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   لوقف تبعات االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية محدوداًنتنياهو يدرس انسحاباً: هآرتس .1

نسحاب لجيش االحتالل من أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو يدرس تنفيذ ا" هآرتس "شفتك
التسونامي "الضفة الغربية، باإلضافة إلى عدة خطوات أخرى، وذلك في محاولة لوقف ما أسمته الصحيفة 

سبتمبر القادم بالدولة الفلسطينية في / الذي قد يحصل في أعقاب االعتراف الدولي في أيلول" السياسي
  .1967يونيو / حدود الرابع من حزيران

ة أن تقديرات نتانياهو تشير إلى أن إمكانية تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ال وأضافت الصحيف
تزال ضئيلة، إال أنه يدرس أفكارا باتخاذ إجراءات يتم تنفيذها في ظل عدم وجود مفاوضات لتعرض 

روبي ودول كما أنه يأمل في تجنيد الواليات المتحدة واالتحاد األو. على أنها مبادرة سياسية إسرائيلية
  ".من جانب واحد"غربية أخرى ضد الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة، والتي وصفتها الصحيفة بأنها 

 أنه يجب أن يطرح سؤاالن؛ األول هل يمكن العودة إلى المفاوضات مع السلطة  نتنياهو وأضاف
دة إلى المفاوضات غير الفلسطينية، والثاني هو أية إجراءات يجب القيام بها في حال اتضح أن العو

  .ممكنة
 أفكار أساسية؛ األولى هي تنفيذ 3 ونقل عن مصادر وصفت بالمقربة إلى نتانياهو أن األخير يدرس 

من الجدير بالذكر . انسحاب آخر من الضفة الغربية ونقل مناطق إلى المسؤولية األمنية للسلطة الفلسطينية
قد طرح هذه الفكرة في لقائه مع مبعوثي كان خو، مستشار رئيس الحكومة، المحامي يتسحاك مولأن 

  .الرباعية الدولية األسبوع الماضي، إال أن نتانياهو لم يقرر بعد نطاق االنسحاب
، حيث أن نتانياهو ومستشاريه معنيون بعقد "غالفا دوليا""أما الفكرة الثانية فهي إقامة ما أسمته الصحيفة 

ورغم أن نتانياهو . لفلسطينية يدعو إلى تجديد المفاوضاتلقاء دولي بمشاركة إسرائيل والسلطة ا
ومستشاريه عرضوا هذه الفكرة أمام جهات دولية مختلفة إال أن احتمال إجراء مثل هذا اللقاء ضئيل جدا، 
وذلك ألن من الصعب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق بشأن األسس التي سيعقد 

  .بموجبها
رة الثالثة ممارسة ضغوط على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكندا وأستراليا ودول وتتضمن الفك

وكان نتانياهو قد قال لسفراء . أخرى ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة
رفت بالدولة الفلسطينية،  دولة، غالبيتها من العالم الثالث، قد اعت100االتحاد األوروبي إن هناك أكثر من 
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ضد هذه الخطوة، باعتبار أن النوعية هي األهم وليس " الدول الديمقراطية" يسعى إلى تجنيد ما أسماه وهو
  .الكمية

عن نتانياهو قوله في جلسات مغلقة، مؤخرا، إنه ال يستخف بالخطوة الفلسطينية، مشيرة " هآرتس"ونقلت 
، وبعد ذلك ستسعى 67لحصول على اعتراف بالدولة في حدود إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى ا

للحصول على مكانة دولة عضو في األمم المتحدة، بحيث تتحول إسرائيل إلى دولة محتلة لدولة أخرى 
إن األمم المتحدة سبق وأن اتخذت أضاف و .األمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل

  .، وأنه ال يمكن ألحد أن يفرض تسوية على إسرائيل"رائيلضد إس"قرارات وصفها بأنها 
  12/4/2011، 48 موقع عرب

  
  "أثر التغيرات في البالد العربية على القضية الفلسطينية":  جديد لمركز الزيتونةإستراتيجي تقدير .2

يرات اعتبر التقدير اإلستراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات التغ: أواب المصري -بيروت 
  .بالمنطقة العربية أحد أكبر التحوالت بالتاريخ العربي الحديث والمعاصر

" أثر التغيرات في البالد العربية على القضية الفلسطينية"وأشار التقدير اإلستراتيجي الذي حمل عنوان 
  .إلى أن هذا ستنعكس بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية

نقاش عقدها المركز في بيروت بمشاركة عدد من الخبراء  الذي جاء خالصة حلقة ،وبدأ التقدير
 بالقول إن المواطن العربي تمكن من كسر حاجز الخوف، ومن إخراج رجل األمن ،والمختصين

  .المغروس في قلبه، وعبر عن مطالبه بشكل حضاري منظّم
  الحصار

 إلى تخفيف الحصار عن وتوقع التقدير اإلستراتيجي أن تؤدي المتغيرات العربية على المدى القصير
 قطاع غزة، وفتح معبر رفح، والسماح بدخول قوافل المساعدات، ووقف بناء الجدار الفوالذي، وغض

  .الطرف عن األنفاق على الحدود المصرية
كما توقع حصول برود متزايد في تطبيق اتفاقيات كامب ديفد ووادي عربة، وتراجع في مجاالت التطبيع 

  .ي دون ضرورة اإلعالن الرسمي عن إلغائهامع الكيان اإلسرائيل
ورجح التقدير اإلستراتيجي أن تؤدي التغيرات إلى اتباع طريقة مختلفة في التعامل مع ملف المصالحة 
الفلسطينية، يسمح بتفهم أكبر لوجهة نظر تيارات المقاومة، ويدفع بشكل جاد في إعادة بناء منظمة 

  .س جديدةالتحرير الفلسطينية وإصالحها على أس
تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني في مسار التسوية السلمية، وتشجيع خيارات "كما رجح أيضا 

فلسطينية بديلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك االنتفاضة الشعبية والمقاومة المدنية والمسلحة، 
  ".ربيوإضعاف أو إنهاء التأثير اإلسرائيلي واألميركي في صناعة القرار الع

وأوضح أن المتغيرات ستساهم  في توفير أفق أفضل إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما في ذلك منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية، وتحديد أولويات المشروع الوطني الفلسطيني بعيداً عن الضغوط 

جود حواضن عربية وسيستفيد الفلسطينيون من و. اإلسرائيلية األميركية في صناعة القرار الفلسطيني
  .أكثر تأييداً ودعماً وتفاعالً مع قضيتهم

وعلى الصعيد اإلسرائيلي، توقع التقدير اإلستراتيجي أن تتجه إسرائيل نحو التقوقع واالنعزال، للحفاظ 
على الذات، وتعميق الشعور بالبيئة المعادية، الذي يستدعي استعداداً عسكرياً هائالً، ومحافظة على كل 

  .الحتاللمكتسبات ا
سيكون اتجاه أكثر براغماتية يحاول كسر حالة العزلة والعداء، من خالل التأكيد على "وذكر أن البديل 

  ".في المعايير األميركية" معقولة"مسار التسوية وتقديم تنازالت تبدو 
  إرادة الشعوب
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رادة الشعوب واألمة وقال المدير العام لمركز الزيتونة محسن صالح للجزيرة نت إن أي ثورة تعبر عن إ
ستؤدي لعداء للكيان اإلسرائيلي الموجود أصالً، ألن العداء "وتؤسس لحاالت ديمقراطية ونهضوية 

  ".الشعبي إلسرائيل هو أقوى وأوسع بكثير من حالة العداء الرسمي الموجودة اآلن
ثورات العربية في واعتبر أن إسرائيل والواليات المتحدة ستحاوالن قطع الطريق على االستفادة من ال

المنطقة، بطرق عدة، كاالعتداءات القائمة لضرب قطاع غزة حالياً، التي تسعى لتوجيه رسائل بأن 
  .اإلسرائيليين يريدون أن يظلوا سادة المنطقة وهم من يفرضون شروط اللعبة

ة، من خالل وذكّر صالح بأحاديث ماضية تجددت اآلن حول إمكانية االستفادة من حالة التغير في المنطق
توجيهها إلى حالة فوضى وصراع طائفي عرقي، فتتحول الحالة النهضوية إلى حاالت من التمزيق تؤدي 
إلى إضعاف الكيانات الموجودة إلى كيانات أصغر، وهذا في المدى اإلستراتيجي يمكن أن يخدم 

  .اإلسرائيليين
ة، قال صالح إن المواطن الفلسطيني وحول إمكانية امتداد التغيرات العربية إلى األراضي الفلسطيني

السيما فئة الشباب وصلوا إلى حالة من الضيق من المكايدات السياسية والمناورات التي تضيع فرص 
  .الوحدة الوطنية، وتضر المصلحة الوطنية العليا، السيما ما يتعلق بالبيت الفلسطيني

اتجاه تسريع المصالحة الوطنية، وإعادة لذلك يمكن أن نتوقع حراكاً شعبياً يضغط ب"وخلص إلى القول 
  ".ترتيب البيت الفلسطيني ومحاربة الفساد

  11/4/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  أيلول المقبل/ الحكومة الفلسطينية جاهزة إلقامة وإدارة الدولة في سبتمبر .3
فلسطينية قالت الحكومة الفلسطينية أمس إنها أصبحت جاهزة إلقامة الدولة ال:  كفاح زبون-رام اهللا

المقبل، وهو الشهر الذي تنوي فيه السلطة تقديم مشروع االعتراف ) أيلول(المستقلة في شهر سبتمبر 
  . لمجلس األمن الدولي67بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 

إنهاء «وأعلنت الحكومة جاهزيتها إلدارة مؤسسات الدولة، بعدما أنجزت جزءا كبيرا من خطتها لـ
، التي تركز على التنمية واإلصالحات، وتقليل االعتماد على المساعدات » الدولةاالحتالل وإقامة

وقال وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، علي الجرباوي، إن الحكومة أعدت تقريرا كامال حول . الخارجية
لجنة الجاهزية الفلسطينية إلقامة الدولة، وما تحقق من إنجازات في هذا الصدد سيتم تقديمه الجتماع 

  ).األربعاء(في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا ) AHLC(إدارة وتنسيق المساعدات الدولية 
ويتضمن التقرير تفصيالت مهمة حول نجاح الحكومة في تقليص االعتماد على المساعدات الخارجية 

 الجباية،  نتيجة للنمو االقتصادي واتباع سياسات ترشيدية، وتحسين2009 في المائة منذ عام 35بنسبة 
 وألول مرة في تاريخ السلطة الوطنية ملياري 2010وبالتالي زيادة اإليرادات، التي بلغت خالل عام 

نسخة منه، إن الحكومة تتوقع المحافظة على » الشرق األوسط«وقال الجرباوي في بيان تلقت . دوالر
 في المائة، وتباهي 9سبة ، بحدود ما تحقق في العام الماضي بن2011معدل النمو االقتصادي في عام 

ترشيد وضبط النفقات الجارية والرأسمالية، لصالح زيادة النفقات «الحكومة الفلسطينية بأنها نجحت في 
التطويرية وإقامة العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة، ال سميا قطاعات الحكم والبنية التحتية، 

لصالح دعم الفئات االجتماعية، ال سيما المهمشة، والتي تعاني باإلضافة إلى زيادة نسبة النفقات التحويلية 
  .»من اعتداءات االحتالل، األمر الذي ساهم في تعزيز صمود المواطنين

وسيدعم هذا التقرير تقرير آخر لصندوق النقد الدولي، يقول إن السلطة الفلسطينية أصبحت تستطيع اآلن 
  وأرجع الصندوق . عة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءةإدارة السياسات االقتصادية السليمة المتوق
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ذلك إلى ما وصفه بسجل أداء السلطة القوي في تنفيذ اإلصالحات وبناء المؤسسات في مجال المالية 
  . العامة

  12/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بحر يطالب بسرعة فرض الحظر الجوي على طيران االحتالل فوق غزة .4
دكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عن ترحيبه بالموقف أعرب ال: غزة

الصادر عن جامعة الدول العربية، الذي قرر فيه تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة بطلب عقد 
جلسة لمجلس األمن، لوقف العدوان على قطاع غزة، وفرض حظر جوي على الطيران العسكري 

  ".وني في أجواء القطاع، لحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم االحتالل الصهيونيالصهي
، أن هذا )4-11(نسخة عنه اإلثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد بحر، في بيان صحفي وصل 

، "خطوة متقدمة في االتجاه الصحيح، وبداية الطريق نحو عزل الكيان الصهيوني دوليا"القرار يشكل 
سرعة تنفيذ القرار والعمل على توفير اآلليات الالزمة لتنفيذه وتحشيد الموقف "اعيا الجامعة العربية إلى د

وشدد على  ".الدولي إلنجاحه بهدف حماية الشعب الفلسطيني من جرائم االحتالل خالل المرحلة المقبلة
ر، وإعادة اإلعمار الصادر عنها، ضرورة قيام الجامعة العربية بالعمل الفوري على تنفيذ قرار فك الحصا

  .والدفع باتجاه فتح معبر رفح بشكل كامل، واستصدار قرار من مجلس األمن بهذا الخصوص
  11/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  السلطة ستطلب وضع فلسطين تحت الوصاية حال عدم تحقيق االعتراف الدولي :أشتية .5

محمد اشتية ان الرئيس محمـود      . د» فتح«نة المركزية لحركة    كشف عضو اللج  :  محمد إبراهيم  -رام اهللا 
سيطلب وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية في حال عدم تحقق االعتـراف الـدولي              ) أبومازن(عباس  

إن الرئيس محمود عباس سـيطلب مـن        » البيان«وقال اشتية في حوار مع       .بفلسطين في سبتمبر المقبل   
لقيه أمامها في سبتمبر المقبل االعتراف بدولة فلسطين على حدود العام           األمم المتحدة في الخطاب الذي سي     

القـرار  ونحن نبحث عن إنهاء االحتالل،       و .، ومنحها عضوية كاملة في الجمعية العامة لألمم المتحدة        67
  .بالنسبة لنا هو التوجه إلى المجتمع الدولي

جع عملية السالم بما ال يسمح احتالل ارض        أوالً القانون الدولي يصبح مر    : التوجه يساعدنا في قضيتين   و
الغير بالقوة، وثانياً نذهب إلى خارج الدائرة التي تسيطر عليها واشنطن، وبالتالي نذهب إلى كل العـالم                 

  .67ونطلب منه ان يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 
مؤسساتها، بما فـي ذلـك      نصبح أعضاء رسميين في األمم المتحدة و      : واالعتراف العالمي يعطينا ما يلي    

وآليـات التحكـيم    . إذاً نستطيع من اآلن فصاعدا أن نأخذ إسرائيل الى المحكمة الدولية          . المحكمة الدولية 
بالنسبة لنا تصبح هي المجتمع الدولي واألمم المتحدة وليس مرجعية السالم المتمثلة في اتفاق فلـسطيني                

  . هذا وذلكإسرائيلي، أو مقترح أمريكي يحاول أن يوازن بين
انتهاء النموذج التفاوضي ألنه لم يأخذنا إلى ما نريـد، لكـن            . هذا يعني انتهاء نموذج وبدء نموذج آخر      

القانون الدولي على األقل واضح بالنسبة لنا، ويقول بعدم جواز احتالل ارض الغير بالقوة وعدم جـواز                 
  .االستيطان

  12/4/2011البيان، دبي، 
  

   حرصها على مساعدة الفلسطينيين القادمين من ليبياسفارة فلسطين بتونس تؤكد .6
نفت سفارة دولة فلسطين بتونس في بيان أصدرته امس المعلومات التي نشرت في صحيفة : تونس

مؤكدة الرعاية الكاملة التي حظي بها الفلسطينيون القادمون من ليبيا وخاصة اإلخوة ' القدس العربي'
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ونس والزالوا لليوم في أحد الفنادق بعد رفضهم االلتحاق بمخيمات األربعة والذين تمت استضافتهم في ت
اللجوء المقامة لغرض استقبال القادمين من ليبيا بمخيمات اللجوء اإلنساني المقامة للغرض على الحدود 

  .التونسية الليبية، وذلك بناء على تعليمات رئاسية مباشرة من الرئيس محمود عباس أبو مازن
  12/4/2011ندن، القدس العربي، ل

  
   "إسرائيل"الهباش يشارك بيوم دراسي في  .7

، أن وزير األوقاف والشؤون الدينيـة      48أفادت كتلة طالبية عربية داخل األراضي المحتلة عام         : رام اهللا 
في حكومة رام اهللا محمود الهباش سيشارك في يوم دراسي سيقام في جامعة حيفا يوم الخمـيس المقبـل                   

  ". الصراع الفلسطيني اإلسرائيليدور الدين في "حول 
، أن اليوم الدراسي ينظمه المركز العربي اليهودي الذي         2011-4-11وذكرت في بيان صحفي االثنين      

ـ      وقررت كتلة أقرأ الطالبية العربية، تنظـيم مظـاهرات         ". التعايش السلمي "يهدف إلى النداء لما يسمى ب
تقصف فيه الطائرات الحربية األطفال والنساء والمقاومين       في الوقت الذي    "منددة بزيارة الهباش إلسرائيل     

  ". في قطاع غزة
البد للفلسطيني من موقف واضح يعبر فيه عن استنكاره للظلم الواقـع علـى شـعبه موقنـاً أن                   : وقالت

التعايش مع الظالم أمر مستبعد نتيجة تسلطه الغاشم عليه، إال أن ما فاجأنا وأثار حفيظتنـا دعـوة ليـوم                    
 سيقام في جامعة حيفا يشارك فيه وزير األوقاف في حكومة رام اهللا محمود الهباش يتمحور حول                 دراسي

  ". دور الدين في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
  12/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  2010نسبة ارتفاع وتيرة التنسيق األمني في العام  %26: حكومة االحتالل .8

لجنة ارتبـاط الـدول     "الل ضمن تقريرها الذي ستقدمه أمام اجتماع        كشفت حكومة االحت  : القدس المحتلة 
 اجتماعـاً للتنـسيق األمنـي       686 الصهيوني لـ    -في بروكسل، عن عقد الجانبين الفلسطيني       " المانحة

عن االجتماعات المشابهة التي عقدت عـام       % 26، أي ما يمثل زيادة بنسبة       2010المشترك خالل العام    
2009  .  

ر الذي سيقدم غداً األربعاء، على االجتماعات األمنية المنتظمة التي كانت تعقد بـين كبـار                ويركز التقري 
ميليشيات عباس ونظرائهم الصهاينة، بما في ذلك قائد المنطقة الوسطى وقائد الوحـدة ورئـيس اإلدارة                

  .المدنية الصهيونية
االحتالل، فإن المفاوضات الـسياسية     بالرغم من ارتفاع التنسيق األمني بين سلطة عباس و        "وينوه إلى أنه    

  ".لم تتقدم خالل تلك الفترة
، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية    )أ( صهيونيا دخلوا المناطق     623لقد رافقت أجهزة أمن السلطة      "ويضيف  

  ".بالخطأ، وأوصلوهم إلى مناطق سكنهم سالمين
فلسطينية المشتركة، من بينها لجنتـين      ال-كما وينوه التقرير إلى تشكيل عدد من اللجان األمنية الصهيونية         

في الشرطة للتعامل مع الجريمة وسرقة السيارات والمخدرات والتزوير، مضيفاً أنه تـم عقـد اجتمـاع                 
مشترك للدفاع المدني، كما تم عقد ورشتي عمل مشتركتين للشرطة، تناولتـا مواضـيع سـرقة اآلثـار         

  .وظاهرة سرقة السيارات
والسلطة الفلسطينية توسع في العام الماضي، فكـان  " إسرائيل"يق األمني بين    وكشف التقرير عن أن التنس    

 عملية تنسيق فـي العـام       2968(في تنسيق األنشطة مع الشرطة الفلسطينية       % 118هناك زيادة بنسبة    
  ).  2009 في العام 1297 مقارنة مع 2010
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ساعات الليل ضمن مناطق أخرى     وأشار إلى أنه تم توسيع حرية عمل الشرطة الفلسطينية، وبخاصة في            
  ".في مناطق نابلس وجنين والخليل

تم تسهيل نشاطات التدريب ألجهزة السلطة في األردن، بما في ذلك كتيبتين غادرتا إلى األراضي               "وتابع  
األردنية للتدريب، وتم منح المصادقة على مغادرة مائتي عنصر من الدفاع المدني الفلسطيني للتـدريب               

على الرغم من تحسن التنسيق األمني والهدوء النسبي خالل العام، فإنه فور            "التقرير إلى أنه    ونوه   ".هناك
، تم تنفيذ عدد من العمليـات فـي         2010سبتمبر   /استئناف مفاوضات التسوية مع سلطة عباس في أيلول       

خالل العـام  "ال ، وق"الضفة الغربية لتكون بمثابة تذكير مؤلم لكل من قوات األمن الفلسطينية والصهيونية         
  ". هجوما انطلق من الضفة الغربية463 وقع 2010

  12/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  عريقات يدعو اللجنة الرباعية إلى عدم تأجيل اجتماعها على المستوى الوزاري .9
لـة   دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرر الفلسطينية الدكتور صائب عريقات سويـسرا الدو             :أريحا

، لدعوة الدول المتعاقدة بشكل فوري، وذلك لتفعيل بنود الميثاق          1949الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام      
المتعلق بتوفير الحماية للمدنيين زمن الحرب وتطبيقها على الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس الـشرقية              

  .تبادلة في قطاع غزةوقطاع غزة، ودعم منظمة التحرير الكامل إلرساء دعائم تهدئة شاملة وم
عريقات مع القنصل األميركي العام دانيال روبنستاين، والقنصل الفرنـسي العـام            . جاء ذلك اثناء لقاء د    

  .فردريك ديساجنيوكس، ورئيس بعثة جمهورية المجر لدى السلطة الوطنية تشابا تسيبرة كل على حدة
تماعهم المقرر على المستوى الوزاري في      عريقات أعضاء اللجنة الرباعية إلى عدم تأجيل اج       . وطالب د 

  .الخامس عشر من الشهر الجاري ، حيث كان تم تأجيله في الخامس والعشرين الشهر الماضي
  12/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  السلطة تتهم حماس بإعاقة عملها لمكافحة الفقر في غزة .10

بإعاقة عملها في مجال مكافحة الفقر في " حماس "اتهمت السلطة الفلسطينية في رام اهللا، حركة: رام اهللا
قطاع غزة، ومنعها من التدخل للحد من وطأة األوضاع المعيشية الصعبة والفقر الذي تشكل نسبته في 

  .في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قولها" األكبر"القطاع 
إن الحكومة نجحت إلى حد ما في "وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، 

وضع حد للفقر في الضفة الغربية، ولكنها تعثرت في غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها 
منذ نحو خمس سنوات، واالنقالب وسيطرة حركة حماس على القطاع وهي التي ال تزال ترفض السماح 

  .، كما قال"للسلطة الوطنية بالعمل فيه
 والتي أعلن عنها الخطيب، فإن ربع المواطنين الفلسطينيين فقراء بواقع ما 2009وبحسب إحصائيات 

 في المائة من سكان الضفة والقطاع، وأن النسبة اإلجمالية لألفراد الفقراء في غزة 26نسبته أكثر من 
  %. 38تزيد على 

  11/4/2011قدس برس، 
  

  صحية لالجئين في لبنانمنظمة التحرير ترحب برفع االونروا سقف تغطية الخدمات ال .11
بالقرار الذي أعلنتـه وكالـة    رحبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان،:  رام اهللا -بيروت

والذي يقضي برفع مستوى تغطيتها الخاصة بالتمويل الذي        » أونروا«غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     
وأعتبرته خطـوه باإلتجـاه      ، %40إلى  % 30نان من   تقدمه لعالج الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لب      

االنروا بالمزيد من الخطـوات لتحـسين تقـديماتها لالجئـين            وطالبت قيادة فصائل المنظمة،    .الصحيح
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في كافة المجاالت،بما يضمن لهم حياة وعيشا كريما إلى أن يتحقق حلم عـودتهم               الفلسطينيين في لبنان،  
  .194رعية الدولية إلى وطنهم وأراضيهم وفق قرار الش

  12/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  مصر تستضيف لقاءات المصالحة  :الزهار .12
أكد د محمود الزهار القيادي في حركة حماس أنه بحث خالل : الخالق محمد عبد -اشرف أبو الهول 

صر استضافة  وأن هناك توافق على أن تتولى م،زيارته الحالية للقاهرة قضية المصالحة الفلسطينية
  .لقاءات المصالحة

وأوضح الزهار في حوار لموقع األهرام أجراه أشرف أبو الهول المتخصص في الشأن الفلسطيني أن 
الزيارة تضمنت أيضا مناقشات مع المسئولين المصريين لحل إشكاالت الحياة اليومية ألهل القطاع 

أهل غزة يعتمدون بشكل أساسي على خاصة قضية المعبر وتسهيل عبور المرضى والطالب، مؤكدا أن 
  .العالقات الطيبة مع مصر

ن مصر لعبت دورا في التوصل لتهدئة األوضاع في قطاع غزة بعد أن حذرت إسرائيل إوقال الزهار 
  . االعتداءات على القطاعاستمرارمن 

يم العبور، كما  وتم االتفاق على إجراءات لتنظوقال المسئول الفلسطيني أنه تم حل مشكلة المعبر جزئياً
  .تم مناقشة قضية المعتقلين وتم التوصل لتفاهمات في هذا الشأن

نه ناقش دور األزهر كجهة سياسية أ في حماسأحمد الطيب شيخ األزهر قال القيادي . دوحول لقاءه مع 
وقال إن العدوان اإلسرائيلي األخير  .وأن يكون لألزهر دور فيما يحدث في فلسطين خاصة قضية القدس

تأتي تقديرا لمكانة األزهر كمرجعية , وقال إن زيارته لشيخ األزهر .على قطاع غزة لم يحقق أهدافه
 كما ، أحمد الطيب من القضية الفلسطينية.دوأشاد بموقف . دوره الرياديله  للعرب والمسلمين وىكبر

  .يةأبدي الزهار ترحيبه بدور لألزهر في إنهاء حالة االنقسام بين الفصائل الفلسطين
  12/4/2011األهرام، القاهرة، 

  
  تركيا عرضت لقاء يجمع عباس ومشعل: األحمد .13

ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها في الحوار عزام األحمد :  جيهان الحسيني–القاهرة 
محمود تركيا أرسلت لنا اقتراحاً يتناول ترتيب لقاء في اسطنبول يجمع الرئيس الفلسطيني  «أن "الحياة"لـ

 انتخابات المجلس الوطني إجراءعباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل باإلضافة الى 
، الفتاً إلى أن هذا الطرح تم رفضه ألن االنتخابات »الفلسطيني وتأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية

أجل وضع حد نهائي لهذا عباس ال يريد الذهاب إلى غزة إال من " إنوأضاف . يجب أن تكون شاملة
  ".االنقسام
 إن، وتابع "القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال إن ال داعي لزيارة عباس غزة" أن إلىولفت 

الرئيس الفلسطيني رحب باقتراح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مرافقته في زيارته المرتقبة 
الضفة الغربية للتفاهم مع الرئيس عباس حول مبادرته تكليف شخصيات في " إلىإلى غزة، ودعا حماس 

واستبعد األحمد وجود . »وتشكيل حكومة من المستقلين، ألن ال حوار إال في ظل حكومة وحدة وطنية
إرادة حقيقية لدى حماس إلنجاز المصالحة، ألنها تعتقد أن التغييرات التي تجرى في المنطقة، خصوصاً 

لك فهي تترقب وتنتظر، إذ إنها تعيش في وهم أن اإلخوان المسلمين في مصر، تصب في مصلحتها، لذ
  . السلطة في مصرإلىهم القادمون 

  12/4/2011الحياة، لندن، 
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  اقتراح الجامعة فرض حظر فوق غزة غير جدي لكنه انتقال نوعي": الجهاد" .14
لجامعة العربية بفرض في حركة الجهاد اإلسالمي، إن اقتراح االقيادي قال الشيخ خضر حبيب : رام اهللا

منطقة حظر جوي فوق قطاع غزة، مقترح غير  جدي وغير عملي، ألن مجلس األمن الدولي لن يمرر 
هذا القرار، والجامعة العربية تدرك ذلك، وبالتالي سيبقى القرار حبرا على الورق، مستدركا  أنه رغم 

تثمن كل المواقف غير " إن حركته :لوقا .ذلك فإنه يرى في  القرار انتقاال نوعيا للجامعة العربية
اتخاذ خطوات أكثر جدية وأكثر انحيازا لفلسطين وللحق "داعيا الجامعة العربية إلى " التقليدية والجريئة

  ".الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية
نريد دعما من الجامعة العربية واألشقاء العرب "، "قدس برس"وأضاف حبيب في تصريحات خاصة لـ

 الفلسطينية، في مواجهة اآللة العسكرية اإلسرائيلية الضخمة، التي تنشر القتل والدمار للمقاومة
نحن نتطلع إلى أن تكون مواقف الجامعة العربية أكثر انحيازا للشعب الفلسطيني "وتابع قائال  ".والخراب

  ".وأكثر انسجاما مع ما يتعرض له من عدوان وجرائم
  1/4/2011قدس برس                                                                              

  
   واألونروا اللبنانية البارد تتحملها الحكومةرمسؤولية تأخير إعما: علي بركة .15

اإلجراءات األمنية المفروضة على المخيمات "استغرب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة : البارد
قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بالعمل على إنهاء الحالة العسكرية "، مطالباً "الفلسطينية في لبنان
  ."في مخيم نهر البارد

كالم بركة جاء خالل مهرجان سياسي نظمته حماس في مخيم نهر البارد أمس، لمناسبة ذكرى استشهاد 
للوقوف إلى "ع مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، ورئيسها السابق عبد العزيز الرنتيسي، ودعا بركة الجمي

 اللبنانية األسبق الحكومةأين وفاء رئيس ": ، سائالً"جانب أهالي مخيم نهر البارد، وأولهم األخوة اللبنانيون
، محمالً "الرئيس فؤاد السنيورة بوعده، حين قال إن الخروج موقت والعودة مؤكدة واإلعمار محتم؟

 "األونروا"وطالب . "مسؤولية التأخير في إعادة بناء المخيمالحكومه اللبنانية أوالً، ووكالة األونروا ثانياً، "
 إلى االستشفائيةعرض مدير األونروا في لبنان بزيادة الخدمات "، رافضاً "تحسين خدماتها في لبنان"بـ
  ."ةبالمائ 70بنسبة "، مطالباً "ةبالمائ 40

  12/4/2011السفير، بيروت، 
  

  لجماهير أكبر بكثيرمطالب ا: في لبنان" ااألونرو" لـ"الجهاد" .16
ما صرحت به "اعتبر المسؤول السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي في بيروت أبو وسام محفوظ، أن 

 غير ةالمائ إلى نسبة أربعين في ةالمائاألونروا عن عزمها رفع تغطيتها لالستشفاء من نسبة ثالثين في 
ر شعبنا في المخيمات أكبر من ذلك مطالب جماهي"وأشار محفوظ، أمس، إلى أن  ."كاف، وغير مقبول

بكثير، فهناك ملفات وقضايا مطلبية ال تقل أهمية عن المطلب الصحي، كتمويل إعادة إعمار مخيم نهر 
سياسة األونروا التعليمية بحاجة إلى "ورأى محفوظ أن  ."البارد، ووقف التوظيف االستنسابي في الوكالة
، "هج التي تعمل على تجهيل شعبنا ومحو ذاكرتهم الوطنيةإعادة نظر، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمنا

  ."من المستفيد من تدهور الخدمات التعليمية لالجئين الفلسطينيين؟": متسائالً
  12/4/2011السفير، بيروت، 

   
   في قطاع غزةإنسانيةليست هناك أزمة : األوروبيلسفراء دول االتحاد نتنياهو  .17

 بنيامين نتنياهو سفراء دول االتحاد االوروبي اإلسرائيليالوزراء أبلغ رئيس :  محمد هواش–رام اهللا 
أنه ليست هناك أزمة انسانية في قطاع غزة، حيث ال ينقص "المعتمدين لدى اسرائيل خالل اجتماع معهم 
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سكان القطاع شيء، غير أن جهات معينة تعمل على تنظيم قافلة سفن دولية لالبحار الى القطاع ربما في 
  ".ر المقبل او بداية حزيراننهاية أيا

وجوب العمل على ايقاف هذه القافلة عند حدها "وناشد السفراء االوروبيين نقل رسالة الى حكوماتهم بـ
  ".قبل ان تنطلق من الموانئ االوروبية

وشدد على أن ". ليست سلمية بل استفزازية من شأنها ان تشعل الموقف في المنطقة"ووصف القافلة بأنها 
  ".يرغب في استمرار الهدوء والطمأنينة يجب ان يحرص على لجم هذا االستفزازكل من "

  12/4/2011، النهار، بيروت
  

  "ومن أراد العيش في مكان هادئ فليذهب إلى فنلندا.. حماس أصبحت أكثر تعقيدا: باراك .18
الق قال وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك إنه ليست هنالك حلول كاملة لمسألة إط: الناصرة

أن يعيش في مكان هادئ ) من الصهاينة(من أراد "الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، مضيفاً بأن 
  .، على حد قوله"تماماً؛ فعليه أن ينتقل إلى فنلندا

ال : "وأضاف باراك، في مقابلة أجرته معه اإلذاعة العبرية حول مسألة إطالق الصواريخ من قطاع غزة
  ".ت هنالك نيران تطلق أيضاً عندما كنا في غزةتوجد حلول كاملة، فقد كان

أكثر "أصبحت " حماس"، مشيراً إلى أن حركة "ضبط النفس هو أيضاً قوة: "وقال وزير الحرب الصهيوني
  .، وكذلك الحال بالنسبة للجيش الصهيوني"تعقيداً

متكرر في وفي إجابته عن سؤال، حول إذا ما كان لديه حل لمن يتعرضون لهجمات الصواريخ بشكل 
سنقوم بإسقاط حكم حماس في قطاع غزة، فقط إذا اضطررنا لذلك، : "المناطق الجنوبية، قال باراك

، "وسنكون سعداء إن لم نفعل، إذ أن القيام بذلك يعني أن علينا إعادة احتالل قطاع غزة والسيطرة عليه
  .حسب قوله

  11/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مالء شروط الهدنةإمكنها حماس ال ي: ليبرمان .19
 قال وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم االثنين إن على اسرائيل :  أوري لويس- القدس

بامالء شروط اتفاق لوقف اطالق النار بعد التصعيد ) حماس( عدم السماح لحركة المقاومة االسالمية 
ن حماس ستستغل أي هدوء في اعادة إ: قالئيل ح لراديو اسرايصرفي تو .الذي حدث في اآلونة األخيرة

  .تنظيم صفوفها قبل جولة أخرى من القتال
في تهريب ) من حماس(الهدف من الهدوء هو خطأ خطير الن الهدوء يجري استغالله " ليبرمان أضافو

  .مضيفا أن قوة الصواريخ التي تحصل عليها حماس في زيادة" المزيد والمزيد من االسلحة
البد أن يكون هدفنا الرئيسي هو منع تهريب االسلحة لحماس لكن الهدف الثاني البد أن "ومضى يقول 

هذا ... في التصرف بطريقة شن هجمات ارهابية... ما دامت حماس تستمر. يكون االطاحة بنظام حماس
ة مع وذكر ليبرمان أن أي توان من نتنياهو وحزبه ليكود اليمني في اتباع نهج أكثر صرام ."غير مقبول

سوف نحافظ على .. ال نعتزم االنسحاب من االئتالف"وتابع  .نشطاء غزة لن يسبب أزمة في الحكومة
  ."كل ما وافقنا عليه ووقعناه مع ليكود دون تهديدات ودون أزمة في االئتالف

  11/4/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  فات في موت عر لناال يد..  ستشهد انتخابات مبكرة"إسرائيل: "موفاز .20
، النائب المعارض )البرلمان اإلسرائيلي(أعلن رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست : نظير مجلي

شاؤول موفاز، أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تتم دورتها حتى نهايتها، وأن إسرائيل ستشهد انتخابات 
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 ه سيكون رئيس الحكومةوأعرب عن ثقته بأن. مبكرة في السنة القادمة سيتم فيها إسقاط هذه الحكومة
الشرق «ونفى موفاز في حديث خاص لـ. ، بعد أن يتغلب على رئيسة حزبه تسيبي ليفنيالمقبلة
أن يكون إلسرائيل يد في موت عرفات، وقال إنه عندما همس في أذن رئيس الوزراء أرييل » األوسط

وتطرق موفاز إلى . قتلشارون بأنه يجب التخلص من عرفات، إنما قصد أن يطرد من البالد وليس ال
التغييرات في العالم العربي، فقال إن أحدا ال يستطيع تقدير اتجاه هذه التغييرات في السنوات الخمس 

 وقال إن هناك أياٍد. وربما العشر القادمة، لكنه يرى فيها فرصة سانحة للتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين
أنتم كنتم : قائال لهم القيادة السورية إلى تعلم الدرس، إيرانية تعبث بالشؤون الداخلية في سورية، ودعا

  .تتدخلون في شؤون لبنان وغيره، واآلن جاء الدور عليكم لتتعرضوا لتدخل شبيه
  12/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  إيران سرعت تطوير برنامجها النووي : نتنياهو .21

ياهو إن إيران سرعت تطوير برنامجها بنيامين نتن” اإلسرائيلي“قال رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (
  .النووي في الفترة األخيرة وتشعر أنها متحررة من الضغوط

عن نتنياهو قوله خالل لقاء مع سفراء االتحاد األوروبي لدى ” اإلسرائيلية“ونقلت اإلذاعة العامة 
ن إيران تشعر أنها البرنامج النووي اإليراني تسارع في الفترة األخيرة ويبدو أ“، أمس، إن ”إسرائيل“

إذا كانت إيران تتصرف بهذا الشكل اليوم وفيما هي ال تمتلك سالحا “وأضاف . ”متحررة من الضغوط
 .       ”نوويا فإنه باإلمكان التقدير ما الذي سوف تفعله في حال كان بحوزتها سالح نووي

 12/4/2011، الخليج، الشارقة
  

   بأي ثمنشاليطقة قادة إسرائيليون سابقون يدعون إلتمام صف .22
والجيش اإلسرائيلي إلى إبرام صفقة لتبادل " الشاباك"و" الموساد"دعا ستة من القادة السابقين لـ : القدس

الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون اإلسرائيلية، وفيما أشاروا إلى أنهم 
 التمام الصفقة، فإنهم دعوا الحكومة االسرائيلية ال يتوقعون ان تتخلى حركة حماس عن أي من مطالبها

  . سنوات5لدراسة دفع ثمن اعلى من اجل االفراج عن شاليت المختطف منذ 
أنا افترض انه لو "السابق وعضو الكنيست داني ياتوم في مؤتمر صحافي " الموساد"قال رئيس جهاز 

كنا قمنا بذلك، ان الوقت يمضي في غير كان ممكنا القيام بعملية عسكرية من اجل االفراج عن شاليت ل
اخشى ان ما يمكننا اليوم تحقيقه لن نتمكن غداً من تحقيقه، لقد "واضاف ". صالح جلعاد وغير صالحنا

، مشدداً على أن "علمنا اجيال من الجنود والضباط بأن الدولة ال تتخلى عن احد وهذا هو سر قوة الجيش
ة التي ارتكبتها في محاولة استعادة مالح الجو االسرائيلي رون على اسرائيل ان ال ترتكب نفس الغلط"

  ".اراد
ن تنفيذ الصفقة يندرج في اطار المخاطر إذ أ.. إن من واجب الدولة اعادة شاليت الى ذويه"وتابع 

  ".المدروسة التي يمكن السرائيل ان تأخذها على عاتقها
  12/4/2011، األيام، رام اهللا

  
  الق الصواريخمن حق حماس إط: الزعبي .23

الصهيوني حنين الزعبي أن من حق حركة المقاومة االسالمية " الكنيست"أكدت النائبة العربية في : غزة
  .وباقي الفصائل الفلسطينية إطالق الصواريخ من أجل تحقيق الحرية" حماس"

من  ":عن الزعبي قولها) 4-11(ونقلت صحيفة معاريف الصهيونية في عددها الصادر اليوم اإلثنين 
  ".يعيش تحت الحصار وضيق العيش يفعل كل شيء من أجل حريته وعلى االحتالل أن يفهم ذلك
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الصهيوني قرر سحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالزعبي، واتهامها بما أسماه " الكنيست"وكان 
قب ، كما عمل على تقييد حرية سفرها إلى الخارج، وسحب امتيازات منها ع"خيانة دولة إسرائيل"

  .مشاركتها فى أسطول الحرية العام الماضي
وتتعرض الزعبي لكثير من المضايقات واالعتداءات الصهيونية المتكررة بسبب مواقفها المناصرة لحق 

  .الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه بحرية وسالم
  11/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ي االنتخابات جلعاد حذّر من فوز حماس فعاموس : "ويكيليكس" .24

، ونشرتها صحيفة »ويكيليكس«أظهرت وثائق أميركية سرية، حصل عليها موقع : )يو بي آي(
اإلسرائيلية، أن رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، عاموس جلعاد، » هآرتس«

، من تحقيق 2006ني عام  كانون الثا25حذر عشية االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 
إسرائيل تذمرت من أن الجيش «نجاحاً فيها، فيما أشارت وثيقتان أخريان إلى أن » حماس«حركة 

  .»المصري ال يزال ينظر إليها على أنها عدو، رغم وجود معاهدة سالم بين الدولتين
ى واشنطن، إلى جلعاد  إل2005 أيلول عام 21ونسبت برقية أرسلتها السفارة األميركية في تل أبيب، في 

االنتخابات «قوله للمسؤولة في دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية األميركية إليزابيث ديبل، إن 
ليس لدي شك بأن االنتخابات ستكون حرة، لكنها لن «وأضاف . »في السلطة الفلسطينية ستكون مصيرية

. »قال علناً إنه لن يفكك أبداً قواعد اإلرهابتنتهي بالديموقراطية ألن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في البداية سيفوزون بأربعين في المئة من األصوات في االنتخابات، . لدى حماس صبر«وتابع جلعاد 

وسيظهرون قوتهم لكنهم لن يضطروا إلى تحمل مسؤولية الحكم، وسوف ينثرون الوعود من أجل الفوز 
لدى حماس خطة للسيطرة على نابلس وجميع المناصب «ه وأشار إلى أن. »والسيطرة على البلديات

الكبيرة هناك، وهذا األمر سيمنحهم قوة غير عادية، وبعد ذلك سيمهدون الشارع الفلسطيني ليتفجر 
  .»إحباطه

جلعاد اعترف بأنه ليس واثقاً مما إذا كانت حكومة إسرائيل قد أولت اهتماماً كامالً «وقالت البرقية إن 
أننا سنضيع إذا تحولت حماس إلى قوة حقيقية وإلى جزء «وشدد على . »الفلسطينية وتبعاتهاباالنتخابات 

  .»من العملية السياسية، وخصوصاً إذا استمرت السلطة الفلسطينية في عجزها
  12/4/2011، األخبار، بيروت

  
     بالقدسلجنة التنظيم والبناء من جدول اعمال  بؤرة استيطانية2500شطب مخططات  .25

تحسبا من الشجب االميركي وبضغط مكثف من ورئيس الحكومة اإلسرائيلية :  جمال جمال-س القد
بنيامين نتنياهو شطب عن جدول اعمال اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية 

الداخلية ايلي وأفادت أن نتانياهو توجه إلى وزير .  وحدة سكنية جديدة في أربع مستوطنات2500بناء 
يشاي بطلب عدم إدراج مخططات البناء الجديدة على جدول أعمال اللجنة لتجنب احتجاج أميركي 

  .ودولي
  12/4/2011، الدستور، عمان

  
  شرخ جدي بين اوباما ونتنياهو: يديعوت .26

لى اإلسرائيلية أمس أن شرخاً جدياً يطفو ع» يديعوت أحرونوت«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
سطح العالقات بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس باراك اوباما بداعي أن األخير 

، على رغم المساعي اإلسرائيلية 1967يدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية على أساس حدود العام 
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) سبتمبر(اجتماعها العام في ايلول إلحباط الجهود الفلسطينية لنيل اعتراف األمم المتحدة بدولة مستقلة في 
  .المقبل

وكتب كبير المعلقين في الصحيفة ناحوم بارنياع أن الشرخ قد يترَجم إلى تفادي الرئيس األميركي لقاء 
  .»ايباك«نتانياهو خالل زيارة األخير المقبلة الى الواليات المتحدة الشهر المقبل، للمشاركة في مؤتمر 

عززت دعم اوباما لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة » ت في العالم العربيموجة االحتجاجا«وتابع ان 
قد تصدر يوم الجمعة المقبل » اللجنة الرباعية الدولية«وأضاف أن . فضالً عن غضبه من سياسة نتانياهو

  .بياناً تقول فيه إن السلطة الفلسطينية مؤهلة لالستقالل االقتصادي
يب فإن الواليات المتحدة ال تبذل أي جهد لفرملة جهود االتحاد االوروبي ووفقاً لمصادر سياسية في تل أب

وأضافت أن تبني . لبلورة مشروع قرار يطرحه على األمم المتحدة يقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة
األمم المتحدة مثل هذا القرار سيعني اعتبار وجود مئات آالف المستوطنين في األراضي المحتلة عام 

انتهاكاً للسيادة الفلسطينية فيما سيعتبر بقاء الجيش اإلسرائيلي في هذه )  ألف مستوطن600 (1967
  .األراضي خرقاً للقانون الدولي

  12/4/2011، الحياة، لندن
  

  تل أبيب تنفي وجود تفاهمات مع حماس حول التهدئة في غزة .27
تفاهمات غير "وصلت إلى نفت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، أن تكون حكومتها قد ت: الناصرة
، فيما يتعلق بالتهدئة ووقف العمليات العسكرية في قطاع "حماس"مع حركة المقاومة اإلسالمية " مباشرة
  .غزة

، "إن إسرائيل ال تقر بوجود مثل هذه التفاهمات مع حماس"ونقلت اإلذاعة العبرية، عن المصادر قولها 
إعادة األمور إلى نصابها الطبيعي في المنطقة، وفق على الرغم من أن الطرفين يسعيان حاليا إلى 

  .المصادر
على حماس أن تكف أوال عن إطالق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه "وأضافت المصادر 

  ".األراضي اإلسرائيلية ومن ثم توقف إسرائيل بدورها عملياتها العسكرية في غزة
بأ قيام ممثل األمين العام لألمم المتحدة في المنطقة، فيما تحفّظت المصادر ذاتها، على التعقيب على ن

  .روبرت سيري، بدور الوساطة بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الحتواء التصعيد
  12/4/2011قدس برس، 

  
   بتهويد البلدة القديمة بالقدسبدأاالحتالل : خاطر .28

، عن أن 11/4حسن خاطر، االثنين . قدس المحتلة دكشفت األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية في ال
المشروع اإلسرائيلي الرامي إلى تهويد البلدة القديمة في المدينة المقدسة، قد بدأت سلطات االحتالل بتنفيذ 

 خاطر خالل لقاء صحفي أنه يهدد أكدو. أولى مراحله وخطواته، ابتداء من األسوار واألبواب والشوارع
وكشف خاطر عن أن الوثيقة الكاملة التي أعدتها بلدية  .م داخل أسوار البلدة القديمة معل6000ََأكثر من 

االحتالل لتنفيذ هذا المشروع الخطير، تم إرسال نسخ منها إلى عدد من القيادات العربية، وعلى رأسهم 
، وأمين رئيس لجنة القدس الملك المغربي محمد السادس، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى

  .  فلسطينيةاتعام منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، إضافة إلى قياد
  11/4/2011، موقع فلسطين أون الين
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  2011منذ بداية   أمر هدم صهيوني بالقدس200: تقرير .29
 يقل  قالت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع إن سلطات االحتالل الصهيوني وزعت ما ال:القدس المحتلة

، تركّزت معظمها في )2011 ( أمر هدم في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري200عن 
 أعلنت نيتها مناقشة مخطط لبناء "اللجنة اللوائية "وأشار التقرير إلى أن ما تسمى .العيسوية وبيت حنينا

 2200 آخر لبناء ، وجبل أبو غنيم، ومخطط"بسغات زئيف" وحدات استيطانية في مستوطنتي 1608
 662 لمصادرة  جديداًكما ستناقش اللجنة مخططاً ."رمات شلومو"، و"تلة شعفاط"وحدة في مستوطنة 

 من أراضي الطور والعيسوية لصالح إقامة حدائق ومبان عامة وسياحية ضمن منحدرات جبل دونماً
ط القدس بالمخطط االستيطاني ، والذي يعتبر البوابة األولى لرب11093الزيتون الشرقية الذي يحمل رقم 

"E1" معاليه ادوميم" قرب مستوطنة".  
  11/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  بعد أن نبش مقابر الموتى الجيش اإلسرائيلي ينهي عملياته في عورتا: نابلس .30

 أنهت قوات االحتالل اإلسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في قرية عورتا شرق:  كفاح زبون- رام اهللا
نابلس، استمرت نحو شهر، اعتقلت خاللها فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وحققت مع آخرين، وفتشت 

 مستوطنين، بينهم 5 لعملية قتل "مجهول"منازل ومقبرة القرية، في إطار حملة كانت تبحث فيها عن منفذ 
ليون خالل العملية واعتقل اإلسرائي .11/3/2011 القريبة، في يوم "إيتمار"طفل رضيع، في مستوطنة 

  . فلسطينياً، بينهم فتاة55مئات الفلسطينيين، غير أنهم عادوا وأفرجوا عنهم، واستمروا باعتقال 
  يوما31ً، بعد )أمس(انسحبوا اليوم ": "الشرق األوسط"وقال فيس عواد، رئيس مجلس قروي عورتا لـ

  ."من العملية التي خربوا فيها حياتنا
: ، وقال عوادلجيش اإلسرائيلي، خالل عمليته، كان قد نبش قبور الموتى أيضاًواكتشف الفلسطينيون أن ا

  ." أشهر7 لطفل يبلغ من العمر  يحوي على قدم أحد المصابين بمرضى السكري، وقبراًنبشوا قبراً"
  12/4/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  شجارهمأ ويقتلعون فلسطينيين الأراضيالمستوطنون يسيطرون على : الضفة الغربية .31

واصل المستوطنون اليهود، أمس، مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في :  يوسف الشايب- رام اهللا
 في طوباس، حيث أقدم المستوطنون على الضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار زيتون، خصوصاً

لمضارب البدوية وقال رئيس مجلس قروي المالح وا .زراعة الزيتون في األراضي التي استولوا عليها
عارف دراغمة، إن ملكية هذه األراضي تعود للمواطنين الفلسطينيين من سكان قرية عين البيضاء 

  .في األغوار الشمالية" خلة حمد"القريبة وهم يحملون أوراق طابو تثبت ملكيتهم لها في منطقة 
لكاتهم في بلدة بيت أمر وفي الخليل، اعتدت قوات االحتالل ومستوطنون على مواطنين فلسطينيين وممت

كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جنود وشرطة  . شجرة زيتون45شمال الخليل، واقتلعوا أكثر من 
خطوا شعارات ، واالحتالل اإلسرائيلي، أمس، مقبرة الخليل، المحاذية لشارع الشهداء وسط المدينة

رميدة وسط الخليل، أن المستوطنين وذكر هاشم العزة الذي يقطن في تل ال .عنصرية على جدرانها
  .ينتشرون بكثافة في منطقة تل الرميدة، ويقومون برفع أعالمهم وخط شعاراتهم على الجدران

وفي سلفيت، اقتلعت قوات االحتالل أشجار زيتون، غرب بلدة ديراستيا، التي أفاد رئيس بلديتها نظمي 
 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن قاسم 19سلمان، أن جرافة عسكرية ترافقها قوة عسكرية اقتلعت 

  .وأوضح أن المستوطنين أغرقوا مدخل وادي قانا بالمياه العادمة. ناصر منصور، وصادرتها
  12/4/2011الغد، عمان، 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     2113:         العدد       12/4/2011 الثالثاء :التاريخ

  
   في سجون السلطة في الضفة سياسياً معتقال420ًأكثر من : منظمة حقوقية .32

عدد المختطفين في " في سجون الضفة الغربية أن لجنة أهالي المختطفين السياسيينذكرت  :رام اهللا
  محرراً أسيرا300ً، بينهم أكثر من  مختطفا420ً ما زال يتجاوز )الفلسطينية (سجون األجهزة األمنية

  ".، موزعين على مختلف سجون الضفة محكوما100ًو
ن وضرورة مساندة وطالبت اللجنة بإنهاء ملف االعتقال السياسي واإلفراج الفوري عن جميع المختطفي

  .الشباب المعتصمين شعبيا وإعالميا قبل تدهور حالتهم الصحية
  11/4/2011قدس برس، 

  
   في رام اهللا للمطالبة بصون الحريات ووقف االنتهاكاتمئات الفلسطينيين ينظمون اعتصاماً .33

، دعت إليه 11/4 وسط مدينة رام اهللا، عصر يوم االثنين  نظم مئات الفلسطينيين اعتصاماً:رام اهللا
المنظمات األهلية الفلسطينية، والحراك الشبابي المستقل للمطالبة بصون الحريات الشخصية والعامة، 

ورفع المشاركون في االعتصام، شعارات تطالب بوقف  .ووقف االنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون
  .اماالعتقال السياسي، ووقف حمالت التحريض، وتطلب بالوحدة وإنهاء االنقس

شعوان جبارين، بسن قوانين وتشريعات واضحة تحرم التعذيب " الحق"طالب مدير عام مؤسسة و
  .واالعتقال السياسي التعسفي، وتحاكم من يرتكبه

  11/4/2011قدس برس، 
  

  حملة فلسطينية دولية تستنكر استمرار االحتالل في إجراءات تشديد الحصار على غزة .34
، بشبكة المنظمات األهلية "ة الدولية لفك الحصار عن قطاع غزةالحملة الفلسطيني" استنكرت :غزة

الفلسطينية، بشدة مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري، ومنع إدخال 
ي بيان مكتوب وحذرت الحملة، ف .البضائع والمساعدات اإلنسانية من خالله لليوم السادس على التوالي

نسخة عنه، من تداعيات استمرار إغالق المعبر على الواقع اإلنساني واالقتصادي " قدس برس"وصل 
  ". في قطاع غزةالمتدهور أصالً"

  11/4/2011قدس برس، 
  

   في غزة ومواد أساسيةأزمة غاز وكهرباء .35
أزمة الكهرباء وغاز ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  12/4/2011 الحياة، لندن، نشرت

الطهو في قطاع غزة تفاقمت بعدما تعطلت ثالثة خطوط رئيسية ناقلة للتيار الخميس الماضي بسبب 
  . معبر كرم أبو سالم التجاري الرئيسي لليوم السابع على التواليوإغالق، اإلسرائيليالعدوان 

ة ووسط القطاع وجنوبه  التي تغذي مدينة غز"إسرائيل"وأصيبت بأعطال الخطوط الموجودة داخل 
  . ميغاوات تبيعها تل أبيب لشركة توزيع الكهرباء في القطاع120 ميغاوات، من أصل 36 بحوالي

تم استهداف "الحياة أنه جريدة وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في شركة التوزيع جمال الدردساوي ل
ولفت  ."، إال أنه تم إصالحها)اوات ميغ17بحوالى (الخطوط المصرية المغذية لمدينة رفح أيضاً 

  .، خصوصاً القطاعين الصحي والبيئةاإلنساني األثر السلبي النقطاع التيار على الوضع إلىالدردساوي 
 رئيس جمعية شركات محطات الوقود في ، أنغزة من 12/4/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

 غاز الطهي نتيجة استمرار إغالق سلطات  منقطاع غزة محمود الشوا أكد أن القطاع يخلو تماماً
  .االحتالل المعبر التجاري الوحيد الذي يزود غزة بالبضائع والسلع األساسية
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أكدت وزارة االقتصاد الوطني بغزة يوم االثنين وجود نقص في السلع األساسية بغزة خالل الربع األول و
عظم المواد واالحتياجات االقتصادية والسلع  جراء مواصلة االحتالل اإلسرائيلي لمنع إدخال م2011لعام 

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها أن ما تم إدخاله إلى قطاع غزة . التموينية والغذائية لقطاع غزة
  . طن45000 في حين أن االحتياج الفعلي للمواطنين هو  طنا14760ً من الدقيق بلغ 2011عام 

  
  عمد استهداف مصادر مياه الشرببلدية غزة تتهم االحتالل اإلسرائيلي بت .36

اتهمت بلدية غزة قوات االحتالل بارتكاب :  جمال جمال وكاالت األنباء، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
وقالت دائرة . جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضد اإلنسانية باستهداف مصادر مياه الشرب في مدينة غزة

بات االحتالل قصفت خزان المنطار في منطقة القبة المياه في بلدية غزة في بيان صحفي أمس إن دبا
وذكرت أن قذيفة مدفعية سقطت داخل الخزان الذي يبلغ . الذي يغذي المناطق الشرقية في حي الشجاعية

 إلى مناطق "6" ضخ المياه من بئر الشجاعية وإيقاف مترا ما أدى إلى تلويث مياه الخزان 12ارتفاعه 
وأشارت البلدية الى أنها بدأت بضخ مياه الشرب  .مة مياه في المنطقةشرق حي الشجاعية ما تسبب بأز

للمناطق الشرقية في حي الشجاعية عن طريق بئر آخر للتخفيف من أزمة المياه في تلك المناطق التي ال 
  .زالت تعاني من نقص شديد في مياه الشرب

  12/4/2011الدستور، عمان، 
  

   رغم فقدانه البصر فلسطينياًاًمصلحة السجون اإلسرائيلية تعزل أسير .37
 استنكر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان عزل األسير عباده سعيد بالل من مدينة :رام اهللا

وقال فؤاد  . إلى أنه يعاني من فقدان البصر بشكل كاملنابلس في عزل السبع لمدة ستة أشهر، مشيراً
 تم إعادته للتحقيق قبل عام، وتم اعتقال زوجته 2002ذ الخفش مدير مركز أحرار، أن عباده المعتقل من
 عاما، من 65كما تم اعتقال والدته التي يتجاوز عمرها . نيللي الصفدي، من أجل الضغط علي زوجها

أجل الضغط عليه واعتقال شقيقة عمر وإخضاعه للتحقيق كما تم اعتقال ابن شقيقه سعيد وابن شقيقته 
الكبير والتحقيق معه، مضيفا أن لألسير شقيقين محكومين بالمؤبد معتقلين أسيد ومن ثم استدعاء شقيقه 

  .منذ ما  يزيد عن الخمسة عشر عاماً
  11/4/2011قدس برس، 

  
  ناشطون يطالبون بحملة دولية لنصرة األسرى .38

 في سجون األسرى تنظيم حملة دولية لنصرة قضية إلىدعا حقوقيون وسياسيون :  حامد جاد-غزة 
 لم ترتق إلى مستوى تضحيات إنهامنتقدين الجهود الفلسطينية على هذا الصعيد، وقالوا االحتالل، 

وطالب متحدثون في ندوة نظمتها أمس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في مدينة غزة  .األسرى ومعاناتهم
سرى بعنوان واقع األسرى في سجون االحتالل بإطالق حمالت محلية ودولية من أجل تحريك قضية األ

  .واختراق الرأي العام العالمي لنصرتها
وكشف النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهال عن إصابة عدد كبير من األسرى في سجون االحتالل 

من مجموع الشهداء األسرى  % 26بأمراض مزمنة وأن بعضهم يعانون من مرض فقدان الذاكرة وأن 
 طفالً فلسطينياً في سجون 225 إلى وجود وأشار . توفوا جراء اإلهمال الطبي202البالغ عددهم 

  . عاما16ً تحت سن الـ38 عاماً، و18 إلى 16 قاصراً تتراوح أعمارهم بين 187االحتالل، بينهم 
ممثل لجنة األسرى لدى القوى الوطنية واإلسالمية بسام حسونة إلى أن عدد األسرى المرضى وأشار 

  .مقيمون بشكل دائم في مشفى سجن الرملة أسيراً 40 أسير، منهم 1400بأمراض مزمنة بلغ 
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  12/4/2011الغد، عمان، 
  
  

  "البجروت" في مستحقي االرتفاعالفجوة بين الطالب العرب واليهود قائمة رغم  .39
 عرباً) البجروت(قالت وزارة المعارف اإلسرائيلية إنه حصل ارتفاع في نسبة مستحقي شهادة الثانوية 

ع العام الماضي، حيث وصلت النسبة في السنة الدراسية الحالية إلى ، بالمقارنة م%2.2 بنسبة ويهوداً
، بيد أن المعطيات تؤكد أن الفجوة ال تزال قائمة بين الطالب العرب واليهود حيث تصل إلى 48.3%

، %82.3وتشير معطيات الوزارة إلى نسبة الطالب في صفوف الثواني عشر وصلت إلى  %.26
، في حين وصلت نسبة مستحقي شهادة %73.7نات البجروت إلى ووصلت نسبة المتقدمين المتحا

 عاما، والذي يصل إلى نحو 17وتتصل هذه المعطيات بعدد الشباب في جيل  %.48.3إلى " البجروت"
 ألف طالب من اليهود 16 طالب من القدس المحتلة، ونحو 5,700 ألفا، يضم، بحسب الوزارة، نحو 120

  .يدرسون في مدارس ال يتقدم طالبها المتحانات البجروتوالذين ) الحريديين(المزمتين 
ويشير تحليل النتائج إلى وجود فجوات كبيرة في نسبة مستحقي شهادة البجروت، حيث تبين أن النسبة 

غير "، في حين وصلت النسبة بين ما تصنفه الوزارة %64.6وسط الطالب اليهود قد وصلت إلى 
 العرب وبدو"زارة المعارف العرب في الداخل إلى ثالث فئات؛ وتقسم معطيات و %.38.3إلى " اليهود

  .على التوالي% 47.1و % 28.2و % 39.3، حيث كانت النتائج "النقب والدروز
  11/4/2011، 48موقع عرب 

  
  احتجاج في األونروا بعد فصل معلمين: غزة .40

في غزة تلبية لدعوة  األونرواعلقت الدراسة أمس لمدة ساعتين في مدارس وكالة : حامد جاد - غزة
وامتنع نحو  . على  قرارات صدرت عن الوكالة بحق عدد من المدرسينأطلقها اتحاد الموظفين احتجاجاً

 عن الدراسة في غزة في إضراب جزئي عن التعليم حيث األونروا ألف طالب وطالبة في مدارس 250
 د دعا إلى إضراب شامل غداًأعلن سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث أن االتحا

 ولفت الهندي إلى أن اإلضراب المذكور يأتي احتجاجاً . في غزةاألونروافي جميع مؤسسات " األربعاء"
على قرارات فصل وتوقيف عدد من الموظفين بحجة خوض بعضهم في إشكاالت تم الفصل فيها من قبل 

 لم تأخذ األونروام للعمل إال أن إدارة القضاء الذي اصدر قراره بتبرئة الموظفين ما تطلب إعادته
  .بقرارات القضاء الفلسطيني وواصلت توقيفهم وفصلهم من العمل

  12/4/2011الغد، عمان، 
  

  "حتى تلبية مطالبه"اتحاد المقاولين يهدد باالعتصام أمام مقر الحكومة : رام اهللا .41
لمحتلة بالدعوة إلى مسيرة خالل األسبوع  هدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الضفة الغربية ا:رام اهللا

حتى "الحالي أمام مقر الحكومة التي يرأسها سالم فياض في رام اهللا، يليه اعتصام متواصل، ليالً ونهاراً، 
إن المقاولين الفلسطينيين : "وقال نقيب المقاولين في الضفة عادل عودة ".تلبي الحكومة مطالب المقاولين

تيجة تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم صرف مستحقاتهم في مواعيدها المحددة في في حالة انهيار كامل، ن
  .العقود، والتي تقدر بماليين الدوالرات

  11/4/2011قدس برس، 
  

   في برج البراجنة يعانون من اضطراب في الصحة النفسية الفلسطينيينثلث الالجئين: لبنان .42
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منظمة الصحة العالمية تعرف ، أن سعدى علوهها نقالً عن مراسلت 12/4/2011فير، بيروت، السنشرت 
حالة من العافية التي تسمح للفرد بتحقيق قدراته والتعامل مع ضغوطات "الصحة النفسية والعقلية بأنها 

ووفقاً  ."ليست مجرد انعدام المرض"، مؤكدة أنها "الحياة اليومية والعمل بإنتاجية تمكنه من إفادة مجتمعه
 إلى معاييرها المعتمدة في تقييم الصحة النفسية للفرد والجماعات، ولية، واستناداًلتعريف المنظمة الد

واحداً من كل ثالثة بالغين في مخيم "أعلنت منظمة أطباء بال حدود والجامعة اللبنانية األميركية أمس أن 
والرقم هو  ."برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين في بيروت، يعاني من اضطرابات في الصحة النفسية

جزء من مجموعة معطيات أبرزتها نتائج دراسة استقصائية أجرتها المنظمة والجامعة في المخيم 
ومحيطه، بهدف تحديد كيفية تحسين الخدمات للمجتمع في المستقبل، نظراً للنقص السائد في خدمات 

  .الصحة النفسية الموجودة حالياً
 من الذين شخصوا أنهم يعانون من اضطراب الصحة %96ولعل أهم ما توصل إليه البحث هو أن نسبة 

  .النفسية، أو من الذين يعتبرون بحاجة إلى الدعم النفسي، لم يحصلوا على الخدمات المختصة المناسبة
وتُبرز الفجوة ما بين المعاناة من اضطرابات نفسية وبين إمكانية الحصول على مساعدة مختصة، إهمال 

 وحتى اليوم، إذ اقتصرت خدمات األونروا على تقديم 1948نذ نكبة العام الصحة النفسية للفلسطينيين م
الخدمات األساسية، من صحية وتربوية وتوزيع بعض المساعدات، على حساب الذيول النفسية لتهجير 

  .الفلسطينيين من وطنهم، وتشتيتهم في بقاع األرض
االكتئاب في هذه البيئة يعد "أن ) محيطهمخيم البرج و(وتؤكد المنظمة في تقرير أعدته عن منطقة عملها 
  .")ممن تمت معاينتهم(أمراً شائعاً جداً حيث يصيب ثلث المرضى تقريباً 

 194 أسرة، ما أنتج 283 من البالغين الذين يعيشون في 748وتستند نتائج البحث على مقابالت مع 
انون من اضطراب نفسي واحد على  من سكان المخيم يع%29وتشير النتائج إلى أن نسبة . تقييماً نفسياً

) %13(، تليها اضطرابات القلق )%21(األقل، وتشمل االضطرابات األكثر شيوعاً اضطرابات المزاج 
وتتالقى نتائج الدراسة مع نتائج أكدتها دراسات سابقة، تظهر ارتفاع معدل انتشار  ).%3(والذهان 

  .روا، والجامعة األميركية في بيروتالمحن واضطرابات الصحة النفسية، نفذتها وكالة األون
 منظمة أطباء بال حدود ، أنقاسم. قاسم س نقالً عن مراسلها 12/4/2011األخبار، بيروت، وأضافت 

منهم من اضطراب % 23من أبناء مخيم برج البراجنة يعانون االكتئاب، فيما يشكو % 33اكتشفت أن 
  . من اضطراب الشخصية%4من الصرع و% 5و) توهمات(من الذهان % 20القلق، و

 380أوغوستو يوسا كيف ازدادت نسبة المرضى الجدد الذين قصدوا عيادات الجمعية من . وعرض د
أما عن االستشارات التي قدمت للمرضى في عام . 2010 مريضاً في 780، إلى 2009مريضاً في عام 

  .5725 إلى 2010، ووصلت في عام 2298 فقد بلغت 2009
  

  الثقافة تدعو إلى تفعيل الحراك الثقافي في القدس وضواحيهاوزيرة : رام اهللا .43
دعت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي إلى وضع آليات وأجندة تعنى بتفعيل الحراك الثقافي بمدينة : رام اهللا

القدس وضواحيها، لمواجهة محاوالت االحتالل تغيير الطابع الديني والثقافي لمدينة القدس والتي تتعرض 
وسائل في طرد أهلها منها، ومصادرة منازلهم وممتلكاتهم وفرض الضرائب العالية وسرقة ألبشع ال
وأكدت خالل لقائها في رام اهللا، أمس، وفداً من مركز المنتدى الثقافي في بيت عنان، ضرورة  .آثارها

مج ثقافية أخذ المؤسسات المقدسية زمام المبادرة في تفعيل الحراك الثقافي المقدسي، من خالل خلق برا
تستهدف الشباب المقدسي، السيما إقامة المهرجانات الثقافية، والندوات الشعرية والمسابقات الثقافية، التي 

  . زيادة الوعي للشباب في التمسك باألرض والحفاظ على هويتها الثقافية والدينيةإلىتهدف 
  12/4/2011 رام اهللا، األيام،
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  ع لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويضتطلق حملة المليون توقي" حق العودة" .44

أعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في االردن عـن انطـالق حملـة                 : عمان
وتهـدف   .المليون توقيع على وثيقة اعالن تأكيد حق الشعب العربي الفلسطيني في العـودة والتعـويض              

مسك الشعب الفلسطيني بحقه العادل في العودة إلى دياره التي شرد منهـا             الحملة إلى إعادة التأكيد على ت     
  . ورفض التوطين والوطن البديل وكل المؤامرات التي تهدف إلى إسقاط حق العودة1948عام 

  12/4/2011، الدستور، عمان
  

     حالة يوميا 500المستشفى الميداني األردني في رام اهللا يتعامل مع  .45
تعامل المستشفى الميداني االردني في مدينة رام اهللا امس االثنين مـع            :  محمود الفروخ  - بترا   -رام اهللا   

وقـال   .اكثر من خمسمئة مريض فلسطيني جاؤوا من كافة المدن والقرى والمخيمات المحيطة بالمدينـة             
ومي مع  في رام اهللا اننا نتعامل بشكل ي      ) بترا(مدير المستشفى الدكتور حامد المهيرات في حديث لمراسل         

 حالة ويوجد في المستشفى مختبرات وعيادة طوارئ وعيادات باطنيـة ونـساء وأطفـال               500 - 400
  .وصيدلية

  12/4/2011، الدستور، عمان
  

    " أسطول الحرية بالرواية األردنية" تنهي إعداد الفيلم الوثائقي "شريان الحياة" .46
 ".أسـطول الحريـة بالروايـة األردنيـة       "ثائقي  نهت لجنة شريان الحياة األردنية إعداد الفيلم الو       أ: عمان

ويتحدث الفيلم عن مشاركة الوفد األردني في رحلة أسطول الحرية األول في أيار من العـام الماضـي،                  
  . ويتزامن عرضه مع استعدادات اللجنة لألسطول الثاني الذي سيطلق منتصف الشهر المقبل
  12/4/2011، الدستور، عمان

  
   شهرينلمدة المواجهة القادمة تل ابيب بمئة صاروخ يومياًبيضرب حزب اهللا س: الموساد .47

التي تواصـل صـحيفة   ، )ويكيليكس(اشارت احدى وثائق موقع التسريبات : الناصرة ـ زهير اندراوس 
، الجنـرال عـاموس     )امان(الى ان رئيس شعبة االستخبارات العسكرية       ،  العبرية نشرها يوميا  ' هآرتس'

ئيس االمريكي لشؤون االمن الداخلي ومكافحة االرهـاب، فرانـسيس فراغـوس            يدلين، قال لمساعد الر   
، بان هناك خليطا من االدلة، ليست ادلـة دامغـة، علـى ان          2006) نوفمبر(توانسند، في تشرين الثاني     

 عن وجود نيات سورية لتزويد حزب اهللا بصواريخ          كما كُشف  .سورية تواصل امداد حزب اهللا باالسلحة     
  .كيميائيةتحمل رؤوسا 

وبحسب وثيقة ثالثة نشرتها الصحيفة االسرائيلية، حذر رئيس مركـز االبحـاث الـسياسية فـي وزارة                 
 الف صاروخ في المنطقة الواقعة جنوبي       20الخارجية االسرائيلية، نمرود باركان، من امتالك حزب اهللا         

  .نهر الليطاني
ر ان حزب اهللا يمتلـك اسـلحة قـادرة علـى             الى ان شعبته تقد     إسرائيلي وفي هذا السياق، اشار ضابط    

استهداف مروحيات وطائرات من دون طيار، كما تعتقد ان صواريخ الحزب المتوسطة المدى باتت اكثر               
وخلص الضابط الى القول ان المفاجاة التي وعـد         . دقة، ما يسمح له بمهاجمة اهداف محددة في تل ابيب         

كون هجوما صاروخيا يستهدف المنـشأة النوويـة فـي          بها نصر اهللا في حال اندالع حرب اخرى قد ت         
  .ديمونا

قال ضـابط فـي   ، 2009وفي اجتماع ثانٍ عقد بمشاركة مسؤولين من تل ابيب وواشنطن منتصف العام   
 الـى   400 ان الحزب سيحاول اطالق      لضباط بالجيش األمريكي  ) االستخبارات الخارجية (جهاز الموساد   
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ن بينها مائة صاروخ ستستهدف تل ابيب، مشيرا الى ان الحـزب             صاروخ يوميا على اسرائيل، م     600
  .سيحاول الحفاظ على الوتيرة ذاتها من االستهداف لشهرين على االقل

وكشفت الوثائق ايضا النقاب عن ان رئيس هيئة االركان العامة السابق، الجنرال غابي اشكنازي، ابلـغ                
ب ان حزب اهللا اصبح جيـشا صـغيرا وان ترسـانته    وفداً من الكونغرس االمريكي اجتمع به في تل ابي       

  . الف صاروخ40الصاروخية تعد 
 12/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   هي العدو"إسرائيل"إجماع لبناني على أن : وزير االقتصاد .48

كد وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، خالل استقباله السفير الفلـسطيني عبـد اهللا عبـد اهللا فـي                   
اللبنانيين على اختالف تنوعهم السياسي، يجمعون على أن إسرائيل هي العدو الوحيد للبنان             "ن  طرابلس، ا 

إعادة استنهاض الوعي العربي في مواجهة إسرائيل، التي تزرع الفتنة          "ودعا إلى    ".وللفلسطينيين وللعرب 
 ".لشعب الفلسطينيفي الدول العربية، وتشتت قوة العرب لتكون الساحة مفتوحة أمامها لتستفرد بضرب ا

  12/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  الجيش المصري يتعامل مع الكيان الصهيوني كدولة معادية": ويكيليكس" .49
عن برقية تم إرسالها من السفارة األمريكية في الكيان الصهيوني          " ويكيليكس"كشف موقع   : القدس المحتلة 

 المصري بأنه ما زال يتعامل مـع الكيـان          ، تحمل موقفًا صهيونيا تجاه الجيش     2005إلى واشنطن عام    
   .كدولة معادية

فقد جاءت البرقية في أعقاب اجتماع عقد       ) 4-11(اليوم اإلثنين   " هآرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      
بين رئيس المكتب السياسي األمني في وزارة الجيش عاموس جلعاد، مـع أحـد            " تل الربيع "في تل أبيب    

، وجرى في شهر أيلول عام      "اليزابيث ديبل "األمريكية لشؤون الشرق األوسط     كبار المسئولين بالخارجية    
2005.  

 ولكن كيفية تعامل الجيش المـصري       ،"إسرائيل"أنه ال يوجد رغبة لدى مصر بمهاجمة        إلى  وأشار جلعاد   
اصة كدولة معادية، وهذا األمر يثير القلق خ      " إسرائيل"مع تدريباته تشير بشكل واضح إلى أنه يتعامل مع          

  .  وأسلحة أمريكية16ألنه يمتلك طائرات إف 
جلعاد ادعى أنه بحث الموضوع مع رئيس جهاز االسـتخبارات المـصري عمـر              «وتابعت البرقية إن    

لهذه األسباب إسرائيل مهتمة بإجراء حوار استراتيجي مع        «ولفت إلى أنه    . »سليمان، لكن من دون فائدة    
جلعـاد قـال إن المـصريين       «وأضافت إن   . »يجية في المستقبل  مصر، الستخدامه أساساً لشراكة استرات    

يريدون إجراء حوار، لكنهم ال يريدون إرسال وفد رفيع المستوى لزيارة إسرائيل، وذكر أنه دعا مرات                
طنطاوي وقائد سالح الجو، لكنهما عارضا دائمـاً زيـارة          ) محمد حسين (عديدة وزير الدفاع المصري     

  .»إسرائيل
  12/4/2011 ،األخبار، بيروت

 
   المصالحة الفلسطينية علي رأس أولوياتنا : العربي .50

 مع وفد من مركـز كـارتر لتـسوية     ,  أمس , جتمع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية   إ  : محمود النوبي 
 دورها في تيسير مهمة المركز في أثناء عملية المرور من           ى حيث قدم الوفد الشكر لمصر عل       , النزاعات
   .  غزةوإلي قطاع
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مشيرا الي أن مصر    , ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة      , خالل اللقاء , وأكد العربي 
التي تصب في مصلحة الشعب     , حريصة علي االتصال بجميع األطراف من أجل الوصول الي هذه الغاية          

  .الفلسطيني
  12/4/2011، األهرام، القاهرة

 
  على سوريا رعاية الحوار الفلسطيني الداخليمصر لم تعرض ": معا"مصادر لـ .51

أكدت مصادر مطلعة، أن جمهورية مصر العربية لم تعرض على سوريا رعاية الحوار الفلسطيني              : غزة
  .الداخلي

إن مصر ستبقى تجرى اتصاالتها مـع كـل         ": "معا"وقال المصدر الذي رفض الكشف عنه اسمه لوكالة         
 مضيفا أن مصر بذلت جهدا كبيرا إلتمام المصالحة، وأنها لن تترك            اإلطراف إلنهاء االنقسام الفلسطيني،   

  .وأشار المصدر إلى أن مصر مكلفة من جامعة الدول العربية، إلنهاء هذا الملف ".هذا الملف
إن مصر رشحت سورية الستضافة جلـسات       : "على لسان مصادر فلسطينية   : وكانت الحياة اللندنية قالت   

اس وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول المـصالحة، نظـراً            الحوار بين حركتي فتح وحم    
  ".ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار

انه واثناء اللقاءات التي تجرى في مصر، طالب البعض باشراك سوريا في ملف             : وقالت مصادر مطلعة  
  .في انجاح المصالحة الفلسطينيةالمصالحة الفلسطينية، مشيرا ان مصر رحبت باي جهد عربي يساعد 

  .الى ان ظروف سوريا تجعلها تنكفئ لوضعها الداخلي وتتابع اصالحاتها الداخلية: واشار المصدر
  12/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   عن جرائمها ضد الفلسطينيين"إسرائيل"السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لكف  .52

 المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للـضغط علـى            دعت السعودية، أمس،  : الرياض
 للكف عن جرائمها المتواصلة وحربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة القصف الجوي             "إسرائيل"

  .واألرضي على قطاع غزة
لك عبـد   واستنكرت السعودية، في بيان لمجلس الوزراء عقب انعقاده برئاسة خادم الحرمين الشريفين الم            

اهللا بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض، أمس، القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية لبنـاء مئـات                  
  .الوحدات السكنية في القدس الشريف

  12/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   الفلسطينياالنقسامشيخ األزهر يحذر من استمرار  .53
 استعداد األزهـر   , كبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر أبدي فضيلة اإلمام األ : كتب ـ محمد عبدالخالق 

  , الشريف للقيام بمبادرة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام في الـصف الفلـسطيني              
   . محذرا من استمرار حالة االنقسام بين فتح وحماس

تتخذها , النشقاقات بين الفلسطينيين  وأكد شيخ األزهر وجود مخططات إسرائيلية لتوسيع هوة الخالفات وا         
جـاء ذلـك    . إسرائيل كذريعة لوقف المفاوضات واستمرار إهدار الحقوق الفلسطينية والعدوان علي غزة          

  . خالل استقباله أمس للدكتور محمود الزهار القيادي بحركة حماس ووزير خارجية فلسطين السابق
  12/4/2011، األهرام، القاهرة

  
  ق فلسطين وتتلمذت على حبها منذ الصغرعشأ: حاكم الشارقة .54
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أعرب الشيخ الدكتور سلطان ألقاسمي حاكم إمارة الشارقة خالل استقباله الوفد           :  امجد العمري  –الشارقة   
الفلسطيني المشارك في أيام الشارقة التراثية مجددا عن دعمه للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وذلك               

فقد قام فهد أبو الحاج مدير مركز ابو جهاد لـشؤون           . يرات واالسرى خالل تسلمه هدية رمزية من االس     
الحركة األسيرة بتسليم الشيخ ألقاسمي مجسماً لقبة الصخرة المشرفة من صنع األسرى باسـم األسـرى                

كما قامت فداء ابـو شـلبك رئيـسة         . ?سري نسيبة  .د.ومؤسسات القدس وجامعة القدس وعلى رأسها أ      
ية الفلسطينية مقدمـة مـن      ت بتسليم الشيخ القاسمي قطعة من المطرزات التراث       جمعية االسيرات المحررا  

وأكد الشيخ القاسمي انه يعشق فلسطين وانه تتلمذ على حبها منذ الصغر مشيراً الى اهتمامه                .؟األسيرات
  .بكافة الوثائق الخاصة بفلسطين التي جمعت في كتاب خاص صدر حديثاً

  12/4/2011، القدس، فلسطين
  

   غزةقطاع على "إسرائيل"يزيا قلقة إزاء اعتداءات مال .55
علـى  ” اإلسرائيلية“العسكرية  ” االعتداءات“أعربت ماليزيا، أمس، عن قلقها العميق إزاء        : )آي.بي  .يو  (

عن وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان إعرابه عـن         ” برناما“ونقلت وكالة األنباء الماليزية     . قطاع غزة 
وقال أمان ان الهجمات أسفرت عن مقتل عدد        . على غزة ” اإلسرائيلية“بب االعتداءات   قلق بلده الشديد بس   

من المدنيين، وإذا لم تتوقف فإنها ستؤدي إلى دمار أكبر وتزايد أعداد القتلى، وبخاصـة فـي صـفوف                   
ماليزيا تحث كل األطراف المعنيـة علـى االمتنـاع عـن أي عمـل         “وشدد على أن    . المدنيين بالقطاع 

زي، وتدعو المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية للشرق األوسط، إلى التدخل بسرعة وبشكل             استفزا
  . ””إسرائيل“حاسم إلقناع 

  12/4/2011، الخليج، الشارقة
  

   فوق غزةالطيران اإلسرائيليحظر لطريق التحرك العربي باتجاه مجلس األمن تقطع فرنسا  .56
 الطريق على التحرك العربي باتجاه مجلـس األمـن بـشأن             لمحاولة قطع  ، أمس ،عمدت فرنسا  :رام اهللا 

  .فرض حظر على طيران االحتالل الحربي فوق غزة
وفي باريس، قالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية كريستين فاج خالل مؤتمر صحافي رداً على سـؤال        

 الصادر عن   1860إن القرار   “لمعرفة إن كانت باريس تدعم طلب الجامعة العربية بشأن فرض الحظر،            
يؤمن اإلطار المناسب لتطبيـق هدنـة       ) 2008كانون الثاني   / في التاسع من يناير   (مجلس األمن الدولي    

  .”دائمة
12/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
  األحداث المتسارعة في الشرق األوسط تستوجب تحقيق تقدم سريع في عملية السالم: بلير .57

األحـداث  "لرباعية في الشرق األوسـط تـوني بليـر، إن           قال مبعوث اللجنة ا   :  وليد عوض  -رام اهللا   
  ".المتسارعة في الشرق األوسط تستوجب تحقيق تقدم سريع في جهود تحريك عملية السالم

اإلخبارية، أهمية تحديد تجاه عملية السالم لمعرفة ماذا نريـد          " سي إن إن  "وأكد بلير في مقابلة مع شبكة       
 يكمن في فهم أن الطريق الوحيدة هي التقدم نحو إقامـة دولـة   وكيف ننجز ذلك، مشددا على أن الجوهر 

  ".أمن إسرائيل"فلسطينية مستقلة، موضحا أن تحقيق ذلك سيوفر أيضا 
إسرائيل تتعامل مع أوضـاع ال يمكـن        : "وحول انعكاس التغييرات في المنطقة على إسرائيل، قال بلير        

صري السابق حسني مبارك سـواء اختلفـت أو         التنبؤ بها على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس الم          
  ".اتفقت معه

12/4/2011، القدس العربي، لندن  
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  االعتراف بالدولة الفلسطينية حاجة أخالقية بالنسبة إلينا: وزير خارجية األوروغواي .58

لـى لبنـان     خالل زيارته علـى رأس وفـد إ         وزير خارجية األوروغواي يوم أمس     قال: مارلين خليفة 
أوال، كان  : " بالدولة الفلسطينية   االعتراف األسباب التي حدت األوروغواي الشهر الماضي     عن  " السفير"لـ

 أقمنـا   1947 الصادر عن األمم المتحدة، ومنذ العام        181هذا الموقف ضروريا جدا، نحن نؤمن بالقرار        
لمنطقـة،  عالقات ممتازة مع دولة إسرائيل، لكن ذلك وحده لم يسهم في تقدم مهم في عملية السالم فـي ا              

ألن هذا السالم ينبغي أن يقوم على أسس عادلة ومفاوضات متساوية بين الطرفين، مع احترام متبـادل،                 
بالطبع، لدينا صداقة متينة مع إسرائيل، لكن في الوقت         . وهذا ما حدا بنا الى االعتراف بالدولة الفلسطينية       

وسط من دون شروط مـسبقة، وهـذا مـا          عينه نريد أن تكون لدينا مقاربة مباشرة للسالم في الشرق األ          
  ".سنعمل عليه بالتوازي مع أولوياتنا األخرى، وقد شكل االعتراف حاجة أخالقية ايضا بالنسبة الى بلدنا

ـ      األوروغواي طالما شعرت بأن لـديها دينـا للـدول          "إن  " السفير"وقال مصدر دبلوماسي مرافق للوفد ل
 ما أفـضى الـى      1947لتي أيدت تقسيم فلسطين العام      العربية، وخصوصا أنها كانت من ضمن الدول ا       
  ".نشوء دولة إسرائيلية من دون نشوء دولة فلسطينية

12/4/2011، السفير، بيروت  
  

  مريكية ويعتزم مقاضاة عريقاتسرب الوثائق الفلسطينية ينفي عالقته باالستخبارات األُم .59
 في شبكة الجزيرة، والمـشرف علـى        )الشفافية(نفى كاليتون سويشر رئيس وحدة ترانسبيرنسي        :لندن

 االسرائيلية نفى ان يكون قد عمل       -االوراق الفلسطينية التي جرى تسريبها حول المفاوضات الفلسطينية         
، وقال انـه عمـل كمحقـق جنـائي،          )ايه .اي .سي(في صفوف وكالة المخابرات المركزية االمريكية       

وال توجد  ) القسم الدبلوماسي االمني  (مريكية  وحارس شخصي للشخصيات الهامة في وزارة الخارجية اال       
  .اي عالقة بين هذه الوظيفة وعمله في قناة الجزيرة

واكد سويشر ان الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات السابق هو اول مـن اسـتخدم هـذه                  
سـاءة  المزاعم ضده، وهي ليست فقط مزاعم كاذبة وغير صحيحة، وانما ايضا محاولة للتشهير بـه واال               

ـ  . الى عمل وحدة الشفافية في شبكة الجزيرة       انه رفع دعـوى قـضائية      ' القدس العربي 'وكشف سويشر ل
  .ضد الدكتور صائب عريقات للتشهير به، واطالق مزاعم كاذبة حول عالقته باالستخبارات االمريكية

12/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

  "القبة" إلى "الجدار"من .. دولة الغيتو .60
   لرنتاويعريب ا

التي حققتها قبتها الفوالذية في » الباهرة«تستطيع إسرائيل أن تحتفل ما تشاء وكيفما تشاء، بالنجاحات 
ويستطيع جنراالتها الزعم بخيالء، بان اعتراض  ...التصدي لصواريخ حماس المنطلقة من قطاع غزة

سبحان اهللا، الصواريخ التي ...، أنقذ إسرائيل من كارثة إنسانية محققةوإسقاطهاسبعة صواريخ غراد 
ُأسقطت كانت وحدها ستفضي للكارثة أم تلك التي نجحت في تخطي القبة الفوالذية، فلم يترتب عليها 

  .شيء يذكر
من حلوقهم في مواجهة السيد حسن نصر اهللا » ستندلق«وال شك أن ألسنة جنراالت الحرب في إسرائيل 

كومة «ل له، أن ترسانتك الصاروخية ستصبح عما قريب ونظريته الردعية في قادمات األيام، وسيقا
وربما ينطبق الحال بدرجة أكبر ...، ال تساوي قيمتها ما ينفق عليها من أموال للصيانة والتخزين»خردة

  .على أحمدي نجاد وصواريخ إيران بعيدة المدى
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جح جدار الفصل ولقد سبق إلسرائيل أن احتفت منتشيةً، بنصر مماثل في الضفة الغربية عندما ن
العنصري، في تقليص عدد العمليات الفدائية ضد أهداف داخل الخط األخضر، واعتبرت ذلك نصراً 

، ليس بمقدور عاقل أن ينكر أثر التفوق التكنولوجي »والقبة» الجدار«وفي تجربتي ...عظيماً وفتحاً مبيناً
  .المقاومفي الحد من مستوى وسوية العمل الفلسطيني » البناء على األرض»و

هو نجاحها في كسر إرادة الشعب ...لكن ما لن تستطيع إسرائيل االحتفاء به، ال اليوم وال غداً أو بعد غٍذ
عند هذه النقطة بالذات، لن تكون هناك مزاعم ولن ...الفلسطيني واحتواء توقه الجامح للحرية واالستقالل

مرس فيه، وألزيد من مئة، مع عدو متفوق فالشعب الفلسطيني اختبر الصراع وت...تكون هناك احتفاالت
  .عليه في مختلف المجاالت، من دون ان تلين له قناة، أو تضعف له همة أو عزيمة

ومن يعد قليالً للوراء، إلى تجربة العمل الوطني الفلسطيني، يلحظ بسهولة، كيف استطاع الشعب 
) الدوريات(ما، من المقاومة عبر الحدود الفلسطيني ومقاومته، أن يتكيفا مع الظروف المتحولة من حوله

إلى المقاومة من الداخل، استهداف الجنود والمستوطنات والمنشآت، إلى ...وعمليات القصف المدفعي
من الخارج، براً وبحراً وجواً، مرورا بحرب االستنزاف اليومي عبر جبهة جنوب » العمليات النوعية«

وصوال إلى ) االستشهادية( عطفاً على العمليات االنتحارية لبنان وعمليات القصف المدفعي والصاروخي،
أو » جدار«وال أحسب أن طاقة الخلق واإلبداع الفلسطينية ستتوقف عند ....صواريخ غزة هذه األيام

  .»القبة«تنحني لسقف 
بنجاح تجربة القبة، ال تنطوي على قدر كبير من المبالغة » االحتفالية اإلسرائيلية«وفي ظني أن 

دعائية فحسب، بل وتسعى للتغطية على القلق اإلسرائيلي األعمق، من مغبة أن ينجح الشعب وال
أساليب أشقائه العرب ووسائلهم، فيقدم على إشعال فتيل انتفاضة جماهيرية » استعارة«الفلسطيني في 

طوفان عندها ال أدري كيف ستتعامل إسرائيل مع ...واسعة، ضد الجدار واالحتالل واالستيطان والقبة
ال أدري وال ....وأية وسائل ودفاعات ستستخدم في الرد على ثورة الشعب وغضبه...بشري كهذا

يدرون، كيف ستكون عواقب أي سلوك أحمق، على موقع إسرائيل وصورتها ومكانتها وعناصر التفوق 
  .التي تمتلكها

ة االحتالل واالستيطان عن دول» مخاطر نزع الشرعية«في إسرائيل، ثمة جدل يحتدم ومخاوف تندلع من 
هذا الجدل وتلك المخاوف مرشحان للتفاقم واالنتشار مع اتساع نطاق ثورات الحرية ...والعنصرية

والمؤكد أن ال صلة لهذه المخاوف بصواريخ حماس وال بالقبة ...واالستقالل في العالم العربي
 عن قهر إرادة الحياة عند المؤكد أن هذا الجدل نابع في االساس، من عجز إسرائيل...الفوالذية

الفلسطينيين، ومن الحدود الضيقة لما يمكن للقوة الغاشمة أن تنجزه على هذا الصعيد، ومن الضيق 
العالمي المتنامي من االستخدام المفرط للقوة اإلسرائيلية العمياء بغرض اسقاط الحقوق الوطنية المعترف 

  .بها للشعب الفلسطيني
تحييد «أكثر السناريوهات تفضيالً ونجاحاً هو ذاك الذي يترتب عليه، من منظور إسرائيلي، فإن 

ومن منظور فلسطيني، فإن قضية ...»صواريخ حماس وإبطال مفعولها ومنعها من امتالك أي أثر ردعي
الشعب الفلسطيني لن تتضرر أبداً من نتيجة كهذا، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد يجد هذا الشعب 

في شتى » المقاومة الرشيدة« أن الوقت قد حان الجتراح استراتيجية جديدة، تقوم على وقواه الوطنية
نزع «استراتجية ال تستهدف ...ميادينها العسكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية والحقوقية

لمشروعة عن إسرائيل فحسب، بل والتسريع في إنهاء احتاللها لألرض ومصادرتها للحقوق ا» الشرعية
  .أي المنظورين سينتصر: واأليام وحدها، كفيلة باإلجابة على سؤال...للشعب الفلسطيني
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  هاني المصري
عقد وفد الشخصيات الوطنية المستقلة سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين في القاهرة يوم األحد 

لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، فاجتمع الوفد بوزير الخارجية الدكتور نبيل العربي الماضي 
وبمسؤولين من جهاز المخابرات العامة، كما التقى الوفد أيضاً باألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو 

  .موسى
لحة أكثر في ضوء الثورات وقدم الوفد خالل لقاءاته مشروع وثيقة للمصالحة الوطنية، التي أصبحت م

العربية وتصاعد العدوان اإلسرائيلي، خصوصاً ضد قطاع غزة والقدس، وهو مشروع يأخذ األبعاد 
، ويقدم معادلة )اإلستراتيجية، والسياسية، واألمنية، واالقتصادية، والديمقراطية: (المختلفة إلنهاء االنقسام

 منه جميع الفلسطينيين منتصرين، وقضيتهم ، بحيث يخرج"ال غالب وال مغلوب"للحل على أساس 
منتصرة، ألن أي حل على أساس محاصصة فصائلي، أو تقاسم السلطة في الضفة وغزة، قد تخرج منه 

  .األطراف منتصرةً، بينما يكون الشعب الفلسطيني مهزوماً
 يناير العظيمة، 25وقدم الوفد التحيات الحارة والتهاني لمصر حكومةً وشعباً وقيادةً على انتصار ثورة 

التي فتحت الباب لتغيير وجه المنطقة، وإعادة مصر إلى مكانها ودورها الطبيعي، بما سيدعم القضية 
الفلسطينية بشكل أقوى، بوصفها القضية المركزية لألمة العربية، كما أن مصر الحرة والديمقراطية 

ل اإلسرائيلي االستعماري ستكون مع الحرية لشعب فلسطين ومع نضاله التحرري لدحر االحتال
االستيطاني العنصري وإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها من ممارسات األسرلة والتهويد، وإنجاز الحرية 

  .والعودة واالستقالل
لقد فتحت المتغيرات التي حدثت في مصر والمنطقة آفاقاً رحبةً أمام الفلسطينيين؛ إلنجاز حقوقهم 

ة التاريخية يمكن أن تضيع؛ إذا لم يسارع الفلسطينيون إلى إنهاء لكن هذه الفرص. وأهدافهم الوطنية
االنقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج سياسي ونضالي مشترك، قادر على استنهاض وتوحيد 

  .الشعب الفلسطيني مجدداً، داخل الوطن وخارجه، ومن مختلف ألوان الطيف السياسي
من التقدير العميق لدور مصر القومي والمركزي والحاضن وأكد مشروع الوثيقة على أنه انطالقاً 

للقضية الفلسطينية وفي رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني، واعتماداً على أن الحوار الوطني الشامل 
 إلى حكومة الوحدة 2006 إلى وثيقة األسرى عام 2005قطع شوطاً طويالً بدءاً من إعالن القاهرة عام 

تهاء بالورقة المصرية والحراك الشبابي والشعبي؛ فال بد من استئناف الحوار  وان2007الوطنية عام 
الوطني الشامل على أن يكون هذا الحوار من خالل مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في بيت العرب 

  :على النحو اآلتي) القاهرة(
  .أن يكون محكوماً بسقف زمني قصير يتفق عليه

  .ا الحوار السابقأن ينطلق من النقطة التي وصل إليه
  .أن يتركز الحوار على النقاط التي ال تزال عالقةً، سواء بسبب الخالف عليها، أو لعدم التطرق إليها

أن يأخذ المستجدات والمتغيرات والثورات العربية بالحسبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على 
  .الوضع الفلسطيني، وعلى اتفاق المصالحة الوطنية

  :شروع وثيقة المصالحة الفلسطينية، فإن النقاط التي ال تزال بحاجة إلى اتفاق هيووفق م
بدون االتفاق على القواسم المشتركة وكيفية مواجهة : المضمون السياسي التفاق المصالحة الوطنية: أوالً

على التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ويتيح إعادة تشكيل منظمة التحرير 
أساسها؛ ال يمكن الحفاظ على مكانة ووحدانية تمثيل منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا والممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واالتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على 

  .أساس قانون التمثيل النسبي الكامل خالل مدة أقصاها عام
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لى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، االتفاق ع: ثانياً
ويحافظ على الحقوق واألهداف الفلسطينية، ويستند إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بعيداً عن 

يعية شروط اللجنة الرباعية الدولية على أن تعمل على التحضير واإلشراف على إجراء انتخابات تشر
  .ورئاسية خالل مدة أقصاها عام

تفعيل المجلس التشريعي بحيث يقوم بدوره كامالً لحين إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية خالل : ثالثاً
  .مدة أقصاها عام

ضرورة توسيع تمثيل اإلطار القيادي المؤقت والمتفق عليه في حوارات القاهرة بحيث يشمل : رابعاً
ب الفلسطيني كافة خصوصاً الشباب والمرأه والشتات، وتحديد مهماته وصالحياته تمثيل تجمعات الشع

بدقة وهو اإلطار الذي سيحكم المرحلة االنتقالية، والتي ستبدأ من توقيع اتفاق المصالحة الوطنية وتنتهي 
  .لتعطيلعند إجراء االنتخابات الختيار ممثلي المجلس الوطني، بحيث تكون قراراته نافذة وغير قابلة ل

تشكيل اللجنة األمنية العليا من خالل الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء األجهزة األمنية في : خامساً
الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية وعربية؛ انطالقاً من عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيداً 

طن، ولفرض سيادة القانون على عن الحزبية، بحيث تكون األجهزة األمنية للدفاع عن الوطن والموا
  .الجميع
مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخالص الدروس والعبر، : سادساً

بحيث يتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق األهداف الوطنية، من خالل وضع أسس ومرجعية 
 الصالحيات له، تكون مرجعيته القانون الدولي وطنية للمفاوضات من خالل عقد مؤتمر دولي فاعل كامل

  .وقرارات األمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها
على أهمية احتفاظ الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بجميع األشكال التي يقرها القانون الدولي، : سابَعا

لبرنامج السياسي في إطار مرجعية عليا إال أن ممارسة أي شكل يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية وا
للمقاومة كما جاء في وثيقة األسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن مسار 

  .سياسي قادر على إنهاء االحتالل
االتفاق على ضمان حرية ونزاهة االنتخابات من حيث اإلشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل : ثامناً

توفير شبكة أمان لحماية عقد وسير ونتائج االنتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية من على 
تدخالت االحتالل، بحيث يتم االتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذه الحماية، التي تجعل جميع 

  .الكتل ال تخشى من اعتقاالت الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي
  .ضرورة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية ومحكمة االنتخابات من خالل الوفاق الوطني: تاسعاً
إجراء االنتخابات المحلية في موعدها المقرر وعمل كل ما يلزم إلجرائها في الضفة الغربية : عاشراً

  .وقطاع غزة
 وحدة الشعب واألرض االستمرار في تطبيق كل اإلجراءات والسياسات التي تؤكد على: حادَي عشَر

امتحان الثانوية :  بما فيها مدينة القدس، مثل1967والقضية، خصوصاً وحدة األراضي المحتلة عام 
إلخ، واالمتناع ..العامة، والحج، والوقود، والكهرباء، والرياضة، والصحة، والنقابات، وجوازات السفر

  .ات من شأنها تعميق االنقسامعن القيام بإصدار أي قرارات أو مراسيم أو اتخاذ أي إجراء
ضرورة فتح معبر رفح وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، والمباشرة في إعادة اإلعمار وعمل : ثانَي عشَر

  .كل ما يلزم لتحسين شروط الحياة لجماهير شعبنا في القطاع
كام إتمام صفقة تبادل األسرى على أساس إطالق أكبر عدد ممكن من األسرى ذوي األح: ثالثَ عشَر

  .العالية، وجميع كبار السن واألطفال والنساء والمرضى
إن الحفاظ على الطابع الديمقراطي االجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته : رابَع عشَر

شرط ضروري إلنجاز مصالحة مستدامة، من خالل ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق 
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تكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاربة الفقر والبطالة والجهل والتخلف التضامن االجتماعي وال
وتشجيع قيم العمل والعلم واإلنتاجية والفكر والبحث واإلبداع والمنافسة الشريفة، وضمان التعددية الفكرية 

وتوفير والسياسية والحزبية، وسيادة القانون، وفصل السلطات، ومبدأ تداول السلطة، وحرية اإلعالم، 
  .وحماية الحقوق والحريات العامة

إن توفير األجواء اإليجابية التي من شأنها إعادة الثقة المفقودة بين األطراف المتنازعة قبل : خامَس عشَر
وأثناء الحوار وبعد االتفاق؛ أمر ضروري جداً يساعد على التوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية، 

ون توقيعه نهاية لمرحلة االنقسام وبداية لمرحلة جديدة من العمل ويضمن تطبيقه واستمراره، حتى يك
  :المشترك والوحدة؛ وهذا يتطلب اتخاذ اإلجراءات اآلتية

إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم اإلقدام على اعتقال أي شخص 
  .على خلفية انتمائه السياسي

ليهم اتهامات محددة، وضرورة تحويلهم فوراً وخالل المدة القانونية إلى تحديد األشخاص الذين وجهت إ
  .المحاكم المدنية المختصة للبت في أمرهم

تشكيل لجنة للبحث والبت في ملف المؤسسات األهلية المغلقة، والموظفين المفصولين من عملهم، أو 
  .المستنكفين عنه، أو الذين لم يعينوا على خلفية انتمائهم السياسي

االلتزام بمواد القانون األساسي التي تؤكد على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير 
  .وحق التجمع السلمي، بما يوظف فعاليات الحراك الشبابي والشعبي الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية

  .وقف الحمالت اإلعالمية التحريضية
لحة الوطنية، حتى ال نشهد بعد المصالحة الوطنية حلقة دموية من الثأر تطبيق ما اتفقت عليه لجنة المصا

  .واالنتقام، ومحاولة التعويض عن الخسائر والدمار باليد والقوة بعيداً عن القانون
يعتبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو المدخل لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بعد : سادَس عشَر

ن أن يطبق على مراحل من خالل جدول زمني متفق عليه، بإشراف مصري التوقيع عليه، والذي يمك
  .وعربي

  12/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

  "خطط حماس الجديدة بعد طلب الوساطة مع إسرائيل .62
  أحمد جميل عزم. د

خطوة إضافية في تقبل فكرة الوساطة مع إسرائيل ألغراض الحصول على التهدئة " حماس"خطت حركة 
بالمقابل، قطعت إسرائيل خطوة إضافية لتقبل الحركة طرفا . تنعت عن خطاب التصعيدفي غزة، وام

ويمكن رؤية الموقف الراهن من ثالثة مناظير مختلفة؛ أولها أن الطرفين . يمكن الحوار والتفاهم معه
مها والفصائل قدرة على إيال" حماس"قدما تنازالت، وثانيها أن إسرائيل اضطرت لالعتراف بأن لدى 

ومن منظور . وبالتالي تسعى للهدوء المتوافق عليه معها، وبذلك فإن ما حدث انتصار تكتيكي للفصائل
 تزداد ميال للدبلوماسية وطلب التهدئة واالبتعاد عن أسلوب المواجهة العسكرية، " حماس"ثالث، فإن

ي أن إسرائيل انتصرت في وبالتالي أصبحت مقبولة أكثر إلسرائيل، كما أن سعيها لضمان الهدوء يعن
يجب أن تستعد إلعالن " حماس"ولكن من منظور رابع، . فرض الردع ضدها وضد الفصائل في غزة

  .خطط جديدة
الوساطة " حماس"أمس عن إسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة، إقرار واضح بطلب " الغد"ما نقلته 

ت مكثفة مع الجهات العربية واإلقليمية الحكومة في غزة أجرت اتصاال"فقد قال إن . العربية والدولية
". والدولية من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع ولجم جرائم االحتالل عن الشعب الفلسطيني

، "إن أطرافاً عربية ودولية تدخلت لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف عدوانها على القطاع"وقال 
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بالمقابل لهذا الموقف، هناك ".  بالتوتر والتصعيد في قطاع غزةالشعب الفلسطيني غير معني"وأكد أن 
موقف إسرائيلي، جديد نسبيا أيضا، عبر عنه وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك عندما أعلن االستعداد 
لوقف العمليات العسكرية على القطاع إذا جرى االلتزام بالتهدئة، بل وقال رئيس الوزراء الصهيوني 

وتصريحات ". إذا كانت هذه نية حماس، سيعود الهدوء"، وقال "ننوي العودة للهدوء"نياهو، بنيامين نت
اإلسرائيليين هذه جاءت بعد موقف معلن من الفصائل في غزة بقبول التهدئة إذا التزمت بها إسرائيل، 

  .موجودة، والتوصل لتفاهمات معها" حماس"وهي تصريحات تتضمن التسليم ببقاء 
، بأنّه قال في مقابلة "حماس"نقلت عن غازي حمد، الذي وصفته بنائب وزير خارجية " هآرتس"صحيفة 

نحن نرغب بالهدوء، ولكننا نريد أن يوقف الجيش اإلسرائيلي "أجراها بالعبرية مع راديو إسرائيل 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، إن رسائل هنية لطلب التهدئة جاءت بواسطة مبعوث ". هجماته

مم المتحدة للشرق األوسط روبرت سيري، وضباط مخابرات مصريين، ودولتين أوروبيتين يعتقد األ
في مناشدة مباشرة نادرة من "وعنونت الصحيفة تقريرها عن الموضوع بالقول . أنّهما النرويج والسويد

  ".إسرائيل وقف الهجوم على غزة) urge(حماس ترجو .. نوعها
المسؤولية وعدم إدخال الشعب الفلسطيني في " حماس"بلها من حيث تحمل هذه المواقف، يمكن فهمها وتق

 واألهم من . تتخلى بذلك عن خطابها القديم" حماس"مواجهة غير متكافئة، مع األخذ بعين االعتبار أن
أن إسرائيل تسعى لجرها والفلسطينيين لمواجهة عسكرية، لخلط األوراق السياسية " حماس"هذا، أدركت 

  .ممارسة سياسة واقعية لتفويت الفرصة على اإلسرائيليين" حماس"ينية، واإلقليمية، وقررت الفلسط
 رت خطابها بخصوص أدوات المواجهة، " حماس"الخطر في كل هذا، وما ال يمكن فهمه، أنبعد أن غي

جهة قيادية، والسعي للموا" مقاومة"وقواعدها، ينتظر أن تعلن خططا شاملة جديدة باعتبارها حركة 
فال يعقل أن تُبقي على وعود التحرير بالكفاح المسلّح، بعد أن . بالطرق األنسب ألوضاع الفلسطينيين

وكافة الفصائل " الجهاد اإلسالمي"أصبحت التهدئة سياسة تحرص عليها، هي ومعها قيادات عسكرية في 
ضحة ومتمثلة في المقاومة ، وال بد من طرح مقاومة بديلة، تبدو وا"الجبهة الشعبية"تقريبا باستثناء 

كما ال يعقَل بذل كل هذه الجهود . الشعبية، التي يجب تطويرها والتوافق عليها وممارستها استراتيجيا
للتهدئة في غزة، مع استمرار ادعاء أن وقف المقاومة من الضفة الغربية سبب رفض المصالحة 

  .واالنتخابات ورفض زيارة الرئيس الفلسطيني إلى غزة
  12/4/2011، عمان، الغد

  
  تساؤالت واجبة: القضية الفلسطينية .63

  احمد يوسف أحمد
هل يذكر العرب اآلن حقاً أنه كانت لهم في يوم من األيام ما اعتبروه قضيتهم األولى، أي القضية 
الفلسطينية؟ من المعروف أن هذه القضية سيطرت على التفاعالت السياسية العربية بشكل أو بآخر منذ 

 وحتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ثم بدأت تتوارى إلى الخلف 1948ائيل في عام نشأة إسر
شيئاً فشيئاً في عقد الثمانينيات تحت وطأة الحرب العراقية اإليرانية وما مثلته من تهديدات للنظام العربي 

لنسبية للقضية بعد وتكفل العقد األخير من القرن الماضي بمزيد من التراجع للمكانة ا). 1980-1988(
 وتداعيات هذا الغزو على النظام العربي الذي انقسم على نفسه كما لم 1990الغزو العراقي للكويت عام 

ينقسم من قبل، غير أن األهم هنا هو تداعياته على القضية الفلسطينية خاصة، نظراً للموقف الرسمي 
انتفاضة " في أعقاب -أي ذلك الغزو-جاء الفلسطيني الذي بدا مؤيداً آنذاك لهذا الغزو، خاصة وقد 

  . وحتى وقوع الغزو نفسه1987التي أرهقت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ نهاية " الحجارة
لكن القيادة الفلسطينية الرسمية قامت بدورها بعد ذلك الغزو مباشرة في تحقيق مزيد من التهميش للقضية 

 أنها حيدت قوة -يمكن أن تنسب إليها" مزايا"رغم أي - والتي يكفيها 1993بقبولها اتفاقية أوسلو 
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وحولتها إلى قوات أمن تحول دون الشعب الفلسطيني " فتح"المقاومة الرئيسية المتمثلة آنذاك في 
منه، " بأحسن"وقد رد النظام العربي على هذا التصرف ! واالنتفاض مجدداً ضد االحتالل اإلسرائيلي

قد التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي والعشرين على نهج روتيني فكيَّف نفسه طيلة ما تبقى من ع
لحل القضية الفلسطينية، " الوحيد"يتعامل به مع القضية، يتمثل في مبدأ أن السالم هو الخيار االستراتيجي 

الي والشجب اللفظي لالعتداءات اإلسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، واتخاذ قرارات بالدعم الم
لهذا الشعب ال ينفذ منها إال أقل القليل، والدخول في مفاوضات عقيمة ثبت للجميع عدم جدواها، " السخي"

وزاد . بل وخطورتها على القضية لما تتيحه من وقت للمشروع الصهيوني االستيطاني في الضفة الغربية
 في قطاع غزة، واللذين 2007عام " حماس"و" فتح"الطين بلة االنقسام الدموي الذي وقع بين حركتي 

  .يفترض أنهما الفصيالن الرئيسيان في المقاومة الفلسطينية
في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد الوطن العربي زلزاالً سياسياً تمثل في حركات 

 االستبداديين التغيير واالحتجاج في العديد من البلدان العربية، والتي حققت أهدافها في إسقاط النظامين
في كل من تونس ومصر، وما زالت مشتعلة في عدد آخر من البلدان العربية حتى تحدث البعض عن 

صحيح أن هذا الرأي لم يتحقق حتى اآلن، لكن المؤكد أن ". نظرية الدومينو"ثورة عربية شاملة وفق 
وجة التغيير هذه لسبب العقل والمنطق يفضيان إلى أن يكون الشعب الفلسطيني هو أول المتأثرين بم

بسيط، وهو أنه إذا كانت شعوب عربية قد ثارت على حكامها المستبدين، فإن االحتالل أشد استبداداً 
وإذالالً للكرامة، ناهيك عن أن هذا الطرح ينطلق أصالً من أن نظامي الحكم الفلسطينيين في الضفة 

  . را ما بنفسيهماوالقطاع بحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغوط عليهما كي يغي
، بلغ حماس عدد من "انتفاضة الحجارة"وأذكر أنه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ومع ذروة 

المحللين والسياسيين العرب لالنتفاضة الحد الذي جعلهم يتحدثون عن تغير النظام العربي بسبب هذه 
تفاض ستسري من ثم في عروق االنتفاضة التي تحدت سلطة عاتية هي سلطة االحتالل، وأن روح االن

هذا النظام، وكنت مختلفاً مع هذا الرأي على نحو قاطع ألن ظروف االنتفاض في النظام العربي لم تكن 
ال يمكن أن يؤثر في الكل، خاصة وأن المشكلة الفلسطينية كانت " الجزء"قد نضجت آنذاك، وبالتالي فإن 

غير أن .  بناء الديمقراطية من حيث طبيعتهامشكلة تحرر وطني تختلف عن مشكلة النضال من أجل
في اإلطار العربي المحيط هو الذي يتغير بدءاً بتونس " الكل"الوضع قد انقلب في هذه المرة، فأصبح 

فمصر وغيرهما، مع انسداد آفاق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية على النحو الذي ظهر من خبرة ما 
ات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ناهيك عن الفارق الجوهري يقرب من عشرين عاماً من المفاوض

األهم وهو أن الفلسطينيين أصبحوا يخضعون لنظامي حكم يجوز عليهما ما يجوز على غيرهما، فالقبضة 
األمنية في الضفة ال تختلف عن مثيلتها في غزة حتى وإن كانت هناك فروق في الدرجة، فضالً عن أن 

ين المتصارعين قد أثبتا عجزهما عن حل القضية الوطنية الفلسطينية أو حتى النظامين الفلسطيني
تحريكها، فأصحاب الضفة يؤمنون بمبدأ التفاوض إلى يوم القيامة، وهو ما ال يمكن أن يأتي بحل أو حتى 
 تسوية شوهاء في ظل التركيبة اإلسرائيلية عامة وبنية الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة خاصة،

وأصحاب غزة يرفعون شعار المقاومة، وهو الطريق الوحيد لنيل الحقوق، لكنهم يمارسون سياسة التهدئة 
 أصحاب سلطة 2006مع إسرائيل بعد أن أصبحوا بدورهم، منذ فوزهم باالنتخابات التشريعية لعام 

  .يخشون عليها، وإسرائيل سعيدة بكل منهما على حدة وبالصراع بينهما خاصة
 التفسير المحتمل لذلك السلوك من قبل الشعب الفلسطيني الذي لم ينتفض ال ضد إسرائيل وال ترى ما هو

ضد نظامي حكمه اللذين أخفقا في استرداد ولو جزء يسير من الحقوق الفلسطينية؟ صحيح أن بعض 
 يبقى التحركات الشعبية المحدودة قد حدثت، وأن هناك دعوة النتفاضة جديدة ضد االحتالل، لكن السؤال

في غزة " حماس"أترى هذا الشعب سعيداً بالقبضة الحديدية لـ. مشروعاً حتى ينتفض الشعب الفلسطيني
وتوجهاتها االجتماعية قبل السياسية؟ أم تراه سعيداً بالحصار الذي أوصل غزة إلى وضع غير إنساني 
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بب االستقرار السياسي بإجماع الكافة؟ أم تراه سعيداً في الضفة بارتفاع حدث في مستوى معيشته بس
النسبي والمساعدات الخارجية؟ وهل يعني هذا أن القضية الفلسطينية قد همشت حتى من أصحابها وإن 
بدون قصد؟ لقد سبق لرئيس الوزراء في غزة أن دعا رئيس السلطة الفلسطينية لزيارة القطاع لبحث 

م بهذه الزيارة لهذا الغرض وسط حماس قضية المصالحة، ورد رئيس السلطة بدوره بإبداء استعداده للقيا
محدود من النخبة المحيطة به، مما يعني أن هناك من أصبحت له مصلحة في أوساط النخبة الحاكمة في 

الذين بدأوا بعد " حماس"، وهو ظن ال ينجو منه أصحاب "حماس"و" فتح"رام اهللا في استمرار االنقسام بين 
  .حديث عن شروطها وضوابطها إلى أن ضاعت الفرصةقبول الرئيس عباس القيام بالزيارة ال

على القطاع، وهي اعتداءات سقط فيها مؤخراً " المعتادة"وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل تواصل اعتداءاتها 
على إطالق صواريخ من غزة ال يمكن أن تمثل وحدها استراتيجية " رداً"عشرات الشهداء والجرحى 
تم االلتزام بالتهدئة التي أعلن أن الجانبين قد توصال إليها أول أمس، وإذا . السترداد الحقوق الضائعة

فعلى أي شيء يراهن . فهذا ال يعني أن أعمال العدوان اإلسرائيلي ستتوقف بالضرورة لمدة طويلة
الفلسطينيون؟ هل ينتظرون حتى يتغير محيطهم العربي على نحو جذري يؤدي إلى استردادهم حقوقهم 

لطويل؟ قد يكون هذا الرهان صحيحاً، لكن الدور الفلسطيني في عملية استرداد الحقوق ولو على المدى ا
هل تخلت األجيال الفلسطينية الجديدة عن النضال من أجل الحرية؟ أم أنها فقدت . هذه يبقى هو األهم

  .القدوة؟ كلها أسئلة مقلقة وحساسة تبحث عن إجابة اليوم قبل الغد
  12/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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