية وكما ورد في مواقف 1967حدود 
  ".ف االستيطان بما في ذلك في القدسروسيا واالمم المتحدة مع وجوب الزام اسرائيل بوق

 6/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

   تستغل عجز المجتمع الدولي لتصفية حل الدولتين"إسرائيل": اللجنة التنفيذية .3
قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان أمس، إن حكومة إسرائيل بمصادقتها، أول من : رام اهللا

 تستغل عجز المجتمع الدولي لتصفية حل ،ة جديدة في مدينة القدس وحدة سكني942أمس على بناء 
  .الدولتين
بهذا التصعيد الجديد القديم، والمستند إلى عجز الرباعية والمجتمع الدولي عن لجم هذا العدوان : وأضافت

. المتواصل، تواصل إسرائيل عربدتها المطلقة وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه
 إلى أن استمرار هذه العدوانية المعفاة من العقاب والمساءلة الدولية، سيؤدي بال شك إلى تفجير وأشارت

  .الوضع وإغراق المنطقة في أتون صراع دموي ال يمكن ألحد التكهن بأبعاده ونتائجه
 إن توقيت هذه المصادقة اإلسرائيلية على البناء والتوسع االستيطاني عشية استقبال الرئيس: وقالت

يمثل اختباراً جديداً "األميركي باراك أوباما في البيت األبيض نظيره الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس، 
لجدية الواليات المتحدة في أن ترعى حل الدولتين، ولوعود رئيسها برؤية دولة فلسطينية عضوا في 

  .األمم المتحدة في أيلول المقبل
 6/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   غولدستون عن بعض الحقائق ال يعدو عن كونه رأياً شخصياً تراجع: بحر .4

 اتهم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر القاضي ريتشارد :غزة
غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجرائم التي ارتكبت خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة، بـ 

اعتبر بحر أن و، »ني بعدما تعرض للضغط وحرم من ممارسة شعائره اليهوديةالخضوع للوبي الصهيو«
وقال في . »سقط كقاضٍ دوليٍ بعد تحكيمه في مجازر راوندا ويوغوسالفيا وجنوب أفريقيا«غولدستون 

مقال غولدستون الذي تراجع فيه عن بعض الحقائق، ال يعدو «مؤتمرٍ صحافي عقده في غزة أمس إن 
تقرير غولدستون يعد وثيقة «وشدد على أن . » شخصياً وال يعبر عن موقف األمم المتحدةعن كونه رأياً

دولية بعد حصوله على إقرار من األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، وهو ملك للمجتمع الدولي 
  .»والمنظمات الحقوقية وضحايا الحرب على غزة وأحرار العالم

 6/4/2011الحياة، لندن، 
  

  بالضفة جوليانو خميسمخرج ال به من حماس في قضية مقتل مشتبهاعتقال : رزوكالة رويت .5
قال مسؤول أمني فلسطيني كبير ان الشرطة اعتقلت عضوا في حركة المقاومة :  محمد السعدي-رام اهللا 

واضاف المسؤول الذي طلب عدم  .االسالمية حماس فيما يتصل باغتيال مخرج وممثل عربي اسرائيلي
وهو ينتمي لحماس .. من بين المعتقلين مشتبه به رئيسي في جريمة القتل"اسمه يوم الثالثاء االفصاح عن 

  ."ويخضع لالستجواب
وامتنع محافظ جنين قدورة موسى أيضا عن الكشف عن تفاصيل بشأن المشتبه به في مقتل جوليانو مئير 

قال ان عددا من المشتبه بهم رميا بالرصاص يوم االثنين على يدي مسلح ملثم ولكنه )  عاما52(خميس 
وقال موسى لرويترز ان قوات االمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم وان  .الذين احتجزوا أفرج عنهم الحقا

   .التحقيقات جارية
  5/4/2011،وكالة رويترز لألنباء
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  األفقبة سياسية تلوح أ ومفاج..خلف الكواليسمع مسؤولين إسرائيليين  مباحثات سرية :قدس نت .6
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، األربعاء، عن مفاجئة سياسية قد تحدث في آية لحظـة علـى                : م اهللا   را

وجود مباحثات تجري خلف الكـواليس      "صعيد المفاوضات المتوقفة مع إسرائيل، مؤكدة في ذات الوقت          
يركية وأطـراف   المباحثات السرية مع إسرائيل لم تتوقف، واإلدارة األم       "، قائلة   "مع مسؤولين إسرائيليين  

  ". دولية تقوم برعاية هذه المباحثات بعيداً عن عدسة الكاميرا
ـ      بأن هذه المفاجئة التي لم يتطرق إليها       " وكالة قدس نت لألنباء   " وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل

العديد من السياسيين الفلسطينيين ستكون األقوى على صعيد مسيرة المفاوضات العلنيـة المتوقفـة مـع                
هناك مباحثات ولقاءات سرية تجري بين الطـرفين الفلـسطيني          "سرائيل، لكن المصادر أردفت بالقول      إ

  ". واإلسرائيلي في عواصم أوروبية وكذلك جرت مؤخراً في مدينة القدس
ستكون أكثر نجاعـة عمـا      وبأن اللجوء الى المباحثات السرية تلبية لرغبة أميركية،         " وأضافت المصادر 
بأنه من المتوقع أن يصل المنطقـة قريبـا مبعـوث اإلدارة      " وسائل اإلعالم، موضحة     يجري أمام عدسة  

األميركية للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل في زيارة هامة على صعيد مسيرة المباحثـات بـين                 
  ". الجانبين

  6/4/2011، وكالة قدس نت 
  

  مصالحةال إلى شامل وعاجل للتوصل لحوارحماس تؤكد استعدادها  .7
عضو المكتب السياسي لحركة من غزة نقال عن وكالة ا ف ب، أن  6/4/2011الحياة، لندن، شرت ن

 خليل الحية، قال إن دعوة حماس للرئيس عباس إلى زيارة غزة ما زالت قائمة، لكنها يجب أن .دحماس 
مصالحة وجدَّد حرص حماس الجاد لتحقيق ال. تأتي تتويجاً التفاق شامل وليس مجرد حضور بروتوكولي

ضمن سقف «الوطنية وإنهاء االنقسام، موضحاً أن الوصول الى اتفاق حول كل الملفات يمكن أن يتحقق 
  .»زمني محدَّد للحوار

يجب بدء الحوار من المرجعية الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مروراً بالبرنامج السياسي، «ورأى أنه 
 والمصالحة، والعمل في األمن الفلسطيني، وحّل كل تشكيل الحكومة،: ثم اإلجراءات على األرض، مثل
  .»ملفات الشعب في الداخل والخارج

وشارك فيه » حماس«وقال الحية خالل مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء عقد في غزة أمس بدعوة من 
نعتبر أننا بدأنا الخطوة األولى نحو السعي لتشكيل هذا «: ممثلون عن فصائل وحقوقيون وأساتذة جامعات

الحوار الوطني الفلسطيني، ونأمل في أن ينعقد في أسرع وقت ممكن، ونحن نُعد لعمل دؤوب في سبيل 
  . »ذلك

إلطالع الفصائل والشخصيات الفلسطينية على رؤية » فتح«وجاء االجتماع، الذي غاب عنه ممثلو حركة 
  .الحركة للمصالحة ونتائج جولة مباحثات في مصر قام بها قياديان في الحركة

من ناحية أخرى، قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان، إن الحركة أطلعت الفصائل والقوى 
 القاهرة واستعدادها للبدء في الحوار الشامل والعاجل في إلىنتائج زيارة وفد حماس "الفلسطينية على 

غزة يجب  إلىزيارة ابو مازن  «أن حماس أكدت أنوأضاف . " اتفاق المصالحةإلىوقت محدد للتوصل 
  ." تكون تثميناً التفاق الطرفين للتوقيع على المصالحةأن

 من بيت لحم أن الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية قالتا 6/4/2011وكالة معا اإلخبارية،  وجاء في
وان ما تحدثت به الحركة , حركة حماس لم تقدم جديدا خالل اللقاء الذي جمعهم بقطاع غزة اليوم إن 

  . ال يؤشر بان هناك انفراجة في المنظور القريب لجهة انهاء االنقسام واحداث مصالحة وطنيةاإلسالمية
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 أيال جديد على صعيد ممارسة "انه  لغرفة تحرير معا ,قال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبيةو
ف شكل من اشكال الضغط من قبل مصر على فتح وحماس وكل من الحركتين ال تزاالن تتخندقان خل

  ".مواقفهما الخاصة والمنحازة لمصالحمها الخاصة
ما قالته حماس اليوم هو انها جاهزة : لغرفة تحرير معا قال طالل ابو ظريفة من الجبهة الديمقراطيةو

وعليه فالمعطيات ال تؤشر , لحوار ليس من الصفر وتريد حوارا شامال من اجل كسب المزيد من الوقت
  .بان هناك انفراجة قريبة

قلنا لهم عن رؤيتهم للمرحلة القادمة تبين انهم ال يملكون رؤية , انه وخالل لقاء حماس اليوم" لقاو
 فحماس تقول ذلك متروك ،للمرحلة االنتقالية القادمة من دون راعي للحوار ووصوال لالنتخابات

  ".للحوار
ان حماس , حماس اليوممن جهته قال الشيخ خالد البطش القيادي في الجهاد االسالمي والذي حضر لقاء 

  .اطلعتنا على نتائج زيارتها لمصر واكدت على استعدادها للحوار بسقف زمني وزيارة ابو مازن لغزة
  

   فتح وحماس في القاهرة قبل يومينجمعاألشقر يكشف عن لقاء  .8
كشف قيادي في حركة حماس، أمس، أن اجتماعاً عقد بين وفدين من حركتي حماس وفتح قبل  :غزة

إسماعيل األشقر ” حماس“وقال النائب عن  .ي القاهرة لبحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينيةيومين ف
إن االجتماع تناول رؤية الحركتين إزاء تحقيق المصالحة وجهود إنهاء االنقسام واستعراض القضايا 

  .الخالفية بين الجانبين
  6/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
   نطالق حوار بين فتح وحماس بضغط مصري الالترتيباتبدء : "القدس العربي" .9

ان وفداً ب علمت  أنهاأشرف الهور غزة نقال عن مراسها من 6/4/2011القدس العربي، لندن، نشرت 
من حركة فتح في قطاع غزة غادر أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس محمود عباس 

 في لقاء اتسم بالسرية، ناقش ، بقيادة حركة حماسلبحث مستقبل المصالحة عقب لقاء الوفد األحد الماضي
ووفق المعلومات فإن الترتيبات اآلن تجري . معه كيفية انطالق الحوارات من النقطة التي توقفت عندها

النطالق حوار ثنائي ربما في القاهرة بين الحركتين تتبعه مشاركة باقي الفصائل الستعادة الوحدة 
  .الوطنية

فدين الذي رأسهما عن فتح الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة المركزية وعن حماس وتم اللقاء بين الو
 دون وساطات   بعد اتصاالت ثنائية تمت بين قادة التنظيمين،الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي

  .خارجية أو داخلية، بحسب ما أكد أحد المشاركين
ان القيادة المصرية ' القدس العربي'فقد أكد لـ ووفق مسؤول بارز في حركة فتح فضل عدم ذكر اسمه 

  .حماس للوصول إلى اتفاق قريب ينهي االنقسام ويعيد الوحدةعلى الحالية تضغط على حركته كما 
اللقاء الذي ' القدس العربي'ووصف الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريح لـ 

حول موضوع الحوار، ' أفكار عامة'ه تم خالل اللقاء مناقشة ، وقال ان'اإليجابي'جمع حركته مع فتح بـ
وأشار إلى إمكانية عقد لقاءات مصالحة  .'بحث آلية إنجاح هذه الحوارات'وذكر أنه جرى خالل اللقاء 

ثنائية بين وفدي فتح وحماس، على أن تتبعها حوارات شاملة تشارك فيها باقي الفصائل، وقال البردويل 
 مكاناً لعقد هذه اللقاءات كما حدث في وقت سابق، لكن البردويل أكد ان مصر التي ان مصر ربما تكون

   .'لن تكون طرفا كما كان في السابق'ال تمانع من احتضان الحوارات 
عضو المكتب السياسي لحركة من غزة نقال عن وكالة ا ف ب، أن  6/4/2011الحياة، لندن، ونشرت 
ورقة المصرية للمصالحة جزء من حوارات أنتجتها القوى الفلسطينية ال« خليل الحية، اعتبر أن .دحماس 
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ويمكن أن نأخذ منها ما تم االتفاق عليه، وهناك حوارات سبقت ولحقت، وهي جزء من االتفاق، ونحن 
القيادة المصرية طالبت التسريع في تحقيق "وأشار إلى أن  .»نريد أن نبني على كل ما تم االتفاق عليه

حن باسمنا وباسم الفصائل واستجابة لكل المخلصين سنسعى بكل ما أوتينا من قوة المصالحة، ون
  ."لتحقيقها

  
   في غضون أيام القاهرةمشعل إلى ": الحياة" .10

أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، سيصل » الحياة«علمت :  أ ف ب-القاهرة 
يضم قيادات من الخارج والداخل، وذلك تلبية القاهرة في غضون أيام قليلة على رأس وفد من الحركة 

لدعوة رسمية من مصر للبحث في عدة قضايا، على رأسها وضع آليات محددة إلنهاء االنقسام وإنجاز 
  .المصالحة الوطنية

  6/4/2011الحياة، لندن، 
  

  لقذافيل إسرائيلية سفينة أسلحة بإرسالفتح تحقق بتورط دحالن  .11
تحقيقات حول ضبط قوات المجلس الوطني االنتقالي الليبي " فتح"زية لحركة تجري اللجنة المرك: رام اهللا

لسفينة أسلحة صهيونية كانت في طريقها إلى كتائب القذافي، وتورط قيادات فتحاوية في إرسال هذه 
تجاوزات "وأكد الناطق باسم اللجنة التي اجتمعت أن المدعو محمد دحالن يخضع للتحقيق في  .الشحنة

موضحا أن المدعو محمد رشيد ". سياسية، وأن مشاركته باجتماعات اللجنة المركزية علقتتنظيمية و
  ".ليس له عالقة بالسياسات التنظيمية والوطنية للحركة ال من قريب وال من بعيد) "خالد سالم(

  5/4/2011القدس، فلسطين،  
  

   إسرائيليةدحالن ينفي تورطه في تزويد القذافي بصفقة أسلحة  .12
مد دحالن، القيادي في حركة فتح، التقارير اإلخبارية التي أكدت تورطه في تزويد العقيد الليبي نفى مح

وقال في بيان صحفي، إن هذه أكاذيب وعلى . معمر القذافي بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية
صاصة بها أن تنشر ق''من روجها أن يذكر كمية الصفقة وثمنها وتاريخ حدوثها وكيف وصلت وقال 

أخبار مفبركة وتقول إنها ناقلة للخبر فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بعقول المواطن العربي، وهي 
   .''هنا ناقلة للكفر والجهل بوعي كامل وبقصد له ما له

لو أرادت القناة التأكد من ''وأضاف أن قناة الجزيرة نشرت هذه األكاذيب بسوء نية وأضاف بقوله 
فكانت يمكنها االتصال بي أو االتصال بالجانب اإلسرائيلي، فمديرها اإلخواني صواب المعلومات 

بعث إلى أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية اسرائيل، خطاباً قدم فيه اعتذار قناة الجزيرة ) وضاح خنفر(
  .''لدولة االحتالل عن معالجتها إلطالق سراح سمير القنطار

  6/4/2011موقع مصراوي، 
  

   على غزة  تدعو للتأهب لعدوان محتمل"الديمقراطية" .13
فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى التأهب واالستعداد " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"عت د: غزة

ورأت، في بيان، أن الجانب اإلسرائيلي قد يستغل مسألة  .جيدا ألي عدوان إسرائيلي محتمل على غزة
 عن تقرير بشأن العدوان العسكري األخير على القطاع، تراجع القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون

  ".ذريعة للتمادي في جرائمه وإعادة كرة حرب غزة األخيرة"ويتخذ هذا األمر كـ 
  5/4/2011قدس برس، 
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   في القدس ضربة لجهود المجتمع الدولياالستيطانيالبناء : فتح .14
إن حكومة إسرائيل تستهتر "مس، قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في بيان، أ: رام اهللا

بالمجتمع والقانون الدولي، وال تقيم اعتبارا إلرادته الرافضة لالستيطان باعتباره عمالً باطالً غير 
واعتبر عساف، أن قرار حكومة نتنياهو ببناء مئات الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية  ".مشروع

  .دها الهادفة إلحياء عملية السالمضربة استباقية للرباعية الدولية إلجهاض جهو
  6/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   على النقب صاروخيةسقوط قذيفة  .15

ذكرت اإلذاعة العبرية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا مساء الثالثاء قذيفة صاروخية تجاه منطقة : غزة
  .النقب الغربي، دون وقوع إصابات أو أضرار

  5/4/2011قدس برس، 
  

   تحتفل بذكرى انطالقتها"التحريرجبهة ": لبنان .16
 النطالقتها، 42أقامت جبهة التحرير العربية في مخيم البداوي في لبنان احتفاال في الذكرى الـ : البداوي
في الشمال هشام » جبهة التحرير«وطالب مسؤول  لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكي، 64والـ

سطينية ووضع حد لحالة االنقسام، والحكومة اللبنانية إلى العمل من أجل إتمام المصالحة الفل«البهلول بـ
  .»إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالالجئين في لبنان والعمل على تسريع عملية إعادة إعمار مخيم البارد

  6/4/2011السفير، بيروت، 
  

  م العربيةخصية إسرائيلية بارزة تطرح مبادرة للتجاوب مع مبادرة السالأربعون ش: نيويورك تايمز .17
 شخصية سياسية وعسكرية وثقافية كبيرة في إسرائيل، اليوم، مبادرة سالم 40علن نحو ي: تل أبيب

يعتبرونها تجاوبا مع مبادرة السالم العربية، تقوم على أساس االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية 
  . وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية1967المحتلة عام 

السابقان، يعقوب بيري » الشابك«من بين الموقعين على هذه المبادرة رئيسا جهاز المخابرات العامة و
وعامي أيلون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق أمنون شاحك، ورئيس جهاز المخابرات 

ال عمرام داني ياتوم، وابن رئيس الحكومة األسبق، يوفال رابين، والجنر) الموساد(الخارجية األسبق 
متسناع رئيس حزب العمل األسبق، ويهودا بن مئير، من الجناح الديني الصهيوني، والبروفسور عليزا 

  .شنهار رئيسة جامعة المرج سابقا، ورجل األعمال عيدان عوفر، وغيرهم
ويقول هؤالء في البيان الذي سيصدرونه اليوم، إن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود أساسها 

من مساحة الضفة، يتم ضمها إلى إسرائيل % 7 مع تبادل لألراضي ال تزيد مساحته عن 1967دود ح
 في المساحة والقيمة، 1967مع تعويض الفلسطينيين بأراض مماثلة لها من مساحة إسرائيل ما قبل 

ة لنظام وتكون عاصمتها األحياء العربية في القدس الشرقية باستثناء البلدة القديمة التي تكون خاضع
  .سيادة مفتوحة تحت إشراف دولي

وترى الوثيقة ضرورة أن تعترف إسرائيل بمعاناة الالجئين الفلسطينيين، ويعترف العرب بمعاناة اليهود 
القادمين من الدول العربية، وأن تتم تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين بالتعويضات أو العودة إلى دولة 

ن الدولة الفلسطينية ستكون اعتبار أو .لتي يتاح فيها العودة إلى إسرائيلفلسطين، ما عدا بعض الحاالت ا
  .الدولة القومية للشعب الفلسطيني وإسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

وأما على المسار السوري فيقترح هؤالء انسحاب إسرائيل من هضبة الجوالن كاملة مع بعض التعديالت 
  .ى أن يتم االنسحاب بالتدريج خالل خمس سنواتالحدودية وتبادل األراضي، عل
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، أمس، بأن الهدف من المبادرة هو بعث األمل من جديد »نيويورك تايمز«وصرح داني ياتوم لصحيفة 
وقال يعقوب بيري إنه آن األوان ألن . في عملية السالم وإعطاء إشارات حول اآلفاق الجديدة في المنطقة

وكشف أنه سلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين . ملية السالمتخرج إسرائيل بمبادرات لتحريك ع
  . نتنياهو، نسخة من مبادرته

  6/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   نيلفلسطيني مع ا نقطة الحسمسبتمبر:  جلعادعاموس .18
حذر الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الدفاع :  نظير مجلي-تل أبيب

إن استمرار هذا الجمود حتى سبتمبر : وقال. سرائيلية، من خطر استمرار جمود مفاوضات السالماإل
وانتقد . وفي سياق آخر، قال إنه قد يؤدي إلى حرب. المقبل سيؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة) أيلول(

ن عجز تام عن النابعة م» محلك سر«حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو على قنوطها واتخاذها سياسة 
  .تغيير الواقع أو التأثير فيه

إن سبتمبر : وقال جلعاد، الذي كان يتكلم في اجتماع داخلي سري تسرب تسجيل صوتي له إلى الصحافة
سيكون بمثابة نقطة حسم بالنسبة إلسرائيل وعالقاتها مع الفلسطينيين؛ ففي هذا الشهر يوجد احتمال كبير 

 عاصمتها 1967 المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على حدود أن تعترف الجمعية العامة لألمم
وهذا القرار سيكون بمثابة تعبير عن عزلة خانقة إلسرائيل، ستستغل ضدها بشكل كبير؛ . القدس الشرقية

فالسلطة الفلسطينية، التي قادت هذه الحملة لالعتراف بالدولة، تعد العدة من اآلن لكي تعمق عزلة 
والتنظيمات الفلسطينية ستجد في عزلة إسرائيل . حدث قرارات أخرى من األمم المتحدة ضدهاإسرائيل وت

مدخال لقبول أي معارك شعبية ضد إسرائيل، ومن هنا قد تنطلق انتفاضة فلسطينية ثالثة، محذرا من أن 
  .مثل هذه االنتفاضة ستكون حربا بمعنى الكلمة

ا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فبِم كنت تنصحه أن يفعل لو أتيح لك أن تكون مستشار«: وسئل جلعاد
سأقول له إن أمامنا اليوم خيارين؛ فإما أن نتوجه إلى شراكة مع الفلسطينيين ونكسب «: فأجاب. »اليوم؟

أنفسنا ونكسب العالم إلى جانبنا، وإما أن ندخل في صدام، رأسا برأس، وعندها قد نضمن االستقرار 
  .»، لكننا سندخل في ممر ضيق يتيح انفجار انتفاضة ثالثة)استقرار االئتالف الحكومييقصد (السياسي 

إن هناك من ال يدرك حقيقة أن «: ، أمس، بالقول على موقف جلعادرد مكتب نتنياهوفي السياق، 
الفلسطينيين هم الذين يمتنعون عن الحضور إلى طاولة المفاوضات؛ فنحن في إسرائيل دعوناهم طيلة 

  .»تين الماضيتين، لكنهم يصرون على وضع شروط مسبقةالسن
سياسيا يتوقع أن يجتاح إسرائيل في ) تسونامي(إن «: لكن مصدرا في وزارة الدفاع رفض هذا الرد وقال

  .»الشهور القريبة، إذا لم تبادر إلى الخروج بمشروع يفضي إلى استئناف المفاوضات
 العالم العربي وتعامل دول الغرب معها، ومن دون االنتباه كان جلعاد قد تطرق إلى الثورات الشعبية في

إلى أن كالمه مسجل؛ فقد راح يهاجم الرئيس األميركي باراك أوباما قائال إنه تصرف بشكل ساذج 
  .إزاءها

  6/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نيعلينا االستعداد لمواجهات جديدة مع الفلسطيني: اإلسرائيليوزير األمن  .19
» إسرائيل بيتنا«قال وزير األمن الداخلي اسحاق أهارونوفيتش، من حزب :  أسعد تلحمي– الناصرة

، وانه ال يمكنها السماح بإتساع »تسير في مسار صدام مع الفلسطينيين«اليميني المتطرف، إن إسرائيل 
س إلى بلدة وقال أهارونوفيتش خالل زيارته أم. دائرة التهديدات األمنية التي تصل إلى ضواحي تل أبيب

يجب إنزال ضربة شديدة بالفلسطينيين يصعب عليهم تحملها، إذ ال يمكن أن «سديروت المحاذية لغزة إنه 
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ونصح الوزير سكان سديروت . »تسكت إسرائيل على إطالق أي صاروخ أو قذيفة هاون على بلداتها
  .»جولة أخرى من المواجهات مع الفلسطينيين«باالستعداد لـ

  6/4/2011، الحياة، لندن
  

  بأنه مهندس عمليات إطالق الصواريخضرار أبو سيسي  يتهم "شين بيت" .20
المهندس الفلسطيني ضرار أبو » شين بيت« اتهم ناطق باسم جهاز األمن الداخلي : أ ف ب-القدس 

عمليات إطالق الصواريخ » مهندس«الماضي بأنه ) فبراير(سيسي، الذي خطف في أوكرانيا في شباط 
  .على جنوب إسرائيلمن قطاع غزة 

خالل استجوابه قدم أبو سيسي معلومات مهمة عن الجناح العسكري لحركة المقاومة «وقال الناطق انه 
  .»اإلسالمية حماس وبنيتها وآلية اتخاذ القرارات فيها

الكثير من «: قال الناطق» حماس«في » مهندس عمليات إطالق الصواريخ«ورداً على سؤال حول لقب 
  .»تعلقة به محاطة بالسرية، لكن التهم الموجهة إليه في هذا الخصوص واضحةالعناصر الم

االثنين خالل جلسة مغلقة فان أبو ) جنوب(وبحسب القرار االتهامي الذي عرضته محكمة بئر السبع 
بزيادة مداها وقدرتها على » حماس«سيسي متهم بأنه مسؤول عن تطوير وتنويع الصواريخ التي تملكها 

  .2008 و2002دروع، وذلك بين عامي اختراق ال
  6/4/2011، الحياة، لندن

  
   في البحر"2أسطول الحرية " خطة للسيطرة على سفن يعدالجيش اإلسرائيلي  .21

أنهت قوات سالحي البحرية والجو في الجيش إعداد خطة عسكرية للسيطرة على سفن : تل أبيب
ولخص مسؤول في . المقبل) أيار(و المزمع إطالقه نحو قطاع غزة في شهر ماي» أسطول الحرية«

وفسر ذلك بالقول إنه في حالة عدم وجود مقاومة، . »صارمة وناعمة«الجيش هذه الخطة بأنها ستكون 
فإن القوات اإلسرائيلية لن تضطر إلى تنفيذ عمليات إنزال، لكن في حالة وجود مقاومة، فإن الرد سيكون 

  .حازما وصارما
البحرية اإلسرائيلية أسطولها البحري في حدود مياهها اإلقليمية، وحسب هذه الخطة، ستنشر قوات 

، وستعترضها حال تقدمها نحو شواطئ غزة وهي في المياه »أسطول الحرية«استعدادا لقدوم سفن 
الدولية، وستبلغها بأمر منعها من التقدم وإجبارها على التوجه نحو الموانئ اإلسرائيلية، فإن لم تنصع 

  . بالقوةهاخذألألوامر ست
  6/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   ه ويتعهد بالسعي إلبطال تقرير"إسرائيل" دعوة لزيارة يقبلغولدستون : يديعوت .22

 ريتشارد غولدستون لزيارة إسرائيل، ونقلت القاضي وزير الداخلية اإلسرائيلي ايلي يشاي ا دع: الناصرة
عي إلبطال تقرير األمم المتحدة حول الحرب  أن غولدستون وعده بالسيشايعن » اسوشيتد برس«وكالة 

  .الذي اتهم تل أبيب بتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين
وقال وزير الداخلية اإلسرائيلي في تصريحات لراديو الجيش اإلسرائيلي انه تحدث هاتفياً مع غولدستون 

وأضاف . في التقرير الدوليفي إعادة النظر في استنتاجاته الواردة » شجاعته«وأعرب له عن تقديره لـ 
الوزير اإلسرائيلي انه دعا غولدستون الى القيام بجولة في المدن الجنوبية اإلسرائيلية التي تتعرض 

غولدستون كيهودي يفهم «وتابع إن . لهجمات متواصلة منذ سنوات من الجانب الفلسطيني بحسب قوله
يديعوت «وذكرت صحيفة . » أن يأتي ويرى هذاجيداً قصة معاناة الشعب اليهودي، ومن المهم للغاية له
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المقبل كضيف على وزير ) يوليو(أن غولدستون أكد لها انه سيزور إسرائيل مطلع تموز » احرونوت
  .الداخلية اإلسرائيلي

  6/4/2011، الحياة، لندن
  

   عمال ارهابيا ليسسر شليط أ: البروفسور غوردون .23
ان العديد من طلبة جامعـة بـن غوريـون    ' ئيل اليوماسرا'ذكرت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس 

  عمليـة اسـر    وصف بعد ان    ،طالبوا ادارة الجامعة باقالة البروفسور نيف غوردون استاذ قسم السياسة         
ال تعتبر عملية ارهابية، النَّه جندي، وانَّ اي هجوم على موقع عسكري ال يعتبر عمال               بأنها   شليط   جلعاد

وحدة عسكرية، تقابل وحدة عسكرية اخرى، ولو انَّ الفلسطينيين اختطفـوه           ارهابيا، والحديث يدور عن     
بالقرب من غزة لكانت ارهابية، ولكن حين يأسرون شخصا بالبزة العسكرية فهذه ليـست              ) كيبوتس(من  
  .كذلك

  6/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  سرائيليون يدافعون عن بائع كتب فلسطيني يواجه خطر الترحيلإ .24
 ،انضم كُتاب اسرائيليون كبار الى حملة مناهضة لترحيل بائع كتب فلسطيني: ايان لوبيلم -القدس 

  .أصبحت مكتبته في القدس الشرقية مقصدا للدبلوماسيين والفنانين واالكاديمين من شتى انحاء العالم
ات المتحدة  للدراسة في الوالي1973وألغت اسرائيل اقامة منذر فهمي المولود في القدس بعدما غادر عام 

 عاما حيث يدخل اسرائيل بتأشيرة 18ويعيش على نحو متقطع في القدس منذ . حيث حصل على الجنسية
  .سياحية

وتقول السلطات االسرائيلية انها لن تسمح بذلك بعد االن ويواجه فهمي الترحيل لكن بعضا من ابرز 
ى الدفاع عنه وحثوا اسرائيل على الكتاب االسرائيليين بينهم ديفيد جروسمان وعاموس عوز بادروا ال

  .السماح له بالبقاء
اعتقد انها فضيحة ان تريد الحكومة االسرائيلية ترحيل رجل ولد هنا في "وقال جروسمان لرويترز 

  ."ما يريده فقط هو مواصلة حياته. القدس وله أسرة ومثل هذا العمل االجتماعي هنا
  6/4/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ال سفيـر إسرائيليـاً فـي تركيـا:  عقديـنمنـذولـى للمـرة األ .25

وأشار . اًغراشكون للمرة األولى منذ عقدين، يبدو أن منصب السفير اإلسرائيلي في العاصمة التركية سي
االلكتروني إلى أن السفير اإلسرائيلي في أنقرة غابي ليفي سينهي مهام » يديعوت أحرونوت«موقع 

ولكن في وزارة الخارجية اإلسرائيلية لم يتم .  إنهاء واليته ألربع سنواتمنصبه بعد ثالثة أشهر إثر
إنجاز اإلجراءات المعهودة قبيل إنهاء سفير لواليته ومن أجل تعيين سفير آخر، فالوزارة لم تعلن عن 
التنافس على المنصب حتى اآلن، والبعض يعزو ذلك ألسباب تتعلق بالعالقة السياسية الهشة مع تركيا 

  .ميل إلبقاء السفارة يتيمةوال
فقد جرت في األشهر األخيرة محاوالت إلقناع السفير الحالي بتمديد واليته، األمر » يديعوت«وبحسب 

وقال . الذي من شأنه نظرياً االلتفاف على اإلجراء الحساس، لكن ليفي حتى اآلن يصر على ترك منصبه
. لن نبقي سفيرا في مكان من دون رغبة األتراكفي كل حال، «مسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية إنه 

وهم يؤكدون أنه ليس واضحاً من سيترأس البعثة اإلسرائيلية في أنقرة بعد أشهر . »األمور ال تسير هكذا
  .قليلة
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، وأنها رفعت مستوى 1949تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل أقامت بعثة دبلوماسية لها في أنقرة منذ عام 
ولكن العالقات األمنية والعسكرية واالقتصادية اإلسرائيلية كانت وثيقة . 1992ام البعثة إلى سفارة ع

وقد تدهورت العالقة السياسية، وربما العسكرية، مؤخراً بين . جداً، ولدرجة التحالف االستراتيجي
ولكن ذلك لم ينعكس كثيراً على العالقات » سفينة مرمرة«إسرائيل وتركيا، وخصوصا بعد مجزرة 

صادية، إذ أشارت اإلحصاءات اإلسرائيلية في اليومين األخيرين إلى تحسن العالقة االقتصادية بين االقت
 وبلغت الذروة 2010فالعالقات التجارية بين إسرائيل وتركيا حققت قفزة غير مسبوقة عام . الدولتين
  .ي العقد األخيروكانت هذه العالقة قد تعززت على مر السنين وخصوصاً ف.  مليارات دوالر3.5بقيمة 

وتطالب باعتذار رسمي إسرائيلي » مجزرة مرمرة«يذكر أن تركيا سحبت سفيرها من تل أبيب إثر 
ويرأس السفارة التركية في إسرائيل اليوم قائم باألعمال، ما يوحي بأن إسرائيل قد . وتعويض للضحايا

  .ستوى العالقات بين الدولتينويعني ذلك في اللغة الدبلوماسية تخفيضاً لم. تلجأ إلى أسلوب مشابه
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في حزيران المقبل، : وتنتظر إسرائيل حالياً تطورين في تركيا

وتأمل إسرائيل أن . »مجزرة مرمرة«وكذلك تقرير لجنة بالمر، التي عينتها األمم المتحدة للتحقيق في 
  . تين ما قد يسمح بتبادل السفراء في ظروف أفضلينطوي األمر على تخفيف للتوتر بين الدول

  6/4/2011، السفير، بيروت
  

  الضربة العسكرية الكبرى لحماس في غزة" إرجاء" يطالب بـصهيونيتقدير موقف  .26
، وإقصاء لإلعالم، وتدريب "نشاط سري غامض"المواجهة قادمة ال محالة، لكن األهم في هذا التوقيت 

  نتظارالقوات على شحذ الحواس واال
ألمح خبير إسرائيلي إلى ضرورة أن : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية:  ترجمة-عن العبرية

التي يجب أن " الصورة الواسعة"يقترن أي قرار إسرائيلي بالدخول إلى عملية برية في غزة بما أسماها 
بين يبحثون فيه مواقف تتناول مجموع مسارات التطورات في المنطقة، رافضاً االكتفاء بنقاش ذي قط

إسرائيل وحماس وحدهما، ومع ذلك فال يحل أن نهمل أحد أهدافنا المركزية المتمثل باإلفضاء آخر األمر 
  .إلى القضاء على حماس

، العميد في صفوف االحتياط، وعضو مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، أنه على "عوديد تيرا"وقال 
يل وحماس، فال ينبغي أن نزن مصالحات في جانب األهداف البعيدة الصعيد التبادلي، قاصداً بين إسرائ

األمد، ذلك أن حماس من جهتها تريد االستمرار على العمل في القضاء علينا، ونحن نريد االستمرار 
  .على البقاء مع النماء والرفاهة

  لعبة صفرية
  :، أن الحديث عن لعبة حاصلها صفر حلها أحد أمرين"تيرا"لهذا، يرى 

  إما أن تعترف حماس بوجود إسرائيل، ويبدو أن هذا لن يحدث، .1
  . وإما أن يقضى عليها.2

بالدخول في عملية " بنيامين نتنياهو وايهود باراك"ولوال التطورات األخيرة في المنطقة، ألشرت على 
أخرى تكون غايتها إسقاط حماس في قطاع غزة، لكن التطورات األخيرة في " رصاص مصبوب"

  ".معركة متعددة األقطاب"ة تقتضي في رأيي جعل المعادلة بيننا وبين حماس المنطق
، الرئيس السابق التحاد الصناعيين اإلسرائيليين، بضرورة األخذ بعين االعتبار أن حركة "تيرا"ويطالب 

حماس، بحسب زعمه، تعمل تابعة لإليرانيين، وربما حتى للسوريين، وهم الذين يشعرون بأن الشعب 
م ويريد الحرية، باتوا اليوم معنيين باشتعال الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ألن يهدده

  .اشتعاالً كهذا سيوحد الرأي العام في إيران وسوريا على إسرائيل، ويخفف التوتر مع السلطات هناك
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سرائيلي، ألنها ، أن حركة حماس من جهتها ليست معنية بعملية كبيرة للجيش اإل"تيرا"مقابل ذلك، يزعم 
، ويتمردوا عليها، ومع ذلك، فهي معنية بالسير "النموذج الساري"تخاف أن يمضي السكان على حسب 

  . قريباً من الهاوية
  المواقف اإلقليمية

سكان لبنان عليه، يمتنع في هذه اللحظة عن " تمرد"حزب اهللا يخاف :وينتقل سريعاً للجبهة اللبنانية بالقول
  ".البقاء أو الفناء"ة إسرائيل، لكن هذا قد يحدث في اللحظة التي تصبح معضلته فيها العمل على مجابه

أن النظام العسكري في " تيرا"كما أن األردن ومصر في هذه اللحظة في موقف حساس، حيث يرى 
القاهرة يريد الحفاظ على استقرار نسبي في الدولة، فيما يريد الملك الهاشمي الحفاظ على سلطته، ولو 
كان ذلك عبر قمع بالقوة، لهذا يفضالن في هذه اللحظة الحفاظ على مضاءلة الظهور في السياق 

  . اإلسرائيلي
كما أن اشتعاالً في غزة، أو على الحدود الشمالية، سيضطر األردن ومصر لشحذ موقفهما من إسرائيل، 

  . وهذا لن يريحهماوتعرضا موقفاً معادياً لها، وإال فستجابهان رعاياهما على خلفية قومية،
بعين ثاقبة إلى موقف األتراك، وهم الموجودون قبيل انتخابات داخلية، " تيرا"على صعيد متصل، ينظر 

ولهذا يراقبون ما يجري هنا بقلق، فتركيا التي تريد الحفاظ على عالقات اقتصادية بإسرائيل قد تجد 
  . كبير، وإسرائيل ال تريد هذا بطبيعة األمرنفسها تقطع العالقة بها، إذا وقعت هنا أعمال عدائية بقدر

أخيراً، فإن الواليات المتحدة وأوروبا اللتان أخذ وزنهما يقل في الشرق األوسط ليستا في هذه اللحظة 
عنصراً مؤثراً في المنطقة؛ فاألولى متورطة مع نفسها فال تعلم من تؤيد وألية مصلحة، وحربها 

  .وب في الشرق األوسط تُرى نفاقاًالمروجة خارجياً من أجل حرية الشع
من جهة، وتقمع التمرد " محاربي الحرية في ليبيا"كما أنه ليس من الممكن أن تساعد الواليات المتحدة 

بالقوة في البحرين من جهة أخرى، ولو أن وكالة االستخبارات األمريكية سئلت ما هو الوضع الذي 
 ليبيا، وان يصمد األسد في سورية، وان يكون النظام تفضله ألجابت بصراحة ان يعود القذافي ليحكم

  !العسكري في مصر قوياً ومستقراً من غير انتخابات حرة
  الطرق المؤلمة

في نهاية تقديره العسكري، أنه بحسب هذه المعطيات، فإنه كان سيوصي " تيرا"في المحصلة، يرى 
" إعمال"ل ليس في هذه اللحظة، مطالباً بـحكومة إسرائيل بعدم الرد بعملية واسعة في غزة، أو على األق

المس بقادة في القطاع، باالغتياالت المركزة، واستعمال وحدات منتخبة، مع "طريقة مؤلمة جداً أساسها 
  .اإلقالل من ظهورها من أجل القضاء على أهداف حماس والجهاد

" نشاط سري غامض"ضع كما ينبغي االمتناع عن كل تصريح يتعلق بالعمليات، يجب علينا أن ننشئ و
مع إقصاء شامل في وسائل اإلعالم، وهذه طريقة تحدث عند حماس ذعراً وخوفاً من المجهول، وفي 
الحدود الشمالية ينبغي تدريب القوات على شحذ الحواس واالنتظار، كما يجب على الجيش اإلسرائيلي 

  . قادراً على الردععامة أن يعجل دورات تدريبه، كي يكون مستعداً لكل تطور، وكي يكون
  سيرة ذاتية حافلة

 عاما، رجل عسكري وصناعي قديم، انخرط في الخدمة العسكرية في وقت مبكر، 71، "تيرا"العميد 
، 1973، االستنزاف، حرب 1967وشارك في احتالل القدس، وكانت له مساهمات عسكرية في حروب 

ل في الجيش اإلسرائيلي، بين عامي ، إلى أن تسلم ضابط المدفعية األو1982حرب لبنان األولى 
، ونال 2005-1999، كما شغل منصب رئيس اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين بين عامي 1983-1986
  . جائزة خاصة حول حياته الهندسية2008عام 
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في السنوات األخيرة، أسس مع عدد من رفاق دربه، ورجال الجمهور، وبعض الشخصيات األكاديمية 

  ".يلي لقيادة المستقبلالمعهد اإلسرائ"
  للمخابرات" اإلسرائيلي"المنتدى 

  5/4/2011، 2221التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

   لن تتكرر أبدا48ًهجرة فلسطينيي : صالحرائد الشيخ  .27
، الشيخ رائد صالح، أن يوم 48 أكد رئيس الحركة اإلسالمية في مناطق الـ :زهير أندراوس -الناصرة 

لن تتكرر مظاهر هجرة : باط للمقدسيين والفلسطينيين بأرضهم ومدينتهم، وقالاألرض يمثل يوم ارت
في أرضنا وديارنا باقون ما بقي فللفلسطينيين أبداً، وإن كانت هناك هجرة فهي لإلسرائيليين، أما نحن 

وأوضح خالل ندوة نُظمت في القدس المحتلة أمس في خيمة اعتصام حي البستان في . الزعتر والزيتون
دة سلوان، والتي تنظمها الحركة اإلسالمية بالتعاون مع مؤسسة القدس للتنمية، أن زراعة األشجار ما بل

هي إال رسالة نحملها اليوم، ويجب أن نؤديها كل يوم، كي نحافظ على بيوتنا وأراضينا ومقدساتنا، حتى 
  .انتصار قضيتنا قضية شعبنا الفلسطيني

  6/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تالحق معلمين أضربوا في يوم األرض"رائيلإس" .28
 أمس، أنها تلقت شكاوى من 48أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم لفلسطينيي :  برهوم جرايسي- الناصرة

معلمين عرب بتعرضهم لمساءلة وتهديدات من وزارة التعليم اإلسرائيلية، بسبب التزامهم بقرار 
وحذرت اللجنة، الوزارة من اتخاذ أي خطوات ضد . ألرض ليوم ا35اإلضراب العام في الذكرى الـ 

  .48المعلمين الذين التزموا بقرار وطني جماعي لفلسطينيي 
وحسب المعلومات الواردة للجنة من معلمين وأهالي، فإن الوزارة اإلسرائيلية بعثت بمفتشين خاصين إلى 

دراء المدارس بتقديم لوائح حضور العديد من المدارس العربية، لفحص غياب المعلمين، وألزمت بعض م
  . مارس الماضي، وكما يبدو تمهيدا لمالحقة هؤالء المعلمين/وغياب المعلمين في يوم الثالثين من آذار

  6/4/2011الغد، عمان، 
  

   لتحويل أراضي العيساوية والطور التاريخية إلى حديقةمخططاً  أعداالحتالل: القدس .29
محامي قيس يوسف ناصر أن بلدية القدس وسلطة الطبيعة كشف ال :زهير أندراوس -الناصرة 

اإلسرائيلية أعدت مخططا لتحويل أراضي العيساوية والطور التاريخية إلى حديقة وطنية تبلغ مساحتها 
هذا ومن المتوقع أن تقوم لجنة .  دونما بادعاء أنها تحمل قيما إسرائيلية تعود إلى فترة الهيكل الثاني661

ء اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية باتخاذ قرار بقبول المخطط مبدئيا وإيداعه التنظيم والبنا
وحسب وثائق المخطط ستقوم سلطة الطبيعة اإلسرائيلية بالتوقيع على وثيقة تفاهم . العتراضات الجمهور

  . حد قولهمع الجامعة العبرية لتشغيل الحديقة الوطنية التي ستقام في الجامعة العبرية، على
  6/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   عائلة يهودية جديدة سيتم توطينها في راس العامودنوثالث :منظمة السالم اآلن .30

كما قالت منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية، في وقت سابق، إن ثالثين عائلة يهودية :  كفاح زبون- رام اهللا
  .القدس بحسب خطة لبلدية المدينةجديدة سيتم توطينها في حي راس العامود في شرقي 
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  6/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
   عمله في جمع الحصمةخاللشهيد : بيت الهيا .31

)  عاما21ً(قتلت القوات اإلسرائيلية، صباح أمس، الشاب محمد زياد خميس شلحة  :كتب عيسى سعد اهللا
  .مال مدينة بيت الهيامن مدينة بيت الهيا خالل عمله في جمع الحصمة بمنطقة بورة أبو سمرة ش

  6/4/2011 رام اهللا، األيام،
  

   فلسطينيينعشرة ويعتقل عورتااالحتالل يقتحم  .32
وقال رئيس مجلس .  قرية عورتا جنوب شرق نابلسأمساقتحمت قوات االحتالل :  سمير حمتو–غزة

 10 من السيارات العسكرية دهمت منازل القرية فجرا واعتقلت  عدداًإنقروي عورتا قيس عواد 
  .األطفال الرعب لدى أثار كثيف للنيران ما إطالقمواطنين وسط 

  6/4/2011الدستور، عمان، 
  

  اً فلسطيني معتقال13ًالسلطات المصرية تفرج عن  .33
 عقب اإلفراج عنهم من ثالثة سجون ، مساء الثالثاء، معتقل فلسطيني إلى قطاع غزة13وصل : القاهرة

وأكد مراسلنا أن  . بعد صدور قرارات إفراج بحقهم،" طرة ، برج العرب،العقرب"مصرية وهي 
 في الوقت استقبالهم، الفتاً إلى ذويهم كانوا في ،المعتقلين دخلوا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

ذاته قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان إن السلطات المصرية لم تفرج عن المعتقل الصحفي شادي 
  . ية، وأنه بانتظار قرار يسمح له بإكمال دراسته في مصرالزماعرة من الضفة الغرب

بقرار المجلس األعلى ) UFree( بدورها أشادت الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلسطينيين
 وقال رئيس الشبكة ، فلسطينيينمعتقلينللقوات المسلحة المصرية والحكومة المصرية باإلفراج عن 

نبارك هذه الخطوة اإليجابية التي تسهم في تعزيز : " صحفي لهاألوربية محمد حمدان في تصريح
  ".العالقات بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري على طريق تحقيق االستقرار واألمن

  5/4/2011، لألنباء وكالة قدس نت
  

   داخل المعتقالتاإلنسانية تطالب بمنحهم حقوقهم األسرىرسالة من  .34
 لهم، وذلك إنسانية تحقيق عشرة مطالب إلى األسرى في سجون االحتالل  دعا: بشار دراغمة- نابلس

  .اإلنسانفي رسالة تم تسريبها من داخل السجون، وعممتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق 
 والتواصل معهم، األهل المعزولين، كما طالبوا بمنحهم حقوقهم في زيارات إخراج إلىودعا األسرى 

 الحاجز الزجاجي من وإزالةم حصر الزيارات بأقارب الدرجة األولى  قطاع غزة، وعدأسرىخاصة 
 حقوقهم األسرى منح إلى باإلضافة. األقساموطالبوا كذلك بتركيب تلفونات عمومية في . غرف الزيارات

 واألطفال األسيرات حل كافة مشاكل إلىكما دعا األسرى . من العالج والرعاية الصحية المناسبة
  .كما طلبوا منحهم حقوقهم بالتعليم . حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي وتسهيل ذلك ومنحهماإلنسانية
 بحقوقهم من النزهة والرياضة  حل مشاكل التغذية والطعام وتجهيزه، وطالبوا أيضاًإلى كذلك اودعو

 انتقال أثناءت  منح التسهيالإلىوالترفيه المناسب وتسهيل الخروج للفورات فترةً ووقتا، كما دعا األسرى 
ممثلي المعتقالت ولجان األسرى والموجهون والمعلمون وتمكينهم من أداء دورهم الذي يكفله القانون 

وطالب األسرى بوقف سياسة التعسف والتعذيب الجسدي والنفسي لألسرى من خالل عمليات . الدولي لهم
  .ريب خاللهاالتفتيش الليلي والتفتيش العالي وضبط عمليات التفتيش وعدم التخ

  6/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   بالتدخل العاجل لوقف قرار إبعاد ثمانية أسرى أنهوا محكومياتهمالدوليمطالبة المجتمع  .35

طالب نادي األسير، أمس، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية، بالتدخل الفوري : رام اهللا
نه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف لوقف قرار إبعاد ثمانية أسرى، كو

  .الرابعة، التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة
جاء ذلك، في أعقاب قرار لجنة االعتراضات العسكرية، التي انعقدت، أول من أمس، في سجن عوفر 

  . من الشهر الجاري17سرى الثمانية المهددين باإلبعاد إلى الخارج إلى القاضي بتأجيل قضية األ
  6/4/2011 رام اهللا، األيام،

  
  "إسرائيل" يدعو مجلس األمن إلى تبني تقرير غولدستون وإدانة فلسطينيمركز حقوقي  .36

ر غولدستون وإصدا  طالب مركز سواسية لحقوق اإلنسان مجلس األمن الدولي بتبني نتائج تقرير:غزة
إبان العدوان العسكري على قطاع غزة قبل حوالي " جرائم حرب" الرتكابها "إسرائيل"قرار إدانة بحق 

ال قيمة "، أنه 5/4ورأى مركز سواسية في بيان تلقت قدس برس نسخة عنه، يوم الثالثاء  .عامين
أصبح "مذكور لتراجع القاضي ريتشارد غولدستون عما ورد في تقريره، ورأى أن التقرير ال" قانونية

  .، حسب تقديره"وثيقة دولية من حق المجتمع الدولي وليس وثيقة خاصة بغولدستون شخصيا
  5/4/2011قدس برس، 

  
   مليون دوالر28.7 لتكنولوجيا المعلومات بقيمة فلسطيني صندوق إطالق .37

ق الفلسطيني ، الصندو"صدارة فنتشورز" أطلق أمس، في رام اهللا، صندوق : أبو كامشإبراهيم -رام اهللا 
 لرأس المال المخاطر، والمتخصص باالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأس مال يبلغ األول
 شركات ومؤسسات وهيئات استثمارية "صدارة"ويشارك في صندوق .  مليون دوالر أميركي28,7

تنمية  شركتا غوغل، وسيسكو، والبنك األوروبي لالستثمار، وصندوق سوروس للأبرزهاعالمية 
 صندوق إطالق عن وأعلن. االقتصادية، ومؤسسة سكول، ومؤسسة جين كيس ومستثمرون آخرون

 في فندق موفنبيك برام اهللا، تحت رعاية أقيم لرأس المال المخاطر، خالل حفل خاص األوسطالشرق 
  .سالم فياض وبحضوره. رئيس الوزراء د

 صندوق من هذا النوع مخصص لقطاع تكنولوجيا  التي يطلق فيهااألولى إلى أن هذه المرة فياضشار أو
 إليهوهذا ما نتطلع "المعلومات الواعد والذي يحقق معدالت نمو مرتفعة ويشكل مصدر نمو وتشغيل 

 التشغيل وخلق فرص عمل يمثالن هدفا أسمى ألي سياسة اقتصادية رشيدة، وبالتالي هذا يمثل أنباعتبار 
منظومة ما هو متوفر ومتاح بالنسبة للمستثمرين في القطاع  ومهما في إضافيابالنسبة لنا عنصرا 

واعتبر رئيس الوزراء إطالق الصندوق حدثا تاريخيا ال سيما وأنه األول من نوعه، ما يشكل . "الخاص
مؤشرا على تنامي ثقة المستثمرين بإمكانية االستثمار في فلسطين، بغية الوصول بفلسطين إلى موقع 

  .ين بشكل مكثف يحظى باهتمام المستثمر
  6/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  على االعتصامات أمام مكاتب األونروا "تحريض حماس"بورغاني يستفسر عن : لبنان .38

عقد المستشار األمني للمبعوث الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان برتران بورغـاني              : صيدا
يمي لقوى األمن الداخلي العميد منذر األيوبي في مكتبه في سرايا           لقاء أمنياً، مع قائد منطقة الجنوب اإلقل      

للفلسطينيين » األونروا«صيدا الحكومية أمس، لالستسفار حول كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وكالة             
  .في لبنان وخاصة في صيدا والجنوب
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ها بعـض المخيمـات     االعتصامات التـي شـهدت    «وأوضح األيوبي لبورغاني، رداً على استفسارته، أن        
الفلسطينية، تأتي احتجاجا على تقليص االونروا لخدماتها، والتي من شأنها ان تسيء للشعب الفلـسطيني               

والشعب الفلسطيني يطالب االونروا بتطوير خدماتها لتحسين الظروف االجتماعية         . ولالستقرار في لبنان  
ليص الخدمات التي تقدمها االونروا يـؤدي       شرحت له كيف أن تق    «: وقال االيوبي . »لالجئين الفلسطينيين 

هل االعتصامات التـي تقـام بوجـه        «ورداً على استفساراته حول،     . »إلى عدم االستقرار في المخيمات    
ـ  . »االونروا هي بتحريض من حركة حماس؟      أن السبب يعود إلى تقليص الخدمات، ما       «أجاب األيوبي ب

  .»سانيا، وصحيا، وتربويايعتبره الشعب الفلسطيني تضييقا اجتماعيا، وإن
 6/4/2011، السفير، بيروت

  
  الوضع في غزة يمثل أولوية للقاهرة: وزير خارجية مصر .39

وقال وزير الخارجية نبيل العربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيـر خارجيـة              : )د ب أ   (-القاهرة  
ع غزة أولوية بالنسبة لمـصر      نعتبر الوضع فى قطا   ": النمسا شبيندل أيجر الذي التقاه الثالثاء في القاهرة       

  ".خاصة ان ما كان يحدث لم يكن مقبوال بالنسبة لحقوق االنسان
نعمل االن لوضع اسلوب للتعامل مع تلك األوضاع وربما تنتهى تلك اللجان من اعمالهـا فـى                 "وأضاف  

  ".نهاية االسبوع ونحن نناقش هذا االمر مع كافة قطاعات الدولة فى مصر
ن مصر تقوم باالتصال بكل من حركتى فتح وحمـاس التمـام عمليـة المـصالحة                وأشار العربى إلى أ   

  .الفلسطينية
وأوضح إن الرئيس الفلسطينيى محمود عباس سيزور مصر االربعاء لمدة يومين وسنناقش معـه كافـة                
القضايا ، فضال عن أنه خالل االسبوع الماضى حضر إلى مصر وفد من حماس ومن المقرر أن يـأتى                   

  .السبوع المقبلوفد أخر ا
سوف نستمر فى االتصال بالطرفين ونأمل فى تحقيق نتائج ايجابية و قد اكد الطرفان لنـا انهمـا                  "وتابع  

  .يريدان التوصل الى عملية المصالحة
وقال العربي إنه سعيد بكل ما سمعه من الوزير النمساوى تجاه كافة القضايا التى تم تناولها خاصـة أن                   

  .دور فعال فى العملية السياسية والسلمية فى الشرق األوسطالنمسا تسعى لمباشرة 
 6/4/2011مصراوي، 

  
  "الفوالذيالجدار "محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى وقف بناء  .40

قررت محكمة القضاء اإلداري المصرية تأجيل نظر دعوى وقف بناء الجدار الفـوالذي علـى               : القاهرة
كان عـشرات مـن النـشطاء الـسياسيين         .  المقبل   أيار/ مايو 10الحدود بين مصر وقطاع غزة لجلسة       

والدبلوماسيين السابقين قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيـف طـالبوا فيهـا                 
  .بإلغاء قرار بناء الجدار

وأكدت الدعوى على مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولي الذي ينظم العالقات الدولية وقت الحروب               
 التي تؤكد احترام قوانين وأعـراف       1907زاعات المسلحة، فضالً عن مخالفته قواعد اتفاقية الهاي ،        والن

الحرب البرية وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات لألطراف المتنازعة، ومخالفته أيضا اتفاقية             
ة الحكم في مناطق النزاع،     جنيف الرابعة، التي تُعنَى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، وتوضيح طبيع          

  .والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتاللها
 6/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2107:         العدد       6/4/2011 اءاألربع :التاريخ

  لحماية الفلسطينيين" دير ياسين"جامعة الدول العربية تدعو في ذكرى  .41
ها للمجتمع الـدولي   لمذبحة دير ياسين مطالبت    63جددت جامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى ال      : القاهرة

 لوقف جرائمها التي ترتكبها ضد أبناء الشعب        "إسرائيل"بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للضغط على       
  .الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخطة خارطة الطريق 

 قررت إطالق أسماء     عاماً من وقوعها، حيث    32وقالت الجامعة إن الصهاينة أعلنوا فخرهم بالمذبحة بعد         
  .العصابات الصهيونية على شوارع مستوطنة ُأقيمت على أطالل قرية فلسطينية 

الطنطورة، قانا، كفرقاسم، صـبرا وشـاتيال،       : (وأوضحت الجامعة أن هذه المذبحة وغيرها من المذابح       
ل الحـرب   المسجد األقصى، مخيم جنين، الحرم اإلبراهيمي، السموني، الداية، عبد ربه، وغيرهم خـال            

  .، إحدى وسائل السيطرة على فلسطين )األخيرة على قطاع غزة
 6/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  مقتل شخصين في غارة شنتها طائرات اسرائيلية على سيارة قرب ميناء بورسودان": يديعوت" .42

 نقال عن مـصادر أجنبيـة، إن طـائرة حربيـة            "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : )فلسطين(الناصرة  
سرائيلية شنت، الليلة الماضية، غارة جوية على منطقة تقع بالقرب من مدينة بورسودان شرق جمهورية               إ

  .السودان، استهدفت سيارة
وكانت مصادر رسمية سودانية، قد أعلنت الليلة الماضية، مقتل شخصين مجهوال الهوية ، فيمـا تحفّـظ                 

  . وقوفه وراء هذا الهجومالجانب اإلسرائيلي على التعقيب على األنباء التي تفيد
وبحسب المصادر؛ فإن الطائرة التي يشتبه في أنها إسرائيلية قد دخلت المجال الجوي للـسودان حـوالي                 

عن طريق البحر األحمر، كما أن المضادات األرضـية         ) السابعة بتوقيت غرينتش  (الساعة العاشرة مساء    
  .ال أنها لم تصبهاالمنتشرة على أراضي الجمهورية حاولت التصدي للطائرة إ
 على شن هجوم عـسكري      2009عام  ) يناير(يذكر أن طائرات إسرائيلية مقاتلة، أقدمت في كانون ثاني          

على ما قالت بأنه قافلة محملة بالسالح تتوجه إلى قطاع غزة، أثناء تواجدها على مقربـة مـن الحـدود                    
ن مقتل ما بين ثمانين ونحو مائـة         مما أسفر ع   ، لمنع وصول اسلحة الى قطاع غزة      المصرية السودانية، 
  .وعشرين شخصا

 6/4/2011، قدس برس
 

  مدينة الطيبة توزع حواسيب ناطقة للمكفوفين في  في االماراتهيئة األعمال الخيرية .43
وزعت هيئة األعمال الخيرية في الدولة عشرة حواسيب ناطقة على طلبة مكفـوفين فـي مدينـة                 : )وام(

إطار االهتمام الذي توليه دولة اإلمارات العربية المتحدة وهيئاتها الخيريـة           الطيبة الفلسطينية، وذلك في     
  .واإلنسانية لهذه الفئة ولكل المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني 

وقال إبراهيم الراشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية، إن مشروع الحواسيب الناطقة هو جزء مـن                 
رزمة من المشروعات النوعية التي تخصصها الهيئة اإلماراتيـة لمـصلحة فئـات األيتـام والمعـاقين                 

ي تحملهـا الهيئـة     والمسنين، وهي مشروعات ستأتي بالتدريج تأكيداً على الرسالة اإلنسانية واألخوية الت          
  .للفقراء والمحتاجين في فلسطين

 6/4/2011، الخليج، الشارقة
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  هناك حاجة للسالم في الشرق االوسط وسط االضطرابات بالمنطقة: أوباما .44
 زادت الحاجة الحاحا عن     لقدقال الرئيس االمريكي باراك أوباما يوم الثالثاء        :  مات اسبيتالنيك  - واشنطن

هاز الفرصة الحياء جهود السالم االسـرائيلية الفلـسطينية حتـى مـع اجتيـاح               اي وقت مضى الى انت    
  .االضطرابات أرجاء منطقة الشرق االوسط

وكان أوباما يتحدث للصحفيين بعدما عقد محادثات في البيت االبيض مع الرئيس االسـرائيلي شـمعون                
ياسي في العالم العربي والـسعي      وحث اسرائيل والفلسطينيين على االستفادة من رياح التغير الس        . بيريس

  .الى حث خط عملية السالم المتعثرة بين الجانبين
  6/4/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   الدولة المستقبليةفيالسلطة قادرة على إدارة السياسات االقتصادية : "النقد الدولي" .45

اآلن تستطيع إدارة السياسات    السلطة الفلسطينية أصبحت    "قال صندوق النقد الدولي إن      ": االيام "-القدس  
االقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءة، نظراً لسجل أدائها القوي في تنفيـذ                

  ".اإلصالحات وبناء المؤسسات في مجال المالية العامة والقطاع المالي
عدات الـدول المانحـة     واشار صندوق النقد الدولي في تقرير سيقدمه الى اجتماع لجنـة تنـسيق مـسا              

)AHLC (          على نسخة عنـه الـى ان       " األيام"في الثالث عشر من الشهر الجاري في بروكسل وحصلت
% 9، مع تحقيق نمو يقدر بنحـو  2010االقتصاد واصل تعافيه في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام     "

 أن يستمر دون مزيد من التخفيف       في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، غير أن التعافي االقتصادي ال يمكن          
  ".لحصار غزة وقيود الحركة والعبور في الضفة الغربية

وقال التقرير ان االصالحات سمحت للسلطة الفلسطينية للحد من اعتمادها على المـساعدات الخارجيـة               
قل من   ، وأ  2010 بليون دوالر في عام      1،2 إلى   2008 بليون دوالر في عام      1,8لميزانيتها العادية، من    

  .2011 بليون دوالر متوقع لهذا العام 1
 6/4/2011، األيام، رام اهللا

  
  عادة النظر في قرار بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية إل "إسرائيل"موسكو تدعو  .46

اعتبرت موسكو قرار إسرائيل األخير بناء وحدات سكنية جديدة على األراضـي الفلـسطينية المحتلـة                
ودعت الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة النظر فيه، وفق ما جاء في رد للمتحدث الرسـمي               ،  "مؤشرا سلبيا "

إن موسـكو انطلقـت وتنطلـق مـن         : "وقال لوكاشيفيتش  .باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش    
ضرورة عدم جواز القيام بأية خطوات في الشرق األوسط من شأنها أن تخلق على األرض واقعا جديدا،                 

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية أن       ".دد بشكل مسبق مصير نتائج مفاوضات الوضع النهائي       وتح
  ".النشاط االستيطاني إلسرائيل على األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانوني"

  5/4/2011وكالة نوفوستني، 
  

  ميق شراكتهما وتوسيع صداقتهما هي تع" إسرائيل"مهمة الواليات المتحدة و: كلينتون .47
وقـت  "وصفت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون الوقت الراهن بأنـه           : محمد سعيد -واشنطن

وقالت لدى لقائها في وقت متأخر من يوم االثنـين          ." الفرص العظيمة، كما أنه وقت العديد من التحديات       
ات المتحدة وإسرائيل هي تعميق شراكتهما وتوسيع       مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس إن مهمة الوالي       

صداقتهما وعالقاتهما للبحث عن سبل العمل معا في المستقبل تحقيقا لوعد بيريس بمستقبل أفضل ألطفال               
  .إسرائيل وجميع دول المنطقة

  6/4/2011، القدس، فلسطين
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  قتل مدنيين" رائيلإس"أوضحنا لغولدستون من البداية أننا لم نجد أي دليل على تعمد : واشطن .48
قال الناطق باسم الخارجية األميركية مارك تونر في معرض التعليق على إعـادة             : محمد سعيد -واشنطن

ريتشارد غولدستون النظر بتقريره بشأن االنتهاكات التي اقترفتها إسرائيل في عدوانها على قطاع غـزة               
ولدستون وأصرينا على أننا لم نجـد أي        أوضحنا منذ قدم تقرير غ    "،  2009 وبداية   2008في نهاية العام    

  ."دليل على ان الحكومة اإلسرائيلية تعمدت قتل مدنيين أو ارتكبت أية جرائم حرب
نحن نرى اآلن ان القاضي غولدستون وصل إلى الخالصة نفسها ونعتقد ان إسرائيل قامت بكل               "وأضاف  

  ." أقر به أيضاًالخطوات الداخلية لتقييم أعمالها العدائية وأعتقد ان هذا أمر
  6/4/2011، القدس، فلسطين

  
  ال شيء سيتغير في الوثيقة الدولية الهامة: جيالني عضو لجنة غولدستون .49

 قالت هينا جيالني عضو لجنة التحقيق التي شاركت في وضع تقرير األمم المتحدة برئاسة القاضي                : لندن
ونفت جيالنـي    ."فع إلى األمم المتحدة   إن ال شيء سيتغير في نص التقرير الذي ر        ": ريتشارد غولدستون 

في مقابلة مع ميدل ايست مونيتر نشرت في لندن اليوم، وجود أي ندم أو أسف على محتـوى التقريـر                    
إن الشكوك ستحيط في أي محاولة لتغيير التقرير الذي كان وسيبقى وثيقة هامة وطالبت مجلـس                'وقالت  

وحماس للقانون الدولي إذا مـا أرادت األمـم المتحـدة           األمن بالمزيد من التحقيق في مخالفات إسرائيل        
  .'المحافظة على مصداقيتها

  5/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   مليون يورو لرواتب ومخصصات تقاعد20االتحاد األوروبي يسهم بمبلغ  .50
 مليـون   100ما يقـارب    (ون يورو    ملي 20قدم االتحاد األوروبي، اليوم الثالثاء، مساهمة بقيمة        : رام اهللا 
 موظف عامل في    85,000، لمساعدة السلطة الوطنية في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لحوالي           )شيقل

وتشمل المساهمة كل الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويـتم            .الخدمة العامة الفلسطينية ومتقاعد   
  .'يغاسب'تسييرها عبر اآللية األوروبية لدعم الفلسطينيين 

  5/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تدعو مصر إلغالق ملف المعتقلين الفلسطينيين " األوروبية لدعم حقوق األسرىالشبكة " .51
، التي تتخذ من أوسـلو مقـرا لهـا،          "الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلسطينيين     "رحبت  : أوسلو

ينيا معتقلًا في السجون المصرية، مشيدة بقرار المجلس األعلـى للقـوات            باإلفراج عن ثالثة عشر فلسط    
داعية في الوقت ذاته    " الذي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة المعتقلين وذويهم        "المسلحة والحكومة المصرية    

  .إلى اإلفراج عن باقي المعتقلين وإغالق الملف نهائيا
  5/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  التحاد األوروبي يتفقد إعمار الباردوفد ا .52

وضم الوفد  . زار وفد من االتحاد األوروبي مخيم نهر البارد أمس متفقداً عملية إعادة اإلعمار فيه             : البارد
رئيسة بعثة االتحاد إلى لبنان السفيرة إنجلينا إيخهورست، وسفراء النمسا، وجمهورية التشيك، وبلجيكـا،              

  .في لبنان سلفاتوري لومباردو» األونروا«ا وإسبانيا، برفقة مدير وألمانيا، والسويد، وبولند
وجال الوفد في موقع اإلعمار والمساكن التي تم بناؤها، وموقع المساكن المؤقتة، وانتهت الزيارة باجتماع               

  .مع ممثلين عن المجتمع المحلي
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ألوروبي ودولـه األعـضاء،   ، قام االتحاد ا2007منذ العام «وأشارت ايخهورست خالل الزيارة إلى أنه      
بتجنيد كل الوسائل المتوفرة لالستجابة، ليس فقط إلى حاجات الالجئين الفلسطينيين بعد أزمة مخيم نهـر                
البارد، بل أيضا لدعم المجتمع اللبناني في المناطق المحيطة، والمـساهمة فـي النهـوض االجتمـاعي                 

لالجئين الفلسطينيين هو أمـر يتعلـق بكرامـة         دعم ا «، معتبرة أن    »واالقتصادي في منطقة الشمال كلها    
واالتحاد األوروبي الذي يشكل مع كل دوله األعضاء أكبر مـساهم           . اإلنسان وهو أساسي الستقرار لبنان    

  .»، سيستمر بدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان والشرق األوسط2010لألونروا لسنة 
  6/4/2011، السفير، بيروت

  
  "مجرم حرب"يقاطعون ديختر ويصفونه بـ طلبة جامعيون بأمريكا  .53

بوالية بوسطن األمريكية رئيس الـشاباك الـسابق وعـضو          " بيندس"وصف طلبة في جامعة     : واشنطن
، مـشيرين إلـى أن مآلـه        "مجرم الحرب "الصهيوني الحالي عن حزب كاديما آفي ديختر بـ         " الكنيست"

الل كلمة كان يلقيها ديختـر فـي الجامعـة          وجاء ذلك عندما قاطع الطلبة خ      ".سيكون إلى محكمة الهاي   
وبدأوا بإطالق شعارات ضد ديختر باللغتين العبرية واإلنجليزية، وقـالوا          ) 4-5(المذكورة اليوم الثالثاء    

  ".ال تقلق يا ديختر سنلتقي في محكمة الهاي: "له
  6/4/2011، القدس، فلسطين
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  إبراهيم محمد
عتبر الفساد وغياب الشفافية من األوبئة العالمية التي تعانيها الغالبية الساحقة من الدول، الغنية منها ي

غير أن انتشاره يبقى، في غالبية األحيان، محصوراً من ضمن نطاق محدود في دول حكم . والفقيرة
ويعود السبب . ستورية المستقلةالقانون أو الدول التي تتمتع بالتعددية السياسية والمؤسسات القضائية والد

الرئيس في ذلك، إلى خوف من تسول له نفسه ممارسة أشكال الفساد، من المحاسبة التي تعني تبعات 
وال تُستثنى من ذلك شخصيات كبيرة، بدءاً من رئيس الدولة . كارثية على وظيفته وثرواته ومستقبله

ام القانون والمحاكم التي ال تخضع في معظم وكبار المسؤولين اآلخرين، فالجميع هنا متساوون أم
وال يتغير هذا المبدأ حتى لو . الحاالت البتزاز وضغط من أصحاب القرار والمافيات وجماعات الضغط

وصل األمر إلى حد اغتيال رجال القانون، من قضاة وغيرهم، بسبب حرص هؤالء على حكم العدالة، 
  .ض قضاتها في شكل متكرر العتداءات المافياكما هي عليه الحال في إيطاليا، التي يتعر

أما في الدول الشمولية التي تُحكم من قبل قلة قليلة تقوم بتطويع القوانين وتجاوزها وفقاً لمصالحها 
ومصالح النخبة المتعاونة معها، يستشري الفساد بأشكاله المختلفة، من رشاوى وسرقات للمال العام 

غيرها في شكل يتخذ في معظم الحاالت طابعاً سرطانياً ينخر جسم والثروات الطبيعية والمحسوبية و
  .المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى حد يجعل المجتمع يتعامل معه وكأنه مسألة مسلَّم بها

وانطالقاً من هذا، يمكن تفسير انتماء عدد كبير من الدول العربية إلى قائمة الدول األكثر فساداً بحسب 
 منظمة الشفافية الدولية، ففي تقريرها الذي صدر العام الماضي، جاء العراق والسودان تقارير ومعطيات

وليبيا واليمن ولبنان وسورية والجزائر ومصر والمغرب من بين الدول األكثر فساداً في العالم، إذ احتلت 
 85 و98، 105، 127، 127، 146، 146، 172، 175: على التوالي المراتب المتأخرة التالية، وهي

  . دولة180في سلم الفساد العالمي الذي ضم 
تحاول الدول العربية منذ عقود القضاء على الفساد في إطار البنى السياسية واالقتصادية القائمة، أو في 

وقلّما بدأت قيادات وحكومات عربية عملها خالل العقود . إطار عمليات تجميل طفيفة على هذه البنى
غير أن المعطيات المحلية . أن يكون شعار مكافحة الفساد على رأس أجندتهاالثالثة الماضية من دون 
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والدولية تشير إلى نتائج مخيبة في غالب األحيان، ألن مظاهر الفساد، من رشوة وشراء ذمم واستغالل 
. مناصب لإلثراء غير المشروع أضحت أشد قسوة لتطال القوت اليومي للمواطن العادي ومصدر عيشه

ب الرئيس لهذا الفشل الذريع إلى عجز األطر السياسية القائمة عن التعامل بشفافية من القضايا ويعود السب
. العامة، فهذه البنى تقوم على استئثار فئة قليلة بالسلطة من مصلحتها إضعاف القانون وتغييب العدالة

 بحياة كريمة في وهو األمر الذي يشكل أحد أبرز أسباب الثورات واالحتجاجات العربية التي تطالب
  .مصر وتونس وغيرهما بعيداً عن هيمنة هذه الفئة ومعها أجهزة األمن القمعية

أما في خصوص حمالت مكافحة الفساد التي يطلقها قادة عرب وحكوماتهم بين الفينة واألخرى، فهي 
سدين وإعفائهم فهذه الحمالت تبدأ بالكشف عن فا. تأتي دائماً متأخرة، ناهيك عن أن مفعولها قصير األجل

أما محاكماتهم فتُجرى بعيداً عن الشفافية وأعين اإلعالم والرأي العام، ويندر أال تنتهي . من مناصبهم
 المال العام واستغالل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية إلىبعقوبات طفيفة ال تتناسب وحجم اإلساءة 

  .بسبب المحسوبيات والرشاوى التي تُدفع من وراء الكواليس
غياب نظام فاعل للمحاسبة، يتشجع مسؤولون جدد على سلوك طريق من سبقهم ذاتها، وهكذا ما أن ومع 

تتخلص إدارة من فاسديها حتى تفرخ مجموعة جديدة من الفاسدين الذين يتصرفون بأموال الدولة 
 إن وضع تشريعات وآليات فاعلة وشفافة تحد من. والثروات الطبيعية للبلد وكأنها ملك خاص لهم

استشراء الفساد، ينبغي أن يشكل الدافع األقوى للنظم السياسية الجديدة التي ستتمخض عنها الثورات 
واالحتجاجات العربية في تونس ومصر ودول أخرى، في ضوء فشل معظم األنظمة الحالية في توفير 

ب االقتصاد فقط، بل أما التأكيد على الدافع األقوى، فمرده إلى معضلة الفساد التي ال تخر. هذه اآلليات
تعمل أيضاً على إفساد المجتمع عبر نشر الجريمة وشراء الذمم وتقويض اإلبداع ومنع تكافؤ الفرص 

  .وتحقيق العدالة
وللتدليل على خطر وباء الفساد، يشار إلى أن معطيات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تفيد بأن ثلث 

ي من القرن العشرين، أي نحو ألف بليون دوالر، ذهب ضحية الدخل القومي العربي خالل النصف الثان
ويقدر البنك . األشكال المختلفة للفساد من رشاوى ومحسوبيات وشراء الذمم واستغالل المناصب وغيرها

  .ئة من الناتج المحلي العالمياالدولي أن الفساد يهدر ما ال يقل عن تسعة في الم
  6/4/2011الحياة، لندن، 
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لم تكد مصر وتونس تستعيدان أنفاسهما وتمسكان بخيوط الواقع المستجد داخلياً، حتى قرع             : صباح أيوب 
أنا الواليات المتحدة األميركية جئت ألبارك لكم وأساعدكم، وأحجـز بعـض            «: ضيف ثقيل جرس الباب   
خطّة ماليـة   : من مرحلة التصفيق للثورات إلى مرحلة الجد      إدارة أوباما انتقلت    . »الغرف والمساحات لي  
  والعرب مضيافون بطبيعتهم. »مساعدة الديموقراطيات العربية والنهوض باقتصادها«استثمارية ُأعلنت لـ

ـ   »مصر ما بعد الثورة   «في مقال عن السياحة في       أن يقنـع   » وول ستريت جورنـال   «، أراد صحافي ال
عدد السياح ال يزال قلـيالً جـداً،   «ى مصر لقضاء عطلة، فأغراهم بالقول إن   األميركيين بالتوجه اآلن إل   

أهالً بك في   : والناس يعانقونك ويرحبون بك قائلين    ... وزحمتهم أخفّ بكثير، وكّل شيء أرخص من قبل       
اإلدارة األميركية لم تنتظر دعوة أو إعالناً جاذباً كي تعود إلى مصر، بعد سقوط نظـام                . »مصر الجديدة 

أرض مصر الجديدة باتت قبلة أكيدة، ال       . »خسرنا حليفاً لكننا لم نخسر البالد     «حسني مبارك، على قاعدة     
ـ اقتصادي وضب حقائب مليئة بالعقود والعـروض والمـشاريع           للسياح األميركيين، بل لفريق سياسي    

  .»محرَّر« مليون 80ورؤوس األموال، وتوجه مباشرة إلى بلد الـ
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السياسة أن تُطبخ على نار هادئة، فإن الحفاط على مصالح ما قبل الثورة وحجز المشاريع               وإذا كان يمكن    
وها هي الواليات المتحدة، التـي تـرددت فـي          . الجديدة في مصر ما بعد التغيير ال يحتمالن أي تأجيل         

  .منذ أشهر، تقرر أن تكون أول من يرعى أزراره وأفضل من يقطف ثماره» ربيع مصر«احتضان 
أدركت الواليات المتحدة أنه ال مجال لتضييع الوقت، وأنه سرعان مـا سـتزدحم الـساحة المـصرية                  
بالعروض االستثمارية والمشاريع العربية والغربية، فسارعت إلى التحرك على المستوى الرسمي، كـي             

. ب أنظمتها بعد  تفتح عهداً جديداً من المصالح المشتركة التي ستواكب خطتها السياسية، في بلدان لم تركّ             
مصالح ما بعد الثورات لم توفّر تونس التي، حسب الخطة األميركية المستحدثة، ستكون أيـضاً أرضـاً                 

  .االقتصادية والسياسية» الرعاية األميركية«خصبة الستقبال 
هي أرادت أن تقول    . هيالري كلينتون لم تتوجه إلى القاهرة لتبارك للمصريين إنجازهم وتحتفي بحريتهم          

في . لنظام الجديد ـ مهما كان شكله ـ إن أميركا هنا وتريد أن تشارك في الحصة األكبر من مستقبلكم  ل
ـ » مساعدات« آذار الماضي، حطّت كلينتون في ميدان التحرير حاملة كالماً منمقاً و           15  مليـون   150بـ

ـ  مديري مـصارف  فريق مؤلّف من رجال أعمال و. »دعم مصر في مرحلتها االنتقالية«دوالر أميركي ل
وتجار ومقاولين وممثلين عن شركات إلكترونية ورموز من جمعيات المجتمع المدني، انتقلوا ـ بقيـادة   

الخطاب المنمق نفـسه وعقـود اقتـصادية    : وفي العاصمة الخضراء. كلينتون ـ من القاهرة إلى تونس 
  .»اكبة االنتقالحماية الثورة ومو«المجتمع المدني » جنود«ومصرفية وتكنولوجية، وتفويض 

وإذا كان النقاش بشأن حجم الدور األميركي في اندالع ثورات شمال أفريقيا لم يقفل بعد، فإن الدور الذي                  
خطة مارشال شـمال    «البعض سماها   . تريد إدارة أوباما أن تؤديه في المرحلة المقبلة بات أمراً محسوماً          

والـبعض اآلخـر شـبهها      . »حماية الديموقراطية  «بعنوان» إعادة اإلعمار «، مع استبدال شعار     »أفريقيا
لكن األكيـد هـو أن شـبكة        . بالهجمة األميركية على دول أوروبا الشرقية بعيد انهيار االتحاد السوفياتي         

ـ      التغيرات في المنطقة، وتعزيز الوجود األميركي في       » احتواء«سياسية دبلوماسية اقتصادية بدأت تنسج ل
  .دول ما بعد الثورة

اضـطرت  . ، قالتها هيالري كلينتون بالعربية، خالل مؤتمرها الصحافي فـي القـاهرة       »م الدنيا أ«مصر  
وهـا هـي   . كي تسوق ما جاءت من أجلـه   » اإلرهابيين«وزيرة الخارجية األميركية إلى أن تنطق بلغة        

هو  مليون دوالر    90: تفصح في ما بعد عن بعض ما طرحته وناقشته مع نظيرها المصري نبيل العربي             
لكـن  . لالقتـصاد المـصري   » مساعدة فورية وطارئة  «المبلغ الذي أعدّته اإلدارة األميركية على شكل        

 مليون دوالر ـ ستـصرف إلعـادة    150كلينتون أشارت إلى مبالغ أخرى ـ يصل مجموعها إلى نحو  
األميركية تعمـل   الوزيرة  . »ودعم الخطط االنتقالية نحو نظام جديد     «إنعاش الحياة االقتصادية في البالد،      

كلينتـون  . »لتلبية الحاجات المصرية بطريقة سريعة«أيضاً على إنشاء صندوق دعم أميركي ـ مصري  
ركّزت في عرضها على توفير فرص العمل للشباب المصري، فطرحت خططاً ترتكـز علـى تـوفير                 

ـ . قروض وتسهيالت مالية للمستثمرين الشباب وأصحاب المشاريع الـصغيرة والمتوسـطة           اً تلـك   طبع
، ودعم المشاريع الخاصـة سـتوفره مؤسـسة         »االستيراد والتصدير األميركي  «القروض سيوفرها بنك    

، وقد حـضرت مـديرتها   )Overseas Private Investment Corporation (OPICأميركية تدعى 
سنشجع االسـتثمار فـي القطـاع الخـاص، ألن النمـو            «. شخصياً ضمن المجموعة المرافقة لكلينتون    

. »قتصادي في مصر على المدى البعيد لن يعتمد على الوظائف الحكومية، بل على القطـاع الخـاص                اال
  .شرحت كلينتون للحضور الرؤية األميركية لالقتصاد المصري في المستقبل القريب والبعيد

يل وإضافة إلى البحث في الدين العام، وتشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى األسواق األميركية، وتمو             
مشاريع مدنية، لم يفت اإلدارة األميركية أن تهتم بأحد القطاعات العزيزة على قلبها، وهـو األمـن، إذ                   

يثق بهـا الـشعب     «أعلنت وزيرة الخارجية أن بالدها ستسهم في إعادة بناء قوى أمنية فاعلة، وشرطة              
  .»المصري
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خـصوصاً االقتـصادية، ألن    جئت أطّلع مباشرة على حاجات مصر، و      . جئت ألنصت أكثر مني ألتكلم    «
  .، صارحت الوزيرة مستضيفيها»الكّل يعلم أن أي إصالح سياسي يجب أن يرافقه إصالح اقتصادي

  لتونس خطتها
بعد لقائها بوزير الخارجية التونسي، المولدي الكـافي،        . وفي تونس، العرض األميركي لم يختلف كثيراً      
ت المتحدة وجهوزيتها لمـساندة شـعب تـونس الحـر           خرجت كلينتون لتعلن للتونسيين استعداد الواليا     

ـ  وبعد كيل المديح للثوار وما أنجزوه، وتهنئة الشعب التونـسي          . »مئات ماليين الدوالرات  «واقتصاده ب
كيف ستـسهم   : بجهوده للوصول إلى الديموقراطية، جاء دور الحديث عن جوهر الزيارة وهدفها األصلي           

  .ونظامها السياسي... ونس الجديدةالواليات المتحدة في بناء اقتصاد ت
ففي القاهرة، تقصدت الوزيرة تمويه إجابتهـا       . ما لم تلمح إليه كلينتون في مصر، جاهرت به في تونس          

 آذار الماضي، كذلك تكتّمت على أي       19عن رأيها في االستفتاء الشعبي لتعديل الدستور، الذي جرى في           
 لكن في تونس كان األمر مختلفـاً، إذ أفـصحت وزيـرة         .مساهمة أو رؤية للمستقبل السياسي في مصر      

الخارجية عن مشاركة بالدها في دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واالستعداد إلجراء دورات تدريبيـة          
... على كيفية تأليف األحزاب السياسية، وإعداد المرشحين للمشاركة في الحياة الـسياسية ولالنتخابـات             

، إلى جانب وكاالت أميركية أخرى، ستقوم بمعظم مهمات         USAID» مية الدولية الوكالة األميركية للتن  «
التي حضر ممثلوها في فريق العمـل المرافـق،         » مايكروسوفت«أما شركة   . الدعم، كما أعلنت كلينتون   

، »كل المجموعات التي تعمل على تفعيل حقوق اإلنسان والديموقراطية والتربيـة المدنيـة         «فقررت دعم   
أسس مشاريع دعـم    . دهم ببرامج الكمبيوتر الخاصة بالشركة وتنظيم دورات تدريبية عليها        وذلك عبر م  

القطاع الخاص واالستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم سوقت في تونس أيضاً، مع اعتماد المبدأ نفسه              
عار هـو   والـش ... والمصارف ذاتها التي ُأعلنت في زيارة القاهرة، لتمويل تلك المشاريع عبر القروض           

  .»خلق فرص عمل للشباب التونسي«
الوضع في مصر وتونس هو أشبه بالشرب من خرطوم إطفاء، أي هناك الكثير الكثيـر ممـا يجـب                   «

المشاريع التي يجب تنفيذها فـي البلـدين، وعـن          » غزارة«، هكذا عبرت الوزيرة كلينتون عن       »تحقيقه
  .الفرصة الذهبية أمام الواليات المتحدة اآلن

   وبريطانيا أوروبا
االتحاد األوروبي، رغم عجزه المالي واإلداري، يصر على ركوب موجة االستثمارات وحجز مكان لـه               

لكن المبادرة األهم التي أعلنت، لغاية اليوم، والتي ال تزال قيد الدرس، هي             . في األسواق الربيعية الجديدة   
ي خصص لدول أوروبا الشرقية بعـد       إنشاء مصرف أوروبي شبيه بمصرف إعادة اإلعمار واإلنماء الذ        

 European Bank for Reconstruction andتوماس ميرو، رئيس . انفصالها عن االتحاد السوفياتي
Development (EBRD( ـ االقتـصاد والـسياسة   «، عبر عن استعداد مصرفه إلنشاء فرع جديد لـ

ـ  . »االنتقالية في مصر والبلدان المجاورة     الـديموقراطيات العربيـة    «إن  » واشنطن بوست «ميرو يقول ل
قطاع خاص ضعيف، وأعمال متوسطة وصـغيرة       : الحديثة تعاني من مشاكل دول أوروبا الشرقية ذاتها       

  .»الحجم، وبنى تحتية فقيرة
رئـيس الـوزراء البريطـاني، ديفيـد        . أما بريطانيا، فبهدوئها المعتاد، اختارت حصتها وبدأت بالتنفيذ       

زيارة رسمية للقاهرة لحقتها أخرى للكويت      . ر مصر بعد سقوط نظام مبارك     كاميرون، كان أول قائد يزو    
 أكبر شركات للـسالح فـي       8 أشخاص، اتضح الحقاً أنهم ليسوا سوى ممثلين عن          8مع وفد مؤلّف من     

إلى أن  » طمأن«وعندما سئل كاميرون عن سبب وجود تجار أسلحة في وفده الرسمي المرافق             . بريطانيا
 التي نوقّعها مع الدول العربية تترافق مع وعود من قبلها بعدم استخدام السالح ضـد                كل عقود األسلحة  «

  .»شعوبها
  دافعو الضرائب مستاؤون
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تأييداً كبيراً ممن اطّّّلع عليها من المـواطنين        » دعم الديموقراطيات العربية الحديثة   «داخلياً، لم تلق خطط     
 األميركيين، الذين لم يسلموا بعد من تبعات أزمـتهم           مليون دوالر رن في آذان     150ومبلغ  . والصحافيين

انهالت االنتقادات على المبالغ المالية     . »تبذير أموال دافعي الضرائب   «المالية، فعلت صرختهم مستهجنين     
محاولة أخرى لشراء   «الضحمة التي خُصصت للمشروع األميركي الخارجي، والبعض لم ير فيها سوى            

الحقاً كميات كبيرة من األسلحة األميركيـة واألوروبيـة واإلسـرائيلية    أنظمة عربية ـ دمى ستشتري  
استخدام أموال الشعب األميركي، في هذه الفترة العصيبة، لمحابـاة          «بعض المعلّقين استهجنوا    . »الصنع

  .»بعض األنظمة وتلميع صورة إدارة أوباما في الخارج
  6/4/2011، االخبار، بيروت

  
  سالملل" أمن إسرائيل" مبادرة  .56

  عصام شاور.د
 2002رؤساء سابقون لألجهزة األمنية الصهيونية تقدموا بمبادرة جديدة للسالم استنادا إلى مبادرة بيروت              

وإلى بعض النقاط التي تم االتفاق عليها مع منظمة التحرير وأخرى لم تقبلها، وقد تم نشر تلك المبـادرة                   
 إلى رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي الـذي وعـد     باألمس في صحيفة نيويورك تايمز وأرسلت نسخة منها     

باالطالع عليها، ويعمل الفريق الصهيوني على نشرها للشعب اليهودي من أجل دعمها، حتى اللحظة لـم         
  . تصدر أية ردود فعل فلسطينية بخصوصها

المبادرة ترمي إلى تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح على جميع األراضـي الفلـسطينية                
القدس الشرقية مقابل دولة يهودية على جميع األراضي        " غالبية"، وعاصمتها   "تقريبا "1967لمحتلة عام   ا

  .  بما في ذلك بعض أراضي القدس الشرقية67من األراضي المحتلة عام % 7 وعلى 48المحتلة عام 
دف هو إقامة دولتـين  أما الالجئون الفلسطينيون فيتم تعويضهم وعودة بعضهم إلى الدولة الفلسطينية، فاله          

لشعبين، أي دولة للشعب الفلسطيني وأخرى للشعب اليهودي وهذا هو مربط الفرس ومطلب نتنياهو الذي               
ـ  ، ورغم استناد ذلك الطرح إلـى المبـادرة العربيـة           "إسقاط حق العودة    " و" الدولة اليهودية " يتلخص ب

م يأملون بإقامة عالقات طبيعيـة مـع العـالم          مضافا إليها التنازالت الفلسطينية واألطماع الصهيونية، فه      
  . اإلسالمي

الدولية ومـا يحـدث مـن       " إسرائيل" تعليقا على المبادرة المشار إليها فقد أكد بعض معديها بأن عزلة            
تغييرات في الوطن العربي جعلتهم يعملون على إعادة المفاوضات إلى مسارها بإطالق تلك المبادرة، وال               

كن في محلها ألن من وافق على المبادرة العربية إما أنه رحـل وإمـا أنـه يعـد                   شك أن حساباتهم لم ت    
للرحيل، فالمبادرة العربية ولدت ميتة، ولم يكن السالم مع الصهاينة غاية للشعوب العربية التـي تتمنـى                 

عن الوجود بقدر ما تتمنى التخلص من أنظمة أسقطت خيـار الحـرب مـع المحتـل                 ) إسرائيل(إزالة  
  . الصهيوني

أعتقد أنه يتوجب على دولة االحتالل أن تفكر في مصير اتفاقية السالم مع مصر وباقي اتفاقيات الـسالم                  
التي عقدتها مع دول عربية أخرى وأصبحت في مهب الريح، فإن كانت الدعاية االنتخابيـة للبرادعـي                 

زة فماذا سـتكون    بالحرب إن هي هاجمت غ    ) إسرائيل(المعتدل والمرشح لرئاسة مصر تقوم على توعد        
قد أدبر، وأدبرت معـه أيـام الرخـاء         " إسرائيل" ال شك أن ربيع     . الدعاية االنتخابية لمرشح اإلخوان؟   

والدالل، ولذلك عليها أن تدرك أن أزمة المنطقة العربية بدأت مع وجود االحتالل اإلسرائيلي ولن تنتهي                
  . عبثيةإال بزواله ولن تؤجله المبادرات والمناورات السياسية ال

  5/4/2011، موقع فلسطين أون الين
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   الدستورية في األردن والملكية "إسرائيل" .57
  صالح النعامي

يحبس صناع القرار في إسرائيل أنفاسهم انتظاراً لنتائج التحركات الشبابية الداعية لإلصالحات السياسية             
 الجنرال يوسي باديتس فـإن      في األردن، فكما قال رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية          

نجاح هذه التحركات في تحقيق أهدافها، السيما تحويل النظام في األردن إلى ملكية دستورية يمثل تغييراً                
جوهرياً في البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل بشكل جارف، ألنه يعني إحداث تغيير جذري في صيغة الحكم               

  .لت تربط إسرائيل باألردن على مدى عقود من الزمنستفضي حتماً إلى تغيير طابع العالقات التي ظ
في ضوء الطابع الخاص للعالقات بين النظام الهاشمي وإسرائيل، كيـف           : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

يمكن أن يؤثر تحول النظام في األردن إلى الملكية الدستورية على البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل؟، ومـا                
ها الكيان الصهيوني في حال تحقق هذا السيناريو؟، وما حدود هامش المناورة            هي المخاطر التي يتحوط ل    

  .المتاح إلسرائيل لمساعدة النظام األردني لدرء هذه المخاطر؟
  ذخر إستراتيجي وضرورة وجودية

على الرغم من أنه قد كتب الكثير عن طابع العالقات الخاصة بين النظام األردني الحالي وبين إسرائيل،                 
  .نادراً ما أقر المسؤولون اإلسرائيليون بما يدور في الخفاء بين الكيان الصهيوني والمملكة األردنيةفإنه 

 تكاد تكون الوثيقة الرسمية الوحيدة التـي        16/3/2007لكن الوثيقة التي نشرتها صحيفة هآرتس بتاريخ        
دمـة المـصالح اإلسـتراتيجية      تعبر عن التقييم اإلسرائيلي للدور الذي لعبه النظام الهاشمي ويلعبه في خ           

إلسرائيل، إذ جاء في الوثيقة التي كانت عبارة عن ورقة قدمتها دوائر التقييم اإلستراتيجي في كـل مـن        
  واالستخبارات العسكرية ومجلس األمن القومي لرئيس الوزراء في ذلك الوقت إيهـود            " الموساد"جهازي

خراً إستراتيجياً إلسرائيل من الطراز األول، وأن أي        ذ"أولمرت، حيث جاء فيها أن النظام األردني يمثل         
  ".مخاطر تهدد بقاءه تعتبر تهديداً وجودياً إلسرائيل

ولعل ما قاله وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق والقيادي في حزب العمل بنيامين بن أليعازر عندما سـئل                 
، ذو داللة خاصـة، إذ      15/2/2011عن تداعيات سقوط نظام الرئيس مبارك لإلذاعة اإلسرائيلية بتاريخ          

  ".إن الكارثة األكبر ستحل بنا في حال تضعضع حكم جارنا الشرقي، فإذا طار هو فسنطير نحن: "قال
ومما يثير الرعب في نفوس النخب اإلسرائيلية من إمكانية تحول األردن إلى ملكية دستورية حقيقـة أن                 

حرمه من التأثير على مـسار األمـور لتتوالهـا          هذا التحول سيسحب البساط من تحت أقدام الملك، وسي        
هيئات سياسية منتخبة معادية إلسرائيل حتماً، كما يقول رئيس هيئة أركان الجيش اإلسـرائيلي األسـبق                

  .أمنون ليبكين شاحاك
ففي إسرائيل يعتبرون أن تحويل األردن إلى الملكية الدستورية يعني نقل دائرة التأثير من الملـك إلـى                  

ردني، الذي يعتبر في نظر اإلسرائيليين أحد الشعوب العربية األكثر تطرفاً تجاه إسرائيل، كما              الشعب األ 
قال يوماً الرئيس اإلسرائيلي األسبق إسحق نافون، وبالتالي فإن طابع العالقات بين الجانبين سينقلب رأساً               

  .على عقب في أعقاب هذا التحول
  تأمين الحدود

 النظام اإلسرائيلي من إمكانية التحول إلى الملكية الدستورية فـي األردن            إن أحد أهم بواعث الفزع لدى     
هو االعتقاد الجازم بأن هذا التحول يعني توقف األردن عن تقديم الخدمات األمنيـة إلسـرائيل، وعلـى                  

  .رأسها تأمين الحدود، التي تعد األطول بين الكيان الصهيوني ودولة عربية
الذي قاد الجيش اإلسـرائيلي فـي الـضفة         -السابق الجنرال إفرايم سنيه     وكما كتب الوزير اإلسرائيلي     

، أن اآلالف من اإلسرائيليين مدينون ببقائهم على قيد الحيـاة           13/8/2010 في هآرتس بتاريخ     -الغربية
للجهود التي تبذلها األجهزة األمنية األردنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، ألن هـذه               

 من إحباط محاوالت التـسلل التـي قـام بهـا أردنيـون       -على مدى عقود من الزمن    -مكنت  األجهزة ت 
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وفلسطينيون لتنفيذ عمليات في قلب إسرائيل والضفة الغربية، عالوة على أنها قدمت معلومات إلسرائيل              
  .كان لها دور حاسم في الحفاظ على أمن اإلسرائيليين

 األمر إلى حد تباهي الملك عبد اهللا بـدور نظامـه فـي      وقد أقر رأس النظام األردني بذلك، حيث وصل       
 عـن   20/12/2002حماية أرواح اإلسرائيليين، فقد نقلت صحيفة معاريف في عددها الصادر بتـاريخ             

فلتعلموا أيها األصدقاء   : "الملك عبد اهللا قوله لمجموعة من قادة المنظمات اليهودية أثناء زيارته لواشنطن           
  ".رائيلية كثيرةأننا أنقذنا أرواحاً إس

ومما ال شك فيه أن النظام األردني قد أسهم في تقليص األعباء العسكرية الملقاة على كاهـل المؤسـسة                   
" الموساد"الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم األبحاث في         -العسكرية اإلسرائيلية، وحسب عوزي عراد      

رية األردنية في تأمين الحـدود مـع         فإنه لوال الدور الذي تقوم به العسك       -ورئيس مجلس األمن القومي   
إسرائيل الضطر الجيش اإلسرائيلي إلى إرسال جميع ألوية النخبة للقيام بهذه المهمة، وهو ما يعني المس                

  .بإمكانية تفرغ الجيش إلجراء التدريبات والمناورات العسكرية
  التعاون االستخباري

ردني ليصل مستويات كبيرة جداً، وقد فتح جهـاز         لقد تطور التعاون االستخباري بين إسرائيل والنظام األ       
الموساد مكتباً خاصاً له في عمان، كما دلت على ذلك التحقيقات التي أجريت في أعقاب محاولة االغتيال                 

ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فـي صـيف عـام              " الموساد"الفاشلة التي نفذها    
1997.  

 بأنـه ال حـدود لحجـم        -دفاع اإلسرائيلي وقت تنفيذ محاولة االغتيال     وزير ال -وقد أقر إسحق مردخاي     
  ".محاربة اإلرهاب"التعاون االستخباري وتبادل المعلومات بين إسرائيل واألردن في مجال ما أسماها 

ويمتدح مردخاي سلوك الملك حسين الذي اكتفى بأن يتم إطالق سراح الشيخ أحمد ياسين واثنـين مـن                  
اللذين شاركا في تنفيذ محاولـة      " الموساد" اإلسرائيلي مقابل إفراج األردن عن عميلي        مرافقيه من السجن  

االغتيال، ويؤكد ياتوم أنه لو أصر حسين على اإلفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين فـي الـسجون                 
 لما ترددت إسرائيل في االستجابة لطلبه"الموساد"اإلسرائيلية مقابل عميلي ،.  

المرة على حجم التعاون االستخباري بين الجانبين، الذي يستهدف كل ما تعتبره إسـرائيل              ومن الشواهد   
مصدر تهديد لها، ما أكدته وسائل اإلعالم من أن المهندس ضرار أبو سيسي نائب مدير محطـة توليـد                   

ـ  -مؤخراً أثناء وجوده في أوكرانيا قبل شهر تقريباً       " الموساد"الذي اختطفه   -الكهرباء في غزة     ان قـد    ك
  .خضع أثناء سفره عبر مطار عمان لتحقيق مكثف في أروقة المخابرات العامة األردنية

ويروي كثير من الفلسطينيين الذين اعتلقوا فـي الـسجون اإلسـرائيلية وزاروا األردن أن المخـابرات                 
  .سرائيليةاألردنية تستجوبهم عند دخولهم المعابر الحدودية بناء على اعترافاتهم لدى المخابرات اإل

  المشاركة في حصار المقاومة
. ال تفوت اإلسرائيليين اإلشادة بدور النظام األردني في محاصرة المقاومات العربية وتحديداً الفلـسطينية             

فعلى الرغم من أن الحكومة األردنية قد عزت في حينه قرارها بطرد قيادة حركة حماس من األردن إلى                  
ني، فإن رئيس جهاز الموساد األسبق داني ياتوم يؤكد أن هذا القرار اتخذ             تجاوز هذه القيادة للقانون األرد    

بالتعاون والتنسيق المسبق مع إسرائيل، وضمن التزام الحكومة األردنية بتضييق الخناق علـى حركـة               
  .حماس

ويمتدح اإلسرائيليون كثيراً الدور الذي قام به النظام األردني في محاصرة حكم حركة حماس وإصراره               
وما زال اإلسرائيليون يذكرون المقابلة التي أجرتها القناة الثانية في          . لى عدم إجراء أي اتصاالت معها     ع

التلفزيون اإلسرائيلي مع الملك عبد اهللا بعد انتهاء حرب لبنان الثانية، حيث عبر عـن اسـتيائه لفـشل                   
  ".إن فشلكم فشلنا، والعكس صحيح: "إسرائيل في حسم الحرب، حيث قال

  ة الموقف من القدسحقيق
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على الرغم من االنتقادات التي يوجهها النظام األردني إلسرائيل على خلفية المشاريع التهويدية في القدس               
وما يتعرض له المسجد األقصى، فإنه تبين أن هذه المواقف ال تعدو كونها ضريبة كالمية، حيث كـشف                  

 النقاب عـن أن هنـاك       12/3/2007تاريخ  معلق الشؤون العربية في صحيفة هآرتس داني روبنشتاين ب        
تعاونا بين األردن وإسرائيل في إحباط الجهود التي يبذلها الشيخ رائد صالح زعيم الحركـة اإلسـالمية                 

  .للدفاع عن المقدسات في القدس
ومن المفارقات ذات الداللة، أن السلطات األردنية تحرص على منع الشيخ رائد ونائبـه الـشيخ كمـال                  

خول األردن، مع أن هاتين الشخصيتين تحظيان بتقدير هائـل لـدى الـشعوب العربيـة                الخطيب من د  
  . لدورهما في الذود عن األقصى وقضية القدس-وضمنها الشعب األردني-واإلسالمية 

  خريطة المخاطر
إن كانت صيغة الحكم الحالية في األردن هي التي سمحت إلسرائيل بتحقيق مصالحها على النحو الـذي                 

. شارة إليه الحقاً، فإن التحول إلى الملكية الدستورية يؤذن بمواجهة إسـرائيل مخـاطر كبيـرة               تمت اإل 
فالتحول في األردن بعد سقوط نظام مبارك في مصر يعني أن إسرائيل فقدت أهم شركائها اإلقليميين في                 

ـ               سة األمنيـة   محاربة المقاومة، وهذا يعني حتماً مضاعفة األعباء التي ستكون ملقاة على عـاتق المؤس
اإلسرائيلية بشكل لم تعرفه من قبل، وسيؤثر بكل تأكيد على كفاءة هذه المؤسسة، مما يشكل ضربة قوية                 

  .اإلسرائيلي" القومي"لألمن 
في نفس الوقت فإن تحمل حكومة منتخبة مقاليد األمور في األردن يعني تقليص قـدرة إسـرائيل علـى                   

، إذ إن الحكومات المنتخبة في األردن كما في مصر لن تمر            توجيه الضربات للشعب الفلسطيني ومقاومته    
مرور الكرام على الممارسات القمعية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولو من باب مراعاة الـرأي العـام                

  .لديها
ويجزم اإلسرائيليون بأن تغيير صيغة الحكم القائمة في األردن يعني التمهيد لعودة خطر الجبهة الشرقية،               

  .ية استهداف الكيان الصهيوني من جهة الشرقوإمكان
وعلى الصعيد االقتصادي، فإن التحوالت في األردن تعني زيادة األعباء على كاهـل الخزانـة العامـة                 
اإلسرائيلية، حيث إن إسرائيل ستكون مطالبة بإعادة نشر قواتها على طول الحدود وتخصيص إمكانيـات           

  .من، وهذا يتطلب تخصيص موازنات ضخمةضخمة وتجهيزات لوجستية لضمان تحقيق األ
  آليات التحرك اإلسرائيلية

لقد برهنت إسرائيل باألفعال على مدى حرصها على بقاء النظام األردني الحالي، حيث لم تتـردد فـي                  
، 1970التدخل إلنقاذه عندما تحرك الجيش السوري إلغاثة الفلسطينيين أثناء أحداث أيلول األسود عـام               

 على إبالغ اإلدارة األميركية بتحفظاتها على مخططات انسحاب الجيش األميركي من            وحرصت تل أبيب  
العراق، على اعتبار أن انسحاب األميركيين بالكامل من العراق قد يؤدي إلى إسـقاط النظـام األردنـي                  

، وقد أسهمت التحركات اإلسرائيلية في تعديل مخططات االنسحاب عبر اإلبقاء           )16/3/2007هآرتس،  (
  .ى عشرات اآلالف من الجنود األميركيينعل

يدرك صناع القرار في تل أبيب أن قدرتهم على التدخل حالياً فيما يجري في األردن محدودة، بل إنه في                   
  .حال تم لمس أثر أي نوع من أنواع التدخل، فإنه سيؤدي إلى نتائج عكسية

ما عبر التنـسيق الوثيـق مـع اإلدارة         لكن هذا ال يعني أن إسرائيل ال تتحرك من وراء الكواليس، السي           
األميركية، حيث شكل نتنياهو خلية عمل من مكتبه واألجهزة األمنية لتنسيق المواقف مع واشنطن، وقـد                
تم التعبير عن ذلك بالحوار السري الذي جرى بين اإلدارة األميركية والحكم فـي األردن، وتـم نـصح                   

  .ن يؤدي ذلك إلى تغيير حقيقي في صيغة الحكمالنظام بالتجاوب مع بعض مطالب اإلصالح دون أ
وهناك دعوات تصدر عن النخب اإلسرائيلية تطالب نتنياهو بأن يضبط سلوك حكومته تجاه الفلـسطينيين             

  .بشكل ال يسمح بتعزيز االحتجاجات التي يقوم بها المطالبون باإلصالح الحقيقي
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التوسع في تنفيذ عمليات القصف ضـد قطـاع   فعلى سبيل المثال بات هناك من يطالب في إسرائيل بعدم         
غزة حتى ال يتم إحراج األنظمة العربية، السيما النظام األردني، تحديداً في ظل استعادة الشعوب العربية                

  .زمام المبادرة والثقة بالنفس
إن على الشباب األردني الرائع الذي يثور مطالباً بالحرية واإلصالح السياسي أن يدرك أن نجاحه فـي                 
تغيير الواقع القائم حالياً في األردن لن يؤدي فقط إلى إسدال الستار على حقبة قاتمة في تاريخ بلدهم، بل                   
  .إنهم سينجحون في إبطال مفعول أسطوانة األوكسجين التي تمكن الكيان الصهيوني من التنفس الصناعي

 5/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "ئيلياإلسرا"سباق المصالحة والعدوان  .58
  محمد السعيد ادريس

بقدر ما توحي حوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية في القاهرة بقدر ملحـوظ مـن التفـاؤل، وعلـى                  
، يتأكـد الخطـر     )حمـاس (األخص بالنسبة إلى ما يتعلق بمواقف ومطالب حركة المقاومة الفلـسطينية            

أن أيـة   ” إسرائيل“ة، أبرزها بالطبع إدراك     ألسباب كثير ” اإلسرائيلية“وتتأكد نوايا العدوان    ” اإلسرائيلي“
تدرك أيـضاً أن    ” إسرائيل“مصالحة وطنية فلسطينية ستكون هي المعنية قبل غيرها بدفع أثمانها، ثم إن             

الظروف العربية واإلقليمية والدولية الراهنة هي األفضل لشن العدوان من أجل إجهاض جهود المصالحة              
  . في غزة اآلخذة في التزايدمن ناحية، وتدمير قدرات المقاومة

مركـز  “فـي   ” حماس“فقد تبين من الحوار الذي أجراه الدكتور محمود الزهار القيادي البارز من حركة              
بـالحوارات الفلـسطينية التـي      ” حماس“، مدى تفاؤل حركة     ”األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية   

ن أفكار أو من ناحية الدور المصري الجديـد،         تجري اآلن في القاهرة، سواء من ناحية ما هو مطروح م          
وبالذات مواقف وزير الخارجية نبيل العربي التي تكشف عن معالم توجه مصري جديد نحـو القـضية                 

الفلسطينية، على الرغم من أن مصر حرصت وفقاً لحديث الزهار، على أن تستضيف الحوار الفلسطيني                
مل مسؤولية أي إخفاق قد يواجه هذا الحوار لـسبب أو           الفلسطيني من دون أن تشرف عليه خشية أن تتح        

  .آلخر
من أهم األفكار التي يتحمس لها الزهار في حوار القاهرة المطالبة بأن تكون اللجنة المركزية لالنتخابات                
القادمة بالتوافق بين الفصائل وليس بالتعيين المباشر بقرار من الرئيس أبو مازن، وكذلك المحكمة التـي                

 للبت في الطعون والتظلمات االنتخابية، وأن يجري تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة أو                سوف تخصص 
حكومة كفاءات وطنية تدير األمور في المرحلة االنتقالية التي ستبدأ من لحظة إقرار المـصالحة  حتـى                  

ـ                   ات االنتهاء من االنتخابات، مع االبقاء على األجهزة األمنية على ما هي عليه إلـى أن تنتهـي االنتخاب
الرئاسية والتشريعية، وتتشكل كل حكومة وبرلمان ما بعد االنتخابات، عندها يكون األمن كله وأجهزتـه               

  .في الضفة والقطاع من مسؤوليات الحكومة الجديدة
مثل هذه األفكار وغيرها خاصة مشاركة الفلسطينيين المقيمين في الخارج في العملية االنتخابية، وحالـة               

ي تحدث بها الزهار لم تمنع من السؤال عن مدى جدارة هـذه المـصالحة إذا كانـت                  التفاؤل الراهنة الت  
ستؤول في النهاية إلى االنخراط في مشروع سياسي دون اعتماد على برنامج وطني للمقاومة، في الوقت                
الذي يستعد فيه الكيان إلحباط هذا المشروع السياسي، سواء كان التوجه نحو األمم المتحـدة لالعتـراف         

 وإعالنها أم غيره، أو كان اإلعداد لعدوان        1967حزيران  /الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو      ب
  .على قطاع غزة هدفه تدمير قدرات المقاومة

باتجاه المزيد من المرونة، والتعامل     ” حماس“إجابة الزهار كشفت عن تحول في المفاهيم السياسية لحركة          
مجدداً إلى الضفة الغربية، حيـث يجـب أن يؤسـس       ” حماس“يلة لعودة   مع المصالحة كوسيلة وليس وس    

مشروع المقاومة من جديد، كما كشفت عن إدراك استراتيجي جديد يرى أن الثورات العربيـة الراهنـة                 
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وخاصة ما حدث من تغيير في مصر سيكون في مصلحة القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تكون، كمـا                  
اً له، وهذا كله يفرض ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلـسطيني مـن الـداخل           كان يريد قادة الكيان، ذخر    

وإيجاد حلول للمشكالت والخالفات، واإلعداد لمرحلة جديدة من العمل الوطني تؤسس لمصداقية جديـدة              
لمشروع المقاومة الذي ال يمكن أن يقوم إال على قاعدة ثابتة ومتينة من الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن                 

ة أوسع من الدعم العربي، وبالذات عودة مصر كإقليم قاعدة قادر على توفير الشروط الموضـوعية                قاعد
  .إلنجاح مشروع المقاومة 

واألمريكيـة إلفـشالها،    ” اإلسرائيلية“إن هناك سباقاً مع الزمن بين جهود المصالحة الفلسطينية والجهود           
  .غزةوخصوصاً جهود الكيان لتدمير قدرات المقاومة في قطاع 

  6/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  الثورات العربية والدور اإلسرائيلي .59
  عثمان ميرغني

في مواجهة المظاهرات المستمرة في عدد من المدن، تحدث المسؤولون السوريون عن مؤامرة تستهدف              
أكثر كذلك جاءت اإلشارة إلى المؤامرة      . لسورية» الدور القومي «البلد، ملمحين إلى دور إسرائيلي بسبب       

من مرة في خطاب الرئيس بشار األسد األخير الذي قال فيه إن هناك مغزى الختيار درعـا النطـالق                   
الرسالة كانت أكثر وضوحا في مظاهرات التأييد التي حشد لها النظام، إذ            . المظاهرات التي تحدت النظام   

  .»ئيلي وكالبهيسقط الموساد اإلسرا«: حمل المتظاهرون الفتة كبيرة بين الفتات أخرى تقول
االولى ان المظاهرات انتشرت في عدد من المدن السورية وشاركت فيها           . هناك مشكلتان في هذا الطرح    

في سورية؟ واذا كانت سورية مخترقـة       » العمالء«فهل ان للموساد كل هذا العدد من        , جموع ليست قليلة  
 ان الرئيس السوري ذكر في خطابه ان        المشكلة الثانية . بهذا الشكل فإن أزمة النظام أكبر من المظاهرات       

فهـل كانـت هـذه      , برنامج وخطط اإلصالح طرحت منذ أكثر من خمس سنوات لكنها تأخرت ولم تنفذ            
  مؤامرة اسرائيلية أيضا؟

قبل ذلك سمعنا الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح يتحدث عن أن الثورة الشعبية ضده تدار مـن غرفـة     
إشراف واشنطن، قبل أن يتراجع عن اتهامه ألميركا ويعتذر لها بعد أن            عمليات في تل أبيب تعمل تحت       

وال نعرف ما إذا كان سحب بذلك االعتذار اتهامه إلسرائيل أيضا، علما بأنـه              . أبدت استياءها من كالمه   
كان حريا به أن يوجه اعتذاره لشعبه الذي وصفه بأنه أداة تحركهـا إسـرائيل، وأن مطالبتـه بحقوقـه                    

  .والكرامة، مؤامرة خارجيةوبالحرية 
  هل يمكن تصديق أن إسرائيل تدعم الثورات واالنتفاضات العربية، وتريد رؤية ديمقراطيات في المنطقة؟

وما حمله من تغييرات حتى اآلن ومـا  » الربيع العربي«الواقع أن إسرائيل تشعر بقلق كبير ال تخفيه من     
س هو الحديث عن فوضى أو فراغ، بـل الحـديث عـن             فما يقلق إسرائيل لي   . قد يحمله في مقبل األيام    

فإسرائيل . ديمقراطيات عربية، والحماس الذي تبديه الدول الغربية خصوصا الواليات المتحدة لهذا األمر           
ظلت تتباهى دائما بأنها الديمقراطية الوحيدة في محيط من األنظمة االستبدادية في المنطقة، وتوحي بـأن                

وأكثر ما تخشاه إسرائيل هـو أن تقتـرب         . ة ال تتماشى مع الحرية والديمقراطية     القيم العربية واإلسالمي  
واشنطن من الدول العربية لدعم التحول الديمقراطي، وأن تضغط على تل أبيب لكي تقوم بمبادرة جديـة                 

 فالعديد من الدول الغربية ترى أن خسارة أنظمة حليفـة         . لتحريك عملية السالم المتعثرة مع الفلسطينيين     
مثل نظامي الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي يمكن تعويضها بظهور أنظمة جديدة منتخبـة    

  .شعبيا وديمقراطيا، وأن مناخ الحريات يمكن أن يساعد في كبح التطرف ذي الطابع العنفي
ا تحت  في مقابل التفاؤل الغربي الذي رأى في التحوالت العربية فرصة يجب دعمها بدال من الخوف منه               
فهـي  . ضغط اإلحساس بالقلق من الفراغ، بدت إسرائيل متوجسة من التحوالت التي تراها في المنطقـة              
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تفضل التعامل مع أنظمة فردية أو استبدادية، على التعامل مع أنظمة ديمقراطية تستجيب لرأي الناخـب                
جحـا فـي تحقيـق      وضغط الجماهير، خصوصا بعدما رأت أن اتفاقيتي السالم مع مصر واألردن لم تن            

التطبيع الكامل ألن الشعوب كانت تقاوم هذا األمر وهي ترى االحتالل اإلسرائيلي المتواصل لألراضـي               
  .العربية والعدوان المستمر على الفلسطينيين

لذلك لم يكن مستغربا أن نسمع أصواتا في إسرائيل تنتقد واشنطن لتخليها عن أنظمة حليفة، على أسـاس                  
كما رأينا إسرائيل تتحرك منذ الوهلة األولى لنجاح الثورة المصرية فـي            . م للخطر أن ذلك يعرض السال   

إجبار مبارك على الرحيل، للمطالبة بتأكيدات وضمانات على أن أي نظام جديد فـي القـاهرة سـيلتزم                  
ومع انتشار االنتفاضات الشعبية انبرى سياسـيون ومحللـون إسـرائيليون           . بمعاهدة السالم بين البلدين   

وقال بعضهم صراحة إن العالم العربي ليس مـؤهال لتحـول           . »وهم الديمقراطية العربية  «حديث عن   لل
ديمقراطي وإن واشنطن ستخسر بتأييدها للثورات واالنتفاضات العربية أنظمة حليفة ولـن تجنـي فـي                

  .المقابل ديمقراطية في المنطقة، باستثناء إسرائيل بالطبع
ات العربية بدأت إسرائيل تحذر من أن سقوط األنظمة الشمولية سيقود           وفي سعيها للتخويف من االنتفاض    

إلى الفراغ والفوضى، وأن الديمقراطيات العربية ستعني وصول المتطرفين إلى الحكم، وأن ذلك سيكون              
العمليـة  «بل إن مسؤوال في وزارة الدفاع هو جلعـاد عـاموس اعتبـر أن               . وباال عليها وعلى الغرب   

، بينما أشار مسؤولون آخرون إلى أن هـذه         »لشرق األوسط ستحول المنطقة إلى جحيم     الديمقراطية في ا  
الغريب أن إسرائيل تركز على تهديد المتطـرفين للعمليـة          . العملية ستعيد تكرار تجربة حماس في غزة      

يـدخلون الكنيـست،    , الديمقراطية عربيا، وتنسى أن لديها متطرفين وعنصريين ينتظمون في أحـزاب          
  . في الحكومات ويفرضون عليها برامجهمويشاركون

زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني طرحت من جانبها رؤية لترويجها في واشـنطن والعواصـم               
تلزم بمقتضاها األحزاب التي تريد المشاركة في العملية الديمقراطيـة          » ضوابط«الغربية األخرى لوضع    

وفصلت ليفني مقترحاتها فـي ضـرورة       . »اعد العالم الحر  قو«بالقبول بمجموعة من المبادئ التي تعتبر       
التزام أي حزب يريد المشاركة في العملية الديمقراطية بنبذ العنف، والعمل لتحقيـق أهدافـه بـالطرق                 

ويبدو واضـحا أن    . السلمية، وااللتزام بحكم القانون وقبول االتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول األخرى          
لعالم العربي وصيغت أساسا لحماية إسرائيل ولـيس لحمايـة ديمقراطيـة عربيـة              هذه المبادئ موجهة ل   

أصوات قليلة جدا ارتفعت لتقول إن الحماية إلسـرائيل         . ترفضها تل أبيب أساسا وترى فيها خطرا عليها       
  .ليست في األنظمة الديكتاتورية بل في اتفاقيات سالم حقيقي

ور كثيرة لكنها حتما ال تتآمر لدعم الثورات فيه والمطالبـات           إن إسرائيل تتآمر على العالم العربي في ام       
األوضاع على ما هي عليه، ألنها كيفت نفسها على معادلة الـسالم            » استقرار«بالديمقراطية، فهي تفضل    

والحديث الذي نسمعه فـي بعـض عواصـمنا         . مع األنظمة االستبدادية وليس مع الشعوب في المنطقة       
فالشعوب لـم   . يلية يمثل إهانة للشعوب وتجاوزا لمطالبها في الحرية والكرامة        العربية عن مؤامرة إسرائ   

تعد تصدق مقولة ال صوت يعلو فوق صوت المعركة، بعد أن رأت أن الشعار لم يجلب انتصارات على                  
المعركـة  . إسرائيل بل أنتج أنظمة استبدادية لرئاسات تريد البقاء في السلطة مدى الحياة وتوريثها لألبناء             
  .الحقيقية اليوم هي معركة الحريات واإلصالح، والقضاء على الفساد وكرامة المواطن وحقوقه
  6/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   عن تقريره بإدانة العدوان االسرائيلي على غزة؟غولدستونلماذا تراجع  .60

  عبداهللا محمد القاق
ة االميركية من الـضغط علـى القاضـي         استطاعت الصهيونية العالمية بدعم وتأييد من الواليات المتحد       

غولدستون من جنوب افريقيا بتغيير وجهة نظره التي اوردها في تقريره الخاص الذي أدان فيه اسرائيل                
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 بـالرغم مـن ان االحـتالل        2008بارتكاب مجازر على الفلسطينيين بعدوانها على قطاع غـزة عـام            
 تقديم المعلومات حول هذا العـدوان الـذي راح   االسرائيلي رفض استقبال غالدستون أو التعاون معه في     

ضحيته اكثر من خمسمئة فلسطيني وخمسة آالف جريح، وهدم المباني ودور العبادة والمؤسسات الدولية              
واشار القاضي اليهودي غولدستون الى ان هناك       . في غزة، واستخدام القنابل الفسفورية ضد الفلسطينيين      

رتكبت جرائم حرب يجب النظر بها بعناية واهتمام حتى يتم محاكمتهـا    احتماال في ان تكون اسرائيل قد ا      
غير ان هذه الضغوط التي قامت بها اسرائيل وأيـدتها الواليـات المتحـدة              .. امام محكمة العدل الدولية   

لسحب تقريره  " السعي"االميركية، وبعض الدول االوروبية حدت بالقاضي غولدستون الى تغيير مواقفه و          
نه اصبح احد االوراق والوثائق الدولية، كما وانه يجيء هذا التراجع في التقريـر الخـراج                بالرغم من ا  

اسرائيل من عزلتها الدولية التي تسبب بها التقرير والذي وصف هذا العدوان وما تم استخدام االسـلحة                 
اد اليها امـام    خالله هو جرائم حرب وضد االنسانية النه اصبح من االدلة القاطعة التي كان يمكن االستن              

الراي أي قضاء وطني أو دولي لمالحقة المسؤولين االسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب وابادة ضـد                
  ...الفلسطينيين في غزة

حاول ان يساوي الجالد االسرائيلي بالضحية الفلسطيني، ففـي البنـد           .. وهذا التقرير الذي تم التهليل له     
لقد تلقت البعثة معلومات تتعلق بوجه خاص بالمعاملـة         "ستون   الخاص بادانة اسرائيل اشار غولد     1172

التي تلقاها الشهود مثل القتل والضرب المبرح اثناء االعتقال واالستجواب والحبس االنفرادي االمر الذي              
في حين اشار غولدستون في البنـد       ..  من اتفاقية جنيف   31يعد انتهاكا فقط كما يدعي غولدستون للمادة        

لقد اطلقت صواريخ وقذائف الهاون على جنوب اسرائيل من قبل مجموعـات            : "حماس الخاص ب  1474
كمـا  " التمييـز "ويرى التقرير ان هذه الجماعات الفلسطينية المسلحة فشلت في          ". مسلحة في قطاع غزة   

االمر الذي يشكل هجوما متعمـدا ضـد المـدنيين،          .. يدعي غولدستون بين االهداف العسكرية والمدنية     
  .ن هذه القذائف الفلسطينية ربما تشكل جرائم حرب ضد االنسانيةمضيفا بأ

هذا التقرير بالرغم من كونه منحازا لصالح اسرائيل اال ان سلطات االحتالل والواليات المتحدة رفـضته                
ولعبت دورا في ارجاء المصادقة عليه في المحافل الدولية وخاصة في مجلس حقـوق              .. جملة وتفصيال 

  !!ثم اعيدت مناقشته فووفق عليه ثانية.. ولىاالنسان للمرة اال
الواقع ان ما كتبه غولدستون في مقالة بصحيفة واشنطن بوست حول هذا التقرير جاء نتيجة الممارسات                

وهذا التغيير في مواقفه ال يغير آراء لجنة كاملـة اقتنعـت بالعـدوان              .. والضغوط االسرائيلية والدولية  
  ..!!وانه يعتبر وثيقة دولية اعتمدها مجلس حقوق االنسان مرتين, ينييناالسرائيلي الهمجي على الفلسط

والمطلوب من السلطة الفلسطينية التحرك مجدداً نحو تكريس تقرير غولدستون وقرار محكمـة الهـاي               
حول جدار الفصل العنصري واالستيطان الى الجمعية العامة لالمم المتحدة والمطالبة بصراحة بفـرض              

ائيل وان اي تهاون او تراخ في استخدام هذه الوثائق المهمة ستشجع اسرائيل كما قـال     عقوبات على اسر  
السيد مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على شن هجوم مضاد إللغـاء               

  !.تأثيرها
مثابة خطوة جـادة    يق حول العدوان االسرائيلي على غزة، كان ب       تحقوالواقع ان استجابة حماس الجراء ال     

وايجابية من اجل االيضاح للعالم ان الفلسطينيين معنيون بتوصيات هذا التقرير النهم الضحية جراء هذا               
العدوان، فيما رفضته اسرائيل لمواقفها العدوانية والقمعية ضد الـشعب الفلـسطيني ورفـضها تطبيـق                

  .قرارات الشرعية الدولية
ل الذي نشره غولدستون بصحيفة امريكية بانه نصر لسياستها القمعية          فاذا كانت اسرائيل قد اعتبرت المقا     

بل يجب العمل على تنفيذه عبر كل الصعد نظرا لما تمارسه اسـرائيل             .. والعدوانية فهذا ال يعني الغاءه    
من قرصنة بحرية كبيرة ضد اسطول الحرية الذي يحمل المساعدات االنسانية واالدوية للفلسطينيين الذين              
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 الف مـواطن  11 الكثير جراء الحصار االسرائيلي الجائر واستمرار االستيطان واعتقال اكثر من   يعانون
  .فلسطيني وسعيها لطمس الهوية الفلسطينية

واذا كان غولدستون الذي قال وفي تصريحات له اثناء زيارته لقطاع غزة انه صدم باعتباره يهوديا مـن          
من اجرام اسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين عبر هذا التقرير         تعيينه رئيسا لهذه اللجنة لهول ما شاهده        

 صفحة، فان اللجنة بمجملها خلصت الى االقتناع الكامل بان الجيش االسرائيلي ارتكب             574المؤلف من   
افعاال ومجازر ضد اهالي غزة تصل الى جرائم حرب وربما تشكل ايضا جريمة ضد االنسانية، فـضال                 

وهـذه الـشهادة    .. صار واالغالق للمعابر تمثل عقوبة جماعية ضد حقوق االنسان        عن انه اعتبر ان الح    
  ..جاءت بموافقة كل اعضاء اللجنة والذي كان له الصدى الكبير عبر المحافل العربية والدولية 

والواقع انه امام االنهيارات والثورات في العالم العربي دعـت هـذه الـضغوطات القاضـي اليهـودي             
فهذا التقرير اصبح ليس ملكا له بل وثيقة رسمية         .. دعوته اعادة النظر في التقرير االممي     غولدستون الى   

دولية وال يمكن ان يلغي الثوابت وفي مقدمتها التأكيد الواضح للشرعية الدوليـة فـي حقـوق الـشعب                   
  .قدسالفلسطيني باراضيه، وارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وال

وهذا يؤكد ايضا ان للشعب حقا ثابتا واكيدا في هذا التقرير الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في                  
غزة وانه يتوجب على الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية التحرك السريع بغية رفض اية تعديالت على               

ذي ال منحة الحد فيه وال منـة مـن          هذا التقرير الدولي النه يمثل احد الحقوق الواضحة للفلسطينيين وال         
بل هو تأكيد دولي ال يتم انكاره جراء انسحاب هذا القاضي اليهودي من التقرير الـدولي                .. طرف حياله 

  !والذي يؤكد على انتهاك اسرائيل للحقوق الدولية وارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية في غزة
  6/4/2011، الدستور، عمان

  
  حماسفي خدمة  .61

  بن درور
إن المطاردة تحت االرض بعد كل معطى يبرهن على         . االمر أبعد من ذلك   .  نُنه االمر مع غولدستون    لم

فـي هـذا    . تنبع الحكاية الحالية من زعم أن دولة اسرائيل تُجيع سكان غزة          . ان اسرائيل غول مستمرة   
حمل عنـوان   الى المحكمة اللزام دولة اسرائيل الكشف عن لوح عرض ي         " غيشه"االطار استأنفت جمعية    

  ". خطوط حمراء–استهالك الغذاء في القطاع "
إن اسرائيل، بحسب المنطق الذي يقوم في أساس االستئناف، تتحمل المـسؤولية عـن سـلة الـسعرات                  

؟ تريـد الجمعيـة     2000 سعر حراري للفرد كل يوم أم بـ         200هل يحظون بـ    . الحرارية لسكان غزة  
النه مع كـل االحتـرام      .  استئناف مجنون تماما، في ظاهره     هذا. كشفا عن التفاصيل وعن الضباط ايضا     

النه ليس فقط ال يوجد السرائيل أي مسؤولية عن         . للجانب القانوني الضيق، فان الحديث عن أمر سياسي       
سكان القطاع وال سيما بعد االنفصال، بل إن الولئك السكان وللسلطة التي تولت امورهم مسارات تـزود                

  .وهم يستطيعون أن ينقلوا كل ما يشاؤون. فايران تهتم بهم. ضخمة عن طريق األنفاق
وهم ال  . أصبحت صناعة األنفاق ممأسسة تماما وتشتمل على جباية ضرائب منظمة على يد سلطة حماس             

ال . لكن اسرائيل بحسب منطق االستئناف تتحمل وحـدها المـسؤولية         . يخفون ايضا نقل السلع الجماعية    
وتُدخل حماس في القطاع ايـضا      . النه يعفي حماس من كل مسؤولية     .  ما هذا منطق غريب شيئا   . حماس

وأصبحت القذائف الصاروخية تبلغ ضواحي ريشون لتسيون فـي حـين     . سالحا وذخيرة للمس باسرائيل   
  .تم تجاوز هذا الخط. تُعد خطا أحمر قبل ثالث سنين" القذائف الصاروخية على أسدود"كانت 

ما تكون حماس مشغولة باستيراد جماعي للقذائف الصاروخية، تـزود          ، عند "غيشه"بحسب منطق جمعية    
حتـى لـو لـم يعـد     ". غيشه"ليست المشكلة مع . اسرائيل سكان القطاع بسلة غذاء بحسب معايير دولية 

هـذه هـي    . غولدستون غولدستون، ستكون عندنا دائما جمعيات ستكون أكثر تطرفا مـن غولدسـتون            
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هم ان قاضية المحكمة اللوائية في تل ابيب، روت رونين، قبلت االسـتئناف             والم. الديمقراطية االسرائيلية 
وقبلت ايضا طلب الجمعية الكشف عن أسـماء        . وأمرت جهاز االمن بالكشف عن المعلومات ذات الصلة       

  .نقرأ وال نصدق. االشخاص المشاركين في الوثيقة
ونيون بيننا قد اهتموا باساءة سـمعة       في نفس اللحظة التي سيكشف فيها عن المعلومات سيكون الغولدست         

كل موظف أو ضابط يكشف عن اسمه اذا كُـشف          . اسرائيل وعرضها باعتبارها تنفذ جرائم في االنسانية      
في نشرات مختلفة تعتمـد علـى       . ليست هذه نبوءة سوداء فقد أخذ يحدث هذا       . سيعد فورا مجرم حرب   

  .ازي الذي أجاع اليهود في معسكرات التجميعيتم تشبيه اسرائيل بالنظام الن" غيشه"نشاط جمعية 
ما يوجد خوف بالكشف عنـه      "انه ينبغي منع نقل     ) 9( يقرر قانون حرية المعلومات بصراحة في المادة        

تُمكّن ) 12(إن المادة   . هذا هو الشأن بالضبط   ". من المس بأمن الدولة وعالقاتها الخارجية وأمن الجمهور       
لـيس  ". في شأن معلومات تتعلق بحقوقه في اسـرائيل       "علومات لكنها   غير االسرائيلي ايضا من طلب م     

لكن القاضية، باعتبارها طالبة متحمسة للفاعليـة       " حق في اسرائيل  "لسكان القطاع، مع كل االحترام، أي       
  .القضائية قررت االستهانة بالقانون المكتوب

توجـد  . يوجد ثم أي احـتالل    ال  .  يمكن ان نضيف ان سلطة حماس لو شاءت لحظي قطاع غزة بالنماء           
سلطة تفضل التحالف مع ايران على النمـاء االقتـصادي أو االسـتجابة لـشروط               . سلطة ظالمية فقط  

  .الحديث عن سلطة تعلن برغبتها في القضاء على دولة اسرائيل. الرباعية
ا باسـم   فقـد أصـبحو   . أدرك غولدستون هذا االمر وإن يكن متأخرا ولم يفعل ذلك الغولدستونيون بيننا           

يصعب تقديم اسـتئناف يعتـرض علـى تهريـب القـذائف            . الخدم المستخذين لحماس  " خطاب الحقوق "
لكن من السهل جدا جعل اسرائيل نازية النها بحماقتها الشديدة تنقل الى القطاع             . الصاروخية الى اسرائيل  

.  باعتبارها نازيـة   لكن هذه هي اسرائيل التي تُعرض     . هم يطلقون الصواريخ ونحن ندفع    . ماال وحاجات 
لكـن هـذا    . فهم أنصار حقوق االنـسان    . كال هم ال يقصدون   . هذا عكس مدهش لم يحلم حتى غبليز به       

  .بالضبط ما يفعلونه
تتحقـق رؤيـاه    ". كل شيء قابل للمحاكمة القضائية    " قضى القاضي اهارون براك قبل سنين كثيرة بأن         
اذا لـم   . هذا قرار يرتفع فوقه علم اسود     . مر القانون بقرار القاضية رونين التي بتت على نحو يخالف أوا        

  .يكن واضحا انه قد حان الوقت لكبح المحاكم فربما يصبح أكثر وضوحا اآلن
  معاريف

 5/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

 :كاريكاتير .62
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  6/4/2011األيام،رام اهللا،                            


