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  رعاية الحوار الفلسطينيمصر تعرض على سوريا ": الحياة" .1

أن مصر رشحت سورية الستـضافة      » الحياة«قالت مصادر فلسطينية لـ     :  فتحي صباح، القاهرة   -غزة  
صائل الفلسطينية للتوصـل إلـى اتفـاق حـول          وبقية الف » حماس»و» فتح«جلسات الحوار بين حركتي     

مصر عرضـت   «وقالت المصادر إن    . المصالحة، نظراً ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار         
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» ليس لديها أي مانع من تولي سورية هذا الملف        «الداخلي الفلسطيني، وأنها    » على سورية رعاية الحوار   
  .اً توليه من قبل أي دولة أخرىالذي كان النظام المصري السابق يرفض قطعي

وأضافت أن هذا الموقف عبر عنه جهاز المخابرات العامة المصرية، ووزير الخارجية الجديد الـدكتور               
نبيل العربي، الذي تبنى منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهر مواقف مختلفة تماماً فـي شـأن القـضية                    

وضحت أن مسؤولي المخابرات العامة ونبيل العربي       وأ. الفلسطينية والمصالحة عن سلفه أحمد أبو الغيط      
أبلغوا هذا الموقف من المصالحة إلى الرئيس محمود عباس وقياديين فلسطينيين، من بيـنهم قـادة فـي                  

  .التقوا بهم خالل األسبوعين األخيرين» حماس«
حـوار   «تمكن من الوصول إلى المصالحة في إطار      » أي مساعدة «وأشارت إلى أن العربي وعد بتقديم       

االتفاق السياسي المبني على قيـام دولـة        «، وعلى قاعدة أن     »حماس»و» فتح«وليس ثنائياً بين    » شامل
ولفتـت المـصادر    . »، يشكل مدخالً إلى المـصالحة     67) يونيو(فلسطينية في حدود الرابع من حزيران       

ي الوحـدة الوطنيـة     سيساعد ف «األمر الذي   » ضرورة إنجاز المصالحة  «الفلسطينية إلى أن العربي يرى      
  .»وااللتفاف العربي حول القضية الفلسطينية

ضـرورة إصـالح منظمـة التحريـر        «وقالت المصادر إن رئيس الدبلوماسية المصرية المرموق يرى         
أي مـا   » 2006، ووثيقة الوفاق الـوطني      2005) مارس(الفلسطينية استناداً إلى إعالن القاهرة في آذار        

 وينص إعالن القاهرة على تشكيل لجنة مـن األمنـاء العـامين للفـصائل               .باتت تُعرف بوثيقة األسرى   
الفلسطينية وشخصيات وطنية ورئاسة المجلس الوطني إلى أن يتم إعادة بناء المنظمة وتنظيم انتخابـات               
لها متزامنة مع االنتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية وفقاً لوثيقة األسرى وحوارات القاهرة             

أبدى استعداده لرعايـة    «وقالت المصادر إن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى          . ل نحو عامين  قب
  .من أجل إنهاء االنقسام والوصول إلى المصالحة» الحوار الفلسطيني

المؤلف من عضوي المكتب السياسي الـدكتور       » حماس«وأضافت أن المسؤولين المصريين طالبوا وفد       
إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام كي     «تور خليل الحية اللذين زارا مصر قبل أيام بـ          محمود الزهار والدك  

وأشارت إلى  . »يتسنى لمصر اتخاذ قرارات من شأنها التخفيف على الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة            
بـين الـسلطة الفلـسطينية      » إدارة مـشتركة  «أن من بين األفكار المطروحة في شأن معبر رفح البري           

  .2007) يونيو(التي تديره من الجانب الفلسطيني منذ أن سيطرت على القطاع في حزيران » حماس»و
: »الحياة«ورداً على ترشيح مصر لسورية لرعاية الحوار الفلسطيني، قال مصدر مصري موثوق لـ               -
أن القـاهرة   ، نافيـاً    »إن مصر معنية تماماً بإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية وإنجـاز المـصالحة            «

: وقال المصدر المصري  . »حماس»و» فتح«اقترحت أن ترعى سورية أو غيرها جلسة حوار تجمع بين           
ليس لديها أي إشكالية من تدخل أي طـرف         «، الفتاً في الوقت نفسه إلى أن القاهرة         »هذا شأن فلسطيني  «

  .» إنهاء االنقسامكان عربياً أو إقليمياً في هذا الملف لدفع الحوار قدماً إلى األمام بهدف
  11/4/2011، الحياة، لندن

  
  ن على غزةأطراف عربية ودولية تدخلت لوقف العدوا: هنية .2

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية إن :   نادية سعد الدين–عمان 
، مؤكداً أن "لى القطاعأطرافاً عربية ودولية تدخلت لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانها ع"
  ".الشعب الفلسطيني غير معني بالتصعيد"

الحكومة في غزة أجرت اتصاالت مكثفة مع الجهات "من قطاع غزة إن " الغد"وأضاف في تصريح إلى 
العربية واإلقليمية والدولية من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع ولجم جرائم االحتالل عن 

  ".الشعب الفلسطيني
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، "لمسنا تقدماً إيجابياً نأمل أن يكون موقفاً واضحاً لوقف نزيف الدم الفلسطيني البريء"أردف قائالً و
األمة العربية واإلسالمية، قيادات وأحزابا وشعوبا، بمزيد من التحرك على كل الجهات للضغط "مطالباً 

  ".على قادة االحتالل لوقف هذا اإلجرام بحق األطفال والنساء والمدنيين
الشعب الفلسطيني غير معني بالتوتر والتصعيد في قطاع غزة، ولتحقيق ذلك مطلوب من "وأكد أن 

  ".االحتالل التوقف عن ممارساته العدوانية
العدوان الجديد لالحتالل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع يهدف إلى نزع المواقف "وأشار إلى أن 

  ".حقيق ما يريد، على مدار السنوات الخمس الماضيةالسياسية واالبتزاز السياسي بعد أن فشل في ت
هذا دليل متجدد على جرائم الحرب التي يقوم بها االحتالل، مما يتطلب سرعة إجراء "وبين بأن 

  ".المحاكمات القانونية حسب اللوائح المعمول بها في القانون الدولي
 الطبية والبيوتات اآلمنة لن يزيد شعبنا دماء األطفال والنساء والشيوخ واالعتداء على الطواقم"وأكد أن 

إال ثباتاً والتفافاً حول حقوقه وأرضه ومقدساته وقيادته، ولن يتمكن االحتالل من النيل من عزيمتنا 
  ".وإرادتنا، وسنبقى بجانب أبناء شعبنا ونخدمهم ونرعاهم ونحافظ على حقوقهم

 11/4/2011الغد، عمان، 
  

  ف العدوان اإلسرائيلي بحر يطالب الجامعة العربية بوق .3
-4-10طالب الدكتور أحمد بحر النائب األول الرئيس المجلس التشريعي، األحد :  جمال غيث-غزة

، الجامعة العربية بضرورة اتخاذ مواقف مسئولة وشجاعة لوقف العدوان اإلسرائيلي المستمر على 2011
دياً ومعنوياً وعسكرياً في وجه قطاع غزة وفك الحصار وإعادة األعمار ودعم الشعب الفلسطيني ما

  . غطرسة االحتالل وسياساته
وناشد بحر األمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بتحمل مسؤولياتهم اإلنسانية تجاه الجرائم البشعة 
:" التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وقال خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس

من ميثاق األمم المتحدة التي تخولكم ) 99(حياتكم المنصوص عليها في المادة نطالبكم باستخدام صال
القيام بتنبيه مجلس األمن الدولي للتحرك في مواجهة الجرائم الدولية التي يرتكبها االحتالل الصهيوني 

  ". بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني األعزل
ة أن يتحملوا مسئولياتهم الدينية والقومية تجاه الشعب ودعا بحر القادة العرب والمسلمين إلى ضرور

ووجه بحر رسالته إلى رئيس المجلس العسكري األعلى المشير طنطاوي، داعيا  . الفلسطيني المنكوب
  . إياه بالتدخل السريع لوقف العدوان عن قطاع غزة

  10/4/2011فلسطين اون الين، 
  

  ى متابعة جادة لترى النورقرارات القمة العربية تحتاج إل: حكومة هنية .4
أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن القرارات التي صدرت عن القمة العربية، تحتاج إلى متابعة               : غزة

  .حثيثة وجادة لترى النور
نسخة عنه، إلى أنها تقدر سـرعة اجتمـاع الجامعـة           " قدس برس "وأشارت الحكومة في بيان لها، تلقت       

ئيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط ثمانيـة             العربية لبحث العدوان اإلسرا   
  .عشر شهيدا

، مجددة  "آن األوان لتحرك عربي قوي بوقف عدوان االحتالل، ويقدم قادته لمحاكم جرائم الحرب            : "وقالت
  .مطالبتها للجامعة بتنفيذ قرارها السابق برفع الحصار فورا عن غزة

  11/4/2011قدس برس، 
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  ن في دولة فلسطينيمستضعفهناك لن يكون : فياض .5
أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، إصرار السلطة الوطنية على المضي قدماً في : وفا-رام اهللا

  .تطبيق القوانين التي تكفل لكافة المواطنين حقوقهم، وخاصة النساء واألطفال والمسنين
على أن تفعيل صندوق النفقة  ، في مدينة رام اهللا،وشدد فياض، خالل افتتاحه، أمس، مقر صندوق النفقة

يشكل إضافة نوعية لما تسعى إليه السلطة الوطنية من تحقيق العدالة االجتماعية، وهو يركز على دعم 
لكن ذلك الحال لن يدوم طويال فدولة فلسطين لن تكون دولة «الفئات الضعيفة أو التي استضعفت، وقال 

  ".فيها مستضعفون إطالقا
كد رئيس الوزراء، على أن صندوق النفقة يعد مكوناً أساسياً من مكونات العدالة االجتماعية، وخاصة وأ

  .فيما يتعلق بحقوق المرأة واألطفال والمسنين، والتي هي من الفئات التي تستحق الدعم والمؤازرة 
  11/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حتاللدفه التغطية على جرائم اال على غزة هاإلسرائيليالتصعيد : األحمد .6

 هيئة الكتل والقوائم البرلمانية خالل استقبالالنائب عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قال  :رام اهللا
في مقر المجلس التشريعي في رام اهللا امس وفدا فرنسيا ضم برلمانيين ورؤساء بلديات وإعالميين 

  .ناتور ميشيل بيلوتبرئاسة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السي
أن التصعيد اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة هدفه التغطية على جرائم الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة 
والمتمثلة في استمرارها باالستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وإطالق يد المستوطنين ليعيثوا فسادا 

لوفد على ما يقومون به من جهود تضامنية وتدميرا في ممتلكات المواطنين العزل، وشكر األحمد ا
وخاصة برامج التوأمة بين المدن الفرنسية والمخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، مطالبا في 
الوقت نفسه المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام استحقاق أيلول القادم باالعتراف بالدولة الفلسطينية 

  . في العالموالعمل على إنهاء آخر احتالل
  11/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تحقيق الوحدة الفلسطينية خير رد على عدوان االحتالل: البرغوثيمصطفى  .7

اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تحقيق : رام اهللا
 االعتداءات على غزة أهداف أهم وان احد اإلسرائيليل الوحدة الوطنية هو خير رد على عدوان االحتال

 ان أمسوقال البرغوثي في بيان صدر  .لوطنية وتحقيق الوحدةهو تخريب جهود المصالحة ا
واضاف انه كما  . تخريبهاإلى يتابعون عن كثب كل اقتراب من الوحدة الوطنية ويسعون اإلسرائيليين

يق الوحدة الوطنية هو ان تتم بأيد فلسطينية ومن خالل جهد جاد اثبتت التجارب فان السبيل االمثل لتحق
  .ومسؤول

  11/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  الرد على العدوان يكون باالستجابة لمبادرة عباس بإنهاء االنقسام: الزعنون .8
جرائم أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون االعتداءات وال:  كمال زكارنة-عمان 

اإلسرائيلية األخيرة والمتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تؤكد عدم نية االحتالل 
اإلسرائيلي وعدم صدقه في دعوته الستئناف المفاوضات وان ذلك ما هو إال لالستهالك الدولي والمحلي 

    .فقط وعدم رغبته في إحالل السالم في المنطقة
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امس أن خير رد على هذه االعتداءات هو االستجابة الفورية " الدستور"ح لـوأكد الزعنون في تصري
  .لمبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام وإعالن الوحدة الوطنية

  11/4/2011الدستور، عمان، 
  

  اتصاالت فلسطينية دولية لوقف هجمة االحتالل على قرية عورتا: غسان الخطيب .9
ر األعمال الفلسطينية أمس أنها تجرى اتصاالت دولية مكثفة لوقف هجمة           أكدت حكومة تسيي  : )أ.ب  .د  (

وقال النـاطق باسـم      .في جنوب نابلس شمال الضفة الغربية       ) عورتا(على قرية   ” اإلسرائيلي“االحتالل  
تجري اتصاالت مكثفة مع كل من يستطيع أن يعمـل          ” “الحكومة غسان الخطيب، في بيان صحافي، إنها      

سياسي واإلنساني لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان التي يمارسها االحتالل يوميا بحق            على المستوى ال  
استمرار عمليات التنكيل وترويع المواطنين العزل فـي قريـة          “ ودان الخطيب بشدة     ".عورتاأهالي قرية   

  ".يطاقعورتا، األمر الذي حول حياتهم إلى جحيم ال 
 11/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
   فلسطين بتونس سفارة شبان فلسطينيين داخلأربعة االعتداء على ":ربيالقدس الع" .10

تعرض أربعة شبان فلسطينيين الجئين إلى تونس من ليبيا إلى الضرب داخل سفارة فلسطين في : عمان
العاصمة تونس على خلفية نقاش سياسي ودبلوماسي حاد تدخلت فيه عدة جهات دولية وله عالقة مباشرة 

ن الفلسطينيين الهاربين إلى تونس من ليبيا، وهو أمر انشغل به اإلعالم التونسي طوال بأوضاع الالجئي
  .األسبوع الماضي

ووثقت في إدارة األمن التونسية أحداث االعتداء بالضرب على أربعة شبان توجهوا لمقر السفارة 
و للجزائر تنفيذا لتعليمات للمطالبة بتغطية نفقات إقامتهم في تونس حتى يتسنى لهم السفر إما لقطاع غزة أ

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وحسب شهود عيان قام موظفون عاملون في مكتب السفير الفلسطيني باالعتداء على الشبان األربعة 
الذين أصيبوا بكدمات وجروح بعدما رفضت الشرطة التونسية دخول مقر السفارة إثر استدعائها الحتواء 

  .المشكلة
ألربعة، وهم رامز أبو جبل ورفعت القنا وحسين بالطة إضافة لشاب رابع يدعى احمد، وحظي الشبان ا

بتغطية لنفقات اإلقامة طوال األسابيع الثالثة الماضية تنفيذا ألوامر الرئيس عباس الذي وضع 
  .مخصصات لرعاية وتأمين إقامة جميع الفلسطينيين الهاربين من ليبيا إلى تونس

سطيني سلمان الهرفي توقف صرف نفقات التغطية فاحتج الشبان األربعة وانتهى وبقرار من السفير الفل
األمر بأزمة دبلوماسية تدخلت بها عدة اطراف بما فيها المفوضية الدولية لشؤون الالجئين ووزارة 

  .الخارجية التونسية والسلطة الفلسطينية في رام اهللا
الشهر الجاري، تعرض أحد الشبان األربعة وعلى هامش نفس المشكلة التي حصلت يوم الرابع من 

لحادثة طعن وهو يتجول ظهرا قرب سكن الالجئين المؤقت في أحد أحياء العاصمة تونس حيث طعنه 
  .'القدس العربي'مجهول ملثم نزل من سيارة يقودها شخص آخر، حسب شاهد عيان تحدث لـ

ائر جدا في الكتف، مضيفا ان مرافق وقال الشاهد ان الجريح وهو رفعت القنا أصيب بالسكين بجرح غ
حتى ال تزاود 'المعتدي في هذا االعتداء كان يتحدث بلكنة فلسطينية وقال للشاب الجريح عند االعتداء 

  .'على أسيادك
وحضرت الشرطة التونسية إلى مكان وقوع الحادث ورفعت تقريرها بالواقعة وحولته إلى وزارة 

  .ها سفارة فلسطين بعد نقل الجريح إلى مستشفى الفارابيالخارجية التونسية التي خاطبت بدور
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وسرعان ما تحولت قضية الشبان األربعة والشاب الجريح إلى قضية رأي عام في تونس العاصمة 
 فلسطينيا أعادتهم السلطات 13تتداولها وتتحدث عنها وسائل اإلعالم التونسية التي أعلنت السبت ان 

فارة الفلسطينية في تونس حيث شوهد السفير الفلسطيني في منطقة راس المحلية إلى ليبيا بطلب من الس
  .جدير الحدودية يقوم بمهمة معاكسة لمهمة كل السفراء، وهي اإلصرار على إعادة الفلسطينيين إلى ليبيا

ولفت موقف سفارة فلسطين أنظار وسائل اإلعالم التونسية فأعدت محطة تونس األولى برنامجا خاصا 
  . عن الموضوع قدمه وأذاعه اإلعالمي التونسي وليد تليليعلى الهواء

في هذا البرنامج أثار سفير فلسطين جدال واسعا وهو يتحدث علنا عن ضرورة إعادة الفلسطينيين إلى 
ليبيا حرصا على العالقات الثنائية، كما قال، وألن تونس فيها ما يكفيها من البطالة، وذلك خالفا للموقف 

إحدى المحطات الفضائية الناطق باسم وزارة الخارجية التونسية الذي ظهر علنا ليؤكد الذي اعلنه على 
حرص تونس الثورة على استقبال أي فلسطيني او غير فلسطيني قادم من ليبيا بعد تحدث ممثل األمم 

  .المتحدة في منطقة رأس جدير الحدودية مع ليبيا عن الموضوع
  11/4/2011القدس العربي، لندن، 

 
  االحتاللبين المقاومة وهدوء حذر في غزة وتهدئة غير مباشرة : سحما .11

 صالح البردويل كشف .د القيادي في حركة حماس، أن غزة من 10/4/2011قدس برس،  نشرت
في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي أوقعت عشرات من " الحذر"النقاب عن بداية هدوء وصفه بـ 

  ".تهدئة غير مباشرة وغير معلنة بين المقاومة واالحتالل"فق الشهداء والجرحى، وأكد أن ذلك يأتي و
لقد بدأت األمور تهدأ في غزة، ولكنه هدوء ": "قدس برس"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ 

حذر، هناك نوع من التهدئة المتفق عليها بطريقة غير مباشرة، أي أن العدو يرسل عبر وسائل اإلعالم 
التزمت بها حماس، والحكومة في غزة ترسل عبر وسائل اإلعالم أنها ملتزمة أنه ملتزم بالتهدئة ما 

بالتهدئة ما التزم االحتالل، وتتدخل أوساط أوروبية واألمم المتحدة لتأكيد ذلك، لكن كل هذا عند االحتالل 
  ".ال يساوي شيئا، ولذلك يظل الحذر هو سيد الموقف عندنا في قطاع غزة

نها غير معنية بالتصعيد، وأنها حريصة على تجنيب شعبها الويالت في لقد أوضحت حماس أ: "وقال
وقت العالم كله منشغل بالتغيرات العربية الكبيرة، لكن يبدو أن إسرائيل تحاول جرنا إلى معركة هم من 

على كل حال موقفنا في حماس هو الرد على العدوان ولجمه وإبداء الرغبة في التهدئة، . خططوا لها
  ".ردت على العدوان واستعدت للتهدئة عندما بدأ حديث الوسطاء بشأنها" حماس"صل، فـ وهذا ما ح

لم تتطور األمور أكثر من التهدئة : "ماس واالحتالل مكتوبة، وقالحونفى البردويل أن تكون التهدئة بين 
 نحو عامين، غير المعلنة وغير المباشرة، ألن التهدئة التي كنا نتحاور عليها عبر الوسيط المصري قبل

هي تهدئة يتم من خاللها فك الحصار وفتح المعابر وهو ما رفضته إسرائيل من خالل إصرارها على 
تجريد المقاومة من سالحها، وفشلت الوساطة المصرية وبقيت التهدئة غير معلنة وغير مباشرة، وما بين 

  ".ملة ضد غزةالفينة واألخرى تخترقها إسرائيل، لكنها لم تصل حتى اآلن إلى حرب شا
نحن ال نراهن كثيرا على : "وحول االجتماع المرتقب لجامعة الدول العربية بشأن غزة، قال البردويل

، على "االجتماع، لكننا نريد أن نشرك العرب في تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني
  .حد تعبيره
و زهري المتحدث باسم حماس قال تعقيباً سامي أبن من غزة، أ 11/4/2011الحياة، لندن، وذكرت 

نحن لسنا معنيين بالتصعيد، والفصائل الفلسطينية ": على تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك
ان ": وأضاف. "هي في حالة الدفاع عن النفس وعن الشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد اإلسرائيلي

. "د العودة إلى الهدوء، ورسالتنا لالحتالل أن الهدوء مقابله هدوءالكرة هي في ملعب االحتالل إذا ما أر
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نأمل في أن يلتقط االحتالل الرسائل العملية التي وجهتها المقاومة والتي أكدت من ": وتابع أبو زهري
  ."خاللها أنها جاهزة للدفاع عن شعبها، وأن ضبط النفس ال يعني الضعف

  
  التزم العدوملتزمون بالتهدئة ما : سرايا القدس .12

أنها ملتزمة التوافق ":  في بيان صحافي"الجهاد اإلسالمي"أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
  ."الفلسطيني حول تهدئة األمور في غزة طالما التزم العدو بوقف أشكال العدوان كافة على أبناء شعبنا

مقترح الذي تم التوافق عليه برعاية  السرايا وافقت على الأن": "سرايا القدس"وأوضح المتحدث باسم 
عربية وأوروبية لوقف العدوان على أبناء شعبنا، مع االحتفاظ بحق الرد على أي عملية قد يرتكبها العدو 

 هذا الموقف جاء نتيجة الحرص على إن": وأضاف. "بحق أبناء شعبنا سواء أكانوا مدنيين أو مقاومين
لشن عملية عسكرية كبيرة على القطاع، وانه جاء من مصدر مصالح شعبنا وعدم إعطاء الفرصة للعدو 

قوة بعد أن أفشلت المقاومة، وعلى رأسها سرايا القدس، المعادلة التي حاول االحتالل فرضها على 
الشعب الفلسطيني من خالل القتل مقابل الصمت وان المقاومة استطاعت تثبيت معادلة القصف بالقصف 

  ."والهدوء بالهدوء
قال مسؤول فلسطيني إن فصائل لنشطاء فلسطينيين في غزة وافقوا على مقترحات لسياق في نفس ا

وأضاف المسؤول القريب من المحادثات . عربية ومقترحات األمم المتحدة بوقف إطالق النار مع إسرائيل
  .أن الفصائل علمت أن إسرائيل وافقت أيضاً من حيث المبدأ

  11/4/2011الحياة، لندن، 
  

  سنبقى في حالة استنفار للرد على أي خرق إسرائيلي للتهدئة":  الوطنيةالمقاومة" .13
أكدت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، أنها جزء من التوافق الوطني : غزة

حول التهدئة، وستعطي فرصة لكل الوساطات إلنجاح التهدئة وتثبيتها صوناً لدماء الشعب الفلسطيني، 
دة أن مقاتليها سيبقون في حالة استنفار كامل لمجابهة أي تصعيد أو عدوان إسرائيلي على الشعب مؤك

  .الفلسطيني
، الناطق اإلعالمي باسم الكتائب خالل مؤتمر صحفي عقده األحد، في مدينة غزة، أن "أبو خالد"وأكد 

سكرية في االلتزام وفي أكثر تعاطت بروح وطنية عالية مع جميع األجنحة الع"كتائب المقاومة الوطنية 
من مرة بالهدوء لتجنيب الشعب الفلسطيني ويالت أي عدوان غاشم، محملة االحتالل مسؤولية عدم 

  ". االلتزام وانهيار التهدئة التي توافقت عليها الفصائل واألجنحة العسكرية
للتنسيق فيما بينها "نية، ودعت الكتائب إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين كافة قوى المقاومة الفلسطي

  ".كخطوة لتشكيل جبهة مقاومة متحدة بمرجعية سياسية تحدد أشكال المقاومة وأساليبها وتكتيكاتها
وسردت كتائب المقاومة الوطنية حصادها خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة  

 محلية الصنع، وثمانية قذائف وصواريخ" غراد"و" 107"إطالقها أربعة عشر صاروخًا من طرازي 
  .، وتفجيرها عبوة ناسفة بمجموعة من جنود االحتالل اإلسرائيلي"هاون"

  10/4/2011قدس برس، 
  

   تعترض على التهدئة فلسطينيةفصائل": الحياة" .14
علمت الحياة من مصادر فصائلية أن عدداً من الفصائل اعترض على التهدئة من :  فتحي صباح-غزة 

وأعلن المتحدث باسم . »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»و» الجهاد اإلسالمي« وهي منطلق سياسي،
  .داوود شهاب أن تفاصيل اتفاق التهدئة ال تخص الحركة» الجهاد اإلسالمي«
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ما يعنينا ممارسات إسرائيل الميدانية على األرض، فإذا كان الوضع «إن » الحياة«وقال شهاب لـ 
عتداءات العدوانية على المواطنين بكل فئاتهم، فإننا لن نبادر إلى إطالق الميداني هادئاً وتوقفت اال

أننا نتحدث عن تهدئة شاملة من دون شروط أو خروق من جانب «وأضاف شهاب . »الصواريخ
إسرائيل، مقابل تهدئة من جانبنا، فالصواريخ دفاع مشروع عن شعبنا ومقاومتنا، أما إذا كان لدى 

دة ساخنة أو قتل ما تسميه القنابل الموقوته أو غيرها من االعتداءات، فإن التهدئة إسرائيل الحق في مطار
  .»لن تدوم ولن تلتزم بها الحركة

سترد على أي اعتداء إسرائيلي في صورة مباشرة، خصوصاً أن إسرائيل «وشدد على أن الحركة 
راراً بالدفاع عن شعبنا اتخذت خالل األيام الماضية قراراً بالحرب على القطاع، ونحن اتخذنا ق

كان من مصلحة الشعب أن «، متسائالً إن »هذا الوضع غير مقبول«وشدد شهاب على أن . »ومقاومتنا
  .»!يقتل الفلسطينيون ونحن نقف مكتوفي األيدي؟

ووصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر إعالن التهدئة مع االحتالل في الوقت 
األساس االتفاق مع الفصائل على المقاومة «إن » الحياة»وقال مزهر لـ. »خطيرشيء «الراهن بأنه 
  .»على أي طرف أال يوافق على أي تهدئة من دون تنسيق مع اآلخرين«، مشدداً على أنه »وليس التهدئة

لألسف الشديد ال يوجد أي مشاورات بين الفصائل في شأن التهدئة، «: ، وقال»حماس«وانتقد مزهر 
االحتالل لم يوقف العدوان وال «وشدد على أن . »هة وحيدة تتكلم في هذا الشأن هي حماسوهناك ج

ووصف مزهر استثناء . »يزال يمارس الجرائم ومصر على التدمير وقتل أبناء الشعب الفلسطيني
  .»أمر خطير جداً يعطي ذريعة لالحتالل لقتل المدنيين«من التهدئة بأنه » القنابل الموقوتة«االحتالل 

  11/4/2011الحياة، لندن، 
  

  خالل ثالثة أياممن غزة  صاروخًا 150 إطالق: مصادر إسرائيلية .15
 أطلقت خالل الثالثة أيام الماضية، ما يزيد على  الفلسطينيةقالت مصادر إسرائيلية، إن المقاومة: الناصرة

 وبئر السبع ومستوطنة مائة وخمسين قذيفة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية في النقب الغربي وعسقالن
وعدد من التجمعات السكنية في تلك المناطق الواقعة جنوب " أوفاكيم"و" سديروت"و" كريات غات"

  .48أراضي 
  10/4/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـ باالنحياز ل في صفقة األسرىلوسيط األلمانيأبو مرزوق اتهم ا": دير شبيغل" .16

 الفلسطينية أن إسرائيل أفشلت مفاوضات غير مباشرة مع ذكرت مصادر حركة األسيرة: القدس المحتلة
ونقلت صحيفة . حركة حماس لتبادل األسرى بتعنتها في رفض اإلفراج عن أسرى القدس والداخل

 ما زالت ترفض إطالق عدد "إسرائيل" األلمانية أن "دير شبيغل" أمس عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"
وذكرت الصحيفة أن الثورات العربية عطلت .  إلى الخارج من األسرى وأنها تصر على إبعاد بعضهم

االتصاالت بين األطراف المختلفة بما في ذلك تعثر وصول القيادي في حماس محمود الزهار من غزة 
  .لسوريا عن طريق مصر

وبحسب الصحيفة، فان رد حماس وصل قبل أيام من خالل انتقادات حادة وجهها القيادي في الحركة 
  ."إسرائيل"ـرزوق للوسيط األلماني جارهارد كونراد الذي اتهمه باالنحياز لموسى أبو م

  11/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"لـأي حرب جديدة ستكون األسوأ : حمدانأسامة  .17
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حذَّر مسؤول ملف العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، الدولة العبرية :  رامي رمانة- غزة
، وستؤدي ""إسرائيل"األسوأ لـ"جديدة ضد قطاع غزة، منبهاً إلى أن نتائجها ستكون من مغبة أي حرب 

  . إلى حراك عربي واسع
نحن في معركة طويلة مع االحتالل اإلسرائيلي، ": "فلسطين"وقال حمدان المقيم في بيروت في تصريح لـ

، " ال يخفي حقيقة أن الصراع قائميأخذ الوضع فيها أحياناً طابع التصعيد وأحياناً جانباً من الهدوء الذي
  . مؤكداً على حق المقاومة في الرد على أي تصعيد عسكري

   "إسرائيل"قلق في 
إن أحد أسباب التصعيد اإلسرائيلي الموجه ضد قطاع غزة اآلن هو القلق اإلسرائيلي المتزايد "وأضاف 

يئة اآلمنة التي وفرت شيئاً من القُدرة  بفقدان الب"إسرائيل "مما يحدث من متغيرات في المنطقة وشعور
التغيير في المنطقة يأتي في وقت يزداد فيه عود المقاومة "، الفتاً إلى أن "على البقاء على مدى ستة عقود

  ". صالبة
ورأى أن لجوء االحتالل اإلسرائيلي للحرب يعود لعدم مقدرته على خوض حرب شاملة نظراً لعدم 

  . من ردة فعل سلبية أكثر من توقعاتهااستقرار المنطقة، والخشية 
ن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تسعى إلى حصر التصعيد في إطار تنفيذ عمليات ذات طابع إ"وتابع 

نوعي يعتقد خاللها االحتالل أنه يمكن أن يمارس ضغوطاً قد تغير شيئاً من قواعد اللعبة في الواقع 
ياسي أي توفير دعم ما لفريق التسوية أو في فرض معادلة جديدة الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالواقع الس

في قواعد االشتباك مع المقاومة، وربما تحقيق هدف نوعي يتعلق باستهداف شخصيات قيادية من حركة 
  ". حماس

نتائج أي حرب جديدة قد تُشن : "وحذر حمدان االحتالل من مغبة أي حرب جديدة ضد قطاع غزة، وقال
 مما مضى، وستؤدي إلى حراك فلسطيني عربي أوسع مما "ع ستكون األسوأ لـإسرائيلضد سكان القطا

  ". يظنه اإلسرائيليون
وأكد على وجود اتصاالت بين حركته ودول أوروبية للضغط على الدولة العبرية لوقف عدوانها 

قة ويعتبر من نحاور من منطلق موقف جديد يقرأ التجارب الساب: "وعمليات التهويد واالستيطان، وقال
  ". نكساتها وأزماتها، لنطلب أن يكون الموقف األوروبي دوره صحيحاً تجاه القضية الفلسطينية

 رئيس -حتى ال يقال بأن محمود عباس"إسرائيل تُريد وضع حماس تحت الضغط "ونبه حمدان إلى أن 
بالعمل على إظهاره بأنه  هو الخاسر الوحيد في الساحة في ظل ما يجرى اآلن، وذلك -السلطة الفلسطينية

  ". ينقذ غزة من عدوان شامل توشك حماس أن تورط الشعب الفلسطيني فيه
وفي تعقيبه على التصريحات اإلسرائيلية الرامية إلى التأثير على القائد األعلى للقوات المسلحة المصرية 

تحاول فرض حالة من ) لإسرائي: "(مشير طنطاوي بالقول إنه يدعم األنفاق والمصالحة الفلسطينية، قال
الضغط على الجانب المصري لمنع دوره اإليجابي تجاه القضية الفلسطينية، ألنها تعرف أن ذلك يغير 

  ". الكثير من المعادالت، لكن مصر أكبر وأقوى من كل الضغوط وحالة التشويش اإلعالمي والسياسي
  10/4/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  ات في مصر بشكل خاطئ حماس قرأت المتغير: دحالن .18

حذر القيادي في حركة فتح محمد دحالن حركة حماس من عدم التعامل بجدية مع جهود إنهاء  :القاهرة
حركة حماس قرأت المتغيرات في مصر بشكل خاطئ وعليها إعادة قراءة األمور "االنقسام، وقال إن 

 إيران أو غزة ولن يحكمها بطريقة صحيحة بعد تأكيد المجلس العسكري الحاكم أن مصر لن تكون
رسالة المجلس العسكري المصري تؤكد أن مصر ستعيد شكل التعامل مع البعد “وقال إن . خميني



  

  

 
 

  

            13 ص                                     2112:         العدد       11/4/2011 االثنين :التاريخ

اإلنساني لقطاع غزة بكل مكوناته، لكنها لن تسمح أيضاً باستمرار وضع يشكل نقطة ضعف في 
  ."خاصرتها األمنية

  11/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  هار بين يدي عاموس جلعاد دحالن ان: "ويكيليكس" .19
، عمق العالقة بين »ويكيليكس«كشفت برقيات دبلوماسية أميركية، نشرها موقع : محمد سعيد -واشنطن 

وذكرت برقية صادرة عن . ، محمد دحالن، وإسرائيل وأجهزة استخباراتها»فتح«القيادي في حركة 
 وزارة الدفاع اإلسرائيلية، عاموس جلعاد، السفارة األميركية في تل أبيب أن رئيس الدائرة السياسية في

أبلغ المسؤولة عن إدارة الشرق األوسط في وزارة الخارجية األميركية، إلزابيث دبي، في عهد الرئيس 
، بأن الحالة النفسية 2005 أيلول عام 19األميركي السابق جورج بوش االبن، لدى اجتماعه بها يوم 

  . أيلول من العام نفسه16عيه خالل لقائهما في لدحالن متدهورة، وأنه انهار بين ذرا
وكان دحالن حينذاك يشغل منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وعد أكبر مسؤول في 

، »هآرتس«وقالت صحيفة . قطاع غزة بعدما كان يتولى مسؤولية قيادة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فيه
إن دحالن كان في ذلك الحين محاوراً مهماً بالنسبة إلى مسؤولي جهاز في معرض تعليقها على البرقية، 

  .»شين بيت«األمن اإلسرائيلي، ورؤساء جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي 
أنت مريض، فبدأ بالصراخ طوال ساعة، «: ولفتت البرقية التي كتبتها دبي إلى أن جلعاد قال لدحالن

اله إلى المستشفى، لكنه رفض قائالً إن عليه إلقاء خطاب في الغد أمام واستدعينا األطباء واقترحنا إدخ
  .»آالف الفلسطينيين، وقد كان شاحباً ويبدو أنه عانى كثيراً

إذا غادرت هذه الغرفة فستتحول إلى قديس أو ستكون : قلت لدحالن«: ونقلت البرقية عن جلعاد قوله
فق على دخول المستشفى، وأعددنا له غرفة للشخصيات مشلوالً، بعدها انهار بين ذراعي وقال إنه سيوا

. »الهامة جداً في مستشفى في تل أبيب، وأخذناه إلى هناك بسيارة إسعاف بمرافقة الشرطة ورجال أمن
األطباء قالوا في اليوم التالي إن دحالن يعاني من انزالق في العمود الفقري، فأرسل ملك «: وأضاف

  .» ثالثين دقيقة طائرة مروحية نقلت دحالن إلى عماناألردن عبد اهللا الثاني خالل
دحالن كان «وتابعت البرقية تقول إن جلعاد التقى دحالن بعد عدة أيام، واستنتج أنه تعافى، قائالً إن 

خالل مكوث دحالن في إسرائيل، فعلنا كل شيء من «: وأضاف. »شريراً، لذلك افترضت أنه تعافى
. »، التي يخاف منها، وقلنا له إن حكومة إسرائيل ستمول كل احتياجاتهأجله، وأحضرنا زوجته المتدينة

إسرائيل احتفظت بسرية رقود دحالن في مستشفى إسرائيلي تحسباً من أن يستخدم «وأشار إلى أن 
نحن لم نسرب، ولن أخرق أبداً «: ، مضيفاً»الفلسطينيون المعلومات إلهانته وتقويض سمعته ومكانته

  .»الن، رغم أنه متطرف وال يساعد في مشكلة رفحتعهداً قدمته لدح
، وكان وراء إطاحة وزير الداخلية »هدام«وكتبت دبي في برقيتها أن جلعاد بعد ذلك وصف دحالن بأنه 

  .الفلسطيني نصر يوسف، الذي كان هو اآلخر يتعاون مع إسرائيل
  11/4/2011األخبار، بيروت، 

  
  النقسام الفلسطيني جهود إنهاء ايبحث مع موسىالمصري منيب  .20

بحث أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أمس مع وفد من الشخصيات الفلسطينية : القاهرة
وقال  .المستقلة برئاسة رجل األعمال منيب المصري جهود إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية 

بل الجامعة العربية، وسعياً جاداً الوفد لمس تجاوباً من ق“المصري، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن 
إننا نتفق مع “وأضاف . ”لتقريب وجهات النظر والعمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني ورأب الصدع
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الرؤى المطروحة إلنهاء االنقسام، ونأمل بأن تنجح في إخراجنا من المأزق الراهن، ألن الظروف 
  ."نجاز الوحدة من دون تأخيرالصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني تتطلب إ

  11/4/2011الخليج، الشارقة، 
  
  

  الفلسطينية تتلقى دعوة لزيارة مصر للتباحث حول المصالحة" المقاومة الشعبية" .21
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية حسن الزعالن في تصريح : رام اهللا

قد تلقت دعوة من المجلس العسكري الحاكم في مصر، نسخة عنه، أن حركته " قدس برس"مكتوب وصل 
لزيارة القاهرة للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة بما يتعلق بملف المصالحة 

  ستلبيوقال إن حركتهالفلسطينية والعدوان الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
الحركة يرأسه األمين العام زكريا دغمش، سيتوجه إلي العاصمة ، مشيرا إلى أن وفدا من الدعوة

  .المصرية القاهرة خالل األيام المقبلة
  10/4/2011قدس برس، 

  
  لمقدح ينفي إقصاءه من حركة فتحا: لبنان .22

في لبنان، أن يكون قد تم إقصاؤه من موقعه، " فتح"نفي اللواء منير المقدح قائد مقر قيادة حركة  :عمان
" فتح"ار مركزي، فيما قررت جميع فصائل كتائب شهداء األقصى، الذراع العسكرية لحركة بموجب قر

  .أنه لم يتسلم أي قرار بالخصوص" الشرق"تعيين المقدح قائدا عاما لها، وأبلغ 
تسلم قبل يومين قراراً "ذكرت في عددها الصادر السبت أن المقدح، " اللبنانية" األخبار"كانت صحيفة و

، وذلك في حضور رئيس كتلة الحركة في "فتح"توباً بتجريده من مهماته التنظيمية في حركة مركزياً مك
  ". المجلس التشريعي، والمسؤول عن الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عزام األحمد

  11/4/2011الشرق، الدوحة، 
  

  قاسيا جدا مقابل كل صاروخ فلسطينيسيكون الرد اإلسرائيلي : نتنياهو .23
رئيس الوزراء، ، أن  نظير مجلي-تل أبيب، عن مراسلها من11/4/2011، الشرق األوسط، لندنرت ذك

قوانين لعب جديدة يكون فيها الرد اإلسرائيلي قاسيا جدا مقابل كل صاروخ «بنيامين نتنياهو، أعلن عن 
  .»فلسطيني يطلق باتجاه البلدات الجنوبية

زين كبيرين في األيام األخيرة؛ األول في المجال الدفاعي، إنجا) اإلسرائيلي(لقد أحرز الجيش «: قالو
وفي المجال الدفاعي سجلت إسرائيل إنجازا كبيرا مثيرا لإلعجاب، عندما . والثاني في المجال الهجومي

ولهذا األمر توجد أصداء في جميع أنحاء العالم وأيضا في . اعترضت منظومة القبة الحديدية صواريخ
ومع هذا اإلنجاز المثير لإلعجاب، فإن من الواضح أن هذا ليس سوى حل .  مؤخراالبلدان التي زرتها

وسجل في هذا المجال إنجاز ملموس لجيش الدفاع . جزئي، وبالطبع نحتاج أيضا إلى رد فعل هجومي
اإلسرائيلي بتوجيه ضربات فادحة لحماس وللمنظمات اإلرهابية األخرى في األرواح والمعدات، وذلك 

وأجريتُ خالل نهاية األسبوع مناقشات مع كل من وزير الدفاع .. لهجمات اإلجرامية عليناردا على ا
إذا استمر استهداف المواطنين : ورئيس هيئة أركان الجيش ورئيس جهاز األمن العام، وسياستنا واضحة

  .»والجنود اإلسرائيليين فسيكون ردنا أكثر قسوة وصرامة
مان، باستغالل األوضاع لتنفيذ عملية اجتياح واسعة بهدف تصفية طالب وزير الخارجية، أفيغدور ليبر

  .حماس
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نتنياهو قال إنه إذا أرادت حماس الهدوء في قطاع غزة المتمثل ، أن 11/4/2011، 48موقع عربونشر 
  .بوقف الغارات اإلسرائيلية وإطالق الصواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل فإنه سيتم تحقيق ذلك

" قبة حديدية"ل إعالم إسرائيلية عن نتنياهو قوله خالل جولة بجنوب إسرائيل وتفقد منظومة ونقلت وسائ
أصدرنا تعليمات للجيش اإلسرائيلي للقيام بما هو مطلوب من أجل إعادة الهدوء، وهذه هي نيتنا "إنه 

  ".وآمل أن هذه هي نية حماس أيضا
عود لكن إذا صعدت حماس هجماتها فإننا إذا كانت هذه هي نية حماس فإن الهدوء سي"وأضاف أنه 

  ".سنعظم ضرباتنا أيضا ورد فعلنا سيكون أشد بكثير
، )افيغدور ليبرمان(ووزير الخارجية ) ايهو باراك(من سيصرح هو أنا ووزير األمن "وقال نتنياهو أن 

دقيقة ووفقا ونحن ندرس اآلن أنواعاً عدة من العمليات المحتملة ولذلك فإننا نريد أن تكون الرسائل 
  ".لقرارات المستوى السياسي

نتنياهو اختار ، أن  أسعد تلحمي-الناصرة  عن مراسلها من، 11/4/2011، الحياة، لندنوأضافت 
اذا تواصلت االعتداءات اإلجرامية ضد «: التهديد بتوجيه ضربات أقسى، فقال قبل اجتماع حكومته أمس

خلَّف خسائر «وأضاف أن الجيش . » رد اسرائيل اقسىالعسكريين او المدنيين االسرائيليين، سيكون
وذكرت إذاعة الجيش االسرائيلي، أنه . »جسيمة لدى حماس ومنظمات ارهابية اخرى في الرجال والعتاد

بعد االجتماع األسبوعي للحكومة سيعقد اجتماع استثنائي للمجلس االمني المصغر الذي يضم الوزراء 
  .ت على األرضالرئيسيين، وذلك لبحث التطورا

  
  حماس تعرضت لضربات قاسية: باراك .24

قال وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك امس لإلذاعة العامة االسرائيلية، إن :  أسعد تلحمي-الناصرة 
   .قامت بوقف إطالق النار من جانبهامع الفصائل الفلسطينية اذا » لوقف اطالق النار«اسرائيل مستعدة 

 وسنتحرك تبعاً لما يجري على ...نتسامح مع إطالق نار على اسرائيلال يمكننا ان «: وأضاف
وسئل باراك عما اذا . »لضربات قاسية«تعرضت » حماس«ورأى إيهود باراك أن حركة . »األرض

، فقال إن كل الخيارات مطروحة، ولكن »حماس«كان يفكر في شن هجوم بري على غزة إلنهاء حكم 
إذا كان ذلك ضرورياً سنعمل، ولكن حينما ال يكون ضرورياً ال «: وتابع. ذلك قد ال يكون ضرورياً

ليس هناك «: وأضاف الوزير االسرائيلي. »نحتاج إلى ذلك، فضبط النفس أيضاً شكٌل من أشكال القوة
وقد أجَل باراك زيارةً كان من المفترض ان يقوم بها الى واشنطن، . »حل شامل يجلب الهدوء الكامل

  .لتطورات الميدانية التي شهدت هدوءاً نسبياً امسوذلك كى يتابع ا
توضح » حماس«وأكد باراك أن إسرائيل تلقت رسائل، عبر جهات دولية، من التنظيم السياسي لحركة 

وتابع رداً . »لكن الذراع العسكري ليست معنية بوقف النار«: في وقف النار، مضيفاً» حماس«رغبة 
إنه ال «: »حماس«ى تمييزه بين الذراعين السياسي والعسكري لـ على احتجاج الوزير سيلفان شالوم عل

يميز بين مسؤولية المستويين، وأن إسرائيل ترى أن كل المسؤولية ملقاة على الحركة في كل ما يتعلق 
  .»بما يجري في القطاع ونشاطات التنظيمات األخرى

عسكرية اإلسرائيلية في تطوير منظومة اإلنجاز الكبير الذي حققته الصناعات ال«وأشار باراك أيضاً إلى 
وقال إن هذه المنظومة توسع . »التي تعترض فقط الصواريخ الموجهة لمناطق مأهولة«القبة الحديد، 

وطالب باراك الحكومة . »هامش التحرك السياسي إلسرائيل وتتيح اتخاذ قرارات بصورة صحيحة
في أعقاب نجاح البطاريتين » القبة الحديد«ومة التصديق على تمويل شراء أربع بطاريات إضافية لمنظ

وقال في هذا الصدد، إن النجاح الذي . المنصوبتين في مدينتين في الجنوب في اعتراض تسعة صواريخ
  .»فاق التوقعات«حققته المنظومة 

  11/4/2011، الحياة، لندن
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   ريخفي تصديها للصوا% 100القبة الحديدية حققت نجاحاً باهراً بنسبة : باراك .25

أكد وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي أيهود باراك اليوم األحد، أن القبة الحديدية حققت نجاحاً : القدس
  .   في تصديها للصواريخ التى تطلق على إسرائيل% 100باهراً بنسبة 

ل وقال باراك خالل جولة لمواقع التي نشرت فيها منظومة القبة الحديدية قام بها مع رئيس وزراء االحتال
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم شاهدوا أحد االنجازات التكنولوجية العظيمة التي أنتجتها إسرائيل، والتي 

  . قامت ألول مرة بإعتراض الصورايخ قصيرة المدى في الجو
، %100وأضاف أن نسبة النجاح التي حققته منظومة القبة الحديدية كان بدرجة ممتازة حيث حققت نسبة 

نعرف أن الطريق طويل وأن المناطق المحمية محدودة ولكن علينا دراسة العبر من التشغيل مضيفاً 
  .األولي للقبة الحديدية

علينا العمل لزيادة مصادر التمويل ودعم هذه التكنولوجيا، وزيادة البطاريات القبة الحديدية وهذا : وتابع
لم التصدي للصواريخ من خالل منظومة سيأخذ منا وقت، مستدركاً في الوقت ذاته أن الدخول في عا

  .القبة الحديدية كان مباركاً
  11/4/2011، وكالة قدس نت

  
  المالجئبسرائيلي إ الف 750لن يسمح بعد االن باختباء اإلسرائيلي جيش ال: باراك .26

قال وزير الحرب االسرائيلي باراك خالل جلسة الحكومة ان جيشه لن يسمح بعد االن باختباء : القدس
الف اسرائيلي الى المالجئ بعد اليوم مشيرا الى انجازات الجيش هي عملية في قتل واصابة  750

وقال ما تفعله الفصائل هو اطالق اعداد من الصواريخ والتي عمليا لم .العشرات من مطلقي الصواريخ 
من جتهه طالب رئيس وزير الحرب السابق رئيس لجنة . تصب اسرائيلي واحد بجراح حتى االن

ارجية واالمن في الكنيست االسرائيلي شاؤول موفاز باستمرار الجيش في عملياته بغزة وعدم التوقف الخ
  .وقال على قادة حماس ان يفكروا كثيرا قبل ان يحاولوا المس بنا الحقا. في هذه اللحظة 

  11/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "ائيل القوميةمصالح إسر"التهدئة مع حماس قرار خطير يمس بـ : ليبرمان .27
انتقد وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قرار حكومته وقف التصعيد العسكري على : الناصرة

قطاع غزة وااللتزام بالتهدئة غير المعلنة رسميا مع فصائل المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن مثل هذا 
  .، حسب تقديره"ئيليةخطأ خطيرا يتناقض والمصلحة القومية اإلسرا"القرار يعد 

إن وقف إطالق النار والتزام الهدوء مع "، عن ليبرمان قوله )11/4(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 
هذا يتناقض بشكل كبير مع "، وأضاف "حركة حماس يمكّنها من التزود باألسلحة وتعزيز قوتها العسكرية

  .، على حد تعبيره"المصلحة القومية العليا
 فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، قد أكدت التزامها بقرار التهدئة ووقف عمليات القصف وكانت

الصاروخي من القطاع، طالما التزم االحتالل اإلسرائيلي بهذا القرار وامتنع عن تنفيذ أية عمليات 
  .عسكرية على غزة

  11/4/2011قدس برس، 
  

   أن تتخلى سورية عن تحالفها مع طهران مستعدة للتخلي عن الجوالن شرط"إسرائيل: "بيريز .28
لدعم االنتقال «دعا الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس المجتمع الدولي :  محمد علي صالح- واشنطن

  .»حركات الشباب األخرى في جميع أنحاء الشرق األوسط«وأيضا لدعم . »إلى الديمقراطية في سورية
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الرئيس السوري «: وأضاف. » أفضل رهان للمستقبلأعتقد أن نظاما ديمقراطيا في سورية هو«: وقال
في السياسة على الحاكم أن يميز . حسنا، لكن ظهرت الحقيقة بأن هذا خيال. يقنع نفسه بأن الناس يحبونه

لكن، عندما تواجهك مشكلة، يختفي . بين التأييد والمؤيدين؛ التأييد موجود طالما أنت في الحكم
  .»المؤيدون

ئيل مستعدة للتخلي عن هضبة الجوالن في إطار اتفاق سالم شامل مع سورية، على وقال بيريس إن إسرا
إذا «: شرط أن تتخلى سورية عن تحالفها مع طهران، وعن اعتمادها على الدعم اإليراني، وأضاف

وإذا تريد سورية أن تكسب هذا وذاك في نفس . طلقت سورية اإليرانيين وحزب اهللا، فسنكون قريبين جدا
  .»فلن يحدث ذلكالوقت، 

  11/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يوصي بمالحقة مطلقي الصواريخ  .29
تعليماته إلى ) الكابينيت(أصدر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية : القدس

ية التي تقف وراء إطالق القذائف جيش االحتالل بمواصلة نشاطه ضد عناصر المقاومة الفلسطين
  .1948الصاروخية من قطاع غزة باتجاه األراضي المحتلة عام 

إن القرار جاء خالل اجتماع للكابينيت ظهر األحد برئاسة رئيس الوزراء " إسرائيل"وقالت إذاعة صوت 
  ".يليحماية العمق اإلسرائ"وقرر الكابينيت أيضا تسريع االستعدادات لـ .بنيامين نتنياهو

  10/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  " القبة الحديدية" بطاريات أخرى من أربع  يقرر تمويلنتنياهو: هآرتس .30
العبرية أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قرر تحويل المبلغ " هآرتس"أفادت صحيفة : القدس

ى من منظومة القبة الحديدية العتراض القذائف الالزم إلى الدوائر األمنية البتياع أربع بطاريات أخر
  .الصاروخية

" إسرائيل"وأشارت الصحيفة في عددها الصادر االثنين إلى أن نتنياهو قرر عدم االنتظار إلى أن تتلقى 
  .الدعم المالي المخصص لذلك من الواليات المتحدة بمبلغ مائتي مليون دوالر

ألحد تحويل مائتين وستين مليون شيكل إلى وزارة الجيش دون وكانت لجنة المالية البرلمانية قررت ا
  .اإلدالء بأي تفاصيل حول طريقة استخدام هذه األموال

  10/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  السلطة الفلسطينية ضد االرهاب وضد حماس : دجلعاعاموس  .31
ألمنية والسياسية في وزارة الدفاع أكد رئيس الهيئة ا:   زكي أبوالحالوة ومحمد أبوخضير-القدس 

 الف صاروخ، 45في هذه المرحلة اكثر من » حزب اهللا«لدى «اإلسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، ان 
التحدي االساسي بالنسبة السرائيل والعالم بأسره، هو «، ورأى ان »وهي تشكل خطرا على اسرائيل

ني يريد ردكلة الشرق االوسط، وهذا النظام يلجأ الى النظام االيرا«، مؤكدا ان »الخطر النووي االيراني
  .»الخيار النووي العسكري للتعامل، ليس فقط مع اسرائيل وانما مع االنظمة العربية

نحن نريد تحقيق السالم معها، وتوقيع اتفاق، «: وقال. وعبر جلعاد عن رغبته بتحقيق السالم مع سورية
االرهابية مثل حماس والجهاد االسالمي والحرس «لمنظمات لكن هناك تعاونا وثيقا بين سورية وكل ا

وسورية تؤمن . فال يوجد تعايش بين االرهاب والسالم. الثوري االيراني، وهذا يمنع من تحقيق السالم
  .»بهذا الحلف علما ان هذا الحلف ضد العالم العربي
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ى المفاوضات في ظل وعما اذا كان يعتقد ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعود ال
يجب على الرئيس عباس ان يعود الى طاولة المفاوضات من دون شروط وال يوجد «: االستيطان، اكد

انا شاركت في كل جلسات المفاوضات واقول انه ال يوجد بديل عن مفاوضات . بديل للمفاوضات السلمية
  .»السالم

طبعا هناك مجال لذلك ويجب ان يشمل ذلك «: وعما اذا بقيت اراض القامة الدولة الفلسطينية عليها، رد
ورئيس الوزراء سالم فياض، فانهما ) محمود عباس(اذا سألنا ابو مازن . ايضا دولة حماس في غزة

لذلك . يجيبان بانه مستحيل اقامة دولة فلسطينية من دون غزة، وهذه هي رؤية فلسطينية وليست اسرائيلية
  .»الضفة الغربية وغزةفان الدولة الفلسطينية يجب ان تشمل 

االرهاب وضد حركة حماس، وهذه اول مرة تهتم بها السلطة «السلطة الفلسطينية ضد «وأكد ان 
الفلسطينية بشعبها وتقيم مصالحها حسب االزدهار والنمو االقتصادي الذي يحل المشاكل ولكنه يوفر بيئة 

  .»افضل للعيش مقارنة بغزة
زكاة والمنظمات الخيرية بسبب عدم وجود حكومة حقيقية، غزة تعيش اجماال على ال«وأضاف ان 

وهنالك مشاكل انسانية ولكن ال يمكن مقارنتها بالمشاكل االقتصادية ومهم جدا انه في الضفة الغربية، 
  .»الفلسطينيون عازمون على تحسين ظروفهم االقتصادية واالمنية والتخلص من الفوضى

 الى اتفاق نهائي وهم يكرسون طاقتهم في اتجاه شهر سبتمبر الفلسطينيين يريدون التوصل«وتابع ان 
اما بخصوص االمن وغيرها فهي . المقبل، اما التوصل الى اتفاق او اجبارنا من خالل المجتمع الدولي
لذلك يجب ان نستنفد كل طاقاتنا . خاضعة للتفاوض، وانا ال اؤمن باي خيار غير التفاوض المباشر

الن ما لديها يكفي من » حماس«مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومحاربة وقدراتنا للعودة الى ال
  .»والهدنة دائما من طرف واحد. الصراحة بان اسرائيل هي ارض وقف وال يمكن التفاوض في شأنها

تشكل مدخال لتوغل حركة حماس في منظمة التحرير واالستيالء «وعن المصالحة الفلسطينية، رأى انها 
عد ذلك االستيالء عليها ثم االرتباط مع االخوان المسلمين، وهذا ليس بسر، فهذه على جزء منها وب

السياسة مكشوفة ولكن حماس فشلت في االنطالق من غزة الن ابو مازن يحاربها مدركا انه اذا فشل 
لقد . فسيشق الطريق امام دولة حماستان بعكس االتجاه التي تسعى اليه الحركة الوطنية الفلسطينية

كت في كل المفاوضات مع الفلسطينيين وكنت اتزعم القناة االمنية، ولهم كفاءت عالية واذا استطعنا شار
  .»االبقاء على التعاون االقتصادي مع الفلسطينيين سندفع بهذه المنطقة الى االمام بما في ذلك غزة

أنا مندهش . ن مصراألنباء السارة في الشرق االوسط تأتي م«وتطرق الى األحداث في مصر، قائال ان 
مصر تستحق الدعم االقتصادي والمعنوي، . من االستقرار في مصر والتحول الذي يجري بصورة سلمية

  ».فهناك محاولة حقيقية لشق الديموقراطية
هم ال يغيرون افكارهم لكنهم ... االخوان المسلمين في نهاية المطاف سيندمجون في الحكم«وإضاف ان 

  .» خالفة اسالمية في كل ربوع الشرق االوسطهم يريدون اقامة. مرنون
منطقة سيناء حساسة السرائيل بسبب محاولة ايران وحزب اهللا استخدام هذه المنطقة، لكن «ورأى ان 

  .»سيناء ليست مثل لبنان التي ليس فيها حكومة
تحديات علينا استخدام كل الفرص الكامنة بالسالم بحكمة وفي الوقت نفسه، يجب ان نستعد لل«: وقال

العسكرية في مقدمها ايران النووية والصواريخ والقذائف الصاروخية المتزايدة على اسرائيل وان نصغي 
يجب ان نبقي على . جيدا للتغييرات الحاصلة في الشرق االوسط التي ستصبح فصوال في كتب التاريخ

  .»نجاحنا ضد االرهاب الذي يشكل افة عالمية ونحن حاليا نحقق النجاحات
  11/4/2011، راي، الكويتال

  
   خضعت لحماس وصواريخها "إسرائيل": "ديبكاتيك " .32
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االستخباري العبري األحد إن المعنى الحقيقي المتداول اآلن وخاصة " تيك ديبكا"قال موقع : أم الفحم
بقطاع غزة لمشروع وقف التصعيد وإطالق النار، هو أن حماس وصواريخ الغراد لم تجبر رئيس 

سرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه ايهود باراك على التراجع والرضوخ فحسب، إنما الحكومة اال
  .أجبرت رئيس هيئة األركان حديث العهد بني غانتس على ذلك أيضا

وأوضح الموقع أن الحديث يدور اآلن حول خضوع إسرائيلي لحركات المقاومة، وأن الجيش لم يصمد 
  .ركزأمام صواريخها التي وصلت إلى الم

وأشار الموقع إلى أن اتفاقية وقف إطالق النار التي يدور عنها الحديث، تضمن لحركة حماس والفصائل 
أن تطلق القذائف والصواريخ قصيرة المدى على النقب الغربي ومحيط القطاع، دون إطالق صاروخ 

  .غراد او صواريخ بعيدة المدى، شريطة أن يوقف االحتالل هجماته على غزة
ال ترى بإطالق القذائف على بلدات محيط غزة خرقًا لالتفاقية؛ ألن كل ما تسعى إليه " إسرائيل "وقال إن

  .هو وقف قصف المدن الكبيرة مثل عسقالن وبئر السبع وغيرها
  .وأشار إلى أن جيش االحتالل بدأ فعليا بتنفيذ االتفاقية منذ صباح اليوم حيث لم يقصف أهدافا في غزة

ا عنيفًا على وزير الجيش ايهود باراك حيث اتهمه بالتجرؤ على ما لم يتجرأ عليه أي وشن الموقع هجوم
كل إسرائيلي يطلب الهدوء عليه أن يرحل إلى فنلدنا، أو "وزير قبله حين قال في تصريح له صباحا إن 

 بعدة "إسرائيل"وقال الموقع إن وقف إطالق النار سيعود على  ".بولندا، هناك يوجد كثير من الهدوء
  .أضرار جسيمة

ويرى أن وقف إطالق النار سيساعد على حفظ الهدوء، ولكنه من ناحية أخرى سيساعد المقاومة على 
، وأن إطالق الصواريخ قصيرة المدى "إسرائيل"إجراء محاوالت الجتياز الحدود الستهداف مواقع داخل 

  .سيستمر أيضا
لي واالممي واألوروبي ليس على شروط وقف  الجدل الدو-وفق الموقع-كما سيجدد وقف التصعيد 

إطالق النار فحسب، إنما على محاصرة غزة برا وبحرا وجوا، والمطالب الفلسطينية بإزالة هذا 
  .الحصار

وقف التصعيد سيعطي حماس فرصة تنظيم عملها وخاصة بما يتعلق بالعمليات التفجيرية على "وأضاف 
  ". إلى تطوير هذا النمط من العملياتغرار عملية القدس األخيرة، حيث ستسعى

أمام الغراد وحماس، وصل صداه إلى عدة أطراف أهمهم ايران " إسرائيل"ويرى أيضا أن خضوع 
  .وحزب اهللا، وقد تكون مصر أيضا

  11/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  يتعرض الختبار صعب غزة ستحرج النظام االردني الذي ل كبيرة  عسكريةاي ضربة: داني ياتوم .33
االسبق، الجنرال في االحتياط، داني ياتوم، ) الموساد(دعا رئيس جهاز : الناصرة ـ زهير اندراوس

الحكومة االسرائيلية الى طرح مبادرة سياسية فورا، الن البديل لها سيتمثل بمواجهة اسرائيل الخطار 
في بعض البلدان العربية، ذاكرا خمسة تحديات كثيرة، بما فيها احتمال وصول انظمة معادية لها للسلطة 

امنية مركزية تقف امام الدولة العبرية، يأتي بمقدمتها خطر نشوب حرب شاملة نتيجة تدهور الوضع مع 
  .حزب اهللا من جهة او مع سورية من جهة اخرى

ة في التلفزيون االسرائيليخاصٍ ادلى به للقناة االولى الرسمي التحدي الثاني وقال ياتوم، في حديث ان 
يتمثل في نجاح ايران بامتالك قنبلة نووية، مما سيشكل تهديدا جديا السرائيل، الى جانب التحدي الثالث 
المتمثل فيما وصفه بـاالرهاب، وصوال الى تحد رابع يتجسد في تنظيم القاعدة، الذي يواصل تمكين 

التهديد : واختتم ياتوم تحذيره بالقول. السرائيلجذوره في الشرق االوسط، وينسق مع التنظيمات المعادية 
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االخير الذي تواجهه اسرائيل هو احتمال وصول انظمة معادية لها الى السلطة، لتحل محل االنظمة التي 
  .سقطت في مصر وبعض الدول االخرى، ما يعني انه في غياب مبادرة سياسية اسرائيلية

الحدوث، حين قرر عدد من الجنراالت ورجال المخابرات ويأتي حديث ياتوم هذا، في ظل مبادرة نادرة 
السابقين التقدم بمبادرة سالم اسرائيلية، بنيت على ما يحدث في الشرق االوسط، وتهدف الضغط على 

  .الحكومة الحالية لتجديد المحادثات مع الفلسطينيين، وتأتي ردا على مبادرة السالم العربية
ى ان جوهر الصراع بين اسرائيل والعرب هو القضية الفلسطينية، لذلك اكد رئيس الموساد االسبق، علو

فان استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين يتعارض مع مصالح ايران والمنظمات المتحالفة معها، 
وهي التي ستحاول عرقلة اي توجه من هذا القبيل، كونها ال تقبل االعتراف باسرائيل، وال تعترف 

  .لمنطقةبوجودها في ا
وركّز على ان من شأن مبادرة سالم اضعاف اعداء اسرائيل، واالضرار بالمحور االيراني في المنطقة، 
كما ستفرض على الفلسطينيين العمل بقوة اكبر ضد حركتي حماس والجهاد لوقف عملياتهما ضد 

، ونفوذها في اسرائيل، كما ان التوصل الى اتفاق سالم اسرائيلي مع سورية سيؤثر على قوة ايران
كما سيؤدي هذا االتفاق، برأي ياتوم، الى ضرب العالقات بين ايران وسورية، . المنطقة العربية

واضعاف طهران، وعزلها اكثر، ما دام ان العناصر االساسية الي اتفاق سالم مع سورية ستتضمن نزع 
  .سالح حزب اهللا، ووقف عملياته ضد اسرائيل

 ياتوم، ان اسرائيل ملزمة بابداء اقصى درجات الحذر في تعاطيها مع مضافا الى ما ذكر اعاله، يرى
قطاع غزة بسبب التطورات الخطيرة المتواصلة في االردن تحديدا، محذرا من ان اي ضربة كبيرة 

  .لقطاع غزة ستحرج جدا النظام االردني الذي يتعرض الختبار صعب جدا
حساسية الشديدة ازاء ما يجري في االردن، على اعتبار ان واضاف ياتوم ان اسرائيل مطالبة باظهار ال

تغيير الواقع الحالي في االردن ينذر بخسارة اسرائيل اوراق استراتيجية من الطراز االول لها، مشددا 
على ان التغيير في االردن سيكلف تل ابيب اثمانا اغلى بكثير من التغيير الذي شهدته مصر في اعقاب 

يمعنوا النظر في الخارطة، . ةالثورة المصري بان ة والشعب االسرائيليويطالب ياتوم الحكومة االسرائيلي
ليتذكروا ان االردن هو الذي يملك الحدود االطول مع اسرائيل، عالوة على ان هذه الحدود قريبة جدا 

  .من المراكز الحضرية االسرائيلية، بخالف الحدود مع مصر، على حد قوله
  11/4/2011، دس العربي، لندنالق

  
   تحتج لروسيا بسبب صاروخ كورنيت اطلق من غزة"سرائيلإ: "يديعوت .34

 قالت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها الصادر اليوم ان اسرائيل نقلت الى روسيا احتجاجا :بيت لحم
صاب حافلة شديد اللهجة بعد ان تبين ان الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة يوم الخميس الماضي وا

واضافت الصحيفة ان اسرائيل اوضحت لروسيا  .مدرسية هو صاروخ روسي الصنع من طراز كورنيت
ان هذا الصاروخ تم بيعه لسوريا التي نقلته من جانبها الى حزب اهللا خرقا التفاق وقعته مع روسيا ثم 

 مثل هذا وتقول اسرائيل ان استخدام .هرب الصاروخ الى قطاع غزة حيث حصلت عليه حماس
وتعهدت حكومة موسكو بدراسة الشكوى  .الصاروخ ضد حافلة مدرسية يعد بمثابة جريمة حرب

  ..االسرائيلية
  11/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
   مليون شيكل 1.1  الصواريخ كلفة اعتراض:يديعوت .35

 أن تجعل حماس في نهاية االسبوع فان كلفة تشغيلها طرحت تخوفا في" قبة حديدية"رغم نجاح منظومة 
  . اطالق النار حرب استنزاف اقتصادية
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الكلفة الحقيقية لكل اعتراض وان كانت سرية، اال انه حسب المعطيات العلنية التقدير هو أنها تبلغ نحو 
وبالتالي فان كلفة االعتراضات الناجحة الثمانية في نهاية االسبوع كانت أكثر من مليون .  ألف دوالر40

 اال انه باهظا أكثر بالمقارنة مع ثمن صواريخ -ا ثمن متدن بمعايير الصواريخ ومع ان هذ. شيكل
. القسام، التي تقدر ببضع مئات الدوالرات، او ثمن صواريخ غراد التي تقدر ببضع االف الدوالرات

التخوف بالتالي هو أن تواظب حماس على اطالق بضع عشرات الصواريخ في اليوم فتثقل على ميزانية 
  . االسرائيليةالدفاع

 فان نجاح المنظومة يمكنه أن - وال سيما بالنسبة للتوفير في أعقاب منع ضرر االصابات - بالمقابل 
يؤدي الى التوصية بشراء المنظومة من جانب بعض الدول التي تتعرض لتهديد الصواريخ، مما يمكنه 

سب منشورات أجنبية، قبل سنتين وح. أن يزيد حجم انتاج الصواريخ والمنظومات المرافقة فيخفض ثمنها
  .  الى سنغافورة-وقع عقد أول لتصدير المنظومة 

 11/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   ضرب إيران2005 استبعدت في "إسرائيل": ويكيليكس .36
األحد إن إسرائيل استبعدت في » هآرتس«ونشرتها صحيفة » ويكيليكس«قالت وثيقة كشفها موقع  :القدس
وأفادت الوثيقة أن .  نووية في إيران بهدف منع إيران من امتالك السالح النووي ضرب مواقع2005

مسؤولين إسرائيليين كبارا وردت تصريحاتهم في مذكرات دبلوماسية للسفارة األميركية في تل أبيب بين 
. ، رأوا أن هجوما من هذا النوع مستحيل2006) كانون الثاني( ويناير 2005) كانون األول(ديسمبر 

وكشفت مذكرة أن نائب مدير اللجنة اإلسرائيلية للطاقة النووية أرييل ليفيت قال حينذاك لمحادثيه 
يرون أن «وأضافت أنهم . »معظم المسؤولين اإلسرائيليين ال يؤمنون بحل عسكري«األميركيين إن 

العراقية في ) مفاعل تموز(النووية ) أوزيراك(إيران استخلصت العبر من الهجوم اإلسرائيلي على محطة 
وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين . » ووزعت منشآتها بحيث ال تعرف إسرائيل أماكنها1981

المرفق بعقوبات دولية هو فقط ما يمكن أن يردع » الجدي«نتنياهو مجددا في يناير أن التهديد العسكري 
  . إيران عن امتالك أسلحة نووية

  11/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   البحري"ليفاياثان" نفط في حقل  وجود مؤشرات إلى:وكالة األنباء االقتصادية اإلسرائيلية .37
أمس عن مصدر وصفته بالمطلع على » غلوبز«نقلت وكالة األنباء االقتصادية اإلسرائيلية : القدس

د نفط مشروع التنقيب في الحقل البحري للغاز المعروف باسم ليفاياثان تأكيده وجود مؤشرات إلى وجو
  .»توقعات قائمة على الجهل«في الحقل ووصفه تقارير سابقة نفت وجود النفط في الحقل بأنها 

األميركية للطاقة التي تنقب في الحقل الواقع تحت قعر البحر المتوسط » نوبل«وأكد المصدر أن شركة 
  .قبلها في الحقلأمام السواحل اإلسرائيلية عثرت على المؤشرات في الطبقة الثانية المستهدفة من 

، أشار إلى أن المسوح الزلزالية للطبقة المعنية، وهي »ليست حاسمة بعد«وإذ أكد المصدر أن المؤشرات 
 متر، بينت احتمال وجود 800أولى الطبقات التي يمكن أن تحتوي نفطاً وتقع على عمق خمسة آالف و

ووصف تقارير صحافية . في المئة 17ثالثة باليين برميل من النفط مع قابلية لالستخراج تساوي 
  .»ال تتمتع بمسؤولية«إسرائيلية نفت وجود نفط في الحقل في شكل قاطع بأنها 

 200وإذ يقع الغاز في الطبقة األولى، يحتمل وجود نفط في الطبقة الثالثة الواقعة على عمق سبعة آالف و
وبسبب التقارير النافية . ية في المئة بليون برميل وقابلية لالستخراج تساوي ثمان1.2متر، وذلك بحجم 

 2.3» ديليك دريلينغ«اثنين في المئة و» أنفر« في المئة و1.1» ديليك غروب«لوجود النفط، تراجع سهم 
  .وكل الشركات المذكورة إسرائيلية مدرجة في بورصة تل أبيب.  في المئة3.5» راشيو«في المئة و
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  11/4/2011، الحياة، لندن
  
 

  ت الحربية اإلسرائيلية تتخوف من تراجع صادراتهاالصناعا: تقرير .38
االقتصادية اإلسرائيلية مؤخرا إن قادة الصناعات " ذي ماركر"قال تقرير نشرته صحيفة  :خاص

العسكرية اإلسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ وكبير في الصادرات العسكرية إلى العالم، وهذا على 
أيضا بسبب منافسات جديدة، وإعادة انتشار الجيشين األميركي ضوء األزمة االقتصادية العالمية، و

والبريطاني في كل من العراق وأفغانستان، في حين أشار تقرير لبنك إسرائيل المركزي، إلى أن وزارة 
الدفاع اإلسرائيلية تخرق ميزانيتها السنوية بشكل منهجي في السنوات األخيرة، وتحصل على زيادة 

  . عدا عن الميزانية التي يتم إقرارها رسميابمليارات الدوالرات،
  مليار دوالر، أقل 6ر65 حوالي 2010وقد بلغت الصادرات العسكرية اإلسرائيلية في العام الماضي 

 مليار دوالر، في حين كان 6ر75، الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسكرية 2009بشكل طفيف من العام 
  . مليار دوالر6ر3 حوالي 2008حجم الصادرات في العام 

وقالت مصادر في الصناعات الحربية اإلسرائيلية إن التراجع الطفيف نابع من أن هذه الصادرات هي 
تنفيذ لصفقات مع دول تم إبرامها قبل نشوب األزمة االقتصادية العالمية، ولكن في أوج األزمة تراجع 

  .2012 -امين الحالي والمقبلحجم الصفقات، وهذا ما سينعكس كما يبدو على حجم الصادرات في الع
وبحسب التقرير فإن دوال كثيرة في العالم أجرت في العامين األخيرين تقليصات على ميزانيات وزارات 
الدفاع فيها، وعلى ميزانيات الجيش، وتتوقع الصناعات العسكرية أن تتجه هذه الدول في هذه المرحلة 

في مخزونها العسكرية، وستتخلى في هذه المرحلة عن إلى الصناعات التقليدية، كي تحافظ على توازنات 
  .االتجاه نحو صناعات تعتمد التكنولوجيا المتطورة

وتسعى إسرائيل إلى كسر الفيتو األميركي على بيع معدات ومنتجات عسكرية لدول تتحفظ منها الواليات 
صفقة طائرات من دون المتحدة، وعلى رأسها الصين، إذ اضطرت إسرائيل قبل سنوات قليلة إلى إلغاء 

طيار، وتقول الجهات اإلسرائيلية إن الصادرات العسكرية اإلسرائيلية إلى الصين تبقى هامشية بفعل 
  ".عدو مفترضة"التقييدات األميركية على الصادرات العسكرية لهذه الدولة، التي تعتبرها واشنطن دولة 

لشرق األقصى، مثل الهند والفيتنام وأستراليا غير أن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادرتها العسكرية إلى ا
وتايالند، إضافة إلى دول افريقية لم يتم ذكرها، ولكن الواليات المتحدة دخلت هي أيضا إلى أسواق 

  .الشرق األقصى، ما يصعب المنافسة في تلك األسواق
رات العسكرية وقال مصدر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية إن ما يؤثر أيضا على تراجع الصاد

  .اإلسرائيلية، هو إعادة انتشار قوات الواليات المتحدة وبريطانيا في كل من العراق وأفغانستان
وأمام هذا الوضع، فإن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادراتها إلى روسيا، وتعتقد إسرائيل أن لديها فرصة 

حربية الروسية إلى مستوى تسد فيه سانحة لزيادة الصادرات إلى روسيا، إلى حين ترتقي التكنولوجيا ال
الفجوة القائمة بينها وبين الغرب، وكانت أكبر صفقة أبرمتها إسرائيل مع روسيا في اآلونة األخيرة بقيمة 

  . مليون دوالر، وهي عبارة عن مجموعة طائرات من دون طيار ألغراض الرصد والتجسس400
  !خالل تسع سنوات مليارات دوالر زيادة 8

ى، حذر تقرير رسمي صادر عن بنك إسرائيل المركزي من أن ميزانية وزارة الدفاع من جهة أخر
اإلسرائيلية تزداد بشكل سنوي بعد أن تقر الميزانية األساسية في الكنيست، بطرق غير مباشرة، 

  .وبمليارات الدوالرات، وهذه ظاهرة تسري أيضا في سنوات الهدوء األمني
 كان عنوانه شكل صرف الموازنة العامة في الوزارات، إن وزارة وقال تقرير البنك المركزي، الذي

الدفاع زادت سنويا ميزانيتها بمئات ماليين الدوالرات، وأحيانا بمليارات، وكان هذا أيضا في سنوات 
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من خدمات " المدنية"، في الوقت الذي قلصت باقي الوزارات 2010الهدوء األمني، مثل العام الماضي 
  .ه وغيرها، صرفها السنويتعليم وصحة ورفا

وحسب الجدول الذي تضمنه التقرير، فإن الزيادة كانت في السنوات التسع األخيرة وليس فقط في 
 مليارات دوالر، علما أن 8السنوات الست، وبلغ مجموعة الزيادة وفق سعر صرف الدوالر الحالي نحو 

ر، وهذا ال يشمل المساعدة األميركية السنوية  مليارات دوال15الموازنة العامة لوزارة الدفاع تبلغ قرابة 
  .بقيمة ثالثة مليارات دوالر

وتبقى هذه الموازنة المباشرة، إال أن بند األمن واالحتالل واالستيطان ينتشر في الغالبية الساحقة من 
 ميزانيات الوزارات، وبحسب أبحاث علمية فإن حصة الحرب واالحتالل واالستيطان من الموازنة العامة

  . مليار دوالر97، من أصل موازنة عامة بلغت العام الحالي قرابة %30تفوق نسبة 
 مليون 190يذكر انه قبل أسبوعين أقرت لجنة المالية البرلمانية زيادة ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 

از، من ، إال أن رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية شاؤول موف2010دوالر من فائض ميزانية العام 
المعارض، أعلن رفضه إقرار الزيادة، قبل الحصول على إيضاحات من الحكومة لمدى " كاديما"حزب 

  .الحاجة إلى هذه الزيادة
غير أن الحكومة ووزارة الدفاع رفضتا إبالغ أعضاء الكنيست بالهدف من هذه الزيادة، وكما هو 

ة لشكل الصرف في وزارة الدفاع، معروف فإن أعضاء الكنيست ال يطلعون على التفاصيل الدقيق
 5المسؤولة عن مصاريف الجيش، خالفا لميزانيات الوزارات المختلفة، وتشكل عادة لجنة مقلصة من 

أعضاء كنيست من لجنتي المالية والخارجية األمن لبحث ميزانية وزارة الدفاع وميزانيات أجهزة 
  .االستخبارات المختلفة

  7/4/2011، )مدار(سرائيلية المركز الفلسطيني للدراسات اإل
  

  قتل عناصر حماس ال يعيد شاليط: عائلة شاليط .39
تظاهر ذوو الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جلعاد : الناصرة

وذكرت  .شاليط، أمام مكتب رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، مطالبين بالعمل على إطالق سراح ابنهم
ر إعالمية عبرية، أن المتظاهرين إلى جانب ذوي شاليط نددوا بعدم تطبيق إتمام صفقة التبادل، مصاد

والتي يتم بموجبها اإلفراج عن مئات األسرى الفلسطينيين من ذوي األحكام العالية واألسرى القدامى 
أن الهجمات ويشار إلى  .والنساء واألطفال مقابل إطالق سراح شاليط المأسور منذ نحو خمس سنوات

الصاروخية اإلسرائيلية المتواصلة على غزة منذ يوم الخميس الماضي، قد أسفرت عن سقوط ثمانية 
، "حماس"الذراع العسكري لحركة " كتائب القسام"عشر شهيدا فلسطينيا، بينهم أحد القادة الميدانيين لـ 

المواقع العسكرية التابع للجيش والذي يدعي االحتالل مشاركته في عملية أسر الجندي شاليط من أحد 
، قبل نحو خمسة 1948اإلسرائيلي على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية واألراضي المحتلة عام 

  .أعوام
إن أي "من جانبه، عقب نوعام شاليط والد الجندي األسير على عملية اغتيال القيادي القسامي بالقول 

  .، كما قال"ن حيث فرصة استعادة ابنيعملية تصفية لعنصر حمساوي ال تغير شيئاً م
  10/4/2011قدس برس، 

  
  تل أبيب تستهجن طلب الجامعة العربية فرض حظر جوي على غزة .40

أعربت الحكومة اإلسرائيلية عن استهجانها الشديد لموقف جامعة الدول العربية التي قررت : رام اهللا
بي اإلسرائيلي في أجواء قطاع غزة، التوجه إلى مجلس األمن الدولي لطلب فرض حظر للطيران الحر
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على ضوء التصعيد العسكري اإلسرائيلي على القطاع، والذي أوقع ثمانية عشر شهيدا وعشرات 
  .الجرحى خالل ثالثة أيام

  11/4/2011قدس برس، 
  

  حملة إلعادة أسماء الشوارع واألحياء المقدسية ألصولها العربية واإلسالمية .41
شرعت جمعية آفاق القدس بتنفيذ المرحلة األولى من أكبر مشروع : ل جمال جما-فلسطين المحتلة 

على خطى ": إلعادة أسماء الشوارع واألحياء الفلسطينية المقدسية ألصولها العربية اإلسالمية تحت شعار
، في إطار التصدي لسياسات االحتالل في تهويد أسماء هذه الشوارع، وطمس أسمائها الحقيقية "عمر

وحسب القائمين .  مخططات تهويد المدينة بكامل قطاعاتها ومقدراتها وحجرها وبشرهااألصيلة، ضمن
على الجمعية، فقد آثروا البدء بالمشروع من اسم الحي الذي يحمل اسم الخليفة العادل الفاروق عمر بن 

  .الخطاب جنوب البلدة القديمة قرب حي جبل المكبر
  11/4/2011الدستور، عمان، 

  
  ينية تحذر من خطورة مساعي االحتالل لتهويد التعليم في القدسبرلمانية فلسط .42

 حذرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد، من خطورة مساعي االحتالل :القدس المحتلة
يستهدف تدمير المناهج الفلسطينية "اإلسرائيلي لتهويد التعليم في مدينة القدس، مؤكدة بأن المخطط الجديد 

وطالبت أبو زنيد، ". لقدس، ويؤكد على العقلية اإلسرائيلية التي تتغنى بالديمقراطية الزائفةفي مدارس ا
كافة الهيئات الدولية والمحلية المختصة في مجال ، نسخة عنه" قدس برس"في تصريح مكتوب وصل 

مل ، مؤكدة على وجوب تح"بالتصدي لمثل هذه المخططات والتحرك الفوري والعاجل لوقفها"التعليم 
  .المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة

  10/4/2011قدس برس، 
  

   أطفالسبعة بينهم 2011 منذ بداية في قطاع غزة فلسطينياً 49استشهاد : وزارة الداخلية .43
 تسعة ،)2011( الحالي قتلت منذ بداية العام،، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي10/4أفادت إحصائية، األحد 

  .  في حين ُأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم سبعة أطفال، في قطاع غزةوأربعين مواطناً
 بينما ، بينهم طفل واحد،يناير خمسة مواطنين /ثانيالوبحسب اإلحصائية فقد ارتقى في شهر كانون 

وأضافت ". الحصى" جمع  بينهم ثالثة صيادين وأحد عمال،ارتقى في الشهر التالي سبعة مواطنين
 حيث قتلت قوات االحتالل خمسة عشر ،مارس /اإلحصائية أن عدد الشهداء تضاعف خالل شهر آذار

؛ قتلت 9/4أبريل الجاري وحتى صباح السبت / ومنذ بداية نيسان.  بينهم خمسة أطفال ومسن،مواطناً
  ".الحصى"تها، وأحد عمال جمع ، بينهم طفل ومسن وامرأة وابنقوات االحتالل اثنين وعشرين مواطناً

  10/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اقتحامات واعتقاالت في مدن وقرى الضفة الغربية .44
 مدن وقرى في الضفة أمسداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

الخليل ومدينة الخليل ذاتها الغربية كان في مقدمتها قرية عورتا قضاء نابلس وكذلك بيت كاحل قضاء 
وأفاد رئيس مجلس قروي عورتا قيس عواد  .وبيت لحم، وشنت حملة اعتقاالت واسعة بين المواطنين

 ثالثة مواطنين، أمسكما اعتقلت قوات االحتالل فجر  .بأن قوات االحتالل اعتقلت سبعة شبان وسيدتين
  .لظاهرية جنوب الخليلكما داهمت بلدة ا. وداهمت عدة منازل في محافظة الخليل
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 في سوق برطعة الشرقية  محال12ً النار في مجمع تجاري يضم نحو أمس قوات االحتالل وأضرمت
  وقال مدير الدفاع المدني في جنين العقيد عطا أبو الرب إن قوات االحتالل أعاقت وصول . المعزولة

  
 الخسائر المادية التي خلفها الحريق قدر و،طواقم الدفاع المدني أثناء توجهها إلى البلدة إلخماد الحريق

  .أردني مليون شيقل نحو مليون دينار 5بنحو 
  11/4/2011الدستور، عمان، 

  
   طلب لم شملأالف 10 عائلة و5000 إقامةحصلنا على موافقة لتغيير : الشيخحسين  .45

فلسطيني حصل على  بان الجانب المعاًوكالة  ل، كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ:رام اهللا
 الضفة الغربية، كما كشف الشيخ عن وجود إلىمن قطاع غزة   عائلةآالفموافقة لتغيير عناوين خمسة 

  . طلب لم شمل لعائالت فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةآالف 10 الستكمال إسرائيليةموافقة 
  11/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ر التجاري الوحيد لغزة لليوم الخامس على التوالي تواصل إغالق المعب"إسرائيل" .46

 السلطات إن  غزةقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع:  أشرف الهور-غزة 
اإلسرائيلية قررت أمس االستمرار في عملية إغالق معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد الذي يمد سكان 

  ."دواع أمنية"بحجة وجود  لتوالي،قطاع غزة بالسلع لليوم الخامس على ا
وبسبب اإلغالق اإلسرائيلي للمعبر حذر رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا من خطورة هذا 

وشدد  .األمر، وأكد خلو كافة محطات تعبئة وتوزيع غاز الطهي في القطاع من أي كمية من هذه السلعة
  ."يعني مزيدا من تفاقم األزمة"مسة أيام  تزويد القطاع بالوقود منذ خ"إسرائيل" توقف أنعلى 

  11/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  من احتجازهسنة  35 ذويه بعد إلى تقرر تسليم جثة شهيد فلسطيني "إسرائيل" .47
 قررت تسليم اإلسرائيلي بان سلطات االحتالل األحدكدت مصادر فلسطينية أ: وليد عوض -رام اهللا 

 ذويه لتشييعه ودفنه وفق األصول اإلسالمية في إلىحمد حسين أبو زنط حافظ م فلسطينيالجثمان الشهيد 
  .األرقام على احتجازه في مقابر  عاما35ًمدينة بنابلس بعد 

  11/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  بطابور مركبات فحققه في اليوم التالي" حلم " إسرائيليجندي: على الحاجز .48
ئيلية المنتشرة في الضفة الغربية لمزاجية غير مسبوقة من قبل  تخضع الحواجز العسكري اإلسرا:رام اهللا
، في وقت يتلذذ الجنود بتأخير المواطنين الفلسطينيين عن أماكن يها الذين يخدمون علاالحتاللجنود 

  ". عملهم وإيقاف المركبات لمدة طويلة مما يشعر الفلسطيني بأنه أصبح مجرد لعبة في يد الجنود
 االستفسار عندما أقدم المواطن محمود أبو عواد على االحتالليه مزاجية جنود وفي آخر ما وصلت إل

من أحد الجنود المتمركزين على حاجز جبع القريب من رام اهللا حول السبب في عرقلة حركة المركبات 
 بأنه حلم الليلة الماضية بطابور كبير من المركبات وأراد أن يطبق هذا "استهتارفرد عليه الجندي بكل 
  !!! الحلم على أرض الواقع

  11/4/2011، نت لألنباءوكالة قدس 
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   ربع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة تحت خط الفقر:اإلحصاء الفلسطيني .49
 من 2010–2009أعلن اإلحصاء الفلسطيني عن نتائج معالم الفقر في األراضي الفلسطينية لألعوام 

واستعرض اإلحصاء الفلسطيني أهم المعطيات . 10/4/2011خالل بيان صحفي وزعه يوم األحد 
باإلضافة إلى أثر المساعدات  )نسبة وفجوة وشدة الفقر(وأحدث وابرز المؤشرات الخاصة بمعالم الفقر 

  .بالموضوع المقدمة لألسر على نسب الفقر باإلضافة إلى العديد من القضايا والمؤشرات الهامة المتعلقة
 أسرة في قطاع 1,194 في الضفة الغربية و2,654بواقع ( أسرة 3,848 ،2009بلغ حجم العينة لعام و

 أسرة 1,182 أسرة في الضفة الغربية و2,575بواقع ( أسرة 3,757العينة   بلغ حجم2010ولعام  ،)غزة
) بالغين اثنين وثالثة أطفال(قدر خط الفقر لألسرة المرجعية المكونة من خمس أفراد  و).في قطاع غزة

، ) دوالر أمريكي609حوالي  (2010 جديدا خالل عام إسرائيلياً  شيكال2,237ًفي األراضي الفلسطينية 
 دوالر 478حوالي  ( جديداً إسرائيلياً شيكال1,783ًبينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس األسرة المرجعية 

  ).2010 خالل عام 3.73بمعدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل ) أمريكي
% 25.7 ألنماط االستهالك الحقيقية  وفقا2010ًبلغ معدل الفقر بين األفراد الفلسطينيين خالل العام 

األفراد من % 14.1كما تبين أن حوالي ). في قطاع غزة % 38.0الغربية و في الضفة % 18.3بواقع (
% 8.8بواقع (ألنماط االستهالك الحقيقة لألسرة،  في األراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع وفقاً

 %26.2الفقراء   بلغت نسبة األفراد2009عام  وفي). في قطاع غزة% 23.0في الضفة الغربية و
  ).في قطاع غزة% 38.3في الضفة الغربية و % 19.4(

 خفضت معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها 2010دمة لألسر خالل العام وتبين أن المساعدات المق
  ).في قطاع غزة% 21.2في الضفة الغربية و% 10.7(الفلسطينية  على مستوى األراضي% 16.8

، خفضت المساعدات المقدمة لألسر الفلسطينية معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها 2009وفي عام 
  ).في قطاع غزة% 22.1في الضفة الغربية و% 12.6(لفلسطينية  اضيعلى مستوى األرا% 17.9

  . من أسر الضفة الغربيةاألسر الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقراًأن إلى إلحصاء وأشار جهاز ا
  10/4/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  بمناسبة يوم األرضلوحات فلكلورية فلسطينية على مسرح أبوظبي  .50

أحيت السفارة الفلسطينية بأبوظبي، على أرض المسرح الوطني مساء أمس األول، ذكرى يوم : فداء طه
األرض الخامسة والثالثين، وذلك بإقامة حفل فلكلوري قدمته فرقة نداء األرض القادمة من أحد مخيمات 

خيري الالجئين، حضره عدد غفير من الجالية الفلسطينية باإلمارات على رأسهم السفير الفلسطيني 
وقدمت هناء الوزير، مديرة فرقة نداء األرض، . العريدي وعدد من أعضاء مجلس العمل الفلسطيني

مجموعة من المنتجات التراثية الفلسطينية المختلفة، قالت إنها من مشغوالت نادي فتيات فلسطين، والذي 
  .ريز الفلسطيني سيدة من عملهن في التط200، حيث يعيل 1965تنتمي له الفرقة، وقد تأسس عام 

  11/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

    يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة " العمل اإلسالمي" .51
أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني فـي قطـاع غـزة                : عمان

إجـراءات التهويـد    كما استنكر في بيان أصدره امس        .والذي قال انه يهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين       
التتي تتبعها حكومة االحتالل في الضفة الغربية، مشيراً الى اسـتمرار سياسـة االسـتيطان ومـصادرة      

 .األراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، واالعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتدنيسها          
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 على أرضـه ليـصل إلـى فلـسطينيي       وقال الحزب ان إرهاب الدولة العبرية تخطى الشعب الفلسطيني        
  .و سيسي والقصف الذي طال بورسودانالخارج، مشيراً بذلك إلى اختطاف المهندس الفلسطيني ضرار أب

  11/4/2011، الدستور، عمان
  
  

    الحزب الشيوعي يدعو إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني ويدين العدوان اإلسـرائيلي  .52
لصف الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام غير المبرر والوقوف في         دعا الحزب الشيوعي إلى توحيد ا     : عمان

وطالب الحزب في بيان له النظام       .خندق واحد لمواجهة المخططات الصهيونية وردع العدوان اإلسرائيلي       
الرسمي العربي بأن يأخذ دوره لكبح جماح العدوان والتوقف جدياً امام أمر الغاء أو تجميـد العالقـات                  

  .بأن الشعب الفلسطيني األعزل ليس وحيداً في تصديه لهذا العدوانلتدرك اسرائيل 
  11/4/2011، الدستور، عمان

  
    تطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح " حق العودة" .53

طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة السلطات المصرية بقرار عاجل بفتح معبر رفح بشكل               : عمان
واعتبرت اللجنة في بيان امس ان العدوان        .والمواد والمساعدات الى غزة   نهائي ودائم لعبور األشخاص     

  .الجديد على غزة برهان على تحدي اسرائيل للعالم واستخفافها بالقانون الدولي
  11/4/2011، الدستور، عمان

  
  مصادر المياه بسبب االستخدامات السورية واإلسرائيليةبانخفاض خطير :  المياهروزي .54

 وزير المياه والري المهندس محمد الى أن المصادر المائيـة الـشمالية فـي               نبه: رواشدة ريم ال  -عمان  
ـ        انخفاض خطير،   مليون متر مكعب سنويا في      350وقال كانت المصادر الشمالية تزودنا بكميات تقدر ب

ـ      الجانبين  مليون متر مكعب نتيجة التوسع في استخدام المياه على           60الثمانينيات، اما االن فال تتجاوز ال
  .السوري واالسرائيلي في الجوالن المحتل

  11/4/2011، الرأي، عمان
  

   غزة قطاعالجامعة العربية تطلب من مجلس األمن فرض حظر جوي فوق: موسىعمرو  .55
قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إثر اجتماع         : صالح جمعة  -سوسن أبو حسين     - القاهرة

تكليف المجموعة العربية في    «لجامعة على مستوى المندوبين، أمس، إنه تقرر        طارئ للمجلس الوزاري ل   
األمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس األمن لوقف العدوان على غزة وفرض حظر جوي على الطيران                

ـ        . »العسكري اإلسرائيلي فوق غزة     األعضاء فـي    22وأكد بيان صدر عقب االجتماع أن ممثلي الدول ال
تكليف المجموعة العربية لدى األمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس األمـن            «ية قرروا   الجامعة العرب 

للنظر في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بصفة عاجلة، ووقف حصارها، وفرض حظر جوي على               
  .»الطيران العسكري اإلسرائيلي لحماية المدنيين في قطاع غزة

 إلى مجلس األمن للمطالبة بفرض حظر جوي على الطائرات          وحول قرار الجامعة العربية أمس بالتوجه     
اإلسرائيلية على غزة، قال العربي إن هذا مطلب عادل، وقد شاركت مصر فيه، مؤكدا على ضرورة أن                 

 عاما، وال بد من العمل على إنهائـه،         60يتم إيجاد حل أساسي للنزاع العربي اإلسرائيلي والمستمر منذ          
ي وقف إطالق النار بين جميع األطراف، وعقد مـؤتمر جـدي للـسالم ألن               مضيفا أن هذا األمر يقتض    

استمرار السياسة الحالية لن يؤدى إلى أي شيء، بل يمثل إضاعة للوقت، في حين يقتـل المزيـد مـن                    
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين، مؤكدا حقن الدماء للجميع وإقامة سالم دائم وعادل يعيش فيه الجانبان
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  11/4/2011، لندنالشرق األوسط، 
  
  
  
  

  "يجب ان تستعيد مصر دورها الريادى في القضية الفلسطينية: " موسىعمرو .56
قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وأحد الشخصيات التـي تعتـزم             :  صالح جمعة  -القاهرة  

ادي والحقيقـي   لقد آن اآلوان لمصر ان تستعيد دورها الري       : "الترشح إلنتخابات الرئاسة القادمة في مصر     
  ."في المنطقة، فمصر كانت الدولة االساسية في رسم سياسة الشرق االوسط

يجب ان تستعيد مصر دورها الريادى في القضية الفلسطينية، فمصر يجب ان تكون العبا اساسيا               : "وقال
ننـا  ، ال 1967فى القضية الفلسطينية، فنحن نريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية طبقا لحـدود              

كمصريين من مصلحة أمنا القومي حل القضية الفلسطينية الن استمرارها يؤدى الى اضطرابات علـى               
، وطالب موسى من الفلسطينيين العودة الى المصالحة وانهاء االنقسام، كمـا شـدد              "حدود مصر الشرقية  

قود مصر الـشرق    على ضرورة استعادة دور مصر الحقيقي في قضايا االمن االقليمي ومياه النيل وان ت             
  .االوسط في استعادة حقوقه

 11/4/2011، القدس، فلسطين
 

   تؤيدان فرض حظر جوي للطيران الصهيوني فوق غزةومصرتركيا  .57
، بالطلـب   )4-10(اتفقت القاهرة وأنقرة على تأييدهما لقرار جامعة الدول العربية، اليوم األحد            : القاهرة

طاع غزة لمنع الطيـران الـصهيوني مـن ضـرب     من مجلس األمن الدولي، فرض حظر جوى على ق      
  .القطاع

وقال الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري إن طلب مجلس الجامعة العربيـة لمجلـس األمـن                 
  .بفرض حظر جوي على قطاع غزة، هو طلب عادل، ومصر شاركت فيه

ت واضحة منـذ سـنوات      لدينا موقف وسياسا  : "من جانبه قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو        
أن توقف االعتداءات والحصار على القطاع، وعلى المجتمع الـدولي أن يبـذل             " إسرائيل"طويلة، فعلى   

، مشيرا إلى أنه سوف يتحدث مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو             "قصارى جهده فى هذا األمر    
 هذا الشأن، فسوف تقوم تركيا بدعمه       إذا كان هناك أي مقترح عربي في      : "موسى حول هذا األمر، وقال    

  ".ومساندته
  10/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من مصر رسميا العمل معا لتحقيق المصالحة الفلسطينيةتطلبتركيا  .58

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أنه أبلغ مصر رغبه بالده في العمل معها عن قرب مـن                   
وقال إن تركيـا علـى اسـتعداد        . ة، وعلى رأسها تحقيق المصالحة الفلسطينية     أجل حل القضايا اإلقليمي   

للتعاون مع مصر في الشهور القادمة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف لجعل الشرق األوسط منطقة آمنـه                 
  .ومستقرة، فيما أكدت القاهرة أهمية استمرار التنسيق حول قضايا المنطقة

القاهرة عقب مباحثات أجراها مع رئـيس الـوزراء المـصري           وقال أوغلو في تصريحات له أمس في        
المصالحة الفلسطينية أمر مهـم، والفلـسطينيين فـي         «عصام شرف، ووزير الخارجية نبيل العربي، إن        

لقـد أجريـت   «وأضـاف  . »حاجة إلى هذه المصالحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إليهـا    
، كما تحدثت مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة          مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس     
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حماس األسبوع الماضي من أجل العمل على إنهاء االنقسام، ونحن على استعداد لكـي نـدعم بقـوة أي               
مقترح مصري في هذا اإلطار، كما يمكن وضع مقترح ثنائي مـصري تركـي للوصـول للمـصالحة                  

  . »الفلسطينية
  11/4/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "إسرائيل"لتهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واجهود مصرية وتركية ودولية نجحت في  .59

عن جهود مصرية وتركية ودولية نجحت في التوصل        » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية عدة النقاب لـ       
  .إلى اتفاق للتهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

ركزي األبرز لعبته مصر، بمساندة من تركيا ومنسق األمم المتحدة الخاص           وقالت المصادر إن الدور الم    
وأضافت المصادر أن االتفـاق غيـر المباشـر بـين           . لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري      

ويقضي االتفاق بأن التزام قوات االحـتالل اإلسـرائيلي وقـف           . »تهدئة مقابل تهدئة  «الطرفين يتضمن   
شطاء وقصف المناطق والمنشآت المدنية في غزة، مقابل التزام األجنحـة العـسكرية             عمليات اغتيال الن  

للفصائل عدم إطالق الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات المحاذية للقطاع والبعيـدة عنهـا عـشرات        
  .الكيلومترات

  11/4/2011، الحياة، لندن
 

  زةغقطاع متكافئة في ال غير يةسرائيلاإل بالعمليات تنددتركيا  .60
التي » غير المتكافئة »و» المبالغة فيها « نددت تركيا أمس بالعمليات      : أ ف ب   - باريس    - عمان - أنقرة

. في المنطقة » دوامة العنف هذه  «تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وعبرت عن قلقها إزاء            
الغ فيها وغير المتكافئة التي     ندين بقوة عمليات الرد المب    «وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية        

وحض البيان إسـرائيل علـى      . »تشنها إسرائيل في غزة والتي تؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين في غزة           
  .»المنطقة يجب أال تدخل مجدداً في دوامة عنف«وأضاف أن . وقف العنف والتصرف بتعقل واعتدال

  11/4/2011الحياة، لندن، 
  

   اإلسرائيلي على السودانالجامعة العربية تدين االعتداء .61
دان مجلس جامعة الدول العربية بشدة االعتداء االسرائيلي االخير الذي تعرضـت لـه              :  بترا –القاهرة  

  .مدينة بورسودان السودانية واسفر عن تدمير سيارة خاصة وقتل شخصين كانا يستقالنها
ن الدائمين عقـده امـس ،       وإعتبر المجلس في بيان اصدره عقب اجتماع طارىء على مستوى المندوبي          

لبحث العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، ان هذا العدوان السافر يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا لـسيادة                
  .السودان وامنه وسالمة مواطنيه

  11/4/2011، الرأي، عمان
 

   في هجوم بورتسودان"إسرائيل"بتورط » مقنعة«لدينا أدلة : السودان .62
تثبـت قيـام    » أدلة مادية مقنعـة   «أعلنت الحكومة السودانية أنها تمتلك      : ور النور أحمد الن   -الخرطوم  

 بالهجوم على سيارة في مدينة بورتسودان على ساحل البحر األحمر في شرق البالد مـا أدى                 "إسرائيل"
أطلقتـا  » اباتشي«إلى مقتل سودانيين اثنين الثلثاء الماضي، وكشفت التحقيقات أن الهجوم كان بطائرتي             

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية أمس، إن الهجـوم علـى شـرق              . اروخاً على السيارة   ص 16
أميركيتي الصنع على سـيارة مـن       ) A64-AH(السودان كان بطائرتين إسرائيليتين من طراز أباتشي        

ان  كيلومتراً جنوبي مدينة بورتسودان، كان على متنها المواطنان الـسوداني          15، على بعد    )سوناتا(طراز  
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وأوضحت الخارجية أن الطائرتين اإلسرائيليتين اللتين جاءتـا        . عيسى أحمد هداب و أحمد جبريل حسن      
من جهة البحر األحمر استخدمتا مجال الطيران الدولي المدني قبالة مطار بورتسودان ، كمـا اسـتعملتا                 

وزير الدفاع الفريق عبـد     وقال  . تقنيات متقدمة للتشويش على الرادارات السودانية المنصوبة في المنطقة        
الرحيم محمد حسين لدى تفقده موقع الحادث وتقديمه العزاء إلى أسرتي القتيلين أنـه نـاقش الترتيبـات                  

إننا ضربنا ألننا   «: وقال. والتدابير الالزمة مع قادة األجهزة األمنية بالوالية لمنع تكرار مثل هذه الحادثة           
، ووعـد   »مستهدفين وأن دماء الـشهيدين لـن تـضيع هـدراً          نرفع راية الشريعة اإلسالمية لذلك نحن       

فـي شـرق    » الموساد«باالستجابة إلى مطالب شعبية بالتصدي لتجاوزات جهاز المخابرات اإلسرائيلي          
  .السودان

  11/4/2011، الحياة، لندن
 

   يعترف بالعالقات مع الموسادالبحرينملك  .63
 السفير االمريكي في     في لقاء مع   عيسى آل خليفة  كشف حاكم الدولة الصغيرة في الخليج، الملك حمد بن          

 النقاب عن أنه أمر وزير اعالمه، محمد عبدالجعفر، الكف عـن التعـاطي مـع                ،البحرين، وليم مونرو  
  ". كيان صهيوني"او " عدو"اسرائيل في البيانات الرسمية للمملكة كـ 

من الـسابق   "رائيل، فرد االخير بانه     وسأل السفير الملك اذا كان يوافق على اقامة عالقات تجارية مع اس           
  .ذلك وان الفكرة يجب أن تنتظر حتى تقام دولة فلسطينية" الوانه

اتـصاالت مـع اسـرائيل علـى مـستوى          "ومع ذلك فقد تباهى الملك امام السفير بان للبحرين توجـد            
  ". الموساد: "بل ان السفير سجل في برقيته بين هاللين". االستخبارات واالمن

  11/4/2011، ما اإلخباريةوكالة س
  

   يدعو لحماية الشعب الفلسطينيأوغلو .64
أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمـل الـدين إحـسان أوغلـو، بـشدة                 : جدة

االعتداءات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أدت إلى سـقوط عـشرات            
هذه الجريمة البشعة والوحشية تعتبر تصعيداً خطيراً وإنتهاكاً صارخاً لكل          "أن  الشهداء والجرحى، وقال ب   
  ".األعراف والقوانين الدولية

الكيان الصهيوني تبعات هذا التصعيد العـسكري       ) 4-10(وحمل أوغلو في تصريح صحفي اليوم األحد        
  .والجرائم النكراء التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني األعزل

ن العام أن هذا العدوان الذي يتزامن مع تواصل سياسة االسـتيطان والتهويـد واالعتقـاالت                وأكد األمي 
ومصادرة األراضي وهدم المنازل بالضفة الغربية والقدس الشريف، سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعـدم               

  .االستقرار في المنطقة
توفير الحماية للشعب الفلـسطيني،     ودعا أوغلو كافة األطراف الدولية الفاعلة إلى التدخل الجاد من أجل            

  . ووقف العدوان العسكري الصهيوني عليه وإدانة ومالحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية
  10/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "إسرائيل"ـ  ل المصريعديل أسعار بيع الغازت": األهرام، القاهرة" .65

قانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البتـرول للـشئون           أكد المستشار ال    : طاهر سليمان 
  2010  فبرايـر   27 القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة اإلداريـة العليـا الـصادر فـي               

  .بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلسرائيل
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 للغازات الطبيعية المنـوط بهمـا تنفيـذ الحكـم           وأشار الي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة       
 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسـط المـشترية             2009/5/31القضائي قامتا في  

للغاز المصري لتصديره إلسرائيل وانتهيا الي االتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بمـا يتفـق                 
 تم تطبيق هذا االتفاق بأثر رجعي علي كميات الغاز منذ بـدء             وأكد أنه . وتطورات أسعار السوق العالمية   

كماأكد أن  . التصدير فضال عن وضع آلية للمراجعة الدورية لألسعار تسمح بزيادة السعر دون حد أقصي             
وفي حالة زيـادة    . قطاع البترول يعطي األولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ويراجع كميات التصدير          

  .لية يتم توجيه جزء من كميات التصدير بشكل عام للوفاء بهذه اإلحتياجاتاإلحتياجات المح
  11/4/2011، األهرام، القاهرة

  
  مايو/ أياررسال طائرة الى قطاع غزة في أواخر إ التركية تنوي "I.H.H" منظمة .66

ـ       "I.H.H"قالت منظمة   / وكاالت  / انقرة   ى  التركية انها تنوي ارسال طائرة الى قطاع غزة اضـافة ال
  . مجموعة من السفن في أواخر الشهر المقبل 

وزعم تقرير أصدره مركز المعلومات لشؤون االستخبارات ومكافحة االرهاب االسرائيلي أن االتصاالت            
  .التي تجريها هذه المنظمة لشراء الطائرة بلغت مرحلة متقدمة 

  11/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  لقاهرة ينتفضون تضامنًا مع غزةعشرة آالف طالب بجامعة األزهر في ا .67
احتشد ما يزيد عن عشرة آالف طالب في جامعة األزهر الشريف، في القـاهرة مـساء أمـس                  : القاهرة
داخل المدينة الجامعية تنديدا بالمجازر التي يرتكبها العـدو الـصهيوني ضـد الـشعب               ) 4-9(السبت  

اإلخوان المسلمين؛ حيث هزت هتافاتهم     الفلسطيني في قطاع غزة، وأشرف على التظاهرة طالب جماعة          
  .منطقة مدينة نصر، والتي سمعها السكان المجاورون للمدينة الجامعية

مدينـة نـصر    "و" مدينة نصر أ  "وخرج الطالب في مسيرة حاشدة طافت أرجاء المدينة الجامعية بقسميها           
طينية جزء ال يتجزأ مـن      ، رافعين علم فلسطين بجانب العلم المصري، مؤكدين على أن القضية الفلس           "ب

  .األمن القومي المصري
وطالب المتظاهرون بقطع العالقات الدبلوماسية مع االحتالل وطرد السفير الصهيوني ووقـف عمليـات              

 ".البلدين"تصدير الغاز المصري للكيان وإلغاء اتفاقية الكويز التجارية بين 
  10/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   قضية فلسطين هي قضية االمة العربية االسالمية:طلبة الكويت الوطني لاالتحاد .68

نظم االتحاد الوطني لطلبة الكويت وهيئته التنفيذية مساء اول من امس مؤتمرا صحافيا على              : ففراس ناي 
   .خلفية تطورات االحداث في غزة بفلسطين

 هي قضية االمـة العربيـة       ان قضية فلسطين  «: قال رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي       و
الحكومة المصرية بأن تتخذ موقفا جادا تجاه اسرائيل، والشعب المصري بمد           «، مناشدا   »االسالمية جمعاء 

  .»يد العون الخوانه في فلسطين
ان االتحاد الوطني سيقدم رسالة تأييد امام السفارة المصرية في الكويت لوقوف المـصريين              «: وأضاف

  .»ية وحرق العلم االسرائيليامام السفارة الصهيون
الكويت حكومة وشـعبا تتبنـى      « إن   وقال. تحدث خالله المفكر االسالمي الشيخ الدكتور محمد العوضي       

االعالم العربي له دور كبير بإظهار الحقائق الموجوده في غزة، إال ان            «، مؤكدا أن    »القضية الفلسطينية 
  .»االنتباه اإلعالمي عن الوضع في غزةاالحداث التي تدور اآلن في الدول العربية تلفت 
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إن احدى القنوات الفضائية العربية قالت منذ ايام ان ما يجري في غزة هو رد على هجـوم                  «: وأضاف
الفلسطينيين على الباص االسرائيلي وهذا غير صحيح، فوقوف الدول العربية ضد الكيان الصهيوني هو              

قلبا وقالبا مع اخواننا الفلسطينيين ونمد يد العـون لهـم           اننا نقف   «، مشيرا الى    »احد اسباب هذا القصف   
  .»سواء كان ماديا او معنويا او نفسيا

  11/4/2011، الراي، الكويت
  

69. إسرائيل"األنظمة العربية المدعومة من الغرب تضمن أمن ": الوثائق الفلسطينية"سرب م"  
القطرية " الجزيرة"في قناة   " دة الشفافية وح"ومدير  " الوثائق الفلسطينية "اتهم مسرب   :  يو بي آي   -تل أبيب   

  ."إسرائيل"األمريكي كاليتون سويشر األنظمة العربية المدعومة من الغرب بضمان األمن الذي تتمتع به 
لو توفرت للجمهور العربي    "اإلسرائيلية امس األحد إنه     " هآرتس"وقال سويشر في مقابلة نشرتها صحيفة       

د سالم مع إسرائيل أو االتحاد كعرب والتعهد بتحرير فلسطين التاريخية،           اليوم إمكانية التصويت على تأيي    
  ".فإني واثق من أنهم كانوا سيختارون اإلمكانية الثانية

حكومات من ورق مدعومة من الغرب وتضمن األمن الذي يتمتـع بـه      "وأردف أن األنظمة العربية هي      
  ".رائيلية تعرف أنني محقاإلسرائيليون، لكن الوضع يتغير والمؤسسة األمنية اإلس

 فـي  )رئيسة حزب كديما المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي (لهذا السبب يكتب أشخاص مثل "وأضاف  
" الكـود األخالقـي  "أن على األنظمة الديمقراطية العربية الجديدة أن توقع على        " واشنطن بوست "صحيفة  

ن معارضة االحتالل، وأنـا ببـساطة ال أرى   الديمقراطي، أي التعهد بأنهم سيحبون إسرائيل ويتوقفون ع     
  ".هذا األمر يحدث
عن اتهامه بأنه عميل أمريكي وأنه ابلغه بمدى تمتعه من قـراءة    " عريقات تراجع الحقا  "وقال سويشر إن    

لكني أعتقد أن عريقات أخطأ عندما اعتقد فـي أعقـاب           "كتاب سويشر األول حول محادثات كامب ديفيد        
  ". محبي السلطة الفلسطينيةكتابي األول بأني بين

لم تتطرق إلى السؤال الـذي      " حول الوثائق الفلسطينية  " الجزيرة"وأضاف أن ردود عريقات على ما بثته        
طرحه الكثيرون وهو إلى أي حد ألحقت ضررا باستقرار وجهود السلطة الفلسطينية؟ وخصوصا عنـدما               

  ".سرائيل والغرباتخذوا قرارات بمحاربة فلسطينيين آخرين من أجل إرضاء إ
كررت أخطاء كثيرة بدءا من دعـم الـسياسيين         "ورأى سويشر أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما         

الذين ال يتمتعون بشعبية في السلطة الفلسطينية وحتى مواصلة نهج بناء دولـة بوليـسية فـي الـضفة                   
  ".الغربية

 حصلوا على   من الذين ) األسبق بيل كلينتون  والية الرئيس األمريكي    (تعيين أشخاص من فترة     "وتابع أن   
المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط     (مصادقة اللوبي اليهودي، مثل دنيس روس والنائبة السابقة لميتشل          

ميرا رودمان، ثبت هو األخر أنه كارثة، لكن في واشنطن ال توجد انعكاسات لألخطـاء               ) جورج ميتشل 
  ".المتعلقة بالشرق األوسط

أحد المفاوضين الفلسطينيين قال لي إن نزاهة إدارة أوباما تجاه الفلسطينيين مطابقـة             " فإن   ووفقا لسويشر 
 باستثناء أنـه خـالل حكـم        )والية الرئيس األمريكي السابق جورج بوش     (للتعامل مع السلطة في فترة      

ل إذ أن إدارة بوش كانـت منحـازة بالكامـل إلسـرائي           " الحزب الجمهوري كانوا يعرفون من يواجهون     
  .وبصورة علنية

رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق     (يدعو  ) عباس(ألمر جنوني أن اقرأ أن أبو مازن        "وقال سويشر إنه    
  .2005شارون بأنه صديق جيد في العام ) أرييل
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إذا اعتقد عباس وعريقات أنهما ممثالن شرعيان للشعب الفلـسطيني فإنـه ينبغـي            "وأضاف سويشر أنه    
ما هذه إلى مخيمات الالجئين ليتحققا من مدى تقبل أفكارهما هناك، لكن لماذا يتعين              عليهما أن يأخذا ثقته   

  ".عليهما أن يطلعا جمهورهما إذا لم يكونا ملتزمين بتقديم حساب له؟
عدنان أبو عودة، الذي كان رئيس المخابرات األردنية في فترة الملك حسين، قال لي مرة أنـه                 "وتابع أن   

الفلسطينية على أنها صندوق تقاعد وعباس رئيسه واإلسرائيليين في مجلس إدارته           يجب التفكير بالسلطة    
ويمنحون راتب التقاعد للعاملين في السلطة الفلسطينية لقاء سلوك حسن وفيما األمم المتحـدة واالتحـاد                

  ".األوروبي يمولون ذلك
من العملية التي بـدأت فـي       عندما نفكر بهذا على هذا النحو سندرك لماذا سيعتبر الخروج           "وأردف أنه   

  ".أوسلو انتحارا اقتصاديا بالنسبة لموظفي السلطة الفلسطينية
حمـاس كانـت    "وفي رده على سؤال ما هو سبب اعتقاده بأن حركة حماس هي البديل قال سويشر إن                 

، وهذا يظهر مما كتبوه هم أو مـن تقـارير           1967مستعدة للموافقة على هدنة ألمد طويل وحدود العام         
  "".ويكيليكس"دارة األمريكية حول ذلك في اإل

أن يأخذ زمام األمور وإنشاء منطقة عازلة فـي الـضفة           ) حلف شمال األطلسي  (على الناتو   "وأضاف أن   
  ".1967الغربية إلى حين تتراجع جميع المستوطنات إلى حدود العام 

ا نفعل ذلك؟ فهذا سـيكون      لماذ" طرحت هذا األمر أمام دنيس روس وقال لي          2004في العام   "وتابع أنه   
  "".تعويضا للفلسطينيين على العنف

الوسطاء األمريكيين يعتقدون أن العرب أغبياء ويجب أن تكون هناك عملية سالم            "وشدد سويشر على أن     
، وهم ال يدركون أن الجماهير ترى الحقيقة، وهؤالء الذين يعتقدون بأنه يجـب              "لكي ال يكرهوننا  "كاذبة  

  ".؟)بالقاهرة(ذج األعمال االعتيادي، ألم يروا الشعارات حول غزة في ميدان التحرير االستمرار في نمو
حتى إذا كانت تل أبيب وواشنطن يسيطر عليهما التوجس من إيران فإنه بالنسبة للعـرب فـان                 "وأكد أنه   

  ".مصير القدس ما زال لب القضية
11/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
  لول حاسم واألداء الحكومي الفلسطيني يوازي أداء حكومة دولةاستحقاق أي: األمم المتحدة .70

حاسـمة  " المقبـل بأنهـا      سبتمبر/ وصفت األمم المتحدة الفترة حتى شهر أيلول       :عبد الرؤوف أرناؤوط  
، مشيرة الى انه في ستة قطاعات تنخرط فيها األمـم المتحـدة بـشكل               "بالنسبة لجدول اعمال بناء الدولة    

حكومي الفلسطيني يوازي اآلن اداء حكومة دولـة، غيـر انهـا حـددت المعيقـات                كبير، فان االداء ال   
باالجراءات المستمرة من قبل االحتالل، وانعدام ما يكفي من خطوات التمكين االسرائيلية ذات المغـزى               
على االرض، وعدم إحراز تقدم في حل قضايا الوضع النهائي بـين االسـرائيليين والفلـسطينيين فـي                  

هـذه  "السياسية، وعدم توفر مساحة للعمل في قطاع غزة بسبب االنقسام الفلسطيني، وقالـت     المفاوضات  
  ".المجاالت ال تزال خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، لكنها ضرورية لبناء الدولة الفلسطينية

وقال مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري فـي تقريـر                 
 ،حصريا وسيتم تقديمه بعد غد الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الـدول المانحـة             " األيام"ت عليه   حصل

سرعت السلطة الفلسطينية التقدم في تحسين وظائفها الحكومية فـي األراضـي المحـدودة الخاضـعة                "
 قطاعات   في ستة  ، ضمن القيود المفروضة على األرض التي تفرضها القضايا السياسية العالقة          ،لسيطرتها

 وهذا يؤكد من    .تنخرط فيها االمم المتحدة بشكل كبير، فان االداء الحكومي يوازي االن اداء حكومة دولة             
، وايدته اللجنة الرباعية، انه إذا حافظت السلطة الفلسطينية على          2010جديد تقييم البنك الدولي في ايلول       

عامة إلى الشعب الفلسطيني، فإنها تكون فـي        أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال وتقديم الخدمات ال        
، ان هذا إنجاز كبير ناشئ عن التزام الـسلطة          "وضع جيد لتأسيس دولة في أي وقت في المستقبل القريب         
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وفي موازاة ذلك، فان اإلجـراءات اإلسـرائيلية لتـسهيل          . الفلسطينية والدعم القوي من الجهات المانحة     
  ".تصاديالحركة والوصول دعمت النشاط االق

ويحدد التقرير هذه القطاعات بأنها اوالً، الحكم الرشيد، سيادة القانون وحقوق االنـسان وثانيـاً، قطـاع                 
االنتاج، وثالثاً، التعليم والثقافة، ورابعاً، الصحة وخامساً، الحماية االجتماعية وسادسـاً، البنـى التحتيـة               

  .والمياه
دول المانحة في الثالث عشر من الـشهر الجـاري فـي            واشار الى أن اجتماع لجنة تنسيق مساعدات ال       

 والتي تـم    2009بروكسل هو الرابع منذ اعالن برنامج الحكومة الثالثة عشرة للسلطة الفلسطينية في آب              
 باعتباره برنامجاً هاماً للتنسيق     2009الترحيب به من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في ايلول            

  .ع التركيز على تطوير اقتصاد مستدام وبناء مؤسسات متينة للدولةبين الجهات المانحة، م
 هو االجتماع االخير المتوقع لهـذه       2011اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيسان         "وقال  

 وهو التاريخ المستهدف الستكمال الجاهزية المؤسساتية للدولة كما حددتـه           2011اللجنة قبل شهر ايلول     
لسطينية ودعمته اللجنة الرباعية، ولذلك فإن هذه فترة حاسمة بالنسبة لجدول أعمال بناء الدولة،              السلطة الف 

واجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيسان هو لحظة مهمة لتقيـيم القـضايا االقتـصادية                 
  ".والمؤسسية من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة

، ستضع األساس لتحسينات إضافية     2013-2011 الخطة الوطنية الفلسطينية     عند اطالقها فان  "وذكر انه   
في مؤسسات السلطة الفلسطينية، واألمم المتحدة تتطلع لتوفيق برامجها المستقبلية وفقـا لهـا، ان عقـد                 

 سوف يوفر فرصـة لتعزيـز الـدعم للخطـة الوطنيـة             2011مؤتمر للمانحين في الوقت المناسب في       
ضافة إلى ذلك، ان ضمان االستجابة في الوقت المناسب الحتياجات التمويل الخـارجي             الفلسطينية، وباإل 

  ". والتي تقدر باقل من مليار دوالر سيكون أيضا عامالً حاسما2011ًللسلطة الفلسطينية في عام 
  قيود االحتالل

د وعمـل نـاجح     على الرغم من التقدم المحرز، فان القيود الرئيسية امام وجـو          "واشار التقرير الى انه     
لمؤسسات الدولة الفلسطينية تنشأ أساساً من استمرار االحتالل والقضايا العالقة في النـزاع االسـرائيلي               

هذا، جنباً إلى جنب مع استمرار االنقسام الفلسطيني، بما يحرم السلطة الفلسطينية من القـدرة    . الفلسطيني
وعليه، فإن اإلنجازات المؤسسية لجدول     . لهاعلى بسط سلطتها المؤسسية إلى مناطق تقع خارج نطاق عم         

اعمال بناء الدولة الفلسطينية تقترب من حدودها داخل الفضاء السياسي والمادي المتاح حالياً، وتحديـداً               
  )".بناء المؤسسات(في الوقت الذي يقترب الموعد المستهدف الستكمال 

ع، بما في ذلك من خالل رزمة من        على وجه الخصوص، فقد تحقق بعض التقدم على أرض الواق         "وقال  
االجراءات االسرائيلية التي تم االتفاق عليها بين رئيس الوزراء نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية تـوني               

والقدس الشرقية ال تـزال     ) ج( شباط، ان المساحة المتاحة إلحراز تقدم حقيقي بشأن المنطقة           4بلير يوم   
لالحتالل، وانعدام ما يكفي من خطوات التمكـين االسـرائيلية ذات           محدودة جداً بسبب التدابير المستمرة      

المغزى على االرض في هذه القضايا، وعدم إحراز تقدم في حل قضايا الوضع النهائي بين االسرائيليين                
والفلسطينيين في المفاوضات السياسية، وعدم توفر مساحة للعمل فـي قطـاع غـزة بـسبب االنقـسام                  

ت ال تزال خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، لكنهـا ضـرورية لبنـاء الدولـة               هذه المجاال . الفلسطيني
  ".الفلسطينية

في الضفة الغربية، تم تسجيل تحسين األمن، إلى جانب التحـسن فـي وصـول               "واشار التقرير الى انه     
بضعة االفراد والسلع في عدد من المجاالت، منذ آخر لقاء للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، وكذلك                

  ".جهود من قبل حكومة اسرائيل لتسهيل الحصول على الخدمات األساسية
والقدس الشرقية على وجـه الخـصوص،       ) ج(ومع ذلك فان تدابير االحتالل، في المنطقة        "غير انه قال    

تواصل تحدي التنقل والوصول الفلسطيني، وتعيق الخدمات األساسـية للفلـسطينيين، وتقـوض تنميـة               
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لت هناك مخاوف على حقوق االنسان على جبهات كثيرة تتعلق بأوضـاع الفلـسطينيين              وما زا . الموارد
تحت االحتالل، في حين إن الحوادث األمنية من عدة أنواع ال تزال تؤثر على كـل مـن اإلسـرائيليين                    

 ان استمرار الوضع الحالي يواصل تقليص النمو االقتصادي المستدام والتنمية والعدالة في           . والفلسطينيين
  ".تقديم الخدمات، وتطوير البنية التحتية وثقة المواطنين في قدرة حكومتهم على ضمان حقوقهم األساسية

  استحقاق أيلول
 ما زال هو الموعد المستهدف للـسلطة الفلـسطينية السـتكمال االسـتعداد              2011ايلول  "واشار الى ان    

الهدف الذي وضعته األطراف في ايلـول       المؤسسي للدولة بدعم من قبل اللجنة الرباعية، بما يتكامل مع           
 وفي هذا السياق، فإنه     ، بالسعي إلى اتفاق إطار متفاوض عليه حول الوضع الدائم خالل عام واحد            2010

من األهمية بمكان أن يتغلب الطرفان على المأزق الحالي والعودة الى المفاوضات للتوصل الـى اتفـاق                 
، 1967لقضايا الجوهرية، ينهي االحتالل الذي بدأ في عام         اطار حول الوضع النهائي يضع حالً لجميع ا       

وينهي الصراع ويطبق حل الدولتين، وسوف تستمر األمم المتحدة بالتفاعل في إطار من اللجنة الرباعية               
  ".لتحقيق هذا الهدف الحيوي

على أرض الواقع، ومن اجل المضي قدماً في جدول أعمال لجنة تنـسيق مـساعدات الـدول                 "واضاف  
مانحة، فان من الضروري أن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ جدول أعمالها وان تتطابق هذه الجهـود                ال

مع مزيد من اإلجراءات اإلسرائيلية بعيدة المدى لتسهيل التقدم االقتصادي والمؤسسي بشكل اكبر مما هو               
  ".عليه اآلن
ج الحكومة الثالثة عشرة هو معالجة      إن التركيز األساسي ونحن ندخل األشهر االخيرة من برنام        "وأضاف  

  ".العوامل السياسية والعملية التي تقيد هذا البرنامج وتمكينه من تحقيق كامل إمكاناته
غياب وجود السلطة الفلسطينية في غزة ال يـزال يـشكل مـصدر قلـق               "وأشار في هذا الصدد الى أن       

منذ "، وقال   "سسات السلطة الفلسطينية  إضافي، مما أدى إلى قطع االتصال بين سكان غزة والعديد من مؤ           
آخر اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة فان االوضاع واالجتماعيـة واالقتـصادية، وحقـوق               
اإلنسان والظروف األمنية بقيت مثيرة للقلق، نظراً لتدابير اإلغالق اإلسرائيلية، حكم سلطة االمر الواقـع           

أساس التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، ونشاط الجماعـات        وعدم وجود وحدة وطنية فلسطينية على       
  ".الفلسطينية المسلحة، وتهريب األسلحة، والعمليات العسكرية االسرائيلية

وعلى الجانب اإليجابي، كان هناك تقدم مستمر في تنفيذ اعالنات الحكومة االمنية االسـرائيلية              "واضاف  
كانـت  . ، وكالهما مهم لالنتعاش في قطاع غـزة       2010  كانون االول  8  حزيران وفي  20الصادرة في   

هناك بعض إشارات االنتعاش وغيرها من التطورات اإليجابية خالل الفترة المشمولة بالتقرير، بما فـي               
، زيادة حجم الـواردات غيـر الغذائيـة،         %15ذلك زيادة حقيقية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة          

يعات قطاع االعمال في غزة، والمزيد من الموافقات على مشاريع األمـم            وزيادة المتوسط السنوي في مب    
  ".المتحدة والمشاريع الدولية األخرى

إن الزيادة المطردة في الموافقات الجديدة على أعمال البناء والتعمير التي تقوم بها األمم المتحـدة                "وتابع  
ان المزيـد مـن التحريـر       . ون اساسياً في غزة وتبسيط إجراءات التنسيق مع الحكومة االسرائيلية سيك        

بما في ذلك المواد التجميعية، قضبان الحديـد        (الستيراد مواد البناء عبر المعابر الشرعية في قطاع غزة          
  ".رفع اإلغالق ال يزال هدفاً رئيسياً. مهم بصورة متزايدة لتحقيق االنتعاش) واالسمنت

رق، ال زالت متواضعة وسط هدوء هش وكثيراً ما خُ        جهود االنتعاش   "ومع ذلك فقد شدد التقرير على ان        
استمرار نظام اإلغالق، واستمرار االنقسام الفلسطيني ال يحقق ما هو مطلوب لوضع االسس االقتصادية              

ويجب أن يكـون    . والمؤسسية للدولة في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة وال سيما في قطاع غزة            
لسطينية أكثر وصوالً الى جميع االراضي الواقعة تحت المسؤولية القانونيـة           التقدم الذي حققته السلطة الف    

  ".للسلطة الفلسطينية والى جميع المواطنين الفلسطينيين
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  تأييد جهود الوحدة
ن الرئيس عباس   أمم المتحدة باهتمام كبير     الحظت األ "الى ذلك وفيما يخص الوحدة الوطنية يقول التقرير         

سـوف تـستمر األمـم      . دان بقوة الجهود المبذولة لتحقيق التقدم نحو الوحدة       ورئيس الوزراء فياض يؤي   
المتحدة للبحث عن إحراز تقدم حقيقي نحو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في إطـار مـن الـسلطة                   

  ".الفلسطينية والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية
11/4/2011، األيام، رام اهللا  

  
  زج حماس وحزب اهللا بأحداث ليبياوأمريكا تحاوالن " رائيلإس: "خبير في الشأن الدولي .71

قال خبير في الشأن الدولي إن تصريحات واشنطن األخيرة بـشأن وجـود نـشاط               :  رامي رمانة  -غزة
 حركة المقاومة اإلسالمية حماس     "إسرائيل"لتنظيمي حزب اهللا والقاعدة في شرق ليبيا من جانب، واتهام           

محاولة أمريكية إسرائيلية لضرب عصفورين فـي حجـر         "يبيين، ما هي إال     بشراء أسلحة من الثوار الل    
  ". واحد، محاربة ما يسمى باإلرهاب و تمرير مخططيهما في منطقة الشرق األوسط

حتى تبرر ضرباتها العسكرية    "أن واشنطن أعلنت هذا الشيء      " فلسطين"وأضاف الدكتور هيثم الناهي لـ      
  ". وطئ قدم في تلك الدولة العربية التي يكتنف فيها الغموضالعشوائية في ليبيا، وحتى تضع م

وأوضح الناهي أن ما ورد عن وجود نشاط لحزب اهللا في شرق ليبيا غير صحيح ألن التنظيم يعمل فـي     
، وأن اإلعالن عن تنظيم القاعدة وارد العتبار أن التنظيم          "إسرائيل"منطقة دولته، وهدفه األوحد محاربة      

  . قد أعلن عن نفسه
تحاول اليوم استغالل الظروف الدائرة في ليبيا والزج بحركة حماس وتنظيم حزب            ) إسرائيل: "(وأضاف

اهللا اللبناني في ذلك بالقول إنهم يحصلون على أسلحة من الثوار الليبيين بهدف زعزة أمن مواطني دولـة   
  ". الكيان

11/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
  

  "إسرائيل" بين حماس و"مة العنف العبثيةدوا"فرنسا تدين  .72
وقـال المتحـدث باسـم      . "إسرائيل"بين حماس و  » دوامة العنف العبثية  «دانت فرنسا   :  أ ف ب   -باريس  

ندعو األطراف إلى بذل كل الجهود لكسر       «: الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان ليل اول من امس         
فرنسا تدين تـصعيد العنـف      «وأضاف أن   . »لتقيد بهدنة دائمة  دوامة العنف العبثية بقدر ما هي دموية وا       

الذي ترجم في األيام الماضية بإطالق صواريخ وقذائف هاون على جنوب إسرائيل وعمليات عـسكرية               
يؤكد في هذه الظـروف علـى ضـرورة         «وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوضع اليوم        . »إسرائيلية

  .»التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع
11/4/2011ياة، لندن، الح  

  
   الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهحق كد على  يؤعضو مجلس الشيوخ الفرنسي .73

 وفـدا فرنـسيا ضـم        الذي ترأس  أشاد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور ميشيل بيلوت       : رام اهللا 
الـشعب  بنـضال  ، برلمانيين ورؤساء بلديات وإعالميين في مقر المجلس التشريعي فـي رام اهللا امـس       

الفلسطيني من اجل نيل حريته، وندد بممارسات الحكومة اإلسرائيلية، وما يقوم به االحتالل من إجراءات               
كاالستيطان والحواجز وهدم البيوت، وأكد على وقوف الشعب الفرنسي بجانب الشعب الفلـسطيني فـي               

  .نضاله المشروع وحقه في تقرير مصيره
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مة الفرنسية الفلسطينية على أهمية تنظيم حملة من أجل االعتـراف           وشدد فرناند ثويل رئيس برنامج التوأ     
، مطالبا بالوقوف بوجه انتهاكات إسرائيل لحقوق الـشعب         67بدولة فلسطينية كاملة السيادة ضمن حدود       

  .الفلسطيني
11/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   يعتذر على تفوهه بعبارة تهين اليهودبرلماني بريطاني .74

 مجلس العموم قبـل أن تهـم        فيالبرلماني البريطاني المخضرم جيرالد كوفمان      قال  :  هيام حسان  -لندن  
، ففتح بذلك نار التحريض     "!اليهود مرة أخرى  : "زميلة له بالتحدث في احدى الجلسات قبل نحو أسبوعين        

  .والنقمة عليه من قبل اللوبي الصهيوني في بريطانيا
 القوانين التي تسمح بالقاء القبض على المشتبه بارتكـابهم جـرائم             كانت جلسة التصويت على تغيير     وقد

  .حرب لدى دخولهم األراضي البريطانية وبضمنهم بطبيعة الحال مسؤولين اسرائيليين
ومع ذلك رأت الجالية اليهودية في بريطانيا أن العبارة غير مبررة بل انها ضرباً من ضـروب معـاداة                   

  .ي لكوفمان عقاباً له على التفوه بها بكل الطرق الممكنةالسامية وبدأت في الجلد المعنو
الـى ان   )  الجويش كرونيكـل  (وتشير حيثيات الواقعة كما أوردتها صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا           

السير كوفمان لم يكن يرمي الى ازعاج متعمد ألي أحد بعبارته التي غمغم بها ألحد زمالئـه الجالـسين                   
  .بجانبه

ر كوفمان في معرض تعليقه على الواقعة فور الخروج من الجلسة انه ال يتذكر أنه قـال هـذه                   وقال السي 
العبارة بل أنه ال يتذكر كل ما يتفوه به من كلمات وعبارات كل يوم ولكنه مع ذلك أبدى اسفه علـى أي                      

  . اهانة قد يكون تسبب بها ما تفوه به من كلمات
11/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
   في مصرالديمقراطية وبناء "وان المسلموناإلخ" .75

  عصام العريان
ما زالت الثورة المصرية مستمرة، ونحاول جميعاً استعادة قوة الدفع إلنجاز باقي أهدافها، وفي مقدمها 
التحول الديموقراطي الذي نرى أنه بدأ فعلياً بإصدار قانون إنشاء األحزاب السياسية واإلعالن عن موعد 

ويفرض هذا التحول أسئلة على . برلمانية المقبلة، بما يعني بدء االستعداد لتلك االنتخاباتاالنتخابات ال
  ."اإلخوان المسلمون"مختلف القوى وبخاصة 

 إلى حزب سياسي؟ ويتعلق هذا السؤال بقضية "اإلخوان المسلمون"هل تتحول جماعة : السؤال األول
ويرى اإلخوان أن نقطة البداية فى إحداث التغيير . "اإلخوان المسلمون"السلطة ومدى مركزيتها في فكر 

من أين "يقول اإلمام الشهيد حسن البنا تحت عنوان . الشامل هي نفوس الشعب وليس السلطة الحاكمة
إن تكوين األمم وتربية الشعوب وتحقيق اآلمال ومناصرة المبادئ تحتاج من األمة التي تحاول ": "نبدأ؟

إرادة قوية ال ": و إليه على األقل، إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في أمور عدةهذا أو من الفئة التي تدع
يتطرق إليها ضعف، ووفاء ثابت ال يعود عليه تلون وال غدر، وتضحية عزيزة ال يحول دونها طمع وال 
بخل، ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له، يعصم من الخطأ فيه، واالنحراف عنه والمساومة عليه 

  ).رسالة إلى أي شيء ندعو الناس ("يعة بغيرهوالخد
إن غاية اإلخوان تنحصر في :  واضحة ومحددة، يقول البنا أيضاً"اإلخوان المسلمون"لذلك كانت غاية 

تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم اإلسالم الصحيح يعمل على صيغ األمة بالصبغة اإلسالمية الكاملة 
، ]البقرة[?} 138? اللَّـه ومن َأحسن من اللَّـه صبغَةً ونَحن لَه عابِدون صبغَةَ{في كل مظاهر حياتها 
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وأن وسيلتهم في ذلك تنحصر في تغيير العرف العام وتربية أنصار الدعوة على هذه التعاليم حتى يكونوا 
  ).تمر الخامسرسالة المؤ ("قدوة لغيرهم في التمسك بها والحرص عليها والنزول على أحكامها

  :أما الحكم الذي هو هدف األحزاب السياسية فإن موقف اإلخوان منه يحدده البنا أيضاً
اإلخوان المسلمون ال يطلبون الحكم ألنفسهم، فإن وجدوا من األمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء "

م يجدوا فالحكم من هذه األمانة، والحكم بمنهاج إسالمي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن ل
وعلى هذا فاإلخوان أعقل . منهاجهم، وسيعملون الستخالصه من أيدي كل حكومة ال تنفذ أوامر اهللا

وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس األمة على هذا الحال، فال بد من فترة تنتشر فيها مبادئ 
رسالة المؤتمر . ("ى المصلحة الخاصةاإلخوان وتسود، ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة عل

  ).الخامس
  ."فلتعلم األمة ذلك، ولتطالب حكامها بحقوقها اإلسالمية، وليعمل اإلخوان المسلمون": ثم يناشد األمة بقوله

أنه ليس أعمق في الخطأ من ظن بعض الناس أن ": ويصحح فهماً خاطئاً قد يتسرب إلى النفوس بقوله
ي أي عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات، أو منفذين لغاية اإلخوان المسلمين كانوا ف

غير غايتهم، أو عاملين على منهاج غير منهاجهم، فليعلم ذلك من لم يكن يعلمه من اإلخوان ومن غير 
  ).المؤتمر الخامس. ("اإلخوان

دما يكون الحكم قاب كنت أرى منذ سنين وأقول داخل ورش العمل التي نعقدها كقيادات إخوانية إنه عن
قوسين أو أدنى، وفي ظل نظام ديموقراطي سليم، علينا أن نحول الجماعة إلى حزب سياسي يسعى إلى 

  .التنافس على السلطة والحكم
وأقول اليوم، ومصر في طريقها إلى التحول الديموقراطي، إنني أعيد النظر في هذا األمر وأعود إلى 

، فقد يكون من 1995لمرحوم توفيق الشاوي في مجلس الشورى عام رأي قريب من رأي ذكره أستاذنا ا
األفضل أن تبقى اإلخوان كهيئة إسالمية عامة جامعة حتى لو وصل حزبها السياسي إلى السلطة والحكم، 
لتكون رقيباً عليه وضابطاً ألدائه بقوتها الفكرية وشعبيتها الكبيرة، تدعمه إذا أحسن، وتسائله إذا انحرف، 

  .ه إذا أساء، وتعزله بقوة الشعب إذا فشل فشالً ذريعاًوتحاسب
  هل يؤسس اإلخوان حزباً واحداً أم أحزاباً عدة؟: السؤال الثاني

عندما يصبح تشكيل األحزاب بمجرد اإلخطار وال يحتاج إال إلى بضعة آالف من المؤسسين فإنه يصبح 
  .اً وقدرة على التنافس والبقاءمتاحاً لكل األفراد، شريطة أن يملكوا مشروعاً ودعماً شعبي

أما اإلخوان كهيئة شعبية فإن من واجبها أن تنتدب بعضاً من أعضائها ليؤسسوا حزباً يقود بالوظيفة 
السياسية في المجال الحزبي التنافسي، وال يحق لها أن تبقى بعيداً من ذلك المجال بعد أن كانت ترشح 

 المئة من المقاعد، وقررت قبل ربع قرن تكليف مكتب  في20أعضاءها للبرلمان وحصلت على أكثر من 
  .اإلرشاد بتشكيل حزب سياسي وقد حانت لحظة التنفيذ

كيف لقوة شعبية ما تسعى للمشاركة . أما أن يكون لها أكثر من حزب، فهذا في السياسة عجيب وغريب
جهودها وتشتت أصوات في صنع القرار أو الدخول في حكومات ائتالفية أو حتى الحكم منفردة أن تفتت 

المؤيدين لها؟ العكس هو الصحيح وهو ما يدعو إليه الواجب، أن تقوم اإلخوان بدعوة كل المهمومين في 
والصحيح هو أن تقوم في . الشأن اإلسالمي وتنفيذ أحكام اإلسالم إلى الوحدة واإلخاء والتعاون والوالء

اإلسالمية، والقومية، : األساسية األربعةمصر أحزاب قوية قادرة على العطاء في إطار التيارات 
إذاً مصر في حاجة إلى خمسة . والليبرالية، واليسارية، وبجوارها حزب ألصحاب المصالح االقتصادية

أو ستة أحزاب كبرى يمكن لها أن تتآلف وتتحالف أو تتنافس على ثقة الشعب، وغالباً سيؤول األمر إلى 
 في المئة من أصوات 26 كان اإلخوان حصلوا على نحو إذا. ذلك حتى لو نشأت عشرات األحزاب

، فإن حصتهم المقبلة يمكن 2005المصريين في آخر انتخابات تم تزوير مرحلتيها الثانية والثالثة في عام 
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 في المئة من المقاعد، 35 - 30أن تتراوح حول هذه النسبة زيادة أو نقصاناً، لذلك يسعى اإلخوان إلى 
   السياسة أن يتفرق الصوت اإلسالمي الوطني الوسطي في االنتخابات المقبلة؟فهل يمكن في ظل تلك

  :إذا كان لإلخوان مئة وحدة جهد فإني أتوقع أن يتم توزيعها على النحو اآلتي
 وحدة جهد للعمل 25 وحدة جهد للعمل المجتمعي الدعوي والتربوي واالجتماعي والثقافي والفكري، و75

 في موسم "الحرية والعدالة"طبعاً ستدعم الجماعة بكل قوة حزب . "رية والعدالةالح"الحزبي وبناء حزبهم 
االنتخابات وبذلك سيتفرغ اإلخوان خالل ذلك للدعاية والتصويت للحزب، أما في غير ذلك فإن همهم 

  .األساسي والرئيسي يبقى العمل وسط الناس والشعب
  11/4/2011الحياة، لندن، 

  
  
  
  

   للشريعة تتجاوز تريليون دوالراألصول المدارة وفقاً .76
في العالم بأكثر من ) التأمين المتوافق مع الشريعة(قدر خبراء حجم قطاع التكافل :  دالل أبو غزالة–دبي 

تسعة باليين دوالر خالل العام الحالي، على رغم التحديات التي واجهها خالل العامين الماضيين نتيجة 
، الذي انطلق أمس في دبي بحضور أكثر "التكافل العالمي"الل مؤتمر وأكدوا خ. األزمة المالية العالمية

 مشاركاً من أقطاب الصناعة في المنطقة والعالم، أن قيمة األصول المالية المدارة وفقاً ألحكام 350من 
  . الشريعة تجاوزت تريليون دوالر، على رغم التحديات التي تزامنت مع تباطؤ االقتصاد العالمي

عودية وماليزيا أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، إذ قدر خبراء حجم القطاع في وتُعتبر الس
  .السعودية بنحو ثالثة باليين دوالر، ونحو بليون دوالر في ماليزيا

  11/4/2011الحياة، لندن، 
  

  الهجوم على غزة وإعادة ضبط توازنات األمن اإلسرائيلي .77
تصعيد الجارية بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بفعـل تبـادل           تزايدت وتائر ال  : قسم الدراسات والترجمة  

الضربات العسكرية، واالتهامات المتبادلة إضافة إلى عمليات التعبئة السلبية الفاعلة في أوساط الجانبين،             
فما هي التطورات الجارية وما هي مفاعيل جولة الصراع الحالية، وما هي النوايـا الحقيقيـة لطرفـي                  

مصداقية أن تصل التصعيدات بما يؤدي إلى اندالع صراع شرق أوسطي مرتفع الشدة             الصراع وما مدى    
  هذه المرة؟



  

  

 
 

  

            40 ص                                     2112:         العدد       11/4/2011 االثنين :التاريخ

  
  

  توصيف المعلومات الجارية: التطورات الميدانية في مسرح قطاع غزة* 
تقول المعلومات والتقارير الجارية بأن قيام عناصر حركة حماس، بتنفيذ عملية اغتيـال أفـراد أسـرة                 

 مستوطنات الضفة الغربية، قد أتاح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي فرصة غير مـسبوقة             إسرائيلية في إحدى  
  :لجهة القيام باآلتي

استخدام وسائل اإلعالم العالمية لجهة الترويج وبث الدعاية السلبية التي سعت من جهة إلـى تـشويه                 • 
  .سمعة الفلسطينيين ومن الجهة األخرى إلى تحسين صورة إسرائيل

 القسام التابعة لحركة حماس باإلعالن عن مسؤوليتها عن العملية، ثـم اسـتغالله بواسـطة                قيام كتائب • 
اإلسرائيليين كمبرر لتشديد االستهدافات ضد قطاع غزة، واستهداف رموز حركة حماس وبدرجـة أقـل               

  .بقية الفصائل المسلحة الفلسطينية
  . بالرد ضمن نطاق واسع هذه المرةتعبئة الرأي العام اإلسرائيلي لجهة احتماالت قيام إسرائيل• 
  .استغالل الفرصة لجهة القيام بتوسيع نطاق وحجم حركة االستيطان وبناء المستوطنات الجديدة• 

هذا، وأضافت المعلومات إلى أن تل أبيب قد استخدمت عمليات إطالق الصواريخ والقذائف مـن قطـاع         
ي أكثر فأكثر البتزاز واشنطن وبلدان االتحـاد        غزة كمبرر وذريعة لنشر منظومة القبة الحديدية، والسع       

هذا، ولم يتوقف األمر عند هذه      . األوروبي لجهة الحصول على المزيد من الدعم لحماية أمن اإلسرائيليين         
الحدود، فقد سعت تل أبيب بالتعاون مع واشنطن لجهة استغالل النجاح الذي أحرزته الدعاية السلبية حول                

سرائيلية بما يتيح إلسرائيل القضاء بشكل نهائي على ملف تقريـر غولدسـتون             حادثة اغتيال األسرة اإل   
  .وتبعاته

أشارت اإلحصائيات اإلسرائيلية إلى أن عمليات إطالق القذائف والصواريخ من قطاع غزة، تشير إلى أن               
 15 م وحتى يـوم      2009) يناير(إسرائيل منذ لحظة انتهاء عملية الرصاص المسكوب في كانون الثاني           

  : م2011) مارس(آذار 
  . صاروخاً تم إطالقها من قطاع غزة282
  . قذيفة مورتر تم إطالقها من قطاع غزة193

هذا، وأضافت التقارير والمعلومات بأن إسرائيل قد تلقت مؤخراً العشرات من الـصواريخ والمقـذوفات               
ة تصعيد خطير يستوجب الرد     األمر الذي اعتبره اإلسرائيليون بمثاب    .  قذيفة مورتر في يوم واحد     50منها  

  .والتعامل
  لماذا التصعيدات المتزايدة؟* 
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توجد حالياً العديد من المبررات والذرائع التي يعتمد كل واحد من طرفي الصراع لجهة تحميل الطـرف                 
، ولكن على   "لعبة إلقاء اللوم  "اآلخر المسؤولية، وذلك ضمن ما يطلق عليه خبراء النزاعات والصراعات           

  :بارات المعلومات الوصفية ونتائجها التحليلية يمكن اإلشارة إلى اآلتيأساس اعت
توجد حالة من الشحن العدائي المفرط بين الطـرفين،         : االعتبارات المتعلقة باألوضاع الجزئية للصراع    • 

وإضـافة  . بما أدى إلى قابلية حرص كل طرف لجهة المبادرة متى ما سنحت الفرصة لـضرب اآلخـر             
ركة حماس من ضغوط داخلية، على السواء داخل القطاع وداخل الحركة نفسها، وبالتالي             لذلك، تعاني ح  

ونفـس الـشي بالنـسبة      . فإن توجيه الضربات المتالحقة ضد إسرائيل هو السبيل لتجاوز هذه الضغوط          
فـإن  لإلسرائيليين، حيث تواجه حكومة بنيامين نتانياهو المزيد من الضغوط والخالفات الداخلية، وبالتالي      

تصعيد الصراع ضد حركة حماس هو السبيل األفضل لتجاوز الضغوط والحفاظ على تماسك التحـالف               
  .اإلسرائيلي الحاكم

تشهد منطقة الشرق األوسط حالة من االحتجاجات، بما        : االعتبارات المتعلقة باألوضاع الكلية للصراع    • 
 الرئيس زين العابـدين بـن علـي         أدى إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك المصري، وإسقاط نظام         

إضافة إلى تزايد الضغوط المهددة الستمرار نظام الرئيس اليمني علي عبد اهللا صـالح وملـك                . التونسي
  :البحرين واالحتجاجات التي تشغل النظام السوري، وفي هذا الخصوص تشير المعطيات إلى اآلتي

 في األراضي الفلسطينية بما يمكـن أن        ـ إدراك حركة حماس الفلسطينية إلى ضرورة تصعيد األوضاع        
  .يتيح إشعال الصراع في الضفة الغربية بما يؤدي إلى إسقاط حركة فتح

ـ إدراك إسرائيل لضرورة تصعيد األوضاع في المنطقة، بما يتيح إلسرائيل إعادة ضبط توازنات األمن               
عـل سـقوط نظـام حـسني      اإلسرائيلي ضمن ترتيبات جديدة تتيح سد الفجوات والثغرات التي حدثت بف          

  .مبارك
حتى اآلن، ال توجد أي مؤشرات تفيد لجهة احتماالت احتواء التصعيدات المتبادلة بين حركـة حمـاس،                 

  .واإلسرائيليين، وكلما سعى طرف إلى التهدئة سعى الطرف اآلخر إلى توجيه الضربة ضده
  إلى أين؟: قاطرة تصعيدات حماس ـ إسرائيل* 

  :ية ومفاعيلها، يشير بكل وضوح إلى النقاط اآلتيةاستعراض التطورات الجار
تقوم حركة حماس بالتركيز على استخدام استراتيجية بث اإلشارات المتعاكسة، فمن جهة تقـوم قيـادة                • 

وفي نفس الوقت تقوم القيادات العسكرية الميدانية بعمليات إطالق         . حماس بالتلميح بإمكانية العودة للتهدئة    
هل تخـضع القيـادة العـسكرية للقيـادة         : األمر الذي يشير إلى المغالطة القائلة     . تالصواريخ والمقذوفا 

الموجودة فـي داخـل     (تخضع للقيادة العسكرية    ) الموجودة في الخارج  (السياسية؟ أم أن القيادة السياسية      
  ؟)قطاع غزة

 تقـول القيـادات     تقوم إسرائيل بالتركيز على استخدام استراتيجية بث اإلشارات المتعاكسة، فمن جهة          • 
وفي نفـس الوقـت     . السياسية اإلسرائيلية بضرورة التزام التهدئة واستئناف عملية سالم الشرق األوسط         
وذلك ألن مبدأ الحفاظ    . تقول القيادات العسكرية اإلسرائيلية بضرورة توجيه الضربات ضد حركة حماس         

  .على قوة الردع اإلسرائيلي يتطلب ذلك
الفلسطينية واإلسرائيلية، وتحديداً في واشنطن توجد بعض العناصر التي تـساعد           هذا، وبعيداً عن الساحة     

  :بقدر كبير في إكمال المشهد
ترغب إسرائيل في استغالل االضطرابات الشرق أوسطية الجارية حالياً، وتحديداً من خالل اسـتخدام              • 

لمفاجأة لجهة القيام بتوجيه    تحركات حركة حماس الدبلوماسية والعسكرية، هذا وتحاول تل أبيب تخفيف ا          
ضربة عسكرية شاملة ضد قطاع غزة بما يتيح إلسرائيل السيطرة علـى خـط الحـدود بـين القطـاع                    
واألراضي المصرية، إضافة إلى استعادة السيطرة اإلسرائيلية على منطقة وسط القطاع التـي سـبق أن                

فصل قطاع غزة إلى جزئين     : ئيل بالنتيجة أقامت فيها إسرائيل المناطق االستيطانية، وذلك بما يتيح إلسرا        
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شمالي يضم مدينة غزة والمخيمات المجاورة لها، وجنوبي يضم مناطق رفح وخان يونس ودير الـبلح،                
  .إضافة إلى السيطرة على الحركة بين القطاع واألراضي المصرية بشكل كامل

 وذلك إلدراك واشنطن المتزايد بأن      تنظر واشنطن إلى النوايا اإلسرائيلية بالمزيد من التحفظ والشكوك،        • 
إشعال اإلسرائيليين ألي مواجهة عسكرية ضد قطاع غزة في هذا الوقت سوف تؤدي بالمقابل إلى إشعال                

: الرأي العام العربي واإلسالمي بما سوف لن يؤدي سوى إلى تهديد استقرار حلفاء واشنطن في المنطقة               
عودي ، النظام الملكي المغربي ـ والسلطة الفلسطينية إضافة  النظام الملكي األردني ـ النظام الملكي الس 

  .إلى تعزيز قوة ونفوذ الحركات اإلسالمية في المنطقة
هذا، وتشير المعطيات والوقائع الجارية إلى أن واشنطن قد سعت بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا إلى القيام                

ية بشكل مبكر واستباقي، وذلك من خالل عقـد         بعمل دبلوماسي يتيح إجهاض النوايات العدوانية اإلسرائيل      
أمريكـا ـ روسـيا ـ األمـم      (اجتماع اللجنة الدولية الرباعية لعملية سالم الشرق األوسط والتي تضم 

، وبالفعل، فقد انعقدت في العاصمة البريطانية لندن ثالثة اجتماعات هامـة  )المتحدة ـ االتحاد األوروبي 
  :هي
  .ز على مناقشة تحسين أوضاع الفلسطينيين في الضفة والقطاعرك: اجتماع لجنة االرتباط• 
  .ركز على مناقشة كيفية العودة لمحادثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية: اجتماع اللجنة الرباعية• 
  .ركز على مناقشة الملف اإليراني: 3+3اجتماع مجموعة • 

ذه االجتماعات الثالثة، من خالل استخدام      هذا، وأشارت التسريبات إلى أن تل أبيب قد سعت إلى إرباك ه           
الضربة الدبلوماسية االستباقية، عندما سعت إلى مطالبة واشنطن بضرورة أن تلتزم هـذه االجتماعـات               

الموازنة الدقيقة لمصالح األمن القومي اإلسـرائيلي بمـا         : الثالثة بمناقشة الملفات وفقاً لمنظور واحد هو      
ويمنع األطراف األخرى مـن حـق       .  الضربات متى أحست بالخطر    يتيح إلسرائيل من جهة حق توجيه     

  ؟!توجيه الضربات ضد إسرائيل
  9/4/2011، الجمل بما حمل

  
  

   القابعون في السجونيوناألطفال الفلسطين .78
في معظم الحاالت، يوجه لهؤالء االطفـال       : ميس ضوماط : مجلة االومانيتيه ترجمة  -شارلوت بوزونيه   

 عاماً، ليتعرض   18 و 12 طفل بين سن     700ففي كل عام، يتم القبض على       . جارإلقاء األح : تهمة واحدة 
  .الكثير منهم للضرب قبل أن يطبق عليهم الحجز غير الشرعي

  أي ديمقراطية هذه التي تنتهك العدالة والحقوق المتعلقة بمعاملة القاصرين؟
مع تعريضهم للتعذيب أحيانـا      طفال فلسطينيا في السجون اإلسرائيلية       350في كل شهر يتم حجز حوالي       

ومن أجل االستمرار باحتاللها غير الشرعي، جـاهزة        " إسرائيل"إن  . وللحبس من دون أية محاكمة غالباً     
  .لفعل أي شيء، وفي المقدمة كسر األطفال وعائالتهم

***  
 -" طفـال الحركة العالمية للدفاع عـن اال     "إن حالة معتصم تتم مالحقتها من قبل المنظمة غير الحكومية           

ولقـد اسـتطعنا الحـصول علـى     ). Defence For Children International (DCIفرع فلسطين 
  .المعلومات الالزمة باالستماع إلى شهادات المسؤولين فيها

لقد تم نقل معتصم في سيارة عسكرية ولقد تم ضربه في كل مرة حاول فيها رفع رأسـه، مـن دون أن                      
لقد بقي ساعات عدة بثياب النوم، مكبل اليدين ومعصوب العينين،          . نقلهيمكنه معرفة ماهية ذنبه أو جهة       
  .قبل أن يتم اقتياده إلى الزنزانة
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 وخالل استجوابه، رفض الفتى المراهق توقيـع االعترافـات بـالرغم مـن كثـرة                2010 آذار   22في  
فف بعدئذ إلى ثالثـة     وبعد عدة أيام، صدر بحقه قرار باالعتقال اإلداري ستة اشهر قبل أن يخ            . التهديدات

ضد الشعب الفلـسطيني تـسمح      " إسرائيل"المستخدمة بشدة من قبل     " االعتقال اإلداري "إن عملية   . اشهر
  .باعتقال الفتيان دون أي مبرر أو محاكمة وهي قادرة على تمديد الحكم عدة سنوات

م ال هي جـزء مـن       إن الحق في الزيارة أ    . "منتصف حزيران، لم يستطع أهل معتصم زيارته لحد اآلن        
وبما أن معتصم خاضع لالعتقال اإلداري، فال المحـامي وال الـسجين لهـم الحـق                . تنهد األب " الحكم

  ".ملفه"بالوصول إلى 
إذا كان معتصم، في بداية شهر حزيران، القاصر الوحيد الخاضـع لالعتقـال اإلداري، فـان اعتقـال                  

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنـسان اإلسـرائيلية        ومحاكمة االطفال الفلسطينيين هي وقائع معروفة لدى        
 عاماً، في أكثـر األحيـان       18 و 12 طفل في عمر ما بين       700ففي كل عام يجري توقيف      . والفلسطينية

  ".إسرائيل" طفل معتقل من قبل 300ومن بين هؤالء يوجد حوالي . بتهمة إلقاء األحجار على الجنود
م غير مسجل أو جرى اإلفراج عنه قبل أن يتم تسجيله فـي             نحن ال نعرف عددهم بالتحديد، ألن بعضه      "

شـرح نـصرت دكـوار، المحـامي        " نحن نستند إلى اإلحصائيات الرسمية وعمل المنظمات      . السجالت
منظمة الدفاع  "والعضو في إحدى من أهم المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان              

  ).The Association For Civil Rights In Israel (ACRI الـ""إسرائيل"عن الحقوق المدنية في 
 عاماً، فانه في األراضي الفلسطينية      18 قد حدد سن البلوغ      -الدولي واإلسرائيلي -بالرغم من أن القانون     

من بـين   .  عاماً، ولذلك يتم محاكمتهم واعتقالهم كالبالغين      16المحتلة، يعتبر االطفال بالغين منذ بلوغهم       
بعضهم كـان قـد     .  عاماً 16 حالة طفل ال تتجاوز أعمارهم       25،  2010لة اعتقال في شهر أيار       حا 300

هؤالء األطفال هم ضحايا العنف والمحاكم الجائرة التي تنتهك القوانين الدولية           . حوكم والبعض اآلخر ال   
ميع، له من   محمد، أصغر الج  . المتعلقة في غرفة الجلوس علق محمود على الحائط شهادات جميع أطفاله          

انه صبي عاقل، فهو يعمل بعد خروجه من المدرسة في مطعـم صـغير لكـسب                . " عاماً 16العمر فقط   
وفي الساعة العاشرة والنصف ليالً تلقى األب       .  شباط، لم يعد محمد إلى المنزل      6ولكن في   " بعض النقود 

ن في الحقيقـة، لقـد ألقـى        ولك. مكالمة هاتفية من الشرطة اإلسرائيلية تخبره بان محمد قد كسرت ساقه          
  .الجنود القبض عليه بطريقة عنيفة جداً بتهمة أنه كان يريد الهجوم على موقع عسكري إسرائيلي

لقـد  . "بعد حصوله على تصريح خاص للذهاب إلى القدس، استطاع محمود رؤية ابنه في قسم الطوارئ              
روى األب  " بانه علـى الجـبص    وجدته هناك مجبصن الساق، مكبل اليدين ومحاطاً بجنديين كانا يـضر          

فلقد اقتيد ابنه بعدئذ    . حاول محمود تنبيه األطباء والشرطة دون جدوى      . غاضباً لعدم استطاعته فعل شيء    
 أيام ليـستطع    3ولقد وجب االنتظار    ). يقع في الضفة الغربية، غربي رام اهللا، المترجم       (إلى سجن عوفر    

  .رؤيته في السجن" الضمير"ن المحامي المندوب من منظمة السجناء الفلسطينيي
 أشـهر   3لقد كان يجب علي االنتظار      . "وعلى عكس معتصم، استطاع محمد رؤية أمه في السجن مرتين         

. شرحت األم " لكي أستطيع إعطاءه بعض الثياب؛ وفقط الثياب البنية والفضية، الن األلوان ممنوعة هناك            
الحصول على إذن بالزيارة، وتتعرض لـإلذالل       أن األسر الفلسطينية تخضع لالنتظار التعسفي من اجل         

ـ  . أثناء التفتيش على الحواجز المنتشرة على الطرق خالل ساعات االنتظار الطويلة            عاماً،  15فأنس ذو ال
شمال فلسطين، جنوب شرق   (ابن فاطمة، كان قد أوقف في نفس الوقت مع محمد واعتقل في سجن مجدو               

هو سجن عسكري عبارة عن مجموعة خيم محاطـة بجـدران،     كم عن مدينة جنين، و    10حيفا، على بعد    
  ).المترجم

هـل يـا تـرى      . "قالت األم وهي تحضن صورة ابنها بين يديها       " في كل زيارة، اشعر بنفس حالة القلق      "
في المرة األخيرة، خالل شهر أيار، اضطُرت شقيقاته للعودة بالرغم من حـصولهن     ". سأستطيع أن أراه؟  

عندما أرى هذه المرأة تضع قفازاتها البالسـتيكية        . "دون إعطائهن أي تفسير لذلك    على إذن بالزيارة من     
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تنهـدت  .." ولكنني أريد رؤية صغيري   . لتفتشني، اشعر بالرغبة بالعودة إلى منزلي، انه لشيء مذل جداً         
  .فاطمة

ـ                 اً علـى   إن الحمالت التي تقودها منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان بقيت حتى اآلن بدون تـأثير تقريب
السلطات اإلسرائيلية التي تجيب بأن األراضي الفلسطينية المحتلة خاضعة للقضاء العسكري، فهناك حالة             

" إسرائيل"، قررت   ) اإلحصاءات IIالنظر إلى الفقرة    (وفي محاولة لتخفيف النقد المحلي والدولي       . طوارئ
م خاصة للقاصرين، فإنكم ستكونون     إذا أصبح لديكم قضاة ومحاك    . "إنشاء محاكم عسكرية من اجل الفتيان     

يجب على العكـس    . هذا الوضع يمكن أن يستمر بال نهاية      . أكثر ال غير  " عمليا"قد جعلتم ببساطة النظام     
  .Nasrat Dakwarقال مستنكراً نصرت دكوار ". عدم إضفاء الشرعية على ما يسمى باالحتالل المتنور

أفكر .. فة كيف هي حاله وإلى متى سيبقى محبوساً       رغبتي في معر  . كل شيء صعب  "في انتظاري ألنس،    
إن الشعور بالقلق ليس    . اعترفت فاطمة " أحيانا اشعر بالرغبة بنسيانه ولو بضعة دقائق      . فيه طوال النهار  

فقط بالنسبة للحاضر ولكن ايضاً بالنسبة لمستقبل هؤالء االطفال الذين انقطعت دراستهم بـشكل مفـاجئ                
 عامـاً دون أن     19عندئذ سـيكون بلـغ      . حوكم مدة سنتين؟ سأل والد محمد     ماذا سيحصل له لو     . "وفظ

بالنسبة إليه كما بالنسبة إلى باقي العائالت، كل هذه االعتقاالت لهـا            ." يجصل حتى على شهادة البكالوريا    
كيـف يمكننـا    " كسر هذا الجيل قبل أن يبدأ بالهجوم على االحتالل وإظهار من هو األقوى            : غاية واحدة 

" عهم بعدم رمي الحجارة وبالتزام الصمت في حين أنهم، ومنذ والدتهم، قابعون تحت االحتالل الكلي؟              إقنا
  .ذكر أب العائلة

لقـد ارادت القـول بـأن       " أريد التكلم عنه معكم   : "وفي قلنديا، كان لفدوى المحاطة بأوالدها طلب أخير       
دبية بالرغم من عشقه للمعلوماتية، بأنه ولد       معتصم هو من بين األوائل في صفه، بأنه اختار البكالوريا األ          

وختمت قائلة بأنه وبعدم وجوده توقفت الحياة قلـيالً         " كالطفل الصغير "ذكي، يحب الغناء والرقص احياناً      
  .في المنزل

   طفل معتقل دون تهمة محددة2000
متحدة هـذا الوضـع    استنكرت مرة أخرى اللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل التابعة لمنظمة األمم ال            

لم تـستجب  " إسرائيل"، وأشارت إلى أن     2010الحالي من خالل تقريرها المنشور في شهر كانون الثاني          
لقد . للطلبات السابقة المتعلقة بممارساتها خالل عمليات اعتقال واستجواب األطفال في األراضي المحتلة           

تنتهك القوانين الدوليـة    " التي ال زالت     1591 و 378استنكر التقرير بشكل خاص القوانين العسكرية رقم        
ولقد عبر التقرير أيضاً عن قلقه إزاء القرار األخيـر          " الخاصة بقضاء األحداث والحق في محاكمة عادلة      

إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي        . "بإدخال تدابير خاصة للقاصرين داخل المحاكم العسكرية      
 عاماً، وجهت لهم تهم بخرق األمن ما بين عامي          12نهم من هو في سن       طفل، بي  2000تقول بأن هناك    

إن .  أيام وتمت مالحقتهم في المحاكم العـسكرية       8، اعتُقلوا دون إدانة مبررة لمدة تفوق        2009 و 2005
اللجنة قلقة بشكل خاص ألن أطفاالً متهمين بخرق األمن خاضعون لفترات طويلة وممددة مـن الحـبس                 

 انتهاكات في ظروف غير إنسانية ومهينة؛ ألن تمثيلهم الشرعي ومساعدتهم مـن اجـل               االنفرادي والى 
الترجمة غير كافية؛ وألن الزيارات العائلية اصبحت في حكم المستحيلة كون العائالت الفلسطينية تجـد               

اطفاالً إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن            ". إسرائيل"نفسها ممنوعة من دخول     
وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم كفايـة      .  أشهر 6كانوا قد خضعوا إلى االعتقال اإلداري لفترات قابلة للتجديد          

  ."إسرائيل"المعلومات المزودة من قبل دولة 
  سجينان وطريقتان للتعامل مع حالتهما: جيالد شاليط وصالح حموري

جون اإلسرائيلية في ظـروف يرثـى لهـا،          فلسطيني باإلجمال موجودون في الس     8000هم على األقل    
نجد من  . معتقلون ومحكومون عموماً تحت قرار المحاكم العسكرية غير الشرعية بموجب القانون الدولي           

 Gilboa سنوات في سـجن جيلبـوا   5، المحتجز منذ Salah Hamouriبينهم مواطننا صالح حموري 
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 المتكررة وطلبات اللجنة الداعمة البنها، فان والدة        وبالرغم من طلباتها  ). شمال الضفة الغربية، المترجم   (
صالح، دونيز حموري، المواطنة الفرنسية، لم تُستقبل ابداً من قبل نيكوال ساركوزي، الذي مع ذلك، كان                

-وخصوصاً عائلة الجندي الفرنـسي    . قد استقبل جميع عائالت الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج        
  . بالقرب من قطاع غزة2006، المخطوف في عام Gilad Shalitيط اإلسرائيلي جيالد شال

 سنوات، فان عائلته باشرت لتوها مسيرة في القدس حتى مكان           4وبالرغم من أن هذا الجندي محتجز منذ        
" التي تفتقر تماما لإلنـسانية    "لقد استنكر نيكوال ساركوزي المعاملة      . إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو    

ولم ينطق في المقابل بأية كلمة حول صالح حمـوري بـالرغم مـن أن               . امل بها الجندي الشاب   التي يع 
  .والدته تعمل في فرنسا

لقد حضرت دونيز حموري حفل افتتاح تدشين المجمع الرياضي الحامل اسم صالح والمقام من قبل بلدية                
الها في مركز محافظة باريس،     ولقد تم استقب  ). ضاحية في جنوب باريس، المترجم     (Valentonفالونتون  

ليس من قبل الـرئيس  . ، وفي قصر االليزيه ايضاAnne Hidalgoًمن قبل المساعد األول آن هيدالكو 
  .Jean-David Levitteولكن من قبل مستشاره الدبلوماسي جان دافيد لوفيت 

جود تبادل مع األسرى  حزيران، ذكرت الصحافة اإلسرائيلية مرةً أخرى، عن احتمال و        27في يوم األحد    
  .الفلسطينيين في مقابل تحرير جيالد شاليط

  :إحصاءات
  . قاصر فلسطيني موقوف، مستجوب ومالحق من قبل النظام العسكري اإلسرائيلي في كل عام700 -
  . طفل فلسطيني يعتقل في كل شهر400 إلى 280 -
  .2010قلين في أيار  عاماً كانوا معت16 طفالً تقل أعمارهم عن 25 طفل بينهم 300 -
 حالة من حاالت التعذيب وسوء المعاملة نقلتها منظمة الحركة العالميـة للـدفاع عـن االطفـال                  50 -

Defence For Children International (DCI (   إلى لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمنظمـة األمـم
  .المتحدة في مطلع حزيران

شـهادات مـن    " الحركة العالمية للدفاع عن األطفال    "الحكومية  جمع الفرع الفلسطيني التابع للمنظمة غير       
  :2009 عاماً، قبض عليهم عام 17 إلى 12 طفل تتراوح اعمارهم بين 100

  . في المئة صرحوا بأنهم تعرضوا للضرب69 -
  . في المئة اعتقلوا ساعات طويلة مكبلي األيدي97 -
  . في المئة بقوا فترات طويلة معصوبي العينين92 -
  . في المئة ُأجبروا على البقاء في وضعيات مؤلمة26 -
  . في المئة وقعوا اعترافاً مكتوباً باللغة العبرية32 -
  . في المئة تعرضوا لتهديدات جنسية الطابع12 -
  . في المئة صرحوا بتعرضهم العتداءات جنسية4 -

  10/4/2011، السبيل، عمان
  

  هل سنشهد مرحلة جديدة من المقاومة؟ .79
  لصوافمصطفى ا

مؤتمران صحفيان عقدتهما حركة المقاومة اإلسالمية حماس، واحد كان للناطقين باسـمها سـامي أبـو                
  . زهري وفوزي برهوم، واآلخر كان لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس

والمقاومة، هـذا   األول قال فيه الناطقان إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يستهدف حكومة حماس              
االستهداف ليس جديدا من قبل قوات االحتالل وهو معلن من قبل قادة االحتالل السياسيين والعـسكريين                
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مجمع على ضرورة تدمير مقومـات الحيـاة للـشعب          ) إسرائيل(وقادة الحكومة والمعارضة فالكل في      
المقاومة والقضاء عليها، وهو    الفلسطيني والتي تشكل الحكومة جزءاً منها، وهناك هدف أكبر هو تدمير            

تدرك أن بقاءها واستقرارها لـن يكـون إال إذا تـم            ) إسرائيل(هدف إسرائيلي قديم حديث ومتجدد، ألن       
لـن  ) إسـرائيل (القضاء على المقاومة الفلسطينية، ألن بقاء المقاومة يعني أن القضية ستبقى حية، وإن              

  . تعيش في استقرار وأمن
ال يمكن الحديث عن  (كتائب القسام قال في مؤتمره المقتضب كلمتين مهمتين وهما          أبو عبيدة الناطق باسم     

إلى جانب معلومـات حـول العـدوان        ) تهدئة في الوقت الذي يرتكب فيه االحتالل المجازر بحق أهلنا         
  . وتواصله وردود كتائب القسام على االعتداءات المستمرة

حالة التصعيد العالية من قبل قوات االحتالل وفـي ظـل           نعتقد أن هذا المؤتمر القصير والذي يأخذ رغم         
وجود مسح كامل من قبل طائرات االستطالع اإلسرائيلية كان ضروريا لتوضيح األمور وللتأكيد على أن               
تهديدات العدو لن تثني المقاومة وقادتها وعناصرها عن التحرك والخروج بطرقهم الخاصة، مـن أجـل                

المستمرة، والتي ارتقى فيها نحو سـبعة عـشر شـهيدا           ) إسرائيل(اءات  التأكيد على حق الرد على اعتد     
مازال مستمرا ولن يتوقف، وهو مستمر أعلنت المقاومة عن         ) إسرائيل(والعدد قابل للزيادة، ألن إرهاب      

  . تهدئة أو لم تعلن؛ ألن هدف العدوان لم يتحقق في إنهاك المقاومة وفرض االستسالم عليها
كلماته القصيرة يمكن لي أن أفهم منه أن المواجهة مع االحتالل رغم جرائمه لم تبدأ               القسام في مؤتمره و   

بعد، وأن هذه الردود من قبل القسام هي ردود أولية، وأن القادم ربما يحمل ردودا مختلفـة عـن الـذي       
دوان لم تستجب لكل التحركات الساعية إلى وقف الع       ) إسرائيل(جرى خالل اليومين الماضيين، طالما أن       

والكف عن اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني، فعندما يخرج القسام في مؤتمره الصحفي فقط لكي يقـول                
انه ال يمكن الحديث عن تهدئة في ظل المجازر هو يؤكد على أن المساحة التي أعطيت للتحرك باتجـاه                   

قصف والتدمير والقتل،   إقناع االحتالل بالكف عن العدوان فشلت، دليل ذلك هو االستمرار في العدوان وال            
وهذا يعني أن القسام يتجه نحو التعامل مع الحالة وفق رؤية مختلفة عن الرؤية التي تم التعامل بها مـع                    

  . العدو وإن تكتيكات المقاومة قد تأخذ منحى مختلفا عن الذي حدث في األيام القليلة القادمة
ت للقادم، بعد أن أدركت القسام أن االحـتالل         ال نريد استباق األحداث، وال الحديث عن تخمينات وتوقعا        

ماضٍ في إرهابه، وأنه لم يفهم الرسالة التي حاولت حماس توصيلها له بطرق مختلفة، فهل سنشهد نوعا                 
جديدا من المواجهة مع االحتالل أكثر إيالما له رغم أن المناوشات التي جرت خـالل األيـام الماضـية             

  . في المالجئ خوفا من المقاومة الفلسطينيةجعلت نحو مليون إسرائيلي يبيتون 
قد يكون هذا المؤتمر هو اإلعالن عن مرحلة جديدة من قبل القسام والمقاومة في التعامل مـع إصـرار                   

على مواصلة إرهابها بحق الشعب الفلسطيني، دعونا ننتظر قادم الساعات المقبلة وكيف يمكن             ) إسرائيل(
ي تتطلب منا وحدة الصف في الجبهة الداخلية وحمايتها من أي اختراق            أن تكون عليه الحالة األمنية والت     

، ألن سر صمودنا هو بقاء الجبهة الداخلية محصنة من أي اختراق نفسي أو أمني من                )إسرائيل(من قبل   
  .قبل االحتالل

  9/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   على قطاع غزةاإلسرائيليأهداف العدوان  .80
  حسام الدجني

هداف تقف خلف التصعيد االسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وارتكابها لجرائم حرب ضـد              خمسة أ 
اإلنسانية، من خالل استهدافها المباشر للمدنيين الفلسطينيين، وقتلها أكثر من ثمانية عشر شـهيداً خـالل                

  : ثمانية وأربعين ساعة، منهم نساء وأطفال وشيوخ، واألهداف الخمس هي
  .لقوات االحتالل االسرائيلي الختبار القدرات الدفاعية لنظام القبة الحديديةمناورة ميدانية  -1
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عمليـة الرصـاص    (استكشاف قدرات حركة حماس العسكرية بعد عامين من حرب الفرقـان             -2
  ). المصبوب

  . محاولة استكشاف المواقف السياسية اقليمياً ودولياً في ضوء الثورات العربية -3
  . ةتفعيل سياسة الردع الصهيوني -4
  . حماية االئتالف الحكومي المتطرف في اسرائيل -5

نعم، اسرائيل أدارت عدوانها على قطاع غزة المحاصر لتحقيق اهداف سياسية وعسكرية، ولكـن هـل                
  نجحت اسرائيل في ذلك؟ 

فالهدف األول يتعلق باختبار منظومة القبة الحديدية، فحسب االحصاءات االسرائيلية فقد أطلقت فـصائل              
 قـذائف   8 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون، تمكنت منظومة القبة الحديدية، من اعتـراض             120 المقاومة

فقط، وهذا فشل ذريع لهذا النظام المكلف لخزينة الدولة العبرية، وقـد            % 7صاروخية فقط، أي ما نسبته      
تهدئة لدراسة  يكون هذا الفشل مبرر لقيادة الجيش االسرائيلي للضغط على القيادة السياسية للذهاب نحو ال             

  . اخفاقات القبة الحديدية في اعتراضها للصواريخ والقذائف المحلية الصنع
أما الهدف الثاني فيتعلق بجهاز الشاباك والذي يرغب في الحصول علـى معلومـات حـول القـدرات                  

ى العسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة، ولم يحصل خالل األيام الثالثة الماضية على ما يريد بل عل               
العكس تماماً، مارست فصائل المقاومة سياسة ضبط النفس، وقامت بضرب مواقـع عـسكرية بقـذائف                

  . محلية، وهذا أفشل أحد أهداف اسرائيل التي تقف خلف عدوانها وجرائمها
والهدف الثالث وهو محاولة استكشاف المواقف السياسية اقليمياً ودولياً، فخرج الموقف المصري موحـداً              

كومةً وشعباً، فسقط العلم االسرائيلي عن سفارة اسرائيل بالجيزة، ووقـف عـشرات اآلالف              ألول مرة ح  
أمام مبنى السفارة يطالبون بطرد السفير االسرائيلي، وهذا الحال أيضاً شهدته بعض العواصم االقليميـة،               

عتـداء عليـه    فوصلت الرسالة السرائيل بأن الشعب الفلسطيني بات اليوم ليس لوحده وال يمكن ألحد اال             
  . دون ردود أفعال تؤثر بشكل مباشر على مصالح اسرائيل وأمنها في المنطقة

أما الهدف الرابع وهو تفعيل سياسة الردع، فهذا الهدف سقط مع سقوط األهداف االسرائيلية في حـرب                 
ـ                 اً، الفرقان، ولم يكترث الشارع الفلسطيني من وراء الجرائم االسرائيلية ضده، بل علـى العكـس تمام

أصبحت فصائل المقاومة تستمد عزيمتها وديمومتها من عزيمة واصـرار وقـوة الـشعب الفلـسطيني                
  . المجاهد

بينما الهدف الخامس والمتمثل في حماية االئتالف الحكومي المتطرف في اسرائيل، اعتقـد ان حكومـة                
لـة الـسياسية    اليمين المتطرف لم تحقق للمواطن االسرائيلي أي شيئ يذكر، سـوى مزيـد مـن العز               

واالقتصادية واالجتماعية، وبذلك لم يحقق االئتالف اهدافه، وقد نكون خالل أسـابيع او شـهور امـام                 
  . انتخابات اسرائيلية مبكرة

هذا الفشل سيدفع اسرائيل إلى الذهاب نحو التهدئة، ووقف عدوانها وجرائمها ضد الـشعب الفلـسطيني،                
تهدئة األمور ووقف الجرائم االسرائيلية، وقبول مبـادرات تركيـا          واالنصياع للرغبة الدولية واالقليمية ل    

ومصر وممثل األمين العام لألمم المتحدة السيد روبرت سيري، والتي جميعها تركز على وقف العـدوان                
االسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهذا الهدوء سيقابل بهدوء من قبل فصائل المقاومـة               

  . هي ملتزمة بالتوافق الوطني حول التهدئةالفلسطينية، كونها
  10/4/2011، وكالة قدس نت

  
  حظر جوي فوق غزة؟ .81

   العربيرأي القدس



  

  

 
 

  

            48 ص                                     2112:         العدد       11/4/2011 االثنين :التاريخ

ال نعتقد ان سقوط عشرين شهيدا بنيران وصواريخ الطائرات االسرائيلية في قطاع غزة المحتل يـشكل                
يـة التـصدي للثـوار الـذين        قلقا للجامعة العربية ووزراء خارجيتها، الن ما يشغل هؤالء حاليا هو كيف           

  .يريدون اطاحة االنظمة الديكتاتورية العربية الحاكمة
الشهداء في غزة سقطوا برصاص العدو االسرائيلي، وهذا ليس جديدا، فمنذ اكثر من ستين عاما والجيش                

ـ                  م االسرائيلي يقتل من العرب والفلسطينيين كيفما شاء دون ان يتدخل احد في الشرق او الغرب، ولذلك ل
  .نفاجأ بردة الفعل العربية وشقيقتها العالمية الباردة تجاه المجزرة االسرائيلية االخيرة

السيد عمرو موسى امين عام الجامعة الذي كان االكثر حماسة لتدخل قوات النـاتو فـي ليبيـا لحمايـة                    
ن في مقر الجامعـة     المدنيين الليبيين من دبابات الزعيم الليبي وقذائفه دعا الجتماع على مستوى المندوبي           

لبحث التصعيد العسكري االسرائيلي في قطاع غزة، وقال انه سيطالب بمنطقة حظر جوي فوق القطـاع                
  .اسوة بمناطق الحظر في ليبيا

مشكلة قطاع غزة مع المجازر االسرائيلية ليست محصورة في القصف الجوي، الن اسـرائيل تقـصف                
بطريقة منهجية، اي ان اقامة منطقة حظر جوي لن تمنـع           القطاع من البحر والبر والجو، وتقتل وتدمر        

  .عمليات القتل المستمرة
المقارنة مع ليبيا وثوارها ليست في محلها، فالثوار الليبيون يملكون الـدبابات والمدفعيـة والـصواريخ                
 والقطاعات العسكرية المحترفة والمدربة، وكل ما ينقصهم الغطاء الجوي لتحسين موقفهم القتـالي علـى              

 ميال مربعا، ال يملـك رجـال المقاومـة          150االرض، ولكن في قطاع غزة، الذي ال تزيد مساحته عن           
الدبابات وال العربات المسلحة، فقط صواريخ محلية الصنع، او مهربة من الخارج محـدودة الفاعليـة،                

رحمة في كل مرة   االمر الذي يطلق يد اسرائيل وطائراتها ودباباتها وصواريخها الستهداف المدنيين دون            
  .يطلق رجال المقاومة صاروخا باتجاه المستوطنات والتجمعات السكنية االسرائيلية

ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي تحدث امس عن استعداد حكومته لوقف اطالق النار في حال التزام                
المباشرة هذه تتم دون    الطرف اآلخر، اي فصائل المقاومة الفلسطينية، والالفت ان مفاوضات الهدنة غير            

وسطاء فعليين مثلما جرت عليه العادة قبل سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وتطوع بعض رجاالتـه،                
  .واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، بهذه المهمة

بنيامين نتنياهو هدد برد اكثر شراسة في حال استمرار اطالق الصواريخ من القطاع، ولكنه لـم يحـدد                  
، ام  2008ية هذا الرد، فهل سيكون على شكل اجتياح كامل للقطاع، على غرار ما حدث اواخر عام                 نوع

  من خالل ارتكاب مجازر اكبر؟
فصائل المقاومة منقسمة في ما بينها، فحركة المقاومة االسالمية حماس التي تحكم القطاع ترحب بالهدنة،               

سمها، اعطاء ذريعة لنتنياهو لتكرار العدوان مرة اخرى        بل وتسعى اليها، النها ال تريد، وفق المتحدثين با        
تجنبا للمزيد من الدمار، خاصة ان معظم البيوت التي جرى تدميرها في االجتياح االول ما زالت علـى                  

اما الفصائل االخرى مثل الجهاد االسالمي ولجان المقاومة الشعبية، فتـرى ان            . حالها ولم يعد اعمارها   
على المجازر االسرائيلية واالنتقام للشهداء هو مواصلة اطالق الصواريخ لزعزعة          االسلوب االمثل للرد    

  .امن االسرائيليين واثارة الرعب في نفوسهم
الشيء االكيد الواضح او باالحرى المتوقع، هو التوصل الى هدنة مؤقتة، ولكنهـا ليـست دائمـة، الن                  

ة الساحقة من الفصائل، بما في ذلك كتائب شـهداء          االيمان باستمرار المقاومة، هو القاسم المشترك للغالبي      
  .في القطاع' فتح'االقصى الذراع العسكرية لحركة 

ان يقبل باراك وقف اطالق النار اذا قبل به الطرف اآلخر، فهذا اعتراف على درجة كبيرة من االهميـة                   
  . على اي حالبمكانة المقاومة وقدراتها وبالتالي تأثيرها في معادلة الصراع وهذا مكسب كبير
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  أوالمن يتراجع  .82
  اليكس فيشمان

اذا حافظت حماس على الهدوء، وأخرجت المواطنين االسرائيليين من         . االن السؤال هو من يتراجع أوال     
 بالعمليات حول الجدار فان الجيش االسرائيلي أيضا سيوقف اطالق النار، وجولـة          ' اكتفت'معادلة النار و    

  .المواجهة الحالية تنتهي
مكانة حمـاس   . في هذه االثناء، صحيح حتى اليوم الثالث من تبادل الضربات، يوجد الطرفان في ورطة             

 ضحية في الجانب الفلسطيني، معظمهم مسلحون       20تضررت، وتشديد الضغط العسكري على غزة جبى        
وباالجمال فقدت حماس   . قاطع الجنوبي بل وبينهم أيضا ضباط كبار، بمن في ذلك قائد كتيبة لحماس في ال            

في مثـل   . معنى االمر جنازات جماعية يومية في القطاع      .  نشيطا 35وباقي المنظمات في الشهر االخير      
هذا الوضع، حين تكون مكانة حماس العسكرية تحت االختبار، ال يمكنها أن توقف النـار وتعلـن عـن                   

  .لنار ستستمر في االيام القريبة القادمةالتراجع، وعليه فمن المعقول جدا االفتراض بان ا
 الـف مـن سـكان       700اسرائيل ال يمكنها أن تبقى غير مبالية أمام التهديد على           : نحن أيضا في ورطة   

من جهة اخرى، تريد أن تحقق الهدوء من ناحية القطاع دون أن تضطر الى تـصعيد النـشاط                  . الجنوب
بكل االثار االقليميـة    ' رصاص مصبوب ' ونوع   العسكري والوصول الى مستوى نشاط يقترب من حجم       

المنطـق  . والدولية التي من شأنها أن تكون لنشاط كهذا في فترة على هذا القدر الكبير مـن الحـساسية                 
السياسي االسرائيلي يقول انه اذا اضطررنا مع ذلك الى تصعيد النشاط فهذا لن يحصل اال على خلفيـة                  

  .لخطوة اسرائيلية مغلوطة او موضع خالفخطوة متطرفة من العدو، وليس كنتيجة 
في هذا الوسط الموجود بين حاجة حماس للحفاظ على مكانتها وبين حاجة اسرائيل للسير على البـيض،                 

كما أن هذا هو المكان الن نقول انه حتى االن التداول والتفاهم بين قرارات القيادة السياسية                . نوجد اليوم 
  . سيما بالقياس الى االيام العكرة من الماضي غير السحيقواداء الجيش جديران بالثناء، وال

من أجل النجاح في السير على البيض ومع ذلك الضرب بشكل ناجع مطلوب نشاط يـستدعي مـستوى                  
يمكن ببساطة التزحلق، والدخول    . هذا ليس أمرا مسلما به    . اعالمياً ومهنياً عاليثاً جدا للجيش والمخابرات     

  . فادحة في أوساط المدنيين وفقدان السيطرةبقدم فظة والحاق خسائر
ليس فقط من الجو بل ومن البحـر        . حتى مساء يوم امس هاجم الجيش االسرائيلي نحو خمسين هدفا فقط          

رصـاص  'في يوم قتالي واحد في حملـة        : لغرض المقارنة . أيضا، الى جانب نار الدبابات والصواريخ     
نع اسرائيل في هذه االثناء عـن الهجـوم علـى           فضال عن ذلك، تمت   .  هدف 200 150هوجم  ' مصبوب

اهداف للبنية التحتية وتهاجم اساسا انفاقاً، خاليا اطالق الصواريخ، نشطاء، مواقع رقابة ومواقع اطـالق               
اهداف البنى التحتية الثقيلة محفوظة     . الصواريخ، التي بعضها محفورة داخل االرض على النمط اللبناني        

  .ية، اذا ما وصلنا اليها بالفعلعلى ما يبدو للمرحلة التال
قيادة المنطقـة   . في هذه االثناء ال تتم ايضا احباطات مركزة لنشطاء كبار، باستثناء حالة حدودية واحدة             

الجنوبية توجد، في افضل االحوال، في المرحلة الثانية من سلم يتدرج الى عشر درجات، االعلى فيهـا                 
  .هي احتالل القطاع

ري، اللذان يقودان اليوم الذراع العسكرية لحماس، يقرآن جيدا النشاط العسكري           محمد ضيف واحمد الجعب   
وعليه ففي اسرائيل يتابعون لرؤية حتـى       . للجيش االسرائيلي ويعرفان كيف يترجمانه الى نوايا اسرائيلية       

في هذه االثناء حماس هي االخرى ال تخرج عن المقـاييس المعروفـة             . أين، في سلمها، سترتفع حماس    
 130في االيام الثالثة االخيرة سقط داخل االراضي االسرائيلية مـا مجموعـه نحـو               . لنار الصاروخية ل

 30عدد الغراد التي اطلقت لم يتجاوز العشرين، مع أن حماس يمكنها أن تطلق صليات مـن                 . صاروخاً
 10أقل مـن    .  صاروخ قسام آخر، وكل الباقي قذائف هاون       50كما اطلق اكثر من     .  غراداً في اليوم   40
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صواريخ وقذائف هاون سقطت داخل البلدات، وباالساس على خط الحدود، وذلك الن في الجولة الحالية               
  .دخلت المعادلة منظومة سالح محطمة للتوازن، مع آثار استراتيجية ونفسية ال يمكن بعد تقدير قوتها

بع صواريخ اوشـكت علـى      ، التي ال تزال منظومة فجة، نجحت في االعتراض المؤكد لس          'قبة حديدية '
انتقاد الثمن لكل صاروخ اعتراضي     . السقوط بين السكان المدنيين والحاق اضرار وخسائر ال يتخيلها أحد         

يكفي لنا ان نرى السلوك المنضبط للسكان الذين يتواجدون في المناطق التـي             . كهذا يبدو اليوم مدحوضا   
ـ   في االحـساس  ' قبة حديدية' كي نفهم مساهمة تتعرض للهجمات ـ بالقياس الى جوالت العنف السابقة 

حماس تصعد النار ـ والجـيش   : لحماس' صورة مرآة'دولة اسرائيل تعمل كـ . باالمن لدى المواطنين
  .حماس تتوقف ـ الجيش االسرائيلي يتوقف. االسرائيلي يصعد الضغط

  .محظور االنكسار أوال: المنطق االسرائيلي يتحدث اليوم عن المثابرة
ه االثناء نقلت حماس السياسية السرائيل بواسطة المصريين، االمم المتحدة ودول اوروبية رسـائل              في هذ 

محمد ضيف، رئيس االركان االعلى لحماس، ال       . هذا ليس جديا، يقولون في اسرائيل     . تطلب وقف القتال  
ة الى جانـب    وعندما كان هو، محمد ضيف، قائد الذراع العسكري       . يتجاوز رئيس الوزراء اسماعيل هنية    

ليس لهنية أي صالحية في الذراع العـسكرية لحمـاس،          . الشيخ احمد ياسين، كان هنية يقدم لهما الشاي       
  .وهذه وحدها هي التي تقرر اذا كانت ستوقف النار

  10/4/2011يديعوت 
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