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  جريمة قتل أريغوني لن تترك آثاراً سلبية و..حماس حريصة على إتمام المصالحة :حمدانأسامة  .1

أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، على حرص حركته :  جمال غيث- غزة
من قبل بعض الدول للمساعدة على تحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، مشيراً إلى جهود تُبذل 

ال أحد يستطيع ": "فلسطين"وقال حمدان في اتصال هاتفي مع  .في إطالق الحوار وإنهاء حالة االنقسام
التعليق على موقف حماس في ملف المصالحة، فالحركة وجهت دعوة مباشرة من قبل رئيس الوزراء 

  ".إسماعيل هنية لحوار مباشر وشامل
 تجاوز هذه الدعوة وأطلق مبادرة - رئيس السلطة الفلسطينية-محمود عباسمع األسف فإن : "وأضاف

" تكنوقراط"تختلف تماماً عن ما طرحته الحركة من خالل استعداده للذهاب إلى غزة لتشكيل حكومة 
إن عباس أعلن بصراحة إنه يرفض الحوار، وهذا أمر غير مقبول، "وتابع  ".وتحديد موعد انتخابات

، مؤكداً على تمسك حركته بالحوار الشامل من خالل "ضح من يريد تعطيل الحوارويكشف بشكل وا
  .إطالق مبادرة تدعمها الفصائل الفلسطينية
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لن يستمر إلى األبد بل "وفي سياق آخر، أكد حمدان أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة 
خير على قطاع غزة حاول االحتالل من إن التصعيد األ: "وقال ".سينتهي أسرع من ممن يحاول تثبيته

، مشيراً إلى "خالله إعادة ترتيب أوراقه ليثبت معادلة تُطلق فيها يد الجيش اإلسرائيلي وتُقيد يد المقاومة
اإلسرائيليون باتوا يدركون أن : "وأضاف ".مخيباً لآلمال اإلسرائيلية"أن ما تم التوصل إليه من تهدئة جاء 

فالحسابات .. شن عدوان على قطاع قد ال يحقق النتيجة التي يريدها االحتاللتحقيق انتصار من خالل 
غير "، مشيراً إلى أن فرص العدوان على غزة "اإلسرائيلية في شن عدوان واسع على القطاع معقدة

  ".متوفرة
نه من خالل االتصاالت على إ: حمدانوفيما يتعلق بقتل المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني، قال 

المستويين الشعبي والرسمي في أوروبا وبالذات على مستوي المتضامنين، هناك إصرار على المواصلة 
بالعكس "في التضامن مع غزة وأهلها، معتقداً أن جريمة قتل المتضامن اإليطالي لن تترك آثاراً سلبية، 

   ".ستكون آثارها عكس ما أراده المجرمون
تخدم الطرفين " التسوية"إن إعادة : "اإلسرائيلية قال حمدانوفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلي ومحمود عباس، ألن اإلسرائيليين باتوا يدركون أن التغيير في المنطقة يصب في مصلحة 
الشعب الفلسطيني ومقاومته، لذلك فإنه يسرع الخطى إليجاد تصفية ما للقضية الفلسطينية ليقول إن 

عباس فقد غطاءه اإلقليمي والدولي بعد جمود عملية التسوية، ويحاول : "ردف قائالًوأ ".األمور قد انتهت
استعادة شيء من هذا الغطاء عله يبقي في موقعه، فالمعركة بالنسبة له ليست استعادة الحقوق الفلسطينية، 
بل هي معركة بقائه في سدة رأس السلطة ومنظمة التحرير كشخص وليس كحركة فتح أو مشروع 

  ".ي، ليغطيه ويغطي فساد أوالده الذي بات يتحدث عنه الجميع في رام اهللاوطن
  24/4/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  اتصاالت أميركية الستئناف المفاوضات تفادياً للوصول إلى األمم المتحدة: عبد ربه .2

 إن ،اسر عبد ربهقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ي:  محمد يونس–رام اهللا 
 1967المنظمة مصممة على التوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة باالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

أن " الحياة"وكشف في مقابلة أجرتها معه . وعاصمتها القدس، وقبول عضويتها في المنظمة الدولية
يني واإلسرائيلي بهدف استئناف اإلدارة األميركية شرعت أخيراً في اتصاالت مع الجانبين الفلسط

وأمل في أن يتحرك العالم، سياسياً في المرحلة األولى، . المفاوضات تفادياً للوصول إلى األمم المتحدة
وعسكرياً في المراحل الالحقة، من أجل ضمان حرية واستقالل فلسطين كما حدث في كوسوفو والبوسنة 

   .وكما يحدث اآلن في بعض دول المنطقة
المقبل ) سبتمبر(القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن الذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول بد ربة، إن وقال ع

إال في حال انطالق مفاوضات سالم حقيقية وجادة تقوم على مرجعية واضحة تحددها اللجنة الرباعية 
لألراضي ال يشمل  كأساس، وتبادل محدود للغاية 1967الدولية مجتمعة وقوامها االعتراف بحدود عام 

أي تبادل للسكان، وأن ترعى اللجنة الرباعية هذه المفاوضات وفق الجدول الزمني المتفق عليه سابقاً 
  .والذي ينتهي في أيلول المقبل

من دون ذلك، سنتجه إلى األمم المتحدة، وسنطالب بعد الحصول على االعتراف بالتعامل مع الوجود 
 على أنه دخيل ويعتدي على سيادة أراضي دولة أخرى عضو كامل العسكري واالستيطاني اإلسرائيلي

والخياران المطروحان على القوى الدولية الرئيسة، خصوصاً واشنطن، هما . العضوية في األمم المتحدة
إما عملية تفاوضية جادة تقود إلى دولة مستقلة، أو تدخل من الجمعية العامة ثم مجلس األمن لفرض هذا 

  .لدينا خيار ثالثال يوجد . الحل
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الغالبية العظمى من الدول المؤثرة، بما فيها الدول األوروبية، ستعترف بدولة وتوقع عبد ربه ان 
والواليات المتحدة، كما يدلل سلوكها السياسي . فلسطين، وسيكون هناك شبه إجماع على هذا االعتراف

طف إلى جانب االحتالل، لذلك تقوم اآلن حتى اآلن، ال تريد أن تكون في خانة األقلية المحدودة التي تص
نحن ال نعارض هذا التحرك، بل نعطيه األولوية في الوضع . بتحرك من أجل إعادة إحياء المفاوضات

الراهن، إنما نريد لهذا التحرك أن يكون مجدياً، وأن تتوافر له شروط النجاح من خالل اإلقرار 
  .بالمرجعية والجدول الزمني

  25/4/2011الحياة، لندن، 
  

   بشكل يفاجئ الجميع"إسرائيل"سقوط األنظمة العربية سيساعد على زوال : احمد يوسف .3
 أحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها           .أكد د  :أشرف الهور  - غزة

بـشكل  حركة حماس في غزة ان سقوط األنظمة العربية بشكل سريع سيساعد في زوال دولة إسـرائيل                 
وجاءت أقوال يوسف خالل مشاركته في ندوة سياسية عقدتها كلية العلـوم والتكنولوجيـا               .يفاجئ الجميع 

جنوب قطاع غزة، أكد خاللها على أن المتغيرات الحاصلة على الساحة العربية ستأتي في صالح القضية                
الذي تتبعه تلـك األنظمـة   إن الثورات في تونس ومصر جاءت لتغيير الواقع السياسي    'وقال   .الفلسطينية

جراء استخدامها ألساليب قمعية بحق شعوبها أو من خالل ارتباط سياسـتها بـسياسات غربيـة خدمـة                  
  .'لمصالحها الشخصية

وأشار إلى أن ما يقوم به اآلن النظام الليبي يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين المدنيين على اعتبار أن ليبيـا                   
  .األموال التي تسخر لخدمة النظام وحماية ممتلكاتهدولة نفطية وتمتلك الكثير من 

وربط يوسف بين سقوط األنظمة العربية، وبين واقع القضية الفلسطينية، وقال ان سقوط هـذه األنظمـة                 
سيساعد على زوال دولة إسرائيل بشكل يفاجئ الجميع خاصة في ظل وجود دراسات علمية              'بشكل سريع   

، وشدد على ضرورة    'عصب العالم العربي واإلسالمي   'الفلسطينية تعد   وأشار الى أن القضية      .'تؤكد ذلك 
إنهاء االنقسام وتحقيق شراكة سياسـية      'قيام الفلسطينيين باالستفادة من المتغيرات في المنطقة، من خالل          

  .'وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة عونا وعدو األمة ما يسمى بإسرائيل
تشهدها المنطقة العربية والممثلة في وصول اإلسـالميين إلـي سـدة            وتطرق أيضاً إلى التغيرات التي س     

ال 'وأكد أن األنظمة العربية ستقول وضمن توجهاتها الجديـدة           .الحكم ضمن الخريطة المستقبلية للمنطقة    
  .'للسياسات الغربية لضمان حشد جماهيرها

 25/4/2011القدس العربي، لندن، 
 

  ى وزيرين من فتح سيقتصر علفياضتعديل حكومة : البيان .4
 عن اتفاق جرى بين الرئيس محمود عباس "العليمة" كشفت مصادر فلسطينية وصفت بـ:غزة - رام اهللا

سالم فياض، يفضي باإلبقاء على الوزراء الحاليين في الحكومة على أن يتم تعيين . ورئيس الحكومة د
 .األشغال العامة واإلسكانوزارة شؤون القدس و: وزيرين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة وهما

طرأت بعدم تغيير الوزراء الحاليين، هو أن الحكومة الحالية تسير "إن األسباب التي : وأضافت المصادر
ضمن خطتها االستراتيجية التي وضعتها مؤخراً، وأن إجراء أي تغيير على الوزراء قد يحول دون 

  ".بتمبر المقبلاستكمال هذه الخطة في موعدها المحدد أي قبل استحقاق س
لكنها رجحت، بسبب المساعي التي " يتم إرجاء اإلعالن عن الحكومة الجديدة"واستبعدت المصادر أن 

تأخير اإلعالن عنها أسبوع "يجريها الرئيس أبومازن وانشغاله بحشد الدعم والتأييد الدولي، ربما قد يتم 
إصرار وتمسك األخير بوزارة المالية وبحسب مصادر مقربة من فياض، جرى التأكيد على  ".على األقل

تسلم شخص "في السلطة الفلسطينية كاشتراط أوروبي وأميركي بأنه لن يتم تحويل أية أموال للسلطة إذا 
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، وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، جدد تأكيده على جاهزية "آخر غيره وزارة المالية
السلطة استكملت بناء مؤسساتها، استعداداً إلعالن الدولة "حكومته الستحقاق شهر سبتمبر القادم، وهو أن 

  ".المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
  25/4/2011البيان، دبي، 

  
  دخول دفعة جديدة من الفلسطينيين الهاربين من ليبيا إلى غزة: القاهرةبسفارة فلسطين  .5

دفعة الثامنة مـن الفلـسطينيين      أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة ان عملية نقل ال        : أشرف الهور  -غزة  
  .الذين فروا من الصدامات المسلحة التي تشهدها ليبيا تمت ليل السبت الماضي

نسخة منه  ' القدس العربي 'وقال محمد حماد المسؤول بالقنصلية الفلسطينية باإلسكندرية في تصريح تلقت           
ى قطاع غزة بصحبة منـدوبي القنـصلية        تم توجه الدفعة الثامنة من الفلسطينيين العالقين في ليبيا إل         'أنه  

  .'لحين وصولهم أرض الوطن سالمين
  25/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   االحتاللية في القدساإلجراءاتعشراوي تطالب بتدخل دولي وعربي عاجل لوقف  .6

حنـان  .  حذّرت عضو اللجنة التنفيذية رئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير د            :القدس المحتلة 
عشراوي من سياسة األمر الواقع والخطوات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات االحـتالل فـي مدينـة                 

إن سلطات االحتالل، فـي مخالفـة       : وأضافت عشراوي . "2020خطة  "القدس مشيرة إلى ما يسمى بـ       
. أبنـاء شـعبنا   واضحة لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، تتمعن في سياسة التطهير العرقي ضد             

ودعت عشراوي المجتمع الدولي واألمم المتحدة واألمة العربية إلى ضرورة التنبه لالستفراد اإلسرائيلي             
في مدينة القدس وباقي األراضي الفلسطينية مستغلة انشغال العالم والدول العربية بأوضـاعها الداخليـة،               

تها واجراءاتها االحتاللية، ووقـف االنـشطة   وطالبتهم باتخاذ خطوات عاجلة للجم إسرائيل ووقف انتهاكا     
  .االستيطانية كافة في االرض المحتلة

  25/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   يمنح اريغوني ومير خميس وسام نوط القدسعباس .7
 منح الرئيس محمود عباس، أمس، المتـضامن االيطـالي فيتوريـو أريغـوني،              : نائل موسى  -رام اهللا   

، تقديرا لما بذاله فـي حياتهمـا مـن دعـم للقـضية          "نوط القدس "مير خميس، وسام    والمخرج جوليانو   
الفلسطينية وأعلن الرئيس عن قرار منح المغدورين هذا الوسام الرفيع واحتسبهما عند اهللا شـهيدين مـن                

ح شهداء الشعب الفلسطيني، في كلمة ألقاها في خيمة عزاء أقامتها مفوضية العالقات الدولية في حركة فت               
ألريغوني غير بعيد عن صرح ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام اهللا، ليوم واحـد أمتهـا                  

  .قيادات ووفود رسمية وشعبية
 25/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  السلطة تحقق في مالبسات مقتل مستوطن بالرصاص في نابلس .8

 تحقيقا في مالبسات مقتل مـستوطن إسـرائيلي         فتحت السلطة الفلسطينية امس   :  يوسف الشايب  -رام اهللا 
واعلن الناطق الرسمي باسم االجهـزة األمنيـة اللـواء عـدنان             .برصاص احد افراد االمن الفلسطيني    

السلطة الوطنية تحقق بمالبسات حادث إطالق النار على مركبة إسـرائيلية دخلـت إلـى               "الضميري ان   
  ". مسبقمحيط ضريح يوسف في مدينة نابلس من دون تنسيق
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في الساعة السادسة صباحا رصد افـراد دوريـة         "وفي روايته لتفاصيل ما جرى، قال اللواء الضميري         
األمن الفلسطيني مجموعة من سيارات المستوطنين تحاول الوصول الى مقام النبي يوسـف، مـن دون                

لمـستوطنين  وقع إطالق نار، ومن ثم فرت سـيارات ا        "واضاف   ".تنسيق مسبق مثلما جرت عليه العادة     
باتجاه مستوطنة براخاه، وبعد ذلك بربع ساعة ابلغنا من الجانب اإلسرائيلي ان هناك قتيال ومصابين من                

قال الضميري ان التحقيق جار لغاية االن لمعرفة إن كان افراد دورية األمن الفلـسطيني                و ".المستوطنين
رج باستخدام القوة ام ال، وإن كانت حيـاتهم         التزموا بالتعليمات في التد   "المكلفة حراسة مقام النبي يوسف      

  ".تعرضت للخطر ام ال
 25/4/2011الغد،عمان، 

  
  المستوطنون سيجرون المنطقة للعنف بأحداث دموية ضد أبناء شعبنا: فتح .9

 حذرت حركة فتح من افتعال المستوطنين في الضفة أحداثا دموية مشابهة لمجزرة الحرم :رام اهللا
وقال  .الخليل ودفع المنطقة لمربع العنف لاللتفاف على استحقاق سبتمبر القادماإلبراهيمي الشريف في 

إن 'المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة للحركة، 
وجود المستوطنين على أرضنا المحتلة باطل وغير شرعي ومخالف لكل القوانين الدولية وانتهاك لحقوق 

  .'إلنسان والشعب الفلسطيني باعتباره سياسة تمييز عنصريا
وأوضح أن رفض حكومة نتنياهو االلتزام بالمرجعيات الدولية واالتفاقيات الموقعة وإصرارها على 
تفضيل خيار االستيطان ودعم المستوطنين ومصادرة األراضي وتهويد القدس الشرقية ورفضه خيار 

يم الوضع، مؤكدا التزام حركة فتح ودعمها الكامل لخيارات الرئيس السالم العادل، يدفع باتجاه تأز
  .محمود عباس، وتمسكه بالسالم القائم على الحق المستند إلى قرارات وقوانين الشرعية الدولية

  24/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اتهم واعتداءاتهممقتل المستوطن في نابلس نتيجة طبيعية الستفزاز": الجهاد" .10
اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن مقتل المستوطن اليهودي في نابلس، نتيجةً طبيعيةً : غزة

وقال الناطق باسم حركة الجهاد داوود  .الستفزازات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
لة في وجود االحتالل وعصاباته إن المشك"شهاب، في تصريح عممه المكتب اإلعالمي للحركة 

أن هنالك حالة "وأضاف  ".اإلجرامية التي ترتكب يومياً الجرائم ضد المواطنين والمزارعين وأرضهم
وساعتها "، متوقعاً بأن تنفجر األوضاع في أي لحظة بوجه االحتالل، "غليان شعبي في الساحة الفلسطينية
إنتاج الخطيئة "واتهم شهاب، السلطة الفلسطينية بإعادة  .هحسب قول". لن يستطيع أحٌد نزع فتيل االنفجار

  ".مجدداً بإصرارها على محاولة قمع إرادة الجماهير للحفاظ على مسار التسوية االنهزامي
  24/4/2011قدس برس، 

  
   أسلحة كيماوية تلقتها من سوريةامتالك المقاومةتنفي مزاعم إسرائيلية حول " سرايا القدس" .11

نفت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي بشدة امتالك الفصائل : هور  اشرف ال-غزة 
، وأكدت أن المقاومة الفلسطينية ال يمكن ان تستخدم هذه األسلحة ألنها 'أسلحة كيمائية'المسلحة في غزة 

ة التي نقلتها ، وذلك فق ردها على تقارير إسرائيلية زعمت امتالك المقاومة لهذه األسلح'مخالفة للدين'
ن حديث إسرائيل عن إوقال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس في تصريحات صحافية  .إليها سورية

يعبر عن 'امتالك الجانب السوري للسالح الكيماوي وتوزيعه على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
ومة الفلسطينية ال يمكن لها أن وشدد على أن المقا .'النوايا العدوانية تجاه المواطنين في قطاع غزة

ألن أخالق المقاومة والدين اإلسالمي يحرمان علينا استخدام هذه األسلحة 'تستخدم هذه األسلحة 
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، مذكراً في ذات الوقت أن قوات االحتالل تستخدم كافة األسلحة المحرمة دولياً، كالفسفور 'الخطيرة
  .' أثبتا ذلكالحرب األخيرة والعدوان األخير'األبيض، وقال ان 

ردع أي محاولة 'وأكد المسؤول في سرايا القدس في ذات الوقت على قدرة المقاومة الفلسطينية على 
  .'صهيونية للقيام بعملية عسكرية ضد الحدود الشرقية للقطاع

واستبعد قيام إسرائيل بشن عملية واسعة على القطاع، كون التغيرات في المنطقة العربية وقوة المقاومة 
  .'ال تسمح له بالقيام بعملية واسعة'لسطينية الف

 25/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  يجب التوجه لمجلس األمن بمشروع فلسطيني مؤيد لقيام دولة مستقلة: حواتمة .12
مجلس األمن "دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، للتوجه إلى : عمان

، وذلك 1967 دولة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 142مؤيد من بمشروع فلسطيني عربي 
المسار " في عمان إن 24/4يوم األحد وقال خالل لقاء صحفي عقده ". القادم) سبتمبر(قبل حلول أيلول 

لعقد البديل في حال استخدام الفيتو في مجلس األمن، يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
.. جلسة استثنائية وفق بند االتحاد من أجل السالم، تحت طائلة فرض العقوبات على االحتالل اإلسرائيلي

وعند ذلك؛ تقوم الدولة الفلسطينية تحت االحتالل، تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولي بطرده وتفكيك 
حتل أصوات إسرائيلية تأخذ في وقت برزت فيه مؤخراً داخل الكيان الم.. المستوطنات وإعالن الدولة

  .بحسب قوله" بدعوات مشابهة
لوعود األمريكية، وبخاصة وعد الرئيس األمريكي لعدم االرتهان "وشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة 

القادم، قياساً بوعود ) سبتمبر(باراك أوباما بتخصيص مقعد كامل العضوية للدولة الفلسطينية في أيلول 
  ".2009قلده الحكم في العام مماثلة أطلقت منذ ت

حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في إعادة النظر في التزاماتها وفقاً لالتفاقيات المبرمة مع "وأكد 
الجانب اإلسرائيلي، طالما يواصل االحتالل التنكر وعدم تنفيذ التزاماته، والبدء بخطوات عملية في 

  ". مصلحة الوطنيةالمجالين األمني واالقتصادي بما يخدم ال
  24/4/2011قدس برس، 

  
  "خوان المسلميناإل"لى إسد وخائفة من انتقال السلطة مكانّية سقوط األإ قلقة من أبيبتل  .13

 االحـد، نقـال عـن       ،'يديعوت احرونوت  'ةفيقال المراسل السياسي لصح     : زهير اندراوس  -الناصرة  
سية في تل ابيب، قولهم ان الدولة العبرية تتـابع          مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومتين االمنية والسيا      

عن كثب وبترقب حذر التطورات االخيرة في دمشق، معبرين عن عدم رضاهم من جميع السيناريوهات               
المحتملة، اذ ان االبتهاج والفرح من طرف اإلسرائيليين بسقوط االسد قد يتحول الى كيد مرتد، فـسقوط                 

ونقلت الصحيفة   .طرفين مقاليد السلطة، وهذا االمر لن يكون لصالح إسرائيل        االسد قد يؤدي الى تسلم المت     
                  قالت انّه رفيع المستوى قوله انّه في ظل االحداث المتسارعة في سـورية فـان ،عن مسؤول إسرائيلي

  .امكانية تجديد المفاوضات على المسار السوري وصلت الى الحضيض
واالمنية اإلسرائيلية الى انّه على المدى البعيد سيسقط نظام االسـد           ولكن مع هذا تشير االوساط السياسية       

ال محالة، ولكن هذا االمر ال يفرح اإلسرائيليين، النّه في سورية ال توجد ديمقراطية، وهناك حقد كبيـر                  
اتت على النظام، عالوة على ذلك، فان السواد االعظم من السوريين هم من السنة، وبالتالي فان الطريق ب                

شبه معبدة الستيالء جماعة االخوان المسلمين على مقاليد السلطة بعد القضاء على نظام حزب البعـث،                
  .على حد قول المصادر عينها

 25/4/2011، القدس العربي، لندن
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   لمواجهة خطر هجوم عربي بالسالح الكيماوي يطلب ميزانية ضخمةالجيش اإلسرائيلي .14

ترصد لها ميزانية إضافية من أجل توفير أجهزة وقائية         «من الحكومة أن    طلبت قيادة الجيش اإلسرائيلي     
ويتـراوح المبلـغ   » للمواطنين في مواجهة خطر هجوم عربي بالسالح الكيماوي، في الحـرب القادمـة        

ويدعي الجيش اإلسرائيلي أنـه      .» مليون دوالر  500 - 450« مليار شيكل    1,4 - 1,2المطلوب ما بين    
يحتاج لشراء كمامـات وغيرهـا   «للميزانية التي تعتبر األكبر في تاريخه، بحجة أنه يحتاج هذه اإلضافة   

، 2011وهو يريده في ميزانية السنة الجارية       » من األجهزة وبناء استحكامات دفاعية في المدن والبلدات       
  .بشكل ملح

  25/4/2011، البيان، دبي
  

    األمنية على حدود قطاع غزة  تبدأ مشروع الغابة"إسرائيل" .15
كشف موقع إسرائيل ناشيونال نيوز اإللكتروني الصهيوني أن جيش االحتالل اإلسرائيلي           : القدس المحتلة 

بدأ في زرع أشجار على حدود قطاع غزة في إطار مشروع يسمى الغابة األمنية تسعي إسرائيل لتنفيـذه                  
واريخ مضادة للدبابات   لحجب الرؤية أمام عناصر المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة التي باتت تستخدم ص           

وذكر الموقع أن الخطة ستستغرق سنوات حتى تنمو األشجار بشكٍل كافة لتصبح فعالة في حجب                .متقدمة
  .الرؤية أمام عناصر المقاومة الفلسطينية

  25/4/2011، الدستور، عّمان
  

   بالمستوطنين ضاق ذرعاًالجيش اإلسرائيلي .16
 تلفزيون إسرائيل القناة الثانية على لسان محلـل امنـي           هاورد،  بحسب ما      اعرب جيش االحتالل   :القدس

 عن امتعاضه من تصرفات المستوطنين ال سيما اتباع الحاخام بارتسالف           ،مقرب من قيادة اركان الجيش    
والذين يقتحمون االراضي الفلسطينية خلسة ومن وراء ظهر االحتالل بحجة الصالة في قبـر الـصديق                

   .لمقامات الفلسطينيةيوسف في نابلس او غيرها من ا
 مستوطن يهودي دخلوا نابلس وصلّوا في قبر يوسف تحـت حمايـة             3000، ان اكثر من      وقال الجيش 

 ويعتبر هذا الموقف من جيش االحتالل قبوال للرواية الفلسطينية بشان            الجيش في غضون السنة الماضية    
  ".تقريبا"مقتل المستوطن في قبر يوسف 

 25/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

     في معركة الكرامة"إسرائيل"وثائق سرية تعترف بفشل  .17
 عاماً، عن وثائق إسرائيلية ظلت سرية حتى اليـوم،          42كشف، أمس، وللمرة األولى منذ      : القدس المحتلة 

.  ومنحت المقاومة الفلسطينية قوة معنوية لالنطالق      ،21/3/1969تعترف بالفشل في معركة الكرامة في       
يوسي ميلمـان إن الوثـائق تظهـر محـاوالت المـسؤولين            ” هآرتس“لعسكري لصحيفة   وقال المحرر ا  

التغطية على الفشل، موضحاً أن مثل هذه المحاوالت استمرت في حرب لبنان الثانية وفي              ” اإلسرائيليين“
اإلنجازات في الكرامة   “واستذكر ميلمان أن قادة الكيان وقتها زعموا أن          .في غزة ” الرصاص المصبوب “
، مشيراً إلى أن الجيش يكشف النقاب بعد عقود عن حقيقة التسرع واالستخفاف والثقة              ”رر كلفتها العالية  تب

  .الزائدة بالنفس التي تسببت في الفشل في المعركة
 25/4/2011، ، الشارقةالخليج
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  "بشكل دائم"سياسيون إسرائيليون يطالبون بإعادة سيطرة الجيش على الضفة  .18

د من النواب البرلمانيين والمسؤولين اإلسرائيليين، حكومتهم بتغيير سياساتها المتبعـة           طالب عد : الناصرة
مع السلطة الفلسطينية ال سيما فيما يتعلق بالنواحي األمنية، على ضوء اعتقادهم بأن األخيـرة ضـالعة                 

  .بشكل أو بآخر في العمليات التي تستهدف مستوطنين يهود في الضفة
إن العبرة المستفادة من تلك األحـداث       "الحاكم، زئيف ألكين    " الليكود"لي عن حزب    وقال النائب اإلسرائي  

هي أن المسؤولية األمنية تقع فقط على عاتق إسرائيل، ومن يظن أن اآلخرين مستعدون للقيام بهذا الدور                 
  .، كما قال"فهو مخطئ تماماً

ة الفلسطينية وسلطات االحتالل يـصب فـي        وأشار ألكين، إلى أن التنسيق األمني القائم حالياً بين األجهز         
الحل الوحيـد والجـذري لوقـف االعتـداءات ضـد           "مصلحة الجانبين، مشدداً في الوقت ذاته على أن         

  .، حسب تقديره"المستوطنين، هو سيطرة الجيش اإلسرائيلي على كافّة أنحاء الضفة
ة الجيش اإلسرائيلي إلى الـضفة      ، دانييل هرشكوفتش، على وجوب إعاد     "البيت اليهودي "أكّد رئيس حزب    

القـابعين تحـت رحمـة عناصـر الـشرطة          "، وضمان أمن المستوطنين اليهود      "بصورة دائمة "الغربية  
  ".الفلسطينية

 25/4/2011قدس برس، 
  

   تسعى لإلعالن عن القدس عاصمة أبدية لليهود ال يمكن تقسيمها"إسرائيل": التفكجي .19
 تسعى ألن تكون مدينة القدس المحتلة "إسرائيل"فكجي أن أكد الخبير في شؤون الخرائط خليل الت

، أن سلطات "فلسطين"ومكانتها، بمثابة الرأس والقلب للشعب اليهودي، وأوضح في تصريحات لـ
االحتالل ضمن هذه الرؤيا تعتبر القدس المحتلة عاصمة أبدية لها ال يمكن تقسيمها في أي مرحلة زمنية 

باستجالب آالف اليهود من الخارج وطرد أضعافهم من الفلسطينيين من أو سياسية، مستدلًا على ذلك 
 على هذا أثرت بشكل كبير جداً"واعتبر التفكجي أن حالة االنقسام الفلسطيني  ".المدينة المقدسة

الموضوع، وتركت مدينة القدس تقاتل بسكانها لوحدها بعد أن تم عزل مدينة القدس عن محيطها 
وجود تقصير شعبي حقيقي على صعيد محاربة االستيطان والتهويد في القدس ونوه إلى  ".الفلسطيني

  . على ضرورة ارتقاء الشعارات إلى أفعال وتطبيق على أرض الواقعالمحتلة، مشدداً
  24/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  بطريرك الالتين في القدس يرحب بثورات الشباب .20

الالتين في القدس المحتلة، أمس، بالجيل الشاب في رحب المطران فؤاد طوال بطريرك : ).ب.ف.ا(
وقال .  خالل قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس"مسح تراب تاريخهم الحزين"المنطقة الذي 

حولنا، جيل من الشباب مسح تراب تاريخهم الحزين وبدا بالبحث عن حياة جديدة مشبعة " :طوال
 الجيل يبحث عن قيامة شعبه وال يجد طريقة لهذا التغيير سوى كل"وأضاف طوال . "بالكرامة والعدالة

  .أشهر، في إشارة إلى الثورات التاريخية التي تهز العالم العربي منذ عدة "استعداده وثقته بمستقبل أفضل
  25/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ادهمالمؤسسات األرثوذكسية في القدس تتهم االحتالل بالتضييق على المسيحيين في أعي .21

" قدس برس"في القدس المحتلّة في بيان وصل " المؤسسات العربية األرثوذكسية" اتهمت :القدس المحتلة
  ، سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالتضييق على أبناء الطائفة المسيحية 24/4نسخة عنه، يوم األحد 

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2126:         العدد       25/4/2011 اإلثنين :التاريخ

عياد قدسية بالنسبة لهم كما حدث وانتهاك حقهم في تأدية شعائرهم الدينية، وعرقلة احتفاالتهم في أكثر األ"
  .، حسب قولها"في سبت النور

  24/4/2011قدس برس، 
  

   المستوطنون ينفذون اعتداءات بعد مقتل مستوطن:نابلس .22
فلسطينيين في المواطنين ال اعتداءات على  اإلسرائيليوننو نفذ المستوطن: وفا- الحياة الجديدة -نابلس 

 "ايتمار" و"براخا" و"يتسهار"  مستوطناتشن مستوطنو، حيث ن مقتل مستوطأعقابالضفة الغربية في 
 بينهم طفل واحرقوا عدة منازل في حوارة 3 إصابة إلىهجمات متطرفة على سيارات المواطنين أدت 

  ."يتسهار"ومركبة قرب مفرق مستوطنة ) بالقرب من نابلس(
  25/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عتقال طفليناقتحام جيوس في قلقيلية وا .23

، طفلين من بلدة جيوس شرق قلقيلية بعد أن 25/4اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر االثنين 
  .اقتحمت البلدة بقوات كبيرة

  25/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  قوات إسرائيلية تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس .24
، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه 24/4باح يوم األحد  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ص:خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية أن إطالق  . جنوب قطاع غزة فيالمزارعين الفلسطينيين، شرق خان يونس
  .النار الكثيف أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم

  24/4/2011قدس برس، 
  

  ليهود أضعاف نسبتها بين نظرائهم اأربعة 48فلسطينيي وفيات أطفال  .25
 أن وفيات األطفال الرضع "إسرائيل"كشف تقرير لدائرة اإلحصاء المركزية الرسمية في : تل أبيب

العرب، حتى سنة من العمر، يبلغ أربعة أضعاف نسبة الوفيات لألطفال في نفس المرحلة العمرية في 
 يعود لكثرة الوالدة في وعلى الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن أحد األسباب لذلك. العائالت اليهودية

العائالت العربية ولزواج األقارب وللزواج المبكر للنساء، فإنهم أشاروا إلى ظروف حياة العرب، التي 
وجاء في تقرير لجنة .  عن حياة اليهود وإلى النقص الشديد في الخدمات الطبيةتعتبر متخلفة جداً

 2.7 طفل، بينما النسبة لدى األطفال اليهود 11.2اإلحصاء أنه في كل ألف والدة لألطفال العرب يموت 
 10.5 كانت النسبة 2009وتشير هذه األرقام إلى ارتفاع في وفيات األطفال العرب، حيث في سنة . طفل

  . والدة13.6وأما في البلدات العربية البدوية في النقب فترتفع النسبة إلى 
 لمعالجة الوضع، هالقول إن هناك خطة تدرسوعقبت وزارة الصحة اإلسرائيلية على هذه اإلحصائيات با

  .ولكنها أضافت أن غالبية األسباب للوفيات تعود إلى طرق حياة العرب وسلوكهم االجتماعي
  25/4/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  أحرار يحمل االحتالل مسؤولية استشهاد أسير سوريمركز  .26

حتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن  حمل مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، اال:غزة
 أمضى منها ما يزيد عن  عاما45ً فجر أمس، عن عمر يناهز ،استشهاد األسير المحرر سيطان الولي

رفض اإلفراج عن "مدير المركز فؤاد الخفش أن االحتالل ذكر و . عاما في سجون االحتالل22 الـ
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ل كليته، وبعد إصابته بمرض السرطان رفض الولي بعد تدهور وضعه الصحي، وبالرغم من استئصا
  ."االحتالل اإلفراج عنه، وبعد ضغوط وتردي وضعه الصحي تم اإلفراج عنه

  25/4/2011، البيان، دبي
  

  جيمس كارولكتاب جديد ل": كيف أشعلت المدينة العتيقة عالمنا المعاصر: القدس القدس" .27
كيف : القدس، القدس: "ي اختار له عنوانيحاول جيمس كارول في كتابه، الذ: عرض الصادق الفقيه

، أن يبحث في موضوع المدينة المقدسة، التي تالقت فيها األديان "أشعلت المدينة العتيقة العالم المعاصر
فتابع تطور االعتقاد بأن القدس هي المركز الديني العالمي للمسيحيين،  .وسالت على ترابها دماء كثيرة
أن هذا االرتباط هو السبب الرئيسي في الصراع المعاصر بين اإلسرائيليين واليهود، والمسلمين، واحتج ب

وكشف عن كيف أصبحت المدينة القديمة، على عكس أي مدينة أخرى في العالم، ذات أثر . والفلسطينيين
د فعلى مدى آالف السنين شكلت القدس نقطة التقاء الدين والثقافة، والتقلي .بعيد المدى في حياتنا المعاصرة

  .والتحديث، والعنف الحتمي بين أتباع الديانات السماوية الثالث
ومن القاعدة المتينة ألدب الكتاب المقدس، وانتقال الرواية فيه من حقبة تاريخية بعد أخرى، يستكشف 

 الطبقات ،2011مارس  /آذار أميركا في -  هوتون ميفلين هاركورتهنشر في كتابه، والذي كارول
، وما وقر منها في وعي الثقافة "المقدسة"تقرت في المدينة المقدسة، وتصور الكلمة الثقافية التي اس

وتأثير كل ذلك على الصراع العربي اإلسرائيلي، الذي يأبى أن يجد له مكانا بعيدا . الغربية بسبب القدس
  .عنها، ويتَعصي بالتالي على الحل

أجزاء توزعت على فصول عالجت موضوعات  في عشرة ،448، الذي يبلغ عدد صفحاته تمدد الكتاب
ومثلما . متداخلة مما قصد إليه المؤلف، إذ اشتملت صفحة المحتويات على توصيف مفصل لهذه األجزاء

حمل العنوان اسم القدس مرتين، تحدثت المقدمة، التي تصدرت الفصل األول، عن قدسين، إلى جانب 
  . الصلة بالقدس، أي حرارة "الحرارة"كلمات مليئة بالعاطفة عن 

  22/4/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  األردن ترعى المصالحة بين فتح وحماس": البيان"ر لـمصاد .28
مسؤولين أمنيين أردنيين بادروا قبل أسبوعين باالتصال مـع         "كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن        :غزة

وأوضحت تلك   ".فتححركة حماس، حيث عرضوا عليها بشكٍل مباشر رعاية المصالحة بينها وبين حركة             
المصادر أن هذه االتصاالت تبعها ترتيب زيارة عاجلة قام بها عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس                 
محمد نصر للعاصمة األردنية عمان، وأجرى خاللها مباحثات مكثفة مع مدير المخابرات العامة األردنية              

  .الفريق محمد الرقاد
وافقوا على طلب من إحدى الـدول       "زت الرشق أكد أنهم     وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس ع      

  ".الستضافة ورعاية الحوار الوطني الشامل والمصالحة الفلسطينية
25/4/2011، البيان، دبي  

  
   تستنكر هدم منازل فلسطينيين في منطقة الشيخ جراح"الملكية لشؤون القدس: "األردن .29

ؤون القدس بشدة الجريمة النكـراء التـي ارتكبتهـا           لش  األردنية استنكرت اللجنة الملكية  :  بترا –عمان  
وحذرت اللجنة فـي     . بحق المقدسيين وما تقوم به من تطهير عرقي على مسمع ومرأى العالم            "إسرائيل"

صـدار  إية في بلدية القدس المحتلة مـن        سرائيلحد من خطورة ما تقوم به السلطات اإل       مس األ أبيان لها   
يخ جراح لبناء حي استيطاني لليهـود بعـد ترحيـل وهـدم منـازل               خالء لمنازل في منطقة الش    إوامر  أ

  . فرد مستندين في ذلك على حجج واهية200فلسطينيين يقطنون في هذا الحي والبالغ عددهم
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وقال البيان ان السالم ال يمكن ان يتحقق اال اذا نال الشعب العربي الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة                  
  .ى ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقيةوأقام دولته الفلسطينية عل

25/4/2011، الدستور، عّمان  
  

  أي طريق ال تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو طريق إلى الضياع: البخيت .30
 معروف البخيت في كلمة القاها في االحتفالية التي اقامها          . د  األردني كد رئيس الوزراء  أ  : بترا –عمان  

الحـق الـذي    أن   ،ء الكرك في عمان بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل المشير حابس المجـالي           ديوان ابنا 
تتحمله الدولة األردنية واجباً ومسؤولية وطنية وتاريخية، ال تقبل التحايل وال االلتفـاف، مهمـا كانـت                 

ة الفلـسطينية المـستقلة،     أي طريق يسلكها أي كان ال تؤدي إلى إقامة الدول         "قائال  .. المسميات والذرائع 
  ."وإقرار حق العودة، كما هو في القانون الدولي،هو طريق الى الضياع والمجهول

25/4/2011، الرأي، عّمان  
  

   برفقة إسرائيليينرضتدعو لمقاطعة رحلة لجمعية أصدقاء األ" مقاومة التطبيع النقابية": األردن .31
لى مقاطعـة الرحلـة     إ النقابيين والمهنيين والمواطنين     ية األردن دعت لجنة مقاومة التطبيع النقابية    : عمان

التي تعتزم جمعية اصدقاء االرض فرع الشرق االوسط تنظيمها الى منتجع شرحبيل بن حـسنة البيئـي                 
  ".نشاط تطبيعي خطير"الثالثاء المقبل بمشاركة إسرائيليين النها 

25/4/2011، الغد، عّمان  
  

   جولة رئيس وزراء مصر الخليجيةالقضية الفلسطينية في مقدمة أجندة .32
، أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة       24/4  أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم األحد      : وفا – القاهرة

عصام شرف خالل جولته الخليجية التـي تبـدأ        .المسائل التي سيبحثها رئيس مجلس الوزراء المصري د       
دث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن شرف        وصرحت السفيرة منحة باخوم المتح     .غدا االثنين 

سيناقش مع عدد من المسؤولين الخليجيين العالقات الثنائية وعدد من الموضوعات اإلقليمية ذات االهتمام              
  .المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  24/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إهدار مبارك للمال العام عبرهاإذا ثبت ستُنسف "إسرائيل" لـر الغازاتفاقية تصدي:  مصرءقضا .33
 أكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى، أن فتح التحقيقات مع الرئيس المـصري المخلـوع                :القاهرة

حسني مبارك، بشأن قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني قد يعيد فتح ملف االتفاقية حوله مرة أخـرى                 
ـ  وأض .بين البلدين  إنه في حال ثبوت االتهامات على مبـارك        ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "اف المصدر ل

بإهدار المال العام في ملف قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، ستنسف االتفاقية بكاملها وقـد تكـون                 
ـ                    ام الغية بسبب ما تسببته تلك االتفاقية من أضرار على الوطن؛ ألن المستفيد الوحيـد منهـا هـو النظ

علـى حـد   -المصري السابق والكيان الصهيوني، أو بأقصى تقدير سيتم تعديلها بما يخدم مصلحة البالد            
  .-قوله

  23/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  طائرة التي أقلت السادات إلى القدسل ل اإلسرائيليتملك سالح الجوغضب مصري ل .34
لجو اإلسرائيلي على طائرة الرئاسة المصرية، التي       أثارت أنباء حصول سالح ا    :  هيثم التابعي  - القاهرة

، غـضب قطـاع كبيـر مـن         1977) تـشرين الثـاني   (استقلها السادات في رحلته للقدس في نوفمبر        
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وقوبل الخبر، الذي أعلنته إحدى الصحف اإلسرائيلية، باستياء مفرط من المصريين جراء             ...المصريين
الـشركة  «حيث توجهت أصابع االتهام األولية إلـى        .. مصرياإلهمال البالغ الذي يتعرض له التاريخ ال      

، التي نفت على الفور مسؤوليتها المباشرة عن حصول سالح الجو اإلسرائيلي            »القابضة لمصر للطيران  
  .على الطائرة

ـ          الخبر ليس لـه أي     «: »الشرق األوسط «قال السفير محمد بسيوني، سفير مصر األسبق لدى إسرائيل، ل
حيث إن وصول الطائرة إلى تل أبيب أعقب ثالث عمليات          .. ومصر غير معنية به مباشرة    داللة سياسية،   

  .»بيع وشراء للطائرة على فترات متباعدة حتى وصلت إلى يد إسرائيل
 25/4/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  تنطلق من جديد بمصر" أنصار الثورة الفلسطينية" .35

" أنصار الثـورة الفلـسطينية    "ها إعادة تأسيس جماعة      أعلنت مجموعات طالبية مصرية عن نيت      :القاهرة
، جاء ذلك فـي بيـان       "ثورة في فلسطين ومصر    ...ثورة ثورة حتى النصر   "داخل الجامعات تحت شعار     

إن ُأولى الفعاليات التي    : وقال البيان  .23/4صحفي وزعته المجموعات على وسائل اإلعالم يوم السبت         
 احتجاجية يوم األربعاء المقبل الساعة الثانية والنصف من أمام بوابة           ستقوم بها الجماعة هي تنظيم مسيرة     

جامعة القاهرة الرئيسة وحتى السفارة الصهيونية إلدانة االحـتالل الـصهيوني لألراضـي الفلـسطينية               
إلى وقف تصدير الغـاز    " أنصار الثورة الفلسطينية  "ودعا   .والعربية والمطالبة بإلغاء التطبيع بكافة أشكاله     

ى االحتالل الصهيوني والمطالبة بالمساواة بين الفلسطينيين والمصريين علـى األراضـي المـصرية              إل
  .وإقرار حق الفلسطينيين في اإلقامة والعمل والصحة والتعليم داخل مصر

 23/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نتنياهومع  قبل التشاور للسالمي خطة أوباما لن يفرض أ: مريكية وإسرائيليةأمحافل  .36
ن الـرئيس االمريكـي     أمريكية وإسرائيلية علـى     أشددت محافل سياسية    :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

ي خطة سياسية لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين أو يعلن عنها قبل التشاور مع             أباراك اوباما لن يفرض     
 لن ينسفه موقف يـدفع      "إسرائيل"من  أن التزام اوباما ب   أرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة       

نحو حدود غير قابلة للدفاع عنه مع الفلسطينيين في ظل ما يشهده العالم العربي من ثورات وتغيرات في                  
  .بنية النظام السياسي واألمني العربي

بعد هـل   نه خالفا للتقارير فان اوباما لم يقرر        أخير مقتنع ب  ن األ أ ،وقالت هذه المحافل المقربة من نتنياهو     
والفلسطينيين خطة سياسية خاصة به"سرائيلإ"نزل على سي .  

25/4/2011، الدستور، عّمان  
  

   األسترالي في البرلمانلهداعمون ء الشعب الفلسطيني و نحن أصدقا:ستراليأوفد برلماني  .37
ـ             : نابلس ترالية أعربت ماريا فاتفاكينو رئيسة وفد برلماني أسترالي من جمعية الصداقة البرلمانيـة األس

بإرادة وتـصميم الـشعب     «عن إعجابها   ،   نائب محافظ نابلس عنان األتيرة، أمس      ، خالل لقائه  الفلسطينية
واعدة في الوقت نفـسه دعـم الـشعب         «الفلسطيني على البقاء والصمود والبناء رغم تحديات االحتالل         

ل على تطوير العالقات الثنائية     الفلسطيني من خالل جمعية الصداقة البرلمانية األسترالية الفلسطينية والعم        
كما استنكرت خالل زيارتها لمدينة نابلس الواقع الذي تعيشه وتعانيه           .بين الشعبين الفلسطيني واألسترالي   

  وقالت سوزان ليه عضو البرلمان االسترالي ان وجودنـا فـي            .المدينة من اعتداءات يومية للمستوطنين    
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سطين والشعب الفلسطيني لنا وللشعب االسترالي، وقالـت نحـن          االراضي الفلسطينية تعبير عن أهمية فل     
  .أصدقاؤكم نحن داعمون للقضية الفلسطينية في البرلمان

25/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  اإلنترنت" ثورات"أمريكا تمّول ": إسرائيلية"تقارير  .38
" ثـورات "ـتزم تخصيص تمويل لكشفت تقارير إسرائيلية، أمس، عن أن الواليات المتحدة تع  : )أ.ب  .د  (

وذكرت صـحيفة   . لمساعدة النشطاء في تحقيق التغيير المأمول لبلدانهم      " الدول االستبدادية "اإلنترنت في   
 مليـون دوالر    25أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تعتزم إنفاق أكثـر مـن             " جيروزاليم بوست "

وقـال مـساعد    . دمات اإلنترنت لتسهيل استخدام االنترنت على النشطاء الذين تعوق حكومات بلدانهم خ         
تـؤمن  "وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل مايكل بوسنر للصحيفة            

وقال بوسنر للصحيفة إن بالده      ".اإلدارة الحالية بأن التغيير الديمقراطي ال بد وأن يكون نابعا من الداخل           
لديمقراطية، إال أن الطريـق األفـضل هـو دعـم نـشطاء             أنفقت المليارات على مدار عقود لتعزيز ا      "

ويعني توفير اتصال دائم فيما بينهم عن       . الديمقراطية وإمدادهم باألدوات التي يحتاجونها لتكون لهم الغلبة       
  ".طريق اإلنترنت أن بإمكانهم التعبير عن نوع المستقبل الديمقراطي الذي يريدونه لمجتمعاتهم
25/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
  وهم" دولة سبتمبر"و... االنتخابات ليست حالً لالنقسام: دويك .39

عد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، أن دعوة :  فاطمة الزهراء العويني-غزة
أيلول المقبل دون وجود توافق / رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد انتخابات رئاسية في سبتمبر

  .ها ستعقد األجواءوطني بأن
االنتخابات هنا لن تكون حالً بل ستكون : "عبر الهاتف" فلسطين"وقال دويك في حوار أجرته صحيفة 

سبباً في التعقيد، خاصة إذا لم تبن على قواعد سليمة، فال يمكن أن تكون انتخابات في الضفة دون غزة 
  ".أو العكس

و البحث عن استراتيجيات للتعامل مع الوضع الفلسطيني وإنما الحل ه"ورأى أن االنتخابات ليست الحل، 
، الفتاً إلى أن محاولة القيادة في رام اهللا تجاوز "الحالي، مما يتطلب حواراً ولقاء وتقييماً للمرحلة السابقة

المصالحة وتعليق آمالها على قيام دولة فلسطينية في سبتمبر، هو تعلق بوهم، وعندما ستحين لحظة 
فالكل يعرف أن اللوبي اإلسرائيلي هو من يحكم النظام "جدون أنفسهم بواد والواقع بواد آخر الحقيقة سي

  ".األمريكي ال أوباما، وأمريكا هي دولة مؤسسات وبرامج واستراتيجيات ال دولة ردود أفعال
 ورق، ولكننا ال نريد حبرا على"وأكد أن إعالن الدولة في حال حدوثه سيكون تقوية للشعب الفلسطيني، 

  ".بل إنهاء لالحتالل على أرض الواقع، األمر الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني
محاولة القيادة في رام اهللا تجاوز المصالحة وتعليق آمالها على أمل قيام دولة فلسطينية في سبتمبر، هو 

  ر دويكتعلق بوهم، وعندما ستحين لحظة الحقيقة سيجدون أنفسهم بواد والواقع بواد آخ
  على الطاولة".. الزيارة"

دويك أكد أن الوضع الفلسطيني مازال يراوح مكانه عقب التحركات األخيرة التي كان من المتوقع أن 
الجهود مستمرة، وهناك محاوالت حثيثة تبذل ومبادرات تقدم، كان :"تسفر عن إنهاء حالة االنقسام، قائالً

 نتجت عن لقاءات مع سياسيين مصريين وأتراك، من أجل آخرها مبادرة من رجال األعمال والمستقلين
  ".إنهاء االنقسام بناء على موافقة األطراف الفلسطينية المنقسمة

 نظراً لدعوة القيادي في حركة المقاومة -كما أفاد-وعن زيارة الرئيس عباس لغزة، فقد تأجلت 
األهم هو وجود توافق فصائلي إلتمام : "محمود الزهار له للتريث قبل إجرائها، معقباً" حماس"اإلسالمية 



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2126:         العدد       25/4/2011 اإلثنين :التاريخ

الزيارة، خصوصاً وأن هناك حديثاً عن احتمال مرافقة الرئيس عباس الدكتور نبيل العربي وزير 
  ".الخارجية المصري

أن تتم الزيارة ويعلن خاللها رسمياً عن : دويك أن زيارة الرئيس عباس قد تتم بإحدى صورتين. ويرى د
ملية لتتفاعل المباحثات للوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية، أو أن يتم إنهاء االنقسام بصورة ع

  .التوصل التفاق أوالً ثم بعد ذلك تتم الزيارة، وهو ما تسعى لتحقيقه دول معينة كمصر وتركيا
  ..الحوار مع اإلخوة 

من رغبة دويك مازال يواصل جهوده كرئيس للمجلس التشريعي في قضية إنهاء االنقسام، انطالقاً 
الشعب في إنهائه كونه خلّف صورةً سلبية عن القضية الفلسطينية، وأساء لسمعة الفلسطينيين بشكل كبير 

  ".في الدول األوروبية"جدا أمام العالم بأسره خاصة 
نحن كمجلس تشريعي مكلفون شعبياً بالدفاع عن إرادة الشعب لدى الفصائل المختلفة حتى تنجز :"وأردف 

رس الضغط على كافة األطراف من أجل إحداث مصالحة بالحد األدنى من التوافق المصالحة ونما
الصراع : ، مبيناً أن األصل أن ال يتوقف الحوار بين الفلسطينيين، في كل القضايا"السياسي بين الفرقاء

ع وال يجوز أن يكون هناك حوار م:"وغير ذلك، متمماً .. اإلسرائيلي، واالنقسام الداخلي–الفلسطيني 
  ".الخصوم دون أن يكون هناك حوار مع اإلخوة

ولفت إلى أن وفد حركة حماس الذي التقى الرئيس عباس مؤخراً وطلب منه تهيئة األجواء للمصالحة 
الفصل الوظيفي، واالعتقال : واالنتخابات، عبر إنهاء ثالث ملفات مؤرقة نتجت عن االنقسام هي

إلخ، فالبد أن يحصل على براءة ذمة .. فة أو يفتتح متجراًمن يريد وظي:"السياسي، والمسح األمني أي 
  ".من األجهزة األمنية

  "متفق عليها"رؤية 
التي تضع المستقبل في اعتبارها، تم " الواقعية"كتاٌب يتضمن رؤيةً تمثل أرضية صلبة إلنجاز المصالحة 

ير معه بتاريخ تسليمه للرئيس عباس من قبل دويك وعدد من أعضاء التشريعي في لقائهم األخ
م، وهو الكتاب الذي يؤكد رئيس المجلس التشريعي تماشيه مع رؤية كلٍّ من وزير 26/3/2011

الخارجية التركي ونظيره المصري إلنهاء االنقسام، فضالً عن مبادرة المستقلين التي توافقت معه في 
  .الكثير من البنود

ة ويعلن خاللها رسمياً عن إنهاء االنقسام أن تتم الزيار: زيارة عباس لغزة قد تتم بإحدى صورتين
بصورة عملية، أو أن يتم التوصل التفاق أوالً ثم بعد ذلك تتم الزيارة، وهو ما تسعى لتحقيقه دول معينة 

  كمصر وتركيا دويك
الدعوة إليجاد حكومة وحدة وطنية، وعدم :"وذكر أهم العناصر التي تتضمنها هذه الرؤية والمتمثلة في

طوال الوقت األنوف : "، قائالً "الخارجية باالعتبار بل تقديم اعتبار الشعب الفلسطيني كأولويةأخذ القوى 
المزكومة بحب االحتالل هي التي تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وتحول دون الوصول إلى 

جاح بشرط المصالحة المنشودة، فرؤيتنا تقوم على عدم التأثر باألهداف الخارجية، وهي تحمل عناصر ن
  ".موافقة األطراف المختلفة عليها

  ..تكريس لإلقصاء 
دويك أن ذلك كان يجب . وبخصوص تفعيل لجنة الدستور التابعة للمنظمة بأمر الرئيس عباس، أوضح د
 أن -يقول دويك –فرغم "أن يسبقه عقد لقاء مشترك بين المجلس التشريعي والمكلفين بهذا الموضوع، 

لجنة عضو في التشريعي، لكن تغييب التشريعي ووضع قوانين بعيدة عن القوانين نبيل شعت رئيس هذه ال
  ".المعمول بها، معناه إهمال للواقع الفلسطيني والشرود في خياالت بعيدة عنه
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عما يجري في الساحة الفلسطينية من " كتلة التغيير واإلصالح"وبين عدم جواز إقصاء األغلبية البرلمانية 
ريعي، مطالباً بأن يتم تفعيل الدستور في إطار الشرعية الدستورية ال في إطار التغييب خالل تعطيل التش

  .ومحاولة القفز إلى األمام
هذه المحاوالت هي عبارة عن قفز في الهواء، ألن الكل يبني على أمل أن تقبل أمريكا بدولة :"وقال 

اما تحدث عن أمل ولم يعط التزاماً أو  م، رغم أن الرئيس األمريكي باراك أوب67فلسطينية على حدود ال
  ".جدوالً زمنياً

أين دور المجلس التشريعي المسئول عن األراضي الفلسطينية كلها؟ وماذا نفعل بالقوانين :"وتساءل 
الفلسطينية الحالية التي قبل بها الشعب ووافق عليها وتعاملنا معها خالل الفترة الماضية؟ هل سنضرب 

ي بها في الهواء؟، هل يمكننا أن نبني التجربة الجديدة دون تقييم التجربة القديمة؟ بها عرض الحائط ونلق
أرجو أن أجد :"عن ماذا ستتكلم القوانين الجديدة؟ هل يجوز تغييب األغلبية البرلمانية عن ذلك؟، مستطرداً
ه في الثمانينات إجابة عن هذه التساؤالت، وأخشى أن يكون إنشاء الدستور مثل إعالن الدولة الذي أعلنا

ثم لم نجد دولة على أرض الواقع، وأن يكون الدستور محاولة في غير مكانها خاصة إذا ما بنيت على 
غير واقعية سياسية بعدم األخذ في االعتبار المجلس التشريعي، واألغلبية البرلمانية، والقوانين التي 

  ".وضعت عبر سنوات نضال طويلة موضوع التنفيذ
قائمين على تفعيل لجنة الدستور على أن إقرار الدستور ليس من اختصاصات التشريعي وحول تأكيد ال

حتى لو سلمنا بهذا، هل المنظمة ممثلة لكل الشعب :"وإنما من اختصاصات منظمة التحرير، قال دويك
 م بإعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وأن2005، ألم نتفق في آذار !الفلسطيني؟

نؤسس لدخول كافة الفصائل في إطارها، فما بني على غير الصحيح يبقى كذلك، ومحاوالت اإلقصاء ما 
  ".زالت مستمرة ويجب أن تتوقف

لقد خرجت من السجن منذ ثالث سنوات، وخاللها لم يعقد (..) المجلس التشريعي ال يزال معطالً :"وأكمل
  ".طيع أن أدخل مكتبيالتشريعي ولو جلسة واحدة، وحتى اآلن أنا ال است

نحن نريد تغييرا حقيقياً في ضوء ما نراه في الوطن العربي، فطوال مدة تعطيل التشريعي فإن الشرعية "
والديمقراطية مغتصبتان في األراضي الفلسطينية والبد من أن تعود الشرعية ألصحابها ، ليقوموا برسم 

  ".رمعالم الحياة السياسية الفلسطينية ومن ضمنها الدستو
نريد تغييرا حقيقياً في ضوء ما نراه في الوطن العربي، فطوال مدة تعطيل التشريعي فإن الشرعية 

  والديمقراطية مغتصبتان في األراضي الفلسطينية والبد من أن تعود الشرعية ألصحابها دويك
  ..مجرد مناورة سياسية 

مجرد مناورة سياسية يعاد طرحها تهديد الرئيس عباس بحل السلطة حديث غير واقعي على اإلطالق، و
، "ال يملك القدرة على حلها، ألنها أسست بناء على اتفاقات"، كونه -كما يعتقد دويك–بين الفينة واألخرى 

متوقعاً أن تؤدي التغيرات الحاصلة في الوطن العربي في المدى القريب إلى انتقال الدول العربية من 
  .ى الحكم الديمقراطي الذي يكون فيه رأي األغلبية محترماًإل" األوتوقراطي"مرحلة الحكم الفردي 

أما في المدى البعيد فستؤسس لمرحلة من الشورى والديمقراطية بدال من تسلط الرجل الواحد، وهذا "
  ".التغيير سيحمل في طياته الخير لشعوب األمة عامة وللقضية الفلسطينية على وجه الخصوص

دة المصرية مؤثر جداً في القضية الفلسطينية، فهي القائدة للتغيير في وأشار إلى أن التغيير في القيا
فلسطين، وهي فعالً أم الدنيا لمكانتها الجغرافية والتماسها في كثير من القضايا مع الشعب الفلسطيني، 

نحن امتداد لمصر وهي عمق لنا، فالتغييرات اإليجابية في مصر ستنعكس إيجاباً على الوضع في : "متمماً
  ".الوطن العربي عامة، وعلى الوضع في غزة الذي هو جزء من الشعب الفلسطيني خاصة

  24/4/2011فلسطين اون الين، 
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  على عباس التحرر من الضغوط الصهيونية إلتمام المصالحة: بحر .40
طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، رئيس السلطة : حبيب أبو محفوظ

لفلسطينية محمود عباس بالتحرر من الضغوط الصهيونية واألمريكية إلتمام عملية المصالحة الوطنية ا
على أن المصالحة الفلسطينية بالنسبة لحماس " السبيل"مشدداً في حوار أجرته معه صحيفة  .الفلسطينية

ية نحو ضرورة شرعية ووطنية وسياسية، مستنكراً في الوقت ذاته هرولة األجهزة األمنية الفلسطين
  .على حساب الشعب الفلسطيني" اإلسرائيلي"الغوص في وحل التنسيق األمني مع االحتالل 

  :تالياً نص المقابلة
كيف تابعتم عملية قتل مستوطن في الضفة الغربية، وما تبعها من تنسيق أمني وحملة اعتقاالت في • 

  صفوف الشبان الفلسطينيين؟
ق األمني هو المسيطر على المشهد اآلن، بالرغم من أن  هذا من سوء الطالع بأن يكون التنسي-

 عاماً، لكنها لم تحقق أي شيء لشعبنا الفلسطيني، بل زاد االستيطان والتهويد 20المفاوضات لها أكثر 
إذ أن األجهزة األمنية في ) خفيفة" (التنسيق األمني"وزاد االختطاف، ولألسف الشديد أصبحت كلمة 

يوم وكيلة عن األجهزة األمنية الصهيونية العتقال المقاومين في الضفة الغربية، الضفة الغربية أصبحت ال
  !.وهذا هو المستغرب

برأيك إلى متى ستستمر المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزام الصمت إزاء حملة • 
  االعتقاالت التي تشنها األجهزة األمنية في الضفة الغربية بحقهم؟

هما طغى ومهما تجبر مصيره إلى زوال، والشعوب العربية دائماً حية، وهي على مرمى  الظلم م-
ومسمع مما نراه في الثورات العربية وفي العواصم العربية التي حققت ما تريد، وفي الحقيقة أنا أؤكد لك 

  .بأن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية سينتفض، وأن الجالد مهما ظلم سينتهي ويفشل
ن هناك تحرك في الضفة الغربية، وهو إن لم يكن اليوم فسيكون غداً، وهذا يحتاج إلى حراك سيكو

فصائلي شعبي وقانوني لكي يصل الشعب إلى المستوى المطلوب ليقف بجانب الشعوب العربية 
واإلسالمية، أو أن يقف كوحدة واحدة للتصدي للغطرسة الصهيونية في الضفة الغربية، خاصة ما يدور 

  .القدس المحتلة، واألمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة وتضافر لجميع الجهودفي 
حدثنا عن آخر التطورات فيما يتعلق بالحوار بين حركتي فتح وحماس، ال سيما أننا الحظنا من خالل • 

  التصريحات األخيرة لقيادات حماس بأن األمور تتجه نحو طريق مسدود؟
تنا العربية واإلسالمية بأن المصالحة بالنسبة لحماس ضرورة  أؤكد جلياً لكل شعبنا ولكل أبناء أم-

شرعية ووطنية وسياسية ونحن نسعى إليها من أجل وحدة حقيقية، لكن يبدو أن اإلخوة في فتح، وتحديداً 
ومن حوله أيضاً، يبدو أنهم مخيرون بين أمرين ال ثالث لهما، ومرهونون " أبو مازن"زعيم الحركة 

بالتالي نؤكد أن شعبنا يسعى ويطمح ويأمل أن ينحاز هؤالء لشعبهم الفلسطيني للموقف الصهيوني، و
  .ولثوابت أمتهم، خاصة بعد فشل الرهانات على الغرب

في رام اهللا عن كل الترهات، إذ ال يعقل أن يكون هناك " السلطة الوطنية"آن األوان حقيقةً لكي تتخلى 
وراق اعتقال لشبان مقاومين لسجونهم عند االحتالل حديثٌ عن المصالحة، في الوقت الذي تصل فيه أ

  .قبل خروجهم من السجن، حتى يستقبلوا في السجون الفلسطينية، وهذا هو الواقع اآلن لكنه واقٌع مرير
بعيداً عن قضية الصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس، لماذا ال يسمح إلى هذه اللحظة لرئيس • 

  الدويك من دخول مكتبه وممارسة عمله؟المجلس التشريعي الدكتور عزيز 
 هذا يدلل على أن سلطة فتح ولغاية هذه اللحظة لم تعترف بنتائج االنتخابات الفلسطينية في العام -

  .، وهذا مما يؤسف له، وإال لماذا يمنع رمز الشرعية الفلسطينية من دخول المجلس؟2006
، واعتقال أبناءهم، "التغيير واإلصالح"ة نواببل إن األمر أشد من ذلك، فإلى هذه اللحظة تتم مالحق

وإطالق النار على الشيخ حامد البيتاوي في نابلس، وهذا يؤكد أن هذا التساوق مع العدو الصهيوني من 
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أجل تعطيل المجلس التشريعي، وتخوين النظام السياسي الممثل بالمجلس التشريعي الذي يحوي كل 
  .الفصائل الفلسطينية

" الوفاق الوطني" الحوار أن يكون من تحت قبة البرلمان، كما كان التوقيع على وثيقة األصل إذا بدأ
، لكنني أؤكد لك أننا ماضون رغم هذا الحصار ورغم اإلغالق من أجل أن يأخذ "وثيقة األسرى"و

  .المجلس التشريعي حقه ومداه القانونيان
  السلطات المصرية؟ماذا عن آخر التطورات السياسية فيما يخص اتصاالتكم مع • 
 في اعتقادي أن الزيارة األخيرة التي قام بها اإلخوة في حركة حماس لمصر، وجلوسهم مع مفاصل -

الجمهورية المختلفة، سواء على مستوى المجلس العسكري أو على مستوى وزارة الخارجية أو جامعة 
 الزيارات مثمرة وإيجابية، ال شك أن هذه.. الدول العربية، أو األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني 

  .ونرى على أرض الواقع ما يدلل على ذلك
 من يناير، بل وفي كل الثورات العربية 25أنا باعتقادي أن فلسطين كانت حاضرة وموجودة في ثورة الـ

  .األخرى
  ؟"االنقسام الفلسطيني"و" معبر رفح"ماذا عن نتائج الحوار، فيما يخص • 
لبضائع فضالً عن األشخاص من خالل معبر رفح، وكذلك السماح لجميع  تم االتفاق لتسهيل دخول ا-

الوفود العربية والدولية من دخول غزة، وهناك وعود بذلك، لكن لم نرى على أرض الواقع تحسن 
ملموس من أجل أن يتنفس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة مع استمرار إغالق المعابر، 

  .، وأن تعود المياه إلى مجاريها من جديد)المصري–الفلسطيني (معبر وبالتالي نحن نأمل أن يفتح ال
  هل نفهم من حديثك أن السلطات المصرية الحالية، تختلف اختالفاً كلياً عن سابقتها؟• 
 ال شك في ذلك، فهناك رؤية جديدة تختلف عن النظام السابق، سواء أكان على مستوى تصريحات -

ري، وحقيقةً النظام المصري رحب بالحوار بين فتح وحماس، والسيد الخارجية أو حتى المجلس العسك
عمرو موسى رحب أن تكون الجامعة العربية مأوى للفلسطينيين، دون أن يكون هناك أي تدخل من 

  .اإلخوة المصريين
  هل نستطيع القول إذاً أن الورقة المصرية للحوار أصبحت الغية؟• 
بقة، ونؤكد ما دار في السابق ونبني عليه، لكن على قاعدة الوحدة  نحن نبني على الورقة المصرية السا-

، وأال يكون هناك أي فيتو أمريكي، أو تدخل " فلسطيني-فلسطيني "الفلسطينية، وأن يكون القرار 
مصري، وألجل ذلك وعلى هذه األرضية نستطيع أن نسير في مصالحة فلسطينية شاملة على أرضية 

  .واضحة
 24/4/2011السبيل، عمان، 

    
   ومناطحة الجدران... والثورة العربية والدولة ثنائية القومية"إسرائيل" .41

  سعيد نفاع
 المدرار مطرا والمدرار ثورات في ربوعنا لم يبق مكانا إلسرائيل على جدول             2011يبدو أن فجر العام     

إال عنـدما تُـسيل   أعمالنا، رسميا ونخبويا وشعبيا، إال على الهوامش وفي ذيول نشرات األخبار، اللهـم            
  فهل وأين ولماذا اختفت إسرائيل من الصورة؟. بعض الدم في غزة معفية من حظر جوي

كان موقف نتنياهو الداعم للنظام المصري إبان انطالق الثورة المصرية خـالل اللقـاء الـذي جمعـه                  
خي حتـى مـن     والمستشارة األلمانية، دليال على ضيق أفق، وعلى أن الرجل يعيش خارج التطور التاري            

وقد أذهله بنفسه موقفُه خالل أيام قصيرة لما تعرض له من نقد ليعيد صياغته، مفـسرا        . منظور مصلحي 
أن كل ما قصد ليس دعما لديكتاتورية وإنما هو تحذير من بديل إسالمي، كما حدث في إيران، ومن دون                   
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كون سيدته أمريكا كانت وما     كان واضحا أن موقفه هذا بصياغتيه، جاء        . أن يتراجع جوهريا عن موقفه    
  .شتاء الشعوب العربية' مدرارية'زالت تتخبط أمام 

عاد نتنياهو مؤخرا ليوبخ بعض أعضاء كتلته البرلمانية بقوله ردا على اجتهاداتهم في ما هو حاصل في                 
لك المنطقة، بأنهم غير واعين لما يدور حولهم وفي العالم ويناطحون الجدران، وهو غير ناو على فعل ذ                

ومؤخرا وجه طاقم حكومته الى أن يصمتوا تجاه الحادث في سورية، رغم ما رشـح               . ولن ينطح الجدار  
  .'األسد دخل على خط الال ـ عودة إلى الوراء'عن مؤسسته األمنية تقديرها أن 

 وما فتئ أن بدأ الترويج لخطة يعدها لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني سيعلنها أمام االجتماع الـسنوي               
، تلـك المـسماة     'اللجنة العامة للشؤون األمريكية اإلسرائيلية الداعمة إلسرائيل      'مايو القادم أمام    /في أيار 

فلماذا هنالك وليس في إسرائيل     : ، وهذان، المكان والزمان، لإلعالن بحد ذاتهما مثيران للتساؤل        )اإليباك(
  وأمام مؤسساتها؟

' اإليباك'مة أمام الكونغرس األمريكي فوجدها منصة أهم من         غير أن تطورا جديدا جاء، إذ دعي إللقاء كل        
سربت تفاصيل هذا المشروع ورغم سريته المفروضة، لوسائل اإلعالم وعـن سـبق             . لطرح مشروعه 

إصرار لجس النبض إسرائيليا وفلسطينيا، ولم يكد يحصل هذا التسريب حتى جـاءت نتـائج اسـتطالع                 
وبــــكل ثمـــن، إذ أن     ' مناطحة الجدران 'زب ناو على    ألعضاء حزبه لتثبت أن جمهور هذا الح      

منهم أفادوا بأنهم ضد أية مبادرة تجاه الفلسطينيين، وكل ذلك قبل عملية قتل العائلة فـي مـستوطنة                  ' 83
إيتمار، الذي عزز هذا الموقف ودعموه بالذات بالحاصل في العالم العربي إثباتا لعدم جدوى أي تحـرك                 

  .أو مشروع
وأقوال بعض العالمين ببواطن األمور من الفلسطينيين، بأن نتنياهو         ' التسريبات'المشروع حسب   مفاد هذا   

طبعـا  ' دولة' بحق الفلسطينيين في     2009يونيو  /الذي كان اعترف بخطاب جامعة بار إيالن في حزيران        
ـ   ' دولة'على مقاسه ووليدة مفاوضات، يريد اآلن أن يطور مشروعه ليطرح إقامة             ي حـدود   حاال ولكن ف

وإنما على القضايا المعرفة بالقـاموس اإلسـرائيلي   ' الدولة'مؤقتة، على أن يتم التفاوض الحقا ليس على     
سبتمبر الموعد الذي وضعه الفلسطينيون حدا لطلب االعتراف        /بالجوهرية، وكل ذلك استباقا طبعا أليلول     

ـ     بأن الخطر األكبر الـذي     ' من تعليل    ، ولكن األهم ما كان رشح عن نتنياهو       67أمميا بالدولة في حدود ال
  .'تواجهه إسرائيل هو الدولة ثنائية القومية المتكونة ميدانيا

. إذا إسرائيل في مكانها ولم تختف إال عن رأس جدول أعمالنا، وصمتها مريب ولكنه دليل رهبة وخوف                
ـ             ي فاعـل ضـدهم،     فنتنياهو وحزبه وائتالفه كانوا مرتاحين قبل الثورات العربية، فبغياب تحـرك عرب

وضعف وانقسام فلسطيني في مواجهتهم، وانتصار حلفائهم الجمهوريين على أوبامـا فـي االنتخابـات               
النصفية، كل ذلك جعلهم وحسب اجتهاداتهم في منأى عن خطر محدق، وجاء الفيتو األمريكي على قرار                

اإلسـرائيليين بأنـه تـم      مجلس األمن منعا إلدانة االستيطان وفي عز تخليهم عن مبارك ورغم اعتراف             
فلم العجلـة والـزمن يلعـب فـي     . الحصول على الفيتو بشق النفس، إال أنه جاء داعما ظاهريا لموقفهم  

  صالحهم؟
المصريون وما يمثلون والسوريون وكيف يخرجون وثالثة أضالع المثلث الفلسطيني وما يفعلون هم في              

ن نتائج ما سوف ينبثق عـن ثـورة المـصريين           نهاية األمر المقررون وكل ما عدا ذلك زبد، ولذلك فإ         
وانتفاضة السوريين وموقف الفلسطينيين سيكون الجدار الذي ال يريد نتنياهو مناطحته ويحاول االلتفـاف              

  .عليه ال االنكفاء أمامه
التصريحات اآلتية من مصر وعلى لسان عمرو موسى األوفر حظا للفوز بالرئاسة، ورئـيس الـوزراء                

الخارجية نبيل العربي في كل ما يتعلق بالعالقة المـستقبلية بإسـرائيل، وإصـرار         عصام شرف ووزير    
الفلسطينيين على موقفهم من طلب االعتراف بالدولة ومن دون التنازل عن الثوابت والنوايا المعلنة تجاه               

  .المصالحة كلها بشائر خير في تدعيم الجدار
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تحالفية، هذا الموقع يهتز اهتزازا عنيفا ودونـه سـيبقى          يبقى الموقع الثالث سورية وركائزها الداخلية وال      
ـ                 أنـصاف  'الجدار مصدوعا، وإن كان حسب من حسب أن أحدا نسي للرئيس األسد تكنيته الـبعض بـ

فله في الفضائيات المدعومة منهم البينة، وإن كان أحد نسي لسورية موقفها من المقاومة العراقية               ' الرجال
وهنـا ال يختلـف     . إيران فله أيضا في هذه الفضائيات بينات على تفضيل رحيله         والفلسطينية واللبنانية و  

موقف نتنياهو ورغم سكوته وإسكات وزرائه عن التطرق للحاصل في سورية لكن ليس مـن الـصعب                 
  .استنباط حقيقة موقفه المفضل، رحيل األسد

س مجلـس األمـن القـومي       في برنامج تلفزيوني إسرائيلي مهم اختلف خبيران إسرائيليان أحدهما رئـي          
هـل  : األسبق، وثانيهما رئيس قسم الشرق األوسط في أحد المعاهد اإلستراتيجية اإلسرائيلية حول السؤال            

  مصلحة إسرائيل في بقاء نظام األسد أم ذهابه؟
، فقاطعه  'ان بقاءه أفضل فنحن آمنين من الشمال وال ندري إن كان البديل سيمنحنا هذا الهدوء              'الثاني قال   

. 'أن هذا الهدوء آني وعلى العكس فذهابه يضعف إيران ومواقعها حولنا ويضمن لنا هدوءا أثبـت               'لثاني  ا
وطال النقاش بينهما كل يدعم وجهة نظره وطبعا لم يكن همهما ال حقوق اإلنسان وال الديمقراطية التـي                  

  .هما واحتها في الشرق
عربية رسمية ونخبوية وشعبية من رحيل أو بقـاء         هذان الموقفان يتطابقان كلية وتماما مع مواقف        : أوال

النظام، مع الفوارق في كل ما يتعلق بالحقوق اإلنسانية، فالبعض يعيب على سورية ونظامها غياب الفعل                
المباشر ضد إسرائيل ويشكك في معنى ممانعتها ومقاومتها، والجوالن محتل وهـادئ ولـسنين طويلـة                

والبعض اآلخر تفهم موقفها على ضوء اختالل الموازين واكتفـى          ومطمئن الى أن البديل سيكون أحسن،       
بالممانعة والمقاومة موقفا فيهما ضمان لخط كان سيوِلد حتما الحلول وإن طال انتظارها، ولكنـه اليـوم                 

  .يريد هذا الموقف مدعما بالحرية واإلصالح وهذا البعض قلق من البديل
موقفه من ثورة مصر عدم مباالة تجاه الحاصل في سورية          ال يمكن فهم صمت نتنياهو وعطفا على        : ثانيا

وعدم تبنيه ومؤسسته موقف أحد من الرجلين أعاله، وهو وهي المعطيان وزنا لمـا يقولـه خبراؤهمـا                  
  .والحديث يدور عن خبيرين وليس عن مجرد معلقين

 القاسم المشترك بين    فيما يتعلق بالمواقف العربية أعتقد أن الموقف األصح في سورية ولسورية هو إيجاد            
النظام والمنتفضين وبعملية إصالح عميقة تضمن الحقوق المشروعة للمواطن في الحرية ولقمة العـيش              
الكريمة وحمايته من الفساد، وتضمن الموقف الممانع والمقاوم لسورية، وما من شك أن اإلصالح سيعزز               

  . من قبل وبالذات على ضوء الثورة العربيةهذا الموقف الذي نحن ما زلنا بحاجة إليه وربما اليوم أكثر
واألمر الطبيعي إذا وجد هذا القاسم المشترك ويمكن أن يوجد، فالرئيس اتخذ خطوات إصالحية عميقـة،                
وهنالك من المعارضين وطنيون أحرار كثيرون ال تهون عليهم ال سورية داخليا وال مواقفهـا خارجيـا،           

وال يستهينن أحد بنتائج الصدام إن بقي       .  لم يكن بكلها ولو بعد حين      وسيحقق هذا القاسم األهداف بجلها إن     
  .تناحريا، ال على سورية كيانا وال على سورية موقفا

أما في ما يتعلق بالموقف اإلسرائيلي فأعتقد أنه ليس صحيحا البتة القول ان إسرائيل تفضل النظام القائم                  
نعـرف  ' أروقتها'ق المعرفة ونحن الذين نعيش في       إسرائيل تعرف ح  . على البديل وليس في صمتها بينة     

وال ضـمان   . أيضا أن قلقها األساس مثل قلق وصيتها أمريا هو من المحور الهاللي المتشكل في شمالها              
البتة أن يبقى هذا الهالل متصال إن تعرض وسطه الهتزاز، خصوصا ونحن نرى نجما يسطع في جنوبه                 

سؤولية النظام السوري كمـا هـي مـسؤولية المعارضـين           من مصر نتمنى أال يخفت ضوؤه، وهذه م       
السوريين الوطنيين وبهذا يقطعون دابر المؤامرة وليس من باب النظرية ودابر المتـآمرين ولـيس مـن                

  .الحدس
  'التجمع الوطني الديمقراطي'محام وعضو الكنيست عن حزب ' 

 25/4/2011، القدس العربي، لندن
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  ! باق؟من يظفر بالس: أوباما ونتنياهو .42

     عريب الرنتاوي
الرئيس األمريكي باراك أوباما، يدخل في سباق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي           : تأملوا المشهد التالي جيداً   

الخطوة التالية على مسار القضية الفلسطينية، في غيبة وغيـاب          "بنيامين نتنياهو، حول مضمون وتوقيت      
ي الذي بالكاد يقوى على استرداد أنفاسه واستجماع قواه         للمثل الشرعي الوحيد، فضالً عن الموقف العرب      

  .المبعثرة، هنا وهناك
قـرارة نفـسه    "، وهو بال شك يسترجع فـي        "على تواضعه "وباما يستشعر الضغط الفلسطيني والعربي      

سيتحول في المديين المتوسط    " ربيع العرب "أوباما يعرف أن    ... الوعود التي أغدقها على الرئيس عباس     
ضد واشنطن وسياساتها وتحالفاتها وصداقاتها في المنطقة، إن هـي لـم            " خريف غضب "، إلى   والطويل

  .تفعل الحل للقضية الفلسيطينية
/ عليه وعلى إدارته لمالقاة استحقاق أيلول     " األوروبي بخاصة "وأوباما يستشعر أيضا حجم الضغط الدولي       

طينية، كما أنه يدرك أتم اإلدراك، أن واشـنطن         سبتمبر القادم، باستعداد أمريكي لالعتراف بالدولة الفلس      
التي تواجه شرقاً أوسطاً جديداً، غير ذاك الذي بشّرت به ذات خريف، كوندليزا رايس، عليها أن تواكب                 
أحداث المنطقة وأن تؤثر في تقرير وجهتها، وهي لن تنجح أبداً في ذلـك، مـن دون أن تلـج البوابـة                      

  .الفلسطينية
 علـى   -كما تقول المصادر األمريكية   -رئيس األمريكي إطالق مبادرة سياسية تقوم       لهذا كله، يستعجل ال   

اعتماد ) 1: (أربعة مبادئ أساسية، سبق لورقة كلينتون في مختتم األلفية الثانية، أن تضمنتها جميعاً، وهي             
ء البـاب    أساساً لترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة، مع إبقـا           1967خطوط حزيران   

يتخلي الفلـسطينيون عـن     ) 2....(مفتوحاً لتبادل متكافئ لألراضي لحل مشكلة الكتل االستيطانية الكبرى        
حق عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم األصلية داخل الخط األخضر، على أن يكون بمقدورهم ممارسـة                

ـ                ة ألعـداد قليلـة     هذا الحق حيث يقيمون وفي دولتهم ولدى طرف ثالث، فضال عـن العـودة الرمزي
األحياء العربيـة   "تكون القدس عاصمة للدولتين، وبصيغة ال تختلف على ما يبدو عن صيغة             ) 3...(منهم

تضمن الواليات المتحدة أمن إسرائيل وتفوقهـا، اآلن        ) 4...(للفلسطينيين، واألحياء اليهودية لإلسرائيليين   
  .ومستقبالً

بيض، فكيف تبدو الصورة فـي أوسـاط مكتـب رئـيس       هذه هي الصورة على جبهة اإلدارة والبيت األ       
الصورة كما تقول المصادر اإلسـرائيلية تـشتمل        ...الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والفريق المقرب     

ثمة بعض القلق الذي يساور نتنياهو من نجاح الثعالب الفلسطينية فـي جـر الـرئيس                ) 1: (على ما يلي  
عالن عن مشروع يرسم سقفاً لن يكون بمقدور نتنياهو الهبوط بها أو            األمريكي إلى حظيرتها، ودفعه لإل    

حيال إصرار أوباما على القفز إلى ضفاف الحل النهائي، نتنيـاهو سـيتقدم بعـرض               ) 2...(الهبوط عنه 
"نتنيـاهو  ) 3...(، أي أنه لن يكون يتقدم بحل نهائي       "الحلول االنتقالية "للفلسطينيين ولكن في إطار     " سخي

زمن لعرض مشروعه قبل أن ينطق أوباما بالكلمة السحرية، وهو يريد أن يعرض لمبادرته من               يسابق ال 
  .أوباما، وليس رغبة في الحل وحرصاً على السالم" تربيط"على منصة أمريكية، من أجل 

/ بين الرجلين إذن سباق محموم، هذا يتحدث عن حل نهائي وذاك ال يريد أكثر من خطـوة اعتراضـية               
 يريد أن يتقدم بمبادرته مـع حـول         - أوباما   –فهذا  ..  هدفها الجوهري، إجهاض الحل النهائي     استباقية،

 نتنياهو يريدها قبل ذلك، في أيار عندما يزور واشنطن، ويلقـي خطابـا فـي           –وذاك  ...استحقاق أيلول "
طراف فـي    يريد أن يضع نتنياهو وكل األ      – أوباما   –هذا  ...االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشيوخ    

 يريد استغالل منصة اللوبي والكونغرس والـصداقة الجمهوريـة الحميمـة         – بيبي   –، وذاك   "خانة اليك "
  .الرئيس األمريكي، وشّل حركته نهائياً" تربيط"لـ
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قد ينجح أوباما في حشر نتنياهو في الزاوية الضيقة، وقد يواجه بضربة قاضية فنية من نتنياهو بعد تلـك      
لكن األهم من نجاح هذا وفـشل       ...إثر خطاب القاهرة وإصراره على استئناف االستيطان      التي تلقاها منه    

 –المفاوضات األمريكية   "ذاك، أن قضية الشعب الفلسطيني ومآالتها ومصائرها، باتت متوقفة على نتائج            
 وأن كل ما يقال عـن مفاوضـات       ...وبغياب الفلسطينيين والعرب، أصحاب الحق الشرعيين     " اإلسرائيلية

للمفاوضات األهم التـي   " رجع صدى "إسرائيلية ليس في واقع الحال سوى       -إسرائيلية، فلسطينية   -عربية  
وإلى أن يتصاعد الدخان األبيض من مداخن       "....جماعته"تدور رحاها بشدة، بين أوباما وفريقه ونتنياهو و       

اللعـب فـي الوقـت      :  المفـضلة  صنع القرار في واشنطن وتل أبيب، فإننا من حقنا أن نواصل هوايتنا           
  !.الضائع

 25/4/2011، الدستور، عّمان
 

  كأنها كذبة أبريل  .43
  فهمي هويدي

بالخفة التي يتندر بها الكثيرون، ألن بعض الكالم فخاخ، وبعضه أقنعـة وأسـتار،              » كالم الجرايد «ليس  
  .إليك عينة من ذلك البعض الذي أتحدث عنه

مكاتب لحـزب اهللا وحمـاس      «: را تحت العنوان التالي    نشر األهرام لمراسله في أنقرة خب      19/4في يوم   
ذكر أن مستشار رئيس الوزراء التركي إبراهيم قالن أكد ما تردد حول سـماح              » على األراضي التركية  

أنقرة بافتتاح مكتب سياسي لحركة طالبان األفغانية على األراضي التركية بهدف إنهاء الحرب التي تشنها               
توقعها أن يكـون لحـزب اهللا       » مصادر إعالمية « ذلك نقل المراسل عن      بعد. الحركة ضد حكومة كابل   

وعلق علـى ذلـك     . اللبناني وكذلك حركة حماس الفلسطينية مكاتب مماثلة في المدن الكبرى باألناضول          
إن ذلك يكرس مخاوف العالم الغربي وإسرائيل من الطابع الديني للحكومة التركية التي سبق لهـا                «قائال  

  .» السنوات السابقةأن نفته طوال
. كما رأيت فالخبر هو أن أنقرة وافقت على فتح مكتب لطالبان لكي يؤدي مهمة محددة في ظروف معينة                 

ومع ذلك فإن العنوان اعتبـر أن       . أما ما تعلق بحزب اهللا وحركة حماس فلم يكن سوى تسريبات إعالمية           
  كرس هي الخبر، وذهب المتن إلى أبعد حيث قرر أنها ت» التسريبات«

مخاوف الغرب وإسرائيل من الطابع الديني الذي نفته حكومة حزب العدالة والتنمية، وهو مـا وضـعنا                 
  .بإزاء صياغة ملغومة تناسب المزاج اإلعالمي في مصر بأكثر مما تنور القارئ بما يحدث في تركيا

يد مـن حديـد     «: نتقريرا كتبته إحدى الزميالت تحت عنوا     » الوفد« أبريل الحالي نشرت جريدة      7يوم  
مـصدر  «ونقلـت الزميلـة عـن       ). المقصود رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف     (» مطلوبة يا شرف  

)  مليار جنيه مصري   12حوالي  (إحدى الدول العربية قامت بتخصيص ملياري دوالر        : قوله إن » موثوق
ة، أما كيف سيضخ ذلك     لدعم قيادات دينية بمصر، لضمان اكتساحها االنتخابات البرلمانية المصرية القادم         

المبلغ الهائل في مصر لكي يحقق المراد منه خالل ستة أشهر فإن الزميلة نقلت عن المصدر الموثـوق                  
 ألف مصري ممن ينتمـون      150قوله إن ذلك سيتم من خالل       » متنفذ«الذي وصف في موضع آخر بأنه       

 منذ الستينيات وقـت أن غـضب        إلى تلك التيارات والموجودين على أراضي الدولة الشقيقة التي رعتهم         
في إشارة إلى أن الدولة الشقيقة المقصودة هي المملكة العربية الـسعودية، والفـصيل     . عليهم عبدالناصر 

  ).الذي ذهب إليها في الستينيات لم يكن سوى أعضاء اإلخوان المسلمين
ون في كـوادر منـذ      ما العمل إذن، وهؤالء سواء المسيسون أصال والمنظم       : الزميلة سألت في تقريرها   

عقود، أو باعة صكوك الغفران للبسطاء من أهل مصر الذين يستخدمون الدين ويكفرون العباد،ويمتهنون              
اإلفتاء للعامة، في لعبة خطرة وبغيضة يمارسون فيها سياسة جس النبض بفتوى أو بقطع أذن مـواطن؟                 

ير والتي اختزلها العنوان في الـدعوة       أما اإلجابة على السؤال فقد تمثلت في عدة مقترحات تضمنها التقر          
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محاوالت ضخ أموال عربيـة لتقـزيم       «إلى التعامل الحازم والضرب بيد من حديد لوقف ما وصف بأنه            
وهو كالم إذا صح فإنه يعني أن ثمة مؤامرة عربية تستوجب كشفا وتحقيقا عاجال لكنه لم يؤخذ                 . »مصر

  . على محمل الجد
 الذي احتل رأس الصفحة األولى لجريدة الوفد حول قـرار النائـب              كان الموضوع اإلخباري   14/4في  

وفي التفاصيل أن ابني الرئيس نقال بطائرة حربية إلى         .  يوما 15العام بحبس الرئيس السابق وولديه مدة       
مطار ألماظة بالقاهرة، حيث تولت القوات المسلحة توصيلهما إلى سجن مزرعة طرة، وأنه تـم تـأمين                 

خشية وقوع هجوم مـن قبـل أعـوان حمـاس فـي             «ر الجديدة إلى مقر السجن      الطريق من حي مص   
  .وهى نكتة تدعو إلى الرثاء بأكثر مما تثير من الضحك!.»القاهرة

الالفت للنظر أن اسم حركة حماس تردد على ألسنة بعض القيادات األمنية في التحقيقات لتفسير عمليات                
وهو ما ذكره رئيس مباحث أمن الدولة السابق اللـواء          . مإطالق النار على المتظاهرين وسقوط قتلى بينه      

حسن عبدالرحمن في التحقيق معه، حين قال إن عناصر من حركة حماس وحزب اهللا اللبنـاني دخلـوا                  
  ).19/4جريدة الشروق . (ميدان التحرير وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين إلحداث فتنة في البالد

ي ينشر كل يوم ال يتسع لها المكان، أكتفي في التعليق عليهـا بمـا    عندي نماذج أخرى من الالمعقول الذ     
  :1917قاله الشاعر حافظ إبراهيم في هجاء بعض الصحف المصرية عام 

   لغير تفريق وتضليل  ا ـجرائد ما خُط حرف به     
  !لــ كأنها أول أبري ا ـيحلو بها الكذب ألربابه      

  !بق التي لم تتغير، لكن يبدو أن الداء قديم والحالة متأخرةكنت أظن أنها لغة إعالم النظام السا
 25/4/2011، الشرق، الدوحة

 
  دولة فلسطينية في البال .44

   عبداهللا السويجي
مجلس األمن يقول إن الشعب الفلسطيني      . فرنسا واالتحاد األوروبي يفكران في االعتراف بدولة فلسطين         

لة فلسطين ورفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى        يستطيع إدارة دولته، بعض الدول اعترفت بدو      
سفارة، ممثلو السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو الـسفراء ينتـشرون فـي بقـاع األرض كلهـا،           
الفلسطينيون المقيمون على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية يتنقلون بجوازات سفر فلسطينية، الكيـان             

وحده يحذر من إعالن قيام دولـة       )  األمم المتحدة وما يتبعها من منظمات      العضو في منظمة  (الصهيوني  
فلسطينية، وردود الفعل تجاه هذا الموقف من قبل الفلسطينيين والعرب باردة برود مناخ آالسـكا، بينمـا                 

بقضايا أخرى، ربما تخص أمنهم الوطني والقومي، إال أن فلسطين، هي خط الـدفاع              ) العرب(ينشغلون  
هم، وهي بعدهم االستراتيجي األمني والوطني والقومي، هي بعدهم االجتمـاعي واالقتـصادي             األول عن 

  .والسياسي والثقافي والديني 
من الطبيعي أن يرفض الكيان الصهيوني اإلعالن عن دولة فلسطينية، ألن هذا الكيان لم يعلن عن حدوده                 

م المتحدة، وعلى أي أسـاس يتمتـع     حتى اآلن، وال ندري كيف هو عضو في مجلس األمن ومنظمة األم           
بعضوية حقوق اإلنسان وعضوية المنظمات واالتفاقيات والمعاهدات، وعلى أي أساس يحضر مؤتمرات،            

ال شكل لها، وترفض أن يكون لها أي شكل ولكنها تصر على هويتها، فهي              ) الدولة النشاز الغريبة  (فهذه  
عن حدودها، إذ قد تطال حدودها أي دولة يعيش فيهـا           وهذا ما يمنعها من اإلعالن      ) دولة عبرية يهودية  (

لذا، على األمم المتحدة ومجلس األمن، والمنظمات الدولية والمحـاكم الدوليـة            . يهودي أو جالية يهودية     
  .أيضاً، أن تعلن موقفها من هذا العبث والرعونة والصلف والسخف الذي تتحلى به المواقف الصهيونية 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2126:         العدد       25/4/2011 اإلثنين :التاريخ

علن فرنسا أو االتحاد األوروبي أنهما يفكران في االعتراف بالدولة الفلـسطينية            من الطبيعي أيضاً، أن ت    
، ففرنسا واالتحاد األوروبي يلعبان دوراً اآلن في ليبيا، ويريدان أن يظهرا للوطن العربي أنهما               !)يفكران(

  ) .يفكران(مع الحق الفلسطيني المشروع، ولذلك، فهما 
تحدة ارتباكاً في سياستها الخارجية، يبـدو ذلـك جليـا فـي ليبيـا               ومن الطبيعي أن تعيش الواليات الم     

وأفغانستان وإيران وفلسطين وكوريا الشمالية، فهي غارقة حتى أذنيها في المستنقع العراقي، وتفعل كـل               
ما من شأنه المحافظة على حضورها في أي شكل كان من أجل المحافظة على أمن الكيان الـصهيوني،                  

بقـضاياها  ) الحـارات ( حتى لو أشاعت الفوضى في كل حارة عربية، لتنشغل كـل             وتأمين الحماية له،  
وهذا االرتباك، يجعل سياستها متذبذبة، وال سيما في فلـسطين،          . الداخلية، وتطيل عمر الدولة اليهودية      

فاإلدارة األمريكية لم تتحدث كلمة حق واحدة ومفيدة وذات معنى واضح بشأن القضية الفلـسطينية منـذ                 
، كي ينشغل الشعب العربي بقضاياه      )نعمة(في الوطن العربي، بل تجد في هذه الثورات         ) الثورات(اية  بد

، وهكذا، بدأت الواليات المتحدة تتراجع      )انتصاره على الطغاة  (الداخلية وينسى فلسطين، وقد يتذكرها بعد       
د في تبييض وجهها ويـديها      في سياستها الخارجية، واستخدام طائراتها وأساطيلها بين وقت وآخر لن يفي          

  .الملوثتين بدماء الشعوب 
إمارة (كل ذلك طبيعي جداً، لكن األمر غير الطبيعي، والمؤسف، أن يبقى االنقسام الفلسطيني على حالة                

، وهذا االنقسام، لم يمنع الجيش الـصهيوني        )فتحاوية في الضفة الغربية وإمارة حمساوية في قطاع غزة        
في الوقت الذي يريد، فيعتقل ويقتل ويسجن أمام أعين شرطة الـضفة الغربيـة              ) اإلمارتين(من استباحة   

ومقاتلي حماس، وهذا االنقسام، ال يليق أبداً بشعب يحمل قضية مقدسة على عاتقه، بأبعادهـا المختلفـة،                 
وبشعب نصفه الجئ في بقاع األرض، وبشعب متعلم ومثقف ومتميز، وبشعب قدم عشرات اآلالف مـن                

وأصحاب القرار يعلمون، أنه كل يوم      . الجرحى واألسرى في سبيل قضيته وحقوقه المشروعة        الشهداء و 
يمر، يزداد االنقسام اتساعاً، وتزداد الفجوة، والحساسية بين أبناء الشعب الفلسطيني في غـزة والـضفة،                

أو ) إخواننـا فـي غـزة   (فهؤالء شعب واحد، وليس كما يستخدم السياسيون في الضفة من مفردات مثل    
، فهل رأيتم مهزلة    )أشقائنا ثم أصدقائنا  (وأخشى أن تتحول المفردة إلى      ) إخواننا في الضفة  (مفردات غزة   

والمباالة تمشي على قدمين أكثر من هذه المهزلة، وهل عاشت القيادة الفلسطينية مرحلة تراجع وسـقوط                
لشعب الفلسطيني في الـضفة وغـزة       ولهذا، من غير الطبيعي أبدا، أال يثور ا       . أكثر وأقسى من االنقسام     

ضد من يحرصون على استمرارية االنقسام، وضد المتراجعين المهرولين إلى الخلف، وضد المنتفعـين              
والمفسدين والفاسدين والعمالء، الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى ثورة حقيقية، مهما يكن شكل هذه               

ة الحقيقية التي لن يجادل فيها أحد، ولن يعارضها أحد          الثورة، لتتحول بعدها إلى ثورة ضد الكيان، فالثور       
هي ثورة الشعب الفلسطيني ضد االنقسام، وضد الطغيان، مطالبين باألمان والحرية والوطن، مطـالبين              
باستعادة إنسانيتهم المهدورة، وحقوقهم الضائعة المصادرة من قبل أصحاب القرار، ومـن قبـل الكيـان                

  .الصهيوني 
، والواليات المتحدة أن    )يتأمل(واالتحاد األوروبي أن    ) تفكر(ي يجب أال ينتظر فرنسا أن       الشعب الفلسطين 

، وعلى  )حك جلدك مثل ظفرك   (، وعليه أن يعلم تمام العلم أنه ما         )تبادر(، والجامعة العربية أن     )تخطط(
ة، الذين أصبحوا   هؤالء الذين أخفقوا في تحقيق أي شيء، أن يستقيلوا، ويسلموا السلطة ألطفال االنتفاض            

 .اليوم شباباً 
 25/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     2126:         العدد       25/4/2011 اإلثنين :التاريخ

  الشعب الفلسطيني من تفجير الثورات إلى الفرجة والسلبية .45
  ياسر الزعاترة 

ما دمت رئيسا للسلطة الفلسطينية     «خالل لقاء صحفي أجري معه خالل زيارته لتونس قال محمود عباس            
لن أقبل بأي فلتـان أمنـي أو فلتـان          «وأضاف  . »ما كان شكلها  لن أسمح أبدا باندالع انتفاضة جديدة مه      

عسكري في الضفة أو غيرها من المناطق الفلسطينية، وأنا أريد الحفاظ على حياة الفلسطينيين، أما الذين                
  .»يتحدثون عن المقاومة واالنتفاضات المسلحة فليفعلوا ذلك بعيدا عن الشعب الفلسطيني

 فالمتحدث هو قائد الشعب الفلسطيني، إذ يجمع قيادة الـسلطة إلـى قيـادة               هذا الكالم يبعث على األسى،    
  .، واألول بحسب قناعة أنصاره)2006ثاني أكبر فصيل بحسب انتخابات (المنظمة إلى قيادة حركة فتح 

الشعب الذي ألهم الشعوب العربية واإلسالمية أبجدية الثورات، وكـان          . هذا هو رئيس الشعب الفلسطيني    
سه دائما رأس حربة األمة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي هـو عنـوان صـراعها مـع           يعتبر نف 

  .المشروع االستعماري الغربي
 أصبح الملهـم الحقيقـي للـشعوب        1987الشعب الفلسطيني، بخاصة منذ االنتفاضة األولى نهاية العام         

 من ذلك، إذ كان له الدور األبرز        أصبح أكبر ) انتفاضة األقصى (العربية، لكن دوره بعد االنتفاضة الثانية       
في نشر ثقافة المقاومة واالستشهاد بين أبناء األمة، وهي الثقافة التي كان لها الدور األكبر فـي تفجيـر                   

  .المقاومة في العراق التي أفشلت مشروع الغزو
عـالم،  برموزه الكبار الذي صاغوا الوعي الجمعي للجماهير العربية طوال عقدين بعد انفجار ثـورة اإل              

من يحيى عياش إلـى الـشيخ   . كان الشعب الفلسطيني هو الذي يشعل الشوارع العربية بالثورة والغضب    
أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي كانت الشوارع العربية تحفـظ أسـماء الـشهداء، وتتـابع وصـايا                  

 والصمود من مخـيم     االستشهاديين في رحيلهم صوب المجد، في ذات الوقت الذي تتابع فيه أنباء البطولة            
  .جنين إلى الحرب على قطاع غزة

اليوم يراد لهذا الشعب العظيم أن يكون في مؤخرة الركب، فهذه الثورات التي تبـشر بانكـسار سـياج                   
الحماية من حول الكيان الصهيوني، ذلك السياج الذي صنعه النظام العربي الرسمي، يراد أال تقترب من                

داء من االحتالل الذي يحيط به من كل جانب، في ذات الوقت الذي تحيط به               حماه الثورة رغم معاناته ابت    
  .سلطة تعيش وتتنفس من رئة االحتالل

ففي الوقت الذي كان العرب يحتفلون فيه بثورة تونس، وبعدها ثورة مصر واليمن وليبيا كـان الـشارع                  
قبـل ذلـك عـن إعـالن        الفلسطيني عاجزا حتى عن إعالن التعاطف مع تلك الثورات، هو الذي عجز             

  . التعاطف مع إخوته الذين كانت تتخطفهم صواريخ الطائرات الصهيونية في قطاع غزة
في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون هواجس االحتالل واالستيطان وتهويد القدس، ومـع ذلـك نـسمع                

ة على شاكلة انتفاضات    إنه لن يسمح باندالع انتفاضة فلسطينية، والكالم يشمل انتفاضة سلمي         : قائدهم يقول 
الشعوب العربية األخرى، والحجة أنه يرتب إلعالن الدولة الفلسطينية، لكأن االنتفاضة ضـد االحـتالل               
تحول بين تلك الدولة والوالدة، مع أن المقاومة بما فيها المسلحة حق للشعوب الواقعة تحـت االحـتالل،                  

  .ة هي التي تنتزع الحقوق وليس االستجداءفكيف باالنتفاضة السلمية، فضال عن حقيقة أن المقاوم
نشعر بالكثير من القهر واألسى، ونحن ندرك أن انتفاضة شعبية في بيت المقدس وأكناف بيت المقـدس                 
سيكون لها صداها في كل بيت عربي، وستفضح من تبقى من األنظمة المتخاذلة في العالقة مع العـدو،                  

  .اطع مع انتصارات الشعوب العربية على الدكتاتوريةوستفسح المجال أمام انتصار على العدو يتق
ال نلوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، فضال عن قطاع غزة الذي يعيش هواجس الحصار وينتظر                

نلوم كوادرهـا وأنـصارها الـذين       . نجدة األهل، لكننا نلوم حركة فتح التي باعت نفسها على هذا النحو           
 يفعلونه، نلومهم على السكوت عن القمع وعن مشروع السالم االقتصادي           يهتفون باسم قادتهم رغم كل ما     
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نلومهم وهم يرون قادتهم يعملون عند األخيـر        . للمجرم نتنياهو الذي يسميه سالم فياض بناء المؤسسات       
  .دون خجل

رغم ذلك كله، فإننا ورغم تفهمنا لوقوع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بـين مطرقـة االحـتالل                  
ندان السلطة المتعاونة معه، فإننا ننتظر ثورة رائعة تهيل التراب على هذه المرحلة البائـسة، وتعلـن                 وس

  .انتفاضة تستفيد من أجواء الثورات العربية، وتشكل رافعة لها في اآلن نفسه
فهـذه  . لن نمّل االنتظار، وسنظل على ثقة من اشتعال شوارع الضفة بالغضب خالل وقت لـن يطـول                

  .لتي بارك اهللا فيها للعالمين، ولن تستكين للمحتلين وأذنابهم أبدا مهما كانت الظروففلسطين ا
 24/4/2011، الدستور، عّمان
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