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  الشهيدان في السودان ال ينتميان لحماس: أبو مرزوق .1
، أن غزة رزق الغرابلي نقال عن مراسها من 7/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 

ماس عبد اللطيف األشقر الجناح العسكري لحركة ح-في كتائب الشهيد عز الدين القسام  القيادي الكبير
سودان شرق الجمهورية السودانية مساء  من الغارة اإلسرائيلية التي استهدفته بجوار مطار مدينة بورنجا 

  .الثالثاء
أن ابن شقيقه كان " صفا"وأكد النائب إسماعيل األشقر عم القيادي المستهدف في تصريح خاص لوكالة 

  ".لكن اهللا أعماهم ونجاه"في السودان، المستهدف الرئيس من الغارة اإلسرائيلية 
وأكَّد األشقر أن ابن شقيقه تعرض لعدة محاوالت اغتيال سابقة، وأن االحتالل يطارده منذ سنوات طويلة، 

  ".القيادي العسكري الكبير في حركة حماس"واصفا إياه بـ
سلحة لحركة حماس في وحسب مصادر إعالمية، فإن االحتالل يتهم األشقر بالمسئولية عن تهريب األ

في " إسرائيل"قطاع غزة، وأنه جاء خلفًا للقيادي العسكري في حماس محمود المبحوح، والذي اغتالته 
  .2010دبي في يناير 

األمريكية أن إسرائيل " تايم"لمجلة أن ضابطا إسرائيليا أكد األربعاء  7/4/2011، 48موقع عربوذكر 
ونقله عنه قوله إنها ليست المرة األولى، . شنت الهجوم الذي وصف بالغامض في السودانهي التي 

  .2009يناير / وذلك في إشارة إلى الهجمات التي نفذت في كانون الثاني
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نائب رئيس المكتب السياسي   أنوكاالت نقال عنلندن  من 7/4/2011القدس العربي، لندن، وجاء في 
 الذين سقطا في غارة ان الشهيدين' القدس العربي'ق أكد في اتصال مع لحركة حماس موسى أبو مرزو

  . ليسا فلسطينيين وال عالقة لهما بحركة حماس سيارة في برو سودان شرق السودانجوية على
تيـك  "موقع  من الناصرة، والترجمة لصفا، أن       7/4/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأوردت  

ري زعم صباح الخميس أن قوات إسرائيلية خاصة اغتالت مسئولين كبيرين فـي             اإلستخباري العب " ديبكا
جهاز تهريب السالح والمعدات العسكرية التابع للجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القـسام               

  .في السودان
 أن   أرض في هذه العملية، مشيرا إلى      -وبحسب الموقع، فقد استخدمت القوات االسرائيلية صاروخ أرض       

  .القياديين المستهدفين قُتال خالل العملية
وادعى الموقع أن الصاروخ اإلسرائيلي لم يطلق من البحر، إنما أطلق من سيارة كانت تراقب الـسيارة                 
التي استقلها عنصرا القسام، على الطريق اإلسفلتي الوحيد الذي يربط العاصمة الخرطوم مع تلك المنطقة               

  .التي تمت فيها العملية
تُعد المنطقة التي اغتيلت فيها خليـة القـسام،         : "ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية وعسكرية زعمها      

إحدى أهم مناطق تهريب السالح في السودان، وكان الفلسطينيان قد وصلها برا، ال عبـر طـائرة كمـا                   
  ".ادعت بعض وسائل اإلعالم

 السودان هي خاليا كانت تتبع لتنظيم القاعدة        وزعمت المصادر أن الخاليا العاملة في تهريب السالح في        
  .سابقًا ولديها من الخبرة الكثير

  أسلحة كيميائية لحماس
وأشار الموقع إلى أن خاليا استخباراتية تابعة لحركة حماس وأخرى تابعة إليران عملت خالل السنوات               

ه الخاليا التـي أصـبحت      الماضية بشكل مكثف جنبا إلى جنب مع خاليا تهريب السالح في السودان، هذ            
  .مسئولة عن تهريب السالح إلى غزة

الخاليا المذكورة اسـتطاعت اقتنـاء معـدات عـسكرية          "إن  : وبلغت المزاعم اإلسرائيلية إلى حد القول     
وصواريخ كيميائية خالل األيام األخيرة من الثوار الليبيين عبر نقطة التهريب في السودان، والتي كانت               

  ".ة وجنوبي لبنانفي طريقها إلى غز
ووصلت األربعاء، والقول للمصادر، قيادات في أجهزة االستخبارات السودانية إلى مكان العمليـة، فـي               
مسعى إلى حل رموزها وسبر أغوارها، والتعرف على هوية القتلى، ولكنهم لم يجدوا سـوى جثـامين                  

  .محترقة متفحمة
 خبراء أمنيين للمساعدة في فك رموز العملية، إلى         وطلبت األجهزة السودانية من نظيرتها المصرية إيفاد      

  .جانب خبراء في أنواع السالح للكشف عن نوع المتفجرات المستعملة فيها
وبحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن المعلومات المتوفرة حتى اآلن لدى أجهزة األمن السودانية هي أن أحد               

  .حدهما قتل داخل السيارة والثاني خارجهاالقتلى إيراني، واآلخر يحمل مالمح فلسطينية، وأن أ
ويرى الموقع أن صعوبة التعرف على هوية القتلى حاليا هو من ساعد إيران وحماس على إنكار مقتـل                  

  .عناصر تابعة لهما، على حد زعمه
مما حصلنا عليه من دالئل على أرض الواقع، فإن من قام بالعملية            : "وخلصت المصادر اإلسرائيلية للقول   

ت سوى قوة خاصة ومدربة على تنفيذ اغتياالت وإطالق صواريخ في مناطق مفتوحة تفصلها عـن                ليس
بعضها آالف الكيلومترات، وأنها كانت بحاجة إلى عناصر استخباراتية وعسكرية تساعدها تعمـل عـن               

  ".قرب في منطقة االغتيال
  

   على غزة"إسرائيل"على االحتالل في حال هجوم  عباس يهدد بقلب الطاولة: مصادر .2
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في خبر عاجل بثته فضائية النيل المصرية اخبر الرئيس عباس المشير  طنطاوي بانه : القدس المحتلة
. سيقلب الطاولة على االحتالل فى كافة المحافل الدولية فى حال اسرائيل ترتكب حماقة بحق اهلنا بغزة

موسي وانه يرفض تصريحات بانه على استعداد للذهاب الى غزة برفقة الدكتور عمرو "وقال عباس 
غزة اهلى وشعبي وال احد وال ايا كان يستطيع ان يمنعنى من زيارة " االحتالل بمنعه من الذهاب موضحا
من جهتها القناة االسرائيلية السابعة عن مصادر فلسطينية مطلعة  ".جزء من ارضي ويمنع رؤية شعبي

ام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد قولها ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي خالل اي
  .مشعل في القاهرة مع وفد كبير من حركة حماس من سوريا وغزة

وزعمت المصادر ان وزير الخارجية المصري نبيل العربي وفي اطار مساعيه للضغط على اسرائيل 
  .يسعى الى انهاء ملف المصالحة المصرية في اقرب فرصة ممكنة

ان دمشق والدوحة ابلغتا القيادة المصرية  "سما"لسطينية في القاهرة لوكالة من جهتها ذكرت مصادر ف
بحرصها ودعمها لجهودها التمام ملف المصالحة الفلسطينية مؤكدة ان اجواءا تفاؤلية تسود العاصمة 
المصرية من امكانية انها الملف في اقرب فرصة ممكنة في ظل ابالغ الحركتي المتنافستين رغبة كل 

في المصالحة لتفادي عملية عسكرية بغزة ومحاوالت الحكومة االسرائيلية لعرقلة حصول السلطة منهما 
  .على اعتراف اممي بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم

 7/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  مبادرة تركية  رفض االجتماع مع مشعل في إطارعباس: األهرام .3
 عرضا من حركة حماس باالجتماع       )  أبومازن  ( ني محمود عباس  رفض الرئيس الفلسطي    : أشرف أبوالهول 

مع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في مدينة أسطنبول التركية لبحث القضايا العالقة بين حركتي فتح                
   . وحماس

 لمندوب األهرام أن عرض حماس جاء ضمن مبادرة تقدمت بهـا            ىوأكد مصدر فلسطيني رفيع المستو    
 تركي بأن تستضيف أسطنبول لقاء بين أبومازن ومشعل يتم فيه بحث القضايا العالقة              الحركة عبر وسيط  

 انهاء االنقسام الداخلي الفلـسطيني      ىبين الحركتين قبل أن تسمح الحركة ألبومازن بزيارة غزة للعمل عل          
وشملت .  أن يدخل الرئيس الفلسطيني إلي القطاع بصحبة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو             ىعل

 اجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني الفلسطينيين خالل عـام مـع            ىالمبادرة موافقة حماس عل   
تأجيل االنتخابات الرئاسية إلي موعد أخر وهو مارفضه أبومازن ايضا وأعتبر ان تأجيـل االنتخابـات                

 وبالتالي الحد مـن     الرئاسية من شأنه إعطاء الفرصة لمعارضي المصالحة إلعتبار الرئيس غير شرعي          
وفيما يتعلق بوضع أجهزة األمن الفلسطينية فـي        . قدرته علي التفاوض والحوار بأسم السلطة الفلسطينية      

 ىكل من الضفة الغربية وغزة أوضح المصدر أن مبادرة حماس اشارت إلي إمكانية بقاء الوضع عليه إل                
وطني بمعني ابقاء غزة تحت سيطرة حمـاس        مابعد اجراء األنتخابات التشريعية وإعادة تشكيل المجلس ال       

  .أمنيا والضفة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تسيطر عليها
  7/4/2011األهرام، القاهرة، 

  
   يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصريةعباس .4

ية  أطلع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم األربعاء، رئيس جهاز المخابرات العامة المصر:القاهرة
الوزير مراد موافي ومساعديه، على آخر التطورات الخاصة بعملية السالم، وموضوع المصالحة 

جاء ذلك في لقاء جمع السيد الرئيس والوفد المرافق له مع الوزير موافي، في مقر المخابرات  .الوطنية
 ظل استمرار وتناول اللقاء مجمل التطورات العامة في األرض الفلسطينية، في .المصرية بالقاهرة
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السياسة اإلسرائيلية العنصرية بحق شعبنا وعدم التزام دولة االحتالل بوقف االستيطان وبمتطلبات عملية 
  .السالم

  6/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"اشتية يؤكد غياب مقومات المفاوضات مع  .5
ية عضو طاقم المفاوضات الفلـسطيني االربعـاء غيـاب          اكد الدكتور محمد اشت    : وليد عوض  -رام اهللا   

مقومات المفاوضات مع اسرائيل في ظل تواصل االستيطان في االراضـي الفلـسطينية المحتلـة عـام                 
1967.  

واشار اشتية الى استحالة نجاح المفاوضات في ظل تواصل االستيطان، وذلك تعقيبا على اقـوال ممثـل                 
  .اوضح بان الدولة الفلسطينية تأتي من خالل المفاوضاتاللجنة الرباعية توني بلير الذي 

وقلل اشتية في تصريح لالذاعة الفلسطينية الرسمية االربعاء من أهمية طرح مجموعة من الشخـصيات               
نحـن نـشجع    " اإلسرائيلي، اال انه استدرك قائال       -اإلسرائيلية مبادرة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني       

 االحتالل اإلسرائيلي، والذي يهمنا بالدرجة األولى هو أن يكون هنـاك صـوت            األصوات المنادية بإنهاء  
  ".إلسرائيل يطالب بإنهاء االحتالل

لكني ال اعتقد أن المنطقة تحتاج إلى أفكار جديدة بل تحتاج إلى قرارات، بما أن الحل في                 : "اضاف اشتية 
  ".ولى وإقامة الدولة الفلسطينيةالموضوع الفلسطيني واضح تماما وهو إنهاء االحتالل بالدرجة األ

عدا ذلك فإن مثـل     "وشدد اشتية على أن مبادرة تستجيب للحقوق الفلسطينية ستلقى الدعم الفلسطيني لها             
نحن نشجع كل من يريد أن يـصنع الـسالم فـي            "، مضيفا   "هذه المبادرات لن تكون سوى تمرين ذهني      

ا الحكومة اإلسرائيلية والتي تعقد المشهد السياسي       المجتمع اإلسرائيلي بعيدا عن الطروحات التي تطرحه      
  ".وال تخلق حالة من االنفراج

  7/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  بمحاسبة مرتكبي االنتهاكات إن وجدت" هيومان رايتس ووتش"الضميري يرد على اتهامات  .6
أن المؤسسة األمنية مستعدة " أكد الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري، :رام اهللا

  ".للتحقيق بأي تجاوزات فردية، واتخاذ كافة اإلجراءات القضائية بحق مرتكبي االنتهاكات، إن وجدت
، الذي أعلنت عنه اليوم "هيومان رايتس ووتش"وجاءت أقوال الضميري ردا على تقرير منظمة 

  .كات بحق الصحفييناألربعاء، واتهمت فيه أجهزة األمن الفلسطينية بارتكاب انتها
بتقديم الحاالت التي ادعت فيها تعرض " هيومان رايتس ووتش"، طالب الضميري "وفا"وفي تصريح لـ

  .صحفيين النتهاكات من قبل أجهزة األمن، للتحقيق فيها، ورفع هذه القضايا للمحاكم والقضاء
 مهنية، وأن الحاالت التي يتم ونفى الناطق باسم األجهزة األمنية وجود اعتقاالت على خلفية سياسية أو

  .االعتقال فيها، تكون على خلفية المس باألمن أو ارتكاب الجنح
وأكد الضميري أن السلطة الوطنية ليس لديها نهج للمّس بحرية الصحافة والصحفيين، مشددا على أن 

 انتهاك في هذا حرية الصحافة مكفولة في إطار القانون، الذي يحترم حرية التعبير والصحافة، ويجرم أي
  .الجانب

وطالب الضميري منظمات حقوق اإلنسان بالموضوعية في عملها، وعدم إصدار أي تقرير دون العودة 
للجهات ذات العالقة وسؤالها، رافضا المقارنة بين أداء المؤسسة األمنية في الضفة الغربية والتي تشهد 

  .تطورا كبيرا، وما تقوم به حماس في قطاع غزة
  6/4/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
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  ال يوجد شريك إسرائيلي شجاع لبدء عملية سالم حقيقية: مجدالني .7
أحمد مجدالني األمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة .  قال د:رام اهللا

 اتخاذ مواقف عملية لبدء عملية سالم التحرير الفلسطينية، إنه ال يوجد شريك إسرائيلي شجاع وقادر على
  .حقيقة

وأضاف، خالل استقباله في مدينة رام اهللا اليوم األربعاء، وفدا طالبيا من جامعة لندن للدراسات 
االقتصادية والعلوم السياسية، الذي يزور األرض الفلسطينية باستضافة مؤسسة جسور الديمقراطية، أن 

ذ وصل نتنياهو للسلطة في إسرائيل، وإن التحالف الحكومي القائم عملية السالم واجهت أزمة خطيرة من
بإسرائيل يعبر عن ائتالف ديني قومي وليس مطروحا على أجندته عملية السالم، بل االستيطان 

  .واالستمرار في سرقة األراضي الفلسطينية
  6/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تصريحات غولدستون غير قانونية:  جنيفالبعثة الفلسطينية في .8

قالت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف، في تصريح لها اليوم : جنيف
األربعاء، إن تصريحات ريتشارد غولدستون األخيرة حول ندمه على ما جاء في التقرير الذي سمي 

غير "، 2009-2008قطاع غزة خالل عامي باسمه، والذي أكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في 
  ".قانونية

تصريح الرئيس السابق المنتهية واليته للجنة المنتهية واليتها، أو ألي من أعضائها "وأوضحت أن 
المنتهية واليتهم أيضا، إنما يعبر فقط عن وجهة نظر شخصية دون أن يكون هناك أي قيمة أو تبعات أو 

  ".مة ومنتهية الوالية والمسؤوليةأبعاد قانونية، فاللجنة غير قائ
 يسمى رسميا بتقرير البعثة األممية لتقصي الحقائق في 2009التقرير الصادر في أيلول عام "وبينت أن 

  . أحداث غزة وليس تقرير غولدستون
  6/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  حقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين تدين قانوناً بريطانياً يمنع مالفي غزةالحكومة  .9

دانت وزارة العدل في الحكومة المقالة في قطاع غزة، إصدار مجلس العموم البريطـاني              : )آي.بي  .يو  (
ترسيخاً “، واعتبرت ذلك    ”اإلسرائيليين“قانوناً يسبغ الحصانة ضد المساءلة الجنائية على مجرمي الحرب          

هذا القانون يأتي استمراراً لسياسة الدعم      “في بيان، أمس، إن     وقالت الوزارة   . ”لثقافة اإلفالت من العقاب   
سـها الواليـات المتحـدة      الال محدود التي تنتهجها بعض الدول الغربية للكيان الـصهيوني وعلـى رأ            

  .”وبريطانيا
 4/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  التعديالت على آلية االنتخابات المحلية ال تمس قانون االنتخابات: القواسمي .10

أكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أن التعديالت التي طالت آلية االنتخابـات المحليـة، ال                : ام اهللا ر
تمس قانون االنتخابات المحلية بقدر ما جاءت في اطار اللوائح التنفيذية التي بموجبها ستجري االنتخابات               

ي الى ان هذه التعديالت تم اقرارهـا        وأشار القواسم . المحلية المقرر إجراؤها في التاسع من تموز المقبل       
ومن التعديالت التي تم اقرارها،      .من قبل الحكومة، وتم االيعاز للجنة االنتخابات المحلية العمل بموجبها         

امكانية صرف مكافآت مالية لرؤساء المجالس القروية، التي يكون باستطاعتها جباية اموال لقاء الخدمات              
  .المقدمة

  7/4/2011األيام، رام اهللا، 
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   ولم نسمع بطوائف جديدة  غزةالحرية الدينية مكفولة في قطاع: النونو .11

 اعتنقت مجموعة من الفلسطينيين في األعوام األخيرة المذهب الشيعي في غزة، معقل             - أ ف ب     -غزة  
  .اإلسالمية السنية، التي تعتبر امتداداً للنفوذ اإليراني في المنطقة» حماس«حركة 

 بين السنة والشيعة، والذي أججته مؤخراً اتهامات عربية إليران بالسعي إلى إثـارة              وعلى رغم الخالف  
نفسها مضطرة للتعامل بشكل محسوب مع هذه المجموعـة خـشية أن            » حماس«القالئل في بلدانها، تجد     

  .تتأثر سلباً عالقتها مع طهران
 نسمة، فإن المحاسـب عبـد        مليون 1.5وعلى رغم أن عددهم ال يذكر وسط سكان القطاع الذي يتجاوز            

دور كامل في إدارة    «الذي اعلن تشيعه منذ خمسة أعوام يقول انه سيكون للشيعة           )  سنة 42(الرحيم حمد   
  .»هذه البالد بعد تحريرها قريباً على يد حزب اهللا

الذي يعمل مدرساً في إحدى المدارس التابعة لوكالة األمم المتحـدة           )  سنة 44(أما عبد الناصر المصري     
 التي شـنتها    2006) يوليو(فأعلن تشيعه بعد حرب تموز      ) اونروا(لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

موقف العائلة كان سلبياً من تشيعي، وترقيتي توقفت في عملي أيضاً بسبب            «: ويقول. إسرائيل على لبنان  
  .»زمالء لم يعجبهم تشيعي

حـزب  »بإيران و » التعاطف واإلعجاب «رباً من   تقلل من أهمية هذه الظاهرة وتعتبرها ض      » حماس«لكن  
  .من دون أي داللة عقائدية دينية» اهللا

ال يوجد شيعة في غزة، كل ما عندنا هو حال          «: ويقول أحمد يوسف، المستشار السياسي إلسماعيل هنية      
تعاطفنا معهم جاء بحكم إحساسنا بما يتعرض له الشيعة مـن           «: ويضيف. »تعاطف مع حزب اهللا وإيران    

  .»ظلومية وللحس الوطني من قبلهما تجاه القضية الفلسطينيةم
احمدي نجاد فـي    ) الرئيس اإليراني محمود  (الموجود هو ظاهرة إعجاب بخطابات نصراهللا و      «وتابع أن   

تحدي الغطرسة اإلسرائيلية واألميركية، في ظل التحول الغربي الذي ينظر إلى الحركات اإلسالمية مـن               
  .»بمنظار العداوة واإلرها

، اكد المصري أن األجهزة األمنية التابعـة للحركـة اسـتدعته            »حماس«وعلى رغم الموقف المعلن لـ      
للتحقيق مرات عدة بتهمة التحريض على اإلسالم في أعقاب حملة نظمها السلفيون ضدي في اإلعـالم                «

  .»وانتهى األمر بتعهدي بعدم اإلساءة لإلسالم
، مـشدداً فـي     »الحرية الدينية موجودة بالكامل   «أن  » حماس«ة  وأكد طاهر النونو المتحدث باسم حكوم     

الجميع في قطاع غزة هم مسلمون من أهل السنة والجماعة ولم نسمع بأي طوائف              «الوقت ذاته على أن     
  .»استبعد تماماً أن تكون إيران تعمل في هذا اإلطار في قطاع غزة«وأضاف . »أخرى

 7/4/2011الحياة، لندن، 
  

   خططت ألسر إسرائيليين بالضفة لحماسخليةيعتقل " الشاباك: "سرائيليلتلفزيون اإلا .12
عن اعتقاله خلية  كشف النقاب" الشاباك"ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي أن جهاز : وكاالت

  . فلسطينية تتبع لحركة حماس خططت الختطاف إسرائيليين ومبادلتهم بأسرى في السجون اإلسرائيلية
وهو من )  عاما31ً(ناة إن الشاباك ألقى القبض في يناير الماضي على كل من حمزة زهران وقالت الق

نشطاء حماس المعروفين في منطقة رام اهللا، ونظام سنينة من سكان قطاع غزة سابقاً وعمل في أجهزة 
 2010 حتى عام 2006 واعتقل في عام 2001األمن الفلسطينية وتواجد في الضفة الغربية منذ عام 

وأضافت أن الناشط  . بتهمة إطالق نار على جنود االحتالل، حيث انضم إلى صفوف حماس في السجن
من قطاع غزة والذي كان نشيطاً في الجبهة الشعبية وانضم إلى )  عاما34(الثالث هو جهاد الشامي 

  . حماس مؤخراً، حسب زعمها
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اتصال مع حماس في غزة خططوا لشراء وحسب مصادر األمن اإلسرائيلي فإن الثالثة الذي كانوا على 
قطعة أرض في ضواحي رام اهللا وبناء بيت يحتوي على نفق أو غرفة غير مرئية يتم فيها إخفاء الجندي 
المخطط الختطافه، كما عملت المجموعة على الحصول على هويات إسرائيلية مزيفة ولوحات لسيارات 

  . إسرائيلية لمساعدتهم في عملية االختطاف
إن أفراد الخلية حاولوا الحصول على تمويل من مصادر مختلفة لخدمة أهدافهم، :"  الشاباكويقول

وتوجهوا إلى عناصر حماس في قطاع غزة، وقد كان الوسيط بينهم شقيق نظام وهو عنصر فعال في 
وقد وجهت للمتهمين الثالثة تهم خطيرة للغاية، أهمها التخطيط ألسر جنود إسرائيليين  ". الحركة

  .االنتماء لفصيل محظورو
  6/4/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   القاهرة منتصف األسبوع القادمإلىمشعل  .13

أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ,األربعاء, كدت مصادر خاصة لوكالة قدس نت لألنباءأ: القاهرة
وقالت  .المصريةخالد مشعل سيصل إلى القاهرة منتصف األسبوع القادم بناء على دعوة من القيادة 

المصادر لمرسلنا، إن مشعل سيصل للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من حركة حماس لبحث ملف 
 الفلسطينية مع القيادة المصرية،باإلضافة إلى سبل إنهاء االنقسام والعديد من -المصالحة الفلسطينية 

  .القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
  6/4/2011قدس نت، 

  
  المتهم بقتل جوليانو خميس ينتمي لفتح وال عالقة له بحماس: هريأبو ز .14

 سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس أن المدعو مجاهد قنيري المعتقل لدى أجهزة .أكد د: غزة
أمن الضفة بشأن مقتل جوليانو خميس المقيم في جنين، ينتمي لحركة فتح وليس له عالقة بحركة حماس 

أّن القنيري " المركز الفلسطيني لإلعالم"كما أفادت مصادر مطلعة لـ  .ن الضفةكما زعمت أجهزة أم
  .معروف بانتمائه لحركة فتح وكتائب األقصى، وأّن الميلشيا تحاول إشاعة انتمائه لحركة حماس

  7/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   للرد على أي عدوانة المقاومة جاهز":الجهاد" .15
هاد اإلسالمي أن المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها العسكرية جاهزة للرد على أي أكدت حركة الج: غزة

وأكد القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش أن الكيان  .عدوان صهيوني محتمل على قطاع غزة
ي أن حركة الجهاد ملتزمة ببذل الغال وقال البطش .الصهيوني ال يفهم إال لغة القوة وال يخشى إال األقوياء

ودعا قادة الثورة الفلسطينية للوفاء  .والنفيس لتحرير األسرى من سجون االحتالل بكل الوسائل المتاحة
بوعودهم تجاه قضية األسرى والعمل على تحريرهم من زنازين االحتالل، الفتًا إلى أن الوحدة الوطنية 

ى في سجون االحتالل وتعزز وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من أهم القضايا التي تعزز صمود األسر
  .روح المقاومة الفلسطينية لمواجهة أي عدون صهيوني قادم على القطاع

  7/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  في القاهرة وزير الخارجية المصرييلتقي " الشعبية"وفد من  .16
ماهر » لسطينالجبهة الشعبية لتحرير ف«أشاد عضو المكتب السياسي لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

الطاهر، الذي وصل إلى القاهرة قبل أيام، بالتحول الذي لمسه في التوجه المصري الداعم للقضية 
مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي » الجبهة«وقال الطاهر عقب محادثات أجراها وفد . الفلسطينية
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 أن المخرج المناسب لتحقيق الوزير العربي أكد لنا«وطاقم مساعدي رئيس االستخبارات المصرية، إن 
، مشدداً على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية »السالم في الشرق األوسط هو عقد مؤتمر دولي

  .التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ومبادئ القانون الدولي
 قدمت بعض االقتراحات من أجل استعادة اللحمة الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة» الجبهة«وأوضح أن 

 واعتبار هذا االتفاق 2005ارس م/ الذي وقعته كل القوى والفصائل في آذار» اتفاق القاهرة«تفعيل 
مخرجاً مناسباً إلنهاء االنقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 

  .للفلسطينيين
  7/4/2011الحياة، لندن، 

  
  لية على نجاح سياسة عباستقرير صندوق النقد الدولي شهادة دو: فتح .17

بمثابة شهادة دولية على نجاح «قالت حركة فتح إن تقرير صندوق النقد الدولي :  كفاح زبون- رام اهللا
والخطط التنفيذية لرئيس الوزراء سالم فياض، باإلضافة إلى كون التقرير  سياسة الرئيس محمود عباس

  .»يخطوة مهمة على طريق تحقيق المشروع الوطني الفلسطين
إن تقرير صندوق النقد الدولي وتوقيته سيوفران «وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لفتح، 

لمنظمة التحرير الفلسطينية دفعة قوية في نضالها الدبلوماسي نحو اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على 
  .» وعاصمتها القدس67حدود عام 

 السلطة الفلسطينية المالية أصبحت جاهزة اآلن إلدارة  بأن مؤسسات اقر صندوق النقد الدوليوكان
   . السياسات االقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءة واالعتماد على النفس

  7/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  توافق فلسطيني على التهدئة في المخيمات: وفد من حماس يزور بهية الحريري .18
وفد من حركة حماس امس النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت وجرى نقاش حول زار : هـ ط

األوضاع اللبنانية الراهنة واالوضاع الفلسطينية عامة ومعاناة الالجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان 
ان وضم الوفد الذي رأسه ممثل الحركة في لبنان علي بركة عضوي قيادة حماس في لبن. بشكل خاص

وبعد . احمد عبد الهادي وجهاد طه والمسؤول السياسي لدى الحركة في منطقة صيدا ابو احمد فضل
زيارتنا تأتي في سياق التواصل مع اركان السياسة والقيادات في : "اللقاء ادلى بركة بتصريح قال فيه

  ".لبنان، وكانت مناسبة استعرضنا خاللها مع الحريري الوضع الفلسطيني
ريري عن معاناة الالجئين الفلسطينيين سواء يبب تقليص خدمات االونروا او ما حطلعنا الأ": واضاف

يجري من تقاعس في عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد فطالبنا بضرورة المساعدات من اجل االسراع 
  ".في االعمار، وكذلك في الضغط على االونروا من اجل زيادة خدماتها

ان الفلسطنيين في لبنان "لمخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيم عين الحلوة أكد وعن الوضع األمني في ا
متمسكين بالسلم األهلي، وهناك توافق فلسطيني على استمرار حالة التهدئة في مخيم عين الحلوة وسائر 

 :وقال بركة ".المخيمات ونحن لن نقبل ولن نسمح بان يصدر من المخيمات ما يسيء إلى االمن في لبنان
تطرقنا الى موضوع العفو العام في السجون وطالبنا بأن يشمل العفو المعتقلين الفلسطينيين في السجون "
  ".ومن بينهم عدد كبير ال يزال من دون محاكمة لذلك طالبنا بتسريع المحاكمات) مئات المعتقلين(

  7/4/2011المستقبل، بيروت، 
   

    لمنظمة التحريريشكل ضربة قاضيةأي حوار مع حماس  :دان مريدور .19
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أعلن نائب رئيس الوزراء االسرائيلي وزير االستخبارات :  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة-القدس 
مستعدة الستئناف المفاوضات مع سورية من دون شروط «والطاقة الذرية دان مريدور، أن إسرائيل 

  .»حماس«، مستبعدا اي حوار او مفاوضات مع حركة »مسبقة
المقام على المقبرة اإلسالمية في القدس الغربية، » مأمن اهللا«في فندق » الراي«ء خاص مع وقال في لقا

اي اتفاق بين حركتي فتح وحماس يتمخض عنه تشكيل حكومة جديدة تضم الحركة، يجب ان يسبقها «ان 
تصريح من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في دمشق وكذلك من احمد الجعبري واسماعيل 
هنية ومحمود الزهار، باالعتراف بإسرائيل والتخلي عن برنامجهم واالعتراف باالتفاقات الموقعة بين 

  .»إسرائيل والسلطة الفلسطينية
 فرص -التغييرات في الشرق األوسط «واضاف على هامش مؤتمر إعالمي في القدس الغربية بعنوان 

رسالتنا الى االسد تعال لنتحدث ونخوض «: مبحضور ديبلوماسيين ومراسلين من أنحاء العال» وتحديات
  .»المحادثات من دون اي شروط تذكر

يشكل ضربة قاضية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونحن لسنا «بانه » حماس«واعتبر مريدور الحديث مع 
اذا كان علّي اختيار شريك فلسطيني، فانني اريد شريكا يستطيع الحديث «: وقال. »بحاجة للقيام بذلك

واضاف ان  .»ي ويقول لي انه يقبل اتفاق موقع وينبذ العنف ويقبل اسرائيل في الحدود المتفق عليهامع
حماس لن تقوم ابدا باحترام اتفاقات ولن تتخلى عن العنف، بل هي لن تقبل بوجود اسرائيل في منطقة «

ؤال، حول امكانية وردا على س .»واذا كان االمر ذلك فما الجدوى بخوض الحديث معها. الشرق االوسط
اذا نص االتفاق على ان حماس «: حكومة، واتفقتا على انهاء االنقسام، قال» حماس«و» فتح«تشكيل 

تقبل بحق اسرائيل في الوجود هنا، ونحن نتكلم هنا عن الحدود، وان الحركة تحترم نصا وروحا 
صواريخ، عندئذ يمكن الحديث مع االتفاقات الموقعة، واذا قام افرادها بنبذ العنف والتخلي عن اطالق ال

لكنني اريد ان اسمع من مشعل في دمشق، يقول ذلك، وكذلك الجعبري واسماعيل هنية ومحمود . حماس
  .»الزهار يتناولون هذا االمر ويتخلون عن برنامجهم

نعم قلت ذلك، لكنني لم «: ، اوضح1967وعن عدم دعمه فكرة ان اساس المفاوضات هو حدود العام 
 لن تكون جزءا كامال في الحل بل ستشمل التجمعات او الكتل 1967حدود . لتفاصيلاخوض با

  .»االستيطانية، ولكن ذلك يعتمد على مسار المفاوضات
 مع خطوط متفق عليها، وكل 1967حتى االن ال يوجد اتفاق لكن نحن ندعم اتفاق في حدود «: واضاف

ت، لذلك بدال من الحديث علينا الجلوس معا ذلك يعتمد في االساس كما اسلفت على مسار المفاوضا
علينا ايجاد حل للحدود بين دولة اسرائيل . الستئناف المفاوضات ومناقشة كل هذه القضايا العالقة

  .» في وضعها الحالي1967وفلسطين وكذلك الجانب االردني، وليس بالضرورة حدود 
، بالتحذير من التسرع في »رص وتحديات ف-التغييرات في الشرق األوسط «وكان مريدور افتتح مؤتمر 

صراع بين أفكار قديمة وأفكار حديثة، بين «ووصف التطورات بانها . قراءة األحداث في الشرق األوسط
  .»فيسبوك واالنترنت، وبين عناصر تريد التمسك في الماضي

وضاع الداخلية لن نتحدث الكثير عن األ. إسرائيل حيادية ولن تتدخل في شؤون الشعب العربي«واكد أن 
  .»في الشرق األوسط غير التأكيد على السالم والحرية والديموقراطية

  7/4/2011، الراي، الكويت
  

  ينفي طلب إلغاء تقرير غولدستون  وزير الداخلية اإلسرائيلي .20
نفى وزير الداخلية اإلسرائيلي، إلياهو يشاي، أمس، أن يكون قد طلب من رئيس لجنة : )يو بي آي(

ائق بشأن الحرب على غزة، القاضي ريتشارد غولدستون، إلغاء تقريره الذي يتهم دولة تقصي الحق
االحتالل بارتكاب جرائم حرب، بينما سببت دعوة يشاي لغولدستون إلى زيارة الدولة العبرية انتقادات 
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ولدستون ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن يشاي قوله إنه، خالل محادثة هاتفية أجراها مع غ. شديدة له
. »لم يتُطرح مسألة إلغاء تقريره، بل جرى الحديث حول زيارته المتوقعة إلسرائيل«أول من أمس، 

وكشفت . »عبر عن التزامه العدالة والحقيقة، وعن قلقه على شعب إسرائيل«وأضاف أن غولدستون 
لقيام بالزيارة قبل تقارير أن غولدستون وافق على دعوة يشاي إلى زيارة تل أبيب، لكنه لن يتمكن من ا

  .شهر تموز المقبل
  7/4/2011، االخبار، بيروت

  
  1967نتنياهو يطالب األوروبيين بمهلة أخرى قبل االعتراف بفلسطين دولة في حدود  .21

أفادت مصادر إسرائيلية، أمس، بأن الجهود التي تبذلها إسرائيل لصد حملة :  نظير مجلي-تل أبيب
أفادت هذه ،  وعاصمتها القدس، تصطدم بسد منيع حتى اآلن1967االعتراف بفلسطين دولة على حدود 

المصادر بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحصول على مهلة إضافية من دول 
وقالت إن نتنياهو يصل إلى . المقبل) أيلول(أوروبا قبل أن تمنح الفلسطينيين هذا االعتراف في سبتمبر 

  .ض، واعدا بالتقدم بخطوات جادة نحو المفاوضاتألمانيا لهذا الغر
  7/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  عالقات عامة لتأكيد بطالن تقرير غولدستون  تطلق حملة"إسرائيل: "هآرتس .22

اعلنت اسرائيل يوم امس انها ستطلق حملة عالقات عامة واسعة وهادئة في العالم لتأكيد بطالن : رام اهللا
 الخاص بالحرب على غزة تمهيدا إللغائه، وذلك بعد ان تراجع رئيس اللجنة الذي تقرير لجنة غولدستون

ان الحكومة "االسرائيلية امس عن مصادر سياسية قولها " هآرتس"ونقلت صحيفة  .أعدته عنه
قررت البدء في اتخاذ خطوات سياسية تهدف الى حض االمم المتحدة على تبني الموقف ) اإلسرائيلية(

وقررت اسرائيل ". غولدستون أخيرا والذي تراجع فيه عن موقفه بشأن التقرير الذي أعدهالذي عبر عنه 
ان تطلب من االمم المتحدة تبني الرأي الذي اعلن عنه غولدستون هذا واعتباره موقفا رسميا له بشأن 

صحيفة واكدت ال .التقرير وذلك بعد اجتماع شارك فيه مسشار االمن القومي في اسرائيل يعقوب عميدور
منذ اعالن غولدستون موقفه االخير بدأت اسرائيل في العمل من اجل وقف االجراءات القانونية التي "انه 

  ".انطلقت نتيجة اصدار تقرير اللجنة التي ترأسها والذي تبنته االمم المتحدة
لبدء في ان رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو وعددا من مستشاريه يفضلون ا"وكشفت هارتس 

 ".حملة اعالمية عالمية كجزء من تلك الجهود التي تطلب من االمم المتحدة ابطال نتائج تقرير غولدستون
واعترف مسؤولون في وزارة الخارجية االسرائيلية انهم فهموا ان فرص الغاء هذا التقرير في االمم 

قيق اهداف اكثر تواضعا في المتحدة تبدو شبه معدومة، وانه يتوجب على الحكومة العمل من اجل تح
  .الحملة التي ستشنها

  7/4/2011، المستقبل، بيروت
  

  عناصر من اليمين اإلسرائيلي تنضم إلى مبادرة الجنراالت الجديدة للسالم .23
انضمت عناصر جديدة من قوى محسوبة على اليمين اإلسرائيلي الليبرالي، أمس، إلى مبادرة : تل أبيب

ن للسالم مع العالم العربي تجاوبا منهم مع مبادرة السالم العربية، وأبرزهم كبار الجنراالت اإلسرائيليي
لليهود الشرقيين » شاس« شاليم، ابنة الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب –عدينا بار

  .المتدينين، المعروف كحزب يميني راديكالي
تبر مشاركتها في هذه المبادرة  شاليم، خالل مؤتمر صحافي في تل أبيب أمس، إنها تع–وقالت بار

وفسرت هذه المبادرة . »ففي اليمين أيضا توجد قوى سالم وال يجوز أن تظل صامتة«طبيعية جدا، 
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نحن في القواعد الشعبية نتحرك لمساعدة السياسيين الذين يمتنعون عن اتخاذ خطوات شجاعة «: بالقول
  .»مإلحداث اختراق في الجمود الحالي وإعادة األمن بالسال

  7/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   "إسرائيل"يهدد  قلنسوة المتدينين خطر كبير: معاريف .24
فالرئيس الجديد لجهاز .  خطر كبير جديد يهّدد إسرائيل، هو قلنسوة المتدينين:إبراهام تيروش -معاريف

لس األمن يعتمر قلنسوة، وكذلك هي حال نائب رئيس األركان ورئيس مج» الشاباك«األمن الداخلي 
إّن . الويل لنا. حتى المّدعي العام العسكري الرئيس، وجنراالن آخران. القومي الذي عّين منذ فترة قريبة

  .النجدة. قبعات متدينين عليك يا إسرائيل: المحيط القريب من رئيس الحكومة يعّج بالمتدينين
ن بالتدريج في جميع مجاالت العمل منذ عشرات السنين، أخذ معتمرو القلنسوات الدينية المنسوجة يندمجو

برز هذا التغيير في المجال العسكري واألمني . في الدولة، حتى تلك التي كانت تخلو منهم في السابق
أخذت نسبة الضباط المتدينين . خاصة عندما بلغوا رتباً قيادية عليا لم يسبق أن وجدوا فيها في الماضي

 في المئة من متخّرجي دورة الضباط القتالية في السنوات 40  إلى30في الجيش تكبر، إذ إن ما نسبته 
والمتدينون القومّيون يتبّوأون . بل إّن جزءاً منهم يرون ذلك رسالة دينية. األخيرة، هم من المتدينين

أيضاً متدينون، ومن الطبيعي أن يبلغوا » الشاباك«وفي . مناصبهم في الجيش مكان متخّرجي الكيبوتسات
  .دة أيضاًمراكز القيا

  7/4/2011، االخبار، بيروت
  

  عصابات من المستوطنون يحتشدون القتحام الحرم القدسي الشريف .25
دعت عصابات المستوطنين في القدس المحتلة، أمس، إلى اقتحام الحرم :  برهوم جرايسي- الناصرة

قديم األضاحي القدسي الشريف في عيد الفصح العبري، الذي يحل في التاسع عشر من الشهر الحالي، لت
التي " ميراث بيت همكداش"ودعت عصابة . في باحات الحرم، في خطوة استفزازية جديدة غير مسبوقة

تسيطر على حائط البراق، وتدير الكنيس الذي جرى فتحه في أسفل الحائط، إلى حضور جماهيري واسع 
 موقفها بعد، من أجل في عيد الفصح، وأعلنت أنها طلبت ترخيصا من شرطة االحتالل، التي لم تعلن

تقديم األضاحي، وهو ما لم يتم القيام به في أي وقت في فترة االحتالل، وتدعي العصابات االستيطانية 
ويذكر أنه في فترة عيد الفصح العبري، على وجه  .أن هذا ما كان يفعله اليهود قبل أكثر من ألفي عام

ت المستوطنين سلسلة من النشاطات الخصوص، وفي كل فترات األعياد اليهودية، تنظم عصابا
  .االستفزازية في محيط الحرم القدسي الشريف، بحراسة قوات وسلطات االحتالل

  7/4/2011، الغد، عمان
  

   غير مؤهلة لمواجهة الهزات األرضية"إسرائيل" بـمليون شقة سكنية: هآرتس .26
كنية في أنحاء األراضي كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، عن عجز أكثر من مليون شقة س :الناصرة

  .، عن مواجهة هزة أرضية قوية قد تشهدها المنطقة1948المحتلة عام 
، فإن )6/4(العبرية، في عددها  الصادر اليوم األربعاء / هآرتس/ووفق المعطيات التي نشرتها صحيفة 

 قوية قد تضرب ما يزيد عن مليون شقة في أنحاء الدولة العبرية تحتاج إلى التدعيم لمواجهة هزة أرضية
  .48منطقة البحر األحمر، تتركز أربعمائة وثمانية آالف منها في منطقة تل أبيب ووسط أراضي 

وأضاف المجلس البلدي في تل أبيب، أن المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة تقع في المرتبة الثانية بعد 
رضية، حيث أنها تحوي نحو تل أبيب من حيث مستوى عدم جاهزيتها لمواجهة الزالزل والهزات األ

ثالثمائة وثمانين ألف شقة سكنية تعجز عن مواجهة هزة أرضية قوية، لتليها في المرتبة الثالثة مدينة 
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القدس المحتلة ومحيطها بواقع حوالي مئة وستمائة ألف وحدة سكنية غير مؤهلة لمواجهة مثل هذه 
  .الكوارث الطبيعية

  6/4/2011قدس برس، 
  

  كان قائًما" أبو سيسي"سيناريو اغتيال : سرائيليةأمنية إ مصادر .27
أقرت مصادر أمنية إسرائيلية بأن امتناعها عن اغتيال المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي : الناصرة

اعتبارات "بدالً من اختطافه في أوكرانيا والتحقيق معه، وهو كان أحد السيناريوهات المطروحة، يأتي لـ 
  .ن تخدم مصالح تل أبيب وأمنهامن شأنها أ" أمنية بحتة

لم نقم بتصفية أبو سيسي ألسباب "ونقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، عن المصادر ذاتها قولها 
أمنية بحتة؛ بهدف الحصول منه على معلومات دقيقة وقيمة حول التجهيزات واالستعدادات العسكرية 

  .، كما قالت"لمعلومات من شأنها أن تخدم إسرائيللحركة حماس في غزة، ال سيما أن مثل هذه ا
  7/4/2011قدس برس، 

  
  تشكيل لجنة إسرائيلية خاصة لتكثيف االستيطان في القدس المحتلة .28

 كشف المحامي قيس يوسف ناصر المختص في قضايا البناء والتنظيم، النقاب عن أن اللجنة :القدس
 تعيين لجنة خاصة ارة الداخلية اإلسرائيلية قررت مؤخراًاللوائية للتنظيم والبناء في القدس التابعة لوز

وأوضح ناصر في تصريح  .االستيطانيةستعمل على اإلسراع في إتمام المصادقة على المخططات 
نسخة عنه، أنه حسب قرار اللجنة اللوائية الذي حصل عليه، فان هذه اللجنة " قدس برس"مكتوب وصل 

 وبشكل متواصل إلتمام المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تحركها الجديدة ستقوم باالجتماع أسبوعياً
 وحدة سكنية على األقل في كل خارطة، وهو ما يعني 200حكومة إسرائيل في القدس والتي تهدف لبناء 

  .  لبناء مستوطنات أو لتوسيع مستوطنات قائمة في لواء القدس"إسرائيل"كل مخططات حكومة 
  6/4/2011قدس برس، 

  
  إعالنلمسجد األقصى في ل  صورة فاضحة على خلفيةإسرائيليةتخدام صور اس .29

 هآرتس ويديعوت أحرونوت تي نشرت عدد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية منها صحيف:السبيل
اإلسرائيليتين إعالنات كبيرة وملونة على صفحاتها تتضمن صوراً فاضحة لنساء على خلفية صورة 

  .جاً لبرنامج تلفزيوني في القناة العاشرة اإلسرائيليةالمسجد األقصى المبارك تروي
ونددت مؤسسة األقصى للوقف والتراث نشر تلك اإلعالنات، معتبرة هذا اإلعالن وما تضمنه من صور 

وطالبت المؤسسة في بيان  .مساً بعقيدة وشعور كل المسلمين في العالم" موضة وأزياء"وترويج لبرنامج 
  .والقناة العاشرة اإلسرائيلية بوقف نشر مثل هذا اإلعالنالصحيفتين  نسخة عنه،" السبيل"تلقت 

  7/4/2010، السبيل، عمان
  

  رصد تغيير بأهم معالم القدس.. بالصورة .30
تغيير ) دياال جويحان(سلة وكالة قدس نت لألنباء في القدس المحتلة ا رصدت عدسة مر:القدس المحتلة

مة عبر نصب االحتالل اإلسرائيلي ألحجار على باب العامود خالل بأهم المعالم التاريخية في البلدة القدي
وتابعت  .، وذلك ضمن مشروع ال يخلو من أبعاد سياسية وتهويدية للمعالم التاريخية"الترميم"عملية 

" الترميم "بإعادةمراسلتنا منذ اليوم األول لبدء ورشة العمل في باب العامود والتي روجت لها إسرائيل 
 في حين تظهر الصور تغيير لمعالم القدس القديمة وإعطاءها ،هر من أجل تجميل المكانمنذ عدة أش

  .)أشغال تطوير وبني تحتية في باب العامود(طابع يهودي تحت مسمي 
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  7/4/2011، وكالة قدس نت لألنباء
  
  

  قتادهن لجهة مجهولةتو  امرأة100قرابة  عورتا وتعتقلقرية قوات االحتالل تقتحم  .31
ت قوات االحتالل من جديد حملة عسكرية واسعة النطاق بقرية عورتا جنوب شرق نابلس  شن:نابلس

ن جنود االحتالل أ" معا"هالي في اتصاالت هاتفية مع وكالة ألكد اأاعتقلت خاللها عشرات النسوة، و
 لىإ جهة غير معروفة، مشيرة إلىيدخلون المنازل ويجبرون النساء على الخروج من منازلهن واقتيادهن 

 قيام قوات االحتالل آخرونكد أو . غير معروفةألسباب من نساء القرية تم اعتقالهن امرأة 100ن قرابة أ
  . العملية التي ال زالت متواصلةأثناءباعتقال عدد من الشبان 

  7/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  إصابة أربعة فلسطينيين بينهم حامل جراء غارات إسرائيلية على غزة .32
أصيب أربعة فلسطينيين من بينهم امرأتان، إحداهما حامل، جراء :  والوكاالت،ماهر إبراهيم -غزة 

وذكر سكان محليون أن اإلصابات وقعت بعد قصف مصنعاً  .غارتين إسرائيليتين فجر أمس على غزة
، شرق للبالستيك شرق غزة، فيما استهدفت الغارة الثانية حقالً زراعياً بمنطقة جبل الريس بحي التفاح

وقال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إن طائرات من سالح الجو أغارت على نفقين بشمال قطاع  .غزة
  .األراضي الفلسطينية المحتلة قذيفة صاروخية من تلك المنطقة باتجاه جنوب إطالق على غزة رداً

  7/4/2011، البيان، دبي
  

  مستوطنون يرهبون أطفال الخليل بالكالب .33
 أطفال روضة تقع إلنقاذ تدخلوا إنهم الفلسطيني، األحمر الهالل  منسعفون فلسطينيون قال م:رام اهللا

  .بجوار الحرم اإلبراهيمي وسط مدينة الخليل، بعد قيام مستوطنين، بإرهابهم بكالب بوليسية
  7/4/2011الغد، عمان، 

  
  أجهزة تشويش في غرف األسرى الفلسطينيين تسبب السرطان .34

دارة السجون نصبت أجهزة تشويش إ أنفي سجون االحتالل نادي األسير الفلسطيني  ابلغ أسرى :رام اهللا
 أن النادي، عن خشيته من وأعرب.  في حوزتهمأنها خلوية تعتقد أجهزةقرب غرفهم للتشويش على 

  . سرطانيةأمراضاًموجات التشويش تسبب 
  7/4/2011الغد، عمان، 

  
   لفندق إسرائيلي ماليين شيكل تعويضاًعةتساالحتالل يطالب األسير عباس السيد بدفع  .35

، بدفع مبلغ  مؤبدا36ً األسير عباس السيد المحكوم بالسجن اإلسرائيلية طالبت سلطات االحتالل :طولكرم
  ".بارك" لفندق تعويضاً)  مليون دوالر2.5(تسعة ماليين شيقل 

نفذتها حركة حماس، وبينهم األسير ، هدفا لعملية استشهادية )أم خالد(في مدينة نتاينا " بارك"وكان فندق 
إن المحامي الذي زار زوجها، "وقالت إخالص صويص زوجة القيادي األسير  .عباس السيد ومجموعته

اإلسرائيلية نظرت في قضية التعويض التي تقدمت بها إدارة الفندق صباح " بيتاح تكفا"أبلغها أن محكمة 
  .لمحاكمتهميوم األربعاء، حيث تم إحضار عباس مع مجموعته 

  6/4/2011قدس برس، 
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   يطالبون بإدراج أسمائهم ضمن صفقة تبادل شاليط48أسرى من أراضي  .36

 على ضرورة إدراج أسمائهم 1948 شدد أسرى من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام :الناصرة
ناشد األسير و .، وعدم التخلي عنهم في هذه الصفقة"صفقة جلعاد شاليط"ضمن صفقة التبادل المرتقبة 

الفصائل اآلسرة لشاليط بعدم التخلي عن " مهجة القدس"محمد اغبارية عبر محامي مؤسسة األسرى 
  .  ضمن صفقة التبادل المرتقبة48أسرى الـ 

  6/4/2011قدس برس، 
  

  "خطوات تصعيدية"يهددون بـواألسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام الخميس  .37
 آالف 6نحو ، أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  7/4/2011، بيروت، المستقبلنشرق 

  عن الطعام اليوم لمدة يوم واحد، احتجاجاً إضراباًونأسير فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي ينفذ
على سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى، والمطالبة بتقديم العالج المناسب لهم كما كفلته اتفاقيات 

ومن ضمن مطالب األسرى إطالق األسرى القدامى، والتضامن مع األسير أكرم منصور  .انحقوق اإلنس
 من قلقيلية، وثالث أقدم أسير في سجون االحتالل، وهو يعاني من ورم في الدماغ  عاما33ًالمعتقل منذ 

  على أرض سجن عسقالن، بعد أن اشتد عليه المرض، وفشلت عليه أخيراًأغميمنذ سنوات عدة، وقد 
  .كل النداءات والصرخات واإلجراءات القانونية في اإلفراج عنه

 اللجنة العليا لألسرى الفلسطينيين قالت إن ، أنرام اهللا من 6/4/2011قدس برس، وأضافت وكالة 
داخل سجون " خطوات تصعيدية"األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعتزمون القيام بـ

بريل الحالي، في حال لم تستجب سلطات االحتالل لمطالبهم اإلنسانية، أ /نيساناالحتالل، خالل شهر 
  . الطبي بحق األسرى المرضىواإلهمالوعلى رأسها إنهاء سياسة العزل االنفرادي 

  
  منظمة حقوقية أوروبية تطلق حملة تضامن مع األسيرة الفلسطينية كفاح قطيش .38

 عن إطالق حملة UFreeوق األسرى الفلسطينيين  أعلنت الشبكة األوروبية للدفاع عن حق:عمان
 على قرار من مدينة البيرة بالضفة الغربية رداً)  عاما38ً(تضامنية مع األسيرة المريضة كفاح قطيش 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي القاضي بتمديد اعتقالها التعسفي للمرة الثالثة على التوالي لمدة أربعة شهور 
  .تهامجديدة دون أي مبرر أو ا

  7/4/2011الدستور، عمان، 
  

   طفل فلسطيني في سجونه300االحتالل اإلسرائيلي يحتجز  .39
  ال يزال يحتجز في سجونهاإلسرائيلين االحتالل إ الفلسطينية األسرى قالت وزارة شؤون : بترا-غزة 
 االنتهاك  من عمره، ويمارس بحقهم كل أشكال15ثلثهم ال يتجاوز ، عاما18ً طفل فلسطيني ما دون 300

والتعذيب والحرمان من الحقوق، ويتوزعون على سجون عوفر ومجدو وعتصيون والنقب وهشارون 
  .والتلموند

  7/4/2011الرأي، عمان، 
  

  قرر إغالق معبر كرم أبو سالمت السلطات اإلسرائيلية :غزة .40
لوحيد في قطاع قررت السلطات اإلسرائيلية إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري ا:  أشرف الهور-غزة 

  .'دواع أمنية'غزة، والذي يعمل باألصل بشكل جزئي إلدخال السلع الغذائية والتموينية إلى القطاع بحجة 
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 السلطات اإلسرائيلية أبلغت الجانب إن رائد فتوح منسق لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة .وقال م
  ."دواع أمنية"الفلسطيني عن إغالق المعبر األربعاء بحجة 

  7/4/2011س العربي، لندن، القد
  
  

   أطنان من االسمنت لغزةعشرةيخفق في إدخال " التحالف المصري الدولي لكسر الحصار" .41
، في إدخال عشرة أطنان من "التحالف المصري الدولي لكسر الحصار وإعمار غزة" أخفق :غزة

نتظاره لمدة االسمنت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي، وذلك على الرغم من ا
  .أسبوعين في مدينة العريش المصرية لسماح السلطات المصرية له بالدخول

في حديث مع  ، فرع قطاع غزة-  غزةإعمار إلعادةكنعان عبيد، رئيس الهيئة العربية الدولية . وناشد م
  .مصر إعادة النظر في إرسال مواد البناء لغزة عبر معبر رفح، وكالة قدس برس

  6/4/2011قدس برس، 
  

   سلعة لقطاع غزة1000االحتالل يمنع إدخال  .42
أكد رائد فتوح منسق لجنة المعابر في قطاع غزة، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال زالت تضيق : غزة

الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من أربع سنوات وتمنع دخول المواد اإلنسانية واإلنشائية عبر 
وكالة قدس نت لألنباء، أن االحتالل يمنع  توح في تصريح خاص لمراسلوأوضح ف .المعابر الحدودية

وأشار فتوح إلى أن االحتالل ال  .من واردات قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية واهية% 50دخول 
  .سلعة للقطاع، موضحاً أن السلع تتعلق بمواد البناء واإلنشاء1000 إلى 700يزال يمنع إدخال من 

  6/4/2011، اءوكالة قدس نت لألنب
  

   عائلة تعيش في المقابر45: قطاع غزة .43
 عائلة في قطاع غزة تعيش في 45تشير مصادر فلسطينية رسمية إلى أن هناك  :اهللا عمر  عبد–غزة 

المقابر، وجميعها تبحث عن حل من أجل إيجاد مأوى يضمن لهم العيش بكرامة هم وأبناؤهم، ولكن 
، وعدم وجود مواد خام للبناء، )2009-2008(بعد الحرب المدمرةالظروف الحالية التي يحياها الجميع 

  .جعلت كل شيء صعب المنال
  7/4/2011الراية، الدوحة، 

  
  الرشيدية احتجاجاً على منع تدريس تاريخ فلسطين و أمام األونروا في عين الحلوةاناعتصام: لبنان .44

ت الطالب واألساتذة  عشرا، أن)جنوب لبنان(صيدا من 7/4/2011، بيروت، المستقبلنشرت 
 على قرارات  مكتب مدير وكالة األونروا، احتجاجاًأمام  اعتصاماًواالفلسطينيين في مخيم عين الحلوة نفذ

وشارك .  تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في مدارس األونرواإلغاءسابقة لقسم التربية في األونروا 
واستهل  .اإلسالميةية واللجان الشعبية والقوى في االعتصام ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطين

طارق رشيد اعتبر فيها أن سياسة األونروا التربوية تهدف لطمس الوعي المدرس االعتصام بكلمة من 
  .الفلسطيني فيما يتعلق بقضية فلسطين وتغييب المفاهيم الخاصة بها

علينا جميعا أن نقف بالمرصاد : "ل سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عبد مقدح فقاأمينوتحدث 
ولن ..  جغرافيا فلسطينأولكل من يحاول أن يحذف كلمة فلسطين أو تاريخ فلسطين أو قضية فلسطين، 

  ". دولة يهودية بل هي دولة فلسطينية عربيةأنهانقبل أن تعرف فلسطين على 
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 أمام مكاتب تصاماً رابطة بيت المقدس نظمت اع، أنصور من 7/4/2011فير، بيروت، السوأضافت 
األونروا في مخيم الرشيدية قرب صور أمس، حمل خالله المعتصمون الالفتات المطالبة بتدريس مادتي 

سلم المسؤول اإلعالمي في حركة  و.تاريخ وجغرافية فلسطين في المدارس، وتحسين خدمات الوكالة
خيم فادي الصالح، تحذّر من عدم الجهاد اإلسالمي خالد بديوي مذكرة إلى مدير مكتب األونروا في الم

  .وتشرح أهمية تدريس المادتين في مدارس الوكالة. االكتراث للمطالب
  

  مؤشرات مقلقة صحياً وتربوياً واجتماعياً..  لبنانمخيمات ":الغوث اإلنساني"و" شاهد"دراسة لـ .45
سسة الغوث اإلنساني بالتعاون مع مؤ) شاهد(أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان : مادونا سمعان

واقع واحتياجات المخيمات الفلسطينية في "للتنمية في نقابة الصحافة أمس، ملخصاً لدراسة جديدة حول 
، أن نسبة كبيرة من الالجئين الفلسطينيين مازالوا يعيشون تحت ، أظهر، مجدداً"المشاكل والحلول: لبنان

مل ومنع الفلسطينيين من ممارسة الكثير من خط الفقر، بسبب ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص الع
وجاءت الدراسة في قسمين، تناول األول قضايا التربية والصحة والسكن والبنى التحتية، فيما  .المهن

  .اقترح القسم الثاني بعض الحلول للمشكالت
 تكون وفي الشق التربوي، لم تتطرق الدراسة إلى المستوى التعليمي في األونروا فقط، بل حاولت أن

األبنية، الصفوف، المالعب، المكتبات، : أكثر عمقا وشمولية، فشملت البحث في مرافق المدارس
  .المختبرات، مياه الشفة، دورات المياه، وسائل النقل وغيرها من المرافق

  التربية والصحة
مكتبات  مدارس األونروا تفتقر في معظمها إلى الكثير من التجهيزات، فالأنوظهر، بحسب الدراسة، 

حيث وجدت، ال تتوافر فيها الكتب واإلصدارات العلمية الحديثة وأجهزة الحاسوب واألثاث المناسب 
للمطالعة، والمالعب صغيرة أيضا وغير آمنة لممارسة الرياضة، والمختبرات بدورها ال تحتوي على 

أما مياه الشفة، . اسيةالمواد والتجهيزات الضرورية لشرح التجارب العلمية الموجودة في المناهج الدر
. ففي معظمها غير صالحة للشرب، ودورات المياه غير نظيفة وتفتقر إلى الشروط الصحية الضرورية

وبالرغم من محاولة إدخال األساليب التدريسية الحديثة، إال أنها لم تطبق على نحو كامل، وال يزال 
  .االعتماد على أسلوب التلقين هو السائد

 األونروا تهتم بالمدارس الثانوية أكثر من المدارس االبتدائية والمتوسطة، وهذا يبدو أنوالحظت الدراسة 
جليا في التفاوت في نتائج االمتحانات الرسمية التي تبدو باهرة للطالب الثانويين ومخيبة لطالب المرحلة 

ا دفع باألهالي  والمتوسط ربماالبتدائيالتراجع في مستوى التعليم "واعتبرت الدراسة أن  .المتوسطة
 إلى تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة أو تسجيلهم في دورات دروس الدعم المدرسي المقتدرين مادياً

وال تدير األونروا إال مدرسة ثانوية واحدة في كل . التي انتشرت بكثرة في السنوات األخيرة) التقوية(
ر الطالب الثانويون إلى التوجه إلى  معظم المخيمات ال مدارس ثانوية فيها، ويضطأنمنطقة، ما يعني 

المدرسة الوحيدة المتاحة، علما بأن األونروا ال توفر لهم وسيلة نقل، بل يذهبون في باصات على نفقتهم 
 عن ذلك، ليس هناك برامج تلحظ الطالب الذين يتسربون قبل الصف التاسع الذين ال الخاصة، فضالً

  ."يجدون إال الشوارع مأوى لهم
، توضح الدراسة أن عدد التالميذ الفلسطينيين الذين يرتادون مدارس خاصة ال تتجاوز نسبتهم وباألرقام

  . من تالمذة البقاع%5 من تالمذة الشمال، و%10 من تالمذة الجنوب، و%10 من تالمذة صيدا، و7%
% 75 ووجدت أن. كذلك، شملت الدراسة رياض األطفال التي تعود في معظمها إلى الفصائل الفلسطينية

وأن .  منها في الشمال ال يحوي على صفوف كافية%33 و، منها في الجنوب%86منها في بيروت، و
 منها في %50  من رياض الجنوب تفتقر إلى مالعب، كما يعاني%29رياض بيروت ومن  86%
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وينقص بعضها المناهج الدراسية ووسائل .  منها في الجنوب من تشققات في الجدران%29بيروت و
  .ح المناسبةاإليضا

وشملت الدراسة الواقع الصحي للفلسطينيين، فاعتبرت أنه على الرغم من أن األونروا تقدم األدوية 
  .المتوافرة لديها مجاناً، يبقى العديد من األصناف غير متوافر أو غير فعال في عالج األمراض

األحمر الفلسطيني الذي ويعتمد الفلسطينيون في استشفائهم بشكل رئيسي على الوكالة وعلى الهالل 
ويلي ذلك العيادات الخاصة والمستوصفات . ضعف دوره في العقدين الماضيين، بحسب الدراسة
  .والصيدليات التي غالباً ما ال يعمل أهل االختصاص فيها

  بطالة وبنى تحتية
 بحق العمل، وفي الواقع االقتصادي، تبين أنه على الرغم من أن مجلس النواب اللبناني عّدل مواد تتعلق

وجاء التعديل القانوني ليشرعن للفلسطيني العمل في بعض المهن .  تأثير ذلك ال يزال غير ملموسأنإال 
 مع إبقاء التمييز قائما لجهة عدم االستفادة من تقديمات الضمان االجتماعي، وما التي كان يمارسها سابقاً

  .زالت المهن الحرة محظورة على الفلسطينيين
ي تردي األوضاع االقتصادية اضطرار األونروا لتقليص خدماتها في مختلف المجاالت، كما ساهم ف

  .فضال عن االرتفاع المجنون لألسعار العالمية، وخاصة السلع الغذائية
وضمن باب الواقع االجتماعي، لفتت الدراسة إلى انه ال يخلو مخيم من وجود عشرات المنازل غير 

 على  تزال من الزنك، أو بسبب وجود تشققات فيها، ما يسبب خطراًالصالحة للسكن، لكون سقوفها ال
  .كما أن المنازل صغيرة ومكتظة لبقاء مساحات المخيمات على حالها. حياة ساكنيها

وال توجد مقابر في بعض .  بإعادة بناء بعض المنازل المتآكلة في بعض المخيماتوتقوم األونروا حالياً
 دفن موتاهم في مقابر مخيمات أخرى أو خارج المخيمات مقابل مبالغ المخيمات ما يضطر أهلها إلى

  .في حين يدفن أهل بعض المخيمات موتاهم فوق جثث أقرباء لهم لعدم اتساع المدافن. باهظة
ويعاني الفلسطينيون من النفايات التي تتراكم بين المنازل بسبب عدم توزيع مستوعبات كافية لها، 

  ... أي بالقرب من المدارس أو مقابل العيادات والمستوصفاتووضعها في أماكن حساسة،
واعتبرت الدراسة أن شبكات الصرف الصحي في المخيمات جّيدة إال أن رمي النفايات فيها يؤدي إلى 

والى ما تعانيه شبكة الكهرباء في لبنان من مشاكل لناحية ضعف . انسدادها في بعض األحيان وطوافانها
ين، فان المخيمات تضيف إلى تلك المشاكل إهتراء األسالك وتشابكها وقيام البعض التغذية ونظام التقن

  .بتمديد خطوط من أكثر من محول، ما يجعلها غير قادرة على تحمل الضغط وتعطلها
  .أما مياه الشفة، فغير صالحة للشرب والطرقات ضيقة ومليئة بالحفر

  الثقافة والشباب
فية في المخيمات بدأت بالركود، وانخفضت وتيرتها، حيث تغيب ن الحركة الثقاأ"والحظت الدراسة 

األنشطة الثقافية ومعارض الكتب والمحاضرات العامة، وتشكو المكتبات العامة، على قلتها، من غياب 
  .زائريها

أما الشباب، فبالرغم من حال اليأس التي يعيشونها في لبنان نتيجة التضييق والبطالة وقانون منع التملك، 
  . أنهم يجدون مساحة للتنفيس عن احتقانهم في األندية الرياضية والكشفية التي تنشط في المخيماتإال

وهناك .  األندية تشكو غياب المالعب المجهزة وضعف التمويل، وبالتالي القدرة على االستمرارأنغير 
جات الخاصة الذين يعانون فئة أخرى في المجتمع الفلسطيني تفتقر إلى االهتمام الالزم وهناك ذوو االحتيا

  .النقص في الخدمات وقلة المراكز المتخصصة لرعايتهم
  اقتراحات حلول

وتقّدم المؤسستان في القسم الثاني من الدراسة حوالً للمشاكل التي أظهرها القسم األول، فتقترحان فحص 
التدريس تبرز توصية وفي ما خّص أساليب ... المياه في المدارس دورياً وإنشاء المختبرات والمكتبات
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وإدخال مادتي تاريخ ...بإلغاء نظام الترفيع اآللي، وتزويد المدارس بوسائل اإليضاح السمعية والبصرية
  .وجغرافية فلسطين ضمن المناهج

كما توصي الدراسة بإنشاء مستشفى مناطقي مركزي في كل منطقة من مناطق انتشار الالجئين 
مطالبة الدولة اللبنانية بالسماح ... ى توافر سيارات لإلسعاف مجهزةالفلسطينيين في لبنان، والحاجة إل

لألطباء والممرضين الفلسطينيين بمزاولة مهنهم، والسماح للفلسطينيين بالحصول على تأمين صحي من 
  .صندوق الضمان االجتماعي وتقديم العالج المجاني لهم في المستشفيات الحكومية

صي الدراسة بتأهيل المساكن والسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات، أّما على الصعيد االجتماعي فتو
وتكرير مياه الشفة وإخضاعها للفحوصات دورياً، وصيانة شبكات الصرف الصحي ومراقبة التعديات 

باإلضافة إلى إنشاء النوادي الثقافية واالجتماعية والرياضية والمراكز الخاصة بتأهيل ....على الكهرباء
  .قينالمعّو

يذكر أن إطالق الدراسة تخلله كلمات لكل من صالح الحركي ممثالً نقيب الصحافة محمد البعلبكي، 
ومسؤول العالقات العامة واإلعالم في شاهد محمد الشولي، ورئيس شاهد محمود الحنفي، وقاسم عنيا 

الغوث اإلنساني باسم المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني، وطالل مصطفى باسم 
للتنمية، وقد شددوا على أهمية تحسين ظروف وأوضاع الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان سواء التعليمية أو 

  .الصحية أو االجتماعية وذلك بتضافر جهود كل من األونروا والدولة اللبنانية والمجتمع الفلسطيني
  7/4/2011فير، بيروت، الس

  
  تبعث برسالة تضامن مع اليابان منطقة صيدا  اللجان الشعبية الفلسطينية في" .46

وجهت اللجان الشعبية الفلسطينية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا رسالة الى : صيدا
عّبرت فيها عن تضامن الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان عموماً " ناوتو كان"رئيس وزراء اليابان 

والشعب الياباني في مواجهة التسونامي التي ضربت اليابان ومخيمات صيدا خصوصاً مع الحكومة 
وخلفت وراءها خسائر بشرية ومادية واقتصادية فادحة، معربين عن األلم والحزن الشديد حيال الضحايا 

  .والتضامن مع عائالتهم 
خل وحّيت اللجان الشعبية الفلسطينية في رسالتها، جهود اليابان في دعم صمود الشعب الفلسطيني دا

  .فلسطين وفي المخيمات، وتمنت على اليابان دعم مشروع البنية التحتية للمخيم
أن رسالة اللجان الفلسطينية الى الحكومة اليابانية جاءت على خلفية وعد ياباني سابق " المستقبل"وعلمت 

ارة اليابانية بتمويل جزء من مشروع تأهيل البنى التحتية لمخيم عين الحلوة كانت اللجان تبلغته عبر السف
  .في فترة سابقة

  7/4/2011المستقبل، بيروت، 
  

   وقف االستيطانأو االحتالل إنهاءمظاهرات قادرة على ال أن ال تعتقد إسرائيلية -فلسطينية غالبية  .47
 مظاهرات كتلك أن ال يعتقدون واإلسرائيليين غالبية من الفلسطينيين أنظهرت نتائج استطالع أ :رام اهللا

 جاء ذلك في نتائج استطالع ، وقف االستيطانأو االحتالل إنهاءالعالم العربي قادرة على التي يشهدها 
 الماضي كل من المركز مارس/  آذار28-17مشترك للرأي العام أجراه في الفترة الواقعة ما بين 

  .بريةالفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في الجامعة الع
  سكانياً موقعا127ً تمت مقابلتهم وجها لوجه في  شخصا1270ًوبلغ حجم العينة في الجانب الفلسطيني 

 إسرائيلي تمت 601أما العينة اإلسرائيلية فبلغت %. 3في الضفة وقطاع غزة وبلغت نسبة الخطأ 
  %.4بة الخطأ مقابلتهم من خالل الهاتف وذلك باللغات العبرية والعربية والروسية، وبلغت نس
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خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز .وتم إعداد االستطالع واإلشراف عليه من قبل د
  .يعقوب شامير أستاذ االتصاالت بالجامعة العبرية. الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود

سكان قطاع غزة لتنظيم من الفلسطينيين بوجود حاجة ل% 52يعتقد : الموقف من ثورة الشارع العربي
 .ال يعتقدون بوجود حاجة لمظاهرات كهذه% 40مظاهرات مشابهة لتلك التي تجري في البلدان العربية و

من % 54وتعتقد أغلبية من % 67وفي قطاع غزة تبلغ نسبة االعتقاد بالحاجة لمظاهرات في القطاع 
% 36ة حماس ضئيلة أو منعدمة و أن فرص قيام مظاهرات كهذه في قطاع غزة ضد حكومناإلسرائيليي

من الفلسطينيين بوجود حاجة لسكان الضفة % 47ويعتقد  .يعتقدون أن الفرص لذلك متوسطة أو عالية
لتنظيم مظاهرات مشابهة لتلك التي تجري في البلدان العربية لتنظيم المظاهرات مشابهة لتلك التي تجري 

في الضفة تبلغ نسبة االعتقاد .  لمظاهرات كهذهال يعتقدون بوجود حاجة% 50في البلدان العربية و
% 51أغلبية من . فقط% 36في الضفة، تبلغ نسبة االعتقاد بالحاجة لمظاهرات في الضفة . بالحاجة كهذه

من اإلسرائيليين تعتقد أن فرص قيام مظاهرات كهذه في الضفة ضد السلطة الوطنية ضئيلة أو منعدمة 
  .وسطة أو عاليةيعتقدون أن الفرصة لذلك مت% 39و

من اإلسرائيليين أن فرص قيام مظاهرات كهذه في الضفة ضد االحتالل ضئيلة أو منعدمة % 40ويعتقد 
%) 66(وال يعتقد أغلبية كبيرة من الفلسطينيين  .يعتقدون أن الفرصة لذلك متوسطة أو عالية% 48و

 على إنهاء االحتالل أو أن مظاهرات كهذه لو جرت في الضفة ستكون قادرة%) 73(واإلسرائيليين 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن مظاهرات كهذه % 13فقط من الفلسطينيين و% 31. إيقاف االستيطان

 فرص قيام مظاهرات أنمن اإلسرائيليين % 69و .ستكون قادرة على إنهاء االحتالل وإيقاف االستيطان
يعتقدون أن % 22 ضئيلة أو منعدمة وكهذه بين المواطنين العرب في إسرائيل ضد الحكومة اإلسرائيلية

  .عالية الفرصة لذلك متوسطة أو
أن فرص قيام دولة %) 42(والنسبة األكبر من اإلسرائيليين %) 54(ويعتقد أغلبية من الفلسطينيين 

 خالل السنوات الخمس المقبلة لم تتغير بسبب التطورات في مصر "إسرائيل"فلسطين مستقلة إلى جانب 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن الفرصة لذلك قد % 25من الفلسطينيين و% 21. رىوبلدان عربية أخ

من اإلسرائيليين أن الفرصة لذلك قد % 22من الفلسطينيين و% 23ازدادت فيما اعتقدت نسبة من 
بين % 67(أغلبية من الطرفين تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطين منخفضة أو منعدمة . انخفضت

  ).ن اإلسرائيليينبي% 59الفلسطينيين و
من الفلسطينيين الهجوم في مستوطنة % 32من الفلسطينيين مقابل % 63ويعارض : عودة أعمال العنف

من اإلسرائيليين % 59وعلى ضوء الهجوم في إيتمار،  .إيتمار حيث قتلت عائلة من خمسة أفراد
وبين اإلسرائيليين . جزيؤيدون تخفيف اإلجراءات األمنية في الضفة مثل إزالة الحوا% 33يعارضون و

يؤيدون أفعال المستوطنين التي تهدف لتدمير ممتلكات الفلسطينيين وإغالق % 16يعارضون و% 74
  .رداً على إزالة بؤر استيطانية من قبل الحكومة اإلسرائيلية) "إشارة الثمن"المعروفة باسم (الطرق 
 ورجال الشرطة اإلسرائيلية خالل إخالء من اإلسرائيليين أن أفعال المستوطنين ضد الجنود% 66ويعتقد 

 /ثانيالاستطالعنا في تشرين . بؤرة مزرعة جلعاد في الضفة يشكل تهديداً أو تهديداً خطيراً للديمقراطية
من اإلسرائيليين بأن أفعال المستوطنين هذه تشكل تهديداً % 74 اعتقدت نسبة من 2002نوفمبر 

  .ا ال تشكل تهديداًأنه% 21للديمقراطية فيما قالت نسبة من 
من اإلسرائيليين أن الحكومة اإلسرائيلية ليست صارمة في فرض حكم القانون في % 54ويرى 

 نوفمبر /ثانيالفي استطالعنا في تشرين . أنها صارمة بشكل كاف% 34 فيما قالت نسبة من "المناطق"
 اإلسرائيليين أن من% 41أن الحكومة صارمة فيما قالت نسبة من % 53اعتقدت نسبة من  (2002
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من اإلسرائيليين تبني الحكومة اإلسرائيلية سياسة ضد عناصر % 63ويؤيد  .الحكومة ليست صارمة
 مثل أولئك الذين يطلقون النار على مزارعي أشجار الزيتون الفلسطينيين "المناطق"إسرائيلية متطرفة في 

 /ثانيال استطالعنا في تشرين في. يعارضون ذلك% 30حتى لو أدى ذلك لمواجهات مع المستوطنين 
  .أنها تعارضها% 24يؤيدون سياسة كهذه فيما قالت نسبة من % 70 وجدنا أن 2002نوفمبر 

وبعد قيام الواليات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس األمن : إدارة الصراع ومبادرات السالم
من الفلسطينيين العودة أو استمرار % 57من اإلسرائيليين و% 47ضد االستيطان اإلسرائيلي، يتوقع 

من الفلسطينيين استمرار بعض العمليات % 52من اإلسرائيليين و% 83كما ويتوقع . المفاوضات
  .المسلحة أيضاً

ع حماس لو كان ذلك ضرورياً من أجل  إجراء محادثات ماإلسرائيليينمن % 41ويعارض % 54ويؤيد 
من الجمهور اإلسرائيلي أن أغلبية % 53رغم ذلك تعتقد نسبة من . التوصل لحل وسط مع الفلسطينيين

  .فقط يعتقدون أن األغلبية تؤيد ذلك% 31اإلسرائيليين تعارض إجراء محادثات مع حماس و
من الفلسطينيين % 56و) أو السعودية(المبادرة العربية % 13من اإلسرائيليين ويؤيد % 56ويعارض 
يعارضون هذه المبادرة التي تدعو العتراف عربي بإسرائيل وتطبيع للعالقات معها بعد % 41يؤيدون و

تدعو المبادرة .  وبعد قيام دولة فلسطينية1967أن تنهي احتاللها لألراضي العربية التي احتلتها عام 
ية المحتلة أي من قطاع غزة والضفة بما في ذلك القدس إسرائيل لالنسحاب من كافة األراضي العرب

وهضبة الجوالن وإلى قيام دولة فلسطينية، ويتم حل مشكلة الالجئين من خالل مفاوضات للوصول 
في المقابل، تعترف كافة الدول . 194لتسوية عادلة ومتفق عليها على أساس قرار األمم المتحدة رقم 

. د آمنة وتوقع اتفاقات سالم معها وتقيم عالقات دبلوماسية طبيعية معهاالعربية بإسرائيل وبحقها في حدو
  . قريبة من هذه النتائج لدى الطرفين2010 ديسمبر /ولاألوكانت النتائج التي حصلنا عليها في كانون 

وعن استعداد الطرفين للقبول باعتراف متبادل بالهوية كجزء من تسوية دائمة وبعد التوصل لحل لكافة 
من اإلسرائيليين يؤيدون اعترافاً % 52وجد االستطالع الحالي أن . ا الصراع وقيام دولة فلسطينيةقضاي

أما % 36متبادالً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني فيما عارض ذلك 
  %.50والمعارضة % 48بين الفلسطينيين فبلغت نسبة التأييد 

أنها غير قلقة أنها أو أفراد % 41أنها قلقة وتقول نسبة من % 54 نسبة منوبين اإلسرائيليين تقول
أسرتها قد يتعرضون لألذى على يد عربي في حياتهم اليومية وذلك بشكل متطابق مع استطالعنا السابق 

غير قلقين من أنهم أو % 30قلقون و% 70أما بين الفلسطينيين فإن نسبة من .  ديسمبر/ولاألفي كانون 
فراد أسرتهم سيتعرضون لألذى على أيدي إسرائيليين في حياتهم اليومية أو أن أرضهم سيتم أحد أ

 ديسمبر قالت نسبة من /ولاألفي استطالعنا السابق في كانون .  أن بيوتهم سيتم هدمهاأومصادرتها 
  .أنها ليست قلقة% 25من الفلسطينيين أنها قلقة وقالت نسبة من % 75

ة اإلحساس بالتهديد عالية لدى الطرفين فيما يتعلق بتصورات كل طرف  نسبأن النتائج وأظهرت
 هي توسيع "إسرائيل"من الفلسطينيين أن أهداف % 60ويعتقد.لألهداف بعيدة المدى للطرف اآلخر

النسبة األكبر من . حدودها لتصبح من نهر األردن حتى البحر المتوسط وطرد السكان العرب
  ."إسرائيل" أهداف الفلسطينيين على المدى البعيد هو احتالل تعتقد أن%) 34(اإلسرائيليين 

  7/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   خليجية بماليين الدوالرات في القدساستثماراتتخوف إسرائيلي من  .48
 استثمارات كشفت مصادر فلسطينية واسعة اإلطالع في مدينة القدس، اليوم الخميس، عن :القدس المحتلة
وقالت المصادر في تصريحات ". ل خليجيين في مدينة القدس، قدرت بماليين الدوالراتلرجال أعما
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 مدينة القدس وقاموا إلىخاصة لوكالة قدس نت لألنباء بأن رجال أعمال من دول خليجية قدموا مؤخراً 
  في المدينة التي تشهداالستثماربشراء عقارات وأراضي فلسطينية في القدس، وذلك لحمايتها لغرض 

  .  أحياء سكنية بأكملهااستهدف "إسرائيل" تقوم به تهويداً خطيراً
 تبين أن ثلث العقارات الموجودة في المدينة اقتصاديةبأنه بناء على إحصائيات " وأضافت المصادر

المقدسة هي ملك لرجال وشركات أعمال خليجية وخاصة من دولة اإلمارات العربية وقطر والسعودية، 
  . من العمارات قيد اإلنشاء تعود لرجل أعمال خليجي في قلب مدينة القدسوأن هناك العديد 

  7/4/2011، وكالة قدس نت لألنباء
  
  

  2010ستعرض الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية نهاية ياإلحصاء الفلسطيني  .49
 استعرضت عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية نهاية عام

 من واقع بيانات المسوح التي أجراها اإلحصاء والسجالت اإلدارية، وذلك عشية اليوم العالمي 2010
  :واستعرضت عوض الواقع الصحي على النحو التالي  .7/4/2011للصحة الذي يصادف يوم الخميس  

 76ة بلغ أشارت البيانات إلى أن عدد المستشفيات العاملة في األراضي الفلسطيني: الخدمات الصحية
وأشارت البيانات . 1.26 مواطن في األراضي الفلسطينية 1000لكل  في حين بلغ معدل األسرة . مشفى

، حيث يشرف 2010 بداية عام  صحياً مركزا665ًالرعاية الصحية األولية بلغ  إلى أن عدد مراكز 
ولية، بينما تشرف من المراكز وعيادات الرعاية الصحية األ% 62القطاع الحكومي على إدارة نحو 

من هذه المراكز، أما وكالة الغوث فتشرف على % 30المنظمات غير الحكومية على إدارة ما يقارب 
   .منها% 8إدارة ما يقارب 

 مولود لكل 4.2بلغت معدالت الخصوبة في األراضي الفلسطينية  :انخفاض على معدالت الخصوبة
 5.9خالل السنوات العشر األخيرة، حيث كانت % 28.8وقد انخفضت هذه المعدالت بمقدار . امرأة

  .2000مولود لكل امرأة عام 
 لكل ألف والدة 20.6بلغت معدالت وفيات الرضع : انخفاض في معدالت وفيات األطفال والرضع أيضاً

خالل السنوات العشر % 19.2وقد انخفضت هذه المعدالت بمقدار . حية في األراضي الفلسطينية
من جانب آخر بلغ معدل وفيات األطفال دون . 2000 والدة حية عام 25.5الماضية؛ حيث كانت 

% 13وقد انخفضت هذه المعدالت حوالي .  لكل ألف والدة حية في األراضي الفلسطينية25.1الخامسة 
  .2000 لكل ألف والدة حية عام 28.7خالل السنوات العشرة الماضية؛ حيث كانت 

 سنة فأكثر مصابون بمرض 18من األفراد % 18.2: لمزمنةارتفاع على نسب اإلصابة باألمراض ا
وبلغت هذه النسب بين الذكور واإلناث في األراضي . مزمن واحد على األقل في األراضي الفلسطينية

عما كانت عليه في % 58.2وقد ارتفعت هذه النسبة بمقدار . على التوالي% 20.2و% 16.3الفلسطينية 
بين الشباب في % 2.8وبلغت هذه النسب . 2000عام % 11.5كانت السنوات العشرة الماضية؛ حيث 

 سنة فأكثر في 60من كبار السن % 70.6بالمقابل فان .  سنة في األراضي الفلسطينية29-15العمر 
  .األراضي الفلسطينية مصابون بمرض مزمن واحد على األقل

 سنة 18من األفراد % 21.8:  سنة فأكثر مدخنون، والنسب في انخفاض18أكثر من خمس األفراد 
خالل % 21.0وقد انخفضت نسبة انتشار التدخين بمقدار . فأكثر في األراضي الفلسطينية مدخنون

 سنة في 29-15من الشباب في العمر % 15.0يذكر أن %. 27.5السنوات العشر األخيرة، حيث كانت 
ين بين كبار السن الذكور وأن التدخ. إناث% 0.7ذكور مقابل % 28.7األراضي الفلسطينية يدخنون، 

بين % 30.1من كبار السن يدخنون، % 15 مرة، إذ أن حوالي 11يفوق مثيالته بين اإلناث بحوالي 
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خالل % 17.6وقد انخفضت نسبة التدخين بين كبار السن بمقدار . بين اإلناث% 2.7الذكور مقابل 
  .2000عام % 18.2السنوات العشرة األخيرة، حيث كانت 

 السيدات الحوامل مصابات بفقر الدم، وما يزيد عن خمس النساء غير الحوامل مصابات أكثر من ربع
 سنة في األراضي الفلسطينية يعانين من فقر 49-15من النساء الحوامل في العمر % 26.7: بفقر الدم

من جهة أخرى بلغت نسبة اإلصابة بفقر الدم بين . 2002عام % 31.1في حين كانت هذه النسبة . الدم
  .2002عام % 34.8مقابل % 21.6 سنة غير الحوامل في األراضي الفلسطينية 49-15النساء 

من النساء المتزوجات في العمر % 52.5: ارتفاع في معدالت انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة
وقد ارتفعت هذه النسبة بمقدار .  سنة في األراضي الفلسطينية يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة15-49

  .2000عام % 51.4خالل السنوات العشر األخيرة، حيث كانت % 2.1
من الوالدات في األراضي الفلسطينية تمت في المنازل % 0.6: انخفاض على نسبة الوالدات غير اآلمنة

خالل السنوات العشر % 88.4يذكر أن هذه النسبة قد انخفضت بمقدار . أو في مكان آخر غير آمن
  .2000م عا% 5.2األخيرة، حيث كانت 

في األراضي الفلسطينية من % 16.7بلغت نسبة الوالدات القيصرية : الوالدات القيصرية في ازدياد
تقريبا خالل السنوات العشرة % 90يذكر أن نسبة الوالدات القيصرية ارتفعت بمقدار . مجمل الوالدات

  .2000عام % 8.8األخيرة، حيث كانت 
 شهراً في 59-6من األطفال في العمر % 19.4: فقر الدم شهرا مصابون ب59-6حوالي خمس األطفال 

  .2002عام % 38.0األراضي الفلسطينية مصابون بفقر الدم، علما أن هذه النسبة كانت 
من األطفال دون الخامسة في األراضي الفلسطينية % 95.8: ارتفاع على نسب انتشار الرضاعة المطلقة

بالمقابل بلغت نسبة انتشار .  شهرا13ًضاعة الطبيعية وبلغ متوسط فترة الر. رضعوا رضاعة طبيعية
وارتفعت هذه . في األراضي الفلسطينية% 26.2 شهور 5-0الرضاعة الطبيعية المطلقة بين األطفال 

  .2000عام % 16.7تقريبا، حيث كانت % 57.0النسبة خالل السنوات العشرة األخيرة بمقدار 
من األطفال دون الخامسة % 10.6: وء تغذية مزمن طفل يعانون من س100 طفل من كل 11حوالي 

وقد ارتفعت نسبة اإلصابة بسوء التغذية المزمن بين . في األراضي الفلسطينية يعانون من قصر القامة
  .2000عام % 7.5خالل السنوات العشر األخيرة، حيث كانت % 41.3األطفال بمقدار 

  6/4/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
  

  ردن يجدد رفضه تعيين سفير في تل أبيباأل .50
ـ        قالت:  وكالة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة    "  مصادر إسرائيلية مطلعة، الخميس، في تصريحات لـ

هناك إتصاالت عالية المستوى جرت األسبوع المنصرم وال زالت بين الحكومتين           " وكالة قدس نت لألنباء   
زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال مبعوث كبيـر إلـى          األردنية واإلسرائيلية حيث بادر رئيس الو     

الـى  " الميـاه " العاصمة األردنية عمان للقاء مسؤولين أردنيين مقربين من الملك عبد اهللا الثاني، إلعادة              
مجاريها في العالقات الدبلوماسية المتوقفة بين البلدين منذ أن غادر سفير األردن لدى تـل أبيـب علـي       

  ". يوليو العام الماضي، ورفض األردن إرسال سفير أخر، أو تعيين قائماً بأعمال السفارة/موزالعايد في ت
بأن األردن وجهت تحذيراً إلسرائيل بأن التمادي في التعرض للمقدسات التي تقع تحت             " وأكدت المصادر 

ـ             ي وقعهـا العاهـل     وصاية أردنية، ستعرض العالقات الثنائية إلى حد النهاية، ونسف إلتفاقية السالم الت
  "". وادي عرابة"الراحل حسين بن طالل وسميت إتفاقية 
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السبب الرئيسي والمباشر وراء الرفض االردني لتعيين سفيراً في تل أبيب يعـود             " وأوضحت المصادر   
الى رفض إسرائيل التعاطي مع المطالب األردنية بوقف كافة أعمال اإلستيالء على العقارات المقدسـية،               

  ". سة إسرائيل في القدسوكذلك سيا
  7/4/2011، وكالة قدس نت

 
  األردن يؤكد رفضه النشاطات االستيطانية واإلستفزازات االسرائيلية .51

بحث وزير الخارجية ناصر جودة امس مع نائب المبعوث األميركي لعملية الـسالم فـي               : بترا–عمان  
قة السـيما الجهـود التـي تبـذلها         الشرق األوسط السفير ديفيد هيل اخر التطورات التي تشهدها المنط         

وشـدد وزيـر     .األطراف الدولية واإلقليمية بهدف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين         
الخارجية خالل اللقاء على إدانة األردن ورفضه القاطع للنشاطات االسـتيطانية اإلسـرائيلية وخاصـة               

را، وما تقوم به إسـرائيل مـن  إجـراءات أحاديـة             اإلجراءات االستيطانية التي تم اإلعالن عنها مؤخ      
. استفزازية وممارسات غير قانونية في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة وباألخص في القدس الـشرقية             

وبين وزير الخارجية أن تلك الممارسات تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق السالم مشددا في الوقـت نفـسه                  
  . لهاعلى ضرورة الوقف الفوري والكامل

 7/4/2011، الرأي، عمان
 

  رعاية األردن لألوقاف اإلسالمية في القدس هدفها المحافظة على عروبتها: وزير األوقاف .52
أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبدالرحيم العكور لدى لقائه في مكتبه            :  بترا –عمان  

كتور محمود الهباش والوفد المرافق إن رعايـة        امس األربعاء، وزير األوقاف في السلطة الفلسطينية الد       
األردن لألوقاف اإلسالمية في القدس تهدف للمحافظة على الوجه العربي واإلسالمي لها وهي عهدة فـي   

  .عنق األردن حتى تعود القدس ألهلها
 7/4/2011، الدستور، عمان

  
  مطار بيروت في إسرائيلية الصنع طائرة هبوط": األخبار" .53

 قادمـة مـن    في مطار بيروت أول من أمساإلسرائيلّية الصنع» Gulfstream G200«طائرة هبطت 
يـوم  ، وكانت هذه الطائرة هبطت       عند العاشرة صباحاً من يوم أمس إلى ماليبو        وعادت وانطلقت الرنكا،  

أثارت بلبلة ورفعت تساؤالت كثيرة في شأن مدى احترام قوانين مقاطعة البـضائع             وقد  الجمعة الماضي   
  . رائيلّيةاإلس

وكان مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة االقتصاد والتجارة قد رّد على خبر الهبوط األّول للطائرة بـأّن                 
 نيسان الجاري، موعد اجتماع المكتـب الرئيـسي لمقاطعـة المنتجـات             26بتّ الموضوع ينتظر حتّى     

الـشركات ذات   «رة تُصنّف بـين     اإلسرائيلّية الذي تستضيفه دمشق، نظراً إلى أّن الشركة المصنّعة للطائ         
ويشار هنا إلى أّن مهلة ستة أشهر ُأعطيت للمكاتـب          . ، وفقاً ألحكام مقاطعة إسرائيل    »األوضاع الخاّصة 

  .اإلقليمّية لجمع المعلومات الالزمة عن الطائرة وتزويد المكتب الرئيسي بها
  7/4/2011، االخبار، بيروت

  
   أساساً ألية مصالحة67فلسطينية على حدود القاهرة تسعى العتماد هدف إقامة دولة  .54

قالت مصادر سياسية موثوقة إن القيادة المصرية طالبت قيادة حركة حماس باإلجابـة عـن                :حسن جبر 
  .ثالثة أسئلة تتعلق بقضايا الوضع السياسي والمقاومة والمصالحة
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ـ    ما تـراه كهـدف سياسـي       أن القيادة المصرية دعت حماس إلى تحديد        " األيام"وأكدت المصادر ذاتها ل
 إلـى جانـب تأكيـد       1967التفاق المصالحة المنشود وإمكانية اعتماد هدف اقامة دولة على حدود العام            

، كما طالبتها باإلجابـة عـن حقيقـة فهمهـا           "في إطار التوافق الوطني   "المقاومة باعتبارها حقا مكفوال     
   .للمصالحة وما تريده منها

  .دت بتقديم أجوبة عن األسئلة المطروحة في أقرب وقت ممكنوأشارت المصادر إلى أن حماس وع
ووفقاً للمصادر نفسها فإن القيادة المصرية معنية بتغيير أولوية الخطاب الفلسطيني ليتم اعتماد هدف إقامة               

 باعتباره أساس أية مصالحة قد تتم في الساحة الفلسطينية، كما ترغـب             1967دولة فلسطينية على حدود     
كيد على حق المقاومة للشعب الفلسطيني باعتباره حقاً مكفوالً شريطة أن يتم في إطار توافق               مصر في التأ  

  .وطني فلسطيني
  7/4/2011، األيام، رام اهللا

  
  
  

   لبحث المصالحة وتهديدات العدو الصهيوني فلسطينيةدعو شخصيات وفصائلتمصر  .55
هرة ستـستقبل عـددا مـن الوفـود         أكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى أن القـا        : القاهرة

الفلسطينية المختلفة خالل األيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الخارجية المصرية ستوجة الدعوات لعـدد               
  .من الشخصيات والفصائل للحضور إلى القاهرة في لقاءات منفردة

 منيب المصري ووفد    وقالت المصادر إن القاهرة ستوجه أول هذه الدعوات إلى رجل األعمال الفلسطيني           
من لجنة المصالحة الذي يرأسه، ثم إلى وفد من حركة الجهاد برئاسة األمين العام للحركة رمضان عبـد                  
اهللا شلح، وتختتمها بدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث عملية دفع المصالحة               

  .الوطنية الفلسطينية
لوفود الفلسطينية يأتي في إطار الجهد المصري إلنقـاذ عمليـة           وركزت على أن استقبال القاهرة لكافة ا      

المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، والتباحث حول طبيعة التعامل مع تهديدات العدو الـصهيوني فـي               
  .المرحلة المستقبلية

  6/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   لسفن إيرانية في قناة السويسبعدم التعرض" إسرائيل"أنذرنا : المجلس العسكري المصري .56
إن هنـاك   "أكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري، عضو المجلس األعلى للقوات المـسلحة،             : القاهرة

العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر، وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها ألطماع وأهـداف              
هرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعـة منهـا عبـور          الفتًا النظر إلى أنه خالل الفترة الماضية ظ       ". رئيسية

القطعتين البحريتين اإليرانيتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما في القناة، غير أن القـوات               
المسلحة وجهت إنذرا مفاده بأن التعرض ألية قطعة بحرية داخل المياه اإلقليمية المـصرية يعـد تعـديا                  

  .، على حد تعبيره"وهو إنذار جاء التجاهات متعددة. نيفسافرا، وسيكون له مردود ع
إن مصر لديها الكثير مـن األوراق       "وحول ملف مياه النيل، قال عضو المجلس األعلى للقوات المسلحة           

  ".التي تؤكد مصداقيتها، وأحقيتها فى الحصول على مكتسباتها من نهر النيل
  6/4/2011قدس برس، 

  
  يا بقصف بورتسودان جوا رسم"إسرائيل" تتهم السودان .57
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وجه السودان أصابع االتهام رسميا إلسرائيل بتوجيه ضربات جوية مـساء أول            :  فايز الشيخ  - الخرطوم
من أمس على مدينة بورتسودان الواقعة على الساحل الغربي للبحر األحمر وسط تضارب حول إن كان                

كومة، أو عبر طائرات مثلما تشير      القصف الجوي عبر صواريخ من داخل البحر األحمر كما أشارت الح          
روايات السكان المحليين فيما أكدت السلطات مقتل اثنين في عملية القصف التي تزامنـت مـع تقـارير                  
إسرائيلية حول تسريب أسلحة من ليبيا عبر السودان لحزب اهللا في لبنان، وتورط اإليرانيين في عمليات                

  .»الجرثومية«تهريب األسلحة 
توفرت لدينا مؤشـرات    «جية السوداني علي كرتي في مؤتمر صحافي أمس بالخرطوم          قال وزير الخار  و

، ونفى كرتي وجـود أي      »منذ اللحظة األولى بأن من قام بذلك هي إسرائيل، واآلن تأكدنا تماما من ذلك             
شخص فلسطيني بين الضحايا مثلما راجت إشاعات بذلك، في وقت لم يكشف عن هوية بقيـة ضـحايا                  

  .القصف الغامض
 7/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  
  

  تدين االستيطان في القدس" المؤتمر اإلسالميمنظمة " .58
أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو قرار الحكومة اإلسرائيلية             : رام اهللا 

ي في المدينـة عـدواناً       وحدة استيطانية في القدس الشريف، معتبراً استمرار التوسع االستيطان         942بناء  
  .خطيراً وحرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

وأكد أوغلو أن استمرار إسرائيل في ممارساتها غير القانونية، يهدف إلى عزل القدس عـن محيطهـا،                 
وخلق وقائع جديدة على األرض من خالل بناء المستوطنات ومصادرة األراضي، وهدم المنازل وطـرد               

واعتبر ذلك تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية        . لسطينيين، واإلمعان في سياسات التهويد    الف
ودعا اللجنة الرباعية، والمجتمع الدولي إلى التدخل من أجـل وقـف كافـة أشـكال                . واتفاقيات جنيف 

  .االستيطان
  7/4/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  فع حصار غزةوزير خارجية النمسا يطالب بر .59

فـي  ) 4-6( وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندليجر في مؤتمر صحفي عقده اليوم األربعـاء              قال: غزة
مشددا على أنه ال يمكن استمرار تحمل معاناة الـسكان          " حصار غزة يجب أن ينتهي    "مقر األونروا بغزة    

ته تتلخص في ضرورة أن يقـوم       ولفت إلى أنه خرج باستنتاجات هامة من لقاءا        .الفلسطينيين في القطاع  
االتحاد األوروبي بمبادرة من أجل إنهاء حصار غزة وإقناع دول االتحاد األوروبي لألخذ بموقف موحد               

  .تجاه استمرار معاناة السكان الفلسطينيين
 6/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  جب أن يزول من الوجودتقرير غولدستون ي: المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة .60

قالت المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة سوزان رايس إن تقرير غولدسـتون حـول الحـرب                 
يزول عن الوجود بعد تراجع القاضي غولدستون عـن         "يجب أن   "اإلسرائيلية في قطاع غزة قبل عامين       

ـ   وأضافت الـسفيرة    ". تعمل في هذا االتجاه   ، مؤكدة أن الواليات المتحدة س     )إسرائيل(استنتاجاته بالنسبة ل
رايس في جلسة استماع عقدتها إحدى لجان الكونغرس األميركي أن الواليات المتحـدة تـسعى لكـي ال           
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يكون تقرير غولدستون محل نقاش في مجلس حقوق اإلنسان أو في الجمعية العامة لألمم المتحدة أو فـي   
  . أي منبر دولي أخر

  7/4/2011 ،موقع فلسطين أون الين
  

  بناء دولة فلسطينية يتطلب التركيز على أنظمة المؤسسات الوطنية: البنك الدولي .61
اكد البنك الدولي ان بناء دولة فلـسطينية يتطلـب التّركيـز علـى أنظمـة                :  زكي ابو الحالوة   -القدس  

مة لتعزيز اإلنتاجية   وتحقيقاً لهذا الهدف، فإّن الكثير من مشاريع البنك تشمل بناء أنظ          . المؤسسات الوطنية 
  .وتقوية القدرات

تقوية إدارة أنظمة المعلومات في الـضفة الغربيـة         «ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان         
نظام الحماية االجتماعية الوطني الفلسطيني التابع لوزارة الشؤون        : فان هذه األنظمة تشمل   » وقطاع غزة 

  .ويل المبالغ النقدية إلى الفقراءاالجتماعية، والذي يقوم بتيسير آلية تح
واشار البنك الدولي الى ان إدخال نظام الحماية االجتماعية الوطني الفلسطيني عمَل على تمكـين وزارة                
الشؤون االجتماعية من استخدام قاعدة بيانات موّحدة للحماية االجتماعية، مما أّدى إلـى القـضاء علـى                 

واكد البنك الدولي انـه جـرى       . ث دفعات مزدوجة للمستفيدين   وخطر حدو ) القيود(ازدواجية السجالت   
تصميم نظام المعلومات اإلدارية المالية المتكامل بهدف تزويد مسؤولي البلديات ووزارة الحكم المحلـي              

  . بالمعلومات الضرورية والالزمة لتنفيذ عمليات صنع القرار، والتخطيط والتقويم بطريقة فّعالة
 7/4/2011، الرأي، عمان

 
  أشتون تعرب عن خيبة أملها من بناء وحدات استيطانية جديدة .62

إزاء » خيبـة أملهـا   «عبرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشتون عن         :  فتحي صّباح  -غزة  
في مدينة القدس   » غيلو« وحدة سكنية في مستوطنة      900مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء أكثر من        

يعتبر األنـشطة   «جددت اشتون التأكيد على الموقف التقليدي لالتحاد األوروبي الذي          و. الشرقية المحتلة 
االستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الـدولي وأنهـا                 

 حتى يكون هنـاك سـالم     «ورأت أشتون أنه     .»تقوض الثقة بين الطرفين وتشكل عقبة في طريق السالم        
  .»حقيقي ال بد من العثور على طريقة إليجاد حل لوضع القدس باعتبارها عاصمة مستقبلية للدولتين

  7/4/2011، الحياة، لندن
  

   بتحقيق حرية الصحافة  الفلسطينيةتدعو الدول المانحة لربط مساعدات السلطة" رايتس ووتش" .63
ضايقات الحادة من قبـل أجهـزة أمـن          اليوم إن الم   ، في تقرير،  قالت هيومن رايتس ووتش   : )رام اهللا، (

السلطة الفلسطينية وحماس والتي استهدفت الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كـان              
في تقريرها الجديد، تدعو هيـومن رايـتس ووتـش الـسلطات            . لها أثر على شل وتقييد حرية التعبير      

 على االنتهاكات الممنهجـة والجـسيمة ودعـت         الفلسطينية في الضفة والقطاع إلى محاسبة قوات األمن       
المانحين األجانب للسلطة الفلسطينية إلى ربط تقديم المساعدات لقوات األمن، باتخاذ إجراءات ملموسـة              

  .للمحاسبة
 6/4/2011موقع هيومن رايتس ووتش، 

  
  وسطرئيس اإلستخبارات العسكرية الصهيونية السابق حول الثورات في الشرق األ مداخلة يدلين .64

جـيش الـدفاع    "عاموس يدلين من    ) احتياط(، ألقى في معهد واشنطن اللواء       2011مارس  / آذار 30في  "
. المحاضرة التذكارية السنوية الرابعة على اسم زيئيف شيف حول األمن في الشرق األوسط            " اإلسرائيلي
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مؤخراً بعد أن خدم فـي      واللواء يدلين هو زميل كاي الجديد لشؤون األمن القومي اإلسرائيلي، وقد تقاعد             
فترة دامت أكثر من أربعين عاماً، شملت خالل الـسنوات الخمـس الماضـية              " جيش الدفاع اإلسرائيلي  "

  ".وفيما يلي موجز المقررة لمالحظاته. منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية
سرائيلي الراحـل   لقد نظم معهد واشنطن المحاضرة التذكارية على اسم زيئيف شيف تكريماً للصحفي اإل            

  .2007زيئيف شيف الذي كان زميل المعهد لفترة طويلة والذي وافته المنية عام 
هو بال شك أهم حدث وقع في الشرق األوسط منذ الـسبعينيات مـن              " الربيع العربي "على الرغم من أن     

لمبكـر جـداً    ومن ا .  إال أننا ال نفهم مساره حتى اآلن       -- وله أهمية كبرى إلسرائيل      --القرن الماضي   
وعالوة على ذلـك،    . التنبؤ بتبعات االنتخابات المصرية، أو الحرب في ليبيا، أو االضطرابات في سوريا           

 بالكاد قـد    -- إيران والمملكة العربية السعودية      --اإلقليميتين األهم في المنطقة     " القوتين العظمتين "إن  
  .تأثرتا من هذه االضطرابات

. تبة عن الثورة التي تجتاح المنطقة، يجب أن نحلّل كل دولة علـى انفـراد              ومن أجل تقييم التبعات المتر    
علينا أن ال نفترض أن تأثير الدومينو سوف يترسخ، ألن كل دولة تواجه تحديات وانقسامات وسـياقات                 

وفي حين تعاملت بعض الدول مع المظاهرات بإقالة مسؤولين، أرسلت أخـرى قـوات              . تاريخية مختلفة 
  .شوارع، بينما دفعت دول أخرى المليارات لمواطنيها لقمع رياح التغييرعسكرية إلى ال

ومن المرجح أن يقوم كـل مـن        . وعالوة على ذلك، هناك خالف أساسي حول األفكار المفاهيمية للثورة         
وفي المقابـل، يحـتفظ   . بأنه انتصار للثورة اإلسالمية  " الربيع العربي "وطهران بوصف   » القاعدة«تنظيم  

ومع ذلك،  . سوري بالفكرة القائلة أن الثورات قد جاءت تعبيراً لمعارضة قيام سالم مع إسرائيل            التصور ال 
فلعل التصور األكثر دقة هو ذلك الذي تحمله الشعوب العربية والمتمثل بتطلعها إلى العدالة، والحريـة،                

حق للعرب وضـع    وبطبيعة الحال، تحتاج الديمقراطية إلى بعض الوقت لكي تتطور، وي         . ومستقبل أفضل 
  .خطط لنماذج ديمقراطية تناسب تاريخ بالدهم الخاص وتقاليدها

ثورة بال قيادة، وال يزال العالم ينتظر ظهـور أولئـك القـادة الـذين               " الربيع العربي "وحتى اآلن، يبقى    
 لكن  "الربيع العربي "ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن عدداً من البلدان قد انضمت إلى             . سيحددون مستقبلها 

وبالفعل، دفعت لبنان، والعراق، والشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً عن         . ليس لديها الحماس للقيام بثورة فعلية     
المواجهات التي دارت بين فصائلها المحلية وهذه الشعوب ليست على استعداد للتضحية باستقرارها عـن             

  .طريق تجديد هذه االضطرابات
أوالً، إن الثـورات    . ت سابقة على العديد من الدروس والتحـذيرات       ومن الناحية التاريخية، تحتوي ثورا    

وفي مثل تلـك    . 1979، وإيران عام    1917، وروسيا عام    1789يمكن خطفها كما حدث في فرنسا عام        
الحاالت، غالباً ما تكون الموجة األولى من الثورة بمثابة انتفاضة شعبية مستوحاة من النوايا الحسنة، بيد                

وبالتالي، يجب أن نكـون     . لثانية زعيماً يبرهن أنه حتى أكثر قمعية من النظام الذي سبقه          تجلب الموجة ا  
  .ثورة مضادة" الربيع العربي"حذرين أن ال تكون الموجة الثانية من

عـام  " ربيـع "فعلى الرغم مـن أن      . ثانياً، إن التغيير الجوهري قد يصبح ظاهراً فقط على المدى البعيد          
د فشل على المدى القريب، إال أن األفكار الليبرالية والوطنية التي ولدت من تلك               في أوروبا كان ق    1948

  .الحركة قد أثرت على مسار التاريخ األوروبي طوال القرن العشرين
ثالثاً، إن تحليالتنا وتوقعاتنا يجب أن تأخذ في االعتبار رواية النفوذ الذي ال يمكن التنبؤ بـه حتـى اآلن                    

وعلى الرغم من أن الثورة التي بدأت عن طريـق          . ئل االعالم االجتماعية والشاملة   والذي تتمتع به وسا   
تسمح بقيام اتصاالت سريعة بصورة يصعب تـصديقها وتـستطيع          " فيسبوك"موقع التواصل االجتماعي    

 أسرع بكثير من قابلية الحكومات على اتخاذ القرارات وتعبئة          --حشد الناس في الشوارع بأعداد كبيرة       
  . إال أنها ليست ظاهرة يمكن وحدها أن تقرر مصير الثورة--ا قواته



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2108:         العدد       7/4/2011 الخميس :التاريخ

ال يمكن إلسرائيل أن تبقى غير مبالية لعملية الدمقرطة التي تشجع تبني قيم             . رابعاً، من المهم عدم الهلع    
 حتـى لـو تبـدو هـذه         -- الحرية والعدالة وسيادة القانون والديمقراطية       --تؤيدها إسرائيل أال وهي     

وبما أنه نادراً ما تدخل الدول الديمقراطية في حروب مع بعـضها            . طرة على المدى القريب   التغييرات خ 
. البعض، تشكل عملية التحول الديمقراطي العربي بصورة عامة تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة إلسـرائيل             

  :ئيلوهناك عدد من الفرص األخرى التي يمكن أن تكون لها أيضاً آثار إيجابية بالنسبة إلسرا
وفي حين  . يتنامى اإلدراك في الشارع العربي بأن إسرائيل ليست المشكلة األساسية في الشرق األوسط            • 

يواجه العالم العربي مشاكله الخاصة به، بدأ يرى أن العلل اإلقليمية لن تتوارى عن األنظار ببساطة، إذا                 
  .ما تم فقط حل القضايا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 --ن السوريون يدركون أن مستقبل بالدهم يكمن في تحقيق انفتاح سياسـي وإحـالل الـسالم                 إذا كا • 
 فبإمكـانهم أن يحفـزوا      --ومنظمات إرهابية أخرى    » حزب اهللا «عوضاً عن التوكؤ على إيران ودعم       

  .حدوث تدهور في محور التطرف في المنطقة
ن، فعندئذ يمكن التغلب على المشكلة األولى التي        واألهم من ذلك كله أنه إذا ما انتشرت الثورة إلى إيرا          • 

  .تواجه إسرائيل والشرق األوسط
إن . وبالرغم من هذه الفرص، يجب على إسرائيل أن تواصل دراسة النتائج األقل تفضيالً واالستعداد لها              

ـ       . األول من بين هذه التهديدات هو العودة إلى المواجهة العنيفة مع مصر            ن وعلى الرغم مـن أن أي م
البلدين ال يريد تجدد إراقة الدماء أو إعادة تخصيص الموارد ألغراض الدفاع، يجب على إسـرائيل أن                 

  .تقوم بدراسة هذه اإلمكانية لكي تبقى مستعدة
. والثاني هو التهديد الذي يشكله عدم االستقرار المحتمل في األردن التي تشاركها إسرائيل أطول حدودها              

  .المنطقة حتى اآلن، اهتماماً باحتياجات شعوبها، وصمدت أمام ضغط الثورةومع ذلك، فقد أبدت ممالك 
والثالث، يجب على إسرائيل أن تبقى حذرة من ميل األنظمة العربية إلى تصدير مشاكلها إلى إسـرائيل،                 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحاول سوريا تحويل االنتبـاه عـن االضـطرابات              . سواء بالقول أو القوة   
إثارة صراع في شـمال     » حزب اهللا «ة، بقيامها بأعمال عنف في مرتفعات الجوالن أو طلبها من           الداخلي
  .إسرائيل

فعلـى سـبيل    . والرابع، ستكون إسرائيل مهددة إذا أدت أي من هذه الثورات إلى قيام حالة من الفوضى              
ـ               ل غيـر مـسمى،     المثال، إذا ما تم حل الحكومات المصرية والسورية واألردنية أو إضعافها إلـى أج

فبإمكانها أن تفقد السيطرة على الترسانات العسكرية التي تشمل في بعض الحاالت صـواريخ باليـستية                
  .وأسلحة كيماوية

ومن ناحية صياغة السياسة اإلسرائيلية، إن أولى تداعيات هذه الدروس والتي يجب أن تأتي في المقـام                 
وال تـستفيد   . العتراض والتدخل على حـد سـواء      يتجنب ا " استراتيجيات سلبي "األول هي اتخاذ موقف     

يجب على إسرائيل أن تكـون حـذرة    . إسرائيل من فرض نفسها في عملية هي ليست فيها محور الهدف          
، ال سيما إذا كانت هـذه األعمـال         »حماس«أو  » حزب اهللا «أيضاً في استجاباتها الستفزازات إيران أو       

  .مجتمع معين، مثل لبنان أو غزةتهدف إلى تحويل االنتباه عن االضطرابات في 
وبطبيعة الحال، ال بد من رسم خطوط في مكان ما، وإذا ما ُأجبرت إسرائيل علـى اتخـاذ إجـراءات،                    

كما يجب عليها أن تواصل التخطيط على المدى الطويل، وتحافظ على           . ستحتاج أن تقود تحركاتها بحكمة    
يل أن ال تفترض حدوث أسوأ النتائج، ولكـن يجـب           ينبغي على إسرائ  . الردع االستراتيجي القائم بالفعل   

  .عليها أن تبدأ باألعمال التحضيرية في حالة بروز مثل هذه المشاكل
وفي أعقاب اندالع الثورات العربية، سقطت بعض األنظمة وتنحى بعض الحكام، لكن ال تـزال معظـم                 

رغم أن إسرائيل قد تظهر اآلن بأنها       و. المشاكل التي يعاني منها الشرق األوسط تقليدياً قائمة على ما هي          
ال تشكل سوى قلق سطحي وسط األحداث الجسام التي تمر بها المنطقة، يجب علينـا أال نـسمح لهـذه                    



  

  

 
 

  

            32 ص                                     2108:         العدد       7/4/2011 الخميس :التاريخ

طموحات إيران النووية وعمليـة     : التطورات أن تنتقص من المسألتين اإلقليميتين األكثر إلحاحاً أال وهما         
يجـب أن ال    " الربيع العربـي  "وضع سياسات فعالة خالل     إن سعي إسرائيل ل   . السالم في الشرق األوسط   

  .يطغي على األهمية الحاسمة لهذين الموضوعين أو الفرص الجديدة لمعالجتهما
  4/4/2011، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى

  
  الثورات العربية" تغربل"واشنطن  .65

ر رسمية امتد في العاصـمة      نشاط محموم لم يستثن جهة رسمية كانت أو غي        :   حنان البدري  -واشنطن  
األمريكية لبحث كيفية التعامل مع العالم العربي والتغيرات التي تشهدها رقعة عريضة من ذلـك العـالم                 

  .الذي يمثل بؤرة المصالح األمريكية منذ عقود طويلة مضت ولعقود طويلة مقبلة
ية بالكونغرس وحتـى مراكـز      الكل من دون استثناء سواء في اإلدارة األمريكية أو في األروقة التشريع           

صنع القرار بات مشغوالً بالبحث في كيفية التعامل مع شعوب انفجرت وشعوب أخرى جاهزة لالنفجار،               
ولعل الظهور المكثف لهؤالء على مختلف وسائل اإلعالم في برامج عطلـة            . كل وفق أجندته وتوجهاته     

الرأي العام األمريكي، ومضمون ما قالوه يؤكـد   األحد المتلفزة في الواليات المتحدة، واألكثر شعبية لدى         
السياسي العربي، وهو األمر الـذي لـم يجـد          ” التسونامي“صعوبة المهمة األمريكية للتعاطي مع تبعات       

وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس بعد عودته من رحلة وداع للمنطقة من وصفه التحوالت الجاريـة                
فقط منذ استقالل العالم العربي عن االستعمار القديم، بل ومنذ سقوط           األكبر ليس   “في العالم العربي بأنها     

  .” الخالفة العثمانية
كانت أبرز الهزات التي شكلت صدمة في واشنطن على الرغم من توقعات منشورة لألجهزة األمريكيـة                

راطيـون  المعنية هي الثورة المصرية، وتداعياتها، فسارع المسؤولون من دون استثناء جمهوريون وديمق           
بإعالن ضرورة وجود دور أمريكي يركز على ضخ مساعدات اقتصادية لمصر، والتأكد من استقرارها              
سريعاً في كنف حكم ال يختلف في توجهاته الخارجية عن سلفه، باعتبار ذلك وسيلة لـضمان اسـتقرار                  

يتعلق بتأمين الجزائر أحد    وأمن المنطقة بأسرها، وهؤالء لم يتوقفوا كثيراً عند الحالة التونسية إال في ما              
  .أهم دول الشمال اإلفريقي بالنسبة للمصالح األمنية والنفطية األمريكية في القارة اإلفريقية

  سياسات أمريكية خاطئة
وقد أجمع صناع القرار في واشنطن بعد هذا النشاط غير المسبوق إلعادة فحص الـسياسات األمريكيـة                 

ه بأسس اتفاق صريحة تشمل اعترافاً بسياسات أمريكيـة خاطئـة           تجاه العالم العربي على ما يمكن وصف      
أسهمت بشكل ما في االحتقان الشعبي الجاري في المحيط العربـي، وللمفارقـة دون نـدم علـى تلـك                    
التدخالت، ولعله من المهم أن نتوقف عند بعض من هذه القناعات التي أدرك صانع السياسة األمريكيـة                 

  : منهج أمريكي جديد تجاه عالمنا العربيأنه البد منها إلعادة صياغة
 إن عهد استمرار العرب في االستجابة لشروط بيت الطاعة األمريكي قد ولّى، وإن كثيراً من األنظمـة                 
العربية التي كانت تحظى بمساندة أمريكية وغض نظر وسياسة الكيل بمكيالين، قد عفا عليها الزمن، وأنه             

مة تحديداً إذا أرادت واشنطن المضي قدماً في التخلص من األنظمـة            البد من التوقف عن دعم هذه األنظ      
سـوريا، وحـزب اهللا،     “التي كانت تتمنى سقوطها والحركات التي كانت تستهدف التخلص منها وهـي             

، وهو أيضاً الهدف الذي أطاح به إلى أجل ما، الـشاب التونـسي محمـد                ”وحماس، والسودان، وإيران  
  .البوعزيزي، وثوار شباب مصر

لذا فال مانع كمطلب داخلي أمريكي من إعادة النظر في التعامل مع األنظمة التي كانت تتمنى الـتخلص                  
أو مـا يطلـق علـيهم المـدنيون     “منها، وال مانع حتى من التفاوض مع األجنحة المعتدلة في حزب اهللا             

عامـل االسـتخباراتي    أو تشجيع حكومة رام اهللا على التعاطي مع حماس، أو تقليص الت           ” المعتدلون هناك 
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السياسي خارجياً مع إيران، بعد أن أقدمت األخيرة  حسب اآلراء في واشنطن  على الرد على محاوالت                  
  .استخباراتية في الداخل اإليراني بلعبة مماثلة في الجوار

وفي الوقت نفسه توخى المسؤولون األمريكيون الحرص وعدم التدخل العلني في ما يحدث فـي سـوريا          
اءت أولى مالمح هذا الحرص في تصريحات هيالري كلينتون األخيرة التي أكـدت فيهـا عـدم                 وقد ج “

اعتزام واشنطن التدخل في سوريا إثر التظاهرات األخيرة كما حدث في ليبيا، باعتبـار أن لكـل حالـة                   
 خصوصياتها، على أنها تركت الباب مفتوحاً أمام تطورات الشارع السوري عندما استطردت قائلة إنـه              

في حال دان ائتالف دولي وعبر موافقة من مجلس األمن الدولي أعمال العنف في سوريا عندها يمكـن                  
  .التفكير في التدخل

ولكن هذا الوضع بالنسبة لواشنطن من الصعب حدوثه طالما بقيت ردود الفعل الرسمية الـسورية فـي                 
  .رية كما فعل القذافي بشعبه إطار تعامل شرطي مع المتظاهرين، ولم يتطور إلى مستوى مواجهة عسك

وهنا تكمن نقطة انطالق صياغة السياسة األمريكية الجديدة، فباستثناء ليبيا فإن األسـلوب الـذي تتبعـه                 
شعوب المنطقة يبقى مشروعاً وقانونياً كحالة ثورات مصر واليمن وتونس، التي لجـأت شـعوبها إلـى                 

  .التظاهر في ما يقرب من العصيان المدني العام
ى الرغم من أن الشعب الليبي لجأ إلى األسلوب نفسه أي التظاهر الشعبي، إال أن تصرفات القـذافي                  وعل

لعبت الدور األهم في تشجيع واشنطن التي كانت سعيدة بدخول القذافي قبل سنوات بيت الطاعة إثر غزو                 
مريكي باراك أوباما   العراق، فحسب متنفذين في واشنطن فإن القذافي وضع إدارة أوباما، بل والرئيس األ            

بركـة  ”برسالته التي وجهها إليه في بداية االحداث وأصر فيها على مناداته ب           ” غريب“نفسه في موقف    
حسين أوباما وقطع الطريق على اإلدارة األمريكية التي تمهلت في البداية نظراً لحالة االرتياح الـسابقة                

سياسياً شمل اجتماعاً على مستويات عليا كل شـهر،         التي شملت تعامالت مع ليبيا وتعاوناً استخباراتياً و       
فإضـافة  . للتنزه في الواليات المتحدة قبل شـهرين        )  سنة 27(وإلى ترتيب جولة إلى خميس بن القذافي        

للتهديد العلني من قبل القذافي لشعبه، فإن خطابه السابق فتح الباب أمام منتقدي أوباما واليمين والذي كان                 
في إسالمه إلعادة إحياء هذه االتهامات التي تلقى رواجاً لدى قطاعات عريـضة فـي   يتهمه بأنه مسلم يخ  

  .الشارع األمريكي من غير المثقفين
وحسب هؤالء فإن هذين األمرين تحديداً عجال بإدارة أوباما إلى اإلسراع عبر األمم المتحدة لتشجيع عمل               

  .عسكري ضد القذافي
 ألـف   45( سوى نسبة ضئيلة من واردات الواليات المتحـدة منـه            أي لم يكن النفط الليبي الذي ال يمثل       

هو وحده الذي كان وراء الموقف األمريكي، الذي جاء بعد يومين من إعالن وزير الدفاع               ) برميل يوميا 
األمريكي عدم وجود نوايا أمريكية للتدخل في دولة شرق أوسطية أخرى، لدرجة أنه وصف من سـيأتي                 

في شن حرب على دولة أخرى بالشرق األوسط بأنه شخص في حاجة للكـشف              بعده ويفكر مجرد تفكير     
  .عن قواه العقلية 

أما بالنسبة للجزائر، فالواليات المتحدة كانت ربما من أكثر دول العالم معرفة بسلبيات الحكم والحالة في                
ى، حيث سارعت   هذا البلد الغني بالغاز والنفط، والحال ينطبق على اليمن، وكذلك على دول عربية أخر             

واشنطن على مدى األسبوعين الماضيين إلى إعادة بحث وتقييم الحاالت االقتصادية والسياسية وأوضاع             
المسؤولين والمعارضة على حد سواء، بل وصل الحال بإعداد قوائم لقيادات من المعارضة والمـستقلين               

ة والتحليـل النفـسي لهـذه       وتحديد توجهات هؤالء وسماتهم المادية والشخصية وحـساباتهم المـصرفي         
الشخصيات، إضافة لتحليل حالة الشارع ومدى درجة االحتقان ودرجة النفوذ الديني أو الحزبـي لـدى                

  .الرأي العام
  لم يسمعوا النصائح
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تكمن أهمية هذه التقارير في المساعدة على إعادة رسم وإعداد الـسيناريوهات األكثـر تفـضيالً لـدى                  
 كانت تدفع صانع القرار األمريكي للتوقف عن دعم األنظمـة التـي كانـت               واشنطن، والنتيجة المبدئية  

مدعومة أمريكياً دوماً واالنحياز إلى الشارع في الحاالت الصارخة من االحتقان، مع ترك األمر مفتوحاً               
وعرضة للحراك الداخلي في مجتمعات أخرى ترى واشنطن ان الدعم الصريح للرأي العام بها سـيؤذي                

  .مريكية المصالح األ
واألغرب  وفق ما جاء في بعض هذه التقارير  هو تكرار التأكيد والشكوى  من قبل إدارة أوبامـا مـن                      
عدم فهم بعض الحكام العرب في دول شهدت تحركات شعبية للنصيحة األمريكية أو تعمد تجاهلها، وذلك                

ت سياسـية واقتـصادية     حين يتم إبالغهم مباشرة، ثم عبر تصريحات إعالمية بضرورة إجراء إصالحا          
سريعاً، وأن يعتبروا الدعم األمريكي منتهياً في حالة عدم إجراء هذه اإلصالحات، وهو ما تكـرر فـي                  

أن مـشكلة   ” الخليج“حاالت تونس ومصر واليمن، حيث جاء في بعض هذه التقارير التي اطلعت عليها              
ن الماضي، ومشكلتنا أنهم ال يـسمعون       هؤالء القادة العرب أنهم مازالوا يمارسون أساليب خمسينات القر        

، وحتى إن قاموا بإصالحات فهي تكون متأخرة، وبطيئة، وعادة ما يكذب هؤالء الحكـام علينـا                 ”الكالم“
  .”وعلى أنفسهم حتى يجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة الكارثة واالنفجار

  .عه بجدية وسرعةوفي األوراق نفسها نجد ثناء على زعماء آخرين تفهموا األمر وتعاملوا م
  مسؤولية الواليات المتحدة

أيضاً كان من المالحظ اعتراف أمريكي بالمسؤولية عما وصل إليه الحال في الشارع العربـي الجـاهز                 
وأورد هنا أقوال أحد الخبراء في المنطقة في ورقة عمل رفعت إلى أعلـى المـستويات فـي                  . لالنفجار

اليات المتحدة كانت مسؤولة عن وصول حالة االحتقـان فـي           إن الدول الغربية والو   “واشنطن، فقد قال    
الشارع العربي إلى هذه الدرجة، ولعل الحرب على اإلسالم، بغض النظر عن التالعب فـي مـسمياتها                 
والحرب على اإلرهاب وقمع الجميع في الشارعين العربي والغربي باستخدام هذه الفزاعة، التي تحولت              

زعماء لم يتوانوا عن استخدام رصاص وقنابل مسيلة للدموع مـصنوعة           إلى شيطان جرى إطالقه في يد       
  .”إسرائيل”في الواليات المتحدة والغرب بل و

واآلن وبعد سقوط أنظمة دكتاتورية عربية مازال الخطأ مستمراً حيث تعلم الواليات المتحدة جيداً وتتابع               
ي مصر وتونس على سبيل المثـال       تحويالت مالية بسيطة، بينما تغض النظر وتتجاهل مطالب شعوب ف         

. لتتبع المليارات التي نهبها هؤالء الحكام، وهي مليارات تعلم أمريكا والغرب جيداً مصدرها ومكانهـا                
ونصح هؤالء بمساعدة هذه الشعوب على استعادة أموالها المنهوبة وتقديمها إلى الشعوب كعربون صداقة              

ن شأنها اإلبقاء على مصالح أمريكا فـي العـالم العربـي            وفتح صفحة جديدة من العالقات الجيدة التي م       
وأضيف على هذا المقترح ضرورة معالجة الحاجة إلى تبني المجتمع          ) . انتهى كالم هذا الرجل الصريح    (

من أيـن لـك     “الدولي معاهدة تنظم متابعة واسترداد هذه األموال وتفعيل بنود مساءلة على نسق قانون              
بيق قوانين مكافحة تهريب األموال وغسلها في إطار ما يسمى بتجفيف منابع            ، وهو قانون سيجعل تط    ”هذا

  .اإلرهاب، ليس حكراً على األشخاص والجماعات المطاردة دولياً، بل سيشمل الجميع
ويبدو أن إدارة أوباما مازات تراوح مكانها حتى وهي تصيغ سياستها الجديدة بناء على هذه المراجعـة                 

 على تقارير خبراء رسميين كانوا أو غير رسميين، وهو األمر الذي يمنعهـا مـن                التي تعتمد أيضاً فيها   
تفعيل سريع لبعض هذه النصائح من دون انتظار الستكمال الصياغة الجديدة، ولعل بعضها بدا ظـاهراً                
من خالل تصريحات أمريكية جديدة المحتوى مثل الحديث عن االخوان المسلمين بشكل معتدل، وكيـف               

  .التعامل معهم كحزب سياسي السيما في مصرأنه يمكن 
ونجد أيضاً تصريحاتهم حول حزب اهللا ومحاولة تشبيه الفصيل المدني بالحزب بأنه مثل ثوار ايرلندا قبل                

  .المصالحة الشهيرة، وتسوية أمورهم داخلياً وخارجياً
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ة شـعبية فـي رام اهللا       ، خشية ثور  ”إسرائيل”ونجدها أيضاً في ملف التعامل األمريكي مع الفلسطينيين و        
وغزة ضد سلطتي فتح وحماس، في الوقت الذي بدأ البعض في واشنطن من منطلـق الحـرص علـى                   

فبينما سارعت الدول الالتينية على التـوالي إلـى االعتـراف بالدولـة             . باالساس  ” اإلسرائيلي“الحليف  
خير ينصف الفلـسطينيين    الفلسطينية، وبالتزامن مع موقف أمريكي وحيد ورافض لمشروع قرار أممي أ          

في ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين فقط،      ” إسرائيل“بأقل القليل، وجدت واشنطن أن استمرار سياسات        
نفسها باتت في مرمى حجر     ” إسرائيل“وضعتها في مصاف الدكتاتوريات العربية المنهارة، وبالتالي فإن         

  .متشددة” إسرائيلية“ة الفلسطينية بل وبحكومة من انفجار شعب فلسطين ال يهدد فقط باالطاحة بالحكوم
األمر اآلخر المالحظ في تلك التقارير هو دور اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة فـي تعبئـة هـذه                  

 التي كان لها    CNNاالنفجارات وإنجاح الثورات الشعبية، والمثير أنه في أحد هذه التقارير جاء ذكر ال              
تحاد السوفييتي بعد أن اطلع الشعب السوفييتي عبرها على وضعه الحقيقي في            الدور األكبر في انهيار اال    

  .مصاف األمم 
هذا مرور سريع لما تحضره واشنطن لعالمنا وأحسب أن هناك حاجة مطلوبة منا لمرور تحضيري آخر                

  .حول الندية في سياسات العرب الجديدة تجاه واشنطن خاصة والغرب عامة
 7/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  
  

  السلوك اإلسرائيلي تجاه الثورات العربية .66
  محسن صالح. د
وبعبارة أخرى  . يقوم المشروع الصهيوني على أساس معادلة جوهرها أن شرط بقائه هو ضعف ما حوله             

فإن شرط صعود المشروع النهضوي العربي اإلسالمي هو إنهاء المشروع الـصهيوني، الـذي يجـثم                
  .ة واإلسالميةكالسرطان في قلب األمة العربي

  جوهر المعادلة الصهيونية
ولذلك، فإن المشروع الصهيوني يلتقي مع المشروع اإلمبريالي الغربي في إبقاء المنطقة المحيطـة بـه                
ضعيفة أوالً، ومفككة ومنقسمة ثانياً، ومتخلفة مادياً معنوياً وحضارياً ثالثاً؛ وهو ما سـيؤدي مـن جهـة              

  .يمنة األجنبية، ومصدراً للمواد الخام وسوقاً للمنتجات الغربيةرابعة إلى إبقاء المنطقة تحت اله
وبالفعل، فمنذ أكثر من ستين عاماً والمنطقة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة تعاني من عوامل التخلف               

ولذلك، فإن التغيرات الحاصلة في المنطقة، إذا ما استمرت في االتجـاه الـصحيح،              . واالنقسام والضعف 
  . تُشكِّل اختراقاً في معادلة الصراع، قد يتطور ليمس جوهر المشروع الصهيونيفإنها قد

المشروع الصهيوني قام واستمر على أساس االختالل الهائل في موازين القوى مع الفلسطينيين واألنظمة              
ل وفرضت غطرسة القوة اإلسرائيلية واألميركية حالة الهدوء في الجبهـات العربيـة، وتحـو             . العربية

المحكومـة  (األنظمة العربية نحو مسار التسوية السلمية؛ ولم يكن ذلك نتيجة قناعات شـعوب المنطقـة                
  ".بحق إسرائيل في الوجود"بجدوى التسوية أو بما يعرف ) بأنظمة دكتاتورية فاسدة

هـا  ولذلك، فإن تحرر الشعوب من أنظمتها العاجزة المستبدة، وقيام أنظمة تعبر عن كرامة األمة وحريت              
وعزتها، سيؤدي إلى نظرة مختلفة في إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، ال تقوم على قاعدة األنانيـة                 
ـُطرية أو التبعية الغربية، وإنما على قاعدة نهضوية ترفض الدنية في دينها ودنياها، وال تقبل بأقـل                  الق

  .من تحرير األرض واإلنسان واستعادة كافة الحقوق المغتصبة
  تراتيجية تواجه إسرائيلمخاطر إس
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منذ سنوات تحدث الخبراء واإلستراتيجيون الصهاينة عن ثالثة مخـاطر إسـتراتيجية تواجـه الكيـان                
  :اإلسرائيلي

وما قد ينتج عنه من نمـو       . في داخل فلسطين المحتلة   " المتطرفة" تصاعد القوى والتيارات اإلسالمية      -1
" إسرائيل"ادة الفلسطينية، وتعطّل مسار التسوية، وعدم قدرة        ، وتوليها القي  "حجر فرعون "قوى المقاومة في    

  .على فرض شروطها على الفلسطينيين
، التي قـد تحـل      "المتطرفة" ضعف وفساد األنظمة العربية في المنطقة مع تصاعد القوى والتيارات            -2

  ".إسرائيل"محلَّ هذه األنظمة، مما يشكل بيئة محيطة معادية لـ
الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مع نضوب الهجرة اليهودية، بحيث سيتجاوز عـدد             التنامي السكاني    -3

  ).2015حوالي سنة (الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اليهود في بضع سنين 
فإذا مـا أخـذت     . ما زلنا في وسط موجة الثورات العربية، وما زلنا في وسط عاصفة لم تكتمل معالمها              

ي وتم استكمالها إلنتاج أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعبير عن إرادة شعوبها؛             التغيرات شكلها اإليجاب  
  .فإن الخطر اإلستراتيجي الذي تحدث عنه اإلسرائيليون سيصبح أمراً محققاً

أما إذا اتخذت التغيرات شكالً مؤقتاً يجري امتصاصه واستيعابه وإعادة توجيهه، بحيث يعيد إنتاج أنظمة               
فإن الكيان اإلسرائيلي قد ينجو من هذه الموجة؛ ربما بانتظار موجة أخـرى تـتعلم مـن                 فاسدة مستبدة،   

  .سابقتها كيفية فرض إرادة الشعوب
  انعكاسات المشهد العربي

المشهد العربي إذا ما استكمل عملية تغييره اإليجابية، خصوصاً في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلـة،               
  :التالية التي ستتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالكيان اإلسرائيليفسيفتح المجال أمام التغييرات 

  . تشكيل فضاء إستراتيجي رسمي وشعبي أكثر تأييداً للمقاومة، وأكثر عداء للكيان اإلسرائيلي-1
  . تفعيل البعد العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية-2
 يقلب معادلة الصراع وموازين القوى مع        انفتاح الباب أمام قيام مشروع عربي إسالمي نهضوي، قد         -3

  .الكيان اإلسرائيلي على المدى المتوسط والبعيد
 إضعاف الهيمنة األميركية والغربية على أنظمة المنطقة، وإنهاء حالة التبعيـة، وصـناعة األنظمـة                -4

  .لقرارها المستقل، وفق مصالحها وأولوياتها دونما إمالءات خارجية
 في المنطقة، يملك القوة واإلرادة والحرية والكرامة، ويكسر حاجز الخوف، وال            جديد" إنسان" صناعة   -5

يقود عملية التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري فقط، وإنما ال يرضى ألرضه ومقدساته             
  .أن تبقى تحت االحتالل، وال يعطي الدنية في دينه ودنياه

ظمة العربية، وإلغاء أو تجميد أو تعطيل اتفاقيتي كامب ديفـد            تراجع مشروع التسوية السلمية مع األن      -6
  ".إسرائيل"ووادي عربة؛ وكذلك تراجع وتعطُّل عملية التطبيع بين األنظمة العربية و

 استغالل أمثل لمقدرات وثروات األمة، مما قد يتيح فرص تحقيق تكافؤ أو تفّوق مستقبلي في مواجهة                 -7
  .الكيان اإلسرائيلي

  إلسرائيليالمشهد ا
" إسـرائيل "المشهد اإلسرائيلي يظهر الكثير من االرتباك والقلق في األوساط السياسية اإلسرائيلية، إذ إن              

القائمة على أساس فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفة، ترى كابوساً حقيقياً في تحول المنطقـة                
  .إلى حالة قوية متماسكة متقدمة

مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى وهم في أضـعف وأسـوأ              فشل اإلسرائيليون في تقديم     
وأغراهم الضعف العربي بمزيد    . حاالتهم، وتعّمد اإلسرائيليون أسلوب إدارة الصراع وليس حّل الصراع        

  .من العنجهية وإجراءات التهويد وبناء الحقائق على األرض
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، بعـد أن فقـدت عمليـة        "فرصتهم الذهبية "خسروا  غير أن تبدل األوضاع قد يظهر أن اإلسرائيليين قد          
ليس هذا فحسب، وإنما سيزيد األمر تعقيداً بالنسبة لإلسـرائيليين أن           ". زبائنها"التسوية معناها كما فقدت     

مجتمعهم الصهيوني في فلسطين المحتلة يزداد ميـوالً نحـو االتجاهـات الدينيـة واليمينيـة، كمـا أن                   
  .وحدة لكيفية حّل الصراع مع الفلسطينيين والعرباإلسرائيليين يفتقدون رؤية م

هذا فضالً عن أن غرور القوة العسكرية ما زال يسهم في إفساد الحسابات السياسية الحالية والمـستقبلية                 
  .لإلسرائيليين

  السلوك اإلسرائيلي المحتمل
أن الكيان اإلسرائيلي    من المرجح أن يميل السلوك اإلسرائيلي إلى مزيد من االنغالق واالنعزال؛ ذلك              -1

يعيش في جوهره أزمة الخوف على الذات والخوف من المستقبل، كمـا يعـيش أزمـة الالمـشروعية                  
ولعل التغيرات ستزيد من هذه المخاوف، مما قد يدفعه إلـى           . والالقبول في المحيط الذي أوجد نفسه فيه      

  ".ويةالعقلية الغيت"التمسك أكثر بإحدى مواصفاته القديمة الجديدة وهي 
 ال يظهر أن التغيرات الحالية ستدفع اإلسرائيليين إلى تقديم تنـازالت حقيقيـة مرتبطـة بمـشروع                  -2

التسوية، كالموافقة على المبادرة العربية أو ما شابه؛ وإن كان من الممكـن أن تتحـدث عـن بعـض                    
 اسـتغالل األوضـاع     العروض الشكلية، التي تَعرف مسبقاً أنها مرفوضة فلسطينياً وعربياً، كما ستحاول          

  ".تطرفاً"في الوقت الذي يزداد فيه العرب " السالم"للتحدث عن حرصها على 
لالعتماد بشكل أكبر على القوة العسكرية، وستتهيأ الحتماالت المواجهة مع أي من            " إسرائيل" ستسعى   -3

ـ       . بلدان الطوق، وخصوصاً مصر    ادة ميزانيتهـا  فمع سقوط حسني مبارك قامت الحكومة اإلسرائيلية بزي
يـوم  -وتحدث وزير الـدفاع اإلسـرائيلي إيهـود بـاراك           .  مليون دوالر  700األمنية العسكرية بنحو    

قد تطلب مساعدة عـسكرية     " إسرائيل" عن أن    - في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال       8/3/2011
  .أميركية إضافية بقيمة عشرين مليار دوالر

د دورها الوظيفي بالنسبة ألميركا والعالم الغربي، باعتبارها حليفـاً          إلى إعادة تأكي  " إسرائيل" ستسعى   -4
وهو ما ذكـره بـاراك فـي        . إستراتيجياً مستقراً يمكن الوثوق به ويمكن االعتماد عليه في هذه المنطقة          

إسرائيل قويـة ومـسؤولة سـتكون       "مقابلته المشار إليها أعاله مع وول ستريت جورنال، عندما أكّد أن            
  "!!.رار في هذه المنطقة المضطربةعنصر استق

. إلى الحفاظ على رصيدها العالمي الذي يتآكل مع الزمن حتى في أوروبا وأميركا            " إسرائيل" ستسعى   -5
  .كما ستسعى إليجاد حلفاء جدد كاليونان وبلغاريا ومقدونيا وأوكرانيا، فضالً عن الهند والصين

ضطراب وعدم االسـتقرار الناشـئة عـن الثـورات          وحلفاؤها استغالل حالة اال   " إسرائيل" ستحاول   -6
واالحتكاكات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، ثم تلك االختالفات واالختالالت الناشـئة عـن تعـدد               

  .اجتهادات مكونات الثورة وعناصرها، لحرف مسارات التغيير عن وجهتها الحقيقية
لعرقية والطائفية، بشكل يؤدي إلى مزيد من       ولعل من أخطر الجوانب السعي إلثارة العداوات والنعرات ا        

  .وهي توجهات لم تعد سرا في العديد من األوساط. التفتيت واالنقسام في المنطقة العربية
قد نـشر   ) وهو مفكر يهودي صهيوني أميركي، وأحد أشهر المستشرقين في العالم         (وكان برنارد لويس    

 فـي  Executive Intelligence Research Projectمقاالً في مجلة تصدرها وزارة الدفاع األميركية 
كرديـة، وسـنية،    (، اقترح فيه إعادة تقسيم المنطقة بتقسيم العراق إلى ثالث دول            2003حزيران  /يونيو

، واألردن إلى دولتين إحداهما للفلـسطينيين       )علوية، ودرزية، وسنية  (، وسوريا إلى ثالث دول      )وشيعية
، )مسيحية، وشيعية، وسنية، ودرزيـة، وعلويـة      (ن إلى خمس دويالت     والثانية لمن أسماهم البدو، ولبنا    

والسعودية لعدة دويالت، كما كان الوضع قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز بن سـعود، ومـصر إلـى                   
، والسودان إلى دولتين جنوبية زنجية وشمالية عربية، وموريتانيا إلى دولتـين            )إسالمية، وقبطية (دولتين  

  .ا اقترح إنشاء دولة خاصة بالبربر، واقترح تقسيم إيران إلى أربع دولعربية وزنجية، كم
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وقد علّق برنارد لويس بقوله إن ذلك سيخدم اإلسرائيليين، ألن تلك الدول والكيانات لن تكون فقط غيـر                  
، "إسرائيل"، وألنها ستكون أضعف من      ...قادرة على أال تتحد، ولكن سوف تشلُّها الخالفات التي ال تنتهي          

  .لمدة خمسين سنة قادمة على األقل" إسرائيل"فإن هذا سيضمن تفّوق 
ويظهر أن المحلل اإلسرائيلي المعروف ألوف بن تابع فكرة برنارد لويس، وكتب في جريدة هآرتس في                

 أن الثورات العربية ستعيد صياغة المنطقة، وأن الوضع يبشر بنهاية الحـدود والترتيبـات     25/3/2011
بيكو لم تمزق المشرق العربي بما فيه الكفايـة،         /بيكو، على اعتبار أن سايكس    /قية سايكس الناشئة عن اتفا  

  .وأن السنوات المقبلة ستشهد دوالً جديدة
وتوقع ألوف بن انفصال إمارات الخليج عن اتحاد دولة اإلمارات، وتقسيم السعودية، وسـوريا، وليبيـا،                

وأكد أن هذا االنقسام سيسهل األمـر       . راء الغربية والسودان، واليمن، وظهور كردستان، وانفصال الصح     
  ".إسرائيل"على 

إن المطلوب من شباب الثورة وحكمائها، ومن كل من تعنيهم عملية اإلصالح والتغيير، أن يتنبهـوا وأن                 
يكونوا على حذر من أي دعاوى عنصرية أو طائفية أو قبلية، وأن يفوتوا الفرصة على أولئـك الـذين                   

بغـض  (في نار الفتنة، كما أن عليهم أن يضعوا على أيدي قصيري النظر والمتهـورين               يحاولون النفخ   
، ممن يمكن أن ينجّر إلى وسائل وأسـاليب تـؤدي لتـأجيج المـشاعر               )النظر عن حماسهم وإخالصهم   

  .العنصرية والمذهبية وإلى تمزيق نسيج المجتمع الواحد
رى تحوالت إسـتراتيجية كبـرى فـي المنطقـة          مكتوفة األيدي وهي ت   " إسرائيل"وبشكل عام، فلن تقف     

المحيطة بها؛ ولن تتوقف عن محاولة البقاء كقوة كبرى في المنطقة، وعن السعي إلى أن تظل هي مـن                   
  .يفرض شروط اللعبة، وأن تبقى في مأمن من أي مخاطر محتملة

تهـا إلـى مـا ال       تعرف في قرارة نفسها أنها تسير عكس حركة التاريخ، وأال ضمان لقو           " إسرائيل"لكن  
  .نهاية، كما ال ضمان لضعف المنطقة إلى ما ال نهاية، وأن الظلم واالحتالل ال بد أن تكون له نهاية

  6/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "التغييري"الثورات العربية والمزاج الفلسطيني  .67
  هشام منّور

ال، إلى دعم وتأييد جميـع الثـورات        على الرغم من ميل المزاج العام العربي غير الرسمي بطبيعة الح          
الشعبية في العالم العربي، بحكم تشابه الظروف والمعطيات بينها، وخاصة طبيعة األنظمة الحاكمة، ملكية              
كانت أم جمهورية، إال أن انحراف البوصلة بالنسبة للثورات العربية في ليبيا جعل الكثير يتردد في تأييد                 

قبين السياسيين، واألنظمة التي نجح تحالفها مع الغرب، في إجهاض الحلم           ما هو قادم منها، بالنسبة للمرا     
  . الشعبي الليبي في اقتفاء أثر النموذج المصري والتونسي

بيد أن الشارع الفلسطيني المتعطش للتغيير وإنهاء االنقسام يبدو أنه ال يزال يرى بصيص أمل في ثورات             
م الفلسطيني أجري من قبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية         العالم العربي، إذ بين استطالع للرأي العا      

%) 64(م، أن نحو الثلثين     19/3/2011-17والمسحية، في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين           
يتوقعون أن يكون للتطورات في العالم العربي تأثيرات إيجابية على األوضاع الفلسطينية، ونـسبة مـن                

يعتقدون أنه لن يكون لها تـأثيرات علـى الوضـع           % 15ن لها تأثيرات سلبية، و    تعتقد أنه سيكو  % 17
  . الفلسطيني

إنهم يتوقعون أن يؤدي سـقوط نظـام        %) 66(وعن تأثير الثورات العربية على معبر رفح، قال الثلثان          
ال يتوقعـون   % 27مبارك في مصر إلى فتح معبر رفح للمسافرين بين مصر وقطاع غزة بشكل دائم، و              

خـالل  ) إسـرائيل (تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلـى جانـب            %) 54(لكن األغلبية   . كذل
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أن فـرص قيـام     % 21السنوات الخمس المقبلة لن تتغير بسبب التطورات في العالم العربي، بينما يعتقد             
  . أن هذه الفرص قد نقصت% 23الدولة زادت، ويعتقد 

طاع أن هناك حاجة للفلـسطينيين فـي الـضفة الغربيـة للقيـام       من فلسطينيي الضفة والق   % 47ويعتقد  
بتظاهرات مماثلة لما قام به متظاهرون في بلدان عربية من أجل تغيير النظام في الضفة الغربية، لكـن                  

من فلسطينيي الضفة والقطاع    % 52يعتقدون أنه ال توجد حاجة لمظاهرات كهذه، في المقابل فإن           % 50
للفلسطينيين في قطاع غزة للقيام بتظاهرات من أجل تغيير النظام في القطـاع،             يعتقدون أن هناك حاجة     

  . أنه ال توجد حاجة لمظاهرات كهذه% 40بينما تقول 
من الفلسطينيين أنهم قد شاهدوا أو سمعوا من فضائية الجزيرة أو من مصادر أخرى عـن         % 78واعتبر  

يصدقون كل أو بعض مـا      % 79عنها الجزيرة، و  وثائق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي كشفت       
ال يصدقون أي شيء نشرته     % 19نشرته الجزيرة حول التنازالت التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون، و        

أن الموقف الفلسطيني التفاوضي كمـا      %) 49(فضائية الجزيرة حول الموضوع، ويعتقد النصف تقريباً        
يعتقـدون أنـه كـان      % 44اف الشعب الفلسطيني العليا، و    تكشف الوثائق لم يكن متمسكاً بمصالح وأهد      

  . متمسكاً بها
تعتقد أن هدف فضائية الجزيرة من نشر الوثائق كان كشف          % 59وأظهر االستطالع أيضاً أن أغلبية من       

% 62يعتقدون أن الهدف كان التآمر ضد القيادة الفلسطينية، فيما قالت أغلبية مـن              % 36الحقائق، ولكن   
تقـول أن رد الـسلطة      % 33ة الفلسطينية على ما نشرته الجزيرة لم يكن مقنعاً، ونسبة من            أن رد السلط  
  . كان مقنعاً

نتائج االستطالع كانت متفاوتة، وربما كانت مسيسة إلى حد بعيد، السيما أن المركز معـروف بوالئـه                 
 الفلسطيني في التغييـر،     وانتماءاته السياسية، لكن القاسم المشترك بين معظم النتائج، كان رغبة الشارع          

وإيمانه بالقدرة على ذلك على الرغم من تحديات االحتالل واالنقـسام، وارتبـاط الـسلطة بالمـشروع                 
 الغربي بشأن تحويل هياكل السلطة إلى دويلة معزولة ومقطعة األوصال، وهو مـا قـد ال                 –األمريكي  

  .يتحقق في المستوى المنظور
  6/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  إشكاليات وتطلعات.. العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية .68

  هشام دبسي
استندت بعض المقاربات التي عالجت العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية إلى تواريخ معينـة، أو تطـورات    

مثل بعد عام النكبـة، وقبـل اتفـاق القـاهرة، واالجتيـاح             : مفصلية، كعالمة فارقة لما قبلها عما بعدها      
، وصوال وصعودا إلـى بلـدة   1988 ـ  1986، والحرب على المخيمات 1982 للبنان عام االسرائيلي

إن تلك العناوين، غير صالحة لمقاربة العالقات بين الشعبين،         . مغدوشة، وأطراف شرق صيدا وما بعدها     
ني ليس ألنها تتناول لحظة استثنائية، بل ألن مضمون بعضها يستند إلشكالية ميزان القوى، من منظور أم             

وهذا األمر ال ينتج إال معالجة مرتبطة بميزان القوى أيضاً، أي ال ينتج حالً، وإن بدا فـي                  . ـ عسكري 
  .لحظته حال أو مخرجاً

إن العالقة بين الفلسطينيين واللبنانيين هي عالقة جوار وتمازج وانتماء مشترك، عالقـة لهـا أبعادهـا                 
 عبر العيش المشترك في المنطقة الواحدة، وعبر مواجهة         االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهي تشكلت    

لذا ال يمكن مقاربة العالقة الطبيعية إال من خالل منظور شـامل            . التحديات ذاتها تقريباً على مدى طويل     
فمصير الـشعبين   . لتكامل المصالح والقيم في الوقت ذاته، ومعالجة المشكالت على أنها تحديات مشتركة           

ان سلباً أو إيجاباً، وفق أسلوب مقاربة الحلول الواجب انتاجها على الطرفين، بعيداً من              ومستقبلهما يتأثر   
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منطق ميزان القوة، بل على أساس الفهم العميق والمتبادل للمصالح الوطنية والقيم األخالقية التي تعكـس             
  .أفضل ما لدى الشعبين من مخزون حضاري

  في المراجعات
:  وهو يخاطبها قـائال    2004في شباط   » إعالن بيروت «ماً كالذي جاء، في     األذن الفلسطينية لم تسمع كال    

نريد ان نقول ألشقائنا اللبنانيين لقد طوينا صفحة الحرب المشؤومة التي كنا، نحن وأنتم، من ضحاياها،                «
 ومن الدروس األساسية التي استفدنا منها معاً، ودفعنا ثمنها        . على اختالف المواقع والتصورات واألوهام    

معاً، ان خالص لبنان ال يكتمل إال باستقرار الشعب الفلسطيني في دولة سيدة مستقلة، بالـشروط التـي                  
  .»يرتضيها الشعب الفلسطيني لنفسه، فليس لنا أن نعلّمكم، أو أن نملي عليكم أي خيار

موا مراجعات  هذا المنهج في مقاربة العالقات، أسس وقّدم نموذجا يحتذى، كما حفّز الفلسطينيين الذين قد             
 لصوغ مراجعتهم الخاصة في لبنان، وقد تـم ذلـك           1988عديدة لمسيرتهم منذ تبني خيار الدولتين عام        

إعـالن  «هكـذا جـاء     . لحظة تحرر إرادة الطرفين في إعادة بناء عالقاتهما المشتركة وتنقية ذاكرتيهما          
اسة الفلسطينية فـي لبنـان متوجهـاً       ليقّدم النقاط السبع المحددة للسي     2008بداية عام   » فلسطين في لبنان  

  .باعتذار صريح ودعوة للمصالحة وتنقية الذاكرة
ولعل ما احتوت عليه النقاط السبع، من التسليم الفلسطيني بالسيادة اللبنانية، واحترام القوانين المرعية من               

بنانية، يعكـس تحـوال     جهة، واالستعداد لتلبية متطلبات المصلحة الوطنية اللبنانية كما تراها الشرعية الل          
وتبـع  . أساسيا في الفكر السياسي الفلسطيني، وفي األداء ايضا في ما يخص الشأن الفلسطيني في لبنـان               

تلخص مـا يـراه     » كلمة شرف وعهد وفاء   «ذاك االعالن وثيقة موجهة لألخوة المسيحيين تحت عنوان         
  .قة الثنائيةالفلسطينيون من ضرورة الجالء والتوضيح لما التبس من أمور العال

، ومـا جـاء فـي       2008أعتقد أن االطار العام الذي رسمه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية عام             
البيانات الوزارية المتعاقبة في ما يخص الشأن الفلسطيني في لبنان، عكسا مستوى عاليا من روح األخوة                

استراتيجيات عمل تترجم الـسياسات     والمسؤولية اللبنانية حيال فلسطين وشعبها، وبات األمر رهن انتاج          
  .إلى واقع متحقق يضفي الصدقية على النيات الحسنة لدى الطرفين

  هل نجح األمر؟
بعض األهداف  . واقع الحال يجيب بأن عدداً من األهداف المرسومة تم تحقيقها، وأخرى ما زالت تنتظر             

وإذ تم إعادة   . قاش في شأنه  أنجز بشكل غير مكتمل، وغير مرض، وبعضها اآلخر يصعب مجرد فتح الن           
افتتاح مكتب منظمة التحرير بصفة ممثلية، فقد فشلت المحاولة الوزارية، لالرتقـاء بمـستوى التمثيـل                

بينمـا تـم االعتـراف      . فاتخذ مجلس الوزراء القرار، مع وقف التنفيـذ       . الدبلوماسي إلى مستوى سفارة   
وتم فتح الصفر الدولي مع فلـسطين،       . فلسطينيةوالتعامل مع جواز السفر الصادر عن السلطة الوطنية ال        

كما تم إعادة تسجيل من شطبت قيوده من سجالت مديرية الالجئين، ممن حازوا جنسية              . للتخابر الهاتفي 
في الوقت الذي بدأ العمل لمعالجة أوضاع فاقدي األوراق الثبوتيـة،           . أخرى، أو إقامة دائمة في بلد آخر      

  .عة ويشهد عثرات متنوعةوما زال األمر في قيد المتاب
وعلى الرغم من الجدل الواسع في شأن التشريعات الخاصة بتأمين الحقوق المدنية واالجتماعية فإن التقدم               

  .الجزئي هنا وهناك، لم يحدث نقلة نوعية، كما هو الطموح والمرتجى
لة األمنية لبعض   أما موضوع السالح، داخل المخيمات وخارجها، فما زال يراوح في مكانه، وكذلك الحا            

  .المخيمات ومحيطها والجوار اللبناني أيضا
ما تقدم عن الحالة العامة الفلسطينية، ال يتعرض لمأساة موازية عاشها سكان مخيم نهر البارد على مدار                 
أربعة أعوام، مأساة شديدة القسوة والظلم، لم يبدد وطأتها إال عودة أقسام منهم إلى منازلهم، بينما ال يزال                  

رون ينتظرون خاتمة سعيدة لمأساتهم، علما ان منظمة التحرير وقفت آنذاك بال تحفـظ إلـى جانـب                  آخ
  .الجيش اللبناني في معركته ضد االرهاب الذي كان يرمي إلى إسقاط الدولة اللبنانية
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إن عرض أبرز عناوين المشكالت، ومسارات حلها، او استعصائها على الحل، يجعل رصـد الحـصيلة                
وفي غياب استطالع آراء الالجئين أنفـسهم، بـشكل مهنـي           . عالجات قضية صعبة، وخالفية   العامة للم 

ومحايد، ال يمكن الحكم إال على المزاج العام الذي ما زال سلبياً في وجهته األساسية، على الـرغم مـن                    
جهد المجتمـع   الجهد المبذول من الجهات الراعية الدولية والعربية واللبنانية والفلسطينية، من دون إغفال             

  .المدني اللبناني والفلسطيني
  في اإلشكاليات

لعل مسيرة العمل المشترك التي دخلت عامها السادس حتى اآلن، تكشف عن إشكاليات ال بد من اإلشارة                 
  :إلى أهمها

إذ ان موقـف    : إشكالية توفير دعم شعبي واسع وعميق للسياسة الجديدة على قاعدة العالقة بين شرعيتين            
سياسية واالجتماعية المؤيد لتوجه الشرعيتين يحتاج إلى جهد كبير كي يصبح ثقافة عامة تتبناها              النخب ال 

الشرائح المختلفة في المجتمعين اللبناني والفلسطيني، ال بل ان فجوة حقيقية ما زالت تفصل الناس عـن                 
ـ               د مـنظم   الموقف الرسمي، نتيجة ترسب موروثات ثقافة الحرب والنزاع ورفض اآلخـر ونتيجـة جه

  .ومدروس من معارضي هذه السياسة على كثرتهم لدى الطرفين
إن الجهد الالزم لردم الهوة أكبر من الجهد الذي بذلته الهيئات المعنية بالدعاية للموقف الرسمي وشـرحه     

  .وتعميمه بشكل منظم ومنهجي
جماعات وطنية لبنانية   إشكالية أخرى أشد تأثيرا في مسيرة العالقات تلك، تكمن في صعوبة التوصل إلى ا             

إذ ان الشرعيتين تعانيان مآزق متشابهة فـي الجـوهر،          . أو فلسطينية، في شأن بعض القضايا األساسية      
لذا فـإن التحلـي     . سواء لجهة االنقسام او الفرز أو لجهة البعد التصادمي، في الحراك السياسي الداخلي            

عالقات البينية ليست قضية عابرة، وإنمـا هـي         بمزيد من الصبر واألناة، مطلب دائم للطرفين، فقضية ال        
  .تحد مضاف إلى جملة التحديات التي يواجهها الشعبان والشرعيتان

إشكالية ثالثة هي عدم توفر االمكانات المادية الالزمة لدى الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية لتنفيذ بـرامج               
 كما ان الضعف البنيوي للشرعيتين يسهل       وهذا يجعل األمر رهن أولويات المانح الدولي،      . وطنية كبرى 

على أطراف عدة استصغار شأنهما، او اللجوء لسياسة االمالء واالكراه، وهذا ما يضفي علـى المـشهد                 
  .تعقيداً وضبابية مؤثرة

  ما بعد؟
إعـالن  (إن التمكن من إعادة إنتاج العالقات المتبادلة على قاعدة االعالنين التاريخيين المـشار إليهمـا                

من شأنه ان يجعل التطلعات المستقبلية للشعبين تستند إلى جدار متين،           ) طين في لبنان وإعالن بيروت    فلس
أساسه االحترام المتبادل للخيارات الوطنية، واالحترام الكامل للقانون، وعليه فإن بلورة حلول للمشكالت             

  .المستعصية ممكن عندما أصبح فهم اآلخر وقبوله ممكنين
  :عرض مقترحات تحتاج لنقاش وتطوير من الطرفين يمكن إيجازها بـما تقدم يدعو ل

ـ تطوير دور لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني وتوسيع تشكيلها ومأسستها، واستمرار رعاية رئـيس   1
  .مجلس الوزراء اللبناني لعملها

  .يات كافةـ انشاء أطر وبنى وهياكل مشتركة تؤمن التواصل اللبناني ـ الفلسطيني على المستو2
  .ـ توسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني3
ـ اطالق مبادرات مشتركة تهدف إلى تنشيط دينامية جديدة داخل المجتمعين تسعى لمقاربـة قـضايا                4

  .المستقبل
 ـ تقليص المعالجات العسكرية واألمنية في بعض المخيمات لصالح معالجات مدنية بما يسمح بتظهيـر              5

  .نموذج جديد في العالقات المتبادلة
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ـ اعتماد آلية مراجعة دائمة للملفات تمكّن الطرفين من التحقق مما تم انجازه والوقوف على العقبـات                 6
  .التي تحول دون انجاز ملفات أخرى للتعاون على تذليلها

 لكن إذا لم تتوفر     حتى اليوم ثمة انجازات مهمة على طريق المصارحة والمصالحة العميقة بين الشعبين،           
قوى الدفع المنتظمة فإن االهداف السامية ال تحقق من دون جهد متواصل يعكس اصرار الطرفين علـى                 

  .الظفر بمستقبل أفضل لهما
  7/4/2011، السفير، بيروت

  
  الرسالة والتوقيت..الملك في الوحدات .69

  عريب الرنتاوي
 الثـاني بزيـارة مخـيم ، وااللتقـاء بوجهائـه        ليست المرة األولى التي يقوم بها جاللة الملك عبـد اهللا          

بيد أن  ...هذا يحدث دائماً، ومن ضمن نسق تواصلي مستمر، شمل المدن واألرياف والمخيمات           ...وممثليه
  .هذه الزيارة، للمخيم األكبر، وفي هذا التوقيت بالذات، تبعث بأكثر من رسالة، وتسّجل أكثر من موقف

الحدث علـى أجنـدتها واسـتهدافاتها       /  وال أن أسقط قراءتي للزيارة       ال أريد أن أتحدث نيابة عن أحد،      
بيد أنني أستيطع أن أجزم بأن الزيارة بعثت برسـالة          ...والرسائل التي ُأريد بعثها، إن كانت هناك رسائل       

طمأنينة واطمئنان للمخيم وأبنائه، بأنهم كمواطنين، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، وأنهم كالجئين،              
هم االلتزام بحقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، من دون أن تتناقض أو تتعارض                ل
، لهـذه الـشريحة الكبيـرة مـن المـواطنين ذوي األصـول              »الحقوق الوطنية »بـ» حقوق المواطنة «

بـأن التطـاول    » كل من يعنيهم األمر   «وأستيطع أن أجزم بأن الملك أراد أن يبعث برسالة          ...الفلسطينية
» الجنـسية «على حقوق المواطنين ومواطنتهم، أمر غير مقبول، وأن ما جرى من تعديات على حقـوق                

جاء بالضد من تعليماته وتوجيهاته، وأن االستمرار في هذا النهج المدمر لوحدتنا الوطنية، أو العودة إليه،                
  .الدستورية الثالثأمر غير مقبول، ولن يجد غطاء سياسياً من رأس الدولة بسلطتها 

التي » سياسات الترويع «الزيارة من حيث توقيتها، مهمة أيضا، فهي تأتي بعد مرورة بضعة أعوام على              
، »تطبيق تعليمات فك االرتبـاط    «اعتمدتها بعض مؤسسات الدولة ، بحق هؤالء المواطنين، تحت شعار           

وتلك الذريعة، حيث فقد كثيـٌر      مواطنين بهذه الحجة    » سحب جنسية «وما شاع ودرج من معلومات حول       
من المواطنين إحساسهم باألمان واالطمئنان على غدهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم، وهم الذي شهدوا النتائج              

ناموا أردنيين واستيقظوا صبيحة اليوم التالي، أعضاء       «الكارثية لسحب الجنسية من مواطنين بغير حق،        
  !.، بال حقوق مع كثير من الواجبات ؟»نفي الجالية الفلسطينية المقيمة في األرد

والزيارة مهمة في توقيتها كذلك، كونها تأتي في ظل تفاقم مظاهر االنقسام المجتمعي، وتعالي األصوات               
الـوطن  »و» التـوطين «االتهامية، المهددة والمتوعدة، لهذه الشريحة من المواطنين، تارة بحجة مقاومة           

ن هذه الفئة وجماعة اإلخوان المسلمين، وثالثة، لحـسابات أنانيـة           بي» التماهي«وأخرى بذريعة   » البديل
ضيقة غذتها عمليات التعبئة والتحريض والتجييش اإلقليمية التي قام ويقـوم بهـا، كتـاب وسياسـيون                 

  .وناشطون في اآلونة األخيرة
ما جرى  «ل  تصريحات الملك التي رافقت الزيارة، ، تحدثت عن تجاوزات على تعليماته للحكومة، فهو قا             

األمر الذي يلزم من وجهة نظرنـا،       ...» كانت ضد توجيهاته   2010بالنسبة لسحب االرقام الوطنية خالل      
الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة من قرر تجاوز هذه التوجيهات والعمل ضدها ومن أين جاءته الجرأة علـى                 

  .ّرضهم وحماهمفعل ذلك، ومن غطى أفعال هؤالء المسيئة لوحدة الوطن والمواطنين، ومن ح
ليسوا بحاجـة إلثبـات     ...األردنيون من أصول فلسطينية، هم مواطنون أصيلون وأصلّيون في هذه البالد          

وحـدة  «حقهم في العودة إلى ديارهم التي شّردوا منهـا، قبـل أن يلتـئم شـمل                 ...ذلك صبيحة كل يوم   
 في أريحا قبل أزيـد مـن        »العقد االجتماعي «ال ينتقص من حقوق المواطنة، فهذا هو جوهر         » الضفتين
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ولقد برهنوا، بالقول والفعل على حد سواء، بأنهم بناة أساسيون لهذا البلد ولصرح عمارتـه               ...ستين عاماً 
وأنهم جنود أشداء في الذود عنه إن وقعت الواقعة ال سمح اهللا، وتعـرض األردن للخطـر                 ...ومنجزاتها
  .والتهديد

ال أتحدث هنا عن    ...»المعارضة»و» السلطة«ي أن يكونوا في     وهم كغيرهم من أبناء األردن، لهم الحق ف       
لكن دون هذه الثوابت األساسـية،      ...، فكلنا موالون لألردن وكلنا مجمعون على نظامه الملكي        »المواالة«

وتحت سقفها، من حق األردنيين، كل األردنيين، أن يختلفوا ويتفقوا من دون ابتزاز أو تهديد، مـن دون                  
ـ      اتهام أو تخوين     ، حول شكل نظام الـسياسي وقواعـد لعبـتهم          »الجسر»أو إخراج من الملة أو تلويح ب

  .السياسي والنظرية االقتصادية التي تحكم معاشهم واجتماعهم
 إلعادة طرج هذه الحقائق والبديهيات، في زمن بتنا فيه بحاجـة            – ربما   –زيارة الملك للوحدات، مناسبة     
نحن نمسع ونقرأ ونرى ما تقشعّر له األبدان من أطروحات ومواقـف            ف...لتأكيد المؤكد وتعريف المعّرف   

  !وممارسات، حمى اهللا األردن واألردنيين جميعاً، ومن كافة المنابت واألصول كذلك ؟
  7/4/2011، الدستور، عمان
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