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  ب إلى مصالحة وحماس محظورة في الضفة وعناصرها مالحقونال نستطيع الذها: أبو مرزوق .1

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هناك اتصاالت تجري .دأكد : دمشق
في الوقت الراهن بين حركته وحركة فتح ومع رئيسها محمود عباس من أجل إنهاء حالة االنقسام 

ا في ذات الوقت حركة فتح ومحمود عباس إلى تهيئة أجواء الحاصلة في الساحة الفلسطينية، داعي
  .المصالحة في الضفة، ووقف مالحقة عناصر حماس، ورفع الحظر عن نشاطها

حتى اللحظة ال يوجد تفاهم ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ
: ، مستدركًا" وأعتقد أن هذه المسألة ستحسم قريبانهائي حول المادة المطروحة في اللقاء المقترح ومكانه،

كل ما أثير حول موضوع المصالحة في اإلعالم مؤخرا سواء اقتراح أن تكون برعاية أو في غيرها "
  ".معلومات ناقصة، وبعضها غير صحيح

  رؤية حماس إلنهاء االنقسام
أبو مازن قام باالتصال بعديد من ": وبشأن موقف حماس من المبادرة التي أعلنها عباس، قال أبو مرزوق

الدول مثل سوريا وتركيا وروسيا ومصر وغيرها من أجل دعم مبادرته؛ مما أثار في اإلعالم الكثير من 
الحديث حول هذا الموضوع سواء كان الحديث متعلقًا باللقاءات بين فتح وحماس أم على المستوى في 

  ".رىسورية أو تركيا أو مصر أو غزة أو أي أماكن أخ
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أبو مازن أطلق مبادرة، وهذه المبادرة تحفظنا عليها؛ ألنها تقوم على نقطة واحدة، وهي : "وأضاف
تشكيل حكومة فلسطينية ذات مهمتين أساسيتين، وهما االنتخابات واإلعمار، بينما رؤية حماس تقوم على 

، وال تتكرر التجارب أن كل الملفات مطلوب الحديث حولها حتى يتم إنهاء االنقسام على أسس متينة
  ".السابقة، ال سيما تجربة اتفاق مكة

إننا أردنا أن تكون : "وحيال موقف الحركة من رغبة عباس في زيارة القطاع قال القيادي الفلسطيني
الزيارة في ظل المصالحة وليس في ظل االنقسام، بمعنى أنه إذا انتهينا من االنقسام ثم كانت الزيارة فإننا 

نا شعبنا وجنبنا أنفسنا كل السلبيات التي ستنشأ لو كانت هذه الزيارة في ظل االنقسام نكون قد جنب
والتجاذبات الداخلية، ومن هنا كانت الفكرة أن يتم حّل القضايا العالقة وإنهاء االنقسام، ثم بعد ذلك يقرر 

  ".رةكيفية ووقت الذهاب لقطاع غزة، ونحن بال شك سنكون مرحبين بهذه الزيا) عباس(هو 
  الرعاية المصرية والدور التركي

وردا على سؤال بشأن شكل الرعاية المصرية للمصالحة، في ظل ما يتردد عبر اإلعالم، وتحديدا بعد 
ال "الزيارة التي قام بها وفد من حماس وفتح للقاهرة، قال أبو مرزوق إن القاهرة في الوقت الحالي 

 تمانع في أن يأتي المتحاورون إليها بعد إنهاء االنقسام ترغب في رعاية مباشرة للحوار، ولكنها ال
  ".لتحتفي وإياهم بالتوقيع، فهي تريد أن ترحب بالنهايات وليس باإلجراءات والحوارات بين الحركتين

تركيا حاضرة "وعن ما قيل بخصوص الحراك التركي األخير في ملف المصالحة، قال أبو مرزوق إن 
ا الملف الفلسطيني ونحن نرحب بهذه الفاعلية ألننا نعتقد بأنها تخدم الشعب في ملفات المنطقة، وال سيم

الفلسطيني بشكل كبير وتقف إلى جوار الحق الفلسطيني فهي من الدول األبرز التي وقفت إلى جوار 
  ".الحركة بعد االنتخابات مباشرة ودافعت عن حقها في إدارة األمور بعد االنتخابات كاستحقاق انتخابي

  طفو الحركة في الضفةمخت
وعن رؤية الحركة لملف مختطفيها في سجون عباس بالضفة، وهل تغير في ظل المعطيات الجديد، قال 

نقول إنه ال بد أن تكون كل الملفات مفتوحة في الحوار ألنها مترابطة، ونحن ال نستطيع : "أبو مرزوق
عناصرها مالحقون أو في السجون، الذهاب إلى انتخابات أو مصالحة والحركة محظورة في الضفة، و

  ".ومؤسساتها مغلقة وحركة قادتها مصادرة
ال بد من تهيئة أجواء المصالحة في الضفة الغربية، وأنا ال أقول فقط في الضفة الغربية، ما : "وتابع

ينطبق في الضفة الغربية أيضا ينطبق في قطاع غزة ولكن الكل يعرف أن المالحقات األمنية في الضفة 
ربية فيها أشد كثيرا مما جرى في غزة سابقًا، وفتح اآلن تتمتع بحرية كبيرة في القطاع في مؤسساتها الغ

وتحركاتها، وجرت انتخابات داخلية في أوساطها، ومتاح لعناصرها حرية الحركة واالجتماع، وبالتالي 
  ".نحن ال نقول شيًئا لينطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة

  13/4/2011ني لإلعالم، المركز الفلسطي
  

   تحقيق المصالحة الفلسطينيةجهود هدفه ضربالعدوان األخير على غزة : طاهر النونو .2
أكد طاهر النونو، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن العدوان الـصهيوني األخيـر              : القاهرة

في تحقيق المـصالحة    " سحما"على قطاع غزة كان يهدف إلى ضرب جهود الحكومة الفلسطينية وحركة            
  .الفلسطينية، وقياس رد الفعل العربي والمصري تحديدا مما يحدث

إنه باإلضافة إلى ما سبق من أهداف       ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأضاف النونو، في تصريح خاص لـ       
المنطقـة  للتصعيد الصهيوني؛ فإنه كان هناك رغبة لدى الكيان الغاصب لالستفراد بغزة، في ظل انشغال               

فرض معادالت عسكرية جديدة على الـشعب       "بعمليات التحرر من األنظمة، والثوارات الشعبية المتتالية؛        
، "الفلسطيني وتغيير المعادالت السابقة من حيث توازن القوى، وخلق حالة من عدم االستقرار في القطاع              

  ".مليات القتل وسفك الدماءجزء من الطبيعة الصهيونية في ع"مؤكدا أن التصعيد في النهاية هو 
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وأشار النونو إلى أن المحصلة النهائية لعمليات التصعيد الصهيونية، هو فشل االحتالل في تحقيق أهدافه،               
وتعزيز الوحدة للشعب في االلتفاف حول خيار المقاومة، وانتباه الشعوب العربية للمخططات الصهيونية،             

ن التحرير وأمام السفارة الصهيونية في القاهرة كان سببا رئيسا          إن رفع العلم الفلسطيني في ميدا     : "مضيفًا
في وقف العدوان على القطاع بعض أن اتضح لالدارة الصهيونية بأن هذه مصر قيادة وشعبا ترفض أي                 

  ".عدوان صهيوني على غزة
ل، إضـافة   وشدد النونو على دور الخارجية المصرية، الذي قام به الوزير نبيل العربي، في لجم االحتال              

إلى دور الجامعة العربية والقرار الذي اتخذته بمطالبة مجلس األمن بحظر الطيران على غزة، مـشيرا                
  ".موقف إيجابي يحدث من الجامعة للمرة األولى"إلى أنه 

وحول التطورات بشأن المصالحة؛ أكد النونو أن مبادرة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ما زالـت قائمـة                 
ليـست ضـد    "اء محمود عباس في أي مكان، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية في غـزة               حتى اآلن للق  

، مؤكدا  "زيارة عباس للقطاع، لكن الزيارة يجب أن يسبقها ترتيب ولقاءات لإلعداد لها حتى تكون ناجحة              
وبـين النونـو أن حـوار        .بسقف زمني يسبق زيارة عباس لغزة     " فتح"أن الحكومة دعت إلى حوار مع       

، مشيرا إلى أن ملف منظمة التحرير وملف البرنامج السياسي          "سيتم استكماله من حيث توقفه    "لمصالحة  ا
  .للحكومة هما أبرز ملفين يجب حسمهما في الحوار

  13/4/2011فلسطين اون الين، 
  

  تنديد فلسطيني بتأجيل اجتماع اللجنة الرباعية المرتقب في برلين .3
ندد الجانب الفلسطيني الثالثاء بقرار اللجنة الرباعية الدولية      :  الهور  وليد عوض وأشرف   -غزة  -رام اهللا   

للسالم في المنطقة بتأجيل اجتماعها الذي كان مقرر الجمعة القادم في برلين لبحـث جهـود اسـتئناف                  
  .محادثات السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

نية إن قرار إلغاء االجتماع جـاء بنـاء         وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي        
كونها ترفض ممارسة أي ضغط على إسرائيل باتجاه وقف االستيطان          'على ضغط من اإلدارة األمريكية      

  .'وحسم قضية الحدود
ودعا رأفت المجموعة العربية باالتجاه نحو تنفيذ قرارات الجامعة العربية بالتوجه إلى مجلس األمن بشأن               

 االستيطان ويدعو لوقفه واتخاذ إجراءات أخرى في التحضير للتوجه للجمعية العامـة             انتزاع قرار يدين  
  .مرة أخرى في مجلس األمن' الفيتو'لألمم المتحدة إذا ما استخدمت أمريكا حق النقض 

ومن جهته دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتـب الـسياسي                
مقراطية لتحرير فلسطين الثالثاء إلى ضرورة التوجه إلى مجلس األمن الـدولي بعـد تـدخل                للجبهة الدي 

االدارة األمريكية بالتنسيق والتساوق مع حكومة إسرائيل وإلغاء اجتماع الرباعية الدوليـة، الـذي كـان                
  .مقررا عقده يوم الجمعة القادم في العاصمة األلمانية برلين

 عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر فـي تـصريحات             من جهته انتقد الدكتور صائب    
غيـر  'تأجيل اللجنة الرباعية الجتماعها في مدينة برلين، وقـال ان التأجيـل             ' القدس العربي 'خاصة لـ   

، وأكد أن أي جهة في العالم ال تستطيع تعطيل االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية                'مفهوم وأمر مستغرب  
  .المقبل) سبتمبر(المستقلة في أيلول 

الى ان عملية تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية للمرة الثانية         ' القدس العربي 'وأشار عريقات خالل حديثه لـ      
يحمل أكثر من عالمة استفهام، مشدداً على أن الحديث الغربي عن التغيير الديمقراطي في المنطقة بأكثر                

  .'ال يتالءم مع وجود االحتالل اإلسرائيلي'من لسان 
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، مشدداً علـى    'ال تستطيع أي جهة في العالم أن تعطل عملية االعتراف بالدولة الفلسطينية           'وقال عريقات   
أي دولـة فـي     'وأكد عريقات ان     .'أن أي دولة ال تعترف بدولة فلسطين ستكون مخالفة للقانون الدولي          

  .'العالم ال تستطيع منع إعادة دولة فلسطين للخارطة السياسية
  13/4/2011بي، لندن، القدس العر

  
  دويك يطالب بتجريم عمليات االعتقال السياسي .4

، بالوقف الفوري لعمليات 2011-4-12طالب رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، الثالثاء 
واإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين " الشنيع"وتجريم هذا الفعل , االعتقال على خلفية فصائلية

  . السلطة الفلسطينيةفي سجون 
إن على الجميع العمل الجاد من أجل حماية حقوق المواطن : "دويك في تصريحات صحفية.وقال د

  ". الفلسطيني، وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، بعيدا عن أجواء القمع والكبت والقهر
معتصمين بدوار المنارة وعبر دويك عن تقديره للحراك الشبابي، وتضامنه الكامل مع مطالب الشباب ال

وسط مدينة رام اهللا، والذين ينادون باإلفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التحريض اإلعالمي كبادرة 
  .حسن نية نحو إتمام المصالحة

  12/3/2011فلسطين اون الين، 
  

  افكار نتنياهو عن االنسحاب هدفه التهرب من الضغوطات الدولية: عبد ربه .5
تلحمي انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه هذه  أسعد –الناصرة 

. »أالعيب تهدف للحد من الحملة الدولية ضد اسرائيل وسياستها الدموية والعنصرية"االفكار معتبراً انها 
 واالكاذيب إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تحاول التهرب من خالل هذه البالونات"ولفت الى 

والتسريبات االعالمية المقصودة من ضغوط المجتمع الدولي والمواقف الدولية المنادية باقامة دولة 
تعودنا على مثل هذه البالونات واألالعيب من الحكومات االسرائيلة المتعاقبة للتهرب من "، إذ »فلسطينية

  .»االستحقاقات المطلوبة منها
  13/4/2011الحياة، لندن، 

  
   في غزة"حماية المدنيين"تحرك عربي في مجلس األمن لـ:  منصوررياض .6

ـ        : نيويورك توفير " أن هدف التحرك     "الحياة"أوضح السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور ل
» الحماية للسكان المدنيين في غزة من خالل وقف كـل االعتـداءات بالطـائرات والـدبابات وسـواها                 

  .ق النار ورفع الحصار نهائياً عن غزةواالستمرار في وقف إطال
 فـي إطـار تـأمين الحمايـة للـشعب           1860وسيركز التحرك العربي على تطبيق قرار مجلس األمن         

  .»وتطبيقاً لقرارات مجلس الجامعة العربية"الفلسطيني في غزة وفق القانون الدولي 
 الـشهر   26وعد المقـرر فـي      تقريب الم "واتفقت مجموعة السفراء العرب في األمم المتحدة على طلب          

  .»الحالي للجلسة المخصصة لمناقشة الشرق األوسط في مجلس األمن الى األسبوع المقبل
  13/4/2011الحياة، لندن، 

  
  عدد المسجلين لالنتخابات وصل الى قرابة مليون مواطن ونأمل ضمان مشاركة غزة: كحيل .7

نتخابات المركزية، هشام كحيل، عن ان عدد  اعلن المدير التنفيذي للجنة اال: منتصر حمدان-رام اهللا
المواطنين المسجلين للمشاركة في انتخابات الهيئات المحلية المقبلة وصل الى قرابة مليون مسجل في 
الضفة الغربية وحدها، مشددا على ان لجنة االنتخابات ماضية بكافة االجراءات المرتبطة بتنظيم هذه 
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ى التزام اللجنة بالعمل من اجل تنظيم اجراء االنتخابات في موعدها ورغم تأكيدات كحيل عل .االنتخابات
، الى وجود شكوك لدى )الحياة الجديدة(المحدد من قبل الحكومة، اال انه اشار في حديث خاص لـ

  .المواطنين باجراء وتنظيم االنتخابات المحلية
  13/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   شهورستةنائب فلسطيني عن حماس لمدة محكمة إسرائيلية تقضي بسجن  .8

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت، اليوم :  األلمانية-رام اهللا
 6البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة " حماس"الثالثاء، حكما بسجن نائب فلسطيني عن كتلة 

عسكرية أصدرت حكما بسجن النائب محمد بدر من الخليل ال" عوفر"وقالت المصادر، إن محكمة  .أشهر
  . أشهر إداريا بتهمة االنتماء لتنظيم محظور6جنوبي الضفة الغربية لمدة 

  13/4/2011، ةالشروق، القاهر
  

  دولةالمحاوالت نتنياهو لتضليل العالم والحل الوحيد إنهاء االحتالل وإقامة : بسام أبو شريف .9
 بنيامين نتنياهو بمحاولة خداع وتضليل الرأي العام حول عملية الـسالم فـي              اتهم بسام أبو شريف   : لندن

إن مباحثاته مع مبعوثي اللجنة الرباعية كانت في جوهرها محاولة لخداع االتحاد            'وقال   .الشرق األوسط   
 األوروبي والواليات المتحدة حول حقيقة نواياه وجوهر خطته، وهذا يبدو واضحا ألي عاقل عندما يقارن              

  .بين ما قاله نتنياهو ونفذه خالل األشهر الماضية وما يدعيه اآلن
فقد أعلن نتنياهو وبدأ تنفيذ خطته للتوسع السريع والممول من مصدر في الواليات المتحدة للسيطرة على                

لن يقبل التخلي عن غور األردن والحدود مـع  'أراض في منطقتي أ، ب وضمها إلسرائيل، وصرح بأنه          
  .'وسع في مناطق نابلس والخليل وتهويد القدساألردن والت

بممارسة اإلرهاب والقتل الجماعي واستهداف المدنيين الفلـسطينيين واعتقـال          'واتهم ابو شريف نتنياهو     
من حـضارة  ! األطفال وتعذيب السجناء في الوقت الذي يدعي فيه أن إسرائيل دولة ديمقراطية حضارتها          

  .'الغرب
  :ف نتنياهو بالنقاط التاليةوحدد بسام أبو شريف أهدا

العمل السريع إلحباط نشاط الفلسطينيين لطرح قضيتهم على الجمعية العامة لألمم المتحدة وانتزاع             : أوال
   1967قرار بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

م هراء فهي المنطقة التي أعاد احتاللها خالل        كال) ب(ما يطرحه نتنياهو حول انسحاب من منطقة        : ثانيا
) أ(فقـط بـل     ) ب(ساعة عندما حوصرت المقاطعة وحوصر القائد الشهيد ياسر عرفات، وليس منطقة            

  . أيضا
نتنياهو يتصرف وكأنه هو محرك الغرب وانه ال يوجد من يستطيع أن يمـارس علـى إسـرائيل                  : ثالثا

رسم تكتيكا لكسب الوقت لزيادة التوسع واستكمال تهويد القـدس          ضغطا أو لفت نظر أو انتقاد، ولذا فهو ي        
  ويريد من الدول األوروبية والواليات المتحدة أن تؤيد وتلوم الفلسطينيين، 

  13/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  محمد األغا يحذر من مخطط االحتالل الرامي إلى تغيير المعالم األثرية داخل أسوار القدس .10
ندد وزير السياحة واآلثار في الحكومة المقالة بغزة محمد األغا بمخطط حكومـة   :د عوضولي -رام اهللا   

االحتالل الجديد الرامي إلى تغيير المعالم األثرية داخل أسوار القدس، مؤكدةً أن هذا المخطـط الغاشـم                 
  .سابقة خطيرة بحق مدينة القدس ومعالمها التاريخية
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 المعالم األثرية اإلسالمية والمسيحية الهامة عرضة للنهـب         وأوضح األغا في تصريح صحافي ان آالف      
والتزوير من خالل ادعاءات االحتالل بالقيام بأعمال ترميم وصيانة في مدينة القدس، مـشيراً إلـى أن                 
االحتالل صعد في اآلونة األخيرة من انتهاكاته بحق القدس ومعالمها مستغالً انـشغال العـالم والـرأي                 

اإلقليمية المحيطة داعياً المؤسسات اإلعالمية للقيام بواجبها في تسليط الـضوء علـى             العالمي باألوضاع   
  .تلك االنتهاكات

وفي ذات السياق استنكر األغا قيام الجيش اإلسرائيلي بسرقة العديد من القطع األثرية من قريـة خربـة                  
عانية وتحتوي على عدد مـن      قريوت قضاء نابلس والتي تعتبر من القرى التاريخية التي تعود للفترة الكن           

  .المعالم األثرية
  13/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  يدرس إظهار شاليط مرة أخرىالتقى وفدا من الصليب األحمر ومشعل : مصادر إسرائيلية .11

كشفت مواقع إعالمية صهيونية عن لقاء جرى بين ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، برئيس 
  . خالد مشعل في العاصمة السورية دمشق" حماس"كة المكتب السياسي لحر

وذكر الموقع أن اللقاء جاء بعد طلب تقدمت به عائلة الجندي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة 
على إرسال رسالة من " حماس"جلعاد شاليط، عشية عيد الفصح اليهودي، من أجل أن توافق حركة 

بالنظر في مشعل وعد وفد الصليب األحمر "وقال إن  . على صحته إلى عائلته لالطمئنانشاليط االبن
  .الطلب المقدم ودراسته

  12/4/2011 المستقبل العربي،   
  

   يسير وفق آلية مؤقتة لحين استقرار مصر رفحمعبروعباس ال يريد الوحدة  :الزهار .12
لحركة حمـاس تخلـي     نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي        :  أيمن الرفاتي  -الرسالة نت   

مؤكدا أن حماس باتت تفضل أن      , وإسناده إلى سوريا  " الفلسطينية الفلسطينية "القاهرة عن ملف المصالحة     
  ".كي ال تتحمل هي مسؤولية فشلها"تستضيف مصر المصالحة دون لعب دور الوساطة فيها؛ 

يادة المصرية اتضح لنا أن عباس      خالل لقاءاتنا األخيرة مع الق    " ،":الرسالة نت "وقال الزهار في حوار مع      
ال يريد الوحدة ويهدف من إعالنه زيارة غزة تحقيق اجندته الخاصة ، ونحن لسنا في صدد الحديث عنها                  

عباس يريد أن يبدأ الحوار في الضفة، وهذا ما نرفضه لكونـه تحركًـا تحـت وطـأة       " وأضاف   ".اآلن
  ".هواالحتالل؛ حيث سيستغل األمر ليفرض علينا ما يريده 

  "قوة"من باب 
تستغل حالة التواطؤ الغربـي واألمريكـي؛       " إسرائيل"وفيما يتعلق بتهديدات العدو لغزة، أكد الزهار أن         
ولفت إلى وجود اتصاالت عربيـة ودوليـة لوقـف           .لتنفيذ مؤامراتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني     

د التأييد لبرنامج المقاومة الفلسطينية،     العدوان الصهيوني على غزة، مؤكدا أن هذه االتصاالت تهدف لحش         
  .لذا فهي لم تأتي من موقف ضعف بل قوة

  زيارات ناجحة
وحول تقييمه لزيارته األخيرة لمصر، رأى القيادي في حركة حماس انها كانت ناجحة، حيث ناقشنا مـع                 

ـ . القيادة المصرية عدة ملفات من بينها المصالحة معبر رفح وكانت الردود ايجابيـة             دا أن تعـاطي    مؤك
وتوقع الزهار أن تتغير     .وسائل اإلعالم المصرية مع القضية الفلسطينية والقطاع سيتغير لصورة إيجابية         

طريقة تعامل الصحافة المصرية مع القضية بعد االطاحة برموز مبارك الذين كـانوا يحرضـون علـى          
ا الداعمة للـشعب الفلـسطينية      كذلك توقع مشاركة فعالة لألزهر الشريف في القضاي        .الشعب الفلسطيني 

  خالل الفترة المقبلة، 
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  آلية مؤقتة
 .وبخصوص معبر رفح، أشار الزهار إلى أن المعبر يعمل حاليا بآلية اتُفق عليها مع المـصريين مؤقتـا               

اتفقنا مع القيـادة    " المعبر يعمل حاليا بصورة مؤقتة بسبب االوضاع التي تعيشها مصر، مضيفا            :" وقال
ـ         المصرية على  وتمنى الزهـار    ". مسافر عبر المعبر   300 آلية تسمح بان نُقدم لهم كشف يومي باسماء ب

أن تحل قضية الممنوعين من السفر نهائيا، مطالبا بإنشاء جهازي امني مصري            " للرسالة"في ختام حديثه    
  ".جديد على المعبر، أو تراجع األسباب التي أدت للمنع

 13/4/2011، الرسالة، فلسطين
  

  مصر تنأى بنفسها عن المصالحة وتركيا تنسق لحوار فتح وحماس: عبد المجيدخالد  .13
الستضافة لقاء مشترك "تجري تركيا حالياً اتصاالت مع حركتي فتح وحماس :  نادية سعد الدين–عمان 

، بحسب قول أمين سر لجنة "بينهما خالل الشهر الحالي يمهد لحوار شامل إلنهاء االنقسام الفلسطيني
  .ة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية خالد عبدالمجيدالمتابع

ومن المقرر أن ترسل تركيا مبعوثاً إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام اهللا لبحث توجيه 
  .دعوة لزيارة تركيا واالجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

معلومات الراشحة حتى اآلن تفيد بأن مصر لن تكون راعية ال"من دمشق أن " الغد"وأضاف عبدالمجيد لـ
لحوار المصالحة، وإنما ترحب بالمساهمة في إنضاج ظروف عقد أي لقاءات مع الفصائل الفلسطينية، 

  ".واستضافة الحوار الداخلي الداخلي الفلسطيني، ولكن من دون رعايته
ل العربية للحوار، في ظل ترحيب أمينها وجود قيادات في فتح ترغب برعاية جامعة الدو"وأشار إلى 

العام عمرو موسى بذلك، غير أن المعلومات تفيد بأن مصر رشحت سورية الستضافة جلسات الحوار 
  ".بين حركتي فتح وحماس بما يمهد لحوار شامل يفضي إلى المصالحة

وياتها رعاية مصر ستستمر في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية، ولكن لن يكون من أول"ورأى أن 
الحوار بين الحركتين في ظل المرحلة الحالية التي يتصدر فيها الوضع الداخلي، فيما انتقل الملف من 

مصر لم توجه حتى اآلن الدعوة ألي فصيل، حيث إن "وقال إن  ".دائرة المخابرات إلى وزارة الخارجية
ن تمت بناء على طلب الفصائل اللقاءات التي جرت مع فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطي

  ".نفسها، وترحيب مصر بذلك
حماس رحبت باستضافة تركيا للقاء المشترك مع فتح، بينما من المرجح ترحيب األخيرة أيضاً "وبين أن 

به، رغم تفضيلها مصر، ولكن أنقرة ستجمع لقاء الحركتين وليس بالضرورة الحوار الشامل الذي قد 
آلية الحوار الشامل، بالنسبة إلى جدول "ولفت إلى أن  ". الجامعة العربيةيجري في دمشق أو في إطار

األجواء الداخلية للمصالحة مواتية، "، موضحاً أن "األعمال والمكان، ستبحث إذا تم التوافق بين الحركتين
  ".في ظل االتصاالت المستمرة بين الفصائل إلنضاجها

  13/4/2011الغد، عمان، 
  

  ي لتحقيق مصالحة قابلة لالستمرار حماس تسع : الزهار .14
 أن الحركة تسعي بكل  ,  محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس.دأكد   : الهول أشرف أبو

 وأنه لذلك قام وفد من الحركة بزيارة القاهرة وااللتقاء  , قوة من أجل تحقيق مصالحة قابلة لالستمرار
وممثلين عن , ومسئول الملف الفلسطيني باألمن القومي المصري  . بوزير الخارجية الدكتور نبيل العربي

من أجل , المجلس العسكري لالستماع منهم لوجهة نظرهم وإطالعهم علي تحركات وأفكار حماس
  .المصالحة
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ولكن , أبلغوا وفد حماس بأنهم مستعدون الستضافة لقاءات المصالحة, وأوضح أن المسئولين المصريين
الحرية المطلقة في التوصل التفاق ,  لحركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينيةبدون رعايتها تاركين

  .يضمن عودة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
من أجل صالح الشعب الفلسطيني إال , وأشار الزهار إلي أن حركة حماس ورغم قبولها مبدأ عودة التهدئة

  .ترتكبه قوات االحتالل االسرائيليأنها تحتفظ لنفسها بحق الرد علي أي اعتداء 
وأضاف الزهار ـ الذي قام بزيارة لألهرام لتهنئة األستاذ عبد العظيم حماد ـ علي توليه رئاسة تحرير 

ماقبلت والعرضت , جريدة األهرام ـ أنه لوال شعور إسرائيل بقدرة المقاومة علي الرد علي عدوانها
 في الجهود التي افضت إلي وقف العدوان االسرائيلي مؤكدا أن مصر شاركت بقوة, العودة للتهدئة

  . شهيدا وعشرات الجرحي المدنيين19والذي أسفر عن سقوط, األخير علي القطاع
علي دخول غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية , وانتقد الزهار إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وهو ماتري حماس أنه اليخدم عملية مصالحة بدون حل المشاكل العالقة بين الحركتين , من التكنوقراط
  .حقيقية

  13/4/2011األهرام، القاهرة، 
  

  مشعل وشلح يزوران القاهرة خالل أيام لبحث جهود المصالحة: علي بركة .15
أكد القيادي في حركة حماس وممثلها في لبنان علي بركة أن القاهرة وجهت الدعوة لرئيس : بيروت

عل، وألمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح، المكتب السياسي للحركة خالد مش
  .  لزيارتها في إطار مساعيها للمساعدة على إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة

أن األيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة لرئيس المكتب السياسي " قدس برس"وشدد ي تصريحات خاصة لـ 
كة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح إلى مصر، كل على خالد مشعل واألمين العام لحر" حماس"لـ

حدة، للتشاور حول المصالحة، الفتًا النظر إلى أن هناك انشغال مصري بأمورهم الداخلية إال أن هناك 
  .ترحيب من قبلها

بأن هناك اختالف بين موقفها في غزة والضفة " حماس"وعن االتهامات التي وجهتها أطراف لـ 
التعويل " فتح"سنفونية قديمة تحاول "صوصا بعد لقاء عباس لنواب من الحركة؛ أوضح أن تلك الغربية، خ

عليها، إال أن موقف الحركة موحد وداعم لمبادرة المصالحة والتي تعد ملزمة لجميع أبناء الحركة في 
  ".الداخل والخارج

  12/4/2011قدس برس، 
  

  لسات الحوار   تكون مصر رشحت سوريا الستضافة جأنحماس تنفي  .16
 نفت حركة حماس الثالثاء ما تناقلته وسائل اإلعالم العربية مفاده ترشيح مصر لسوريا : شينخوا– دمشق

الستضافة جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول 
وقال عزت الرشق عضو المكتب  .المصالحة، نظرا ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار

"  في حركة حماس في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء شينخوا بدمشق إن اإلعالميالسياسي والمسؤول 
  ".مازالت هي الراعية للحوار بين الفصائل الفلسطينية " ، مؤكدا أن مصر "هذه المعلومات غير صحيحة 

 أيةلم ترد "ي سوريا لوكالة شينخوا أنه ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رفاعه مسؤول حركة فتح ف
  ".اآلنمعلومات بهذا الخصوص لحد 

  تكون القاهرة اقترحت أن ترعى سوريا أو غيرها جلسة حوار تجمع " من جهته، نفى مصدر مصري أن 
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مصر معنية تماما بإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز "، مضيفا أن "بين فتح وحماس
  ".المصالحة

  12/4/2011، شينخواالة وك
  

   والزهاروزير الخارجية المصريلقاء غير إيجابي بين ": السبيل" .17
إن اللقاء الذي جمع القيادي في حركة حماس محمود الزهار ووزير الخارجية " السبيل"قالت مصادر لـ

  .المصري نبيل العربي قبل أيام في القاهرة، اتسم بأجواء غير إيجابية
العربي على ضرورة التزام حماس بالوثيقة المصرية للمصالحة والتي أشرف حسب المصادر، أصر وب

على صياغتها مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان ورفضتها حماس طيلة الفترة الماضية 
إضافة إلى ذلك اعتمد العربي الناطق باسم  .بسبب ما اعتبرته انحيازا واضحا لصالح حركة فتح والسلطة

جية المصرية حسام زكي مسؤوال عن االتصال بحركة حماس، وهو معروف بمواقفه بالغة وزارة الخار
  .السلبية تجاه حماس

  13/4/2011السبيل، عمان، 
  

   فرض معادلة جديدة ضد الفلسطينيين"إسرائيل" أفشلت محاولة  في غزةالمقاومة: "الجهاد" .18
سطين، زياد النخالة الحرب ضد صف نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلو: بيروت

إسرائيل بأنها مفتوحة ومستمرة وذات أشكال متعددة، وأكد أن ما يرتكبه االحتالل من عدوان وتصعيد 
ضد قطاع غزة يستهدف جس نبض المقاومة الفلسطينية بعد التغييرات السياسية المهمة التي شهدتها 

اإلخبارية إلى أن " العالم"حديث أذاعته قناة وأشار في  .وتشهدها المنطقة، ال سيما ما حصل في مصر
إسرائيل تسعى لفرض معادلة جديدة على الفلسطينيين، سيما في قطاع غزة مستفيداً من ترسانته المسلحة 
وتفوقه العسكري، مؤكدا أن االحتالل لن ينجح في رسم هذه المعادلة ألن الشعب الفلسطيني وقواه 

والصمود ما يمكنهم من إفشال أي مخططات العدو الهادفة المقاومة يملكون من عناصر الثبات 
  . إلخضاعنا وتركيعنا

  12/4/2011قدس برس، 
  

  يرتكبها" حماقة"لصد أي " صاعقة"سنفاجئ العدو بضربات ": ألوية صالح الدين" .19
الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، بشن " ألوية الناصر صالح الدين"توعدت : غزة
، ردا على أي 1948تستهدف مواقع إسرائيلية داخل األراضي المحتلة عام " صاعقة"ربات عسكرية ض

إننا على "نسخة عنه، " قدس برس"وقالت في بيان تلقت  .محاولة إسرائيلية لخرق اتفاق التهدئة الثنائي
، فيما أكّد على عجز "أهبة االستعداد وكامل الجهوزية لصد أي حماقة يقدم العدو الصهيوني على ارتكابها

هذه المنظومة لن تجدي نفعا مع "العتراض الصواريخ قصيرة المدى، قائالً " القبة الحديدية"منظومة 
، "صواريخ المقاومة، وسنفاجئ العدو بضربات صاعقة لن تسلم منها مدن وبلدات العدو في األيام القادمة

  .كما قالت
  12/4/2011قدس برس، 

  
  "اإلرادة الدولية"مع تل أبيب لتعطيل " التواطؤ"اإلدارة األمريكية بـتهم ت" الديمقراطية" .20

تيسير خالد، اإلدارة " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"المكتب السياسي لـ  اتهم عضو: نابلس
، الذي "اللجنة الرباعية الدولية"مع الحكومة اإلسرائيلية إللغاء اجتماع " التواطؤ والتساوق"األمريكية بـ 
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كان مقرراً عقده يوم الجمعة المقبل في العاصمة األلمانية برلين، والمخصص لمناقشة قضية إدانة سياسة 
   .االستيطان اإلسرائيلي

إلى التوجه لمجلس األمن الدولي بطلب عقد دورة  نسخة عنه،" قدس برس"ودعا في بيان صحفي تلقت 
تجاوز المحاوالت المتكررة لإلدارة األمريكية  "استثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة، في مسعى لـ

لتعطيل اإلرادة الدولية، ولغايات التأكيد على طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة دولة كاملة 
المقبل، وإعادة التسوية السياسية ) سبتمبر(العضوية في المنظمة األممية ضمن استحقاقات شهر أيلول 

ات الصلة بالصراع لجانب اإلسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذواستئناف المفاوضات مع ا
  ."القائم

  12/4/2011قدس برس، 
  

   تطالب بحماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني"لشعبيةا" .21
طالبت الجبهة الشعبية في بيان صحفي لها قيادة السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بالتحرك : غزة

جرائم الحرب والعقاب "األمن والمنظمات الدولية المعنية، من أجل وضع حد لما أسمته بـالعاجل لمجلس 
 والقانون الدولي على امتداد الوطن المحتل سواء في قطاع غزة او اإلنسانالجماعي واالنتهاك لحقوق 

  ." فلسطين المحتلةأراضيفي بلدة عورتا وبقية 
  12/4/2011قدس برس، 

  
  ر معركته السياسية من خالل تسريبات إعالميةاالحتالل يدي: دلياني .22

أن االحتالل يدير معركته « قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني :القدس المحتلة
السياسية من خالل تسريبات إعالمية فاقدة للمصداقية في محاوالت بائسة إلضعاف الموقف السياسي 

  .»الثابت للقيادة الفلسطينية
أن هذه التسريبات تتخذ شكل أنباء حول مبادرات سياسية وهمية لن ترى أي منها نور الحياة وأشار إلى 

 ليبرمان وقاعدة إئتالف اليمين االيديولوجية الرافضة للحق الفلسطيني –بسبب تعنّت حكومة نتنياهو 
عالمية الصهيونية أحياناً، وحمالت تشويه منظمة لصورة القيادة الفلسطينية أحياناً أخرى تنفذها اآللة اإل

  .بالتعاون مع وسائل إعالم عربية ذات مصالح مشتركة مع حكومة اإلحتالل
أن الساحة السياسية شهدت تسريبات إعالمية حول مبادرات تقوم عليها أطراف متعددة « وأضاف دلياني 

قين وتسريبات في دولة االحتالل مثل مبادرة نتنياهو التي لم يعلن عن تفاصيلها ومبادرة جنراالت ساب
  .»صحيفة في هآرتس، نشرت امس ، حول نية نتنياهو االنسحاب من اراض فلسطينية غير محددة

  13/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   مرشحها ألية انتخابات مقبلةعباس مركزية فتح مصرة على ان يكون الرئيس :حسين الشيخ .23
ية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية،  أكد عضو اللجنة المركز: منتصر حمدان– رام اهللا

اصرار اللجنة المركزية لحركة فتح، على ان يكون : »الحياة الجديدة«حسين الشيخ، في حوار مع 
مرشحها لمنصب الرئاسة في أي انتخابات مقبلة، رغم تكراره اكثر » ابو مازن«الرئيس محمود عباس 

بات، في حين كشف الشيخ الذي حصل على جائزة افضل شخصية من مرة بانه لن يرشح نفسه لالنتخا
حزبية في استفتاء وكالة معا االعالمية، عن اتخاذ قرارات صارمة من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح 
بضرورة خوض االنتخابات المحلية المقبلة بقوائم شراكة مع القوى والفصائل السياسية الديمقراطية 

  .الجتماعية واالقتصاديةوالشخصيات المستقلة وا
 13/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،                                                                 
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  عزام األحمد يعمل على ترتيب أوضاع حركة فتح في لبنان : "األخبار، بيروت" .24

برنامج .  بيروت األسبوع الماضيحطّ رئيس الكتلة النيابية لحركة فتح عزام األحمد في: ثائر غندور
زيارة الرجل هو ترتيب وضع الحركة في لبنان، بعد سنة على توليه هذه المهمة، وإجراؤه عدة تعيينات 

مسؤوالً للكفاح ) اللينو(وتبديالت في هيكلية الحركة في لبنان، كان أبرزها تعيين العقيد محمود العيسى 
  .لرجل صار مسؤوالً عن أمن كّل المخيمات الفلسطينية في لبنانالمسلّح في لبنان؛ وهو ما يعني أن ا

لكن األحمد جاء هذه المرة على وقع تهديد اللينو باالستقالة من جهة، والتوتّر األمني في عين الحلوة 
  .والتحركّات ضد األونروا من جهة ثانية

ل بأن توليه المسؤولية يعني اتخاذ عدة في النقطة األولى، جاء تهديد اللينو باالستقالة نتيجة اقتناع الرج
إجراءات إدارية وسياسية، حتى يكون قادراً على القيام بوظيفته كامالً، ومنها تحسين ظروف الكفاح 

أما التوتر األمني في المخيم، فجاء على . »فتح«المسلّح وإلغاء عناصر الذبذبة عليه من جهات داخل 
وقيف أحد المطلوبين في مخيم عين الحلوة وتسليمه إلى الجهات الرسمية خلفية محاولة الكفاح المسلّح ت

أما التحرك في وجه األونروا، فهو نتيجة تراجع خدماتها لالجئين الفلسطينيين ووجود فساد . اللبنانية
  .داخل إدارتها

 إلى المسار وإضافةً إلى هذه األمور الثالثة، حاول األحمد في زيارته العمل على إعادة حركة فتح
في هذا اإلطار، يرى الفتحاويون أن من الضروري عودة الحركة إلى . الصحيح، بحسب مصادر فتحاوية

أداء دورها السياسي واإلعالمي في لبنان، سواء لجهة تنظيم أوضاع الالجئين في لبنان وشؤونهم 
اللبنانية، وبلورة سياسية إعالمية وعالقتهم بالدولة اللبنانية، وعدم انزالق الفلسطينيين إلى الزواريب 

  .ضاغطة على القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلبقاء حق العودة حقاً قائماً والعمل على تطبيقه
جهاز يتولّى مسؤولية (بين هذه العناوين الكبرى، صدر قرار عن األحمد يقضي بإخضاع قائد المقر العام 

ر المقدح لسلطة صبحي أبو عرب، وذلك في ظّل انتشار معلومات في مني) الضباط الذين ال مهمات لهم
  .مخيم عين الحلوة عن توتّر شديد بين المقدح واللينو

  13/4/2011األخبار، بيروت، 
  

  "المطلوبين الفلسطينيين"قضية مؤسسة شاهد تبحث مع القوى اإلسالمية في عين الحلوة : لبنان .25
العنوان الرئيسي في اللقاء الذي جمع » فين لدى القضاء اللبنانيقضية المطلوبين والموقو«شكلت : صيدا

وعلم أن . ، والقوى اإلسالمية في مخيم عين الحلوة أمس»المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ـ شاهد«
اللقاء ركًز على مناقشة قضية المطلوبين والموقوفين لدى القضاء اللبناني في مخيم عين الحلوة، إضافة 

. عالجه الملف قضائيا، بما يحفظ حقوقهم المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والدوليةإلى طرق م
أن القوى اإلسالمية أبدت رغبة كبيرة في معالجة قضية المطلوبين والموقوفين لدى » السفير«وعلمت 

  . القضاء اللبناني، والبحث بجدية عن اآلليات المناسبة إلنهاء الملف
  13/4/2011السفير، بيروت، 

  
  اللبناني فلسطيني في عين الحلوة لمخابرات الجيش  بقتل متهماًفتح تسلم : لبنان .26

تسليم المتهم بقتل الفلسطيني  بفي مخيم عين الحلوة أمس،» حركة فتح«قامت :  محمد صالح- صيدا
ب أحمد هنية، الذي قتل عصر أمس األول في المخيم، إثر اشتباك وقع بين عائلتي عوض والحسين، بسب

وقد استخدمت فيه األسلحة الرشاشة، . إشكال عائلي وثأر قديم بين العائلتين، وهو يتجدد باستمرار بينهما
   .وأدى إلى مقتل هنيه، الذي صودف وجوده في المكان. واستمر لبعض الوقت
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مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب بقيادة العميد علي شحرور، تسلمت «وأكدت مصادر أمنية على أن 
وقد تمت عملية التسليم عند حاجز الجيش أمام مدخل . الحسين، المتهم بقتل أحمد هنيه. الفلسطيني أ

وعلم أن هناك اتصاالت لتسليم بقية المطلوبين، الذين شاركوا في االشتباك، وبينهم . »المخيم الفوقاني
  .»فتح«عناصر تنتمي إلى 
عملية التسليم ساهمت فيها فتح «اهر شبايطة أن في مخيم عين الحلوة العقيد م» فتح«وأعلن أمين سر 
  .»والكفاح المسلح

  13/4/2011السفير، بيروت، 
  

   بالوصول الى غزة2درس إمكانية السماح ألسطول الحرية ي نتنياهو .27
قال مراسل القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي مساء امس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : رام اهللا

نية السماح ألسطول الحرية الثاني الذي سيبحر منتصف الشهر المقبل بالوصول إلى قطاع يدرس إمكا
غزة المحاصر، لكن شريطة أن تقوم دولة أجنبية ثالثة، مثل تركيا أو اليونان، بمشاركة إسرائيلية بتفتيش 

ستوى وأضاف مراسل القناة للشؤون السياسية، أودي سيغل، أن الم .السفن المشاركة في األسطول
السياسي يدرس إمكانية أن يقوم الطرف الثالث بتفتيش السفن والتأكد من أن رواد السفن ال يحملون أو 

وقال إن هذا المقترح يجنب إسرائيل القيام بخطوات .ينقلون األسلحة للفصائل الفلسطينية في غزة
  .إستفزازية ويضمن استمرار الحصار على غزة

ائل الصارمة ومطالبة سفراء اإلتحاد األوروبي بمنع إبحار السفن من واضاف المراسل انه بموازاة الرس
الموانئ األوروبية، إال أن نقاشات جرت في وزارة الخارجية حول إمكانية عدم التعرض لسفن 

وأكد المراسل أن المساعي اإلسرائيلية إلحباط . األسطول، وأن نتنياهو لم يعارض هذا المقترح مبدئياً
  . زالت مستمرة على المستوى الدبلوماسيإبحار األسطول ما

  13/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  " أينما يتسترون" ستطالهم "إسرائيل"ليط ويؤكد أن اش نتنياهو يهدد بمالحقة آسري .28
 أن النشاط  فيهصدر عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بيان أكد :غزة ـ أشرف الهور
مستمر على شكل دائم بإيعاز مباشر من نتنياهو وتحت 'الجندي شليط سالما معافى الهادف لإلفراج عن 

  .'رعايته
أكثر من عام مر منذ قدمت إلسرائيل عرضها لحركة حماس عبر الوسيط األلماني إلتمام 'وذكر البيان 
ال تنوي 'نها ، مشيراً إلى أن حماس لم ترد عليه حتى اليوم، واتهم مكتب نتنياهو الحركة ا'صفقة التبادل

  .'إتمام عملية التفاوض التي من شأنها إعادة شليط إلى ذويه
إسرائيل مستمرة في مالحقة المسؤولين 'وهدد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو مسلحي حماس، وقال ان 

  .'عن اختطاف الجندي شليط وستطالهم أينما يتسترون
، لكن مع تأكيدها على أن الصفقة ' تحرير األسرىملتزمة بإعادة شليط وبمبدأ'وأكد البيان ان إسرائيل 

تجربة الماضي علمتنا أن عشرات 'وقال البيان . يجب أن ال تضر بأمن سكان إسرائيل مستقبالً
  .'اإلسرائيليين قتلوا في اعتداءات نفذها مخربون سبق أن أفرجت إسرائيل عنهم في إطار صفقتي تبادل

 يعقوب بيري قال في مؤتمر صحافي عقده أعضاء المجموعة ان ونقل ان رئيس جهاز األمن العام سابقا
قوية ولديها ما يكفي من القدرات االستخبارية والعسكرية للتعامل مع النشطاء الذين سيفرج 'دولة إسرائيل 

  .'عنهم في إطار هذه الصفقة إذا عادوا إلى ممارسة اإلرهاب
  13/4/2011، القدس العربي، لندن
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  "إيتمار "مستوطنةإعطاء تصاريح بناء في نتنياهو يوافق على  .29
كشفت مصادر إعالمية عبرية أن رئيس وزراء االحتالل الصهيوني بنيامين نتنياهو أعطي : الناصرة

إيتمار "تعليماته لوزير الحرب الصهيوني إيهود باراك من أجل تقديم تصاريح بناء مؤسسات في مغتصبة 
  .الضفة الغربية" شمال

وافقا على خطة بناء مدن ومناظر " نتنياهو"و" باراك"ت أحرنوت العبرية أن  وذكرت صحيفة يديعو
عن خطوة نادرة من نوعها، والتي "طبيعية لصالح المستوطنين في شمال الضفة الغربية، ويدور الحديث 

  ".ستوثِّق بالفعل استمرار تطوير البناء في المستوطنات، حتى وإن لم يتم إعطاء تصاريح بناء فورية
 مغتصبين في إيتمار قبل حوالي شهر، وعد المستوطنين بالعمل على منح 5ان نتنياهو بعد مقتل وك

تصاريح بناء في المستوطنات ، وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس االئتالف الحكومي الصهيوني زئيف 
  . في إيتمارألكين توجه في األيام األخيرة لرئيس حكومة االحتالل، وطلب منه المصادقة على خطة البناء
  12/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مدنيين بينهم طفلة يرفعون العلم األبيض قانوني أربعقتل:  اإلسرائيليةالنيابة العسكرية .30

أفادت التقارير اإلسرائيلية أن النيابة العسكرية تنوي إغالق ملف التحقيق في مقتل أربعة : ـرب48عــ
 العلم األبيض، بينهم طفلة في الثالثة من عمرها، وذلك خالل الحرب مدنيين فلسطينيين كانوا يرفعون

وبحسب المصادر ذاتها فإن الحديث عن  .2009 -2008العدوانية األخيرة على قطاع غزة في كانوني 
 شاهدا، بينهم 140أوسع تحقيق يجريه جيش االحتالل في أعقاب الحرب، حيث تم التحقيق مع "

،  قالت مصادر في النيابة العامة إنه ال توجد أدلة تشير إلى أن جنود "ونفلسطينيون وجنود إسرائيلي
االحتالل أطلقوا النار خالفا لتعليمات إطالق النار، وإنه من المتوقع إغالق الملف بدون تقديم أي الئحة 

  .اتهام
  12/4/2011، 48موقع عرب

  
   بمحيط غزة  للجيش اإلسرائيليتمرين أمني: اإلذاعة اإلسرائيلية .31

 ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن قيادة الجبهة الداخلية ستجري الثالثاء تمرينا في جنوب : القدس
سيستمر ما بين " أسدود وعسقالن وكريات مالخي وكريات غات" يشمل 1948األراضي المحتلة عام 

  . الساعة العاشرة صباحا والحادية عشرة ليال
 أيضا صباح اليوم بإجراء تمرين قطري في أنحاء الكيان وبدأت الشرطة اإلسرائيلية من جانبها

  .   اإلسرائيلي تتم خالله محاكاة وقوع هجمات للمقاومة وأحداث طارئة
  12/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  

  
  "القبة الحديدية" بطاريات من ستة يتزود ب اإلسرائيلياالحتالل .32

 إلى 2012ن منظومة القبة الحديدية حتى نهاية عام  بطاريات إضافية م6من المقرر أن تنضم 
البطاريتين المنصوبتين حاليا في منطقة بئر السبع وعسقالن، وذلك في أعقاب قرار اتخذته حكومة 

العبرية إلى أن الواليات المتحدة " يدعوت احرونوت" وأشارت الصحيفة. االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو
اء تمويل نصف تكاليف البطارية الثالثة التي من المقرر أن تنصب في األميركية قررت تحمل أعب

  . غضون أشهر، الفتة إلى جيش االحتالل يستطيع تحريك البطاريات ونقلها بحسب الحاجة إليها
  نهاية العام الجاري، سنضع الخطة "ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في جيش االحتالل قوله 
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وضمن الخطة المذكورة، سيتم إقرار عدة مشاريع تتعلق بتسليح . لخمسة سنوات مقبلةاألمنية والعسكرية 
  . 35جيش االحتالل، ومنها تخصيص سفن حربية جديدة، وطائرات حربية متطورة من نوع إف 
  12/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "رائيلإس" يشكل خطًرا على أمن 1967االنسحاب إلى حدود عام : مسؤولون إسرائيليون .33

أن ثالثة مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا أمام لجنة ) إسرائيل اليوم(كشفت صحيفة :  أ ش أ-غزة
الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ األمريكي األسبوع الماضي أهمية الحدود الدفاعية والسيطرة اإلسرائيلية 

 احتياجات إسرائيل األمنية في غور األردن وعلى المجال الجوى في الضفة الغربية، بزعم ضمان أمان
  .في اتفاق سالم مستقبلي

وأوضحت أن السبب في عقد جلسة النقاش هذه هو المبادرة األوروبية التي تقود اقتراحا دوليا جديدا تقام 
  .1967بموجبه دولة فلسطينية على أساس حدود عام 

 إلسرائيل، فإن المبادرة األوروبية إنه عندما يتعلق األمر بخطوة إشكالية بالنسبة) "إسرائيل اليوم(وقالت 
يمكن أن تؤدى إلى تحديد الحدود الدائمة إلسرائيل دون أن يضطر الجانب الفلسطيني إلى تقديم 

  ".تنازالت
لقد ذهبت إلى هناك ألعلن بشكل قاطع أن االنسحاب إلى خطوط عام : "ونقلت الصحيفة عن جولد قوله

لقد قدمت جملة مفاهيم ترفض االنسحاب إلى خطوط : "وأضاف".  يشكل خطرا على أمن إسرائيل1967
 تحدد بأن 2004 من رسائل التزامات من كيسنجر وحتى رسائل من بوش في أبريل من عام 1967عام 

  ".إسرائيل ستحتفظ بكتل استيطانية ومناطق أمنية
  12/4/2011، الشروق، مصر

  
   الصواريخالرد على ب نوعياً  بعداً"إسرائيل"نجاح القبة الحديدية يمنح  :جنرال إسرائيلي .34

قال الجنرال في االحتياط، مائير إليران، رئيس أبحاث الجبهة الداخلية في : الناصرة ـ زهير أندراوس
معهد دراسات األمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، في مقال نشره على موقع المركز إن عمليات 

 قطاع غزة في األيام األخيرة ستشكل مرحلة التي أطلقت من' غراد'االعتراض الناجحة لصواريخ 
فهذه أول مرة تنجح فيها . وفي تطور العقيدة العسكرية في إسرائيل' القبة الحديدية'تأسيسية في منظومة 

  .منظومة الدفاع الجوية اإلسرائيلية في مواجهة خطر الصواريخ قصيرة المدى
اإلنجاز الذي حققته المنظومة الجديدة، أي القبة الحديدية مهم لعدة أسبابوبرأيه فإن  :  

فقد أثبت الجيش اإلسرائيلي مرة أخرى . أوالً، هو يعبر عن قدرة تكنولوجية إسرائيلية من الطراز األول
أنه قادر على استيعاب منظومات سالح جديدة وجعلها عمالنية، كما أن التنسيق بين المطورين 

للغاية وسيشجع على بيع هذه المنطومات من السالح لمنظومات السالح وبين المستخدمين له أمر مهم 
  . إلى دول أخرى

ثانياً، إن نجاح المنظومة الجديدة يمنح إسرائيل وقادتها بعداً نوعياً جديداً في الرد على تهديدات حماس 
  .وحزب اهللا

ة وحيوية صحيح أن المنظومة الجديدة ال تشكل رداً على كل السيناريوهات، لكنها تدل على إمكانات جديد
منذ أعوام ونحن . ال مثيل لها وستضاف من اآلن وصاعداً إلى الترسانة اإلسرائيلية في مواجهة كل تهديد

ندعو إلى إضافة قدرة دفاعية على القدرات الهجومية اإلسرائيلية تتالءم مع التهديدات الحالية، واليوم 
  . تحققت هذه الرؤيا
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للقبة الحديدية بصورة خاصة أهمية نفسية كبيرة بالنسبة إلى ثالثاً، إن للدفاع الفعال بصورة عامة و
وسيخلق النجاح المتتالي شعوراً لدى الجمهور باألمان . السكان المدنيين المعرضين لخطر الصواريخ
  .والحصانة والقدرة على مواجهة الصعوبات

  13/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  ة رسميةعطلكيوم األرض االعتراف ب المعلمين العرب و بوقف مالحقاتيطالبونالعرب  نواب الكنيستال .35
، )الجبهة(، وعفو إغبارية )التجمع(، حنين زعبي )الموحدة(طالب النواب مسعود غنايم : ـرب48عــ

من الكتل البرلمانية الثالث في الكنيست، وزير المعارف جدعون ساعر، بوقف الحمالت البوليسية ضد 
ت أورنا سيمحون، مديرة لواء الشمال، بتسليم المديرين قوائم بالمعلمين المعلمين العرب، وإبطال توجيها

جاء ذلك في رسالة تم توجيهها إلى .  من آذار30الذين شاركوا شعبهم اإلضراب العام يوم األرض، 
  . الوزير، ونسخة منها إلى أورنا سمحون

لتأكيد على حرية الطالب، وفي  وذكّرت الرسالة الوزارة، ومديرة لواء الشمال، أن مهمتها تكمن في ا
احترام حرية المعلم والمدير معها، وفي تنشئة جيل واع، واثق ومعتد بنفسه، منفتح لآلخر، وأن قيم 

  . التعددية والمساواة والعدالة هي أهم القيم التربوية، وبالتالي فإن وزارة المعارف تخون تلك القيم
تهتر بالطالب والمعلمين والمديرين العرب، من شأنه وحذر النواب من أن هذا التعامل المهين والمس

تعميق شعور الغضب واإلهانة لديهم، األمر الذي سيكون له أبعد األثر على عالقة المجتمع العربي 
  .   بالدولة، ونصح النواب وزارة المعارف بعدم االستهتار بأبعاد هذه السياسة الخطيرة

ن المطلوب من وزارة المعارف هو ليس فقط االعتراف بيوم وشدد النواب غنايم، إغبارية وزعبي على أ
األرض وبسائر مناسباتنا الوطنية، بل بإدخالها كجزء من المنهاج التربوي في المدارس اليهودية، ألن 

لكن، . احترام اآلخر واالعتراف به هو الطريق الوحيد للديمقراطية ولعالقة طبيعية بين المواطن والدولة
القوائم السوداء والعمل من أجل االعتراف " طالب النواب بإلغاء فوري لتوجيهات ولحين حصول ذلك،

  ".بيوم األرض كيوم عطلة رسمية
  12/4/2011، 48موقع عرب

  
  ارتفاع دراماتيكي في نسبة انحراف الشباب اإلسرائيلي: تقرير لجمعية إسرائيلية .36

ع الشباب اإلسرائيلي إلى حد الخطورة، اإلسرائيلية عن تدهور وض" عيلم"كشف التقرير السنوي لجمعية 
  . إذ بين التقرير أن واقع الشباب اإلسرائيلي يشهد ارتفاعاً دراماتيكيا في إتّباع األمور غيراألخالقية

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الشباب اإلسرائيلي الذين يتعاطون المخدرات، ويمارسون الزنا، 
ويستغلون الفتيات الصغيرات جنسياً ليمارسن الرذيلة مع كبار في السن من خالل اإلغراء المالي، أو 

 في العام وتبين من التقرير أن ظاهرة تعاطي المخدرات في وسط الشباب انتشرت. منحهن الهدايا
  . الماضي ألجيال صغيرة أكثر من السابق

مخدر المبسوتون، (في تعاطي المخدرات الممنوع استخدامها، مثل % 18وسجل التقرير ارتفاعاً بنسبة 
، والتي أصبحت متوفرة للشراء لكل من يريد في محالت المكسرات المنتشرة في كافة أنحاء )وتيس غاي
  . إسرائيل

ن ظاهرة إغواء الفتيات بالمال من قبل رجال كبار في السن برزت في العام الماضي وجاء في التقرير، أ
مقابل العام المنصرم، حيث يستغل الرجال مرور الفتيات بضائقة مالية أو % 10وسجلت ارتفاعاً بنسبة 

  . عائلية، ويقدمون لهن المال والسجائر والهدايا مقابل إقامة عالقة جنسية
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في عدد الفتيات اللواتي تحدثن عن % 25لعام الماضي ارتفاعا ملحوظا بنسبة تتجاوز وسجل في ا

  .تحرشات جنسية بهن من قبل شباب ورجال كبار في السن
  12/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   مليون دوالر لتهويد محيط المسجد األقصى24االحتالل يخصص : أبو حلبية .37

أحمد أبو حلبية أن بلدية االحتالل خصصت  .سسة القدس الدولية د أكد رئيس مؤ: نفوذ البكري-غزة 
 مليون دوالر لتهويد المناطق المجاورة للمسجد األقصى واألحياء العربية شرقي القدس إضافة إلي 24

  .المصادقة على عدد من المخططات والقرارات لمصادرة األراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة
للتقرير الشهري لمؤسسة القدس الدولية حول االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس  استعراضهجاء ذلك خالل 

 على وأوضح التقرير أن قسم التخطيط التابع لبلدية االحتالل صادق مؤخراً .خالل الشهر الماضي
 دونما في القدس ويشمل المخطط 250 على مساحة "حومات شموئيل"مخطط تفصيلي لتوسيع مستوطنة 

 فيما ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ببلدية االحتالل ، معابد يهودية8استيطانية و وحدة 50بناء 
 دونما من أراضي بلدتي العيساوية والطور لبناء فنادق جديدة على 662 على لالستيالءمخططا جديدا 
 الرشيد في بنايةو إخطارات هدم عمارة برج األمراء في بيت حنينا ىوأشار التقرير إل .تلك األراضي
 ، بناء الجدارالستكمال وإخالء منزلين في حي بيت حنينا ومصادرة من بلدة أبو ديس ،بيت حنينا
 على جزء من منزل عائلة حمد االستيالء تسمح من خالله للمستوطنين  محكمة االحتالل قراراًوإصدار

 إخالء منازلهم تمهيداًاهللا في رأس العامود إضافة إلى إخطار ست عائالت بدوية تقطن شرق القدس ب
 االعتداءات إلى وتطرق التقرير أيضاً، وأشار التقرير إلي حاالت االعتقاالت والمحاكمات .لهدمها

  .وواصلت قوات االحتالل اإلجراءات التي تهدف إلي طمس المعالم واآلثار، اإلسرائيلية
  13/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تزوير مصاحبة لعمليات ترميم أسوار القدسحذر من أعمال تهيئات وشخصيات  .38

حذرت هيئات وشخصيات مقدسية من أعمال تزوير مشبوهة مصاحبة لعمليات :  احمد رمضان-رام اهللا 
ألسوار القدس والتي " بدائرة اآلثار"الترميم الكبيرة التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وما تسمى 

 التجمع المقدسي للمؤسسات األهلية حازم غرابلي إن ما زاد من وقال رئيس. وصلت إلى باب العامود
هواجس الهيئات والشخصيات المقدسية وحتى األشخاص العاديين هو قيام السلطات المحتلة بتغطية 

" خلع"منطقة الترميم بالكامل وحجب الرؤية لمشاهدة حقيقة ما يجري من عمليات قد تكون من أهدافها 
ر تحمل رسومات أو نقوشات تلمودية ترمز إلى وجود تراث يهودي في أحجار أصلية وزرع أحجا

 وتقع بين بابي المدينة كما فعلت في مقاطع من سور القدس ليست ببعيدة عن المنطقة المستهدفة حالياً
  .العمود والساهرة

  13/4/2011، بيروت، المستقبل
  

  سن بك في يافاحمخطط لطمس مسجد  .39
، النقاب عن أمس 1948في مدينة يافا بمركز األراضي المحتلة عام  كشفت مصادر : سمر خالد-يافا 

مخطط إسرائيلي، يحاك في أروقة بلدية تل أبيب، ويهدف إلى طمس معالم مسجد حسن بك في يافا من 
   لجنة  فإنوبحسب المصادر، . خلفه طابقا30ً وعمارة سكنية من  طابقا32ًخالل بناء فندق فخم من 
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 بلدية تل أبيب صدقت في جلسة خاصة على مخطط لبناء أبنية شاهقة متاخمة لمسجد التخطيط والبناء في
  .حسن بك، ويضم المخطط بناء مساكن وفنادق ومحال التجارية  بمحاذاة المسجد 

  13/4/2011الرأي، عمان، 
  

  من خريطة القرى الفلسطينية" شطبها"اجنسنيا تعتصم ضد : نابلس .40
 أهالي قرية اجنسنيا، قرب نابلس، أمس، احتجاجاً على قرار مجلس اعتصم:  يوسف الشايب–رام اهللا 

الوزراء الفلسطيني بتنسيب من وزير الحكم المحلي، بضمهم إلى بلدة سبسطية، بعد قرار بحل المجلس 
  .القروي المنتخب من أبناء القرية، وتجميد حساباته البنكية، وتحويلها إلى حسابات بلدية سبسطية

  13/4/2011الغد، عمان، 
  

   منطقة منكوبةهاالسلطة الفلسطينية تعلنو"... عورتا"االحتالل يستبيح : نابلس .41
 قرية عورتا في الضفة الغربية، ، أنفلسطين المحتلة من 13/4/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

ا  يوماً تتعرض للمداهمات واالعتقاالت شبه اليومية التي ينفذه33والخاضعة لحظر التجول منذ أكثر من 
  .جيش االحتالل، وآخرها، أمس، بذريعة البحث عن منفذي عملية قتل مستوطنين في مستوطنة ايتمار

لم يبق بيت في القرية إال وتضرر "فرانس برس عن رئيس مجلس قروي عورتا قيس عواد وكالة ونقلت 
القرية قاموا بمصادرة آالف الدونمات من أراضي " :وأضاف. "وتعرضت محتوياته للتكسير والتحطيم
الجيش ال يعلن عن رفع منع التجول بل يقوم بسحب "وأوضح أن . ووضعوا كرافانات للمستوطنين عليها

  ."دورياته إلى معسكر حوارة المجاور ويباغتنا كي يقتل أي أحد يسير بالشارع بحجة خرق منع التجول
إن قوات ا قال  الباحث صالح الدين عواد من عورت، أننابلس من 12/4/2011قدس برس، وأضافت 
 امرأة والعديد 200 ما يزيد عن خمسمائة مواطن فلسطيني، خالل شهر، منهم ما يقارب ت اعتقلاالحتالل

ال زالت سلطات االحتالل "وأضاف عواد بأنه  .من المسنين والمرضى، إضافة إلى عدد من األطفال
  .) عاما16ً(ا مازن نياز شاباً لم يفرج عنهم حتى هذا اليوم، إضافة إلى الفتاة جولي71تحتجز 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن أن عورتا  أن 13/4/2011االتحاد، أبو ظبي، وذكرت 
  . منطقة منكوبة جراء الحملة العسكرية اإلسرائيلية المتواصلة

  
  االحتالل يعزل األسيرين أبو سيسى وأبو ركاب .42

 األسيرين ضرار أبو سيسى من غزة، ومراد أبو ركاب نقلت إدارة السجون اإلسرائيلية: القدس المحتلة
  .، إلى العزل االنفرادي عاما27ًمن رام اهللا محكوم بالسجن 

  12/4/2011، )فاص( الفلسطينية صحافةوكالة ال
  

  من شهداء الحركة األسيرة هم من المرضى% 60: قراقع .43
 نبقى أنمن غير المقبول "اقع قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قر: منتصر حمدان -رام اهللا 

ودعا خالل  ،" الحساسة التي تمس مجتمعنا بأكمله)األسرى (مكتوفي األيدي في التعامل مع هذه القضية
ورشة عمل في رام اهللا حول األسرى، إلى العمل الفوري من أجل  فتح معركة قانونية ضد االحتالل في 

ر منظمة الصحة العالمية للتحقق من األوضاع الصحية المحافل الدولية بدءا من محكمة الهاي، ودعم قرا
 إلىوأكد تعرض األسرى  .لألسرى، وتشكيل حملة تضمن أوسع مشاركة جماهيرية في هذه الفعاليات

 األسرى بأمراض متعددة بمعدل إصابة أن المؤشرات تؤكد ازدياد عملية تصفية جسدية هادئة، موضحاً
  ."من شهداء الحركة األسيرة هم من المرضى% 60ت أن الحقائق تثب"وقال .  حالة شهريا150ً
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وأقرت النائبة خالدة جرار، بوجود فشل فلسطيني في التعامل مع قضية األسرى، ما يعني في المقابل أن 
  . هذا الملفإنهاءالفلسطينيين قد يكونون أمام خيارات جديدة من أجل 

  13/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ين في نفق على الحدود المصرية فلسطينيأربعةوفاة : رفح .44
أكد الدفاع المدني التابع للحكومة في قطاع غزة، أمس، أن أربعة فلسطينيين توفوا اختناقاً، وأصيب : غزة

  . المصرية في حي البرازيل في مدينة رفح- ثمانية آخرون، داخل نفق أسفل الحدود الفلسطينية
  13/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  األقصىطينيين على عقد قرانهم في حملة لتشجيع الفلس .45

تواصل مؤسسة فلسطينية حملة تشجيع الشبان والفتيات الراغبين في الزواج :  رويترز–القدس المحتلة 
.  في القدساإلسالمي لتعزيز الوجود  نطاقاًأوسع مساع إطار في األقصىعلى عقد قرانهم في المسجد 

 المشاريع للمؤسسة وهو وأفضل أجمل المشروع من هذا "األقصى إعماروقال حكمت نعامنة من مؤسسة 
 يستمر هذا المشروع لنربط أننتمنى . ..2010مشروع عقد الزواج حيث بدأنا فيه بشهر كانون أول 

ونسعى بأذن اهللا لالستمرار والتواصل .  المباركاألقصىالناس والمسلمين في الداخل في أقصاهم المسجد 
  ". المباركاألقصىربطهم كما قلنا في المسجد  في الداخل وفي القدس لنأهلنامع 

  13/4/2011الدستور، عمان، 
  

  إغالق معبر كرم أبو سالم أثر بشكل مباشر على قطاع اإلنتاج: غزة .46
 أن إغالق معبر كرم أبو سالم في قطاع غزةأكدت وزارة الزراعية في الحكومة : أشرف الهور -غزة 

ني نتيجة النقص الحاد في األعالف ومدخالت تصنيعها، أثر بشكل مباشر على قطاع اإلنتاج الحيوا
  .مشددة على أن ذلك سيؤدي حتماً إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات والدواجن

  13/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "جريمة ضد اإلنسانية"استمرار إغالق االحتالل لمعابر غزة : مركز حقوقي .47
خرها آ والتي كان  غزة،إغالق دولة االحتالل لمعابر قطاعاعتبر مركز سواسية لحقوق اإلنسان بأن 

السابع على التوالي بحجج أمنية واهية هو بمثابة جرائم ضد اإلنسانية  إغالق معبر كارم أبو سالم لليوم
وانتهاكا ألبسط حقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف والتي تلزم دولة االحتالل بتسهيل حياة المواطنين وتقديم 

ات الالزمة لهم والتي تحافظ على بقائهم وعدم تعريض حياتهم للخطر ، األمر الذي يفاقم من كافة الخدم
  .معاناة أهالي القطاع المحاصرين منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة 

  12/4/2011، فلسطين -اإلنسان مركز سواسية لحقوق 
  

  2010 عملية عنف ضد األطفال خالل 1000: القدس .48
 يفيد بأنه تم تلقت خدمات الرفاه االجتماعي في شرقي القدس المحتلة تقريراً: ان احمد رمض-رام اهللا 

 شكوى بشأن عمليات عنف ارتكبت ضد أطفال وتتعلق 1000 تقديم نحو )2010(خالل العام الماضي
من هذه الشكاوى باإلساءة الجسدية، باإلضافة إلى شكاوى تتعلق باإلساءة الجنسية وإهمال % 50نحو 

  % 90 أن باألطفال اإلساءة أعمالالمعني بدراسة " حوريف"وأوضح التقرير الذي نشره معهد  .األطفال
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من % 84من األطفال دون سن الخامسة في القدس الشرقية ال يلتحقون بأية مؤسسة تعليمية، كما يعيش 
  .منهم من المدارس% 50 في القدس الشرقية دون خط الفقر ويتسرب نحو األطفال

  13/4/2011روت، ، بيالمستقبل
  

  "إسرائيل"العنصرية اإلسرائيلية قامت يوم أقيمت : زحالقة .49
أحيت العديد من جاليات الشعب الفلسطيني وهيئاته المهنية واألكاديمية في : مراسل خاص+ رب 48عـ

والية شمال الراين ويستفاليا األلمانية، وبحضور عربي متضامن، الذكرى الخامسة والثالثين ليوم 
  .9/4/2011لسبت األرض، ا

جمال زحالقة تاريخ الشعب . دفي الكنيست في دورتموند بألمانيا، النائب الذي أقيم استذكر ضيف الحفل و
  .أكد زحالقة على محورية وضرورة إنهاء االنقسام الفلسطينيو. الفلسطيني الكفاحي

المكتبة العامة لمدينة كان زحالقة قد ألقى محاضرة حول القوانين العنصرية والنظام اإلسرائيلي في و
 حول القوانين العنصرية، مؤكدا أن  شامالً، وقدم زحالقة عرضا8/4/2011ًغوترزلو، الجمعة الماضي 

، وأنها تتميز بكونها عنصرية كولونيالية، وهي بذلك "إسرائيل"العنصرية اإلسرائيلية قامت يوم أقيمت 
  .تختلف عن العنصرية التي تعرفها القارة األوروبية

  12/4/2011، 48قع عرب مو
  

  رابطة الكتاب واألدباء تستنكر إقامة مهرجان للرقص في رام اهللا في ظل ما تشهده غزة .50
 استنكرت رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، عزم الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية إطالق :غزة

الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة ، في "مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر"فعاليات الدورة السادسة لـ
 وإصابة عشرات  للعدوان اإلسرائيلي الذي أسفر عن سقوط عشرين شهيداًنظراً" متدهورة"أوضاعا أمنية 

نسخة عنه، يوم " قدس برس"واعتبرت الرابطة في بيان صحفي تلقت  .آخرين خالل األيام القليلة الماضية
رقص على دماء شهداء " الخميس، هو بمثابة يومر إطالقه ، أن  المهرجان المذكور والمقر12/4الثالثاء 

  .وطالب البيان، القائمين على هذا المهرجان بالعدول عن قرار إطالقه .، وفق تقديرها"غزة
  12/4/2011قدس برس، 

  
  الالجئون الفلسطينيون في مخيم البقعة يطالبون بتحسين أوضاعها: األردن .51

 رئيس ، معروف البخيت.ن الفلسطينيون في مخيم البقعة إلى درفع الالجئو:  نادية سعد الدين-عمان 
أمس عريضة تطالب بانتخاب لجان الخدمات وليس تعيينها، وبتحسين األوضاع في األردني، الوزراء 

إصدار قانون النتخاب لجنة "وأكد في العريضة على ضرورة  .المخيمات، مؤكدين تمسكهم بحق العودة
صالحيات فعلية إلدارة شؤونه، وزيادة دعم ميزانية دائرة الشؤون الخدمات في المخيم، ومنحها 

  ".الفلسطينية الخاصة بإنشاء مساكن للفقراء في المخيم
  13/4/2011الغد، عمان، 

  
  تظهر الحاجة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينيالعالم العربي الثورات في : جودةناصر  .52

ه أمس الثالثاء في أعمال منتـدى أميركـا والعـالم     شارك وزير الخارجية ناصر جود     :  بترا –واشنطن  
القـضايا  ( حيث عقـدت نـدوة  تحـت عنـوان            .االسالمي فى دورته الثامنة التي انعقدت في واشنطن       

العدالـة يجـب ان تتحقـق       : "، قـال فيهـا    )الجيواستراتيجية في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيـا       
ر من أي وقت مضى التخاذ االجراءات الالزمـة واطـالق            مؤكدا ان الوضع االن ملحا اكث      "للفلسطينيين
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مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في اطار زمني محدد ينتهي في ايلول القادم               
  .تؤدي بالنهاية الى تحقيق الهدف المنشود وهو اقامة الدولة الفلسطينة المستقلة

  عدد من الدول العربية وتطلعات الـشباب مـن خـالل هـذه           الى ان الثورات التي تشهدها      جودة  واشار  
  

الثورات تظهر الحاجة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني باقامة دولـتهم المـستقلة وانهـاء االحـتالل                
  .االسرائيلي

  13/4/2011، الرأي، عمان
  

  تعود للعصر البرونزي قطعا اثرية مسروقة" إسرائيل"األردن يستعيد من  .53
كشف مدير دائرة اآلثار العامة الدكتور زياد السعد لـ  العـرب اليـوم ان               : اسر مهيار  ي -العرب اليوم   

الدائرة وضمن وعودها التي الخاصة باستعادة أكبر قدر ممكن من اآلثار المسروقة الى المملكة فقد قامت                
القديم كانت  باسترجاع عدد من القطع االثرية الفخارية المسروقة من اسرائيل تعود الى العصر البرونزي              

  .قد سرقت من موقع أثري مهم
   13/4/2011، العرب اليوم، عمان

  
   المصنع على طريقمزروع بجذع شجرة جهاز رصد وتنصت إسرائيلي: لبنان .54

 سـوريا، علـى     -عثر شخص في شقة استأجرها في محلة المصنع، تطل على طريق المصنع لبنـان               
بلغ قـوى    بجهاز مزروع داخل جذع شجرة، فـأ       ، واكتشف أن الصندوق موصول    صندوق أثار استغرابه  

 انه جهاز رصد وتنصت اسرائيلي متطور وحديث يعمل بتقنية عالية، فـي              لها تبين اللبناني التي    الجيش
كذلك بينـت التحقيقـات ان   . التصوير واالرسال الفوري الى طائرات التجسس االسرائيلية الموصول بها 

  . سنوات بتهمة التعامل مع اسرائيل3لذي أوقف قبل نحو الشقة كانت منزال استأجره علي الجراح ا
 13/4/2011، النهار، بيروت

 
   غزة قطاعالعدوان على بخصوص جتماع الرباعية الدوليةإ تأجيل تستنكرجامعة الدول العربية  .55

عبرت جامعة الدول العربية أمس ، عن أسفها لتأجيل اجتماع اللجنـة الرباعيـة              :  مراد فتحى  -القاهرة  
لية الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل في برلين ، وخصوصا أنها كانت تأمل بأن تنـاقش اللجنـة                   الدو

  .مواضيع مهمة وغير قابلة للتأجيل وفي مقدمتها عملية السالم والعدوان على غزة
وحول هذا الموضوع، قال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد              

يح في تصريح للصحفيين، الجميع كان يعول على عقد هذا االجتماع في محاولة إلحياء المفاوضـات                صب
  . اإلسرائيلية من خالل اتخاذ موقف واضح وحازم يضمن الوقف التام لالستيطان-الفلسطينية

 في  وشدد صبيح على أن إلغاء عقد هذا االجتماع يعطي فرصة للحكومة اإلسرائيلية المتطرفة لالستمرار             
  .حمالت التهويد واالستيطان في القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية

  13/4/2011، الشرق، الدوحة
  

  غزةقطاع  في "حماية المدنيين"تحرك عربي في مجلس األمن لـ .56
أرجأت المجموعة العربية فكرة الطلب من مجلس األمن فرض حظر للطيـران فـوق غـزة                : نيويورك

  .»غير ممكنة التحقق في الوقت الراهن«سي عربي إن الفكرة ، وقال ديبلوما»حالياً«
وبدأت المجموعة العربية في األمم المتحدة أمس لقاءات أولها مع رئيس مجلس األمـن للـشهر الحـالي        

  . السفير الكولومبي نستور أوسوريو لندونو للمطالبة برفع الحصار عن غزة
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ليبيا إذ أن عمقها الجغرافي الضيق ال يمكن حمايتـه          غزة ليست   «وقال ديبلوماسي في األمم المتحدة إن       
  .»بحظــر الطيــران ويمكــن الطــائرات الحربيــة اإلســرائيلية قــصفها مــن فــوق تــل أبيــب 

 فـي إطـار تـأمين الحمايـة للـشعب           1860وسيركز التحرك العربي على تطبيق قرار مجلس األمن         
  .»س الجامعة العربيةوتطبيقاً لقرارات مجل«الفلسطيني في غزة وفق القانون الدولي 

  13/4/2011، الحياة، لندن
  

   منذ عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزةآذار األكثر دموية: منظمة المؤتمر اإلسالميلتقرير  .57
 أظهر تقرير إلدارة الشؤون اإلنسانية التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي صدر اليوم الثالثاء،             :وفا –جدة  

يدا إسرائيليا غير مسبوق ويعتبر من أكثر الشهور دموية منـذ عمليـة             أن شهر آذار الماضي شهد تصع     
  .الرصاص المصبوب

وأشار التقرير الذي يرصد الوضع اإلنساني في قطاع غزة خالل شهر آذار المنصرم، إلى أن أكثر مـن                  
 من خالل استهداف مباشر للمناطق الـسكنية        36 مواطنا استشهدوا خالل هذا الشهر وجرح أكثر من          16
  .ي قطاع غزةف

 يتيمـا مـوزعين علـى    16195ولفت التقرير إلى أن عدد األيتام دون سن السادسة عشرة وصل إلـى        
مع اإلشارة إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لعددهم وتضارب أرقامهم          (المحافظات الخمس في قطاع غزة      

  ).بين جهة وأخرى
نك معلومات خاص باألرامل واأليتام لتفادي      وأظهر ضرورة تنفيذ برامج الرعاية الشاملة لأليتام وإنشاء ب        

  .ازدواجية الفائدة ووجود معلومات دقيقة حول وضع األيتام وحاجاتهم بغزة
من مجموع النساء   % 16.3ورصد التقرير تزايد عدد األرامل الغزيات بشكل يومي حيث بلغت نسبتهن            

  .الفلسطينيات
ام حركة وتنقل المواطنين وتسمح بعبـور فئـات   وذكر أن سلطات االحتالل ما زالت تغلق معبر إيرز أم         

محدودة وفق إجراءات مشددة تتخللها ساعات انتظار طويلة، كما أشار إلى أن سلطات االحتالل أغلقـت                
  .معبر كارني بشكل فعلي أمام دخول البضائع إلى القطاع في منتصف الشهر الماضي

من حاجتـه،   % 30ن الكهرباء بما يزيد عن      وتطرق التقرير إلى استمرار العجز في احتياجات القطاع م        
 ساعات يوميـا  6-4والذي يعني استمرار معاناة المواطنين أثناء انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز  
  .لسكان القطاع، ويتوقع تفاقم المشكلة مع ارتفاع درجة الحرارة واقتراب فصل الصيف

 مكعب تقريبا، مع توقع المختـصين أن يفـوق           مليون متر  80وأشار لوجود عجز مائي بغزة وصل إلى        
واتهم إسرائيل بأنها تقـوم بـسرقة الميـاه         .  مليون متر مكعب خالل األعوام القادمة      100العجز المائي   

الجوفية عبر انتهاج سياسة إنشاء آبار مياه على طول الحدود الشرقية من القطاع إلـى جانـب تحويـل                   
 مليون لتر مكعب مـن الميـاه   30-20ى فقدان ما يقارب من مجرى وادي غزة إلى إسرائيل مما أدى إل      

  .السطحية
  13/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  أنا ضد التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي: شيخ األزهر .58

أن أكد شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب أنه ضد التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، مشيرا إلـى                :القاهرة
  .موقفه هذا هو نفسه منذ أن كان رئيسا لجامعة األزهر وحتى توليه مشيخة األزهر

ودعا الطيب، خالل استقباله الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسـالمية              
وقوف في  ال يمكن ال  "، الفصائل الفلسطينية للمصالحة وتوحيد الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه           "حماس"

  ".وجه إسرائيل بشعب منقسم
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الحجة لوقف المفاوضات، وأنه بدون المـصالحة سيقـضى         ) االحتالل(إنكم بفرقتكم أعطيتموهم    : "وقال
  ."بوحدتكمبعضكم على بعض بعيدا عن إسرائيل، وهذا مخطط إلضعافكم وتفريقكم يجب أن تواجهوه 
  13/4/2011، قدس برس

  
  ي سورية شرير ومن عمل األميركيين والصهاينةما يحدث ف: الخارجية اإليرانية .59

قالت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس، إن المظاهرات المناهضة للحكومة في سورية تـأتي فـي               : لندن
وعلى عكس االنتفاضات في    . في الشرق األوسط  » المقاومة«إطار مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد       
للشعوب ضد حكـام    » صحوة إسالمية « بها إيران باعتبارها     مناطق أخرى من العالم العربي التي أشادت      

طغاة يدعمهم الغرب، لم تحظ االحتجاجات في سورية بتغطية إعالمية كبيرة أو تعليقات رسمية تذكر في                
  .إيران

لكن في المؤتمر الصحافي األسبوعي، أمس، قال متحدث إيراني إن االحتجاجات في سورية على مـدى                
 قتيل وفقا لتقديرات جماعات حقوق اإلنسان ليست حدثا         200اضية التي شهدت سقوط     األسابيع الثالثة الم  

وقال رامين مهمان برست للصحافيين     . وسورية أقرب حليف عربي إليران    . تلقائيا، بل نتاج تدخل أجنبي    
يحاولون «: وأضاف. »ما يحدث في سورية عمل شرير ينفذه الغربيون، وخاصة األميركيين والصهاينة          «

عدة إعالمهم خلق احتجاج مصطنع في مكان ما أو المبالغة في مطلب لجماعة صـغيرة وعرضـه                 بمسا
يجب أال تنطلي علـى أحـد هـذه اللعبـة التـي يلعبهـا               «: وتابع. »باعتباره مطلب األغلبية وإرادتها   

  .»األميركيون
 13/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   غزةمار قطاع مليون دوالر الع50البنك االسالمي للتنمية يخصص  .60

تصدر البنك اإلسالمي للتنمية جهة تمويل المشاريع المنفذة في قطاع غزة من خالل التخصيص الثـاني                
 مليـون دوالر فـي قطاعـات        50من برنامج دول التعاون الخليجي العادة اعمار غزة حيث خصص           

  .مختلفة بقطاع غزة
روة السمكية بمشروع يستفيد منه ما يزيد على        كما قدم الشيخ حمد بن خليفة تمويال لدعم قطاع الصيد والث          

  . ألف شخص، في محاولة لرأب الصدع في قطاع الصيد20
  13/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  غزةقطاع إندونيسيا تعتزم إقامة مستشفى في  .61

ـ         : )أ.ب  .د  ( اء أعلن ناطق باسم هيئة خيرية إندونيسية، أمس، أن الهيئة تعتزم الـشروع قريبـاً فـي بن
ونقلت وكالـة األنبـاء     . مستشفى في قطاع غزة وأنه يجري بالفعل الحصول على التراخيص المطلوبة            

عن الدكتور صاربيني عبداهللا مراد رئيس لجنة الطوارئ الطبية بإندونيسيا، أمـس،            ) أنتارا(اإلندونيسية  
أن المستشفى سيكون   “وأضاف  . قوله إن بناء المستشفى في غزة سيبدأ في وقت الحق من الشهر الحالي              

  . ” مفيداً للغاية بالنسبة لضحايا الحرب الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل وعالج بشكل فوري
وأعلن أن لجنة الطوارئ الطبية بإندونيسيا مستعدة لتوقيع عقد عمل مع مقاول محلي في غزة لبدء إقامة                 

  . المستشفى اإلندونيسي هناك 
  13/4/2011، الخليج، الشارقة
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 السالمحياء عملية إلمشروع مبادرة أوروبية جديدة تعرقل الواليات المتحدة  .62
دبلوماسيون في األمم المتحدة عن عرقلة الواليات المتحـدة مـشروع           كشف  :   حنان البدري  -واشنطن  

مبادرة أوروبية جديدة تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تهدف إلـى إحيـاء عمليـة التـسوية                   
  .الفلسطينية" ليةاإلسرائي"

وكان من المتوقع عرض المشروع في اجتماع ببرلين، الجمعة المقبل، في إطار اجتماع للرباعية الدولية،               
  .وذلك على هامش اجتماع وزاري لدول حلف شمال األطلسي 

وقال " . عدم مالءمة الوقت  "واضطر مسؤولون أمريكيون لالعتراف بموقف واشنطن، لكن أرجعوه إلى          
ن إدارة أوباما ال تعتقد أن اجتماع الرباعية سوف يسفر عن شيء مفيد من حيث التوصل إلـى                  مسؤول إ 

وعبر مسؤولون رفضوا ذكر أسمائهم يمثلون األوروبيين، عن أسـفهم           .إعادة المفاوضات بين الطرفين     
ن من الموقف األمريكي وذهب أحدهم للقول إنه قد حان الوقت لكي ترسل الرباعية إشارة واضـحة بـأ                 

  " .مفاوضات السالم"جهود الواليات المتحدة فشلت على صعيد إحياء 
بأن " الخليج"وفي الوقت الذي تعرضت واشنطن لالنتقاد بسبب موقفها هذا، أكدت مصادر في واشنطن ل               

ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، طرح ما يـسمى بمبـادرة          " إسرائيل"واشنطن أرادت إتاحة الفرصة ل      
جديدة يستعد نتنياهو لطرحها الشهر المقبل، وهو األمر الذي تلقت واشـنطن معلومـات              " ليةإسرائي"نوايا  

  .مع مسؤولين أمريكيين كبار مؤخراً في العاصمة األمريكية " اإلسرائيلي"عنه خالل لقاءات الرئيس 
13/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
  "سرائيلإ" بين العرب وتعتزم القيام بمسعى جديد للسالم الواليات المتحدة: كلينتون .63

قالت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون ان الواليات المتحدة تعتزم القيـام بمـسعى              : واشنطن
  ."سرائيلإ"جديد لدعم احالل سالم شامل بين العرب و

 االسالمي وهو تجمع ترعـاه    -وأضافت كلينتون في كلمة القتها ليل الثالثاء في المنتدى العالمي االمريكي          
قطر ومعهد بروكينجز لالبحاث ان الرئيس باراك اوباما سيحدد سياسة امريكا تجـاه الـشرق االوسـط                 
وشمال افريقيا في االسابيع القادمة مشيرة الي أن مسعى جديدا مـن اجـل الـسالم بـين االسـرائيليين                    

  .والفلسطينيين سيكون عنصرا محوريا
كا وقيمها االساسية لم تتغير بما في ذلـك التزامنـا           نحن نبدأ من ادراك بأن مصالح امري      "واضافت قائلة   

بدعم حقوق االنسان وتسوية الصراعات المستمرة منذ وقت طويل والتصدي لتهديدات ايـران وهزيمـة               
  ."حالل سالم شامل بين العرب واسرائيلإهذا يشمل تجديد السعي الي ... القاعدة وحلفائها المتطرفين

لقد فشلت دول اوروبا فـي تحقيـق هـدف اسـتئناف            : " قولها يكية  اإلدارة األمر   مصادر في  ونقل عن 
عـادت  أالمفاوضات وان الواليات المتحدة قد ادركت الفشل االوروبي وقررت االخذ بزمـام االمـور و              

  ".ليهاإالسيطرة على العملية السلمية 
13/4/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  اء تقرير غولدستون نهائياًلغ إل يدعو مجلس األمم المتحدة األمريكيالكونغرس .64

 مشروع قرار قدمه كيرستن جيلبرانـد عـن واليـة            األمريكي أعد الكونغرس :  حنان البدري  -واشنطن  
نيويورك، والجمهوري جيمس ريتش عن والية ايداهو،  ويدعو مجلس األمم المتحدة لحقـوق اإلنـسان                

ياناروس ليهتناين عن فلوريدا بتعمـيم      بإلغاء تقرير غولدستون نهائياً، كما قامت عضوة مجلس النواب ال         
رسالة لها باعتبارها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في النواب، تطالب زمالءها بالكونغرس باالنـضمام              
إليها في دعوتها إللغاء تقرير غولدستون، وحجب جزء من األموال التي تسددها الواليات المتحدة لألمـم             

يات المتحدة التي تذهب لخزينة األمم المتحدة، وهـي األمـوال           المتحدة ومتابعة أوجه صرف أموال الوال     
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التي صرف منها على إعداد تقرير غولدستون على حد رسالتها التي بررت طلبها بأنه أمر حيوي لجعل                 
المنظمة الدولية أكثر شفافية وموضوعية، وحملت الرسالة أيضاً لوماً كبيراً لغولدستون واتهمت لينهتـاين         

والتحيز، وأنه يجب عدم إضفاء الشرعية علـى        " إسرائيل"وق اإلنسان بوضع اللوم على      تقرير مجلس حق  
  " . زوراً، حسب تعبيرها" "إسرائيل"أولئك الذين يدينون 

13/4/2011، الخليج، الشارقة  
  

  وة أمنية أميركية في المنطقة قريباً لإلطالع على مناطق التماس في الضفة ق": وكالة قدس نت" .65
ـ        قالت: ة  لقدس المحتل ا وكالة قـدس نـت     "  مصادر إسرائيلية مطلعة، األربعاء في تصريحات خاصة ل

أن الحكومة اإلسرائيلية تلقت مؤخراً رسالة من المبعوث األمني األميركي للشرق األوسط دينس             " لألنباء
ولـة  روس والذي أكد فيها على أنه سيقوم بزيارة للمنطقة على رأس قوة أمنية أميركية خاصة ستقوم بج                

ميدانية في األراضي الفلسطينية ومناطق التماس مع المستوطنات القريبة من القرى والمدن الفلـسطينية              
  ".التي تخضع للسيطرة األمنية الفلسطينية

أنه وبناء على هذه المعلومات فإن إسرائيل تخشى من ردة فعل أميركية ستؤثر على              " وأضافت المصادر 
اإلستيطاني في األراضي الفلسطينية، في وقت علقت دائـرة مـا تـسمى             مساعيها الرامية لتوسيع البناء     

في إسرائيل مناقشة عروض لبناء وحدات سكنية جديدة في مـستوطنات الـضفة             " اللجنة اللوائية للتنظيم  "
  ".الغربية

أن القوة األمنية ستقوم فقط باإلطالع على المناطق القريبة والفاصلة بين المستوطنات " وأآدت المصادر
هناك خشية في إسرائيل في فرض اإلدارة األميرآية " واألراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، مضيفة

أمرًا واقعًا على إسرائيل بفرض حلول نهائية خاصة على صعيد قضية الحدود المتنازع عليها مع الجانب 
  ".الفلسطيني

13/4/2011 لألنباء، وكالة قدس نت  
  

  م أمام الكونغرسنتنياهو سيقدم خطة سال: كيري .66
قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركـي          :  هبة القدسي  ، مينا العريبي  - واشنطن

السناتور جون كيري إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقدم خطة للسالم في الشرق األوسط               
وحذر كيري خالل مشاركته في     . ود السالم أمام مجلسي الكونغرس خالل األسابيع المقبلة، بهدف دعم جه        

ـ   الـرئيس  » سوء تخطـيط  «في واشنطن أمس من     » منتدى أميركا والعالم اإلسالمي   «الندوة االفتتاحية ل
المقبل ) أيلول(الفلسطيني محمود عباس في التعويل على اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين في سبتمبر              

  . مع تعثر جهود السالم
13/4/20114، لندنالشرق األوسط،   

  
  أغلب األمريكيين يعارضون إعالن دولة فلسطينية: استطالع .67

مـشروع  « مؤسـسة     أجرتـه   والواليات المتحدة، أمس، نتائج استطالع رأي جديد       "إسرائيل"نشرت في   
، التي تدير حمالت دعائية لصالح الحكومات اإلسرائيلية وتدير شبكة عالقـات واسـعة مـع                »إسرائيل

 في  51 ناخب أميركي، أن     800ومما جاء في االستطالع، الذي أجري على عينة من          . يةالصحافة العالم 
 فـي المائـة     54المائة منهم يعارضون االقتراح األوروبي لالعتراف بدولة فلسطينية من دون اتفـاق و            
 فـي المائـة   31(يعارضون أن تصوت الواليات المتحدة إلى جانب هذا االعتراف في األمـم المتحـدة               

 فـي   53 في المائة منهم يرون أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى سالم وأن               61وأن  ) يؤيدون
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 "إسـرائيل " في المائة يؤيـدون      69المائة يرون أن الفلسطينيين ال يبذلون جهدا كافيا لتحقيق السالم وأن            
  .ويدعمون مواقفها

13/4/20114، الشرق األوسط، لندن  
  

  ؤكدون توجههم إلى غزة الشهر المقبلي "2أسطول الحرية "القائمون على  .68
 الدولي رفضه للتهديدات اإلسرائيلية المتواصـلة       "2أسطول الحرية   " أكد ائتالف    :سمر خالد  - غزة،  ثيناأ

بحقه والتي وصلت حد التلويح بارتكاب عدوان أشد عنفًا من الذي ارتكبه بحق األسطول األول نهاية ايار                 
  .الماضي

مس ووصل للراي نسخة منه     أ أصدره عقب اجتماعه في العاصمة اليونانية أثينا         وشدد االئتالف في بيان   
  .أن األسطول سيبحر نحو قطاع غزة المحاصر في موعده المحدد أيار المقبل

نحن ال نخاف تهديدات إسرائيل، وسنواصل السير وفق الخطة المعدة، وسيتم اإلبحار نحو غزة في               ":وقال
  ."منتصف الشهر المقبل

لى أن الحكومة اإلسرائيلية تقوم بحملة تحريض عدائية ضد القائمين علـى األسـطول بمختلـف                ولفت إ 
توجهاتهم، وتستخدم لغة التهديد العسكري، كما فعلت مع األسـطول األول، الـذي قتلـت منـه تـسعة                   

  .متضامنين دوليين
سطول والذين يتجاوز   وطالب االئتالف االتحاد األوروبي وجميع الحكومات التي يشارك مواطنوها في األ          

عددهم ألف شخص أن يوفروا الحماية لهم من أي اعتداء إسرائيلي، السيما في ظل الحديث عن وضـع                  
سيناريوهات عدة، من بينها قتل متضامنين واستخدام زوارق إسرائيلية تحمل صـواريخ فـي مهاجمـة                

  .األسطول
سرائيلي، مشددا على أنه يتعـين علـى        ودعا المجتمع الدولي واألمم المتحدة لعدم الخضوع للترهيب اإل        

  .الحكومات تحمل مسؤولية توفير الحماية لمواطنيها
وكشف االئتالف عن مشاركة مجموعة من يهود أوروبا المؤيدين للقضية الفلسطينية في أسطول الحرية،              
حيث سيقدمون مساعدات إنسانية للمحاصرين في غزة، إلى جانب العديد مـن الشخـصيات الـسياسية                

  .والبرلمانية في العديد من دول العالم
13/4/2011، الرأي، عمان  

  
  ناقش في أروقة االتحاد األوروبيي االعتراف بالدولة الفلسطينية :ساوزير خارجية النم .69

وزير الخارجية النمسوي مايكل سبندلغر العائد من جولة زار خاللهـا مـصر واألردن               أبلغ: نيويورك 
السفراء العرب أنه سيطرح خـالل      ،  عة السفراء العرب في األمم المتحدة     مجمو في اجتماع له مع      وغزة

» ضرورة رفع الحصار عن غزة    «ثاء  مشاركته في اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي المقرر الثال        
وذكر سبندلغر، وفق مشاركين في االجتماع، إن مسألة االعتراف بالدولـة           . بعد مشاهداته ولقاءاته هناك   

  .»الذي يسعى دوماً الى االجماع في سياسته الخارجية«ة تناقش في أروقة االتحاد األوروبي الفلسطيني
13/4/2011، الحياة، لندن  

  
  الواليات المتحدة تفتتح عصر أسلحة الاليزر .70

في حدث يعتبر األول من نوعه في تاريخ البحرية األميركية، أجريت في : )عن لوس أنجلس تايمز(
ناجحة لقصف مركب، بواسطة شعاع اليزر، تم إطالقه من مدفع على سفينة المحيط الهادئ تجربة 

والتجربة التي أجريت قرب إحدى جزر الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، قد تفتح عصراً  .حربية أميركية
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مسألة مهمة بالنسبة "جديداً للتسلح، بحسب األدميرال في البحرية األميركية نيفين كار، الذي قال إنّها 
  ."لقد أصبحنا فعالين أكثر عبر تحويل الطاقة إلى سالح. مة األسلحة المستقبليةألنظ

 عاماً من 15 مليارات دوالر أميركي على األقل خالل 4يذكر أن تطوير التكنولوجيا الاليزرية كلّف 
  .التجارب

  13/4/2011فير، بيروت، الس
  

  2010تقرير أمن  .71
  يوسف رزقة. د

عمل المشترك في الضفة الفلسطينية بين حكومة رام اهللا وحكومة تل أبيب ؛             التنسيق األمني أحد قواعد ال    
. بحتة فرضتها تل أبيب علـى حكومـة رام اهللا           ) إسرائيلية(ومصلحة  ) إسرائيلية(التنسيق األمني قاعدة    

مـع  ) العمالة(الشعب الفلسطيني في رام اهللا والضفة وغزة يرفض التنسيق األمني ويطلق عليه مصطلح              
) إسـرائيل (األمنية ، و  ) إسرائيل(في عملية التنسيق األمني يستجيب الطرف الفلسطيني لشروط         . ل  المحت

شهادة حسن السلوك والتعـاون يمنحهـا الطـرف         . هي الطرف الذي يملك حق تقييم الدور الفلسطيني         
  .عادة من خالل تقرير سنوي يصدر في تل أبيب) اإلسرائيلي(

  :م وجاء فيه2010السنوي للعام ) اإلسرائيلي(ة التقرير في تل أبيب صدر قبل أيام معدود
. صهيونياً دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ        ) 623( أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رافقت       -1

أو ! بالطبع لم يـتم اعتقـال أي مـنهم        . الطرف الفلسطيني أعاد هذه األعداد الضالة سالمة إلى منازلها          
  !؟)إسرائيلي(ليس مسموحاً للطرف الفلسطيني أن يعتقل أو أن يحقق مع ! التحقيق مع أي منهم

  .م2009عن عام %) 26(اجتماعاً للتنسيق األمني المشترك ، بنسبة زيادة ) 686( إجراء -2
 تشكيل عدد من اللجان األمنية ، وعقد اجتماعات ، وورشتي عمل مشتركتين ، وتوسيع حرية عمـل                  -3

  .اعات الليل ، وتسهيل نشاطات التدريب لألجهزة األمنية الفلسطينية في األردنالشرطة الفلسطينية في س
هجوماً في الضفة الغربية ، وقد تعاونت أجهزة أمن السلطة فـي            ) 463(م وقع   2010 في خالل عام     -4

  .التحقيقات وفي منع الهجمات
ي إجمـالي يتـضمن     هذا بعض ما تسمح به الجهات المختصة للنشر، وما خفي أعظم وهذا تقرير سـنو              

اإلسرائيلية عن التعاون األمني الفلـسطيني  ) لحالة الرضا(عملية حصر وإحصاء ذات داللة، وهو مؤشر        
هو يتمنى لو بقي التقرير سرا من       . هو ال يناقش التقرير     . الطرف الفلسطيني يتوقف عادة عن التعليق       . 

في هذا  . تنسيق األمني مهماً كالتنسيق نفسه      ترفض ذلك وتعتبر اإلعالن عن ال     ) إسرائيل(األسرار، ولكن   
  .الغرف المغلقة لم تعد كافية. المجال يجب على الشعب الفلسطيني معرفة ما يجب عليه أن يقوم به 

الشعب يقرأ ويلعن التنـسيق األمنـي ألن        . الشعب الفلسطيني يقرأ عادة التقرير السنوي ويتألم مما يقرأ          
منية في الضفة تدرك موقف الشعب الرافض للتنسيق األمني ولكنها تصر           األجهزة األ . أبناءه هم ضحاياه    

كبلـت  ) إسـرائيل !! (على تعاونها مع المحتل، ألنه ال مال ، وال راتب ، وال رتبة بدون التعاقد األمني؟               
ـ     . السلطة ، وقيدت يديها ، والسلطة ال تملك هنا اختياراً            ال وال م ) . إسرائيل(ال سلطة بال أمن حقيقي ل

ومن يطلب السلطة فعليه    . فعليه باألمن   ) إسرائيل(من يطلب رضا    . وال سفر بال تعاون أمني      . بال أمن   
  !ومن يطلب واشنطن فعليه بتل أبيب؟. األمنية) إسرائيل(بتلبية طلبات 

. التقرير السنوي لم يعد محرجاً للسلطة وأجهزتها األمنية بعـد أن أصـبح التعـاون األمنـي مزمنـاً                    
ال تنشر كل شيء في تقريرها السنوي، فهناك أعمال خاصة سرية تبقى في األدراج وهـي                ) إسرائيل(و

ما يحجبه التقرير وال ينشره هو أخطر مما أعلن عنه ونشره ، ومع ذلـك فـإن                 . غير قابلة للنشر اآلن     
  .الشعب الفلسطيني يرفض التنسيق األمني شكالً ومضموناً ويلعن القائمين عليه
  12/4/2011، سطين أون الينموقع فل
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  مسوغات وأهداف: التصعيد اإلسرائيلي على غزة .72

  صالح النعامي
تشير الكثير من الدالئل على أن الجدل اإلسرائيلي بشأن آفاق التصعيد العسكري ضد المقاومة في غـزة                 

بين البدائل  "  وسطًا حلا" قد حسم، وعلى ما يبدو فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اختار              
التي قدمت له بشأن التعامل مع المقاومة في غزة؛ فمن المعروف أن هناك في إسرائيل من ينادي بـشن                   

، وتحديدا لـدى    "البنى التحتية للمقاومة    " حملة برية واسعة النطاق على غزة بهدف تدمير ما يعرف بـ            
حكمت التهدئة غير المعلنـة بـين الفـصائل         حركة حماس، وهناك من ينادي بعدم تجاوز القواعد التي          

اإلخباري، فإنـه  " واي نت"وحسب التقرير الذي نشره رون بن يشاي المعلق العسكري لموقع          . وإسرائيل
" الـسباعية   " في ختام عدة اجتماعات عقدها المجلس الوزاري المصغر لشئون األمن، والمعروف بــ              

، الجنـاح   "كتائب الشهيد عـز الـدين القـسام         " ونشطاء  تقرر أن يتم تكثيف عمليات االغتيال ضد قادة         
 أن تكثيـف    - حسب ما جاء في تقرير بن يـشاي          -ويقول المنطق اإلسرائيلي  . العسكري لحركة حماس  

عمليات اإلغتيال يأتي من أجل استعادة الردع الذي راكمته إسرائيل في أعقاب الحرب األخيـرة علـى                 
على منع الفصائل الفلسطينية األخرى على إطـالق الـصواريخ          القطاع، وفي نفس الوقت إجبار حماس       

وحسب ما جاء في تقرير يشاي فإنه في حال قامت حماس           . على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقطاع    
بالرد على التصعيد اإلسرائيلي، فإن الجيش اإلسرائيلي سيعمل على تصفية القيادات السياسية في حركـة               

وائر التقدير اإلستراتيجي اإلسرائيلي قولها إنه تبـين أن سياسـة االغتيـاالت      وينقل يشاي عن د   . حماس
إسرائيل على كل األحوال تـرى أنـه فـي ظـل            . تنطوي على طاقة ردعية في مواجهة حركة حماس       

التحوالت التي يشهدها العالم العربي وفي ظل تدني مكانة إسرائيل الدولية، والعزلة التي تعيـشها منـذ                 
، ال يمكنها أنها أن تشن حملة برية واسعة، تدرك أنها ستؤدي إلى سقوط عدد كبيـر فـي                   انتهاء الحرب 

  .صفوف المدنيين، مما سيؤدي إلى دفعها إلى عزلة أشد
  بيئة التصعيد

على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من مدى دقة المعلومات التي تضمنها تقرير بن يـشاي، فـإن                   
 للواقع، حيث أن هناك شبه إجماع داخل الحكومة اإلسرائيلية على الـرد             هناك أساس لالعتقاد أنها أقرب    

بقـصف  " كتائب القـسام    " على ما يعتبره الصهاينة تصعيد كبير، سيما في أعقاب قيام           " صارم  " بشكل  
فإنه يتضح أن السفاح بـراك،  " السباعية " فإن نظرنا إلى تركيبة     . المستوطنات اليهودية قبل ثالثة أسابيع    

" الحمامة  "  يعتبر   2008ي قاد الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب اإلجرامية على قطاع غزة أواخر عام             الذ
" ليس هذا فحسب، بل أن المعارضة اإلسرائيلية ممثلة فـي حـزب             ". سرب من الصقور  " الوحيدة بين   

 ظل الجمـود    التي كان من المفترض أن تكون أكثر تحفظًا على التصعيد العسكري، ال سيما في             " كاديما  
وإذا . السياسي، تزاود على نتنياهو عبر دعوتها لتصعيد العمليات ضد حركة حماس، وتـصفية قياداتهـا              

أخذنا بعين االعتبار موقف الجيش والمخابرات اإلسرائيلية المتحمس للتصعيد بشكل تقليدي، فإنه يمكـن              
  .طبعه على التصعيدب" الحذر والمتردد " القول أن هناك بيئة مساعدة على دفع نتنياهو 

 ومن نافلة القول أن الرأي العام اإلسرائيلي الذي يلحظ الحماسة التي يبديها السياسيون تجـاه التـصعيد                 
على غزة، يمارس بدوره ضغطًا على نتنياهو للدفع نحو التصعيد، إن نتنياهو يعاني من تدهور شـعبيته                 

من سابقيه فـي شـن العـدوان علـى          " جدارة  " ألسباب كثيرة، لذا فهو معني بالتدليل على أنه ال يقل           
  .الفلسطينيين

  استعادة زمام المبادرة
لقد أدركت إسرائيل أن المقاومة وعلى رأسها حركة حماس أحبطت محاوالتها تغيير القواعد التي تضبط               

نيـاهو،  التهدئة غير المعلنة بين الجانبين، وقد أدى هذا الواقع إلى جملة من االنتقادات التي تعرض لها نت                
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من هنا فإن أي تصعيد محتمل ضد حماس سيأتي لمحو هذا االنطباع، ولمحاولة اإلثبات للفلـسطينيين إن                 
  . إسرائيل وحدها القادرة على تحديد قواعد التهدئة في القطاع

بالطبع، هناك العديد من المحاذير التي يضعها صانع القرار في إسرائيل، فإسرائيل ستشن حملة برية في                
صحيح أن هناك الكثيرين داخل إسرائيل الذين يحذرون        .  تنجح في إجبار المقاومة على عدم الرد       حال لم 

من مغبة شن عدوان كبير على القطاع في ظل التحوالت التي يشهدها العالم العربي، لكن فـي المقابـل                   
اء علـى   هناك قطاعات واسعة من دوائر الحكم في تل أبيب تقول أنه إن كانت إسرائيل معنيـة بالقـض                 

قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فإن هذا هو أفضل وقت مناسب لتحقيق هـذا الهـدف، علـى                   
اعتبار أن األوضاع لم تستقر بعد في العديد من العواصم العربية التي شهدت ثورات تحول ديمقراطـي،                 

ال سيما مصر، وبالتالي فإنه في      والجماهير العربية ال زالت منشغلة باألوضاع التي خلقها الواقع الجديد،           
حال تأخر التحرك اإلسرائيلي لالنقضاض على المقاومة الفلسطينية، فإن هذا قد يتزامن مـع اسـتقرار                
األوضاع العربية، وبالتالي فإن هناك احتمال أن تكون ردة الفعل العربية الجماهيريـة علـى التحـرك                 

هذا الرأي يستعجلون ضرب المقاومـة اآلن، ولـيس         اإلسرائيلي كبيرة وغير متوقعة، لذا فإن أصحاب        
  .تأخيره

وال يمكن بكل تأكيد تجاهل دور تراجع القاضي ريتشارد جولدستون عما جـاء فـي تقريـره المتعلـق                   
 مـن   -معاريف  "  كما ورد في صحيفة      -بالحرب على غزة، فهذا التراجع وفي هذا الوقت بالذات جاء           

ائيل الذين شاركوا في الحرب األخيرة لمحكمة الجنايات الدولية،         أجل ضمان عدم تقديم ضباط وجنود إسر      
يصب في صـالح المنـادين      -وبالتالي فإن موقف جولدستون، بغض النظر عن عدم أخالقيته ورخصه           

  .بالتصعيد ضد المقاومة
ومع ذلك ال يفوت المنادين بالتصعيد اإلقرار بأن هذا السيناريو سيؤدي إلى وضـع مئـات اآلالف مـن                   

ستوطنين في محيط القطاع تحت رحمة صواريخ المقاومة، عالوة على أن ذلك سيمثل مـسا بفـرص           الم
  .التوصل لصفقة تبادل األسرى مع حركة حماس

بغض النظر عن مآالت األمور على أرض الواقع، فإن هناك مسوغات موضوعية وجديـة ألن تبـدي                 
ي مرامي التـصعيد اإلسـرائيلي وأن تقـيس         المقاومة الفلسطينية أقصى درجات الحيطة والحذر وأن تع       

األمور بمقياس من ذهب، وأن تكون خطواتها مبنية على حسابات دقيقة وموضوعية وعـدم االنجـرار                
للمربع الذي يرسمه االحتالل، ال سيما فيما يتعلق بمكان وتوقيت وظروف المواجهة، وهذا ما يفترض أن                

  .يكون قد تم استنتاجه من المواجهات السابقة
  12/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  شعار تضليلي للمراوغة! المصالحة .73

  رشاد أبوشاور
تتعامل القيادتان الفلسطينيتان القاسمتان للشعب الفلسطيني على أن شعب فلسطين ساذج يمكـن تـضليله               

دره، وبيديهما  دائما، وأنه يمكن أن يرضى بهما كيفما كانتا، ومهما فعلتا، ألنه ال خيار له غيرهما، فهما ق                
مصيره وهذا هو السبب الرئيس في عدم تغيير هاتين القيادتين، أو تبديلهما، وثباتهمـا علـى حالتهمـا                  
المتبلدة، وخطابهما الممجوج الذي لم ينتج سوى اإلحباط لشعبنا، ومنح الوقت الكافي لالحـتالل لتنفيـذ                

لفلسطينية، ومتابعة سياسة االغتياالت    مخططاته بمنتهى الراحة، وفي مقدمتها احتالل مزيد من األرض ا         
واالعتقاالت واالختطافات دون قلق من رد فلسطيني موجع، ألن الطرفين المتصارعين مشغوالن بتبادل             

  .االتهامات، واالعتقاالت، والكيد كل طرف منهما للطرف اآلخر
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ثوري، واكتساحه لنظم   هذان الطرفان ال يريان ما يجري في بالد العرب، وال يسمعان هدير اإلعصار ال             
حكم ما كان أحد يتصور انهيارها بسرعة أمام ضربات الجماهير التي احتلـت الميـادين، وردت علـى                  

  .الرصاص والبلطجة بالدم، وانتزعت الحرية بأغلى التضحيات
ركب الحكّام الطغاة ترتجف، وعروشهم وكراسيهم تهتز كما لو أن زالزل اليابان ضربتها فيما ضربت،               

ذلك فالقيادتان الفلسطينيتان تعيشان في زمن ما قبل انتصار شعبي تونس ومصر، وثورتي الشعبين              ومع  
  .العنيدين في ليبيا واليمن، وما قبل نزول الجماهير إلى شوارع بغداد منددة باالحتالل ومتوعدة بمقاتلته

لى مـصر فتطـوان، وفقـط       إ..الجماهير العربية كلها تريد الحرية من الشام لبغدان، ومن نجد إلى يمن           
القيادتان الفلسطينيتان تعيشان في الماضي االنحطاطي الذي يتهاوى في بالد العرب، وتقوالن نفس الكالم              

  !السابق الممل الذي طالما ردده ناطقوها الرسميون في رام اهللا وغزة بسماجة ال يحسدون عليها
مكـابرة وعنـادا فـي      .. ما يجري، وكأنه ال يعنيهما    ال تتغيران، فهما ال تتأثران ب     ) ثابتتان(إنهما قيادتان 

الباطل، وتشبثا بامتيازات، ورهانا على انتصار كل طرف على اآلخر، بضربة حـظ، وبغيـر جـدارة،                 
  .وبعامل خارجي، وليس اعتمادا على قدرات شعبنا وفعله في الميدان

يرهفـون الـسمع    ..يب، أوالبعيد الفلسطينيون حيثما كانوا، في وطنهم تحت االحتالل، أو في الشتات القر          
والنظر بلهفة وفرح للحدث الثوري العربي التغييري، والذي ال تغيب عنه فلسطين، فهي فـي جـوهره،                 
وصلبه، وفي كل نقطة دم ينزفها جسد شاب وفتاة على األرض العربية التي تنشد للحرية بفصيح الكـالم             

، ولكنه نشيد للحرية المرتجاة، وللكرامـة التـي         األرض بتتكلم عربي، وكالمها ليس لغوا     : حقا. العربي
  .افتقدت ألزمنة تحت حكم الطغاة السفلة

  .كل هتاف للحرية من فم عربي هو هتاف لحرية فلسطين
  وكل هتاف للكرامة هو هتاف لكرامة فلسطين وشعبها وانتمائها

حكـم عـن كاهلـه،    ولهذا يتابع شعب فلسطين ما يجري، ويراهن على أن كل قطر عربي يسقط نظام ال     
  .ويقتلع طاغية، يقرب فجر فلسطين

بدالً من أن تنتقل القيادتان الفلسطينيتان من حالة المناكفة، واالنقسام، والتنابـذ، واالعتقـاالت المتبادلـة                
، إلى تبني هدف الوحدة الوطنية، والتقاط اللحظة الثورية العربية، فإنهما تلعبـان بـنفس               )لهما(المخزية  
  .وفان، تلتفان على مطلب الجماهير الفلسطينية بالوحدة الوطنية، وكأن شيئا ال يتغيرالكالم، تس

تطرح السلطة بلسان رئيسها الرغبة في زيارة غزة، واللقاء مع قيادة حماس، لالتفـاق علـى حكومـة                  
 مجلس وطني فلسطيني، فترحب قيادة حكومة غـزة،       ..تكنوقراط، تحضر النتخابات رئاسية، وتشريعية و     

السياسي بين القيادتين، وهو لعب     ) اللعب(ثم ال يحدث شيء جدي، ألن المراوغة والعبث هما الثابت في            
غير مسل لشعبنا، وال هو ممتع لماليين العرب الذين يتابعون بدهشة بؤس ورثاثة القيادتين الفلسطينيتين               

  .المتكايدتين
  !كعارف ل:قال..البد لك : قال: يقول مثلنا الشعبي الحكيم

الطرفان يتربصان واحدهما باآلخر، وهما إذ يرحبان بالمصالحة فإنهما أول مـن ال يريـدها، وشـعبنا                 
بخبرته بهما، وبنواياهما، بات على يقين من أنهما لن يتصالحا، وأن االنقسام بينهمـا نهـائي، ألن لكـل        

  .اهير العربية الثائرةالشعب الفلسطيني، وال الجم) أجندة(الخاصة، وهي ليست ) أجندته(طرف منهما 
الوحدة الوطنية ليست المصالحة، ألنها تنطلق من الهدف الرئيس الجامع للشعب الفلسطيني، وليس مـن               
رأب الصدع بين طرفين هدف تحرير فلسطين ليس واردا لديهما، والمقاومة الفعلية الجدية الشعبية لم تعد                

 التي لم يتبق منها ما يكفي لبلدية ذات تخـوم           67لـفي حدود ا  ) دولة(استراتيجيتهما، فهما، للتذكير، مع     
  !.وحدود وسيادة

أحدهما اختار التفاوض حتى لو خسر الشعب الفلسطيني آخر دونم أرض في الـضفة، وآخـر                : الطرفان
والطرف اآلخر منذ استولى بالقوة على قطاع غزة تغيرت حساباته المعلنة، وأهدافه، وما             ..بيت في القدس  
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أال ..لم يعد واردا  ) اإلسالمي( عنده سوى شعار، ألن هدف تحرير فلسطين، أرض الوقف           عادت المقاومة 
  !يلتقي الطرفان هنا؟

موقف الطرفين من الوحدة الوطنية تجسد في كثير من سلوكياتهما، وآخر ممارساتهما تفريقهمـا بـالقوة                
  .االحتالل آذار مطالبةً بتجاوز االنقسام، وبمقاومة 15للمسيرات التي انطلقت يوم 

الطرفين المعـوقين   ) لتجاوز(أهو غريب أنهما التقيا في قمع جماهير الشعب الفلسطيني، الذي بدأ يتوجه             
لقمع المسيرات هي نفسها في غـزة ورام        ) السلطتين(ليس غريبا أن المبررات التي سيقت من        ! لكفاحه؟

  !اهللا
الوطنية التـي ال تتحقـق      ) المصلحة(ع من   شعار المصالحة يستخدم للمناورة، للتضليل، للتعمية، وال ينب       

  .بدون الوحدة الوطنية
ولكن إلى أي   ..السلطة خسرت بسقوط مبارك وعمرو سليمان، وسلطة غزة تراهن على الكسب مما جرى            

  !حد؟
هل تنطلق قيادة سلطة غزة في موقفها من رؤية شاملة للقضية الفلسطينية التي بدأت تعود إلـى حـضن                   

  !لعربية؟وقلب وعقل أمتنا ا
ولذا فهي تعود ثـورة ثـورة،       ..أو نظام حكم عربي ما    ) حزب(أو  ) تيار(هذه القضية لم تكن يوما قضية       

  .انتصارا انتصارا، قضية عربية بامتياز
تستبيحه صواريخ االحتالل وجرافاته ودباباته، فالحكام الساقطون هم من         ) وحده(شعب فلسطين لن يبقى     

 من قزموا القضية وأخرجوها من إطارها العربي، مستعينين بالخطاب          ، وهم )وحده(حشر شعب فلسطين    
  .الفلسطيني الرسمي اإلقليمي الذي تشبثت به القيادة الفلسطينية

الذي افتـضح دائمـا بـالفيتو لمـصلحة الكيـان           ) الشكلي(استقوت قيادة السلطة سابقا بالدعم األمريكي       
  !وباما حتى ال يدان االستيطانالصهيوني، وآخر مسلسل الفيتوات اتخذته إدارة أ
  !ثم ماذا بعد؟..راهنت كلتا السلطتين على سقوط الطرف اآلخر
  !للشعب الفلسطيني) الوحيد(الذهاب للتفاوض براحة، وحدها لتكون الممثل 

الرهان لدى كل طرف من القيادتين هو أن ينتهي دور الطرف اآلخر، ويبقى هو المطلـوب للتفـاوض                  
  !الوحيدمعه، والمرحب به، و

وطبعا ليس ألنه قائد الشعب الفلسطيني المقاوم الذي استحق القيادة بجدارة في الميدان، ولكـن ألنـه ال                  
  .يوجد غيره

ورطتنا مع القيادتين هي هي، قبل الثورات العربية وأثناءها، وحتى انتصار آخر ثـورة مـن ثـورات                  
  !العرب

إالّ هـؤالء، فهـم ال      .. ن انتصار ثورتهـا وشـعبها     القيادات الثورية تلتقط المتغيرات، وتراكم ما يضم      
  .رغم أن كل شيء يتغير في بالد العرب..يتغيرون، وال يتبدلون، وال يتطورون

ـ  ) شباب(ما بدأه    من آذار، وما بعده، ال بد أن يتجاوز شعار المـصالحة إلـى تجـاوز         15فلسطين في ال
وره مع هاته العقليات التي بعضها أغرقنـا فـي          الطرفين، فال سبيل إلنقاذ قضيتننا واستعادة شعبنا لحض       

أوهام السالم والدولة، وبعضها يضللنا بشعار المقاومة متغطيا بدم أهلنا النازف في القطاع، وال مقاومـة                
  .وإلى أين تمضي..حقيقية، والمقاومة معروف من أين تبدأ

  !.ل قواه؟وهل مقاومة تنتصر بدون الوحدة الوطنية، وحدة الهدف، ووحدة الشعب بكّ
  13/4/2011، القدس العربي، لندن
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   القادمة حرب مياه؟"إسرائيل"هل حرب  .74
  سعاد تكة

آذار الماضي على اتفاقية تقاسم مياه النيـل،        / جاء توقيع دولة بوروندي في اليوم األول من شهر مارس         
 االتفاق الذي سيجرد مصر     وهي الدولة السادسة الموقعه بعد إثيوبيا وراوندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، هذا          

من حق الفيتو في االعتراض على أي مشروعات تبنى على النيل خارج أراضيها، وجاء رفض مـصر                 
من أجل الحفاظ على أمن المياه القومي، وقد حصلت مصر على هذا الحق في االتفاقية التي وقعت بـين                   

  .1929الحكومة المصرية وبريطانيا في عام 
إلثيوبيا إلقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها        ” إسرائيلية“ار عن مساعدات    تتوارد األنباء واألخب  

دوراً خفياً في صراع مياه النيل      ” إسرائيل“من السيطرة والتحكم في مياه نهر النيل، ومن المالحظ أن ل            
ريتريا وأوغندا  حينما فكرت في أن تتسلل إلى إفريقيا من خالل ما يعرف بالتحالف الدائري مع إثيوبيا وإ               

والتدخل في شؤونها الداخلية، بغية الحصول على حصة من مياه النيل بعد فشل محاوالتها األولى التـي                 
م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في        1903تقدم بها الصحافي اليهودي تيودور هرتزل عام        

جوفية، طمعاً في أن تكون لها بـصورة غيـر          سيناء واالستفادة من مياه النيل واستغالل ما فيها من مياه           
مباشرة اليد الطولى في التأثير في حصة مياه النيل الواردة إلى مصر، وذلك باإليحـاء إلـى الـسلطات                   
اإلثيوبية بأن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة، وأنها تقررت في وقت سـابق                 

 تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها لتـرويض مجـرى النيـل             كفيلة بأن ” إسرائيل“على استقاللها، وأن    
  .وتوجيهه وفقاً لمصالحها

التي عقدت في نقابة الصحافيين المصريين بالقـاهرة نهايـة الـشهر            ” قضية المياه في مصر   “وفي ندوة   
لخبير فـي   الماضي، أكد الدكتور السيد فليفل العميد األسبق لمعهد الدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة وا            

الغرض منـه منـع     ” إسرائيلي“الشأن اإلفريقي، أن بناء السدود على حوض نهر النيل مخطط أمريكي              
تدفق المياه ووصولها إلى مصر ألن هذه السدود مهمتها حجز وتخزين كميات هائلة من المياه، مؤكداً أن                 

 سداً في إثيوبيا، ولنا أن      33ف بناء   مشروعاً أمريكياً قديماً معلناً عنه منذ خمسينيات القرن الماضي يستهد         
ودلل د  . نتصور هذا الكم الكبير من السدود وقدرتها على تخزين المياه وبالتالي منع وصولها إلى مصر                

  .فليفل على ذلك بأن السد العالي يحتجز مياه النيل عند أسوان لتخزين المياه للسحب منها طوال العام. 
، أفيغدور ليبرمان، زار إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريـا، فـي   ”االسرائيلي“وكان وزير الخارجية    

 أيام ، وبحث معها سبل إنشاء مشروعات مياه، وقال إن الدول التي زارهـا تعـاني                 10جولة استغرقت   
لها تجربة جيدة في مجال معالجة المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي           ” إسرائيل“مشكالت مياه، وإن    

  .ى جانب تطوير العالقات االقتصادية معهاتلك الدول، إل
 800تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق         ” إسرائيل“وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن       

/ متر من سطح األرض، وكذلك تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليـو               
ل السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية فـي سـيناء          تعمدت خال ” إسرائيل“م ذكرت فيه أن     1991تموز  

عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة على سحب المياه المصرية، وذلك باستخدام آليات حديثة، وما زالت                
تحاول الحصول على حصة من مياه النيل وإضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما              ” اسرائيل“

” بير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركـز بحـوث الـصحراء           خ“اتهم الدكتور أحمد فوزي دياب      
بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر من خـالل مخطـط            ” إسرائيل”الواليات المتحدة األمريكية و   

يستهدف تدويل مياه نهر النيل، والضغط على مصر إلمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السالم، مؤكداً أن                 
من مساعيها نحو مياه النيل، بعد اقتراب مواردها المائية من النفـاد وفـشل مـشروع                كثفت  ” إسرائيل“

إن ” المـصري اليـوم   “وقال دياب في تـصريحات ل       . إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان         
دة تحاوالن إفساد العالقة بين مصر ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن الواليات المتح            ” إسرائيل”أمريكا و 
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تل “تقوم حالياً بإنشاء قيادة مركزية لها في إفريقيا خاصة في إثيوبيا التي تحتفظ بعالقات قوية ومتينة مع                  
  .وواشنطن” أبيب

وأشار إلى أن الواليات المتحدة األمريكية تحاول طرح فكرة نقل تخزين المياه من بحيرة ناصـر إلـى                  
مجرى نهر النيل في إثيوبيا الستصالح األراضي،       إثيوبيا، مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل         

  .موضحاً أن المكتب األمريكي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط
وأضاف دياب أن الواليات المتحدة األمريكية تطرح خطة تقضي بتحويل كل مصادر المياه من الحوض               

 للمياه لبيعها لمن يريد كالبترول      في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات وسط القارة كخزان عمالق          
تماماً، كما يمكن تعبئتها في براميل تحملها السفن خارج مصر، باإلضافة إلى تشجيع مشروع مـد خـط                  

 29أنابيب بين السعودية والسودان عبر البحر األحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل بتكلفة تعادل                
  . تحلية مياه البحر قرشاً وهي أقل تكلفة من160سنتاً أو 
جبهة السودان هي األهم، ألسباب عدة في مقدمتها أنها تمثل ظهيراً وعمقاً استراتيجياً             ” إسرائيل“كما تعد   

فإنها تمثل العدو األول واألخطـر      ” اإلسرائيلية“لمصر، وهي أكبر دولة عربية، وطبقاً للعقيدة العسكرية         
اآلن على تغذية الحـرب     ” إسرائيل“ن قوياً للغاية، كما تعمل      لها في المنطقة، ولذلك فإن التركيز عليها كا       

  .األهلية القائمة في دارفور
بقوة على خط األزمة المتفاقمة بين دول منابع النيل السبع من جهة،            ” اإلسرائيلي“وكعادته، دخل اإلعالم    

عبريـة،  ال” يديعوت أحرونوت “من جهة أخرى، حيث توقعت صحيفة       ) مصر والسودان (ودولتي المصب   
  .اندالع حرب مياه في المنطقة خالل العقد المقبل

 13/4/2011، الخليج، الشارقة
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