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  لرباعية ستعترف بدولة فلسطينية إذا استمر نتنياهو في مماطلتها :يديعوت أحرونوت .1
صباح اليوم عن مـصادر دبلوماسـية قولهـا إن الـضغوطات            " رونوتيديعوت أح "نقل موقع    : وكاالت

السياسية الدولية ستتجدد على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عيد الفصح اليهودي، بعدما              
  . الماضيسبوعاألمنحته اللجنة الرباعية الدولية مهلة من خالل إرجاء قمتها 
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 في حال عدم تقديمه مبادرة سياسية جديدة، فإن الدول          ه نتنياهو من أن   وقال الموقع إن دبلوماسيين حذروا     
  .، وعاصمتها القدس1967الكبرى قد تتجه لالعتراف بدولة فلسطينية في حدود 

يتعرض لضغوطات متزايدة لدفعه على تقديم خطة       نتنياهو  اليوم إن   " لوس أنجلوس تايمز  "وقالت صحيفة    
   .طة الفلسطينيةسياسية لتجديد المفاوضات مع السل

19/4/2011، 48موقع عرب  
  

  1967سنتوجه إلى مجلس األمن في أيلول لتكريس االعتراف بالدولة على حدود : عباس .2
أكد الرئيس محمود عباس الجاهزية الفلسطينية القامة الدوله، لكنه  : عبد الرؤوف أرناؤوط-تونس 

  .رفض الطروحات االسرائيلية باقامة الدولة المؤقتة
، على متن الطائرة الرئاسية من العاصمة االردنية عمان الى "األيام"، رداً على اسئلة لـ عباسوقال 

نحن نعتمد على ما قاله الرئيس االميركي باراك اوباما بأنه يريد ان يرى دولة "العاصمة التونسية امس، 
  ".فلسطينية في ايلول القادم وهو الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية

ان قبول االمم المتحدة في شهر ايلول المقبل بدولة جنوب السودان وعدم قبول دولة  عباسواعتبر 
اذا ما تذكرنا القرار " وبشأن ما سيقوم به في شهر ايلول المقبل قال عباس فلسطين سيكون مخيباً لالمال،

 العربية او  فان الجمعية العمومية لالمم المتحدة اعطت اسرائيل دولة ولم يرفض احد من الدول181
الدول االخرى هذا القرار وفي نهاية اليوم فانهم بنوا دولتهم واعلنوا عنها والعديد من الدول اعترفت 

  ".باسرائيل بدءاً من االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة
ال توجد مفاوضات وكل االبواب موصدة فالى اين يجب ان اذهب؟ : انا اسأل نفسي سؤاالً"واضاف عباس

ذهب الى جامعة الدول العربية او الى منظمة المؤتمر االسالمي او دول عدم االنحياز؟ الى اين هل ا
لماذا؟ ألن الرئيس اوباما قال انه يريد رؤية فلسطين بعضوية كاملة .. اذهب؟ سأذهب الى االمم المتحدة

اء بوعده ام ال، اما االمر حسناً سأذهب ألسأله اذا ما كان قادراً على االيف.. في االمم المتحدة في ايلول
االخر فان اللجنة الرباعية قررت ان المفاوضات في ايلول، وقد بدأناها بالفعل ولكن لم نستكملها بسبب 
نتنياهو، وان تنتهي هذه المفاوضات في ايلول، اما العنصر الثالث اننا الزمنا انفسنا ببناء دولتنا على ان 

ن لدينا العديد من العناصر للذهاب الى هناك للحديث عنها وان تستكمل هذه العملية في ايلول ولذا فا
  ".نتلقى اجوبة

انا لم اقل ذلك ابداً، لقد قلت انه بعد "وشدد على انه لم يقل انه سيحل السلطة الفلسطينية بعد ايلول، وقال 
ر ماذا ايلول سنعود الى قيادتنا لوضع كل شيء امامها، وضع كل االحتماالت، والقيادة هي من سيقر

  ".سنعمل ولكن ليس حل السلطة، انا لم اقل ذلك ابدا
ان نتنياهو ينوي االعالن عن (سمعت "التأكيد على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، وقال  وجدد عباس

ولست متأكداً، ولن احكم، بانه سيتحدث عن دولة بحدود مؤقتة واذا ما كان هذا ما ) ذلك في خطابه
ن نقول ان هذا غير مقبول من قبلنا ألن الحل النهائي ليس حدوداً مؤقتة، الحل ال سيقوله فاننا ومنذ اال

يكون بحدود مؤقتة وانما معاهدة سالم نهائية، اتفاق لوضع حد للصراع ونحن مستعدون بعد االتفاق على 
  ".يالكل القضايا ولكن الحديث عن دولة مؤقته يعني انك ستبقي الصراع بين العرب واالسرائيليين الج

أن المبادرة التي طرحها النهاء االنقسام ليست مطروحة الى االبد، داعياً حركة حماس إن  وأكد عباس
 شخصيات من قيادييها في الضفة الغربية 4 أو 3كانت تخشى من ذهابه الى غزة ان تفوض من قبلها 

المستقلين، واالتفاق على للتحدث في القضيتين الواردتين في المبادرة، وهما تشكيل حكومة تكنوقراط من 
موعد لالنتخابات، مشدداً على ان االنتخابات يجب ان تكون للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس 

  .الوطني الفلسطيني وليست جزئية وان من المستحيل ان تجرى االنتخابات بدون غزة
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ون نعم او ال للمبادرة، انه بطبيعة الحال فإن المبادرة ليست مطروحة لالبد، نحن ال نعرف، ال يقول"وقال 
من المستقلين، ال من ) تكنوقراط(عرض بسيط مفاده دعونا نذهب الى غزة لنشكل حكومة مهنيين 

او اي فصيل فلسطيني آخر، وسنحدد موعداً لالنتخابات، وخالل هذه الفترة تبحث " فتح"وال من " حماس"
  .االطراف كل القضايا العالقة المتبقية

 19/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  لمتضامن اإليطالي أريغوني ا تنشر صوراً لمشتبه فيهم باغتيالفي غزةالداخلية  .3
 وزارة الداخليـة فـي       أن    رائد الفي  نقالً عن مراسلها  غزة   من 19/4/2011 الخليج، الشارقة،    ذكرت

من الحكومة المقالة، نشرت صوراً لمطلوبين للعدالة بتهمة التورط في جريمـة خطـف وقتـل المتـضا                
ووضعت الوزارة على موقعها االلكتروني، أمس، صوراً لثالثـة مطلـوبين           . اإليطالي فيتوريو أريغوني  

  .، ومحمود محمد السلفيتي، وبالل العمري”محمد حسان”ملتحين، هم عبدالرحمن البريزات الملقب ب
جهـزة  وقالت مصادر أمنية إن الحكومة المقالة وزعت صور المطلوبين علـى عناصـر الـشرطة واأل           

وقالت إن الجناة الذين نفذوا جريمة القتـل التقطـوا صـورا     . األمنية، لضمان سرعة إلقاء القبض عليهم     
ومشاهد فيديو إلى جانب جثة أريغوني، حيث عثرت أجهزة األمن لحظة دهم المنزل المـستأجر الـذي                 

  .استخدموه إلخفاء المغدور، على جميع األدوات التي استخدمها الجناة
 األجهزة األمنية تمكنت قبل لحظات من ارتكاب الجريمة وفي عملية معقدة من اكتشاف طرف               وقالت إن 

. خيط يدل على الجناة، حيث تم استدراج أحد أفراد المجموعة والتحقيق معه، ودل على عنـصر آخـر                 
بعد أن زادت الشكوك لدى باقي أفراد المجموعة توجه أحدهم مباشـرة إلـى مكـان اختطـاف                  “وقالت  
  .”ني وأعدمه، لكن تم إلقاء القبض عليه الحقًا واعترف بارتكاب الجريمةأريغو

وخصصت الشرطة مكافأة مالية ومنحة لكل الضباط واألفراد الذين يساعدون على إلقاء القبض على باقي               
وقال الناطق باسم الشرطة في غزة الرائد أيمن البطنيجي إن الشرطة عرضت المكافأة             . أفراد المجموعة 

قيادة الشرطة تسعى لتحفيز أفرادهـا      “وأضاف أن   .  السرعة واإلنجاز في الوصول إلى المجرمين      لتحقيق
  .”للعمل ضمن سياسة اإلدارة الحديثة للشرطة

 ,مئات من عناصر الشرطة الفلـسطينية      أن   غزة من   18/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  
وسط حالة مـن    , "فيتوريو أريغوني "ضامن اإليطالي    في تشييع جثمان فقيد الشعب الفلسطيني المت       وشارك

الحزن الشديد والغضب في الجنازة العسكرية التي انطلقت من مستشفى الشفاء بمدينة غزة باتجاه مدينـة                
  .إلى ذويه" فيتوريو"رفح حيث سيتم تسليم جثمان 

ـ           ـ     "من جهته؛ قال العقيد كمال أبو ندى خالل تصريحٍ خاص ل إن وزارة  " المالمركـز الفلـسطيني لإلع
وتكريمـا لكـل    , "فيتوريـو "الداخلية نظمت هذه الجنازة العسكرية تكريما لروح المتـضامن اإليطـالي            

وهذا الجهد  , نحن نقوم بمهامنا وواجباتنا تجاه أي حدث يحصل       : "وقال, المتضامنين مع الشعب الفلسطيني   
  ". معبر رفح الحدوديالبسيط تعبير عن احترامنا للمتضامن الذي سنسلمه إلى أهله عبر

ووصـف الحـدث    , "فيتوريو"واستنكر أبو ندى قتل مجموعات خارجة عن القانون للمتضامن اإليطالي           
وصلنا إلى معلومـات    "مضيفًا  , مؤكدا على أن التحقيق ما زال مستمرا مع المشتبه بهم         , بالجريمة النكراء 

  ".جيدة حول الجناة وسيتم اإلعالن عنها في الوقت المناسب
  

  لم نتلق أي مقترح جديد للسالم من الجانب اإلسرائيلي: أبو ردينة .4
مقترح للسالم من الجانب     أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، عدم تلقي السلطة الوطنية أي           : رام اهللا 

 وأشار إلى أن الواليات المتحـدة      .اإلسرائيلي، بعد توقف االتصاالت السياسية والمفاوضات بين الجانبين       
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األميركية لم تبلغ الجانب الفلسطيني بخطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ذكرتها وسائل              
  .اإلعالم، بشأن نيته االنسحاب من الضفة في غضون خمس سنوات

وأضاف أن أي جهود إسرائيلية للتحرك لسالم حقيقي أثبتت فشلها، ولم تفضِ إلـى أي نتيجـة، واإلدارة                  
تعرف تماما أن أي دولة ذات حدود مؤقتة غير مقبولة لدى الشعب الفلسطيني واألمة العربية،               األميركية  

مشيرا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تحاول التهرب من استحقاقات السالم العادل والشامل ما سيؤدي إلـى                
  .إبقاء المنطقة في دوامة من عدم االستقرار

دم هو مفترق طرق هام للقضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها عندما          سبتمبر القا / وأكد أبو ردينة أن  أيلول     
يتخذ الشعب الفلسطيني قراراته، داعيا اإلدارة األميركية إلى أن تتحمل مسؤولياتها إزاء ما تفعله إسرائيل               

  .بالمنطقة
  18/4/2011، )وفا( األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة

  
  ل مسؤولياته لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية تحمإلىفياض يدعو المجتمع الدولي  .5

التقى رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، أمس، وفداً من البرلمان االسترالي، برئاسـة ماريـا        : رام اهللا 
فاتفاكينو، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية االسترالية الفلسطينية، بحضور سفير فلسطين لـدى اسـتراليا              

  .عزت عبد الهادي
الوفد في صورة التطورات السياسية واألوضاع في األرض الفلسطينية، خاصة االنتهاكات           ووضع فياض   

اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تحمـل المجتمـع الـدولي               
ل، وتمكـين   مسؤولياته المباشرة لوقف هذه االنتهاكات، والوفاء باستحقاق أيلول المتمثل في إنهاء االحتال           

الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ال سيما في ظل               
  .اإلقرار الدولي الشامل بالجاهزية الوطنية إلقامة الدولة

  19/4/2011األيام، رام اهللا، 
  

  نتطلع لمصلحتنا الوطنية وال تهمنا تهديدات نتنياهو: عشراوي .6
صرحت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر          :  جمال جمال  -لة  القدس المحت 

الفلسطينية ان حركة حماس جزء من النسيج االجتماعي الفلسطيني وانه ال مجال للمقارنـة او االختيـار                 
يامين بين المصالحة مع حركة حماس وإنهاء االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين ما يطرحه بن               
  . نتنياهو من تهديدات في حال تم تشكيل حكومة فلسطينية متفق عليها من قبل حركتي فتح وحماس

ـ       نحن نتطلع للمصلحة الفلسطينية وال تهمنا تهديدات       " الدستور"وقالت الدكتورة عشراوي في لقاء خاص ب
 الذي ال يريد الوحـدة وال       نتنياهو الذي يمثل االحتالل والظلم والالشرعية، المفاوضات مع العدو المحتل         

واضافت ان نتنياهو ايضا في حالة ارباك سياسي كبير الن منحى اليمين المتطرف والعسكري              . االنقسام
والعنصري ادى الى عزلة اسرائيلية عالمية باستثناء اميركا الن الرأي العام العالمي يرى حقيقة ما هـي                 

  .حتالل حقيقة بالرغم من كل مناوراته االعالميةفضح سياسة اال" نتنياهو"اسرائيل وهو اكثر انسان 
  19/4/2011الدستور، عمان، 

  
   قرعة تمليك األراضي الحكومية تعلنوزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة  .7

أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة االثنين قرعة مشروع تمليك األراضي الحكومية : غزة
وأوضح وزير األشغال يوسف المنسي في كلمته خالل إعالن القرعة أن  .لجديدةفي المشاريع اإلسكانية ا

 وحدة 400هذه القرعة تأتي ضمن المرحلة األولى من مشاريع اإلسكان، الفتًا إلى أنها تتضمن تمليك 
  .سكنية في حي البراق غرب خانيونس
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حيث بلغت نسبة , سكنيةوأكد أن قطاع اإلسكان في غزة يتعرض لمشكلة عجز كبيرة في الوحدات ال
في حين أظهرت اإلحصاءات الحالية أنها ,  وحدة سكنية63000م ما يقارب 2005العجز في عام 

  . ألف وحدة سكنية120 ألف إلى 100تتراوح مابين 
موضحا أن نسبة منها , وبين أن الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي في شمال وجنوب القطاع

ية وأراضي وقف ترجع ملكيتها للحكومة، حيث استرجعتها ممن أراضي جديدة ومنها أراضي عشوائ
ولفت إلى أن الوزارة ستشرع بعد شهر من اآلن بتطبيق برنامج اإلسكان  .سيطروا عليها بدون أحقية

والذي سيتم من خالله تمليك الحكومة أراضي لمحدودي الدخل ومن ال يستطيعون امتالك , التعاوني
  .اديةاألراضي بسبب ظروفهم االقتص

  18/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  د في مصر مصادر تنفي تورط نجلي الرئيس محمود عباس في قضايا فسا: األهرام .8
نفت مصادر عليمة األنباء التي ترددت حول تورط نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس فـي قـضايا                 

  .فساد بمصر
" شبكة شباب التحريـر   "ا موقع األهرام قد نشر نقال عن موقع         وكان عدد من المواقع اإلليكترونية من بينه      

النيابة العامة المصرية وأنهمـا يرتبطـان        أن اسمي نجلي عباس وردا في ملفات الفساد التي تحقق فيها          
األعمال  أحمد عز، وزهير جرانة وزير السياحة          بعالقة عمل وشراكة مشبوهة بالفساد مع كل من رجل        

وقد أفادت المصادر العليمـة أن    . التحقيقات في سجن طرة بتهم الفساد      ن على ذمة  السابق وكالهما مسجو  
  . كافة المعلومات الواردة في هذا الخبر غير صحيحة تماما

  19/4/2011األهرام، القاهرة، 
  

   عباس ال تؤدي لمصالحة مبادرة: أبو مرزوق .9
أبو مرزوق في حديث لقناة موسى . قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د: كمال عليان

، فهو يريد انتخابات "ال حوار"مبادرة أبو مازن لن تحقق المصالحة ألنها قائمة على الـ" :القدس الفضائية
لمدة عام وانجزنا الكثير من " فتح"حاورنا " :وأضاف ".فورية دون حوار مع حماس وهذا ما نرفضه

بات، وبقي الملف األمني الذي يحتاج إلى نقاش لحله الملفات العالقة من ضمنها منظمة التحرير واالنتخا
   ".باإلضافة إلى البرنامج السياسي وقضية التنسيق األمني مع االحتالل

فالمصالحة تتيح "وطالب حركة فتح وعباس بضرورة تهيئة االجواء للمصالحة واجراء االنتخابات، 
واتهم األجهزة األمنية التابعة لحركة  ."الحرية للمواطن الفلسطيني في اختيار من يمثله دون أن ضغوط

  .فتح بمواصلة مالحقة أبناء حماس وكل من يؤيد فكر ونهج المقاومة في الضفة المحتلة
كم مرة طلبنا أن يعقد :" ونفى اتهامات عباس بوجود تأثير إيراني على قرار حماس السياسي، متسائال 

وشدد على أن  ".ليمن ومصر والدول العربيةالحوار في طهران؟، كل جوالت الحوار كانت في مكة وا
قرار حماس نابع من مؤسساتها وليس ألحد أي تأثير عليه ال من قريب أو بعيد، مجددا تمسك حركته منذ 

وحول تأثير الثورات في المنطقة العربية على  .اليوم األول لالنقسام بالمصالحة الحقيقية مع حركة فتح
رات لها انعكاسات كبيرة على مستقبل القضية الفلسطينية ومشروع القضية الفلسطينية أكد أن التغي

   .المقاومة، مشيرا إلى أن االسلوب بدأ يتغير مع حركة حماس إلى األفضل
 تمأل الفراغ في أنورحب بدور تركيا في المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، معتبرا أنه من حق تركيا 

  ال يمكن تجاهل " :وقال .متحدة خصوصا بعد الثورات االخيرةالقضية في ظل تراجع دور الواليات ال
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دور تركيا وايران ومصر في المنطقة، فهم يمتلكون القوة االقتصادية والفكرية والسياسية في المنطقة 
  ".ولهم افق واسع في تحقق مع تصبو اليه الشعوب العربية

  18/4/2011الرسالة نت، فلسطين، 
  

   حكومة تكنوقراط ال تخدم المصالحة بتشكيلعباسرؤية : الزهار .10
أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن تفكير الرئيس : ريما زنادة - غزة

الفلسطيني محمود عباس في تشكيل حكومة تكنوقراط قبل حل إشكاليات ورقة المصالحة ال يخدم 
إلى أن هذا األمر ال يمكن له أن " قالشر"ولفت في تصريحات صحفية لـ .المصالحة الفلسطينية الحقيقة
 حقيقية خاصة أنه تم االتفاق على أن يتم تطبيق ما جاء في ورقة فلسطينيةيحل األزمة ويولد مصلحة 

 .المصالحة مع العمل على حل اإلشكاليات فيها والعمل على تطبيقها بحيث يتم إجراء مصالحة حقيقية
رته لقطاع غزة التي أعلن عنها مؤخراً أجاب الزهار وردا على سؤال إن كان الرئيس كان جادا بزيا

كان يريد زيارة قطاع غزة لكن ليس من أجل النقاش في ورقة المصالحة إنما من أجل العمل على "ً قائال
  ".تأسيس حكومة تكنوقراط وتبقى الورقة كما هي بدون تعديالت على نقاط الخالف األساسية
  19/4/2011الشرق، الدوحة، 

  
  ماس وافقت على طلب إحدى الدول لرعاية الحوار الوطنيح: الرشق .11

إن حماس تبذل جهودا متواصلة من "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق : دمشق
أجل وحدة الشعب الفلسطيني والتوافق على إستراتيجية وطنية في مواجهة االحتالل الصهيوني، ترتكز 

لمقاومة والصمود ووقف التنسيق األمني مع العدو وإنهاء حالة على برنامج إنقاذ وطني وتفعيل خيار ا
االنقسام واإلفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات في توقيت 
وأجواء مناسبة للمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة، ولكن عباس وحركة 

  . تشكيل حكومة مستقلين بعيدا عن برنامج انقاذ وطني شامللألسف ال يهمهم إال" فتح"
إن حركة حماس وافقت على طلب من أحد ": "قدس برس"وأضاف الرشق في تصريحات خاصة لـ

الستضافة ورعاية  الحوار الوطني الشامل والمصالحة الفلسطينية، لكن ) فضل عدم ذكرها حاليا(الدول 
  ".وافقة عباسهذه الدولة لم تحصل حتى اآلن على م

إن تصريحات عباس : "، وقال"حماس"وأعرب الرشق عن أسفه الستمرار لغة الهجوم لدى عباس على 
األخيرة لوكالة فرانس برس والتي تهجم فيها على حماس وشن عليها حملة من اإلفتراءات، ال تساعد 

 مسؤول من فتح بأن على تنقية األجواء من أجل المصالحة، وهي تتناقض كليا مع ما أشيع على لسان
عباس أصدر تعليماته بوقف الحمالت اإلعالمية التحريضية على حماس، فها هو عباس نفسه أول من 

  ".يشن حملة إعالمية تحريضية على حماس بعد يومين من مزاعم وقف الحمالت التحريضية
  18/4/2011قدس برس، 

  
   تبحث المصالحة مع قيادة فتح في غزةالمستقلةالشخصيات  .12

 عبد العزيز الشقاقي رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن المصالحة الفلسطينية تقف اليوم .دأكد : غزة
على أعتاب مرحلة دقيقة وحساسة تستدعي من كل االطراف التجاوب مع المطالب الشعبية الداعية 

  .لتحقيق التوافق الوطني
 االجتماع تناول جملة من القضايا واوضح الشقاقي عقب لقاء مع قيادة حركة فتح في قطاع غزة امس أن

الهامة والمتعلقة بسبل تحريك عجلة الحوار الداخلي باالضافة الى وضع حركة فتح في صورة 
على  وشدد الشقاقي .االجتماعات التى اجراها تجمع الشخصيات المستقلة في زيارته الى القاهرة مؤخرا
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نحن بحاجة « :لف االعتقال السياسي، وأضافضروة تنفيذ خطوات عملية نحو المصالحة وأهمها انهاء م
اليوم الى ارادة حقيقية تتمثل في الذهاب الى تحقيق الوحدة الوطنية بعيدا عن كل الذرائع والضغوط 
الخارجية، فال يعقل ان يتواصل االنقسام السباب حزبية ضيقة ال ترقى الى الخطر المحدق الذي تشهده 

  .»الساحة الفلسطينية
ياسر الوادية منسق تجمع الشخصيات المستقلة الى ان الشخصيات المستقلة ناقشت مع . د اشارمن جهته 

فتح العديد االفكار التى تم تبادلها بخصوص الحوار الداخلي في زيارة القاهرة مؤخرا، وكيفية االستفادة 
  .والبناء عليها لضمان انجاز اتفاق المصالحة في اقرب فرصة

  19/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم االحتكام عبر االنتخابات:  موسىعمرو يلتقي حواتمة .13
بحث األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد ظهر أمس بمقر :  صالح جمعة- القاهرة

تحرير فلسطين الجامعة العربية، تطورات األوضاع العامة في فلسطين مع أمين عام الجبهة الديمقراطية ل
نايف حواتمة، في لقاء حضره عدد من قيادات الجبهة الديمقراطية، ومستشار األمين العام طالل األمين 

وأشار حواتمة في تصريح للصحافيين عقب اللقاء إلى أن .  الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام الفلسطيني-
ت مؤخرا إلنهاء االنقسام، ومن ضمنها حركة حماس لم تقدم ردا واضحا بعد على المبادرات التي أطلق

الماضي، ومبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها ) آذار( مارس 15مبادرة الجبهة الديمقراطية في 
باجتماع المجلس المركزي األخير لمنظمة التحرير الفلسطينية، بخصوص زيارة غزة وتشكيل حكومة 

  .غزةمن التكنوقراط لإلعداد لالنتخابات وإعمار قطاع 
: مطلوب االنتقال مباشرة إلى تنفيذ ما تم االتفاق عليه فلسطينيا في ثالثة اتفاقات من ضمنها«: وقال

، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم االنتقال »، ووثيقة الوفاق الوطني2005إعالن القاهرة عام 
  .مباشرة إلى االحتكام للشعب عبر االنتخابات

منذ شهرين بتقديم مبادرة ما، ولكن يتضح من الحوارات التي جرت في في حماس وعدوا «: وأضاف
لم تقدم هذه المبادرة بعد، وهم يقولون إنهم في حالة حوار داخلي ) حماس(غزة بين جميع الفصائل، أنها 

من أجل بلورتها، ونحن ندعو لما هو أعمق من ذلك وأسرع، ونطالب بتطبيق ما اتفقنا عليه سابقا، وما 
  .»يه المجلس المركزي لمنظمة التحرير وما طرحه الرئيس أبو مازنصادق عل

  19/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   االنقسامإلنهاءعباس متمسك بمبادرته : شعث .14
نبيل شعث أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يزال » فتح«أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 

عث في تصريحات له أن مبادرة الرئيس هدفها إعالن التزامه وبين ش. متمسكا بمبادرته إلنهاء االنقسام
بجميع االتفاقيات السابقة مع حركة حماس مع التأكيد على أن اي تحفظات أو مطالب جديدة سيتم 

وأضاف أن المبادرة طرحت إمكانية تشكيل حكومة من  .مناقشتها وتنفيذها من خالل الحكومة المنتخبة
هد إلجراء انتخابات تفرز حكومة ذات برنامج سياسي يمكن أن يكون شخصيات وطنية يتفق عليها تم

برنامجا عاما متفق عليه أو من خالل االتفاق على دستور جديد يرسم اإلطار العام لعمل جميع الحكومات 
  .في المستقبل

  19/14/2011البيان، دبي، 
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   في النقب الغربيصاروخينسقوط  .15
) 1948جنوب فلسطين المحتلة سنة (اروخيتين في النقب الغربي سقطت مساء االثنين، قذيفتين ص: غزة

  .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح
  18/4/2011قدس برس، 

  
  عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الرجوب والطيراوي بينمصالحة  .16

 اللجنة أشار تقرير صادر عن األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية، إلى أن عضوي: الشرق - عمان
الفريق جبريل الرجوب واللواء توفيق الطيراوي، تكرست مصالحتهما أخيرا، بعد " فتح"المركزية لحركة 

أن اضطر محمد دحالن، حليف الطيراوي إلى مغادرة الضفة الغربية المحتلة، نزوال عند مستوجبات 
يكرفون من يد وأشار المراقبون إلى أن الرجوب كان أخذ الم .غضب الرئيس محمود عباس عليه

الطيراوي أثناء لعبة كرة قدم حضرها العسكريون في اللجنة المركزية، بعيد اختتام أعمال المؤتمر العام 
السادس للحركة، لينفي ما سبق أن قاله الطيراوي للجمهور من أن العسكريين الخمسة، وهم إلى جانب 

  .لشيخ متحالفونالرجوب والطيراوي، سلطان أبو العينين، ومحمد دحالن، وحسين ا
  19/4/2011الشرق، الدوحة، 

  
  "القيادة العامة"و" حزب التحرير" الفلسطينية في البداوي تبحث إشكال الفصائل: لبنان .17

في مخيم البداوي على » حزب التحرير«وضعت في الساعات الماضية قضية :  عمر ابراهيم-البداوي 
التخاذ ما تراه مناسبا حيال نشاط الحزب ودوره طاولة البحث الجدي لدى قيادات الفصائل الفلسطينية، 

وحضوره في المخيم، في ضوء ما طرأ من مستجدات في اآلونة األخيرة على خلفية اإلشكال الذي وقع 
حزب «وآخرين من » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة«في المخيم بين عناصر من 

عو إلى المشاركة في التظاهرة المناهضة للنظام السوري في خالل قيامهم بتوزيع منشورات تد» التحرير
  .طرابلس يوم الجمعة المقبل

خشية محاولة الزج بالمخيم في أتون «وفي ضوء اإلشكال، تداعت قيادات المخيم لعقد اجتماع استثنائي 
 تبيحها أية الصراعات السياسية التي يشهدها لبنان ودول المنطقة، انطالقا من محاذير أمنية وسياسية ال

ضرورات قد يؤدي التساهل فيها الى المس بأمن واستقرار المخيم وضرب صيغة التوازنات الحزبية 
على حد تعبير أحد قادة » القائمة على احترام خصوصية التنظيمات على اختالف انتماءاتها السياسية

  .الفصائل
 الخطوات واإلجراءات الميدانية وعلم أن الفصائل المجتمعة والتي لم يغب أحد منها بحثت جديا في

المترتبة على عدم التزام الحزب بما تم التوصل اليه من قرارات، حيث طرحت عدة افكار في حال عدم 
  .االلتزام ببنود اتفاق الفصائل، الذي من المفترض ان يبلغ الى المسؤولين في الحزب في المخيم

  19/4/2011السفير، بيروت، 
 

  في يوم األسير" الجهاد"واعتصام لـ.. حلقاء تضامني لفت: لبنان .18
 قيادة منطقة الشمال، لقاء تضامنيا مع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل -نظمت حركة فتح 

الصهيوني، وذلك في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية 
  .لباردواألحزاب اللبنانية وفعاليات من مخيمي البداوي وا

الذكرى التاسعة لملحمة «حركة الجهاد اإلسالمي مهرجانا حاشدا في مخيم عين الحلوة بمناسبة «وأقامت 
بحضور حشد من المدعوين وكان في استقبالهم » جنين البطولية وتخليدا لذكرى شهدائها األبطال
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واختتم . ان شكيب العيناواعضاء حركة الجهاد في صيدا تقدمهم مسؤول العالقات السياسية للحركة في لبن
  .المهرجان بفقرات انشاديه عن الشهيد، وملحمة جنين قدمتها فرقة براعم االقصى
  19/4/2011فير، بيروت، الس

  
  وضباط يطالبونه بالتدخل.. بيريز يعرب عن تفاؤله بفرص استعادة شاليط .19

دة الجندي األسير لدى     شمعون بيرس عن تفاؤله بفرص استعا      الرئيس اإلسرائيلي أعرب  : القدس المحتلة 
وذكرت إذاعة االحتالل أن  بيرس أكد خـالل          .المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سالما معافى إلى أهله        

زيارته صباح اإلثنين لخيمة االعتصام التي نصبها والدا الجندي شاليط أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين               
  . بقضية شاليط ليالً ونهارانتنياهو بالقدس المحتلة، أهمية إيالء االهتمام

 طالب ضباط احتياط صهاينة رئيس الكيان شمعون بيريز بالتدخل لدى رئيس الحكومة             ،وفي السياق ذاته  
لإلسراع في اإلفراج عن جلعاد شاليط، األسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة للـسنة الخامـسة                 

وها إلى رئيس الكيان الصهيوني بيريز إنهم يطالبونه        وقال الضباط الثالثون في رسالة وجه      .على التوالي 
  .بالتدخل في الخطوات التي تتبعها الحكومة في قضية الجندي جلعاد شاليط

 المحتجز لدى فصائل المقاومة      اإلسرائيلي جلعاد شاليط   أكد نوعام شاليط والد الجندي    وفي سياق متصل،    
ر ابنه آخذة بالتراجع إزاء إخفاق االحتالل فـي         في قطاع غزة غلعاد شاليط أن فرص بلورة صفقة لتحري         

  .بلورة تفاهم مع حركة حماس، وعجزه عن ممارسة الضغط عليها
  18/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   والهدوء سيسود الجبهة الجنوبية خالل األسابيع المقبلةنامل بتحرير شاليط قريباً: غانتس .20

رائيلي بيني غانتس عن اعتقاده بأن الهدوء سيكون سيد الموقف          عبر رئيس األركان اإلس   : القدس المحتلة 
وأكد غانتس خالل لقاء أجرته معه إذاعة الجيش         .األسابيع المقبلة على األقل في الجبهة الجنوبية مع غزة        

أن سكان المناطق الجنوبية مـروا خـالل األسـبوعين          , اإلسرائيلي بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي     
يمكننا القول وبكل صراحة ان الجيش نجح بواسطة الجنود في الجنوب           "وأضاف   . عصيبة الماضيين بأيام 

وفي التشكيلة وفي هيئة القيادة وجنود سالح الجو ورجال الشاباك واالستخبارات وبالتعاون الوطيد مـع               
ألن ردودنا جمعـت    , من التصرف بطريقة سليمة في مواجهة التصعيد الذي بادرت به حماس          , الجمهور

إننا نعمل على ان يعيش الـسكان فـي جميـع انحـاء             "وتابع   ".ين الحكمة والعزيمة والحدة في الهجوم     ب
وهذا المر ينطبق أيـضا علـى سـكان         , إسرائيل حياتهم بالمعنى الواقعي للكلمة وليس بالمعنى الخيالي       

 اهله ويتم تحريـره  قال جينتس انه يامل بان يعود الى   " شاليط"وحول قضية    ".المناطق الجنوبية والشمالية  
وقال انه يستطيع ان يشهد على عظمة الجهود التـي          . قريبا مؤكدا بذل جهود جبارة الستعادته حيا معافيا       

  .تبذل في هذا االطار
  18/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   وتخشى أسر جنود بمناسبة عيد الفصحتتأهب "إسرائيل" .21

سرائيلي بدءا من منتصف الليلة الماضـية طوقـا         فرضت قوات االحتالل اإل   :  عوض الرجوب  - الخليل
أمنيا شامال على الضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وأعلنت بشكل متزامن حالة التأهب خاصة               

  .على حدود غزة تحسبا لمحاولة المقاومة الفلسطينية أسر بعض جنودها
  األمني سيستمر حتى منتصف ليلة الثالثاء      وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الناطقة بالعربية أن سريان الطوق         
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إنذارات باحتمال وقوع محاوالت الختطاف أفراد      "بعد المقبل، وتحدثت عن إجراءات أمنية مشددة بسبب         
  ".من أجهزة األمن

 18/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

  قلق عارم في تل أبيب من التغيرات في السياسة الخارجية لمصر ما بعد مبارك   .22
العبرية، باراك رافيد، أمـس     ' هآرتس'كشف المراسل السياسي في صحيفة      :  زهير أندراوس  -الناصرة  

النقاب عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر عن قلقه الشديد من التغيرات في السياسة                
 مـع سـفراء االتحـاد        خالل اللقاء الذي عقده األسبوع الماضـي       ، بعد رحيل الرئيس مبارك،    المصرية

وساقت الصحيفة العبرية قائلةً إن أقوال نتنياهو تتطابق مـع تـصريحات            . األوروبي في الدولة العبرية   
أخرى أطلقها العديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، والتي جاءت كرد فعل علـى                

  .  في القاهرةالتصريحات التي يسمعها العديد من صنّاع القرار الجدد
قوله ) السباعية(ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير رفيع في المجلس الوزاري السياسي واألمني المصغر             

القادم سنشهد تطرفًا جديدا    ) سبتمبر(للصحيفة إنّه مع اقتراب موعد االنتخابات في مصر في شهر أيلول            
  . أكبر عدد من األصواتفي المواقف المصرية ضد إسرائيل، بهدف حصول المرشحين على

 19/4/2011القدس العربي، لندن، 
   

   صالح يرفع دعوى قضائية ضد االستخبارات اإلسرائيلية بعد اإلفراج عنهرائدالشيخ  .23
 أمرت محكمة إسرائيلية أمس بإخالء سبيل الشيخ رائد صالح بكفالة شخصية وكفالة طرف :الناصرة

ه من أداء مناسك العمرة بعد اتهامه بعرقلة عمل موظفي  عودتأثناءثالث، وذلك بعد يوم من اعتقاله 
، إليهوأنكر الشيخ صالح التهمة التي توجهها النيابة العامة  .)معبر اللنبي( جسر الملك حسين  علىاألمن

لمحاولة موظفات األمن إرغام زوجته على التفتيش "وأعلن أنه قدم شكوى ضد أفراد الشرطة في المعبر 
كي ال تكون سابقة يتم تكرارها في هذا المعبر، كما شكا أحد أفراد "فضه ، وهو ما ر"العاري

رجال المباحث "االستخبارات في المعبر على توجيه ألفاظ نابية ضده وتهديده، مضيفاً أنه شكا أيضاً 
، "سلوك غبي وعنصري" بأنه "شرطة الحدود"ووصف سلوك . "الذين شاركوا المس بشرف زوجتي

  ."خطوة غير مسبوقة هدفها تعميق الظلم والعدوانية"خضاع زوجته للتفتيش العاري مضيفاً أن محاولة إ
  19/4/2011الحياة، لندن، 

  
  االحتالل يفتتح شبكة أنفاق تحت الحرم والبلدة القديمة في القدس .24

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس، إن سلطات االحتالل ستفتتح خالل :  برهوم جرايسي-الناصرة 
بيع شبكة األنفاق تحت أسوار الحرم القدسي الشريف وتصل إلى داخل البلدة القديمة في القدس، بضعة أسا

، في حين يؤكد خبراء بارزون في علم اآلثار، على خطورة هذه لمئات آالف السياح سنوياً" مزاراً"لتكون 
لح عصابات الحفريات وتهديدها للمباني الفلسطينية في البلدة القديمة، وفرض واقع سياسي لصا

وتقول الصحيفة، إن سلطات االحتالل تتوقع زيارة ما  .المستوطنين وبدعم مباشر من حكومة االحتالل
  . لشبكة األنفاق ألف سائح سنويا750ً وحتى  ألفا450ًبين 

  19/4/2011الغد، عمان، 
  

  االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق الحرم اإلبراهيمي: الخليل .25
 .شددت قوات االحتالل، أمس، إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل: وفاوكالة ،  األيام-الخليل 

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل اقتحمت بلدتي ترقوميا والسموع، ونصبت حواجز عسكرية 
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وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل اقتحمت  .فيهما، كما أقامت حاجزاً عسكرياً على جسر حلحول
  .خليل، وأقامت حاجزاً في منطقتي واد قبون شماالً وفرش الهوى غرباًمدينة ال

وقررت سلطات االحتالل، أمس، إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام المصلين 
  ".عيد الفصح"وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، يومي األربعاء والخميس، بذريعة االحتفال بـ

 أوقاف الخليل زيد الجعبري، قرار إغالق الحرم اإلبراهيمي، واستمرار منع رفع األذان واستنكر مدير
في العديد من األوقات، خاصة وقت صالة المغرب من على مآذنه، بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع 

  .المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم
  19/4/2011 رام اهللا، األيام،

  
  ع قرية فلسطينية بالضفة عن بكرة أبيهااالحتالل يبدأ باقتال .26

زار النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، قرية :  زهير أندراوس-الناصرة 
عزبة الطبيب الصغيرة، في محافظة قلقيلية، والتي يهددها االحتالل باالقتالع بعد محاصرتها، ونيته 

وفي كلمته، قال بركة، إننا أمام مخطط  . مما تبقى من أراضيهابتشديد حصاره عليها وحرمان أهاليها
آخر من مخططات نتنياهو لتحويل البلدات والمناطق السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى غيتوات 
مغلقة، وتحويل عزبة الطبيب إلى غيتو هو مرحلة من مراحل مخطط اقتالع القرية من أراضيها وهذا ما 

ودعا بركة إلى أوسع وحدة وطنية والى مقاومة شعبية للدفاع عن األرض . ت عليهال يمكن السكو
الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، والدفاع عن قرية عزبة الطبيب، وحيا القوى اليهودية 

    . الديمقراطية التي جاءت متضامنة
  19/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   وتدعو إلى الدفاع عن األسرىصالحر اعتقال الشيخ  فلسطين في الخارج تستنكعلماءهيئة  .27

أكد بيان صادر عن هيئة علماء فلسطين في الخارج حول األسرى الفلسطينيين ضرورة االهتمام  :الدوحة
 الذي صدر عن المكتب هابيان هيئة العلماء في كما دعت .اإلسرائيلية في السجون األسرىبأهالي 

 هيئة علماء فلسطين في الخارج إنالجبار سعيد   عبد.الخارج برئاسة دالتنفيذي لهيئة علماء فلسطين في 
جميع الجهات الفلسطينية ذات العالقة إلبقاء قضية األسرى وحريتهم على رأس أولويات المطالب 
واللقاءات والفعاليات، وعدم إغفالهم أو إغفال ذويهم ومعاناتهم، كما دعت فصائل المقاومة، للحرص على 

  .ة التبادل مع العدو اإلفراج عن أكبر قدر من األسرى واألسيراتأن تضمن صفق
علماء اعتقال الشيخ رائد صالح، وطالبت بإطالق سراح إخوانه وأخواته المعتقلين الواستنكرت هيئة 

  .والمعتقالت، واعتبرت استهدافه واعتقاله على خلفية مواقفه المدافعة عن القدس والمقدسات
  19/4/2011الشرق، الدوحة، 

  
  دعم قضية األسرى واجب ديني ووطني وإنساني: مجلس اإلفتاء األعلى في بيت لحم .28

 وذلك ضمن األسرى بمسيرة التضامن مع أمس شارك مئات المواطنين في محافظة بيت لحم :بيت لحم
 عليا أبو والمحررين عيسى قراقع ومحمد طه األسرى الفلسطيني بمشاركة وزير األسيرفعاليات يوم 

قام مفتي بيت لحم بتوزيع بيان صادر عن  و.والعددي من الشخصيات الفلسطينيةافظ بيت لحم نائب مح
 لمواجهة وإنساني واجب ديني ووطني األسرى دعم قضية أنكد فيه على أ األعلى اإلفتاءمجلس 

  وتنتهك من خاللهااألسرى معتقالته التي تنتهج سياسة قمعية ووحشية بحق وإداراتممارسات االحتالل 
  . الدوليةواألعرافكافة المواثيق 

  19/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  ينفون تورط أبنائهم بالحادثةقتل عائلة من المستوطنين أهالي المتهمين ب .29

نفت والدة حكيم عواد، المعتقل على خلفية حادثة مقتل خمسة مستوطنين من :   يوسف الشايب–رام اهللا 
لى أراضي قرية عورتا، جنوب شرقي نابلس، أية عالقة له بالحادثة، مشددة المقامة ع" إيتمار"مستوطنة 

أن ابنها أجرى مؤخرا عملية جراحية وأنه ال يقوى  في تصريحات نقلتها مواقع الكترونية فلسطينية، على
 ابنتها جوليا التي اعتقلها جيش االحتالل لستة أيام متواصلة، تعرضت  وأن.على المشي لمسافات طويلة،

اللها لتحقيق قاس وتعرضت لضغوطات نفسية شديدة ما تسبب بانهيارها نفسيا، قد تكون وراء اعتراف خ
  .ابنها حكيم بما لم يرتكبه

نحن نشكك في تحقيقات ": الغد"من جانبه قال قيس عواد رئيس مجلس قروي عورتا في حديث هاتفي مع 
  .اإلسرائيليالجيش 

  19/4/2011الغد، عمان، 
  

  لمتضامن اإليطالي فيتوريو أريغونياتشيع غزة  .30
عبر جثمان المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني األراضي المصرية، أمس، قادماً :  رائد الفي-غزة 

ورافقت الجثمان . من غزة التي شيعته في موكب جنائزي غاضب وحزين، شارك فيه مئات الفلسطينيين
  .ن معبر رفح، لتسلم جثتهزوجة أريغوني التي دخلت القطاع، أول من أمس، م

وشارك مسؤولون في الحكومة المقالة ونشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، في موكب جنائزي ألريغوني، 
  .انطلق من مستشفى الشفاء في مدينة غزة نحو معبر رفح مع مصر، حيث نقل الجثمان لدفنه في إيطاليا

دات عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، بإيعاز وشاركت في تشييع الجثمان، الذي لف بالعلم الفلسطيني، وح
ودعا المشاركون في الموكب الجنائزي الحكومة في غزة للقصاص  .من رئيس الحكومة إسماعيل هنية

ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية،  .من القتلة، انتصاراً لدماء أريغوني، الذي أحب غزة وأهلها
يا إرهابي يا خسيس دم "، و"مش معقل إجرام.. ابة أحالمغزة بو"وصوراً ألريغوني، مرددين هتافات 

  ."غزة للحرية باب.. ، وغزة مش معقل إرهاب"فيتوريو مش رخيص
  19/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ال ماء وال كهرباء : قطاع غزة .31

يعاني سكان قطاع غزة أزمة مستمرة من جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات :  ميسرة شعبان- غزة
 بسبب عدم وصول الكميات الكافية من السوالر لتشغيل مولدات المحطة، مما يترتب عليها يلة يومياًطو

  .انقطاع في خدمات توصيل المياه إلى المنازل والتي تشح باألساس مع قدوم فصل الصيف
وأوضح تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية أن معظم سكان قطاع 

 األمر الذي يؤثر في حياتهم  ساعة يوميا12ً و8غزة ما زالوا يعانون انقطاع الكهرباء بمعدل يراوح بين 
إمدادات المياه وخدمات معالجة وإزالة مياه الصرف "وبين المكتب التابع لألمم المتحدة أن  .اليومية

  ".لكهرباءالصحي والخدمات الطبية هي أبرز ما يؤثر في حياة الغزيين بسبب انقطاع ا
وأشار التقرير إلى أنه وفي الجو الحار ما زال وصول المياه الجارية إلى المنازل في غزة محدوداً 

 8 أو 4من المنازل ال تصلها المياه الجارية إال % 30بصورة بالغة بسبب نقص الكهرباء، الفتاً إلى أن 
لباقية ال تحصل عليها سوى مرة كل ا% 30 أيام والـ4ال تصلها المياه إال كل % 40ساعات أسبوعياً، و

يومين، كما أن هذه المياه ذات جودة سيئة األمر الذي يضطر المواطنين إلى االعتماد على مياه 
  .الصهاريج الباهظة الثمن

  19/4/2011، بيروت، المستقبل
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   ُمعتمراً فلسطينياً عبروا سيناء440 .32

بدأ معبر رفح مساء أمس األول، في استقبال أولى طالئع رحالت المعتمرين :  مصطفى سنجر-رفح 
 معتمراً تم نقلهم إلى 90واستقبل المعبر نحو . الفلسطينيين في أولى محطات رحلتهم إلى الديار الحجازية

مطار القاهرة في حافالت، ومن المنتظر أن تتواصل رحالت المعتمرين حتى نهاية األسبوع، ويتوقع أن 
  . معتمراً فلسطينياً إلى المعبر440يصل حتى مساء أمس، نحو 

  19/4/2011الجريدة، الكويت، 
  

  "حكاية قرية من فلسطين"ضمن مشروع  منظمة ثابت تقيم مهرجاناً في صيدا: لبنان .33
 صيدا  مدينة أقامت منظمة ثابت لحق العودة، مهرجاناً في مركز معروف سعد الثقافي في:المناطق
تتخلل المهرجان كلمة لمدير عام منظمة ثابت المدير . "حكاية قرية من فلسطين"من مشروع ، ضاللبنانية

 أسامة سعد، كلمة .السابق داللبناني العام علي هويدي، كلمة رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب 
 لىإ إضافةأهالي قرية صفورية ألقاها عضو المجلس الوطني الفلسطيني الحاج عبد المجيد عيسى، 

معرضاً للصور واألثريات من ضيعة صفورية، ولقاء حواري مع مجموعة من شهود النكبة من قرية 
صفورية، وتكريم عدد من أهالي القرية، وتوقيع عهد التمسك بحق العودة، واختتم بوصلة فنية للفنان 

  .الفلسطيني أبو عرب
  19/4/2011فير، بيروت، الس

    
   اعتصاماً أمام األونروا تنفذة إلطالق سراح األسرىالحملة الشبابية الفلسطيني: لبنان .34

 نفذت الحملة الشبابية الفلسطينية إلطالق سراح األسرى، اعتصاماً أمام مركز األونروا في :المناطق
شارك فيه عدد . ، تضامنا مع األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي)لبنان( في البقاع تعلبايا

رافعين األعالم الفلسطينية والفتات . لقوى الفلسطينية في البقاع، وطالب المدارسمن مسؤلي األحزاب وا
  .مطالبة إنهاء االنقسام الحاصل بين القوى الفلسطينية

  19/4/2011فير، بيروت، الس
   

  2008 باتفاقية "إسرائيل"لم تلتزم  السلطة بصدد وقف المعامالت البريدية الرسمية ما:  دقةأبو .35
 إن دقة، أمس، أبومشهور .  قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د:ل موسى نائ-رام اهللا 
 اإلسرائيلينية بصدد وقف المعامالت البريدية الرسمية مع العالم الخارجي عبر الجانب فلسطيالسلطة ال

 دقة أبوواتهم  .2008لم تلتزم الدولة العبرية بتنفيذ اتفاقية التبادل البريدي المبرمة بين الجانبين عام  ما
 سياسة مبيتة تسيء لصورة البريد بإتباع اإلسرائيليةفي مقابلة خاصة مع الحياة الجديدة السلطات 

 ألف دوالر 200 الفلسطيني وتزعزع ثقة المواطن به، وبتكبيد البريد الفلسطيني خسائر مادية تفوق الـ
  .واالستئثار بالمعامالت المالية جراء االمتناع عن تنفيذ نظام المقاصة الضريبي  شهرياًأميركي

  19/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
   

  ستعرض أهم إنجازات الموساد وإخفاقاته كتاب ي"الموساد والعمليات الكبرى" .36
 عدنان أبو عامر، استعراضاً تاريخياً إسرائيلياً .الذي يعرضه د" الموساد والعلميات الكبرى"يقدم كتاب 

على مقص الرقيب العسكري " االحتيال"وساد وإخفاقاته، ويحاول بطريقة ذكية بأهم إنجازات جهاز الم
 ، ولو ضمني،، محاوالً توجيه نقد"إسرائيل"اإلسرائيلي لنشر ما كان محظوراً إلى أمد قريب تناوله في 

 يمثل الكتاب إضافة نوعية لكتابات سابقة حول. إلى أداء الجهاز األشهر في تاريخ المخابرات العالمية
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مظلمة في تاريخ الكتابات التي تناولت ،  كانت وما زالت،جهاز الموساد، السيما وأنه يدخل إلى تفاصيل
الصراع العربي اإلسرائيلي، ودور المؤسسات األمنية واألجهزة االستخبارية التي شكلت محوراً مهماً في 

  . العديد من أحداثه الفاصلة
، ويقع في إصدار يديعوت أحرونوت وسفري حيمد، وم مشعاللمؤلفان ميخائيل بار زوهر ونيسيوالكتاب ل

  . 2010  سنةإصدار، و صفحة391
  18/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "اسرائيل"توقيف لبناني بتهمة التخابر مع  .37

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، أمس، مواطناً في مدينة صيدا في جنـوب لبنـان بتهمـة                : )يو بي آي  (
في منطقة  )  عاماً 30(وقال مصدر إن مخابرات الجيش دهمت منزل عادل حنقير        . ”ائيلاسر“التعامل مع   

وأشار المصدر إلى أنه يجري التحقيق حاليا مـع         . ”اسرائيل“الفيالت بصيدا واعتقلته بتهمة التعاون مع       
  .الموقوف

  19/4/2011، الخليج، الشارقة
  

  خطوات جادة إلنهاء االنقسام الفلسطيني قريباًَ: مصر .38
قالت مصادر مصرية مطلعة إن األيام القليلة المقبلة ستشهد بدء خطوات جادة            :  جيهان الحسيني  -لقاهرة  ا

  .نحو إنجاز المصالحة تلبية لتطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية
 الجهود الفلسطينية   وأوضحت أن مصر عاقدة العزم على التحرك على مسار المصالحة بالتضافر مع كل            

وأشارت الـى أنـه تـم       . المسؤولة والمخلصة من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني في أقرب وقت ممكن           
 2009البحث عن أنسب السبل إلنهاء االنقسام انطالقاً من وثيقة المصالحة التي صـاغتها مـصر عـام          

خالل الرؤى واالقتراحات التـي     نتيجة الحوارات الفلسطينية الشاملة التي عقدت في القاهرة، وكذلك من           
وأوضحت أن مصر ستواصل جهودها ولقاءاتها مع باقي الفصائل الفلسطينية خالل           . طرحها بعض القوى  

  . الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن نشهد قريباً بدء خطوات جادة وحقيقية نحو المصالحة
  19/4/2011، الحياة، لندن

 
  وسط توتر في األجواء بين البلدين در لعدة أيام في القاهرة يغا"إسرائيل"سفير  .39

 "إسـرائيل "أشارت وكالة األنباء المصرية الرسمية إلى خبر مغادرة سـفير           :  أحمد الغمراوي  - القاهرة
إسحاق ليفانون للقاهرة من دون مزيد من التفاصيل، إال أن تلك المغادرة تأتي في غضون قلق إسرائيلي                 

، الذي تمثل فيما شهدته السفارة اإلسـرائيلية        "إسرائيل"ارع المصري تجاه    من تنامي التوتر الشعبي بالش    
بالجيزة، وقنصليتها باإلسكندرية، من مظاهرات لمصريين يطالبون برحيل الـسفير اإلسـرائيلي وقطـع       

  .العالقات المتبادلة إثر االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين
يدا من التصعيد تجاه سياسـات وزارة الخارجيـة المـصرية، ووزيـر             كما شهد اإلعالم اإلسرائيلي مز    

قلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من       » هآرتس«الخارجية نبيل العربي؛ حيث نقلت صحيفة       
  .توجه معاد إلسرائيل في القيادة المصرية الجديدة

 19/4/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ست انحيازا رسميا لحركة فتح على حساب حماسزيارة عباس إلى تونس لي: تونس .40
استبعد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان الكاتب واإلعالمي صالح الـدين              : تونس

الجورشي أن تكون زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تونس اليوم، تعبيرا عـن انحيـاز                
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، وأكد أن مراجعة العالقة بين الضفة والقطاع وإنهـاء          "ماسح"على حساب   " فتح"تونسي رسمي لحركة    
  ".هي الثمرة المباشرة للثورات الشعبية التي تجتاح مختلف أرجاء العالم العربي"االنقسام 

أن زيارة عباس لو كانت بعد إنهاء االنقـسام         " قدس برس "وأوضح الجورشي في تصريحات خاصة لـ       
ال : "في التعرف على حقيقة المشهد السياسي التونسي الجديد، وقـال         وإنجاز المصالحة، لكانت أكثر فائدة      

أتصور بأن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة تونس تدل على انحياز تونس لطـرف                
فلسطيني على حساب آخر، ولكن بما أن البيت الفلسطيني لم يقع إعادة ترتيبه بشكل ديمقراطـي؛ فـإن                  

 السلطة الفلسطينية الحالية، وباعتقادي؛ فإن هذه الزيارة التـي تـأخرت كثيـرا              عباس يبقى هو من يمثل    
بالمقارنة مع الزيارات الغربية لتونس، ستكون مفيدة لمحمود عباس حتى يطل عن قرب علـى المـشهد                 
التونسي الجديد، وال شك أنه سيلمس أن الصك األبيض الذي كان يقدم لنظام الرئيس زين العابـدين بـن           

  ".صبح ال يفي بالحاجة في وضع ثوري مختلف تماماعلي أ
 18/4/2011، قدس برس

  
  حداث األخيرة في غزةزاء األإ ويقدر سياسته "الفصح"وباما يهنئ نتنياهو بـأ .41

هنأ الرئيس األميركي باراك أوباما هاتفياً أمس اإلثنين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بعيـد               
 الجهود الهادفة إلى التقدم في عملية السالم بالـشرق األوسـط، واتفقـا علـى                الفصح اليهودي، وتناوال  

  .استمرار التواصل الوثيق بينهما بشأن مجموعة القضايا التي تواجهها الواليات المتحدة وإسرائيل
وقـد نـاقش الرئيـسان    "وذكر بيان صدر عن البيت األبيض أن أوباما اتصل بنتنياهو ليهنئه بالفـصح،       

أفضل الطرق للمضي قدماً في الجهود      باعتباره  اإلسرائيلي بشأن مكافحة اإلرهاب،      –األميركي  التعاون  
  ".الرامية إلى التقدم في عملية السالم بالشرق األوسط، والعنف األخير بالقرب من قطاع غزة

ـ               ة الحديديـة،   وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبر عن تقديره العميق لتمويل الواليات المتحدة لمنظومة القب
  ".اعترضت بنجاح عدداً من الصواريخ التي استهدفت اإلسرائيليين"التي قال إنها 

االنجاز التقني اإلسرائيلي وعبر عن افتخاره بـأن        "وذكر بيان البيت األبيض أن أوباما هنأ نتنياهو على          
  ". األميركي جعل ذلك ممكناً–التعاون اإلسرائيلي 

19/4/2011، 48موقع عرب  
  

  نطن تعتزم دعوة أبو مازن إللقاء خطاب في الكونجرسواش .42
ن الكونجرس األمريكي يعتزم دعوة الـرئيس الفلـسطيني         أ "معاريف"كدت  أ: رام اهللا من خالد األصمعي    

  .محمود عباس إللقاء خطاب رؤيته السياسية بالنسبة لعملية السالم
لة اليهودية يلزمه بتقـديم تنـازالت       واضافت الصحيفة ان تصلب نتيانياهو إزاء اعتراف فلسطيني بالدو        

  .للفلسطينيين في خطابه مثل توضيح مسألة الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية
19/4/2011، األهرام، القاهرة  

  
   النضال الفلسطيني حتى تتحقق الدولة الفلسطينيةسندعم: وفد أسترالي .43

 الوفد االسترالي من جمعيـة الـصداقية        ، أن رام اهللا ن  ، م 19/4/2011،  الحياة الجديدة، رام اهللا    ذكرت
 هيئة الكتل البرلمانية امس عـن       عبر خالل لقائه   ،البرلمانية االسترالية الفلسطينية برئاسة ماريا فاتفاكينو     

وقوفه الى جانب النضال الفلسطيني حتى تتحقق الدولة الفلسطينية ووعد بنقل ما شاهده مـن ممارسـات                 
  . ستراليلى الشعب األإاحتاللية عنصرية 
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  أعلن  خـالل لقائـه      ستراليالبرلماني األ وفد  أن ال  ،رام اهللا ، من   19/4/2011،  األيام، رام اهللا   وأضافت
رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، أمس، تأييده للحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، وأبدى              

  .يةإعجابه باالنجازات التي حققتها السلطة الوطن
  

  "إسرائيل" مع هاعالقات قطعتكوبا وفنزويال تتضامن مع القضية الفلسطينية  .44
استقبلت جامعة قطر صباح أمس أصحاب السعادة سفراء عدد من دول امريكـا الالتينيـة،                :أيمن صقر 

والدول العربية، والصديقة وذلك في حوار مفتوح مع طلبة قسم الشؤون الدولية بقاعة المـؤتمرات فـي                 
خوان هرنانديز، إلى   . وأشار خالل الزيارة سعادة السفير الفنزويلي لدى دولة قطر د          .إلدارة العامة مبنى ا 

  . السفير اإلسرائيلي أثناء الحرب على غزةهاتضامن فنزويال مع القضية الفلسطينية، وطرد
عالقـات مـع     أن كوبا قطعت ال    فقد اشار إلى  أما سعادة السيد ارماندوفرجاروبوينو سفير كوبا لدى قطر،         

  . تضامنا مع العرب1973 في عام "إسرائيل"
19/4/2011، الشرق، الدوحة  

  
  متضامنون يعتزمون اإلبحار من شواطئ غزة لكسر الحصار البحري وتضامنا مع الصيادين .45

، عزمهم اإلبحار بقارب تـضامني مـن        2011-4-18أعلن متضامنون أجانب في قطاع غزة، االثنين        
وذكر . قليص سلطات االحتالل مساحة اإلبحار المحددة للصيادين الفلسطينيين       سواحل قطاع غزة، لوقف ت    

يهدف إلى مراقبـة    ) أوليفا(بيان صادر عن المتضامنين األجانب في غزة، أن القارب الذي سيحمل اسم             
انتهاكات حقوق اإلنسان وعلى متنه فريق أجنبي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينطلق من ميناء قطـاع                  

  . عد غدا األربعاءغزة ب
إن القارب سيرصد كذلك التهديدات التي تتعرض لها حياة الصيادين من خالل إطـالق              : "وأضاف البيان 

  ". النار المتواصل تجاههم
من جهته؛ قال الناشط في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وأحد القائمين على إطالق القـارب خليـل                 

ية ودعم الصيادين الفلسطينيين وكسر الحصار البحري اإلسرائيلي        إن إطالق القارب يهدف لحما    : "شاهين
  ". لقطاع غزة

19/4/2011، موقع فلسطين أون الين  
 

  من األحداث في سوريا" إسرائيل"تقدير موقف  .46
  عدنان أبو عامر

انشغلت الساحتان السياسية واألمنية في إسرائيل بما يدور في سوريا من أحداث داخلية خالل األسـابيع                
قليلة الماضية، وبدا األمر لكل متابع للشأن اإلسرائيلي كما لو أن ما يحصل في شوارع دمشق ودرعـا                  ال

والالذقية، إنما يعد شأناً إسرائيلياً داخلياً لكثرة التحليالت والمتابعات والتقييمات، التـي تناولـت الـشأن                
وحظيـت المواجهـات التـي      ! ائفياًسياسياً، وعسكرياً، واجتماعياً، وط   : السوري بجميع تفاصيله الدقيقة   

  .تشهدها سوريا باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمختلف أشكالها وتوجهاتها
  سوريا االعتدال والممانعة

يبدو من األهمية بمكان اإلشارة إلى النقاط المتعلقة بـاإلدراك اإلسـرائيلي لـسوريا، والقائمـة علـى                  
  :االعتبارات التالية

  .ورات الجارية في سوريا، تمثل تطورات تجري في بلد مجاور إلسرائيلفالتط:  جغرافياً-1
ما زالت سوريا في حالة حرب مع إسرائيل، برغم االحتماالت القائلة بإمكانية أن تكون بلـداً   :  رسمياً -2

  .مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم معها
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ية، والرؤوس الحربية الكيمياويـة      تمتلك سوريا ترسانة أسلحة كبيرة، بما في ذلك األسلحة الصاروخ          -3
ذات القدرة على ضرب إسرائيل، وإذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في يد اإلسالميين، كما تـرى تـل                  

  .أبيب، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسطية كبيرة
ذا كانت مناشدات دمـشق القائلـة        يوجد ارتفاع متزايد في سقف التساؤالت اإلسرائيلية المتعلقة بما إ          -4

  !بضرورة استئناف محادثات السالم مع إسرائيل ما زالت سارية المفعول، وتتمتع بالجاذبية
 على مدى السنوات الماضية، ظلت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة             -5

ها بأن التوصل إلى اتفاق سالم ناجح معهـا،         تلبية نداءات دمشق بإحالل السالم، والسبب في ذلك، إدراك        
وإن كان ثمنه إرجاع الجوالن، فإنه سيتيح إلسرائيل فرصة إبعادها عن إيـران، وضـرب حـزب اهللا                  
وحركة حماس، وهذا أمر سيعزز أهدافها اإلستراتيجية الكبيرة، وعلى النقيض من رئيس الوزراء السابق              

، ما زال يقاوم توصيات وضغوط المؤسسة       "بنيامين نتنياهو "لي  ، فإن رئيس الوزراء الحا    "إيهود أولمرت "
  .األمنية التي تطالبه بالتفاوض مع دمشق

السياسي والعسكري، تتابع ما يجري في المحافظـات        : وهكذا بات واضحاً أن القيادة اإلسرائيلية، بشقيها      
 البالد هناك، ولعل أدل على      السورية بانتباه شديد، خاصة ما يتعلق بأثرها المتوقع على زعزعة استقرار          

الرئيس اإلسرائيلي، يرافقه عدد من     " شمعون بيريز "ذلك ما قام به جملة من القيادات اإلسرائيلية يتزعمهم          
قادة الجيش بزيارة للحدود الشمالية قرب الجوالن، وإعالنه بما ال يدع مجاالً للشك أن أي زعزعة داخلية                 

  "!ربيةجبهة ح"في سوريا، ستخفف عن إسرائيل 
ومما يؤكد المخاوف اإلسرائيلية، وفقاً لما ذكرته المحافل البحثية، أن تل أبيب تعرف كيف تتعامـل مـع                  

في حـال   " سوريا أخرى "المسؤولين السوريين الموجودين في دمشق، لكنها ال تعرف كيف ستتعامل مع            
ـ         اك بـصورة دراماتيكيـة   تغير النظام، في ضوء التوقعات التي قد تشير إلى احتمال تصاعد الموقف هن

  .من الممكن انفجاره في أي وقت" أتون بركان ملتهب"خالل األيام المقبلة، مما سيضعها على 
كل ذلك يعني أن النظام السوري، وفقاً للتقدير اإلسرائيلي، وإن نجح في تهدئة المظاهرات، فلن يـستطيع   

رى، وربما يصل األمـر إلـى إمكانيـة       كبح جماح بقية االحتجاجات في العديد من المدن والمناطق األخ         
  .سقوطه في حال إصراره على التعامل بعنف مع المتظاهرين

وتنقل أوساط إسرائيلية عن ضباط كبار في هيئة األركان أن قيادات الجيش السوري وضعت الكثير مـن         
إلمكانيـة  في مدينة درعا، نظراً لموقعها اإلسـتراتيجي، وتحـسباً          " سكود"األسلحة، وبالتحديد صواريخ    

اندالع معركة مع إسرائيل في أي وقت، مما أثار تساؤالت عميقة في تل أبيـب حـول مـصير هـذه                     
الصواريخ بالتحديد إن سقطت المدينة في أيدي المتظاهرين؟ وهل من الممكن أن يستخدموها لمواجهـة               

  إن تغيرت األمور؟" المستقبل"إسرائيل؟ وما هو مصير العالقة مع سوريا 
  هة الشماليةتسخين الجب

في ظل المتابعة الحثيثة من قبل المحافل اإلسرائيلية بقلق آلخر التطورات الميدانية في سوريا، فإن تـل                 
ـ      " األسد"أبيب تبدو واثقة من أن الرئيس        بدأ يضرب بقـوة    " الدومينو""في خطر، ألن مفعول ما وصفته ب

 إلى الشوارع، وحطمـوا التماثيـل       نظام الحكم هناك، بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف، وخرج الناس          
  .الضخمة، وأضرموا النار في مباني المؤسسات الحكومية الرسمية

وقدرت األوساط اإلسرائيلية أن استمرار األمور في سوريا على هذا النحو، سيؤثر لفتـرة طويلـة مـن              
ئيل خـصوصاً،   انعدام االستقرار، وستكون له آثار بعيدة المدى على الشرق األوسط عموماً، وأمن إسرا            

  .السيما وأن إيران من بين المستفيدين من التطورات الحاصلة في المنطقة
وترى تل أبيب أن سقوط مبارك، واألحداث في البحرين، والضغط الذي تعيشه العربية السعودية عمـل                

دمشق، واألخيرة تعتبر الحجر الرئيسي في ذلك المحور، وبالتالي فإن ضعف           -على تعزيز محور طهران   
  .ظام األسد، ناهيك عن سقوطه، سيعد ذلك ضربة شديدة إليران، وحزب اهللا وحماسن
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لخصوم المعسكر اإليراني، وعلى رأسهم المعسكر الموصـوف        " مساحة تنفس "كما أن هذا الوضع يعطي      
! النزاع مع إسرائيل " تسخين"باالعتدال، لكنه يخلق إغراء إليران وسوريا للتخفيف عن األخيرة من خالل            

ما اعتبرت أوساط عسكرية أن التخوف في الجيش اإلسرائيلي ينصب علـى مـصير األسـلحة غيـر       في
التقليدية الكيمياوية والبيولوجية التي بحوزة سوريا، وعلى عدم وجود ضمان بأن تبقى المنطقة الـشمالية               

  !على الحدود معها هادئة في حال تغير األمور
ن السوري في اآلونة األخيرة، فإنها تذكر ألـف سـبب يجعـل             وفي إطار التركيز اإلسرائيلي على الشأ     

تصنيف الرئيس السوري ضمن النوع الذي لن يبدو متهاوناً في التراجع أمام التطورات الداخلية، محصية               
  :أسباباً عديدة منها، على ذمة التحليل اإلسرائيلي

ن الضحايا، فإن هنـاك خيطـاً       فرغم أن الحديث يدور عن أعداد مختلفة م       :  العنصر الجيني العائلي   -1
، وبين قتلى األسابيع األخيرة في درعـا        1982يربط بين ما حصل بحق اإلخوان المسلمين في حماة عام           

  .وصنمين ودمشق
، لكنها تتمتع بكل منـاعم      "األقلية"فالرئيس ليس وحيداً، وهو ممثل الطائفة العلوية        :  االنتماء الطائفي  -2

  .فإن فقدان االمتيازات سيخرج على الطائفة بأسرهاالسلطة، وإذا رحل دون صراع، 
  .ضد إسرائيل، وال يعتقد أنه حان الرحيل" بطل الكفاح"فاألسد يرى نفسه كـ:  القناعة الداخلية-3
على حد سواء، عقدا حلفاً مع األسد الشاب، وال         " أحمدي نجاد وحسن نصر اهللا    "فـ:  اإلسناد اإلقليمي  -4

  .يعتقدان أن عليه أن يرحل
فاألسد يقدر بأن وضعه أفضل بكثير من وضع القذافي، ويعـرف أن            :  االزدواجية األخالقية الدولية   -5
، سيفكرون ألف مرة قبل إطالق الصواريخ على القصر الرئاسـي فـي             "أوباما وساركوزي وكاميرون  "

  .دمشق كي يحموا المنتفضين
ا مـن جهـة، والفـصائل المـسلحة         في ذات السياق، ترقب إسرائيل بحذر مستقبل العالقات بين سوري         

الموجودة هناك كحماس وحزب اهللا، حيث ترعاها دمشق، وتدعمها سياسياً، معربة عن قلقها من مواصلة               
ـ              " التحرش"دعمها لها، لمحاولة صرف األنظار عما يحصل هناك من تطورات داخلية، والضغط عليها ل

  !بإسرائيل، إن لزم األمر
وداعـاً للـسالم مـع      "يليين لإلعالن صراحة أنه يمكن القول بكل ثقة         وربما وصل األمر ببعض اإلسرائ    

  .، ألنه لو أرادت األخيرة السالم فعلياً مع إسرائيل، ألصبح متأخراً جداً اآلن"سوريا
  البديل القادم

تزعم األوساط اإلسرائيلية أن السبب الوجيه لرحيل األسد في هذه اللحظة، قد يكمن في اكتشافه فجـأة أن            
 كبيراً من الجيش وقوات األمن لديه، يرفض قمع المتظاهرين، وينضم إليهم، وإلى أن يحصل هذا،                قسماً

فمسموح له مواصلة ذات الخطاب، كالوعد باإلصالحات، وعدم القلق، وبالتالي فإن أحداً مـن زعمـاء                
  .الغرب لن يحرك ساكناً

ظام وآخر في المنطقة العربيـة، يبـدو        وفي حين أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تحاول المفاضلة بين ن         
الوضع في األحداث السورية مختلفاً ومغايراً، بالنظر إلى الحساسية الدقيقة للدولة السورية، السيما علـى               

سياسي، بالنسبة إلسرائيل، ما يتطلب من األخيرة أن تدير تقييماتها لما يحصل لدى             -صعيد الموقع الجيو  
قراءة سليمة للتطورات الداخلية هنـاك، والمزيـد مـن          : ة، تقوم على  جارتها الشمالية وفق أساسات هام    

رأس "التأهب األمني، إلى جانب الحوار والتنسيق الوثيقين مع الواليات المتحدة، واألهم من كـل ذلـك                 
  .للفرص التي قد ينطوي عليها الوضع الجديد" مفتوح

يا، إال أن أهمية األحداث فيهـا حاليـاً         وفي حين أنه ما زال من السابق ألوانه محاولة تقدير وجهة سور           
ليست بحجمها، وإنما في كونها غير مسبوقة في هذه الدولة التي لم تشهد مظاهرات كهذه منـذ ثالثـين                   
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بـين  " الحلف غير المقدس  "عاماً، ما يعني أن تغير األمور بصورة دراماتيكية يعني بشكل تلقائي انهيار             
  .سوريا وإيران

ت فيه األوساط اإلسرائيلية تنظر بعين من الترقّب إلى مـآالت األوضـاع فـي               وفي الوقت الذي ما زال    
هل هذه هي نهاية سلطة عائلة األسد؟ أم أنها نهايـة           : سوريا، فقد بدأت تطرح أسئلة استشرافية من قبيل       

إلسرائيل؟ خاصة في ظل اعتياد رؤساء الحكومات اإلسرائيلية التعبير في الماضـي أن       " الخيار السوري "
حصوا إمكانية التوصل إلى تسوية مع دمشق، أو إعالن ذلك على األقل، كلما وصـل التفـاوض مـع                   يف

ـ         ، خطوا خطـوات عمليـة،      "رابين ونتنياهو وباراك  "الفلسطينيين إلى وضع حرج، بل إن بعضاً منهم، ك
  .من الرفض السوري" حائط صد"لكنهم صدموا سريعاً بـ

الفرضـيات  "يحصل في سوريا اليوم تؤكد مجموعة مما أسـمتها          ومع ذلك، فإن القراءة اإلسرائيلية لما       
  :التي وقع فيها النظام هناك، وهي" الخاطئة

ـ       -1 ، التي تمنح األقلية العلوية حمايـة مـن         "المظلة اإليرانية " رفضه التخلي عما يوصف في إسرائيل ب
  .األكثرية السنية

  . يساعده في لبنانالذي" حزب اهللا" عدم الرغبة السورية بإضعاف تأييده لـ-2
  .، لقمع كل شرارة معارضة"نظام طوارئ"وهب له ذريعة إقامة " إسرائيل" عدم السالم مع -3

، ومنها سوريا، ألنه    "ربيع الشعوب العربية  "ومع ذلك، فإن هناك قراءة تشاؤمية في إسرائيل لما يقال إنه            
ـ        ن فرضية نزولها عن هضبة الجـوالن،       ، ما يؤكد أ   "شتاء طويل مظلم  "قد يتجلى بعد وقت قليل أنه بدء ل

قد ُأنزل عن جدول األعمال، بسبب ما يقال إنه شرق أوسط غير مستقر، ألنه على سبيل المثال لو وقعت                   
، "ترتيبات أمنية "إسرائيل مع سوريا على اتفاق في شأن انسحاب إلى الساحل الشرقي لبحيرة طبريا مقابل               

  ها؟ سواء بقي نظام الحكم الحالي، أو حل نظام آخر محله؟فماذا كانت احتماالت أن يتم الحفاظ علي
فإن ما تقدم من تقييم لما تفكر به الدوائر اإلسرائيلية تجاه األحداث الدائرة في سوريا، قد ال يقدم                  .. أخيراً

رؤية صحيحة ثاقبة، خاصة وأن الرؤى اإلسرائيلية لما يحصل في المنطقة العربية، ومنها سوريا، تنطلق               
  .بارات أمنية استخبارية بحتة، لم تثبت صحتها في الكثير من األحيانمن اعت

، وما  "ناقل الكفر ليس بكافر   "ومع ذلك، فإن ما تقدم من قراءة إسرائيلية، ينطبق عليه المقولة السائدة بأن              
ب من  ذلك إال اجتهاد بحثي لمحاولة استقراء التوجه اإلسرائيلي نحو آخر العواصم العربية مناوأة لتل أبي              

جهة، ودعوة لصناع القرار فيها والمتحالفين معها من جهة أخرى، لإلمعان بجد هذه المرة في القـراءة                 
قريبـة ومتوسـطة   "اإلسرائيلية الواردة آنفاً، ألن فيها الكثير مما يمكن استلهامه من قرارات وتوجهـات            

  .المدى" وبعيدة
 17/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  المصريةالعرب والثورة  .47

  مصطفى الفقى. د
جاء علي مصر حين من الدهر كانت تجسد فيه أحالم امتها العربية وآمال شعوبها في التحرر الـوطني                  
والتنمية الشاملة والعدالة االجتماعية عندما تزعم قيادتها تيار قومي في مواجهة الضغوط االجنبية والقوي              

المد القومي الذي قادته القـاهرة سـلبياته ايـضا وأن           ورغم أننا نعترف أن لتلك المرحلة من        , الخارجية
  .الصورة لم تكن وردية تماما كما أن مساحة الديمقراطية

 كانت ضيقة كما غابت الرؤية البعيدة للمستقبل القومي وتقلصت مساحة السياسة والدبلوماسـية لـصالح               
في قلب امتها العربية الي ان      أجهزة األمن وأدوات التوجيه المباشر ولكن ظلت مصر تحتل مساحة كبيرة            

جاء حين اخر من الدهر خصوصا في العقدين االخيرين فتراجع الدور االقليمي لمصر ولم تعـد شـيئا                  
  !!مذكورا
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وكنا نشعر بالخزي والخجل لمواقفها االنسحابية من كثير من المجاالت فتركت مساحة فارغة علي ساحة               
رانية والتركية ملء ذلك الفراغ ومصر ترقب ما يجـري          الشرق األوسط حتي حاولت الدبلوماسيتان االي     

في صمت وترفض االشتباك الدبلوماسي أو الحوار السياسي مع الغير وهما منها بأن ذلك منجاة ودليـل                 
علي ادخار الجهود للبناء الداخلي واالنصراف عن المشكالت الخارجية وذلك تفكير مغلوط النـه يعنـي                

رط في عروبتها وتتنازل عن دورها استجابة لضغوط خارجية ومؤثرات          ببساطة ان مصر تبدو وكأنها تف     
وكنا نري نظرات االشفاق والتعاطف من اشقاءنا العرب في المناسبات المختلفة وهم يتـساءلون              , اجنبية

في لوعة وقلق أين انتم؟ ولم نكن نستطيع تقديم االجابة الشافية اال ان تكفل جيل جديد من أبناء الـشعب                    
صيحاتهم المدوية في ميدان التحرير من تغيير المشهد كامال عندها قال العرب فـي صـوت                المصري ب 

ولكي ال استغرق في تحليل ال يخلو من عاطفة فانني اتقدم برؤيتنا لطبيعـة الـدور                ) مصر عادت ( واحد
  :العربي لمصر في اطار مسئولياتها القومية ودورها التاريخي وتضحياتها المشهودة وأقول ما يلي

ان تاريخ نظرية الدور بالنسبة لمصر طويل وواضح فلقد حكمت الجغرافيا طبيعة الموقع الوسطي              : أوال
لـ مصر في قلب العالم العربي فضال عن وقوفها علي البوابة الشمالية الشرقية للقارة االفريقيـة ولقـد                  

مصر القوية هـي التـي      ف! كانت مصر دائما تبيع دورا سياسيا نشطا تشتري به تعاونا اقتصاديا ملموسا           
تمارس دورا يجذب اليها الغير ويسمح بتدفق االستثمارات وأفواج السياح ووفود طالبي العلـم وراغبـي                
متابعة التجربة المصرية في مراحلها المختلفة فال يتوهم أحد الدور هي طريق من اتجاه واحد تعطي فيه                 

سي والتعـاون االقتـصادي واالنـدماج       مصر وال تأخذ بل هو طريق مزدوج يؤدي الي التضامن السيا          
  .الثقافي
ان الصورة الذهنية للدور المصري وتحريكه مستقادة لدي الكثيرين من مرجعيـة واحـدة وهـي                : ثانيا

العصر الناصري بما له وما عليه وربما عصر محمد علي ايضا بفتوحاته وانتكاساته وواقـع األمـر ان                  
ق التورط في مغامرات عسكرية أو الدخول في مواجهـات          الدور السياسي الخارجي ال يعني علي االطال      

اقليمية حادة ولكنه يعني النفقات المطلوبة والتضحيات المسحوبة ولكن العائد دائما ايجابي بالنـسبة لــ                
مصر فالدور ال يعني فقط حرب اليمن أو نكسة يونيه في ستينيات القرن الماضي ولكنه أمر أوسع مـن                   

طموحات االمبراطورية لـ محمد علي تختلف عن التطلعات القومية لـ جمـال            ذلك وأشمل فاذا كانت ال    
عبالناصر فانهما معا يختلفان عن توجهات قائد آخر هو أنور السادات الذي أظنه ثاني رجل دولـة فـي                   
التاريخ المصري الحديث بعد محمد علي ولقد قلت ذلك صراحة في مناسبات كثيرة وأثناء نظام الحكـم                 

اعتبار ان عبدالناصر قامة قومية عالمية هي أقبرب لفكرة الزعيم البطل منها الي فكرة رجل               السابق علي   
  .الدولة أو الرئيس المناور

ان الدور المصري التزام سياسي ال يمكن الخروج عنه الن مصر بلد ال يعيش وحـده وال يقبـل                   : ثالثا
ك التعبير لما ينطـوي عليـه مـن         العزلة وهي تجد في عروبتها مجالها الحيوي مع اعتراضي علي ذل          

مرجعية ترتبط ببعض مراحل الفكر النازي قبيل الحرب العالمية الثانية ولكني استخدمها هنا للداللة علي               
أن البيئة االقليمية لـ مصر هي عربية الطابع حتي ولو كانت افريقية الموقع والمجال الحيوي هنا تعبير                 

  .ات في تكافؤ وندية وتوازنمشترك ينسحب علي مصر وشقيقاتها العربي
إنني أتساءل هل يمكن لـ مصر التي تملك واحدا من أقدم االجهـزة الدبلوماسـية فـي عالمنـا                   : رابعا

الدولة الفارسية لكي تكون متحدثا وحيدا حول مستقبل        , المعاصر ان تترك هي وغيرها من الدول العربية       
. لف النووي وهل نترك ايضا للدبلوماسية التركيـة       المنطقة واحتماالته بدعوي الحوار أو النزاع حول الم       

أن تتحرك وحدها علي الساحة االقليميـة ان االمـر مختلـف اذ يجـب ان                . مع تقديرنا لبعض جوانبها   
نتصرف كقوي فاعلة وليس مجرد ارقام علي خريطة ومن يتصور ان هناك تعارضـا بـين القطريـة                  

اء الي الكيان االصغر يعزز بالضرورة االنتماء الـي         والقومية هو قصير النظر عاجز الرؤية الن االنتم       
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فالوطنية المصرية ال تتعارض مع القومية العربية بل هما انتمـاءان متكـامالن بـشهادة               , الكيان االكبر 
  .التاريخ وواقع الجغرافيا أي بالزمان والمكان بل والسكان أيضا

ه المتحمسون لالنكفـاء القطـري والنظـرة        ان كلمة الدور ليست تعبيرا سياسيا معيبا حتي ينتقد        : خامسا
الشعوبية كذلك فان كلمة ال في الدبلوماسية ال تعني استئناف الحرب في اليوم التالي وال تـدل علـي أن                    

ولقد الحظـت   , الدور يمضي في اتجاه سلبي بل هي تأكيد لوضوح الحوار وسالمة الرؤية وعمق التفكير             
كثير مما طلب منها واستجابتها للضغوط عليها قـد أطاحـت     في السنوات االخيرة ان موافقة مصر علي        

بجزء كبير من هيبتها االقليمية ودورها الحيوي ووضعتها في موقف ال تحسد عليه ولعلـه مـن حقـي                   
 لتمثيل  4002شخصيا أن اسجل هنا انني رفضت الضغوط الشديدة التي مورست علي زيارة اسرائيل عام             

ي توقيع اتفاقية السالم حيث أكدت انني ال اقبـل نفـسيا زيـارة              مصر في االحتفال بمرور ربع قرن عل      
اسرائيل في ظل ممارساتها العدوانية في العقود االخيرة ومع ذلـك فـانني اسـجل التزامـي بالـسالم                   
والمحافظة عليه فهناك فارق بين ان نقول ال وبين ان نقرع طبول الحرب التي ال نريـد لهـا ان تعـود                      

لعبرية باحترام قرارات الشرعية الدولية والدخول مع العرب والفلـسطينيين فـي            ولكننا نطالب بالدولة ا   
  .مفاوضات جادة ال توقفها باالستيطان وال تجمدها بمواصلة العدوان

ان قضية الدور المصري هي معطاة تاريخية وواحدة من المسلمات التي ال يجب التشكيك فيها أو الحـد                  
لمصرية تقدم دائما االرضية الصالحة للقومية العربية انتمـاء وفكـرا           من قيمتها وأنا أتذكر ان الوطنية ا      

وسلوكا وانه مما يدعو الي االرتياح ان يكون من تداعيات ثورة يناير المصرية صـحوة فـي الجهـاز                   
الدبلوماسي بقيادته الجديدة لكي تصلح اخطاء الماضي وترمم اثار انكماش الدور وتراجع المكانة فمصر              

للدول العربية واالفريقية وكافة القوي العالمية التي تتفهم طبيعة الدور المـصري وتـدرك              تفتح ذراعيها   
انني أريد ان اقول بايجاز ان الدور القومي المصري هو ركن ركـين مـن شخـصية الدولـة                   .. ابعاده

لـي  المصرية منذ ابرام المعاهدة االولي من الحيثيين أو االشتباك العسكري مع الهكسوس ولقد توالت ع              
ارض الكنانة الحضارات ووفدت اليها الثقافات ولكنها ظلت دائما معقد االمل وموطن الرجـاء النـه ال                 
يوجد من يعيش وحده كذلك فإننا لم نعثر بعد علي من عاش الزمان كله ووجد في كل مكان علي نحـو                     

فتوحـة والجـدل    فالقضية م , دائم حتي يجعله ذلك قادرا علي أن يحتكر الحكمة ويفرض رأيا علي غيره            
  .مطلوب والحوار حضارة

  19/4/2011، األهرام، القاهرة
  

  بين الغائبين والغرباء: 2011 الميعادقانون أرض  .48
  سهاد بشارة , حنين نعامنة

ـ        أتحفنـا بحفنـة مـن القـوانين        » مـارثون «افتتحت الدورة الصيفية للكنيست اإلسرائيلي قبل أسابيع ب
اليهودي كما يجب، متممـاً     » الفصح«رائيلي لالحتفال بعطلة عيد     ، قبل خروج المشرع اإلس    »العنصرية«

قانوناً يحظر  » الكنيست«ففي التاسع والعشرين من آذار تحديداً، سن        . وجه» أجمل«واجباته القومية على    
بيع أراض أو تأجير عقارات لمدة تزيد على خمس سنوات، أو توريـث             ) عامة أو خاصة  (على أي جهة    
ـ       أو إهداء حقوق   وهؤالء الغرباء هم كّل من لـيس       . »غرباء« في ملكيات خاصة مسجلة في إسرائيل، ل

اإلسرائيلي » العودة«إلى إسرائيل وفقاً لقانون     » الهجرة«مقيماً أو مواطناً في إسرائيل، أو يهودياً تحقّ له          
ت على األراضي المسجلة    ويأتي هذا القانون ليوسع رقعة الحظر الذي كان سارياً منذ الثمانينيا          ). 1950(

  .باسم دولة إسرائيل فقط، ليشمل اآلن الملكيات الخاصة، سواء أكانت عربيةً أم يهودية
في جلسة عقدت سابقاً في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، لتداول نص القانون المقتـرح،                

في وجود مثل هذا القانون،     » الحاجة «قبيل التصويت عليه في جلسة البرلمان، فسر أحد مقترحي القانون         
  :على النحو اآلتي
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سألنا أنفسنا كيف نضمن أن أراضي هذه البالد، التي جرى تخليص قسم منها في ذلك الحـين بفـضل                   «
هبات من الشعب اليهودي والقسم اآلخر اشترته دولة إسرائيل؛ لن تقع في أيد معاديـة عبـر إجـراءات           

فقـد تكـون هنـاك    . ناء أخرى تمكّنها من االستيالء على قطع كبيـرة   فضفاضة، أو ربما عبر طرق اقت     
هي دولة الشعب اليهـودي قبـل كـّل    ) الدولة(موجات شراء كثيفة، من شأنها نزع شوكة حقيقة أن هذه     

هـذا هـو جـوهر      . كل الصراع بيننا هنا هو على األراضي      . األراضي مخصصة لهذا الغرض   . شيء
  .»الصراع

ي مر من دون أن توليه الصحافة أي اهتمام، حلقةً إضـافية فـي حملـة المتـاجرة                  يقر هذا القانون الذ   
، 1948باألراضي التي استولت عليها دولة إسرائيل وصادرتها من أصحابها العرب الفلـسطينيين منـذ               

سواء األراضي العربية الخاصة التي بات أصحابها مواطنين أو مقيمين في إسـرائيل أو الجئـين فـي                  
وتقدر األراضـي المـسجلة     . و األراضي التي كانت تابعة للملكية العامة الفلسطينية قبيل النكبة         الشتات، أ 

اليوم، حظر القانون اإلسرائيلي، على     » حدودها«من مساحة الدولة وفق     % 93باسم دولة إسرائيل بقرابة     
ـ               ن منطلقـات   مدى عقود طويلة، بيعها واقتصر التصرف بها على تأجيرها لعشرات السنين، وذلـك م

قانونـاً،  » الكنيست«، أقر   2009إال أنّه في    . صهيونية قاضية بعدم بيع أرض الشعب اليهودي إلى األبد        
بيد أن  .  ألف دونم من األراضي الواقعة في إسرائيل       800، يتيح بيع    »قانون الخصخصة «ُأطلق عليه اسم    

لتشريعات والقرارات اإلسرائيلية التي    الفكر الصهيوني الكولونيالي، الذي تضرب جذوره عميقاً في كّل ا         
في أيد يهودية، وحمايتهـا     » أرض الميعاد «تخص األراضي على وجه الخصوص، وعماده الحفاظ على         

، حتى وإن كانوا أصحاب الحقّ الشرعي واألساسي على هذه األراضي؛ لم يكـن ليـسمح                »الغرباء«من  
وعليـه، فـإن    . عرقية على هوية المشترين   / ةبمرور عملية الخصخصة، من دون فرض تقييدات قومي       

في األراضي الواقعـة فـي أيـدي دولـة          » شأن«القانون األخير يؤلّف القاعدة األيديولوجية لكّل من له         
إسرائيل، بحيث إن الحقّ في أرض فلسطين هو حصري للشعب اليهودي، بغض النظـر ودون اعتبـار                 

  .فيهالتاريخ هذه األرض وحقّ سكّانها األصليين 
ويمثّل هذا القانون تحديداً عالمة فارقة في تاريخ قانون سلب الملكيـة الفلـسطينية ألرض فلـسطين، إذ                  

للفلسطينيين في دولة إسرائيل، عن طريق توظيف لغة قانونية         » المدنية«يكرس التشتّت الجغرافي والحالة     
فعبـر التلـويح بـورقتي      . الء على األراضي  مجردة ومحايدة، الغياً كّل الحقبة التاريخية السابقة لالستي       

المواطنة واإلقامة، ال يطالب الفلسطينيون، ممن لم يشردوا من بالدهم وأضحوا الحقاً مواطنين أو مقيمين               
ـ   الفكر الصهيوني فحسب، بل بممارسته فعلياً أيضاً، إذ إن أراضـيهم الخاصـة             » قبول«في إسرائيل، ب

ف اليهوديباتت خاضعة للتصرالحصري .  
ككـل حملَـة    » غرباء«من جهة ثانية، بات الالجئون الفلسطينيون في الشتات، على اختالف جنسياتهم،            

على مدى السنوات الستّين األخيـرة، عـرف القـانون اإلسـرائيلي            . الجنسيات األجنبية من غير اليهود    
ـ   السنوات األولى عقب النكبة مـاء      ، وذلك بعدما حفظتت إسرائيل في       »الغائبين«الالجئين الفلسطينيين ب

وجهها، عن طريق تقديم التزام للمجتمع الدولي بالحفاظ على حقّ الالجئين الفلسطينيين وعلـى بيـوتهم                
لكن اليوم، تعرف إسـرائيل الالجئـين     . وممتلكاتهم، إلى حين التوصل إلى حّل سياسي مستقبلي لقضيتهم        

لـألرض الفلـسطينية، بحيـث      » القانونية«يد تعريف الوضعية    ، وبالتالي تع  »غرباء«الفلسطينيين بأنهم   
  .من مشروع حتمية الدولة الصهيونية، إلى أبد اآلبدين» غريب«تستثني كل من هو 

  الحقوقي في حيفا »عدالة«محاميتان في مركز * 
  19/4/2011، االخبار، بيروت
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   واالزمة التاليةالسياسيوناالستخبارات،  .49
  أمير اورن

 المسؤول االساسي عن أن دولة اسرائيل فوجئت من الهجوم المصري والسوري في يوم الغفران               من هو 
؟ كما هو معروف، شعبة االستخبارات في الجيش االسرائيلي، وفوق الجميع رئيس الشعبة، اللواء              1973

الهمـال  كان مريحا للمستوى القيادي ان يحيل دوره هو في ا         . هذا هو االجماع الذي تجذر    . ايلي زعيرا 
اليعيزر وجه سهم المسؤولية ايضا الى      ) ددو(رئيس أركان الحرب دافيد     . الى زعيرا وشعبة االستخبارات   

. االعلى، الى وزير الدفاع موشيه دايان، اما دايان فدحرج كل شيء تقريبا الى االسفل، حتـى زعيـرا                 
عمليا، لـيس قـصورا فـي       . دايان صد فقط بعضا من فائض االنتقاد نحو رئيسة الوزراء غولدا مائير           

االخطار هو الذي يدفع رئيس الوزراء، وزير الدفاع او رئـيس االركـان الـى جعـل رئـيس شـعبة          
تؤدي الى ذلك نتيجة االعمال العسكرية والسياسية التـي اتخـذت قبـل             . االستخبارات درعا بشرية لهم   

وفقط عنـدما   . خلل في االخطار  النتيجة الناجحة تنسي ال   . االزمة وفي اثنائها، دون صلة بجودة االخطار      
االنتصار في حرب االيام الستة تحقـق رغـم التقـدير    .  تكون النتيجة سيئة، يبحثون عن رأس المخطر     

فقد اوضح دايان في حينه ان لالستخبارات مسؤولية محدودة، في          . المغلوط لشعبة االستخبارات العسكرية   
لقيادة السياسية، بمن فيها دايان فعليهـا أن تـزن          رفع تقدير يعتمد على أفضل الحقائق في حوزته، اما ا         

لـسوء حـظ   . تقدير شعبة االستخبارات، وان تضيف اليه تفسيرها وتترجمه الى خطوات علـى االرض     
زعيرا، لجنة اغرانات لم تكن واعية لتبادل الحديث بين دايان وسلفه، اللواء اهرون يريف، الذي يعرض                

) اغـسطس (  هيئة االركان الذي حل فيه دايان ضيفا فـي آب            في نقاش .  دوما كأكثر حذرا من زعيرا    
الـذي يـسير فيـه رجـل        ' الـدرب الـضيق   '، بعد نحو شهرين من الحرب، تحدث يريف عن          1967

صحيح ما قاله هرال، عن فلسفة الدرب       '.  االستخبارات، بين التقدير الزائد للعدو وبين التقدير الناقص له        
على شعبة االستخبارات   '. ، عقب دايان  'ع في عدم االكتراث او الفزع     الضيق الذي ينبغي الحذر من الوقو     

وال ينبغي لها ان تجري فلسفة، وذلك الن هذا يمكن ان يؤدي            . ان تقول كيف ترى االمور، ماذا سيحصل      
اذا أخذت مني مـصدر رزقـي، فمـاذا         . انا احرص كل االيام على ذلك     . الى الوقوع في عدم االكتراث    

عند اعطاء امكانية العمل للعدو واالحتمالية، اذا أخذ رجل االستخبارات االمكانية           ': ففأجاب يري ' سأفعل؟
من ناحية االستخبارات، يجب اجـراء      . اذا لم يحصل، فلم يحصل    . اذا حصل حسنا  . االسوأ فانه مضمون  

 هـو   اذا كان الخطر  'وعلى ذلك رد ديان،     .  'تحليل منطقي استنادا الى المعلومات مضاف اليه االحساس       
ان يتبين بعد ذلك بان االمر دفع دولة اسرائيل الى عدم االكتراث، فينبغي لدولـة اسـرائيل أن تقـول،                    

، 1973بتعابير خريـف    .  'صحيح أن شعبة االستخبارات تقول هكذا وهكذا ولكني اريد أن آخذ ضمانات           
استعداداً عسكرياً لحالـة   الضمانات التي لم تأخذها غولدا ودايان كانت مبادرة سياسية للسالم مع مصر، و            

أن تظهر تقديرات شعبة االستخبارات مغلوطة، في أن مصر لن تخرج الى الحـرب وان االسـتعدادات                 
، الذي من شأنه أن يوقع على اسرائيل االزمة الـسياسية           2011بتعبير خريف   . الجتياز القناة هي مناورة   

الن ان الـذنب لـن يكـون علـى شـعبة            العسكرية االخطر منذ حرب يوم الغفران، ينبغي القول منذ ا         
فـي  .  االستخبارات وتقديراتها، بل على حكومة اسرائيل، رئيسها والمسؤول فيها عن حقيبـة الـدفاع              

في القدس، حذر رئيس شعبة االسـتخبارات الـسابق         ' ممري'االسبوع الماضي، في محاضرة في معهد       
ى الحدود وفي أن الزمن يعمل في صـالح         عاموس يدلين من الوهم في أن يستمر الهدوء السائد االن عل          

فقط حرص يدلين علـى عـدم   ) سبتمبر(ومع أنه كضابط في الخدمة الدائمة سيعتزل في ايلول         . اسرائيل
كما يمكن التخمين بـان  . االنزالق الى تصريحات سياسية ـ ال ينبغي الوقوع في الخطأ في معنى اقواله 

.  فكر بشكل مختلف؛ هذا ليس الممر بين يريف وزعيـرا         رئيس االستخبارات الحالي، آفيف كوخافي ال ي      
أقل أهمية المسألة التكتيكية، الموعد واالساليب الندالع المعركة االسـالمية          . االخطار االستراتيجي صدر  

. التي تتداخل فيها الكلمات والصواريخ الى حد تعرف يدلين، مع موقف عالمي عاطف حتى غير مبـال                
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ال يكفي خطاب مفوه آخر لبنيامين نتنياهو وتحذير ذاتي فارغ          . توجد المبادرة بين عدم االكتراث والفزع     
غيـر أنـه    : هما ايضا يفهمان ذلك   . آخر من ايهود باراك، الذي مثل دايان عند غولدا امتنع عن االسقالة           

 خشية ان تؤدي مبادرة سياسية بعيدة االثر الى انهيار الحكومة، فان من شأنهما ان يغريا الـى مبـادرة                  
  .   الحكومة أم الدولة؟ الخيار في أيديهما. عسكرية مغامرة

    18/4/2011هآرتس 
  19/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  للمقاومة الفلسطينية" الممثلون الجدد" .50

  اليكس فيشمان
فال عذر، ال أيديولوجيا، يمكنهما أن يحمياه ويحميا أولئك الـذين تربـوا             . من يقتل رضيعاً مريض عقليا    

  .آلن يتجرؤون على حمايتهمعه، وا
حققـتُ مـع    : "رئيس فريق المحققين في المخابرات، الذي جلس أمام قاتلي عائلة بوغل، وصف الجنون            

كثير جدا من الناس في حياتي، ولكن برودة األعصاب هذه في وصف الفظائع لـم يـسبق أن واجهـت                    
عـدة مـرات لإلعـراب عـن        وقد أعطيت لهما فرصـة،      . كان هذا وصفا تقنيا تماما دون ندم      . مثلها

قلنا لهما إننا أنهينا التحقيق، وقد اعترفتما بقتل العائلة، بقتل األطفال، أفال يوجد لديكما بعض               . مشاعرهما
لو كانا يعرفان بأن هناك طفلين آخرين فـي         : فضالً عن ذلك  . الندم؟ ال، هما غير نادمين على أي شيء       

  ".البيت، لكانا قتالهما هما أيضا
عنـدما انـدلعت االنتفاضـة      . ة تجمد الدماء، يتحدث ممثلو الجيل الجديد للمقاومة الفلسطينية        هكذا، بنبر 

. جيل ال يعرف اإلسرائيليين، باستثناء المستوطنين أو رجـال الجـيش          . الثانية، كانا ابني سبعة أو ثمانية     
 هو نتيجة صـرفة     جيل تقييد الحركة والحواجز، جيل لم يخرج من قرية مولده، جيل          . جيل لم ير البحر   

ال تبحثـوا لـديهم عـن       . لصناعة التحريض والكراهية العمياء ضد كل ما هو يهـودي أو اسـرائيلي            
، ابحثـوا عـن التحـريض فـي         "الجزيرة"أيديولوجيا؛ ابحثوا في المواقع الصحيحة على االنترنت، في         

  .الشارع، في جهاز التعليم الفلسطيني وفي البيت
. غير ذات صـلة   " الجبهة الشعبية " لينينية لـ    – بيت ذي خلفية ماركسية      القصص عن أن قاتلين جاءا من     

الذي يخرج اليوم لالنتحار يأخذ     " الجبهة الشعبية "نشيط  . جبهة جورج حبش قبل أربعين سنة لم تعد قائمة        
وقد . الفتوى بقتل الرضع أصدرها شيوخ مسلمون منذ االنتفاضة األولى        ". رأس المال "معه القرآن، وليس    

  .هؤالء الرضع سيكبرون ليصبحوا مستوطنين يحملون العوزي: خدموا ذات التعليالت لهملر وغوبلزاست
يجب أن يكون القتل وحشيا علـى      . ذبح العدو ": الجهاد العالمي "و" القاعدة"نموذج القدوة للجيل الحالي هو      

حافي االيطـالي   هكذا صفوا أيضا الص   . نحو خاص كي يثير الرعب، ومن المرغوب فيه أمام الكاميرات         
هـم  . ليس مهماً أنه كان مؤيداً للفلسطينيين؛ فقد كان مسيحياً، وعليه فان حياته ال قيمـة لهـا                . في غزة 

سكان قرية عورتا ورجال السلطة على حـد        . خطرون على إسرائيل، وال سيما على المؤسسة الفلسطينية       
  .سواء لم يصدقوا أن خرجت من داخلهم حيوانات بشرية كهذه

يوجد في الضفة   .  ادعى احد ما بأنهما يأتيان من هوامش المجتمع الفلسطيني فإنهما ليسا وحدهما            حتى لو 
لم يكن هناك   . فقد كان هذا بسيطا جدا، تافها جدا      . شريحة كاملة من الشباب مثلهما ال يلعبان لعبة السلطة        

كير في البحث عـن نقـاط       لم يستثمرا أكثر مما يجب في التف      . تخطيط، لم يجمعا المعلومات االستخبارية    
مجرد أن قررا ذات    . ضعف في السياج بل ولم ينتظرا حتى موعد ذكرى أحد ما كي يخرجا إلى العملية              

لم ينجحا في   . الجيران من ايتمار كانوا معروفين ومكروهين، وهذا كان كافيا        . جمعة ظهرا القيام بفعل ما    
مـا تنالـه    . فكرة عمن سيقتلون، أين وكيف    لم تكن لهما أية     . الحصول على سالح؟ فدخال بسالح أبيض     
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مجـرد  . لم تقف خلفهما أية منظمة، بل ولم يقع أي حدث باعث على الصدمة سلب عقلهمـا               . اليد، فلتنله 
  .خرجا لصيد البشر

قتـل  ". حمـاس "إلى جانب القتل الفظيع في إيتمار وقع مؤخرا فعال قتل أحرجا جدا السلطة الفلسطينية و              
 وقتـل   –ؤدي تحقيق السلطة الفلسطينية إلى اتجاه شخصي وبقدر أقل اتجاه قومي             الذي ي  –جوليانو مير   

حاالت القتل الثالث جرت على أيدي محافل متطرفة، توجد خارج إجمـاع            . الصحافي االيطالي في غزة   
، بكـل   "الجهاد العـالمي  : "، وللسلطة الفلسطينية عدو مشترك    "حماس"إلسرائيل، لـ   . الشارع الفلسطيني 

  .، التي تتغلغل، تسمم وتهدد بأن تدمر من الداخل المجتمع الفلسطيني سوي العقلمؤشراته
  "يديعوت"عن 

  19/4/2011، األيام، رام اهللا
  

  :كاريكاتير .51
  

    
  19/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 


