
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  أنا ذاهب لألمم المتحدة ألطلب حقي: عباس
  عوامل الضغط بالضفة ستولد انتفاضة جديدة: المزيني

  يقة حاكت وثيقة االستقالل اإلسرائيليةيساريون إسرائيليون يعلنون استقالل فلسطين في وث
  إذا لم تستأنف المفاوضات ستعلن األمم المتحدة إنشاء دولة فلسطينية: مارتن إنديك

 "عاصمة يهودية" تحذر من حسم مصير القدس كـ الدوليةمؤسسة القدس

 سالمخطة:نيويورك تايمز
أمريكية تشطب حق العودة وتؤكد 

  األمنية" إسرائيل"على احتياجات 
 

 ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ٢١٢٣:         العدد       ٢٢/٤/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٤  أنا ذاهب لألمم المتحدة ألطلب حقي: عباس.٢
 ٥  مطالبة بالعودة للمفاوضاتالطالب واشنطن بالكف عن يعريقات .٣
 ٥  "أصبحت جزءا من الهم الشعبي والوطني"ثقافة تحرير األسرى : رزقة.٤
 ٦   سنرفض أي خطة للسالم تستند إلى تخلينا عن حق العودة: شعث.٥
 ٦  فياض يهدد بتغيير قيادات أمنية لعدم الكشف عن قتلة جوليانو: مصدر لصفا.٦
 ٦   الصحيح بعدم سماحه باندالع انتفاضة ثالثة لم تفهم على النحوعباس تصريحات :الفرا .٧
 ٧  الحكومة في غزة حريصة على تحقيق عالقات متينة مع مصرالنونو .٨
 ٧  تنفيذية المنظمة تشيد بتوقيع مبدعين إسرائيليين على وثيقة تعترف بالدولة الفلسطينية.٩
 ٧   "إسرائيل"ـء لتكشف عمالداخلية غزة ١٠
 ٨  االتحاد األوروبي يقرر إعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك: أبو لبدة١١

    
    :المقاومة

 ٨   ويناقش مبادرتها إلنهاء االنقسامفد الشخصيات المستقلةومشعل يستقبل .١٢
 ٨  عوامل الضغط بالضفة ستولد انتفاضة جديدة: زينيالم.١٣
 ٩   وال جديد في صفقة شاليط عباس ليس رئيساً:البردويل .١٤
 ٩  عباسالشعب من يقرر االنتفاضة وليس : "الجهاد".١٥
١٠   لمصالحةل متمسكون برعاية مصر  : حواتمة.١٦
١٠  قيادة وشعبا ا إلى جانب سوريتعلن وقوفهاالفصائل والمنظمات الفلسطينية في دمشق .١٧
١٠    تدعو للوقوف مع سوريا في وجه المؤامرة التي تتعرض لها"  القيادة العامة-الجبهة الشعبية ".١٨
١١  حماس لقبول مبادرة عباس   فشل المفاوضات ويدعو"إسرائيل"شعث يحمل .١٩
١١   ٢أسطول الحرية من فتح يشارك في وفد : مصادر نقالً عن شعث.٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١ يقة حاكت وثيقة االستقالل اإلسرائيليةيساريون إسرائيليون يعلنون استقالل فلسطين في وث.٢١
١٢   مكتب نتنياهو يؤكد استمرار االتصاالت إلتمام صفقة التبادل وينفي نقل ملف الوساطة من ألمانيا.٢٢
١٢  "إسرائيل"حاخام يهودي يحذر اليهود من الزحف العربي لـ.٢٣
١٣      ضعيف جداأنه ب بشار األسد  يصفرئيس الموساد: ويكيليكس.٢٤
١٣  نتنياهو اشترط ضرب إيران لدخول حكومة أولمرت: ويكيليكس.٢٥
١٣  "سرائيلإ"السعودية و مع هاتغيير السياسة الخارجية المصرية سيلحق ضررا بعالقات: إسرائيليباحث.٢٦
١٤  "حزب اهللا"تخشى محاوالت اختطاف تنفذها حماس أو " إسرائيل".٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٤  "عاصمة يهودية" تحذر من حسم مصير القدس كـ الدوليةمؤسسة القدس.٢٨
١٤   وعزلها عن الضفةقدسالحسم لتهويد ال  بلغت مرحلة"إسرائيل": لحسينين اعدنا.٢٩
١٤  األقصى أحراش المسجد قنبلة على اءقيدين إللقدس امفتي .٣٠
١٥  ٤٠٠٠من أصل  وحدة استيطانية ٨٠٠بناء لشرع في وضع مخطط ي الحتاللا: القدس.٣١
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١٥   معتقلين فلسطينيين في مصرتسعةاإلفراج عن .٣٢
١٥  إطالق سراح المحامية المقدسية العيساوي.٣٣
١٥  !استشهاد طفلة أسير بعد حرمانها من عناق والدها.٣٤
١٦  "أسير حرب"ألسير فلسطيني طالب االحتالل بالتعامل معه كـ" العزل االنفرادي".٣٥
١٦  مايو/  أيار١٥ في "مسيرة العودة": "١البيان رقم ".٣٦
   

   :اقتصاد
 ١٦  بضائع الفلسطينية من الجماركاالتحاد األوروبي يقرر إعفاء ال: في رام اهللاوزير االقتصاد .٣٧
 ١٦  مليون دوالر خسائر منطقة غزة الصناعية جراء اعتداءات االحتالل: غزة.٣٨
   

   : األردن
١٧  غزة يوزع مصاحف بلغة بريل على مكفوفي القطاعفي  األردنيالمستشفى .٣٩
   

   : لبنان
١٧  جانبهإلى رفع الغبن عن الشعب الفلسطيني والوقوف إلى يدعوجنبالط .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٧  هيكلة منظمة التحرير مازالت تعوق إتمام المصالحة: مصر.٤١
١٧   من تجاهل ثورات العرب"إسرائيل"الرئيس التركي عبد اهللا غل يحذر .٤٢
١٨  إجراءات تسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح لن يطول تطبيقها: الخارجية المصرية.٤٣
١٨  الجبهة الشعبية القيادة العامة أرسلت ألف مقاتل فلسطيني لدعم القذافي: "االنتقالي الليبي".٤٤
١٨  "إسرائيل"لـوزير البترول األسبق في قضية تصدير الغاز  حبس سامح فهمي.٤٥
١٩  "إسرائيل"أنقرة تحتل المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة في استيراد األسلحة من .٤٦
   

   :دولي
١٩ المفاوضات المباشرة خيار وحيد للحّل في الشرق األوسط": إسرائيل" والواليات المتحدة.٤٧
٢٠ مصلحة اإلسرائيليين والفلسطينيين هي محاولة استئناف المفاوضات: كلينتون.٤٨
٢٠ لة فلسطينية إذا لم تستأنف المفاوضات ستعلن األمم المتحدة إنشاء دو:نديكمارتن إ.٤٩
٢٠ أوروبية تقود لالعتراف بالدولة" مبادرات"فرنسا تتحدث عن .٥٠
٢١  باريس تتردد في االعتراف بالدولة الفلسطينية، مفضلة قراراً جماعياً مع االتحاد األوروبي.٥١
٢١ من التوجه إلى غزة" ٢الحرية " أسطول انيا تحذروألمان" إسرائيل".٥٢
٢١ الطب الشرعي اإليطالي يتوصل إلى أن أريغوني مات مشنوقاً.٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  عمر عدس... اغتيال مريب ألحد أنصار القضية الفلسطينية.٥٤
٢٣  ماجد عزام... عن التهدئة والتصعيد والحرب في غزة.٥٥
٢٥  جدعون ليفي... ليقل لنا نتنياهو ماذا يريد.٥٦
٢٦  يوئيل جوجانسكي... أشهر عسل حقا؟: مصر تتجه الى ايران.٥٧
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 ٢٧  :كاريكاتير

***  
  
   األمنية"إسرائيل" أمريكية تشطب حق العودة وتؤكد على احتياجات  سالمطةخ :نيويورك تايمز .١

عن مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية قوله إن البيت األبيض يعمل في الـشهور              " نيويورك تايمز "نقلت  
ء حق العودة،   ممكنة، تتضمن أربعة أسس مركزية؛ دولة فلسطينية وإلغا       " خطة سالم "األخيرة على وضع    

وجـاء أن وزيـرة الخارجيـة        .والقدس عاصمة للدولتين، والتأكيد على االحتياجات األمنية اإلسرائيلية       
هيالري كيلنتون والرئيس األمريكي نفسه يميالن إلى عرض مبادرة أمريكية، في حين يعـارض ذلـك                

اتفاق قابل للحياة، في حين     مستشار الرئيس دينيس روس بادعاء أن الوضع في المنطقة ال يسمح بالدفع ب            
  .أن الطرفين ليسا ناضجين للتوصل إلى اتفاق، كما أن المبادرة قد تضعف الرئيس في حال رفضها

النبأ، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية لم يسارع إلى التعقيب            " يديعوت أحرونوت "ونقلت  
 لم تفاجأ من الخطة التي يـتم        "إسرائيل"ولها إن   على النبأ، في حين نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية ق         

  .نسجها في واشنطن
شيئا ما "وبحسب المصادر ذاتها فقد جرى الحديث عن ذلك في الشهور األخيرة، وأن الجميع يعرفون بأن               

وأضافت أنه ليس واضحا إذا كان نتانياهو على علم بمضمون الخطة، ومـا إذا               ".يتم نسجه في واشنطن   
ليها، في حين أن هناك في إسرائيل من يدعي أنه ال يوجد أي مفاجأة في خطـة أوبامـا،                   كان قد وافق ع   

  .حيث أن هذه النقاط كانت مقبولة على األمريكيين منذ سنوات، ولم يغيروا موقفهم
إلى أنه من المتوقع أن يعرض نتانياهو الشهر القـادم أسـس مواقفـه              " يديعوت أحرونوت "كما أشارت   

ونقلت عن مـصادر سياسـية إسـرائيلية قولهـا إن           . ونغرس األمريكي وأمام الكنيست   السياسية أمام الك  
الواليات المتحدة سعت إلى نشر أسس الخطة األمريكية من أجل التأثير على خطاب نتانياهو، وتوصيف               

  .الخطة التي يجب أن يعرضها" مقاس"
 إلى االعتراف   "إسرائيل" تدعو   إن هناك خطة أمريكية من المتوقع أن      " هآرتس"ومن جهتها قالت صحيفة     

، مع ضمانات أمنية، في حين أنه يجب على الفلسطينيين التنازل           ١٩٦٧بدولة فلسطينية على أساس حدود      
  ".القدس الشرقية"عن حق العودة، وتكون عاصمتهم في 

ابات  قبل االنتخ  "إسرائيل"وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما بدأت تتراجع عن ممارسة الضغوط على             
نوفمبر الماضي، في حين أن سيطرة الجمهوريين علـى مجلـس           / النصفية التي جرت في تشرين الثاني     

ـ              في " إيباك"النواب تضمن لنتانياهو استقباال حارا خالل الخطاب الذي سيلقيه في نهاية المؤتمر السنوي ل
  .واشنطن

٢٢/٤/٢٠١١، السفير، بيروت   
  
   حقيأنا ذاهب لألمم المتحدة ألطلب: عباس .٢

عندما نذهب إلى األمم المتحدة، ال يعني هذا أن القـرار منفـرد             ' قال الرئيس محمود عباس، إنه       :باريس
  .'وقرار أحادي الجانب، ال، أنا ذاهب إلى األمم المتحدة ألطلب حقي

ل ، نحن نقو)الدولة(إننا ال نعلن من جانب واحد '، في مقابلة مع اليورونيوز بثتها، الليلة، عباسوأضاف 
إننا نريد أن نذهب لألمم المتحدة، وذهبنا مؤخرا إلى مجلس األمن لطرح موضوع االستيطان ألن 
األبواب ُأقفلتْ في وجهنا، إلى من نذهب؟ من هي الجهة المخولة في العالم التي يشتكي إليها شعب 

عامة، لماذا إذًا ال  الصادر عن الجمعية ال١٨١مظلوم؟ هي األمم المتحدة، وإسرائيل قامت على القرار 
  .'يقال إن هذا العمل أحادي الطرف؟
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إن اإلجراءات اُألحادية هي االستيطان وتغيير معالم البلد، هذا هو األحادي، نحن نريد أن ': عباسوقال 
سبتمبر إلى األمم المتحدة، على األقل ال أقول هناك وعد بالمعنى الواضح وإنما هناك /نذهب في أيلول

أريد أن أرى في سبتمبر القادم دولة كاملة ':  قاله الرئيس أوباما بهذه العباراتقول واضح وصريح
، وها هو سبتمبر مقبل، وهناك شيء آخر، الرباعية الدولية قالت إن المفاوضات تبدأ في 'العضوية

  .سبتمبر وتنتهي في سبتمبر
مطالب تتمثل في أمرين، إن ال 'عباسوحول المطالب الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، قال 

، مع ١٩٦٧القبول بالمرجعية الدولية وهي تنص على أن األراضي المحتلة هي في حدود عام : األول
ففي مجال األمن، عندما تقوم الدولة لن يوجد . الحديث عن تبادلية بالقيمة والمثل وعلى األمن

 أقصد طرفاً ثالثا دوليا، هذا، إلى جانب إسرائيليون، لذا، يمكن أن نقبل بتواجد طرف ثالث معنا، ال مانع،
  .'باقي قضايا المرحلة النهاية، واألمر اآلخر هو وقف كامل لالستيطان

موقفنا إلى اآلن نحن نرفض، نرفضه 'وحول اشتراط إسرائيل االعتراف بيهودية الدولة، قال عباس، 
عقبة في طريق المفاوضات رفضاً قاطعاً، لكن نحن نعترف بإسرائيل، ربما يكون من أجل أن يضعوا 

  .'قلنا لهم نحن لن نقبل. يخرجون بهذا الطلب
قدمت مبادرة في السادس عشر من الشهر الماضي وقلت أنا 'عباس وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، قال 

على استعداد للذهاب إلى غزة من أجل تشكيل حكومة مستقلين، حكومة تكنوقراط، تقوم بعملين، األول 
غزة، والثاني تحديد موعد لالنتخابات، كل العالم وافق عليها دون استثناء، إلى اآلن حماس لم إعادة بناء 

في أي لحظة تقول حماس . تعط جواباً إيجابياً، سمعنا ردود فعل سلبية، ال نأخذها، ننتظر جوابا إيجابيا
فع بكل القضايا  ساعة ونضع القطار على السكة لند٢٤نعم، سأذهب إلى غزة وننهي هذا الموضوع في 

  .'إلى األمام وننهي االنقسام
 ٢١/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  مطالبة بالعودة للمفاوضاتالطالب واشنطن بالكف عن يعريقات  .٣

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخميس          : وليد عوض  -رام اهللا   
مريكية بالكف عن التعامل مع إسرائيل بأنها دولة فوق القانون، مشددا على الحاجة إلى دعـم                اإلدارة األ 

  .أمريكي إلقامة دولة فلسطينية مستقلة
عريقات في تصريح صحافي ردا على وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون بمطالبة الجانب              وقال

ن على اإلدارة األمريكية الكف عن مطالبتنـا باسـتئناف          بأنه يتعي 'الفلسطيني بالعودة الفورية للمفاوضات     
المفاوضات مع إسرائيل، ألنها هي التي أوقفت المفاوضات وأخرجتها عن مـسارها بـسبب تـصرفات                

وإتهم عريقات إسرائيل برفض االنصياع لاللتزامات المترتبة عليها ومنها وقـف االسـتيطان             . 'حكومتها
وضات، مشيرا الى فشل واشنطن بالزام اسرائيل بوقف االسـتيطان    وهو األمر الذي تسبب في وقف المفا      

إذا لم تتمكنوا من إلزام إسرائيل بوقف االستيطان، فهل تعتقدون أن أحدا سيصدقكم بأنكم ستلزمونها              'وقال  
  .'؟١٩٦٧باالنسحاب إلى خطوط عام 

 ٢٢/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  " الهم الشعبي والوطنيأصبحت جزءا من"ثقافة تحرير األسرى : رزقة .٤

أكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي إلسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حمـاس               
، وقال رزقة في تـصريح      'أصبحت جزءا من الهم الشعبي والفصائلي والوطني      'أن ثقافة تحرير األسرى     

غ بقضية األسرى وخصصت جلسة خاصة      ان الحكومة اهتمت بشكل بال    'نسخة منه   ' القدس العربي 'تلقت  
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لمناقشة حالة األسير الفلسطيني وكيفية التواصل مع األسرى ودعم إضـرابهم وخطـواتهم التـصعيدية               
  ."وتحريرهم ورعاية األنشطة الشعبية المختلفة في الساحة الفلسطينية من أجل تحريرهم

شرح حجم معاناة األسرى داخل     وأوضح أن حكومته وجهت رسائل للمؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان ت         
  .سجون االحتالل وضرورة التحرك من أجل وقف معاناتهم وإطالق سراحهم

نعتذر من كل األسرى وذويهم ألن قادتنا الفلسطينيين وقادتنا العرب لم يعملوا بما فيه الكفاية مـن                 "وقال  
دون 'سلو وغيرها مـن االتفاقـات       ، الفتاً إلى انه قد تم توقيع اتفاقية أو        "أجل تحرير األسرى الفلسطينيين   

  ."تبييض السجون وتحرير كافة األسرى
  ٢٢/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

 
  سنرفض أي خطة للسالم تستند إلى تخلينا عن حق العودة: شعث .٥

أن السلطة الفلسطينية   , اليوم الخميس , أكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح        : رام اهللا 
 .١٩٦٧اف الواليات المتحدة األمريكية بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام             تتطلع إعتر 

تعقيباً على خطة الـرئيس األمريكـي بـاراك         , "وكالة قدس نت لألنباء     " وقال شعث في حديثه لمراسل      
د إلى تخلينا ألحد    إننا سنرفض أي خطة أمريكية لعملية السالم تستن       :" , أوباما المرتقبة بشأن عملية السالم    

  ".حقوقنا األساسية وهي حق العودة لالجئين 
موضـحاً أن تأجيـل     , كما أكد شعث عدم وجود إتصاالت بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بهذا الصدد           

إجتماع اللجنة الرباعية الدولية جـاء بـسبب إعتـراض واشـنطن علـى البيـان المـشترك لإلتحـاد           
ممـا  , أنه من غير الممكن أن يكون بيان الرباعية لصالح الفلسطينيين         واشنطن رأت   :" وتابع  .األوروبي

  ".دعاها إلى تأجيل اإلجتماع ألجل غير مسمى
  ٢١/٤/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  فياض يهدد بتغيير قيادات أمنية لعدم الكشف عن قتلة جوليانو: مصدر لصفا .٦

ـ   : رام اهللا  في رام اهللا سالم فياض غاضب مـن        إن رئيس الحكومة الفلسطينية     " صفا"قال مصدر مطلع ل
عدم قيام األجهزة األمنية في الضفة الغربية بالكشف حتى اآلن عن قاتل المخـرج الـسينمائي جوليـانو                  

وأضاف المصدر أن فياض أعطى األجهزة األمنيـة مهلـة           .خميس في مخيم جنين مطلع الشهر الجاري      
ال فإنه سيقوم بتغييرات في قيـادات األجهـزة   زمنية محددة من أجل الكشف عن خيوط الجريمة كاملة وإ     

  .األمنية إذا ما فشلت في ذلك
وأكد المصدر أن فياض جاد في ذلك، وقال خالل اجتماعه مع قادة األجهزة األمنية إن التغييرات ستطال                 

  .كثيرين في حال لم يتم الكشف عن قتلة جوليانو خالل المدة التي تم تحديدها
عور لدى فياض بضرورة التعامل بحزم مع هذه القضية ألنها تجعل مصداقية       وأردف المصدر أن هناك ش    

السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي على المحك، عدا عن كونها تضرب النموذج األمني الذي تعـده                
  .السلطة أحد ركائز مقومات بناء الدولة

  ٢١/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
   بعدم سماحه باندالع انتفاضة ثالثة لم تفهم على النحو الصحيحاسعب تصريحات :الفرا  .٧

بركات الفرا، أن   . أكد السفير الفلسطينى فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د           : القاهرة
م على  لم يفه "كالم الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بعدم سماحه باندالع انتفاضة ثالثة ما دام رئيساً لفلسطين،                

  ".النحو الصحيح
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 عن هذا األمر جاء من منطلق حرصه الدائم على مصلحة القضية الفلسطينية             عباسوقال الفرا  إن كالم      
والشعب الفلسطينى، وإنه كان يقصد اندالع انتفاضة مسلحة، خاصة وأن الرئيس فى هذه األيـام يلقـى                 

  .١٩٦٧ى حدود الرابع من يونيو من عام دعماً دولياً واسعاً، فيما يخص قيام الدولة الفلسطينية عل
كما أن كالم الرئيس الفلسطينى جاء بعدما أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة هدنة مـع              "وأضاف الفرا   

إسرائيل فى قطاع غزة، وحماس هى من أعلنت الهدنة، بل اعتبرت أن كل من يطلق الصواريخ باتجـاه                  
التخوين وفقط، بل وصـل إلـى أن حمـاس اسـتنفرت            إسرائيل هو خائن لوطنه، ولم يصل الحد عند         

عناصرها وأجهزتها األمنية على طول الشريط الحدودى الفاصل بين غـزة وإسـرائيل، للحيلولـة دون                
إطالق الصواريخ على إسرائيل، وحماس نفسها قالت إن هذا القـرار كـان للمـصلحة العليـا للـشعب           

  .جماع الفصائل الفلسطينية المسلحةالفلسطينى، وإنه ليس من قرارها، وإنما ذلك هو إ
  ٢٢/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  الحكومة في غزة حريصة على تحقيق عالقات متينة مع مصرالنونو  .٨

أكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة أن الحكومـة حريـصة               :أحمد ربيع -القاهرة
  ".عالقة استراتيجية"العالقة مع القاهرة على تحقيق عالقات متينة مع مصر، وأنها تعتبر 

إن : وقال خالل لقائه في القاهرة بمدير دائرة فلسطين في وزارة الخارجية المصرية السفير بهاء الدسوقي              
الحكومة الفلسطينية تثق بقدرة مصرفي التعامل مع ملف المصالحة، مشيراً إلى الرغبة الحقيقية بتحقيـق               

وأكد علـى    .داخلية وتعيد االعتبار للقضية الوطنية وتمثل الكل الفلسطيني       مصالحة وطنية تمتن الجبهة ال    
باعتباره الشريان الوحيد لقطاع غزة، الذي يتصل بالعالم        "ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان فتح معبررفح       

  ".الخارجي عبر البوابة المصرية
  ٢٢/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
  يليين على وثيقة تعترف بالدولة الفلسطينيةتنفيذية المنظمة تشيد بتوقيع مبدعين إسرائ .٩

 أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالمبادرة السياسية التي أقدم عليها سبعة عشر إسرائيليا              :رام اهللا 
فائزا بجوائز إسرائيل في األدب والعلوم والمسرح، في ظل األجواء المتطرفة التـي تـشيعها حكومـة                 

  .ط الشعب اإلسرائيلي ليبرمان في أوسا-نتنياهو
واعتبرت تنفيذية المنظمة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، هذه المبادرة التي تدعو إلى قيـام الدولـة                 
الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، إشارة مهمة جدا إلى استنفاد الحكومـة اإلسـرائيلية                

الدولة الفلسطينية المستقلة علـى  ' مخاطر'بخرافة قدرتها على تزييف الوقائع، وتزييف الوعي اإلسرائيلي  
  .إسرائيل

 ٢١/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  "إسرائيل"ـتكشف عمالء لداخلية غزة  .١٠

كشفت مصادر أمنية مسؤولة أن جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية للحكومة الفلسطينية المقالـة               
ونقلـت وزارة    . خالل األيام القليلة الماضية من اعتقال عدد من عمالء االحـتالل          في قطاع غزة تمكن     

جهاز األمن الداخلي كثَّف مالحقاته للعمالء، خاصةً بعد        «داخلية حكومة غزة عن هذه المصادر قولها إن         
وأوضـحت المـصادر أن     .»حادثة اغتيال الشهيدين القائدين القسامين تيسير أبو سنيمة ومحمد عواجـة          

المالحقة األمنية المكثفة نجحت في الوصول إلى عدد من العمالء من دون الكشف عما إذا كان لهم صلة                  
   . باغتيال القائدين أم ال 
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وأكد قيادي في جهاز األمن الداخلي في رفح جنوب القطاع أن الجهاز لم ولن يتوانى في مالحقة وكشف                  
  . عمالء االحتالل وتقديمهم للعدالة

  ٢٢/٤/٢٠١١و ظبي،االتحاد، اب
  
  االتحاد األوروبي يقرر إعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك: أبو لبدة .١١

قال وزير االقتصاد في الحكومة الفلسطينية برام اهللا حسن أبو لبدة إن االتحاد األوروبي أصدر : رام اهللا
ن الرسوم الجمركية التي قراًرا يقضي بإعفاء البضائع الفلسطينية، التي تدخل إلى األسواق األوروبية، م

  .كانت مفروضة عليها
دعم "نسخة عنه، على أهمية هذه المبادرة في " قدس برس"وأكد أبو لبدة، في تصريح مكتوب وصل 

الجهود المبذولة لخلق اقتصاد فلسطيني قوي ومستدام، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة على كميات 
  .، كما قال"ألوروبيالصادرات الفلسطينية إلى دول اإلتحاد ا

على الرغم من التأثير اإليجابي لقرار اإلتحاد األوروبي؛ تبقى إجراءات االحتالل اإلسرائيلي "وأضاف 
  ".هي المعوق الرئيس لزيادة الطاقة التصديرية لفلسطين إلى دول اإلتحاد األوروبي وباقي دول العالم

  ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
   ويناقش مبادرتها إلنهاء االنقسامقلةفد الشخصيات المستومشعل يستقبل  .١٢

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالعاصمة السورية دمشق الخميس : دمشق
وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة السيد منيب المصري وعضوية الدكتور حنا ناصر ) ٤-٢١(

 في تطورات الوضع الفلسطيني، كما تم وقد تباحث الطرفان .وهاني المصري ومهدي عبد الهادي
وأكد بيان  .استعراض ومناقشة مبادرة وفد الشخصيات المستقلة إلنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية

صادر عن المكتب اإلعالمي للحركة اليوم أن الحوارات بين الجانبين كانت معمقة وإيجابية، وقد تم 
وشارك في اللقاء نائب رئيس المكتب السياسي لحماس  .االتفاق على استمرار وتواصل هذه الجهود

  .الدكتور موسى أبو مرزوق، وعضوا المكتب سامي خاطر وعزت الرشق
  ٢٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عوامل الضغط بالضفة ستولد انتفاضة جديدة: المزيني .١٣

اس رئيس السلطة  أسامة المزيني تصريحات محمود عب.دوصف القيادي في حركة حماس : غزة
؛ ألن الشعب "خادشة للمصالحة"المنتهية واليته والتي قال فيها إنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة بأنها 

إن أجهزة  ":وقال المزيني في تصريحات لقناة القدس الفضائية .الفلسطيني خياره المقاومة وصد االحتالل
لكن استمرار .. ل وقطعان المستوطنينعباس بالضفة الغربية المحتلة أصبحت حارساً أميناً لالحتال

عندما تكون : "وأضاف ".عوامل الضغط الموجودة على شعبنا بالضفة ستولد انفجاراً وانتفاضة ثالثة
، "القيادة الفلسطينية معاً سيؤدي ذلك لتعزيز الوحدة، ولكننا عندما نفاوض نفترق، وعندما نقاوم نتحد

  ".كثيراً؛ لذا فأنا أتوقع حدوث انتفاضة ثالثةشعبنا بالضفة ضغط عليه "مشيراً إلى أن 
  ٢٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   وال جديد في صفقة شاليط عباس ليس رئيساً:البردويل  .١٤

 االحتالل لن يشن حربا شاملة على  أن  صالح البردويل القيادي في حركة حماس.دأكد : شيماء مرزوق
ت ماثلة  امام العالم وخاصة بعد تقرير غولدستون الذي قطاع غزة، ألن صورته كمجرم حرب مازال

  ,"فضح جرائمه، والفصائل ملتزمة بالتهدئة طالما التزم بها االحتالل 
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وأوضح أن  .أن حركته تتواصل مع القاهرة لتسهيل حركة البضائع واالفراد على معبر رفح البريوأكد 
  .نة لنجاحهاأي اتفاق للمصالحة يجب أن يتضمن برنامجا سياسيا كضما

وعن طبيعة العالقة بين مصر وحماس، ذكر البردويل ان حركته االن في مرحلة بناء العالقة والثقة 
حيث ان اللقاءات التي حدثت كانت ايجابية ولمسنا تفهما كبيرا لحاجات الشعب , المتبادلة مع مصر

  . الفلسطيني
سعى لتطوير الورقة المصرية من أجل مصر متشجعه للمصالحة وت"وحول ملف المصالحة قال البردويل 

واال تكون , إيجاد صيغة برنامج سياسي مشترك يتم التوافق عليه إلدارة الصراع مع العدو الصهيوني
المصالحة مجردة من البرنامج السياسي كما كانت الورقة المصرية السابقة حيث فشلت في جمع 

 ضرورة االتفاق على برنامج بالحد األدنى من مشدداً على, ",على برنامج موحد" فتح وحماس" الفصيلين
  . القواسم المشتركة ليكون ضمانة لنجاح المصالحة

واعتبر القيادي في حماس، ان رد عباس على المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء اسماعيل هنية كان 
شعب من ومحاولة إلرضاء الفيتو األميركي واالسرائيلي واعطاء صورة مجملة لل, منقوصا ومراوغا

  .حيث ان مبادرة هنية هي حوار شامل يفضي الى تشكيل حكومة, خالل الحديث عن مصالحة
ال يحق لعباس ان يملي شروطه علينا، ألنه لم يعد رئيسا شرعيا للسلطة بعد انتهاء واليته، " وقال 

واء لكن بعيدا عن التعالي واالستق, وحماس تتحدث معه من باب تجاوز المشكلة والوصول لنتيجة
مطالبا عباس بالتحدث باسم فتح وليس السلطة أو المنظمة، ألن حماس التي فازت , "باالحتالل والخارج

  .بأغلبية المجلس التشريعي يجب ان تأخذ مكانها
  نفي القيادي في حماس، وجود أي خالفات بين قيادات حماس في سوريا والضفة وغزة، كما 

الي فيتوريو اريغوني، أكد  بأنها جريمة مركبة، ألنها تمثل قتل وفيما يتعلق بجريمة قتل المتضامن االيط
للتضامن مع غزة والتي برزت امام العالم على انها صامدة امام االجرام االسرائيلي واليوم يخرج من 

  . يقتل التضامن معها
 وحول صفقة شاليط، حمل  القيادي في حماس، العدو الصهيوني مسئولية افشالها بسبب تراجعه في

موضحاً ان الوسيط االلماني تحمل مسئولية هذا الفشل وبقيت الصفقة مجمدة بسبب , اللحظة االخيرة
  .التعنت االسرائيلي ورفضه لمطالب االسرى 

  ٢١/٤/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 
  
  عباسالشعب من يقرر االنتفاضة وليس : "الجهاد" .١٥

تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود " خالد البطش "اإلسالميوصف القيادى فى حركة الجهاد : غزة
وأضاف البطش، أن  ".بالغيرمسئول"عباس بشأن عدم سماحه باندالع انتفاضة ضد إسرائيل ما دام رئيساً 

االنتفاضة هى من حقوق الشعب الفلسطينى المظلوم والمحاصر فى قطاع غزة، وأن المقاومة واالنتفاضة 
وأوضح البطش أن  .وكل القوانين الدولية بال استثناءهى حق ثابت وأصيل وأقرتها الشرائع السماوية 

المقاومة بالنسبة للشعب الفلسطينى هو حقه وال يمكن للرئيس عباس أن ينتزعه منه ألن الظلم يقع عليهم 
والسالح هو فى أيديهم، وأن مصادرة أبو مازن حق الشعب المشروع فى االنتفاضة على المحتل 

إنه " واستغرب البطش تعهد عباس بهذا األمر قائال،  . الجهادالغاصب أمر مرفوض من جانب حركة
ارتكب خطًأ كبيراً، وقطع وعًدا على نفسه ال يستطيع أن يفى به ألن الشعب هو من يقرر ذلك، ونحن ال 

  ".نريد أن يوضع الرئيس فى موقف حرج، على إسرائيل أن توقف عدوانها واستيطانها وتهجيرها أوالً
  ٢٢/٤/٢٠١١ية، وكالة سما اإلخبار
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   للمصالحة متمسكون برعاية مصر  : حواتمة .١٦
أكد الدكتور نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الجبهة   : الهول أشرف أبو

حيث اليعقل نقل الملف لبلد  .متمسكة بالدور المصري في رعاية جهود أنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني
 ألن الحوار بدأ في القاهرة منذ ى سنوات أخر٦ء مفاوضات مصالحة تبدأ من الصفر وتستغرقأخر وبد

  ٢٠٠٧ وليس عقب سيطرة حماس علي قطاع غزة في منتصف عام٢٠٠٥عام
وقال حواتمة خالل زيارته علي رأس وفد من الجبهة الديمقراطية لألهرام ولقائه برئيس تحريرها عبد 

مصرية التي التقي بها وفد الجبهة الديمقراطية سواء من األمن القومي أو العظيم حماد ان القيادات ال
وزارة الخارجية أكدت له ان مصر ستتابع مجهوداتها في ملف انهاء االنقسام الفلسطيني وانها ستتابع 
حواراتها مع الفصائل الفلسطينية الكبري وان مصر ستستأنف دورها من اجل انجاح الحوار الشامل وهو 

نافي ما ذكره الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس لممثلي الفصائل في غزة بأن مصر يت ما
  . غير مستعدة الستضافة حوار فلسطيني شامل وال استضافة حوار بين فتح وحماس

وقال أنه رغم أن حماس تشيع بأن سوريا أعربت عن استعدادها الستضافة الحوار الوطني الفلسطيني إال 
م يبلغ الجبهة الديمقراطية وغيرها من القوي السياسية الفلسطينية بهذا العرض رسميا وكل أن أحد ل

 إنهاءوحمل حواتمة حركة حماس مسئولية التعثر الحالي في جهود . مايتردد عنه يكون عبر االعالم فقط
 مسئولية  أتباع سياسة المحاصصة بينما تتحمل حركة فتحىاالنقسام الداخلي الفلسطيني باصرارها عل

 عليها في حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة االتفاق ىتفجر االنقسام لعدم تنفيذها لكامل البنود التي جر
  . ٢٠٠٥في عام

  ٢٢/٤/٢٠١١األهرام، القاهرة، 
  
   قيادة وشعباً ا إلى جانب سوريتعلن وقوفهاالفصائل والمنظمات الفلسطينية في دمشق  .١٧

ظمات واتحادات مهنية فلسطينية وقوفها وتضامنها مع سورية قيادة أعلنت فصائل وأحزاب ومن: دمشق
المؤامرة «واعتبرت . »مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من دورها الوطني والقومي«وشعباً في 

على سورية استهدافاً لدور المقاومة الفلسطينية واللبنانية تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق 
إن الشعب «: وقالت هذه الفصائل والمنظمات في بيان بعد اجتماع عقدته في دمشق أمس .»العربية

الفلسطيني في الداخل وفي بلدان اللجوء والشتات وفي المخيمات الفلسطينية في سورية التي تمثل معقل 
لسورية المقاومة وقلعة الصمود والممانعة في المنطقة، يجددون بكل فخر واعتزاز بأنهم سيبقون أوفياء 

: وأضاف. » الصهيوني-قيادة وشعباً ولمسيرة النضال القومي المشترك في مواجهة المشروع األميركي 
سنبقى دوماً إلى جانب سورية وصمودها ووحدتها الوطنية وعزتها والتي يفخر بها كل شرفاء شعبنا «

د شعبنا السوري هذه المؤامرة، ستتحطم على صخرة صمو«وأكدت الفصائل والمنظمات أن . »وأمتنا
  .»بقيادة الرئيس بشار األسد

  ٢٢/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
    تدعو للوقوف مع سوريا في وجه المؤامرة التي تتعرض لها"  القيادة العامة-الجبهة الشعبية " .١٨

على شعاراتها » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة«أضافت  : عمر ابراهيم- البداوي
الوقوف إلى جانبها في وجه " مسيرتها السنوية شعارات إضافية، تتعلق بدعم سوريا والتقليدية في

حياء إل، فخرجت في مخيم البداوي بسالحها الفردي، الخفيف منه والمتوسط، "المؤامرة التي تتعرض لها
  .٤٦الـمناسبة ذكرى انطالقتها 

ضرورة اإلسراع في الحوار "ـألقى مسؤول الجبهة في الشمال أبو العبد شمس كلمة طالب فيها بو
الفلسطيني على قاعدة حماية المقاومة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بالثوابت وعودة 
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االونروا والحكومة اللبنانية إلى االلتزام دعا و. "الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
 حيا المقاومة اللبنانية  كما.» من مخيم نهر البارداقي األجزاءبتعهداتها عبر اإلسراع الفوري في أعمار ب

وسوريا الصمود والتصدي التي تتعرض ألعمال تخريبية من قبل جهات معادية لألمة والتي «واإلسالمية 
تريد النيل من الموقف السوري الشجاع الذي يقف إلى جانب المقاومة بكل أنواعها من المحيط إلى 

  .»الخليج
  ٢٢/٤/٢٠١١بيروت، السفير، 

  
  حماس لقبول مبادرة عباس   فشل المفاوضات ويدعو"إسرائيل"شعث يحمل  .١٩

حمل مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح نبيل شعث، إسرائيل مسؤولية فشل :  رام اهللا
المفاوضات، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وسياستها االستيطانية، وبناء جدار الفصل 

ودعا شعث في تصريحات صحفيةخالل لقاء مع وفد برلماني بارغوياني في رام اهللا، أذاعتها  .عنصريال
وسائل إعالم السلطة الفلسطينية الرسمية، حركة حماس إلى قبول مبادرة الرئيس محمود عباس، والذهاب 

طي االحتالل المبررات إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد بأن االنقسام يدمر القضية الفلسطينية، ويع
أصبحت االنتخابات استحقاقا دستوريا، "وأضاف شعث  .لالستمرار في حصاره وعدوانه على قطاع غزة

  ".وال بد من إجرائها، وما تفرزه هذه االنتخابات يكون ملزما للجميع
  ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
    ٢ أسطول الحريةمن فتح يشارك في وفد : مصادر نقال عن شعث .٢٠

 .قالت مصادر مطلعة أن وفدا من حركة فتح سيشارك في األسطول البحري القادم إلى غزة: وكاالت
ونقلت المصادر على لسان القيادي في فتح نبيل شعت قوله صباح اليوم الخميس في حوار مع إذاعة 
الناصرة بأن وفدا من حركة فتح سيشارك في األسطول البحري المتوقع انطالق رحلته نهاية شهر مايو 

 المصادر بأن شعت لم يحدد بعد عدد أعضاء اللجنة المركزية لفتح الذين ينوون القدوم  وأضافت.لقادما
  .مع األسطول إلى غزة أو عددهم

  ٢١/٤/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 
  
  يساريون إسرائيليون يعلنون استقالل فلسطين في وثيقة حاكت وثيقة االستقالل اإلسرائيلية .٢١

ل العشرات من ناشطي اليمين اإلسرائيلي المتطرف اجتماعاً احتفالياً عقدته حو:  أسعد تلحمي-الناصرة 
اإلسرائيلي للضفة الغربية » االستقالل من االحتالل«شخصيات يسارية في تل أبيب أمس إلعالن 

، إلى ساحة مواجهة كالمية وجسدية مع ١٩٦٧والترحيب بقيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 
  .ناشطين يساريين

وكان مئات من أنصار اليسار حضروا االجتماع الذي بادر إليه العشرات من األساتذة الجامعيين واألدباء 
وعقد في المكان نفسه الذي أعلن فيه » جائزة إسرائيل« من الحائزين على ١٧والفنانين المرموقين و

  .١٩٤٨) مايو(منتصف أيار » استقالل إسرائيل«ديفيد بن غوريون 
في «: وجاء فيها. اإلسرائيلية» وثيقة االستقالل«درون استخدام الكلمات ذاتها التي افتتحت بها وتعمد المبا

 اجتمعنا هنا لنرحب بإعالن االستقالل المتوقع للدولة ٢٠١١العام ) أبريل(الحادي والعشرين من نيسان 
رت لدى انتهاء حرب الفلسطينية، الدولة الجارة لدولة إسرائيل على أساس حدود استقاللنا التي تبلو

استقالل الشعبين يقوي «وتضيف الوثيقة أن . »١٩٦٧حدود ) الحقاً(التي سميت ) ١٩٤٨(االستقالل 
  .»الواحد اآلخر، إنه حاجة أخالقية ووجودية في آن وهو األساس إلمكان الجيرة الحسنة
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لم وحكوماتهم الى جميع مواطني إسرائيل والكنيست والحكومة وكل مواطني العا«ودعت حانه مرون 
  .»االعتراف بالدولتين الذي يجب أن يعكس حق تقرير المصير للشعبين، ومبادئ الديموقراطية والمساواة

  ٢٢/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  مكتب نتنياهو يؤكد استمرار االتصاالت إلتمام صفقة التبادل وينفي نقل ملف الوساطة من ألمانيا  .٢٢

تنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم أمس أن االتصاالت والنشاطات أكد بنيامين ن: غزة ـ أشرف الهور
' تستمر دون توقف'الهادفة إلى إعادة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس جلعاد شاليط سالما معافى 

  تحت إشرافه، 
لم ترد منذ أكثر من عام على االقتراح 'وقال ديوان نتنياهو يوم أمس في بيان صدر عنه أن حماس 

  .، مشيراً الى أن هذا يدل على انها ال تنوي إنهاء الصفقة'اإلسرائيلي األخير في إطار عملية التفاوض
ملتزم بضمان سالمة جميع مواطني دولة إسرائيل وأمنهم إلى جانب 'وبحسب البيان فقد أكد أن نتنياهو 
  .'التزامه بإعادة غلعاد شليط إلى ذويه

تي تحدثت عن وقف الوساطة األلمانية في مفاوضات شاليط، نفى مكتب نتنياهو صحة األنباء الو
  .واستبدالها بوساطة أوروبية أخرى

اإلسرائيلية الجمعة فقد أكد نقالً عن مصادره ان الوساطة ' هآرتس'وبحسب ما نشر في موقع صحيفة 
ط األلماني األلمانية سوف تستمر إلتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وسيتم استبدال الوسي

  .الحالي غراهارد كونرد بوسيط ألماني آخر
  ٢٢/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"حاخام يهودي يحذر اليهود من الزحف العربي لـ .٢٣

حذر حاخام يهودي االسرائيليين من المرحلة القادمة بعد الثورات العربية والتغيرات التي حدثت 
  ". علينا ازيد وأزيدان حبل المشنقة يلتف"بالمنطقة، وقال 

ايها اليهود، انتم تعلمون ان المنطقة تهتز من حولنا وبقوة، واذا كنتم تعتقدون ان "وأضاف الحاخام 
الثورات بعيدة عنا، وسنبقى نتفرج من بعيد أنتم مخطئون وليكن لكم علم انه اذا تغير الحكم في مصر 

  ".وكان اسالمي فسيكون مشكلة كبيرة جداً
م يذكر عندما قلت لكم، ماذا سنفعل اذا الماليين قررت ان تزحف الى اسرائيل، طبعاً من من منك: "وقال

اذا ماذا .. المعروف ان حولنا نصف مليار مسلم، ورأيتم ان الجيش يعجز عن كبح اقل من نصف مليون
ى  مليون وكان يريدون ان يزحفوا ال٢سنفعل؟ وكانت في مصر مظاهرة مليونية وصل عدد الناس فيها 

  ".القدس مشياً على االقدام حتى يحرروها
  ٢١/٤/٢٠١١، السبيل، عمان

  
  ضعيف جدا    بأنه  بشار األسد  داغان يصفرئيس الموساد: ويكيليكس .٢٤

، قال ٢٠٠٥حزيران /في برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع ويكيليكس ويعود تاريخها إلى يونيو
ئيس السوري بشار األسد ضعيف جدا والدول المحيطة رئيس الموساد اإلسرائيلي مير داغان إن الر

  . بسوريا تفضل أن يبقى في السلطة ولو كان ضعيفا
البرقية تقول إن جل اهتمام النخبة السياسية السورية هو بقاء السلطة بيد العلويين، كما تفيد البرقية بوجود 

  . بمظاهرات ضد نظام األسدقوى ليبرالية سورية في الداخل أصبحت مستعدة لركوب الخطر والخروج 
  . كما تطرق داغان إلى إيران وتوقع إعادة انتخاب هاشمي رفسنجاني

  . كما توقع أن تستمر إيران بالدفع نحو سلطة شيعية أكبر في العراق من خالل االنتخابات
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. قتوفي ما يتعلق بحزب اهللا والفصائل الفلسطينية، رأى داغان أن إيران تدعمهم وتستخدمهم بنفس الو
  .البرقية صادرة من السفارة األميركية في تل أبيب وكتبها السفير األميركي دانييل كًرتزر
  ٢١/٤/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  نتنياهو اشترط ضرب إيران لدخول حكومة أولمرت: ويكيليكس .٢٥

رائيلية اإلس» هآرتس«ونشرتها صحيفة » ويكيليكس«أظهرت برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع 
وحدة « على الدخول في حكومة ٢٠٠٧أمس، أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وافق عام 

  .مع رئيس الحكومة في ذلك الوقت إيهود أولمرت، إذا شنّت إسرائيل هجوماً على إيران» وطنية
 ٢٠بعث في وقالت الصحيفة إن المستشار السياسي في السفارة األميركية في تل أبيب، مارك سيفرز، 

 ببرقية خاصة إلى الخارجية األميركية في واشنطن، لفت فيها إلى استعداد نتنياهو ٢٠٠٧تموز عام 
  .، إذا شنّت إسرائيل هجوماً على إيران٢٠٠٧لمشاركة أولمرت في حكومة جديدة عام 

  ٢٢/٤/٢٠١١، االخبار، بيروت
  

  "سرائيلإ" مع السعودية وهاا بعالقاتتغيير السياسة الخارجية المصرية سيلحق ضرر : إسرائيليباحث .٢٦
قال يوآل غوزنسكي، الباحث في معهد دراسات األمن : من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ 

القومي التابع لجامعة تل أبيب أمس الخميس إن نظام حسني مبارك اعتبر إيران منافسةً أساسيةً له على 
ستقرار النظام في القاهرة، وقد عملت مصر خالل حكم مبارك الزعامة اإلقليمية، وأنها تسعى لزعزعة ا

على وقف تهريب السالح من إيران، وكبح نفوذ المعسكر الراديكالي الذي تتزعمه، لكن تغيراً حدث في 
ومن . الفترة األخيرة، ويبدو أن ربيع الشعوب العربية سيؤدي إلى إعادة رسم خريطة التحالفات اإلقليمية

، سعي مصر ما بعد مبارك للتقارب مع إيران، وبروز أصوات في القاهرة تتحدث عن األمثلة على ذلك
  .الحاجة إلى إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين

وبرأيه تقتضي المصلحة اإلسرائيلية مواصلة مصر العمل على وقف تهريب السالح عبر أراضيها، من 
حاوالت إيران تقوية نفوذ المعسكر الراديكالي، السودان في اتجاه سيناء وصوالً إلى غزة، وكبح م

  ما الذي سينتظرنا في المستقبل؟: متسائالً
ليس واضحاً ما إذا كانت مصر ستغير بصورة جوهرية السياسة الخارجية التي انتهجتها خالل : ويضيف

ط، بل أيضاً فمثل هذا التغيير لن يلحق ضرراً بعالقة القاهرة مع إسرائيل فق. العقود الثالثة األخيرة
بعالقتها مع معسكر الدول المعتدلة وفي طليعتها السعودية ودول الخليج العربي التي تشهد تدهوراً كبيراً 

  .في العالقة مع طهران
وفي جميع األحوال، تابع غوزنسكي، فإن التوجه المصري الحالي إزاء إيران سيكون على ما يبدو جزءاً 

 الثورة تهدف إلى إقامة عالقات طبيعية مع مختلف الدول من سياسة خارجية جديدة لمصر ما بعد
  .المجاورة لتحسين موقع مصر اإلقليمي الذي تراجع في األعوام األخيرة

ولفت إلى أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى من جهتها لتصوير التحول في السياسة المصرية 
 ان تبين أن مصر الجديدة هي التي تلح من أجل إزاءها على أنه إنجاز لسياستها الخارجية، وتحاول

عالوة على ذلك، من الصعب أن تكون مصر مستعدة لدفع ثمن إعادة الحرارة . استئناف العالقات معها
إلى عالقتها مع إيران، ألنها تدرك أن ذلك سيضر ليس فقط بعالقتها مع دول الخليج بل أيضاً مع 

  .الرضا إلى مثل هذه الخطوة، على حد تعبيرهالواليات المتحدة التي لن تنظر بعين 
  ٢٢/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  "حزب اهللا"أو " حماس"تخشى محاوالت اختطاف تنفذها " إسرائيل" .٢٧
" اإلسـرائيليين "فـي الكيـان تحـذيراً آلالف        " مكتب مكافحة اإلرهاب  "أصدر ما يسمى    : )آي.بي  .يو  (

" حمـاس "لفصح اليهودي تخوفاً من محاوالت تنظيمات مثـل         المسافرين إلى الخارج، خالل عطلة عيد ا      
" هـآرتس "وذكـرت صـحيفة      .في منطقة البحر األبيض المتوسـط     " إسرائيليين"اختطاف  " حزب اهللا "و

" حـزب اهللا "و" حمـاس "الصهيونية أن وكاالت األمن تلقت تحذيرات عديدة تشير إلى أن مجموعات مثل        
مكتـب  "لتهم في منطقة المتوسط، وقد دفعت هذه التحـذيرات          يقضون عط " إسرائيليين"ستحاول اختطاف   
وحذر تلفزيون الكيان، الليلة الماضية     . نيسان الحالي /  إبريل ١٠إلطالق تنبيه سفر في     " مكافحة اإلرهاب 

   ."إسرائيليين"من أن حزب اهللا يخطط لخطف سياحاً 
 ٢٢/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  "عاصمة يهودية"صير القدس كـتحذر من حسم مالدولية مؤسسة القدس  .٢٨

تستهدف المسجد األقصى المبارك، " خطوات تهويدية غير مسبوقة"حذّرت مؤسسة القدس الدولية من 
داعيةً كافة الفصائل الفلسطينية والجهات العربية واإلسالمية الرسمية والشعبية، إلى االلتفات حول القدس 

 الخميس  يوموشددت المؤسسة في بيان صحفي لها،. المنطقةفي خضم التغييرات والثورات التي تشهدها 
، على خطورة أن يكون االنشغال العربي الداخلي بالهم المحلي مدخالً لالحتالل لتحقيق المزيد من ٢١/٤

توجه العالم "وطالب البيان إرسال رسالة واضحة لالحتالل بأن . المكاسب في القدس والمسجد األقصى
نحو الحري ة يزيد من قدرته على مواجهة االعتداءات، ومن ثم الضغط على االحتالل بكّل العربي
إن مسار األحداث يظهر بوضوح أن االعتبار الوحيد الذي يمنع : "مؤسسةالوقالت ". الوسائل المتاحة

االضطرابات (االحتالل من إتمام تقسيم المسجد األقصى والسماح لليهود رسميا بأداء طقوسهم فيه هو 
وفي : "، مضيفةً"التي قد تُنتجها ردة الفعل الفلسطينية، ومن خلفها ردة الفعل العربية واإلسالمية) ألمنيةا

  ". حال استمر غياب هذه األطراف عن القدس والتفاعل مع أوضاعها، فلن يعود هناك ما يردع االحتالل
  ٢١/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   وعزلها عن الضفةقدسالحسم لتهويد ال بلغت مرحلة "إسرائيل": لحسينياعدنان  .٢٩

عدنان الحسيني في لقاء خاص بالدستور . اعتبر محافظ القدس المحتلة م:  جمال جمال-القدس المحتلة 
ووصف  . للبلدة القديمة في القدس لما لها من مكانة دينية وسياسية مبرمجاً وعزالً كامالً هنالك شرخاًأن

 عنصرية قائمة على استراتيجية تقليل عدد الفلسطينيين في المدينة بما بأنهاي القدس السياسة اإلسرائيلية ف
 القدس ويسعون لتهجير أوصالوقال هم يقومون بتقطيع  .ورفع عدد المستوطنين% ١٢ال يتجاوز 

 من مطلع السبعينيات خططت وبلغت اليوم "إسرائيل" إنوقال الحسيني  .سكانها الفلسطينيين وتشتيتهم
 الوقت لم يمض أنمؤكداً في الوقت ذاته . لة الحسم لتهويد المدينة وعزلها عن باقي الضفة الغربيةمرح

 جدار الفصل أن وقدسهم رغم بأرضهم فلسطيني صامدين متمسكين ألف ٢٠٠ من أكثروما زال هناك 
للقدس ن ما يرصد أ الحسيني أكدو . مقدسي خارج حدود بلدية االحتاللألف ١٠٠العنصري اخرج نحو 

ن أ  وأوضح. الفلسطينيون فهو يعتمدون على المانحين وعلى ميزانية السلطةأما العرب والمسلمين "فتات"
  .المقارنة بين ما نرصد للقدس كفلسطينيين وعرب ومسلمين معيبة مع ما تملكه األمة وغير متكافئة

  ٢٢/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  األقصى مسجدأحراش ال قنبلة على اءقيدين إللقدس امفتي  .٣٠

 خطيب المسجد ، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،أدان الشيخ محمد حسين:  وليد عوض-رام اهللا 
األقصى المبارك، قيام أحد جنود االحتالل بإلقاء القنبلة الحارقة نحو أشجار المسجد األقصى والفرار من 
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تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا االنتهاك  سلطات االحتالل وحدها تأنوشدد حسين على  .المكان
الخطير، والعربدة التي يقوم بها جنودها تحت سمعها وبصرها، محذراً من أن مثل هذه االعتداءات، 

  .تشجع المتطرفين المستوطنين والمتربصين بالمسجد األقصى المبارك على التفنن في االعتداء عليه
  ٢٢/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   ٤٠٠٠من أصل  وحدة استيطانية ٨٠٠بناء لشرع في وضع مخطط ي الحتاللا: القدس .٣١

قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية شرعت في وضع :  كفاح زبون- رام اهللا
 شمال غربي القدس، يتضمن بناء "غفعات زئيف"مخطط جديد لبناء حي استيطاني إضافي في مستوطنة 

وأعلنت وزارة اإلسكان عن تخصيص ميزانية لعملية التخطيط، قبل أخذ  .ية جديدة وحدة استيطان٨٠٠
  .الضوء األخضر للتنفيذ على أرض الواقع

 ٤٠٠٠ مخططات، تضم نحو ٥ إلى ٤هذا مخطط من بين ": وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس األسبق
نها على جدول أعمال اللجنة هناك مخططات من بي"وأضاف . "وحدة استيطانية يجري مناقشتها اآلن

 دنما، وفي ٦٢٥ مثل إقامة مستوطنة في أراضي العيسوية على المحلية للبناء، وهناك ما تم إقراره نهائياً
إن إسرائيل تحاول خلق ": وقال ."حي غيلو القريب من بيت لحم، وهناك ما ينتظر وهناك أيضا ما جمد

ضع المدينة سلفا عبر فرض حقائق جغرافية ودينية تواصل استيطاني داخل القدس، في محاولة لحسم و
تعبير عملي إسرائيلي "ووصف عبد القادر ما يدور بأنه  ."وديموغرافية، وإزاحتها عن طاولة المفاوضات

  ."للقرار اإلسرائيلي باعتبار القدس عاصمة الشعب اليهودي، وليس اإلسرائيلي
  ٢٢/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  معتقلين فلسطينيين في مصر تسعةاإلفراج عن  .٣٢

أكد عماد السيد المتحدث باسم لجنة أهالي المعتقلين في السجون المصرية، أن السلطات المصرية أخبرت 
وطالب السيد في تصريحات .  فلسطينيين معتقلين في سجونها بأنها تنوي اإلفراج عنهم االثنين القادم٩

عة إنهاء هذا الملف، وضرورة اإلفراج عن كافة السلطات المصرية بسر ٢١/٤ صحفية نشرت، الخميس
وأوضح أنه بعد اإلفراج فعلياً عن المعتقلين . المعتقلين في السجون المصرية دون مماطلة أو تسويف

وشدد على ضرورة الكشف عن مصير كافة  . معتقالً فلسطينياً في السجون المصرية٣٢التسعة سيتبقى 
فال "مصرية، مشيراً إلى أن اإلحصائية ليست نهائية ألعداد المعتقلين المعتقلين الفلسطينيين في السجون ال
  ".نعلم إن كان هناك مفقودون آخرون

  ٢١/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  إطالق سراح المحامية المقدسية العيساوي .٣٣

  عن المحامية٢١/٤أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس :  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال رئيس لجنة أهالي األسرى . ة كاملسنةشيرين العيساوي من بلدة العيسوية في القدس بعد اعتقال دام 

ى إن محكمة االحتالل قررت فرض اإلقامة الجبرية عل" فلسطين أون الين"المقدسيين أمجد أبو عصب لـ
  .  آالف دوالر٨العيساوي وغرامة مالية بقيمة 

  ٢١/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  

  ! طفلة أسير بعد حرمانها من عناق والدهاوفاة .٣٤
، الليلة، متأثرة بصدمة عصبية أصيبت بها إثر ) أعوام٩(توفيت الطفلة عبير يوسف السكافي : الخليل

إن الطفلة ) صفا(وقالت مصادر من عائلة الطفلة السكافي لـ .منعها من معانقة والدها خالل زيارته
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ر لعدة أسابيع، وكان بدأ إثر عودتها من زيارة والدها يوسف السكافي قضت بعد صراع مع المرض استم
وأضافت  .المحكوم بالسجن أربعة مؤبدات، ومنعت خاللها من الدخول لمعانقته في غرفة الزيارة

المصادر بأن الطفلة أصيبت بالشلل وبحالة عصبية منذ عدة أعوام، إال أنها دخلت في حالة غيبوبة 
ها أفراد مصلحة سجون االحتالل من الدخول إلى والدها في الزيارة، ما ترك ردة متواصلة بعد أن منع

  .فعل نفسية ضاعف من حالتها الصحية
  ٢٢/٤/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  "أسير حرب"ألسير فلسطيني طالب االحتالل بالتعامل معه كـ" العزل االنفرادي" .٣٥

، على ٢١/٤اإلسرائيلي، يوم الخميس " نفحة"رائيلية في سجن  أقدمت سلطات االحتالل اإلس:رام اهللا
  ".أسير حرب"عزل األسير كفاح محمد الحطاب، على خلفية مطالبته لها بالتعامل معه على أنه 

  ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  مايو/  أيار١٥ في "مسيرة العودة": "١البيان رقم " .٣٦

 الذي أصدرته "١البيان رقم "، في في لبنان" مسيرة العودة إلى فلسطين"أعلنت اللجنة التحضيرية لـ
أمس، عن انطالق تحضيراتها العملية والميدانية للمسيرة، ومن المقرر أن تنطلق إلى الحدود الفلسطينية 

وأتى اإلعالن إثر االجتماع العام الذي ضم ممثلين عن  . المقبلمايو/  أيار١٥في ذكرى النكبة في 
 التي تعمل في مختلف المناطق والمخيمات، وقد جرى خالله تشكيل اللجان الجهات الفلسطينية واللبنانية،

تصدر اللجنة التحضيرية بيانات صحفية الحقة، وعدداً من الصفحات "كما تقرر أن  .وفرق العمل
  ."االلكترونية، تتضمن تفاصيل المسيرة يوما بيوم

  ٢٢/٤/٢٠١١فير، بيروت، الس
  
  الصناعية جراء اعتداءات االحتاللمليون دوالر خسائر منطقة غزة : غزة .٣٧

قدر وديع المصري مدير عام مشروع منطقة غزة الصناعية الخسائر التي ألحقتها  :كتب حامد جاد
  .دبابات االحتالل إثر اجتياحها وتوغلها، فجر أمس، داخل أراضي المنطقة الصناعية بنحو مليون دوالر

لتخزين " هناغر" مستودعات ٨ تالل دمرت كلياًأن مدرعات االح" األيام"وأوضح المصري في حديث لـ
 .البضائع، إضافة إلى تدمير محول للكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي والشوارع المحيطة بالمنطقة

وأكد أن منطقة غزة الصناعية لم تشهد أي توتر أمني يدعو لتوغل آليات االحتالل، الفتاً إلى أن الدمار 
وبين أن إدارة المنطقة الصناعية  .ل في المنطقة الصناعية يعد األولالذي ألحقته آلة حرب االحتال

أطلعت الجهات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية والبنك الدولي على الخسائر الناجمة عن 
  .توغل آليات االحتالل التي لحقت بهذا المشروع الذي أقيم بمساندة من أطراف دولية مختلفة

  ٢٢/٤/٢٠١١هللا،  رام ااأليام،
  
  االتحاد األوروبي يقرر إعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك: في رام اهللاوزير االقتصاد  .٣٨

 قال وزير االقتصاد في الحكومة الفلسطينية برام اهللا حسن أبو لبدة إن االتحاد األوروبي أصدر :رام اهللا
واق األوروبية، من الرسوم الجمركية التي قراًرا يقضي بإعفاء البضائع الفلسطينية، التي تدخل إلى األس

نسخة عنه، المجتمع " قدس برس"وطالب أبو لبدة، في تصريح مكتوب وصل . كانت مفروضة عليها
بالضغط على إسرائيل، لوقف إجراءاتها الخانقة لالقتصاد والتجارة الفلسطينية، والمساعدة في "الدولي 

  ، على حد تعبير" في فلسطينإطالق عهد جديد من النمو االقتصادي والتطور
  ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 
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  غزة يوزع مصاحف بلغة بريل على مكفوفي القطاعفي  األردنيالمستشفى  .٣٩

 مئة نسخة من المـصحف الـشريف        ١٣/وزع المستشفى الميداني العسكري االردني غزة     :  بترا –غزة  
  . المكفوفين في قطاع غزةوالمطبوع بلغة بريل مقدمة من الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية على

  ٢٢/٤/٢٠١١، الدستور، عمان
  
   الى رفع الغبن عن الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبهيدعوجنبالط  .٤٠

جمعيـة  «النائب وليد جنبالط مقـر      » جبهة النضال الوطني  « رئيس   زاربعد ظهر أمس،    : زينة برجاوي 
الضيف «هو  » وليد بك «فـ. برج البراجنة ، التي تقع عند مدخل مخيم       »األخوة للعمل الشبابي االجتماعي   

بحسب ما قال أهالي المخيم الذين استقبلوه في مقر الجمعية، أكثر من مرة، بعـدما كـان قـد                   » الصديق
وكان جنبالط قد تبرع بالمبلغ الالزم إلنشاء قاعة الجمعية، التي ستتحول قريبـاً              .زارها مرات عدة سابقاً   

اهتمامه بدعم الجمعية للفئة الشبابية     «ب رعايته حفل افتتاح القاعة إلى       ويعود سب . »أكاديمية الشباب «إلى  
يزور سنوياً  «، كما يلفت المدير التنفيذي للجمعية أحمد مفلح مشيراً الى أن جنبالط             »اللبنانية والفلسطينية 

  .»االمخيمات الشبابية التي تقيمها الجمعية في منطقة عين زحلتا، ويتولى أحياناً رعاية فعالياته
ما تبرع به إلنشاء القاعة هو مـساهمة متواضـعة لـدعم            «واعتبر جنبالط في كلمة ألقاها للمناسبة، أن        

رفع الغـبن   «ودعا الى   . »الشعب الفلسطيني الذي يعاني من سبل الحرمان والتمييز العنصري والحصار         
حركـة الوطنيـة فـي      مساهمة الفلسطينيين في ال   «، شاكراً   »عن الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه     

  .»مواجهة مشاريع القمع الصهيونية خالل اجتياح إسرائيل للبنان
 ٢٢/٤/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  هيكلة منظمة التحرير مازالت تعوق إتمام المصالحة: مصر .٤١

مـن جهـود    % ٧٠أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن        :قدس برس -أحمد ربيع -القاهرة-غزة
  .نجازهاالمصالحة الفلسطينية تم إ

" حمـاس وفـتح   "وفيما نفت وجود خالفات أو مشاكل مستعصية على الحل بين الفـصيلين الرئيـسيين               
، )١٣الـــ   (والتوصل إلى تسوية بشأنها، أكدت أن االتصاالت مستمرة ومتواصلة مع كافة الفـصائل              

  .ةوأنه إذا ما تم إنجاز ما تبقى من نقاط ستتم دعوتها جميعا إلى اجتماع موسع بالقاهر
وكشفت المصادر عن أن القاهرة قدمت مجموعة من األفكار والمقترحات إلى الفصائل الفلسطينية، وأنها              
تنظر ردها عليها، وقالت إن إعادة هيكلة وتشكيل منظمة التحرير ال تزال العقبـة الرئيـسية والنقطـة                  

نيـة وهيكلتهـا    الخالفية بين حماس وفتح، فيما قللت من شأن الخـالف حـول تـشكيل األجهـزة األم                
  .وصالحياتها، وأكدت قدرة الجهود المصرية على التغلب عليها

وشددت على أن الورقة المصرية التي تمت بلورتها قبل أكثر من عامين ال تزال تشكل محور الحركـة                  
الفصائل الفلسطينية، وأنه سيتم استكمال كافة العناصر التي تقتضي التوصل إلـى             والجهود المبذولة مع    

  . تفاق نهائيحل وا
  ٢٢/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
    من تجاهل ثورات العرب"إسرائيل"الرئيس التركي عبد اهللا غل يحذر  .٤٢

حذر الرئيس التركي عبد اهللا غل إسرائيل من تجاهل الثورات العربية، مشيرا إلى أن عليهـا                : نيويورك
  .فاضات الشعبية بالعالم العربيالتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين كاستجابة إستراتيجية لموجة االنت
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واعتبر غل بمقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز األميركية أن االتجاهات السكانية بالمدى البعيد ليست في               
صالح إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل ال يمكنها أن تتحمل أن ينظر إليها على أنهـا جزيـرة تمييـز                    

  .عنصري محاطة ببحر عربي من الغضب والعداء
في السنوات الخمسين القادمة سيشكل العرب الغالبية العظمى من الـسكان بـين البحـر               : "وضح قائالً وأ

  ".المتوسط والبحر الميت، الجيل الجديد من العرب أكثر إدراكا للديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية
ديمقراطية من جانـب    االنتفاضات الشعبية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا تعكس التلهف لل        "ورأى غل أن    

  ".العرب الساعين الستعادة كبريائهم وكرامتهم الوطنية المسحوقة منذ فترة طويلة
الحكومات الديمقراطية  : "وقال. وعرض استعداد بالده للمساعدة في محادثات سالم بشأن الشرق األوسط         

عامة على أنهـا غيـر      العربية التي قد تظهر ال يمكن أن تتحمل مواصلة سياسات خارجية ينظر إليها ال             
  ".عادلة ومخلة بالكرامة ومهينة

التاريخ أثبت أن السالم الحقيقي يمكن أن يبرم فقط بين الشعوب وليس النخـب              "وأضاف الرئيس التركي    
  ".الحاكمة

 ٢٠٠٢كما حث زعماء إسرائيل على إعادة النظر بمبادرة السالم التي طرحتها الجامعة العربيـة عـام                 
 إلقامة دولـة فلـسطينية، ورأى أن        ١٩٦٧عالقات كاملة إذا انسحبت إلى حدود عام        والتي تقترح إقامة    

  ".التمسك بالوضع الراهن غير القابل لالستمرار ليس من شأنه سوى تعريض إسرائيل لخطر أكبر"
عليها مسؤولية طال تأخرها لالنحياز إلـى القـانون والعدالـة           "وتطرق غل إلى دور واشنطن، قائال إن        

" فيما يتعلق بعملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وينبغي لها العمل كوسـيط نزيـه وفعـال               الدوليين  
  .واعتبر أن دولة فلسطينية تتمتع بالكرامة وقابلة للحياة ستعزز أمن إسرائيل

 ٢١/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  ر رفح لن يطول تطبيقهاإجراءات تسهيل سفر الفلسطينيين عبر معب: الخارجية المصرية .٤٣

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية المصري أن اإلجراءات التـي تنـوي مـصر     :غزة ـ أشرف الهور 
اتخاذها لتخفيف معاناة الفلسطينيين على معبر رفح البري لن يطول وقت انتظار تطبيقها، وذلـك عقـب                 

وأكـد   . حماس بغزة فـي القـاهرة      لقائه بطاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة التي تديرها حركة         
الدسوقي وفق التصريح على حرص مصر على إنجاح المصالحة الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني             

تدعم 'وقال ان بالده لن تتراجع عن هذا الموقف، مشيراً الى ان مصر              .وحدته وتقوية الموقف الفلسطيني   
  .'فلسطينية متينةكل حقوق الشعب الفلسطيني وتحرص على عالقات مصرية 

  ٢٢/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن
 
  الجبهة الشعبية القيادة العامة أرسلت ألف مقاتل فلسطيني لدعم القذافي: "االنتقالي الليبي" .٤٤

 ،الحياة«قال رئيس المجلس االنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل في مقابلة مع           :  رندة تقي الدين   -باريس  
أحمد جبريـل   »  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     « العام لـ    إن لديه معلومات بأن األمين    

» أمل«وحركة  » حزب اهللا «تعاون مع القذافي وأدخل إلى طرابلس ألف فلسطيني ليقاتلوا معه، طالباً من             
  .سابقأن يمنعا هؤالء المرتزقة الذين يستخدمهم القذافي، والذين اكتوى بنارهم التنظيمان اللبنانيان في ال

  ٢٢/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"لـحبس سامح فهمي وزير البترول األسبق في قضية تصدير الغاز  .٤٥
 حبس كل من أمـين سـامح        ىوافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس عل         : ناجي الجرجاوي 

 اجرتها النيابة العامة في     يوما علي ذمة التحقيقات التي     ١٥ ة  سمير أمين فهمي وزير البترول األسبق لمد      
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 المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل الـسعيد           وأوضح . قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل    
أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بشأن                

شكل االضرار بمصلحة البالد وإهـدار المـال العـام          تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من جريمة ت       
وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسعر متدن                

وأضاف أن هـذا    , ال يتفق واألسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري           
سنتا قيمة الفارق بـين الـسعر       ٨٦ دوالرا أمريكيا و   ٩٩٧ ألفا و  ٨٩ليونا و  م ٧١٤أضر بالمال العام بمبلغ   

الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل واالسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم                
  .حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد

 ٢٢/٤/٢٠١١، األهرام، القاهرة
  
  "إسرائيل"لمرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة في استيراد األسلحة من أنقرة تحتل ا .٤٦

  ,  ذكرت صحيفة خبر تروك أن تركيا مازالت تستورد السالح مـن إسـرائيل              :  ـ سيد عبد المجيد    أنقرة
وقالت نقال عن مصدر لم تفصح عن اسمه إن أنقرة تحتل المرتبة الثانية باستيراد االسلحة من اسـرائيل                  

الواليات المتحدة رغم التوتر القائم بين البلدين دون أن يشمل ذلك االنظمة العسكرية ذات التنكولوجيا               بعد  
  , المتطورة

 ٢٢/٤/٢٠١١، األهرام، القاهرة
  
 المفاوضات المباشرة خيار وحيد للحّل في الشرق األوسط": إسرائيل"الواليات المتحدة و .٤٧

رك نقالً عن مراسلها نزار عبود، أنه في جلسة عقدها           من نيويو  ،٢٢/٤/٢٠١١ األخبار، بيروت،    ذكرت
 دولة عن الوضع فـي الـشرق األوسـط،          ٤٣مجلس األمن الدولي، أمس، تحدث خاللها مندوبون من         

أي حل خارج إطار المفاوضات المباشرة، بينما بقي االلتزام بموعد          " إسرائيل"رفضت الواليات المتحدة و   
 .  في إطار التمني والخطابات الفضفاضة١٩٦٧ن حدود التصويت على الدولة الفلسطينية ضم

وقد دانت مندوبة الواليات المتحدة، سوزان رايس، حركة المقاومة اإلسالمية حماس لقصف الـصواريخ              
وأكـدت  . وأعربت عن القلق من قتل المدنيين في غزة       . وتعريض سالمة المدنيين للخطر   " إسرائيل"على  

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مكررة    » سبيل الوحيد لحل كافة المسائل    تبقى ال «أن المفاوضات المباشرة    
  . رفض بالدها لبناء المستوطنات التي تراها غير شرعية

ورأت أن اعتراض شحنة سالح إيرانيـة تتـضمن صـواريخ           . وحملت رايس بشدة على إيران وسوريا     
لس األمن الدولي الخاصة بمنع     وذخائر أخرى في تركيا، خرق لقرارات مج      » كروز«متطورة من طراز    

  .تصدير السالح اإليراني وتهديد للسالم واالستقرار في المنطقة
وأعربت عن قلقها من تأثير هذه األسلحة على األمن اإلقليمي، مشيرة الى أن تهريب السالح مبرر للقلق                 

  . اإلسرائيلي من أسطول الحرية التركي الذي ينوي التوجه إلى غزة الشهر المقبل
 االمم المتحـدة    ، أن   نقالً عن مراسلها باتريك ورسنيب    ،  ٢٢/٤/٢٠١١ وكالة رويترز لألنباء،     أضافتو

" خطوات جريئة وحاسمة  "دعت يوم الخميس في اجتماع شهري لمجلس االمن بشأن الشرق االوسط الى             
  .والفلسطينيين" إسرائيل"الستئناف عملية السالم بين 

ينيين قد يتخلون عن مسعاهم للحصول على اعتراف من االمم المتحدة           وتعتقد الدول االوروبية ان الفلسط    
وقال دبلوماسيون انهم كانوا يأملون ان يعلن       . لمحادثات سالم جديدة  " معايير"بدولتهم اذا تم االعالن عن      

  . رباعي الوساطة ذلك لكنهم يأملون االن ان يفعل اوباما ذلك
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يس عما سوف يقترحه اوباما واكتفت بقـول ان واشـنطن           ولم تفصح سفيرة الواليات المتحدة سوزان را      
بان تنهـي   "لكنها طالبت االمم المتحدة     . تؤيد انجاز الحل الخاص باقامة الدولتين عبر مفاوضات مباشرة        

  . التحرك بشأن تقريرها المثير للجدل الذي اعده القاضي ريتشارد جولدستون" بشكل حاسم
  
  طينيين هي محاولة استئناف المفاوضاتمصلحة اإلسرائيليين والفلس: كلينتون .٤٨

أعلنت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن اسـتئناف الحـوار بـين             ): أ ف ب، يو بي آي     (
وقالت للتلفزيون األميركي الرسـمي     . على ضوء الثورات العربية   » حاجة ملحة «إسرائيل والفلسطينيين   

، معربـة   »تطلبه هذا األمر على موقفهما في المستقبل      الطرفين يحاوالن تحليل ما سي    «، إن   »بي بي أس  «
. »األمل في أن يعي الجميع أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة، وإضافةً إلى ذلك هي حاجة ملحة               «عن  

حتى «والبحث عن اتفاق    » مصلحة اإلسرائيليين والفلسطينيين هي محاولة استئناف العمل      «ولفتت إلى أن    
  .»في خضم ما يجري في المنطقة

٢٢/٤/٢٠١١األخبار، بيروت،   
  
  إذا لم تستأنف المفاوضات ستعلن األمم المتحدة إنشاء دولة فلسطينية:نديكمارتن إ .٤٩

، مارتن إنديك الـذي يـشغل حاليـاً منـصب       "إسرائيل"قال السفير األمريكي السابق في      ): آي.بي  .يو  (
 حال لم يحدث أي تطور حتـى        مستشار المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل، أمس، إنه في         

  .سبتمبر المقبل في عملية السالم بالشرق األوسط، ستعلن األمم المتحدة إنشاء دولة فلسطينية/أيلول
في حال لم   " عن إنديك قوله في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه            "جيروزالم بوست "ونقلت صحيفة   

ين بديل، سيحصل تصويت فـي األمـم المتحـدة فـي             والفلسطيني "إسرائيل"يكن لدى الواليات المتحدة و    
 عـام   "إسـرائيل "أيلول سيؤدي إلى االعتراف بدولة فلسطينية مثلما اعترفت األمم المتحـدة ب             /سبتمبر
قد " في الجمعية العامة لألمم المتحدة، و      "الفيتو"وأضاف إن الواليات المتحدة ال تملك حق النقض         . "١٩٤٨

  ."منعهتصوت ضد القرار ولكن ذلك لن ي
تكتيكياً، من السهل جداً على الفلسطينيين أن يتوجهوا إلى األمم المتحدة وال يكلفهـم ذلـك أي                 "وقال إنه   

 أن تفكر في اليوم الذي يلي       "إسرائيل"استراتيجياً، سيتعين على    "، و "إسرائيل"شيء ويفرض ضغوطاً على     
 دولة محتلة لدولة عضو فـي       "إسرائيل"، ألنه في حال االعتراف بالدولة الفلسطينية، ستصبح         "التصويت

أيلول، سيثبت وجهة نظر    /وأشار إلى أن اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية في سبتمبر         . األمم المتحدة 
السؤال الحقيقي هو العثور    "وقال إن   .  أنه ال يوجد مبررات للتفاوض وسيشجع ذلك على العنف           "حماس"

 بدولـة فلـسطينية بحـدود       "إسـرائيل "، مقترحاً أن تعتـرف      "على وسيلة للعودة إلى طاولة المفاوضات     
  ."اسرائيل"والموافقة على استبدال األراضي إللحاق المستوطنات ب ١٩٦٧

٢٢/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة،   
  
   أوروبية تقود لالعتراف بالدولة"مبادرات"فرنسا تتحدث عن  .٥٠

ئم لدى األمم المتحدة جيرار آرو أمـس         الدا  فرنسا أعلن مندوب :  علي بردى  –) األمم المتحدة (نيويورك  
 الجلسة الشهرية لمجلس األمن الخاصة باألوضاع في الشرق األوسط أن بالده والدول األوروبيـة               خالل
 النظر في االعتراف بالدولة الفلسطينية حتى قبل أيلول المقبل، الموعد اإلسـتثنائي الـذي اعتبـره              تمعن

  .فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدوليةمندوبو غالبية دول العالم مفصالً لمنح 
أن اإلعتراف بدولة فلسطين واحد من الخيارات التي ننعم النظر فيها فعـالً مـع شـركائنا                 : "وقال أرو 

  ". األوروبيين من منظار ايجاد أفق سياسي إلعادة إطالق عملية السالم
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اذا تركت آمال الفلـسطينيين     ... لعارسيكون من ا  "وحذر المندوب البريطاني السفير فيليب بارهام من أنه         
  ".بال تلبية، بينما تتحول المنطقة من حولهم

٢٢/٤/٢٠١١، النهار، بيروت  
  
  االتحاد األوروبي مع   جماعياًمفضلة قراراً الفلسطينية، الدولةبعتراف اال في  تترددباريس .٥١

 )أبو مازن (ني محمود عباس    استبقت الخارجية الفرنسية زيارة الرئيس الفلسطي     :  ميشال أبو نجم   - باريس
جاهزون اليوم أكثر من أي وقت مـضى إلقامـة الدولـة            «بتصريح تشجيعي قالت فيه إن الفلسطينيين       

الذي تلتزم به وقوامه اعتبار     » الثابت«وذكرت باريس بالموقف    . »وإدارتها بشكل سلمي يتميز بالصدقية    
لشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة ولحاجـة      لقيام سالم دائم يستجيب لتطلعات ا     » ال محيد عنه  «الدولة  

مفضلة علـى   ،  على اعتراف مبكر بهذه الدولة    » اإلقدام« وحتى اآلن، تتردد باريس في       . لألمن "إسرائيل"
األلماني ومن موقف   » التردد« تتخوف خصوصا من     ، فهي ذلك قرارا جماعيا في إطار االتحاد األوروبي      

لذات التي تراها قريبة جدا من المواقف اإلسرائيلية رغـم تـصويت            المستشارة األلمانية أنجيال ميركل با    
ألمانيا لجانب مشروع القرار في مجلس األمن إلدانة االستيطان الذي أجهضته واشنطن باسـتخدام حـق                

  .الماضي) شباط(في فبراير ) الفيتو(النقض 
٢٢/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  

  
  من التوجه إلى غزة" ٢ية الحر " أسطولانوألمانيا تحذر" إسرائيل" .٥٢

إلى عدم المـضي قـدماً فـي        " ٢الحرية  "، أمس، الدعوات لمنظمي أسطول      "إسرائيل" قادت   :)د ب أ  ( 
الخطط الخاصة بنقل إمدادات إغاثة إلى قطاع غزة، الشهر المقبل، وقالت إن هذه الخطوة تصل إلى حـد              

  .االستفزاز السياسي 
 من ألف شخص من منظمات غير حكومية وجماعات أخرى           سفينة تحمل أكثر   ١٥ويضم االسطول نحو    

  .على غزة في النصف الثاني من الشهر المقبل " اإلسرائيلي"لكسر الحصار البحري 
إن جماعـات وأفـراداً     "لدى األمم المتحدة ميرون روبين أمام جلسة لمجلس األمن          " إسرائيل"وقال سفير   

، وأشار إلى   "ثيرة بحماس ومنظمات إرهابية أخرى    على ظهر سفن األسطول المقرر إطالقه لها صالت ك        
مصممة على تطبيق الحصار البحري على غزة، وناشد األمم المتحدة والمجتمـع الـدولي              " إسرائيل"أن  

  .باتخاذ كل االجراءات الضرورية لمنع انطالق االسطول 
التـوتر فـي المنطقـة،      إن إطالق األسطول ربما يؤدي إلى تصعيد        : بدوره، قال سفير ألمانيا بيتر فيتيج     

  " . ندعو كل المنظمات المشاركة إلى ان تجد وسائل أخرى لتوصيل المساعدات إلى شعب غزة"وأضاف 
٢٢/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة  

  
  الطب الشرعي اإليطالي يتوصل إلى أن أريغوني مات مشنوقاً .٥٣

يطالي فيتوريو أريغـوني    أظهر تقرير الطب الشرعي في روما اليوم الخميس ان المتضامن اإل          : وكاالت
  ".مشنوقاً"الذي قتلته جماعة متطرفة بعد اختطافه في غزة مات 

ان البروفسور بولو ارباريللو قام بتشريح الجثة، التي وصلت مـن           " آكي"وذكرت وكالة األنباء اإليطالية     
) ال سابينـسا  (القطاع عبر رفح قادمة من القاهرة، في معهد الطب الشرعي التابع لجامعة روما األولـى                

  ".على األرجح شنق بحبل"وخلص إلى أنه 
وفتحت النيابة العامة اإليطالية تحقيقاً ضـد        ".آثار للضرب على الجثة   "غير ان التقرير الحظ عدم وجود       

  ".الخطف المشدد لغرض اإلرهاب"مجهولين على افتراض تهمة 
٢٢/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب  
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  نيةاغتيال مريب ألحد أنصار القضية الفلسطي .٥٤

  عمر عدس
 اختطاف وقتل أحد أنصار القضية الفلـسطينية، ناشـط الـسالم،            ٤،/١٤جرى في غزة، يوم الخميس،      

وعضو حركة التضامن العالمي، الشاب اإليطالي، فيتوريو أريغوني، المعروف والمحبوب في غزة التي             
بعد ساعات من اختطافه،    وتم االغتيال على أيدي جماعة سلفية في غزة         .كان يقيم فيها منذ ثالث سنوات       

  . في ما يبدو رداً انتقامياً على حملة قامت بها حركة حماس على أعضاء الجماعة 
وقد لقيت عملية االختطاف والقتل، إدانة شديدة من جانب الشعب الفلسطيني، الذي ينظر بعين الريبة إلى                

  .مثل هذه العمليات، التي ال تخدم سوى مصلحة العدو الصهيوني
كتب رمزي بارود، أن الجماعة التي قتلت أريغـوني، مثلمـا           ) ١٩/٤/٢٠١١" (آسيا تايمز "فة  في صحي 

وكانت المهمة  . غيرها من أشباهها، وجدت من أجل تنفيذ حدث عنيف محدد واحد، قبل أن تختفي تماماً                
وكان . ين  ، كرس سنوات من حياته من أجل فلسط       "بعثة التضامن العالمي  "في هذه الحالة، قتل ناشط في       

لغزة، بأنـه   " اإلسرائيلي"قد وصف قبل اختطافه بوقت قصير، في موقعه على شبكة اإلنترنت، الحصار             
ورثى الفلسطينيين المعدمين األربعة الذين قضوا نحبهم داخل نفق على حدود غـزة مـع               " . . إجرامي"

  .مصر، وهم يحاولون إدخال بعض الغذاء والحاجيات األخرى
 دولة،  ٢٥ سفينة تحمل ناشطين من      ١٥ل مقتله ينتظر وصول أسطول آخر يتكون من         وكان أريغوني قب  

وقد ناشد رئيس وزراء الكيـان الـصهيوني، بنيـامين          . أيار  / ومن المقرر أن يبحر إلى غزة في مايو       
  . نتنياهو دول االتحاد األوروبي بإصرار، أن تمنع مواطنيها من االنضمام إلى تلك السفن 

" ينزعون الشرعية "ساخطون على النشطاء العالميين الذين      " اإلسرائيليين"إن المسؤولين   ويضيف الكاتب،   
وكان أريغوني قد فعل الكثير لتعرية صـورة        . ، بوقوفهم متضامنين مع الفلسطينيين      "إسرائيل"عن دولة   

لناشطين، بدد هذه   ومع أقرانه من ا   . المزيفة بعناية، لتبدو وكأنها واحة من الديمقراطية والتقدم         " إسرائيل"
  .األسطورة من خالل وسائل االتصال البسيطة

وكان عنوان كتابه الذي يسرد فيه تفاصيل تجربته في         " . . خلّيك إنسان "وكان القتيل يذيل رسائله بتوقيع      
ويقول الكاتب، إن الناشطة ماري هيوز طومسون، أطلعته علـى بعـض رسـائل          " . . لنظل بشراً "غزة  

بصرف النظر عن الطريقـة     "وجاء في بعضها    . . ني التي كان أريغوني قد أرسلها إليها        البريد اإللكترو 
وإذا لم ينكسر الحـصار     . التي سننهي بها هذه المهمة، سيكون األمر انتصاراً، لحقوق اإلنسان، وللحرية            

. . مة لهم   وأنت تعرفين أن هذه اللفتة مه     . مادياً، فسوف نكسر حصار الالمباالة، والتخلي عن أهل غزة          
.".  

كان أريغوني ضمن مجموعة مـن      "كتب جون هوبر من روما      ) ١٥/٤/٢٠١١" (الغارديان"وفي صحيفة   
الناشطين من أوروبا والواليات المتحدة، الذين أحيوا حركة التضامن العالمي، وهـي مجموعـة مؤيـدة                

ريغوني في غزة منذ    وكان أ . للفلسطينيين تعمل عن كثب مع صيادي السمك والمزارعين في قطاع غزة            
وكان أحد المشاركين في بعثة     . ثالث سنوات، يعيش في منزل مكون من حجرة واحدة تطل على الميناء             

وإيـصال  " اإلسـرائيلي " التي كانت تهدف إلى كـسر الحـصار          ٢٠٠٨آب ، / غزة الحرة في أغسطس   
  ".المعونات اإلنسانية إلى القطاع

ة قرية بين مدينة ميالنو وبحيرة كومو، قولها إن ابنهـا لـم             وينقل الكاتب عن والدة أريغوني، وهي عمد      
  "..هادئاً دائماً"وكان يتصل بعائلته كل يوم أحد، وكان . يسبق أن وضع نفسه في مواقف خطرة 

 ٢٠٠٨أيلـول ،  / ففي سـبتمبر  . ولكن حياة أريغوني كانت أبعد ما تكون عن السالمة، كما يقول الكاتب             
وقبل سنتين، تلقّى تهديداً بالقتل مـن       . صيادي أسماك فلسطينيين في البحر      أصيب بجروح أثناء مرافقته     
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موقع على شبكة اإلنترنت، أمريكي يميني متطرف، قام بتزويد من يمكن أن يقتل أريغوني في المستقبل،                
  ..بصورته وتفاصيل مميزة له، مثل وشم على كتفه

لسطينية، واضح بجالء فـي موقعـه علـى شـبكة           ويقول الكاتب، إن التزام أريغوني الشديد بالقضية الف       
، ووصـف   "إجرامـي " "اإلسـرائيلي "، حيث كتب أن الحصار      "غيريال راديو "اإلنترنت، الذي يحمل اسم     

  ".شهداء"الفلسطينيين األربعة الذين قضوا نحبهم داخل نفق بين غزة ومصر، بأنهم 
ثين من العمر، كان أوالً وقبل كل شيء،        ويضيف الكاتب، أن هذا اإليطالي الذي  كان في السادسة والثال          

  "..لنظل بشراً"من أنصار السلم، كما يتضح ذلك من عنوان كتابه عن تجربته في غزة 
في افتتاحية لها، إلى أن حادث اختطاف أريغوني هو األول          ) ١٦/٤/٢٠١١" (اإلندبندنت"وتشير صحيفة   

 وترى في ذلك دليالً على تمكّن       ٢٠٠٧ ، من نوعه منذ اختطاف الصحافي البريطاني، آالن جونسون سنة        
ولكنها تخشى أن يكون حادث االختطاف، باإلضـافة إلـى          . . حماس من ضبط النظام خالل هذه الفترة        

بمـا  . . تزايد هجمات الصواريخ على دولة االحتالل، دليالً على احتمال حدوث انفالت أمني في غـزة                
  . . ة يحمله ذلك من مخاطر على غزة وغيرها في المنطق

وتذكر الصحيفة عاملين يعززان التوترات الحالية، وتقول إن أحدهما يمكن التعامل معه؛ أما الثاني فهـو                
  .أصعب في ترويضه والسيطرة عليه

. ، الذي ساعد في خلق التوترات، وهو يفاقمهـا اآلن           " اإلسرائيلي"العامل األول، هو استمرار الحصار      
 هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط داخل المنطقة المكتظة بالسكان          وتضيف الصحيفة، إن تخفيف الحصار    

والسماح بدخول السلع، بما فيها اإلمدادات الطبية ومواد البناء على وجه الخصوص، سـوف يجلـب                . 
تحسناً سريعاً للظروف داخل غزة، مع تحسين قدرة المستشفيات على العمل، وإيجاد مزيد مـن العمـل                 

اآللي " اإلسرائيلي"ومن المؤسف، كما تقول الصحيفة، أن رد الفعل         . إعادة البناء   المنتج، وتعجيل عملية    
على تجدد العنف في غزة ، هو تضييق الحصار، من دون إدراك في ما يبدو، أن ذلك ال يؤدي االّ إلـى                      

  ..تعزيز االتجاهات غير الحميدة
خلقت الثورات في بقيـة أرجـاء       والعامل الثاني، هو أن الظروف في غزة ال تختلف عن الظروف التي             

. العالم العربي، فغالبية السكان من الشباب، والبطالة حادة، والعقبات التي تمنع المشاركة السياسية شديدة               
  .، ويكمن، مرة أخرى، في تخفيف الحصار"إسرائيل"ولكن مفتاح استقرار القطاع، هو في يد . 

  ٢٢/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  يد والحرب في غزةعن التهدئة والتصع .٥٥

  ماجد عزام
ال أعتقد أن أحداً من المتابعين للصراع في فلسطين، والقارئين لتفاصيله ومستجداته، توقّـع أن يتطـور                 

؛ ٢٠٠٨التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد غزة إلى حرب واسعة على غرار تلك التي جرت نهاية العـام                 
ال يريدان الحرب، كلٌّ لحـساباته      " حماس"رائيل و لسبب بسيط يتمثل في كون الالعبان المركزيان أي إس        

. الدولي غير المؤاتي والذي تمحور حتماً في صلب تلك الحسابات         –الخاصة، ناهيك عن الظرف اإلقليمي      
 تعي القيادة السياسية    -:  وعموماً، يمكن شرح هذا االستنتاج باختصار، ولكن بتركيز، على النحو التالي          

يس الوزراء بنيامين نتن ياهو، أن ليس بوسع إسرائيل من الناحية السياسية شـن              اإلسرائيلية، وتحديداً رئ  
وعوضاً عن منحى اليمين التقليدي للحفاظ على الوضـع الـراهن قـدر             . حرب واسعة ضد قطاع غزة    

االمكان، يعتبر نتن ياهو أن المهمة المركزية له ولحكومته تتمثل في إحباط المساعي الـسياسية للـسلطة    
. ١٩٦٧) يونيـو ( حزيـران    ٤ينية من أجل نيل اعتراف األمم المتحدة بدولة مستقلة ضمن حدود            الفلسط

 من جهة، والتوجـه إلـى       -الغربي تحديداً -ويفترض أنه يعي أيضاً أن ليس بوسعه طلب الدعم الدولي           
حرب واسعة ضد غزة من جهة أخرى، ناهيك عن عدم تحديد أي هدف سياسي للحرب، كـون رئـيس                   
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 اإلسرائيلي ال يتعاطى بجدية مع فكرة إسقاط حماس وحكومتها؛ لتكريس االنقـسام الفلـسطيني               الوزراء
السياسي والجغرافي الحالي المفيد جداً إلسرائيل، كما لرفض أي جهة فلسطينية الدخول أو العـودة إلـى                 

في بداية أيلـول    وهنا، ال بأس من التذكير بما جرى        . غزة لتولي السلطة على ظهور الدبابات اإلسرائيلية      
الماضي، مع انطالق الجولة األخيرة للمفاوضات بين السلطة وإسرائيل في واشنطن، وحينهـا،             ) سبتمبر(

نفّذت حركة حماس عملية في الخليل أوقعت أربعة قتلى في صفوف الشرطة اإلسرائيلية، فطلب نتن ياهو                
كـان المنـصرف غـابي       الرد ضد حماس في غزة، فـرفض رئـيس األر          -وكان آنذاك في واشنطن   -

اشكنازي، كما رئيس الشاباك يوفال ديسكين الفكرة للحفاظ على االنقسام وعدم تعزيـز فكـرة التوحـد                 
 إيهود باراك، المحلل االستراتيجي البـارز لـشؤون الـشرق           -. السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة    

تحمساً هو اآلخر للحرب ضد غزة،       ال يبدو م   -حسب التعبير الساخر ألحد المعلّقين    -األوسط في الحكومة  
القادم ،والرد يجـب أن     ) سبتمبر( وهو يعتقد أن إسرائيل ستواجه تسونامي سياسياً وديبلوماسياً في أيلول         

مع العلـم، أنـه     . ، حسب تعبيره  "القوة األمنية والعسكرية الرادعة   "يستند إلى خطة سياسية مدعومة بـ       
س األركان المنصرف غابي اشـكنازي، طلـب اهـود          رفض خالل حرب غزة األخيرة، بدعم من رئي       

أولمرت الخاص بتنفيذ عملية برية واسعة في قطاع غزة تشمل إعادة احتالل محور صالح الدين علـى                 
، معتبراً أن ذلك غير واقعي وأنه يعني إعادة احتالل القطـاع            "حماس"الحدود مع مصر، إلسقاط حكومة      

 إزاحة حماس من المشهد السياسي أو حتى إضعاف المقاومة،          وهذا ال يضمن  . بكامله والغرق في أوحاله   
مليار شيكل شهرياً التكلفة المباشـرة فقـط إلعـادة          (ناهيك عن كلفته الباهظة سياسياً وإعالمياً واقتصادياً      

 هناك انشغال كبير بالثورات العربية المتنقلة من ميدان إلى آخر، وثمة شـعور بعـدم                -).  احتالل غزة 
 وتميل معظم اآلراء إلى االنتظار إلى حين       . س من تداعيات سلبية مستقبلية لها على إسرائيل       اليقين وتوج

جالء واتضاح المشهد العربي واإلقليمي، ومن البديهي أال يتضمن ذلك شن حرب واسعة ضـد غـزة،                 
خاصة بعد سقوط نظام مبارك في مصر وموقف القيادة الجديدة الرافض لفكرة الحرب من حيث المبـدأ                 

، ومن الصعب إن لم يكن من المـستحيل  )كامب ديفيد ال تعني تقديم جوائز إلسرائيل حسب نبيل العربي  (
وبنظـرة  . تصور أن تشن إسرائيل حرباً وهي غير مطمئنة أو على األقل غير قلقة من الجبهة الجنوبية               

ن ومرة ضد غزة دون     إلى الوراء،ما كان باإلمكان تصور أن تقوم إسرائيل بشن الحرب مرتين ضد لبنا            
 إضافة إلى ما سبق، يمكـن       -.  الشعور بموافقة، أو حتى بعدم ممانعة، من قبل النظام المصري السابق          

اإلشارة إلى العقيدة االستراتيجية والعسكرية التي وضعها مؤسس الدولة العبرية دافيـد بـن غوريـون،                
ى برتقالي من الدولـة األعظـم فـي         وبموجبها، ال تتوجه إسرائيل إلى الحرب دون ضوء أخضر أو حت          

ومن األكيد، أن آخر ما تفكر فيه إدارة أوباما حالياً، رغم           . العالم، في حالتنا اآلن، الواليات المتحدة طبعاً      
التغييرات الداخلية األخيرة بعد انتخابات الكونغرس، تغطية ودعم حرب دموية اسرائيلية أخرى ضد غزة              

تاج األساس لإلدارة من الثورات العربية يتمثل في ضرورة إقامـة دولـة             أو حتى لبنان، علماً أن االستن     
فلسطينية، و حسب تعبير هيالري كلينتون، فإن استمرار الوضع الراهن هو بنفس درجة استحالة بقـاء                

ورؤيتها غيـر   " حماس" في السياق الفلسطيني، تجدر اإلشارة إلى موقف         -. األنظمة العربية على حالها   
عدم إعادة إعمار ما تدمر في الحرب السابقة، كما         : رب، في الوقت الراهن، لعدة أسباب، منها      المحبذة للح 

أن سيرورة استعدادها وجهوزيتها لم تصل إلى الدرجة المرجوة بالنسبة لها، عوضاً عـن الخـشية مـن     
قت يعمل لصالح   فقدان السلطة طبعاً، وفي الخلفية الثقة واالطمئنان لما جرى في مصر، واالقتناع بأن الو             

وفي هذا الصدد، يجب االنتباه إلى تغير نوعي وهـام فـي موقـف              . حماس وخيار المقاومة بشكل عام    
الحركة التي أعلنت صراحةً أنها لم تستهدف حافلة الطالب بشكل متعمد، وهـي ال تـستهدف المـدنيين                  

مـة بتنفيـذ توصـيات تقريـر        وهذا يتساوق بالطبع مع الموقع السلطوي، كما مع المطالبة الدائ         . أساساً
وبديهي أن من يطالب بمعاقبة إسرائيل الستهدافها المدنيين ال يمكن أن يبادر إلى فعل              . غولدستون الشهير 

السياسي شبه المستجد الذي يقبل بدولة      " حماس"وهنا، نحن أيضاً أمام ترجمة أخرى لموقف        . الشيء نفسه 
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 كما كان متوقعاً، انتهـت جولـة التـصعيد          -.  ١٩٦٧فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو        
األخير بتكريس اتفاق التهدئة الشفوي الهشّ وغير الرسمي، علماً أن ثمة أسئلة كبرى ينبغي أن تطـرح                 

كيف ولماذا تحولت التهدئة إلى مصلحة للشعب الخاضع لالحتالل         : للنقاش في الساحة الفلسطينية من قبيل     
للقوة الخاضعة لالحتالل؟ وإذا كانت التهدئة مصلحة وطنية آنية، فيجب أن           بينما أضحى التصعيد مصلحة     

. وال تملك أي جهة حقّ الرد على الخروقات اإلسرائيلية بدون توافق أو تفاهم مـسبق              . يلتزم بها الجميع  
فقط غزة تحررت وال مقاومة فيها والمقاومة       "واألهم من كل ذلك، ما قاله السيد محمود الزهار ذات مرة            

االسـرائيلية عـن    " فك االرتباط "، وهو تحليل صحيح للواقع، خاصة بعد تنفيذ خطة          "في الضفة الغربية    
، حيث باتت المقاومة في حالة ردعية ودفاعية وال تستطيع خوض حرب يومية             ٢٠٠٥غزة خريف العام    

 هي  -ما قال الزهار  ك-مع االحتالل غير المباشر للقطاع عبر الصواريخ فقط، وساحة المقاومة الرئيسية            
وبديهي، أن من شبه المستحيل مواجهته      . الضفة الغربية، وهذا هو التحدي األساس اليوم أمام الفلسطينيين        

دون إنهاء االنقسام، والتوافق على بلورة استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل بكل الوسائل المتاحة، فـى               
    .لى الهايمعركة مفتوحة، من رفح إلى نيويورك، ومن بلعين إ

  ٢١/٤/٢٠١١، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  
  ليقل لنا نتنياهو ماذا يريد .٥٦

  جدعون ليفي
كُتبت هذه المقالة دون أدنى قدر من التهكم؛ فهذا التوجه إلى بنيامين نتنيـاهو كُتـب بالـصدق         : مالحظة

  .تفضل وقل لنا وللعالم ماذا تريد وإلى أين تتجه: والجدية المناسبين
 قومية موحدة في إسرائيل دون بقعة ليبرالية أو أدنـى قـدر مـن               –لم يرأس شخص قط حكومة يمينية       

.  القومي في كثرته الغالبة أيضا     –ولم يحظ قط أحد بريح دعم من الجمهور كهذه وهو اليميني            . اليسارية
  .قق أفكارهولهذا فهذه فرصة حياته ليقول كالمه وليح. فليس لليمين اإلسرائيلي معارضة حقيقية

يجـب  . ، فال يجوز أن يضيع نتنياهو الـساعة       "الكونغرس األولى "أو  " بار إيالن الثانية  "سواء كان األمر    
يكفـي  . عليه بعد شهر أن يقف فوق منصة مجلس النواب األميركي وان يبسط نظريته الحقيقية الكاملـة               

ويكفي أيضا محاولـة    . اجل بدل ال  غمزاً لليسار ويكفي رفضا لليسار، ويكفي تخويفا، حان الوقت لنسمع           
ويكفي محاولـة نيـل     . نيل إعجاب الواليات المتحدة فهي أصال أسيرة إسرائيل وجماعة ضغطها القوية          

هلّم نسمع آخر األمر أفكار اليمـين اإلسـرائيلي بـال           . إعجاب أوروبا فنحن ال نحسب لها حسابا أصال       
  .تنميق

يوجد . ي عرضها على رؤوس األشهاد دون طمس ودون تضليل        ينبغ. ليست األيديولوجية تالعباً واحتياالً   
وهذا وضع ال   . عدد قليل جدا من الناس إن وجدوا أصال يعلمون إلى أين تتجه هذه الحكومة ومن يرأسها               

إن العالم، سوى أميركا، قد     . إذا كان لليمين خطة عمل فلتظهر فوراً، فهذا هو زمان تحقيقها أيضا           . يطاق
إسرائيل، لهذا يوجد القليل جداً مما يخسر في الساحة الدولية؛ والساحة الداخلية قـد              ضاق ذرعاً بأالعيب    

لهذا يجب على نتنياهو أن يقول في الرابع والعشرين من أيار ما في             . أفرط نضجها لتحقيق خطط اليمين    
  .إنها خطبة حياته. قلبه دون حيل وتالعب

إننا سنستمر في بناء المستوطنات؛ وإن حقوق اإلنسان        ليقل لنا إننا سنبقى في جميع األراضي المحتلة؛ و        
ستظل من نصيب اإلسرائيليين وحدهم؛ وإننا سنستمر في أن نسيطر إلى األبد وبقوة السالح على ماليين                

" حمـاس "الفلسطينيين في حين إن سائر الشعوب العربية تناضل من أجل حريتهـا؛ وأن القطيعـة مـع                  
ليقل لنا لماذا ال نـضم رسـمياً وقانونيـاً جميـع            . ليقل لنا . ألجيالوحصار غزة سيبقيان حتى انقضاء ا     

وإذا كان القصد الخروج من جزء منها فلماذا ال يتم ذلـك  . إذا كان القصد أصال البقاء فيها أبداً " المناطق"
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. "إجمـاع "، بما فيها اريئيل والتي يوجد عليهـا         "كتل االستيطان "اآلن ولماذا ال نضم فوراً غور األردن و       
  .لماذا ننتظر، فان فرصة ذهبية كهذه لن تعود

أمع اليسار أم مع غيره؟ أمع العرب أم مع غيرهم؟ أمـع            : ليقل لنا أيضا أي ديمقراطية يريد أن يهبها لنا        
. أم مع غيرهم؟ لماذا االستمرار في السير المعوج، والعمل قطرة قطرة ولماذا ال يقول الحقيقة؟              " الخونة"

ه فوق منصة الخطباء وليعرض بفخر رؤياه، فلن تكون له فرصة أخـرى كهـذه               ليقف نتنياهو من فضل   
. يكفي اليمين انسياقا وراء اليسار ويكفي حديثا عن دولتين وثرثرة أخرى، وعن تفاوض أجوف             . لتحقيقها

فهذه الحقيقة مثل كل حقيقة ستنتهي إلى أن تُقـدر أكثـر مـن االحتيـال                . ليست بنا حاجة إلى كل ذلك     
  .والتالعب

. بعد سنتين في الحكم حان الوقت ليحكم نتنياهو، فهو مدين بهذا لمن صوتوا لـه         . ويجب أيضا بدء العمل   
إن . ال تجميد بناء مغطى وال ضم أراض مغطى بل بناء وضم في وضح النهار مـع انتـصاب القامـة                   

ة سيعرف كيف   الجمهور اإلسرائيلي الذي يهتف لكل عمل عنيف من حكومته والذي ال يهمه االحتالل البت             
تستحق إسرائيل هذه أن تعلم إلى أين تمضي وكيف ستبدو مثال بعـد             . يقدر رئيس حكومة يمينياً مصمماً    
  .عشرين سنة بحسب رؤيا زعيمها

أنا، الصغير، لم أصوت لنتنياهو ويبدو أنني لن أفعل هذا في المستقبل القريب أيضا، لكنني لم أتوقع قـط                   
  .انتُخب لتحقيق عقيدته التي أراها كارثية ويجب عليه فعل ذلكفقد . أن يحقق نتنياهو عقيدتي

  "هآرتس"
  ٢٢/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  أشهر عسل حقا؟: مصر تتجه الى ايران .٥٧

  يوئيل جوجانسكي
رأت مصر مبارك ايران منافسة رئيسة في التأثير االقليمي، بل رأتها تريد المس باستقرار السلطة فـي                 

بارك ايضا على وقف طوفان تهريب السالح من ايران وعلـى صـد سياسـي               وعملت مصر م  . القاهرة
عـالوة علـى تأثيراتـه      " الربيع العربي "إن  . ويبدو اآلن انه طرأ تغيير    . للمعسكر المتطرف الموالي لها   

فعلى سبيل المثال تريد مصر ما بعـد        . المباشرة قد يفضي الى رسم لخريطة األحالف االقليمية من جديد         
تُسمع اآلن في القاهرة تصريحات عن الحاجـة الـى          . راب من ايران أكثر مما في الماضي      مبارك االقت 

وقد استقبل مسؤولون ايرانيون كبار بمباركة كالم وزير الخارجية المصري          . تجديد العالقات الدبلوماسية  
تبنيها "ائيل و نبيل العربي المتعلق بنية فتح صفحة جديدة في العالقات بها، بل قالوا إن مقاومة مصر السر               

السرائيل من جهتها مصلحة مزدوجـة      . ينشئان قاسما مشتركا بينها وبين ايران     " نموذج الثورة االسالمية  
 في ان تعمل مصر في الميدان على مقاومة تهريب الوسائل القتالية من السودان عن طريق سيناء الى                  –

  .عزيز المعسكر المتطرفغزة، وفي أن تستمر في أن تكون كابحا سياسيا لمحاوالت ايران ت
ماذا يخبيء المستقبل؟ ليس واضحا هل بتت القاهرة االمر وهل تنوي إنفاذ هذا التغيير الجـوهري جـدا                  

لن يضر هذا االجراء بمصالح اسرائيلية فقط بـل بعالقـة           . لسياستها الخارجية في العقود الثالثة االخيرة     
على رأسها السعودية ودول الخليج العربية التي بلغت        ، و "المعتدل"القاهرة ايضا باعضاء المعسكر العربي      

  .عالقاتها مع ايران في المدة االخيرة حضيضا جديدا
على كل حال، االجراء الحالي موجه بحسب رؤية المبادرين اليه، ليكون جزءا لسياسة خارجية جديـدة                

ا االقليمية التي كانـت      وهي انشاء عالقات سليمة بكل جاراتها بقصد تحسين مكانته         –لمصر بعد الثورة    
مع ذلك ينبغي ان نتذكر ان خلع مبارك والموالين له لم يغير بمرة واحدة              . في تراجع في السنين االخيرة    

التصور األمني المصري وربما ما تزال ايران وحليفاتها في المنطقة تُرى معارضة للمـصلحة القوميـة                
  .المصرية
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ة باعتباره انجازا لسياستها الخارجية وبرهانـا علـى ان          تعرض ايران من جهتها تحول السياسة المصري      
تشعر ايران اآلن بأن الثورات في مصلحتها وتريـد        . هي التي تحث على تجديد العالقات     " الجديدة"مصر  

هذا االجراء يقلق   . أن تجعل ساحة البحر المتوسط عالوة على ساحة البحر االحمر، ساحة لتدخل ايراني            
فقد قال نائب رئيس    . ولين المصريين الكبار صرح تصريحات معادية السرائيل      ايضا ألن عددا من المسؤ    

الحكومة، يحيى الجمال، ان اسرائيل تضر باالستقرار في الشرق االوسط وهي معنية بمنـع مـصر أن                 
كذلك ال يشجع اعالن رئيس الحكومة المصري عصام شرف بقرار الفحص من جديد             . تكون جهة رائدة  

  .بيعي مع مصرعن اتفاق الغاز الط
وفي الختام حتى لو رفعت هاتان الدولتان مستوى العالقات، من مكتبي مصالح الى سفارات، فقد تظـل                 

في مقابلة ذلك ينبغي ان نأخذ      . العالقات باردة إزاء أهداف بعيدة األمد مختلفة وتصور هيمنة تتمسكان به          
بير في النظام المصري، ان العالقات قد       في الحسبان، وال سيما اذا حصل االخوان المسلمون على تأثير ك          

  .تقوى
قد تكون هذه التصريحات بسبب االنتخابات التي اقتربت في مصر وانه ال ينبغي ان نخاف كثيرا من هذا                  

والى ذلك، نشك في    . االجراء في ضوء حقيقة ان مصر تواصل مكافحة تهريبات السالح الى قطاع غزة            
ال إزاء دول الخلـيج فحـسب بـل إزاء     . العالقات مع ايـران   ان تكون مصر مستعدة لدفع ثمن تسخين        

  .الواليات المتحدة ايضا التي لم تنظر الى هذا االجراء نظرة ايجابية
  "سرائيل اليومإ"
  ٢١/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٥٨

  

    
  ٢٢/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 


