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    :السلطة
 ٤  المقبل سيكون دفعة للعملية السياسية" ٢باريس "مؤتمر : عباس.٢
 ٥   مبادرة نتنياهو محاولة إلجهاض تحركنا إلعالن الدولة: السلطة.٣
 ٥ إلعالن أحادي للدولة» خريطة طريق«فرنسا توافق على : "السفير"مسؤول فلسطيني لـ.٤

    
    :المقاومة

 ٦  حماس ترفض التصور األمريكي الجديد للسالم في المنطقة.٥
 ٦   لعباس ومشعل إلى غزة بزيارة مشتركةتحمع الشخصيات المستقلة يقدم اقتراحاً .٦
 ٧   المقبلةأيامتشكيل الحكومة لن يتجاوز العشرة : حسين الشيخ.٧
 ٧   يدعو للتظاهر في الخامس من حزيران المقبل إلنهاء االنقساممروان البرغوثي.٨
 ٧   االنقسام نتيجةالعملية السلميةوزة االستباحة لغ :عشراوي.٩
 ٨  وفاة طفلة األسير سكافي جريمة تعبر عن جبروت االحتالل: فتح .١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨    طرح مبادرة سالم خاصة بها"إسرائيل"على : شمعون بيريز.١١
 ٩  راضون عن أداء نتنياهوئة من اإلسرائيليين افي الم ٣٨ :استطالع.١٢
 ٩  الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي تحول إلى عنصر إستراتيجي: عسكري محلل.١٣
١٠  "إسرائيل" الثورات العربية تنذر بكارثة استراتيجية على :خبير إسرائيلي.١٤
١٠  مع سوريا تخشى جرها إلى حرب "إسرائيل: "تقرير.١٥
١١   بين المستوطنين والفلسطينييناالجيش اإلسرائيلي يجري مناورة تحاكي احتكاك.١٦
١١  بحق المهاجرين األفارقة" ساخنالترحيل ال"جنود وضباط اسرائيليون يرفضون تنفيذ .١٧
    

    :األرض، الشعب
١١   مشاريع استيطانية بمحيط القدسثالثةاالحتالل يقر .١٨
١١  األقصى بشبكة من األنفاقالمسجد مؤسسات استيطانية تخترق .١٩
١٢  ل يقمع مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطاناالحتال.٢٠
١٢  "الجمعة العظيمة"انتشار االحتالل في القدس عكّر إحياء .٢١
١٢   جرحى بنيران إسرائيلية في غزةأربعة.٢٢
١٣   على االقتحامات واالستفزازات المستمرة رداً في القدسمواجهات.٢٣
١٣  فرض اإلقامة الجبرية على فتيين في القدس المحتلة.٢٤
١٣   إلعالء شؤون األسرى٤٨ لفلسطينيي المخابرات اإلسرائيلية تحظر مهرجاناً.٢٥
١٣  "إسرائيل"سيراً عربياً في سجون  أ٢٦.٤٣
١٣  إطالق اسم أريغوني على مقر اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا.٢٧
١٤  الجليل في غرفة المعاناة الفائقةمخيم : لبنان.٢٨
   

   :اقتصاد
 ١٤  أشهر في ثالثة "الوطنية الفلسطينية لالتصاالت"يين دوالر خسائر  مالتسعة.٢٩
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 ١٤  دوالر تسهيالت ائتمانية  مليار١.٧البنوك األردنية بفلسطين تقدم .٣٠
   

   :ثقافة
 ١٥  ْركاح مخطوطة البن الِف"باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس".٣١
   

   : األردن
١٥  األردن يتسلم جثة البريزات المتهم بقتل المتضامن االيطالي اريغوني .٣٢
١٦   بمراقبة موقف العشائر األردنية من الملكة رانيا لمعرفة مدى تماسك النظامةوصيت: "إسرائيل".٣٣
   

   : لبنان
١٦   تعلن قائمة قياديي العمليات الخارجية في حزب اهللا"إسرائيل".٣٤
١٦ مؤتمر مناهضة الغزو الثقافي الصهيوني يقترح مشروعاً لدعم المواقف القومية: لبنان.٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧  "إسرائيل"ـة تواجه مبارك باتهامات جديدة فى تصدير الغاز للنيابة العاما: مصر.٣٦
١٧   بن علي بتصفية قادة فلسطينيين على يرفعون دعوى  تونسيونمحامون.٣٧
١٧  ن إلعادة الجوال"إسرائيل" في سورية سيضطر واشنطن للضغط على جديدةتشكيل حكومة .٣٨
١٧  مصر تواصل تحركاتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية: فير مصري في رام اهللالس.٣٩
١٨  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ال يزال يهيمن على كل قضايا الشرق األوسط: السعودية.٤٠
١٨   لن تعين سفيرا جديدا لها في تركيا"لإسرائي".٤١
١٨    في تهريب األسلحة والتنسيق مع األشقرسودانيين بتورط "إسرائيل" نرفض اتهام :السودان.٤٢
   

   :دولي
١٨  ت حماسقوة دولية في الدولة الفلسطينية العتيدة لن توقف هجما: "مركز سابان".٤٣
١٩  "إسرائيل"اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن يستبق خطاب نتنياهو بحملة لتحسين صورة .٤٤
٢٠ أوباما سيكون في حرج إذا صوت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية: ديبلوماسي أمريكي.٤٥
٢٠   دولة مستعدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية١٣٠:ل الفاهومالسفير هاي.٤٦
٢٠  فرنسا مستعدة للتفكير في االعتراف بالدولة الفلسطينية: ساركوزي.٤٧
٢٠ ثالثة عوامل أساسية تفسر موقف ساركوزي المتقدم من الملف الفلسطيني": الشرق األوسط".٤٨
٢١  الفلسطينيون ناضلوا للحرية ويستحقون أن يكون لهم دولة:رئيس مجلس نواب الباراغواي.٤٩
٢٢   األسترالية تتراجع عن حملتها لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية" مارك فيل"ضاحية .٥٠
    

   :تقارير
٢٢  "االرهاب"المليارات في درب .. صناعة المال لدى حماس: ر صهيونيتقري.٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  مصطفى يوسف اللداوي. د... صواريخ القسام في الذكرى العشرية األولى إلطالقها.٥٢
٢٨  عبدالستار قاسم... عودة الالجئين قبل الدولة.٥٣
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٢٩  فايز رشيد... سبتمبر والدولة الفلسطينية.٥٤
٣٠  هشام منّور... الثورات في الشرق األوسط من وجهة نظر إسرائيلية.٥٥
٣١  أنطوان شلحت... ؟"مفهوم االنفصـال"ماذا بقي من .٥٦
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  زيارتي لمصر أمر وارد والمصالحة الداخلية ال تزال تراوح مكانها : هنية .١

' القدس العربي 'قال إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة التي تديرها حركة حماس لـ            : أشرف الهور -غزة  
ـ      'أمرا واردا 'ان قيامه بزيارة إلى مصر يعد        رغـم  ' تـراوح مكانهـا   'ة  ، وكشف أن المـصالحة الداخلي

إن كانـت هنـاك     ' القدس العربي 'وقال هنية حين سألته     . المبادرات التي طرحت مؤخراً إلنهاء االنقسام     
هذا وارد وأنا   'ترتيبات لقيامه بزيارة إلى مصر خاصة بعد سقوط النظام السابق، أو القيام بجولة خارجية               

فض األطراف، بقدر مـا هـي مرتبطـة بالحالـة           باعتقادي أن مسألة الزيارة ليست مرتبطة بقبول ور       
ولم يقم هنية بأي زيـارة لمـصر، أو أي          .  'الفلسطينية وطبيعة الحصار والرغبة في إنهاء هذا الحصار       

  .٢٠٠٧من العام ) يونيو(جولة خارجية منذ االنقسام الفلسطيني الذي وقع في منتصف شهر حزيران 
فيها روح جديـدة    'ة بعد نجاح الثورة، وقال ان مصر اآلن         أشاد هنية كثيراً بمواقف مصر الحالية خاص      و

وأشـار  . 'تسري في السياسات، وفيما يتعلق في العالقة مع قطاع غزة ومع الحالة الفلسطينية بشكل عام              
الى ان هذا األمر تم لمسه من خالل المقابالت التي تمت بين القيادات الفلسطينية المختلفـة، ومكونـات                  

  .النظام المصري
 ٢٣/٤/٢٠١١دس العربي، لندن، الق

  
  المقبل سيكون دفعة للعملية السياسية" ٢باريس "مؤتمر : عباس .٢

كشف الرئيس محمود عباس، أمس، عن أنه يتم التخطيط ألن يكـون            :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -باريس  
 سـنرى فـي شـهر     : "وقال. ، في شهر حزيران المقبل، بمثابة دفعة للعملية السياسية        "٢باريس  "مؤتمر  

حزيران ماذا سيحصل في باريس، ألن هناك نية ألن يكون المؤتمر مؤتمراً سياسياً اقتصادياً تلتقي فيـه                 
الموقف الفرنسي هـو    : "وأضاف، في ختام زيارته إلى فرنسا، أمس      ". الكثير من دول العالم لتقول كلمتها     

أن يدفعوا المجتمع الدولي مـن      مع الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد رفعوا مستوى التمثيل، وهم يريدون           
، والـرئيس سـاركوزي     ١٩٦٧أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، هم ضد االستيطان ومع حدود            

متحمس لهذه األفكار، وربما سيكون اللقاء الذي سيتم في حزيران عالمةً من أجل دفع أكبر عدد ممكـن                  
  ".لة دون نقاشمن الدول إلى األمام، أما موقفهم كفرنسيين، فهم مع الدو

فقد أكد الرئيس في ختام زيارته فرنسا أن االنتخابات المقبلة في الواليات المتحدة األميركية، بعد عامين،                
  .يجب أالّ تكون مبرراً لعدم دفع عملية السالم إلى األمام

 مبررات رئـيس الـوزراء      عباسكما رفض   ،  ال يجوز تعطيل األمور حتى االنتخابات األميركية      : وقال
  . إلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التقدم في العملية السياسية بداعي الخشية من سقوط ائتالفه الحكوميا

خيارنا المفاوضات، نريد المفاوضات، ولكن مفاوضات جدية وليـست مـضيعة           "وشدد الرئيس على أن     
جلـسنا سـوياً،     ساعة   ١٥للوقت، والحقيقة أنه منذ أن جاء نتنياهو حتى اآلن لم يحصل أي شيء سوى               

محاوالً إقناعه بوقف االستيطان، ولكنه رفض، وقال األميركيون آنذاك إن وقف االستيطان سيمدد، ولكن              
إلى أين نذهب؟ إلـى األمـم       . لم نجد شيئاً، وبالتالي خيارنا المفاوضات، ولكن إذا أغلق باب المفاوضات          
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ا سنتفاهم معها ولن نذهب متصادمين،      المتحدة واآلن نجس النبض ال نريد صراعات مع أحد، حتى أميرك          
  ".لنذهب متوافقين

 آذار،  ١٦بعد أن أوقفت حماس اللقاءات وقمنا فـي         " إلى أنه    عباسأما فيما يتعلق بالمصالحة، فقد أشار       
أصدرنا مبادرةً تقضي أن أذهب إلى غزة وأن نشكل حكومة فنية من شخصيات مستقلة تعمل أوالً علـى                  

ن العالم يقر بهذا إلعادة بناء غزة، أما األمـر الثـاني فهـو أن تحـدد موعـد                   إعادة بناء غزة وأعتقد أ    
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وإذا ما تمت الموافقة فإنه فوراً تبدأ العملية، وإذا مـا                

  ".كانت هناك أية قضية للحوار بعد ذلك فهذا يمكن أن يتم
 العالم لم توافق على مبادرة المصالحة، فاألمم المتحدة واالتحـاد           لم تبق جهة في   "وشدد الرئيس على أنه     

األوروبي والجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي وتركيا وروسيا كلها وافقت عليها إال أن حماس لم تقـل                
نعم ولم تقل ال، وال نعرف ما هو الجواب، ولكن في اللحظة التي يقولون فيها نعم سنذهب فوراً إلى غزة                    

ن معنا أكثر من وزير خارجية بمن فيهم وزير خارجية تركيا واألمين العام لجامعة الدول العربية                وسيكو
ووزير خارجية مصر وأي مسؤول عربي يرغب بالذهاب معنا فإننا نكون سعداء جداً أن نذهب إلى غزة                 

اً، لقـد سـمعنا     سوياً ونشكل هذه الحكومة ونتفق على االنتخابات، ولكن لألسف لم نستلم حتى اآلن جواب             
بعض المالحظات السلبية وقد التقيت مع قيادة حماس في الضفة الغربية وكلهم أيدوها وبعض القيـادات                

  ".في غزة تحدثت بلغة إيجابية ولكن الرد يجب أن يأتي من قيادة حماس إما بالموافقة أو الرفض
رون شيئاً، ربما يتوقعـون أنـه       ربما في ظل األوضاع العربية التي نتابعها جميعاً ربما ينتظ         : "وأضاف

سننجح هنا وسننجح هناك، حركة اإلخوان تمشي هنا أو هناك، وهذا لـيس سـراً، ولكـنهم مخطئـون،         
فااللتفات إلى األحداث العربية وترك القضية الفلسطينية هو خطأ، فإذا ما التفتنا إلى قضيتنا واسـتمررنا                

ستقر األوضاع في الدول العربية، ولكن القول إنهـم         في البحث عن حلول فأعتقد أن هذا يساعدنا عندما ت         
ال يريدون القيام بشيء بانتظار ما سيحصل في هذا البلد أو ذاك، فأعتقد أن هذه القضية تطول وتطـول                   

  ".وتضيع الكثير من الفرص التي يمكن أن تساعدنا
اث ونتابعهـا باهتمـام     كفلسطينيين نراقب هذه األحـد    : "وبشأن التطورات في العالم العربي، قال الرئيس      

أهـل مكـة أدرى     (وبصراحة دون أن نبدي رأياً فيها وإنما نكتفي بالمراقبة والمشاهدة ونقول دائماً وأبداً              
" ، فهم يعرفون مصالحهم ويعرفون ما يريدون وما يختارونه هو الخيار الصحيح بطبيعة الحـال              )بشعابها
 الدول الشقيقة من األزمات التي تعيشها سالمةً وأن         عيوننا على البالد العربية ونتمنى أن تخرج      : "وأضاف

  ".تحقق الشعوب ما تريد
  ٢٣/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  مبادرة نتنياهو محاولة إلجهاض تحركنا إلعالن الدولة: السلطة .٣

أكد السفير سعيد كمال ممثل فلسطين لدى سكرتارية المنظمة : وكاالت – أحمد ربيع - فلسطين المحتلة
 للتضامن اآلسيوي األفريقي أن اإلعالن عن نية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي طرح الدولية

مبادرة جديدة لتحريك عملية السالم الهدف منها هو إجهاض التحرك الفلسطيني المدعوم عربيا للتوجه 
  . إلى مجلس األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية

  ٢٣/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  إلعالن أحادي للدولة» خريطة طريق«فرنسا توافق على : "السفير"سؤول فلسطيني لـم .٤

ـ     مسؤول فلسطيني بارز   قال:  محمد بلوط  -باريس ، على تعميم التفاؤل، بـأن  »السفير« في تصريحات ل
شراكة دبلوماسية فرنسية ـ أوروبية ـ فلسطينية تنطلق قريبا، وان الزيارة التي وصفها من دون تـردد    
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نها األهم منذ وطئت قدم مسؤول فلسطيني باريس، توجت مشاورات فرنسية وأوروبية وفلسطينية لـم               بأ
  .تنقطع منذ اإلعالن عن فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية برعاية أميركية

إلعالن الدولة الفلسطينية مـن جانـب واحـد، وطلـب           » خريطة طريق «وقال المسؤول الفلسطيني إن     
  .في الجمعية العامة لألمم المتحدة، قد أقرت بتشجيع فرنسي، وسيبدأ العمل على تحقيقهااالعتراف بها 

وقال المسؤول الفلسطيني إنه سيجري عرض اإلعالن على الواليات المتحدة وإسرائيل، ليكـون قاعـدة               
لتي سيطرح  للتفاوض قبل حلول موعد االستحقاق وانعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول المقبل، ا             

  .عليها عندئذ الفلسطينيون طلب االعتراف من جانب واحد
وقال المسؤول الفلسطيني إن فرنسا ستعمل على تأكيد عالقة استراتيجية، بين دولتين، من خالل زيـارة                
مقررة سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون، على رأس وفد حكومي كبيـر، بعـد مـؤتمر                  

  .حزيران، للتباحث مع الحكومة الفلسطينية كحكومة دولة مستقلةالدول المانحة في 
ـ     إن فرنسا تدعم جميع الجهود الرامية إلى خلـق وإعـالن الدولـة             » السفير«وقال مصدر في االليزيه ل

وكان . »نحن نعمل مع الدول المانحة لكي يسهم مؤتمرها في حزيران في خلق هذه الدولة             «الفلسطينية، و 
أن الدولة الفلسطينية قد أصبحت حقيقة      «رنسية آالن جوبيه قد أعلن األسبوع الماضي        وزير الخارجية الف  

والدة الدولـة الفلـسطينية     «وأعلنت الخارجية الفرنسية أمس األول أن       . »دولة أكثر من أي دولة أخرى     
  .»أصبحت أقرب من أي وقت مضى

  ٢٣/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
  سالم في المنطقةحماس ترفض التصور األمريكي الجديد لل .٥

 "إسرائيل"أعلنت حركة حماس، أمس، رفضها الخطة األمريكية المقترحة للسالم بين :  يو بي آي
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح نشره موقع تابع للحركة . والسلطة الفلسطينية 

ولة لتصفية حق عودة حماس ترفض الخطة األمريكية التي يتردد الحديث عنها، ونعتبرها محا"إن 
  ."١٩٤٨الالجئين الفلسطينيين ألراضيهم المحتلة عام 

نشرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، أول أمس، فإن الخطة التي يفترض أن يعلنها  وبحسب تقرير
 إلى القبول "إسرائيل"األولى دعوة "الحقاً الرئيس األمريكي باراك أوباما تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، 

 والثانية إعالن الفلسطينيين قبولهم عدم حق العودة إلى األراضي ١٩٦٧ دولة فلسطينية بحدود عام ،ب
، “اإلسرائيلية“الدولتين الفلسطينية و“ والثالثة القدس عاصمة ل١٩٤٨ الواقعة في فلسطين المحتلة،

  ."إسرائيل "والرابعة تأكيد حماية أمن
تزاع تنازل فلسطيني عن هذا الحق مقابل وعود فارغة الخطة هي ان”ورأى المتحدث باسم حماس أن 
  . “المضمون بإقامة دولة فلسطينية

  ٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  بزيارة مشتركة لعباس ومشعل إلى غزة تحمع الشخصيات المستقلة يقدم اقتراحاً  .٦

قترحاً لحركتي فتح كشف رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ياسر الوادية، أنه قدم م: رام اهللا
وحماس يدعو للبدء بتنظيم وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، بمرافقة رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، على أن يتم تنظيم عملية دخولهما إلى القطاع عبر معبر 

  .رفح الحدودي 
ذا المقترحات على قيادة الحركتين في إطار ثم تقديم مثل ه"، "الخليج"لـوقال الوادية في حديث خاص 

مشيراً إلى أن االقتراح يتضمن أن . “ مواصلة العمل باتجاه إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام
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هناك "وأضاف . يرافق عباس ومشعل في الزيارة، أمين عام الجامعة العربية، ورئيس المؤتمر اإلسالمي 
  ."شف عنها في وقت الحقبعض القضايا التفصيلية سيتم الك

  ٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   المقبلةأيامتشكيل الحكومة لن يتجاوز العشرة : حسين الشيخ .٧

 بإجراء هناك قرار إنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ ، :  منتصر حمدان-رام اهللا 
قالتها بدأت مشاورات حثيثة لتشكيل  قدمت الحكومة استأنالتعديل الحكومي منذ قرابة الشهرين، بعد 

 إعطاء عن تشكيل الحكومة اإلعالن أعاقحكومة جديدة قطعت شوطا كبيرا في هذا االتجاه، لكن ما 
 غزة حيث قوبلت بالرفض من قبل حركة إلىفرصة لمبادرة الرئيس محمود عباس للمصالحة وذهابه 

  ." النافذة فيهااألطرافحماس وبعض 
 عشرة أو أسبوع النظر مجددا واعتقد انه خالل إلعادة األمور الرافض دفع  موقف حماسأن" وأضاف

وقال الشيخ  ." الرئيسأمام اليمين الدستوري وأداء عن تشكيل الحكومة الجديدة اإلعالن مقبلة سيتم أيام
 غزة إلىهذه مسألة لم تعد تحتمل وتشكيل حكومة جديدة ال يتعارض مع مبادرة الرئيس حول الذهاب "

  ."اجل المصالحةمن 
 الشيخ انه من الواضح تماما انه ليس هناك في األفق أية مواقف ايجابية تعطي أية مؤشرات بان وأضاف

لذلك لم يعد هناك مجال في التأجيل "وقال  .حركة حماس مستعدة لتغيير موقفها في موضوع المصالحة
واعتبر الشيخ بان  ." المقبلةأيام أكثر مما تم، واعتقد جازما بان تشكيل الحكومة لن يتجاوز العشرة

 هو تعطيل للمصالحة وليس من اجل اإلقليمي واستثمار الحالة في الوضع باألوراقمحاولة حماس اللعب 
  .انجازها

  ٢٣/٤/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  ثي يدعو للتظاهر في الخامس من حزيران المقبل إلنهاء االنقساممروان البرغو .٨

 كلمة زوجها في مهرجان خطابي في بلعينفدوى البرغوثي  المحامية ألقت :  موسى نائل-رام اهللا 
لمناسبة انعقاد مؤتمر بلعين الدولي السادس  األسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

  وتوجه البرغوثي في رسالته الى شعبنا العظيم في الوطن والشتات والى، للمقاومة الشعبية وبمشاركة
 ومنظمة التحرير وكافة المؤسسات، والى المنظمات الشبابية وقوى واإلسالميةالفصائل والقوى الوطنية 

 لتنظيم تظاهرات او مسيرة مليونية يوم الخامس من حزيران إياهمالحراك الشبابي النهاء االنقسام، داعيا 
 تشمل أنتاريخ المعاصر على  وأبشع احتالل في الوأسوأ الطول واألربعينالمقبل في الذكرى الرابعة 

 ومخيمات الشتات وكذلك األخضرالتظاهرات كافة مراكز المدن في الضفة والقطاع والقدس والخط 
 إنهاءالشعب يريد "العواصم العربية تحت راية واحدة، راية فلسطين، علم فلسطين، وتحت شعار 

  ."لنا ولكل العرب وللعالم بأسرهالحرية " آخر عام لالحتالل في فلسطين، و٢٠١١ عام "، و"االحتالل
  ٢٣/٤/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   االنقسام نتيجةالعملية السلميةواالستباحة لغزة  :عشراوي .٩

 أنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي :  حنان عشراوي-القدس 
 تنفيذ جزئي لالستحقاقات التي تم التوقيع أونتقالية  اأو ليسوا بصدد القبول بخطوات جزئية نالفلسطينيي

 أن إلىعليها مع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة خالل العشرين عاماً الماضية من المفاوضات، مشيره 
   . حول ذلكإسرائيل مع األميركية اإلدارةهنالك تعاون من قبل 
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 الجمعيات العربية واإلسالمية أماموحول ما صرحت به وزيرة الخارجية األميركية هيلري كلنتون 
 الماضي في واشنطن، بخصوص تصورات وتوجه لدى اإلدارة لدفع عملية السالم وإعادة األسبوع

ليست  "أنها، قالت عشراوي األميركية اإلدارة هنالك خطة تعمل عليها وإذا المفاوضات إلىالطرفين 
  ".لى شكل بيان تجاه عملية السالم سيجري صياغتها عأفكار مما هي أكثرخطة واضحة المعالم 

 وموفودين اميركان يترددون على أميركاهنالك وفود اسرائيلية تتردد مؤخراً على  "أن أوضحت أنهابيد 
 ويعملوا فيما بينهم وأشكاله اإلسرائيليين، مثل دينس روس شابيرا المسئولينتل أبيب لالجتماع مع كبار 

 األميركية في الواليات المتحدة إسرائيل وما بين من يدعموا ئيليةاإلسراعلى عدة مواقف ما بين الحكومة 
  ". والكونغرساإلدارةفي 

 أنليس خطأ : " األمنية قالت عشراوياألجهزةورداً على سؤال تشكيل حكومة قبل المصلحة وحل ملف 
 نتيجةغزة ، ولكن ال يعني ذلك ان نبقى نؤجل المصالحة فبرأيي االستباحة لاألمنينعمل على البرنامج 

  . نتيجة ذلكأيضاالوضع القائم واالنقسام واستباحة العملية السلمية 
  ٢٣/٤/٢٠١١القدس، فلسطين، 

  
  وفاة طفلة األسير سكافي جريمة تعبر عن جبروت االحتالل: فتح  .١٠

طفلة االسير أن وفاة اعتبر عضو للجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي : وليد عوض -رام اهللا 
سف سكافي المحكوم بالسجن المؤبد فجر الجمعة نتيجة منع سلطات االحتالل االسرائيلي لها الفلسطيني يو

وطالب . من معانقة والدها جريمة بحق اطفال االسرى المحرومين من رؤية آبائهم منذ فترات طويلة
ءات زكي المؤسسات الدولية كشف الجريمة المنظمة التي يتعرض لها االسرى وعائالتهم في سلسلة اجرا

  . المنع المتواصلة لزيارة ابنائهم االسرى
وقالت الحركة في بيان صحافي إن الشهيدة عبير كانت تحلم بالحرية ، ومن جهتها نعت حركة فتح الطفلة

لوالدها ولكافة األسرى، وكان حلم طفولتها األخير أن تحضن والدها للمرة األخيرة قبل استشهادها، إال 
أن عبير ت وأكد. نعوا تلك اللحظة اإلنسانية بين الطفلة ووالدها األسيرأن ظلم االحتالل وجبروته م

يوسف السكافي هي شهيدة الحرية لجميع األسرى قبل أن تكون شهيدة حركة فتح، وستبقى داللة دامغة 
تعبر عن معاناة األسرى وذويهم من جهة، وتعبر عن ظلم االحتالل وقهره حتى ألطفال فلسطين من جهة 

   . أخرى
  ٢٣/٤/٢٠١١قدس العربي، لندن، ال

  
   طرح مبادرة سالم خاصة بها "إسرائيل"على : شمعون بيريز .١١

 شمعون بيريز إلى منتقدي رئيس الحكومـة بنيـامين           االسرائيلي انضم الرئيس :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
يل عرض  نتانياهو على عدم إطالق مبادرة سياسية للتفاوض مع الفلسطينيين، وقال إنه ينبغي على إسرائ             

» نيويورك تـايمز «خطة للسالم خاصة بها وعدم االتكال على خطط آخرين، في إشارة إلى نشر صحيفة     
  .أول من أمس نبأ عن نية الرئيس باراك اوباما إطالق مبادرة جديدة للسالم

بداعي أنها لم تر النور بعد وأن الحـديث هـو عـن             » خطة أوباما «ورفض بيريز التطرق مباشرة إلى      
الطريق المثلى لتفادي فرض خطط علينا ال نرغب فيها هو أن نطرح خطـة              « لكنه أضاف أن     تكهنات،

وتابع أن المشكلة ليست في اقتـراح خطـة         . »من جانبنا، وإذا وجدت خطة كهذه فلن يطلق غيرنا خطة         
  .سالم إنما في تطبيق السالم

لكـن  حول خطة أوباما،    ميركية  والتزم مكتب نتانياهو الصمت وعدم التعقيب على ما نشرته الصحيفة األ          
أوساطاً قريبة من نتانياهو سربت إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس أن إسرائيل لم تفاَجأ من النـشر،                 
وأن حديثاً عاماً يجري منذ أشهر عن نية اوباما إطالق خطة سياسية جديدة، وأن مستشارين لـه زاروا                  
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القريبة من نتانياهو عن    » إسرائيل اليوم «ونقلت صحيفة   . إسرائيل في األشهر األخيرة وبحثوا الموضوع     
  . أوساط األخير قولها إن الغرض من النشر هو محاولة ممارسة ضغط على إسرائيل

الذي يتزعمه نتانياهو الرئيس األميركي ووزيـرة خارجيتـه هـيالري           » ليكود«وهاجم نواب في حزب     
، كما قالـت النائـب   » للتطبيق في الشرق األوسط   اللذين يحاوالن طرح خطة هاذية وغير قابلة      «كلينتون  

يطرح خطة غير عملية وخطيرة لدولة إسـرائيل،        «تسيبي حوتوبيلي، مضيفة أن رئيس الواليات المتحدة        
  .»تتعارض وما قررته غالبية مواطني إسرائيل في االنتخابات األخيرة

لن يقبل بأي حـال مـن       «و  أمس إن نتانياه  » معاريف«وقال مصدر قريب من رئيس الحكومة لصحيفة        
وأضـاف أن االقتـراح لـن يرضـي         . »١٩٦٧األحوال قبول دولة فلسطينية على أساس حدود عـام          

وتوقع أال تنجح   . »الفلسطينيين الذين سيطالبون بتجميد البناء في المستوطنات وسيطالبون بالقدس الشرقية         
) سـبتمبر (حدة بفلسطين، فـي أيلـول       الواليات المتحدة في وقف التقدم الحاصل نحو اعتراف األمم المت         

  .المقبل
  ٢٣/٤/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  راضون عن أداء نتنياهوئة من اإلسرائيليين افي الم ٣٨ :استطالع .١٢

ئة من اإلسرائيليين عن رضـاعهم عـن أداء رئـيس           ا في الم  ٣٨أعرب فقط   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
عن » هآرتس«ء في استطالع نشرته صحيفة      وجا.  في المئة عن عدم رضاهم     ٥٣حكومتهم، بينما أعرب    
 شخصية قيادية رائدة، أن بيريز يحظى بأفـضل شـعبية، علمـاً أن منـصبه               ١٦تقويم اإلسرائيليين لـ    

، تـاله فـي     ) في المئة ليسوا راضين    ٢٠مقابل  ( في المئة عن رضاهم عن أدائه        ٧٢رمزي، إذ أعرب    
. ن ريبلين، ثم عميد البنك اإلسرائيلي ستانلي فيـشر        المرتبة الثانية رئيس الكنيست الصقر اليميني رؤوبي      

 في المئة إنهم ليسوا راضين عن إدائـه،         ٦٣وجاء وزير الدفاع ايهود باراك في المرتبة األخيرة، إذ قال           
  . في المئة فقط أعربوا عن رأي مغاير٣٠في مقابل 

  ٢٣/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  تحول إلى عنصر إستراتيجيالناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي : عسكري محلل .١٣

أشار الخبير العسكري اإلسرائيلي رون بن يشاي، في مقـال نـشره علـى      : ـ زهير أندراوس   الناصرة
العبرّية إلى أن مهمة الناطق باسم الجـيش اإلسـرائيلي          ' يديعوت أحرونوت 'الموقع االلكتروني لصحيفة    

سرائيل مما وصفها حرباً ناعمـة      تحولت إلى عنصر استراتيجي في حرب الوعي، في ظل ما تخوضه إ           
في موازاة واستكمال الحرب القاسية في ميدان الحرب التقليدي، رغم أن حقيقة المعيار الوحيد لإلخفـاق                

ورأى . أو للنجاح لمؤسسة الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي تمثلت بمصداقية المعلومـات التـي وفّرتهـا              
أنهى مهامه مؤخراً آفي بنيـاهو، أن مؤسـسة النـاطق           الخبير، الذي أشاد بدور الناطق العسكري الذي        

العسكري اإلسرائيلي تحولت في السنوات األخيرة من عنصرٍ مساعد لإلعالم اإلسرائيلي، إلـى مرشـحٍ               
  .لعنصرٍ ناشط في مجال الدبلوماسية العامة القومية والدولية

 المعلومات عن المهمة اإلنسانية     خاص لتركيز ) تويتير(تابع يشاي فإّن الجيش اإلسرائيلي افتتح حساب        و
للقوات الموجودة في اليابان بعد التسونامي، وتُبث هناك قصص ومقاطع فيديو مؤثرة، وهو ما من شـأنه           

أصبح يوجد ألفالم قناة الجيش اإلسرائيلي فـي        و. أن يترك انطباعاً إيجابياً عند جمهور جنوب شرق آسيا        
دما تقع حادثة أمنية في الضفة الغربيـة أو قطـاع غـزة،              مليون مشاهدة، وعن   ٢٢أكثر من   ) اليوتيوب(

، فإنها تكون دائماً بين المكان األول والرابع في عدد المشاهدات           )اليوتيوب(ويكون لديه مادة مصورة في      
 ألـف   ١٥الخاص بالجيش الذي يجري تحديثه في كل بضع سـاعات           ) التويتر(العالمية، كما أن لحساب     
ونقل المحلل عن مسؤول في وحدة الناطق العـسكرّي         . يوجد للجيش البريطاني  متابع، أكثر بضعفين مما     
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قوله إنّه إذا كان التصور عن الجيش اإلسرائيلي في العالم بأنه جيش محتل وعنيف، فسنحاول بواسـطة                 
 قواعد اإلعالم الجديد عرضه باعتباره جسما إنسانياً مفتوحاً، في محاولة لالستفادة من اإلخفاق الذي رافق              

  . البحرية، بسبب زمن الرد الطويل على األحداث الميدانية) مرمرة(دعاية الجيش في قضية قافلة 
  ٢٣/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل" الثورات العربية تنذر بكارثة استراتيجية على :خبير إسرائيلي .١٤

العالم العربي تنذر بحلـول  قال خبير استراتيجي إسرائيلي إّن التحوالت في : الناصرة ـ زهير أندراوس 
كارثة استراتيجية على إسرائيل، بعد أن تتحول السيطرة على المعابر البحرية المهمة فـي العـالم إلـى                  

، أضاف البرفسور إليكساندر بلي     )هآرتس(وفي مقال نشره في صحيفة      . جهات معادية إلسرائيل والغرب   
قناة السويس، مضيق باب المندب، مضيق      : ل هي أن أهم أربعة ممرات بحرية في العالم بالنسبة إلسرائي        

هرمز، ومضيق البحر األسود، محذرا من أن السيطرة على هذه المعابر البحرية توشك علـى التحـول                 
  . لجهات معادية إلسرائيل

  ٢٣/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  مع سوريا تخشى جرها إلى حرب "إسرائيل: "تقرير .١٥

مي اإلسرائيلي التكتّم إزاء المجريات والتغييرات الحاصلة في العالم         يحاول المستوى الرس  : فراس خطيب 
، أمر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين      ٢٠١٠عند اندالع األحداث في مصر في تشرين الثاني         . العربي

  .نتنياهو وزراءه بعدم إطالق تصريحات عشوائية إزاء ما يجري في أرض الكنانة
سـوريا  . خيرة تحتل اهتمام معلقي الشأن العربي في الصحف العبريـة         كما مصر، األحداث السورية األ    

يعي المسؤولون أنَّ الـصراع     . ليست مصر، ومن المؤكد أنَّ إسرائيل ال ترى العالم العربي بعين واحدة           
وحتى اآلن، لم يدل المـستوى الرسـمي   . اإلسرائيلي ـ السوري أعمق بكثير من خالفها مع مصر مثالً 

ر، بينما اإلعالم اإلسرائيلي مشغول بالمجريات والتظاهرات التـي تحتـّل العنـاوين             بأي تصريحات تذك  
ووصف خبير الشؤون العربية في جامعة تل أبيب إيال زيسر، موقفه من المجريات في سوريا               . الرئيسية
 فـي هـضبة     يعني استقراراً، نظاماً علمانياً وهدوءاً    ) األسد(إذا كنت أقول سابقاً إنَّ نظام بشّار        «: بقوله

لـديك  . الجوالن، فيجب اليوم تعديل الصورة، مع هذا بشار هو حليف قريب إليران وحماس وحزب اهللا              
  .»هدوء من ناحية، وعدم هدوء في مكان آخر

، مقاالً موسعاً أمس تحت عنـوان       »يسرائيل هيوم «وكتب البروفيسور اليميني شلومو كيدار، في صحيفة        
ه ما دام بحوزة النظام السوري وسائل عسكرية وبوليسية الستعمالها، فإنه         ، قال فيه إنَّ   »حيرة بشار األسد  «

ستوقع فيه ضربة مـن     «، موضحاً أنَّ إسرائيل في مثل هذه الحالة         »جر إسرائيل الى معركة   «لن يحاول   
  .»شأنها أن تسحب منه القدرة على السيطرة على الجماهير

ة السلطوية، ممكن ان يفكّر أحد من النظام الـسوري          مع هذا، وفي حال انهيار تام للمنظوم      «وأضاف أنه   
، موضحاً أنه في حـال   »، وأن يطلق أشياء ليست مريحة باتجاهنا      »تموت نفسي مع االسرائيليين   «بمنطق  
علـى إسـرائيل أن تكـون       . يصعب على إسرائيل الرد بفاعلية، فلن يكون هناك من يجب لجمه          «كهذه  

اً وأذناً، على األقل، في مقابل سالح الدمار الشامل الموجـود بيـد             مستعّدة لسيناريو كهذا، وأن تفتح عين     
  .»سوريا

 ٢٣/٤/٢٠١١، االخبار، بيروت
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   بين المستوطنين والفلسطينييناالجيش اإلسرائيلي يجري مناورة تحاكي احتكاك .١٦
 أجرى خريجوا دورة ضباط تابعة لوحدة التنسيق واالرتباط األسبوع الماضـي، منـاورات            : ترجمة عكا 

تحاكي احتكاك بين المستوطنين اإلسرائيليين ومواطنين فلسطينيين وكذلك عمليات التنازع بين الطـرفين             
وذكر موقع القنـاة     .على األراضي، إضافةً إلى عمليات التنسيق مع عناصر أمنية في السلطة الفلسطينية           

 من قبل الفلسطينيين علـى      السابعة أن هذه المناورات تأتي تحسباً لتعرض الجنود لما وصفته باعتداءات          
  .الحواجز العسكرية

  ٢١/٤/٢٠١١، موقع عكا اإلخباري، فلسطين
  
  بحق المهاجرين األفارقة" الترحيل الساخن"جنود وضباط اسرائيليون يرفضون تنفيذ  .١٧

رفض جنود وضباط اسرائيليون يخدمون في وحدة احتياط مختارة، تنفيـذ أمـر             : ووكاالت،  ٤٨عرب  
 المصرية، وفقا لطريقـة     -رقة، اجتازوا خالل األسابيع الماضية الحدود االسرائيلية        بإعادة مهاجرين أفا  

، والتي اخترعها الجيش االسرائيلي، لتجاوز قرار المحكمة العليا القاضي بمنع ترحيـل             "الترحيل الساخن "
  .المهاجرين

  ٢٢/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
   مشاريع استيطانية بمحيط القدسثالثةاالحتالل يقر  .١٨

 المناهضة لالستيطان، عن إقرار حكومة االحتالل ثالثة مشاريع  اإلسرائيلية"يش دين"فت مؤسسة كش
وقالت . اليهودي" الفصح"استيطانية جديدة في مستوطنات محيطة بالقدس المحتلة، قبل عطلة عيد 

ت رما" وحدة استيطانية جديدة ضمن مشروع ٩٠٠إن هناك " :٢٢/٤المؤسسة في بيان صحفي، الجمعة 
على أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا قيد االنتهاء من التراخيص النهائية، وضمن مشروع " شلوموا

 وحدة أخرى، والمشروع الثالث في مستوطنة رأس العامود في محيط البلدة القديمة ٢٦٠جبل أبو غنيم 
 هذه المشاريع ولفتت النظر إلى أن أخطر". موسكوفيش" وحدة استعمارية للمليونير اليهودي ٢٠٠ويضم 

هو المشْروع الذي ينفذ في منطقة رأس العامود التي تشرف على مواقع حساسة وتؤدي إلى احتكاك 
  . مباشر مع المواطنين الفلسطينيين

  ٢٢/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  األقصى بشبكة من األنفاقالمسجد مؤسسات استيطانية تخترق  .١٩

 األقصى للوقف والتراث أن مؤسسات استيطانية إسرائيلية  أكدت مؤسسة: سمر خالد-القدس المحتلة 
 "إسرائيل"تخترق المسجد األقصى المبارك ومحيطة المالصق من جهات عدة بشبكة من األنفاق، وأن 

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن هذه الحفريات  .صّعدت عمليات الحفر في األشهر األخيرة
ة تم توسيعها بهدف سياحي وديني، وجرى إخفاء ذلك وتأجيل افتتاح واألنفاق تتعلق بقنوات مائية قديم

وأضافت أنه حسب معلومات وقرائن  .أحد هذه األنفاق خشية إشعال مواجهات جديدة في القدس المحتلة
حصلت عليها، فإّن اإلسرائيليين يقومون بحفريات واسعة أسفل ومحيط المسجد األقصى في الجهة 

د األقصى، وفي منطقة حائط البراق عند باب المغاربة، وتمتد األنفاق لتصل إلى الغربية الجنوبية للمسج
وهذه األنفاق، تشتبك مع أنفاق تحفر في منطقة  .أسفل وقف حمام العين، عند بابي السلسلة والمطهرة

  .وادي حلوة أعلى بلدة سلوان، تخترق سور البلدة القديمة بالقدس المحتلة، عند باب المغاربة الخارجي
  ٢٣/٤/٢٠١١الرأي، عمان، 
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  االحتالل يقمع مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان .٢٠
 وثالثة متضامنين أجانب، بعد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسناً:  يوسف الشايب–رام اهللا 

 قرب رام أن قمعت المشاركين في مسيرة النبي صالح المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان،
قرية ومنعت أهالي القرية والقرى والبلدات المجاورة من الدخول الوأغلقت قوات االحتالل مداخل  .اهللا

  .إليها أو الخروج منها، إضافة إلى منع اإلعالميين والمتضامنين من المشاركة في المسيرة
ناهضة للجدار واالستيطان، وفي بلعين، قرب رام اهللا، اعتدت قوات االحتالل على المسيرة األسبوعية الم

وأصيب النائب مصطفى البرغوثي، ولويزا مورغنتيني نائب رئيس البرلمان األوروبي سابقا وفدوى 
البرغوثي زوجة األسير مروان البرغوثي، بحاالت اختناق جراء قنابل الغاز التي ألقتها قوات االحتالل 

  . كبير من المتضامنين الدوليين والمواطنينمسيرة عددالوأصيب في  .تجاه المسيرة التي شاركوا فيها
وفي قرية المعصرة، قرب بيت لحم، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، المسيرة األسبوعية المنددة 

  .بجدار الفصل العنصري
  ٢٣/٤/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  "الجمعة العظيمة"انتشار االحتالل في القدس عكّر إحياء  .٢١

 كل الطوائف جاؤوا من جميع أنحاء العالم، إلى كنيسة القيامة إلحياء سار مسيحيون من: ).ب.ف.ا(
الجمعة الحزينة في القدس المحتلة حيث انتشرت حواجز شرطة االحتالل معرقلة الحركة ومتسببة في 

 أسبوعممثلو الكنائس عن استيائهم لإلجراءات التي فرضتها سلطات االحتالل في  عبر و.حالة فوضى
وسار بطريرك الالتين في القدس فؤاد طوال من محكمة بيالطس البنطي  .اج المسيحييناآلالم على الحج

في أولى المراحل العشر خارج كنيسة القيامة، وأدى المراحل األربع األخيرة في كنيسة القيامة حيث 
حبس  "قام ممثل بطريرك الروم األرثوذكس بسخليوس بمسيرة بدأت من و.ترأس قداساً صباح أمس

وتدافع المشاركون للوصول إلى الكنيسة .  إلى كنيسة القيامة في موكب تأخر أكثر من ساعة"المسيح
وقام عشرات من أفراد شرطة االحتالل بالفصل بين  .ففتحت شرطة االحتالل الطريق أمام الموكب

ومع ذلك، قال . المصلين والمغتسل بينما وضعت متاريس منعت وصول الناس بحرية إلى المكان
  ."إنه يوم عظيم ويوم سعيد"نديت عطا اهللا حنا االرشم

  ٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   جرحى بنيران إسرائيلية في غزةأربعة .٢٢

 ادهم  في قطاع غزة والطوارئلإلسعافقال الناطق باسم اللجنة العليا :  ماهر إبراهيم الوكاالت- غزة
 قذيفة مدفعية اإلسرائيلي االحتالل إطالق  شرق غزة بعدأصيبواثالثة فلسطينيين "  إن سلمية في بيانأبو

 من عمره األربعين في  فلسطينياًن مزارعاًأبو سلمية أ أعلنكذلك،  ."تجاه العمال في احد المصانع
  .اإلسرائيلية القوات أطلقتها شمال بلدة بيت الهيا برصاصة أمس من أول مساء أصيب

  ٢٣/٤/٢٠١١، البيان، دبي
  
   االقتحامات واالستفزازات المستمرة على رداً في القدسمواجهات .٢٣

 مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل ٢٢/٤ اندلعت بعد ظهر يوم الجمعة :القدس المحتلة
ووقعت مواجهات في بلدة العيسوية شمال القدس أحرق خاللها  .الصهيوني في أحياء المدينة المقدسة

لعت مواجهات وسط بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى، رشق كما اند . بعد انقالبه عسكرياًالشبان جيباً
خاللها الشبان الفلسطينيون أفراد الوحدات الخاصة الصهيونية بالحجارة والزجاجات الفارغة، وردت 
  .قوات االحتالل بإطالق القنابل الغازية والرصاص المطاطي دون أن يبلغ عن أية إصابات أو اعتقاالت
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لى االقتحامات المستمرة واالستفزازات التي يقوم بها جيش االحتالل  عوجاءت المواجهات رداً
  .والمستوطنون بحق المواطنين المقدسيين

  ٢٢/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  فرض اإلقامة الجبرية على فتيين في القدس المحتلة .٢٤

قامة الجبرية لمدة قضت محكمة االحتالل في القدس، بفرض اإل: “الخليج”-القدس المحتلة، رام اهللا 
، في منزلهما في حي ) عاما١٦(، ويزن صيام ) عاما١٥(أسبوع، على الفتيين الفلسطينيين إبراهيم صيام 

وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، في حين يلزم القرار أهل الطفلين بمرافقتهما في طريق 
  .مة الجبريةالذهاب والعودة من المدرسة لخمسة أيام بعد انتهاء اإلقا

  ٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   إلعالء شؤون األسرى٤٨ لفلسطينيي المخابرات اإلسرائيلية تحظر مهرجاناً .٢٥

، إلحياء يوم األسير ٤٨قررت المخابرات اإلسرائيلية منع تنظيم المهرجان الشعبي لفلسطينيي : تل أبيب
من خالل التهديد بإغالق القاعة التي كان سيعقد  عقده اليوم في مدينة قلنسوة، الفلسطيني الذي كان مقرراً

األمن ومنع (إن حجة ":  قالت فيهوأصدرت لجنة األسرى والمحررين في الناصرة بياناً. فيها المهرجان
التي تتذرع بها المخابرات، حجة ممجوجة، اعتدنا عليها كسوط بأيدي السلطات تضرب به كل ) اإلرهاب

ور الخطير فإن اللجنة األسرى تعلن لجماهيرنا تأجيل المهرجان لموعد ونظرا لهذا التط. من ال يعجبها
  ."آخر

  ٢٣/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  "إسرائيل" أسيراً عربياً في سجون ٤٣ .٢٦

قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة في بيان بمناسبة 
يوجد اآلن في ": أمسابريل من كل عام / نيسانق الثاني والعشرين من يوم األسير العربي والذي يواف
 أسيراً عربياً من جنسيات عربية مختلفة مثل األردن وسوريا ومصر، ٤٣سجون االحتالل اإلسرائيلي 

، الفتاً إلى أن هناك "وأسير واحد من السعودية، فيما أعلن مؤخراً عن اعتقال استرالي من أصل سعودي
رب في عداد المفقودين وال يعرف إن كانوا اعتقلوا أم أنهم قتلوا ودفنت جثامينهم في مقابر مئات من الع

  .األرقام أم قتلوا وسرقت أعضاؤهم وتناثرت بقايا جثامينهم
  ٢٣/٤/٢٠١١، البيان، دبي

  
  إطالق اسم أريغوني على مقر اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا .٢٧

اد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد افتتاح مقر دائم التحاد قررت األمانة العامة التح: لندن
وقرر اتحاد . الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا في مدينة غوتنبورغ السويدية

الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد أن يطلق عليه اسم المتضامن اإليطالي المغدور به في قطاع 
 للجهود التي تبذلها الحركة التضامنية الدولية في مساندة الشعب وريو أريغوني، تقديراًغزة، فيت

  .الفلسطيني، ودعم قضاياه
  ٢٣/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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  الجليل في غرفة المعاناة الفائقةمخيم : لبنان .٢٨
موال، يعكف أهل  فيما تقف األونروا، موقف المتفرج بذريعة نقص األ:رامح حمية - )لبنان (البقاع

وخارجه على مساعدة المصابين باألمراض المزمنة والمستعصية  في البقاع الخير من داخل مخيم الجليل
   عائلة فقيرة ال تتوفّر لها تلك المساعدة حلّا١٥ًفي هذا الوقت تفتك تلك األمراض بحياة . مخيمالفي 

ما تحدث عنه أهالي المرضى لجهة رفض األخبار صحة جريدة كارم طه أحد مسؤولي مخيم الجليل أكد ل
األونروا تقديم المساعدة للعديد من حاالت المرض المستعصية والمزمنة، مشيراً إلى أن الذريعة دائماً 

ولفت طه إلى أن األونروا تكتفي فقط بتغطية تكاليف . "عدم وجود أموال لتغطية نفقات العالج وتكاليفه"
نوية مقطوعة، وكشف طه عن اجتماعات عديدة مع المدير العام عالج األمراض السرطانية، بمبالغ س

لكن الرّد جاء بالوعود ورهن "لألونروا بهدف رفع سقف التغطيات المرضية وضّم الحاالت المستعصية، 
  . يقول طه"توفر األموال
في اتصال مع األخبار أن موازنة األونروا ) رفض ذكر اسمه(أوضح مسؤول في األونروا من جهته، 

 بسبب توقّف الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي، مشيراً إلى أن السنة الجارية افتتحت "تعبانة جداً"
وهيدا المبلغ ما بيسمحلنا نغطّي كل الحاالت المرضية المستعصية " مليون دوالر فقط، ٥٠بموازنة 

  ." عن تغطيتهاحتى وزارة الصحة اللبنانية وشركات التأمين يعجزون. والمزمنة في مخيم بعلبك
  ٢٣/٤/٢٠١١األخبار، بيروت، 

  
  أشهر في ثالثة "الوطنية الفلسطينية لالتصاالت" ماليين دوالر خسائر تسعة .٢٩

 من العام األولى الثالثة األشهر بلغت خسائر شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت خالل :عمان
يون دوالر في الربع األول من العام  مل١٥ ماليين دوالر أمريكي مقارنة مع خسارة ٩ نحو ٢٠١١
، وكانت بورصة فلسطين استلمت البيانات المالية غير المدققة للشركة عن بيانات الربع األول من ٢٠١٠
 ٢٠١١ من األول مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في الربع إلى أنبيانات الوتشير  .٢٠١١

وبلغ مجموع . ٢٠١٠ من األول في الربع  مليون دوالر٣٥١.٨١ مليون دوالر بعد أن كان ٣٠٥.٠٨٦
 مليون ١٨٩.١١ بعد أن كان ٢٠١١ من األول مليون دوالر في الربع ١٥١.٤٢المطلوبات ما مقداره 

 ما ٢٠١١، وقد بلغ صافي حقوق الملكية في نهاية الربع األول من ٢٠١٠دوالر خالل الفترة ذاتها من 
  .٢٠١٠مليون دوالر في نهاية  ١٦٢.٧ مليون دوالر بعد أن كان ١٥٣.٦٧مجموعه 

  ٢٣/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  دوالر تسهيالت ائتمانية  مليار١.٧البنوك األردنية بفلسطين تقدم  .٣٠

 الصادرة عن البنك المركزي األردني المتعلقة اإلحصائيات أظهرت أحدث :خشبه  سليمان أبو-عمان 
 فبراير/ ي المناطق الفلسطينية حتى نهاية شهر شباطبالميزانية الموحّدة لفروع البنوك األردنية العاملة ف

 الرصيد القائم لحجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك األردنية أن ٢٠١١من العام الجاري 
 التجارية بما في ذلك القروض الممنوحة لمجموعة األفراد بلغ حتى واألنشطةلكافة القطاعات االقتصادية 

 مليون ١٦٨١.٣ مليون دينار وبما يعادل نحو ١١٩٢.٤ حوالي ٢٠١١ العام الحالي نهاية شهر شباط من
 ٢٠٠٩ مليون دوالر بنهاية العام ١٣٥٧يعادل نحو   مليون دينار ما٩٦٢ مقابل نحو أمريكيدوالر 

  وسجل ارتفاعا٢٠١٠ً مليون دوالر بنهاية العام ١٦٦٢ مليون دينار مايعادل نحو ١١٧٩ومقابل نحو 
  . على التوالي٢٠١٠ و٢٠٠٩مقارنة مع نهاية عامي % ١.٢و% ٢٣.٩بنسبة 

  ٢٣/٤/٢٠١١الرأي، عمان، 
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   مخطوطة البن الِفْركاح"باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس" .٣١
استهوت مدينة القدس أفئدة وعقول ومشاعر كل من زارها من العلماء :  صالح حسن رشيد–القاهرة 

 وصفها، وأشاروا إلى معالمها، وفضائلها، وما اختصت به من مكانة والرحالة، فكتبوا عنها، وسجلوا
  .وتاريخ، حتى شد الجميع إليها الرحال، للزيارة والتبرك، وطلب العلم

الرحمن بن   لبرهان الدين، إبراهيم بن عبد"باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس"وتبرز مخطوطة 
هـ من خالل سرد ووصف هذه ٧٢٩ المتوفى عام "لفركاحابن ا"إبراهيم الفزاري الشافعي، الملقب بـ

الباسط  أحمد عبد: والمخطوطة من تحقيق الباحثين. المدينة المقدسة، وإظهار وجهها الحضاري العالمي
الحليم، وصدرت عن مركز تحقيق التراث في دار الكتب والوثائق  الستار عبد حامد، وأحمد عبد

جع أهمية المخطوطة لمكانة صاحبها العلمية، والعتماده في تأليفها وتر .م الطبعة الثانية٢٠٠٩المصرية 
 ألبي "الجامع المستقصى في فصائل المسجد األقصى": كتابين عمدتين في هذا الموضوع، هما"على 

 ألبي المعالي "فضائل بيت المقدس"هـ وكتاب ٦٠٠محمد القاسم بن هبة اهللا بن عساكر، المتوفى عام 
  .هـ٤٩٢بن إبراهيم المقدسي، المتوفى عام المشرف بن المرجحي 

تحدثت المخطوطة عن ابتداء بناء بيت المقدس والمسجد األقصى، وشد الرحال إليه، ومن أين تدخل 
وفضل قبة الصخرة، وأنها من الجنة، . مدينة القدس، وفضل الصالة ببيت المقدس، والصدقة والصيام

، وباب الرحمة، ومحراب زكريا، والصخور التي في )لمصلى اهللا عليه وس(وقبة المعراج، وقبة النبي 
صلى اهللا (وباب السكينة، وباب حطة، ومحراب عمر، وبقية المحاريب، وباب النبي . مؤخر المسجد
، وطور زيتا، وقبة السلسلة، وباب التوبة، وعين سلوان، وماء بيت المقدس، والساهرة، )عليه وسلم

  .ائل بيت المقدس، وفضل زيارة قبر الخليل عليه السالموفضل من مات ببيت المقدس، وجامع فض
  ٢٣/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  األردن يتسلم جثة البريزات المتهم بقتل المتضامن االيطالي اريغوني  .٣٢

أكدت وزارة الخارجية األردنية على لسان مصدر مسؤول، أنها قامت : تغريد الرشق -عمان 
الرحمن البريزات المتهم بقتل المتضامن اإليطالي فيتوريو باإلجراءات المطلوبة، لنقل جثمان عبد

  .اريغوني من غزة إلى األردن أمس
وبين المصدر أن التنسيق لنقله تم بناء على طلب تقدم به أهل المتوفى إلى وزارة الخارجية، مطالبين 

ت نقل الجثمان، ، وأن الوزارة أشرفت على ترتيبا"إحضار جثمان ابنهم من غزة ليتم دفنه في األردن"بـ
مكتب التمثيل األردني "، وبالتعاون والتنسيق مع "مواطنا أردنيا"وفقا لإلجراءات المتبعة في العادة كونه 

شمال قطاع غزة، " ايرز"، وأنه تم استالم الجثمان صباح أمس الجمعة على معبر بيت حانون "في رام اهللا
  .ونقل إلى مدينة الحسين الطبية

بعيد استالم جثمان ابنه من المدينة " الغد"لد المتوفى محمد البريزات في تصريحاته لـمن جانبه، اعتبر وا
شهيد لذا فإن الناس تهنئ "حسب وصفه، وأن ابنه " بيت تهنئة"الطبية أنه لن يكون هناك بيت عزاء، بل 

  .، بينما تم دفن جثمان البريزات بعد صالة عصر أمس في مادبا"بالشهيد وال تعزي
أنه بعد استالم جثة ابنه، فإنه من الواضح أنه لم ينتحر، فالرصاصة اخترقت الجهة "ب قائال وتابع األ

" حماس"، وألقى األب اللوم لما جرى البنه على "على أنه قتل"، وهو الدليل بحسبه "اليمنى من صدره
رج من كانت تضيق عليه حتى خ"حسب قوله، ألنها " جهات أردنية"متهما إياها بقتله، والم كذلك 

  ".أن هذه الجهات احتجزته عند عودته من غزة أول مرة"، مضيفا "األردن
 ٢٣/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
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   بمراقبة موقف العشائر األردنية من الملكة رانيا لمعرفة مدى تماسك النظامةوصيت: "إسرائيل" .٣٣
، الباحث "كيمالشرق األوسط الح"دعا رئيس منتدى  :)عن العبرية، ترجمة المركز(القناة األولى 

الصهيوني، إيلي أفيدار، الكيان الصهيوني إلى مراقبة موقف العشائر األردنية من الملكة رانيا ذات 
األصول الفلسطينية، معتبراً بأن ذلك األمر يعّد مقياساً للتحالف القائم بين األسرة المالكة والعشائر، في 

وكشف أفيدار عن . األردن إلى دولة فلسطينيةظل تخّوف األخيرة من مساهمة الملكة رانيا في تحويل 
، "الملكة رانيا"بوادر خالفات داخل العائلة المالكة األردنية، في ضوء النفوذ اآلخذ في التنامي من قبل 

التي تحظى بالتبجيل في الغرب، نظراً لنشاطها في الشبكات االجتماعية، وتبني صورتها كشهيرة ترتبط 
أن " أفيدار"وألمح .  في العالم العربي، وتهنئتها الشعب المصري بسقوط مباركبالطبقات المثقّفة والشابة

كشفت بأن الملكة شاركت في لقاءات سياسية تُعقد مع الملك، وفي لقاءين مع جهات " ويكيليكس"وثائق 
، "إسرائيل"أمريكية، وأعربت عن رأيها بالنسبة لدورهم بالمنطقة، وصرحت بآراء قاطعة منّددة بـ

  .ة للكفاح الفلسطيني، كما لم تفعل أي ملكة قبلهاومؤيد
 ٢١/٤/٢٠١١، ٢٢٣٥التقرير المعلوماتي 

  
   تعلن قائمة قياديي العمليات الخارجية في حزب اهللا"إسرائيل" .٣٤

مصادر 'على موقعها على اإلنترنت أمس أن ' صوت إسرائيل'أوردت إذاعة :  ريان شربل-بيروت 
حزب 'ب عن أسماء كبار عناصر جهاز العمليات الخارجية التابع لـاستخباراتية إسرائيلية كشفت النقا

يرأس هذا الجهاز طالل حمية، وهو ': ، وأضافت'المسؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج' اهللا
 سنوات ١٠خليفة عماد مغنية، أما ساعده األيمن فيدعى أحمد الفائد الذي كان الذ بالفرار من األردن قبل 

  .'ل إطالق صواريخ كاتيوشا صوب إسرائيلبعد أن حاو
أما مهندس العبوات الناسفة في جهاز العمليات الخارجية فهو المدعو علي نجم الدين، ': وتابعت اإلذاعة

 والتي ٢٠٠٨الذي كان المسؤول عن تخطيط العملية التخريبية ضد السفارة اإلسرائيلية في أذربيجان عام 
أذربيجان مع زميله المدعو علي كركي وأفرج عنهما الحقاً، ثم عاد تم إحباطها، وقد أودع السجن في 

كما تتضمن قائمة عناصر الجهاز المدعو مالك عبيد، وهو خبير المتفجرات والعبوات الناسفة . الى لبنان
وكان ضالعاً في إعداد وتركيب العبوات الناسفة التي انفجرت في السفارة اإلسرائيلية في بوينس ايرس 

  .'، وهو كان يعرض نفسه علنا في بيروت بصفته فنّي تصليح مكيفات الهواء١٩٩٢عام 
نجم الدين وعبيد يعتبران مهندسي عبوات ناسفة على أرفع 'ورأت المصادر اإلسرائيلية المذكورة أن 

مستوى، وبالتالي يشكالن تهديدا ملموسا بالنسبة ألهداف إسرائيلية محتملة، أما المدعو نعيم خريس فهو 
 من قبل الجهاز بمهمة تجنيد عمالء لحزب اهللا في أنحاء العالم ويحمل الجنسية البرازيلية ويزاول مكلف

رسمياً مهنة تاجر الهواتف الخلوية، كما يشارك في تجنيد العمالء لحزب اهللا في تركيا المدعو محمت 
  .'طاهر أوغلو وهو تركي الجنسية

  ٢٣/٤/٢٠١١الجريدة، الكويت، 
  
  اهضة الغزو الثقافي الصهيوني يقترح مشروعاً لدعم المواقف القوميةمؤتمر من: لبنان .٣٥

قدم منسق عام المؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقافي الصهيوني في لبنان هاني مندس مسودة  : بيروت
مشروع تستهدف دعم سوريا وإبراز موقفها المقاوم التاريخي والذي يصب في المصلحة القومية العربية 

 مواجهة الخطط والمؤامرات الجارية لتفتيت المنطقة والسيطرة على ثرواتها وإعادة إخضاعها العليا، في
  .للهيمنة األمريكية  الصهيونية 

كما تستهدف مسودة المشروع التنسيق مع القيادات الشبابية الوطنية في مصر وتونس، من خالل إقامة 
. ية القومية المخلصة في مختلف البالد العربيةشبكة اتصال إلكترونية فاعلة مع القوى والشخصيات الوطن
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وأوضحت أنه سيتم االعتماد في إنجاز هذا العمل على نواة موثوقة مؤمنة بقضية المقاومة والقضايا 
  .القومية ومعادية للمخططات االمبريالية  الصهيونية 

  ٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "إسرائيل"ـدة فى تصدير الغاز لالنيابة العامة تواجه مبارك باتهامات جدي: مصر .٣٦

جدد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العـام،       : مصطفى المرصفاوى  -يسرى البدرى    -أحمد شلبى   
 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى قضية التحريض على قتـل            ١٥حبس الرئيس السابق حسنى مبارك      

ير األطباء الشرعيين لتوقيع الكـشف الطبـى        قرر النائب العام تشكيل لجنة طبية برئاسة كب       . المتظاهرين
  .على الرئيس السابق، للتأكد مما إذا كانت حالته الصحية تتحمل نقله إلى مستشفى السجن من عدمه

وواجـه   فى قضية تصدير الغـاز إلسـرائيل،      » مبارك«فتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة، أمس، مع        
تفاوض مع وزير البنية التحتية اإلسرائيلى، والتعاقد علـى         المحققون الرئيس السابق بما شاب إجراءات ال      

تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن األسعار العالمية مما ترتب عليه اإلضرار بمصلحة                
  . البالد

فى سياق متصل كشفت تحريات الرقابة اإلدارية عن أن حسين سالم، رجل األعمال الهـارب وصـديق                 
 على مليارات الجنيهات من وراء اتفاقية تصدير الغاز إلسـرائيل مقابـل منحـه               مبارك المقرب، حصل  

  .فى شرم الشيخ» قصراً«مبارك 
 ٢٣/٤/٢٠١١، المصري اليوم، القاهرة

  
   بن علي بتصفية قادة فلسطينيين على يرفعون دعوى  تونسيونمحامون .٣٧

 لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس      أن عدداً من المحامين التونسيين بصدد اإلعداد      » البيان«علمت  : تونس
المخلوع زين العابدين بن على بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهاز الموساد اإلسـرائيلي أدى الـى                 

  .اغتياالت لمقاومين فلسطينيين داخل التراب التونسي
ي ببـث   حيث تصل عقوبة هذه التهم إلى اإلعدام، فيما تأتي هذه الدعوى بعد أن قام التليفزيون الحكـوم                

  .برنامج خاص عن عالقة بن علي بعدد من أجهزة االستخبارات األجنبية
  ٢٣/٤/٢٠١١البيان، دبي، 

 
   إلعادة الجوالن"إسرائيل" في سورية سيضطر واشنطن للضغط على جديدةتشكيل حكومة  .٣٨

ـ  : واشنطن إن المظاهرات المتصاعدة المناوئة للحكومة في سورية تضع        » واشنطن بوست «قال تقرير ل
دارة أوباما في مأزق، في وقت تحاول فيه اإلدارة تأمين نطاق عريض من المصالح األميركية مع دعم                 إ

  .ما تصفه بالطموحات المشروعة للشعب السوري
، فإنه من المنتظر أن يدفع تشكيل حكومة ديمقراطية جديدة في سـورية            »واشنطن بوست «وحسب تقرير   

، ١٩٦٧ادة هضبة الجوالن، التي استولت عليها في حـرب          أوباما إلى الضغط على إسرائيل من أجل إع       
  .ولطالما فضلت إسرائيل تحديد توقيت وشروط مثل تلك المحادثات. من أجل منحها الشرعية

  ٢٣/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  

  مصر تواصل تحركاتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية: سفير مصري في رام اهللال .٣٩
ري في رام اهللا، ياسر عثمان، على التزام بالده بتعهداتها إزاء ملف المصالحة             أكّد السفير المص  : القاهرة

الفلسطينية، على الرغم من األوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها القاهرة، الفتـاً النظـر إلـى أن                 
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الشعب المساعي والجهود المصرية الرامية إلنهاء حالة االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافّة أطياف              
  .الفلسطيني مستمرة دون انقطاع

وفي سياق متّصل؛ أعرب السفير المصري عن تأييد بالده الكلّي لخيارات القيادة الفلسطينية فيما يتعلـق                
المقبل، للحصول علـى اعتـراف دولـي بدولـة          ) سبتمبر(بالتوّجه إلى األمم المتحدة خالل شهر أيلول        

 .٦٧فلسطينية مستقلة على أراضي 
 ٢٣/٤/٢٠١١ ،قدس برس

 
  الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ال يزال يهيمن على كل قضايا الشرق األوسط: السعودية .٤٠

يهـيمن  « اإلسرائيلي ال يـزال      -أكدت المملكة العربية السعودية أن الصراع العربي        :  جدة –نيويورك  
نه على السالم   ، وبينت أنه ال يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيرا م         »ويطغى على كل قضايا الشرق األوسط     

التي بدال مـن    «العالمي في الوقت الذي يفاقم فيه المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة اإلسرائيلية              
البحث بجدية عن السالم تستمر في االستحواذ على المزيـد مـن األراضـي الفلـسطينية وفـي بنـاء                    

ر في قتل الفلسطينيين وتـشريدهم      المستوطنات غير القانونية لخلق حقائق جديدة على األرض، كما تستم         
  .»ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم

  ٢٣/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
 
   لن تعين سفيرا جديدا لها في تركيا"إسرائيل" .٤١

 نقلت صحيفة ميلليت التركية عن وسائل اعالم اسرائيلية قولها إن حكومة رئيس        :  سيد عبد المجيد   -أنقرة  
 نيتانياهو أعلنت أنها لن تعين سفيرا جديدا في أنقرة خلفا لجابي ليفني الـذي               الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  

   . تنتهي فترة عمله بعد ثالثة أشهر
وأكدت مصادر إسرائيلية أن التمثيل الدبلوماسي االسرائيلي في تركيا سيقتصر فقط علي مستوي تـسيير               

الوسـاط الدوليـة إزاء رفـض       وأضافت أن تل أبيب تخشي من وقوعها في موقف حرج في ا           ، االعمال
  .الحكومة التركية التصديق علي تعيين سفير لها في تركيا بسبب األزمة القائمة بين البلدين
 ٢٣/٤/٢٠١١، األهرام، القاهرة

 
   في تهريب األسلحة والتنسيق مع األشقرسودانيين بتورط "إسرائيل" نرفض اتهام :السودان .٤٢

ر في السودان عن اعتراف إسرائيل بفـشلها فـي إصـابة            كشفت حكومة والية البحر األحم    : الخرطوم
الذي كانت تـستهدفه بحـسب مـا زعمـت،          ] القيادي في حركة حماس   [) األشقر(الشخصية الفلسطينية   

  . وأدركت مؤخراً أن إصابتها لمواطنين سودانين ال عالقة لهم بمن كانت تطاردهم بغارتها الجوية
 ٢٢/٤/٢٠١١، قدس برس

 
   دولية في الدولة الفلسطينية العتيدة لن توقف هجمات حماسقوة: "مركز سابان" .٤٣

، نظم مركز سابان وهو أحد المراكز الرائدة في سياسة الشرق األوسط في واشـنطن محاكـاة حـرب،                 
  . مارتن إينديك"إسرائيل"برئاسة السفير األميركي السابق لدى 
تمركز فيه قوة دولية في أراضي الدولـة        هو اختبار الواقع الذي ت    ، وقد كان الهدف من لعبة المحاكاة هذه      

وبحسب المخطط فإن هذه القوة تـشكل رداً أساسـياً          ، الفلسطينية، بما في ذلك في أراضي غور األردن       
  . "إسرائيل"في إطار حل دائم وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب ، لمتطلبات أمن إسرائيل

فيها بعض الجنود من جيوش أوروبا، مـن        وتضم القوة عشرة آالف جندي تحت قيادة أمريكية ويشارك          
وتتلقـى القـوة الدوليـة      ، ك فيها أيضاً جنود من المغرب وقوات فلـسطينية        رويشا، بينها فرنسا وإيطاليا  
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من أجل تلبية المهام المتعلقة أساساً بإحباط تنفيـذ عمليـات ضـد             ، تفويض أمني كامل من األمم المتحدة     
  . اإلسرائيليين

،  الكامل من الضفة الغربية    "إسرائيل"ن قيام الدولة الفلسطينية سيتم بعد انسحاب        بموجب شروط اللعبة، فإ   
،  مستوطنة ٣٨ ألف مستوطن يعيشون في      ٢١٩ في المائة، تضم نحو      ٤.٣وضم الكتل اإلستيطانية بنسبة     

  . مستوطنة٨٢ويتم إخالء أكثر من 
ن القوة الدولية ستكون غير فعالـة       أ، التي نشرتها صحيفة معاريف   ، و "محاكاة حرب " وقد أظهرت نتائج  

 على الرغم من أنهـا تلقـت تحـذيرات          -وفاشلة في صد أو منع هجمات حماس ضد أهداف إسرائيلية         
وال ، فإن قوات أمن الدولة الفلسطينية تعتمد على القـوة الدوليـة          ، وكذلك، إستخبارية مسبقة من إسرائيل   

  . تقوم بأي عمل مفيد لوقف هجمات حماس
وهي أن وجود قوة دولية يزيد من االحتكاك والتـوتر فـي            ، هامة أثيرت في لعبة المحاكاة    وهناك نقطة   

الذي يعتبر اليوم أحد المجاالت القليلة التي تُـدار         ، مجال التعاون األمني بين إسرائيل والواليات المتحدة      
  . بصورة جيدة بين البلدين

٢٣/٤/٢٠١١، موقع عكا اإلخباري، فلسطين  
  
 "إسرائيل"تحسين صورة يلي في واشنطن يستبق خطاب نتنياهو بحملة لاللوبي اإلسرائ .٤٤

 في واشنطن حملة استباقية تهدف إلى تحسين صـورة          "اإلسرائيلي"بدأ اللوبي   :   حنان البدري  -واشنطن  
ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قبيل وصوله الشهر المقبل إلعالن مبادرتـه للتـسوية أمـام               " إسرائيل"

وشملت الحملة التقليل من إمكانية قيام الرئيس األمريكي        ). الكونغرس األمريكي (والنواب  مجلس الشيوخ   
  .باراك أوباما بطرح تنشيط عملية التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية

 في تقرير لها نشر أمس، أن       "نيويورك تايمز "قبل أسبوعين، أكدت صحيفة     " الخليج"وفي تأكيد لما نشرته     
ألمريكي الجمهوري جون بوينر وجه الدعوة لنتنياهو إللقاء خطاب أمـام جلـسة             رئيس مجلس النواب ا   

 إلى أن الدعوة التي وجهت لنتنياهو تحـرج أوبامـا           "نيويورك تايمز "مشتركة للكونغرس، وخلص تقرير     
وتلقي الضوء على التوتر الحاصل بينه وبين نتنياهو وعلى أساس قناعة البعض في واشنطن بـأن مـن                  

  .المرتقبة " السالم" أو أفكاره أوالً سيكون المسيطر على خطة سيطرح رؤيته
 وواشنطن حيث وصل التـوتر إلـى        "إسرائيل"واعترف مسؤولون أمريكيون بتصاعد الشد والجذب بين        

 في أمريكا إلى وضع المزيد من الـضغط         "اإلسرائيلي"قمته األسبوع الماضي، وبدا واضحاً توجه اللوبي        
وهو دنـيس  (شكل غير مباشر، وتسريب أخبار حول عدم موافقة واحد من مساعديه            على أوباما بانتقاده ب   

على نية أوباما إلعالن استراتيجية في مقابل تعضيد آخرين مثل هيالري كلينتون، وبدأ اللـوبي               ) روس
 بالواليات المتحـدة مثـل      "إسرائيل"حمالت ضد اعتزام أمريكيين معروفين بمناهضتهم لسياسات ونفوذ         

 كبـرى منظمـات اللـوبي       "ايبـاك "الت وجون مرشماير بالتظاهر وعقد مؤتمر مواز لمؤتمر         ستيفن و 
أيار المقبل،  /  من مايو  ٢٤  ٢١ السنوي والذي سيعقد في مركز المؤتمرات في واشنطن بين           "اإلسرائيلي"

 منظمة حقوقية ومعنيـة بالحريـات ومؤيـدة للفلـسطينيين           ١٥٥وهو المؤتمر الذي أعلنت ما قرب من        
شاركتها فيه، وأدت أولى المصادمات إلى إعالن هيلين توماس والتي كانت من المقرر أن تكون أحـد                 بم

 إلغاء كلمتها أمام المؤتمر بعد أن طلب منها منظمو          "إيباك"المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر المناهض ل       
 إلجهاض أجندة   "ائيلإسر" للمتاجرة بموقف هلين ضد      "إيباك"المؤتمر ذلك إلجهاض خطة مضادة أعدتها       

   ."إيباك"عمل المؤتمر المناهض ل 
٢٣/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة،   

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينيةصوت ضد إذا كون في حرج ي سأوباما: ديبلوماسي أمريكي .٤٥
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 حول سباق الـرئيس     األميركية" زالنيويورك تايم "تعليقاً على ما نشرته صحيفة       : علي بردى  –نيويورك  
أن الواليـات  " النهار " أمريكي، أبلغ ديبلوماسيي بنيامين نتنياهو ونظيره األمريكي باراك أوباما اإلسرائيل
في عمليـة   " اعادة تزخيم دورها  "من أجل   " تتعرض لضغوط متعاظمة حتى من حلفائها المقربين      "المتحدة  

وفـي  .  واإلصالح هناك صحوة لدى الشعوب العربية التي تطالب بالحرية       "السالم المتعثرة، موضحاً أن     
  ".قلب هذه التحوالت التاريخية سيكون من العار عدم االستجابة لتطلعات الفلسطينيين الى دولة مستقلة

اإلدارة األميركية ستكون في وضع حرج للغاية، ألنها ستبدو معزولة إذا اختارت التـصويت              " ورأى أن   
 مـع   )ة للجمعية العموميـة لألمـم المتحـدة        خالل الدورة المقبل   االعتراف بالدولة الفلسطينية  (ضد القرار 

ولفت الى أن الجانب اآلخر من الحرج مرده بدء االستعدادات لالنتخابات الرئاسية في الواليات              ". سرائيلإ
  ."سرائيلإ"ـالحزبان الديموقراطي والجمهوري على كسب ود الناخبين الداعمين ل" يتنافس"المتحدة، حيث 

٢٣/٤/٢٠١١، النهار، بيروت  
  
   دولة مستعدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية١٣٠:سفير هايل الفاهومال .٤٦

أكد السفير هايل الفاهوم رئيس بعثة فلسطين لدى فرنسا أن معظم الـدول األوربيـة قـد أبلغتنـا                   : وام
وأوضح الفاهوم خالل لقاء مع عدد من الـصحفيين         . باستعدادها لالعتراف بالدولة الفلسطينية حال قيامها     

في ختام زيارة الرئيس الفلسطيني لباريس أن هناك عددا قليال جدا من الدول األوربية يتبنى               العرب أمس   
موقف الواليات المتحدة، والذي يتمثل في ضرورة أن تعلن الدولة الفلسطينية في إطار اتفاق نهائي مثـل                 

عية العامـة لألمـم      دولة في الجم   ١٣٠وأشار السفير الفلسطيني إلى أن هناك       . بريطانيا وهولندا وبولندا  
المتحدة مستعدة إلعالن اعترافها بفلسطين إن عاجال أو آجال، الفتا إلى أن الفرنسيين يرون أن األحـداث             
التي تدور في العالم العربي تدفع إلى ضرورة اإلسراع للتوصل إلى تسوية من أجـل صـالح العـرب                   

  .  والمتوسط والعالم"إسرائيل"و
٢٣/٤/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي  

  
  فرنسا مستعدة للتفكير في االعتراف بالدولة الفلسطينية : ساركوزي .٤٧

 الـرئيس    خالل لقائـه    أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مساء أمس        :  خالد سعد زغلول   - باريس
الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا مستعدة للتفكير في االعتراف بالدولة الفلسطينية فور إعالنهـا مـن                

وذلك لالسراع في إعادة االسـتقرار  ، ل عقد اتفاقية السالم الفلسطينية ـ اإلسرائيلية طرف واحد حتي قب
واألمن للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلجبار قادة إسرائيل في التعجيل في عقد االتفاقية حتي ال تستمر               

  .عملية السالم إلي ما ال نهاية
٢٣/٤/٢٠١١، األهرام، القاهرة  

  
 ة عوامل أساسية تفسر موقف ساركوزي المتقدم من الملف الفلسطينيثالث": الشرق األوسط" .٤٨

ربطت مصادر فرنسية رسمية واسعة االطالع الموقف المتقدم الذي عبـرت           :  ميشال أبو نجم   -باريس  
تشرين (أو أكتوبر   ) أيلول(عنه باريس واستعدادها لالعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه سبتمبر           

نضوج الوضع السياسي، ووجود فرصة مواتية، وأخيـرا الحاجـة          : ، بثالثة عوامل هي   المقبلين) األول
الفرنسية إلى تحقيق اختراق في حقل السياسة الخارجية، وما يترتب على ذلك في حـال إنجـاز كـسب                   

  .سياسي
الوضع الـسياسي داخـل     "، إن باريس ترى أن      "الشرق األوسط "وقالت هذه المصادر، التي تحدثت إليها       

، من أجل إعالن الدولة وتوفير االعتراف الدولي بها حتى في حال تم ذلـك مـن    "طين أصبح ناضجا  فلس
وتتكئ باريس في حكمها اإليجابي على ما حققته خطة رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم             . غير اتفاق سالم  
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ـ            ى األمـن،   فياض، قبل عامين، الخاصة ببناء المؤسسات، وإطالق االقتصاد الفلسطيني، والمحافظة عل
  .للشؤون العامة" الرشيدة"وتحقيق الشفافية المالية واإلدارة 

 اإلسـرائيلي   -ويتمثل األمر الثاني في اعتبار باريس أن ثمة فرصة اليوم إلنهاء الـصراع الفلـسطيني                
ومن المنظور الفرنسي، تبدو األمـور واضـحة        . والتغيرات التي تشهدها المنطقة   " الربيع العربي "بسبب  

إلى ما ال نهاية وحتى بـروز       " معلقا"أن يستمر الموضوع الفلسطيني     " لم يعد من الجائز   "تبار أنه   لجهة اع 
  .حكومة إسرائيلية قوية تكون قادرة على اتخاذ قرار بتحقيق السالم

وتؤكد المصادر الفرنسية، خيبة الرئيس ساركوزي من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي             
التي قدمها له، وليس أقلها     " الهدايا"شخصيا بسبب تعاطيه مع موضوع السالم، ورغم        " صديقا"كان يعتبره   

مصداقية "وتعتبر هذه المصادر أن     . إعطاء إسرائيل وضعية تجعل منها شبه عضو في االتحاد األوروبي         
صالح في  ؛ إذ كيف يمكن له أن ينصب نفسه مدافعا عن حرية اإلنسان والتعبير واإل             "الغرب على المحك  

  .البلدان العربية، وأن يغض الطرف عن وضع الشعب الفلسطيني وعن االستيطان وعن مطالبته بدولة
أما العامل الثالث فيمزج السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية، إذ إن اقتراب موعد االنتخابات الرئاسـية               

له في حاجة إلى إنجاز ما في       التي ستجرى بعد عام من اآلن، وتأخر الرئيس ساركوزي عن منافسيه تجع           
ـ              ـ  ٨السياسة الخارجية ليعود بقوة إلى المسرح الداخلي، خصوصا أن ترؤسه مجمـوعتي الـ  ٢٠ والـ

  .االقتصاديتين لم يكن له تأثير ملموس على وضعيته الداخلية
فـي بـاريس بـأن      ) أبـو مـازن   (وأفادت مصادر فلسطينية شاركت في لقاءات الرئيس محمود عباس          

العمل واتخاذ مبادرات سياسية في األسابيع واألشهر المقبلة من أجل تسهيل العودة إلى             " لتزما"ساركوزي  
لما حصل حتى اآلن وتنحصر في آليات الوصول إلى الدولة الفلـسطينية            " مغايرة تماما "مفاوضات تكون   

، مـع   ١٩٦٧ المعروفة والمقبولة دوليا للحل، أي إقامة دولة فلسطينية على حـدود          " المحددات"وتطبيق  
تبادل محدود لألراضي وضمانات أمنية للطرفين وحل مقبول لموضوع الالجئين، والقدس عاصمة للدولة             

  .الفلسطينية، أو للدولتين
٢٣/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،   

  
   أن يكون لهم دولةلحرية ويستحقونلالفلسطينيون ناضلوا : باراغوايالرئيس مجلس نواب  .٤٩

 رئيس مجلس نواب باراغواي فيكتور أوغاندو في مقابلة خاصة مـع            قال :موسى حاوره نائل    –رام اهللا   
 نحـن   :راضي الفلسطينية على رأس وفد برلمـاني      ولى الى األ   زيارته األ  خالل "الحياة الجديدة "صحيفة  
ولى اعتراف الباراغواي بدولة فلسطين كدولـة حـرة          ما بين مسألتين مهمتين األ     ذه الزيارة ه نجمع في 
ثانيا كون اتمام الزيارة يأتي في مرحلة تاريخية مهمة في حياة الفسطينيين كشعب وأمة، انـتم                و،  مستقلة

وفي ذات الوقـت    .. ناضلتم.. على ابواب مرحلة دقيقة وحاسمة وهامة فعال، لقد ابليتم وقمتم بما عليكم             
على حدود  ،مم األ شيدتم بنى تحتية ومؤسساتية، وتستحقون ان تكون لكم دولة حرة ذات سيادة كغيركم من             

مـم المتحـدة    دعم اي قـرار ينتظـر ان تتخـذه األ         ن ، ونحن  وعاصمتها القدس  ١٩٦٧ حزيران عام    ٤
  .يلول المقبل بخصوص االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلةأممية في والمؤسسات األ

يا بـالده ان     وأكد رئيس برلمان باراغواي دعمه لتعزيز التبادل الدبلوماسي والتجاري مع فلسطين، داع           
قامة ممثلية أو قنصلية لها في فلسطين لتقصير المـسافات الجغرافيـة والتقريـب بـين                إتأخذ باالعتبار   

  .الشعبين
٢٣/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  
  حملتها لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية عن   تتراجع األسترالية"فيل مارك"ضاحية  .٥٠
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الشهر الفائت بالحملـة    ) إحدى ضواحي سيدني  (فيل   ي ضاحية مارك  انشغل الرأي العام ف   : عالء الزعتر 
االنتخابية لمنصب نائب عن والية نيو ساوث ويلز، استحوذ موضوع مقاطعة إسرائيل على الحيز األكبر               

فيـل   فشن اللوبي الصهيوني حملة شرسة على رئيسة المجلس البلدي في مـارك           . من الحملة االنتخابية  
إضافة الى أعضاء المجلس البلـدي      (والسبب هو توقيع بيرن     .  عن حزب الخضر   المرشحة" فيونا بيرن "

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات     ") بي دي اس  "والمعروفة  (على اتفاقية مقاطعة إسرائيل     ) كافة
حيث عقّبت على خسارتها بـ     " لحقوق اإلنسان الفلسطيني  "هكذا، دفعت بيرن ثمن مواقفها الداعمة       . عليها
أشعر بالفخر لما فعلناه في المجلس البلدي ودعمنـا لحقـوق اإلنـسان             " ألفاً   ٥٠ صوت من أصل     ٦٠٠

فيل  خسارة بيرن للمنصب بفضل حملة اللوبي الصهيوني لن تثني المجلس البلدي في مارك            ". الفلسطيني
تجارية لـضاحية   عن البدء هذا الشهر بتنفيذ الخطوات العملية بمنع بيع البضائع اإلسرائيلية في المحال ال             

  . ماركفيل
بعد تهديد الحكومة الفيدرالية األوسترالية وحكومة والية نيو ساوث ويلز بحّل المجلس البلدي لـضاحية               و

 مـن أعـضاء     ٨فقد صّوت   . فيل، اضطر المجلس الى اتخاذ قرار باالنسحاب من حملة المقاطعة          مارك
نما أصّرت رئيسة البلدية فيونا بيرن مـع         من الشهر الجاري ضد الدخول في الحملة، بي        ١٩المجلس في   

وذكر بيان االنسحاب أنه ال يزال على مواقفه السابقة الداعمـة لحـق             . ثالثة أعضاء على موقفها السابق    
  .العودة وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وهدم جدار الفصل
٢٣/٤/٢٠١١، خبار، بيروتاأل  

  
  "االرهاب"المليارات في درب .. ى حماسصناعة المال لد: تقرير صهيوني .٥١

حصار؟ عقوبات؟ عدم اعتراف دولي؟ أضحكتم محفظات قادة نظام حمـاس           : ايهود يعاري وايال عوفر   
.  ضعفا في غضون خمـس سـنوات       ١٣لديهم سبل اخرى لجمع المال، ورفع هؤالء مداخيلهم         . في غزة 

 رواتب وهمية من الـسلطة الفلـسطينية        .ضريبة على كل ما يتحرك، ابتزاز الصحاب االعمال التجارية        
: ٢٠١١ صيغة   -أهال وسهال الى حماستان محدودة الضمان       . واستخدام ابداعي الموال المساعدة الدولية    

  . ال حاجة الى حقائب الدوالرات في االنفاق-النظام العسكري التجاري ينمو 
 مشكلة السيولة المالية التـي      حماس وجدت السبل لتجاوز العقوبات والحصار، صد مصاعب البداية مثل         

، واقامة منظومة حكم ناجعة سـيطرتها علـى االرض تتعـزز           ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦وقفت امامها في سنتي     
عقب ذلك، فان حماس قادرة على أن تعوض بسخاء الموالين لها وفي نفس الوقـت ان تلقـي                  . باستمرار

السلطة الفلسطينية والدول المانحة    . عنها بعيدا عبء المسؤولية عن مليون وستمائة الف من سكان القطاع          
 كانـت   ٢٠٠٥فـي   . تبدي تسامحا تجاه هذه الظاهرة، وهكذا عمليا تمأل بغير ارادتها صناديق المنظمـة            

 االف مقاتل، مع شبكة صغيرة من    ٧ االف و    ٤حماس منظمة متواضعة جدا في حجمها، وكانت تعد بين          
منذ فك االرتباط عن قطاع غزة في صيف        . ية الحزبية الجمعيات الخيرية والتعليمية مع هيكل من الموظف      

ميزانية المنظمـة   . ، تحولت حماس من حركة صغيرة نسبيا الى مجمع تنظيمي غني بالميزانيات           ٢٠٠٥
في اثناء هـذه    .  مليون دوالر في السنة    ٥٤٠ مليون دوالر في السنة الى       ٤٠نمت في خمس سنوات من      

الوزارات الحكومية والسلطات المحلية في القطاع والعديد من        الفترة حققت حماس سيطرة كاملة على كل        
وهي تسيطر وحدها على كل اجهزة االمن واالسـتخبارات فـي القطـاع، كالـشرطة               . الهيئات المدنية 

 الف موظف بيـنهم     ٤٠وباالجمال تدفع حماس رواتب لـ      .  الف ١١القوية التي تعد اكثر من      " الزرقاء"
  . الف مسلح٢١

 شيقل،  ١.٥٠٠يات، مضاف اليها التقدير بان الراتب الشهري المتوسط يبلغ هناك نحو            وحسب هذه المعط  
 مليون دوالر في    ٢٥٠ومع احتساب تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية، فان حكومة حماس تنفق            

كما أن حمـاس تـدعي      .  نحو نصف ما تنفقه السلطة في غزة على ذات البند          -السنة فقط على الرواتب     
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.  مليون دوالر في السنة لنشاطاتها في القدس الشرقية وفي مناطق السلطة الفلـسطينية             ٣٠صص  بانها تخ 
  .اما طرق تهريب االموال من قطاع غزة الى الضفة فهي ال تكشف النقاب عنها

فحماس تجيد ابقاء ذلك طي الكتمـان،       . من الصعب الحصول على معطيات مصداقة عن اقتصاد القطاع        
ضن بالمعلومات، والمحافل الدولية، مثل صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي              والجيش االسرائيلي ي  

معظم المعلومات التي ستطرح في هذه      . كرزمة واحدة " يهودا والسامرة "يحتسبون في معطياتهم القطاع و    
السطور مستمدة من تقارير وسائل االعالم الفلسطينية ومن مقابالت مع مصادر غزية ذات قـدرة علـى       

وعليه، فان المعطيات التي ستطرح هنا وان كان الحديث يدور عن تقـديرات             . الى المعلومات الوصول  
فقط، ال تزال ثمرة بحث تفصيلي خاص يعرض معلومة حديثة قدر االمكان عن اقتصاد حمـاس وعـن                  

  .القوة االقتصادية للمنظمة
  فرع االنفاق في انهيار

 مليـار   ١.٨يها عبر المنظومة البنكية الفلسطينية       نقل ال  ٢٠٠٧منذ سيطرة حماس على القطاع في تموز        
 مليار دوالر في السنة،     ١.١السلطة وحدها تنقل الى البنوك في غزة نحو         . دوالر في كل سنة، بالمتوسط    

 ٣٦نحـو   . ، رغم أن معظمهم ال يعملون     "الموالين لها " الف من    ٧٧معظمها أموال الرواتب والتقاعد لـ      
 االف يعتبرون اليوم مـن الـشرطة        ٩جهزة السلطة الفلسطينية، ومنهم نحو      الفا منهم كانوا اعضاء في ا     

  .لحماس، التي تعمل كهيئة مستقلة في وزارة الداخلية لحكومة هنية" الزرقاء"
 في المائـة،    ١٥ بمعدل   ٢٠١٠صندوق النقد الدولي يقدر بان االنتاج المحلي الخام في القطاع ازداد في             

، فان االنتاج المحلـي الخـام       ٢٠١١ وحسب تقرير الصندوق في نيسان       .وهو معدل مثير جدا لالنطباع    
 مليارات دوالر، ولكن الفارق في الدخل للفـرد         ٧الشامل في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية كان         

وبعد تدقيق هذا المعطى مع معطيات اخرى، يتبين ان االنتاج          .  في المائة  ٤٨بين القطاع وبين الضفة بلغ      
 دوالر، معظمه مـن دفعـات تنقلهـا الـسلطة           ١.٢٨٠لخام السنوي للفرد في القطاع كان نحو        المحلي ا 
 ١.٩٥٠الدفعات والتحويالت االخرى تزيد المبلغ بالنصف، وعمليا تجعل الـدخل الـسنوي             . الفلسطينية

ل، فـان   وبالفع. معظم هذا المبلغ ال يعكس نشاطا اقتصاديا انتاجيا، بل اموال محولة على انواعها            . للفرد
معدل البطالة في القطاع عال، نحو ثلث قوة العمل، اضافة الى ذلك، بفضل النمو الطبيعي، يضاف الـى                  

ويذكر الصندوق بان النمو في النشاط االقتصادي       .  الف نسمة في كل سنة     ٥٠قوة العمل في القطاع نحو      
 التي كانت موجودة في اوسـاط        أغلب الظن بسبب البطالة الخفية     -لم يؤد الى نمو في استخدام العاملين        

  .العاملين
للقطاع التجارة المتفرعة الجارية مع مصر في االنفـاق مـن           " الميزان التجاري "وينبغي أن يضاف الى     

من الشهادات الجزئية التي في ايدينا يمكن االستنتاج بان         .  واكثر في عددها   ٤٠٠ -تحت محور فيالدلفيا    
 ولكن اليوم يوجـد     - مليون دوالر في السنة      ٦٥٠ق بلغت في ذروتها     الدورة المالية المتدحرجة في االنفا    

" جمـارك "حماس اقتطعت نصيبا كبيرا من مداخيل تجارة االنفاق، في شكل           . انخفاض بمعدل نحو الثلثين   
وتقلصت التجـارة جـدا فـي       .  في المائة عمولة يومية، تجبى من مستأجري االنفاق المحليين         ١٤بنحو  

ادت اسرائيل أربعة اضعاف عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها الـى القطـاع              عندما ز  ٢٠١٠حزيران  
  .الدخال البضائع عبر كرم سالم

الـسعر  . وحسب التقارير، وجدت حماس بسرعة سبيال للتعويض عن الخسائر في المداخيل من االنفـاق           
ضرائب جديـدة علـى     المنخفض نسبيا للبضائع التي تأتي بالقنوات الرسمية من اسرائيل يتيح لها جباية             

رجال الجمارك ورجال الشرطة التابعون لحماس يرابطون في الجانب الغزي من معبر كرم             . الكثير منها 
 حظر مؤقتـا اسـتيراد      ٢٠١٠في بداية تموز    . سالم، ويفحصون كل شاحنة تحمل البضائع من اسرائيل       

يلة من الـسيارات الفـاخرة      سلسلة طو . سيارات جديدة من اسرائيل الى ان تنظم أنظمة جديدة للضرائب         
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. والتي تضمنت دفعات كبيـرة    " شؤون الترخيص "اخرت في وزارة المالية الغزية الى أن رتب اصحابها          
  .، خاضع للضريبة٢٠١٠ ايلول ٢٠االستيراد الجديد في 

  يشحنون الصناعة بالوقود
الوسائل القتالية،  : ي المعابر ما ال يزال ينقل في االنفاق هو اساسا البضاعة التي ال تقر دخولها اسرائيل ف              

المواد المتفجرة، السجائر، المخدرات، المنتجات ذات االستخدام المزدوج وحتى وقت آخير مضى ايـضا              
 متر  ٤٠احدى البضائع االساسية تأتي في قنوات محفورة على مسافة نحو           . االسمنت، الحديد ومواد البناء   

ت االنفاق بل وفي داخل التربة، وهي تدفع بالوقود         ونصبت أجهزة نهل في فتحا    .  الوقود -تحت االرض   
واوقفت حماس تماما بمبادرتهـا اسـتيراد       . على انواعه المختلفة نحو السيارات وكذا السوالر الصناعي       

السوالر الى محطة توليد الطاقة من غزة الى اسرائيل رغم أن المحكمة العليا ألزمت الجيش االسـرائيلي          
رجال وزارة المالية في حماس وجدوا انه       . مليون لتر من السوالر كل اسبوع      ٢.٢بان ينقل الى القطاع     

 مليـون   ٢٥، بمعدل نحو    )ضريبة غير مباشرة  (على الوقود التي تأتي من اسرائيل تفرض ضريبة البلو          
 وكل ذلك فيمـا     - وهي االموال التي تنقل مباشرة الى السلطة الفلسطينية في رام اهللا             -شيقل في الشهر    

 - شيقل في الشهر من كل متلقي راتب فـي غـزة             ١٧٠لطة الفلسطينية تحصل على دخل بقيمة       أن الس 
وبدال من ان يتدفق المال الى السلطة الفلـسطينية، قـررت حمـاس ان              . ظاهرا لتمويل استيراد الوقود   

  .تستورد بنفسها الوقود مباشرة من مصر
ت مع الوقود المصرية، وتتمتـع حمـاس        المهندس الشهير ضرار ابو سيسي عمل على مالءمة التوربينا        

 ماليين شيقل في الشهر في اسعار الوقود، يضاف الى ذلـك مـا تجبيـه                ١٠توفير  : اليوم بربح مزدوج  
 ضريبة الدخل هذه تغنـي      - شيقل من معظم متلقي رواتب السلطة الفلسطينية         ١٧٠حماس بنفسها بقيمة    

  . ماليين شيقل اخرى في كل شهر١٠صندوق حماس بنحو 
ن البضائع المهربة الى القطاع في االنفاق، كالوقود واالسمنت، كتب الكثير ولكن انتباها اقـل كـرس                 ع

اموال نقدية  . مال نقدي يخرج من القطاع عبر االنفاق، بحجوم مئات ماليين الدوالرات في السنة            . للمقابل
.  دول الخليج ودول اوروبـا     اخرى تتدفق عبر االنفاق وفي التحويالت البنكية للمالجىء المالية في بنوك          

هـؤالء  . هذا هو مال االغنياء الجدد، معظمهم ذوي صلة بمؤسسة حماس، وكذا اصحاب مال سـابقين              
واولئك يفضلون االحتفاظ باموالهم في اماكن أكثر امانا من غزة وال يزال، رغم هرب االوراق الماليـة                 

ما يفسر طلبا غريبا وصل الـى بنـك         . رالجماعي، ففي غزة يوجد اموال نقدية اكثر من فرص االستثما         
اليداع فائض النقدي من الشيقل     : ٢٠١٠ ومرة اخرى في ايلول      ٢٠١٠اسرائيل من بنوك غزية في شباط       

  .اسرائيل وافقت. في اسرائيل
  الدعم الحكومي والسالح االيراني

ت اليها عبر   ، نقل ٢٠٠٧حسب مصادر بنكية فلسطينية، فانه منذ سيطرة حماس على القطاع في حزيران             
السلطة الفلـسطينية وحـدها     .  مليارات دوالر في تحويالت بنكية     ٦منظومة البنوك الفلسطينية اكثر من      

وحسب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سالم فيـاض،        .  مليار في السنة   ١.٦تخصص لقطاع غزة نحو     
 مليـار دوالر،    ٣.١٧  مقـدار  ٢٠١٠ في المائة من الميزانية السنوية للسلطة والتي بلغت فـي            ٥٤فان  

معظم هذا المبلغ هو على ما يبدو رواتب، ولكنه يتضمن ايضا امواال تـدفعها الـسلطة                . خصصت لغزة 
  .الفلسطينية مباشرة لقاء الكهرباء، الوقود والماء التي تزود بها هذه الشركات القطاع

 مليون  ٢٠٠ي كل سنة نحو     وكالة الغوث تنقل الى هناك ف     . مبالغ اخرى تدخلها الى القطاع هيئات دولية      
 منظمة غيـر حكوميـة      ١٦٠. دوالر نقدا، وكذا بضائع، ووقود ومؤن بقيمة عشرات ماليين الدوالرات         

تعمل في القطاع، وكذا منظمات دولية مثل منظمة الغذاء، الصليب االحمر، البنك الدولي ومحافل مساعدة               
تقريـر  . اسرائيل، ولكن ايضا المال نقـدا     من حكومات اجنبية، تدخل الى هناك اساسا بضائع تنقل عبر           

 بزيادة  ٢٠١٠ يثني على سياسة اسرائيل لسماحها في النصف الثاني من العام            ٢٠١٠االمم المتحدة للعام    



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢١٢٤:         العدد       ٢٣/٤/٢٠١١ السبت :التاريخ

 مليونا في النصف االول من      ٢٧٠مقابل  ( مليون شيقل    ٧٢٠كمية المال النقدي الذي يدخل الى غزة الى         
  ).السنة

. بثبات تسليم معلومات تتعلق بتفاصيل الميزانية او بمصادر الـدخل         حكومة حماس وموظفوها يرفضون     
عضو البرلمان الفلسطيني جمال نصر ادعى بان المداخيل السنوية من الضرائب ومن الدفعات المختلفـة               

ولكن يبدو ان ليس هكذا     .  مليون دوالر فقط، اما الباقي فيأتي من المنح ومن المساعدات الدولية           ٦٠تبلغ  
وحسب شعبة االستخبارات فـي الجـيش       . بتقديرنا، المبلغ اكبر على االقل بثالثة اضعاف      . روجه االمو 

االسرائيلي فان ايران تدعم حماس بمائة مليون دوالر في السنة اقل من خمس الميزانية المعلنة للمنظمـة                 
ة الى المكتب   وتنقل االموال االيرانية في معظمها مباشر     . ٢٠١٠ مليون دوالر في العام      ٥٤٠والتي بلغت   

رئيس السلطة محمود عباس    . السياسي لحماس في دمشق، ووجهتها الرئيسة شراء ونقل السالح الى غزة          
  . ولكن لهذا التقدير ال يوجد سند كاف-ذكر تقديرا أعلى 

  البنك االسالمي يزدهر
ر فـي   يبدو ان الدخل السنوي الحقيقي لحماس من الضرائب والرسوم يصل الى نحو ربـع مليـار دوال                

 ٣فقد فرضت المنظمة سلسة من الضرائب والرسوم الجديدة المتنوعة، مثل ضريبة البلو بقيمـة               . السنة
 مليون دوالر في الـسنة، ورسـوم تـرخيص          ٦٥شيقل على كل علبة سجائر، والتي تنتج وحدها نحو          

ه يوجـد فـي     اذا اخذنا باالعتبار ان   ( شيقل، مما يدخل الى صندوق حكومة حماس         ١.٤٠٠السيارة بمبلغ   
وللتأكد من دفع الرسـوم     .  مليون دوالر اخرى في السنة     ٢٥نحو  )  الف سيارة مرخصة   ٦٠القطاع نحو   

أمرت حماس مؤخرا بتغيير لوحات ترخيص السيارات في غزة بحيث يمكن للشرطة ان تالحظ بـسهولة           
مـن سلـسلة    بدل الترخيص للعمل التجاري، والذي تجبيه حمـاس         . من يحاول التملص من دفع الرسوم     

طويلة من االعمال التجارية، بدءا من البسطات في الشوارع وحتى شركات الصرافة، يغني صندوقها هو               
  .ايضا

مثال، تـؤجر معـدات     . الى جانب كل هذا تستغل حماس سيطرتها على الكثير من المقدرات في القطاع            
 تتمتع المنظمة بطـرق     وهكذا، وبطرق عديدة اخرى،   . هندسية حكومية لجهات خاصة مقابل أجر يومي      

  .غير مباشرة من اموال اعادة البناء الدولية التي تغرق القطاع
وتقيم اعماال جديدة، كالبنك االسالمي، شركة      . مؤخرا بدأت حماس تشتري اعماال تجارية من كل االنواع        

. سـماك التأمين الملتزم، مشاريع اسكان، فنادق، مجمع تجاري مواقع استجمام، مزارع وبرك لتربيـة اال        
االمبراطورية االقتصادية الصغيرة لحماس سرعان ما تصبح الالعب الرئيس في القطاع الخـاص فـي               

بل انها تجبر أصحاب اعمال     . في حاالت عديدة تغلق حماس بالقوة أعماال تجارية خاصة منافسة         . القطاع
وفي احيان قريبـة    . ضائعلها سواء نقدا ام بالب    " التبرع"تجارية على أن يبيعوها اغراضا بسعر زهيد او         

كما تسيطر حماس ايـضا     . تسجل اعمال تجارية جديدة لحماس باسماء وهمية او باسماء اعضاء المنظمة          
  .على كل اراضي مستوطنات غوش قطيف وعلى اجزاء من قاطع الشاطىء
" ميالبنـك الـوطني االسـال    "لكبح جماح التمويل غير القانوني هذا، وصفت الواليات المتحدة واسرائيل           

ولكن ال يوجد أي مؤشر على ان هذه الخطـوة اثـرت            " ارهابيين"ككيانين  "لحماس وبنك البريد في غزة      
 الذي يحصلون عليه بشكل غير مباشـر        -هذان البنكان يواصالن ادارة االعمال بالشيقل       . على نشاطهما 

رافين الـذين يخـدمون     من البنوك القانونية الموجودة في القطاع، كما وجدا السبل للعمل مع اولئك الص            
 الذين يحصلون علـى الـدفعات       -االشخاص الذين يتلقون رواتبهم بالدوالر ومع موردي وكالة الغوث          

  .بالدوالر نقدا
وبينما تغلق بنوك اخرى في القطاع فان البنك الوطني االسالمي يزيد نصيبه في السوق في غزة ويتمتع                 

عـالء الـدين    . نجاح مدير عام البنك د    .  قروض سكن  اليوم بسيولة كبيرة تكفي ألن يعرض على زبائنه       
هذا الوضع يجسد نجـاح     . الرفاتي أدى الى تعيينه في الشهر الماضي كوزير لالقتصاد في حكومة هنية           
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حماس في التغلب على جملة العوائق التي استخدمتها ضدها اسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية والـدول               
رسمي حين تتدفق االموال النقدية الى القطاع مباشرة عبر معبر          " رافاعت"حماس ال تحتاج الى     : الغربية
  .ايرز

الى جانب نفقاتها المباشرة، تنجح حماس في ترشيح تدفق المقدرات التي تنقل من السلطة ومن منظمـات                 
المساعدة، والضمان بان يصل بعضها الى جيوب مؤيديها، اولئك الذين حلوا محل المـوالين لفـتح فـي                 

، "االرهـاب "القوائم التي لدى المانحين على انواعهم، والتي تستهدف ترشيح نشطاء           . الحكوميةالوظائف  
وحتى لو عولجت هذه    ". االرهاب"تضم نشطاء حماس قليلين جدا، وبالتالي ال تمنع على االطالق تمويل            

القـوائم التـي     -المشكلة، فستبقى قائمة متلقي الرواتب من السلطة نفسها وكذا في منظمة وكالة الغوث              
السلطة نفسها، هكذا حسب تقريـر صـندوق النقـد          . تتقرر بقدر غير معروف على ايدي مؤيدي حماس       

االخير، لم تعد تثق باي وثيقة وكالة قانونية تصل من غزة، وعمليا يوجد جهاز القضاء في غزة تحـت                   
س، بينهم رجال قـوات     وباالجمال يتمتع بالمنح الخارجة االف اعضاء حما      . السيطرة الكاملة من حماس   

  .مسلحة يحتفظون بوظائف مدنية مزيفة لغرض التغطية
فقد طورت لنفسها مصادر دخل     . حماس لم تعد بحاجة إذن الى تهريب حقائب االموال النقدية في االنفاق           

محلية تنمو باستمرار، وال سيما في ظل استغالل المبالغ الهائلة التي تنقلها السلطة ومحافـل المـساعدة                 
ال توجد أي آلية ناجعة تمنع المنظمة من التمتع بهذا الـصندوق            . ولية الى القطاع بنية مساعدة سكانه     الد

  .الى أن تتقرر بجدية عرقلتها.  وحماس تأخذ-العالم يعطي . الوفير
   "معاريف"

  ٢٣/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  صواريخ القسام في الذكرى العشرية األولى إلطالقها .٥٢

  فى يوسف اللداويمصط. د
مضت عشر سنوات على أول صاروخِ قسام تطلقه كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة                

على مدينة أسديروت اإلسرائيلية، والتي أصبحت فيما بعد مدينـة أشـباح،    " حماس  " المقاومة اإلسالمية   
ينية بمئات الصواريخ، فطالت كـل مكـانٍ   لخلوها من سكانها وزوارها، بعد أن أمطرتها المقاومة الفلسط    

فيها، واستهدفت المستوطنين والمسؤولين العسكريين اإلسرائيليين الذين وفدوا إليها للتضامن معها، والتي            
هددت رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير دفاعها ورئيس أركان جيشها أكثر من مرة خـالل زيـاراتهم                

جئ، واالختباء خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي عرفت         إليها، وأجبرتهم على النزول إلى المال     
طريقها إلى العديد من المدن والمستوطنات اإلسرائيلية، ثم تطورت بعد ذلك لتأخذ أشكاالً عديدة، وتصبح               
قدراتها التدميرية أكثر، وقدرتها على اإلصابة أدق وأكبر، في ظل تنامي القدرات والخبرات العـسكرية               

ومة الفلسطينية، وفي ظل حالة التنافس الكبيرة بين األجنحة العسكرية لمختلف الفصائل الفلـسطينية،              للمقا
التي أصبحت تبتكر وسائل قتالية جديدة، وتطور ما لديها من صواريخ وقذائف، لتكون قدرتها التدميريـة      

  .أكبر، وأثرها العسكري والسياسي أبلغ
 استفاق سكان مدينة أسديروت على صـاروخٍ محلـي          ٢٠٠١ نيسان عام / ففي السادس عشر من أبريل      

الصنع يسقط في مدينتهم، فانتاب سكانها الرعب والخوف والهلع، وانـدفعوا جماعـات وفـرادى إلـى                 
المالجئ الحصينة التي تنتشر في أنحاء المدينة، اتقاَء الموت، وخوفاً من سقوط المزيد مـن الـصواريخ                 

أن المقاومة الفلسطينية المحاصرة ستتمكن من صـناعة آلتهـا القتاليـة         عليهم، ولم يكن يدور في خلدهم       
الجديدة بنفسها، وأنها ستمتلك وسائل قتالية محلية وبسيطة، ولكنها فتاكةٌ ومؤثرة، وستكون قـادرة علـى                
قلب المعادلة العسكرية مع الكيان الصهيوني، وتبديد حالة األمن التي تعيشها مستوطناته ومدنه في القلب               

األطراف معاً، وستخلق معه معادلة جديدة، قوامها تـوازن الرعـب، وأمـن المـستوطنات والمـدن                 و
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اإلسرائيلية مقابل أمن الفلسطينيين وسالمة مناطقهم، ورغم أن الجيش اإلسرائيلي وقادته كانوا يرفضون             
و واقعاً يومـاً بعـد      هذه المعادلة، وينكرون أثرها وفاعليتها، إال أنهم كانوا يدركون خطورتها، وأنها تغد           

آخر، وأن استمرار المقاومة في تطوير قدراتها القتالية الصاروخية، سيحد مـن قـدرة إسـرائيل علـى                
االستفراد بالفلسطينيين ومناطقهم، وسيجبرها على التفكير ملياً قبل أي عملية عسكرية لها في األراضـي               

  .الفسطينية
حديدية عمياء، ولكنهـا كانـت قـذائف ملتهبـة          " اسيرمو"كانت الصواريخ الفلسطينية في بداية عهدها       

ومتفجرة، تنطلق دون هدف محدد، وبال توجيه دقيق، ولكنها تعرف أن هدفها الكبير هـو االنتقـام مـن         
اإلسرائيليين، جيشاً ومستوطنين، الذين ال يتوانون عن استهداف الشعب الفلسطيني، وقتل خيرة أبنـاءه،              

ه، فكان ال بد لهذا الشعب العنيد من أن يبتكر طريقةً جديدة، غير العمليـات               واجتياح مدنه وقراه ومخيمات   
االستشهادية التي توقفت لتعذر وصول اإلستشهاديين إلى أهدافهم في عمق الكيان الصهيوني، وكان لهذه              

ان الصواريخ آثار عسكرية وسياسية كبيرة، وال يمكننا بحال أن نقلل من أثرها وفعلها، رغم أن البعض ك                
يطلق عليها صواريخ عبثية، أو ألعاب نارية صبيانية، ولكن الكيان اإلسرائيلية، قيادته وشعبه، لـم يكـن         
ينظر إليها على أنها مجرد ألعاب نارية، أو أنها مواسير حديدة ضالة ال تعـرف طريقهـا، بـل أحـس                     

وأوقفـت الكثيـر مـن      اإلسرائيليون بخطرها عليهم وعلى أمنهم، وأثرت كثيراً على حياتهم اليوميـة،            
مناشطهم، وأغلقت معاملهم ومصانعهم وورشهم، وأجبرتهم على النزول طويالً إلى المالجـئ، بـل إن               
المدن اإلسرائيلية التي استهدفتها صواريخ المقاومة أصبحت مدن أشباح، بعد أن هجرها سكانها، وتركها              

لتجارية واالقتصادية في المدن المستهدفة،     القاطنون فيها، وتسببت الصواريخ الفلسطينية في كساد الحياة ا        
فلم يعد فيها راغبون في الشراء واالمتالك، فانخفضت أسعار الشقق الـسكنية، والمحـالت التجاريـة،                
والمشاريع االنتاجية، ولجأ سكانها إلى مدنٍ إسرائيلية أكثر عمقاً، ظانين أنها سـتكون أكثـر أمنـاً، وأن                  

  .ون قاصرة عن الوصول إليها وتهديد سكانهاصواريخ المقاومة الفلسطينية ستك
صحيح أن الكيان الصهيوني لم يكن يقف مكتوف األيدي إزاء صواريخ المقاومة التي كانت تنطلق مـن                 
غزة، حتى في ظل أحلك الظروف األمنية التي كانت تعيشها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأنه كان ينتقم                

لمناطق التي تنطلق منها الصواريخ، وكان يالحـق مطلقيهـا،          إثر كل صاروخٍ يسقط عليهم من سكان ا       
ويقصفهم بقذائف دباباته، أو يقتفى بالطائرات آثارهم حتى يتمكن منهم ويطالهم بصواريخه، ولكن الجيش              
اإلسرائيلي رغم عملياته العسكرية المتكررة،  اجتياحاً وقصفاً واغتياالً، ورغم ماليين الـدوالرات التـي               

شروع القبة الفوالذية، إال أنه لم يتمكن من وضعِ حد لصواريخ المقاومة، واعترف أكثر من               أنفقها على م  
مرة بلسانِ أكثر من مسؤوٍل أمني وعسكري وسياسي، أن صواريخ المقاومة الفلـسطينية تهـدد أمنـه                 

كيانهم الداخلي، وتستهدف مشروعه االستراتيجي، وأنها تعرض مستقبل كيانه للخطر، وأنها تفقد مواطني             
ثقتهم في حكومتهم وجيشهم، وأنه ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لوقف إطالقها، ومنع تهديـدها للمـدن                 

  .والمستوطنات اإلسرائيلية
عشر سنوات مضت على صاروخ المقاومة الفلسطينية األول، وهو الصاروخ الذي أسس لمرحلة جهادية              

تعوض كثيراً تعذر مواصلة العمليات االستـشهادية،    جديدة، تختلف في شكلها عن المراحل التي سبقت، و        
فقد أدخلت الصواريخُ المقاومةَ الفلسطينية في مجابهة حقيقية وخطرة مع الكيـان الـصهيوني، وهـزت                
أركانه، وكشفت عن تمزق نسيجه، وعدم يقين مواطنيه في مستقبلهم فيه، وأشعرت فـصائل المقاومـة                

ته، فتسابقت في اقتناءه، وتنافست في تطويره، ثم تبارت في إطالقـه            الفلسطينية بأهمية هذا السالح وفعالي    
واستهداف مختلف المدن اإلسرائيلية به، وأدركت أنه ال قبل إلسرائيل، حكومةً وجيشاً وشعباً على تحمل               
نتائجه، وال الصبر على خسائره، وال التعامل مع مفاعيله، ولهذا ينبغي عدم التفريط به، أو التنازل عنه،                 

العمل على تحصين الشعب الفلسطيني كله بالمزيد منه، واستخدامه في الرد على كل عملية إسـرائيلية                و
ضد شعبنا الفلسطيني، إذ ال بد لهذا العدو أن يشعر باأللم الذي نشعر به، وأن يصاب بالفقد الذي يلحـق                    
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س ألعاباً نارية عبثية، وإنمـا  بنا، فهو ليس مجرد ماسورة حديدية، وال قذيفة نارية عمياء، وهو بالتأكيد لي 
هو وسيلة قتالية حقيقية تزعج اإلسرائيليين، وتكبدهم خسائر كبيرة، ليس في األرواح فحسب، بـل فـي                 

  .أصل اإليمان بمشروعهم االستيطاني في أرض فلسطين كلها
  ٢٢/٤/٢٠١١بيروت في 

  
  عودة الالجئين قبل الدولة .٥٣

  عبدالستار قاسم
كثيف البحث عن سبل لتقديم شيء ما زال مجهوالً للسلطة الفلسطينية، وذلك            تنشط إسرائيل وأميركا في ت    

كخطوة أو إشارة إلى تعبيد الطريق نحو إقامة كيان فلسطيني يسمونه دولة، ويسبق هذا التنشيط اجتمـاع                 
  .، والذي يمكن أن يعترف بدولة فلسطينية)سبتمبر(الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول 

ذا التنشيط باجتماع الحمعية العامة التي سبق أن اعترفت بحقوق فلـسطينية، وإنمـا عالقتـه              ال عالقة له  
فإسرائيل وأميركا تدركان أن معادلة الذل والخنـوع       . مباشرة بالتغيرات التي تحصل على الساحة العربية      

 مـصالح األمـة     في الساحة العربية أخذت تتغير، وأن تلك األنظمة التي كانت تتلقى األوامر وتنفذ لغير             
  .العربية تتهاوى، أو في طريقها إلى التهاوي

لذا تريد الدولتان استباق الحدث، وتقديم شيء قد يبرر للسلطة الفلسطينية المضي في التفاوض، والموافقة               
  .على الكيان الفلسطيني الهزيل، الذي سيعمل وكيالً أمنياً إلسرائيل

العودة وحق تقرير المصير، وأن كل تجاهل ألي مـن          هـنـاك ثـابتان فلسطينيان فـقـط، هما حـق       
هذين الثابتين يشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني، ومحاولة سافرة لتجاوز الحقـوق الوطنيـة الثابتـة                

عندما يعود  . إقامة الدولة ليست من الثوابت، وإنما هي عبارة عن حق تقرير المصير           . للشعب الفلسطيني 
 تقرير المصير لـشـعب فلـسـطين، فإن الشــعب سـيقرر لنـفـسه          الالجئون، ويتم اإلقرار بحق   

وبنفسه إذا كان يريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، أو االنضمام الى وحدة تجمعه مع دولـة أو                   
  .دول عربية أخرى

تكـون  لذا، من المهم أال يحاول أحد إضاعة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ببريق دولـة لـن           
وإذا كان للواليات المتحدة والدول األوروبية ان تصنع        . مستقلة، ولن تكون منفصلة عن األمن اإلسرائيلي      

 هـو   ٤٨سالماً، فإن االعتراف بحق الالجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم فـي األرض المحتلـة                
يع صالحيات السلطة الفلسطينية،    قد تنجح هذه الدول اآلن في إقناع بعض الفلسطينيين بفكرة توس          . المقدمة

، لكن هذا لن يقنع الشعب الفلـسطيني الـذي          ١٩٩٥وفق اتفاقية طابا لعام     ) أ(وتوسيع المناطق المصنفة    
  .يصر على كامل حقوقه

وإسرائيل تدرك تماماً أن ميزان القوى قد تغيـر، وأن          . من يبحث عن سالم، ال يهرب من االستحقاقات       
جت اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة قد تركناها خلفنا، وأن هناك بيئـة              البيئة السياسية التي أنت   

وما كان يصلح لبيئة سياسية سابقة، ال يصلح لبيئة سياسية       . سياسية جديدة تتبلور اآلن في المنطقة العربية      
بوالً اآلن، لن   جديدة، وما كان يمكن أن يكون مقبوالً في السابق، ليس مقبوالً اآلن، وما يمكن أن يكون مق                

  .يكون مقبوالً بعد عام
عبر سنين طويلة، لم تقتنع الواليات المتحدة بأن العرب ال يختلفون عن الشعوب األخرى، وأنهـم فـي                  

وعساها تقتنع اآلن بأن عليها احترام إرادة الشعوب بدالً من البحث عن أساليب التحايل              . النهاية سيثورون 
ؤكدون لها أن الفلسطينيين لن يعملوا وكالء إلسرائيل في الوقت الـذي            ولعل علماءها ي  . على هذه اإلرادة  

فمن الحكمة لمن يريد المستقبل، أال يبحث عن عناوين أهل          . تنبثق فيه األمة وهاماتها مرفوعة بعزة وإباء      
  .الماضي

  ٢٣/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
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  سبتمبر والدولة الفلسطينية .٥٤

  فايز رشيد
ح موضوع االعتراف بدولة فلسطينية على األراضي المحتلـة فـي عـام             تعتزم السلطة الفلسطينية طر   

إمكان اعتراف األمم المتحدة    . أيلول المقبل   /  من خالل الدورة الجديدة لألمم المتحدة في سبتمبر        ١٩٦٧،
ع بالدولة العتيدة، احتمال قائم، فباستثناء الواليات المتحدة، وبعض الدول الغربية، فإن أغلبية دول العالم م              

هذا االعتراف، إال إذا استطاعت الواليات المتحدة تعطيل هذه المسألة، بممارسـة الـضغط علـى دول                 
عديدة، للتصويت ضد هذه الخطوة، وهذا احتمال قائم أيضاً، أو بانتزاع قرار من مجلس األمن الـدولي،                 

  .يعطل بحث االعتراف بالدولة، في الجمعية العامة
ذا ما تم، فإنه سيصبح مرجعية جديدة للقضية الفلسطينية، وهـي األمـم             أن االعتراف إ  “ إسرائيل”تدرك  

وهـو  . المتحدة، وسيكون القرار الجديد داعماً لقرارات المنظمة الدولية األخرى عن القضية الفلسطينية             
في أراضي الضفة   “ اإلسرائيلية”من جهة أخرى سيعّد داعماً للحقوق الفلسطينية، إما باعتبار المستوطنات           

لغربية، غير شرعية، أو باعتبار القدس الشرقية جزءاً ال يتجزأ من األراضي المحتلـة، وكـذلك هـي                  ا
  .المستوطنات، في، وحول المدينة المقدسة، غير شرعية أيضاً

الصدور بالمعنى النظري، وهي إمكانيـة قائمـة        : األول: بالطبع، فإن القرار حول االعتراف، له جانبان      
المطلق جملة وتفصيالً   “ اإلسرائيلي”طبيق القرار عملياً، وهذا مستحيل، نتيجة للرفض        ت: مثلما قلنا، الثاني  

عامـة،  “ اإلسـرائيلي ”المختلفة، وفي الشارع    “ اإلسرائيلية”اآلن يدور جدل كبير في األوساط       . لتداعياته
ـ “ إسـرائيل ”تـسونامي ينتظـر     (وصفت هذا األمر ب     “ هآرتس”حول هذه المسألة، فمثالً، صحيفة       ي ف

من بعض  “ إسرائيلية”أن نتنياهو يدرس إمكانية سحب قوات       : وذكرت الصحيفة ) . أيلول المقبل / سبتمبر
األماكن في الضفة الغربية، ونقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية، ووفقاً لنفس الـصحيفة ومثلمـا                

ل تكتيكي لمشكلة استراتيجية،    إن هذا االقتراح هو ح    ”مقربة من نتنياهو،    “ إسرائيلية”تقول أيضاً مصادر    
  .“في العالم“ إسرائيل”وليس من شأنها وقف التسونامي السياسي ضد 

تتقاطع هذه المسألة، مع المبادرة السياسية التي قامـت بهـا شخـصيات سياسـية وعـسكرية وثقافيـة                   
ضات السياسية  ، ودعت نتنياهو إلى تقديم حلول ملموسة للفلسطينيين، من أجل استئناف المفاو           “إسرائيلية”

  .معهم
خطأ القيادة الفلسطينية من األساس توقيع اتفاقيات أوسلو التي وبالمعنى العملـي، اسـتبدلت بالمرجعيـة                

كـل  . المعتمدة على قرارات األمم المتحدة، حول القضية الفلسطينية، مرجعية جديدة شكلتها االتفاقيـات              
قضايا الوضع  ( تم تأجيلها لمرحلة ما يسمى ب        للمواقف من القضايا التي   “ إسرائيلي”ذلك في ظل وضوح     

 ١٩٦٧حق العودة، حدود عام     : ، وهي عملياً كلها قضايا متعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية مثل         )النهائي
تمتلك أجوبة واضحة عن كل هذه القضايا، عنوانها التنكر للحقـوق           “ إسرائيل”. والقدس والمياه وغيرها    

  .الوطنية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية أيضاً هو االستمرار في المفاوضات مع العدو الصهيوني، بالرغم مـن تعنـت               وخطأ  

هذه المفاوضات أوحت من الناحية العمليـة للمجتمـع         . ، ورفضها للحقوق الوطنية الفلسطينية      “إسرائيل”
قـضايا العالقـة    ، يسيرون على طريق التوصل إلى حلول لكافة ال        “اإلسرائيليين“الدولي بأن الفلسطينيين و   

  .على الفلسطينيين والعرب تزداد تعجيزاً وتعقيداً“ اإلسرائيلية”بينهم، مع أن الشروط 
عملياً، ورغم تفاؤل قيادة السلطة الفلسطينية، وبخاصة سالم فياض، بإمكانية قيام الدولة العتيـدة، خـالل            

  .اً على األرضالعام الحالي، فإن عقبات كثيرة تقف في طريق إقامة هذه الدولة، واقع
  ٢٣/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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  الثورات في الشرق األوسط من وجهة نظر إسرائيلية .٥٥
  هشام منّور

رغم تأثرها المباشر بما يحدث في العالم العربي من ثورات واحتجاجات، تظل الرؤية اإلسـرائيلية لمـا                 
  . ب في مصلحتها أوالً وأخيراًيجري حولها مشوبة بالتمنيات ومحاوالت التأثير الخفية بل وتوجيهه ليص

واللـواء  . عاموس يدلين ألقى في معهد واشنطن محاضرة حول األمن في الشرق األوسط ) احتياط(اللواء  
يدلين تقاعد مؤخراً بعد أن خدم في الجيش اإلسرائيلي فترة دامت أكثر من أربعين عاماً، شملت خـالل                  

  . رات العسكريةالسنوات الخمس الماضية منصب رئيس شعبة االستخبا
هو بال شك أهم حدث وقع في الشرق األوسـط منـذ            " الربيع العربي "على الرغم من أن     "يدلين رأى أنه    

ـ    --السبعينيات من القرن الماضي      .  إال أننا ال نفهم مساره حتـى اآلن        --) إسرائيل( وله أهمية كبرى ل
  ". في ليبياومن المبكر جداً التنبؤ بتبعات االنتخابات المصرية، أو الحرب 

ورأى يدلين أنه من أجل تقييم التبعات المترتبة عن الثورة التي تجتاح المنطقة، يجب أن نحلّل كل دولـة                   
وعلينا أن ال نفترض أن تأثير الدومينو سوف يترسخ، ألن كـل دولـة تواجـه تحـديات                  . على انفراد 

  . وانقسامات وسياقات تاريخية مختلفة
اسياً حول األفكار المفاهيمية للثورة، ومن المرجح أن يقوم كل من تنظـيم             وأكد يدلين أن هناك خالفاً أس     

ومع ذلك، فلعل التصور األكثر     . بأنه انتصار للثورة اإلسالمية   " الربيع العربي "وطهران بوصف   " القاعدة"
. دقة هو ذلك الذي تحمله الشعوب العربية والمتمثل بتطلعها إلى العدالة، والحريـة، ومـستقبل أفـضل                

طبيعة الحال، تحتاج الديمقراطية إلى بعض الوقت لكي تتطور، ويحق للعرب وضع خطـط لنمـاذج                وب
  . ديمقراطية تناسب تاريخ بالدهم الخاص وتقاليدها

ثورة بال قيادة، وال يزال العالم ينتظر ظهـور أولئـك القـادة الـذين               " الربيع العربي "وحتى اآلن، يبقى    
لكن " الربيع العربي "رة هنا إلى أن عدداً من البلدان قد انضمت إلى           ومن المهم اإلشا  . سيحددون مستقبلها 

  . ليس لديها الحماس للقيام بثورة فعلية
أوالً، . ويرى يدلين أنه من الناحية التاريخية، تحتوي ثورات سابقة على العديد من الدروس والتحـذيرات       

. ١٩٧٩، وإيران عـام     ١٩١٧ ، وروسيا عام  ١٧٨٩إن الثورات يمكن خطفها كما حدث في فرنسا عام          
  . ثورة مضادة" الربيع العربي"وبالتالي، يجب أن نكون حذرين أن ال تكون الموجة الثانية من

عـام  " ربيـع "فعلى الرغم مـن أن      . ثانياً، إن التغيير الجوهري قد يصبح ظاهراً فقط على المدى البعيد          
كار الليبرالية والوطنية التي ولدت من تلك        في أوروبا كان قد فشل على المدى القريب، إال أن األف           ١٩٤٨

  . الحركة قد أثرت في مسار التاريخ األوروبي طوال القرن العشرين
ثالثاً، إن تحليالتنا وتوقعاتنا يجب أن تأخذ في االعتبار رواية النفوذ الذي ال يمكن التنبؤ بـه حتـى اآلن                    

ى الرغم من أن الثورة التي بدأت عن طريـق          وعل. والذي تتمتع به وسائل اإلعالم االجتماعية والشاملة      
، تسمح بقيام اتصاالت سريعة بصورة يصعب تـصديقها وتـستطيع           "فيسبوك"موقع التواصل االجتماعي    

 أسرع بكثير من قابلية الحكومات على اتخاذ القرارات وتعبئة          --حشد الناس في الشوارع بأعداد كبيرة       
  . ا أن تقرر مصير الثورة إال أنها ليست ظاهرة يمكن وحده--قواتها 

ـ  . رابعاً، من المهم عدم الهلع     أن تبقى غير مبالية لعملية الديمقراطية التـي تـشجع          ) إسرائيل(ال يمكن ل
 - الحرية والعدالة وسيادة القانون والديمقراطيـة        -، على حد رأيه، أال وهي       )إسرائيل(تبني قيم تؤيدها    

وبما أنه نادر ما تدخل الدول الديمقراطيـة فـي          .  القريب حتى لو تبدو هذه التغييرات خطرة على المدى       
حروب مع بعضها البعض، تشكل عملية التحول الديمقراطي العربي بصورة عامة تطوراً إيجابياً للغايـة               

  ). إسرائيل(بالنسبة لـ
ويؤكد يدلين أن هناك عدداً من الفرص األخرى التي يمكن أن تكون لها أيضاً آثـار إيجابيـة بالنـسبة                    

ليست المشكلة األساسية في الشرق     ) إسرائيل(إلسرائيل منها أنه يتنامى اإلدراك في الشارع العربي بأن          
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وفي حين يواجه العالم العربي مشاكله الخاصة به، بدأ يرى أن العلل اإلقليمية لن تتوارى عـن                 . األوسط
  . ييناألنظار ببساطة، إذا ما تم فقط حل القضايا بين اإلسرائيليين والفلسطين

. أن تواصل دراسة النتائج األقل تفضيالً واالستعداد لهـا        ) إسرائيل(وبالرغم من هذه الفرص، يجب على       
وعلى الرغم من أن أي مـن       . إن األول من بين هذه التهديدات هو العودة إلى المواجهة العنيفة مع مصر            
لدفاع، يجب على إسـرائيل أن      البلدين ال يريد تجدد إراقة الدماء أو إعادة تخصيص الموارد ألغراض ا           

  . تقوم بدراسة هذه اإلمكانية لكي تبقى مستعدة
أطـول  ) إسـرائيل (هو التهديد الذي يشكله عدم االستقرار المحتمل في األردن التي تـشاركها             : والثاني
ومع ذلك، فقد أبدت ممالك المنطقة حتى اآلن، اهتماماً باحتياجات شعوبها، وصمدت أمام ضغط              . حدودها

  . ورةالث
أو " حزب اهللا "أن تكون حذرة أيضاً في استجاباتها الستفزازات إيران أو          ) إسرائيل(ويرى يدلين أن على     

، السيما إذا كانت هذه األعمال تهدف إلى تحويل االنتباه عن االضطرابات في مجتمع معين، مثل                "حماس"
  .لبنان أو غزة

على اتخـاذ إجـراءات،     ) إسرائيل( ما ُأجبرت    وبطبيعة الحال، البد من رسم خطوط في مكان ما، وإذا         
كما يجب عليها أن تواصل التخطيط على المدى الطويل، وتحافظ على           . ستحتاج أن تقود تحركاتها بحكمة    
  .الردع االستراتيجي القائم بالفعل

قد تظهر اآلن بأنها ال تشكل سوى قلق سطحي وسط األحداث التي تمر بها المنطقة،               ) إسرائيل(ورغم أن   
من وجهة نظر يدلين، فإنه يرى أنه يجب أال يتم السماح لهذه التطـورات أن تنـتقص مـن المـسألتين                     

  .طموحات إيران النووية، وعملية السالم في الشرق األوسط: اإلقليميتين األكثر إلحاحاً أال وهما
  ٢٢/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ؟"مفهوم االنفصـال"ماذا بقي من  .٥٦

  أنطوان شلحت
عن غزة وبعض أجزاء من شمال الضفة الغربية من جانب واحد، على الـرغم    " خطة االنفصال "تزال  ال  

" المفهـوم "من مرور أكثر من خمسة أعوام ونصف العام على تطبيقها، تثير جدال إسرائيليا ساخنًا بشأن                
  .نالذي وقف وراءها، وبشأن ما تبقى منه وربما ال يزال ذا صلة بما يحدث في الزمن الراه

بعنوان " معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية   "وقبل فترة وجيزة وقف في مركز هذا الجدل كتاب صدر عن            
أن االنفصال أدى   "، وخلص على نحو خاص إلى استنتاج مزدوج فحواه          " الحلم واندثاره  -خطة االنفصال "

في صـيف   (نان الثانية   من جهة، وأن حرب لب    " بصورة كبيرة )  الفلسطيني -اإلسرائيلي(إلى تفاقم النزاع    
إفـالس االنفـصال    "كانتا حـصيلة    ) ٢٠٠٩في شتاء   (في غزة   " الرصاص المصبوب "وعملية  ) ٢٠٠٦

  .، من جهة أخرى"األحادي الجانب بوصفه إستراتيجية فاعلة إلدارة الصراع
من جانب  وفي الحقيقة فإن اإلقرار بهذا اإلفالس كان قد شمل أيضا القوى السياسية التي أيّدت االنفصال                

، ورئيسه السابق إيهود أولمرت بمجّرد قيامه، عنـدما         "اخترعه"الذي  " كاديمـا"واحد، وفي مقدمها حزب     
عن جـدول األعمـال     ) أو خطة التجميـع  " (خطة االنطواء "كان رئيسا للحكومة، بإسقاط ما عرف باسم        

كونها لـم تحقـق     " أساسها   عقب الحرب على لبنان، وبالتخلي عن فكرة االنسحابات األحادية الجانب من          
ولمن نسي فإن هذه الخطة اعتبرت بمنزلة تكملة        !. ، بحسب الرواية اإلسرائيلية الرسمية    "األمن إلسرائيل 

، وكانت تنص على االنسحاب من معظم أجزاء الضفة الغربية، وإخالء المستوطنات            "خطة االنفصال "لـ  
ن المفترض أن تقـوم الحكومـة اإلسـرائيلية،         بموجب هذه الخطة كان م    (الواقعة شرقي الجدار الفاصل     

بصورة أحادية الجانب، بتجميع المستوطنين اليهود المنتشرين في المستوطنات القائمة في قلـب الـضفة               
الغربية ونقلهم للسكنى في المستوطنات القائمة داخل الكتل االستيطانية المنتشرة في مناطق قريبة أكثـر               
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وقد جرى الحديث على كتل معاليه أدومـيم        . ا لمسار الجدار الفاصل   ، طبق ١٩٦٧من حدود ما قبل العام      
وبناء على الخطة فإن إسرائيل تواصل السيطرة على سبعة بالمئة من أراضي            . وأريئيل وغوش عتصيون  

  ).الضفة الغربية
 أعلـن أحـد     ٢٠٠٩وفي مناسبة ذكرى مرور أربعة أعوام على تفكيك مستوطنات قطاع غزة في العام              

ب العمل، وهو بنيامين بن إليعازر، وزير الدفاع األسبق، أن االنفصال عن غزة مـن جانـب          أقطاب حز 
واحد، والذي اندرج حزبه في عداد المؤيدين له، كان خطأ كبيرا ينبغي عدم تكراره، وذلك بسبب الفـشل    

ه األخيرة  تظاهر هذ "في إيجاد أنموذج يمكنه إغواء اآلخرين بالتوصل إلى تسوية مع إسرائيل، عن طريق              
  .على حّد قوله" باستعدادها ألن تهدم مستوطنات أقامتها بنفسهـا

أّما رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو فأعلن في الذكرى نفسها أن تفكيك مستوطنات اسـتعمارية               
" اتفــاق "إسرائيلية من جانب واحد هو خطـأ فادح ومريـع ولن يتكّرر، مؤكدا مرة أخرى تمسكه بـ                

 اعتراف فلسطيني حقيقي ال يرّد بإسرائيل دولـة         -األول: ع الجانب الفلسطيني يقف في صلبه شرطان      م
 اعتماد تدابير أمنية يمكن ضمان استمراريتها وفرضها، وذلك من خالل نـزع حقيقـي               -يهودية؛ الثاني 

  .للسالح في األراضي التي تنسحب إسرائيل منها
لدى تطبيقها، فإن البروفسور    " خطة االنفصال "ي شأن أهداف    وعلى الرغم من التصريحات المتضاربة ف     

معهد دراسـات   "زكي شالوم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بن غوريون في بئر السبع، والباحث في               
في جامعة تل أبيب، يقّدر بأن هذه الخطة سعت باألساس وعلى نحـو علنـي ألن تكـون                  " األمن القومي 

ود دائمة إلسرائيل، باعتبار ذلك عملية حاسمة تمّهد األجـواء لتـسوية            مرحلة أولى في طريق رسم حد     
وبرأيه فإن االعتقاد آنذاك تمثل في أن خطوة من هذا القبيل كان من شأنها              .  فلسطينية شاملة  -إسرائيلية  

 أن تبّين لسكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية والعالم أجمع أن الزعامة اإلسرائيلية الحاكمة عازمة علـى              
، كدولة  )١٩٦٧حرب حزيران   " (األيام الستة "الذي تعيش فيه إسرائيل منذ حرب       " الواقع الالمعقول "إنهاء  

كما قال رئيس الحكومة األسبق أريئيل شارون في        (فإسرائيل  . ليست لها خطوط حدود دائمة ومتفق عليها      
، والذي تحدث   ٢٠٠٣لعام  خطابه ضمن مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة واألمن القومي في إسرائيل ا           

برسم خطوط حدودية تضمن استمرار هويتها كدولة يهوديـة         "ملزمة  ) فيه ألول مرة عن خطة االنفصال     
  ".وديمقراطية

فضال عن ذلك فإن الخطة انطوت، وفق قراءة شالوم، على رسالة ضمنية استهدفت تقويض القناعة التي                
إلسرائيلي، بما في ذلك اليمين واليـسار، ولـدى     سادت ألعوام طوال لدى أوساط عريضة في الجمهور ا        

الزعامة القومية، وكان مفادها أن االستيطان اليهودي أوجد في المناطق الفلسطينية وقـائع غيـر قابلـة                 
للنكوص على الصعيدين اإلقليمي والسياسي، ما يعني أن حّيز المناورة المتاح أمـام أي حكومـة فـي                  

 أو اليسار، هو حيز مقلص جدا في كـل مـا يتعلـق بـدفع تـسوية                  إسرائيل، سواء كانت بقيادة اليمين    
وكانت الفرضية تقول إن أي تسوية تفضي إلى قيام دولة فلـسطينية سـوف              .  فلسطينية قدما  -إسرائيلية

تتطلب إخالء واسعا لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بما يتيح إقامة دولة فلسطينية ذات تواصـل                
  .ئمإقليمي مال/ جغرافي

كذلك كانت هناك رسالة ضمنية أخرى تهدف إلى التوضيح أن القيادة اإلسرائيلية، وإذا ما كانت راغبـة                 
حقا في إخالء مستوطنين، فإنها تعرف كيف يتعين عليها أن تستعد لمثل هذه المهمة الـشائكة، وتعـرف                  

وع فيه قد نشأ فـي الـضفة        ومعنى ذلك أن التقدير القائل بأن واقعا ال رج        . أيضا كيف تنجزها كما يجب    
وعليه فإنه منذ أن نفذت خطة االنفـصال أصـبحت عالمـة            . الغربية هو تقدير ال يستند إلى أي أساس       

كمـا أنـه بـات      . استفهام كبرى تخّيم على االستيطان اليهودي في أي مكان يقع شرقي الخط األخضر            
أمـام اإلخـالء، وأن   " محـصنا "عد  واضحا منذ ذلك الوقت أن أي استيطان في األراضي الفلسطينية لم ي           

الذي ضّم مستوطنات قطـاع     " (غوش قطيف "حكومة إسرائيلية قادرة على إخالء تجمع استيطاني بحجم         
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ستكون قادرة أيضا على إخالء مستوطنين بحجم أوسع وأشمل، فتلك مسألة تتعلق بالتـصميم فـي                ) غزة
  .ذا القبيل في جهة أخرىجهة، وبتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ مهمة من ه

يديعوت "على الضد من ذلك، فإن سيفر بلوتسكر، أحد كبار المعلقين االقتصاديين والسياسيين في صحيفة               
، يعتقد أن شارون بوصفه أبا روحيا وعمليا لمفهوم االنفصال من جانب واحد كان مدركًا على                "أحرونوت

المناطق المحتلة قد حسمت منذ ذلك الوقـت لمـصلحة          نحو جّيد أن الخالفات بين اإلسرائيليين في شأن         
المستوطنين، ولذا فإنه بواسطة إبراز الصعوبة الكبيرة التي واجهت عمليـة إجـالء بـضعة آالف مـن           

أظهر للعالم كله الصعوبات األكبـر التـي مـن          " خطة االنفصال "المستوطنين في قطاع غزة في إطار       
ملية إجالء تشمل أعدادا تفوق عدد أولئك المستوطنين بعـشرين          المتوقع مواجهتها في حال اإلقدام على ع      

  ).يقصد المستوطنين في الضفة الغربية(ضعفًا 
ال شك في أن معظم اإلسرائيليين على استعداد في الوقت الحالي للتسليم بإقامة دولة فلسطينية               : وتابع قائالً 

ثيرا عن السلطة الفلسطينية الحالية، سواء      إلى جانب إسرائيل، غير أن الدولة التي يقصدونها ال تختلف ك          
ولعل أكثر ما يدل على هذا القصد هـو أن          . من الناحية الجغرافية، أو من الناحيتين السياسية والعسكرية       

 ألف مـستوطن مـن      ٢٠٠ -١٥٠أقلية من بين اإلسرائيليين وفقًا الستطالعات الرأي العام تؤيد إجالء           
 وانسحاب الجيش اإلسرائيلي من قواعده العسكرية في غـور األردن،           ،)الضفة الغربية (يهودا والسامرة   

إلى بلد يـستوعب مئـات اآلالف مـن         ) المحتلة(وإقامة خط حدودي جديد في القدس، وتحويل المناطق         
  .الالجئين الفلسطينيين وخصوصا من مخيمات لبنان

  .أي منهما يعتبر األقرب إلى الصواب؟: يبقى السؤال
 الحديث عن مفهوم االنفصال في السياق اإلسرائيلي عامة تظل هناك أمور أكثر أهميـة               يبدو لي أنه لدى   

من اإلجابة عن هذا السؤال الذي يعتبر مفتوحا أو مطروحا على المستقبل، ولعّل في مقـدمها أن فـوز                   
خـر  بنيامين نتنياهو وحزبه وسائر أحزاب اليمين المتطّرف في إسرائيل بأكثرية مقاعد الكنيـست فـي آ            

، وتشكيل الحكومة اليمينية الحالية، لم يكونا تعبيرا عن سقوط فكـرة االنفـصال    )٢٠٠٩(انتخابات عامة   
فحسب، وإنما أيضا عن عدم جهوزية الجمهور اإلسرائيلي، في معظمـه، لعملية تسوية مع الفلسطينيين               

  .تكون مقرونة بانسحاب آخر من مناطق محتلة وبتفكيك مزيد من المستوطنات
ال بّد من اإلشارة أيضا إلى أن خطة االنفصال عن غزة تحديدا عادت مؤخرا إلى صدارة الجـدل فـي                    و

 يناير المصرية، ورأى إلياكيم هعتسني، عـضو        ٢٥ضوء االنتفاضات العربية وخصوصا في إثر ثورة        
فاقمت بسبب  الكنيست السابق وأحد زعماء المستوطنين في الخليل، أن مشكالت إسرائيل مع قطاع غزة ت             

  .خطة االنفصال
وأضاف أن االنطباع األولي المتكّون بشأن خطاب الثوار في مصر والذي يؤكد أنه خطاب نظيف مـن                 
كراهية إسرائيل هو انطباع غير دقيق مطلقًا، ذلك بأن متظاهرين كثيرين شددوا على أنه عندما يـصبح                 

ر إسرائيل، فضالً عن أن زعـيم اإلخـوان         الشعب المصري حرا فإنه سيقوم بتحرير الفلسطينيين وبتدمي       
وال شك فـي أن احتمـال   . في غزة" حماس"المسلمين يؤيد إلغاء اتفاق السالم مع إسرائيل، ويدعم سلطة  

في غزة ينطوي على خطر شديد بالنسبة إلسـرائيل،         " حماستان"تحّول مصر إلى ظهير لوجيستي لكيان       
 رابين وأريئيل شارون بادرا إلـى إقامـة مـستوطنات           ويمكن القول إن رئيسي الحكومة السابقين إسحق      

وبرأيه فإن إسرائيل مطالبة اآلن أكثـر       . يهودية في قطاع غزة بهدف منع حدوث سيناريو من هذا القبيل          
من أي وقت مضى أن تصوغ إستراتيجيا جديدة في مواجهة مثل هذا التهديد، لكن قبل ذلك يتعين علـى                   

ترف بأن خطة االنفصال عن غزة وتفكيك المستوطنات اليهوديـة فيهـا            الزعامة اإلسرائيلية كلها أن تع    
في العالم ال تزال وحيدة، ووراء ما نجم عن ذلـك           " إرهابية"كانت السبب المباشر وراء إقامة أول دولة        

؛ تقرير لجنة غولدستون؛    "الرصاص المصبوب "إطالق الصواريخ على بلدات إسرائيلية؛ عملية       : كله وهو 
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رعية عن إسرائيل في العالم؛ قوافل السفن إلى غزة واندالع حرب باردة بـين إسـرائيل                حملة نزع الش  
  .وتركيا

أّما إفرايم سنيـه، العميد في االحتياط والوزير السابق، فرأى أن على إسرائيل إعـادة احـتالل محـور                  
مر في اتبـاع    فيالدلفي الذي انسحبت منه في إطار خطة االنفصال، ذلك بأن مصر ما بعد الثورة لن تست               

السياسة التي كان الرئيس السابق حسني مبارك يتبعها إزاء إسرائيل، كما أنها ستحسن عالقاتها مع سلطة                
في غزة، وبناء على ذلك فإن المقاربة التي تتعامل مع إسرائيل باعتبارها خطـرا إسـتراتيجيا                " حماس"

م تقدم إسرائيل حاالً وسـريعا علـى إنهـاء          لكن سنيه، خالفًا لهعتسني، أكد كذلك أنه إذا ل        . سوف تتعّزز 
النزاع مع الفلسطينيين بواسطة اتفاق سالم نهائي فإنها ستغدو معزولة دوليا في وضع إقليمي أصـبحت                

  .فيه بحاجة ماسة إلى أصدقاء
  "]المشهد اإلسرائيلي"نُشر في [

  ١٩/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  :كاريكاتير .٥٧
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