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  وفد المستقلين يقدم في مصر وثيقة جديدة للمصالحة الفلسطينية .1

قدم وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة للمسؤولين المصريين اخيرا مشروع  : يوسف الشايب–رام اهللا 
وثيقة للمصالحة الوطنية، ويشتمل على محاور سياسية، وأمنية، واقتصادية، ويقدم معادلة للحل على 

  .، حسب مصدر في الوفد"ال غالب وال مغلوب"أساس 
 استئناف الحوار الوطني الشامل على أن وأكد مشروع الوثيقة، وفق عضو الوفد هاني المصري، أهمية

يكون هذا الحوار من خالل مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في القاهرة ويكون محكوما بسقف زمني قصير، 
وأن ينطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار السابق، وأن يتركز على النقاط العالقة، وأن يأخذ 

سبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على الوضع المستجدات والمتغيرات والثورات العربية بالح
وقالت انه ال بد من تشكيل اللجنة األمنية العليا من خالل الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء  .الفلسطيني

األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية وعربية؛ انطالقاً من عقيدة وطنية وعلى 
اً عن الحزبية، بحيث تكون األجهزة األمنية للدفاع عن الوطن والمواطن، ولفرض سيادة أسس مهنية بعيد

  .القانون على الجميع
وشددت على مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخالص الدروس 

 وضع أسس والعبر، بحيث يتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق األهداف الوطنية، من خالل
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ومرجعية وطنية للمفاوضات من خالل عقد مؤتمر دولي فاعل كامل الصالحيات له، تكون مرجعيته 
  .القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها

قانون وأكد المشروع أهمية احتفاظ الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بجميع األشكال التي يقرها ال
الدولي، إال أن ممارسة أي شكل يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي في إطار مرجعية 
عليا للمقاومة كما جاء في وثيقة األسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن 

تفاق على ضمان حرية ولفت مشروع الوثيقة الى ضرورة اال .مسار سياسي قادر على إنهاء االحتالل
ونزاهة االنتخابات من حيث اإلشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل على توفير شبكة أمان لحماية 
عقد وسير ونتائج االنتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية من تدخالت االحتالل، بحيث يتم 

تي تجعل جميع الكتل ال تخشى من اعتقاالت االتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذه الحماية، ال
  .الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي

وأكدت الوثيقة على إتمام صفقة تبادل األسرى على أساس إطالق أكبر عدد ممكن من األسرى ذوي 
راطي األحكام العالية، وجميع كبار السن واألطفال والنساء والمرضى، والحفاظ على الطابع الديمق

االجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته شرط ضروري إلنجاز مصالحة مستدامة، من 
خالل ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق التضامن االجتماعي والتكافل بين أبناء الشعب 

  .الفلسطيني
  14/4/2011الغد، عمان، 

  
  اليين دوالر للتنمية بخمسةفياض يطالب الدول المانحة بتقديم  .2

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض امس، الدوَل المانحة تقديَم مساعدة للسلطة : رام اهللا
  . الفلسطينية قيمتها خمسة باليين دوالر، لتنفيذ خطتها التنموية للسنوات الثالث المقبلة

، أن األموال المطلوبة »الحياة«وأوضح مدير مكتب اإلعالم الحكومي الدكتور غسان الخطيب لـ 
 بليون 1.7 بليون للعام الجاري، 1.4: ، موزعة على النحو التالي2013 الى 2011للسنوات الثالث، من 

  . بليون للعام الذي يليه1.5للعام المقبل، و
وقال إن جزءاً من هذه األموال سيخصص لسد العجز في موازنة السلطة، فيما سيتم تخصيص جزء آخر 

  .تنمويةللمصاريف ال
، مشيراً إلى أن »استكملت جاهزيتها إلقامة دولة فلسطين المستقلة«وأعلن فياض أمس، أن السلطة 

وأضاف في حديث مسجل من العاصمة البلجيكية بروكسل  .تقارير المؤسسات الدولية المختصة تؤكد ذلك
ألمم المتحدة وصندوق ننظر باعتزاز إلى التقارير التي صدرت عن ا«: بثته اإلذاعات الفلسطينية امس

النقد الدولي والبنك الدولي، التي أشادت جميعها بأداء السلطة الوطنية، وأكدت كفاءة عمل مؤسساتها 
واكتمال جاهزيتها لتصبح مؤسسات دولة ذاتَ كفاءة عالية، على صعيد الحكم واإلدارة وتقديم الخدمات 

   .»للمواطنين
لك، وبأن تعثر جهود التنمية المستدامة ناجم عن االحتالل إن إقرار المؤسسات الدولية بذ«: وأضاف

اإلسرائيلي والعقبات التي يفرضها، يبرز حقيقةً باتت واضحة، وهي أن االحتالل اإلسرائيلي يمثل العقبة 
األساسية أمام تجسيد دولتنا على األرض، األمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمله 

، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ خطوات )سبتمبر(ة في الوفاء باستحقاق أيلول مسؤولياته المباشر
ملموسة تُلزم إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء 

قلة االحتالل اإلسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المست
  .»1967وعاصمتها القدس على حدود عام 

  14/4/2011الحياة، لندن، 
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  القيادة الفلسطينية تطالب واشنطن بتحديد موقف واضح تجاه حدود الدولة الفلسطينية .3

 بتحديد موقفها بشكل واضـح      األمريكية اإلدارة األربعاءطالبت القيادة الفلسطينية    :  وليد عوض  -رام اهللا   
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبـو ردينـة    .لفلسطينية المنتظرةبشأن حدود الدولة ا 

 67على ضرورة اتخاذ واشنطن موقفا أمريكيا واضحا تجاه حدود الدولة الفلسطينية على حـدود عـام                 
 األراضـي والقدس الشرقية عاصمة لها، وبموقف حازم تجاه االستيطان اإلسـرائيلي المتواصـل فـي               

  .نيةالفلسطي
إن حـديث وزيـرة     : األربعاء' وفا' الفلسطينية الرسمية    األنباءوقال ابو ردينة في تصريح نشرته وكالة        

الخارجية األمريكية هيالري كلينتون حول أن الرئيس األمريكي باراك أوباما سيعلن مزيدا من التفاصيل              
حدود الدولـة الفلـسطينية     حول سياسته في الشرق األوسط، يجب أن يرافقه موقف أمريكي واضح تجاه             

  . والقدس الشرقية عاصمة لها وموقف حازم تجاه االستيطان اإلسرائيلي67على حدود عام 
إن هذا اإلعالن يدلل على أن اإلدارة األمريكية بدأت تدرك خطـورة الوضـع فـي           : وأضاف ابو ردينة  

د حـل عـادل للقـضية       الشرق األوسط، مع ما تشهده المنطقة من ثورات سببها الرئيسي هو عدم وجو            
  .الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية

إن الحديث عن خطط ومبادرات جديدة ال يكفي، وال بد من دور أمريكي فاعل وسياسة أمريكيـة                 : وتابع
  .حازمة تجاه االستيطان اإلسرائيلي

  14/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ة من الفلسطينيين في ليبيا بالتوجه لغزة مصر تسمح لدفعة جديد:القاهرةبسفارة فلسطين  .4
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة يوم أمس عن عبور دفعة جديدة من الفلسطينيين              :أشرف الهور  -غزة  

وقال محمد حماد المسؤول الثقـافي       .الهاربين من القتال في ليبيا إلى مصر تمهيداً لنقلهم إلى قطاع غزة           
نسخة منه ان السلطات المـصرية      ' القدس العربي 'رية في تصريح تلقت     بالقنصلية الفلسطينية في اإلسكند   

ـ      فلسطينيين موجودين في ليبيا، من حملة جوازات السلطة الفلـسطينية،           110على معبر السلوم سمحت ل
وذويهم من حملة وثائق السفر بال أرقام وطنية بالعودة إلى قطاع غزة، بصحبة مندوب مـن القنـصلية                  

  .لوطن سالمينلحين وصولهم أرض ا
  14/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  منظمة التحرير تجدد ربط التفاوض بوقف االستيطان .5

جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها برئاسة الرئيس          :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
أكيدها أن اسـتمرار العمليـة      ، أمس، ت  )المقاطعة(الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة بمدينة رام اهللا         

يتطلب أوال وقف االستيطان وجميع االنتهاكـات والعقوبـات التـي           "السياسية بجدية وبمصداقية كافية،     
  .، وكذلك اعتماد مرجعية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية"يفرضها االحتالل على شعبنا

اع، ضرورة تحقيق هذه المتطلبـات،      وأكدت اللجنة في بيان تاله أمين سرها ياسر عبد ربه عقب االجتم           
لتمكين المفاوضات من السير قدما من أجل تحقيق سالم فعلي وراسخ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على                
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية الالجئين وفق ما نصت عليه مبـادرة                

  .السالم العربية
 14/4/2011الغد، عمان، 
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   تأجيل اجتماع الرباعية انحياز أميركي واضح لحكومة نتنياهو:الشكعة .6
 أعرب المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائـرة العالقـات               :رام اهللا 

الدولية للمنظمة عن استهجانه لقرار تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية للمرة الثانية، والذي كان مقررا عقـده             
الجمعة المقبل، واعتبر أمر التأجيل رضوخا للضغوط األميركية المنحازة للحكومة اليمينية في            في برلين   
  .إسرائيل

ان هذا القرار ال مبرر له ويأتي إلجهاض المبادرات المقدمة من قبل االتحـاد األوروبـي                , وقال الشكعة 
  .ائيلي على أسس صحيحةإلحياء عملية السالم واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسر

  14/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حكومة غزة تندد باحتضان رام اهللا لمهرجان الرقص المعاصر .7
، بإطالق فعاليات مهرجان "حماس"نددت الحكومة الفلسطينية في غزة، التي تسيطر عليها حركة : غزة

، )14/4( والمزمع إقامته غدا الخميس رام اهللا السادس للرقص المعاصر في الضفة الغربية المحتلة،
تعزيز لغة الحوار والتبادل الثقافي بين الشعب "بمشاركة فرق رقص عربية ودولية، تحت عنوان 

  ".الفلسطيني وشعوب العالم المعاصر
في الوقت الذي يتعرض فيها شعبنا في " وقالت وزارة الشباب والرياضة والثقافة بغزة في بيان لها، إنه

لمجازر صهيونية وحشية لم يمض عليها أيام قليلة والتي راح ضحيتها تسعة عشر شهيداً قطاع غزة 
  ."وعشرات الجرحى يتم إطالق فعاليات مهرجان للرقص في مدينة رام اهللا

خارجة عن حضارة شعبنا الفلسطيني "وأعلنت رفضها هذه الممارسات والمهرجانات التي وصفتها بأنها 
 معتبرةً إقامة المهرجان بمثابة خروج على عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني ،"العظيم وثقافته األصيلة

  .ضاربةً بعرض الحائط دماء الشهداء الطاهرة التي سالت قبل أيام
 13/4/2011قدس برس،

  
  قيادة فتح تراوغ وغير جادة في المصالحة : األشقرإسماعيل  .8

الشقر ان قيادة فتح غير جادة بتحقيق أكد النائب في المجلس التشريعي المهندس اسماعيل ا: غزة
المصالحة وانهاء االنقسام مشيرا الى ممارساتها التعسفية بحق ابناء حماس والفصائل االخرى بالضفة 

  .الغربية 
 70فتح من خالل ممارساتها المتمثلة في اختطاف ": "الرسالة نت"األشقر في حديث خاص لـ . وقال م

 ممن أفرجت عنهم سلطة 52 امرأة واعتقال االحتالل لـ21عاء شخصا من حركة حماس بالضفة واستد
 تبدو غير معنية -فتح ، فضال عن اعتقال مدراء المدارس واعضاء المجالس البلدية والقروية

  ".بالمصالحة
 من أبناء حماس بالضفة ال يمهد للمصالحة،  كما أن اعتبار حماس 478اختطاف "وأضاف األشقر 

  ". دالالت خطيرةمحظورة في الضفة أمر له
وأشار إلى أن التنسيق األمني بين االحتالل وسلطة فتح في رام اهللا بلغ أعلى مستوياته وزاد عن االشهر 

، مبينا أن أجهزة فتح تعمل على محاربة المقاومة وتشكل محاكمات عسكرية %120الماضية بنسبة 
  .للطلبة والمقاومين

: لمتنفذة في حركة فتح تراوغ وال تريد المصالحة، وقالواكد على هذه الممارسات تؤكد أن القيادة ا
مراوغة حركة فتح والمساواة بين مفاوضاتها مع االحتالل ومحاورة فصائل الشعب الفلسطيني، يبدو أنه "

  ".استجابة لنتنياهو الذي خيرها بين إسرائيل وحماس
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تبقيه مغلقا أمام النواب في في الوقت نفسه أكد األشقر أن فتح تراوغ في تفعيل المجلس التشريعي و
  ".هذه األسباب تؤكد ان القيادة المتنفذة في فتح غير جادة في موضوع المصالحة: "الضفة ، وقال

مراوغة حركة فتح والتباطؤ التي تمارسه لكسب الوقت يبين عدم مصداقيتها، ودعوة عباس "وأضاف 
  ".الذهاب للمصالحةلزيارة غزة إعالمية، الهدف منها تكريس االنقسام أكثر منه 

إن لم تقم بخطوات حقيقية نحو المصالحة سيكون مصيرها (..) سياسة المراوغة لن تفيد فتح : "وقال 
  ".كمصير الدكتاتوريات العربية

  13/4/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  مصر أكدت دعمها ورعايتها ألي اتفاق يتم بين فتح وحماس: رضوان .9
 إسماعيل رضوان أن مصر تقف موقفاً حيادياً في .دركة حماس أكد القيادي في ح :حبيب أبو محفوظ

قضية المصالحة بين فتح وحماس، مشدداً على أن السلطات المصرية على أتم االستعداد لمباركة أي 
  .اتفاق يتم بين الحركتين

وفيما يتعلق بسفن كسر الحصار المنوي توجهها بحراً إلى قطاع غزة في منتصف الشهر القادم قال 
إن هذه السفن هي من سيكسر الحصار عن غزة بشكٍل عملي، مباركاً جميع اإلرادة الصلبة :" وانرض

  .ألبناء األمة لفك الحصار
  :تالياً نص الحوار

  إلى أين وصلت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وماذا عن الوسيط المصري بعد الثورة؟• 
 حركة فتح، من أجل إنهاء حالة االنقسام بشكٍل  هناك اتصاالت تجري في الوقت الراهن بيننا وبين-

كامل، بالنسبة لألشقاء في مصر فقد أكدوا لنا دعمهم الكامل لجهود المصالحة الفلسطينية، لكن القاهرة 
قالت بأنها ال تستطيع الخوض في تفاصيل الحوارات الجارية بين فتح وحماس، نظراً لظروفها الداخلية 

  .لملفالتي ال تساعدها لمتابعة ا
إذاً هل تؤكد لنا حقيقة ما نشر عبر وسائل اإلعالم من أن مصر نأت بنفسها عن ملف المصالحة، • 

  وسلمته لتركيا؟
 كما قلت لك مصر أكدت دعمها ألي توافق بين حماس وفتح، ليتم بعدها دعوتنا إلى القاهرة لإلعالن -

 وتحاوروا في أي مكان شئتم عربي أو عن المصالحة بشكٍل رسمي، والسلطات المصرية قالت لنا إذهبوا
  .إسالمي، في الداخل أو في الخارج، ونحن جاهزون لدعم ومباركة كل ما توصلتم إليه في هذا اإلطار

  إلى أين وصلت الترتيبات لزيارة محمود عباس إلى غزة؟• 
 أن تسبق  في الحقيقة ما زالت الدعوة قائمة من رئيس الوزراء إسماعيل هنية، لكن نحن نقول يجب-

هذه الزيارة حوارات لالنتهاء من الملفات العالقة، حوار محدود، وبسقف زمني محدود عاجل وشامل 
  .يؤدي إلى الوصول لتفاهمات واضحة لتكون زيارة قمة، ليصار إلى البناء عليها بعد ذلك

 الضفة هل من الممكن أن تستقبلوا عباس في غزة، قبل االنتهاء من ملف االعتقال السياسي في• 
  الغربية؟

 أي اتفاق مصالحة وتفاهمات يجب أن تؤدي في النهاية إلى فكفكة موضوع االعتقال السياسي، -
لكن في . واالنتهاء من هذا الملف، وتوقيع اتفاق مصالحة، ينهي حالة االنقسام القائمة منذ أربع سنوات

ة، ال أعتقد أن األمور ستؤدي إلى ظل استمرار االعتقال السياسي والمالحقة األمنية في الضفة الغربي
  .نتائج إيجابية، وبالتالي ال بد من تهيئة المناخات قبل أي شيء آخر

فيما يتعلق بموضوع الحصار على القطاع، إلى أين وصلت حواراتكم مع السلطات المصرية لفتح • 
  معبر رفح، وكسر الحصار؟
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ة القوائم الممنوعة من السفر، أو تلك  وفد حركة حماس طالب المصريين بضرورة اإلنتهاء من قضي-
التي ال يسمح لها بدخول األراضي المصرية في الطريق إلى غزة، وكذلك قوائم االنتظار، باإلضافة 

  .لتيسير السفر من وإلى معبر رفح، وتوسيعه ليكون معبر تجاري ولألفراد
وقت قريب جداً، وكذلك في الواقع السلطات المصرية وعدت بإحداث تحسينات على حركة المرور في 

قدمنا لمصر بعض المطالب واالحتياجات اإلنسانية كالكهرباء والوقود والغاز والدواء، وهي وعدت 
  .بدراستها جميعاً

  14/4/2011السبيل، عمان، 
  

     "الرباعية" تدعو لعقد مؤتمر دولي بعد انكشاف فشل "الشعبية" .10
لى عقد مؤتمر دولي يعنى بتنفيذ قرارات الشرعية إ" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"دعت : رام اهللا

على ضوء " فشلها"التي ثبت " اللجنة الرباعية"الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويحل بديال عن 
  .تحكم اإلدارة األمريكية بها، وفق تقديرها

اقترحت أن تقوم نسخة عنه، على ضرورة منح المؤتمر الذي " قدس برس"وشددت الجبهة في بيان تلقت 
على رعايته منظمة األمم المتحدة وتشارك به كافة األطراف المعنية، كامل الصالحيات، انطالقا من 

إخضاع  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه دون وصاية أو شروط من "قناعتها الرافضة 
  .، على حد تعبيرها"أحد، للمساومة والتجارة السياسية الدولية

، إلى داعية إلى مغادرة المفاوضات مع تل أبيب بشكل كامل، وتفعيل إستراتيجية سياسية "شعبيةال"ودعت 
إن مواصلة اللهاث وراء الحلول التفاوضية الثنائية بالرعاية األمريكية، وفي "موحدة بديلة، وأضافت 

هان على الرباعية ضوء إدراك غالبية القوى السياسية واالجتماعية الفلسطينية والعربية لفشل وعقم الر
  .، كما قالت"الدولية، تمثل خسارة صافية لنضال ومنجزات الشعب الفلسطيني

  13/4/2011قدس برس، 
  

   القادميونيو/مسيرات مليونية في الخامس من حزيران يدعو لمروان البرغوثي .11
يقابله تغيير لمناضل مروان البرغوثي ان التغيير في العالم العربي يجب ان ا أكد: ماهر الشيخ -القدس 

في النهج والسياسة للقيادة الفلسطينية والتوقف عن الرهان على ما يسمى بالرعاية االميركية لما يسمى 
 أثبتتبعملية السالم التي هي بالفعل ميتة منذ تسع سنوات وكذلك التوقف عن اللهاث خلف مفاوضات 

  .التجربة فشلها
ق اوسع واشمل مسيرات شعبية سلمية في الخامس من ودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني العظيم الى اطال

حزيران القادم الذكرى الرابعة واالربعين السوأ احتالل في التاريخ وان يكون شعار هذه المسيرات 
وشدد على ان اي مبادرة النهاء االنقسام وانجاز المصالحة والوحدة  .الشعب يريد انهاء االحتالل»

  .الوطنية نرحب بها وندعمها 
د على ضرورة عدم التراجع عن التوجه الى مجلس االمم المتحدة للحصول على الدعم الدولي لقيام اكو

  . وال يجوز تفويت هذه الفرصة 67دولة فلسطين على حدود 
  14/4/2011القدس، فلسطين، 

  
  االحتكاك المباشر باالحتالل جريمة وخطأ : فتح .12

بالجريمة "ين االحتكاك المباشر مع االحتالل وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد ابو ع: غزة
ليس بالحجر :"وقال ابو عين تعقيبا على منع سلطته لالحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة ".والخطأ
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، معتبرا ان االحتكاك "والرصاص يأتي الحق المشروع الذي كفلته كل الشرائع السماوية والدنيوية
  .ة باالحتالل خطأ فادح ويقتل فكرة العود

 ان أريدانا كفلسطيني ارغب في العودة وال ": "الرسالة نت" ابو عين في تصريح خاص لـ وأضاف
  ".ازيح اليهود

إن اليوم الذي دعت فيه حركة "وبرر أبو عين منع سلطته لالحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة بالقول 
س والفصائل األخرى التهدئة في فتح الجماهير للخروج بمسيرات في الضفة الغربية، أعلنت فيه حما

، زاعماً أن عباس أحد الذين ساهموا بكل طاقاته إلى وقف إطالق النار والتحرك على كل الجبهات "غزة
  .العربية والدولية من أجل وقف العدوان

ال يمكن أن يبقى الصراع مقتصرا على الفلسطينيين في الداخل، وعلى من هم في الخارج أن " وأضاف
، الفتاً الى أن العودة )"العنف(و الوطن وممارسة هذا الحق بإرادة إنسانية خالقة بعيدة عن يتحركوا نح

ليست شعاراً وإنما ممارسة على األرض، وذلك بدالً من تحريك األلسن والغناء في لندن وباريس حول 
  .العودة، على حد تعبيره

  13/4/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  ى غزةمزيد من األسلحة إل": التايمز" .13
تقول الصحيفة إن المسلحين في ". مزيد من األسلحة إلى غزة" صحيفة التايمز مقاال تحت عنوان أفردت

غزة استفادوا من الربيع العربي لزيادة مخزوناتهم من األسلحة في ظل انشغال العالم بما يحدث من 
  .احتجاجات في المنطقة، حسب مسؤولين في أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية

أسوأ سيناريو بالنسبة "ضيف هؤالء أن عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقا طرح وي
مضيفين أن نشطاء حركة حماس صعدوا من تهريب األسلحة إلى " إلى احتمال تهريب األسلحة إلى غزة
اجهات ويمضي المسؤولون اإلسرائيليون قائلين إن حماس تهيئ لمو .غزة وخصوصا األسلحة المتطورة

  .في الضفة الغربية في ظل سعي الحكومة الفلسطينية إلعالن الدولة وتأمين االعتراف الدولي بها
وقال مسؤول إسرائيلي إن األسلحة التي استخدمت في الهجمات األخيرة على إسرائيل أظهرت أنها 

  .أسلحة متطورة وقادرة على إلحاق أضرار أكبر بالمدنيين اإلسرائيليين
هذه األشياء ال يمكن سوى أن . رأينا أسلحة مضادة للدبابات وقذائف متطورة أكثر"ول وأضاف المسؤ
  ".أنا أتحدث عن داعمي حماس وهما سورية وإيران. تأتي من الخارج

  14/4/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   بانفجار قنبلة يدوية بالخطأ مقاوماستشهاد : غزة .14
 22 إن الشاب جهاد أبو علبة ،الناطق بإسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئقال أدهم أبو سلمية : غزة
وفتحت الشرطة تحقيقاً  . كانت بحوزته وانفجرت عن طريق الخطأ،توفي جراء إنفجار قنبلة يدوية, عام

 فيما نعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري ،بالحادث لمعرفة المالبسات وراء وفاة أبو علبة
  .بهة الديمقراطية  أبوعلبة مؤكدة انه أحد مقاتلي الكتائبللج

  14/4/2011الرسالة، فلسطين، 
  

   عاما17 بالسجن "القسام"من االحتالل يحكم على أسير  .15
، قرب مدينة رام اهللا أصدرت " عوفر"ذكرت مصادر محلية أن المحكمة الصهيونية في سجن : رام اهللا

 أحمد أيوب الصيفي، من مدينة رام اهللا، والذي من كتائب القسامسير  عاما على األ17حكما بالسجن لمدة 
، وذلك بتهمة االنتماء لكتائب القسام والمشاركة في تنفيذ عملية 2010أغسطس / اعتقل في شهر آب
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إلطالق النار قرب قرية سنجل قضاء رام اهللا أسفرت عن إصابة عدد من المغتصبين بينهم ثالثة بجراح 
  . الماضيخطرة في العام

  13/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مقعداً في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم18فتح تفوز بـ  .16
فازت كتلة القدس والعودة التابعة لحركة الشبيبة الطالبية، الذراع الطالبية لحركة فتح  :حسن عبد الجواد

جلس اتحاد طلبة جامعة بيت لحم، فيما  مقعداً من مقاعد المؤتمر العام في انتخابات م18امس، بـ 
اليسارية التي تمثل تحالف جبهة العمل الطالبي التقدمية التابعة للجبهة الشعبية، " وطن"حصلت كتلة 

 13وكتلة االتحاد التقدمية التابعة لحزب الشعب، وكتلة الوحدة الطالبية التابعة للجبهة الديمقراطية بـ 
  .خابات مجلس الطلبة في العام الماضي مقعدا بزيادة مقعد عن نتائج انت

، من مجموع عدد أصحاب حق االقتراع البالغ %59.7 طالباً وطالبة، بنسبة 1537وبلغ عدد المقترعين 
 صوتاً، 845 صوتا لكل مقعد، وقد حصلت حركة الشبيبة على 46 من طلبة الجامعة، وبمعدل 2580

  . ورقة112وراق البيضاء، واألوراق التالفة  صوتاً، وبلغ عدد األ580فيما حصلت كتلة وطن على 
  14/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   إلقامتهاليست مؤسسات والطريق طويل الفلسطينية الدولة: "لإسرائي" .17

 بنيامين نتنياهو، تعقيبا على تقرير األمم  الحكومة اإلسرائيليةقال مكتب رئيس:  كفاح زبون- رام اهللا
السلطة في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين األوضاع االقتصادية واألمنية إن إسرائيل ساعدت «المتحدة، 

في الضفة ولكن من الواضح أن الطريق إلقامة الدولة ما زال طويال ألن هذه الخطوة ليست مرتبطة 
  .»بمسألة كفاءة وأداء المؤسسات فحسب، وإنما لها عالقة بحل القضايا العالقة

على الصعيد السياسي خطت السلطة «يلية أوفير جندلمان، في بيان، وقال الناطق باسم الحكومة اإلسرائ
الفلسطينية إلى الوراء برفضها المستمر للتفاوض، وإن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى إقامة دولة 

أن الرفض الفلسطيني بالعودة إلى الحوار الصريح «وأضاف . »فلسطينية مستقلة هو طريق المفاوضات
  .»قامة الدولة الفلسطينيةوالبناء يبعد موعد إ

في حال » الفيتو«وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، إن الواليات المتحدة ستمارس حق النقض 
صوت مجلس األمن الدولي على استقالل الدولة الفلسطينية من جانب واحد وتهدد إسرائيل أيضا باتخاذ 

ال وزير البنى التحتية، عوزي لنداو إن على وق. خطوات أحادية إذا أعلن عن قيام الدولة من دون اتفاق
إسرائيل اإلعالن عن ضم الكتل االستيطانية الكبرى وغور األردن إذا تم اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية 

  .في األمم المتحدة من جانب واحد
  14/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بلجيش للنق مليار شيكل لنقل معسكرات ا19نتنياهو يقر ميزانية بـ: هآرتس .18

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع , يوم األربعاء, أكدت صحيفة هآرتس العبرية: القدس
 مليار شيكل لنقل قواعد الجيش اإلسرائيلي الى 19على طاولة حكومته مشروع إلقرار ميزانية بــ 

  .النقب
 مليار شيكل إلكمال 19 القادم تخصيص وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيقر في اجتماع حكومته يوم األحد

  .نقل معسكرات الجيش اإلسرائيلي من وسط اسرائيل الى منطقة النقب
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وأشارت الصحيفة الى أنه على ضوء هذا القرار ستنتهي عملية نقل معسكرات الجيش مع حلول عام 
يق تنفيذه بسبب  ولكن أع2005وكان مشروع نقل قواعد الجيش اإلسرائيلي للنقب أقر في العام . 2018

  رفض حجم الموازنة المالية للمشروع
  13/4/2011، وكالة قدس نت

  
  "التواليت"ليبرمان يجري مقابلة بشأن حماس من داخل : بي بي سي .19

اختار وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان وسيلة جديدة للتعبير عن رأيه في حركة حماس أثناء 
في التواليت الذي كان يجلس فيه " السيفون"د قام بشد يد صندوق الطرد فق.. مقابلة إذاعية على الهواء 

  .اثناء المقابلة
  .كان ليبرمان يتحدث عن حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس عندما قام بهذا العمل

والواقع أن ليبرمان ليس جديدا على مثل تلك التصرفات المثيرة للجدل، وسبق أن أثار حنق عرب 
  .ل بتصريحات اعتبرت استفزازية عن ترحليهم خارج اسرائيلإسرائي

في سقطة جديدة نزلت به إلى " غرق"واآلن يقول منتقدو ليبرمان، وهو راقص سابق في ناد ليلي، إنه قد 
مستوى غير معهود من الطيش عندما أجرى مقابلة إذاعية وهو يجلس على مقعد التواليت ثم شد عصا 

  .وأثناء حديثه عن حركة حماسصندوق الطرد على الهواء 
. ولكن يبدو أن أساليب ليبرمان في الحديث وتصرفاته لن تنال من شعبيته الطاغية داخل اسرائيل

وبالرغم من أنه يواجه تهما بالفساد فإن ما يحظى به حزبه اليميني المتشدد من تأييد آخذ في االزدياد، 
يه في الداخل والخارج على تصرف مثل شد عصا وإلى الدرجة التي جعلته ال يفكر في رد فعل معارض

  .التواليت وهو يتحدث على الهواء
  13/4/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  هداس ينهي مهامه كممثل لنتنياهو في صفقة شاليط حجي : هآرتس .20

ة تبادل أنهى حجي هداس ممثل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات صفق: القدس
بينما ذكرت القناة الثانية في التلفزيون , مهامه اليوم األربعاء, األسرى إلطالق سراح الجندي جلعاد شاليط

  .اإلسرائيلي إنه إستقال من منصبه ألسباب شخصية
أنه أنهى مهامه وفقاً لعقد وقعه من " , عن هداس قوله في بيان توضيحي" هآرتس" ونقلت صحيفة 

مشيراً إلى أنه سيبقى إستثنائياً في منصبه لحين تعين ممثل , "دة زمنية تستمر عامين نتنياهو في إطار م
  .أخر لتولي الوساطة

وكان هداس قد لعب الممثل اإلسرائيلي في محادثات صفقة تبادل األسرى التي قادها في الفترة الماضية 
ض إسرائيل لشروط المقاومة حيث وصلت تلك المحادثات إلى طريق مسدود بعد رف, مع الوسيط األلماني

, إن نتنياهو على علم بأن هداس سيترك منصبه, وقال ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي .الفلسطينية
وأكد الديوان أن نتنياهو سيعمل على , مشيراً إلى أن القرار ال عالقة له بتفاصيل مفاوضات صفقة التبادل

  .تعيين بديل عن هداس في القريب العاجل
  13/4/2011، س نتوكالة قد

  
  "إسرائيل"ـ ل"35–أف "تأخير تسليم الـ: يديعوت .21

وصلت إلى جهاز األمن اإلسرائيلي أخيراً تقارير غير رسمية حيال وجود مشكلة في وضع : )يو بي آي(
، األمر الذي سيؤدي إلى »35–أف «البرنامج اإللكتروني في الطائرات المقاتلة األميركية من طراز 

  .2013 الجو اإلسرائيلي لهذه الطائرات لعامين، أي ليس قبل عام تأخير تسلم سالح
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، أمس، إن هذه التقارير تثير قلقاً في إسرائيل التي بدأت تدرس »يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة 
هي األكثر تطوراً في العالم، وترى إسرائيل أن الصفقة » 35–أف «وطائرات  .بدائل عسكرية أخرى

 مليارات 3 طائرة كهذه بمبلغ 20األميركية المصنعة لشراء » لوكهيد مارتن«التي أبرمتها مع شركة 
  .دوالر تقريباً سترسخ التفوق النوعي العسكري الجوي إلسرائيل

  14/4/2011، االخبار، بيروت
  

  تقديم ليبرمان للمحاكمةسرائيلية يقرر المستشار القانوني للحكومة اإل .22
ة الصهيونية يهودا فاينشتاين، تقديم وزير الخارجية افيغدور قرر المستشار القانوني للحكوم: القدس

  .ليبرمان للمحاكمة على أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد عقد جلسة استماع له
وتنسب إلى ليبرمان تهم االحتيال وإساءة االئتمان وتلقي أموال عن طريق االحتيال في ظروف مشدّدة 

  .وغسل األموال ومضايقة شاهد
ويشتبه بأنه تم تحويل ماليين الشواقل من رجال أعمال إلى شركات كانت تحت سيطرة ليبرمان بين 

  . عندما كان عضوا في الكنيست وفي الحكومة2008- و2001األعوام 
  13/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تطلب من تركيا منع أسطول الحرية من األنطالق  "إسرائيل" .23

 قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لدى تركيا :ايسي برهوم جر-الناصرة 
لمنع انطالق أسطول الحرية الثاني، الذي ينطلق الشهر المقبل، وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن السفير 

 ترى في اإلسرائيلي في أنقرة غابي ليفي، التقى بمدير عام وزارة الخارجية التركية وأبلغه أن إسرائيل
. األسطول استفزازا وأن القانون الدولي يسمح إلسرائيل بالتدخل إذا فهمت بأن السفن تشكل تهديدا أمنيا

  .وطلب السفير ليفي من تركيا منع انطالق األسطول
  14/4/2011، الغد، عمان

  
   تتجسس على إيران من أذربيجان"إسرائيل: "ويكيليكس .24

اإللكتروني، أن إسرائيل تستخدم » ويكيليكس«تسربت إلى موقع أكّدت برقية أميركية، : )يو بي آي(
إن البرقية، التي بعثتها » هآرتس«وقالت صحيفة . األراضي األذربيجانية من أجل التجسس على إيران

، استندت إلى 2009السفارة األميركية في العاصمة األذربيجانية باكو في شهر كانون الثاني من عام 
  .سيين في السفارة األميركية ونظرائهم اإلسرائيليين في باكومحادثات بين دبلوما

وأفادت البرقية بأن إسرائيل وأذربيجان وقّعتا على صفقات أسلحة بمئات ماليين الدوالرات، فيما كان 
وأضافت . هدف إسرائيل األساسي هو الحفاظ على حلفها مع أذربيجان التي لديها حدود طويلة مع إيران

بيجان وقّعتا على اتفاقية بشأن مشروع مشترك لصنع طائرات صغيرة بدون طيار أن إسرائيل وأذر
  . في المئة من أسهمه51والصناعات العسكرية اإلسرائيلية تمتلك 

  14/4/2011، االخبار، بيروت
  

  "مغربي"هرتسوغ وصف بيرتس بأنه عديم الخبرة وعدواني و: ويكيليكس .25
االلكتروني ان عضو الكنيست عن ' ويكيليكس'مسربة لموقع ذكرت وثيقة أمريكية : تل ابيب ـ يو بي آي

 دبلوماسيا 2006من العام ) يناير(حزب العمل اإلسرائيلي اسحاق هرتسوغ التقى في كانون الثاني 
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أمريكيا رفيع المستوى وتمحور الحديث بينهما حول وضع حزب العمل برئاسة بيرتس عشية االنتخابات 
  .من العام نفسه) رسما(العامة التي جرت في آذار 

وقدر هرتسوغ خالل اللقاء أن حزب كديما هو السبب األساسي لتراجع شعبية العمل في استطالعات 
نظرة الجمهور لبيرتس على أنه عديم الخبرة 'الرأي وقال، وفقا للوثيقة األمريكية، إن السبب الثاني هو 

  .'وعدواني ومروكي
والتي 'التي طرحها العمل ' الممتازة'اب قائمة المرشحين وأضاف متفائال أن وضع العمل تحسن في أعق

) الشرقية(من أجل إحداث توازن للخلفية السفارادية ) يهود من أصول غربية(تضم أعضاء أشكناز 
  .'لبيرتس

نفى هرتسوغ األقوال المنسوبة إليه ضد بيرتس وقال في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية و
 .وشدد على أنه سوف يتصل هاتفيا مع بيرتس ويوضح األمور له'  اقل أبدا هذه األمورلم'صباح امس 
  ' محاولة استخدام الموضوع الطائفي في االنتخابات على رئاسة العمل لن تنجح'واضاف إن 

  14/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  رومانياع صفقة مب تعترف رسميا باستدراج اليهود الروس عن طريق الخداع و"إسرائيل" .26
بعد مرور عقدين ونيف على استجالب يهود االتحاد السوفييتي سابقا إلى : الناصرة ـ زهير أندراوس

  .الدولة العبرية، كشف أمس النقاب عن أن عملية الهجرة تمت عن طريق النصب واالحتيال
ب كيدمي، رئيس العبرية، مقابلة مع المدعو يعقو' يديعوت أحرونوت'وفي هذا السياق نشرت صحيفة 

، والتي أنيطت بها مهمة استجالب اليهود، شرح فيها عن خداع المهاجرين )ناتيف(المنظمة السرية 
، في أول حديث صحافي يدلي به لوسيلة إعالم )ناتيف(ويكشف رئيس  .اليهود من االتحاد السوفييتي

شير إلى أنه في نهاية المطاف تم  عاما، وي20عبرية أو غربية، النقاب عن عملية الخداع هذه بعد نحو 
وتابعت الصحيفة أنه مع انهيار االتحاد السوفييتي في أيلول . استجالب نحو مليون مهاجر إلى البالد

 بدأ اليهود الروس يفكرون بالخروج من هناك، في حين قررت إسرائيل منع تكرار ما 1989) سبتمبر(
.  ذلك لكان قالئل فقط سيتوجهون إلى إسرائيلحصل في السبعينيات، وبحسب كيدمي فإنه لو لم يتم

وتقرر في حينه خداع يهود االتحاد السوفييتي، كما صرح في الحديث الصحافي، وإشعارهم بأنه ال يوجد 
وكانت تعتمد الخطة على منح اليهود تأشيرة الخروج . أمامهم خيارات سوى الهجرة إلى إسرائيل

رة ال يمكنهم الخروج من االتحاد السوفييتي كما ال يمكنهم دخول والهجرة إلى إسرائيل، وبدون هذه التأشي
أية دولة أخرى، إال إذا عرضوا تذاكر سفر إلى هنغاريا أو رومانيا، وفي هذه الحالة عملت إسرائيل على 

  .أن تكون الترتيبات في بوخارست وبودابست ال تسمح لهم سوى بالتوجه إلى إسرائيل
غاريا ورومانيا لم يكن بالصدفة، حيث تم االتفاق مع الرئيس الروماني وتضيف الصحيفة أن اختيار هن

السابق، نيكوالي تشاوشسكو، على أن يتوجه اليهود من هناك في مسار واحد إلى إسرائيل وعدم السماح 
أشار كيدمي إلى أن من أسماه و. لهم بمغادرة المطار، كما تم ترتيب إجراءات مماثلة في هنغاريا

وأحد كبار ) ناتيف(وبحسبه فإن أحد مؤسسي  .روماني تشاويشسكو تم شراؤه بمبالغ ماليةبالطاغية ال
المسؤولين في األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية في حينه قد عقد صفقة مع االستخبارات الرومانية، 

 مليون دوالر مقابل أن تعمل 100بموجبها تحصل رومانيا على قرض من الواليات المتحدة بقيمة 
ومانيا على دفع اليهود على الخروج من بوخارست باتجاه واحد فقط إلى مطار بن غوريون الدولي ر
، وقال المسؤول اإلسرائيلي أيضا إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، يتسحاك شامير، قد صادق )اللد(

  .على الخطة
  14/4/2011، القدس العربي، لندن
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  المعلومات بحسب المنتدى االقتصادي الدوليعالميا بتقنية 22الـ" إسرائيل" .27
على المركز الثاني والعشرين في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، بحسب " إسرائيل"حصلت : جنيف

  .تقرير المنتدى االقتصادي الدولي السنوي بالعاصمة السويسرية جنيف
تقدمت بستة مراكز " إسرائيل"ن   أ2011/ 2010وذكر المنتدى في تقريره حول التنافسية الدولية للعام 

  . 2010في التصنيف عن العام الماضي، حيث حصلت على المركز الثامن والعشرين عام 
المتطلبات االقتصادية : وبحسب المنتدى، يحسب التصنيف على أساس ثالثة مؤشرات جزئية هي

  .الرئيسية، وحوافز الكفاءة، والتجديد واالبتكار
ربية على مراتب متقدمة بالتصنيف في مجاالت مختلفة، حيث حصلت دولة وحصلت العديد من الدول الع

  .  دولة في مؤشر التنافسية الدولية لالقتصاد139 من بين 34عمان على المركز 
ويحضر إعالن التقرير الذي يعلن في جنيف سنويا رجال أعمال وقادة، والعديد من المثقفين والصحفيين 

  .من كل أنحاء العالم
  12/4/2011، )صفا(صحافة الفلسطينية وكالة ال

  
  "2أسطول الحرية "إيطاليا تعهدت بالعمل على منع انطالق رحلة : اإلذاعة العبرية .28

أفادت اإلذاعة العبرية، أن إيطاليا تعتزم العمل على منع إبحار قافلة السفن الدولية باتجاه قطاع : الناصرة
لن تساهم في دفع عملية السالم في "ثل هذه الرحلة غزة خالل األسابيع القليلة المقبلة، نظرا ألن م

  .، حسب تقديرها"المنطقة
، )13/4(وقال رئيس الوزراء اإليطالي، سيلفيو برلسكوني، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء 

إن تحقيق السالم في الشرق األوسط أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى؛ خاصة أنه ال يوجد "
  .، حسب زعمه"سرائيل اليوم شريك في عملية السالم في المنطقةإل

إلحقاق السالم الشامل " الطريق الوحيد"وفي السياق ذاته، شدد برلسكوني على أن عملية المفاوضات هي 
  .في المنطقة

  13/4/2011قدس برس، 
  

  غزة لحاذية  الم"سديروت" مقابلة فتية من مستوطنة هرفضلمغني كندي نتنياهو يلغي لقاء مع  .29
بنيامين نتنياهو لقاء مع مغني البوب والنجم الكندي ” اإلسرائيلي“ألغى رئيس الوزراء : )يو بي آي(

  .المحاذية لقطاع غزة” سديروت“جستين بيبر بعدما رفض األخير االلتقاء مع فتية من مستوطنة 
ر، أمس، لكن النجم الكندي ، أمس، أنه كان مقررا أن يستقبل نتنياهو بيب”اإلسرائيلية“وذكرت الصحف 

وقبل وصول بيبر إلى . ومستوطنات أخرى” سديروت“رفض حضور اللقاء بسبب مشاركة فتية من 
طلب متعهد الحفل الموسيقي عقد لقاء بين النجم ونتنياهو لكن بعد النشر عن اللقاء األسبوع ” إسرائيل“

ودعى مكتب نتنياهو ” إسرائيلية“دعائية الماضي قرر مستشارو نتنياهو محاولة استغالل اللقاء ألغراض 
وأمل مستشارو نتنياهو أن لقاء بيبر مع الفتية سيساعد اإلعالم  .إلى اللقاء مجموعة فتية من المستوطنين

في العالم ضد إطالق الصواريخ من غزة على خلفية متابعة عشرات ماليين الفتية في العالم ” اإلسرائيلي“
  . ها بيبر للحفالت الموسيقية التي يحيي

 14/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  أسهمت في نقل الثقل الفلسطيني من القدسالفلسطينية السلطة : خاطر .30
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قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن :  نادية سعد الدين–عمان 
دس المحتلة، ما يهدد الوجود العربي الثقل االقتصادي والوظيفي للمقدسيين ينتقل إلى خارج الق"خاطر إن 

، أجواء "هيأ من حيث ال يقصد"، وأوضح خاطر أن الجانب الفلسطيني "فيها نتيجة ممارسات االحتالل
بهدف تعزيز صمودهم ودعمهم، عبر توظيف أعداد كبيرة منهم في "نقل ثقل المقدسيين خارج القدس 

ن وأصحاب الشركات من االنتقال إلى مناطق السلطة، وتقديم تسهيالت وامتيازات مكنت المستثمري
 مليون دوالر لمشاريع تهويد القدس 14العدو اإلسرائيلي رصد " أن إلىولفت خاطر  ".السلطة في الضفة

المحتلة خالل السنوات القليلة الماضية، بينما يطرد المقدسيين بوسائل مختلفة مثل هدم المنازل 
محاوالت سلطات االحتالل المتكررة لشطب القدس "طر من وحذر خا .واالستيطان والضرائب العالية

المحتلة من قائمة التراث اإلنساني العالمي المهدد بالخطر، ومن ثم تسجيلها ضمن قائمة التراث 
  ". آالف َمعلم داخل أسوار البلدة القديمة مهدداً بالتهويد8–6زهاء "حذر من وجود ، كما "اليهودي

  14/4/2011الغد، عمان، 
  

  "غيلو" في وحدة استيطانية جديدة 900صادق على بناء ي حتاللاال .31
 إنمتخصصة بمتابعة االستيطان، ، القال احمد صب لبن، الباحث الميداني في جمعية عير عاميم: القدس

 وحدة استيطانية جنوب 900اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية صادقت على مخطط جديد لبناء 
 على بناء الوحدات السكنية مقابل قرية ،13157 وينص المخطط الذي يحمل الرقم ،"غيلو"مستوطنة 

  ."غيلو" ويطلق عليه اسم المنحدرات الغربية الجنوبية لمستوطنة ،الولجة الفلسطينية
  1/4/2011 رام اهللا، األيام،

  
  االحتالل يغلق القدس القديمة األسبوع المقبل .32

لنت بلدية القدس المحتلة أمس نيتها إغالق البلدة القديمة أمام حركة أع:  وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
وأوضحت البلدية . من الشهر الحالي بمناسبة عيد الفصح اليهودي 22 و21السيارات والمركبات يومي 

أنه سيتم كذلك إغالق العديد من الشوارع المؤدية لحائط البراق، وإغالق العديد من الشوارع خارج 
  .والمؤدية إلى البلدة القديمة، وسيتم تخصيص حافالت لنقل آالف اليهود إلى حائط البراقأسوار القدس 

  14/4/2011الدستور، عمان، 
  

  قوات االحتالل تصعد عدوانها براً وبحراً دون وقوع إصابات: غزة .33
س  تعرضت منازل وأراضي وقوارب المواطنين الفلسطينيين، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخمي:غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل،  .، لنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي من البر والبحر14/4

وعلى طول الحدود الشرقية الشمالية لقطاع غزة، فتحت نيران رشاشاتها وأطلقت قذيفة مدفعية تجاه 
وأضافت أن الزوارق  . شمال قطاع غزة محدوداًمنازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين، ونفذت توغالً

  .الحربية اإلسرائيلية استهدفت قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس ورفح
  14/4/2011قدس برس، 

  
  فلسطينياً في الضفة الغربية 15يعتقل  و...االحتالل يشتبك مع أهالي سلوان .34

كان بلدة سلوان اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل وس:  وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
. شرق مدينة القدس المحتلة على خلفية حمالت الدهم واالعتقاالت التي يشنها جيش االحتالل في البلدة
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 أحياء في البلدة وقامت بحملة اعتقاالت بعد  قوات االحتالل دهمت فجراًأنوذكرت مصادر فلسطينية 
  .مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة

  . في مدن القدس ونابلس وبيت لحم والخليل ورام اهللا فلسطينيا15ًأمس كما اعتقلت قوات االحتالل 
  14/4/2011الدستور، عمان، 

  
  الحملة الشعبية لإلفراج عن البرغوثي تدعو إلنهاء االنقسام .35

دعت اللجنة الشعبية لإلفراج عن مروان البرغوثي، بمناسبة العام العاشر على اختطافه، كافة : رام اهللا
 وكافة المؤسسات والشخصيات هلفلسطيني بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية ومختلف فصائلأبناء الشعب ا

إلى تصعيد العمل الجماهيري والرسمي الجاد والمخلص إلنهاء االنقسام الداخلي ووقف تداعيات هذه 
هاء وحسب الحملة فإن تفويت وإفشال أية فرصة إلن. الجريمة على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبله

  .االنقسام سيكون بمثابة جريمة في حق القضية والوطن وفي حق شهداء الشعب الفلسطيني
  14/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
   إلى ماليزيا فلسطينياً تبعد أسيراًاإلسرائيليةالسلطات  .36

ن أفلسطيني يوم األربعاء، الأعلن مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان :  ووكاالت48عرب 
 الضفة  فيطات اإلسرائيلية أبعدت األسير الفلسطيني ماهر عبد اهللا عوده من سكان عين يبرودالسل

   ماليزياإلىالغربية 
  13/4/2011، 48موقع عرب 

  
  67 ألف فلسطيني منذ 750االحتالل اعتقل  .37

 17ي  ف، لمناسبة يوم األسير13/4  قال تقرير لوزارة شؤون األسرى والمحررين، يوم األربعاء:رام اهللا
 ألف 12 نحو ، بينهم1967  ألف أسير وأسيرة منذ عام750، إن سلطات االحتالل اعتقلتأبريل/ نيسان

 مواطن اعتقلوا منذ بدء 70000، وعشرات اآلالف من األطفال، ومن بين هؤالء كان أكثر من فلسطينية
التقرير أن قرابة وأوضح  . آالف طفل8 مواطنة، و850، بينهم قرابة 28/9/2000 فيانتفاضة األقصى 

 نائباً، 12، و معتقالً إداريا180ً  طفالً، و245 أسيرة، و37، بينهم األسر آالف أسير يقبعون اآلن في 6
  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف17وعدد من القيادات السياسية، موزعين على قرابة 

 17حد منهم مضى على اعتقاله  منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وأقل وا أسيراً معتقال302ًوأوضح التقرير أن 
مضى على  أسيراً 41ومن بينهم  عاماً وما يزيد، 20 أسيراً مضى على اعتقالهم 136عاماً، ومن بينهم 

 أسرى 4 يوجد همومن بين،  ربع قرن وما يزيد، بينهم أسير واحد من هضبة الجوالن السوريةماعتقاله
  . وفخري البرغوثي، وأكرم منصور، وفؤاد الرازمنائل البرغوثي،: أمضوا أكثر من ثالثين عاماً وهم 

 أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون أمراضاً مختلفة 1500هناك قرابة أشار التقرير إلى أن و
 1967  شهيداً، منذ العام 202بلغ عدد شهداء الحركة األسيرة   كما .ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة

 74 نتيجة اإلهمال الطبي، و51 معتقالً استشهدوا نتيجة التعذيب، و70وحتى اليوم، ومن هؤالء الشهداء 
 أسرى استشهدوا نتيجة إطالق النار المباشر عليهم 7نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد االعتقال، و

  .من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون
  13/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   طفالً منذ بداية انتفاضة األقصى1343استشهاد  .38
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 منذ بداية انتفاضة  طفال1343ً وثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين استشهاد :رام اهللا
، كما تم اعتقال ما يزيد 2011 أطفال استشهدوا خالل العام 6 من ضمنهم ،282/9/2000 في األقصى

  . رهن االحتجاز حالياً طفال221ً من ضمنهم  طفل خالل ذات الفترة،7000عن 
  13/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من ليبيا إلى قطاع غزة فلسطينيا110ًمصر تسمح بعودة  .39

 أن السلطات 13/4 أعلن محمد حماد المسؤول الثقافي بالقنصلية الفلسطينية يوم األربعاء :القاهرة
مقيمين في ليبيا، من حملة جوازات السلطة الفلسطينية برقم  كانوا  فلسطينيا110ً المصرية سمحت  لـ

هوية وذويهم من حملة وثائق السفر بال أرقام وطنية، بالعودة إلى قطاع غزة، وذلك بصحبة مندوب 
  .القنصلية أحمد الحافي إلى حين وصولهم أرض الوطن سالمين

غادرة البالد إلى فلسطين من حملة ودعت سفارة فلسطين بالقاهرة العالقين في ليبيا والراغبين في م
جوازات السلطة الفلسطينية بأرقام هوية، سواء العائلة كلها أو فرد منها أن يتواصلوا مع السفارة في 

  .مصر أو طاقم القنصلية الموجود على الحدود من أجل تسجيل أسمائهم في كشوف المسافرين
  13/4/2011قدس برس، 

  
   قرار مصر السماح لهم بالعودة إلى غزةظرونينت فلسطيني 700أكثر من : ليبيا .40

 مواطن فلسطيني جلهم من األطفال 1000 إلى 700يترقب ما بين : رائد أبو جراد -الرسالة نت 
 قرار المجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة في مصر السماح لهم بالعودة ،والنساء والمسنين والطلبة

يا بعد أن تقطعت بهم السبل خوفاً على حياتهم وأسرهم، في ظل  بعد أن فروا من ليب،إلى ديارهم في غزة
  . المواجهات المسلحة بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي

سبق وتواصلنا مع الخارجية "غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة . من جهته، قال د
 للعالقين الفلسطينيين وتواصلنا مع السفارة في القاهرة المصرية ووضعناها في صورة المشكلة الحالية

  ".ومع الليبيين والفلسطينيين
  13/4/2011فلسطين،  ،الرسالة نتموقع 

  
  مبعدو المهد يناشدون حماس إدراج أسمائهم في صفقة شاليط .41

 ناشد مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة، حركة حماس وآسري الجندي الصهيوني في غزة جلعاد :غزة
شاليط طرح قضيتهم وعدم استثنائها في صفقة التبادل المزمع إجراؤها بين الفصائل واالحتالل 
  .الصهيوني، مطالبين في الوقت ذاته الصليب األحمر بتحمل مسؤولياته تجاههم وإيصال رسائلهم لذويهم

ضوء "دة تأتي في ، إن المناش13/4وقال الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان، في بيان له، مساء األربعاء 
األنباء التي وردت عن احتمالية تسليم شريط للجندي األسير شاليط وعن توسط الصليب األحمر لدى 

ودعا حماس إلى عدم إغفال  ".حركة حماس للحصول على شريط جديد وذلك بطلب من أسرة شاليط
  ".يط كما حصل سابقًاثمن لتسليم هذا الشر"قضيتهم إذا كان هناك صحة لهذا النبأ، وأن يكون هنالك 

  13/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  إعادة فتح معبر كرم أبو سالم: غزة .42
 أعادت أمس فتح معبر كرم أبو سالم "إسرائيل"أعلن متحدث إسرائيلي أن :  الحياة، رويترز-غزة 

  .التجاري مع قطاع غزة بعد إغالقه سبعة أيام
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  14/4/2011الحياة، لندن، 
  

  رات لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة على الفيسبوكتواصل التحضي .43
 بالفيسبوك يواصلون دعوتهم إلى مسيرة ن شباباًأ مصادر فلسطينية ذكرت:  وليد عوض-رام اهللا 

فلسطين تتحرر .. االنتفاضة الفلسطينية الثالثة" مايو القادم من خالل صفحة /أيار 15مليونية عالمية يوم 
 مايو وتم /أيار 15 حتى 13 جميع دول العالم تبدأ يوم فيطة للتحرك ، ووضعوا خ"اونحن من سيحرره

ن اليوم األول يوم تجمع أ صفحة االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ب وأوضحت.وضع الخطة على الصفحة
 أما "سبت الزبير" واليوم الثاني االنطالق إلى الحدود، وأطلقوا عليه "جمعة النفير"الجماهير وأطلقوا عليه 

 هذا اليوم في، وقالوا "أحد التحرير"م الثالث فهو يوم الزحف المقدس وإشعال االنتفاضة وأطلقوا علية اليو
 . كل مكانفيتزحف جموع العائدين وتنطلق االنتفاضة الفلسطينية الثالثة وسط دعم أحرار العالم 

  .مايو /أيار 15تكون بعد صالة الظهر يوم سن ساعة الصفر أ إلى الفيسبوك صفحة وأشارت
  14/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   في غزة األونروا الشامل يشل مؤسساتاإلضراب .44

 العمل في كافة المؤسسات التعليمية والصحية واالغاثية أمسشل اإلضراب الشامل :  سمير حمتو-غزة 
 وإتباعهم  على سياسة الوكالة تجاه موظفيها وفصل عدد من في قطاع غزة احتجاجاًاألونرواالتابعة لوكالة 

كثر من أ إنوقال رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة سهيل الهندي للدستور . سياسة تعسفية في التوظيف
 ألف 220 اضربوا عن عملهم في مؤسسات الوكالة فيما لم يتوجه قرابة األونروا موظف في 11500

  .ة عياد25 مدرسة وتعطل العمل في 238 مقاعد الدراسة في نحو إلىطالب وطالبة 
  14/4/2011الدستور، عمان، 

  
  اعتصام في مخيم البداوي: لبنان .45

نظمت اللجنة الشعبية في مخيم البداوي اعتصاماً أمام عيادة األونروا في ): شمال لبنان(البداوي مخيم 
وشارك في االعتصام ممثلو  . على تقليص الوكالة لتقديماتها في العالج والخدماتالمخيم أمس، احتجاجاً

رفع قيمة التقديمات العالجية لتصل "وطالب المعتصمون بـ.  الفلسطينية وحشد من أبناء المخيمالفصائل
  ."، وتأمين األسرة للحاالت الطارئة، وتأمين األدوية ألصحاب األمراض المزمنةةبالمائئة اإلى سقف م

إنصاف "دعو إلى وقدم أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم أبو خالد اليفاوي، مذكرة إلى األونروا، ت
  ."الالجئين، وتحقيق المطالب الضرورية

  14/4/2011فير، بيروت، الس
  

  نداء لدعم األطفال المعوقين في مخيم البص: لبنان .46
، نداء إلى )جنوب لبنان(وجه أهالي األطفال المعوقين في مركز نبيل بدران في مخيم البص، في صور

أن وقف الدول المانحة "شخاص المعوقين أمس، حذروا فيه من الجهات اإلنسانية والدولية المعنية بدعم األ
والمؤسسات المعنية الدعم المادي للمركز، سيؤدي إلى إقفاله خالل الفترة القريبة المقبلة، ووقف خدماته 

  ."وتشريد األطفال المعوقين في الشوارع
  14/4/2011فير، بيروت، الس

  
  وزارة الصحة تلغي حالة الطوارئ: غزة .47
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، إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنتها 13/4رت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم األربعاء  قر:غزة
  .قبل عدة أيام خالل العدوان على قطاع غزة

  13/4/2011قدس برس، 
  

  مايكل ريوردان كتاب ل" فلسطين- العمل تحت الحصار في إسرائيل - السالم: نهجنا في الكفاح" .48
 صدر "بلوتوبرس"عن دار النشر البريطانية : اهللا ميزر ترجمة عبد عرض و،تأليف مايكل ريوردان

 صفحة من 242 في " فلسطين- العمل تحت الحصار في إسرائيل -السالم : نهجنا في الكفاح"كتاب 
القطع المتوسط، للكاتب الكندي ومخرج األفالم الوثائقية مايكل ريوردان، الذي يركز في جل أعماله على 

شين وإيصال أصواتهم المقموعة إلى الرأي العام العالميإظهار قصص المهم.  
يظهر كتاب ريوردان المقسم إلى ثمانية عشر فصالً كرواية، تسردها شخصيات متعددة متألمة يجمعهم 
المكان والهم الواحد، وهذه الشخصيات من النشطاء الفلسطينيين واإلسرائيليين، الذين كرسوا حياتهم سعياً 

يدخل الكاتب إلى أعماقهم بحوارات . ثاً عن العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسيةإلى السالم وبح
جذابة، يبرز لنا المعاناة التي واجهتهم، والمخاطر التي دفعتهم ألن يكونوا دعاة سالم، ويجد أن هؤالء بما 

ون بصيصاً من األمل يقومون به بأساليب سلمية متعددة، يدعمون فكرة التعدد والتفاعل اإلنساني، ويخلق
  .والنور في ظل اليأس المظلم المحيط بالصراع اإلسرائيلي  الفلسطيني

  14/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

   واألردن"إسرائيل"ـ مصر ستراجع عقود توريد الغاز ل:عصام شرف .49
قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مراجعـة وإعـادة             : سحر زهران  -عصام عبدالكريم   

 لبيعـه بأسـعار      , ة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك األردن وإسـرائيل              دراس
  .مجزية تحقق أعلي فائدة لمصر

  . مليارات دوالر4 ـ3مشيرا الي ان عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو
 الوزراء بأنه في هذا الـصدد يـستقبل         وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس       

لبحث هذا الموضوع الي جانـب      , الدكتور عصام شرف اليوم الخميس وزير الطاقة األردني خالد طوقان         
  .دعم التعاون مع األردن في مجال الطاقة

  14/4/2011، األهرام، القاهرة
  

  "إسرائيل" والواليات المتحدةنجاد يتوقع والدة شرق أوسط جديد بال  .50
تهدف إلـى نـزاع     ” مؤامرة“حذر الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد دول المنطقة مما سماه           : نطهرا

” إسـرائيل ”عربي  إيراني، وسني  شيعي، متوقعاً والدة شرق أوسط جديد من دون وجـود أمريكـا و                 
ود فـي  وحلفائهما فيه، في وقت أعلنت الجمهورية اإلسالمية التوقف عن تزويد الطائرات األوروبية بالوق        

  .مطاراتها 
ان على الجميع أن يتحلوا بالوعي والفطنة، وأعرب عن اعتقاده أن الكيان الـصهيوني سـيؤول               “أضاف  

إن شعوب المنطقة أصبحت واعية، لكن المستكبرين يسعون جاهدين لبث الخالفات           “وقال  . ” إلى الزوال 
  . ” والفرقة بين دول المنطقة

  14/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  غزةقطاع مجلس الوزراء يدين استمرار العدوان اإلسرائيلي على  :قطر .51
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االجتماع في  أعرب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء               : قنا   -الدوحة  
 عن إدانتـه واسـتنكاره السـتمرار        ،العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان األميري         

لى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلتها للغارات الجوية وعمليـات            إسرائيل في عدوانها ع   
القصف المدفعي ، في تحد سافر وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبـادئ القـانون الـدولي                 

  .واإلنساني
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري لوقف هذه االعتداءات             
واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لردع إسرائيل عن مواصلة العدوان على الشعب الفلـسطيني،              

  .وتوفير الحماية الدولية له ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة
لمجلس مجددا دعم دولة قطر ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقـه                وأكد ا 

المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الـوطني وعاصـمتها                
  .القدس الشريف

 14/4/2011، الراية، الدوحة
  

  ظيره الفلسطيني في القدس الشريفيجهز مستشفى والدة لن  القطري األحمرالهالل .52
التي أطلقها الهالل األحمر القطري في األول من مارس         " األولى"في إطار حملة صندوق القدس      : الدوحة

من العام الماضي، استطاع الهالل األحمر القطري تجهيز مستـشفى الـوالدة التـابع للهـالل االحمـر                
 بلغـت تكلفتـه    Laparoscopyجراحات النـسائية    الفلسطيني فرع مدينة القدس بجهاز منظار متطور لل       

  ... دوالرا، ويعد هذا الجهاز حيوياً وضرورياً للعمليات النسائية التي يجريها المستشفى104.777
ويتميز مستشفى الهالل االحمر الفلسطيني في القدس الشريف بأنه يقدم خدماته التخصصية فـي مجـال                

 والدة ومعدل العمليـات     3600دل الوالدات السنوية لديه حوالي      الوالدة والجراحة النسائية، حيث يبلغ مع     
ويعتبر المستشفى مرجعاً لكافة العمليات النسائية والوالدات المعقدة لـسكان مدينـة            .  عملية 850حوالي  

  .القدس والمناطق المجاورة
صـندوق القـدس    الجدير بالذكر أنه نتيجة للنتائج الطيبة الملموسة على أرض الواقع التي حققتها حملة              

م بإطالق حملته الثانية التي تهدف لتمويل مشاريع اسكانية بتكلفـة           2011األولى قام الهالل مطلع مارس      
باإلضـافة  )  ريـال قطـري    1.800.000( مليون ريال ومشاريع طبية منها مستشفى العيون بالقدس          11

  .لبرامج الدعم االجتماعي لألسر بمدينة القدس الشريف
 14/4/2011، الشرق، الدوحة

  
  كدولة يهودية دون حل الدولتين" إسرائيل"ال يمكن ضمان مستقبل : كلينتون .53

أعلنت وزيرة الخارجية األميركية هـيالري كلينتـون        :  وكاالت -عبدالرحيم حسين، عالء المشهراوي     
المنتـدى األميركـي اإلسـالمي      “مساء أمس األول خالل كلمة افتتحت بها االجتماع السنوي ألعـضاء            

الوضع الحالي بين الفلسطينيين واالسرائيليين غير قابل لالستمرار، أكثر األنظمة          “في واشنطن،   ” ميالعال
ال يمكن ضـمان مـستقبل إسـرائيل كدولـة يهوديـة            “وتابعت  . ”السياسية انهارت في األشهر األخيرة    

. ”ينديمقراطية أو تحقيق تطلعات الفلسطينيين المـشروعة مـن دون حـل بالتفـاوض إلقامـة الـدولت             
من البديهي أن الطرفين يستطيعان اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية من أجل السالم            “واستطردت، قائلة   

  .”ملتزمان بذلك) أوباما(ولكن ال يوجد بديل للقيادة األميركية الفاعلة المستمرة وأنا والرئيس 
عم حقوق اإلنـسان وتـسوية      مصالح أميركا وقيمها األساسية لم تتغير بما في ذلك التزامنا بد          “وأضافت  

القاعـدة وحلفائـه    ) تنظـيم (الصراعات المستمرة منذ وقت طويل والتصدي لتهديدات إيران وهزيمـة           
  . ”هذا يشمل تجديد السعي إلحالل سالم شامل بين العرب وإسرائيل. المتطرفين
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14/4/2011االتحاد، ابوظبي،   
  

  جاهزيتها الكاملة إلقامة الدولةالدول المانحة تشيد بأداء السلطة الفلسطينية وتؤكد  .54
السلطة الفلسطينية على عتبـة     "اعتبرت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ان        : عبد الرؤوف أرناؤوط  

ترحب اللجنة بتقييم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واالمم المتحدة بأن السلطة            "وقالت،  " دولة فاعلة 
في القطاعات الرئيسية التي درسوها، وان المؤسسات الفلـسطينية         الفلسطينية هي على عتبة لدولة فاعلة       

  ".تضاهي مثيالتها في الدول القائمة
ـ         ان الجودة والشفافية وحـسن التوقيـت       "،  "األيام"واشارت في البيان الختامي الذي وصلت نسخة عنه ل

 النقد الفلسطينية هـي     للبيانات التي تصدر اليوم عن المكتب الفلسطيني لإلحصاء، وزارة المالية، وسلطة          
أفضل من مثيالتها في البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي التي تحافظ على إدارة رفيعة للبيانـات                 

في حين ان هناك عمالً كثيراً امامها، فهي مشابهة لتلك التي تواجـه البلـدان األخـرى                 . ومعايير النشر 
  ". المتوسطة الدخل

14/4/2011األيام، رام اهللا،   
  

 وتشدد على أهمية اإلصالح" شتاء طويل"لينتون تعد الثورات العربية نهاية ك .55
اعتبرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن الثورات العربية تشكل          :  مينا العريبي  -واشنطن  
ـ  ودعـت كلينتـون فـي      . »يصبح أكثر دفئا  «في العالم العربي الذي قالت إنه بدأ        » شتاء طويل «نهاية ل

في واشنطن مساء أول من أمس القادة العرب إلـى تبنـي     » منتدى أميركا والعالم اإلسالمي   «بها في   خطا
التي عمت المنطقة واإلسراع في تلبية المطالب المتزايدة لمـواطني الـدول العربيـة              » ذهنية اإلصالح «

ـ  . والتي عبروا عنها في مسيرات وتظاهرات حاشدة منذ بداية العام          » لشباب العربي ا«وأشادت كلينتون ب
التي تحدد الوضع العام في العالم العربي والتي تقـف فـي طريـق              » الروايات الخاطئة «المنتفض ضد   

وأعلنـت  . اإلصالح السياسي واالقتصادي، ومنها أن الشعوب العربية ال تريد تحقيق مصيرها بنفـسها            
ي دوالر لتشجيع االسـتثمار     ستستثمر مليار » منظمة االستثمار الخاص الخارجية األميركية    «كلينتون أن   

  .في القطاع الخاص في المنطقة، باإلضافة إلى العمل على صناديق دعم للقطاع الخاص لمصر وتونس
14/4/2011الشرق األوسط، لندن،   

  
  السلطة الفلسطينية عززت بشكل كبير من قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات: بلير .56

 الدولية توني بلير في تقرير قدمه الى لجنة تنسيق مساعدات           قال المبعوث الخاص للجنة الرباعية    : القدس
 2007من الواضح أنه منذ العـام       "على نسخة عنه،    " األيام" الدول المانحة، امس، في بروكسل وحصلت     

عززت السلطة الفلسطينية بشكل كبير من قدرتها على الحكم وتقديم الخـدمات، لقـد حققـت الـسلطة                  
ففي تقريره الى اجتماع لجنة     . كما تم االعتراف بها من جانب المجتمع الدولي       الفلسطينية إنجازات كبيرة،    

، انه اذا واصلت الـسلطة الفلـسطينية        2010التنسيق يشير البنك الدولي، كما فعل في تقريره في ايلول           
أداءها في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، فإنها ستكون في وضع جيد يؤهلها إلقامة دولـة فـي                  

لمستقبل القريب، وبالمثل، فإن صندوق النقد الدولي، في تقريره الحالي، يالحظ أن سياسـات الـسلطة                ا
  ".الفلسطينية االقتصادية السليمة واإلدارة السليمة للمالية العامة هي في المستوى المتوقع من دولة

 أرض الواقـع هـو   اعتقادي هو أن تيسير التغيير علـى  " صفحة   22واكد بلير في تقريره الذي جاء في        
. المفتاح لتوفير السياق األكثر مالءمة للمفاوضات السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين لتحقيـق النجـاح             

تفويضي بصفتي مبعوث اللجنة الرباعية هو العمل مع الـسلطة الفلـسطينية والحكومـة اإلسـرائيلية،                



  

  

 
 

  

            23 ص                                     2115:         العدد       14/4/2011 الخميس :التاريخ

لقمة لدعم التطورات السياسية، والمـساعدة      وشركائنا الدوليين الرئيسيين لتشجيع التغيير من القاعدة الى ا        
  . في بناء المؤسسات واقتصاد دولة فلسطينية مستقبلية

 قمت وفريقي بالعمـل مـع الـسلطة الفلـسطينية           2007منذ انشاء منصب مبعوث اللجنة الرباعية في        
واضـاف،  ". وقد استمر هذا العمل في ثمانية مسارات عمل رئيسية        . والحكومة اإلسرائيلية لهذا الغرض   

، ركز مبعوث اللجنة الرباعية على دعم التنمية للسلطة الفلسطينية وبرنامج االنتعـاش             2010منذ ايلول   "
استمرار تخفيف الوصـول إلـى      ) االول: (االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق تعزيز        

) الثاني( من االزدهار؛    غزة والخروج منها بحيث تجري عمليات البناء الملحة وتمكين األعمال الشرعية          
استمرار تدابير االصالح من قبل الـسلطة الفلـسطينية         ) الثالث(مواصلة المساعدة المقدمة من المانحين،      

توسيع وتنمية القطاع   ) الرابع(وتدابير إسرائيلية اضافية لتخفيف القيود المفروضة على التنقل والوصول،          
سطينية وإنفاذ قدرات السلطة الفلـسطينية علـى حكـم          تعزيز األمن في السلطة الفل    ) الخامس(الخاص؛  
تحسن األوضاع االقتصادية   ) السابع(،  )ج(احداث تحول في سياسة القيود في المنطقة        ) السادس(القانون،  

قطاع سياحي أكثـر قـوة،      ) الثامن(واالجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون ويعملون في القدس الشرقية،         
  ". مصدراً مهماً للنمو االقتصادي في الدولة الفلسطينية المستقبلية واسرائيللديه القدرة على أن يكون

ويقدم التقرير استعراضاً للنقاط المتفق عليها مع الجانب االسرائيلي في هذه المجـاالت وسـير تنفيـذها                 
  .والمتوخى القيام به في المستقبل

14/4/2011، األيام، رام اهللا  
  

  حول استخدام المقاومة أسلحة روسيةموسكو تشكك في مزاعم صهيونية  .57
شككت وزارة الخارجية الروسية بالرواية الصهيونية المتعلقة باستخدام أسلحة روسية من قبـل             : موسكو

  .فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لضرب أهداف صهيونية محاذية للقطاع
األربعاء " انترفاكس"ته وكالة أنباء    وقال نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف في تصريح نقل         

بتقديم أدلة على   " اإلسرائيليين"ما يجعلنا نطالب    " إسرائيل"كثيرا ما نسمع عن استخدام أسلحة روسية ضد         "
  ".ذلك

وكانت مصادر صهيونية ادعت أن المقاومة في غزة استخدمت قذائف مضادة للدروع روسية الصنع في               
الجنـاح  " كتائـب القـسام   "وقد تبنـت    . بين مواقع عسكرية صهيونية   هجومهم على الحافلة كانت تتنقل      

  .المسؤولية عن الهجوم، وأسفر عن إصابة صهيونيين أحدهما بجراح خطرة" حماس"العسكري لحركة 
ودحض سلطانوف تصريحات السفير الصهيوني لدى روسيا دوريـت جولنـدر أن األسـلحة الروسـية        

وأضاف ". إن هذه التصريحات تفتقر إلى األدلة     " الفلسطينية، قائلًا    المصدرة لسورية تقع في أيدي المقاومة     
ال توجد أدلة أن األسلحة الروسية التي نصدرها إلى سوريا أو غيرها من الدول تقع في أيـدي طـرف                    "

  ".ثالث
14/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  يطان في الضفة الغربيةألف أمريكي يطلبون التهود والهجرة إلى البالد واالست": يديعوت" .58

في موقعها على الشبكة إن ألفا من األمريكيين وقعوا على وثيقة يعلنون فيهـا              " يديعوت أحرونوت "قالت  
كمـا يعلنـون اسـتعدادهم    . استعدادهم للتهود والهجرة إلى البالد وإقامة مستوطنة لهم في الضفة الغربية 

  .للخدمة في الجيش اإلسرائيلي
في لقاء مـع ممثـل      ") يسرائيل بيتينو "من  (ضت على عضو الكنيست ليا شمطوف        وجاء أن الوثيقة عر   

ونقل عن أبراموفيتش قوله إنه نـشأ كمـسيحي          .لهم، باروخ أبراموفيتش، وتعهدت بتقديم المساعدة لهم      
  ".تهويد مسيحيين واستجالبهم إلى البالد"واكتشف أن الدته يهودية، وعليه فقد قرر أن يعمل على 
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ه ومجموعة الموقعين على الوثيقة يسعون إلى امتالك أرض في الـضفة الغربيـة، إلقامـة                وبحسبه فإن 
ويضيف أن األوضاع في الضفة الغربيـة ال تقلـق           ".الحركة الكيبوتسية "مستوطنات عليها على طريقة     

كما يقول إن الحكومة اإلسرائليية ستقرر أين سيتم تـوطينهم، فـي حـين أنهـم                . الموقعين على الوثيقة  
ليس لديها طموحات سياسية، وإنمـا  "ويدعي أيضا أن المجموعة . رغبون باالستيطان في الضفة الغربية ي

ونقل عن عضو الكنيـست شـمطوف قولهـا إن           ".تريد المساهمة بدورها وأن تكون جزءا من إسرائيل       
  الـضفة  استجالب هؤالء، الذين وصفتهم بالمثقفين والميسورين وذوي المهن الحرة، يساهم في تطـوير              "

  
  

ويساهمون في تطوير االقتصاد وحتـى فـي الخدمـة فـي            .. الغربية كجزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل      
  ".الجيش

14/4/2011، 48موقع عرب  
  

  أمريكا أحبطت صفقات مع شركة استشارات أمنية إسرائيلية: "ويكيليكس" .59
 االلكتروني أن الواليـات     'ويكيليكس'أظهرت وثائق أمريكية سرية مسربة لموقع       :  يو بي آي   -تل أبيب   

المتحدة أحبطت صفقات بين دول في أمريكا الالتينية وشركة استشارات أمنية إسرائيلية بسبب التخـوف               
األربعاء ' هآرتس'ووفقا للوثائق التي كشفتها صحيفة      . من إلحاق الشركة أضرارا أمنية بالواليات المتحدة      

 بشكل مكثف ضـد شـركة االستـشارات         2010ـ   2008فإن الواليات المتحدة عملت خالل السنوات       
  .ورئيسها اللواء في االحتياط يسرائيل زيف' غلوبال سي اس تي'األمنية اإلسرائيلية 

وتبين من الوثائق أن سفارات الواليات المتحدة في أمريكا الجنوبية هددوا حكومات عدة بأنه إذا تعاملـت        
اليات المتحدة ستقطع عالقاتها األمنية مع هذه الـدول         مع زيف والشركة اإلسرائيلية التي يرأسها فإن الو       
  .'غلوبال سي اس تي'وفي أعقاب ذلك قطعت حكومة بنما اتصاالتها مع 

14/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

  السالم لدفع مفاوضات  المقرر"الرباعية" لتأجيل اجتماع  أوروبيأسف .60
والـسلطة  ” إسـرائيل “ات التـسوية بـين      بعدما عطلت واشنطن مبادرة أوروبية لدفع مفاوض       :عواصم

قال دبلوماسي أوروبي اشترط عدم الكـشف عـن        ، حيث تأجل اجتماع الرباعية المنعقد لذلك،        الفلسطينية
كنا نعتقد انه حان الوقت للرباعية ان يكون لها رسالة سياسية قوية لذا نأسف ان االجتمـاع لـن                   “اسمه  
  . ”يعقد

. ا تأسف لتأجيل اجتماع الرباعية، لكن من دون ان توضـح الـسبب          وأعلنت الخارجية الفرنسية ان فرنس    
إلى ان تتبني بأسرع وقـت إعالنـا        ” الرباعية“ودعا المتحدث باسمها برنار فاليرو في مؤتمر صحافي         

  .”يوضح ثوابت الوضع النهائي، خصوصا ما يتعلق بالحدود واألمن
14/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
    لى غزة إ "2اسطول الحرية"صيص ممر بحري دولي لـ لتخ يسعوننووروبيأنشطاء  .61

كشفت لجنة شريان الحياة االردنية عن مساع لـسياسيين ونـشطاء اوروبيـين             :  ايهاب مجاهد  -عمان  
 لتخصيص ممر بحري دولي من اي دولة أوروبية إلى قطاع غزة لمرور             2مشاركين في اسطول الحرية     

  .ى القطاع وكسر الحصار البحري المفروض عليهالقوافل التي تنقل المساعدات االنسانية إل
وقال رئيس اللجنة المهندس وائل السقا ان نجاح هذه المساعي سيكون انتصارا لجميع المـشاركين فـي                 

  .كسر الحصار عن القطاع
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وضح ان النشطاء يضغطون حاليا من مقر االتحاد االوروبي في بروكسل على اسرائيل للسماح لقافلة               أو
  .للوصول إلى ميناء غزة وايصال المساعدات االنسانية ألهلها" 2 أسطول الحرية"

 تعيش مرحلة من التخبط السياسي بعد ان تم فضحها امام المجتمع الـدولي العـام                "سرائيلإ"واوضح أن   
  .الماضي، وهي بذلك تحاول ان تجد مخرجا من األزمة التي تعيشها على مستوى العالم

14/4/2011، الدستور، عمان  
  
  
  

  لمنتجات الزراعية الفلسطينية من الجماركا التحاد األوروبي يعفيا .62
أعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، أمس، أن االتحاد سيلغي الرسـوم             : )ب.ف  .أ  (

الجمركية المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية والصيد البحري الفلـسطينية، باسـتثناء الفاكهـة              
  .” تسهيل التجارة الفلسطينية“والخضار، بغية 

وقالت في بيان إن تسهيل التجارة الفلسطينية يعتبر عنصراً أساسياً في عملية بناء الدولة الفلسطينية التـي        
  .يدعمها االتحاد األوروبي سياسياً ومالياً، وأضافت ان هذا االتفاق هو تعبير ملموس عن دعمنا 

14/4/2011، الخليج، الشارقة  
  

  "األونروا" شامل يعم جميع مرافق إضراب: غزة .63
بغـزة  " أونـروا "نفذ العاملون في جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين             :حسن جبر 

، إضرابا شامال، أمس، احتجاجا على ممارسات الوكالة بحق عدد من المدرسين والموظفين العاملين فيها             
م المقر اإلقليمي للوكالة في المدينة رفعوا خاللها الفتات         في حين نظم عدد من العاملين وقفة احتجاجية أما        
وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين المحليين في         .تندد بالممارسات التي تنفذها الوكالة ضد العاملين      

الوكالة إن اإلضراب الشامل في مرافق الوكالة يأتي ضمن مرحلـة أولـى مـن االحتجاجـات علـى                   
  .ا الوكالة بحق موظفيهاالممارسات التي تنتهجه

14/4/2011، األيام، رام اهللا  
  

   ماليين دوالر لتنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي بغزةثالثةالبنك الدولي يخصص  .64
 ماليين دوالر أميركي لتمويل تكاليف إضـافية        3أقر البنك الدولي، اليوم الثالثاء، منحة بقيمة        : واشنطن

  . لصالح مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة مليون دوالر31لتنفيذ مشروع قيمته 
، أن المشروع يهدف لتحسين فرص وصـول  'وفا'وأوضح البنك الدولي، في بيان وصلت نسخة عنه إلى        

  .     وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى المواطنين في قطاع غزة
14/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  ساركوزي يحابي الطلبة اليهود المتدينين : الفرنسيحاخام الجيش  .65

اإلعالمي، أمس، عن تدخل حاخام الجيش الفرنسي حـاييم كورسـيا لـدى             » ميديا بارت «كشف موقع   
الرئيس نيكوال ساركوزي كي يسمح لعدد من الطلبة اليهود المتدينين بتقديم االمتحـان العـام               » صديقه«

 ساعة من تقديم زمالئهم طلبة فرنسا بسبب تـزامن دورتـي            24 لدخول الجامعات والمدارس العليا بعد    
  .االمتحان وعيد الفصح اليهودي
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كيف وضعت لوائح الطلبة اليهود، وهو أمر ممنوع قانوناً؟ وأين هـي            «: »لوبوان«وتساءل موقع مجلة    
 شواب، مـن    وتخوفت رئيسة اتحاد الطلبة اليهود، آرييل     . »المساواة بالعلمنة التي ينادي بها ساركوزي؟     

  .»انعكاسات هذه المسألة بسبب المعاملة التفضيلية لليهود والحديث عن استهداف المسلمين«
14/4/2011، االخبار، بيروت  

  
  من الشباب عاطلون% 25و..  مليار دوالر بسبب البطالة50الدول العربية تتكبد  .66

ويل الدولية التابعة للبنك دعا تقرير دولي مشترك صدر أمس عن مؤسسة التم:  مساعد الزياني- لندن
وقال . الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، إلى سرعة معالجة تحديات البطالة التي تواجه الشباب العربي

التقرير إنه وعلى الرغم من أن العالم العربي حافظ على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تقارب 
لى بكثير من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، وهو معدل أعالماضي العقد خالل  سنويا5%ً

  .، فإن األرقام المقلقة للبطالة قوضت باإلنجازات%2.5، أو المتوسط العالمي البالغ %1.5البالغ 
 من شباب المنطقة يعاني من البطالة، وذلك يكبد المنطقة تكلفة سنوية تعادل %25التقرير إلى أن أشار و

 وليد بن عبد الرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وأوضح . مليار دوالر50
والمسؤول األول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أن الدراسة ركزت بوجه خاص 
على تسع دول تمثل مختلف مستويات الدخل والتنوع الجغرافي والسكاني للمنطقة في كل من السعودية، 

  .مصر، والعراق، واألردن، والمغرب، وعمان، واليمن، واألراضي الفلسطينيةوالجزائر، و
  14/4/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   بليون دوالر سنوياً على استيراد األغذية70العرب ينفقون  .67

، مواضيع أساسية أهمها 17ناقش ملتقى االتحاد العربي لألسمدة في دورته الـ :  هالة عامر-القاهرة 
لتي تواجهها صناعة األسمدة وميزان العرض والطلب، وموادها الخام وسياسات األسمدة التحديات ا

وبحث في التحديات الرئيسة في . واستقرار األمن الغذائي العالمي والشحن البحري وأثره على تجارتها
اول يستهدف تن"وأوضح رئيس االتحاد العربي لألسمدة محمد عادل الموزي، أن المؤتمر  .الوطن العربي

قضية األمن الغذائي والتحديات الرئيسة في الوطن العربي، إذ على رغم توافر الموارد الطبيعية من 
أرض وماء وموارد بشرية، لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في اإلنتاج لمواجهة النمو في 

العربية ما يزيد على نصف الطلب على األغذية، ما أفضى إلى اتساع الفجوة الغذائية واستيراد الدول 
  ." بليون دوالر سنويا70ًحاجاتها من السلع الغذائية، لتتجاوز فاتورة الغذاء المستورد 

  14/4/2011الحياة، لندن، 
  

  االضطرابات في سورية من وجهة نظر المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي .68
ي إلى إبراز وجهة نظره من خـالل        سعى المعهد اليهودي لشؤون األمن القوم     : قسم الدراسات والترجمة  

ورقة التحليل التي نشرها على موقعه االلكتروني الخاص، والتي حملت عنوان االضطراب في سـوريا               
وكيـف  . فما هي حقيقة موقف المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي        : يمكن أن يعود بالنفع على المنطقة     

  د إزاء سوريا؟يمكن فهم المقاربة التي سعى العتمادها تقرير المعه
  توصيف محتوى التقرير* 

نشر الموقع االلكتروني الخاص بالمعهد اليهودي لشؤون األمن القومي تقريراً مختصراً، ولكنـه بـرغم               
اإليجاز احتوى على مقاربة أحداث سوريا ضمن وجهة نظر تحليلية مثيرة لالهتمام واالنتباه، وفي هـذا                

  :ي التقرير على النحو اآلتيالخصوص نشير إلى أبرز النقاط الواردة ف
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كان ظهور األحداث األخيرة مفاجئاً، وذلك بسبب االعتقاد السائد بأن سوريا ظلت مستقرة منذ فترة               •    
  .طويلة من الزمن

ظلت إدارة أوباما تنظر إلى دمشق على أساس اعتبارات أن الوسائل الدبلوماسية والمنح األمريكيـة               •    
  .وحزب اهللا من جهة، ومن الجهة األخرى تقريبها إلى الغرب وأمريكاتستطيع إبعادها عن إيران 

سعت واشنطن إلى إعادة السفير األمريكي لدمشق، وإلى تخفيف الحظر التجاري واكتفت فقط بإبقاء              •    
  .سوريا ضمن قائمة البلدان الراعية لإلرهاب، وإضافة لذلك سعت مجلة فوغيو إلى امتداح دمشق

األمريكية دائماً براغماتية إزاء سوريا، وذلك لجهة النظر إلـى دمـشق باعتبارهـا              ظلت السياسة   •    
  .مستعدة للتفاوض مع إسرائيل

  : م، وعلى خلفية ذلك1963ظل قانون الطوارئ سارياً منذ عام •    
  .ـ ظلت دمشق قادرة على التعامل ضمن صالحيات واسعة في الداخل

  .قعاًـ ظل النفوذ السوري في لبنان أمراً وا
سعت دمشق إلى دعم حزب اهللا اإلسالمي الشيعي في لبنان من أجل استهداف اإلسرائيليين، وإلـى                •    

  .دعم الجماعات المسلحة اإلسالمية السنية في العراق، من أجل استهداف األمريكيين
  :وعلى خلفية هذه النقاط خلص تقرير المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي إلى النتائج اآلتية

إن حدوث االضطرابات في سوريا سوف يؤدي إلى تهديد انقطاع الدعم واإلمدادات لكل من حزب                •    
اهللا اللبناني اإلسالمي الشيعي الذي يستهدف اإلسرائيليين والحركات اإلسالمية الـسنية المـسلحة التـي               

  .تستهدف األمريكيين
نتيجة أو البديل إلى اسـتمرار الـدعم        إن توقف االضطرابات في سوريا سوف يؤدي مهما كانت ال         •    

  .لحزب اهللا الذي يستهدف اإلسرائيليين، والجماعات المسلحة السنية التي تستهدف األمريكيين في العراق
. إن جعل االضطرابات تأخذ شكالً مستمراً في سوريا هو الخيار األفضل لألمريكيين واإلسرائيليين            •    

ي اللبناني والجماعات السنية العراقية واقعان تحت خطر انقطـاع      وذلك ألنه سوف يجعل حزب اهللا الشيع      
  .بما سوف يؤدي بالضرورة إلى إضعاف جميع هذه األطراف. الدعم
إن إضعاف حزب اهللا اللبناني والجماعات المسلحة العراقية سوف يؤدي إلـى تقليـل خطـر هـذه          •    

  .األطراف
ؤون األمن القومي إلى مطالبة واشـنطن بـضرورة         وتأسيساً على ذلك يخلص تقرير المعهد اليهودي لش       

طالما أن استمرارية هذه االضطرابات     . العمل من أجل جعل االضطرابات في سوريا تأخذ شكالً مستمراً         
وهو اإلضعاف الذي سوف يؤدي بالـضرورة       . هي الشرط الحصري إلضعاف خصوم أمريكا وإسرائيل      

  .ئيلية في المنطقةإلى استقرار وضمان المصالح األمريكية واإلسرا
  مقاربة المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي* 

يعتبر المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي الطرف الرئيسي المعني من دون سـائر منظمـات اللـوبي                 
اإلسرائيلي لجهة القيام بمعالجة الملفات األمنية ـ العسكرية الخاصة بالعالقات والـروابط األمريكيـة ـ     

 هذا وقد درجت العادة على أن يركز المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي علـى معالجـة                 اإلسرائيلية،
  :القضايا اآلتية

  .ملف الدعم العسكري األمريكي إلسرائيل•    
  .ملف التعاون األمني األمريكي ـ اإلسرائيلي•    
  .ملف المخاطر العسكرية ـ األمنية التي تهدد أمن أمريكا وإسرائيل•    
  .لف المساعدات العسكرية األمريكية لدول الشرق األوسط وتأثيرها على أمن إسرائيلم•    
  .ملف تعزيز التفوق العسكري اإلسرائيلي•    
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وبرغم انحصار اهتمامات جدول أعمال المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي نالحظ أنه وسـع دائـرة                
. لتقدم بوجهة نظر المعهد إزاء أحـداث سـوريا        وذلك بفعل اتضاح شهية خبراء المعهد إزاء ا       . اهتماماته

ووكالـة  ) وزارة الدفاع األمريكيـة   (هذا، وبسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به المعهد في أروقة البنتاغون            
فمن المتوقع أن تجد وجهة نظـر هـذا         . المخابرات المركزية األمريكية ومجلس األمن القومي األمريكي      

. ي عملية صنع واتخاذ قرار السياسة األمريكيـة المحتملـة إزاء دمـشق            المعهد حضوراً ونفوذاً أكبر ف    
وبالتالي يمكن أن نتوقع قيام األجهزة األمريكية باستغالل المزيد من الملفات الشرق أوسـطية وقـدرات                
حلفاء محور واشنطن ـ تل أبيب من أجل تنفيذ المزيد من العمليات السرية التـي يمكـن أن تـستهدف     

  .استقرار دمشق
  13/4/2011، الجمل بما حمل

  
  

  والوطن العليل"... الوطن البديل" .69
  أسعد عبد الرحمن. د

ـ       "الخيار األردني "أو  " الوطن البديل " ، ومـع  "يهودية الدولـة  "، فكرة إسرائيلية تلتقي مع فكرة االعتراف ب
ييق أي المزيد من تض   ... أهداف جدار الفصل العنصري، ووصول مفاوضات التسوية إلى طريق مسدود         

ـ . الخناق على الشعب الفلسطيني    هو ملف قائم ضـمن المخططـات اإلسـرائيلية         " الوطن البديل "لذلك ف
العديدة والجاهزة للتنفيذ فور توفر الظروف المواتية، إذ هو يسير بخـط متـواز مـع عمليـة التهويـد                    

ية، علـى أعلـى     وفي هذا السياق، تتكرر التصريحات والمواقف األردنية الرسم       . المتسارعة في فلسطين  
المستويات، مؤكدة رفض األردن المطلق أية خطط إلعادة إحياء ما يسمى بالخيار األردني كحـل بـديل               

أرض "كما تتكرر تصريحات بعض الرسميين اإلسرائيليين القائلة بأن األردن جزء مـن             . لخيار الدولتين 
وهنا تحديـداً   ! تنازالً، إسرائيلياً مهماً  للفلسطينيين يشكل   " الوطن المحتمل البديل  "وأن  " إسرائيل التاريخية 

في الضفة الشرقية   " الوطن البديل "بشأن  " إرييه إلداد "تأتي التصريحات النشاز لعضو الكنيست اإلسرائيلي       
  .من نهر األردن

هو امتداد تاريخي واستراتيجي للمشروع الصهيوني الكولونيـالي التوسـعي          " الوطن البديل "إن مشروع   
وما موجات الترحيل واإلحالل سوى قاعـدة عمليـة مـن           . نتصف القرن التاسع عشر   الذي انطلق مع م   
من هنا، لم يكـن     ! كاملة، وعلى رأسها القدس، خالصة لليهود     " أرض فلسطين التاريخية  "قواعده، لتكون   

غريباً تأكيد وتركيز أعين األحزاب اإلسرائيلية الرئيسة على شرقي األردن بوصـفه المكـان المفـضل                
وهو طرح يمثل قاعدة استراتيجية من قواعـد        ! لصالح الفلسطينيين وباعتباره وطناً بديالً    " ازل عنه المتن"و

أرض بال شـعب لـشعب بـال        "امتالك  : المشروع الصهيوني القائم على األطروحة الكاذبة التي قوامها       
ـ "ومثل هذا الطرح يستدعي إفراغ األرض من شعبها باتباع سياسـات الترحيـل و             ". أرض " سفيرالتران

بأشكاله المختلفة، سواء عبر أعمال القتل والمجازر الجماعية واإلرهاب المنظم الذي مارسته العـصابات              
اليهودية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني كله، أو عبر سياسات اقتصادية تجعـل              

حكومـات اإلسـرائيلية المحمـوم      وعليه، فقد جاء جهد ال    . لسكانها األصليين " طاردة"من فلسطين أرضاً    
الكبرى والمتوسطة والصغرى، رغم االعتراضات السياسية      ) االستيطانية(لتسريع المشاريع االستعمارية    

  . والقانونية الدولية
. مرفوضة أردنياً على المستويات كلها، فهي مرفوضـة فلـسطينياً كـذلك           " الوطن البديل "وكما أن فكرة    

" بقاء إسرائيل "هو آخر الدواء الصهيوني لمرض      " الوطن البديل "أن طريق   فالشعب الفلسطيني بات يدرك     
الـذي وصـل حـدود      ) االستيطاني(ككيان سرطاني يجب استئصاله مع استمرار االجتياح االستعماري         

جديدة، ومن ثـم    ) مستوطنات(السعي إلى هدم مدينة القدس القائمة وإقامة قدس جديدة تشمل مستعمرات            
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هو الخيـار   " الوطن البديل "لقد بات معلوماً، أنه بالنسبة إلسرائيل، فإن        . ة القديمة بالكامل  تغيير واقع البلد  
) نتنياهو(المثالي للتخلص من الفلسطينيين ومن الدولة نفسها التي وافق عليها رئيس الوزراء اإلسرائيلي              

مارس هذه الشروط   مضطراً، وواضعاً بعض الشروط التعجيزية لتحقيق قيامها، بل هو ما يزال يضع وي            
كحلم ومخطط إسرائيلي غير محصور مئة بالمئة باألردن فقط، إذ يقضي           " الوطن البديل "وإن كان   . فعلياً

بتوطين الالجئين أينما وجدوا، أي يشمل كل دول العالم التي يستقر بها الفلسطيني ويلجأ إليها مـضطراً                 
دون تنفيذ هذا المخطط الخبيث، وكيـف       كيف نحول   : ألي سبب من األسباب، فإن السؤال المطروح هو       

  نستطيع تجسيد الدولة الفلسطينية في الوطن الفلسطيني؟
وألن التوجهات اإلسرائيلية ال تنطلق من فراغ، بل من تفكير إحاللي توسعي يستهدف ضم أوسع مساحة                

ثـل فـي    المتم" الوطن العليل "من األرض والتخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين، تظهر فوراً صورة            
القائمـة  " المستوطنين"، هناك دولة    "سلطة فلسطينية "ففي الضفة حيث هناك     . الضفة الغربية وقطاع غزة   

الخطر اإلرهابي والعسكري ليس الفلسطيني فحسب، بـل والعربـي          (رفض المفاوضات قبل إزالة     "على  
إبقـاء جميـع    "زم  ومثل هذا الطـرح، يـستل     ". على إسرائيل بالقوة العسكرية وليس بالمفاوضات     ) أيضاً

إلى )  في المئة من مساحة الضفة     60(في الضفة الغربية وضمها مع األراضي التابعة لها         " المستوطنات"
ـ   : تقسيم السكان الفلسطينيين إلى قسمين    "وكذلك  ". إسرائيل  في المئة المتبقيـة     40القاطنون في مساحة ال

والقاطنون في القدس وفي    ... سيادة لألردن من الضفة، ويمنحون حكما ذاتياً ويكونون تابعين من حيث ال         
فعنـد  !". غور األردن وبقية المناطق التي ستضم إلى إسرائيل، وهؤالء يصبحون مواطنين إسـرائيليين            

" سـالم اآلن  "بحسب حركـة    (تتعلق المسألة بمشروع كبير صرف عليه       " دولة المستوطنين "الحديث عن   
كما أن هناك   .  مليون دوالر  660، ويكلف إسرائيل سنويا      مليار دوالر أميركي   28أكثر من   ) اإلسرائيلية

، التي ما زالت، ومعها الضفة الغربية، محتلة يعيث فيها االحتالل قتالً واعتقـاالً ضـمن                "رام اهللا "دولة  
، عنوان الحزن والحصار والدمار     "غزة"بالمقابل هناك دولة    . سياق ال تُحمد عقباه وال يعرف متى يتوقف       

والعكـس  " نعـم "عندما يكون الحـل     " الال"يد، واالشتراطات الخارجية التي تعتمد سياسة       والقتل والتشر 
فلسطينية محاصرة ترفع شعارات تحرير كامل التراب الفلسطيني، وتجيـد          " دويلة"صحيح، حتى أضحت    

وفـي الحـالتين،    . فن عقد التحالفات اإلقليمية، وإبرام هدن غير مباشرة قد تطول أو تقصر مع إسرائيل             
الـوطن  "الضفاوية والغزاوية، ثمة مشاكل هيكلية في البنيان السياسي الخاص بكل منهما، تُفاقم صـورة               

  "!العليل
يحقق إنجازاً تاريخياً واستراتيجياً للمشروع الـصهيوني فـي تـصفية القـضية             " الوطن البديل "مشروع  

لسطين التاريخية تحـت هيمنـة      الفلسطينية أساساً وعلى حساب األردن والشعب الفلسطيني معاً، لتبقى ف         
الكيان اإلسرائيلي، وليصبح األردن وطناً بديالً للشعب الفلسطيني بعد ترحيله من أرضه، وبـذلك فهـو                
مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أساساً، وهو ما يجعل مواجهته هماً فلسطينياً وأردنياً مشتركاً،              

فال مشكلة أمام إسرائيل لالحتفـاظ بـاألرض غيـر          . مواجهةوسبباً لوحدة الشعبين وتالحمهما في هذه ال      
ومن هذه الخطـط اقتـراح      . مشكلة السكان حتى اآلن، ولديها خطط كثيرة، إما قيد البحث أو قيد التنفيذ            

تبادل األراضي ذات الثقل السكاني مع السلطة الفلسطينية، ومنها يهودية الدولة العبرية، ومنها حث الدول               
 الفلسطينيين الستيعابهم وتحسين ظروف معيشتهم وتوطينهم، ومنها تشجيع أيـة دولـة             المضيفة لالجئين 

ليس حباً من إسرائيل بالفلسطينيين، ولكن للتخلص       " إكرام وفادتهم "أينما وجدت على تجنيس الفلسطينيين و     
  .من حقيقة وجودهم ولطمس آثار الجريمة األصلية

  14/4/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  أو ما ال تقوله فتح وحماس.. صالحة الفلسطينية رؤية أخرى للم .70
  ابو هليل عدنان سليم
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الكثيرون يعتقدون أن االنقسام الفلسطيني صار أثبت في الوجدان الفصائلي وعلـى أرض الواقـع مـن                 
ذلك االعتقاد توطـد    .. االحتالل نفسه ، وأن إنهاء االنقسام صار أبعد وأعسر وأوعر من إنهاء االحتالل              

 - حمـاس وفـتح      –ظل عدم القدرة على إنهاء االنقسام الفلسطيني دون إلغاء أحد الطـرفين             وتدعم في   
لبرنامج اآلخر أو لآلخر ذاته ، وفي ظل عدم وجود الظروف الموضوعية لفرض جهة ما فلـسطينية أو                  

ار عربية أو غيرها بالقوة إنهاء لهذا االنقسام ، وفي ظل وجود هوة حقيقية بين الطرفين تتـسع باسـتمر                  
 بعدم الثقة والتعديات ، والعدو يستغل وإلى المدى األبعد كل ذلك ويوظفه عبر أدوات           – لألسف   –وتمتلئ  

  ..كثيرة في إضعاف وهدر كل مكونات القضية من شعب وحقوق ومشروع تحرير 
ى إل) ومن كل األطياف واأللوان واالختيارات      ( في ظل كل ذلك يتطلع الشعب الفلسطيني وقواه السياسية          

 سرعان ما تتبدد عندما يتـدخل       - لألسف   –لكنها  .. كل دعوة إلنهاء االنقسام على أنها بارقة أمل جدية          
شيطان التفاصيل وسوء الظن واالشتراطات بعد أول تصريح مؤمل لكل طرف فيعود التصعيد والتـوتير               

ح وفي أجهزة أمنهـا  وهم في فت( وثمة أشخاص بأعيانهم يتحركون دائما في مثل هذا الوقت  .. من جديد   
عن مخرج لن ينجح ما لم      ) الطرفان  ( ذلك يعني أن يبحث الجميع      .. للقيام بالعمل البائس ذاته     ) تحديدا  

يجب أن تكون إبداعية وفيها من اعتراف كل طرف باآلخر بقدر مـا فـي               .. تتوفر فيه جملة اعتبارات     
  :وأقول .. ته واستغالله وتوظيفه االنقسام من دهاء وخبث وقدرة نوعية للعدو على صنعه وإدام

حتى ينجح مشروع إنهاء االنقسام وحتى يبقى البد أن تتوفر فيه جملـة أسـس البـد أن تتقـرر بكـل                      
مع أن الوقائع والحقائق تثبـت أنهمـا ليـسا          ( موضوعية وبالتساوي في تحميل المسؤولية بين الطرفين        

لكن لنتجاوز ما قد يفهم انحيازا مخال بأصل        .. ئه  متساويين سواء في التسبب باالنقسام وفي السعي إلنها       
 قناعـة   -1: إن أهم هذه األسس التي يجب أن يقوم عليها مشروع إنهاء االنقسام هي              : وأقول  ) الفكرة  

كل طرف بحاجته هو إلنهاء االنقسام ؛ وعدم قصر النظر على حاجة اآلخرين له ، بعيدا عـن أوهـام                    
 المغامرة وعن سياسة عض األصابع ، وفي هذه الحالة يجدر بكا طرف             االستغناء واالستقواء وبعيدا عن   

أن يسترجع إخفاقات مشروعه أوال وتضرره من االنقسام ثانيا ثم قدرته بالوحدة على تجاوز كـل هـذه                  
 استعادة وبناء ثقة حقيقية ومتصاعدة يوما بيوم وساعة بساعة بين الطـرفين وأن       -2التعثرات ثالثا وتاليا    

رف في وجدان اآلخر أنه حريص على المصالحة بعيدا عن المناورات والرسـائل البعيـدة               يغرس كل ط  
والقريبة والدورانات خارج فلك الوحدة الوطنية ، وفي هذه الحالة ال يعود لالعتقاالت السياسية وعـزل                
اآلخر والدس عليه والطعن تحت الحزام والتآمر ضده والتحالف مع خصومه وتوظيـف اإلعـالم فـي                 

رب عليه إال معنى واحد هو تخريب الثقة ، وفي هذه الحالة أيضا يصير تقديم فعل إيجابي ومتـسامح                   الح
مع الطرف اآلخر أولوية ويصبح رهن ذلك بخطوات مقابلة ليس أولوية بل ليس مقبـوال ، وفـي هـذه                    

 وحمايـة   الحالة أيضا يحسن بكل فريق أن يعلي خطاب الوحدة بقدر ما يعلي خطاب الثبات على الثوابت               
 اعتراف كل فريق باآلخر وببرنامجه وبظروفه والتزاماتـه ومتطلبـات جمهـوره ،              -3األوابد الوطنية   

وتوفير مساحة مناسبة لتحركه ضمن هذا اإلطار ، وفي هذه الحالة يجـدر فـسح المجـال اإلعالمـي                   
 والموضـوعية فـي     والسياسي له بقدر ما على اآلخر أن ال يستغل المساحات والفسح الزمانية والمكانية            

 -4.. وليس يمنع هنا أن يستمر في قناعاته ودعاياته لنفـسه ولبرنامجـه             .. تعلية برنامجه على اآلخر     
ال يستطيع أن ينجـز     ) التسوية بالنسبة لفتح ، والمقاومة بالنسبة لحماس        ( قناعة كل فريق بأن برنامجه      

يؤكد ذلك الواقع الفلـسطينيي والعربـي       .. ر  التحرير الوطني منفردا وال يستطيع السداد مبتعدا عن اآلخ        
والدولي والحقائق على األرض ومسيرة تسوية عمرها عشرون سنة فوق األرض وعشرون أخرى مثلها              

وليس لهـذا   ( تحت األرض ، كما يؤكده الموقف األخير للمقاومة التي طرحت شعار تهدئة مقابل تهدئة               
ا ال يعني تمييع القناعات وال التخلي عن المحددات ولكـن           هذ!! ) تقوم المقاومات وال به ينجز التحرير       

يعني االعتراف باآلخر الوطني وبحقه في تثبيت رؤيته بالتساوي والتوازي مع الذات ويعني أن يرضـى                
وهذا قمة اإلنصاف من الذات وليس هو من التردد أو التميـع فـي   .. كل طرف لآلخر ما يرضاه لنفسه     
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لطرفين من تناقضي إلى تنوعي وتكاملي ، بمعنى أن تتـيقن فـتح مـن                تحويل الخالف بين ا    -5شيء  
حاجتها لحماس وللمقاومة ولسقوفها العالية ، وأن تتيقن حماس كذلك من عدم قدرتها منفردة على تـسيير                 
الحياة اليومية للشعب الفلسطيني الذي تحت يدها وال على إطالق مقاومة للشعب الفلسطيني الذي تحت يد                

الل المباشر في الضفة ، هنا الكالم واألفكار البد أن تتجاوز الشعارات وهنا أيـضا يتطلـب                 فتح واالحت 
قيادات فذة وكاريزمية تبرر ما سيبدو تحوالت ، وهنا أيضا تطلب الحـصافة مـن الطـرفين لتـصدير                   

مطلوبا بهذا  ليس  .. على أنها اعتراف باآلخر واحترام للقيم الوطنية وللديموقراطية         ) التكاملية  ( المواقف  
الصدد من فتح وال من حماس أن تخسر إحداهما المساحات التي تملكها أو تجيد العمل فيها فلحركة فـتح                   
ما تجيده ولها قنواتها ولها ما تحتاج فيه لحماس وما توفره المقاومة لها من هوامش مناورة وضغط على                  

ت حركة فتح وزخمها الرسـمي      كذا لحماس مصلحة في تواصال    .. العدو ومن خطوط رجعة عند اللزوم       
وكل ما تريده فتح    .. وما تملكه من قدرة على تخفيض وتيرة العدوان عند اللزوم وعندما تريد ذلك فعليا               

  ) .الخالف التكاملي ( وحماس يجب أن يبقى فقط في إطار دعم هذا المشروع الوحدوي الذي أسميناه 
 لديـه   -ري االستقرائية والتحليلية على األقـل        من وجهة نظ   -إن كال من فتح وحماس      : بقى أن نقول    

االستعداد لالنخراط في مشروع من هذا القبيل أو لنقل لديه الوعي بقيمته وهو أمر مفهـوم فـي العمـل       
الجمع بين الديموقراطية   ) منذ أنشئ كيانه اإلرهابي     ( السياسي والوطني وهم يرون العدو كيف استطاع        

فلماذا يمكن  .. لمانية ، وبين مشروع التسوية والعدوان العسكري الدموي         واإلرهاب ، وبين اليهودية والع    
كنتم خير أمة أخرجت    ( ذلك لدى اليهود والصهاينة شذاذ اآلفاق ؛ وال يمكن بين الذين قال اهللا تعالى فيهم                

لفـين  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مخت( والذين تقرر في قرآنهم قوله تعالى ) للناس  
ربمـا ألن   .. كلتا الحركتين تؤمن بما أقول وإن لم تفصح عنه          : ؟ قلت   ) إال من رحم ربك ولذلك خلقهم       

 وإن  -وهذه فتح التقت مع اليسار الفلسطيني       : الطروحات غير جدية وألن الثقة بينهما مهتزة بل مهدمة          
تفويضا بالتفاوض وإبـرام     وتلك حماس أعطت لمنظمة التحرير بل لعباس شخصيا          -على عوائد مختلفة    

   .- وإن بقيود وشروط -االتفاقيات 
جدير التذكير والتأكيد على أن االنتخابات الفلسطينية التي يدعو إليها عباس ليست هي الحل حتـى لـو                  

أن :  والسبب بـسيط هـو       – وهو أمر مستبعد بل مقطوع باستحالته        –كانت مثاال في النزاهة والشفافية      
نتخابات السابقة وبالتالي فلن ينتهي بها ، فكيف إذا كانت انتخابات تقوم على التوريط              الخالف لم يبدأ باال   

واالستئثار ؛ بمعنى أن من يفوز سيأخذ الجمل بما حمل ، فإن فازت حماس تورطت بحمل أكبر من كل                   
قدراتها وتكبدت حصارا أعمق وأشد فتكا من كل ما مرت به ، وإن فازت فتح اسـتأثرت بـالحكم كلـه                     
وعزلت حماس وقهرتها وأوقفت المقاومة وكشفت ظهر حماس ، أيضا ليس الحل وإنهاء االنقسام بتوحيد               
المشروعين ال على المقاومة كما تطلب حماس وهو ليس بمقدور فتح ، وال على التسوية ووضع الشعب                 

  .. الفلسطيني كله رهين المراد الصهيوني كما تطلب فتح أو يطلب منها العالم 
هي إذن سياسة أو اتفاق لتوزيع األدوار ، وهي محاولة للجمع المنطقي بين موقفي كل مـن                : ول  آخر الق 

حماس وفتح دون خسارة مميزات أحدهما ، وهي إذن قتال على جبهة التسوية ومن ورائها عالم طاغ ال                  
 ودولـي   يقبل بغير التسوية ، وجبهة المقاومة ومن ورائها منجزات وميراث عز وقانون إلهي وإنـساني              

يبررها ومن ورائها أيضا تغيرات كثيرة جارية من حول فلسطين ومقاومتها تؤمل بمستقبل كبير وواعـد              
  ؟بالرحى.. فهل سنمسك لمرة ولألبد بزمام األمور أم سنبقى ندور في اجترار التمنيات كما يدور .. 

  14/4/2011، الشرق، الدوحة
  

  المساومة مرفوضة .71
  محمد السعيد ادريس
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تمثله دعوة فرض حظر جوي دولي على قطاع غزة من أهمية استراتيجية فائقة عربياً، بقدر ما                بقدر ما   
تفرض هذه الدعوة من تحديات سياسية للموقف العربي من منظور قدرة العرب على فرض هذا المطلب                
الحيوي على مجلس األمن، ومن منظور ما قد تفرضه من مساومات حرجة للعرب مع مطلب آخـر ال                  

همية أو حيوية للشعب الفلسطيني، وهو المطلب الخاص بإصدار قرار من الجمعية العامـة لألمـم                يقل أ 
يعلن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابـع مـن          ) 2011أيلول  /سبتمبر(المتحدة في دورتها القادمة     

  .1967حزيران /يونيو
ة، يؤكدها موقف وزير الخارجية     أهمية الدعوة الفلسطينية لفرض منطقة حظر جوي دولي على قطاع غز          

بوسـاطة  ” حماس“أفيغدور ليبرمان الذي رفض علناً الهدنة التي تم التوصل إليها مع حركة          ” اإلسرائيلي“
من روبرت سيري منسق األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط، ووصف هدف إعـادة                

فرصة مواتية لتعزيز   ” حماس“ره إلى منح حركة     ، ألن ذلك سيؤدي من وجهة نظ      ”خطأ فادح “الهدوء بأنه   
يجب أال يكون إعادة الهدوء بل إسقاط  ” اإلسرائيلي“، مؤكداً على أن الهدف      ”حزب اهللا “قوتها على نموذج    

  .، من خالل عمليات عسكرية مكثفة تقضي على الحركة عسكرياً ومن ثم سياسياً”حماس“سلطة 
السياسية والعسكرية، فهناك انقسام بين ثالثة      ” اإلسرائيلية“يادة  موقف ليبرمان ليس الموقف الوحيد في الق      

تيارات، األول يرى أن تصعيد العنف ضد قطاع غزة إلى درجة عملية اجتياح كاملة يجـب أن يكـون                   
الهدف، والثاني يكتفي بمواصلة الغارات الجوية ورفع درجتها والعودة إلـى سياسـة اغتيـال قيـادات                 

ؤيد التهدئة، وهو التيار األضعف والمتردد، ما يعني أن االتجاه الغالب هو رفـض       ، أما الثالث في   ”حماس“
التهدئة ومواصلة الحرب على القطاع، ومن هنا تأتي أهمية دعوة جامعة الدول العربية لفـرض منطقـة                 

، ومن  ”اإلسرائيلية“حظر جوي دولي على قطاع غزة، فهي دعوة من شأنها احتواء هذه النزعة العدوانية               
أنها أيضاً توفير المناخات الالزمة لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلـسطينية              ش

عن طريق إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلديـة، اسـتعداداً لمعركـة إعـالن الدولـة فـي                  
  .أيلول المقبل/سبتمبر

 العربي، وهنا يجب عدم الركون فقط إلـى دور          كل هذه األهمية تتطلب توفير الجدية الالزمة من الجانب        
الجامعة العربية، ولكن الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية واإلعالم العربي مطالبون بـأن              

  .يكونوا طرفاً أساسياً في هذه المعركة
الواليـات  هي معركة فعالً، سياسية وإعالمية، وقبلها هي معركة إرادة عربية مع المجتمع الدولي ومـع            

المتحدة بصفة خاصة، استناداً إلى سابقة استجابة مجلس األمن لمطلب جامعة الدول العربية بفرض حظر               
  .جوي دولي على الجماهيرية الليبية لحماية المدنيين المستهدفين من كتائب القذافي

. والفوز بهما   وهي معركة من منظور مدى قدرة الدبلوماسية العربية على إدارة أزمتين في وقت واحد،               
  .فالتحرك العربي يجب أن يكون مكثفاً في مجلس األمن، وعلى كل المستويات

العالم، وخاصة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، يمكن أن يساوما الجانب العربي في دعـم أي مـن         
ض المطلبين، إما فرض الحظر على قطاع غزة والتضحية بإعالن الدولة، أو التراجع عن مطلـب فـر                

  .الحظر والتركيز على مطلب إعالن الدولة
هذه المساومة واردة ليس فقط نظرياً، بل وأيضاً عملياً، في حين أنها مساومة ظالمة وغير عادلة، فضالً                 

  .عن كونها يجب أن تكون مرفوضة عربياً، وال بديل أمام العرب إال كسب المعركتين
  14/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  أجراس الثورة فلتقرع: طع لم يصل إلى فلسطينالغضب العربي السا .72

  صقر ابو فخر
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إنها لمفارقة غريبة حقاً أن تكون فلسطين أكثر بالد العرب هدوءاً اليوم، مع أنها ظلت طـوال أربعـين                   
وما نشهده اليوم في طـول  . عاماً تقريباً أكثر المناطق صخباً واشتعاالً وتأثيراً في أحوال المشرق العربي      

ربية وعرضها، مع اختالف الشدة هنا وهناك، هو، بال شك، انبعاث جديد لإلرادة العربية، ومن               البالد الع 
وهو، في الوقت نفسه، تحرر مزدوج من االسـتبداد         . الصعب، بعد اآلن، رد عقارب الساعة إلى الوراء       

، وشـوه عالقـة     الذي طال ليله كثيراً، ومن الفساد الشامل الذي نخر الحياة اليومية في البلدان العربيـة              
  .المواطن بالدولة، وأورث هذه المجتمعات الخوف والركود واالستكانة وتغليب السالمة على الكرامة

الراجح أن هذه الثورات المتنقلة ليس من غاياتها تحقيق المهمات المجهضة التي سعت حركات التحـرر                
. في مقدمها الخالص من االسـتعمار     الوطني العربية لتحقيقها منذ خمسينيات القرن العشرين، والتي كان          

لكن ربما تتمكن هذه الثورات من ردم الفوات التاريخي الذي علق العرب فـي شـراكه جـراء النكبـة                    
 أيضاً، فتستطيع حينذاك مجـاراة العـصر واالنخـراط          1967 وجراء هزيمة    1948الفلسطينية في سنة    

تتضمن قيم الحرية الفردية والجماعية، واحتـرام       اإليجابي في العالم المعاصر، وفي الحداثة الكونية التي         
إرادة الشعب، وتأسيس ديموقراطية تامة كنظام سياسي يقوم على فـصل الـسلطات وتـداول الـسلطة                 

وفي سياق آخر، ربما ال     . باالنتخاب، وتعزيز قدرة المجتمع المدني في الدفاع عن مصالح الناس األحرار          
لكن، فـي  . م من تحقيق جميع غاياتها في هذه المرحلة ألسباب كثيرةتتمكن اإلرادة الشعبية المنتفضة اليو 

الوقت نفسه، ما عاد في اإلمكان اليوم، وبعد هذه التجارب العربية المجيدة، لوي عنق التاريخ إلى الوراء                 
على االطالق، ألن إرادة الشعب الحرة تولد اليوم وهي متسربلة بالدهشة، واألمل ببزوغ الحرية، وهـي                

 جديدة للعالم العربي كله، بما تعنيه هذه الوالدة من إعادة بناء جديدة للنظم السياسية واالجتماعيـة                 والدة
  .العربية على أسس ديموقراطية معاصرة، وعلى أنقاض الهياكل العتيقة والرثة التي عاشت طويالً

، 1919 في سـنة      إلى الثورة المصرية   1882جميع الثورات العربية السابقة، من ثورة عرابي في سنة          
 التي قادها سلطان األطرش، وبالثورة المصرية العظيمة التي         1925مروراً بالثورة السورية الكبرى سنة      

 وجميـع ثـورات التحـرر    1954، حتى ثورة الجزائر في سنة      1952قادها جمال عبد الناصر في سنة       
، كانت كلها   1965صرة في سنة    الوطني في المغرب وتونس واليمن، وصوالً إلى الثورة الفلسطينية المعا         

وفي أحيان قليلة أخـرى ضـد الـنظم الـسياسية المتهالكـة             . موجهة ضد الخارج، أي ضد االستعمار     
 يوليـو   23مثال ذلك النظام الملكي في مصر الذي قضت عليـه ثـورة             (والمتحالفة مع هذا االستعمار     

وهنـا  . إلى النظم السياسية في الـداخل     لكن الثورات العربية الحالية موجهة، بالدرجة األولى،        ). 1952
لكـن  . تكمن قوتها وقدرتها على ابتداع أساليب غير متوقعة في سعيها إلى التغيير الديموقراطي العاجـل             

حتى هذه القدرة لها حدود، ويعتورها الضعف أحياناً، ومنشأ هذا الضعف هو أن الثورة ضد المـستعمر                 
 الثورة ضد الحاكم المستبد ربما تؤدي إلـى حـروب أهليـة             لكن. كانت توحد الشعب كله خلف الثائرين     

. متمادية، فلهؤالء الحكام قاعدة اجتماعية تضيق أو تتسع بحسب أحوال كل بلد وتكويناتـه االجتماعيـة               
وهؤالء الحكام ليسوا عصابة كما يتردد في الدعايات السياسية، بل يمثلون شبكة من المصالح المتداخلـة                

اسية المتعددة الوجوه، ومن االنتماءات العشائرية والطائفية، ويديرون مصالح أمنيـة           ومن الوالءات السي  
وسياسية إقليمية، األمر الذي يجعل التغيير شأناً عسيراً أحياناً، ومدخالً إلى زعزعة البنى المستقرة، وإلى               

والـدول  . » الرخوة الدول«ويحصل ذلك في ما يسمى عادة       . ما يجعل تحكّم الخارج بالداخل أمراً يسيراً      
الرخوة ال عالقة لها بالقوة المالية أو الديموغرافية أو الجغرافية، إنما هي تلـك الـدول التـي تـصدر                    
مؤسساتها الدستورية القوانين، لكن كبار القوم فيها يستطيعون دائماً خرق هذه القـوانين والتهـرب مـن       

دنى مرتبة على خرق القوانين أيضاً بوسـائل        وهذه الحال ترغم من هم أ     . تبعات ذلك جراء قوتهم المالية    
أي ان الدول الرخوة هي، في نهاية المطاف، ذات مـستوى عـاٍل مـن               . أخرى كاستخدام الرشوة مثالً   

الفساد، والسلطة فيها تحتكرها فئة محدودة من رجال األمن ورجال األعمال والسياسيين، بينما الحريـات               
وقراطي، ويعاني الشعب الفقر والبطالة واتـساع الفجـوة بـين           فيها معدومة، والنظام السياسي غير ديم     
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طبقات المجتمع، وتسلّط أجهزة القمع على حياة الناس، والترقي االجتماعي أو االقتـصادي محـصورة               
  .بالدولة وحدها

لكن، هل سـتغير هـذه الثـورات        . لن يكون العالم العربي، بعد هذه الثورات المتالحقة، كما كان قبلها          
لقوى مع اسرائيل؟ لنالحظ أن ثمة كسوفاً للقضية الفلسطينية في خضم هذه الثـورات، مـع أن                 موازين ا 

الذي نجده فـي    » االنتفاضات«هو اختراع فلسطيني حديث، وهو يختلف عن مصطلح         » انتفاضة«تعبير  
 مـن  الكتب القديمة التي تتحدث عن انتفاضات الفالحين مثالً في القرن التاسع عشر أو في النصف األول      

ومن غير المعروف، بدقة، لماذا يظهر المشهد الفلسطيني ساكناً في هذه األيام إال مـن               . القرن العشرين 
ويمكن القول، من بـاب التـرجيح، إن النـضال المريـر الـذي خاضـه                . تحركات متفرقة هنا وهناك   

 فـي   الفلسطينيون طوال أكثر من أربعين سنة متواصلة، وخـصوصاً منـذ انطـالق الكفـاح المـسلح                
وكانت النتيجة أن العالم العربي، وال سيما بعد الخروج الفلـسطيني           . ، قد استنفد بعض قواهم    1/1/1965

، أدار ظهره إليهم، ما مكّن إسرائيل       1991 أو بعد حرب الخليج األولى في سنة         1982من لبنان في سنة     
ة علناً، وقطع الطريق على     من توسيع مستعمراتها في األراضي الفلسطينية، واختراق بعض الدول العربي         

إمكان تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، والحصول، في الوقت نفسه، على دعـم ال متنـاه مـن الواليـات      
  .المتحدة األميركية

هل يلوح أي أمل في إمكان اندالع انتفاضة فلسطينية على غرار االنتفاضات العربية المحتدمة؟ الجواب               
ضة ضد َمن؟ ضد فتح أم ضد حمـاس أم ضـد إسـرائيل؟ وإذا كـان                 انتفا: يتحول، فوراً، إلى تساؤل   

المطلوب من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة القيام بانتفاضة جديدة، فماذا عن بقية الفلسطينيين في               
سورية واألردن ولبنان ودول الشتات الكثيرة؟ ما دور هؤالء في النضال الفلسطيني الجديد، وفي صـوغ        

  جديدة؟معالم المرحلة ال
لكن الواضح في هذا الميـدان أن       . بالطبع ال جواب، بل همهمة تعكس الحال السديمية للقضية الفلسطينية         

 على األقـل، يتهـادى حقـاً، وال         1988حّل الدولتين الذي سعت له منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنة           
عربية لفظت أنفاسها في سـنة      ومبادرة السالم ال  . خيارات مضمونة في أيدي الشعب الفلسطيني حتى اآلن       

 جراء العدوان على غزة، وجراء تخلي معظم الدول العربية عن قضية فلسطين، وتحولهـا إلـى                 2009
  .مجرد دول متبرعة فحسب

إذا كانت مبادرة السالم العربية ماتت، وحل الدولتين يتهادى، والوعود األميركية خُلبية، فإن الخيـارات               
فالذهاب، على سبيل المثال، إلى مجلس األمن، على أهميتـه          . ذجة أو بدائية  السياسية األخرى المتاحة سا   

والعودة إلى التفاوض والظهر    . األميركي في االنتظار  » الفيتو«السياسية واالعالمية، ال يجدي نفعاً، ألن       
 او  والدعوة إلى حل السلطة الفلسطينية ال تقدم أي مكسب سياسي للقضية الفلـسطينية            . عارٍ ال طائل منه   

  .للشعب الصامد تحت االحتالل
إذا صرفنا االنتباه عن االحتماالت السياسية التكتيكية، الممكنة أو المستحيلة، إلى ميدان الثورات الـشعبية             
العربية السلمية، المدهشة والمجيدة، وإلى تأثيرها المباشر في فلسطين، فإن الشعب الفلـسطيني يمتلـك،               

 هو الثورة المدنية الشاملة ضد االحتالل، وضد االنقسام، وضـد الفـساد،             بدوره، خياراً استراتيجياً مهماً   
والثورة المدنية تعني، في جوهرها، استعمال القوة ال        . وضد تخلي الحكومات العربية عن قضية فلسطين      

استخدام العنف، أي تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني ومناصريه من العرب وشعوب العالم لتنظيم حملـة               
نسقة ومتضافرة ضد االحتالل االسرائيلي، على أن تتضمن هذه الحملة االعتصامات المفتوحة،            مديدة وم 

والتظاهرات اليومية التي ال تهدأ، وتنظيم الجهد القانوني واإلعالمي والـسياسي فـي عواصـم العـالم                 
تها القمعيـة،   المختلفة، عالوة على المقاطعة االقتصادية واألكاديمية إلسرائيل، والفضح اليومي لممارسا         

وتمويل الدعاوى القضائية في العالم لمحاسبتها، وفي الداخل للحد من مصادرة المنـازل أو بيعهـا فـي                  
القدس ويافا وعكا، ودعم المزارعين الذين ُأتلفت محاصـيلهم، والمـواطنين الـذين هـدمت منـازلهم،                 
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 جدياً من إطالق حركة حقوق مدنية       ومن المؤكد أن ثمة خوفاً إسرائيلياً     . ومساعدتهم على البقاء والصمود   
عالمية لمناصرة الفلسطينيين على غرار حملة الحقوق المدنية للسود في الواليات المتحدة األميركية فـي               
ستينيات القرن العشرين، أو على غرار حملة مكافحة العنصرية في جنوب افريقيا ومقاطعة الحكومـات               

 فمن يتصدى لهذه المهمة الجديرة بأن يفكر فيها المفكـرون           .العنصرية، لكن بزخم أكبر بكثير هذه المرة      
  والباحثون وذوو التجربة والخبرة السياسية ملياً، وأن ينعموا النظر فيها جدياً وعلمياً وعملياً في آن؟

  14/4/2011، السفير، بيروت
  

  انسحاب خطير .73
  سميح المعايطة

ب من طرف واحد من بعض منـاطق الـضفة          توجه خطير لدى الحكومة الصهيونية أن يتم تنفيذ انسحا        
الغربية مع احتفاظ سلطات االحتالل ببعض مناطق مهمة هناك، لتكون هذه الخطوة شبيهة بما حدث فـي                 
عهد شارون عندما انسحب بشكل أحادي ومن طرف واحد من غزة ليتركها بعـد ذلـك تحـت رحمـة                    

  .الحصار والتضييق، ويتحكم في مداخلها ومخارجها
خطر في هذا التفكير الذي قد نجده ممارسة على األرض، أنه ينهي بشكل حاسم فكرة الدولة                والجانب األ 
وستعتبره الحكومة الصهيونية بمثابة انسحاب وخطوة سالم تجاه الشعب الفلسطيني، وسـتجد            . الفلسطينية

 أكثر مـن    في القوى الدولية من يرحب بهذه الخطوة ويراها لمصلحة الفلسطينيين، لكنه في الحقيقة ليس             
انسحاب وفق الشروط والمعايير اإلسرائيلية، بحيث تقوم الحكومة اإلسرائيلية بوضع كل التفاصيل وتحدد             
  .من أين يدخل الفلسطيني وكيف يخرج وكيف تصله البضائع والغاز والبترول، تماما مثلما نرى في غزة

. ديدة من مراحل القضية الفلـسطينية     إذا نفذت الحكومة اإلسرائيلية هذا الخيار فإننا سندخل في مرحلة ج          
وحتى لو قرر الفلسطينيون أن يقيموا دولة في الضفة فستكون مثل دولة غزة، تعيش شكليات الدولة لكنها                 

لكن األخطر أن الحقوق السياسية للـشعب       . ال تستطيع توفير الكهرباء من دون إذن وموافقة من إسرائيل         
ود التي يتم تصنيفها على أنها بنود للحل النهـائي، سـتتعرض            الفلسطيني في الداخل والخارج، وكل البن     

لإلبعاد، مثل حق العودة وحق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وحقيقية، إضافة إلى ملف القدس                
الذي يتآكل يوما بعد يوم، لكن حتى الوجود الشكلي لهذا الملف السياسي والوطني واإلسالمي فإنه سيدخل                

اهل، وإذا ما عاد يوما فإنه عمليا سيكون بشكل مختلف نتيجة التهويد واالستيطان والتهجيـر               مرحلة التج 
  .والهجرة

اليوم، وامتدادا لشهور مضت، هنالك انشغال عربي بما يجري في العديد من الساحات العربيـة، وربمـا      
ن كل العالم لديـه مـا   تجدها الحكومة الصهيونية فرصة لتنفيذ برنامجها السياسي تحت عنوان السالم، أل         

وكما أشرت، فإن هنالك قوى دولية قد تجد ما يحدث إيجابيا، وعندها أيضا سيكون لدينا تعزيـز                 . يشغله
لحالة االنقسام الفلسطينية، وستتعمق فكرة الجزر المعزولة المتناحرة بين الضفة وغزة، وستقول إسرائيل             

الفلسطيني أن يقرر مصيره، وإن هذا الشعب هو        للعالم إنها قد انسحبت من الضفة وغزة وتركت للشعب          
  .الذي ينقسم ويتناحر ويفشل حتى في الجلوس معا

ومن منظور المصلحة األردنية، فإن خيار االنسحاب الجزئي من طرف واحد من الضفة سيترك آثـارا                
 فإن تبخرهـا    فإذا كانت الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة أردنية عليا،       . كبيرة، وسندفع جزءا من الثمن    

كذلك، فإن إبعاد الحقوق الكبرى للفلسطينيين مثل حق العودة، ضـرر           . إضرار بالمصلحة األردنية العليا   
يلحق بأهل هذا الحق المقيمين في األردن، كما أن ضياع كل هذا فيه فتح ألبـواب التـوطين الـسياسي                    

البديل، وربمـا تتحـول الـضفة       والعضوي، وإعطاء دفع وقوة لفكرة الخيار األردني والتوطين والوطن          
الغربية إلى عبء أمني وسياسي مثلما هي غزة اليوم مع مصر، والمستفيد هو االحتالل، مع إدراكنـا أن      

  .سلطات االحتالل لن تفرط بالمناطق الحدودية مع األردن، لكن كل الخيارات ممكنة
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لموقف السياسي العربي الذي كنـا      فكرة خطيرة، ويأتي الدفع بها إلى األمام في مرحلة يغيب فيها حتى ا            
  .ننتقده، واألولويات اختلفت واالنقسام الفلسطيني أصبح أقوى من كل أحالم المصالحة

  14/4/2011، الغد، عمان
  

  !؟"مصر الجديدة" من "إسرائيل"ماذا تريد  .74
  وحيد عبد المجيد

ه لـم يكـن أي مـن هـذه     غير أن.  عاما63ًكثيرة هي التحديات التي واجهت إسرائيل منذ تأسيسها قبل  
التحديات بحجم التغيير الذي يحدث في مصر اآلن على األقل من زاوية اهتمامها بتفاصيله وخوفها مـن                 

على المستوى اإلقليمي حاضـر فـي       " المصريين الجدد "فالسؤال عما يمكن أن يكون في جعبة        . تداعياته
  .إسرائيل اآلن طول الوقت صراحة وضمنا

، فلم تكن   1948 ليست األولى في المنطقة العربية، بعد إعالن قيام إسرائيل عام             يناير 25ورغم أن ثورة    
أي من الثورات التي حدثت في مرحلة التحوالت السريعة خالل الربع الثالث من القرن الماضي مصدر                

 بعـد أربـع     1952لقد فاجأتها ثورة يوليـو      . تهديد جوهري للدولة العبرية، رغم أنها كانت طرية العود        
ورغـم أن   . غير أنه لم يكن لديها ما يمكن أن تخسره جراء التغيير في مـصر             . وات فقط على قيامها   سن

، فقد نجحت في استثمار أخطـاء النظـام   1952السياسة المصرية تجاهها صارت أكثر جذرية بعد ثورة  
يلي إلـى حـال     الذي أقامته هذه الثورة وكسبت تعاطفاً دولياً وربحت حرباً نقلت الصراع العربي اإلسرائ            

والجديد أن لدى إسـرائيل اآلن  . مختلفة تماماً بعد أن صارت إزالة آثار العدوان هي سقف طموح العرب          
التي ربحتها منـذ أن     " الجائزة الكبرى "وهي تعتبر هذه العالقات بمثابة      . عالقات سلمية رسمية مع مصر    

  . حصلت على اعتراف دولي بكيانها الذي ُأقيم على أرض فلسطينية
ورغم أنه لـم    . ومنذ ذلك الوقت، لم تواجه المعاهدة التي أقيمت على أساسها هذه العالقات تحديات تُذكر             

 يناير إشارة تدل علـى وجـود اتجـاه        25تصدر عن أية جهة مصرية رسمية أو غير رسمية بعد ثورة            
 تكـف أوسـاط     إلعادة النظر في معاهدة السالم، بل كانت هناك إشارات عدة في االتجاه المعاكس، لـم              

  .إسرائيلية، سياسية وإعالمية، عن إبداء قلقها اآلخذ في االزدياد
وقد بلغ هذا القلق ذروة جديدة في األسبوع الماضي عندما فوجئ اإلسـرائيليون بـإعالن أحـد أبـرز                   
المرشحين لرئاسة مصر أنه لم يعد ممكناً أن تستمر إسرائيل في احتقار المفاوضات السلمية واالعتـداء                

وكان أكثر ما أثار انزعاجاً في إسرائيل هو حديثه عن ضرورة تفعيـل اتفاقيـة               .  الشعب الفلسطيني  على
  .الدفاع العربي المشترك، رداً على أي عدوان إسرائيلي ضد قطاع غزة

لم تكن المفاجأة في هذا الموقف فقط، بل في أنه صدر عن مرشح رئاسي معروف باعتداله وميلـه إلـى              
تور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصنّف ليبراليـاً            الوسطية، وهو الدك  

فاجأ البرادعي إسرائيل بموقف قـد      ". المتشددة"والبعيد عن األجواء اإلسالمية األصولية والقومية العربية        
دة فيها  يكون أقوى مما توقعت أن يصدر عن مرشح رئاسي آخر هو عمرو موسى الذي كانت أوساط ع                

  .أبدت قلقها من إمكان دخوله القصر الجمهوري في مصر
أمـا  . لكن المهم هنا هو االنزعاج من موقف لم يقترب من قضية معاهدة السالم المصرية اإلسـرائيلية               

وجاء هـذا   . األكثر أهمية فهو تحميل هذا الموقف ما ال يمكن أن يحتمله وربطه تعسفياً بقضية المعاهدة              
ر موقف البرادعي ضد رفض إسرائيل السالم مع الفلسطينيين مؤشراً على عـدم دقـة               الربط عبر اعتبا  

، في  1979التقارير االستخباراتية التي ذهبت إلى أن المتنافسين على رئاسة مصر يقدرون أهمية معاهدة              
اسة فكأن رفض سي  . رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيلية بهذا المعنى     " افيف كوخافي "إشارة إلى تقرير    

  !عدوانية تنتهجها إسرائيل يساوي عدم تقدير أهمية هذه المعاهدة
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والحال أن كالم البرادعي ال ينطوي على أي تلميح يخص معاهدة السالم، بل يتضمن تصريحاً واضـحاً                 
وهذا موقف مع السالم، وليس ضده بأية       . بأن إفساد إسرائيل الجهود السلمية ال يمكن أن يستمر بال نهاية          

 في ضوئه وتنظر إلى أي      1979نه ليس السالم الذي تقصده إسرائيل وتصر عليه وتفسر معاهدة           لك. حال
  .موقف قوي يعبر عن رفض سياستها كما لو أنه ضد هذه المعاهدة

وال يعني ذلك إال أن إسرائيل تعتبرها معاهدة إذعان من النوع الذي يضطر فيه طرف إلـى قبـول مـا                     
جعتها سياسة النظام السابق، خصوصاً في السنوات العشر األخيـرة،          وقد ش . يفرضه الطرف اآلخر عليه   

على أن تتمادى في هذه النظرة التي تفرغ أية معاهدة سلمية من محتواها، وخصوصاً حين تكون مرجعية                 
هذه المعاهدة اتفاقاً إطارياً قام على أساس أن السالم في الشرق األوسط ينبغي أن يكون شامالً وعـادالً،                  

، شقين هما إطار سالم الشرق      1978فقد تضمن ذلك االتفاق، الموقع في سبتمبر        . فاق كامب ديفيد  وهو ات 
وقد تم تفعيل هذا اإلطار الثاني من خـالل معاهـدة           . األوسط، وإطار لمعاهدة سالم بين مصر وإسرائيل      

ي التـي تـسيء   ، بينما ال يزال اإلطار األول شاهداً على أن إسرائيل ه    1979السالم الموقعة في مارس     
إلى هذه المعاهدة منذ أن أصرت على تفريغ صيغة الحكم الذاتي الفلسطيني التي سعت مصر إلى بلورتها                 

كما فعلت الشيء نفسه مع اتفاق أوسـلو        .  من أي محتوى سلمي حقيقي     1981 و   1979استناداً عليه بين    
 للجهود السلمية خالل السنوات     ، وصوالً إلى سياسة التدمير المنهجي المنظم      2000 و 1993وتوابعه بين   
  .العشر األخيرة

" الكنـز االسـتراتيجي   "ولذلك فليس مصير معاهدة السالم مع مصر هو أكثر ما يقلق إسرائيل اآلن، بل               
هو الذي انتهى، بما يعنيه مـن أن        " الكنز"هذا  . الذي فقدته عندما تنحى مبارك وُأسدل الستار على عهده        

وكان وزير الخارجية نبيل العربي واضحاً في ذلك        .  متميزة مرة أخرى   مصر لن تعامل إسرائيل معاملة    
عندما قال في حديث تلفزيوني األسبوع الماضي، إن الهدف من المعاهدة كان تحويل إسرائيل إلى دولـة                 

لم يقرأ األوراق بطريقة سليمة وتصور أنه يجـب         ) يقصد النظام السابق  (طبيعية بطريقة ما، لكن البعض      
  .اك معاملة مميزة إلسرائيل على نحو يخالف هذه المعاهدةأن تكون هن

وما الربط بين معاهدة يتوافق المصريون ضمنياً على أنها ليست قضيتهم الملحة في األمـد المنظـور،                 
. وسياسة مبارك تجاه إسرائيل التي يتفقون على أنها ال تليق ببلدهم، إال خلط بين أمرين ال عالقة بينهمـا                  

كما لم يكن المجلس األعلى للقوات المسلحة الـذي         .  يناير 25المعاهدة أحد أهداف ثورة     فلم تكن مراجعة    
  .يدير شؤون البالد وحيداً في التزامه باحترام جميع االتفاقات الدولية الموقعة

لكن هناك الكثير   . فليس ثمة ما يقلق إسرائيل على معاهدة كانت هي وحدها التي أساءت إليها، وال تزال              
وموقفها الذي سيتغير بالضرورة تجاه سياسـتها       " مصر الجديدة " أن يزعج إسرائيل في سياسة       مما يجوز 

  .العدوانية، وليس إزاء استمرار العمل بهذه المعاهدة
وهذه السياسة الجديدة هي ما تريد إسرائيل قطع الطريق إليها، أو على األقل وضع سقف لها بحيث تكون                  

  .لسابقمجرد إعادة إنتاج لسياسة العهد ا
  14/4/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  :كاريكاتير .75
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  13/4/2011الوطن، الدوحة، 

    


