
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   تونس عرفات منعباس يفشل باستالم أرشيف: الشرق القطرية
  مبادرة اردنية لرعاية مصالحة فلسطينية..  زار عمان سرااس حم منوفد": المستقبل العربي"

  "إسرائيل "أبرز المفسدين يضعون أموالهم في بنوك: رفيق النتشة
  الجيش اإلسرائيلي يطلب نصف مليار دوالر إضافيا لتحصين المواطنين من حرب كيماوية

  لتهويد كل القدس" ٢٠ - ٢٠"مخطط خطيب المسجد األقصى  يحذر من 
 مجموعات طالبية مصرية تعلن إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية

مقتل مستوطن صهيوني
وإصابة خمسة آخرين قرب 

  نابلس
 ٣ص... 
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            ٢ ص                                     ٢١٢٥:         العدد       ٢٤/٤/٢٠١١ االحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  سنعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة قريباً جداً: عباس.٢
 ٦    تونست من عرفاعباس يفشل باستالم أرشيف: الشرق القطرية.٣
 ٦   عن حق العودةإلى التخلي السلطة سترفض أي خطة أميركية لعملية السالم تستند : شعث.٤
 ٧   "إسرائيل "أبرز المفسدين يضعون أموالهم في بنوك: رفيق النتشة.٥
 ٧  ١٩٤٨سطينية ثالثة في ذكرى نكبة دعوات النتفاضة فل.٦
 ٨  لتفعيل قضية األسرى" إستراتيجية موحدة"وزارة األسرى في غزة  تدعو لـ .٧
 ٨   مبادرة أوباما تصفية للحقوق الفلسطينية: محللون سياسيون.٨
 ٩  جهاز بال وظيفة في وطن مستباح"..  الوطنياألمن": تقرير.٩

    
    :المقاومة

١٠  مبادرة اردنية لرعاية مصالحة فلسطينية..  زار عمان سرااس حم منوفد": المستقبل العربي".١٠
١٠   مشقما يجري في سوريا شأن داخلي ولن يتم نقل القيادة من د: حماس.١١
١٠   بشأن شاليط منذ أشهر"إسرائيل"لم تجر أي اتصاالت مع : الزهار.١٢
١١    ينتقدان مبادرة أوباما الجديدة للسالم جبهة النضال الشعبيحزب الشعب الفلسطيني و.١٣
١١  سرائيل على استمرار جرائمهاإلع يشجت" غولدستون"واشنطن بإسقاط  مطالبة :الديمقراطية.١٤
١١   " حق العودة"خطة أوباما ناقوس خطر يهدد : دائرة الالجئين في حماس.١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  لفلسطينية على محاربة حماسويحض السلطة ايدعو إلقامة دولة فلسطينية فلنائي .١٦
١٢   !هل يرضخ نتنياهو للضغوطات بغية تحقيق السالم؟: تقرير.١٧
١٢    "إسرائيل"األزمة في سوريا تثير حيرة : "واشنطن بوست".١٨
١٣  ار دوالر إضافيا لتحصين المواطنين من حرب كيماويةالجيش اإلسرائيلي يطلب نصف ملي.١٩
١٣  عزلة سياسية ومقاطعة اقتصادية بعد اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينل تستعد "إسرائيل".٢٠
١٤   إطالق الصواريخ عليهاعلى الحدود مع غزة لعرقلة" غابة أمنية" تقيم "إسرائيل: "معاريف.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٤  لتهويد كل القدس" ٢٠ - ٢٠"مخطط خطيب المسجد األقصى  يحذر من .٢٢
١٥   المسجد األقصى حذر من تصاعد خطر الحفريات أسفل يمنظمة التحرير تقرير ل.٢٣
١٥  حسن خاطر يدعو لتحرك فلسطيني ودولي عاجل إلنقاذ القدس من التهويد. د.٢٤
١٦  تعزيزا للوجود الفلسطيني" األقصى"آالف األطفال يحيون مهرجانًا داخل .٢٥
١٦  نماركي لالجئينابتمويل المجلس الد "البرج الشمالي" مخيم مشروع للمسنين في.٢٦
١٦  "سبت النور"االحتالل يعتدي على فلسطينيين أثناء توجههم إلى كنيسة القيامة إلحياء .٢٧
١٧  العثور على جثة فلسطيني مقتولًا في هولندا.٢٨
١٧   منذ ثالثة أيام احتجاجا على عدم توفير العالج لهأسير فلسطيني يضرب عن الطعام.٢٩
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   : األردن
١٧   "اغتصاب فلسطين" مهرجان اءلغبإونروا األقرار   األردنيين تستنكرالمهندسيننقابة .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨  عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينيةوزير الخارجية المصري يدعو إلى .٣١
١٨   مجموعات طالبية مصرية تعلن إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية.٣٢
١٨    "إسرائيل"ـ مبارك حمى صفقة تصدير الغاز ل: نيويورك تايمز.٣٣
١٩   أسيراً عربياً بسجون االحتالل يدفعون ضريبة حبهم لفلسطين٤٣: تقرير.٣٤
٢٠  لألسرى الفلسطينيين" العاري"الجامعة تندد بالتفتيش .٣٥
٢٠  "مرمرة"أتراك يطالبون بالقبض على مرتكبي مجزرة .٣٦
٢٠   طائرة السادات"إسرائيل"تنفي عالقتها بشراء " مصر للطيران".٣٧
   

   :دولي
٢٠  فرص نجاح مبادرة قد تقوم بها واشنطن أقرب إلى الصفر: دبلوماسي أميركي سابق.٣٨
    

    :تقارير
٢١   سورية ومصر نموذجاً: طيةالتوظيف اإلسرائيلي لالضطرابات الشرق أوس.٣٩
٢٣   تجسيد البيئة في المرحلة ما بعد مبارك.. تحديات مصر طويلة األمد.٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  نقوال ناصر... المقاومة السلمية محاصرة ايضا.٤١
٣٠  عريب الرنتاوي... وال باسم شعبها.. نليس باسم فلسطي.٤٢
٣١  محمد خّروب... مستقلة؟.. َأقُلْتُْم دولة فلسطينية.٤٣
٣٢  ابراهيم البحراوي... مصر في التوقعات اإلسرائيلية.٤٤
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  ن صهيوني وإصابة خمسة آخرين قرب نابلس مستوطمقتل .١

 مقتل   عن مصادر عبرية أعلنت  ، أن   نابلس من   ٢٤/٤/٢٠١١،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية     ذكرت
مستوطن وإصابة خمسة آخرين بجراح وصفت ما بين متوسطة وخطيرة جـراء إطـالق نـار علـى                  

وقالـت   .س بالضفة الغربية المحتلة   مستوطنين كانوا يحاولون الوصول إلى ضريح يوسف في مدينة نابل         
 مستوطنا من اليهود المتزمتين     ١٥العبرية على موقعها االلكتروني إن حوالي       " يديعوت أحرنوت "صحيفة  

دخلوا صباح اليوم األحد بمركباتهم الخاصة إلى ضريح يوسف لتأدية طقوس دينية دون تنسيق مسبق مع                
  .الجيش اإلسرائيلي

 ٤يين أطلقوا النار على سيارات المـستوطنين ممـا أدى إلـى إصـابة               وأوضحت بأن مسلحين فلسطين   
مستوطنين كانوا بإحدى السيارات، ثم الذ المستوطنون بالفرار ووصلوا إلى حاجز حوارة جنوب نابلس،              
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ووصـفت   .في بتاح تكفا  " بيلينسون"حيث جرى نقلهم على وجه السرعة على متن مروحية إلى مستشفى            
  . حالة أحد الجرحى بالخطيرة، واألخر بالمتوسطة، والباقي طفيفةمصادر طبية إسرائيلية

في نابلس أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت مدينة نابلس، وانتشرت فـي              ) صفا(وأفاد مراسل   
  .محيط العملية بكثافة، وشرعت بأعمال التمشيط بحثا عن مطلقي النار

ألثناء بكثافة امتدادا من شارع القدس إلـى شـارع          وأضاف مراسلنا أن قوات االحتالل تنتشر في هذه ا        
عمان، مشيرا إلى أن قوات االحتالل شددت من إجراءاتها على حاجزي حوارة وبيت فوريـك جنـوب                 

  .نابلس
ودارت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في المناطق الشرقية لمدينة نابلس، حيث شـرع الـشبان                

  .ةوطلبة المدارس برشق القوات بالحجار
وأعلنت مديرية تربية نابلس تعليق الدوام في المدارس المحيطة بقبر يوسف نظراً للخطورة المحدقة بهم               

  .نظرا للتواجد المكثف بنابلس
ان "ذكـرت    االذاعة العبريـة الرسـمية    ، أن   رام اهللا  من   ٢٤/٤/٢٠١١،  وكالة سما اإلخبارية   وأضافت

الليلة الماضية قرب نابلس على     " ضريح سيدنا يوسف  "الحديث يدور عن يهود تسللوا الى ما يعرف باسم          
  ".متن عدة سيارات دون الحصول على إذن مسبق بذلك من سلطات جيش االحتالل

من جهته قال محافظ نابلس جبريل البكري ان دورية امن فلسطينية هي التي اطلقت النار صوب سـيارة                  
م مؤكدا ان ما حدث ليست عملية فدائيـة ولكـن           المستوطنين بعد اطالقها نيران تحذيرية في البداية تجاه       

خطأ نتيجة عدم التنسيق في دخول المنطقة حيث يمنع منعا تاما دخول اي شـخص الـى المنطقـة دون                    
يجري االن التحقيق مع رجال االمن الفلـسطينيين        " وتابع   .تنسيق بين االمن الفلسطيني وجيش االحتالل     
  ."في المنطقة حول طبيعة الحادث وتفاصيله

  
  سنعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة قريباً جداً: عباس .٢

أكد الرئيس محمود عباس من على متن الطائرة الرئاسية انه سيتم اإلعالن عن  :عبد الرؤوف أرناؤوط
لكن إذا ما اتفقنا في غزة فستنتهي هذه الحكومة وتأتي "الحكومة الجديدة قريباً جداً، غير انه أضاف 

نستطيع إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تسيير أعمال ألشهر طويلة ألن هذا حكومة أخرى ولكن ال 
  ".مخالف للقانون
إلى ان باإلمكان التوصل الى اتفاق مع اإلسرائيليين في غضون " األيام"في حديث لـ  وأشار عباس

ن  مع تبادل لألراضي، وا١٩٦٧أسبوع، على أن تبدأ المفاوضات على أساس ثالثة مبادئ وهي حدود 
المفاوضات ال تحتاج "وقال . يكون األمن بيد طرف ثالث ضمن وقت محدود وان يتم وقف االستيطان

أكثر من أسبوع، ألن كل شيء مدروس وتم بحث كل القضايا وتم تقديم المواقف مكتوبة، وبالتالي فان 
  ".الكرة اآلن هي في الملعبين األميركي واإلسرائيلي

ة الفلسطينية سيعقد في شهر أيلول المقبل من اجل اتخاذ القرار بعد ان اجتماعاً للقياد وأعلن عباس
نريد الذهاب الى األمم المتحدة متوافقين "اجتماعات الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وفيما نوه الى انه 

اذا ما تم االعتراف بالدولة تصبح دولة معتدى عليها، وان كل أراضي هذه " فانه قال" وليس متصارعين
  ".دولة محتلة او بعض أراضيها محتلة، وبالتالي هي المجتمع الدولي تطالب بإزالة االحتاللال

  :وفيما يلي نص الحديث الذي جرى مع الرئيس على متن الطائرة الرئاسية من باريس الى عمان
  متى سيتم اإلعالن عن الحكومة الجديدة؟" : األيام"

 نعطي بادرة حسن نية لمبادرتنا في غزة ولكن يبدو أن قريباً جداً، لقد أجلناها من أجل أن : عباس
الجواب حتى اآلن غير موجود، وبالتالي ال يمكننا ان نبقى بدون حكومة إلى األبد، ولكن اذا ما اتفقنا في 
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غزة فستنتهي هذه الحكومة وتأتي حكومة أخرى، ولكن ال نستطيع إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تسيير 
  .ة ألن هذا مخالف جداً للقانونأعمال ألشهر طويل

فيما يتعلق باستحقاق أيلول، اجتمعت مع الرئيس الفرنسي ساركوزي واتفقتما سوياً على تكثيف " : األيام"
  العمل في شهر حزيران؟

للمانحين ولكنه لن يقتصر على الجانب االقتصادي " ٢باريس "سيعقد في شهر حزيران مؤتمر : عباس
  .نب السياسي ولن يكون مؤتمراً ضيقاً وإنما مؤتمراً موسعاًوإنما أيضاً سيبحث الجا

متحدون من "يقال إن ليس باإلمكان التوجه مباشرة الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار " : األيام"
وانما يتوجب التوجه بداية الى مجلس األمن الدولي ومن ثم الى الجمعية العمومية في حال " اجل السالم

  ؟)توفي(وجود 
من السابق ألوانه الحديث عن هذه التفاصيل، نحن اآلن نفكر بالطريقة، فأوالً نحن نرغب بالتوجه : عباس

هذه هي فكرتنا وسنذهب على هذا ..الى األمم المتحدة ونحن متوافقون مع الكل وليس متصادمين مع أحد
  .قية مع اآلخريناألساس، ولذلك نحن نعمل على بلورة أفكار ال تبدو تصادمية وإنما تواف

المستشارون القانونيون السابقون في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أصدروا عدة دراسات فحواها ": األيام"
  أن االعتراف بالدولة في األمم المتحدة ال يعني شيئاً على األرض؟

مة رقمه  من خالل قرار في الجمعية العا١٩٤٧نحن نرد عليهم بأنه اعترف باسرائيل في عام : الرئيس
، وقد أقاموا الدولة، فلماذا ال يجوز لنا ان نقوم باألمر ذاته، ثم انه عندما نذهب الى األمم المتحدة ١٨١

فكيف يمكن تسمية ذلك عمالً أحادياً، العمل األحادي هو أن أعلن أنا لوحدي، ولكن أنا ال أريد أن أعلن 
ياً، وبالتالي فان ما يروجونه خداع مثل االدعاء بأننا لوحدي وإنما أريد أن يكون إعالناً دولياً، اتفاقاً دول

  .نقوم بعمل أحادي او أننا نضع شروطاً مسبقة
 ومن ثم القول ان دولة ١٩٦٧هل احد السيناريوهات هو طلب االعتراف بالدولة في حدود ": األيام"

  تيطانها ألراضيها؟تعتدي على دولة، أي دولة إسرائيل تعتدي على دولة فلسطين من خالل احتاللها واس
إذا ما تم االعتراف بالدولة تصبح دولة معتدى عليها وان كل أراضي هذه الدولة محتلة او : الرئيس

  .بعض أراضيها محتلة، وبالتالي هي تطالب المجتمع الدولي بإزالة االحتالل
  عندها فان نهج التعامل مع األمور سيختلف كلياً عما هو عليه اآلن؟": األيام"

  .هذا ممكن، ولكن كما قلت لك فإننا حتى اآلن لم نبلور أفكاراً نهائية من أجل تقديمها: عباس
  اجتماع القيادة الفلسطينية في أيلول هل يأتي بعد اجتماعات الجمعية العمومية لألمم المتحدة؟": األيام"

  .تتخذ قرارهانعم، االجتماع سيعقد بعد ان نصل او ال نصل الى نتائج حيث ستجتمع القيادة و: عباس
لو بدأت المفاوضات في شهر حزيران هل تعتقد انه سيكون من الممكن التوصل الى اتفاق في " : األيام"

  شهر أيلول وهو موعد التوصل إلى اتفاق؟
المفاوضات ال تحتاج أكثر من أسبوع، ألن كل شيء مدروس وتم بحث كل القضايا وتم تقديم : عباس

  . الكرة اآلن هي في الملعبين األميركي واإلسرائيليالمواقف مكتوبة، وبالتالي فان
  يقال إن الجانب األميركي يعد خطوطاً عامة للحل فهل تم التشاور معكم بهذا الشأن؟" : األيام"

  ).معايير(لم نسمع عن خطوط عامة : عباس
  ما الذي تطلبه أنت من األميركيين؟": األيام"

 مع تبادل لألراضي وان يكون ١٩٦٧ا هم عليه وهو حدود أنا أطلب منهم الكالم الذي وافقو: عباس
لنتفق على هذه القضايا الثالث حتى ..األمن بيد طرف ثالث ضمن وقت محدود، وأن يتم وقف االستيطان

-الفرنسي-هذه النقاط الثالث منصوص عليها في البيان الثالثي البريطاني. ندخل للمفاوضات مباشرة
  .األلماني

  أن اللجنة الرباعية مشلولة؟هل ترى ": األيام"
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 آذار ١٥ال ندري إذا ما كانت مشلولة أم ال، ولكن على األقل كان هناك اجتماعان، األول في : عباس
وقاموا بتأجيله والثاني في الخامس عشر من نيسان وأيضاً قام األميركيون بتأجيله، وال يوجد موعد محدد 

  .النعقاد اجتماع اللجنة
  ..لون إسرائيليون إن نتنياهو قد يتقدم ببعض خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين يقول مسؤو": األيام"

أوالً إنها ليست مطلبنا، لقد جاءت من قبل اوباما نفسه الذي طلب من نتنياهو ان يقدم للفلسطينيين : عباس
 الخطوات، بعض الخطوات نسميها خطوات بناء ثقة ولكننا لم نرد ان يتم تحويل العملية برمتها الى هذه

ولكن بعد ان أوضحوا ان هذا أمر مختلف قلنا حسناً ليقوموا بها، ولكن عندما عادوا إلى نتنياهو رفضها 
إذا ما أراد نتنياهو تنفيذ هكذا خطوات فان بإمكانه ذلك، ولكنها منفصلة عن العملية ..من األلف إلى الياء 

  .السياسية والمفاوضات، وهي ال تستبدل العملية السياسية
 ٢٤/٤/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
   تونس عرفات منعباس يفشل باستالم أرشيف: الشرق القطرية .٣

أخفق عباس الفلسطيني محمود عباس بالحصول على موافقة تونسية على  :شاكر الجوهري-عمان
 خالل اللقاء األخير الذي عقده في العاصمة التونسية أواخر. استعادة أرشيف سلفه الراحل ياسر عرفات

  .األسبوع الماضي مع الباجي قائد السبسي رئيس وزراء تونس
إن عباس طلب من رئيس الوزراء التونسي استعادة أرشيف " "الشرق"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

  .غير أن السبسي لم يتخذ قراراً بذلك بعد. عرفات
سة شرطية تونسية على الذي فرض حرا. وتبدي مصادر فلسطينية مخاوفها من أن يكون زين العابدين

  .قد صور وباع نسخاً منه إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية. األرشيف
واشترط زين العابدين على عباس استالم أرشيف عرفات من قبل لجنة مشكلة من اللجنتين التنفيذية 

  ".فتح"والمركزية لحركة . لمنظمة التحرير
. تقول المصادر إنه التقى فاروق القدومي. باس مع السبسيالذي عقده ع. وإلى جانب اللقاء البرتوكولي

تم خاللها وضعه من قبل عباس في صورة تحرك الرئيس الحالي في عدد من الدول األوروبية بدًءا 
  .وسعياً للحصول على اعتراف هذه الدولة بالدولة الفلسطينية في حال إعالنها. بفرنسا

  ٢٤/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  سترفض أي خطة أميركية لعملية السالم تستند إلى التخلي عن حق العودةالسلطة : شعث .٤

نبيل شـعث فـي بيـان       ” فتح“قال عضو اللجنة المركزية لحركة      : عالء المشهراوي، عبد الرحيم حسين    
أصدره في رام اهللا إن السلطة الوطنية الفلسطينية تتطلع إلى اعتراف الواليات المتحدة بالدولة الفلسطينية               

  .١٩٦٧دود الرابع من يونيو عام على ح
وأضاف أنها سترفض أي خطة أميركية لعملية السالم تستند إلى تخلي الفلسطينيين عن أحد الحقوق 

وذكر شعث أن اتفاقية أوسلو للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  .األساسية وهو حق العودة لالجئين
كيف :  القدس والالجئين والحدود واألمن، متسائالًكانت تستند إلى مناقشة القضايا الرئيسية ومنها
وأكد عدم وجود اتصاالت بين واشنطن والسلطة . لواشنطن أن تخطط لهذا الحل في عملية السالم

الفلسطينية بهذا الصدد، موضحاً أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط 
أبريل الجاري جاء بسبب اعتراض أميركا على بيان لالعتراف بالدولة  ١٥المقرر عقده في برلين يوم 

واشنطن رأت أنه من غير الممكن أن : وأضاف .الفلسطينية كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستطلب تبنيه
  .يكون بيان اللجنة لمصلحة الفلسطينيين، مما دعاها إلى تأجيل االجتماع إلى أجل غير مسمى
  ٢٤/٤/٢٠١١ االتحاد، ابو ظبي،
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  "إسرائيل"أبرز المفسدين يضعون أموالهم في بنوك : رفيق النتشة .٥

 قال رئيس لجنة مكافحة الفساد رفيق النتشة إن الفساد والمفسدين هم الوجـه اآلخـر لالحـتالل،        :الخليل
تبـدأ  مضيفا بأن من أهم أولويات هيئته تطبيق الذمة المالية لكافة العاملين في السلطة الفلسطينية وسوف                

  .حسب مادة القانون" من أين لك هذا"بكبار المسئولين وعلى مبدأ 
نظمه تجمع التنوير الديمقراطي في محافظة الخليل، السبت، أنه         " مكافحة الفساد "وذكر خالل لقاء بعنوان     

ألول مرة تم الطلب من مسئولين للمسائلة في قضايا فساد بطرق رسمية، وأن هناك أشخاصا مطلوبـون                 
  .للعدالة

من حق الشعب الفلسطيني    : "وقال. وكشف النتشة بأن أبرز المفسدين يضعون أموالهم في بنوك إسرائيل         
شعب الشهداء والمعتقلين والمناضلين والمجاهدين أن تكون لديه سلطة وطنية نظيفة خالية مـن الفـساد                

  ".بإرادة سياسية صادقة مدعومة من الكم الهائل من الشرفاء وعزمهم على هذا العمل
وذكر رئيس الهيئة، أن من انجازات الهيئة أنها استرجعت أمواال وعقارات للسلطة من موظفين بمبـادرة                
طوعية منهم، وفي حاالت أخرى تم استرجاع أموال دفعت ثمن عقارات مرتين، مشيرا إلى أن األمـوال                 

  .المسترجعة تذهب للخزينة المالية في السلطة
  ٢٤/٤/٢٠١١ ،)صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  ١٩٤٨دعوات النتفاضة فلسطينية ثالثة في ذكرى نكبة  .٦

تنطلق دعوات من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وعبر شبكات التواصـل           :   نادية سعد الدين    –عمان
االجتماعي على االنترنت النتفاضة فلسطينية ثالثة في الخامس عشر من الشهر القادم، تزامناً مع الذكرى               

  .١٩٤٨لستين لنكبة عام الثالثة وا
من جانبه، أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة يوسـف رزقـة أن                 

حماس ستدعم االنتفاضة عند انطالقها، باعتبار أن الحركة ترعى المقاومة وتدعم حق الشعب الفلسطيني              "
ستدعم االنتفاضة في غـزة أو الـضفة        "ماس  من قطاع غزة إن ح    " الغد"وقال إلى    ".في الدفاع عن نفسه   

  ".وستؤيدها، فهي ضد االحتالل وليس الحكومة
إقدام االحتالل على خطوات استباقية إلحباط اندالعها، خاصة أنه ينشط دبلوماسـياً للتغلـب              "ولم يستبعد   

قـادمين،  ال) سـبتمبر (وأيلـول   ) مايو( أيار   ١٥على امكانية قيامها ويضغط للعودة إلى المفاوضات قبل         
  ".١٩٦٧العاقة أية محاولة لالنتفاضة، وإفشال مساعي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 

امكانية قيام االنتفاضة قائمة ولكنها تحتاج إلى مصالحة أوالً، وإلى قيام الـسلطة فـي رام اهللا                 "ورأى أن   
ي الضفة الغربيـة تأخـذ الطـابع        بتخفيف القبضة األمنية على حراك الشعب الفلسطيني لقيام انتفاضة ف         

  ".السلمي، ذلك ألن االنتفاضة في غزة ما تزال قائمة، باستمرار مقاومة المحتل
التغيرات في العالم والثورات التي تنادي بتحرير فلسطين ستعطي زخماً للمنتفـضين حيـث              "واعتبر أن   

مـود والفـشل القـائمين لمـسار        سيجدون لهم زخماً وظهراً، بينما يتعزز خيار االنتفاضة أمام حالة الج          
  ".المفاوضات

القـادم، بحيـث يتوجـه      ) مايو( أيار   ١٥الدعوات بدأت بمظاهرات حملة مفاتيح العودة في        "وأوضح أن   
الالجئون إلى أقرب نقطة حدودية من غزة ولبنان ومصر وغيرها، تزامناً مع احتجاج الفلسطينيين فـي                

  ".ي العواصم األوروبية، وغيرها، للمطالبة بحق العودةالشتات أمام سفارات االحتالل اإلسرائيلي ف
ولم يستبعد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة مصيراً مشابهاً لالنتفاضة الثالثة، غير              

خطط إجهاض االنتفاضة األولى بأوسلو، الذي لم يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني، لم تمنع قيام انتفاضـة               "أن  
  ".تفاف اإلسرائيلي على األخيرة، رغم االل٢٠٠٠
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االنتفاضة الفلسطينية الثالثة مطلب شعبي فلسطيني، وذلك نتاج        "من األراضي المحتلة أن     " الغد"وأكد لـ   
رياح التغيير التي تهب على المنطقة، وعدم جدية واستعداد الحكومة اإلسرائيلية لعملية السالم، وافتقـاد               

  ".ة السالم خالفاً للتوقعات السابقةاللجنة الرباعية الدولية لدور راعي
الشعب الفلسطيني بحاجة النتفاضتين، األولى داخلية إلنهاء االنقسام وصوغ برنامج نـضالي            "ورأى أن   

وسياسي، والثانية ضد االحتالل، فيما ستكون االنتفاضة المتوقعة طريقاً لتعبئة الرأي العام العربي لحـل               
  ".لشعب الفلسطيني نحو المصالحة وإنهاء االحتاللالقضية الفلسطينية، وتجنيد طاقات ا

  ٢٤/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
     
  لتفعيل قضية األسرى" إستراتيجية موحدة" األسرى في غزة  تدعو لـ وزارة .٧

لكافة " إسراتيجية موحدة"دعت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة إلى : غزة
ه الرسمية والشعبية، وفصائله والفعاليات الجماهيرية، مشددة على جماهير الشعب الفلسطيني بمؤسسات

ضرورة مواصلة األنشطة والفعاليات التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل، وعدم اقتصارها على 
  .يوم األسير فقط

من ثوابت الشعب الفلسطيني، "وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة، بأن قضية األسرى 
ن يكون العمل لها مستمر وممنهج، وليس ردات فعل أو موسمي، بحيث يتفاعل الناس مع قضية ويجب أ

األسرى إذا اقترب يوم األسير الفلسطيني، ثم ينفضوا من حول األسرى إذا انقضت الذكرى، ويعودوا في 
 قليلة من العام التالي فى مثل هذا الوقت لممارسه نفس السياسة، وهكذا، نجد األسرى يذكرون فى أيام

  .، كما قال"العام فقط
بوضع إستراتيجية موحدة وفاعله، لضمان أن تبقى "وطالب األشقر جميع المؤسسات المعنية باألسرى 

  هذه القضية حية، 
  ٢٣/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  مبادرة أوباما تصفية للحقوق الفلسطينية: محللون سياسيون .٨

األمريكية المقترحة للتسوية بين االحتالل أجمع محللون سياسيون على أن الخطة : شيماء مرزوق
خاصة وأنها قائمة على انتزاع الحقوق , مصيرها الفشل, الصهيوني والسلطة الفلسطينية في رام اهللا

  .والثوابت الفلسطينية
وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي مؤمن بسيسو على ان المبادرة التي طرحها الرئيس االميركي 

الفتا انها ستلقى , م عليها بالفشل بسبب الغاءها للحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيباراك اوباما محكو
  .قبول من الجانب االسرائيلي خاصة وانها تضمن حماية امنه 

واعتبر بسيسو ان المبادرة ولدت ميتة وال يمكن ألي طرف فلسطيني القبول بها مشيرا الي ان المرحلة 
ات السياسية التي يتم تصديرها لاللتفاف على حقوق الشعب الحالية تجاوزت الحديث عن المبادر

  .الفلسطيني وانهاء قضيته
هاني البسوس المحلل السياسي انه من الصعب الحديث عن امكانية نجاح مبادرة اوباما . بدوره أشار د

  .لتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني التي ال يمكن الغائها 
 التخفيف من حدة االحتقان الموجود بين الطرفين الفلسطيني ونوه بسيسو الى ان الهدف من المبادرة

واالسرائيلي وايجاد مخارج خادعة أمام العالم من خالل الحديث عن مبادرات سياسية موضحاً انه تم 
  . طرحها لالستهالك االعالمي والسياسي ومحكوم عليها سلفا بالفشل
لقبول بها والتنازل عن حق العودة الذي وأوضح البسوس أن المبادرة منقوصة وال يمكن ألي طرف ا

  .يعتبره الفلسطينيون من الثوابت وجوهر القضية الفلسطينية
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وشدد بسيسو على ان الحديث عن المبادرة سينتهي بعد ايام معدودة ألنها لن تلقى تجاوب من االطراف 
ريكية واالسرائيلية في الفلسطينية والعربية أو من االتحاد االوروبي الذي يسير في فلك السياسية االم

  .العالم
 ٢٣/٤/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 

  
  جهاز بال وظيفة في وطن مستباح".. األمن الوطني": تقرير .٩

 في المناطق التي تسلمتها     ١٩٩٣عام  " أوسلو"عقب اتفاق   " األمن الوطني "انتشرت قوات   : الضفة الغربية 
على كل حاجز، إال أن هذه القوات الملقـى         السلطة من االحتالل الصهيوني، حيث يتكدس العشرات منهم         

على عاتقها بحسب االسم الذي تحمله، حماية الوطن من االعتداءات الخارجية، تتوارى عـن األنظـار                
  .تماًما إلى داخل مقراتها، عند قدوم أي جيب صهيوني

ف من الجنـرال    تلقى أفراد هذا الجهاز تدريباتهم في األردن وعدد من الدول األوروبية وأمريكا، وبإشرا            
، ويلخص هذا األخير دوره في تدريب قوات األمن الفلسطينية بحديث صحفي أدلى به              "دايتون"األمريكي  
  "!!.وظيفتي جعلهم يعملون أكثر، لكي يعمل الجيش اإلسرائيلي أقل: "الصهيونية بالقول" هآرتس"لصحيفة 

إنـه قـد   : "ن، كما يقول في نفس الحديث وتشير الصحيفة إلى مدى إعجابه بالقدرات التي يبديها المتدربو        
: سبق وأن زار قاعدة للتدريب برفقة وزير الداخلية الفلسطيني السابق عبد الرزاق يحيى، وبحسب دايتون              

أنتم ال تتعلمون لتحاربوا اإلسرائيليين، وإنما      : فإن الوزير الفلسطيني ألقى خطاًبا هناك، قال فيه للمتدربين        "
  !!.؟"يمة والفوضى في فلسطينلمحاربة قوى الشغب والجر

وإلظهار نجاح قادتهم في غسل أدمغتهم، وتلقينهم العقيدة العسكرية الفاسدة القائمة على عـدم التـصدي                
عندما خرج  ) ١٥/٣/٢٠٠٦(للمحتل اإلسرائيلي، ما جرى لدى اقتحام القوات الصهيونية لسجن أريحا في            

همة حماية السجن، عراة إال من مالبسهم الداخلية،        الذين أنيطت بهم م   " األمن الوطني "مئات من عناصر    
قبل إطالق جيش االحتالل ألي رصاصة تجاههم، أو إبدائهم ألي نوع من المقاومة، ونتج عنه اختطـاف            
االحتالل للقيادي في الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي في حركة فتح فؤاد الشوبكي والعشرات مـن            

 أيًضا هذا النجاح بقيامهم تسليم الجانب الصهيوني جميع مستوطنيه لـدى            المقاومين والمجاهدين، ويظهر  
  !!.تسللهم لمناطق السلطة سالمين غانمين

عنـصر، مقـسم    ) ١٢٥٠٠(الفلسطيني في الضفة الغربية إلـى       " األمن الوطني "يصل عدد أفراده جهاز     
  .الفلسطينية" األمن"لعشرة كتائب، ما يجعله أكبر جهاز من حيث عدد األفراد بين أجهزة 

إذا أخذنا وسطًا حـسابًيا  : " المحاضر في كلية االقتصاد بإحدى الجامعات الفلسطينية قال    ) م. ف(الدكتور  
كما هو متعارف عليـه، فـإن       )  دوالر ٥٩٠(أي ما يعادل    )  شيكل ٢٠٠٠(لرواتب عناصر هذا الجهاز     

ـ         ألـف   ٣٥٠ مليـون و   ٧(ادل  أي ما يع  ) مليون شيكل ٢٥(مجموع ما يتقاضى أفراده من رواتب يصل ل
أن هذا المبلغ يتضاعف ألربعة أو خمسة أضعاف كحد أدنى، إذا تمت إضافة             : " ، مضيفًا "شهرًيا) دوالر

التكلفة التشغيلية لمئات من سيارات هذا الجهاز، وتكاليف سفريات تدريبهم إلى الخارج، والمباني التـي               
أن وجود هذا الجهاز، يعتبـر أكبـر        : "، منوًها "نيةيستأجرها كمقار له في مختلف المدن والقرى الفلسطي       

إن إقامة مصانع فلسطينية تستوعب هؤالء، ستوفر الكثير        : " ، ناصًحا "في السلطة ) للبطالة المقنعة ( جسم  
من األموال في الميزانية الفلسطينية، وستحولهم إلى عناصر منتجة، عوًضا عـن اسـتنزافهم لميزانيـة                

  ". لهاالسلطة بال مقابل يقدمونه
 ٢٣/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  مبادرة اردنية لرعاية مصالحة فلسطينية..  زار عمان سرااس حم منوفد":  العربيالمستقبل" .١٠
، حيـث   "حمـاس "كشفت المصادر عن األردن، بادر قبل اسبوعين، عبر قناة أمنية، لإلتصال مع حركة              

  ".فتح" رئيس السلطة الفلسطينية، وحركة عرض رعايته للمصالحة بينها وبين محمود عباس
وقد أسفر هذا اإلتصال الهاتفي، عن ترتيب زيارة عاجلة قام بها محمد نصر، عضو المكتـب الـسياسي                  
للحركة للعاصمة األردنية، أجرى خاللها مباحثات مكثفة مع مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد،              

  .وطاقم مختص في الدائرة
لتي أفصحت عنها المصادر لهذه الجهة كانت شحيحة، غير أن آخر اتصاالت بين الجـانبين               المعلومات ا 
في اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية كانت ركزت على شروط        " حماس"، بعد فوز حركة     ٢٠٠٦تمت سنة   

  :إلعادة العالقة بين الجانبين إلى سابق عهدها، تمثلت في
  .وجماعة اإلخوان المسلمين في األردن" حماس"فك العالقة التنظيمية بين : أوال
  . عدم التدخل في شؤون جماعة اإلخوان المسلمين األردنية: ثانيا
على قرار فك اإلرتباط القانوني واإلداري، الذي اتخذه العاهـل األردنـي الـسابق          " حماس"موافقة  : ثالثا

  .، مع الضفة الغربية٣٠/٨/١٩٨٨الملك حسين بن طالل في 
وقف واضح وصريح للحركة الفلسطينية برفض مؤامرة الوطن البديل، والتـوطين فـي             إعالن م : رابعا
  .األردن

بهذه المطالب، بعث خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي في حينه، برسالة إلى سـالم              " حماس"والتزاما من   
يم الجماعـة   وتنظ" حماس"الفالحات، المراقب العام السابق للجماعة، طلب فيها فك العالقة التنظيمية بين            

  .في األردن
  ٢٤/٤/٢٠١١، المستقبل العربي

   
  ما يجري في سوريا شأن داخلي ولن يتم نقل القيادة من دمشق : حماس .١١

نفت مصادر قيادية في حركة حماس وجود أي تفكير لدى الحركة بنقل مقر قيادتها إلى خارج  :عمان
عالقتنا بالقيادة السورية "، و"ة شبه يوميتواصلنا مع القيادة السوري"وأكدت المصادر  العاصمة السورية

يجب أال ننسى وقوف سوريا إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس، "، وقالت "جيدة جدا
واحتضانها للمقاومة اللبنانية، ورفضها تسليم أو طرد قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، والجبهة 

  .القيادة العامة، من سوريا/ الشعبية
، وأعربت عن "ال تزال سوريا حاضنة للمقاومة، وما يجري فيها شأن داخلي سوري" المصادر وأكدت

أن تتجاوز سوريا الوضع الحالي، بما يحقق أمن واستقرار سوريا، وتطلعات وآمال الشعب "األمل في 
  ".السوري، وتماسكها الداخلي، ويعزز دورها في المواجهة والممانعة

٢٤/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة  
 

   بشأن شاليط منذ أشهر"إسرائيل"لم تجر أي اتصاالت مع : الزهار .١٢
نفت حركة حماس أن تكون قد طلبت استبدال الوسيط األلماني في ملف تبادل :  كفاح زبون- رام اهللا

إن ما تردد "وقال عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، محمود الزهار، . األسرى مع إسرائيل
  ."مجمد اآلن"، موضحا أن ملف صفقة تبادل األسرى "ر صحيحبشأن هذا األمر غي

لم يجر أي اتصال بين حماس وإسرائيل منذ أشهر بشأن مفاوضات "، أنه "األقصى"وأضاف الزهار لقناة 
  ."إتمام صفقة التبادل

٢٤/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  
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   الجديدة للسالم   ينتقدان مبادرة أوباماجبهة النضال الشعبيحزب الشعب الفلسطيني و .١٣
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العضو أن مبادرة السالم :  ماهر إبراهيم-غزة

تهدف إلى قطع الطريق على التوجه الفلسطيني "الجديدة التي تقدم بها الرئيس األميركي باراك أوباما 
سطينية على كامل األراضي المحتلة العام لمجلس األمن والمجتمع الدولي لطلب االعتراف بالدولة الفل

الدبلوماسية األميركية تسعى " إلى أن "البيان"وأشار العوض في حديث لــ. " وعاصمتها القدس١٩٦٧
جاهدة مع حكومة االحتالل على إحباط النجاحات الفلسطينية المتنامية وزيادة عدد الدول التي تعترف 

وشدد على . "لدول األخرى لذلك، بما فيها دول أوروبية فاعلةبالدولة الفلسطينية وإعالن العديد من ا
  ".ضرورة استمرار الجهد الفلسطيني في هذا المجال"

 في قطاع غزة جمال البطراوي الخطة األميركية الجديدة "جبهة النضال الشعبي"بدوره، اعتبر مسؤول 
القضية وإيجاد المبررات الستئناف التفاف وتحايل على الحقوق الفلسطينية، ومحاولة أخرى لتصفية "أنها 

  ."المفاوضات وقطع الطريق أمام التحركات الدولية الداعية إلى مساندة الحقوق الفلسطينية
٢٤/٤/٢٠١١، البيان، دبي  

 
  سرائيل على استمرار جرائمهاإلع يشجت" غولدستون" مطالبة واشنطن بإسقاط :الديمقراطية .١٤

حرير فلسطين، مطالبة السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة سوزان  أدانت الجبهة الديمقراطية لت:رام اهللا
من جدول أعمال األمم المتحدة، " غولدستون"رايس، للدول األعضاء في مجلس األمن إلسقاط تقرير 

  . مشيرةً إلى أن ذلك يشجع إسرائيل على االستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني
مع الدولي واالتحاد األوروبي لرفض تلك السياسة التي تنتهجها ودعت الجبهة في بيان صحفي المجت

على جرائمها " إسرائيل"الواليات المتحدة األمريكية تجاه الملف الفلسطيني، والعمل على محاسبة 
  .وعدوانها المتواصل على الفلسطينيين

٢٣/٤/٢٠١١قدس برس،   
 

   "العودةحق "خطة أوباما ناقوس خطر يهدد : دائرة الالجئين في حماس .١٥
 أدانت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، خطة الرئيس األمريكي باراك أوباما لتسوية :غزة

  ".ناقوس خطر يهدد حق العودة" اإلسرائيلي، مؤكدة أن الخطة تمثل -الصراع الفلسطيني 
حق "ئين هو وقالت الدائرة في بيان لها، إنها ترفض وبشدة هذا المشروع، مؤكدةً على أن حق عودة الالج

مثل هذه التصريحات لن تزيد شعبنا الفلسطيني "وأضافت ". شرعي ومقدس وال يملك أحد أن يتنازل عنه
  ".إال إصراًرا على انتزاع حقوقه وتشبثه في بقائه على أرضه، وإصراره على تمسكه بحق العودة

٢٣/٤/٢٠١١قدس برس،   
  
  سطينية على محاربة حماسويحض السلطة الفليدعو إلقامة دولة فلسطينية فلنائي  .١٦

دعا وزير الجبهة الداخلية الصهيونية متان فلنائي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامن نتنياهو للعمل : سالقد
  .على إقامة دولة فلسطينية

يجب على نتنياهو التصرف كما تصرف مناحين بيغن الذي اتخذ قرارات خالفا لرأي : "وقال فلنائي
  ".  لعمل إلقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيلحزبه، لذلك فعلى نتنياهو ا

 فلسطينية من جانب واحد؛ لذلك على الحكومة ةال يجب أن تصل إسرائيل لوضع تعلن فيه دول: "وأضاف
  ".اآلن العمل سوياً مع السلطة الفلسطينية بالتفاوض إلقامة دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل و وجودها

حماس أخطأت عندما : "ي من تعيق إقامة دولة فلسطينية، مستطرًدا وزعم فلنائي أن حركة حماس ه
  .وفق وصفه". استولت على قطاع غزة وحولته لقاعدة إرهابية فوق وتحت األرض
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". دور قيادة السلطة الفلسطينية محاربة حماس، ألنها منظمة ال تفهم أي لغة سوى لغة الحروب: "وتابع
  .على حد قوله

٢٤/٤/٢٠١١، الرسالة، فلسطين  
  
  ! يرضخ نتنياهو للضغوطات بغية تحقيق السالم؟هل: تقرير .١٧

 يتعرض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوطات لتقديم خطة سالم : ا ف ب-القدس 
  .وتجنب سيناريو االعتراف االحادي الجانب بالدولة الفلسطينية خالل الخريف في االمم المتحدة

لي شيمون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك نتنياهو الى ملء الفراغ الناتج ودعا كل من الرئيس االسرائي
  .عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بسرعة
 .وسيقدم بنيامين نتنياهو مبادرة سالم خالل خطاب سيلقيه امام الكونغرس االميركي في اواخر ايار

علقين اسرائيليين فانه سيسعى الى نيل دعم النواب االميركيين في حال قدم الرئيس باراك وبحسب م
  .اوباما خطة سالم بديلة

اجنبية، ) سالم(اذا كنا ال نريد خطط "وقال بيريز الذي استضافه اوباما مؤخرا في البيت االبيض 
  ."عن تقديم خطتهمفالطريقة االمثل هي تقديم خطتنا، وان قمنا بذلك فسيمتنع االخرون 

  ."سنواجه تسونامي دبلوماسيا لم يعرفه االسرائيليون من قبل«اما باراك فاعتمد لهجة التحذير بقوله 
ويتطلب مثل . "١٩٦٧هناك حركة دولية لالعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود "واضاف وزير الدفاع 

 على "الربيع العربي"ويترجم . لقدس الشرقيةهذا االعتراف انسحابا اسرائيليا من كامل الضفة الغربية وا
  .الساحة الدولية بمزيد من الضغط على اسرائيل

االوروبيون خصوصا يقولون لنا انه يجب على "وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه 
اسرائيل ان تقوم بتنازالت لمواجهة موجة االحتجاجات في الدول العربية واستئناف المفاوضات مع 

يجب ان تدفعنا هذه الحركات في "واضاف المسؤول  ."لفلسطينيين كما لو ان هناك صلة بين القضيتينا
  ."الواقع الى الحذر والترقب لرؤية ما سينتج عنها

  .ويبدو ان نتنياهو يميل الى عرض خطة للسالم، من دون ان يكون راغبا في االفصاح عن تفاصيلها
فهو وان كان يتفق مع فكرة اقامة دولة .  ال يريد تخطيها"مرخطوط ح"ووضع نتنياهو بالفعل الئحة 

 ٣٠٠، فانه يدعو الى ضم الكتل االستيطانية الكبرى التي يعيش فيها نحو »منزوعة السالح«فلسطينية 
  .الف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والحفاظ على تواجد عسكري في غور االردن

ال اعتقد ان الفلسطينيين سيعودون الى طاولة "ن ميردور مؤخرا وقال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي دا
  ."ونحن ال نستطيع ان نجبرهم. تقوم استراتيجيتهم على انهم ال يريدون التفاوض. المفاوضات

٢٤/٤/٢٠١١، الرأي، عّمان  
 

  "إسرائيل"األزمة في سوريا تثير حيرة : " بوستواشنطن" .١٨
ان األوضاع في سوريا تثير حيرة إسرائيل التي " ستواشنطن بو" ذكرت صحيفة : وكاالت–واشنطن 

ونقلت الصحيفة عن . تخشى من المجهول بسبب عدم معرفتها بتكوينات المعارضة السورية بشكل دقيق
مدير سابق لجهاز الموساد، إفراييم هاليفي قوله إنه ال يوجد تعليق رسمي إسرائيلي على األوضاع في 

نه اإلدالء بتصريح مماثل أو لديه البيانات المطلوبة للقيام بحكم ألنه ال يوجد أي شخص يمك"سوريا 
  ".مدروس

، "إننا نفضل شيطاناً نعرفه"وقال إفراييم سنيه الذي شغل منصب النائب السابق لوزير الدفاع في إسرائيل 
تنظيماً مشيراً إلى أنه على الرغم ان أن اإلسالميين ال يشكلون األغلبية في المعارضة إال أنهم األكثر 
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إن حلمنا في يوم ما أن بإمكاننا إبعاد النظام العلماني في سوريا عن "وأضاف سنيه . واألكثر قدرة سياسياً
  ".المحور اإليراني، سيكون أصعب إن لم يكن مستحيالً في حال كان النظام إسالمياً

 أهمية أن تراقب وشدد دوري غولد، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على
في سوريا لمعرفة ما إذا كان األخوان المسلمون قد يختطفون ما يبدو على " من هي المعارضة"إسرائيل 

وأعرب غولد عن تخوفه من أن تستفيد إيران من األحداث الجارية في . أنه رغبة جادة في الحرية
  .الشرق األوسط

في جامعة تل أبيب إن الرئيس السوري بشار األسد وقال شلومو بوم من معهد الدراسات األمنية الوطنية 
حافظ على هدوء الحدود مع إسرائيل وعلى الرغم من دعمه لحزب اهللا في لبنان إال أنه رد بحذر على 
قصف إسرائيل لمنشئة نووية في سوريا، إال أنه اعتبر أن تغير النظام في سوريا سيلحق الضرر 

  . اإليراني مع حزب اهللا-بالمحور السوري
وقال مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية ألون ليال إنه لن يعطي أي خليفة لألسد الجوالن إلسرائيل 

استغالل هذه االزمة لتغيير "ودعا أوري ساغي، المسؤول االستخباراتي السابق األميركيين إلى . كهدية
ال يمكن ان "م عرض لها وإخراج سوريا من حلفها مع حزب اهللا وإيران من خالل تقدي" التوازن هنا

  .، عبر دعم سياسي واقتصادي يعيد االستقرار إلى النظام"ترفضه
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه يريد رؤية إصالحاً حقيقياً في كل مكان ومن 

  .ضمنها سوريا
٢٤/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان  

 
  ضافيا لتحصين المواطنين من حرب كيماوية اإلسرائيلي يطلب نصف مليار دوالر إالجيش .١٩

طلبت قيادة الجيش اإلسرائيلي من الحكومة أن ترصد لها ميزانية إضافية من :  نظير مجلي- تل أبيب
أجل توفير أجهزة وقائية للمواطنين في مواجهة خطر هجوم عربي بالسالح الكيماوي، في الحرب 

  .القادمة
، يدعي الجيش ) مليون دوالر٥٠٠ - ٤٥٠( مليار شيقل ١,٤ - ١,٢والمبلغ المطلوب يتراوح ما بين 

وهو يريده . أنه يحتاجه لشراء كمامات وغيرها من األجهزة وبناء استحكامات دفاعية في المدن والبلدات
ويقول الجيش في تبرير الطلب إنه في أعقاب تدمير . ، بشكل ملح٢٠١١في ميزانية السنة الجارية 
يقصدون تدمير منشآت نووية في دير الزور، وهي في طور ( سالح نووي المشاريع السورية لتطوير

، عادت القيادة العسكرية السورية إلى مشاريعها )البناء، واغتيال عدد من قادة المشروع النووي السوري
وهناك خطر أن توزع خبراتها في . القديمة لتطوير األسلحة الكيماوية والبيولوجية والغازية التي بحوزتها

ا المجال، بمساندة إيرانية، لتصل إلى أيدي حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في قطاع هذ
  .غزة وكذلك لحزب اهللا في لبنان

الجيش اإلسرائيلي قلق جدا من النقص الكبير في أجهزة الوقاية من "، فإن "معاريف"وحسب صحيفة 
يائير جوالن، القائد السابق لقوات الدفاع المدني في وتقتبس الصحيفة أقوال الجنرال . "األسلحة الكيماوية

   .%٦٠الجيش، التي كشف فيها أن أجهزة الوقاية القائمة حاليا في إسرائيل تكفي لحماية 
٢٤/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  

 
  عزلة سياسية ومقاطعة اقتصادية بعد اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينل تستعد "إسرائيل" .٢٠

حذر مصدر حكومي إسرائيلي من التداعيات الكارثية التي سيسببها اعتراف :  النعامي صالح- غزة
المقبل كما يأمل الفلسطينيون، في ما ) أيلول(الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 

  ."تسونامي سبتمبر"بات يطلق عليه في إسرائيل 
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سرائيلي عن المصدر قوله إن التداعيات المباشرة العتراف الجمعية ونقلت القناة الثانية في التلفزيون اإل
  :العامة بالدولة الفلسطينية تتمثل في التالي

  .أن يغير العالم نظرته إلسرائيل من دولة محتلة إلى دولة غازية: أوال
 أن تقوم دول العالم التي ستصوت إلى جانب القرار بفرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل: ثانيا

والتوقف عن التبادل التجاري معها، بحيث ال يتوقف األمر على مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة 
  .الغربية فحسب

  .طرد إسرائيل من المنظمات االقتصادية العالمية: ثالثا
أن يتجند العالم للضغط على إسرائيل للموافقة على إقامة أول مطار دولي للدولة الفلسطينية في : رابعا
  .فة الغربيةالض

وأشار المصدر الحكومي إلى أن التقديرات الرسمية اإلسرائيلية ترجح أن يصوت لصالح قرار االعتراف 
 مجمل أعضاء الجمعية العمومية، في حين سترفض القرار ١٩٢ دولة من أصل ١٨٠بالدولة الفلسطينية 

  .ست دول، وستمتنع عن التصويت ست دول أخرى
راك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المخاطر الهائلة الناجمة وأوضح المصدر أنه نظرا إلد

عن التحرك الفلسطيني، فقد قرر القيام بسلسلة من الزيارات المكوكية لعدد كبير من الدول، سيما في 
  . أوروبا لحثها على عدم االعتراف بالدولة الفلسطينية

٢٤/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  
  
  على الحدود مع غزة لعرقلة إطالق الصواريخ عليها" غابة أمنية" تقيم "يلإسرائ: "معاريف .٢١

ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن جيش االحتالل اإلسرائيلى بدأ فـى زرع أشـجار              : القدس المحتلة 
لحجب الرؤية أمام عناصر المقاومة الفلـسطينية       " الغابة األمنية "على حدود قطاع غزة فى إطار مشروع        

وقالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إن      . غزة التى باتت تستخدم صواريخ متقدمة مضادة للدبابات        بقطاع
الخطة ستستغرق سنوات حتى تنمو األشجار بشكٍل كاف لتصبح فعالة فى حجب الرؤية أمـام عناصـر                 

  .المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية فى قطـاع  وأضافت معاريف، أن تل أبيب بدأت فى المشروع عقب تأكده من امتالك    

المضادة للدبابات واستخدامها فى ضرب أهداف أخرى، كما حدث قبل أسـابيع            " كورنيت"غزة لصواريخ   
عندما ضرب صاروخ مضاد للدبابات حافلة ركاب مدارس إسرائيلية بالقرب من حدود غزة؛ ما تـسبب                

  .فى سقوط قتلى وجرحى
اليين شيكل وهدفها األساس هو خلق عقبـة أمـام الـصواريخ             م ٧الخطة تبلغ قيمتها    "وقالت الصحيفة   

  ".والقذائف التى تستهدف المناطق المدنية داخل إسرائيل
 ٢٤/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  لتهويد كل القدس" ٢٠ - ٢٠"مخطط خطيب المسجد األقصى  يحذر من  .٢٢

النائب األول لرئيس الهيئة ناشد الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى : وكاالت
اإلسالمية العليا في القدس، أبناء األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم أال ينسوا مدينة القدس التي 

تستهدف اإلنسان والتاريخ والحضارة فيها، داعياً إلى ضرورة ” إسرائيلية“تتعرض يومياً لمذبحة 
  .ودعم صمود أهلها المرابطين المحافظة عليها والعمل على صيانة مقدساتها 

قوله إن سلطات االحتالل سرعت في اآلونة األخيرة من هجمتها المنظمة على المدينة ” وام“ونقلت عنه 
وأوضح أن قوات االحتالل . بهدف تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بالمستوطنات 

ان وشعفاط والعيساوية ما نتج عنه طرد آالف هدمت مئات المنازل وبخاصة في أحياء الشيخ جراح وسلو
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المقدسيين في إطار عملية طمس مبرمجة للمعالم العربية واإلسالمية من خالل تزييف واقعها وتغيير 
  .أسماء شوارع المدينة واستبدالها بأسماء يهودية في عملية تزوير واضحة للتاريخ 

ات االستيطانية من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وأشار إلى أن سلطات االحتالل تقوم ببناء آالف الوحد
 من أجل ٢٠٢٠في المدينة لمصلحة اليهود وتقليل نسبة السكان الفلسطينيين إلى أدنى مستوى بحلول عام 

واستنكر . ” عشرين عشرين“في إطار ما تعرف بخطة (إضفاء الطابع اليهودي على المدينة المقدسة 
دة مشاريع استيطانية جديدة في المدينة المقدسة، مندداً باالستعدادات سالمة إقرار االحتالل قبل أيام لع

التي تجريها سلطات االحتالل الفتتاح شبكة أنفاق أرضية في محيط أسفل المسجد األقصى، محذراً من 
  .أن ذلك يقوض من بنيان المسجد والمساكن المحيطة به 

  ٢٤/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  المسجد األقصىحذر من تصاعد خطر الحفريات أسفل يمنظمة التحرير تقرير ل .٢٣

حذر تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية أمـس مـن           :  وكاالت –جمال جمال -فلسطين المحتلة 
وقـال  . تصاعد خطر الحفريات اإلسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد األقصى بمدينة القـدس المحتلـة             

التابع للمنظمة فـي تقريـره األسـبوعي، إن         » ستيطانالمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اال      «
السلطات اإلسرائيلية وجماعات استيطانية صعدت مؤخرا من عمليات الحفر التي تخترق المسجد األقصى             

تتعلـق  «وذكر التقرير أن هذه الحفريات واألنفاق       . ومحيطه المالصق من جهات عدة بشبكة من األنفاق       
 بهدف سياحي وديني أسفل ومحيط المسجد األقصى في الجهـة الغربيـة             بقنوات مائية قديمة تم توسيعها    

لتـصل  » المغاربـة «وأشار إلى أن هذه األنفاق تمتد في منطقة حائط البراق عند باب             .»الجنوبية للمسجد 
لتشتبك مع أنفاق تحفـر فـي منطقـة         » المطهرة»و» السلسلة«عند بابي   » حمام العين «إلى أسفل وقف    

. وتخترق سور البلدة القديمة في القدس عند باب المغاربة الخـارجي          » سلوان«لدة  أعلى ب » وادي حلوة «
وأوضح أن الحفريات الواسعة يحفرها مستوطنون بالتعاون مع دائرة اآلثار اإلسرائيلية عند منطقة بـاب               

الغربي الشمالي، عند مخرج النفق، أسـفل       » اليبوسي«العامود، حيث تخطط إسرائيل إلى ربطها بالنفق        
  .المدرسة العمرية

» الحرجيـة «كما لفت التقرير إلى قيام جندي إسرائيلي األسبوع الماضي بإلقاء قنبلة حارقة على المنطقة               
شرق المسجد األقصى بهدف إشعال حريق فيه عقب اقتحام جماعات استيطانية لباحات المسجد بمناسـبة               

علـى كافـة األصـعدة      «يد مدينة القـدس     واتهم التقرير إسرائيل بتصعيد خطوات تهو     . األعياد اليهودية 
الديمغرافية والدينية والثقافية من خالل استكمال خططها الهادفة لتوسيع األحياء اليهوديـة فـي القـدس                

وأشار إلى أن جماعات استيطانية شرعت في حملة هدفها االستيالء          . »الشرقية، ومخطط العزل الجغرافي   
بما ينذر بطرد وتـشريد عـشرات العـائالت         » الشيخ جراح « منزال يقيم فيها فلسطينيون بحي       ٢٧على  

  . الفلسطينية من منازلها في الحي، بحسب التقرير
  ٢٤/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  حسن خاطر يدعو لتحرك فلسطيني ودولي عاجل إلنقاذ القدس من التهويد. د .٢٤

حسن خاطر من المخطـط   . دحذر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس         : القدس المحتلة 
التهويدي الجديد في المدينة المقدسة، واستمرار البناء االستيطاني الصهيوني فيها، وحث القيادة الفلسطينية             
والعالم العربي واإلسالمي للوقوف إلى جانب هذه القضية، ولجم سياسة االحتالل الرامية إلفراغ القـدس               

  .من سكانها الفلسطينيين
إن التحرك لنصرة قضية القدس يفتـرض أن      ): "٤-٢٣(يح صحفي له اليوم السبت      وقال خاطر في تصر   

على المستوى الداخي الفلسطيني أوالً إعادة النظر في إستراتيجية تعزيز صمود المواطن المقدسي؛ ألننا              
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اكتشفنا أن هناك تحوالت خطيرة في الثقل الوظيفي واالقتصادي للمقدسيين خارج القـدس دون قـصد،                
  ".بما يعطي االحتالل فرصة لتهجير أكبر عدد ممكن من المقدسيين في مراحل قادمةوهذا ر

  
أما على المستوى الخارجي فيجب على الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي الوقـوف             : "وأضاف

  ".معنا في هذه المعركة التاريخية الكبيرة
  ٢٣/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تعزيزا للوجود الفلسطيني" األقصى"يون مهرجانًا داخل آالف األطفال يح .٢٥

أحيا آالف األطفال الفلسطينيين القادمين من داخل األراضـي الفلـسطينية           :  محمد القيق  -القدس المحتلة 
، فـي سـاحات     "صندوق طفل األقصى التاسـع    "، مهرجان   ٢٠١١-٤-٢٣، السبت   ١٩٤٨المحتلة عام   

 مؤسسة البيارق اإلسالمية التابعـة للحركـة اإلسـالمية داخـل            المسجد األقصى المبارك، الذي نظمته    
  . األراضي المحتلة، بحضور لفيف من رموزها وقادتها

وأكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية كمال الخطيب أن هذه الرحلة تـأتي فـي سـياق تعزيـز وجـود                    
 المدينة المقدسة، مبينًا أن     الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومواجهة مخططات التهويد اإلسرائيلية ضد هذه         

 حافلة انطلقت من مدن وقرى الداخل المحتل، وصوالً إلى المسجد األقصى للمشاركة في              ٣٠٠أكثر من   
  . المهرجان

ـ    إنه لشرف كبير أن نكون حاضرين بين آالف األطفال الفلـسطينيين فـي             ": "فلسطين"وقال في حديث ل
 وهم يحملون أقالم الرصاص وألوانهم وكراساتهم فـي         باحات المسجد األقصى المبارك وسط عائالتهم،     

  ". مشهد يعزز ضرورة الصمود والثبات على المبدأ والحق
بدوره، شدد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بمدينة القدس أحمد عطـون، علـى ضـرورة                 

واألطفال، تـصدًيا لمخططـات     تكثيف الجهود الفلسطينية الرامية إلى تثبيت الهوية واالنتماء في األجيال           
  . االحتالل في هذه المدينة المقدسة

 ٢٣/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  نماركي لالجئينابتمويل المجلس الد "البرج الشمالي" مخيم مشروع للمسنين في .٢٦

افتتحت جمعية الغد الثقافية وجمعية النجدة االجتماعية في مخيم برج الشمالي مـشروع المـسنين     : صور
  .، الذي موله المجلس الدانماركي لالجئين، عبر تجهيز غرفة كاملة خاصة بالمسنينالمشترك

وبعد كلمة ترحيبية من مسؤول جمعية الغد الثقافية في المخيم فؤاد الحسين، جـرى افتتـاح المـشروع                  
  .باألغاني التراثية الفلسطينية التي قدمها المسنون
اتين المجاورة وذلك في إطار البرنامج الترفيهي للمسنيين         وبعد االفتتاح، جرى تنظيم رحلة الى أحد البس       

حيث قدم المسنون المشاركون عروضاً عن الحياة االجتماعية في فلسطين، ورووا حكايات حصلت معهم              
  .أثناء تهجيرهم

  ٢٤/٤/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  " النورسبت" يعتدي على فلسطينيين أثناء توجههم إلى كنيسة القيامة إلحياء االحتالل .٢٧

، على مجموعة من    )٢٣/٤(اعتدت قوات شرطة االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم السبت         : القدس المحتلة 
، ومنعـتهم   "سبت النور "المصلين المسيحيين الفلسطينيين الذين وصلوا مدينة القدس المحتلة لالحتفال بـ           

در فلسطينية، أن مجموعـة مـن       وأفادت مصا  .من الوصول إلى كنيسة القيامة إلحياء مراسم احتفاالتهم       
الشبان الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى كنيسة القيامة حين اعترضهم حاجز عسكري يتمركز عليه عدد              
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من الجنود اإلسرائيليين الذين منعوها من مواصلة طريقهم، في حين سمحوا لعشرات السائحين األجانـب               
و كنيسة القيامة، مّما أسفر عن اندالع اشتباك بـين          برفقة أدالء إسرائيليين من تجاوز الحاجز والتوجه نح       

   .مجموعة الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل
إن قـوات   "، ديمتـري دليـاني،      "التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة     "من جانبه، قال رئيس     

غ بطش المحتـل،    االحتالل مصممة على المساس بشعائرنا الدينية ونحن ثابتون عليها، ولن نحيد مهما بل            
وإن االعتداءات اإلسرائيلية على المصلين هي أحد أوجه االضطهاد الديني الذي تمارسه دولة االحـتالل               

  .، وفق تقديره"على كل من هو غير يهودي
  ٢٣/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  العثور على جثة فلسطيني مقتولًا في هولندا .٢٨

, الخميس الماضـي  ,  الشرطة الهولندية عثرت   أن, ذكرت مصادر مقربة من السفارة الفلسطينية في بغداد       
  . عاما في مدينة زاندام الهولندية٤٨عبد السالم مصطفى "على جثة المهندس الفلسطيني الهولندي 

إن التحقيقات األولية تُشير إلى أن المهندس تعرض إلى ضربة بالرأس يوم األربعـاء              :" وقالت المصادر 
  ". رق الحياةونُقل إلى مكان مجهول في زاندام حتى فا

وأشارت إلى أن الشرطة الهولندية رجحت أن يكون االعتداء عنصرياً ومازال التحقيق مستمًرا لمعرفـة               
  . مالبسات القضية

وقد وصـل إلـى هولنـدا مـن         , وينتمي القتيل إلى عائلة أبو خليفة التي تنحدر أصولها إلى قرية أجزم           
  .١٩٩١الثانية عام العاصمة العراقية بغداد بعد انتهاء حرب الخليج 

 ٢٣/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  أسير فلسطيني يضرب عن الطعام منذ ثالثة أيام احتجاجا على عدم توفير العالج له .٢٩

بأن األسير يحيى حافظ شريدة، مـن مدينـة طوبـاس، يواصـل           " نادي األسير الفلسطيني  "أفاد  : رام اهللا 
سبب رفض إدارة السجون اإلسرائيلية عالجـه، حيـث          لليوم الثالث على التوالي، ب      إضرابه عن الطعام  

  .يعاني من عدة أمراض وتفاقمت حالته سوًءا مؤخًرا
إن األسـير   ): "٢٣/٤(نسخة عنه اليوم الـسبت      " قدس برس "وقال نادي األسير، في بيان مكتوب وصل        

لغايـة   سنة، قضى منها تسع سنوات، ويعاني من أوضاع صحية سيئة ل           ٢٢شريدة محكوم عليه بالسجن     
وأضـاف أن األسـير     ".  وترفض إدارة السجون تقديم أي عالج طبي له أو نقله للمستشفى لتلقي العالج            

طالب عدة مرات من إدارة السجون اإلسرائيلية نقله للمستشفى أو تقديم العالج الالزم له، إال أنها رفضت                 
  .ذلك دون إبداء األسباب

  ٢٣/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
    "اغتصاب فلسطين" مهرجان اءلغبإونروا األقرار  نيين تستنكر األردالمهندسين نقابة .٣٠

الغت رئاسة كلية وادي السير التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا مهرجان : عمان
  .كلية وادي السير في ذكرى اغتصاب فلسطين، حسب بيان صادر عن نقابة المهندسين االردنيين

 حسب البيان، من الجهات المنظمة عدم التطرق في هذه الفعالية في حال نظمت وطلبت عمادة الكلية،
واستهجنت نقابة المهندسين األردنيين قرار اإللغاء . "اغتصاب فلسطين"لحق العودة وتغيير عنوان الفعالية 

الهولوكست "ومطلب عدم التطرق لحق العودة في الوقت الذي تفرض فيه وكالة األونروا ما يسمى 
  . على ثقافة اللجوء الفلسطيني"هيونيالص

٢٤/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان  
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  وزير الخارجية المصري يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية .٣١

شدد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي على أهميـة التحـرك            :  سوسن أبو حسين   - القاهرة
يا إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل لحل شامل لكافة جوانب          الفوري في مفاوضات السالم مع إسرائيل، داع      

وأكد العربي، خالل مباحثاته أمس مع السيناتور األميركـي جـون مـاكين زعـيم                .القضية الفلسطينية 
الذي سـاد فـي الـسنوات       " إدارة الصراع "الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ضرورة االنتقال من منطق         

ودعا العربي إلى ضـرورة عقـد مـؤتمر دولـي     . ادال ونهائياحال ع " حل الصراع "األخيرة إلى منطق    
للتوصل لحل شامل لكافة جوانب القضية الفلسطينية، وتفادي االنزالق إلى فكرة المفاوضات الممتدة التي              

  .تغرق في تفاصيل جزئية وال تحقق أي اختراق سياسي
  ٢٤/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية طالبية مصرية تعلن إعادة مجموعات .٣٢

، أعلنت سـت مجموعـات      "ثورة في فلسطين ومصر     ...ثورة ثورة حتى النصر     "تحت شعار   : القاهرة
وتتمثل  .طالبية مصرية نيتها إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية داخل الجامعات مرة أخرى            

ن ومجموعة طالب حركة حقى ومجموعة طالب       مجموعة الطالب اإلشراكيو  "هذة المجموعات الست فى     
حركة تحرير ومجموعة طالب حزب العمل و مجموعة رابطة الطالب الديمقراطيين ومجموعة طـالب              

  " .مصريون ضد الصهيونية
وجاء في البيان الذى أعلنته الجماعة، أن أولى فعالياتها هي تنظيم مسيرة احتجاجية يوم األربعاء القـادم                 

النصف من أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي وحتى السفارة اإلسرائيلية إلدانة االحـتالل             الساعة الثانية و  
اإلسرائيلي لألراضي العربية والمطالبة بإلغاء التطبيع بكافة أشكاله ووقف تصدير الغاز إلسرائيل وأيضا             

والمطالبة بالمساواة  للمطالبة بوقف أعمال بناء الجدار الفوالذي العازل على الحدود المصرية الفلسطينية            
بين الفلسطينيين والمصريين على األراضي المصرية وإقرار حق الفلـسطينيين فـي اإلقامـة والعمـل                

  .والصحة والتعليم داخل مصر
وأكدت جماعة أنصار الثورة الفلسطينية في صفحتها التي أسستها على الفيس بوك أن هذا يأتي ردا على                 

  .يز للشباب المصري للتطبيع مع إسرائيلدعوة الرئيس اإلسرائيلي شيمون بير
  ٢٣/٤/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
   "إسرائيل"ـ مبارك حمى صفقة تصدير الغاز ل:  تايمزنيويورك .٣٣

إّن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفـساد وسـوء          : األمريكية" نيويورك تايمز "قالت صحيفة   
اإلدارة التي تشوب صفقة بيع الغاز المتكتم عليها بين مصر والكيان اإلسرائيلي، قد دفعت النائب العـام                 

  .ه الصفقة يوًما للتحقيق معه حول هذ١٥المصري إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 
وذكرت الصحيفة ـ في تقرير أوردته اليوم على موقعها اإللكتروني ـ أّن إعالن تجديد حبس مبـارك    
جاء بعد اإلعالن عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم                

  .حول الصفقة نفسها، وهو ما يؤكد أّن مبارك كان حامي الصفقة المشبوهة
وضحت الصحيفة أّن بيع الغاز المصري إلسرائيل كان وال يزال يلقى رفًضا جماهيرًيا بين المصريين               وأ

ـ التي مثلت أحد أسباب انطـالق         ، غير أّن الصفقة    ٢٠٠٨منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الجانبين عام         
قبل نظام الـرئيس  احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق ـ كانت تحت أعلى مستويات الحماية من  

  .مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه
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 كان المساهم الرئيسي    - الصديق المقرب لمبارك     -وأشارت الصحيفة إلى أّن رجل األعمال حسين سالم         
في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام الـسابق                 

  .كان له نصيب منهاأّن جهاز المخابرات أيًضا 
وترتيًبا على ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمـة بيـع الغـاز                    

، مشيرة إلى تصريح النائب العام      "مما أضر بمصالح الدولة   "المصري للكيان اإلسرائيلي بأسعار مخفضة      
  . الصفقة مليون دوالر بسبب هذه ٧١٤نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 
إنّه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على           : ومضت صحيفة نيويورك تايمز تقول    

الصفقة، إال أنها ال تزال تبرز كورقة اختبار للعالقات بين القاهرة والكيان اإلسرائيلي خالل فترة حكم ما                 
  . بعد مبارك

إال أّن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة       ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى اآلن،          
وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم                
اإلفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعـي للـشريك                  

 دوالر لكل مليون وحدة حراريـة، ثـم ُأعيـد    ١ر٢٥ ـ مقابل  المصري ـ شركة غاز شرق المتوسط 
 دوالرات لكل مليـون وحـدة       ٤ ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل        ٢٠٠٨التفاوض بشأن السعر عام     

حرارية، وفي كل األحوال يترك للشركة حق تحديد األسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمـشتري       
  .اإلسرائيلي

  ٢٣/٤/٢٠١١، قاهرةالمصريون، ال
  
   أسيراً عربياً بسجون االحتالل يدفعون ضريبة حبهم لفلسطين٤٣: تقرير .٣٤

 أسيراً عربياً يـدفعون ضـريبة       ٤٣بجانب آالف من األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل يرزح         : غزة
طينيون  من نيسان مناسبة يجدد فيها الفلـس       ٢٢ويمثل يوم األسير العربي، الذي يصادف       .. حبهم لفلسطين 

العهد لهؤالء األبطال، الذين عبروا الحدود واخترقوا الصعاب ليشاركوا في مـسيرة الجهـاد ومواجهـة                
أسـيراً عربيـاً مـن      ) ٤٣(وبحسب بيان صادر عن وزارة األسرى الفلسطينية فـإن           .المحتل الغاصب 

بسجون االحـتالل  جنسيات عربية مختلفة منها األردن، وسوريا، ومصر، والسودان، والسعودية، يقبعون   
  .الصهيوني

أن األسرى  "من جانبه، أكد عبد الناصر فروانة، الباحث في شؤون األسرى بسجون االحتالل الصهيوني              
العرب يعتبرون جزءاً ال يتجزأ من الحركة الوطنية األسيرة، ومفخـرة لألمـة العربيـة، وأن شـعبنا                  

ة وفعاليات متعددة، تقديراً لهـم ولمـواقفهم        الفلسطيني يحيي هذه المناسبة العظيمة بطرق وأشكال مختلف       
  ".وبطوالتهم ووفاًء لتضحياتهم ونضاالتهم جميعاً

ويؤكد فروانة أن المئات من األشقاء العرب الذين قدموا لفلسطين للجهاد ومقاومة االحتالل يعتبرون فـي                
، أم أنهـم    ١٣٩١سري  عداد المفقودين، وال يعرف إن كانوا قد اعتقلوا وزج بهم في السجن الصهيوني ال             

ايـا جثـامينهم    استشهدوا ودفنت جثامينهم في مقابر األرقام، أم استشهدوا وسرقت أعضائهم وتناثرت بق           
ومن أبرز ما يعانيه األسرى العرب بسجون االحتالل هو عدم إطالق سراحهم بعـد        .الطاهرة هنا وهناك  

لعـرب اسـتخدموا رهـائن وأوراق       انتهاء محكومياتهم، حيث يؤكد الباحث فروانة أن بعض األسرى ا         
مساومة، وفي أحياناً كثيرة رفضت سلطات االحتالل إطالق سراح بعضهم بعد انقضاء مـدة حكمهـم،                
واستمرت باحتجازهم كورقة ضغط على الفصائل التي ينتمون لها، أو محاولة لفتح خط اتصال وإقامـة                

ا يعانيه األسرى العرب أيـضاً هـو        عالقات مع حكوماتهم، حتى وان لم تكن بشكل رسمي، وإن أكثر م           
  .تقاعس حكوماتهم، وضعف المساندة الشعبية لهم، وغياب قضيتهم عن وسائل اإلعالم

  ٢٤/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  لألسرى الفلسطينيين" العاري" تندد بالتفتيش الجامعة .٣٥

ين بشؤون األسرى الفلسطينيين    تسلمت جامعة الدول العربية أمس رسالة من معني       :  أيمن عيسى  - القاهرة
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلـسطين فـي الجامعـة       . عن معاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية     

إنه سيوزع الرسالة التي تناول فيها أوضاع األسرى في سجون االحـتالل            "العربية السفير محمد صبيح     
وجدد تأكيد دعم الجامعة لحـق األسـرى        ". امعةعلى مندوبيات الدول العربية وعلى المسؤولين في الج       

" العاري"وندد صبيح بسياسة التفتيش     . الفلسطينيين والعرب في الحرية، مدينا التصعيد اإلسرائيلي بحقهم       
لألسرى وذويهم خالل الزيارة، مستنكرا حرمان جميع أسرى قطاع غزة من زيارة أهلهم منذ ما ال يقـل                  

  .عن ثالث سنوات
  ٢٤/٤/٢٠١١، ، السعوديةالوطن اون الين

  
  "مرمرة" يطالبون بالقبض على مرتكبي مجزرة أتراك .٣٦

أمام ) ٤-٢٢(للحرية والتضامن التركية، بيانًا صحفًيا يوم أمس        " مافي مرمرة "أصدرت جمعية   : إسطنبول
محكمة سلطان أحمد التركية، منددة بعدم رفع الدعوى القانونية من قبل المدعي العام الجمهـوري فـي                 

وذكر مصدر إعالمي في جمعيـة       .بول ضد قوات االحتالل التي اعتدت على سفينة مرمرة التركية         إسطن
في إسـطنبول، أن محـامي      " المركز الفلسطيني لإلعالم  " ، لمراسل    IHHهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية     

محكمـة  ضحايا أسطول الحرية ومسافريها وأسر الشهداء الذين استشهدوا على متنها، حـضروا أمـام ال              
إسماعيل ييلماز، إن كل المشاركين فـي  " مافي مرمرة"وقال رئيس جمعية  .لالشتراك في البيان الصحفي 

  .قافلة أسطول الحرية ينتظرون رفع الدعوى بشكل عاجل 
  ٢٣/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   طائرة السادات"إسرائيل"تنفي عالقتها بشراء "  للطيرانمصر" .٣٧

نفت شركة مصر للطيران أمس عالقتها بما نشرته صحفية إسرائيلية بأن سـالح الجـو           :ليلى عبدالحميد 
الرئاسية التي استقلها الرئيس المصري الراحل أنـور        ” ٧٠٧طراز  “اإلسرائيلي قام بشراء طائرة البوينج      

  .١٩٧٧السادات في زيارته إلسرائيل عام 
عالقة بالطائرة الرئاسـية الـسابقة التـي        وقال رئيس الشركة حسين مسعود إن مصر للطيران ليس لها           

  . وإن هذه الطائرة لم تكن مملوكة لمصر للطيران في أي يوم من األيام١٩٧٤دخلت مصر عام 
  ٢٤/٤/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي

  
  فرص نجاح مبادرة قد تقوم بها واشنطن أقرب إلى الصفر: دبلوماسي أميركي سابق .٣٨

ي األميركي السابق ارون ديفيد ميلر الذي قام فـي الماضـي            قيم الدبلوماس :  فيكتور شلهوب  -واشنطن  
بمساع من اجل عملية السالم، جهود مختلف األطراف في دراسة نشرها مجلـس الـشؤون الخارجيـة،                 

، معتبرا أن الخالفـات فـي       »أقرب إلى الصفر  «مشيرا إلى أن فرص نجاح مبادرة قد تقوم بها واشنطن           
  .»كون من الممكن التقريب بينهاأكبر حالياً من أن ي«وجهات النظر 

  ٢٤/٤/٢٠١١، البيان، دبي
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  سورية ومصر نموذجاً: التوظيف اإلسرائيلي لالضطرابات الشرق أوسطية .٣٩

نشر مركز دراسات إنيستيتيوتو أفاري إنترناشـيونالي ورقـة بحثيـة مثيـرة             : قسم الدراسات والترجمة  
ث الشرق أوسطية الجارية من خالل محاولة اإلجابـة    لالهتمام، سعت إلى مقاربة التوترات ووقائع األحدا      

كيف يمكن إلسرائيل استغالل وتوظيف االضطرابات الشرق أوسطية الحالية         : على سؤال مركزي مفاده   
  بما يتيح إلسرائيل الفرصة من أجل صنع وتحقيق السالم الذي تريده تل أبيب؟

  المحتوى والمضمون: توصيف الورقة البحثية* 
  :حتوى ومضمون الورقة البحثية، على أساس االعتبارات اآلتيةيمكن توصيف م

  :التوصيف الشكلي للورقة البحثية •
كيف يمكن إلسرائيل تحويل االضطراب في الشرق األوسط إلى فرصة من أجل صنع             : ـ عنوان الورقة  

  .السالم
رب التابعـة لكليـة     الخبير السياسي ماسيميليانو فيوري، الباحث في شعبة دراسات الح        : ـ مؤلف الورقة  

  .كينغيز كولدج البريطانية، ورئيس تحرير صحيفة هيبتاغون بوست
  . صفحة من القطع المتوسط١٣تقع الورقة البحثية في : ـ حجم الورقة

) معهد الشؤون الدولية  (تم نشر الورقة بواسطة مركز دراسات إنستيتيوتو أفاري إنترناشيونالي          : ـ الناشر 
  ).١١(وحملت الورقة رقم ضمن سلسلة أوراق العمل، 

  :التوصيف التحليلي للورقة البحثية • 
  .ـ ملخص تنفيذ مختصر

  .ـ مقدمة الورقة
  .المسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، المسار اإلسرائيلي ـ السوري: ـ المفاصل التحليلية

  .ـ االستنتاجات
 لجهة الحجم، وغزارة المعلومات،     نالحظ أن المكونات الشكلية للورقة تنسجم مع مكوناتها التحليلية، وذلك         

ودقة التحليل، إضافة إلى قدرة الباحث ماسيميليانو فيوري على اإلفصاح والشفافية والتعامـل المباشـر               
المنفتح مع معطيات األحداث والوقائع، وذلك بدءاً من عنوان الورقة نفسها، والذي أوضـح ـ وبـشكل    

 كيف يمكن إلسرائيل استغالل فرصة األحداث الشرق مباشر ال لبس فيه ـ أن المطلوب هو فهم ومعرفة 
  .أوسطية الجارية لتعزيز موقفها في المنطقة

  ماذا قال الخبير ماسيميليانو فيوري؟* 
سعى ماسيميليانو فيوري إلى مقاربة اإلجابة على تساؤل الورقة حول كيفية استغالل إسرائيل لألحـداث               

ه تل أبيب في المنطقة، وفي هـذا الخـصوص يمكـن            الشرق أوسطية كفرصة لصنع السالم الذي تريد      
  :استعراض مقاربة ماسيميليانو على النحو اآلتي

  :وتضمنت النقاط اآلتية: المقدمة •
ـ في تونس ومصر، سعت الحشود الجماهيرية إلى اإلطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابـدين بـن                 

لك، بما أدى إلى تفشي موجة اضطرابات       علي والرئيس المصري حسني مبارك، واستطاعت أن  تحقق ذ         
في كافة أنحاء منطقة الشرق األوسط والمطلوب من إسرائيل السعي بأسرع ما يمكن لجهة توجيه وإعادة                
توجية حركة هذه االضطرابات بما يؤدي إلى اإلطاحة بخصوم إسرائيل الموجودين في المنطقـة وفـي                

 وتونس، وذلك عن طريق الـسعي للـسيطرة علـى           نفس الوقت على إسرائيل أن ال تتخلى عن القاهرة        
القاهرة وتونس عن طريق تعزيز قوة حلفاءها الموجودين ودعم صعودهم بحيث ال يؤثر التغييـر سـلباً                 
على مصالح إسرائيل في تونس والقاهرة، وإضافة لذلك على إسرائيل السعي لتوطيد قوة حلفاء واشنطن               

  .وعلى وجه الخصوص في صنعاء، والمنامةالشرق أوسطيين المهددين بالسقوط حالياً 
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ـ في تونس توجد العديد من العوامل المواتية لحدوث سيناريو عدم اإلضرار بالمـصالح اإلسـرائيلية،                
وذلك وفقاً للمقارنة القائلة بأن الثورة اإليرانية أطاحت بحليف إسرائيل شاه إيران وأحلت اإلمام الخمينـي         

ت الثورة قد أطاحت بحليف إسرائيل الزعيم حسني مبارك، فـإن هـذه             بدالً عنه، أما في مصر، وإن كان      
الثورة من الصعب أن تأتي ببديل يضر بالمصالح اإلسرائيلية، وعلى سبيل المثال ال الحصر فـإن كـل                  
البدائل المصرية المحتملة لحسني مبارك والمطروحة حالياً ليـست معاديـة إلسـرائيل، وعلـى وجـه                 

  .رادعيعمرو موسى، والب: الخصوص
ـ القول بقوة نفوذ جماعة اإلخوان المسلمين المصرية هو قول افتراضي بعيد عن الحقيقة، وفي أحـسن                 

وهـي  . من دعم الرأي العام المـصري     % ٢٠األحوال ال تستطيع هذه الجماعة الحصول على أكثر من          
وإضافةً لذلك، فـإن  . مانيةنسبة ال تكفي لفوز الجماعة ال في االنتخابات الرئاسية وال في االنتخابات البرل            

التيـار اإلسـالمي    : هذه الجماعة تعاني من خالفات داخلية بسبب وجود ثالثة تيارات متصارعة داخلها           
والحقاً من المتوقع أن تواجـه هـذه   . المحافظ ـ التيار اإلسالمي البراغماتي ـ التيار اإلسالمي التقدمي  

بما سوف يؤدي بدوره إلى تفكيك هذه الجماعة إلى         . يةالجماعة المزيد من الهزائم في االنتخابات المصر      
  .ثالثة تيارات على األقل

ـ األكثر احتماالً في مصر وهو أن تشهد فترة ما بعد االنتخابات المصرية العامة القادمة قيـام حكومـة             
ة ائتالفية تجمع بين قوى الوسط ويمين الوسط وبالتالي فمن غير المتوقع أن تصعد قوى إسالمية مـصري                

أنـه  : ضمن سيناريو يشبه سيناريو صعود حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرا، وذلك لسبب بسيط هو     
  .ال يوجد في مصر زعيم إسالمي على غرار الزعيم اإلسالمي التركي رجب طيب أردوغان

ية، ـ من المعروف بأن القوى السياسية المصرية المعارضة ظلت دائماً تستخدم ورقة القضية الفلـسطين              
ولكن عندما تصعد القوى السياسية المصرية المعارضة       . كخلفية لتوجيه االنتقادات ضد السلطة المصرية     

وتسعى إلى المطالبة بالحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد وعدم التفريط          . للسلطة فإنها تتخلى عن هذه الورقة     
ات المالحة في قناة الـسويس      فيها طالما أن ذلك سوف يؤدي إلى خسارة مصر لشبه جزيرة سيناء وعائد            

والمعونات الغذائية األمريكية ونفط وغاز خليج السويس على يد إسرائيل وذلك بشكل يجعل من الصعب               
  .جداً على المصريين استعادته مرة أخرى

  :وتضمنت النقاط اآلتية: المسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني •
 مفاوضات السالم اإلسـرائيلية ـ الفلـسطينية،    ـ تسعى اللجنة الرباعية لجهة الضغط من أجل استئناف
فالمطلوب منـه أن يتجـاوب مـع اسـتئناف          : وهذا معناه أن بنيامين نتانياهو يواجه حالياً مأزقاً حرجاً        

وأي . المفاوضات عن طريق تقديم عرض إسرائيلي مقبول بواسطة اللجنة الرباعية وبواسطة الفلسطينيين           
وبالتـالي كيـف يـسعى      . ا بواسطة حلفاء نتانياهو المتشددين    عرض من هذا النوع سوف يكون مرفوض      

نتانياهو لتقديم عرض مقبول بواسطة المجتمع الدولي والفلسطينيين ويضمن في نفس الوقت عدم انهيـار               
  ائتالف نتانياهو الحكم في إسرائيل؟

 بخالفـاتهم الداخليـة،     ـ الخيار األفضل لنتانياهو هو العمل باتجاه دفع الفلسطينيين ليكونوا أكثر انشغاالً           
وعلى وجه الخصوص خالفات حماس ـ فتح وتوظيف االضطرابات الشرق أوسطية، بما يـدفع إلـى    
إشعال خالفات حماس ـ فتح، وتصعيد وتائرها بما يجعل كل طرف يتجاوز نقطة الالعودة لجهة التفاهم  

 خيار إقامـة دولـة فلـسطينية        مع اآلخر، األمر الذي سوف يفسح المجال واسعاً أمام قبول فتح ألفضلية           
  .خاصة بها في الضفة الغربية، وقبول حماس ألفضلية خيار إقامة دولة خاصة بها في قطاع غزة

هذا، ويعلق ماسيميليانو قائالً بأن المطلوب من إسرائيل القيام به على المسار الفلسطيني قد تبـدو فكـرةً                  
ق التاريخ بأن العديد من النماذج المثالية قـد وجـد           مثالية وغير واقعية، ولكن برغم ذلك فقد أثبتت حقائ        

  .طريقه إلى التنفيذ عن طريق استخدام القوة
  :تضمن النقاط اآلتية: المسار اإلسرائيلي ـ السوري •
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  .ـ يتميز المسار اإلسرائيلي ـ السوري بعمق انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين
صدر الخطر االستراتيجي الرئيسي المهدد ألمن إسرائيل،       ـ تنظر إسرائيل إلى سوريا باعتبارها تمثل م       

قوة سوريا ـ تحالفات سوريا مع إيران وحزب اهللا وحركـة حمـاس وبقيـة     : وذلك لتوافر عدة أسباب
  .الفصائل الفلسطينية

ـ تمسك سوريا بمطلب استعادة كامل األراضي السورية الممتدة من مرتفعات الجوالن وحتـى شـاطئ                
  .بحيرة طبرية

تمسك إسرائيل بمطلب أن التوصل إلى اتفاق سالم مع سوريا يتطلب إنفاذ المزيد من الترتيبات األمنية                ـ  
  .اإلسرائيلية المتشددة لجهة عدم تخلي إسرائيل عن مرتفعات الجوالن ومياه بحيرة طبرية

  :ـ اقتربت إسرائيل وسوريا من التوصل إلى اتفاق سالم مرتين
يداً في الفترة التي أعقبت مباشرة التوقيع على اتفاق أوسلو، وذلـك قبـل              م، وتحد ١٩٩٣في عام   : األولى

  .اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحق رابين
م، عندما قامت إدارة كلينتون الديموقراطية برعاية استئناف مفاوضـات الـسالم            ٢٠٠٠في عام   : الثانية

  .السورية ـ اإلسرائيلية
بيب تتمثل في أن الرأي العام اإلسرائيلي ال يدعم مسار مفاوضات السالم مع             المشكلة التي تواجه تل أ    _ 

كلما وجدت هذه الحكومة معارضة أغلبيـة       . سوريا، وكلما حاولت حكومة إسرائيلية التفاوض مع دمشق       
  .الرأي العام اإلسرائيلي

ـ                 ة الفوضـى   يخلص الخبير ماسيميليانو فيوري، إلى أن على تل أبيب أن تسعى من أجل تعزيـز موج
واالضطرابات المتفشية في منطقة الشرق األوسط، بالتركيز على دعم االضـطرابات التـي تـستهدف               
دمشق، وذلك وصوالً إلى إضعاف قوة دمشق وقدراتها الداخلية والخارجية، بما يؤدي بدوره إلى تحويل               

رائيلي، والذي بال   دمشق إلى عاصمة هشة وضعيفة ال يكون بمقدورها سوى القبول بمشروع السالم اإلس            
شك سوف تسعى إسرائيل إلى فرضه وفقاً لمبدأ السالم بالقوة الذي يفرضه الطرف القوي، والـذي هـو                  

  .إسرائيل
  ٢٣/٤/٢٠١١، الجمل بما حمل

  
  تجسيد البيئة في المرحلة ما بعد مبارك .. تحديات مصر طويلة األمد .٤٠

  ملخص تنفيذي 
لماضية اعتمدت واشنطن على مصر بقيادة حسني مبارك، جنباً         على مدى األعوام الثالثين ا    : ديفيد شينكر 

وبينما ساهمت االستبدادية في السخط     . إلى جنب مع إسرائيل، في تشكيل األساسٍ لهيكلها األمني اإلقليمي         
المتنامي ثم عدم االستقرار داخلياً في النهاية، كانت مصر تحت حكم مبارك شريكاً لعقود طويلـة، ممـا                  

  .  المتحدة على تعزيز غاياتها الجوهرية في تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسطساعد الواليات
.  والتي أنهت عهد مبارك إنجازاً رائعاً للمصريين       ٢٠١١يناير  /في كانون الثاني  " ثورة البردي "وقد كانت   

اب واألمل في الوقـت     ومع ذلك، فبالنسبة للواليات المتحدة تتميز هذه الفترة من االنتقال السياسي باالرتي           
فتغييرات القيادة في مصر نادرة بشكل ملحوظ، وأدت اثنان من انتقـاالت الـسلطة              . نفسه، لسبب وجيه  

.  إلى تحوالت جذرية في السياسة المصرية      -- إلى جمال عبد الناصر وأنور السادات        --الثالثة األخيرة   
  . ن نقل السلطة الحالي سيكون مختلفاًولدينا القليل من األسباب الوجيهة تدعونا إلى االعتقاد بأ

وعلى األقـل، سـتمارس     . لمصر ما يزال غير واضح    ] المنحني[وبالنظر إلى الموقف اليوم فإن المسار       
قوى داخلية الضغط على الحكومة القادمة للتخلي عن سياسات الرئيس مبارك وإعادة ضبط عالقاتها مع               

 في جميع أنحاء الشرق األوسط والشعبية داخلياً ربما تفكر          وسعياً للحصول على الثناء   . الواليات المتحدة 
أي مناهـضة   (القيادة المصرية الجديدة أيضاً في إعادة توجيه سياسة خارجية تعكـس نزعـة شـعبوية                
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. »حزب العدالـة والتنميـة    «واختصاراً فإن مصر يمكن أن تصبح مشابهة لتركيا في ظل حكم            .) للغرب
 ومـستفيدة مـن المـساعدة الخارجيـة األمريكيـة           --يات المتحدة   وبال شك ستبقى مصر صديقة للوال     

 لكن من غير المرجح أنها ستبقى الحليف الموثوق الذي كانت واشنطن معتادة             --الدوالرات  ] بمليارات[
  . عليه في ظل مبارك

ومـة  وعلى الرغم من احتمال قيام القيادة المرتقبة في القاهرة بإبعاد نفسها عـن واشـنطن، إال أن الحك                 
وداخلياً على وجـه    . الجديدة سوف تواجه حشداً من المعضالت الضاغطة في السياسة المحلية واإلقليمية          

التحديد، تظل المشكالت المنهكة باقية وسوف تستمر بإثارة االستياء والغضب، وربما المزيد مـن عـدم                
  . االستقرار، إن لم تتم معالجتها

في اإلطاحة بنظام مبارك سوف تستمر في صياغة الـسياسات          وفي الحقيقة فإن نفس القوى التي ساهمت        
. وتأتي الحوكمة على رأس قائمة المظالم المصرية القائمة منذ مدة طويلة          . المصرية في السنوات المقبلة   

ورغم أن الشكاوى المستقبلية إزاء الحوكمة ربما ال تعني القمع و اإلقصاء السياسي والفساد المستـشري                
إال أن  " وحكومـة رجـال األعمـال     "تحت حكم مبارك    " الحزب الوطني الديمقراطي  "ي  الذي تمثل بقوة ف   

ويرجع ذلك إلى أن اإلحتقان الشعبي في مصر في ظل مبارك كان مرتبطاً             . االعتراضات لن تخمد تماماً   
وعلى الرغم من رحيل النظام     . جزئياً بالتوصيل الضعيف للخدمات، والتصور العام بعدم كفاءة الحكومة        

 أن جهاز أمن الدولة والجهاز اإلداري اللذين استحثا تلك المظالم ما يزاالن بشكل كبير كما هما ممـا                   إال
  . يؤكد أن الحوكمة سوف تبقى مصدراً لإلحباط بالنسبة للكثير من المصريين

ـ       " ثورة البردي "وبالمثل فإنه بينما لم يكن االقتصاد هو الدافع الرئيسي وراء            ن إال أنه حـرك الكثيـر م
وعلى هذه الجبهة أيضاً سوف ترث الحكومة الجديدة من النظام القـديم            . السخط الشعبي السائد في مصر    

النـاتج  "ورغم اإلصالحات االقتصادية الكبيرة التي نفذتها القيـادة الـسابقة، و          . مشاكل معقدة ال تحصى   
ت الدنيا حيث أن معدالت الفقر      الذي كان يعلو بثبات إال أن الثروة لم تنحدر إلى الطبقا          " المحلي اإلجمالي 

العالية ال تزال قائمة، وتستمر معدالت كبيرة للبطالة والبطالة المقنعة، وما تزال إعانات التعويض التـي                
كما هي، وما يزال العمال الذين ليسوا على قدر عاٍل من           ] اقتصادية وال تحل المشاكل   [تؤدي إلى أضرار    

هيز مما يزود سوق العمالة المصرية بمرشحين غيـر أكفـاء           التدريب يتخرجون في مدارس ناقصة التج     
ورغم التغييرات الهائلة في حكومة مصر إال أن هيكل االقتصاد الوطني ما يزال كما هو ممـا       . للوظائف

يضمن أن تلك اإلحباطات سوف تستمر في تجسيد القوى السياسية واالجتماعية المحركة في الدولة على               
  . مدى المستقبل المنظور

ففـي  . لكـن بعجـز   ] بمعالجتـه [وتشكل الشؤون الخارجية مجاالً آخر سوف تبدأ القاهرة ما بعد مبارك            
السنوات األخيرة شهدت مصر تآكالً وانحداراً شديداً لنفوذها اإلقليمي إلى درجة أن مصر تظهـر اليـوم                

ون لزامـاً علـى     إن بعض األمور األكثر تحدياً، والتي سـيك       .  على كل جبهة تقريباً    --كقوة متراجعة   
الحكومة المصرية المقبلة التعامل معها هي العالقات مع جيرانها بمن فيهم دول غير مستقرة إن لم تكـن                  

  ). غزة(والشرق ) السودان(والجنوب ) ليبيا(فاشلة أصالً، وكذلك مع األراضي في ناحية الغرب 
ى منبع نهر النيـل بمـن فيهـا         وفي الوقت نفسه، تواجه القاهرة مبادرة غير مسبوقة من دول أصغر عل           

- مليار متر مكعب من المياه       ٥٥,٥إثيوبيا والكونغو ورواندا وأوغندا، من بين دول أخرى تتنازع على           
إن الموضـوع   .  الذي تسيطر عليه مصر تقليـدياً      -- أي ما يقرب من ثلثي التدفق السنوي لنهر النيل           -

ن الصورة، هو أن القاهرة سوف تبني سياسـة         المهم بشكل خاص بالنسبة لواشنطن، بعد خروج مبارك م        
 دمشق وطهران اآلخذة في الصعود إقليمياً إلـى جانـب تابعيهـا             -- أو التكيف مع     --جديدة لمواجهة   

  . »حزب اهللا«و » حماس«اإلرهابيين 
إن خروج مبارك لم يحسم التحديات التي يفرضها وضع مصر اإلقليمي المتقلص، حيث أن الحكومة التي                

. سيتعين عليها قريباً مواجهة المشاكل المذكورة أعاله، وتهديدات خارجية أخرى علـى الدولـة             ستخلفه  
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ومما يعقد األمور أن كل هذا سوف يحدث بينما تفتح مصر نفسها لسياسات تنافسية حقيقية للمرة األولـى             
" ربـة الليبراليـة   التج"وحتى لو كانت الحكومة القادمة على مستوى هذه المهمة فإن هذه            . منذ ستين عاماً  

وتحديداً، إن خطة الجيش النتقال السلطة قد تفشل أو يمكن أن تسعى بدالً مـن               . بعيدة عن النجاح المؤكد   
وحتى إذا نجحت الديمقراطية وتمكن الليبراليـون مـن أن   . ذلك إلى فرض نسخة معدلة من النظام القديم   

ظام االقتصادي فربما قد ينتج عن ذلك هزيمتهم        يتم انتخابهم، فإنهم لو فشلوا في تخفيف الفقر وإصالح الن         
  . من قبل اإلسالميين غير الليبراليين في االنتخابات التالية

وفي حين تجتاز مصر أول مرحلة انتقال سياسية لها فيما يقرب من ثالثين عاماً ينبغي على واشنطن أن                  
وعلـى أبـسط    . األمريكـي تساعد القاهرة على السير نحو مستقبل أفضل، بشكل متواكب مع شـريكها             

المستويات، فإن هذا يعني قبول ما سيكون على األرجح قيام حكومة جديدة بقيادة الليبراليين، واالستثمار               
» اإلخوان المسلمين « سواء كانوا من جماعة      --بقوة وبسرعة في نجاحها خشية من أن يقوم اإلسالميون          

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتطلع السياسة       . شلها باستغالل ف  --أو الناشط عمرو خالد     " حزب الوسط "أو  
األمريكية إلى االستفادة من التغيير في القيادة للمساعدة على الدفع بتحسينات في الحوكمـة المـصرية،                

  . وإعادة إنعاش دور القاهرة اإلقليمي التقليدي
لبلدين، مـا يـزال نفـوذ       وعلى الرغم من الروابط العسكرية والسياسية المستمرة والعميقة القائمة بين ا          

ومع ذلك، ما يزال بإمكان واشنطن اتخاذ خطوات للمساعدة على          . الواليات المتحدة لدى القاهرة متواضعاً    
ويجدر بالسياسة  . تثبيت استقرار النظام الجديد، وفي الوقت نفسه تعزيز التغير االيجابي للشعب المصري           

  :  من بين خطوات أخرى--في مصر القيام بما يلي األمريكية الفعالة خالل هذه الفترة االنتقالية 
كما هو الحال مع الثورة، سوف يكون المصريون مسؤولون عن أداء العمل الشاق             . تشجيع انتقال شفاف  

بيد، تستطيع واشنطن أن تلعب دوراً في جعـل العمليـة           . لضمان سير العلمية االنتقالية باتجاه ديمقراطي     
إن .  ضباط الجيش الذين يديرون عملية االنتقال يكرهون التكيف معـه          شفافة، وهو مطلب شعبي يبدو أن     

المعهـد  "و" المعهـد الـديمقراطي الـوطني     "إحدى الطرق لالنخراط في هذا الجهد هو تقديم التمويل لـ           
 للعمـل مـع     -- وجميعها أمريكية    --" المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية   "، وكذلك   "الجمهوري الدولي 
ولدى هذه الكيانات األمريكية تجارب     . رية غير الحكومية أثناء هذه الفترة المعقدة المقبلةً       المنظمات المص 

في تقديم الخبرة الفنية المطلوبة بشدة، ويمكنها أن تتبادل مع المؤسسات المصرية تلك الدروس الحاسـمة                
  . أولوية قصوىالمستفادة من انتقاالت مشابهة، والتي كان يعتبر فيها تحقيق أقصى منجز جماهيري 

بعد الثورة، سيكون من المغري لواشنطن التي تعاني من صعوبات          . إعادة توزيع التمويل للمجتمع المدني    
مالية أن تعلن النصر، وتعيد توزيع أو منع األموال المكرسة للديمقراطية واألنشطة المتعلقة بالحوكمة في               

وفي الحقيقة فإنه مـن المهـم اآلن بـشكل          . إال أن خطوة من هذا القبيل سوف تكون غير سديدة         . مصر
وللمساعدة على منع اندالع ثورة مضادة، ينبغي على        . متزايد الحذر من إعادة تخندق االستبداد في الدولة       

واشنطن أن تعمل بشكل طموح على تحويل التمويل بعيداً عن منظمات المجتمع المدني التي كان يرعاها                
وباإلضافة إلى تمويل منظمات المجتمـع      . لم تخترها حكومة مبارك   النظام السابق، ونحو منظمات محلية      

المدني المكرسة لتعزيز التنمية الديمقراطية ينبغي على واشنطن أن تركز على تمويل المساعي األخـرى         
غير المثيرة للجدل مثل محاربة الفساد وهي اآلفة التي كلفت مصر ما يقرب من ستين مليار دوالر بـين                   

  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠عامي 
الناتج المحلـي   "تبلغ معونة الواليات المتحدة لمصر نحو ربع بالمائة من          . تأجيل التخفيضات في المعونة   

في تلك البالد، لذا فإن التزام واشنطن المالي هو رمزي أكثر منه مؤثر، لكنه ما يزال يـربط                  " اإلجمالي
د نفس مستويات فتـرة مبـارك،       ينبغي على واشنطن أن تتمسك بمساعدتها عن      . مصر بالواليات المتحدة  

إن الموضوع المهم بشكل خاص هو استمرار التمويل        . بشرط استمرار قيام عملية إصالح سياسي حقيقي      
وبصورة . األمريكي للجيش المصري الذي هو أحد المصادر القليلة الحقيقية لنفوذ واشنطن في تلك الدولة             
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 إنسانية واقتصادية إضافية فوريـة للـشعب        مماثلة، ينبغي أن تكون واشنطن مستعدة لعرض مساعدات       
وفي حين ليس من المرجح أن ينجح تقديم القمح وحده في تلميع سمعة الواليات المتحـدة، إال                 . المصري

بإمكان . أنه سيقطع شوطاً طويالً في إعادة ترسيخ ارتباط ايجابي بين الواليات المتحدة والشعب المصري             
مها للشعب المصري من خالل مساعدتها في كشف وإعادة األصول          واشنطن أن تُظهر بصورة أكثر التزا     

  . التي تم تحصيلها بصورة غير مشروعة من قبل المقربين للنظام السابق
إن األحداث التي أدت إلى الثورة الحالية كانـت متجـذرة فـي الحوكمـة               .التشديد على األداء الحكومي   

ة نجاح الحكومة الجديدة فيما فشل فيه مبـارك،         ولدى واشنطن مصلحة في رؤي    . الضعيفة للنظام السابق  
إن معالجة الفقـر    . وتحديداً في المساعدة على تعزيز وصول ثمار االقتصاد إلى عموم الشعب المصري           

وبدالً من توزيع اإلعانات فقط، ينبغي تـشجيع        . سيكون الموضوع األكثر أهمية بالنسبة للحكومة الجديدة      
عدمة في مصر عن طريق خلق وظائف أعلى ربحـاً، وتحـسين نظـام     القاهرة على تمكين الجماهير الم    

وأثناء هذه الفترة ينبغي على واشـنطن أن تعيـد توجيـه            . التعليم الضعيف األداء والمغلوب على أمره     
وإذا . المساعدة األمريكية بعيداً عن إصالح القطاع المالي للوفاء باالحتياجات األساسية للمصريين الفقراء           

اإلسـالم  "يمكن أن ينمو شعور بأن      ] في تلبية تطلبات الشعب المصري    [ة ليبرالية علمانية    ال تنجح حكوم  
وبـالنظر  . وعلى المدى القريب إن هذا ربما يعني تأجيل المزيد من اإلصالحات االقتصادية           ". هو الحل 

وقت الحالي  إلى فرص اإلسالميين في االستفادة من أخطاء حكومة ليبرالية فاشلة في أول فترة لها فإن ال               
  . ليس مناسباً للتعبير عن القلق من منع اإلعانات

ينبغي على إدارة أوباما أن توضح أن الواليات المتحدة ال تريد إسالميين غيـر              . دعم ديمقراطية ليبرالية  
وفـي  . ليبراليين في السلطة، وأنها تسعى بدالً من ذلك إلى تعزيز الديمقراطية والليبراليين الديمقراطيين            

يقة سوف يتم تعزيز مكاسب الثورة فقط إذا تم الحفاظ على انتصار أولئك الملتـزمين بالديمقراطيـة                 الحق
في مصر هي بالكاد تؤهل أن تعتبـر داعمـة لديمقراطيـة            » اإلخوان المسلمين «كما أن جماعة    . الدائمة

 هـذا االنتقـال،     وفي حين تدرك إدارة أوباما نفوذ واشنطن المحدود في تحديد قواعـد           . ليبرالية علمانية 
 دعم تمديد المرحلة االنتقاليـة      --تستطيع هذه اإلدارة أن تساعد على تسوية الملعب السياسي عن طريق            

يجب على الواليات المتحدة أيضاً أن تتطلع إلى تعزيز اإلصالح في القطاع األمني في              . على سبيل المثال  
ورغـم ذلـك، ربمـا أن       . يمقراطيةمصر حيث عمل جهاز أمن الدولة لمدة طويلة تحت ظروف غير د           

. الموضوع األهم هو أن واشنطن يجب أن تستمر في االنخراط في التطـورات الـسياسية فـي مـصر                  
وبالرغم من أن الليبراليين سيحسنون صنعاً في أول انتخابات ما بعد مبارك، بيـد يتوجـب علـيهم أن                   

ال ربمـا يفـوز اإلسـالميون فـي          وإ -- بما في ذلك إقامة مؤسسات ديمقراطية        --ينجزوا المطلوب   
  . االنتخابات الثانية

تبادلت واشنطن والقاهرة تقليدياً مجموعة واسعة      . إعادة ترسيخ مصر كفاعل إقليمي ودعم العالقة الثنائية       
ومع ذلك، ففـي حـين      . من االهتمامات والمصالح اإلقليمية التي عززت عالقة استراتيجية طويلة المدى         

مي في السنوات األخيرة، إال أن واشنطن والقاهرة سعت جاهدة بصورة متزايدة            تضاءل نفوذ مصر اإلقلي   
إن مصر والواليات المتحدة والمجتمع الدولي سيستفيدون حقاً إذا ما          . للوصول إلى رؤية إقليمية مشتركة    

تقرار هذه  إن المساعدة على اس   . لعبت القاهرة دوراً إقليمياً نشطاً، والذي ربما يبدأ بالسودان وليبيا وغزة          
 علـى   --الدول المجاورة من خالل الوسائل السياسية أو العسكرية لن تحسن فقط مكانة مصر اإلقليمية               

وفي الوقت  .  وإنما ستمنع أيضاً انتشار أية آثار جانبية خطيرة محتملة في مصر نفسها            --حساب طهران   
عالقة عمل جيدة مع الحكومـة      نفسه، سيتوجب على واشنطن أن ترتفع إلى مستوى التحدي للحفاظ على            

 على رفضها لسياسات مبـارك      -- على األقل جزئياً     --المصرية الجديدة التي سوف تعتمد مصداقيتها       
ولن يكون هذا مأثرة عادية حيث ستكون أمام مصر الجديدة فرصة جيـدة لكـي تبـدو                 . الموالية للغرب 
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صديق مهـم وإن    :  أي --الوقت الراهن    على األقل في     --وكأنها تشبه تركيا، دون الجانب اإلسالمي       
  . كان ال يمكن االعتماد عليه

وعلى الرغم من أن الحفاظ على عالقات وثيقة مع مصر الجديدة سوف تكتنفه عقبـات، يجـب علـى                   
واشنطن أن تجد طرقاً إلزالتها خاصة بالنظر إلى إعادة التنظيم االستراتيجي في سياسة تركيا، وصـعود                

وربما يبدو  . يمي الواسع االنتشار بأن الواليات المتحدة تنسحب من الشرق األوسط         إيران، والتصور اإلقل  
. للثورة في مصر واعداً بشكل جيد لكن نجاحه المستمر أبعد مـن أن يكـون مؤكـداً                ] المنحني[المسار  

وبالنظر إلى األحداث غير العادية في تونس وليبيا وسوريا وعبر أنحاء العالم العربـي، سـيكون مـن                  
غير أن واشنطن يجب أن تبقى منخرطـة فـي          . عب الحفاظ على التركيز على التطورات في مصر       الص

  . األحداث بصورة نشطة أكثر من أي وقت مضى
إن مصر هي الرائد اإلقليمي، كونها الدولة العربية التي لديها أكبر عدد من السكان واألكثر تـأثيراً فـي                   

. ف تنتظم تباعاً دوالً أخرى تمر هي أيضاً بمرحلة انتقاليـة          وإذا نجحت تجربتها الديمقراطية سو    . السابق
إنجازاً رائعاً للشعب المصري لكن ما يزال من الالزم إكمال العمل الشاق فـي              " ثورة البردي "لقد كانت   

ينبغـي  . لدى واشنطن مصلحة قوية في المحصلة، ويجب أال تتظاهر بغيـر ذلـك            . تعزيز الديمقراطية 
دة القاهرة على إدارة التغيير مع الحفاظ على االستقرار في الوقت نفـسه، حيـث               استخدام نفوذها لمساع  

  . يعتمد عليها مصير أكثر من ثمانين مليون مصري، بل وربما المنطقة بأسرها
ديفيد شينكر هو زميل أوفزين، ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشـنطن لـسياسة الـشرق                 

كبير المساعدين للشؤون السياسية في وزارة الدفاع األمريكية المخـتص          األدنى، وقد شغل سابقاً منصب      
  .بدول المشرق العربي

 ١٤/٤/٢٠١١ لسياسات الشرق االدنى، معهد واشنطن
  
  المقاومة السلمية محاصرة ايضا .٤١

  نقوال ناصر
ـ                ى إن تكرار الرئيس محمود عباس في تونس يوم األربعاء الماضي لتصريحات سابقة بالتأكيد مجددا عل

، "ما دمت رئيسا للسلطة الفلسطينية، لن أسمح  أبدا باندالع انتفاضة جديدة، مهمـا كـان شـكلها                 : "قوله
والتأكيد مجددا على رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في استئناف المفاوضـات مـع دولـة االحـتالل                 

بـاري لخيـار    اإلسرائيلي، هو تكرار يؤكد إصراره على محاصرة الشعب الفلسطيني ضمن الممر اإلج           
  .التفاوض فقط، وهذا خيار فرضته دولة االحتالل ذاتها على المنظمة

وإذا كان موقفه معلنا وواضحا في معارضته للمقاومة المسلحة، بالرغم من معرفته التامـة بـأن هـذه                  
المقاومة هي مقاومة شعبية انبثقت من رحم المقاومة السلمية للشعب الفلسطيني، وهي مقاومة دفاعية في               

، فإن موقفـه المعـارض      "مهما كان شكلها  "األساس تستهدف التصدي لمحاوالت وأد المقاومة لالحتالل        
عمليا للمقاومة الشعبية السلمية أيضا ليس بالقدر نفسه من الوضوح، خصوصا وهو يكرر كذلك بين وقت                

" االنتفاضة"خلط بين   ومما يزيد في عدم الوضوح استمرار الرئيس في ال        ". المقاومة الشعبية "وآخر تأييده ل  
  .، كما قال في تونس"يقبل بانتفاضة مسلحة ثالثة"وبين المقاومة المسلحة، فهو لن 

وألنه يعلم تماما بأن االنتفاضة األولى التي يعود الفضل لها في دخول منظمة التحرير إلى أرض الوطن                 
 السلمية قدمت أكثر من ثالثمائة      كانت شعبية وسلمية، ولم تكن مسلحة، ويعلم بأن انتفاضة األقصى الثانية          

قبل أن تنطلق رصاصة واحـدة      ) اإلسرائيلية" بتسيلم"على ذمة   (شهيد مدني خالل الشهور الثالثة األولى       
للدفاع عن سلميتها، ويعلم بأن األمم المتحدة ومجلس أمنها والواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون فـي               

، قد حركوا أساطيلهم وطائراتهم الحربيـة وارسـلوا         "ية السالم عمل"حلف الناتو، وجميعهم شركاء له في       
خبراءهم العسكريين وأجهزة مخابراتهم للدفاع عن االنتفاضية الشعبية السلمية الليبيـة بينمـا يـستعدون               
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المدنيين في هذه االنتفاضة للدفاع عن انتفاضاتهم، وألنه يعلم كل ذلك وغيره، فإن الخلط              " تسليح"جميعا ل 
  .أن يكون له اي تفسير غير تعمد إغالق الباب امام أي انتفاضة فلسطينية ثالثةال يمكن 

وفي هذا السياق يلفت النظر خلط آخر يزيد في عدم وضوح معارضة مفـاوض منظمـة التحريـر ألي           
انتفاضة شعبية سلمية جديدة، وهو الخلط بين بؤر المقاومة الشعبية السلمية في خمـس بلـدات وقـرى                  

فة الغربية ضد جدار الضم والتوسع وبين المقاومة الشعبية السلمية الـشاملة، فالمفـاوض              فلسطينية بالض 
الشعبي مع الشعب الفلسطيني، كمـا  " للتضامن األجنبي"يحرص على أن تظل هذه بؤرا معزولة، كرموز         

سالم فيـاض لمـؤتمر بلعـين الـدولي         . يستدل من مخاطبة رئيس حكومة تسيير األعمال في رام اهللا د          
سادس للمقاومة الشعبية الذي افتتح في العشرين من الشهر الجاري، باعتبارا المؤتمر رمـزا لمقاومـة                ال

  ".             العنف"المفاوض اندالعها شاملة بدعوى الخشية من تحولها إلى " يخشى"شعبية 
مقاومة الـشعب   طوال ما يزيد على قرن من الزمان كانت المقاومة الشعبية السلمية هي السمة الرئيسية ل              

جيش التحرير  "الفلسطيني للمشروع الصهيوني ثم لدولته، فلم يمتلك عرب فلسطين جيشا وطنيا، باستثناء             
التي تبنتها قيادة المنظمة التي أنشأته مـن لعـب أي دور            " استراتيجية السالم "قبل أن تحرمه    " الفلسطيني

ية التي سمحت لهم بهـا جيـوش الـدول        ، باستثناء المساهمات الرمز   "عسكري"وطني، وليس لهم تاريخ     
العربية التي خاضت حروبا مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وإن كان لهم تاريخ مجيد حافل للمقاومة بمـا                 

  .استطاعوا أن يضعوا أياديهم عليه من وسائل الدفاع المتواضعة
بية الـسلمية الفلـسطينية     والوضع الراهن للقضية الفلسطينية هو خالصة التجربة التاريخية للمقاومة الشع         

الطويلة، التي اعتقدت خطأ في البداية، كما ثبت اآلن، بأن الكثرة العددية لألغلبيـة الـسكانية العربيـة                  
الساحقة في فلسطين كانت كافية لصد الغزوة الصهيونية ومستوطنيها األوائل المسلحين على قلة عددهم،              

 المسلحة كان أكبر كثيرا من عديد سبعة جيوش عربية          حتى فاجأتهم حقيقة أن عديد العصابات الصهيونية      
، ثم اعتقدت خطأ بأن الكثـرة العدديـة         ١٩٤٨الفلسطينيين في حرب النكبة عام      " المجاهدين"مدعومة ب 

للعرب ودولهم كانت كافية للتغلب على دولة المشروع الصهيوني بعد إقامتها حتى فاجأتهم حقيقة الهزيمة               
  .١٩٦٧عام " النكسة"في حرب 

والدرس المستخلص من تجربة تاريخية يزيد عمرها على قرن من الزمن واضـح، وهـو أن طريـق                  
المقاومة السلمية مسدود، وقد استخلصه الزعيم العربي المصري الراحل جمال عبد الناصر قبل حـوالي               

بـالقوة ال   عندما قال إن مـا أخـذ        " استراتيجية السالم "أربعين عاما من االنقسام الفلسطيني الحالي حول        
  .يسترد إال بالقوة

واسـتراتيجيتها، وبـسبب    " عملية الـسالم  "بالرغم من ذلك، وبسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه          
لها في الـضفة الغربيـة،      " الساخنة"الحصار المفروض على المقاومة الدفاعية في قطاع غزة والمطاردة          

مة وأشكالها وجد في االنتفاضـات الـشعبية        فإن الشعب الفلسطيني الذي سدت في وجهه كل سبل المقاو         
السلمية التي تجتاح الساحات الرئيسية في العواصم والمدن العربية إلهاما ودافعا لالقتداء بها، فتكـاثرت               

  .  المبادرات والدعوات الفلسطينية إلى المقاومة الشعبية السلمية مجددا
يني الرئيس عباس إن استراتيجية الـسالم       الفلسط" معسكر السالم "خالل األسبوع الماضي، قال مخضرم      

التي يعتمده خيارا وحيدا كي يقرر الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والتحرر واالسـتقالل قـد                 
 وإن العـدد  ١٩٦٧دولة حتى اآلن بدولة فلسطينية على حدود       ) ١٣٠(نجحت في الحصول على اعتراف      
 دولة، وإنه يعتمد على وعـد الـرئيس األميركـي           )١٥٠(أو  ) ١٤٠(يمكن أن يرتفع ليصل بسهولة إلى       

  .سبتمبر المقبل/ باراك أوباما برؤية دولة فلسطينية عضو في األمم المتحدة في أيلول 
نستمر في الصالة من أجل السالم بـين        "لكن أوباما ال يجد في جعبته اليوم للمدنيين الفلسطينيين غير أن            

كما قال في رسالة وجهها بمناسبة عيد       " زامنا الثابت بأمن إسرائيل   إسرائيل وجيرانها، بينما نعيد تأكيد الت     
الفصح اليهودي يوم الجمعة الماضي، في تكرار لمغالطة إعالمية مضللة بأن دولة المشروع الـصهيوني               
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التي احتلت وما زالت تحتل أضعاف المساحة المخصصة لها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة               
 بتقسيم فلسطين هي التي تحتاج إلى ضمان أمنها وأنها هي التي تحتاج إلى السالم               ١٩٤٧ لسنة   ١٨١رقم  

الذي افتقدته المنطقة منذ فرض الدعم الغربي واألميركي بخاصة هذه الدولة عليها وليس خمسة ماليـين                
مدني فلسطيني يرزحون تحت احتاللها ويخضغون للعقوبات الجماعية وتحاصرهم أزمـة إنـسانية فـي               

  .١٩٦٧قطاع غزة منذ عام " غيتو"
وبنى نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على ما أنجزته استراتيجية السالم من اعتراف دولي                
ليستنتج بأن دولة االحتالل اإلسرائيلي تزداد عزلة دولية اآلن، متناسيا أن هذه العزلة ظلت خانقة حتـى                 

ا باعتماد السالم وعمليته ومفاوضاته اسـتراتيجية واحـدة         فك معسكر السالم الفلسطيني هذه العزلة عنه      
  .وحيدة لنضال الشعب الفسطيني من أجل التحرر الوطني

إن توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى األمم المتحدة ال يعطي الشعب الفلسطيني األمل الـذي يحـاول                 
ؤل بها منذ أصدرت قرار التقـسيم       مفاوضوها تسويقه، فتاريخ المنظمة األممية فلسطينيا ال يسوغ أي تفا         

كمرجعية وحيدة لشرعية االغتصاب الصهيوني لفلسطين وحتى اليوم الذي ما زالت عاجزة عن اتخاذ اي               
، وتاريخها عربيا مرتبط في الوعي الشعبي بذاك القرار وهذا          ١٩٦٧إجراء إلنهاء االحتالل الذي بدأ عام       

، وبكونها مثـل سـابقتها      ٢٠٠٣غزو العراق واحتالله عام     االحتالل وبكونها أداة للحرب واالحتالل منذ       
عصبة األمم أداة في يد الدول االستعمارية واالمبريالية لفرض هيمنها على الوطن العربي، ال بكونها أداة                

  .   للسالم كما يثبت فشلها في صنع السالم في الشرق األوسط 
ق المفاوضين الذين أدمنوا التفاوض دون أن يتقنـوه         والمفارقة اليوم أن هذه االستراتيجية التي تبناها فري       

يرفضون ويحاصرون المقاومة الشعبية السلمية بقدر ما يرفضون ويحاصرون المقاومة المسلحة للـدفاع             
عباس يعلن صراحة ودون مواربة معارضته ألي انتفاضة فلسطينية جديدة ضـد           " الرئيس"عن النفس، ف  

  ".             العنف"ى االحتالل بدعوى الخشية من تحولها إل
لكن المفارقة األهم تكمن اليوم في حقيقة أن هذه االستراتيجية ذاتها هي سيف ذو حدين، وقد بدأت فعـال                   
تحاصر أصحابها، فطريقهم التفاوضي الذي فرضوه على الشعب الفلسطيني كممر إجباري وحيد مسدود،             

انـضموا إلـى راعـيهم      " إرهابـا "ا باعتبارها   ومع ذلك فإنهم يسدون الطريق أمام المقاومة ويحاربونه       
األميركي في الحرب عليه، لكن هذه المقاومة صامدة وتزداد قوة حتى تحت الحصار حد أن يخـصص                 

قبـة  "أوباما أكثر من مئتي مليون دوالر إضافة إلى المعونة السنوية المقررة لدولة االحـتالل لتطـوير                 
تي تتمرد على الحصار، وها هم اآلن يسدون الطريـق امـام            يأملون في أن تقطع يدها الطويلة ال      " حديدة

  .المقاومة الشعبية السلمية بينما تحاصرهم الدعوات المتنامية إلى هذه المقاومة من كل جانب
إن دعوة القيادي األسير مروان البرغوثي إلى مسيرة مليونية في الخامس من حزيران المقبل تحت شعار                

ودعوة الالجئين المتصاعدة في المنافي الفلسطينية إلى مـسيرات مليونيـة           الشعب يريد إنهاء االحتالل،     
مايو المقبل، ووجود أكثر من مئـة مجموعـة         / باتجاه حدود الوطن المحتل في الخامس عشر من ايار          

، ليست بالتأكيد بديال النتفاضـة علـى األرض،         "الفيسبوك"شبابية تدعو إلى انتفاضة ثالثة على صفحات        
كافي إلى الغليان الشعبي الذي يختمر تحت السطح، بانتظار الفرصة السانحة للتكامـل مـع               لكنها مؤشر   

/ الشعبي، وهو ربيع يحاول المفاوض تاجيل تفتح زهوره الفلسطينية إلى خريف ايلـول              " الربيع العربي "
لتقزيم الشعب  ، واالستمرار في المحاولة الفاشلة      "مهما كان شكلها  "سبتمبر المقبل، بسد كل طرق المقاومة       

الفلسطيني وقضيته ليكون على مقاس الدخول في ثقب اإلبرة التفاوضي كممر إجباري وحيـد للنـضال                
  .الوطني

  ٢٣/٤/٢٠١١، المستقبل العربي
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  وال باسم شعبها.. ليس باسم فلسطين .٤٢
  عريب الرنتاوي

 -يام الجبهة الـشعبية لدى السيد مصطفي عبدالجليل، رئيس مجلس الحكم االنتقالي الليبي، معلومات عن ق         
إن . القيادة العامة، بإرسال ألف مقاتل فلسطيني لنصرة العقيد القذافي في حربه المجنونـة علـى شـعبه                

: اسما واحدا » المقاتلين«السيد عبدالجليل، ولسنا هنا في معرض تكذيبها، فإن لهؤالء          » اتهامات«صحت  
ياً وحقوقياً عن آالف المرتزقة الذي اشتراهم عقيد        ، وهم بهذا المعنى ال يختلفون أخالقياً وسياس       »مرتزقة«

ليبيا ومجنونها، بأموال شعبها، ولكي يطعنوه في الصدر والقلب والظهر والرأس، فيثخنوا في جراحاتـه               
  .وعذاباته

نحن نميل إلى تصديق رواية عبدالجليل، وألسباب عدة، بعضها قديم وبعضها اآلخر حديث، ونبـدأ مـن     
 ومع  -وليس مع ليبيا  -» الجماهيرية« القيادة العامة، أصدرت بياناً تضامنياً مع        -شعبيةفالجهبة ال .. اآلخر

وهي رأت أن ما يحصل في ليبيا، ليس سوى مؤامرة          .. وليس مع الشعب والثورة الليبييين    » األخ القائد «
.. »عظيمالفاتح ال «كلمة السر لثورة    » القدس«، وهي التي جعلت من      »التاريخي«ودورها  » ثورتها«على  

ولم يبخل البيان بالطبع، في كيل أقذع الشتائم والنعوت ضد المتآمرين والمنافقين والمضللين إلى غير ما                
 القيادة العامة، بيان مماثل، وربما بذات اللغة تقريباً، يـدين           -بالمناسبة صدر عن الجبهة الشعبية    . هنالك

  !.؟»انعنظامها المقاوم والمم«المؤامرة على سوريا، ويتضامن مع 
 حديثة مع نظام القذافي،     - القيادة العامة، من ضمن فصائل فلسطينية عدة، عالقات قديمة         -للجبهة الشعبية 

لقد حظيت على كل ما يمكن لفصيل أن يحظى به من دعم سياسي ومالي وعسكري ولوجستي من نظام                  
ادلت معه الخـدمات الـسرية      وتب.. »الجماهيرية«كانت التنظيم األقرب إلى     .. مقتدر وفاسد كنظام العقيد   

قيـد  »وبعضها اآلخر مـا زال فـي دائـرة الكتمـان و           » فاحت رائحته »والمعلنة، بعضها ذاع صيته و    
ولقد سبق للقيادة العامة، إن أرسلت قوات للعقيد، من أجل درء الهجوم التشادي الـذي كـاد                 .. »التحقيق

يف قائظ في أواسـط ثمانينيـات القـرن         يطيح بمملكة الفساد واإلفساد والمؤامرات والمتآمرين، ذات ص       
الفائت، يومها والحق يقال، تورط شيوعيو لبنان برئاسة الشهيد جورج حاوي واشتراكيوه برئاسة طويـل               

 و  ٣٠٠٠العمر، وليد جنبالط جنباً إلى جانب مع فصائل فلسطينية ولبنانية أخرى في إرسال مـا بـين                  
  .ولوار على تخوم إقليم أوزو مقاتل فلسطيني ولبناني إلى قاعدتي سارة ٥٠٠٠

 القيادة العامة، سبق لفصائل مرتبطة بأنظمة عربية أخـرى، أن فعلـت شـيئاً               -ما فعلته الجبهة الشعبية   
جبهة التحرير العربية   .. مشابهاً له، وبصورة ألحقت ضرراً بصورة الشعب الفلسطيني وقضيته ومصالحه         

سين، فعلت شيئا مماثال في الكويت زمن االحتالل        التي كانت محتسبة على نظام الرئيس الراحل صدام ح        
هناك، ولّدت فجوة بين الشعبين الفلسطيني      » قذرة«العراقي لها، ولقد تورطت فصائل أقل شأناً في أعمال          

ونحمد اهللا أن الفصائل التي تقوم بأعمال شائنة من هذا النوع، لـم تكـن               .. والكويتي، لم تردم حتى اآلن    
  . والقرار في الحركة الوطنية الفلسطينية، وإال لكانت الطاّمة الكبرىيوماً في موقع القيادة

ونعود إلى تصريحات عبدالجليل واتهاماته للسيد أحمد جبريل، أمين عام الجبهة، بإرسال ألف مرتزقـة                
من أجل  » القيادة العامة «استنجد بنبيه بري وحسن نصراهللا للضغط على        «عبدالجليل  .. فلسطيني إلى ليبيا  

على جبريل وقيادته العامة، واقتناعاً منه بأن تعاطف النظام         » دالّة«مرتزقتها، ظناً منه أن لهؤالء      سحب  
لقـد حـاول    .. السوري مع القذافي، وربما دعمه له، سيجعل من غير المفيد التوجه إليه بنـداء مماثـل               

لخدمـة أهـداف    » انعةمعسكر المقاومة والمم  «عبدالجليل محقاً، توظيف االئتالف واالختالف بين أركان        
الثورة الليبية، فهذه األطراف التي تنضوي تحت مظلة معسكر واحد، منقسمة على نفسها حـين يتعلـق                 

  .موسى الصدر» اإلمام المغّيب«، وهو انقسام يعود إلى زمن »العقيد وجماهيريته»األمر بـ
. بلس واجدابيا والكفـرا   نحن في الحقيقة، نضم صوتنا إلى أصوات الثائرين في مصراته وبنغازي وطرا           

بتدارك الموقف، وسحب المرتزقة إن كانت قد أرسـلت فعـالً           »  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية «ونطالب  
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المـؤامرة علـى    «نطالبها بسحب البيان المشين عن      .. مرتزقة فلسطينيين إلى هناك لقتال الشعب الليبي      
شعب الفلـسطيني وال ينتمـي إليـه وال ينطـق           فمثل هذا الموقف ال يعبر عن ال      .. »القذافي وجماهيريته 

الشعب الفلسطيني منحاز ألهل وأشقائه من الشعوب العربية المنتفـضة علـى أنظمـة الفـساد                .. باسمه
الشعب الفلسطيني الـذي طالمـا      .. »أنظمة الممانعة »بـ» االعتدال«واالستبداد، تستوي في ذلك أنظمة      

نة التضامن التام مع شعبي ليبيا وسوريا، تماماً مثلمـا          احتضن من قبل شعوب أمته، لن يكون إال في خا         
كان متضامناً مع شعبي مصر وتونس، ومثلما يفعل اآلن مع الشعب اليمنـي وكـل الـشعوب العربيـة                   

  .المنتفضة ذوداً عن كرامتها وحريتها
ت، تملي  ندرك أن لفصائل العمل الفلسطيني، الوطني واإلسالمي، ظروفاً صعبة في بلدان المنافي والشتا            

ندعو هذه الفصائل للعمل بفضيلة الصمت، ومن باب أضعف         .. »غير مريحة «عليها أحياناً اتخاذ مواقف     
ونستهجن قيام أي منها بدعم ديكتاتور أو نظام فاسد، تحت أي حجة أو ذريعة، وهم إن فعلـوا،       .. اإليمان

سم شعب فلـسطين وال ذوداً      فباسم شخوصهم ودفاعاً عن مصالحهم الفئوية الضيقة والرخيصة، وليس با         
  .ليس وفاًء لتضحيات شهدائه ومناضليه وال عرفاناً بجميل شعوب أمته عليه.. عن قضيته الوطنية النبيلة

  ٢٤/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  مستقلة؟.. َأقُلْتُْم دولة فلسطينية .٤٣

  محمد خّروب
بعـد أن بـات الموقـف       , الحـال يتبدد في واقع    » وهم الدولة «فيما  » األممي/ الفلسطيني«يقترب ايلول   

فواشنطن ترى في المسعى الفلسطيني لنقـل ملـف الدولـة           , االميركي واضحاً ال لبس فيه وال غموض      
ما يعني في الدبلوماسية والعمـل الـسياسي        , »غير جيدة وغيرة مفيدة   «المستقلة الى االمم المتحدة فكرة      

طويلـة العمـر    , ومة تـصريف االعمـال    التي واصل رئيس حك   , قطع الطريق على هذه الفكرة    , الدولي
تـنهض علـى سـاقين      , ترويجها وفق رؤية وقراءة سياسية وميدانية     , سالم فياض ) والصالحيات أيضاً (

وبالتـالي  , عن نسبة نمو مرتفعة في االقتصاد     ) متخيلة كما يجب التنويه   (هزيلتين عبر الحديث عن ارقام      
الذي هـو   ,  في الزعم بسيادة االمن والهدوء واالستقرار      والثانية, المداخيل والنشاط االقتصادي والتجاري   

بكل ما يترتب عليـه     , في واقع الحال تعاون أمني معلن وميداني ومكشوف مع جيش االحتالل وأجهزته           
, بما في ذلك السلمي والمـدني منهـا       , هذا المشهد من ترجمة عملية لتشويه أي شكل من اشكال المقاومة          

: عندما قال (...) تصريحات االخيرة التي ادلى بها محمود عباس في تونس          على النحو الذي تجلّى في ال     
فـي  , »باندالع انتفاضة جديدة، مهما كـان شـكلها       » أبداً«لن اسمح   , ما دمت رئيساً للسلطة الفلسطينية    

على حق اساس من حقوق االنسان في التعبير عـن ارائـه            ) حتى ال نقول وصفاً اخر    (مصادرة واضحة   
ة ودون قمع او منع او وصاية، ما بالك ان الحديث يدور عن حقوق شعب يـرزح تحـت                   ومواقفه بحّري 

  .بما هو استعمار احاللي كولنيالي عنصري, ابشع احتالل عرفه التاريخ
علـى  » تربيت«تارة في المفاوضات التي جرت مع       , نحن إذاً أمام نهج اشترى اصحابه وقتاً غير قصير        

طُبِعت على خد تـسيبي ليفنـي ولـم تُـسفر،           » فلسطينية«بالت  كتف عباس من قبل ايهود اولمرت وق      
المفاوضـات  » اختـراع «نتائج، الى أن جاء     » صفر«انابوليس، سوى على    » همروجة«وخصوصاً بعد   

لما كان قد سـوقوه     , غير المباشرة، وما أن وصلت الى مأزقها المتوقع، حتى ادار االميركيون ظهورهم           
الحياة «الى ان خرج علينا صاحب نظرية       , اقصد جورج ميتشيل  » روهأسط«عبر الوسيط االكذوبة، الذي     

الى المفاوضات المباشرة ستكون عبر الوسـيط االميركـي   » العودة«بذريعة جديدة وهي ان   » مفاوضات
  ).مندوب نتنياهو(وليس وجهاً لوجه مع اسحق مولخو 

لـى ان جـاءت كـشوفات       ا» سـلطوياً بـالطبع   «مشاهد االستهتار بذكاء الشعب الفلسطيني تواصـلت        
قابلـة  ) الفلسطينية دائمـاً  (ولم تعد لعبة شراء الوقت      , فسقطت االقنعة وبات المشهد مكشوفاً    » ويكيليكس«
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ليس لمواقف مبدئيـة مـن      , المفاوضين ودخلت المفاوضات في نفق مسدود     » كبير«فاستقال  , لالستمرار
إنمـا  ,  الحد االدنى من الحقوق الفلسطينية     وال يلبي » قليل ومتواضع «أو ألن ما يعرضه نتنياهو      , السلطة

ايديهم » يرفعون«أنهم  : وقالوا في صراحة  , ألن االميركيين ابدوا المزيد من االزدراء للطرف الفلسطيني       
  (...)الوسيلة الستئناف المفاوضات » بنفسيهما«وأن على الطرفين أن يجدا , عن هذا الموضوع

بمثابة فرصة أمام سلطة اوسلو العادة قـراءة الملـف          , واطئهواذ بدا الموقف االميركي على وقاحته وت      
محددة وواضحة للمرحلة   ) حتى ال نقول استراتيجية ألن اصحاب السلطة لم يفعلوا ذلك ابداً          (وبناء مقاربة   

قـد شـكّل    , الذي يدين االستيطان  , الذي استخدمته ادارة اوباما أمام مشروع القرار      » الفيتو«فإن  , الجديدة
باراك حسين اوباما وواصـلوا     » ثبات«الذين راهنوا طوال الوقت على      , ة ألصحاب السلطة  صفعة مدوي 

» يأمـل «أنه  : عندما قال , ٢٠١٠استخدام فقرة بائسة من خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ايلول            
  ..٢٠١١عضوا جديداً في االمم المتحدة ايلول » فلسطين«أن يرى 

وراحا يهجـسان بهـا     , فعل السحر في رأسّي السلطة عباس وفّياض      ) ذا الوهم اقرأ ه (فعلت هذه األمنية    
غيـر  ... فكرة الدولة المستقلة عبر االمم المتحـدة      (الى ان جاء الموقف االميركي االخير       , طوال الوقت 

يدفعهما لـالدالء بتـصريحات   , ليدخل عباس وفياض في متاهة وارتباك واضطراب في المواقف      , )جدية
وأن , أكثر مما يزيد من قناعتهما بأن رهانهما خاسر منذ البدايـة          , »الوعظ« تذهب في اتجاه     متناقضة أو 

اجتماع الرباعيـة   » واشنطن«باراك حسين اوباما معني بالبقاء فترة ثانية في البيت االبيض، ولهذا الغت             
ع بموقف جديد آخـذ     في الدف ) وهذا هو االهم واالبرز   ( نيسان الجاري ثم     ١٥الدولية الذي كان مقرراً في      

دولـة  «يقول  ) وليس فقط مواقف نتنياهو   (مع المشروع الصهيوني    » تماماً«يتطابق  , في البروز والتَشكّل  
الـذي  .. »العرض«وللمرء ان يدقق جيداً وطويالً في الشق االول من          » فلسطينية مقابل الغاء حق العودة    

لتسليح واالجواء والمياه ومحطات االنذار     في الحدود والسيادة وا   » المفاوضات«هو عمومي ومفتوح على     
وبمـا يعنـي    » صارم«حق العودة   » الغاء«المبكر والوجود العسكري االسرائيلي في غور االردن، فيما         

  .»يهودية«ايضاً انهاء الصراع واالعتراف الفلسطيني باسرائيل دولة 
  ل ايلول الوشيك؟ بحلو١٩٦٧عباس وفياض دولة فلسطينية مستقلة في حدود » وعدنا«هل .. 

  .فالمفاجآت قادمة.. انتظروا خطاب بنيامين نتنياهو امام الكونغرس بمجلسيه في اواسط الشهر المقبل
  ٢٤/٤/٢٠١١، الرأي، عّمان

  
  مصر في التوقعات اإلسرائيلية .٤٤

  ابراهيم البحراوي
نذ انـدالع   من الطبيعي أن يركز اإلسرائيليون على تطور األوضاع في مصر وسيناريوهات المستقبل م            

وأعتقد أنه من المهم لنا في العالم العربي أن نقوم بدراسة شـاملة لرصـد التفـاعالت                 .  يناير ٢٥ثورة  
اإلسرائيلية مع هذه الثورة، ليس فقط من باب التوثيق للنظرة اإلسرائيلية، ولكن أيضاً من الباب البديهي،                

  وهو معرفة كيف يفكر فينا اإلسرائيليون ودوافع أفكارهم؟
 فبراير الماضي، حيث بـدأت      ١١أتوقف عند معالجة نشرت بعد تنحي الرئيس المصري السابق في           وس

التساؤالت اإلسرائيلية عن اآلثار المرتقبة للوضع في مصر على معاهدة الـسالم وعلـى المفاوضـات                
سـرائيل  المعالجة أخذت صورة استطالع لرأي الجماهير اليهودية والعربية في إ         . الفلسطينية اإلسرائيلية 

، تحت عنوان ماذا سيحدث في مصر؟ أعـداه         ٢٠١١/٢/٢٨بتاريخ  " يديعوت أحرونوت "نشرته صحيفة   
جاءت نتيجة اإلجابة عن سـؤال حـول توقعـات          . والبروفيسور تمار هيرمن  " آفرايم ياعر "البروفيسور  

ة إنهم يعتقدون    في المئة من العين    ٧٠قال  : الجمهور لشكل نظام الحكم المقبل في مصر على النحو التالي         
وحول احتمـال قيـام حكـم إسـالمي         . أن قيام حكم ديمقراطي خالل وقت قصير يمثل احتماالً ضعيفاً         
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 في المئة أنـه     ٤١ في المئة أن هذا احتمال قوي، ورأت نسبة          ٤٩راديكالي طبقاً للنموذج اإليراني اعتقد      
  .احتمال ضعيف

اه التطور الديمقراطي في مصر، حيث اعتقـدت نـسبة          أما العينة العربية، فقد أظهرت موقفاً متفائالً تج       
 في المئة أن احتمال قيام حكم ديمقراطي يمثل االحتمال األقوى، في حـين رأت               ٧٤جارفة وصلت إلى    

وفي مقدورنا أن نالحـظ     .  في المئة أن قيام حكم إسالمي راديكالي هو االحتمال األرجح          ٢٦أقلية نسبتها   
الت الكتاب وتوجهات الساسة اإلسرائيليين الذين يروجون لفكرة الخطـر          أن توقعات اليهود متأثرة بتحلي    

إن هذه الفكرة قادها رئيس الوزراء نتنياهو منذ اليـوم األول للثـورة بهـدف إقنـاع                 . المقبل من مصر  
الواليات المتحدة وأوروبا بمساندة النظام السابق، وذلك من خالل التخويف من أن الثورة ستؤدي إلى قيام                

  .حكم على النموذج اإليراني يتصادم مع الغربنظام 
أما الجمهور العربي في إسرائيل، فإن توقعاته تأتي متسقة مع المعرفة بالصورة الحقيقية لما يجري فـي                 
مصر من أن الثورة تمثل مزيجاً من القوى الديمقراطية واإلسالمية، وأن التوجه العام سيفضي إلى حكم                

 في المئـة مـن      ٤٧لسؤال حول تأثير الثورة على معاهدة السالم، فقد رأى          أما فيما يتعلق با   . ديمقراطي
العينة اليهودية أن المعاهدة ستتأثر سلبياً، وأن السالم سيتعرض لهزة أو انهيار، وتدل هذه النسبة الغالبـة                 

 في المئة فقط، أن الثـورة سـتؤثر         ٨على استمرار تأثير الساسة على عقول الجماهير حيث رأت نسبة           
 في المئـة أنهـم ال       ٢٧ في المئة أنه لن يكون هناك تأثير، ورأى          ١٩كل إيجابي على السالم، ورأى      بش

إن توجه الجمهور العربي يتفق في النسب العامة، ولكن من خالل ما اعتقد أنه أمنيـات بـأن                  . يعرفون
ر العالقـة مـع     يزداد الموقف المصري فاعلية وصالبة في مساندة القضية الفلسطينية مما يؤدي إلى توت            

 ١٩ في المئة عدم حدوث تغيير، واعتقـد         ٣٤ في المئة توتراً في العالقات وتوقع        ٤٠إسرائيل، فقد رأى    
  . في المئة إنهم ال يعرفون٨في المئة أن السالم سيزداد دفئاً مع الثورة وقال 

  ٢٤/٤/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي
  
  :كاريكاتير .٤٥

  

  
  ٢٤/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 


