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  "أريغوني"المتضامن اإليطالي  مالحقة المتهمين بقتل في غزة تنشر تفاصيل الداخلية .1

فجر الجمعة الماضية، قامت األجهزة " فيتوريو أريغوني"منذ وصول إشارة اختطاف المتضامن اإليطالي 
والقيام بعمليات البحث والتحري المتواصلة والمستمرة، والتي أسفرت عن األمنية باستنفار كامل 

حيث تحركت األجهزة األمنية بكل حكمة وسرعة نحو  .االستدالل على المكان الذي يوجد فيه المتضامن
  ).حسب تقرير الطب الشرعي( المكان فوجدت المختطف قد قتل منذ ساعات بطريقة بشعة 

ية منذ اللحظات األولى  لإلعالن عن عملية االختطاف من اعتقال اثنين من ولقد تمكنت األجهزة األمن
وبعد المتابعة الحثيثة والتحري المستمر  .المشتبه بهم، والذين قاما باالعتراف على باقي المجموعة

ألجهزة األمن تمكنت ظهر اليوم من الكشف عن مكان اختفاء الهاربين الثالثة ومحاصرة منزل في مخيم 
  .رات تحصنوا فيهالنصي

ولقد تصرفت أجهزتنا األمنية بحكمة ومسئولية عاليتين مطالبة المتهمين الثالثة بتسليم أنفسهم وعدم 
لكن المتهمين الثالثة لم ينصاعوا لتعليمات األجهزة األمنية . المقاومة وضرورة االنصياع للقانون

جهزة األمن أدت إلصابة احد أفراد وحاولوا المقاومة وقاموا بإطالق النار على عناصر الشرطة وأ
  .األجهزة األمنية إصابة متوسطة

وبرغم ذلك ضبطت األجهزة األمنية الموقف وتعاملت معه بكل حكمة، ولقد قامت وزارة الداخلية 
باستجالب وساطات وذوي المتهمين إلقناع أبنائهم بتسليم أنفسهم والسماح بجميع المحاوالت من أجل 

مطلوب عبد الرحمن البريزات يتصدى لكل الوساطات وذوي المطلوبين ويرفض حقن الدماء، وكان ال
هذه الوساطات وقام في إحداها بإطالق النار بجوار والد أحد المطلوبين لكنه لم يصب بأذى بفضل اهللا 

  .تعالى
كما قامت وزارة الداخلية بإحضار الموقوف هشام السعيدني من اجل اقناع المتحصنين بتسليم انفسهم 

ساعات، ورفض المتهمين 6هنا وبعد فشل كافة الوساطات التي استمرت على مدار  .ولكن دون جدوى
تسليم أنفسهم بدأت األجهزة األمنية محاولة السيطرة على المنزل، فقام اثنين من أفراد األجهزة األمنية 

ريزات من كشف وعندما تمكن عبد الرحمن الب .بالصعود على سطح المنزل الذي تحصن فيه المطلوبون
وقام على . أمر أفراد األجهزة األمنية، قام بإلقاء قنبلة يدوية عليهما أدت إلى إصابتهما إصابة متوسطة

الفور عند شعوره ببدء محاولة االسيطرة على المنزل بإلقاء قنبلة في الطابق الثاني في المكان الذي 
ابة خطيرة أدت إلى مقتله الحقا وإصابة يتواجد به رفيقيه ادت إلى إصابة المطلوب بالل العمري إص

  .المطلوب محمود السلفيتي إصابة طفيفة، ثم قام  المدعو البريزات بأطالق النار على نفسه من مسدسه
  :يليإننا في هذا الموقف نؤكد على ما 
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 نشكر كافة أفراد األجهزة األمنية وقياداتها على جهودها التي بذلت في كشف مالبسات الجريمة -1
الحقة المطلوبين حيث تمكنت األجهزة االمنية وبرغم قلة اإلمكانيات خالل أيام قليلة بالوفاء بالعهد وم

، من كشف خيوط الجريمة البشعة ومالبساتها "أريغوني"الذي قطعته على نفسها وفاء لدماء المغدور 
ي منطقة النصيرات الذين وإلقاء القبض على المتهمين بأقل الخسائر، كما ونتقدم بالشكر الجزيل إلى اهال

  .  ساندوا أبناءنا في األجهزة األمنية ونقدر لهم هذا االلتفاف الجماهيري
 إن وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية استنفذت كافة الوسائل والطرق من أجل حقن الدماء وتسليم -2

  .لى موقفهم الباطلالمتهمين أنفسهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم إال انهم أبوا إال البقاء ع
  .إن هذه العملية درس هام لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين-3
لقد فشل الذين يقفون خلف هذه الجريمة أن ينالوا من أمن وصمود الشعب الفلسطيني، وتحقيق حالة -4

وني يبحث في من إرهاب لحركة الشعوب العالمية المتضامنة مع قطاع غزة، وخاصة أن العدو الصهي
سبل منع أسطول الحرية الثاني بعد أن كان للحمالت الدولية التضامنية أثر ودور في خلخلة الحصار 

  .المفروض منذ خمس سنوات
  19/4/2011موقع وزارة الداخلية واألمن الوطني، 

  
  على تحقيق المصالحة الفلسطينية" حماس"هنية يجدد حرص  .2

" حماس"ية المقالة في غزة إسماعيل هنية حرص الحكومة وحركة جدد رئيس الحكومة الفلسطين: القاهرة
أمس، إن " الحياة"وقال هنية تعقيباً على ما نشرته . التي تقودها على تحقيق مصالحة حقيقية متوازنة

جدية حركة حماس في تحقيق مصالحة "، مشدداً على "مصر مؤهلة لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية"
  ".حقيقية متوازنة

، مشيراً "التعاون التام مع مصر إلتمام الملفات المتصلة بالمصالحة الفلسطينية"بدى هنية حرصه على وأ
ولفت ". هناك روحاً جديدة في السياسة المصرية الخارجية وتحديداً في التعامل مع قطاع غزة"إلى أن 

نية المختلفة التي وصلت خالل اللقاءات التي عقدتها الجهات الفلسطي"إلى أنه لمس هذه الروح الجديدة 
هذه العالقة واللقاءات ستبقى مستمرة ومتواصلة لمتابعة كل الملفات المحورية "، مشدداً على أن "القاهرة

  ".وبخاصة المصالحة
  20/4/2011الحياة، لندن، 

  
  تونس وفلسطين كلمة واحدة وموقف واحد: عباس .3

مؤقت الباجي قايد السبسي، اليوم الثالثاء، إن قال الرئيس محمود عباس والوزير األول التونسي ال: تونس
  .تونس وفلسطين كلمة واحدة وموحدة وموقف ورأي واحد

والوزير األول التونسي المؤقت، عقب جلسة عباس جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها 
  .محادثات أجرياها بمقر الحكومة في القصبة

ينية إلى يومنا هذا لم نجد أي خالف أو تباين في الرأي نحن تاريخيا ومنذ بدأت القضية الفلسط'وأضاف، 
أو في المواقف بيننا وبين تونس، دائما كنا نسمع كلمة واحدة، نحن مع ما يريده أو يقرره الفلسطينيون، 

 إلى أن المحادثات تناولت موضوع المصالحة الفلسطينية، عباسوأشار  .'نحن معكم بقراراتكم ومواقفكم
أننا مع المبادرة التي قدمناها والتي أكدنا فيها أننا مستعدون للذهاب لغزة من أجل 'ألول حيث أكد للوزير ا

تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، نحدد موعدا لالنتخابات وإننا بانتظار جواب واضح 
، وال وصريح من حركة حماس، ونأمل أن يكون الجواب إيجابيا ألننا نريد فعال أن نستعيد وحدة الوطن

  .'يمكن أن تقوم دولة فلسطينية والوطن ممزق
  20/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  حماس تضع عقبات مقصودة للتهرب من تنفيذ مبادرة عباس: عبد الرحيم .4

هاء أعلن أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم أن السلطة الفلسطينية تؤيد الجهود المصرية إلن
بعد إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته األخيرة في شأن "ولفت إلى ان . االنقسام الفلسطيني

استعداده للذهاب إلى قطاع غزة فوجئنا بوضع حماس عقبات مقصودة للتهرب من تنفيذ مبادرة أبو 
 تبذل من أجل إنهاء التعنت وال تريد التعاطي إيجابياً مع الجهود التي"بـ " حماس"، متهماً "مازن

  ".االنقسام
  20/4/2011الحياة، لندن، 

  
  عن عضويته عبد السالم هنية يعتذرو للرياضة أعلىعباس يصدر مرسوما بتشكيل مجلس  .5

 اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثالثاء مرسوما رئاسيا بتشكيل المجلس االعلى :رام اهللا
. عضوا فيه, نجل القيادي اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة, هنيةوعين عبد السالم , للرياضة والشباب

  .ويدير عبد السالم هنية برنامجا رياضيا من قطاع غزة في قناة االقصى التابعة لحركة حماس
انه يشكر الثقة العالية " سما"من جهته قال الرياضي الفلسطيني عبد السالم هنية في تصريحات لوكالة 

ضيون الفلسطينيون ولكنه يعتذر عن عضويته في المجلس االعلى للرياضة والشباب التي يوليها اياه الريا
متمنيا ان يتم تشكيل المجلس في ظل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الرياضيين في االراضي الفلسطينية 

  .المحتلة
نيب االقتصادي المعروف م, حسب ما جاء في المرسوم الذي اعلن عنه اليوم, ويرأس المجلس االعلى

وعين نائبه رئيس اللجنة االولمبية ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل , المصري
  .الرجوب

 20/4/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ال معلومات لدينا عن اعتراف اللجنة الرباعية بالدولة الفلسطينية: السلطة .6
نبيل أبو ردينة، النـاطق باسـم       أن  اؤوط   عبد الرؤوف أرن   -تونس 20/4/2011األيام، رام اهللا،    ذكرت  

ان ال معلومات لدى القيادة الفلسطينية عن اعتراف اللجنـة الرباعيـة بالدولـة              " األيام"الرئاسة، أكد لـ    
الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس غير انه شدد علـى ان هـذا هـو المطلـب                    

 هذه المواضيع، الموقف الفلسطيني واضح وهو ان بيانا من          ليس لدينا اي معلومات عن    : "الفلسطيني وقال 
 بما فيها القدس ووقف االسـتيطان وامـا         1967اللجنة الرباعية يجب ان يتبنى مرجعية واضحة لحدود         
  ".الذهاب في مرحلة ما الى الخيارات الفلسطينية االخرى

صـائب  أن  ،شـرف الهـور   أنقالً عن مراسلها  غزة   من 20/4/2011 القدس العربي، لندن،     وأضافت  
ان القيادة الفلـسطينية لـم تتلـق        ' القدس العربي 'عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكد لـ         

  .1967تأكيدات من اللجنة الرباعية تفيد بأنها ستعترف بدولة فلسطينية على حدود العام 
  

  ون تقرير غولدستاءبإلغمجلس الشيوخ  ةطالبمتستنكر  بمنظمة التحريرلعالقات ادائرة  .7
 استنكرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير قرار مجلس الشيوخ األميركي الذي طالب              :رام اهللا 

الخاص بجرائم الحرب بحق المدنيين التي ارتكبها جيش االحتالل         ' غولدستون'األمم المتحدة بإلغاء تقرير     
  .في قطاع غزة قبل عامين
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حفي، اليوم الثالثاء، المواقف األمريكية الحالية تـشجيعا واضـحا لـسياسة           واعتبرت الدائرة في بيان ص    
االستيطان والعدوان وارتكاب جرائم القتل التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، ما ينـاقض               

  .المواقف األمريكية المعلنة برفضها لقتل المدنيين في شتى أنحاء العالم
 19/4/2011، )وفا(لفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ا

  
  " إسرائيل"حكما بإعدام عميل لـالمحكمة العسكرية في غزة تصدر  .8

أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة، أمس، حكما باإلعدام علـى شـخص أديـن               )ب.ف  .ا  (
كمت المحكمـة   ح"، وفقا لوزارة الداخلية المقالة التي قالت على موقعها االلكتروني           "اسرائيل"بالتخابر مع   

من سكان مدينة غزة، باإلعدام رميـا بالرصـاص         ) ش .ع(على المتهم   ) الثالثاء(العسكرية العليا بغزة    
من قانون العقوبات الثوري الفلـسطيني لعـام        ) أ/88(بتهمة الخيانة وتهمة التدخل في القتل بداللة المادة         

  ". مت علناهذه األحكام صدرت وجاهيا وباإلجماع وافه"وتابعت ان ". 1979
 20/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  هامعبر رفح يسير وفق آلية مؤقتة لحين استقرار ولن تتخلى عن ملف المصالحة مصر: الزهار .9

 محمود الزهار القيادي في حركة حماس نية القيادة المصرية التخلي عن ملف المصالحة .دنفى : غزة
 تفضل أن تستضيف مصر المصالحة دون لعب دور الفلسطينية وإسناده لسوريا، مؤكداً أن حماس باتت

  ".كي ال تتحمل هي مسؤولية فشلها"الوساطة فيها؛ 
موال مختلف تماما عن ) دماغه(وقال الزهار عبر لقاءاتنا مع اإلخوة المصريين اتضح لنا أن لعباس في 

 ونحن لسنا في وهو يريد فقط أن يأتي لغزة في زيارة إعالمية ألسباب يريدها هو،.. إطار المصالحة
  ".صدد الحديث عنها اآلن

أعرب الزهار عن اعتقاده من أن زيارة عباس التي أعلن عنها األخير قبل التصعيد الصهيوني منتصف و
عباس يريد أن يبدأ الحوار في :  قائال وتابع،مارس الماضي، بأنها في غير إطارها المعلن المصالحة

كاً تحت وطأة االحتالل حيث سيستغل األمر ليفرض علينا ما الضفة الغربية، وهذا ما نرفضه لكونه تحر
  .يريده هو

وباإلشارة إلى تهديدات الكيان بمواصلة عدوانه على غزة، وما تناقلته بعض الوسائل اإلعالمية عن 
وجود دولة االحتالل بذاتها تهديد للشعب : "تأجيل الهجوم الصهيوني لما بعد عيد الفصح، أوضح الزهار

  ".، وهم يجعلون رزقهم بأنهم يشنون حروبا على الفلسطينيينالفلسطيني
تستغل الفترات ذات األبعاد الرمادية في السياسة العربية كما هو الحال في مصر، " إسرائيل"مبينا أن 

كان هناك اتصاالت باألتراك : "لكنه استدرك. وأيضا حالة التواطؤ الغربي واألمريكي؛ لتنفيذ مؤامراتها
، "ربية وبمصر وبجهات دولية وباألمم المتحدة في الفترة السابقة؛ إليقاف العدوان اإلسرائيليوالجامعة الع

وليس الستجداء وقف إطالق النار، وهدفت "مبينا أن هذه االتصاالت مستمرة وكانت من باب القوة، 
  ".أيضا لحشد التأييد لبرنامج المقاومة الفلسطينية

زيارتنا جاءت لمناقشة الوضع الفلسطيني على : " قال الزهاروحول تقييمه لزيارته األخيرة لمصر،
، مشيرا إلى أن آخر جدول أعمال زيارتهم كان "المستوى الداخلي، وعلى مستوى العالقات مع مصر

  . لإلمام األكبر لألزهر الشريف، ولمؤسسة األهرام اإلعالمية
الزيارة : "صري نبيل العربي بالقولوأوضح أن األثر اإليجابي لزيارة وفد حماس لوزير الخارجية الم

كذلك توقع ". كانت إيجابية؛ حيث طرحنا فيها كثيرا من القضايا، ولدينا تفاؤل بتجاوب مصري فعال معها
القيادي في حركة حماس مشاركة فعالة لألزهر الشريف في القضايا الداعمة للشعب الفلسطيني خالل 
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عالم المصرية مع القضية الفلسطينية والقطاع سيتغير لصورة الفترة المقبلة، مؤكداً أن تعاطي وسائل اإل
  .إيجابية

المعبر "وحول معبر رفح أشار الزهار إلى أن المعبر يعمل حالياً بآلية اتُفق عليها مع المصريين مؤقتا، 
في مرحلة مؤقتة كالتي تعيشها مصر من حيث الحكم العسكري والحكومة المؤقتة، ولكن حتى ال يكون 

 مسافر عبر المعبر، حيث يرد بالقبول أو 300تماما، اتفقنا على آلية بأن يقدم كشف يومي بـمغلقا 
لكنه أوضح أن وضع قانون الرفض أو المنع للمسافرين من القطاع غير واضح ".  ساعة48الرفض بعد 

تطيعون وعبر حواراتنا أوضح اإلخوة المصريون أنهم ال يس"السبب حتى اللحظة لدى المصريين أنفسهم، 
، لكنه أكد أن من "حاليا تغيير هذا القانون، وسيعمل به في الوقت الحالي إلى أن تحل هذه القضية تماما

وستبقى سياسة المصريين على المعبر .. واآلن هو غير موجود"كان يمنع السفر هو جهاز أمن الدولة، 
  ". التي أدت للمنعمعموال بها كما هي إلى أن ينشأ جهاز أمني جديد، أو تراجع األسباب

  20/4/2011الراية، الدوحة، 
  

  لبدء بحوار وطني شامللقدم للقيادة المصرية رؤية جديدة  تالديمقراطيةالجبهة   .10
 الديمقراطيةالجبهة "عضو اللجنة المركزية لـ، أن القاهرةمن  20/4/2011الحياة، لندن، نشرت 

جبهة قدمت للقيادة المصرية رؤية جديدة ال" النقاب عن أن ، زياد جرغون كشف أمس"لتحرير فلسطين
  ."من أجل البدء بحوار وطني شامل إلنهاء حال االنقسام
قدم المبادرة خالل لقاءات منفصلة جمعته مع األمين "وقال جرغون إن األمين العام للجبهة نايف حواتمة 

  . في القاهرة"بل أيامالعام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري نبيل العربي ق
دعوة مصر أوالً لكل الفصائل لحوار شامل في أي مكان وإن كان غير "وأضاف أن المبادرة تنص على 

القاهرة، واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة النتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس 
  ."لى الورقة في أي مكانالوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي، وبعد ذلك التوقيع ع

 أن حواتمة اجتمع أيضاً مع وزير األمن القومي المصري اللواء مراد "الديموقراطية"وذكر بيان لـ
ال تفتح على «موافي، وذكر البيان أن الجانبين أكدا أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو 

ولية، فيما تواصل سياسة التوسع االستعماري في عملية سياسية تستند إلى مرجعية قرارات الشرعية الد
  .»القدس المحتلة والضفة الفلسطينية المحتلة، والحصار والعدوان على قطاع غزة والضفة

ان مصر أن نايف حواتمة أكد ب ،أشرف أبو الهولنقال عن  20/4/2011األهرام، القاهرة، وذكرت 
ة المسارات الفلسطينية ومنها عملية المصالحة نافياً وعدت الجبهة الديمقراطية بإستئناف جهودها على كاف

بأن مصر  . غزةفي الفصائل لممثلي حركة حماس في القياديصحة ما ذكره الدكتور محمود الزهار 
  . شامل وال استضافة حوار بين فتح وحماسفلسطينيغير مستعدة الستضافة حوار 

 التقى بها وفد الجبهة الديمقراطية أكدت التيية  القيادات المصرإن "األهرام" حواره مع فيوقال حواتمة 
 ستتابع حواراتها مع الفصائل وإنها الفلسطيني االنقسام إنهاء ملف في مصر ستتابع مجهوداتها أنله 

  . الحوار الشاملإنجاحالفلسطينية الكبرى وان مصر ستستأنف دورها من اجل 
 حتى اآلن مؤكداً تمسك الجبهة لسطينيالف فتح وحماس مسئولية فشل الحوار حركتيوحمل حواتمة 

.  سترفض العودة لحوار يبدأ من نقطة الصفروإنها القضية الفلسطينية في المصريالديمقراطية بالوجود 
 وقف الصراع بين فتح وحماس على السلطة والتركيز على مواجهة االحتالل االسرائيلى إلىودعا 

  . االستيطانيةوسياساته
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   سيشكل حكومة جديدة بمعزل عن مبادرته بعد عودته من الخارجس عباالرئيس: األحمد .11
 في تصريحات ،حماسحركة  القيادي في فتح ورئيس وفدها في الحوار مع األحمدقال عزام : بيت لحم

 الرئيس سيشكل حكومة جديدة بمعزل عن مبادرته بعد أن عبر الهاتف ، عيدأبو بها للزميل بسام أدلى
 لن تكون الحكومة لألحمد مازن والكالم أبوفي حال قبول حماس لمبادرة لكن و. عودته من الخارج

 حلها من اجل تشكيل حكومة وفقا لمبادرة الرئيس وبالتوافق مع أمامالجديدة برئاسة الدكتور فياض عائقا 
  .حماس
 من  تكون الحكومة الجديدة ذو طابع مهني وبنفس التشكيلة السابقة وبمشاركة من يرغبأن األحمدوتوقع 

  ". يدخل على خط المصالحةأنلم يطلب احد ":  األحمدوقال .القوى الفلسطينية
وكشف ان السلطة طلبت من تركيا دعم مبادرة الرئيس عباس ورحب وزير الخارجية التركي اوغلو 

مصر حتى االن مهتمة في ترتيباتها الداخلية ولم : وقال .بمرافقة ابو مازن لغزة في حال جرى االتفاق 
  . ورغم ذلك نحن على اتصال يومي بالقيادة هناكواإلقليميةغ للقضايا العربية تتفر

  قال االحمد ان القيادة الفلسطينية مستعدة للدخول في مفاوضات مع الجانب , وفي الملف السياسي
  

 والذي ينص على وقف االستيطان األوروبي في حال تمت الموافقة على البيان الثالثي اإلسرائيلي
  .67 غير شرعي ودولة فلسطينية على حدود واعتباره

  20/4/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  أفق المصالحةقرار عباس تشكيل حكومة جديدة في الضفة بسبب غياب : حسين الشيخ .12
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الثالثاء بأن قرار الرئيس أكد:  وليد عوض-رام اهللا 

 األفقكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سالم فياض جاء بسبب غياب الفلسطيني محمود عباس تش
 مبادرة بإفشالاتهم الشيخ حركة حماس و. 2007 االنقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام إلنهاء

 على أسبوع االنقسام، مؤكدا بأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فياض ستكون في غضون إلنهاءعباس 
 حماس حاولت نقل رعاية الحوار الفلسطيني الذي كانت تقوم به مصر في عهد أن إلى وأشار. حد قوله

 سورية لخدمة مصالح حماس إلى إشارة، في أخرى دولة إلىالرئيس المصري السابق حسني مبارك 
  . "الحزبية الضيقة"

  20/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

   أولويات المجاهدين أسر جنود صهاينة يجب أن توضع على سلممعادلة: البطش .13
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، على ضرورة أن تضع المقاومة الفلسطينية : غزة

معادلة أسر جنود إسرائيليين أمام أعينها وأعين مجاهديها ومن ضمن أولوياتهم من أجل تحرير جميع 
 .االحتاللالسنوات خلف قضبان أسرى الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم ممن أمضوا سنوات بل عشرات 

لن نهدأ للحظة حتى تحرير األسرى والوطن وهي قضيتنا التي من أجلها نحارب ونقتل شهداء في : "وقال
  ".سبيلها

  19/4/2011قدس برس، 
  

  "سوبارو" استخدام أجساد الفلسطينيين كدعاية لشركة تستنكر حماس .14
للسيارات على " سوبارو"حة إسرائيلية لشركة ن على صفياستنكرت حركة حماس، نشر القائم: رام اهللا
، صورة إعالنية يظهر فيها أحد المستوطنين وهو يقود سيارة سوبارو ويقوم بدهس "فيس بوك"موقع 

  .طفلين فلسطينيين من حي سلوان بالقدس المحتلة
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إن هذه المادة اإلعالنية تظهر مدى : نسخة عنه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل 
وأضافت الحركة أن  .عنصرية وتطرف المجتمع اإلسرائيلي ومستوطنيه والحقد األعمى تجاه الفلسطينيين

هذه المادة دليالً واضًحا على إرهاب المجتمع اإلسرائيلي بكل مكوناته،  لتصبح أجساد الفلسطينيين 
  .الصلبة مادة إعالمية ودعائية آللة العدو اإلجرامية 

  19/4/2011قدس برس، 
  

  بالدولة الفلسطينيةعتراف االالفوضى لمنع لتعميم  االحتالل  تحذر من لجوءحفت .15
 نبهت حركة فتح من لجوء حكومة االحتالل الستدراج العنف وتعميم الفوضى، لمنع العالم من :رام اهللا

وشدد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صدر  .االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
ن مفوضية اإلعالم والثقافة، على أن األشهر القليلة القادمة ستشكل منعطفا تاريخيا لقضية ونضال ع

الشعب الفلسطيني، مطالبا القوى الوطنية الفلسطينية الحية باليقظة والحذر من مخططات حكومة االحتالل 
لقيادة الفلسطينية، اإلسرائيلي، حيث ستحاول بشتى الوسائل قطع الطريق على الجهود الدبلوماسية ل

وتعطيل خططنا الرامية النتزاع اعتراف دولي من األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع 
  . بعاصمتها القدس، ومنعنا من تحقيق إنجاز مؤسسات الدولة67من حزيران 

  19/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"جانب لتبني حملة لمقاطعة شعث يدعو المتضامنين األ .16
 دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية، نبيل شعث، المتضامنين :رام اهللا

األجانب في فلسطين، إلى تبني حملة واسعة لمقاطعة إسرائيل والضغط على حكوماتهم لالعتراف 
ل استقباله وفدا تضامنيا فرنسيا، اليوم الثالثاء، وأوضح شعث، خال .بالحقوق الفلسطينية وإنهاء االحتالل

 الكفاح السلمي في مواجهة االحتالل يتطلب الضغط بوسائل سلمية من بينها بإتباعأن القرار الفلسطيني 
 حركة فتح حول المقاومة الشعبية، والحراك الدولي، وبناء إستراتيجيةالحصار والمقاطعة، موضحا 

   .مؤسسات الدولة
  19/4/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ

  
  حماس وفتح كلما اقتربتا ابتعدتا": معا" .17

 تعليقا على موضوع انجاز المصالحة الوطنية "معا"قال مسؤول كبير في حركة حماس، لـ: بيت لحم
لكن  انجاز المصالحة الوطنية باعتباره خيار ضروري وإلى أدعو وأنالقد بح صوتي " االنقسام وإنهاء

 تباين إلى واضحة إشارة، في " يبتعدانفأنهمامن بعضهما البعض ) حماس وفتح( كلما تقرب الطرفان
يجب استثمار قضية  ": وأضاف. االنقساموإنهاء حتى داخل حماس بخصوص المصالحة الوطنية اآلراء
 جديرة رىاألس قضية أن الفلسطيني لتوحيد الشعب الفلسطيني مجددا باعتبار األسير ويوم األسرى

  . ويجب ان تكون عامل توحيد للشعب الفلسطيني بكل قواهاألطرافباالحترام من قبل 
  20/4/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  امة للشعب اليهودي" إسرائيل"لن اتراجع عن االعتراف بـ: نتنياهو .18

 عن مطلبه أكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لن يتراجع:  رويترز-أ ف ب–القدس 
ان المستوطنات مسألة مهمة ال بد من حلها عبر «: ، وقال»امة للشعب اليهودي«باالعتراف بإسرائيل 

إن لب النزاع يبقى في «وتابع . »إال أن المستوطنات تُعتبر ثانويةً وليست في لب النزاع. التفاوض
  .»ي حدودالرفض الدائم للقيادة الفلسطينية االعتراف بالدولة اليهودية على ا
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وذكر نتانياهو شرطاً آخر للتوصل الى اتفاق سالم، هو الضمانات االمنية المتعلقة بحدود اسرائيل مع 
نحن بحاجة لوجود اسرائيلي طويل االمد على طول الحدود مع «: الدولة الفلسطينية المنشودة، وقال

  .الى اسرائيل» نحن بحاجة لحاجز مادي يمنع تسلل عمالء ايران. االردن
  20/4/2011الحياة، لندن، 

  
  نتنياهو يعرض خطّة غير واضحة لالنسحاب من الضفّة : يديعوت .19

اإلسرائيلية، أمس، عن أن رئيس » يديعوت أحرونوت«كشفت صحيفة :  يو بي آي- رويترز-أ ف ب
الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرح، خالل خطاب يتوقع أن يلقيه في الكونغرس األميركي الشهر المقبل، 
خطة لالنسحاب من الضفة الغربية، في محاولة لكبح اعتراف دولي في األمم المتحدة بدولة فلسطينية 

خطة إسرائيلية أحادية الجانب «وقالت إن نتنياهو سيطرح أمام الكونغرس . 1967على حدود عام 
ن، ما عدا إلخالء أجزاء من مناطق ب وج في الضفة، وتسليمها بصورة كاملة كمناطق أ إلى الفلسطينيي

الكتل االستيطانية الكبيرة ومعظم المستوطنات والمناطق التي ستعرف بأنها مهمة الحتياجات األمن 
  .»اإلسرائيلي

الحديث يدور حول خطة للمدى البعيد تمتد إلى خمس سنوات على األقل، «وأوضحت الصحيفة أن 
ة، وإقامة المدينة الفلسطينية الكبرى وستسمح إسرائيل خاللها بحرية تنقل للفلسطينيين بين مناطق الضف

  .»، وتخفيف كل نواحي الحياة المدنية التي تسمح بتطوير اقتصادي)الروابي(قرب رام اهللا 
وال أحد يعرف نسبة المناطق التي ستسلم للفلسطينيين «لكن الصحيفة رأت أن هذه الخطة غير واضحة 

غييرات عدة مثل تغير بنية التحالف الحكومي في فهذه العملية طويلة، وقد تحدث ت. بنحو أحادي الجانب
سيبدأ «وتابعت أنه . »إسرائيل، األمر الذي سيؤثر على حجم إخالء المستوطنات، هذا إذا ُأخليت أصالً

في تنفيذ الخطة خالل بضعة أشهر، لكنها قد تتسارع إذا قرر الفلسطينيون أنهم مستعدون للعودة إلى 
في خطاب سيلقيه » عرض هذه البطاقة«وقالت إن نتنياهو يعتزم . »دائممفاوضات مباشرة بشأن الحل ال

أمام مجلسي الشيوخ والنواب األميركيين في شهر أيار المقبل، وأنه ليس ثمة أدنى شك في أنه سيطرح 
  .الخطوة اإلسرائيلية األحادية الجانب على خلفية األوضاع في العالم العربي

  18/4/2011، االخبار، بيروت
  

   البيت القومي"إسرائيل"رة إسرائيلية ترحب بإعالن استقالل الدولة الفلسطينية لضمان بقاء مباد .20
 إسرائيليا عن ترحيبهم بإعالن استقالل الدولة الفلسطينية استنادا إلى حدود الرابع 17من المقرر أن يعلن 

 في المكان الذي ، وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد، الخميس،1967يونيو / من حزيران
كما من المقرر أن يوقع المشاركون  .في تل أبيب" شدروت روتشيلد"في " استقالل إسرائيل"أعلن فيه 

، وسيتم توجيه الدعوة للجمهور للتوقيع على 67على إعالن يرحب بإقامة دولة فلسطينية في حدود 
  .الوثيقة

هويته، وفي فلسطين قام الشعب في أرض إسرائيل قام الشعب اليهودي وصاغ "ويتضمن اإلعالن 
نحن الموقعين أدناه نطالب كل إنسان ينشد السالم والحرية لكل : "كما يتضمن". الفلسطيني وصاغ هويته

الشعوب أن يرحب بإعالن االستقالل الفلسطيني، وتقديم يد العون والعمل على تشجيع مواطني الدولتين 
  . التسويات المتفق عليها، و67على تحقيق السالم بينهما على أساس حدود 

قل عن أحد ونُ. وبحسب المبادرين فإن الهدف من هذه الخطوة هو طرح بديل حقيقي لسياسة الحكومة
بدل أن تكون إسرائيل هي الدولة األولى التي تمد اليد وترحب باالستقالل الفلسطيني "المبادرين قوله إنه 

 فحسب، وإنما من الممكن أن يؤدي إلى كارثة فهي تحاول محاربته، وهذا األمر ليس كارثة أخالقية
  .عملية تعزل فيه إسرائيل نفسها، وتتحول إلى دولة على شاكلة جنوب أفريقيا
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السلطة الحالية تمزق إعالن االستقالل، وتدوسها في الكنيست، ولذلك "وبحسب أحد المبادرين أيضا فإن 
ستقالل إسرائيل تحاول محاربة االستقالل ونفس الحكومة التي تدمر ا.. فيه تدوس على دولة إسرائيل

نحن نرى في إعالن االستقالل الفلسطيني انتصارا تاما إلعالن . الفلسطيني وجر المنطقة إلى كارثة
  ".االستقالل اإلسرائيلي

الصهيونية ترى "ونقل عن البروفيسور يهودا باوتشر قوله إنه ينطلق من وجهة نظر صهيونية، وأن 
ى البيت القومي لليهود مع غالبية يهودية، مثلما يحلم بذلك اليسار والمركز واليمين هدفها في الحفاظ عل

استمرار االحتالل يلغي الصهيونية، ما يعني شطب إمكانية أن "وأضاف أن ". في الصهيونية الكالسيكية
ية الحكومة الحال"وبحسبه فإن ". يكون شعب يهودي يعيش على أرضه مع غالبية مؤكدة واعتراف دولي

 تحقيقا لقومية يهودية 67يرى في إقامة دولة فلسطينية في حدود "، وأنه "غير صهيونية بشكل واضح
  ".حقيقية تعيش بسالم مع محيطها ومع المجتمع الدولي

  20/4/2011، 48موقع عرب
  

   حتى ال يقدم تنازالتنتنياهو حشد القوى وراء الى  اإلسرائيلياليمينيدعو :  كاتسيسرائيل .21
توجه الوزير يسرائيل كاتس، أحد المقربين جدا من نتنياهو، بالدعوة إلى القوى :  نظير مجلي- تل أبيب

  .السياسية واإلعالمية في إسرائيل أن تتحد وراء الحكومة وتقويها حتى تصمد في وجه هذه الضغوط
، نهاية في واشنطن) النواب والشيوخ(إن نتنياهو يعد لخطاب مهم أمام مجلسي الكونغرس : وقال كاتس

، لكن هذه »مبادئ عملية السالم التي يتفق عليها غالبية اإلسرائيليين«المقبل، سيطرح فيه ) أيار(مايو 
الذي يمارس الضغوط علينا لكي نقبل بإمالءات ال تناسب مصالح إسرائيل «المبادئ قد ال تعجب العالم 

قي على إسرائيل قوية في وجه تب«؛ لذلك دعا إلى مواجهة هذه الضغوط بوحدة صف حقيقية »األمنية
  .»العواصف

لكن رئيس المجلس العام لحزب كديما المعارض، حاييم رامون، رد دعوة كاتس وقال، في تصريحات 
إنهم يحسبون أن العملية «إن التوجه المبدئي لرئيس الحكومة، نتنياهو، ورفاقه هو توجه خاطئ : إذاعية

ب مرغمين، وينسون أن السالم هو مصلحة إسرائيلية عليا، السلمية الجادة هي خدمة يقدمونها إلى الغر
أنا ال أفهم أصال لماذا يسافر رئيس الوزراء إلى «: وأضاف رامون. »أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا

إن الجهة األهم في هذه الخطة هي الشعب اإلسرائيلي والشعب ! واشنطن لكي يطرح خطة سالم
شنطن؛ لذلك عليه أن يعد مقترحات جدية فعال وأن يطرحها هنا في الفلسطيني، وكالهما هنا وليس في وا

  .»إسرائيل قبل السفر وراء البحار إلى العاصمة األميركية
  20/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سرائيلية تزعم اعتقال استرالي يعمل لصالح حماس اإلاألمنيةاألجهزة  .22

مواطنا , في مدينة اللد" مطار بن غوريون"ًرا في زعمت األجهزة األمنية االسرائيلية أنها اعتقلت مؤخ
  ". حماس"استراليا من أصل فلسطيني تنسب اليه محاولة التجسس لصالح حركة المقاومة اإلسالمية 

أنه يستدل من الئحة االتهام , في عددها الصادر صباح اليوم االربعاء" يديعوت احرونوت"وقالت صحيفة 
 47" (إياد رشيد أبو عرجة"زية في بيتح تكفا، أن المواطن األسترالي التي قدمت ضده في المحكمة المرك

بعد أن تلقى تعليمات من حركة حماس بالتقاط صور لمواقع مختلفة والبحث , حاول دخول البالد) سنة
عن أجهزة تستخدم للتشفير والتصوير وتوجيه الصواريخ، إضافة إلى إقامة عالقات تجارية مع شركات 

قد التقى عناصر من حماس في سوريا، حيث شارك أيًضا " أبو عرجة"مت الصحيفة أن وزع .اسرائيلية
  .بتدريبات على استخدام األسلحة النارية

  20/4/2011، 48موقع فلسطينيو 
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  تدريبات عسكرية أمريكية ـ إسرائيلية بهدف ضم قوات البلدين ضمن كيان عسكري واحد  : مصادر .23

أن دوائر اللوبي عن مصادر إسرائيلية، ' يديعوت أحرونوت'حيفة صذكرت : الناصرة ـ زهير أندراوس
اإلسرائيلي المعنية بالعالقات األمريكية ـ اإلسرائيلية، تتوقع بأن الفترة القادمة سوف تشهد نقلة نوعية 
جديدة في طبيعة وخصوصية هذه العالقة، وفي هذا الخصوص أشارت المصادر الوثيقة الصلة 

 الرفيع المستوى دنيس روس، بأن التطور الجديد سوف يتضمن تعميق التدريبات بالدبلوماسي األمريكي
العسكرية األمريكية ـ اإلسرائيلية المشتركة بما يؤدي إلى انضمام قوات البلدين ضمن كيان عسكري 

هذا، وأضافت ). قوة المهام الخاصة المشتركة(واحد يعمل خالل فترات الحرب على غرار نموذج 
ادر العسكرية األمريكية واإلسرائيلية المتطابقة بأن النقلة النوعية الجديدة في عالقات تسريبات المص

التعاون العسكري األمريكي ـ اإلسرائيلي قد جاءت على خلفية تفاهم وزير الدفاع األمريكي األخيرة مع 
إلى إسرائيل، نظيره وزير األمن اإلسرائيلي الجنرال إيهود باراك، وذلك خالل زيارة غيتس األخيرة 

: وأكدت المصادر بأن أجندة لقاء غيتس ـ باراك قد تضمنت تفاهماً إسرائيلياً ـ أمريكياً حول اآلتي
التطورات والتحديات الجديدة المتوقعة في مسارح المواجهات العسكرية الشرق أوسطية، ملف البرنامج 

يلية، التطورات العسكرية الجارية النووي اإليراني، األوضاع األمنية على طول خطوط الحدود اإلسرائ
وأشارت المعلومات إلى أن الجنرال إيهود باراك، قد تفاهم مع غيتس لجهة التأكيد على . حالياً في ليبيا

حصول خصوم إسرائيل : أن التحديات األمنية الجديدة التي تواجه أمن إسرائيل سوف يتمثل أبرزها في
 المتطرفة التي تستخدم العنف المرتفع الشدة، القدرات النووية على التكنولوجيات المتطورة، تزايد القوى

هذا، وكما هو واضح بالنسبة . والصاروخية، إضافة إلى وجود الدول الفاشلة، والدول الداعمة لإلرهاب
لرموز اللوبي اإلسرائيلي فإن التعاون األمريكي ـ اإلسرائيلي في مجال تبادل المعلومات االستخبارية، 

 المالية والعسكرية والدعم السياسي الدبلوماسي لم تعد أموراً كافية ألمن إسرائيل، وبالتالي والمساعدات
فإن بناء قوة المهام الخاصة المشتركة األمريكية ـ اإلسرائيلية سوف يمثل حصان الرهان الجديد ألمن 

    .  إسرائيل، كما أكدت المصادر السياسية واألمنية في تل أبيب
  20/4/2011، لندنالقدس العربي، 

  
   خطّة الجيش اإلسرائيلي للسنوات الخمس المقبلة" حلميش: "اإلسرائيليالتلفزيون  .24

كشف المراسل العسكري في القناة العبرية العاشرة في التلفزيون : الناصرة ـ زهير أندراوس
قبلة، والتي يطلق اإلسرائيلي، أور هيلر، النقاب عن تفاصيل خطّة الجيش اإلسرائيلي للسنوات الخمس الم

. التي شارفت على االنتهاء) تفن(، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستحل مكان خطّة )حلميش(عليها اسم 
وتعرض الخطة لمجموعة من المحاور في سياق التهديدات التي تواجه إسرائيل إلى جانب تطوير 

القدرات العسكرية للجيش اإلسرائيلي .  
لخطة موقع إسرائيل اإلستراتيجي الحالي في الشرق األوسط وسط وبحسب المراسل العسكري تلخص ا

االضطراب الحاصل في المنطقة، وخصوصاً إثر تغير النظام في مصر والتأثير الذي سيخلفه على 
الجيش اإلسرائيلي وبنيته، حيث تُقدر الخطة انعدام الثقة مع مصر وتحول سيناء إلى مشكلة فعلية، إال أنه 

وقال المراسل أيًضا، . ع أن تتضمن الخطة أي تغييرات رئيسية جراء التطورات المصريةمن غير المتوق
اعتماًدا على مصادر أمنية رفيعة في الدولة العبرية إن التهديدات التي ستُواجهها إسرائيل في السنوات 

الشمالية القادمة منبعها إيران ويليها حزب اهللا وسورية وحماس في قطاع غزة، مع اعتبار الجبهة 
وساق قائالً إن الخطة . جبهة الحرب األساسية وهو ما تم إعداد الخطة بناًء عليه) سورية وحزب اهللا(

رجحت حدوث تصاعد في التهديد األمني على إسرائيل، واحتمال حصول مواجهة متعددة الجبهات في 
در ذاتها، إن إسرائيل ستزيد وتطرق هيلر إلى اإلعداد العسكري، حيث قال، نقالً عن المصا. 2011العام 
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الموجودة حالياً في ترسانتها وستستلم البطارية األولى ) حيتس(من عدد الصواريخ االعتراضية من نوع 
  . 2013المعدة العتراض الصواريخ متوسطة المدى بحلول العام ) رمح داوود(من نوع 

حول إمكانية استالم )  تطوير األسلحةهيئة-رافائيل(عالوة على ذلك، يعمل الجيش اإلسرائيلي مع شركة 
، وثالث بطاريات أخرى ستُسلّم مع نهاية 2011في نهاية العام ) القبة الحديدية(البطارية الثالثة من نوع 

مضافًا إلى ذلك، سيواصل الجيش اإلسرائيلي جهوده للحصول على حاملة الجند المدرعة . 2012العام 
باإلضافة إلى قدرات جديدة لكتائب المشاة ما يجعل الجنود ) 4مركافا ال(المبنية على هيئة دبابة ) نمير(

 التي يشغلها ونشرها في MLRSكما بحث سالح المدفعية عن زيادة عدد بطاريات . أكثر فتكاً في القتال
 تُعد نظاماً متعدداً إلطالق الصواريخ وله MLRSالجوالن العربي السوري المحتل، الفتًا إلى بطاريات 

كما أشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي . ات طويلة وقدرة فتاكة عالية ودقة إصابة عالية المستوىمدي
، خطة جديدة متعددة السنوات تهدف لوضع دفاعات للبنية التحتية 2012 سيصوغ في العام القادم

نها تعمل على العسكرية الهامة التي قد تتعرض لهجمات انترنت مستقبلية من بلدان كإيران التي يعتقد بأ
تبحث البحرية اإلسرائيلية عن إمكانية تصنيع سفينتين : وأردف قائالً. الحصول على هكذا قدرات

جديدتين بناًء على تصميم ألماني في حوض بناء السفن في إسرائيل، مشيًرا إلى أنّه في األشهر المقبلة، 
 ما إذا كانت البحرية اإلسرائيلية سيتوجب على رئيس هيئة األركان الفريق بني غنتس أخذ القرار حول

لقد صدق على امتالك السفينتين في العام . ستتلقى الميزانية من أجل شراء سفينتي صواريخ جديدتين
 قبل الخطة الحالية، قال المراسل هيلر، لكن جراء الثمن الباهظ للسفينة في الواليات المتحدة علّق 2007

ة بما سلف، أكّد وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود باراك، بأنه على صل. الجيش الصهيوني عملية الشراء
ليس من الصواب الدخول في مواجهة كاملة مع الفلسطينيين، وأن األمر طالما لم يستدع ذلك، فلن يخطو 

وأوضح باراك بأن إسرائيل إذا . مثل هذه الخطوة التي تحتاج إلى قوات ضخمة تكون على جاهزية عالية
  ).الرصاص المصبوب(زة فسوف تقوم بأكثر مما قامت به خالل عملية أرادت احتالل غ

  20/4/2011، القدس العربي، لندن
  

   تخشى شن العدوان الشامل على غزة "إسرائيل":  رفيعةعسكريةمصادر  .25
أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية رجحت ' جيروزاليم بوست'كشفت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس

. لنزاع مع حماس، وأن ال يستمر وقف إطالق النار على الحدود مع قطاع غزة لفترة طويلةبأن يتفاقم ا
إن جبهة المواجهة بين إسرائيل وحماس وغيرها من : ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله

أشارت مصادر والجماعات الفلسطينية المسلحة ستُنقل إلى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، 
ة أن تل أبيب معنية بتحقيق هدنة مع حركة حماس حالياً، لوقف المعارك على تلك الجبهة، ولكن إسرائيلي

 وألمحت المصادر إلى أن ذلك ال يلغي حقيقة أن هناك خالفاً إسرائيلياً في الرأي حول .مع شروط جديدة
عيد الحالي بذات شن حرب واسعة على القطاع، أو استمرار التص: الخيار األول: خيارين ال ثالث لهما

الصيغة إلى ما ال نهاية، بهدف إضعاف حماس، ألن العالم العربي منشغل في أموره الداخلية، وثوراته 
يتمثل : الخيار الثاني. الشعبية، ولن يستطيع متابعة ما يجري ضد القطاع، وهي فرصة سانحة إلسرائيل

ضع في المنطقة بأكملها، ومؤيدوه األكثر في التوصل إلى هدنة قد تستمر لسنة أو ألشهر، حتى يستقر الو
تأثيراً ونفوذاً، فيقولون أن الثورات ضد األنظمة العربية، قد تتحول ضد أي هجوم إسرائيلي على القطاع، 

ويرى هؤالء بأن إسرائيل ليست . وتحويل العرب تجاه ثوراتهم نحو إسرائيل، وهو ليس من صالحها
، وما هي تداعياتها، وقد تتوسع لتشمل جبهات أخرى، لذلك جاهزةً لخوض حرب ال تعرف كيف ستتطور

  عليها التريث واالستعداد أفضل للمستقبل، 
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موضحين بأن من المهم القيام بين الفينة واألخرى بشن هجوم عسكري محدود عبر سالح الجو، لمنع 
 على حد حماس من تعزيز قوتها الصاروخية، وضرورة إبقائها في حالة استعداد وترقب وانتظار،

    . تعبيرهم
  20/4/2011، القدس العربي، لندن

  
   في حالة تأهب خشية من عمليات تفجيرية في عيد الفصح"إسرائيل" .26

أعلن الجيش اإلسرائيلي وسائر أجهزة األمن حالة تأهب واسعة، منذ أمس وطيلة أيام عيد : تل أبيب
تنفيذ عمليات إرهاب فلسطينية داخل خطر «الفصح العبري أواسط األسبوع القادم، وذلك بدعوى مواجهة 

  .»المدن اإلسرائيلية أو تنفيذ اعتداءات من وراء الحدود
وقال قائد قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، العقيد بمرود ألوني، إن هناك محفزات عالية 

من جانبه . ائيلية عاليةلدى التنظيمات الفلسطينية المسلحة لتنفيذ عمليات تفجير وهذا يحتاج إلى يقظة إسر
  .أعلن الجيش عن حالة تأهب في الحدود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع قطاع غزة وسيناء المصرية

  20/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بورسودان استهدفت مهرب أسلحة لغزة غارة: يديعوت .27
حتالل اإلسرائيلي قبل إن الغارة التي شنتها طائرات اال" يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة : القدس

أنه يهرب " إسرائيل"أسبوعين على سيارة شرق السودان استهدفت السوداني عيسى هداب الذي تزعم 
  .األسلحة لغزة

، حيث استهدفت طائرات 2009وبينت الصحيفة أن هداب كان نجا من غارة جوية إسرائيلية سابقة عام 
ا حملت أسلحة مهربة إلى القطاع عبر السودان أسفرت أنه" إسرائيل"االحتالل وقتها قافلة شاحنات ادعت 

يذكر أن الغارة األخيرة التي استهدفت سيارة هداب قرب بور سودان أسفرت  . شخًصا119عن مقتل 
   .عن مقتله مع سائقه الشخصي أحمد جبريل

  20/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  
  

  هر فيها مستوطن يدهس طفلين فلسطينيين  سوبارو يظسيارة  يصممون دعاية لاسرائيليون .28
وهي صفحة صهيونية باللغتين اإلنجليزية والعبرية على " subaro"نشر القائمون على صفحة : القدس

، صورة إعالنية يظهر فيها أحد المغتصبين وهو يقود سيارة من "فيس بوك"موقع التواصل االجتماعي 
  .ن بلدة سلوان في القدس المحتلةطراز سوبارو، ويقوم بدهس طفلين فلسطينيين م

  .."!!سنرى من سيقف أمامك: "وكتب مصمم الصورة اإلعالنية فوق شعار سيارة سوبارو بالعبرية
  19/4/2011، الرسالة، فلسطين

  
   عائالت مقدسية عشرأوامر إخالء .29

لقدس  عائالت مقدسية من حي الشيخ جراح با10قامت مؤسستان استيطانيتان بتسليم : ).ب.ف.وام، ا(
 "موسكوفيتش وشيبالي"وقام عدد من المستوطنين من مؤسستي . المحتلة، أمس، أوامر إلخالء منازلهم

 المقدسيين منه إال أن صاحب المنزل أصحابهااالستيطانيتين باقتحام أحد المنازل المهددة بغية إخراج 
  .ن من المنزلاستطاع بمساعدة عدد من الفلسطينيين الذين هبوا لنجدته من طرد المستوطني

  20/4/2011الخليج، الشارقة، 
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   دوالر لمشروع ترميم مركز يبوس الثقافي في القدسألف 25 يقدم فلسطينبنك  .30
 دوالر أميركي لمشروع ترميم مركز يبوس ألف 25قدم بنك فلسطين مساهمة مالية بقيمة : رام اهللا
لحفاظ على التراث والثقافة الفلسطينية  مسؤوليته المجتمعية لإطاريأتي ذلك في . مؤسسة يبوس/ الثقافي

  .ودعم مؤسساتها في مدينة القدس
  20/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  صابات في بورينوأربع إ... الخليل انتشاره في يعززاالحتالل  .31

 مواطنين بجروح والعشرات بحاالت اختناق في هجوم أربعةصيب أ : وفا– الحياة الجديدة -محافظات 
  . على قرية بورين بمحافظة نابلس"براخا"ته مجموعة من مستوطني مستوطنة مسلح شن

 في المحافظة وداهمت منطقة بيت عينون كما نصب جيش إجراءاتهاوفي الخليل كثفت قوات االحتالل 
 على جسر حلحول  عسكرياًاالحتالل العديد من الحواجز العسكرية في المحافظة، حيث نصب حاجزاً

  .، أوقف خاللها المركبات مخيم الفوار، ومدخل بلدة الظاهرية جنوباًوحاجزين على مدخل
  20/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اعتداءات إسرائيلية على صيادي غزةيرصدونمتضامنون  .32

 جانب عدد كبير إلىيعتزم متضامنون أجانب في غزة اإلبحار اليوم بقارب تضامني :  حامد جاد-غزة 
 تمكين المتضامنين األجانب من إلىتي ستنطلق من ميناء غزة ضمن فعالية تهدف من مراكب الصيد ال

  .رصد وتوثيق االنتهاكات التي تقترفها زوارق االحتالل بحق الصيادين الفلسطينيين
إن "قال الناشط في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وأحد القائمين على إطالق القارب خليل شاهين و

 لحماية ودعم الصيادين الفلسطينيين، وكسر الحصار البحري اإلسرائيلي المفروض إطالق القارب يهدف
وأوضح أن المتضامنين سيتولون بصورة شبه يومية حماية الصيادين بالتعاون مع مجموعة ". على غزة

  .مؤسسات حقوقية إسبانية وجمعية الصيادين في ظل ما يعانون من تدهور خطير ألوضاعهم
  20/4/2011الغد، عمان، 

  
  االحتالل يجبر األسيرات على لبس الزي البرتقالي .33

أجبرت إدارة سجن الشارون اإلسرائيلي، األسيرات على خلع الجلباب وارتداء مالبس السجن البرتقالية، 
وتم ذلك من قبل إدارة معبر الرملة في أثناء توجههم للمحاكم، كما تم مصادرة األطعمة واألغطية التي 

 منع إن إدارة السجن قررت أيضاً: "19/4دي األسير في بيان صحفي، الثالثاء وقال نا. بحوزتهن
األسيرات من اصطحاب أي شيء معهن أثناء لقاء محاميهن حتى الورقة والقلم، والتي منها أوراق 

وأكد محامي النادي فوزي شلودي، والذي التقى األسيرات، أن إدارة سجن ". قانونية مثل الئحة االتهام
تنفيذ العقوبات بدأ منذ أول أمس، "وأوضح شلودي أن . فرضت عقوبات جديدة على األسيراتهشارون 

بعد أن أرجعت األسيرات وجبات طعام، وتمثلت العقوبات برفض جميع طلبات األسيرات خالل شهر 
  ". الفورة"الجاري، كما قلصت مدة الخروج إلى ساحة السجن ) أبريل(نيسان 

  19/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   في سجن إسرائيلياألسرى علىاعتداءات  .34
 وليلة أمس في ساعة متأخرة من الليلة فجر "ايشل" في سجن 10شهد قسم رقم :  إبراهيمماهر - غزة
 وحراس السجن، الذين اعتدوا أسيراً 140، مواجهات عنيفة بين األسرى البالغ عددهم أمس من أول

 بأنها تلقت اتصاالت )حسام(أفادت جمعية األسرى والمحررين و .عليهم بالهراوات والعصي الكهربائية
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هاتفية من األسرى، أكدت أن المواجهات وقعت عندما شرعت إدارة السجن بعملية تفتيش استفزازية 
  .مذلة، وصلت إلى التفتيش العاري، فتصدى لهم األسرى ليتطور األمر إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين

 أنهم بدأوا األسرىكما أعلن  .سرى من الزيارة لمدة شهر كاملاألسجن بحرمان الوإثر ذلك، قامت إدارة 
  .، احتجاجا على تعرضهم للضرب على أيدي حراس السجنأمسباتخاذ خطوات احتجاجية منذ 

  20/4/2011، البيان، دبي
  

   عن أسير أنهى محكوميتهاإلفراجتأجيل  .35
ر طارق برهان هالل من مدينة قلقيلية شمال أجلت إدارة سجن النقب الصحراوي اإلفراج عن األسي

وكان األسير طارق قد أنهى مدة محكوميته البالغة . الضفة الغربية؛ بسبب حلول عيد الفصح اليهودي
  .ثماني سنوات األحد الماضي

  19/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   2010خالل  طفل 1000 نحو اعتقلاالحتالل  .36
ي في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، أن قوات االحتالل استهدفت خالل  أكد الفرع الفلسطين:رام اهللا

من % 90 منهم، مشيرة إلى أن نحو  كبيراًاعتداءاتها ضد الفلسطينيين األطفال القاصرين واعتقلت عدداً
ل وقالت الحركة في بيان صحفي، إن قوات االحتال .األطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب بأشكاله المختلفة

 طفل فلسطيني، تركزت غالبيتها في مدينة القدس المحتلة وفي 1000، باعتقال نحو 2010قامت، خالل 
،  أسيرا213ً حوالي 2010 منهم حتى نهاية المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، وبقي محتجزاً

 القانونية في وأوضح منسق الوحدة .2011 مارس / مع نهاية شهر آذار أسيرا226ًليرتفع العدد إلى 
 700أن سلطات االحتالل تقاضي كل عام نحو "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال المحامي إياد مسك، 

  ".طفل من الضفة الغربية في محاكم االحتالل العسكرية بعد اعتقالهم واستجوابهم واحتجازهم
  19/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   2011  فبراير/شباطحتى نهاية  ن االحتالل في سجو طفال221ً": اليونيسيف" .37

يقبعون في السجون ) عاما17ً-12من الفئة العمرية  ( فتى فلسطينيا221ً، بأن "اليونيسيف"أفادت منظمة 
فبراير الماضي، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة في عدد األطفال / اإلسرائيلية حتى نهاية شهر شباط

يناير / كانون الثاني(وبين التقرير أنه تم خالل فترة التقرير  .منذ خمسة أشهرالمحتجزين للمرة األولى 
 حالة إساءة معاملة وتعذيب ألطفال فلسطينيين أثناء االعتقال والتحقيق 36توثيق ) 2011فبراير  /وشباط

  . واالحتجاز على يد سلطات االحتالل وفي بعض الحاالت أدى ذلك إلى التعذيب
ثة أطفال قتلوا خالل الفترة نفسها، اثنين منهم في غزة وآخر في محافظة الخليل، فيما وأشار إلى أن ثال

" ج" في منطقة  مبنى فلسطينيا96ًإن سلطات االحتالل هدمت : "وأضاف.  آخرون لإلصابة64تعرض 
 83م  منازلهم، بمن فيه شخصا175ً، ونتيجة ذلك، فقد  منزال32ًمن أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك 

، ألضرار أخرى نتيجة الهدم، والذي  طفال140ً آخرون، بمن فيهم  شخصا260ً، كما تعرض طفالً
ووثق التقرير خمسة اعتداءات على المدارس خالل فترة ". تسبب بتهجير مجتمعات وتهديد موارد الرزق

ل في مدرسة إعداده، ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل أصدرت أمرا بهدم خيمة تستخدم لألطفا
  .النبي صموئيل، وأمرا بوقف أعمال البناء في مدرسة بقرية الرماضين بمحافظة الخليل

  19/4/2011، موقع فلسطين أون الين
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  معرض في رام اهللا يوثّق حياة األسرى في سجون االحتالل .38

ورسومات  معرضاً لمجسمات ، تهتم بقضايا األسرىوالتي ،نظمت لجنة األسرى في رام اهللا: ).ب.ف.ا(
وكالة لجنة لالوقالت عطاف عبد الوهاب أمينة سر  .أرسلها معتقلون إلى ذويهم خالل سنوات اعتقالهم

مقتنيات هذا المعرض ليست للبيع، وقمنا بتجميع ما لدى عدد قليل من أهالي األسرى في " :فرانس برس
  ."ة يوم األسير الفلسطينيمدينة رام اهللا من مقتنيات أرسلها األسرى لنعرضها أمام العالم لمناسب

 عاماً، إضافة إلى 34ومن بين المقتنيات المعروضة مجسم لبرج ايفل الشهير صنعه أحد المعتقلين قبل 
أشغال يدوية ومطرزات صنعتها نساء فلسطينيات معتقالت في سجون االحتالل إضافة إلى سالسل 

 صنعت بدقة متناهية، وتعرض أيضاً مجسمات لسفن شراعية. صنعت من عجم حبات الزيتون
 شائكة، داخل رسم لخارطة فلسطين وكتب بأسالكومجسمات لقبة الصخرة، وأحيطت هذه المجسمات 

  ."لألسرىالحرية "داخل الخريطة 
  20/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  المقاومة الحقيقية والواعية هي الكفيلة بالرد على االحتالل:  قاسمالستارعبد . د .39

 إن تمادي االحتالل ،الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد . قال د:نابلس
، هو عمل مريح لالحتالل، ألنه األعيادوالمستوطنين في ممارساتهم وإغالق الضفة الغربية وخنقها في 

ني وأضاف قاسم في تصريحات صحفية له إن الرد الفلسطي ".ال يجد الرد والتحدي المناسب لممارساته"
هو ما يريح  "اإلنسان ومؤسسات حقوق األمنبالشجب واالستنكار والتصريحات والتوجه لمجلس 

يعمل وفق مصالحه، "، وأكد قاسم على أن االحتالل "االحتالل ويجعله يتمادى في ممارساته التعسفية
المقاومة الحقيقية " على أن ، مشدداً"ونحن ال ينقصنا شتم العدو بل كيف نواجهه وأن نعمل وفق مصالحنا

  ".والواعية هي الكفيلة بالرد على االحتالل وليس المقاومة عبر مجلس األمن واإلعالم
  19/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  !والمالهي الليلية مسموحةفي الضفة دور القرآن ممنوعة :  لإلعالمالفلسطينيالمركز  .40

 استبدلت الضفة الغربية جدرانها التي كانت تتزين بآالف من  في مخطط واضح األهداف والمرامي:جنين
شهداء الشعب الفلسطيني واالستشهاديين األبطال، بصور للمغنيين والمغنيات " بوسترات"صور و

والحفالت الراقصة والمهرجانات الغنائية التي باتت تقام بشكل دوري بالضفة المحتلة، وبرعاية من 
  . األمنيةأجهزته وسلطة عباس وممثلين من سلطته

الكثير من المواطنين الفلسطينيين أشاروا إلى أن ما يحدث بالضفة هو سياسة مدروسة يشرف عليها سالم 
فياض وسلطة عباس، واعتبروا أن ما يحدث يدق ناقوس الخطر على مستقبل هذا الوطن، والمآل الذي 

من غرائب التحوالت بالضفة أن دور  "):ع.س( أحد المعلمين األستاذ قالو .يسعى هؤالء إليصاله إليه
المغترب وتساءل ". القرآن مغلقة وممنوعة، في حين أن المالهي الليلية مسموحة وبترخيص رسمي

أين صور الشهداء : " عند تجوله في مدينته جنين بعد غيابالقادم من األردن مستنكراً) س.أ(الفلسطيني 
أبدى كثير من المواطنين انزعاجهم الشديد لظاهرة و !.التي كانت تزين جدران مدن الضفة الغربية؟

افتتاح المزيد من محال بيع الخمور، وبيعها في مراكز التسوق الكبيرة، بعد أن اختفت طيلة السنوات 
، محملين المسؤولية عن هذه الظاهرة لسلطة 2000التي أعقبت انتفاضة األقصى المباركة في العام 

  .منح مثل هذه المحال التراخيص لمزاولة عملهاعباس وحكومة سالم فياض التي ت
افتتاح عدد من : "استنكر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي بشدة، من جهته

الحانات والمالهي الليلية التي تعج بالفساد والرقص والغناء في مدن الضفة المختلفة، خاصة في مدينتي 
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 البيتاوي في حديث للمركز الفلسطيني لإلعالم أن ترخيص الخمارات والبارات وأكد ".رام اهللا وبيت لحم
  ".المعاصي والذنوب تُهلك الحكومات والشعوب" على أن، مشدداًوالمالهي الليلية حرام شرعاً

  19/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ايدن في الجامعات المصرية المرفوضين أمنياً في تزيفلسطينيال طلبةال عدد .41
 لحل مشكلتهم، المتعلقة وجه طلبة فلسطينيون في الجامعات المصرية مناشدة عبر وكالة معاً: بيت لحم

 إن عدد معاًوكالة وقال طلبة في رسائل تلقتها  .بالرفض األمني من قبل األجهزة األمنية في مصر
 جامعة قناة السويس  في أمنياً مرفوضا20ً في تزايد، مشيرين إلى وجود أكثر من منياًأالمرفوضين 

 آخرين يدرسون في جامعة عين شمس، مشيرين إلى أن هؤالء الطلبة سيحرمون من تقديم 6وأكثر من 
  .2011االمتحانات النهائية لعام 

 مكتبه من إلىووعد السفير السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ببحث كل شكوى تصل 
 أن الى مكتب السفير برام اهللا، متوقعاً 2977774كواهم عبر الفاكس  شإلرسالقبل الطلبة الذين دعاهم 

  .تجد جميع هذه المشكالت الحلول المرضية للطلبة
  19/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   ماليين دوالر207 واإلعمار يحتاج .. عائلة فلسطينية إلى مخيم نهر البارد41عودة  .42

، عدداً من البيوت التي أمسونروا سلّمت األ وكالة  أن،بيروت من 20/4/2011الحياة، لندن، نشرت 
أعيد إعمارها في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، وأشارت الوكالة في بيان صادر 

 هو بداية لما تتوقّع الوكالة أن يكون عودة األولىمن الرزمة ) N2(إنهاء المجموعة " أن إلىعنها أمس، 
يستمر اإلعمار في "وأعلنت انه  ."2011 للعائالت النازحة من نهر البارد خالل العام تدريجية مستمرة

فضالً عن ذلك، سيتم انجاز ثالثة مجمعات مدارس من ستة موجودة في مجمع .  والثانيةاألولىالرزمتين 
ستضم و. 2012 -2011، وسيتم تجهيزها لتصبح جاهزة لالستعمال في مطلع العام الدراسي األونروا

النقص في " أن إلى أشارت، لكنها "هذه المجمعات الثالثة أربع مدارس منفصلة ومركزاً للتدريب المهني
، لم 2011 أبريل /حتى نيسان": وأضافت ."التمويل يبقى العائق األكبر في وجه إعادة إعمار المخيم

 ماليين 207 إلىفي حاجة  من التمويل الضروري إلعادة اإلعمار وال تزال الوكالة %40يتوافر إال 
  ."دوالر أميركي لتمويل الرزم الباقية وثالثة مجمعات للمدارس

أن إبراهيم، إلى عمر ، الباردمخيم نهر نقالً عن مراسلها في  20/4/2011فير، بيروت، السوأشارت 
 الدفعات  عائلة، على أن تليها41 األولىشملت في مرحلتها   التي بدأت أمسإلى مخيم نهر الباردالعودة 

 عائلة، ال تعني اإلقامة في الوقت 90التالية من العائالت خالل األسبوع الحالي ليصل العدد إلى نحو 
الراهن، فالمنازل ال تزال يشهد محيطها أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية، ما سيؤخر العودة إلى وقت 

م في األونروا هدى صعيبي، فقالت غير محدد، وهو ما لمحت إليه بشكل غير مباشر مديرة قسم اإلعال
، ما يعني عمليا "نحن لن نوقف بدل اإليجار للعائالت التي استلمت مفاتيح منازلها قبل شهرين": للسفير

  . في هذه المنطقة نهائيا التي قد تحتاج إلى شهريناإلعمارأن األونروا تنظر إلى مسألة إنهاء 
  

   لمدافن جديدةتأمين أرضب  للمطالبة مخيمات صيدا فياعتصام .43
 في سياق التحرك المطلبي لالجئين الفلسطينيين في مخيمات صيدا إليجاد قطعة أرض لدفن موتى :صيدا

مخيمات صيدا فيها، نظّمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وممثلين عن كافة أحياء وأهالي أهالي 
للجان الشعبية، اعتصاماً أمام مدخل اومخيم عين الحلوة والمية ومية، بمشاركة ممثلين عن المنظمات 
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مخيم عين الحلوة، ذلك بعد انسداد أفق الدفن في مقبرة درب السيم التي لم تعد تتسع ألي قبر جديد، 
إضافة إلى اعتراض فلسطيني واسع على مسألة نقل األموات الفلسطينيين من منطقة مخيمات صيدا إلى 

  .سبلين
  20/4/2011فير، بيروت، الس

   
  ميدان التحرير بعمان عوانه متورطون في اعتداءات أدحالن و: ردنيةأجمعية  .44

" القاعـدة "النظام الرسمي باستخدام ما وصفته بفزاعة       " تغيير" اتهمت الجمعية التأسيسية الوطنية االردنية      
اث االحد" اختراع"وانتقدت في تصريح اصدرته اليوم      ". المزارع العائلية المتنفذة  "لمواجهة ملفات الفساد و   

واشارت الـى ان    ".  لم يكن ما حدث في مدينة الزرقاء استثناًء من ذلك         :"بناًء على هذا التوظيف وقالت      
يحاول االيحاء بأن الجماعات االسالمية االردنية هي جماعات فلسطينية بما يخدم حالة التجيـيش              "النظام  

  ". االقليمي للهروب من االستحقاقات المذكورة لالصالح المطلوب
التجييش االقليمي حيث يدرك الجميع بان هذا التجييش هو اقصر الطـرق لتـصفية   "  البيان بوقف وطالب

القضية الفلسطينية في االردن والتوطين السكاني النهائي لالجئيين فيه وليس بال معنى تـورط جماعـات             
  ". دحالن وحلفائه في عمان ورام اهللا في االعتداء على ميدان عبد الناصر

 20/4/2011، ربيالمستقبل الع
 

  وليس سلفيا جهاديا" إسالمي مستقل"األردني بريزات :  التنظيمات اإلسالميةمحامي .45
أكد محامي التنظيمات والحركات اإلسالمية فـي األردن حـسن العبـدالالت أن             :  تغريد الرشق  -عمان  

يتوريو أريغـوني   األردني عبدالرحمن بريزات الذي قتل أمس في غزة بعد اتهامه بقتل الناشط اإليطالي ف             
  .، ولم يكن منتسبا للحركة السلفية الجهادية"إسالمي مستقل"أخيرا، هو 

ـ      أمس إن عبدالرحمن بريزات عاش في غزة منـذ عـام،           " الغد"وقال العبدالالت في تصريح صحافي ل
  .وعمل هناك سائقا مع الجمعيات التي تقوم بإيصال المساعدات للمحتاجين

 التهام بريزات في الضلوع بمقتل المتضامن اإليطالي، الفتا إلى أن  بريزات             وأبدى العبدالالت استغرابه  
األسطول الذي تعرض لقرصنة إسرائيلية في أعالي البحار،        ) مرمرة (1كان مشاركا في أسطول الحرية      

كيف يقوم شخص شارك بحمالت دولية لفك الحصار عن غزة بقتل ناشطين أجانب رافقوه فـي           : متسائال
  ".ت؟هذه الحمال

 20/4/2011، الغد، عمان
  

   مصري رفيع يؤكد أن بالده عاقدة العزم على إنهاء االنقسام الفلسطينيمسؤول .46
أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى أن بالده بدأت بإجراء مباحثات مع العديـد  : غزة ـ أشرف الهور 

ي، وأكد أن القاهرة    من القيادات وممثلي الفصائل في إطار الحرص المصري على وحدة الصف الفلسطين           
عاقدة العزم على إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، في الوقت الذي تباينت فيـه مواقـف حركتـا فـتح                  

  .وحماس حول طلب إحدى الدول استضافة ورعاية الحوار الوطني
وقال المسؤول المصري في تصريح صحافي انه ضمن هذا اإلطار استقبلت القاهرة إلى جانب الفصائل                

يس محمود عباس، الفتاً إلى أن القاهرة شهدت بعد ذلك عقد لقاءات ثنائيـة هامـة بـين مـسؤولين                    الرئ
مصريين وقيادات من حركة فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية، والجبهـة الديمقراطيـة، وحركـة               

ـ       'الجهاد، والمستقلين، والمقاومة الشعبية، وذلك في إطار         سطيني لـه   التأكيد على أن إنهاء االنقـسام الفل
  .'األولوية الرئيسية في االهتمامات المصرية بالفترة الحالية

 20/4/2011، القدس العربي، لندن



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2121:         العدد       20/4/2011 األربعاء :التاريخ

 
   على خريطة فلسطين "إسرائيل" ضد قناة الجزيرة لوضعها اسم دعوى .47

القطريـة  » الجزيرة«رفع رئيس حركة فلسطين حرة ياسر قشلق بصفته الشخصية أمس دعوى ضد قناة              
ـ    .على خريطة فلسطين  » رائيلإس«لوضعها اسم    رفعت هذه  «: قال قشلق » الوطن«وفي تصريح خاص ل
علـى خريطـة    » إسرائيل«احتجاجاً على التزوير التي تقوم به، فهي تضع اسم          » الجزيرة«الدعوى ضد   

  .»فلسطين ونحن لسنا معترفين باتفاق أوسلو وال بأي اتفاق آخر
 20/4/2011، الوطن، سوريا

 
   سودانيين بالتخابر مع الموسادثةثالتهام ا :الخرطوم .48

وجهت النيابة العامة بوالية البحر األحمر السودانية، اتهامات بالتجسس وتنفيذ          :  زاهر الخاتم  - الخرطوم
 سودانيين أشارت التحريات إلى تورطهم في حادثة قصف سيارة          3عمليات إرهابية لصالح إسرائيل إلى      

  . مصرع رجلين كانا يستقالنهابمدينة بورتسودان األسبوع قبل الماضي و
 20/4/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  في أسرع وقت ممكن اتصاالت لتحريك التسوية: أمريكية مصادر .49

ـ        : حنان البدري  -واشنطن   أن مـسؤولين أمـريكيين     " الخلـيج "ـأكدت مصادر مطلعة في واشـنطن ل
عادة المفاوضات بين الـسلطة الفلـسطينية       وإسرائيليين كباراً أجروا محادثات هاتفية متكررة، من أجل إ        

" العـرب "تـشمل   " محادثات سـالم شـاملة    "في أسرع وقت ممكن، توطئة لفتح المجال أمام         " إسرائيل"و
  ". اإلسرائيليين"و

اكتفـت  " اإلسرائيليين"المصادر التي رفضت الكشف عن هوية ومستوى هؤالء المسؤولين األمريكيين و          
  ".ىعلى أعلى مستو"بوصفهم بأنهم 

على أن الوضع الراهن من جمود فـي        " إسرائيل"وأشارت إلى أن هناك تفاهماً كامالً اآلن بين واشنطن و         
  .عملية السالم ال يمكن القبول باستمراره بسبب زخم حركات الدمقرطة والثورات التي تجتاح المنطقة 

20/4/2011الخليج، الشارقة،   
  

   67 إلى االعتراف بفلسطين في حدود جمود السالم سيقود الغرب:  أوروبيدبلوماسي .50
أمس، على لسان مسؤول أوروبـي موجـود        " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   :  نظير مجلي  -تل أبيب   
إن الغرب انتظر طويال حتى تتحرك حكومة إسرائيل باتجاه عمليـة الـسالم،             : ، قوله "إسرائيل"حاليا في   

إن استمرار الجمود حتى سبتمبر المقبل سوف      : لوقد حان الوقت للقو   . لكن الوقت يمضي واألخطار تزيد    
يقود دول الغرب إلى المبادرة لكسر الجمود بطريقة مختلفة، بينها االعتراف العالمي الواسع فـي األمـم                 

 مع إجراء تعديالت حدودية طفيفة، بحيث تكون القدس الـشرقية           1967المتحدة بفلسطين دولة في حدود      
  .المحتلة عاصمة لهذه الدولة

نحن توقعنا أن تبادر اإلدارة األميركية إلـى        «: تقد الدبلوماسي الغربي سياسة الواليات المتحدة، قائال      وان
عملية سالم مثابرة تقنع فيها الطرفين بالجلوس إلى الطاولة والتوصل إلى اتفاق سالم في سبتمبر المقبل،                

  .» يجوزلكننا نرى تقاعسا أميركيا في هذا وشبه يأس من هذه العملية، وهذا ال
20/4/2011الشرق األوسط، لندن،   

  
  واالتحاد األوروبي يفكران باالعتراف بالدولة الفلسطينيةفرنسا: جوبيه .51
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أعلن وزير الخارجية الفرنسية االن جوبيه الثالثاء ان فرنسا واالتحـاد االوروبـي             ): أ ف ب   (–باريس  
 الى طاولة المفاوضات، معتبـرا ان هـذه          لدفع اإلسرائيليين والفلسطينيين مجددا    "يعمالن على مبادرات  "

وكرر الوزير الفرنسي تأكيده    . المبادرات يمكن ان تؤدي الى اعتراف في الخريف المقبل بدولة فلسطينية          
 فـي الـشرق     "الوضع القائم لم يعـد مقبـوال      "خالل لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماسية في باريس ان          

  .األوسط
نحن نعمل على مبادرات قد نتخذها      . االتحاد االوروبي بشأن هذه النقطة    يوجد اجماع داخل    "وتابع جوبيه   

بحلول االجتماع المقبل للجمعية العامة لالمم المتحدة إلقناع مختلف األطـراف بـالعودة الـى طاولـة                 
  ."تحد كبير"، مقرا بان هذا األمر "المفاوضات

انها مـسألة   "من هذا العمل، قال فيون      وردا على سؤال حول ما اذا كان االعتراف بدولة فلسطينية جزءا            
او تـشرين االول    ) سـبتمبر (وهي ستطرح خالل شهر ايلـول       . ال بد من التفكير فيها وهذا ما نقوم به        

وقال . وبرأي جوبيه فان كل االوروبيين يمكن ان يلتقوا على موقف موحد من هذا الموضوع             . ")اكتوبر(
  ." فاالمر مختلفهذا ما نعمل الجله، اما بالنسبة لالمريكيين"

20/4/2011القدس العربي، لندن،   
  

  واشنطن مارست ضغوطاً هائلة إلحباط تقرير غولدستون: "ويكيليكس" .52
فـورين  " ونـشرتها مجلـة      "ويكيليكس"أظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع       ): آي.بي  .يو  (

، ومحاولـة   "إسـرائيل "دة لمصلحة    مدى الضغط الذي تمارسه الواليات المتحدة على األمم المتح         "بوليسي
 جرائم حرب في    "إسرائيل"واشنطن استخدام تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون الذي أكد ارتكاب           

  .غزة، للضغط عليها للعودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين
ـ             "فورين بوليسي "وقالت   دة حيـث    إن البرقيات تقدم لمحة حول ما يجري خلف الكواليس في األمم المتح

 من أي تدقيق خارجي لعملياتـه خـالل         "اإلسرائيلي"يسعى الدبلوماسيون األمريكيون إلى حماية الجيش       
  .2008محرقة غزة عام 

 حصلتا على ولوج مميز إلى تداوالت داخلية سرية فـي  "إسرائيل"وتظهر البرقيات أن الواليات المتحدة و 
قة، ما يطرح التساؤالت حول مـدى اسـتقاللية تلـك            حول المحر  "مستقلة"األمم المتحدة في لجنة تحقيق      

  .اللجنة
وتظهر إحدى البرقيات أن سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة سوزان رايس حثت أمين عام األمم                
المتحدة بان كي مون على االعتراض على توصية من اللجنة المعنية في مراجعة الوضع بغزة، إلجراء                

  . تحقيق شامل
 أخرى، وجهت رايس تحذيراً مقنعاً إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيـون سـونغ،                وفي برقية 

، قد يزعزع وقوف الواليات المتحـدة إلـى         )اعتبرتها مزعومة  ("إسرائيلية"قالت فيه إن التحقيق بجرائم      
لـى  جانب المحكمة في وقت بدأت واشنطن تتقرب منها على الرغم أنها ليست من الـدول الموقعـة ع                 

  .إنشائها
 تقـول   2009تشرين الثـاني ،   /  نوفمبر 3وفي برقية صادرة عن البعثة األمريكية في األمم المتحدة في           

طريقة تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع المسائل المتعلقة بتقرير غولدستون سـيراها            "رايس لسانغ إن    
  ."الكثيرون في الواليات المتحدة كمسألة حساسة جداً

 أكدت  2009تشرين األول ،  /  أكتوبر 21 أفيغدور ليبرمان في     "اإلسرائيلي"ع وزير الخارجية    وفي لقاء م  
وقد فوض كي مون    . رايس أن الواليات المتحدة بذلت كل جهدها لجعل تقرير غولدستون من دون فعالية            

حـتالل   حوادث أطلق خاللها جيش اال     9المسؤول في األمم المتحدة إيان مارتن تشكيل لجنة للتحقيق في           
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 حاالت منهـا،    7 مذنبة في    "إسرائيل"النار على منشآت وعاملين تابعين لألمم المتحدة، وأفادت اللجنة أن           
  ."المتحيز" انتقدت التقرير ووصفته ب"إسرائيل"وأنها تجاهلت الخطر على المدنيين، غير أن 

ول المحرقة، أجـرت     بإجراء تحقيق شامل ح    2009أيار  /  مايو 5وقبل يوم من إصدار إيان توصيته في        
رايس اتصاالت ببان لتشتكي من أن التحقيق ابتعد عن التفويض الممنوح له حين طالب بإجراء تحقيـق                 
شامل، ودعت إلى أال يشمل إيجاز التقرير التوصيات بإجراء تحقيق شامل، غير أن كي مون عارضـها                 

يس أصرت عليه وطلبت منـه أن     غير أن را  . في بادئ األمر بحجة أنه ال يستطيع التدخل بتحقيق مستقل         
يوضح في الرسالة التي سيوجهها مع التقرير إلى مجلس األمن أن ال داعي إلى المزيد من التحقيق، وقد                  

 على إعداد الرسالة، وقد عـاد واتـصل         "إسرائيلي"أبلغها كي مون في النهاية أن فريقه يعمل مع فريق           
  ." تم التوصل إلى رسالة مرضيةانه"برايس عند إتمام الرسالة ليبلغها أنه يعتقد 

وفي مؤتمر صحافي في اليوم التالي، رفض كي مون توصية إيان بإجراء تحقيق إضافي، وطلـب مـن                  
.  مليون دوالر كتعويض مالي عن مؤسسات األمم المتحدة التي لحقتها أضرار          11 االكتفاء بدفع    "إسرائيل"

  .من غولدستون إجراء تحقيق في المحرقةغير أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة طلب 
سبتمبر، بعد يوم من إصدار تقريـر غولدسـتون، وصـف نائـب وزيـر الخارجيـة                 /  أيلول 16وفي  

، ووصفت رايس التقرير بالمتحيز، غيـر       "المشين" داني أيالون في لقاء مع رايس التقرير ب        "اإلسرائيلي"
وكـررت  . "ساعدني ألساعدكم "وقالت له   . اوضات باستئناف المف  "إسرائيل"أنها وجدت فيه فرصة إلقناع      

 أفيغدور ليبرمان بعد شهر، غير أنه شكك في احتمـال           "اإلسرائيلي"دعوتها في لقاء مع وزير الخارجية       
  .التوصل إلى اتفاق نهائي

20/4/2011الخليج، الشارقة،   
  

  األسرى الشبكة األوروبية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف التعامل بازدواجية مع قضية  .53
أكدت مؤسسات حقوقية وإنسانية أوروبية على ضرورة وقف االنتهاكـات اإلسـرائيلية الجـسيمة               :لندن

لحقوق اإلنسان بحق األسرى الفلسطينيين داعية المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة لوقف سياسة التعـذيب               
الفوري عن أعـضاء     مؤكدة على ضرورة اإلفراج      ،خاصة ضد األسيرات واألطفال في سجون االحتالل      

خالل تظاهرة سلمية امام مقر المفوضية األوروبية في        ،  المجلس التشريعي وغيرهم من القيادات السياسية     
مؤسسة أوروبيـة داعمـة لحقـوق       ) 17(بروكسل ببلجيكا لمناسبة يوم االسير الفلسطيني، شاركت فيها         
  .األسرى الفلسطينيين في مواجهة االنتهاكات االسرائيلية ضدهم

 احدى المؤسسات القائمة على تنظيم      UFreeاتهمت الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلسطينيين        و
التي يتعاملون بها مع قضية األسرى من خـالل     » الزدواجية المعايير الدولية  «التظاهرة، المجتمع الدولي    

قابل إغفال معانـاة    تركيز جل اهتمامها على أسر جندي إسرائيلي واحد كان يقف في أرض محتلة، في م              
  .آالف األسرى الفلسطينيين

وطالبت الشبكة األوروبية باإلفراج غير المشروط عنهم كونهم يدافعون عن حقوقهم المشروعة بموجـب              
   .األعراف والقوانين الدولية كافة

20/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  عالن دولتهم محاوالت الفلسطينيين إليحبط اإلسرائيلي في واشنطن لوبيال .54
إلحباط محاوالت الفلسطينيين   " إسرائيل"تصاعدت، أمس، حمالت يقودها لوبي       : حنان البدري  -واشنطن  

إلعالن دولتهم، خاصة بعد تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اعتزامه الذهاب إلى األمـم               
  .المتحدة سعياً وراء االعتراف بدولة فلسطينية 

20/4/2011الخليج، الشارقة،   
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   للسلطة الفلسطينية مليون يورو21  بقيمةاالتحاد األوروبي يقدم منحة .55

 وقّع رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض، مع ممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، الثالثاء                :وكاالت
لـسلطة  وبموجب االتفاقية، يزود االتحاد األوروبي ا     .  ، اتفاقية منحة مع االتحاد األوروبي      19-4-2011

:  مليون يورو، ضمن إطار برنامج تطوير البنية التحتية، وقال فياض          21الوطنية الفلسطينية بمنحة بقيمة     
  . '...االتحاد األوروبي كما تعلمون هو المانح األكبر للسلطة الوطنية، ولم يتوقف دعمه لنا"

تحاد األوروبي والـدور الهـام      باإلضافة إلى ما هو أهم من هذا كله، أال وهو الدعم السياسي لال            : "وتابع
الذي يلعبه على الساحة الدولية، وخاصة في إطار اللجنة الرباعية، والذي لمـسنا تعاظمـاً فـي دوره،                  

  ".وخاصة في اآلونة األخيرة
20/4/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
   لكسر حصارهاتتهيأ لالنطالق نحو غزة)" 3(أميال من االبتسامات "قافلة  .56

تستعد عدد من المؤسسات اإلنسانية واألهليـة       " لنشارك معا في منح أطفال غزة الحياة      "ر  تحت شعا : غزة
" 3أميال من االبتسامات    "الدولية وبالتنسيق مع المؤسسات الصحية واإلنسانية الفلسطينية، لالنطالق بقافلة          

المعـدات الطبيـة    نحو قطاع غزة المحاصر للعام الرابع على التوالي حاملة معها الكثير من األدويـة و              
  .ت خاصة بالمعاقيناوسيار

وتنطلق القافلة برعاية معالي سليم الحص رئيس وزراء لبنان األسبق بصفته رئيس الحملة الدولية لفـك                
وفي سبيل تجنب المعيقات اإلجرائية للدخول إلى غزة، فقد أوضح المنظمون أنه سيتم              .الحصار عن غزة  

هم لغزة من خالل وزارة الخارجية المصرية لتسهيل دخول القافلة          ترتيب كافة االحتياجات الخاصة بدخول    
كما ذكر المنظمون، أنه تم اجراء تنسيق كامل ما بين الجهات القائمة علـى               .عبر معبر رفح إلى القطاع    

  .القافلة ووزارة الصحة في قطاع غزة للتعرف على االحتياجات الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي
20/4/2011، لسطيني لإلعالمالمركز الف  

  
   يستهدف معبدا يهوديا في اليونانمتعمدحريق  .57

أعلنت شرطة أثينا أمس أن معبدا يهوديا يقع في جزيرة كورفو اليونانية في البحر األيوني،               :  لندن –أثينا  
وقـال  . تعرض لمحاولة حريق متعمد الليلة قبل الماضية، ليلة عيد الفصح ألحق أضرارا بكتب ووثـائق              

مصدر في الشرطة إن منفذي الحريق الذين تسللوا إلى داخل الكنيس الكائن في المدينة القديمة لعاصـمة                 
وكان المعبد مقفـال فـي تلـك        . الجزيرة في نحو الساعة الثالثة صباحا، ألقوا عبوات حارقة في الكنيس          

  .الساعة، ولم يصب أحد بأذى
20/4/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   الكتاب اإللكتروني تتجاوز الورقياتمبيع: ألول مرة .58

 / يبدو أن المد االلكتروني ينتشر بسرعة، فقد تصدرت مبيعات الكتاب اإللكتروني في شباط:نيويورك
فبراير الماضي، جميع أشكال الكتب األخرى، بما في ذلك الكتب المطبوعة، للمرة األولى، وفقا لتقرير 

 فبراير، / مليون دوالر في شباط90.3تاب اإللكتروني نحو وبلغ مجموع مبيعات الك .صدر هذا األسبوع
، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لدراسة رابطة الناشرين األمريكيين، والتي %202بزيادة 

  .وضعت الكتب اإللكترونية في المرتبة األولى، ألول مرة
  19/4/2011موقع سي أن أن، 
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  وتداعياته" زلزال الشرق األوسط: "من القومي الصهيونيرؤية إستراتيجية لمعهد أبحاث األ .59

حـول  ) 2011أبريـل   (دراسـة جديـدة     ) INSS(صدرت عن معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي        
المستجدات اإلستراتيجية في منطقة الشرق األوسط، على ضوء التطورات التي يشهدها العـالم العربـي               

. س موجة التغييرات في المنطقة على األمن اإلسـرائيلي        بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ومدى إنعكا      
.  صفحة، وشارك في إعدادها مجموعة من الخبراء اإلسـرائيليين، ومـن بيـنهم د              95الدراسة تقع في    

ميخائيل ميلشتاين، إفرايم كام، رون تيري، شلومو بروم، إفرايم الفي، دان شيفتان، يوئيـل نوجنـسكي،                
كل منهم في إعداد فصل من فصول الدراسة التي تركز على عـدد مـن      وقد شارك   . جيليا ليندنشتراوس 

  :النقاط
  زلزال في الشرق األوسط وتداعياته على إسرائيل :  قديم–شرق أوسط جديد  .1
  حقبة عدم اليقين : الشرق األوسط الجديد .2
  الواليات المتحدة تهزم نفسها في الشرق األوسط : المثالية ومجموعة الميكافيليين .3
   هدؤ في قلب العاصفة –الساحة الفلسطينية  .4
  بناء دولة في غياب شرعية السلطة : تحد السلطة الفلسطينية .5
   أمر غير مطروح -دولة فلسطينية في إطار إتفاق  .6
  .  ال يشترط بالضرورة وجود شراكة مثالية–تركيا وإيران  .7

شرق األوسط وتداعياته على إسرائيل، أعده       صفحة، حول زلزال ال    21الفصل األول من الدراسة يقع في       
 تحـت   2009ميخائيل ميلشتاين، وهو خبير في تاريخ القضية الفلسطينية، وصدرت له دراسة عـام              . د

ويوفر هذا الفصل رؤيـة مهمـة حـول         ). صعود تحد المقاومة وتأثيرها على األمن اإلسرائيلي      (عنوان  
ة النظر اإلسرائيلية، وبالتالي يقدم رؤية ربما تكون        طريقة متابعة التطورات في الشرق األوسط من وجه       

أكثر واقعية لطريقة تلقي المؤسسة السياسية والعسكرية واإلستخباراتية اإلسـرائيلية لتطـورات العـالم              
العربي خاصة مصر، وبالتالي تحديد بعض الخيوط المهمة التي من الممكن بناء موقـف موحـد علـى                  

 في العالم العربي وفي مصر على وجه التحديد حـول كيفيـة نظـر               مستوى الشارع السياسي والثقافي   
إسرائيل للتطورات العربية، خاصة وأن الرؤية التي تقدمها الدراسة أكثر موضوعية من مقاالت الـرأي               
والتقارير الصحفية اإلسرائيلية والتي لم تخل من وجهة النظر الشخصية مـا بـين مـن يرحـب بهـذه              

وفيما يلي إستعراض ألهم الخطوط العريضة، التي وردت في         . ا نظرة أخرى  التغييرات، ومن ينظر إليه   
  : الفصل األول من هذه الدراسة

  زلزال في الشرق األوسط وتداعياته على إسرائيل:  قديم–شرق أوسط جديد 
  :مقدمة

في األشهر األخيرة شهد الشرق األوسط إضطرابات عميقة، بعضها غير مسبوق فـي سـماته وقوتـه،      "
ق األمر بأحد اإلضطرابات الدراماتيكية للغاية والتي تحدث في هذه المنطقة منذ تـشكيل صـورتها                ويتعل

الزلزال ضرب دول كثيرة في المنطقة بشكل منفرد، ولكـن   . العصرية في أعقاب الحرب العالمية األولى     
طابعا جعـل   تراكم األحداث بالتزامن وعلى نفس الخلفيات، حيث وفرت كل منها وحياً لألخرى، منحها              

وحتى اآلن لم يتضح في أي مرحلة يوجد الزلزال وكيف سـيتطور، ولكـن              . منها موجة إقليمية واسعة   
  . واضح أنه غير وجه المنطقة

 سياسـي علـى الـصعيد       –أبرز عناوين الزلزال هي ثورة مصر، وذلك ليس فقط بسبب وزنها الجيو             
سببت بها الثورة لجميع المصادر التي ترصد مـا         الدولي، ولكن أيضا بسبب المفاجئة اإلستراتيجية التي ت       

سواء المراقبين الخارجيين، أو من العالم العربي أو من الغرب، وسـواء مـن الالعبـين                : يحدث هناك 
البدائل الدراماتيكية في مصر تعتبر بشكل كبير مقدمة لما يحدث في           . المحليين، خاصة النظام في القاهرة    
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تغيير جذري في أداء وقوة جزء من الالعبين األساسـيين فـي العـالم              فهي تحمل   . معظم العالم العربي  
  . العربي، وكذلك ظهور مصادر جديدة لم تكن معروفة حتى اآلن، أو أن مستوى معرفتها كان محدودا

التغيير األبرز كان لدى نظم مخضرمة ولديها قوة هائلة، كانت توصف على مـر الـسنين علـى أنهـا                    
ق األوسط، والذي يقف إلى جوار الواليات المتحدة األمريكيـة ويـساعد فـي    المعسكر المعتدل في الشر  

  . ترسيخ اإلستقرار اإلقليمي، ولكنها فجأة أصبحت توصف على أنها ديكتاتوريات مستبدة
الشارع العربي الذي بدا خاضع ومستكين وغير مبالي، ظهر كعنصر محفز يحمل تأثيراً هائالً، يستطيع               

أما الجيوش في العالم العربي التي أعتبرت على أنها خاضعة تماما للـنظم،             . واتأن يغير نظام إمتد سن    
الحركات اإلسالمية التي وصفت بصفة عامة على أنها تهديد مركزي علـى            . فقد أبدت قوة غير متوقعة    

اإلتحاد األوروبي الذي   .  منضبطة تماما  – على األقل في المرحلة الحالية       –األنظمة في المنطقة، ظهرت     
بدى معظم أعضاؤه تحفظا من إستخدام القوة في الشرق األوسط، أصبح عمود فقري للمعركة ضد نظام                أ

الواليات المتحدة األمريكية تفاجئ بإعطاء ظهرها لحلفائها المخضرمين،        ). بقيادة فرنسا (القذافي في ليبيا    
  . وبذلك فهي تظهر أنها لم تستخلص الكثير من دروس الماضي

رات التي بدأت لدى العبين مخضرمين، ظهر العبون جدد لديهم قوة كبيـرة، وعلـى               وإلى جانب التغيي  
رأسهم الشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت، الميديا العصرية وجمهور الشباب، والـذين كـانوا عنـصر               

إجمالي البدائل من شأنه أن يـدل علـى الحاجـة لتغييـر جـزء مـن         . مركزي في التطورات األخيرة   
سية والرؤى التي سادت حتى اآلن في وصف الواقع والمسيرات األساسية في الشرق             المصطلحات األسا 

  . األوسط
. هدف الدراسة هو تشريح سمات الزلزال في الشرق األوسط، خاصة وأنها ما زالت في مرحلة التـشكل                

طقة، مـع   وفي هذا اإلطار ستبذل محاولة لتحديد البدائل الحالية والمستجدات الثورية التي تغير وجه المن             
  ".وضعها على بقايا الماضي التي مازالت قائمة في المنطقة وتؤثر على صورته

  ):الجمهوريات الملكية(نهاية عهد الجوملكية : بعد الدولة
يحدد هذا الجزء من الدراسة أن الزلزال في الشرق األوسط أدى إلى نهاية حقبة زمنية قامت على عـدد                   

اكم يستأثر بجميع مناحي الحياة، بيروقراطية متشعبة لخدمـة         زعماء مخضرمون، حزب ح   : من العناصر 
غير أن جميع هذه العناصر تزعزعـت وإختفـت         . الصفوة الحاكمة، وجيش قوي يبدي والء تام للحاكم       

وتحدد الدراسة أن الظاهرة األبـرز كانـت        . تماما في األشهر األخيرة، وبعضها غير من أسلوب إدارته        
ظمة كانت تفتخر بأنها تقود مجموعة من اإلصـالحات فـي الـسنوات             خروج آالف المتظاهرين ضد أن    

األخيرة، خاصة األنظمة التي كان طابعها جمهوري في المظهر، ولكنها في الحقيقة كانت أشبه بملكيـة                
تقليدية، تحولت أيضا إلى أنظمة مستبدة يورث فيها الحكم لألبناء، وهو ما ألصق بهذه الـدول مـصطلح                  

طلح يدمج بين كلمتي جمهورية وملكية، غير أن رحيل زين العابدين بن علي فـي               ، وهو مص  )جوملكية(
  . تونس وحسني مبارك في مصر يبشر باختفاء هذا النظام تدريجيا

وتسرد الدراسة العديد من التصورات لما كان يحدث لدى األنظمة األخرى في سوريا وليبيا وكذلك فـي                 
موقـف  (بية التي ظهرت في التطورات األخيـرة بــ          دول الخليج، وركزت على موقف الجيوش العر      

، حيث جاء هذا الموقف على خالف الصورة التي رسمت في العقود الماضـية، حيـث كانـت                  )مفاجئ
التحليالت في السنوات التي شهدت إستقرار األنظمة العربية خاصة في سنوات السبعينات تميل إلـى أن                

د عليه األنظمة العربية، غير أن موقف الجيش المـصري          الجيوش العربية هي السند الرئيسي الذي تعتم      
حيث أبدت هذه الجيوش قـوة كبيـرة وأظهـرت قوتهـا            . والتونسي وكذلك الليبي يزعزع هذه النظرة     

وإستقاللها أيضا ضد الحاكم وعادت إلى المنصة السياسية، وكيف أن هذه الجيوش كانت حذرة جدا فـي                 
  .  العربية أبدت تعاطفا كبيرا مع الجيوش العربيةتعاملها مع المحتجين، وكيف أن الشعوب
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وركزت الدراسة على وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وأنه يدير شئون البالد حاليا               
وفي دول أخرى مثل سوريا والبحرين واألردن يمثل الجيش مصالح األقلية الحاكمـة،            . بعد سقوط النظام  

ولكن بصفة عامة أثبتت الجيوش العربيـة       . القطاع األكبر من المواطنين   لذا فهو يواجه نظرة عدائية من       
وبذلك سـيكون  . أنها تعود لتحتل المكانة السياسية األهم بصفتها المؤسسة األكثر تنظيما في العالم العربي           

وضع هذه الجيوش أشبه بوضع الجيش التركي الذي حافظ على الطابع العلمـاني وقيـد مـن صـعود                   
  . اإلسالميين

كما تركز على إنهيار األحزاب الحاكمة في كل من مصر وتونس، وهو ما يذكر بإنهيار حزب البعث في                  
العراق بعد اإلحتالل األمريكي، وتتساءل عن مدى مقدرة حزب البعث السوري على مساعدة النظام على               

  . البقاء
  ديمقراطية معادية للغرب : البعد اإلجتماعي

وما هي المطالب الفعلية للمجتمـع،      ) الشعب يريد إسقاط النظام   (ن شعار   تتساءل الدراسة عن المغزى م    
والذي في النهاية أظهر قوة وتأثير كبيرين، وكيف ان الثورة في تونس كانت األولى، غير أن الثورة في                  

وعلى الرغم من خلع رأسي النظام في مصر وتونس، غيـر           . مصر كانت األهم واألكثر تغطية إعالمية     
ومع ذلك من الـصعب     . زال يسيطر على مقاليد األمور، وبذلك فإن األمور لم تُستكمل بعد          أن الجيش ما  

تحديد سمات القوة اإلجتماعية الجديدة، والتي تقوم في األساس على الشباب، وهي ظاهرة لم تحدث سوى                
 في الثورة اإليرانية، لذا فإن الشعوب العربية لم تنضج بعد لترسـيخ نظـام سياسـي عـصري وإدارة                  

  . ديمقراطية سليمة، مع أنه أثبت نفسه في األحداث األخيرة
ومع ذلك ال تعتبر الدراسة أن تطلع الشعوب العربية للديمقراطية مصحوب بتطلع للغـرب فـي البعـد                  
الثقافي والفكري، ولكن العكس هو الصحيح، حيث أن قسم بارز من الحركة اإلحتجاجيـة، حتـى غيـر                  

وكيف . صفة عامة، وللواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل بصفة خاصة       اإلسالمية تحمل عداءا للغرب ب    
أن قسم كبير من المتظاهرين هم من اإلسالميين، وأنه من الصعب العثور على فارق جوهري بينهم وبين           

) معسكر سـالم  (العلمانيين، لذا ينبغي أن يكون هناك حذر في قياس األمور، خاصة وأنه لم يتم مالحظة                
كما أن جماعة اإلخوان المسلمين في مصر وتونس إندمجت بين          . لذي تعرفه إسرائيل والغرب   بالمفهوم ا 

  . التظاهرات الشعبية وحصلت على إعتراف غير مسبوق
وحذرت الدراسة المحللين من التسرع في إعتبار موجة اإلحتجاج في العالم العربي مماثلة لما يعرفونـه                

 يكون ما يريده الغرب من الشرق األوسط، وال يحـتم أنـه             فما حدث ال يشترط أن    . من تجارب الماضي  
معـسكر  (توجه فكري وثقافي نحو القيم الغربية، أو العلمانية والتعددية الفكرية، وليس دليال على تبلـور        

. يريد التصالح مع أعداء العالم العربي واإلسالمي، خاصة إسرائيل والواليات المتحدة األمريكيـة            ) سالم
إنه تطلع لديمقراطية أخرى، منعزلة بشكل كبير عن الوصـف العـالمي أو الغربـي،                ":وتقول الدراسة 

  ".وتغيير أساسي، جزء كبير من سوابقه من الصعب تحديد صورتها بدقة
  ومكاسب معسكر المقاومة: البعد اإلقليمي

ان، علـى   في الشرق األوسط، والذي تقوده إير     ) معسكر المقاومة (كما تزعم الدراسة أن التطورات تخدم       
خاصة وأن الزلزال ضرب في األساس دول من المعسكر المعتدل وعلى رأسـها مـصر،               . حد وصفها 

وهذه الدول المعتدلة كانت تقف في وجه معسكر المقاومة، وهو أمر يضعف من موقف الواليات المتحدة                
ال أيضا، خاصة وأن هناك دالئل على قوة وضع المعسكر اإلسالمي خاصة في مصر، في ظـل إنـشغ                 

وعلى الرغم من أن الثورات في العالم العربي لم تكن بمبـادرة            . العالم أيضا عن الملف النووي اإليراني     
من المعسكر اإلسالمي، ولكنها تسهم في إحداث زخم يصب في مصلحته، وتضعف في المقابل المعسكر               

  . المعتدل الذي ينهار تماما
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ستؤدي إلى إنغالق معظم الالعبين األساسيين داخليا،       وتشير الدراسة إلى أن األحداث في الشرق األوسط         
وهو ما يزيد من عجزهم على اإلحتشاد والعمل ضمن تكتل عربي، ومن يملئ الفراغ تدريجيا هي قـوة                  

وهـذه الـدول    . غير عربية كانت توجد على هامش العالم العربي، وعلى رأسها إيران، تركيا وإسرائيل            
احات األساسية في العالم العربي وعلى رأسها العراق والخليج العربي          تعمق تدريجيا من تأثيرها على الس     

هؤالء الالعبون، خاصة إيران، سـوف يـرون فـي          . والساحة الفلسطينية ولبنان، وساحة البحر األحمر     
زلزال الشرق األوسط فرصة إضافية لزيادة نفوذهم في الساحات التي شهدت اإلضطرابات األكبر خاصة              

  . يقيا وشبة الجزيرة العربيةفي مصر وشمال إفر
  للشرق األوسط " فؤاد عجمي" األمريكي –رؤية المستشرق اللبناني 

تقول الدراسة اإلسرائيلية أن التأكيد األهم للتحليل اإلشكالي لإلدارة األمريكية لمـا يـدور فـي الـشرق                  
ت في المنطقة فـي     ، والذي نشر قبل شهر واحد من إندالع الثورا        "فؤاد عجمي "األوسط يوجد في تحليل     

ويعترف عجمي أنه قبل نصف عقد، قدر أنه برعايـة          ). البقاء الغريب لألنظمة العربية اإلستبدادية    (مقاله  
في لبنـان   ) ثورة األرز (وركز على   ). ربيع ديمقراطي (اإلدارة األمريكية سوف يسير العالم العربي نحو        

جيش السوري من لبنان، اإلنتخابات الحـرة       في أعقاب إغتيال رفيق الحريري التي قادت إلى إنسحاب ال         
، والضغط الذي مارسته اإلدارة على مصر للقيـام بإصـالحات           2005األولى للبرلمان في العراق عام      

فـالعراق  : ويعترف أنه بعد نصف عقد، الرؤية األمريكية ليست حـذرة         . سياسية منتصف العقد الماضي   
 يحتذى به في باقي دول المنطقة، تطور دراماتيكي فـي           أبعد عن الديمقراطية المستقرة التي تعتبر مثاال      

  . ، والسلطة الفلسطينية إنقسمت إلى قسمين2006لبنان وصل إلى ذروته عبر حزب اهللا عام 
ويرى عجمي أن النتائج المظلمة لمحاولة فرض الديمقراطية في العالم العربي أدت إلى تراجع كل مـن                 

ا األمر، من خالل إدراك أن المجال غير مالئـم لمثـل هـذه              العرب وواشنطن على السواء عن دفع هذ      
وتقول الدراسة أن عجمـي لـم       . لهذا تقرر أنه ينبغي أوال زعزعة اإلستقرار في هذه المنطقة         . التجارب

يقدر جيدا مدى ضعف معظم الديكتاتوريات مقابل حماس شعبي للتغيير، وكذلك عدم إستعداد الواليـات               
  .  للتمسك بفكرة تأسيس الديمقراطية في المنطقة مع تجاهل مدى تعقديهاالمتحدة األمريكية للعودة

  :الزاوية اإلسرائيلية
تقول الدراسة أن التطورات في الشرق األوسط خاصة في مصر تحمل أبعاد إستراتيجية كبيرة بالنـسبة                

  : إلسرائيل، ولخصتها في عدد من النقاط كالتالي
 كأساس إستراتيجي مهم جدا إلسرائيل،      -لسالم بين مصر وإسرائيل     تقف مسألة إستقرار إتفاقية ا    : أوال -

والذي قامت عليه نظرية األمن اإلسرائيلي في العقود الثالثة الماضية، وأي تغيير في النظـام، خاصـة                 
وعلـى  . إمكانية صعود نفوذ اإلخوان المسلمين، يعطي إمكانية كبيرة لتغيير نظرية األمـن اإلسـرائيلي             

وطالما يتولى الجيش المصري زمام األمور، يبدو أن إتفاقية الـسالم ستـستمر، ولكـن               المدى القصير،   
تدرس إسرائيل بدقة مدى تداعيات الوضع الداخلي في مصر وتأثيره على السياسات الخارجية ونظريـة               

  . األمن، وخاصة بعد اإلنتخابات المتوقعة في نهاية العام الحالي
اليات المتحدة األمريكية بما يحدث في الشرق األوسط، يشتت اإلنتبـاه           إنشغال العالم، خاصة الو   : ثانيا -

عن قضية البرنامج النووي اإليراني، كما أنه يدفع عدد من الدول إلى وقف خطواتها ضد إيـران علـى                   
  . الصعيد اإلقتصادي والسياسي، والعسكري، خشية تفاقم عدم اإلستقرار في المنطقة

كر المقاومة يستمد طاقة وقوة من ضعف األنظمة العربية المعتدلة، ومـن            تزعم الدراسة أن معس   : ثالثا -
الورطة العميقة للواليات المتحدة األمريكية، وسوف ترى عناصر المعارضة في ذلك بداية لمجال عمـل               
مريح جدا على جميع األصعدة خاصة العسكري، وفرصة لتعميق تأثيرها على دول المنطقة التي توجـد                

 إعادة التشكل من جديد، ويحاولون اآلن دراسة مجاالت عملهم، مثال عن طريق إرسـال   حاليا في مرحلة  
، أو محاوالت إرسال شحنات سـالح مـن         )2011فبراير  /شباط(سفينتي حرب إيرانيتين للبحر المتوسط      



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2121:         العدد       20/4/2011 األربعاء :التاريخ

 زعزعة نظام   –، وفي المقابل    )2011مارس  /آذار(إيران إلى قطاع غزة عبر الممرات البحرية والبرية         
 األسد سوف يمس بقوة وتكتل معسكر المقاومة بصفة عامة وتأثير إيران علـى المنطقـة بـصفة                  بشار
وفي حال إقترب نظام األسد من نهايته، فإن جزء من جماعـات معـسكر المقاومـة سـيحاول                  . خاصة

  . التصعيد مقابل إسرائيل في محاولة لمنع إنهيار نظام البعث في دمشق
 الزلزال األخير من شأنه أن يعمق من الشعور بأزمـة إسـتراتيجية             –ية  على الساحة الفلسطين  : رابعا -

يواجها نظام أبو مازن، خاصة على ضوء فقدان حليف إقليمي كبير في صورة نظام مبـارك، وشـكوك                  
وجميع هذه النزعات تصب في مصلحة حماس، التي تشعر مثل          . عميقة حول إستقرار الراعي األمريكي    

لمقاومة، أن البدائل في المنطقة تخدم مـصلحتها، خاصـة ضـعف النظـام              باقي الجبهات في معسكر ا    
المصري الذي كان يمارس ضغوطا على حماس في قطاع غزة، وإحتمال أن تحصل جماعـة اإلخـوان                 
المسلمين، الحركة األم لحماس، على جزء كبير من السلطة المصرية، وفي هذه الحالـة، يبـدو أن أبـو          

  .  تقول الدراسة– مبارك مازن يخشى مصير مماثل لمصير
 اإلعالمي، يبدو حتى اآلن أن زلزال الشرق األوسط غير قادر علـى           –على الصعيد السياسي    : خامسا -

زعزعة األساس السائد لدى المجتمع الدولي والواليات المتحدة بصفة خاصة، والـذي يـنص علـى أن                 
مي، لذا، فإن البدائل الحاليـة ال تخفـف          الفلسطيني هو مصدر عدم اإلستقرار اإلقلي      –النزاع اإلسرائيلي   

الضغط السياسي على إسرائيل لدفع المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، كما أنها لم توقف مـسيرة سـلب                 
  . الشرعية المتزايدة عن إسرائيل على الصعيد الدولي

هل حاليا  ضعف قوة فرض سيادة القانون في مصر على شبة جزيرة سيناء يس           : الصعيد األمني : سادسا -
من عمليات تهريب السالح والنشطاء العسكريين إلى قطاع غزة، األمر الذي يسهم في تحفيز بناء القـوة                 
العسكرية لحماس والمنظمات األخرى، من خالل التزود بأسلحة ذات قدرات إصـابة أفـضل، خاصـة                

ا قد يقيد مجال عمـل      الصواريخ بعيدة المدى والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والبوارج، وهو م         
  . الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة

وتقول الدراسة أيضا إن التطورات في الشرق األوسط خاصة في مصر وسوريا تضع أمـام إسـرائيل                 
كما أن الـسنوات األخيـرة      . تحديات أمنية أكثر، وتقلل فرص دفع المسيرات السياسية بالنسبة إلسرائيل         

ال التكنولوجي واإلقتصادي، ولكن حاليا هناك تطور تعتبره سـلبيا          شهدت تطور إسرائيلي كبير في المج     
أمام المنطقة، تمثل في زيادة التهديدات ضدها خاصة وضع إيران في المنطقة وإمكانية إمتالكها قـدرات                
نووية، وكذلك قوة معسكر المقاومة، وفي المقابل تقلص الفرص للمـسيرات الـسياسية علـى الـصعيد                 

   .السوري والفلسطيني
وتعترف الدراسة أنه سيكون من الصعب وضع رؤية إستراتيجية على المدى الطويل، ولكن ما يحـدث                
ربما يكون مزج بين ظواهر جديدة في الشرق األوسط وظواهر قديمة، وأن أفضل طريقة هي الرصـد                 

ـ               يالت الدقيق للتيارات الجديدة في الشرق األوسط، والتحرر من المصطلحات والرؤى القديمـة أو التحل
  . السابقة لما يدور في المنطقة

 18/4/2011، صحيفة الرأي نيوز المستقلة
  

   األمنيةباألجهزةالتغيير يبدأ  .60
  عبد الستار قاسم. د

حاول عدد من حكام العرب امتصاص ثورة الشباب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، واعتبروا ذلك               
ظن .  حصل في تونس ومصر واألردن وسوريا والبحرين       هكذا. عنوانا كبيرا الستجابتهم لمطالب التغيير    

حكام العرب أن الشعب على درجة عالية من الجهل بحيث يظن أن الوزير هو الـذي يتخـذ القـرارات                    
ويرسم السياسات ويأمر بالتنفيذ، وأن مجرد تغيير وزراء، أو تبديل حكومة بأخرى سيكون مقنعا للشارع               



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2121:         العدد       20/4/2011 األربعاء :التاريخ

 في أي دولة عربية، والسبب أن الوزير عبارة عن مجـرد موظـف              هذا الظن لم يتحقق   . ومهدئا للنفوس 
  .إداري كبير، وال يملك صالحيات رسم سياسات الدولة

الطرطور هو الذي ال يملك قدرة على اتخاذ القـرار،          (حكومات العرب عبارة عن مجلس من الطراطير        
لتي تنسق عادة مـع رئـيس       الذين تسيرهم أجهزة األمن بخاصة المخابرات، وا      ) ويسير وفق إرادة غيره   

الوزراء ال يملكون صالحية لكي يتخذوا قرارات تتعلق بسياسات الدولة          . الدولة أو صحاب الجاللة الملك    
هـم ال   . الداخلية والخارجية، وفقط يملكون صالحيات اتخاذ قرارات تتعلق في الحياة اليوميـة للـشعب             

ية، وال يقررون سياسة اجتماعية أو اقتصادية،       يرسمون سياسة اقتصادية، وال يعرفون عن السياسة األمن       
  .وفقط يعملون على تسيير شؤون الناس وفق السياسات المرسومة سلفا من قبل النظام

قبل تشكيل الوزارة العربية، وأيضا بعد تشكيلها تقوم األجهـزة األمنيـة باالجتمـاع مـع الـوزراء أو                   
قوم مدير المخابرات بهـذه المهمـة، وهـو إمـا           غالبا ي . المرشحين لكي يكونوا وزراء لتداول الحديث     

أثناء التداول، يفهم   . يستدعيهم إلى مقر المخابرات، أو يلتقيهم في أماكن أخرى كنوع من التقدير المزيف            
مدير المخابرات أو من يقوم مقامه حضرات الطراطير أن األمن هو اآلمر الناهي في البلد، وهو الـذي                  

بأن على أحدهم أال يظن أنه صاحب قرار، وأن على الجميع أن يلتزمـوا              يقرر، ويحذرهم بطريقة مهذبة     
وعادة يكون الحديث واضحا فيما يتعلق بوسائل اإلعالم، وأنه من المحظـور            . بما يسمى بالسياسة العليا   

ثم يتناولون المناسف أو الكبسة أو الكسكس ليعرف الجميع أن االهتمـام            . الحديث عن السياسة العليا للبلد    
  .كرش أهم من االهتمام بالوطنبال

أجهزة األمن هي آفة هذه األمة ألنها هي التي تشيع الفساد والفتن في البالد، وهي التي تـتحكم برقـاب                    
غالبا، أعضاء األجهزة األمنية من النوعيات الهابطة التي تتنازل بسهولة عن ضـميرها، وتبـدي      . العباد

حدى فيما إذا كان مدير مخابرات عربـي واحـد، أو مـدير             أت. استعدادها لعمل الموبقات وفق التعليمات    
إنه خبيـر فـي القمـع       . جهاز أمني واحد يعرف في فلسفة األخالق، أو يعرف بفلسفة القدوة في الحكم            

واإلفساد وبث الضغائن واألحقاد وحبك المؤامرات، ويتسلح بميزانية ضخمة لم يسبق ألي دولة عربيـة               
نصر وطني يعمل في االستخبارات الخارجية يعرف فـي مـصلحة           قد يكون هناك ع   . أن أفصحت عنها  

  .الوطن، لكنه منزو، أو محجوب حتى ال يلوث اآلخرين فتنتابهم مشاعر الوطنية
أجهزة األمن هي التي ترعب الناس، وهي التي تزورهم في الساعات المتأخرة من الليل، وهـي التـي                  

تدعيهم وتحقق معهـم وتـسبهم وتـشتمهم وتهـددهم          هي التي تراقبهم، وتس   . تتجسس عليهم أثناء النهار   
وتطردهم من وظائفهم وتالحقهم في لقمة أطفالهم وتعتقلهم وتودعهم غياهب السجون وربمـا تقـتلهم أو                

هذه هي األجهزة التي تقرر فيما إذا كان المواطن محترمـا وحـسن الـسيرة               . تنفيهم أو تمثل بأجسادهم   
ذا كان يصلح للوظيفة أم ال، وفيما إذا كان يستحق الحصول علـى             والسلوك أم ال، وهي التي تقرر فيما إ       

هذه األجهزة المجرمة هي التي تقـرر معـايير األخـالق           . راتب من البالد التي من المفروض أنها بلده       
عمالقة من أهل العلم واألدب والفكر في هـذا         . واالحترام، وتقرر من يجب أن يأكل ومن يجب أن يجوع         

ر ألقت بهم المخابرات على نواصي الشوارع يبحثون عن عمل ألنهـم رفـضوا أن               الوطن العربي الكبي  
عنصر أجرب في المخابرات ال يستطيع فك الخط يتطاول بسهولة واستهتار علـى             . يكونوا أدوات للنظام  

العلماء واألدباء والمفكرين، ويحرمهم من حقوقهم الدنيا، ويتفاخر عليهم أمام مرتادي الحانات وكهـوف              
  .رةالدعا

النظام في كل دولة عربية عبارة عن عصابة من اللصوص وقطاع الطرق والزعران والبلطجية، يرأسها               
جاللة الملك أو فخامة الرئيس، ويحيط به رؤساء األجهزة األمنية وبعض العناصر المقربة منه والتي قد                

 هناك عصابة تحكم،    في كل دولة عربية،   . ال يكون لها منصب رسمي، وأبناؤه وبعض اقاربه وأصدقائه        
هذا الشخص الذي يظهر علـى شاشـات التلفـاز          . وتتحكم برقاب الناس وتذيقهم سوء المهانة والعذاب      
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مستعرضا حرس الشرف، وتهتف باسمه جماهير من المنافقين، وتحتفل به وسائل اإلعالم عبـارة عـن                
  .أزعر وبلطجي وفهلوي خسيس، وال يتقن شيئا إال أن يكون زعيم عصابة

 كان هناك من حكام العرب من هو بالفعل غيور على األمة، وأنا ال أرى أحدا منهم كذلك، فإن عليه                    فإذا
التـضحية  . السير ببرنامج تغيير يبدأ بتفكيك العصابة والتي يشكل قادة األجهزة األمنية محورها الرئيسي            

انت النية متوفرة فإن الخطوة     بالحكومة أو بعض الوزراء ال يشير إطالقا إلى نية حقيقية بالتغيير، وإذا ك            
األولى تتمثل بالقبض على مدراء األجهزة األمنية، واعتقال عصابة الرأسماليين، والتخلص من التحتيـين             

  .الذين يقومون باألعمال القذرة دون معرفة الجماهير
هل يجرؤ حاكم عربي على عمل ذلك؟ إذا كان من بين هؤالء من هو عكس ما نظـن، فـإن بإمكانـه                      

الشعوب اآلن موجودة في الشارع، وهي مقبلة على التضحية         . حتماء بالشعب من العصابة التي يرأسها     اال
وهل من الممكـن أن يكـون رئـيس         . والفداء، وبإمكانها أن تحمي قرارات وإجراءات التغيير الحقيقية       

تأقلم مع أجواء   عصابة قائد تغيير؟ من الممكن في حالة واحدة وهي أنه جديد على الصنعة، ولم يستطع ال               
  .االنحطاط

  19/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  فلسطين تأكل أبناءها .61
  نهلة الشهال

خالل أقل من عشرة أيام، قتل مناضالن من أجل فلسطين يصعب وجود من هـو               ! فيتوريو بعد جوليانو  
س الفلـسطيني ألم    األول هو جوليانو خمي   . أكثر إصراراً منهما على تأييد قضيتها وعلى العمل لنصرتها        

يهودية هي أرنا مار، التي أمضت حياتها تناضل بتفانٍ هي األخرى من أجل فلسطين وضد الـصهيونية،            
مختارة العيش في مخيم جنين لالجئين في الضفة الغربية، وتأسيس مسرح الحرية هنـاك، المخـصص                

الـده، الفلـسطيني الحيفـاوي      وقد قرر جوليانو إكمال مسيرة والدته وأحيا بذلك ذكرى و         . ألطفال المخيم 
ولم تتمكن  . اغتيل جوليانو بالرصاص في المخيم، أمام المسرح      . المسيحي، والمناضل اليساري المعروف   

وقد سرت شائعات تشبه التبريرات حول مقتله، تشير إلـى طبعـه            . السلطة حتى اآلن من اعتقال قاتليه     
 مما ال يمكن اإلصغاء إليه على اإلطـالق،         ...المشاكس والى احتمال وجود دوافع شخصية وراء الفعلة       

وجوليانو المتعدد الهويات على تلك     . وال يعفي أحداً من مهمة إظهار مالبسات الجريمة ومحاسبة فاعليها         
  .الصورة، فنان معروف عالمياً، وقد هز مقتله حركة التضامن مع فلسطين

ورافـق  . اضل االيطالي وعذب وشـنق    اختطف المن . أما فيتوريو أريغوني فقتل منذ بضعة أيام بوحشية       
فيتوريـو  ! اغتياله بيان مجنون يتحدث عنه كعنصر جاء من إيطاليا الكافرة لنشر الفحشاء في فلـسطين              

اختار العيش في غزة، وأصيب في عمليات شنتها القوات اإلسرائيلية على صيادين كـان يـرافقهم فـي                  
ولكنه عاد إلى القطاع وبقي فيه أثنـاء        . القواترحالتهم البحرية، واعتقل وتعرض للتعذيب على يد تلك         

، يرافق سيارات اإلسعاف، يوثق األحداث وسير القتلى والجرحى، يكتـب           2009العدوان اإلسرائيلي عام    
عمل فيتوريـو   . المقاالت، ويطلق صوته عبر أثير الراديو الذي أسسه، كما يستنطق أصوات الفلسطينيين           

عالم بأسره، التي اعتادت على انكليزيته الممتازة، والمطعمة رغم ذلـك           مراسالً متطوعاً لوسائل إعالم ال    
فهو وثيقة ال معـادل لهـا، وهـي         . ، فليسارع إلى ذلك   »كي تقتل فيالً  «من لم يشاهد فيلم     . بلكنة ايطالية 

وفيها نرى فيتوريو منهمكاً في مهامه تحت وابل قذائف         . ستدخل التاريخ السياسي والسينمائي على السواء     
  من يمكنه قتل مثل هذا اإلنسان؟. فوسفور، يواسي ويطمئن ويشتم ويمزحال

من هي المجموعات التي قررت اليـوم       : عدا بشاعتهما من زاوية إنسانية، يطرح االغتياالن أسئلة عديدة        
ارتكاب هذه الجرائم في الضفة وغزة، وألي غايات سياسية؟ وهل هي تفعل من قبيل إثبات الوجـود، أو                  

انتزاع اعتراف سائر الفصائل بها كأمر واقع، أم أنها تفرض عبـر ذلـك حيـزاً لنفوذهـا،                  على األقل   
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معه؟ وهل سيكون هـذا التعامـل سـلمياً         » التعامل«ستضطر حماس، كما السلطة، ألخذه في االعتبار و       
يا تسووياً أم سيؤدي إلى صدامات عسكرية وأمنية؟ وقبل هذا، فهل أصالً تمتلك تلك المجموعات استراتيج              

ثم ما . سياسية، أم هي تخبط عشوائياً ووفق غرائز ترتبط أكثر بتخيالتها عن السياسة منها بأهداف محددة              
اآلثار التي ستترتب على الجريمتين على مستوى حركة التضامن العالمية مع فلسطين، ونحـن نعلـم أن                 

ير غيظاً غير مكتـوم لـدى       ترتيبات أسطول الحرية الثاني توشك على االكتمال، وأن إبحاره إلى غزة يث           
السلطات اإلسرائيلية التي شكلت مجلساً أمنياً مخصصاً للتعامل معـه، وتمـارس ضـغوطاً متواصـلة                
ومحمومة على الحكومات األوروبية التي يفترض أن تقلع السفن من موانئها؟ أليست الجريمتـان حجـة                

واطنين األوروبيين؟ وكيف يمكـن     جاهزة إلعالن فلسطين عموماً، وغزة خصوصاً، منطقة غير آمنة للم         
  أن تستمر بعثات التضامن المدنية الدولية إلى فلسطين بينما تسرح وتمرح مجموعات القتل تلك؟

وأما أهم األسئلة فتتعلق بنتائج انغالق األفق السياسي أمام الفصائل الفلسطينية، وما إذا كانـت ظـواهر                 
ففـي الـسنوات    . نغالق، وهي التعبير المأزوم عنه    كمثل تلك المجموعات هي اإلفراز الطبيعي لذلك اال       

الماضية، بل العقود اآلن، اعتاشت منظمة التحرير وفي إثرها ومعها السلطة الفلـسطينية، علـى فكـرة                 
االشتغال على مقتضيات التسوية السياسية التاريخية مع إسرائيل، وتشكلت معظم مكونات حركة التضامن             

وحتى حماس التي نبتت في موقع مغاير، راحت تقتـرب مـن            . سجام معه العالمية وفق هذا الحقل وباالن    
. هذا، وإن بشروط متشددة، وذلك كلما طغى على نشاطها الفعل السياسي على ذاك الخيري واإلنـساني               

، وقد أقرت مـؤخراً     »الدولة«والتعديل الوحيد الذي أقدمت عليه السلطة الفلسطينية يتعلق ببناء مؤسسات           
بأنها اكتملت وال يمكن إنجاز أكثر مما أنجز في ظل االحتالل، وهو اعتراف هام، يتزامن               األمم المتحدة   

ويفترض أن اإلعالن عن والدة     . 1967مع تزايد عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود           
دث لو تحقق،   وستترتب على الح  . سبتمبر المقبل، ومن على منبر األمم المتحدة      /تلك الدولة سيتم في أيلول    

وهي مفتوحة على احتمال اإلفشال، ليتحول اإلعالن إلى ضربة سيف في الماء، تأريخ آخر يضاف إلـى                 
ومن المؤكـد أن    . التواريخ المتعددة لفلسطين، كما على احتمال تغير المشهد باتجاه مواجهة مع االحتالل           

معطى العربـي المحـيط بهـا ملـيء         الساحة الفلسطينية ليست مهيأة ألي من االحتمالين، ال سيما أن ال          
وهكذا تأتي الجريمتان بمزيد من االضطراب على مشهد مخضوض أصال، بينمـا تحتـاج              . بالمجهوالت

فلسطين بإلحاح وأكثر من أي وقت سابق، ألبنائها جميعاً، هؤالء الذين ولدوا فيهـا، واآلخـرين الـذين                  
  !تبنوها

  20/4/2011، السفير، بيروت
  

  حماس هي المسؤولة .62
  اود الشرياند

قبل أيام عثر على جثة الصحافي اإليطالي فيتوريو أريغوني، في منزل مهجور، شمال مدينة غزة، بعـد                 
، 2008أريغوني تضامن مع أهالي غزة منـذ العـام          . ساعات من خطفه على يدي جماعة دينية متشددة       

فلسطينيين لحمايتهم، ويرافق   كان يقف الى جانب الصيادين والمزارعين ال      . وقرر نصرتهم واإلقامة بينهم   
سيارات اإلسعاف إلنقاذ الجرحى والمصابين، ويكتب عن معاناة الشعب الفلسطيني في وسـائل اإلعـالم              

  .لكنه، وعلى رغم كل هذه الشجاعة واإليثار، قُتل بطريقة تقطع حبال المعروف بين البشر. الغربية
تحولت جثة اريغـوني الـى      . ماعات السلفية فتح ملف الج  . نظّمت اعتصاماً، ونددت بالجريمة   » حماس«

ملصق سياسي، لكن أحداً لم يسأل عن اسباب استنبات القتل الكافر في غزة، وال عن التحـريض علـى                   
من أين جاء أفراد هذه الجماعات المتطرفة؟ من دربهم على القتال بشعارات            . صراع التيارات اإلسالمية  

» حمـاس «جريمة الهمجية الكريهة، نتيجة حتمية للصراع بـين         دينية؟ من صنع التشدد في غزة؟ هذه ال       
بل أن نسبة   . والجماعات السلفية الجهادية التي نشأ معظم عناصرها في حضن الحركة اإلسالمية في غزة            
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، انفصلوا عنها ألسباب سياسية وحزبية، وتأزمت العالقة حـين     »حماس«كبيرة منهم أعضاء سابقون في      
، فاتسعت ظاهرة الجماعات الدينية، وكادت غزة أن تصل         »التوافق الوطني خرق  «رفعت الحركة شعار    
  .الى النموذج األفغاني

مع جريمة قتل أريغوني باعتبارها تهديداً لسلطتها في غزة، وبدالً من نزع فتيل الفكر              » حماس«تعاملت  
 مع تلك الجماعات،    الذي حرض على الجريمة، بدأت الحركة اإلسالمية في غزة تكرار مواجهاتها العنيفة           

لكن هذا النهج لن يرضي أحداً، وسيزيد تنـامي         . لتحسين صورتها، وإرضاء اإليطاليين والمجتمع الدولي     
  .التطرف الديني، ويحرض تلك الجماعات المتطرفة على مزيد من التشدد والتناسل

 الـى هـذه     مسؤولة عن األسباب والظروف السياسية والفكرية التي أوصـلت        » حماس«ال شك في ان     
هي رفعت شعارات فكرية اتسمت بضيق األفق، وصنعت جيالً من الشباب أحّل قتـل              . الجريمة الهمجية 
  .ذاك الرجل العادل

الجريمة، ستفضي الى مواجهات دموية، ومزيد مـن قتـل          » حماس«األكيد أن الطريقة التي عالجت بها       
مطالبة بمعاودة  » حماس«. الوضع المؤسف هي أوجدت المناخ السياسي الذي قاد غزة الى هذا          . األبرياء

  .النظر في نهجها، قبل أن تتحول غزة الى كابول
  20/4/2011، الحياة، لندن

  
  صفعة جديدة"... الرباعية" .63

  معتصم حمادة 
لقيام دولة فلسطينية عضو في األمم المتحدة فـي         " الخارج"صفعة جديدة تلقاها رهان محمود عباس على        

 4 /15 اللجنة الرباعية، للمرة الثانية على التوالي اجتماعاً لها كان مقرراً فـي              أيلول المقبل، حين ألغت   
/2011 .  
وبناء علـى دعوتهـا اسـتأنف عبـاس     . ، هي ـ نظرياً ـ الجهة الدولية الراعية للمفاوضات  "الرباعية"

عباس . ممفاوضاته مع إسرائيل في أيلول من العام الماضي، مع وعد أال تستمر المفاوضات أكثر من عا               
كلمتها في من يتحمل مسؤولية تعطيل المفاوضـات، ولتفـي          " الرباعية"راهن على اجتماع نيسان لتقول      

  . بوعدها بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية
فالواليـات المتحـدة ال تريـد ألي مـن          . الضغط األميركي أقوى من رهانات عباس ونداءاته للرباعية       

رها في عزل المفاوضات بعيداً عن تدخل اآلخرين، لتعـالج األمـر            األطراف الدولية أن يشوش على دو     
  . منفردة، وفقاً لمقاييس ومعايير ال تعارضها تل أبيب وال تعترض عليها

:  تحدثت هيالري كلينتون عن مسارين متالزمـين السـتئناف العمليـة الـسياسية             2010/ 12/ 10في  
فـي الموعـد    "ستقبال والدة الدولـة الفلـسطينية       مفاوضات مباشرة، مع مواصلة تشييد البنية التحتية ال       

، مسار تشييد البنية التحتية ماض في سبيله، باعتراف المؤسسات الدولية، والوضع الفلـسطيني              "المناسب
. وحده المسار األول هو المعطل، وهو المسار المعني بإزالة االحـتالل          . جاهز الستقبال الدولة المستقلة   

  .بقاء االحتاللوال وجود لدولة مستقلة مع 
نتنياهو، بـدوره، يمهـد     . على النار مجدداً  " حل الدولتين "األميركيون يتحدثون عن مبادرة جديدة لوضع       

  .  أيار المقبل24إلطالق مبادرة جديدة، سوف تولد في خطابه أمام الكونغرس في 
 ال تتعـدى  واضح أن تل أبيب، وواشنطن تعمالن على قطع الطريق على استحقاق أيلـول، باقتراحـات              

، تليها مفاوضات مفتوحة زمنياً، قد ال تنتهي، وقد تنتهي بتحول الموقت إلى             "الدولة ذات الحدود الموقتة   "
  . دائم

الجامعة العربية  . اللجنة العربية استقالت من دورها    . المتغيرات اإلقليمية والدولية ال تخدم رهانات عباس      
  .  غير مستقرمشغولة بالبحث عن أمين عام جديد في وضع عربي
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قد تدخالن في مقايضة مع واشنطن ميدانها مـستقبل ليبيـا   ) وخلفهما االتحاد األوروبي  (فرنسا وبريطانيا   
ومصير القذافي، مقابل التراجع عن وعودهما للفلسطينيين بشأن االعتراف بالدولة المستقلة فـي أيلـول               

  .المقبل
ن أن تولد الدولة الفلـسطينية مـزروع باأللغـام          المشهد يقول إن الطريق إلى األمم المتحدة حيث الرها        

وان الواليات المتحدة تمهد للضغط على األعضاء في الجمعية العموميـة لتأجيـل البـت               . والمتفجرات
وهذا، ما يمنح المزيد من الصدقية للدعوات التي تنصح عباس بالبحث عـن             . بعضوية الدولة الفلسطينية  

  .، الذي بدأ يتبخر مع حرارة الصيفبديل لوعود أوباما، والستحقاق أيلول
 19/4/2011، النهار، بيروت

  
  :كاريكاتير .64

  

  
  18/4/2011، 48موقع فلسطينيو


