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  المصالحة تتحقق حين يتحرر القرار الفتحاوي من الضغوط الدولية: هنية .1

ني إسماعيل هنية أن محاوالت إعادة الفلتان إلى قطاع غزة باءت أكد رئيس الوزراء الفلسطي: غزة
بالفشل الذريع، وأن األجهزة األمنية التي تمكنت من إعادة االعتبار لألمن الشخصي والجماعي ألبناء 

  .قطاع غزة ال يمكن أن تسمح بفقدانه مرة أخرى تحت أي مسمى كان
أن قطاع غزة يعيش منذ " ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"وأوضح رئيس الوزراء خالل مقابلة خاصة مع 

عدة سنوات حالة من االستهداف المركّز والمتنوع والمعقد والمركب، وذلك أمنياً وعسكرياً واقتصادياً 
وإعالمياً وفكرياً، ومن العديد من األطراف على رأسها االحتالل الصهيوني وأعوانه، مشيراً إلى أن هذه 

  .د ووعي الشعب والحكومة والقوى الحية؛ السياسية والمجتمعيةالمحاوالت تتحطم أمام صمو
وشدد هنية على حرص حكومته على إتمام مصالحة فلسطينية شاملة وواضحة وتحقق الشراكة الحقيقية 

مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حالة من اإلجماع . بعيداً عن سياسات اإلقصاء والتهميش
  .ة جديدة تضمن له الحقوق وتحافظ على ثوابتهالوطني على استراتيجي
نحن نسعى إلى مصالحة جدية وحقيقية لضمان نجاح كامل، حتى ال يصدم الشعب : "وقال رئيس الوزراء

، "الفلسطيني واألمة بالشكليات والمظاهر والشعارات، ثم تكون االنتكاسة كما حدث في اتفاقيات سابقة
 يتحرر القرار الفتحاوي من الضغوط الدولية واألمريكية، وعندما مشدداً على أن المصالحة تتحقق حين
  .تؤمن بأن منهج المفاوضات العقيم فشل

مصر بالنسبة لنا وبالنسبة لألمة هي التاريخ والجغرافيا : "وبين هنية استراتيجية العالقة مع مصر، قائالً
  ".العسكرية، واألمنية، واالقتصاديةوالقوة البشرية، والثقافية، والفكرية، والسياسية، واإلعالمية، و

االستقرار واالزدهار والتقدم والتطوير في مصر له آثاره االيجابية علينا كشعب مجاور ال : "وأضاف
ينتظر المزيد من الخطوات المباشرة نحو "، الفتاً إلى أن الشعب الفلسطيني "يتنفس إال من الرئة المصرية

هيل حركة المسافرين من وإلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، فك الحصار عنه، وإعادة اإلعمار، وتس
  ".وتزويد قطاع غزة بالحاجات األساسية من الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود ومواد البناء

وأكد هنية استعداد الحكومة الفلسطينية للتعامل بإيجابية مع أي دور مصري في ملف المصالحة، وقال 
م والكبرى، وأن دورها في المصالحة الفلسطينية مهم ومطلوب، والحكومة نرى في مصر بأنها الدولة األ"

  ".ستتعامل بإيجابية مع أي دور وتحرك مصري إلنجاح المصالحة
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ورداً على سؤال حول تصعيد االحتالل الصهيوني بين الفينة واألخرى؛ لفت رئيس الوزراء النظر إلى 
 الوعي واالستشعار الكبير بمصلحة المواطنين، مبيناً أن فصائل المقاومة وصلت إلى درجة عالية جداً من

  .في ذات الوقت أن البندقية الفلسطينية مبصرة وواعية ومسؤولة، ووصلت مرحلة الرشد
 25/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إذا لم أسحب مشروع قرار يدين االستيطان" الئحة عقوبات"ـب  هددنيأوباما: عباس .2

نشرت تقريراً موسعاً " نيوزويك"مجلة  أن رام اهللا من 25/4/2011خبارية،وكالة سما االذكرت 
لمراسلها تضمن حواراً مع الرئيس محمود عباس، أستعرض فيها المحادثات الخاصة التي أجراها مع 

صبح رئيساً وأنه كان يالرئيس األميركي، باراك وأوباما، وقال إن قيادة السلطة تعرف أوباما قبل أن 
  ".كان منفتحاً كثيراً"مع الفلسطينيين وأنه متعاطفاً 

لكن مواقف أوباماً أصبحت أكثر تشدداً بعدما أنتخب رئيساً للواليات المتحدة، وكشف عباس أن الرئيس 
األميركي هدد السلطة بفرض عقوبات عليها بسبب اصرارها للحصول على إدانة أممية إلستمرار 

  . وإشتراط وقف اإلستيطان إلستئناف المفاوضات مع إسرائيلاإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية،
، في إشارة إلى أن أوباما هو الذي "أصعدنا على الشجرة ومن ثم أسقط السلّم"وقال عباس إن أوباما 

وأضاف أن أوباما نزل الحقاً عن الشجرة . أقترح اشتراط تجميد اإلستيطان قبل إستئناف المفاوضات
  ".أقفز"وأسقط السلّم وقال لي 

عباس عبر عن خيبة أمله في الرئيس األمريكـي بـاراك           أن    26/4/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  
أوباما وتهديده بفرض عقوبات على السلطة إذا واصلت جهودها للحصول على إدانة دولية لالسـتيطان                

ياراته إلى المنطقة   السلطة خالل ز  " أفكار“، واتهم المبعوث األمريكي جورج ميتشل بتجاهل        "اإلسرائيلي“
  .التي توقفت

 دقيقة قبل التصويت في مجلس 55إن أوباما اتصل به لمدة " نيوزويك“وقال عباس في حديث لمجلة 
شباط الماضي على مشروع قرار إلدانة مواصلة االستيطان واشتراط وقفه الستئناف  /األمن في فبراير

إذا جرى التصويت على "  عقوباتالئحة"ـوهدده ب. المفاوضات، وضغط عليه لسحب المشروع
  .المشروع

وأضاف أنه بعد انتهاء المكالمة اتصلت به وزيرة الخارجية هيالري كلينتون لنصف ساعة وحاولت 
إقناعه بسحب المشروع، وتبع ذلك اتصاالت من مسؤولين أقل رتبة إلى شخصيات نافذة في رام اهللا 

 يكن يصدق أن الواليات المتحدة سترفض وأكد أنه رغم كل شيء لم. للضغط بدورها على عباس
  .المشروع

وتطرق عباس إلى الموقف األميركي تجاه الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وقال إن معاملة 
  ".لم يكن لطيفاً ولم يكن ذكياً"الرئيس األميركي لمبارك 

 المصرية إنها ال تدرك وقال عباس إنه أبلغ وزير الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، خالل الثورة
عواقب سقوط النظام المصري وأن الفوضى ستسود مصر أو قد يتولى األخوان المسلمين السلطة أو 

  .األثنين معاً، واآلن لديهم االثنين معاً، حسب تعبيره
  

  رزقة ينفي أي ترتيبات لزيارة هنية للقاهرة .3
, ي لرئيس الوزراء إسماعيل هنيةنفى الدكتور يوسف رزقة المستشار السياس:  أحمد المصري-غزة

ومصر , "حماس"، صحة تقارير إعالمية تحدثت عن وجود مشاورات بين حركة 2011-4-25اإلثنين 
  . لزيارة قريبة لرئيس الوزراء إلى القاهرة
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ال يوجد ترتيبات حقيقية لزيارة هنية للقاهرة، وال نؤكد ": "فلسطين أون الين"وقال رزقة في تصريح لـ
، معتبرا في الوقت نفسه أن الظروف مهيأة للقيام "ة قريبة، أو يتم اإلعداد لها في الفترة الحاليةأن الزيار

وأشار إلى أن الحكومة لم تُجر أي خطوات ثنائية مع الجانب المصري لالتفاق على هذه . بهذه الزيارة
  . المسألة

للقاهرة وااللتقاء بالحكومة المصرية واعتبر رزقة أنه وبالرغم من نفي صحة الخبر، إال أن إجراء زيارة 
الجديدة، من شأنه أن يلقي بفائدة واسعة لحشد التأييد اإلضافي للقضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات 

  . المستجدة على الساحة السياسية
وبين . لزيارة مشعل إلى القاهرة" حماس"إنه لم يجر أي طلب رسمي من المكتب السياسي لـ: قال رزقةو

لحكومة المصرية الجديدة والمجلس األعلى للقوات المسلحة لم يعارضا أي زيارة لقادة حركة أن ا
بالرغم من االنشغال المتواصل في القضايا المحلية الملقاة على عاتقها بعد الثورة المصرية التي " حماس"

  . جرت في الخامس والعشرين من يناير
 25/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  غزةأسامة المزيني وزيراً للتعليم في حكومة  لمانية تعينكتلة حماس البر .4

أقرت كتلة حماس البرلمانية، أمس، تعيين القيادي البارز في الحركة أسامة المزيني وزيرا : )أ.ب .د (
وقالت مصادر في الكتلة إنها . للتربية والتعليم في حكومتها المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية

. سة خاصة لها في غزة الثقة لتولى المزيني المنصب بعد ترشيحه من جانب هنيةمنحت خالل جل
يذكر أن . ، الذي يعمل أستاذاً جامعياً، حظي بالثقة باإلجماع) عاما45(وأوضحت المصادر أن المزيني

  . آذار الماضي، شمل سبع وزارات /هنية أجرى تعديال على حكومته المقالة في العاشر من مارس
  26/4/2011الشارقة، الخليج، 

  
   قيادات تؤكد أن حكومة فياض الجديدة ستقسم اليمين مطلع األسبوع القادم":القدس العربي" .5

انه من المحتمل أن تؤدي ' القدس العربي'تفيد معلومات موثوقة حصلت عليها : أشرف الهور -غزة 
ي أمام الرئيس محمود عباس الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سالم فياض اليمين الدستور

مطلع األسبوع المقبل، رغم عدم طرح موضوع هذه الحكومة للنقاش مجدداً أمام االجتماعات القيادية 
الفتحاوية منذ فترة، في الوقت الذي أبدت فيه قيادات من الحركة تذمرها بسبب عدم تقدم أي من لجان 

  .لمجلس الثوريالتحقيق المشكل بعضها منذ المؤتمر السادس نتائجها ل
ان اإلعالن ' القدس العربي'وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ 

عن الحكومة الجديدة ربما يكون مطلع األسبوع المقبل، وذلك بعد أن استكمل في وقت سابق الدكتور 
ة جرى تأجيل اإلعالن عنها وذكر أبو يوسف أن هذه الحكوم .فياض مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة

  .إلعطاء فرصة أمام مبادرة الرئيس محمود عباس إلتمام المصالحة
وكان عباس طرح مبادرة منتصف الشهر الماضي تقوم على أساس قدومه لغزة لتشكيل حكومة وحدة 

  .وطنية من المستقلين
 26/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "استحقاق سبتمبر"ة باتجاه القيادة الفلسطينية ماضي: واصل أبو يوسف .6

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في : عبد الرحيم حسين-وام
وتقوم بالتحضيرات " استحقاق سبتمبر“تصريح صحفي في رام اهللا، إن القيادة الفلسطينية ماضية باتجاه 
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 الشأن، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن السياسية الالزمة له وتجري اتصاالت مع كل دول بهذا
  .يقبل استمرار االحتالل واالستيطان اليهودي في أراضيه

وأضاف أن حكومة نتنياهو تحاول قطع الطريق على القيادة الفلسطينية ومنعها من تحقيق إعالن الدولة 
كونجرس األميركي قريباً من ، فنتنياهو سيعلن مبادرته في ال1967الفلسطينية المنشودة على حدود عام 

وذكر أن القيادة الفلسطينية مصرة على تحقيق . اجل منع الفلسطينيين التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة
حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وأهمها ضمان حق الالجئين في العودة إلى ديارهم وإقامة الدولة 

  .، خالية من االستيطان واالحتالل1967 عام الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود
  26/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  السلطة تمر بأزمة مالية خانقة:  فياضوزير العمل في حكومة .7

السلطة الفلـسطينية تمـر     "أحمد مجدالني، أن    في رام اهللا    أكد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية       : غزة
منح السلطة شهادات تقدير    "، مبينا أن مؤتمر بروكسل      "لب عليها بأزمة مالية خانقة، وتسعى بكل جهد للتغ      

وقال مجدالني خالل اجتماع عقد     . نعتز بها تؤكد جاهزية السلطة بمؤسساتها الستحقاق الدولة الفلسطينية        
عقـد هـذا    "في رام اهللا بين الحكومة والهيئة اإلدارية المنتخبة لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن               

  .تمر يندرج في العملية الديمقراطية التي قررتها منظمة التحرير الفلسطينيةالمؤ
  26/4/2011البيان، دبي، 

  
   من أمن الجوار"عين الحلوة"أمن : عبداهللا عبداهللا  .8

جدد رئيس ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان السفير عبداهللا عبداهللا بعد زيارته رئيـسة لجنـة                 
أن األمن واالستقرار في مخيم عين الحلـوة مـن أمـن الجـوار              "ة النيابية بهية الحريري     التربية والثقاف 

واستقراره، وأن ضبط األوضاع في المخيم مسألة تهم الفلسطينيين واللبنانيين معاً في ظل األوضاع التي               
  ".تعيشها المنطقة

ـ         الفلسطيني العقيد محمود عيـسى     " لحالكفاح المس "ورافق السفير عبداهللا في زيارته مجدليون القائد العام ل
ـ  فـي صـورة    "وأوضح عبداهللا انه جرى وضع الحريري       . ووفد من الممثلية الفلسطينية   " اللينو"الملقب ب

فـي  " اللينو"وأشار  ". الحركة السياسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس ومبادرته للمصالحة         
 األفراد لتعكير الوضع األمني في مخيم عـين الحلـوة،           ان هناك محاوالت يائسة من بعض     "تصريح الى   

وأحب ان أطمئن الجميع الى ان األمن ممسوك واألمن من المسلمات، ولن نسمح ألحد بان يلعب بـأمن                  
  ".مخيماتنا

  26/4/2011الحياة، لندن، 
  

   وعباس فهم دعوة هنية سلبياً..عالقة مصر بغزة تتطور إيجابياً: المصري مشير .9
ال ": "قدس برس"لقيادي في حركة حماس النائب مشير المصري في تصريحات خاصة لـقال ا:  غزة

شك أن هناك تطورا في العالقات بين مصر وقطاع غزة، ونتمنى أن تأخذ هذه العالقات وتيرة أسرع بما 
يمتن هذه العالقة ويخدم الشعب الفلسطيني باتجاه فك الحصار المفروض على قطاع غزة وتعزيز 

صمود والثبات لدى الشعب الفلسطيني، وأيضا بما يخدم عودة مصر إلى موقعها الريادي في مقومات ال
  ".المنطقة

التعقل وتغليب الحكمة وعدم التحريض على "على صعيد آخر دعا المصري الرئيس محمود عباس إلى 
عوة رئيس واضح أن محمود عباس ربما أنه فهم د: "خدمة للمصالحة وللقضية الفلسطينية، وقال" حماس"

في " حماس"الوزراء في غزة اسماعيل هنية لزيارة القطاع سلبيا من خالل إمعانه في مالحقة أبناء 
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وتأليب " حماس"الضفة، وهو ما ازدادت وتيرته مؤخرا من خالل محاكمتهم، ومن خالل التحريض على 
دا عن العقلية القديمة التي نحن ندعوه إلى التعقل بعي". حماس"الرأي العام العربي الجديد على غزة وعلى 

  ".  كان يستظل بها في األنظمة التي سقطت، وأن يأخذ العبرة من التحول الجاري في المنطقة
  25/4/2011قدس برس، 

  
   في الحكومة الجديدة من تهميش دورها في عملية اختيار الوزراءتشتكي فتحاويةأطر  .10

كزية لفتح أن حركته انتهت تقريباً منذ ثالثة أكد عزام األحمد عضو اللجنة المر:  أشرف الهور-غزة 
أسابيع من وضع األسماء التي رشحتها للمشاركة في هذه الوزارة الجديدة، وأكد أن حركته ال يوجد 

انه في حال قبول حماس ' القدس العربي'وأكد األحمد لـ  .عندها أي مشاكل نحو تشكيل هذه الحكومة
ناك أي إشكالية لحل هذه الحكومة وتشكيل أخرى من جديد إلتمام بمبادرة الرئيس عباس، فإنه لن تكون ه

  .عملية المصالحة
وستحتفظ فتح بغالبية مقاعد الوزارة الجديدة، وسيشغل ممثلوها المناصب السيادية في هذه الحكومة 

  .بحسب ما أعلن في وقت سابق
قشة واختيار أسماء وزراء وأبدت قيادات رفيعة في حركة فتح تذمرها من الطريقة التي جرى فيها منا

الحركة، إذ أكدت هذه القيادات أنه لم يطرأ مؤخراً خالفاً لما ذكر أي حراك جديد تجاه تشكيل الحكومة 
  .الفلسطينية الجديدة

لم يحدث منذ وصول الرئيس لرام اهللا أي حراك ' القدس العربي'قال عضو في المجلس الثوري لفتح لـ و
ضع تصورات للتشكيل الوزاري المرتقب، أو تحديد أسماء القيادات على مستوى قيادات الحركة لو

  .الفتحاوية التي ستشغل المناصب السيادية في تلك الوزارة
وذكر أنه كان من المتوقع ان تباشر عدة جهات وقيادات في الحركة خاصة اللجنة المركزية ولجان 

وجود أحاديث سابقة حول المشاركة الفتحاوية المجلس الثوري بعقد مناقشات إلتمام هذا األمر، الفتاً إلى 
  .وطبيعتها في الحكومة

ان أعضاء من اللجة المركزية اجتمعوا أمس االثنين بمدينة ' القدس العربي'وتفيد معلومات حصلت عليها 
رام اهللا، وناقشوا عدة قضايا تنظيمية داخلية دون ان يتم التطرق في االجتماع لملف التشكيل الوزاري 

  .بالمرتق
ولم يخف مسؤولون آخرون في الحركة وجود مشاورات تقودها شخصيات بعضها من الحركة، لكن 
بشكل بعيد عن أطر التنظيم الختيار أسماء الوزراء ووضع تصور للتشكيل المرتقب، وشكل هذا األمر 
حالة عدم رضا داخل اللجنة المركزية التي كان من المفترض أن تتسلم نتائج كل مشاورات أطر 

  .الحركة، لوضع قائمة الحركة النهائية
فتح عن هذه الشخصيات التي تجري هذه المشاورات وال عن مواقعها، واكتفى من ولم يفصح مسؤول 
  .'دوائر مهمة في صنع القرار'بالقول انها تعمل في 

تي ان اللجان ال' القدس العربي'إلى ذلك وفي موضوع آخر يشغل بال قيادات وأطر الحركة، فقد علمت 
 للتحقيق 2009من العام ) أغسطس(شكلها التنظيم خالل وعقب المؤتمر السادس الذي عقد في شهر آب 

  .في عدة قضايا، لم ترفع أي منها نتائج تحقيقاتها النهائية للمجلس الثوري واللجنة المركزية
إضافة إلى لجنة وشكلت فتح عدة لجان تحقيق أهمها لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

التحقيق في عملية اغتيال اللواء كمال مدحت نائب ممثل منظمة التحرير في لبنان، وكذلك شكلت لجنة 
للتحقيق في أحداث سقوط غزة في قبضة حركة حماس، ولجنة للتحقيق في انتخابات البلدية السابقة التي 

  .دحالنخسرتها الحركة لصالح حماس، وكذلك لجنة التحقيق في قضية محمد 
  26/4/2011القدس العربي، لندن، 
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  ال مفاوضات دون وقف االستيطان: اشتية .11

محمد اشتية في تصريح إن ” فتح“قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  وام- عبد الرحيم حسين
الفلسطينيين مستعدون الستئناف المفاوضات إذا أوقفت إسرائيل االستيطان وتم وضع مرجعية واضحة 

وأضاف أن أمام القيادة . م تفضي الى مفاوضات جدية من اآلن حتى سبتمبر المقبللعملية السال
الفلسطينية مجموعة مفاصل، األول مبادرة الرئيس األميركي باراك أوباما المرتقبة لتحقيق السالم والثاني 

 أكبر خطاب نتنياهو في الكونجرس األميركي والثالث مؤتمر باريس المقبل، حيث تحاول فرنسا أخذ دور
  .لالتحاد األوروبي في عملية السالم

عباس زكي، في تصريح صحفي في رام اهللا، ” فتح“في الوقت نفسه، رأى عضو اللجنة المركزية لحركة 
استحقاق “أن االتصاالت التي أجرتها الواليات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات، تهدف إلى تعطيل 

عملية استطالع وجس “ووصف مبادرة أوباما المرتقبة بأنها . واالعتراف بالدولة الفلسطينية” سبتمبر
  .”نبض ومحاولة لفرض أقل المطالب

  26/4/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   دولة إلى مجلس األمن لقيام الدولة الفلسطينية142 يدعو لتقديم مشروع بتأييد حواتمة .12
تحرير فلسطين نايف حواتمة للتوجه إلى دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية ل: نادية سعد الدين –عمان 

 دولة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 142مجلس األمن بمشروع فلسطيني عربي مؤيد من "
  ".القادم) سبتمبر(، وذلك قبل حلول أيلول 1967

 مجلس في" الفيتو"المسار البديل في حال استخدام "وقال خالل لقاء صحافي عقده مؤخراً في عمان إن 
االتحاد من أجل "األمن يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية وفق بند 

  ".، تحت طائلة فرض العقوبات على االحتالل اإلسرائيلي"السالم
الدولة الفلسطينية تحت االحتالل، تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولي بطرده وتفكيك "وعند ذلك؛ تقوم 

أصوات إسرائيلية تأخذ "، في وقت برزت فيه مؤخراً داخل الكيان المحتل "لسمتوطنات وإعالن الدولةا
  ".بدعوات مشابهة

المقبل في الضفة ) يوليو(إجراء االنتخابات البلدية في التاسع من تموز "وانتقد موقف حركة حماس من 
جازها، رغم أن مهام البلديات تنحصر في الغربية وفق التمثيل النسبي الكامل، حيث لن تسمح الحركة بان

  ".تقديم الخدمات وال عالقة لها باالتفاق الشامل
  26/4/2011الغد، عمان، 

  
   بقمع األسرى في سجون االحتاللتندد" الجهاد" .13

نددت حركة الجهاد اإلسالمي بالسياسة القمعية التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق األسرى : غزة
كانت آخر ضحاياها الطفلة عبير السكافي، التي استشهدت بعدما تملكها الغضب واألسيرات، وذويهم، و

وطالبت دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد اإلسالمي، . لرفض االحتالل أن تحتضن والدها األسير
جلعاد شاليت، بالتمسك بمطالبها العادلة إلتمام صفقة ” اإلسرائيلي“فصائل المقاومة التي تأسر الجندي 

  .بادل تضمن تحرير األسرى كافة الذين تم التوافق عليهم من ذوي األحكام العالية والمرضىت
وشدد مسؤول دائرة العمل النسائي وليد حلس، خالل وقفة تضامنية مع األسرى أمام مقر اللجنة الدولية 

  ألسرى للصليب األحمر، أمس، على أن المقاومة ستظل تالحق جنود االحتالل من أجل اإلفراج عن ا
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ودعا إلى استمرار الفعاليات واألنشطة . الذين يحرمون من تذوق طعم الحرية ورؤية أبنائهم وذويهم
  .المساندة لألسرى واألسيرات

  26/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

   مبادرة نسوية واسعة إلنهاء االنقسام يطلق" فدا" .14
، عن عزمه إطالق مبادرة "فدا"اراً بـالمعروف اختص" الحزب الديمقراطي الفلسطيني"أعلن : رام اهللا

نسوية جديدة تطالب بإنهاء االنقسام، وتقوم على أساس إعادة االعتبار إلى الحراك الشعبي نظراً لقدرته 
   .على تحقيق مثل هذه الغاية

الحركة "، بناشطات )25/4(زهيرة كمال، خالل اجتماعها " فدا"وبحسب ما أعلنت عنه، أمين عام 
، فإن من أهم أدوات هذه المبادرة هي عريضة موقعة من قبل "االتحاد العام للمرأة"و" طينيةالنسوية الفلس

جميع النساء الفلسطينيات، يخاطبن من خاللها القيادات السياسية في رام اهللا وقطاع غزة ويطالبنها بإنهاء 
  .حالة االنقسام الراهنة التي مضى عليها قرابة أربع سنوات

  25/4/2011قدس برس، 
  

   كرس لتأسيس وطن لليهود في فلسطين"سان ريمو"مؤتمر : فتح .15
طالبت حركة فتح كال من اإلدارة األمريكية باعتبارها الحليف األكبر إلسرائيل، : أشرف الهور -غزة 

وكذلك بريطانيا بوصفها الدولة التي كرست االحتالل وباقي دول العالم بالعمل على وضع حد 
والذي منح فيه ' سان ريمو'ى األرض الفلسطينية، واستذكرت ذكرى مؤتمر لالعتداءات اإلسرائيلية عل

سان 'وقالت فتح في بيان لها في ذكرى مؤتمر  . بريطانيا حق االنتداب على فلسطين1920الحلفاء عام 
 أبريل ان هذا المؤتمر الذي ضم دول الحلفاء االستعمارية والذي / نيسان25الذي صادف أمس ' ريمو

  .'كان إحدى أهم المؤامرات الدولية آنذاك لتوطين اليهود في فلسطين'د بلفور صادق على وع
  26/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   تطلق حملة تطوعية لتجميل غزةحماس .16

حملة غزة أجمل رغم "تعتزم حركة حماس إطالق اكبر حملة تطوعية تحت عنوان :  حامد جاد-غزة 
 ألف شتلة 30مين اعتبارا من يوم األحد المقبل وتستهدف زراعة التي تستمر فعالياتها لمدة يو" الحصار

  .في الشوارع والمرافق العامة في غزة وإصالح كافة الشوارع بما يسهل حركة المرور
 ألف متطوع من أبناء الحركة 100نسخة مشاركة نحو " الغد" وتوقعت الحركة في بيان صحافي تلقت
 الحمالت االجتماعية والتطوعية المتواصلة التي تنفذها الحركة مشيرة الى أن هذه الحملة تأتي في إطار

باستمرار بهدف تخفيف المعاناة عن أهالي غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار 
  .المفروض

  26/4/2011الغد، عمان، 
  

    "جند الشام"و" المسلح  الكفاح" اشتباك بين  ثالث إصابات في:الحلوةعين  .17
 بين عناصر من  في مخيم عين الحلوةافادت مصادر امنية فلسطينية أن اشتباكاً وقع: احمد منتش –صيدا 
سابقاً وشخص من "  جند الشام"الفلسطيني من جهة، وعناصر أخرى من " الكفاح المسلح"و" فتح"حركة 

" الكفاح"على خلفية شجار بين عناصر من " عصبة االنصار االسالمية"آل حوراني له قريب مسؤول في 
بينهم ملثمان، اطلقوا  النار على حاجز " جند الشام"وتردد أن ثالثة عناصر من . وعناصر التنظيم المنحل

  .ومالحقة مطلقي النار" الكفاح"لمساندة " فتح"الذي ردت عناصره بالمثل، فيما تدخلت قوة من " الكفاح"
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، حيث دخل أكثر من طرف على "بي جيآر "وبعيد ذلك تجدد اطالق النار، قبل أن يعقبه اطالق قذائف 
واسفرت االشتباكات عن اصابة ثالثة أشخاص بجروح طفيفة، غير انها اوقعت  . الخط لتوتير األجواء

  .اضراراً جسيمة  في السيارات والمتاجر  والمساكن
  26/4/2011النهار، بيروت، 

  
  إلى عين الحلوة" أصولييين" ينفي دخول المقدح .18

في لبنان اللواء منير المقدح دخول مجموعات جديدة من األصوليين » فتح«م لحركة نفى قائد المقر العا
ألن الدخول الى المخيم ليس سهالً على «الى مخيم عين الحلوة، » فتح االسالم«أو » القاعدة«من 

. »الواقع األمني في المخيم جيد جداً وايجابي في هذه المرحلة«: »صوت لبنان«وقال الذاعة . »االطالق
جرى تبادل الطالق النار بين أحد األشخاص «واوضح ما جرى قبل يومين في المخيم بقوله انه 

وعناصر حاجز للكفاح المسلح وبعض األشخاص المساندين لمطلق النار، وعولج األمر في ساعات 
  .، مشيراً الى تضرر عدد كبير من السيارات والمنازل«محدودة

  26/4/2011الحياة، لندن، 
  

  نأمل أن ال يعلن أوباما مبادرته قبل خطاب نتنياهو: "إسرائيل" .19
أعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنيـاهو، عـن            :  نظير مجلي  - تل أبيب 

ولمحت هذه المصادر السـتعداد     . ثقتها بأن الرئيس أوباما لن يفرض على الطرفين خطة سالم خاصة به           
، حتى يبقي المفاوضات شأنا إقليميا من دون        »بيض حول مضمون الخطاب   للتنسيق مع البيت األ   «نتنياهو  

نحن واثقون من أن أوباما يحاول منع التدهور الذي يقود إليه الفلسطينيون            «: وأضافت. ضغوط خارجية 
 مع تعديالت   1967بمحاوالتهم استصدار قرار في األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود            

ولكن أفضل طريقة لمنع التـدهور تكـون بالتنـسيق مـع إسـرائيل              . ل القدس عاصمة لها   طفيفة وجع 
 .وناشدت أن ال يقرر أوباما شيئا قبل أن يستمع إلى خطاب نتنياهو           . »والفلسطينيين لسلوك نهج آخر مجد    

  . وأكدت هذه المصادر أن البيت األبيض لم يقرر بعد ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا
  26/4/2011، شرق األوسط، لندنال

  
   اسراراً للجيش االسرائيلي في باطن االرض تكشف معاريف .20

 صفحة اثر تحقيق صحافي خاص      36االسرائيلية ملحقاً يتكون من     " معاريف"اصدرت صحيفة   : تل أبيب 
استعرضت فيه جولة دامت ما يزيد عن الشهر قام بها مراسالها مردخاي حيموبتش ويوسي آلوني وطاقم                
تصوير اطلعوا فيها على ما وصف باالسرار الدفينة في باطن االرض، في قواعد تدريب تابعة للقيـادة                 
العسكرية للمنطقة الشمالية في الجيش االسرائيلي وقلعة نمرود وينابيع بانياس ومحطة عين ملخية التابعة              

'' رمبام'' السورية ومستشفى    لشركة المياه االسرائيلية التي حفرت لحماية اجهزة سحب المياه من القذائف          
ونفق هراب تخلتيت في حيفا حيث توجد بنى تحتية ومحطة وقود سرية في تل ابيب التي تـشبه اليـوم                    
تجمع لخرداوات، وموقع تخزين الخمور في تل ابيب الذي طبعت فيه االوراق النقدية االولى السـرائيل                

قهو التي تحولت الى مركز الماسـونية فـي         وبركة االقواس في الرملة ونفق حائط البراق ومغارة تصد        
ومخبز تحت االرض في البلدة القديمة بالقدس ودير سانت جورج في صحراء القدس، وأمـاكن               . القدس
  .اخرى

  26/4/2011، القدس، فلسطين
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   يخترق موقع لحزب كاديما فلسطيني "هكرز" .21
موقع لشبيبة ونـشطاء    , اليوم اإلثنين , فلسطينيون" هكرز"إخترق  :  وكالة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة 

تهـدد  " إنجليزيـة , عبرية, عربية" وقاموا بنشر صور وعبارات بثالث لغات       , حزب كاديما اإلسرائيلي  
إضافة لتحذيرات من تنفيذ المخططات اإلسرائيلية أسفل       , اإلحتالل اإلسرائيلي من مغبة إجتياح قطاع غزة      

المساعد البرلماني لعضو الكنيست عـن كاديمـا روبـرت       وقال رومان ريف     .المسجد األقصى المبارك  
دخلنا اليوم للموقع من أجل تحديثه واكتشفنا بذهول بأن         :" سبيب والذي يشغل أيضا المدير التقني للموقع        

( رابط الموقـع التـابع لحـزب كاديمـا           ".القراصنة استولوا على الموقع وقاموا بالسيطرة عليه فعليا         
www.gokadima.co.il( .  

  25/4/2011، وكالة قدس نت
  

  بحر المتوسطجنود إسرائيليون يتدربون لحماية آبار الغاز في ال .22
أجرى سالح البحرية اإلسرائيلي، تدريبا لقواته الخاصة على مجابهة محاولـة عربيـة لتنفيـذ               : تل أبيب 

بيض المتوسـط أو  عملية تفجير استراتيجية للمساس بآبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر األ  
وقال قائد التدريبات، وهو ضابط برتبة عقيد محظور نشر اسمه، إن التفكير            . أي أهداف إسرائيلية أخرى   

في تنفيذ عملية تفجير كهذه أصبحت واقعية جدا، وإسرائيل تسعى لمجابهتها في حال فشلت في إجهاضها                
  .قبل أن تخرج إلى النور

  26/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   الفلسطينية ياهو يبتز بريطانيا وفرنسا قبل المفاوضات مع السلطةنتن .23
علـى  ” إسـرائيلية “بنيامين نتنياهو لعرض مطالب أمنية      ” اإلسرائيلي“يعتزم رئيس الوزراء    : )ا.ب  .د  (

أن نتنيـاهو  ” اإلسـرائيلية “وذكرت االذاعة . بريطانيا وفرنسا قبل دفع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية       
بتثبيت ترتيبات أمنية قبل دفع     ” اإلسرائيلي“الل زيارته للندن وباريس األسبوع المقبل المطلب        سيعرض خ 

وأضافت ان نتنياهو يعتزم التشاور مـع قـادة   . المفاوضات مع الفلسطينيين والتوصل إلى تفاهمات معهم     
  . مقبلبريطانيا وفرنسا حول الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس في واشنطن نهاية الشهر ال

  26/4/2011، الخليج، الشارقة
  

   تغيير العملة المعدنية الحالية لتجنب التزويرتقر" إسرائيل" .24
المركزي إنه يعتزم استبدال العملة اإلسرائيلية المعدنية       " إسرائيل"قال بنك   :  ترجمة صفا  -القدس المحتلة   

ومة اإلسرائيلية بتغييـر طباعـة       عاما على آخر صك معدني لها وتنفيذًا لقرار الحك         25بعد مرور نحو    
العبرية عـن مـسئوٍل فـي البنـك         " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة    .األوراق النقدية المتداولة حاليا   

المركزي أن قرار تغيير صك العملة المعدنية الجديدة يأتي تالفيا لعمليات التزوير وتقلـيالً مـن نـسبة                  
شيقل إسرائيلي  "المصكوكة على العملة، كما يظهر حاليا       " يدجد"المعدن المستخدم في العملة وإزالة عبارة       

  ".جديد
  25/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  االحتالل يخترق أسفل المسجد األقصى ومحيطه بشبكة من األنفاق ويخفي حقيقتها: "مؤسسة األقصى" .25

ن االحتالل اإلسرائيلي يخترق في بيان صحافي على أ) مؤسسة األقصى للوقف والتراث(أكدت : الناصرة
المسجد األقصى المبارك ومحيطه المالصق من جهات عدة بشبكة من األنفاق وصعد بحفرها في األشهر 

  .األخيرة
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عالوة على ذلك، أكدت المؤسسة في بيانها على أنّها ومنذ وقت تقوم بجمع المعلومات من شهود عيان 
ا، باإلضافة إلى جمع معلومات من األهل المقدسيين، التي دخلوا هذه األنفاق ونقلوا صورة الوضع فيه

كما قام طاقم من المؤسسة بدخول النفق الذي يمتد . تجاور بيوتهم هذه الحفريات حيث تحفر أسفل بيوتهم
من وسط بلدة سلوان، ويتجه نحو حي وادي حلوة ويخترق سور البلدة القديمة، ويصل إلى أسفل ساحة 

 على أن السلطات اإلسرائيلية ووسائل إعالمها تُعلن عن جزء من الحفريات، البراق، وأكدت المؤسسة
  .لكنها تخفي حقيقة الكثير منها

العبرية قبل أيام حول وجود شبكة من األنفاق تمتد من ' هآرتس'ولفتت المؤسسة إلى ما نشرته صحيفة 
األنفاق وافتتاحها قريباً، مشيرةً بلدة سلوان والى محيط المسجد األقصى، وأن االحتالل يخطط لربط هذه 

مرارا وتكرارا، ) مؤسسة األقصى(إلى أن تقرير الصحيفة العبرية لم يقدم جديداً، إنما أكد ما كشفت عنه 
ثم أن ما ورد في الصحيفة اإلسرائيلية هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، والحقيقة الكاملة أخطر 

لكن نشر تقرير مثل هذا يشير إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل استهدافه ، 'هآرتس'بكثير مما ذكرته 
  .للمسجد األقصى، وما تخفي مخططاتهم أكبر، كما جاء في البيان

  26/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

    االحتالل يخطو خطوات واسعة على طريق تهويد القدس أرضاً وشعباً": مؤسسة القدس الدولية" .26
أطلقت مؤسسة القدس الدولية من مقرها في القدس المحتلة وبيروت تقرير :  جمال جمال-القدس المحتلة 

  . 2011حال القدس خالل الفترة من كانون الثاني وحتى آذار 
ويرصد التقرير، الذي يصدر بشكل ربع سنوي، تطور األحداث في مدينة القدس على المستويين الميداني 

ماً قراءةً منهجيشامل يطال والسياسي، مقد ة لهذه األحداث تضعها في سياق الصراع بين مشروعٍ تهويدي
مختلف جوانب الحياة في المدينة، تُنفذه وترعاه دولة االحتالل والجمعيات المرتبطة بها، وبين محاوالت 

ة وقليٍل من الدعم الخارجيين المعتمدين على قدراتهم الذاتيمقاومة هذا المشروع من قبل المقدسي .  
كانت القدس تغلي كما كّل  "2011وقد خلص التقرير إلى أنه خالل الشهور الثالثة األولى من هذا العام 

العواصم العربية، لكن بينما كانت عواصم المنطقة تسير نحو الحرية، كانت القدس تسير نحو مزيد من 
  ".د المدينة أرضا وشعباالقهر والقمع، بعد أن خطا االحتالل خطوات واسعةً على طريق مشروع تهوي

  26/4/2011الدستور، عمان، 
  

   ويغرقون أراض زراعية بالمياه العادمة سيارة180يحطمون  المستوطنون: الضفة .27
 االعتداءات  نقال عن مراسلها من رام اهللا ماهر ابراهيم، ووكاالت، أن26/4/2011البيان، دبي، نشرت 

لى الفلسطينيين العزل في مدن الضفة الغربية لم يسلم خالل الساعات الماضية عتصاعدت  اإلسرائيلية
منها حتى االطفال، حيث أغلقت شوارع في نابلس وقامت بحملة اعتقاالت واسعة، فيما قام مستوطنون 

 اشخاص 6 ساعة اصابو نحو 48 سيارة فلسطينية خالل 180باالعتداء على المارة حيث حطموا قرابة 
وح ونزيف، بعد ان اطلق جنود االحتالل كالبا بوليسية على بجروح، في وقت أصيب فلسطيني بجر

اعتقلت القوات اإلسرائيلية، طفلين فلسطينيين من بلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة  و.السكان في الخليل
  مياه عادمة الغربية، 
اومة  اللجنة الوطنية لمقنقال عن مراسلها من رام اهللا يوسف الشايب، 26/4/2011الغد، عمان، وذكرت 

 إن مستوطني مستوطنة غوش عتصيون، أغرقوا عشرات  كشفتالجدار واالستيطان في بيت امر،
  .الدونمات المزروعة بالعنب في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالمياه العادمة
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   مليون طفل فلسطيني يعانون من االحتالل1.9": اليونيسف" .28
 مليون طفل فلسطيني ما زالوا 1.9أن أكثر من ) ليونيسفا(أكدت منظمة األمم المتحدة للطفولة : غزة

يواجهون تهديدات بالقتل واإلصابة والفقر والتهجير واالعتقال والضائقة النفسية وانخفاض التحصيل 
في تقرير لها ) اليونيسف(وقالت  .التعليمي، وذلك بسبب إجراءات االحتالل الصهيوني بفلسطين المحتلة

إن مواصلة الحصار على قطاع غزة والقيود على الحركة في الضفة الغربية ): "4-25(نشر اإلثنين 
مؤكدة أن الحصار ما زال قائما ". المحتلة تهدد سبل معيشة األسر ووصولهم إلى الخدمات األساسية

وأوضحت أنه على الرغم  .والتحسينات الصهيونية لم تساهم في تحسين األوضاع المعيشية ألهالي غزة
 بالمائة من األضرار التي لحقت بمدارس غزة، 82ين على الحرب إال أنه لم يتم تصليح من مرور سنت

  .بسبب نقص مواد البناء الناتج عن الحصار المتواصل للقطاع
 حاجز 500وفي سياق متصل، أشارت إلى أن حواجز االحتالل التي تفصل مدن الضفة، والتي تقدر بـ

  .تعيق وصول األطفال إلى المدارس
  25/4/2011 الفلسطيني لإلعالم، المركز

    
   فلسطينيا يعيشون ظروفا مأساوية بسبب جدار الفصل العنصري7356 .29

 تجمعا سكانياً في محافظة جنين المحتلة أوضاعا إنسانية مأساوية فـي معـازل   11 يعيش سكان   :رام اهللا 
. يعي في جنـين   نشأت عقب بناء جدار الفصل العنصري، حيث يحرمون من التواصل مع امتدادهم الطب            

وتعد بلدات برطعة الشرقية، وأم الريحان، وظهر العبد، وخربة عبداهللا يـونس، والمنظـار، والمـالح،                
  .وعرب الحمدون، وخربة المكحل من أهم هذه المواقع السكانية المعزولة في جنين

يـدون   فلسطينياً، يخضعون لشروط قاسية ومأساوية وعدوانيـة عنـدما ير          7356ويقطن هذه التجمعات    
مغادرة قراهم والعودة إليها عبر البوابات العسكرية المقامة علـى مـداخلها، وال يـستطيعون المـرور                 

  .والتحرك إال بتصاريح وساعات محددة يتم فيها فتح البوابات العسكرية
وإضافة إلى خضوع سكان هذه التجمعات لشروط وإجراءات عسكرية غير إنسانية، يتعرض الفلسطينيون             

ءات مهينة ومذلة ومشينة، وتفرض سلطات االحتالل على أصحاب هذه التجمعات شروطا قاسية             إلى إجرا 
  .خاصة على صعيد التطور العمراني وممارسة األنشطة الزراعية

 26/4/2011، الغد، عمان
  

   آالف منزل في قطاع غزة خالل انتفاضة األقصىعشرةاالحتالل هدم : غزةحكومة  .30
نية في غزة، أن الدولة العبرية هدمت في قطاع غزة منذ اندالع انتفاضة شفت الحكومة الفلسطيك: غزة

، حوالي عشرة آالف منزالً فلسطينياً، ثلثهم دمروا خالل الحرب األخيرة على غزة 2000األقصى عام 
  .قبل أكثر من عامين ونصف العام، وان المساعي جارية إلعادة بناء تلك المنازل

واإلسكان بغزة، في تقرير لها إن مجموع الوحدات المهدمة كليا منذ عام وقالت وزارة األشغال العامة 
 وحدة سكنية، جاري العمل في 6344، بلغ، 2008 حتى ما قبل الحرب على غزة نهاية عام 2000

  . وحدات أخرى مهدمة كليا2010ً وحدة، ويبقى الحاجة لتمويل اعمار 4334المراحل األخير بعدد 
 وحدات سكنية، 3407ع الوحدات المهدمة كليا خالل الحرب على غزة بلغ وأضافت الوزارة أن مجمو

  . وحدة منها، وتم إكمال مائة وحدة سكنية1327جاري العمل في إعادة إعمار 
 وحدة سكنية، أخرى خالل العام الجاري، مؤكدة أن 800وأكدت وجود وعود جادة بتمويل بناء حوالي 

حدة سكنية من باقي الوحدات المهدمة كلي، مشيرة إلى أن  و1200هناك حاجة لتمويل إعادة اعمار 
  . وحدة سكنية، مؤكدة عدم توفر تمويل لبنائها12قوات االحتالل دمرت بعد حرب  على غزة 
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 3.500 وحدة سكنية، منها 48.445وقدر التقرير الوحدات السكنية المتضررة جزئيا خالل الحرب بـ 
  . وحدة سكنية أخرى950ى نحو وحدة  كانت غير صالحة للسكن إضافة إل

ونجحت وزارة األشغال العامة واإلسكان بكسر الحصار المفروض على بناء الوحدات المهدمة في قطاع 
  .غزة من خالل التواصل مع الجهات المختلفة إلعادة اعمار ما دمره االحتالل
هم من وكالة غوث وتشغيل وقالت الوزارة إنه تم تقديم دفعات نقدية للمتضررين الالجئين إلصالح منازل

 دوالر، مشيرة إلى دفعات نقدية للمتضررين غير الالجئين 58,414,933الالجئين بمبالغ تزيد عن 
  . مليون دوالر11 بلغت حوالي UNDPإلصالح منازلهم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ضررين مقابل إصالح منازلهم ونوهت الوزارة إلى أن نسبة اإلنفاق على اإلصالحات أو التعويضات للمت
 مليون دوالر حتى اآلن، 73.554من إجمالي قيمة األضرار الجزئية، أي ما يقارب  % 88بلغت 

 مليون دوالر ما 9موضحة بأن الموازنة المطلوبة إلصالح األضرار الجزئية المتبقية تقدر بحوالي 
  .من قيمة األضرار الجزئية للمنازل% 12يعادل 

  25/4/2011قدس برس، 
  

  مولودا يوميا174: غزة .31
أفاد تقرير إحصائي مفصل صادر عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية في وزارة :  وليد عوض-رام اهللا 

 1044الجاري شهد تسجيل ) أبريل(الداخلية بالحكومة المقالة بالقطاع أن األسبوع الثالث من شهر نيسان 
  . مولودا جديدا يوميا174ًي ما معدلـه  إناث، ا475 ذكور، و569مولوداً جديداً بينهم 

 في 2007وتزايد عدد المواليد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار اسرائيلي منذ عام 
 بالمئة من اهالي 70االسبوع الثالث من الشهر الجاري عن االسبوع الذي سبقه فيما يعتمد اكثر من 

  .'االنروا' وتشغيل الالجئين القطاع على المساعدات المقدمة من وكالة غوث
  26/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بتهمة االنتماء للقاعدة" نامواجوانت" فلسطينيا من الضفة وغزة في 20واشنطن تعتقل ": ويكيليكس" .32

" ويكيليكس"االسرائيلية الصادرة صباح اليوم احدى برقيات " هارتس" نشرت صحيفة :القدس المحتلة
بتهمة " جوانتانامو" فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة في سجن 20 االمريكية تعتقل تشير الى ان السلطات

  . االنتماء للقاعدة
وقالت الصحيفة ان بعض هؤالء السجناء مسجلين خطرين للغاية حيث حاول عدد منهم االنتحار ويعانون 

 المنسوبة اليه وحتى من اكتئاب متواصل فيما اشارت البرقية الى ان بعضهم وافق على االعتراف بالتهم
  .التعاون مع المحققين بعد تاكدهم من ان واشنطن لن تقوم بتلسيمهم الى تل ابيب

 فانه سافر من 1980وحسب اعترافات احد المعتقلين وهو من سكان شمال قطاع غزة ومولود في العام 
. ي القاعدة ووافقغزة الى االردن ومن هناك الى السعودية واليمن وباكستان حيث تم تجنيده للعمل ف

ويقول اخر من سكان غزة ايضا انه سافر الى مصر ومن ثم  السعودية للحج ومن هناك الى اليمن 
وارسل الى باكستان ثم افغانستان فيما يعترف اخر وهو من سكان قطاع غزة ايضا بانه كان من مرافقي 

ان وكان مسؤوال عن االمدادات  حيث تم تجنيده في افغانست1965وهو من مواليد عام " اسامة بن الدن"
  ".تورا بورا"الللوجستية في منطق 

وتقول الصحيفة انها تحتفظ بعد نشراسماء الذين تعانوا مع المخابرات االمريكية في التحقيق حفظا على 
  .سالمتهم وللمصلحة االمنية االسرائيلية واالمريكية ايضا

  26/4/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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   عن إلزام مدارس القدس المحتلة بمنهاجها تتراجع" إسرائيل" .33

امس ، ان إدارة المعارف التابعة لبلدية اإلحتالل عممت   قالت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع،:رام اهللا
على المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة والقاضي بتزويد المدارس العربية المعترف بها وغير 

  .ب حسب خطة التعليم الفلسطينية وكما هو معمول به في المدارسالرسمية بالمناهج الدراسية والكت
على مختلف  )مارس( آذار 7ويعتبر هذا الكتاب تراجعا واضحا عن قرارها السابق والموزع في تاريخ 

المدارس والذي قامت المقدسي بنشره عبر وسائل اإلعالم المختلفة والتنبيه إلى خطورة محتواه فهو يدعو 
اء الكتب المطبوعة من قبل إدارة البلدية، في إشارة واضحة وصريحة إلى وجود إرادة إلى التقيد بشر

-2011لبسط السيطرة وفقا لقانون اإلشراف على المدارس، ولغزو المنهاج الدراسي الجديد لألعوام 
ذي ، وما يعنيه ذلك من إلغاء للمنهاج الفلسطيني الوطني المتّبع، واستبداله بمنهاج االحتالل ال2012

  .يطمس الهوية الفلسطينية والعربية في عقول الطلبة
  26/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   تحذر من مخطط إسرائيلي لخفض صوت مآذن القدس48الحركة اإلسالمية في أراضي  .34

استنكرت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، مطالبة االحتالل بخفض صوت اآلذان في : الناصرة
نسخة عنه " قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل  .جة إزعاجه للمستوطنينمساجد القدس، بح

أن ادعاء المستوطنين المحتلين، بأنهم ينزعجون من صوت األذان الذي تصدح به مآذن القدس وعلى 
  ".الصلف بعينه والتمادي بحاله"رأسها مآذن المسجد األقصى هو 

لى وقع حراك الحاضر اإلسالمي والعربي المائج باتت أن المؤسسة اإلسرائيلية وع"وأضاف البيان 
حسب " تتصرف كاللص الذي بدأ يشعر أن صاحب البيت في طريق العودة إلى بيته على أقل حساب

  . وأكدت الحركة بأن اآلذان شعيرة من شعائر الدين الحنيف وال تنازل عنها وال مساومة عليها .تعبيره
  26/4/2011قدس برس، 

  
   ضد االحتالل"الال عنف"يدعو لتكريس مؤتمر بلعين  .35

في ختام أعماله، أمس، إلى ضرورة تكريس ” بلعين السادس للمظاهرات الشعبية“دعا مؤتمر : د ب أ
والتظاهرات الشعبية ضد االحتالل لتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى حقوقهم ” الال عنف“سياسية 
غرب رام اهللا في الضفة ” بلعين“ أيام في قرية وحث المؤتمر الذي عقد على مدار أربعة. وأهدافهم

المقاومة الشعبية “الغربية، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 
  . حتى تحقيق التحرر من االحتالل” الالعنفية

 مع أسرى النضال تعزيز الدعم الدولي للمقاومة الشعبية وبدء حملة دولية للتضامن“ودعا المؤتمر إلى 
المقرر انطالقه إلى قطاع غزة الشهر المقبل، ” أسطول الحرية الثاني“وأبدى دعمه لحركة سفن . ”الشعبي

كما دعا إلى دعم . واستمرار الضغط ومساءلة جيش االحتالل المسؤول عن الهجوم على األسطول األول
  .”إسرائيل“حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على 

  26/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  وفاة األسير السابق سيطان الولي جاء بسبب اإلهمال الطبي : مركز حقوقي .36
قال مركز حقوقي فلسطيني، إن وفاة األسير المحرر سيطان الولي ابن الجوالن السوري المحتل، : نابلس

بي التي انتهجتها مصلحة بعد أقل من عامين على اإلفراج عنه، إنما جاءت بفعل سياسة اإلهمال الط
مركز الدفاع عن الحريات "وحمل  .السجون اإلسرائيلية أثناء صراعه الطويل مع مرض السرطان
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، الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاة الولي، " حريات-والحقوق المدنية 
ي الخارج إال بعد أن استفحل بسبب سياسة اإلهمال الطبي ورفض اإلفراج عنه لمواصلة عالجه ف

  .المرض في جسده
  25/4/2011قدس برس، 

  
  التدخّل إلنقاذ حياة المرضى في سجون االحتالل" الصليب األحمر"يناشد " نادي األسير" .37

، "الصليب األحمر"، منظمات حقوق اإلنسان الدولية وعلى رأسها "نادي األسير الفلسطيني"ناشد : رام اهللا
اجل إلنقاذ حياة األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي والحد من تكرار التدخل الفوري والع

التي انتهجتها سلطات " اإلهمال الطبي"تجربة األسير سيطان الولي، الذي استشهد حديثاً جراء سياسة 
  .االحتالل بحقه طوال سنوات اعتقاله الثالثة والعشرين

،  أن )25/4(نسخة عنه، اإلثنين " قدس برس"ن صحفي تلقّت وأفاد رئيس النادي راغب أبو دياك، في بيا
الحركة األسيرة فقدت ما يزيد على مائتين أسير شهيد قضوا جراء اإلهمال والتقصير الطبي بحقهم خالل 
السنوات الماضية، كان من بينهم عشرون مصاب بالسرطان وقرابة تسعون بمرض السكري، في حين 

  .شلل واألطراف المبتورة وغيرهاعانى البقية من اإلعاقة وال
  25/4/2011قدس برس، 

  
  أهالي األسرى يطالبون بوقف حملة التصعيد اإلسرائيلية ضد أبنائهم: غزة .38

طالب أهالي األسرى والمؤسسات المدافعة عنهم بإطالق سراح األسيرات واألسرى ووقف  :حسن جبر
  .خل السجون حتى موعد اإلفراج عنهمحملة التصعيد ضدهم، ودعوا إلى تحسين شروط حياة األسرى دا

جاء ذلك خالل وقفة تضامنية مع خمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد نظمتها، أمس، مؤسسة مهجة 
القدس بالتعاون مع دائرة العمل النسائي بحركة الجهاد اإلسالمي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 

  .بمدينة غزة
طمة الزق في كلمة مؤسسة مهجة القدس واألسيرات المحررات واستعرضت األسيرة المحررة فا

الظروف التي يمر بها األسرى في السجون خاصة األسيرات من جهة محاوالت فرض التفتيش العاري 
  .ضدهن

ونوهت إلى وجود عدد من األسيرات األمهات اللواتي يحرمن من التواصل مع أطفالهن، داعية إلى 
  .يرات تمهيداً للضغط على قوات االحتالل لإلفراج عنهنتشديد حملة التضامن مع األس

من جهته، دعا األسير المحرر ياسر صالح في كلمة حركة الجهاد اإلسالمي إلى خطف مزيد من الجنود 
من أجل الضغط على االحتالل لإلفراج عن األسيرات واألسرى، وشدد على أن التضامن مع األسرى 

  .تتمسك الفصائل اآلسرة للجندي جلعاد شاليت بمطالبهاواجب وطني، مشيراً إلى أهمية أن 
  26/4/2011األيام، رام اهللا، 

  
   بتوفير الحماية للمتضامنين الدوليينمؤسسات المجتمع المدني في غزة تطالب .39

طالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في غزة بضرورة توفير الحماية :  حامد جاد-غزة 
وليين في فلسطين وضمان سالمتهم مؤكدين خالل ندوة عقدت أمس في مدينة الالزمة للمتضامنين الد

غزة بعنوان المتضامنين األجانب ودورهم في الدفاع عن األرض وحماية المدنيين واهمية الدور الذي 
يلعبه المتضامنون في فضح سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في البر 

  .والبحر
  26/4/2011الغد، عمان، 
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  وتفاقم أزمة الغاز بغزة..  سالم ورفحأبو معبري كرم إغالق .40

اغلقت يوم امس السلطات االسرائيلية معبر كرم ابو سالم التجاري الذي يمد قطاع : اشرف الهور -غزة 
  .غزة بالسلع، فيما اغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري المخصص للسكان، بسبب االعياد

 ذلك، اكد محمود الشوا، رئيس جمعية شركات اصحاب محطات الوقود في غزة ان ازمة نقص غاز الى
الطهي تفاقمت في قطاع غزة نتيجة نقص هذه السلعة من االسواق، جراء اغالق السلطات االسرائيلية 

  . الماضياألسبوعلمعبر كرم ابو سالم ثالثة ايام متتالية 
  26/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة تقرر إقامة مهرجانها المركزي في رام اهللا  .41

قررت اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، إقامة المهرجان المركزي إلحياء الذكرى : رام اهللا
  .الثالثة والستين للنكبة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة

البرنامج : دت اجتماعا االثنين في مدينة رام اهللا، ناقشت خالله عددا من القضايا، شملتوكانت اللجنة عق
  .العام، وبرنامج المحافظات، والتجهيزات والمواد الالزمة إلنجاح فعاليات الذكرى

  25/4/2011قدس برس،، 
  

  احدةثمانية طالب والعاملون ومكتب المدير والمخزن في غرفة و:  في القدسمدرسة فلسطينية .42
مبنى المدرسة المكون من غرفة واحدة في قرية النبي صموئيل الفلسطينية القريبة من القدس المحتلة، هو 

وتستخدم الغرفة . بمثابة فصل دراسي لثمانية تالميذ وحجرة للعاملين ومخزن ومكتب لمدير المدرسة
  ..كملعب لألطفال أثناء أشهر الشتاء أو أيام الصيف الحارة

أكبر صعوبة أواجهها هنا هي عدم قدرتي على إضافة أي “مدرسة خليل أبو عرجة، إن وقال مدير ال
ولكن .  أسرة في القرية30وتخدم المدرسة . ”كما ال يتوفر لدينا أي مرافق. شيء إلى مبنى المدرسة

 قرية أخرى تقع على 15تتمثل المشكلة الرئيسية بالنسبة للسكان في صعوبة الوصول إليها، فهي و
  .ب اآلخر من جدار الفصل العنصريالجان

  26/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  معايير لقادة االحتالل لئال يتورطوا فيها مستقبالً.. "زعامة تحتاجها إسرائيل "كتاب .43
 إنجازات كبيرة، لكن ذلك ال يمنع من القول إن هناك خشية حقيقية             63في سنواتها الـ    ) إسرائيل(سجلت  

نجازات إذا لم تقم زعامة جديرة في الدولة من عيار جديد، وهي قيادة بحاجة              ومخاطر جمة تحيط بهذه اإل    
لإلسرائيليين من جهة أخرى، وذلك إلعانتهم في اختيار من         " تأهيل عام "للقادة من جهة، و   " دليل عمل "إلى  

  .سيتزعمهم ويقودهم في خضم هذه الخطوب التاريخية التي تواجه الدولة
( ،)"إسـرائيل (زعامـة تحتاجهـا     "ور يحزقيئيل درور كتابه األحدث بعنوان       بهذه الكلمات يقدم البروفيس   

محاوالً الجمع بين أمرين قد يبدوان مختلفين بعض الشيء؛ فهو يقـدم مـن              ) عدنان أبو عامر  . ترجمة د 
ناحية جملة النقاشات التي تشهدها دوائر البحث اإلسرائيلية طوال السنوات الماضية، ومن ناحية أخـرى               

التجارب التاريخية في زعامات الدول، من خالل تقـديم جملـة التوصـيات             " خالصة" يجمل   يحاول أن 
  .العملية لها

القيم "يؤكد الكتاب في العديد من بحوثه ومحاوره، أنه يعود باألساس في توصياته القيادية، إلى ما يسميها                 
 اليهود في دولـتهم خـالل       سياسية، تصلح ألن تقود   " بوتقة"، من خالل صهرها في      "اليهودية الصهيونية 
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القرن الحادي والعشرين، من خالل الوصول إلى خالصة التجارب السياسية التـي خاضـتها زعامـات                
  .وقيادات في العديد من دول وإمبراطوريات العالم

الكتاب، تعد بنظر دار النشر، أهم ما قدمه المؤلف بعد عشرات السنين من الكتابة والتأليف، ليكون بمثابة                 
خالل السنين والعقود القادمة، والسيما في ظل ما        ) إسرائيل(للقيادات السياسية والحزبية في     " اج حكم منه"

. ، بعد وفاة ورحيل جل المؤسسين للدولة قبل أكثر من ستة عقـود            "غياب جيل التأسيس  "تعانيه من أزمة    
شخصية إسرائيلية،   500يطرح الكتاب معلومات على قدر كبير من األهمية والجدة، من حيث ذكره لـ              

خالل القرن الحادي والعشرين، ومـن بـين        ) إسرائيل( سيدة، سيسهمون في مستقبل دولة       20من بينهم   
ـ   زعيماً سياسياً وحزبياً، مما يعني في المحصلة أن قلة فقط من اليهود هم              20-10، هناك   500هؤالء ال

  .الل العقود القادمةالذين يحددون بصورة حاسمة مستقبل دولتهم وهويتها واتجاهاتها خ
وتبرز أهمية ما يطرحه الكتاب وخطورته من تعليمات وتوجيهات للقائد اإلسرائيلي القادم، انطالقاً من أن               

مـع  ) إسرائيل(منطقة الشرق األوسط تشهد أعاصير سياسية كبيرة، مما يحتم انسجام القيادة السياسية في              
اجهة حربية واسعة النطاق، تتطلـب وجـود قيـادة          الجوهر الجديد لهذه األعاصير، دون أن تستبعد مو       

ويخـرج  .تاريخية ذات قدرة تلقائية على اتخاذ القرارات المصيرية، بدون تردد أو تهور فـي آن واحـد                
، سردها في الفصول السبعة، أجملها في       "توصيات الزمة للقائد اإلسرائيلي   "درور بكتابه الدسم بما أسماها      

سياسياً، وعـسكرياً، وأمنيـاً،     :  القيادة اإلسرائيلية في شتى المجاالت     ضرورة التدرج في جميع مستويات    
  .واقتصادياً، حتى يخرج الواحد منهم قائداً صالحاً في أي مهمة ترشحه الدولة لها

علـى القائـد    " تحظـر "ويلجأ الكتاب في العديد من مباحثه التفصيلية إلى سرد جملة من المعايير التـي               
ـ  ن يتورط فيها، خاصة في ظل ملفات الفساد والرشى المتراكمـة فـي المحـاكم          أ) إسرائيل(المستقبلي ل

في الدولة، وبات الفشل العسكري والجمـود الـسياسي         " قمة الهرم "اإلسرائيلية، بعد أن وصل الفساد إلى       
  .يعصف بالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة
ما حصل في الحرب األخيرة على غـزة،        " عقم القيادة اإلسرائيلية  "ويضرب الكتاب مثاالً على ما يسميه       

بعد بضعة أيام، وفي الوقـت ذاتـه، لـم          " الرصاص المصبوب " لم توقف حرب     -بنظره–) إسرائيل(فـ
إنجـاز  "تستخدم المرحلة اإلضافية الحتالل أهم المواقع في قطاع غزة، وجاءت النتيجة بلغة القادة أنهـا                

بالرغم من أن هذه الحرب كانت العملية األكثر تخطيطاً         ،  "خسارة صافية "، أسماها هو    "محدود بكلفة زائدة  
  ".أحادي األبعاد"يتسم بـ" تخطيط ذكي"، إال أنها عانت من )إسرائيل(في حروب 

التفكيـر  "ويحمل المؤلف المسؤولية في هذا اإلخفاق ليس للجيش اإلسرائيلي، ولكـن للقـادة أصـحاب                
دة العسكرية للمؤرخ األلماني غيرهارد ريتر وجاءت تحت        ، مستنداً في نقده الالذع هذا إلى القاع       "السياسي
، ولهذا، ففي الوقت الذي انشغل فيه الجيش اإلسرائيلي بـالتخطيط           "فن السياسة وصنعة الحرب   : "عنوان

السياسيين افتقروا لفن السياسة المصيري، وأخفقوا في التحكم بالتخطيط         ) إسرائيل(العسكري، إال أن قادة     
  ! العسكري

  25/4/2011، سطين أون الينموقع فل
  

   قطع أثرية من مخطوطات سـرقها تاجر إسـرائيليستةاستعادة : األردن .44
 أعلن مدير عام دائرة اآلثار العامة الدكتور زياد السعد انه تم اسـتعادة سـت                : نيفين عبدالهادي  - عمان

يلي قبل قرابة الشهر،    قطع اثرية من المخطوطات التي كان قد أعلن عن سرقتها من قبل تاجر آثار اسرائ              
وتعد هذه المخطوطات جزءا بسيطا من      . حيث تم ضبطها بالتعاون مع االجهزة االمنية في السوق المحلي         

ـ     .  العدد االجمالي للقطع   أن استراتيجية الدائرة بشأن ما تـم       » الدستور»وبين السعد في تصريح خاص ل
يست مزيفة، حيث تم بناء على ذلك اتخاذ        ضبطه تتمحور حول التأكد من ان ما تم ضبطه قطع أصلية ول           



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2127:         العدد       26/4/2011 الثالثاء :التاريخ

للتأكد من عدم تزويـر القطـع       قرار باحالة القطع الى ثالثة مختبرات الجراء الفحوصات المخبرية لها           
  .االثرية

  26/4/2011، الدستور، عمان
  

  لمشاركة في مسيرة العودة  تعلن عن تأييدها الجنة دعم المقاومة في فلسطين: لبنان .45
المقاومة في فلسطين، ومع اقتراب موعــد انطالق مسيرة العودة إلى فلــسطين في            اعلنت لجنة دعم    

 ايار المقبل، عن تأييــدها ودعمها ومشاركتها في المسيــرة انطالقاً من قناعتهـا وإيمانهـــا               15
  .1948بحتــمية العودة للفلسطينين إلى ديارهم التي هجِّروا منها قسراً في العام 

ان العودة هي حق في مقدمة الحقـوق المـشروعة للفلـسطينيين وأن             « المناسبة على    وأكدت اللجنة في  
تطبيقه واجب ملقى على عاتق الشرفاء في الداخل والخارج، وأن ما يسمى بمبادرات التسوية تـستهدف                
اوالً قضية الالجئين ولذا فهي لن تمر امام إرادة وإصرار شعبنا وتمسكه بعـودته إلى كامــل ترابـه                 

  .»طنيالو
الهيئات والمؤسسات والقـوى الحيـة الداعمـة لفلـسطين األرض والـشعب             «ووجهت اللجنة نداء إلى     

  .»والمقدسات لرفع الصوت عالياً دعماً ومشاركة في مسيرة العودة
 26/4/2011، السفير، بيروت

 
  الشعب المصري ال يريد كامب ديفيد: ستطالع معهد أمريكيإ .46

، "إسرائيل"ة الماضية، إن غالبية المصريين معنية بإلغاء اتفاقية السالم مع           قال استطالع للرأي، نشر الليل    
  .1979، التي تم التوقيع عليها في العام "كامب ديفيد"

/  آذار 24وقد أجرى االستطالع معهد أمريكي شمل ألفا من المصريين في كافة أنحاء مصر بين تاريخي                
  %.4وبلغت نسبة الخطأ . ابريل/  نيسان7مارس حتى 

 عقود ال تحظى بشعبية في وسط الشعب        3ويشير االستطالع إلى أن اتفاقية السالم الموقعة منذ أكثر من           
وفي الوقت نفسه بين االستطالع أن غالبية المصريين متفائلون بشأن مستقبل مصر في أعقاب              . المصري
  . الثورة

ة السالم مع إسرائيل، في حـين       من المصريين معنيون بالحفاظ على اتفاقي     % 36وبحسب االستطالع فإن    
  . معنيون بإلغائها% 54أن 

مـن الفقـراء، ذوي   % 60وبحسب االستطالع فإن النظرة إلى اتفاقية السالم تختلف طبقيا، ففي حين أن        
  .فقط من أصحاب الدخل العالي معنيون بإلغائه% 45الدخل المتدني يؤيدون إلغاء اتفاقية السالم، فإن 

نظرة الشعب المصري إلى الواليات المتحدة ال تختلف عن نظرته إلى إسرائيل،            وبحسب االستطالع فإن    
أنـه يجـب   % 15فقط إلى أنهم ينظرون باإليجاب إلى الواليات المتحدة، بينما يعتقـد         % 20حيث أشار   

  .ال يرغبون بتوطيد العالقات% 43توطيد العالقات مع اإلدارة األمريكية مقابل 
  26/4/2011، 48موقع عرب

  
   بتغيير اتفاق الغاز"إسرائيل"مصر ستطالب : اعة جيش االحتاللإذ .47

 بتغيير اتفاق تزويدها بالغاز ورفـع       "إسرائيل"قال موقع إذاعة جيش االحتالل إن مصر ستطالب         : )معا(
ونقلت اإلذاعة عن مصدر مسؤول قولـه فـي         . سعره، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في العالم          

 مليون دوالر دوالر إلى     90اقة المصرية إن مصر تسعى لرفع دخلها من الغاز من           وزارة البترول والط  
  .  مليون دوالر 290
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 26/4/2011، الخليج، الشارقة
  
  
 

   تؤسس حزبا يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية"تنظيم الجهاد المصري"فيقيادات  .48
، وهو أول حزب من     »والتنميةالسالمة  «أسس عدد من الجهاديين بمصر حزبا سياسيا تحت اسم          : القاهرة

التي أطاحت بحكم الرئيس المصري     ) كانون الثاني ( يناير   25نوعه يتم اإلعالن عنه في البالد منذ ثورة         
ـ         . السابق حسني مبارك   تنظـيم الجهـاد    «وقال الجهاديون من مؤسسي الحزب إن أغلب قياداته تنتمي ل

الهدف «نينات وتسعينات القرن الماضي، لكن      الذي اشتهر بممارسة العنف ضد الدولة في ثما       » المصري
  .»اآلن من هذا الحزب هو محو صورة الجهاديين التي تكونت عنهم في الماضي

دعـم حركـات    «تبنى برنامج الحزب الدعوة إلـى       » السياسة الخارجية واألمن القومي   «وتحت عنوان   
  .»المقاومة الفلسطينية والعمل على بناء دور مصري محايد وفعال يحقق المصالحة بينها

 26/4/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   أسرة فلسطينية500الهالل األحمر القطري يوزع مساعدات على  .49
أشرف مكتب الهالل األحمر القطري بمدينة رام اهللا بالتعاون مع متطـوعي الهـالل األحمـر                : الدوحة

وفي منطقة األغوار الوسطى والتي تـشمل       " شمال الضفة الغربية  " بمحافظة قلقيلية    —الفلسطيني بأفرعه   
ة نـابلس   وهي من القرى التابعة لمحافظ    " النصارية والعقربانية وبيت حسن وعين شبلي     "عدة قرى منها    

 أسرة فقيرة يعد معيلوها من العاطلين عن        100 أشرفوا على توزيع مساعدات إنسانية عينية على عدد          —
كما تشمل بعض األسر الفقيرة المتضررة من الجدار، وقد اشتملت المـساعدات علـى المـدافئ                . العمل

  .واألغطية، والسجاد
 أسـرة فلـسطينية     593ريال قطري لصالح     الف   360يذكر أن الهالل االحمر القطري خصص ما يبلغ         

 ألف ريال قطري لـصالح      219موزعة في عدة محافظات، فقد خُصص من دخل حملة الشتاء ما قيمته             
مشروع حملة الشتاء الدافئ الذي نُفذ في محافظة قلقيلية واألغوار الوسطى وضمن هذه الموازنة سـينفذ                

عة لمحافظة طوباس واالغوار الجنوبية التابعة لمحافظة       كذلك في الخليل وطولكرم واألغوار الشمالية التاب      
  . ألف ريال قطري146أريحا، في حين خُصص لألسر الفقيرة بمدينة القدس مبلغ 

 26/4/2011، الشرق، الدوحة
  

  لدعم المسار الفلسطيني في عملية السالم فلسطين أو جوبيه إلى اركوزيس": األيام" .50
لـى  إ بزيـارة   سـتقوم  عددة أن شخصية فرنسية رفيعة المستوى     تقول مصادر مت   :عبد الرؤوف أرناؤوط  

المقرر في شهر حزيران المقبل العطاء دفعـة  )  لتعزيز الدولة الفلسطينية2باريس ( قبيل مؤتمر   فلسطين
 ستكون الرئيس الفرنسي نيكوال      في عملية السالم، وهذه الشخصية     اكبر للمسعى، الذي يؤيده الفلسطينيون    

  .ارجيته آالن جوبيهساركوزي أو وزير خ
الالزمـة  ) البراميتـرز (لقد ركزنا في الفترة األخيرة على المحددات        ": األيام"وقال دبلوماسي فرنسي لـ     

لعملية السالم، مع الشركاء األوروبيين وتحديداً بعد جلسة التصويت على موضوع االستيطان في مجلس              
أصدرنا بياناً مشتركاً وجرت أيضاً اتصاالت مـع        االمن، فجرى تنسيق ما بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا و        

كال الطرفين ومع االميركيين وذلك في مسعى اليجاد قاعدة جديدة إلعـادة المفاوضـات علـى مبـادئ                  
..  مع تبادل لألراضي والقدس عاصمة للدولتين ووقـف االسـتيطان          1967واضحة، وهي تحديداً حدود     

  .ات من اجل المفاوضاتبالنسبة لنا هذا مهم للغاية فال نريد مفاوض
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في القيادة الفلسطينية يأملون انه اذا ما كانت هناك من مبادرة اميركية فانها يتوجب ان ترتكـز                 وأضاف،  
 كحدود  1967االقرار بحدود   : على ثالثة مبادئ اساسية من اجل اعادة اطالق العملية السياسية وهي اوالً           

وقف الكامل لالنشطة االستيطانية االسرائيلية بما في ذلك في         ال: للدولة مع امكانية تبادل لالراضي، وثانياً     
فيما يتعلق باالمن الذي تركز عليه اسرائيل يتم االستناد الـى التفاهمـات التـي بلورهـا                 : القدس، وثالثاً 

  .الجنرال االميركي جيمس جونز
26/4/2011، األيام، رام اهللا  

 
  درة أوباما للسالمخالفات بين روس وميتشل حول مبا: مصادر إسرائيلية .51

ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، أن هناك خالفات عميقـة فـي البيـت          :  نظير مجلي  - تل أبيب 
األبيض حول السبيل الذي ينبغي اتباعه إزاء تفاقم أزمة الشرق األوسط وكسر الجمود في المفاوضـات،                

، باراك أوباما، بين اثنـين مـن        وأن هذه الخالفات تصل إلى الحلقة الضيقة في محيط الرئيس األميركي          
كبار مساعديه؛ المبعوث الرئاسي إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، الذي يؤيد طرح مبادرة أميركيـة               

  .»إلى حين نضج الظروف«فورا، وكبير المستشارين، دينيس روس، الذي يريد تأجيل المبادرة 
 آخذة في االنحسار في المنطقـة بـسبب         وقالت هذه المصادر إن ميتشل يرى أن مكانة الواليات المتحدة         

ترك الساحة إلى حالة جمود والعجز عن التأثير على موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،               
ويقول ميتـشل إن    . بينما يرى روس أن مكانتها ستتدهور أكثر إذا طرحت مبادرة يرفضها كال الطرفين            

بيين أن يمألوا الفراغ بطريقة تعمـق عزلـة إسـرائيل    غياب موقف أميركي واضح وحازم يتيح لألورو   
في حين يقول روس إن طرح مبـادرة        . وتحرج الواليات المتحدة وتلحق أضرارا بمصالحها في المنطقة       

سيفهم على أنه محاولة ضغط على إسرائيل والفلسطينيين وستلحق الضرر بالمعركة االنتخابيـة المقبلـة               
  .للرئيس أوباما

  . شنطن أن تشجع الطرفين على اإلسراع في الحضور إلى طاولة المفاوضاتوحسب روس، على وا
  26/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لى سفارة فوق العادةإ مستوى التمثيل الفلسطيني ترفعالتشيلي  .52

ى سفارة فوق العادة، وذلك بعد اعتراف       إلرفعت التشيلي مستوى التمثيل الفلسطيني من مفوضية        : تشيلي
طين كدولة مستقلة وذات سيادة، حيث قدمت السفيرة الفلسطينية لتـشيلي مـي الكيلـة اوراق                تشيلي بفلس 

  .لى رئيس الجمهوريةإاعتمادها بصفة سفير فوق العادة 
26/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
  "2أسطول الحرية"تحريض األوروبيين ضد في يفشل يز بير":  لكسر الحصارالدوليةالحملة  " .53

رسمي باسم الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أنور الغربي، على فـشل جولـة                أكد الناطق ال  
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، لعدد من الدول األوروبية لحثهم على منع رعاياهـا مـن المـشاركة     

: وأضاف الغربي في تصريحٍ لقناة األقـصى الفـضائية  ، المتوجه إلى قطاع غزة2ضمن أسطول الحرية   
، قوبـل   2لرؤساء هذه الدول بضرورة منع مواطنيها من المشاركة في أسطول الحرية            " بيرس "إن طلب "

  ". بالرفض الشديد على اعتبار أن أسطول الحرية والمشاركة فيه أمر قانوني ال يمكن منعه
26/4/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
  الفلسطينيةتطلق مدونة جديدة لدعم القضية " سالم عادل لفلسطين" حملة: لندن .54
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مدونة خاصة لتقديم كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من أخبار          " سالم عادل لفلسطين  "أطلقت حملة   : لندن
وتحليالت ومعلومات من شأنها أن تسهم في رفع وعي الرأي العـام البريطـاني علـى هـذا الـصعيد                    

  .واستقطاب دعم الجماهير
 التعهد بالعمل من أجل سالم عادل للفلسطينيين وفقـاً  على أساس " سالم عادل لفلسطين  "وتقوم رؤية حملة    

لما هو مكفول لهم من حقوق مدنية وسياسية وانسانية يتضمنها القانون الدولي، مع االقرار بأن مـا هـو                   
وضمن رؤية الحملة أيضاً أن السالم العادل للفلسطينيين من شأنه أن يـضمن             . جارٍ حالياً ال يضمن ذلك    

وفي هذا السياق تقر الحملة بمعاناة اليهود التاريخية واالضـطهاد الـذي            . يل أيضاً السالم واألمن السرائ  
تعرضوا له خاصةً ما تعلق منه بالهولوكست وعليه ترفض الحملة أشكال معاداة الـسامية وتلتـزم فـي                  

 .الوقت نفسه بدعم فكرة السالم العادل للفلسطينيين
6/4/2011، القدس العربي، لندن  

  
  لن تؤثر على تضامننا مع الشعب الفلسطيني" أريغوني" جريمة مقتل :إيطاليةباحثة  .55

غزة، خالل لقائها بوزير الصحة الفلـسطيني،       في  أكدت الباحثة اإليطالية، الدكتورة باولة مندوكة،        :غزة
لن تؤثر على تضامن الـشعب      " فيتوريو أريغوني " أن جريمة قتل المتضامن اإليطالي       ،الدكتور باسم نعيم  

  .ي والمتضامنين وأحرار العالم، مع الشعب الفلسطينياإليطال
فيتوريـو  "حيث نقل نعيم تعازي العاملين في الوزارة والحكومة الفلسطينية ألسرة المتضامن اإليطـالي              

  .، مؤكدا على إدانة كل من يحب فلسطين لهذا العمل الجبان الخارج عن عادات وتقاليد شعبنا"أريغوني
26/4/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعال  

  
   أشهرثالثةالعربية في  ت من المنطقةبِح دوالر ُسبليون 30 .56

حذر خبراء اقتصاد من هروب رؤوس األموال من المنطقـة العربيـة، نتيجـة              :  دالل أبو غزالة   -دبي  
السياسات التي يتبعها بعض دول المنطقة تلبية لمطالب شعوبها والتي ال تتوافـق دائمـاً مـع سياسـات                   

، أن االضـطرابات الـسياسية التـي        »الحياة«وأكدت مصادر مصرفية غربية لـ      . القتصادياالنفتاح ا 
يشهدها بعض دول المنطقة قد تنعكس سلباً على االستثمارات األجنبية، جراء تخوف القطاع الخاص من               

ـ                ة احتماالت توقف االنفتاح االقتصادي، والتوجه إلى سياسات التأميم، إضافة إلى قلق من احتمـال عرقل
  .إنتاج النفط، ما يؤثر في االقتصاد ككل

 30وقدرت المصادر حجم األموال التي غادرت المنطقة منذ اندالع االضطرابات السياسية بـأكثر مـن                
بليون دوالر، عدا األموال التي انتقلت من المشرق والمغرب العربي إلى دول الخليج، على شكل ودائـع                 

خطوة بعدما نقل عدد مـن المـستثمرين العـرب واألجانـب            وتأتي هذه ال  . واستثمارات قصيرة األجل  
استثماراتهم من األسواق الغربية المتعثرة بسبب األزمة المالية العالمية إلى أسواق الشرق األوسط وشمال              
أفريقيا، لالستفادة من استمرار النمو فيها، ما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من االسـتثمارات األجنبيـة              

وجاءت تلك األموال من الخليج  . 2009 في المئة عام     7.77 إلى   2008 في المئة عام     6.45المباشرة من   
ودول الشرق األوسط عموماً، واستثمرت على شكل مشاريع بنية تحتية في مصر وطاقة في ليبيا وسياحة             

  .في تونس
و مـشرقاً   المستقبل القريب ال يبـد    «هنري عزام، أن    » دويتشيه بنك «وأكد الرئيس التنفيذي في مصرف      

لتلك االستثمارات، على اعتبار أن القطاعات االقتصادية، خارج إطار النفط والغاز الذي يعتمـد علـى                
التصدير، ستعاني من آثار األوضاع االقتصادية الموجودة، وسيظهر التـأثير فـي قطاعـات الخـدمات      

ورصات العربية خـسرت    إلى أن الب  » صندوق النقد العربي  «وتشير أرقام   . »والصناعة ومبيعات التجزئة  
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 بليون دوالر، ما يعادل تسعة فـي        140خالل األسابيع الخمسة التي أعقبت بدء األحداث في مصر نحو           
  .المئة من الدخل العام للمنطقة

  26/4/2011، الحياة، لندن
  

  حين يكون ثلث السوريين تحت خط الفقر ... - نظر إقتصادية وجهة .57
 سنوي بلغ خمسة في المئة علـى مـدى الـسنوات الخمـس          على رغم تحقيق معدل نمو    : الحسن عاشي 

الماضية، وتنفيذ إصالحات تهدف إلى التحول تدريجاً من اقتصاد موجه إلى اقتصاد الـسوق، وتطبيـق                
فمعدالت الفقر فيها   . استراتيجية واعدة لتنويع التجارة، تواجه سورية تحديات اقتصادية واجتماعية حرجة         

داً من كل ثالثة سوريين يعيش تحت خط الفقر، فيما الفـوارق االجتماعيـة              ال تزال مرتفعة، إذ إن واح     
والمناطقية آخذة في االزدياد، والعقد االجتماعي الذي كان سائداً في الثمانينات والتسعينات وكانت الدولة              

  .تضمن بموجبه فرص عمل للخريجين وتقدم خدمات عامة مجانية وغذاء رخيصاً لسكانها، لم يعد قائماً
مما يغذي التحديات االقتصادية التي تواجه سورية الغضب المتنامي للسكان، ما أدى إلـى احتجاجـات                

وثمة خمسة عوامل اقتصادية تثير القلـق فـي شـكل           . انطلقت في الجنوب وامتدت الى مناطق واسعة      
  :خاص

 ألـف  250ل حـوالى    في المئة سنوياً، يدخ    2.5أوالً، مع نسبة النمو السكاني المضطردة التي تصل إلى          
 في المئـة مـن القـوى        30وأمن القطاع العام، الذي يشغّل نحو       . باحث عن وظيفة سوق العمل سنوياً     

وعلى رغم أن القطاع الخاص أوجد      .  ألف فرصة عمل جديدة سنوياً منذ منتصف التسعينات        20العاملة،  
م يواكب النمـو الـسكاني، إذ       فرص عمل تفوق هذا المعدل بواقع ضعفين أو ثالثة أضعاف، فهو أيضاً ل            

 في المئة، فيما يعتبر نصف الوظائف ذا نوعية رديئة وذا أجر متدن             10يبلغ معدل البطالة الرسمي نحو      
  . في المئة30وتتجاوز نسبة البطالة بين الشباب، من ناحية أخرى، . ومفتقراً إلى الحماية االجتماعية

 فـي المئـة، وهـو       25 انخفاض إنتاج القطاع الزراعي بنسبة       ثانياً، أدت مواسم متتالية من الجفاف إلى      
 في المئـة    20 في المئة من القوى العاملة، ويساهم بحصة تبلغ          20القطاع الذي يؤمن فرص عمل لنسبة       

وكي يحسن عدد ضخم من المزارعين ظروف معيشتهم، ترك قراه وهاجر           . من الناتج المحلي اإلجمالي   
لك معدل الفقر في منطقة جنوب سورية الحضرية خالل السنوات الخمس           وتضاعف نتيجة لذ  . إلى المدن 
وعلى رغم أن الحكومة قدمت أخيراً تحويالت نقدية إلى األسر ذات الدخل المنخفض، لتعويض              . الماضية

  .األثر السلبي لإلصالحات على ظروفها المعيشية، فإن تأثير التحويالت كان محدوداً
يروقراطية المعقّدة وعدم وجود أنظمة شفافة، تهيمن على القطاع الخاص فـي            ثالثاً، بسبب اإلجراءات الب   

سورية شركات كبيرة ترتبط بالنظام في شكل وثيق، أو شركات صغيرة جداً ُأجبرت على االنضمام إلى                
وينتشر الفساد على نطاق واسع، إذ تُتّخَذ القـرارات       . القطاع غير الرسمي للهروب من الحواجز اإلدارية      

ويواجه القطاع الخاص تحديات في الحصول على االئتمان الالزم لبدء          . ناً كثيرة على أساس عشوائي    أحيا
، مقارنة بثالثة فقـط     2010 مصرفاً خاصاً كانت تعمل في البالد عام         14وعلى رغم أن    . أعمال تجارية 

 في مـنح    ، لم يسهل حصول أصحاب المشاريع الخاصة على رأس المال، وتستمر المصارف           2004عام  
وصنّف تقرير ممارسة األعمـال     . القروض على أساس العالقات بدالً من الجدوى االقتصادية للمشاريع        

  . بلداً في مجال الحصول على االئتمان183 من بين 181، سورية في المرتبة 2010للبنك الدولي عام 
ذلك إعادة توزيع الريع من قبل      رابعاً، تتراجع أهمية عائدات النفط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، وك          

  .الدولة
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 في المئـــة من الناتج المحلي اإلجمالي فـي أوائـل           14وتراجعـــت عائدات النفط من أكثر من       
وتحمل الفقـراء حتى   . العقد الماضي إلى نحو أربعة في المئة العام الماضي بسبب استنزاف االحتياطات           

  .ض اإلنفاق االجتماعي الحكومياآلن، معظم عبء هذا االنخفاض مــن خالل خف
ولم تكن الحكومة قادرة على تعويض خسارة عائدات النفط بزيادة اإليرادات الضريبية، التي مثّلت نحـو                

 24 في المئة في مـصر و      15 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العقد الماضي، مقارنة بـ             11
  .في المئة في المغرب

وعلى رغم أن متوسط الراتب الشهري      .  الدخل في سورية خالل العقد الماضي      خامساً، ازداد التفاوت في   
. ، اختفت الزيادة بسبب التضخم المفـرط      2009 و 2006 في المئة بين عامي      20للموظفين قفز أكثر من     

وإضافة إلى ذلك، استفاد من تلك الزيادات في األجور أصحاب الشهادات العليا أكثر بكثير من األشخاص                
  . في المئة من القوة العاملة60ليماً الذين يشكّلون نسبة األقل تع

وفيما تحاول سورية التصدي لهذه المشاكل االقتصادية، تواجه تحديات كبيرة كثيرة، أحدها هو التوزيـع               
وتُعد المناطق الشرقية والجنوبية األكثر ضعفاً بـسبب الجفـاف          . غير المتكافئ للخدمات بحسب المنطقة    

تية، وتواجه انخفاضاً في الفرص االقتصادية، وزيادة في تشغيل األطفال، وارتفاعاً في            وضعف البنية التح  
  .معدالت الحرمان

وال . وثمة تحد آخر يرتبط باالنتقال إلى اقتصاد السوق والحاجة إلى فتح التجارة واالستثمار أمام المنافسة              
دون وجود قطاع خـاص قـوي مـن         تزال الحكومة السورية في حاجة إلى معالجة العوامل التي تحول           
  .طريق الحد من الفساد والروتين اإلداري وتأمين بنية تحتية مالئمة

 أشهر مـن  10وتحتاج سورية أخيراً إلى استثمار جزء من أصولها الخارجية المهمة التي تُمثّل ما يعادل            
تج المحلـي اإلجمـالي،      في المئة فقط من النا     27الواردات، وإلى زيادة اعتمادها على الديون التي تمثل         

لدعم سكانها خالل فترة التحول االقتصادي، من خالل إنفاق مزيد من األموال على التعلـيم والرعايـة                 
ولن تساعد اإلصالحات االقتصادية في سورية فقـط فـي تهدئـة            . الصحية وتأمين شبكات أمان للفقراء    

  .حريةغضب المحتجين، بل يمكن أن تساعد أيضاً في منحهم مزيداً من ال
  26/4/2011، الحياة، لندن

 
  لحرب جديدة" إسرائيل"حماس تدفع : االستراتيجي في واشنطن" ستراتفور"مدير مركز  .58

رأت قراءة استخبارية أمريكية أن حركة حماس تدفع الكيان اإلسرائيلي نحو الخيار العـسكري              : واشنطن
 أن هذه الحرب ستجذب حـشودا  في قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية لصالحها، عادة         

  .أكبر إلى الشوارع وسترغم النظام المصري الضعيف على تقديم تنازالت تعني الكثير لها
االستراتيجي فـي واشـنطن جـورج فريـدمان         " ستراتفور"وأشارت القراءة الصادرة عن مدير مركز       

نفسها التي كانت تملكهـا     وترجمها مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية أن حماس تملك الوسائل           
  .2006 والتي كان يملكها حزب اهللا قبل عام 2008قبل الحرب على غزة نهاية 

وجورج فريدمان يعد من أبرز رجاالت الفكر السياسي االستراتيجي والتكهن بالمستقبل في أمريكا، وهو              
  .يةالعالم االستراتيجي األمريكي األشهر، ومعروف بقربه من وزارة الدفاع األمريك

وكان األكثر جدال في عام     " تكهنات للقرن الحادي والعشرين   .. المائة عام القادمة  "ومن آخر مؤلفاته كتاب     
2009.  

  رأي فريدمان
ال تُلحـق أذى    ) الهـاون (على الرغم من أن صواريخ القسام المحلية وقذائف المورتر          : ويقول فريدمان 

دافًا، وإطالقها بشكل متواصل تحت أي ظرف كان        في عامة األحوال لكن بعضها يصيب أه      " إسرائيل"بـ
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 -تل أبيـب  (  كلم جنوب    32سيؤجج غضب اإلسرائيليين، مشيرا إلى حادثة سقوط صاروخ على مسافة           
  ).تل الربيع

" تأثير الثورات العربية علـى حمـاس وإسـرائيل        "وعد الخبير االستخباري األمريكي في دراسته حول        
يوضح أن حمـاس تهيـئ      "افة إلى الهجمات من الضفة الغربية أيضا        تواصل هذه الهجمات من غزة إض     

  ".الظروف التي ال تترك لإلسرائيليين خيارا سوى مهاجمة غزة
) الرصاص المـصبوب  (ربما يولّد هجوم إسرائيلي آخر على غزة قوة نافعة لحماس، فأثناء عملية             "وتابع  

 طالبتها برفع حـصارها عـن غـزة وقطـع           استطاعت الحكومة المصرية االلتفاف على الدعوات التي      
 بمثـل   2011عالقاتها بإسرائيل، وربما لن تكون مقاومة هذه الدعوات إذا ما اندلعت حرب أخرى فـي                

  )".الرصاص المصبوب(سهولتها غداة تنفيذ عملية 
مع تبدد زخم االنتفاضة المصرية ربما تُسهم حرب أخرى بغزة فـي إلهـاب حمـاس    "وبحسب فريدمان  

ا باستخدام ما يمكن وصفه بالوحشية اإلسرائيلية لجذب حشود أكبر إلى الشوارع وإرغـام نظـام                وتُغريه
  ".مصري ضعيف على تقديم تنازالت تعني الكثير لها

وأكد أن مصر عنصر أساسي في حسابات حماس، وإذا تحولـت القـاهرة إلـى نـصير لهـا وعـدو                     
ال شك أنـه سـيكون      "، مضيفًا   )تل أبيب (نحو  ، يعود قطاع غزة لسابق عهده حربة مصوبة         "إسرائيل"لـ

قاعدة عمليات وبديالً مهماً لفتح، لكن اندالع هذه الحرب سيكون نافعا لحماس في إطار أعم مـن ذلـك                   
  ".أيضا

وأشار فريدمان إلى أن الحرب األخيرة على غزة تُستخدم كرمز بالعالم العربي وأوروبا إلذكاء مـشاعر                
ـ  تًا إلى تصريحات القاضي األمم ريتشارد غولدستون عـن تقريـره حـول هـذه               ، الف "إسرائيل"العداء ل

  .الحرب، عادا هذا التراجع هزيمة لحماس
بعد اتضاح القرار الذي اتخذه المتظاهرون العرب بعدم التركيـز علـى إسـرائيل، وإخفـاق                "وأضاف  

ون، يتبين أن حمـاس     االنتفاضة المصرية الواضح في إحداث تغييرات سياسية حاسمة، وتراجع غولدست         
شعرت بأن فرصة قد ضاعت، وأن تغيرا ربما يحدث في الرأي العام الغربي رغم أنه اعتبار ثانوي في                  

  ".نظرها
لكن يمكن التخمين بأن تلك هي      "، مضيفًا   "دون معرفة سبب لذلك   "ولفت إلى أن حماس استأنفت هجماتها       

 تعود حماس إلى مصيدتها، وبصرف النظـر        فرصة تاريخية لها، فإذا عادت مصر إلى الوضع الراهن،        
                  عما قد يقوله أصدقاؤها أو حلفاؤها، سيكون تضييع تلك الفرصة عمالً طائشًا، إن الحرب مؤلمـة، لكـن

  ".الهزيمة فيها قد تتحول إلى نصر سياسي
  ضبط نفس إسرائيلي

لكـن الواضـح أنهـم      "وبين فريدمان أنه لم يتضح السقف الذي حدده اإلسرائيلي للتصعيد بغزة، مضيفًا             
  ".يحاولون تجنّب شن هجوم شامل على غزة واقتصر الرد على تنفيذ بضع غارات جوية

ـ " القبة الحديدية "ورأى أن نصب نظام      بعض الراحة النفسية، بيد أن هناك سنين تفصلها        " إسرائيل"يوفّر ل
  .عن إكمال نشره، مشيرا إلى أن فاعليته لم تتأكد بعد

ولدستون يمنح اإلسرائيليين براءة بدرجة معينة توفر لهم حيزا أكبر للمناورة، ويبـدو أن              تراجع غ "وتابع  
  ".في حوزة حماس الكثير من الصواريخ، سوف تستخدمها في شن هجمات إلى أن ترد إسرائيل عليها

" ائيلإسـر " الرد اإلسرائيلي في إثارة حركة عربية واسعة تُركّز على           -وفق فريدمان -وستوظّف حماس 
فوق هذا كلّه تأمل حماس بإسقاط  النظام المصري على يد حركة            "وعلى النظم التي تتعاون معها، مضيفًا       

  ".حديثة التنظيم، وهذا آخر شيء ترغب إسرائيل في حدوثه
لذلك ستمتنع عن الرد على حماس طالما أنها تستطيع ذلك، لكن قدرتها علـى ضـبط الـنفس                  "وأضاف  

  ".الوضع السياسي بداخلها، وهذا بالضبط ما تعول عليه حماسمحدودة بالنظر إلى 
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  حماس تشعل الحرب
ممارسة ضبط النفس، فهما ال تستطيعان      " إسرائيل"وعد فريدمان أنه إذا كانت أمريكا وأوروبا تُريدان من          

ضبط حماس، لذلك فإن اندالع حرب أخرى ليس أمرا مستبعدا، وعليه فإن القرار الـذي سيـشعل تلـك      
  .الحرب في النهاية بيد الحركة

وأشار فريدمان إلى أن هناك تحوالً في نظرة تركيا إلى قطاع غزة طرأ منـذ الهجـوم علـى أسـطول                     
ـ           ترديا، ويحمل مصر وتركيا    " إسرائيل"الحرية، موضحا أن حرب جديدة على غزة ستزيد عالقة تركيا ب

  .على تبنّي موقف عدائي منها، مما سيحسن موقف حماس
إذا استطاعت حماس إقناع حزب اهللا بالمشاركة في القتال على الجبهة الشمالية، تُصبح إسرائيل              "وأضاف  

في وضع عسكري مليء بالتحديات، وربما يدفع ذلك أمريكا التي تخشى انهيار نظام تحالفاتها اإلقليميـة                
  ".إلى إرغام إسرائيل على الموافقة على تسوية ال ترتضيها

ستراتيجي إلى أن المظاهرات والثورات في العالم العربي لم تتمحـور أي منهـا حـول                ولفت الخبير اال  
كانت قضية هامشية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين آثروا التركيز على          "بل  " إسرائيل"القضية الفلسطينية و  

  .إسقاط حكامهم البغيضين
ن أغلب تلك االنتفاضات فشلت إلى      ورأى أن من أسباب ذلك التركيز على إسقاط األنظمة، وربما أيضا أ           

هذه اللحظة على األقل في إحداث تغيير جوهري، والقائمين عليها أدركوا أنهـم بحاجـة إلـى الـدعم                   
في قائمة مآسيهم سيضعف علـى      " إسرائيل"األميركي واألوروبي على األمد الطويل، وفهموا أن إدراج         

  .األرجح الضغطَ الغربي على أهداف انتفاضاتها
أن العديد من قادة االنتفاضة المصرية مثالً وثيقو الصلة بحماس لكنّهم تعمدوا التقليل من شأن تلك                وذكر  

شديدو العداء إلسرائيل بالتأكيد لكنهم لم يرغبوا في أن تكون تلك قضية محوريـة،              "العالقة، مضيفًا أنهم    
  ".في للسير باألمور خطوة خطوةولم يشأ هؤالء القادة تنفير الجيش أو الغرب، ولديهم من الذكاء ما يك

  االنتفاضة المصرية فرصة ذهبية
وقال فريدمان إن حماس تعيش عزلة وحصارا بغزة، موضحا أن االنتفاضة المصرية وفـرت فرصـة                

  .ذهبية لها وأتاحت لها إمكانية إيجاد واقع جديد بغزة
حسني مبارك فقط، لشرعت    لو أن المظاهرات نجحت بفرض تغيير حقيقي للنظام ال في إسقاط            "وأضاف  

  ".األبواب أمام حماس لزيادة قدراتها وهامش المناورة المتاح لديها بدرجة كبيرة
عرفت حماس أن لها مناصرين وسط شريحة من المتظـاهرين الـذين أرادوا تغييـر               "وبحسب فريدمان   

فلسطينية ليست مـستعدة    السياسية المصرية تجاه إسرائيل وغزة، لكنّها قنعت باالنتظار سيما أن السلطة ال           
إلشعال انتفاضة في الضفة، وألن اندالع انتفاضة جديدة بغزة لم يكن ليحدث أثرا كبيرا، لـذلك آثـرت                  

  ".االنتظار
وأوضح أن حماس ترى أن تغير السياسة المصرية بمثابة فرصة تسمح لهـا بزيـادة فاعليتهـا علـى                   

م يحصل، واألحداث التي جرت في الشهور القليلـة         لكن ذلك ل  "الصعيدين العسكري والسياسي، مستدركًا     
الماضية دلّت على أن الجيش غير مستعد لقطع العالقات بإسرائيل، وال لتغيير سياسته تجاه غزة، مع أنه                 

  ".أراد إسقاط مبارك
 أن األحداث التي وقعت إلى اآلن أظهرت أن المتظاهرين ليسوا فـي             -بحسب فريدمان -واألهم من ذلك  

وفي ما عدا إرغام مبارك علـى       . م من إرغام الجيش المصري على فعل شيء ال يريد فعله          وضع يمكّنه 
  .التنحي وربما إخضاعه للمحاكمة، بقيت السياسات األساسية لنظامه على حالها
وفق الخبير االسـتراتيجي    -كما اتضح في األسابيع القليلة الماضية للعديد من المراقبين منهم قيادة حماس           

  .ن آمالهم المتعلقة بمصر لن تتحقق قريبا بل قد ال تتحقق على اإلطالق أ-األمريكي
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استطاعت الجمـع بـين العـداء       "وأشار إلى أن شعبية حماس في العالم العربي لم تتبدد بعد، مضيفًا إذا              
التاريخي إلسرائيل واالضطرابات الحالية، ربما تتمكن من إحداث تغييرات في سياسات العـالم العربـي     

، الفتًا إلى أن االكتراث بالقضية الفلسطينية لم يعد كما كان فـي هـذه               " ال في سياسات مصر فقط     بأكمله
  .المنطقة

  25/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  
  

  الثورات في العالم العربي ستفرز ديمقراطيات غير اسالمية: دراسة استراتيجية اسرائيلية .59
معـسكر  (طورات االخيرة في العالم العربي، اي الثـورات، تخـدم   ان الت: الناصرة ـ زهير اندراوس 

في الشرق االوسط، والذي تقوده ايران، خاصة وان الزلزال ضرب فـي االسـاس دوال مـن                 ) المقاومة
المعسكر المعتدل وعلى رأسها مصر، وهذه الدول المعتدلة كانت تقف في وجه معسكر المقاومة، وهـو                

 المتحدة ايضا، خاصة وان هناك دالئل علـى قـوة وضـع المعـسكر               امر يضعف من موقف الواليات    
  .االسالمي خاصة في مصر، في ظل انشغال العالم ايضا عن الملف النووي االيراني

وعلى الرغم من ان الثورات في العالم العربي لم تكن بمبادرة من المعسكر االسالمي، ولكنها تسهم فـي                  
كمـا ان   . لمقابل المعسكر المعتدل الـذي ينهـار تمامـا        احداث زخم يصب في مصلحته، وتضعف في ا       

االحداث في الشرق االوسط ستؤدي النغالق الالعبين االساسيين داخليا، وهو ما يزيد من عجزهم علـى                
االحتشاد والعمل ضمن تكتل عربي، ومن يملئ الفراغ تدريجيا هي قوة غير عربية كانت توجـد علـى                  

ايران، تركيا واسرائيل، وهذه الدول تعمق تدريجيا من تأثيرها علـى           هامش العالم العربي، وعلى رأسها      
الساحات االساسية في العالم العربي وعلى رأسها العراق والخليج العربي والساحة الفلـسطينية ولبنـان،               

هؤالء الالعبون، خاصة ايران، سوف يرون في زلزال الشرق االوسـط فرصـة          . وساحة البحر االحمر  
وذهم في الساحات التي شهدت االضطرابات االكبر خاصة في مصر وشـمال افريقيـا              اضافية لزيادة نف  

والجزيرة العربية، هذا ما جاء في دراسة جديدة اعدها مركز االمن القومي االسرائيلي التابع لجامعة تل                
ابيب، والتي شارك في اعدادها كوكبة من الباحثين المختصين في شؤون الشرق االوسط، وتـم نـشرها                 

  .على الموقع االلكتروني للمركز
وتابعت الدراسة قائلةً ان الشارع العربي الذي بدا خاضعا ومستكينًا وغير مبالي، ظهر كعنـصر محفـز          

اما الجيوش في العالم العربي التي اعتبـرت        . يحمل تاثيرا هائال، يستطيع ان يغير انظمة امتدت سنوات        
 غير متوقعة، الحركات االسالمية التي وصفت بصفة عامـة        على انها خاضعة تماما للنظم، فقد ابدت قوة       

على انها تهديد مركزي على االنظمة في المنطقة، ظهرت، على االقل في المرحلة الحاليـة، منـضبطة                 
االتحاد االوروبي الذي ابدى معظم اعضاؤه تحفظا من استخدام القوة في الشرق االوسط، اصـبح               . تماما

الواليات المتحدة االمريكية تفاجئ باعطاء     ). بقيادة فرنسا (القذافي في ليبيا    عمود فقري للمعركة ضد نظام      
  .ظهرها لحلفائها المخضرمين، وبذلك فهي تظهر انها لم تستخلص الكثير من دروس الماضي

وما هي المطالـب    ) الشعب يريد اسقاط النظام   (عالوة على ذلك، تتساءل الدراسة عن المغزى من شعار          
، والذي في النهاية اظهر قوة وتأثيرا كبيرين، وكيف ان الثورة في تونس كانت االولـى،                الفعلية للمجتمع 

وعلى الرغم من خلع رأسي النظـام فـي         . غير ان الثورة في مصر كانت االهم واالكثر تغطية اعالمية         
 مصر وتونس، غير ان الجيش ما زال يسيطر على مقاليد االمور، وبذلك فان االمور لم تُـستكمل بعـد،                  

ومع ذلك من الصعب تحديد سمات القوة االجتماعية الجديدة، والتي تقوم في االساس على الشباب، وهي                
ظاهرة لم تحدث سوى في الثورة االيرانية، لذا فان الشعوب العربية لم تنضج بعد لترسيخ نظام سياسـي                  

ك ال تعتبر الدراسة ان     ومع ذل . عصري وادارة ديمقراطية سليمة، مع انه اثبت نفسه في االحداث االخيرة          
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تطلع الشعوب العربية للديمقراطية مصحوب بتطلع للغرب في البعد الثقافي والفكري، ولكن العكس هـو               
الصحيح، حيث ان قسما بارزا من الحركة االحتجاجية، حتى غير االسالمية تحمل عداء للغرب بـصفة                

وكيف ان قسما كبيرا من المتظاهرين هـم        . عامة، وللواليات المتحدة االمريكية واسرائيل بصفة خاصة      
من االسالميين، وانه من الصعب العثور على فارق جوهري بينهم وبين العلمانيين، لذا ينبغي ان يكـون                 

بالمفهوم الذي تعرفه اسـرائيل     ) معسكر سالم (هناك حذر في قياس االمور، خاصة وانه لم تتم مالحظة           
في مصر وتونس اندمجت بين التظاهرات الشعبية وحـصلت         كما ان جماعة االخوان المسلمين      . والغرب

  .على اعتراف غير مسبوق
وركّزت الدراسة على وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وانه يدير شـؤون الـبالد                

وفي دول اخرى مثل سورية والبحرين واالردن يمثل الجيش مـصالح االقليـة             . حاليا بعد سقوط النظام   
هو يواجه نظرة عدائية من القطاع االكبر من المواطنين، ولكن بصفة عامة اثبتت الجيوش              الحاكمة، لذا ف  

العربية انها تعود لتحتل المكانة السياسية االهم بصفتها المؤسسة االكثر تنظيما في العالم العربي، وبـذلك       
يد من صعود   سيكون وضع هذه الجيوش اشبه بوضع الجيش التركي الذي حافظ على الطابع العلماني وق             

  .االسالميين
وحذّرت الدراسة المحللين من التسرع في اعتبار موجة االحتجاج في العالم العربي مماثلة لما يعرفونـه                

فما حدث ال يشترط ان يكون ما يريده الغرب من الشرق االوسط، وال يحـتم انـه                 . من تجارب الماضي  
تعددية الفكرية، وليس دليال على تبلـور معـسكر         توجه فكري وثقافي نحو القيم الغربية، او العلمانية وال        

  .سالم يريد التصالح مع اعداء العالم العربي واالسالمي، خاصة اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية
انه تطلع لديمقراطية اخرى، منعزلة بشكل كبير عن الوصف العالمي او الغربي، وتغيير             : وتقول الدراسة 

  .من الصعب تحديد صورتها بدقةاساسي، جزء كبير من سوابقه 
واضافت ان التطورات في الشرق االوسط خاصة في مصر تحمل ابعادا اسـتراتيجية كبيـرة بالنـسبة                 

استقرار اتفاقية السالم بين مصر واسـرائيل، كاسـاس         : السرائيل، ولخصتها في عدد من النقاط كالتالي      
من االسرائيلي في العقود الثالثـة الماضـية،     استراتيجي مهم جدا السرائيل، والذي قامت عليه نظرية اال        

واي تغيير في النظام، خاصة امكانية صعود نفوذ االخوان المسلمين، يعطي امكانية كبيرة لتغيير نظرية               
  .االمن االسرائيلي

انشغال العالم، خاصة امريكا بما يحدث في الشرق االوسط، يشتت االنتباه عـن قـضية البرنـامج       : ثانيا
راني، كما انه يدفع عددا من الدول الى وقف خطواتها ضد ايران على الـصعيد االقتـصادي   النووي االي 

وتزعم الدراسة ان معـسكر المقاومـة       . والسياسي، والعسكري، خشية تفاقم عدم االستقرار في المنطقة       
مريكية، يستمد طاقة وقوة من ضعف االنظمة العربية المعتدلة، ومن الورطة العميقة للواليات المتحدة اال             

وسوف ترى عناصر المعارضة في ذلك بداية لمجال عمل مريح جدا على جميع االصعدة خاصة الصعيد               
العسكري، وفرصة لتعميق تأثيرها على دول المنطقة التي توجد حاليا في مرحلة اعادة التشكل من جديد،                

ـ       صفة عامـة وتـأثير   وفي المقابل، زعزعة نظام بشار االسد سوف يمس بقوة وتكتل معسكر المقاومة ب
وفي حال اقترب نظام االسد من نهايته، فان جـزءا مـن جماعـات              . ايران على المنطقة بصفة خاصة    

وتقـول  . معسكر المقاومة سيحاول التصعيد مقابل اسرائيل في محاولة لمنع انهيار نظام البعث في دمشق             
 اسرائيل تحـديات امنيـة   الدراسة ان التطورات في الشرق االوسط خاصة في مصر وسورية تضع امام         

  .اكثر، وتقلل فرص دفع المسيرات السياسية بالنسبة السرائيل
  26/4/2011، القدس العربي، لندن

  
   حول مصير النظام السوري وسط اتساع رقعة االحتجاجاتمتباينةتقديرات صهيونية  .60

  ترجيحات بأن يحرك األسد الجبهة على حدود لبنان لصرف األنظار عن الداخل 
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  إلى الحكم" اإلخوان" صهيوني حول فرضية تصاعد التظاهرات وقلق من وصول إجماع
  :مقدمة

أكدت أوساط سياسـية صـهيونية أن       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       
موجة االحتجاجات التي انطلقت في بعض المدن السورية قبل نحو شهر أصبحت ما يشبه موجة عاتيـة                 

، في إشارة إلى أن األحداث في مدنيتي دمشق وحلب هي التـي             "المد البحري التسونامي  "بـمما وصفتها   
ستحسم المعركة، في حين رأت مصادر أخرى أن الرئيس بشار األسد اقترب مـن نهايتـه المحتومـة،                  

يتنازعهما الحنق عليه، وفي نفس الوقت الخوف من تداعيات سقوطه، في           " إسرائيل"معتقدة بأن أمريكا و   
  ".شبه ضائع"ل أنه يبدو فاقداً للسيطرة وظ

ـ       األخيرة لم يكن إليران حليف ضعيف ومطيـع أكثـر مـن             12وأضافت األوساط بأنه وفي السنوات ال
سوريا، التي أصبحت محطة انتقال وملعباً إليران، ولذلك تريد له أن يبقى، وتتجند لمساعدته، وتوصـيه                

  .جديداً من شأنه أن يخلق مشكلة عسيرة لطهران" سنياً"بقمع االضطرابات بعنف، ألن رئيساً سورياً 
فمن جانبه، رأى محلل الشؤون العربية في القناة العبرية األولى، عوديد غرانوت، بـأن يـوم الجمعـة                  
األخير كان مفصلياً في سوريا، فالمتظاهرون طالبوا للمرة األولى بسقوط النظام بعد أن كانت مطـالبهم                

حرية، والنظام من جانبه استخدم أعلى درجات العنف، وحنث بوعده لوجهـاء            تقتصر على اإلصالح وال   
المدن، فما كان من بعضهم إال أن قدموا استقاالتهم احتجاجاً على القتل الجماعي على يد القناصة وقوات                 

األسد أخطأ حين ظن أن ما حصل في تونس ومصر لن يحصل له، وأخطأ              ": "غرانوت"واستطرد  . األمن
في خطابه  " ضحك كالطفل "ره استعداد أبناء شعبه للمخاطرة، وكسر حاجز الخوف، وأخطأ حين           لعدم تقدي 

  ". أمام البرلمان، منتعشاً بهتافات التأييد المعدة سلفاً من جانب أعضائه
  :تحليل لتعامل األسد مع المظاهرات

سد يتزعزع، على   لفتا إلى أن نظام األ    : ، عاموس هارئيل وآفي سخاروف    "هآرتس"المحلالن في صحيفة    
اعتبار بأنه كلما تسربت المزيد من مقاطع الفيديو التي تُظهر ذبح المتظاهرين، كلما تزايـدت عالمـات                 

وأضافا بأن سياسـة القبـضة القويـة التـي          . اإلستفهام حول قدرته على وقف موجة اإلحتجاجات ضده       
أخرى، مرجحين بأن األسـد، طبقـا   تستخدمها قوات األمن فاشلة، فاإلحتجاج يزداد قوة وينتشر في مدن       

  . لوجهة نظره، ال يمتلك إال خيار مجزرة حماة وإال فإنه لن ينجو
وأوضحا بأنه وعلى الرغم من بوادر ذهاب األسد في نفس طريق مبارك إال أنه ال ينبغي تجاهل بعـدين                   

  : على قدر من األهمية يعمالن لصالحه حتى اآلن
شق إشتعلت في نهاية األسبوع، إال أن المدينة العاصمة نفسها لـم            أنه وعلى الرغم من أن ضواحي دم       -

  .تسجل سوى تظاهرات محدودة
وكذلك ال  ) مثلما حدث في اليمن وليبيا    (كما هو معروف لم يبدأ في الجيش إنشقاق من قبل ضباط كبار              -

ف تتغيـر   يوجد رفض جماعي ألوامر إطالق النار بإتجاه المتظاهرين، ومع إستمرار التظاهرات، سـو            
  . األوضاع أيضا

  :دمشق وحلب ستحسمان المعركة لصالح المتظاهرين
رأى بأن سوريا تدخل اليوم فـي       : المتخصص الصهيوني في الشؤون السورية، البروفيسور آيال زيسر       

حالة من الفوضى، ألن السلطة المركزية فقدت عملياً السيطرة على أجزاء كبيرة مـن الدولـة، وهنـاك                  
قت مجدداً بواسطة المتظاهرين، والحياة االقتـصادية توقفـت تقريبـاً بـشكل كامـل،            طرق رئيسية أغل  

  . والمواطنون الخائفون يسحبون ودائعهم من البنوك، والطلب على الدوالر في السوق السوداء يتعاظم
وأوضح زيسر بأن مواطني المدن الكبرى، دمشق وحلب، ممن يشكلون القلب والعمود الفقري للدولـة،               

ون نصف السكان، ما زالوا يجلسون على الحياد، ويراقبون من الهامش ما يـدور، مـشيراً بـأنهم                  ويمثل
يمنحون النظام، بشكل غير مباشر، تأييداً ال يقدر بثمن، ألنه لو خرج الماليين إلى شـوارعهما، فـإنهم                  
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خرجـوا فـي    سيتسببون في حسم المعركة، ورغم أن هذا األمر لم يحدث، لكن من غير المـستبعد أن ي                
  )صحيفة القدس العربي. (األسابيع القريبة

إلى أن النظام السوري قد فقد الشرعية التي امتلكها، وفقد جميع مؤيديه خارج سـوريا،               " زيسر"وخلص  
وأنه اآلن يصارع بما تبقى لديه من قوة من أجل حياته، وتبقى له قاعدة تأييد غير قليلة بين أبناء الطائفة                    

 منها رؤساء النظام، ممن يخشون حمام دم متوقع في اليوم الذي سيلي األسـد، وفـي                 العلوية التي يأتي  
  . الحالتين، القتال على سوريا حالياً في ذروته، ومن المتوقع أن يكون طويالً وملطخاً بالدماء

  :سلوك األسد يذكر بسلوك مبارك
ر بسلوك الـرئيس المـصري      أشار إلى أن األسد يذكّ    : أما المحلل العسكري الصهيوني، عاموس هرئيل     

السابق، حسني مبارك، الذي جرب في أيامه األخيرة كل مناورة ممكنة لالستمرار باالحتفاظ بالـسلطة،               
وأضاف بأن ثمة فرق آخر بارز بـين        . لكنه ال يرى نفسه مضطراً لتعيين نائب له، ونقل صالحيات إليه          

به، وهو يفترض الحكمة تكمن في استخدام       الرجلين، فاألسد حتى الساعة، يحظى بوقوف الجيش إلى جان        
أقصى الوحشية، وتجاهل االحتجاجات األمريكية، للبقاء في السلطة، مع العلم أنه وعناصـره يحـاولون               
إبقاء دمشق خارج دائرة االضطرابات، حيث لم يسجل فيها احتجاج على نطاق واسع، ألنه فـي حـال                  

راد عائلته سيضطرون للتفتيش عن ملجأ من الجمهـور         امتدت االضطرابات إليها، فإنه وزوجته وبقية أف      
  !الغاضب، وطهران قد تكون حالً مالئماً من أجلهم

أن األقلية العلوية، التي ينتمي إليها األسد، وإن كانت تمسك بمعظم           " هاريئيل"على الصعيد الطائفي، يرى     
ي مواقع حساسة، سـيفكرون     المناصب ذات األهمية في الجيش، ولكن يوجد ما يكفي من الضباط السنة ف            

ويرى بأن التبعات الميدانية المتوقعة لما يحصل في دمشق يجد أصداءه           . بهجر الرئيس إذا واصل التورط    
، وإيران متخوفـة،    "يعاني المخاض "، فيما المحور المعادي إلسرائيل      "تشتعل"داخل الطائفة العلوية التي     

اً من هؤالء ليس واثقاً من أن األسد يفهـم مـاذا يفعـل    ، وأنقرة قلقة، ألن أحد "بطنه متقلصة "وحزب اهللا   
  .بالضبط، وأين من شأنه أن يصل في غضون وقت قصير

، بفعل مقاطع الفيديو والصور التـي       "حمام دم "وأوضح هارئيل بأن سوريا تشهد فعلياً ما يمكن أن يسمى           
اإلعالم العربية، حيث يظهر    انتشرت عبر الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت، وتم بثها في وسائل            

رجال الشرطة والجيش، بعضهم يرتدي الزي المدني، يطلقون النار بال رحمة ضد المتظاهرين، ويبـدو               
  .المتظاهرون يفرون منهم

  :األسد سيبقى على المدى المنظور والثورة ستشتد: تقديرات للمنظومة األمنية والسياسية الصهيونية
في المنظومتين االمنية والسياسية في تل ابيب، بترقب حذر التطورات          يراقب مسؤولون رفيعو المستوى     

االخيرة في دمشق، معبرين عن عدم رضاهم من جميع السيناريوهات المحتملة، إذ أن االبتهاج والفـرح                
بسقوط االسد قد يتحول إلى كيد مرتد، فسقوط االسد قـد يـؤدي إلـى تـسلم                 " اإلسرائيليين"من طرف   

وانتقد المسؤولون موقف إدارة الرئيس     ". إسرائيل"اليد السلطة، وهذا االمر لن يكون لصالح        المتطرفين مق 
ضائعة بين انتقاد األسـد والخـوف       "تجاه التطورات السورية، باعتبار أنها تبدو       " باراك أوباما "األمريكي  

ن إيـران وحـزب اهللا      ، بين العلويين والسنة، أو تدخل م      "الكبير من أن يؤدي انهيار حكمه إلى حمام دم        
  .إلنقاذ النظام العلوي

وتُقدر االوساط السياسية واالمنية في تل ابيب ان يتمكن نظام األسد من البقاء في المستقبل المنظور النّه                 
ولكن بمـوازاة ذلـك، توصـلت االجهـزة         . يعتمد على جيش قوي وعلى قوات مخابرات قامعة وقوية        

نتيجة حتمية مفادها ان الشعب السوري اجتاز حاجز الخوف، وانّـه خـالل             االستخبارية اإلسرائيلية إلى    
  .االسابيع القلية القادمة ستشتد الثورة السورية، االمر الذي سيضع النظام امام امتحان البقاء او االنكسار

  ":إسرائيل"إمكانية تحريك المسار التفاوضي السوري في الحضيض واألسد سيشدد مواقفه تجاه 
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اعتبر مسؤول صهيوني رفيع المستوى وفي ظل األحداث المتسارعة في سوريا أن امكانيـة تجديـد    وقد  
المفاوضات على المسار السوري وصلت إلى الحضيض، وذلك الن األسد درج علـى التـصريح فـي                 

ادية للدولة  األحاديث الصحافية التي أدلى بها مؤخراً أن شعبه يدعمه ألنّه ما زال مصراً على مواقفه المع               
العبرية، خالفًا لما جرى في تونس ومصر، وما زال جارياً في ليبيا، وبالتالي يرى صنّاع القرار في تل                  

  .ان االسد سيتشدد اكثر في مواقفه المعادية للدولة العبرية' يديعوت احرونوت'ابيب، كما قالت 
  ":اإلخوان"عود وسيدفع نحو ص" حزب اهللا"سقوط األسد سيشكل ضربة قاسية إليران و

تشير األوساط السياسية واالمنية الصهيونية إلى انّه على المدى البعيد سيسقط نظام االسد ال محالة، ولكن                
، النّه في سورية ال توجـد       "حزب اهللا "، بسقوط نظام يتعاون مع إيران و      "اإلسرائيليين"هذا االمر ال يفرح     

ة على ذلك، فان السواد االعظم من السوريين هـم مـن            ديمقراطية، وهناك حقد كبير على النظام، عالو      
على مقاليد السلطة بعد    " االخوان المسلمين "السنة، وبالتالي فان الطريق باتت شبه معبدة الستيالء جماعة          

لن تكون على استعداد البـرام      " اإلخوان"وأضافت األوساط بأن جماعة     . القضاء على نظام حزب البعث    
وزعمـت  . ، بل على العكس فإنها ستسعى إلزالتها عن خارطة الشرق االوسط          "رائيلإس"اتفاق سالم مع    

بـدعم تـسليم    " اإلرهابية"التقديرات الصهيونية الرسمية بأن هناك سيناريو آخر يتمثل في قيام الحركات            
  ".ارهابية"السلطة إلى جهات 

، االمر الذي يعنـي  "حزب اهللا"إيران وولفتت األوساط إلى أن سقوط األسد سيشكّل ضربةً قاسيةً لكٍل من       
بعشرات االف الصواريخ القادمة من إيران، وبالتالي يسود االعتقاد في تل ابيب            " حزب اهللا "توقف إمداد   

وخلص . انّه كلّما واصل النظام الحالي حربه من اجل البقاء فانّه لن يعمل على تزويد حزب اهللا باالسلحة                
ل ان سقوط نظام االسد سيكون بمثابة صفعة قاسية لكـل الـدول التـي               المسؤولون في تل ابيب إلى القو     

سارعت إلى تأييده مثل إيران وحزب اهللا وتركيا والعديد من الدول االوروبية، فسقوط النظام سـيوجعهم                
  .كثيرا

على الحكـم، معتبـراً بـأن       " اإلخوان المسلمون "من جانبه، استبعد البروفسور آيال زيسر بأن يستولي         
وأردف أن  . قد يشاركون في الحكم لكنهم لن يكونوا النظام الذي سيحكم سوريا في المـستقبل             " إلخوانا"
إسرائيل تخاف دائما من كل شيء، وبالتأكيد هناك من يشيرون إلى حقيقة أن اإلخـوان المـسلمين هـم                  '

ا ربما سيكونون   حركة قوية جدا ومنظمة في سورية، لكني ال أعتقد أنهم سيصعدون إلى سدة الحكم، وإنم              
  ".جزءا من الصورة في الحكم

  ":إسرائيل"األسد قد يحاول فتح الجبهة مع 
أستاذ تاريخ الشرق األوسط المتخصص في الشؤون السورية في جامعة تل ابيب، البروفيـسور ايتمـار                

 رأى بأنه إذا سقط النظام في سوريا فإن المتضررين األساسيين سيكونون إيـران وحمـاس              : رابينوفيتش
واعتبر انه من الجهة االخرى قد يحاول االسد والرئيس اإليراني محمـود احمـدي نجـاد                ". حزب اهللا "و

من أجل صرف النيران عنهما، الفتًا إلى انّه في جميع االحوال فانه في هذه              " إسرائيل"تسخين الحدود مع    
  .االثناء سيتم ازالة احتمال اتفاق إسرائيلي مع سوريا عن االجندة

 أنه وفي ظل الوضع الحاصل فان المطلوب ان تكون هناك سياسة صهيونية يكون في صـلبها                 ولفت إلى 
قراءة صحيحة للتطورات الداخلية في سورية إلى جانب تأهب امني وحوار وتنسيق وثيقين مع الواليات               

تمرار وادعى رابينوفيتش ان اس   . المتحدة وشركاء آخرين، وانفتاح تجاه الفرص الكامنة في الوضع الجديد         
االحتجاجات واحتماالت قمعها بعنف سيضع معضلة امام الواليات المتحدة وحلفائها، الن التدخل في ليبيا              
تم تبريره بعدم السماح للقذافي بارتكاب مجازر ضد مواطني ليبيا الذين يطالبون بالحرية والديمقراطيـة،               

م تدخلهم من اجل منع سفك الدماء في        بينما سيطالب الرئيس األمريكي باراك اوباما وشركاؤه بتفسير عد        
  .سوريا
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، عاموس هارئيل وآفي سخاروف، اعتبرا بأن هناك شـكوكاً          "هآرتس"من جانبهما، المحلالن في صحيفة      
فـي  " إسـرائيلي "، بإعتداء إنتقامي كبير ضد هدف       "حزب اهللا "في أن األسد يمكنه أن يسمح لنفسه بقيام         
. ود فعل متتالية، نهايتها ستكون حرب عند الحـدود الـشمالية          الخارج ألن األمر من شأنه أن يشعل رد       

ولدى األسد حاليا ما يكفيه من المشاكل لإلنشغال بها، لكي يكون في المقابل شريكا نشطا في خطر جديد                  
فأنظار كتائب الرئيس السوري حاليا صوب الداخل، نحو المدن السورية، ولـيس نحـو              . من هذا النوع  

  .  اللبنانية–والن والحدود اإلسرائيلية الخارج، إلى هضبة الج
/ وفي الوضع الراهن، يتقادم تعهد األمين العام حسن نصر اهللا لإلنتقام لموت زميله عماد مغنية في شباط                

 وعلى  –، ومن المحتمل أنه على الرغم من المخاطر التي قد تنجم عن تنفيذ إعتداء إنتقامي                2008فبراير  
 لكن الضغوط علـى     –في توقيت يبدو وأنه غير مريح لدمشق أو لطهران          رأسه إشعال الحدود الشمالية     

  .نصر اهللا للعمل، والتي تأتي من داخل منظمته، ستتضح على أنها عنصر قوي للغاية
  :توقعات بأن تستبدل المؤسسة األمنية السورية بشار األسد بشخصية علوية أخرى

دل المؤسسة األمنية السورية الرئيس بشار األسد       توقّع أن تستب  : دبلوماسي صهيوني سابق رفيع المستوى    
  .بأحد أفراد عائلته أو من الطائفة العلوية

توقع بأن تتمكّن المؤسسة األمنيـة      : المدير العام السابق لوزارة الخارجية الصهيونية، الدكتور ألون ليئيل        
أن ثمـة ضـرورة لـذلك       السورية والتي عدها الجهة األقوى في البالد من استبدال األسد في حال رأت              

  )صحيفة القدس العربي". (تقني"ووصف حدوث تغيير كهذا بأنه 
  القناة العاشرة

  25/4/2011، 2238التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

   الشعب الفلسطيني واستخفافا بعقول أبنائهحقوقكفى تحايال على  .61
  أنيس مصطفى القاسم. د

فبعـد  . لشعب الفلسطيني واالستخفاف بعقـول أبنائـه   ـ مرة أخرى يبدأ مسلسل التحايل على حقوق ا 1
انكشاف ما كان مستورا في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، أعلن كبيـر المفاوضـين الفلـسطينيين                

إال أنه استمر في عضويته للجنة التنفيذية وواصل نشاطه، كما فعل أمين سـر    . استقالته من هذا المنصب   
سرائيليين وتخلى عن حق العودة بالتوقيع في احتفال رسمي علـى مـا             اللجنة التنفيذية عندما فاوض اال    

في الحالتين كان يجب ان تستقيل اللجنة التنفيذيـة بكاملهـا ألنهـا مـسؤولة               . أصبح يسمى وثيقة جنيف   
مسؤولية فردية وتضامنية عما وقع، ومع ذلك ال اللجنة استقالت أو اقيلت وال استقال العضو المعنـي أو                  

  .اقيل
مثاالن فقط، ووقع انقسام استمر سنوات، ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة وقطيعة وضـياع فـي         هذان  

الظاهر والحقيقة خافية، ومع ذلك بقي المجلس الوطني الفلسطيني مغيبا وال مساءلة أو محاسبة أو سحب                
لتنفيذيـة والـسلطة    وها هي اللجنة ا   . ثقة، وال انتخاب للجنة تنفيذية جديدة تكون اكفأ في القيام بواجباتها          

الوطنية تهيئان االجواء لخطوات في غاية األهمية، مثل الذهاب لمجلس األمن للحصول علـى اعتـراف                
 وواقعيا غير ذلك، وإعداد دستور للدولة الوليـدة، واالسـتفتاء           1967بدولة فلسطينية ظاهريا في حدود      

المجلس بكامل اعـضائه بتمحـيص   عليه، من دون أن يمر على المجلس الوطني لتقوم لجانه المختصة و      
النصوص والتدقيق فيها الكتشاف ما قد تحتويه من مطبات سرِّبتْ اليه من هنا أو هناك، والتعامل معها،                 

ويتحمل رئيس المجلس الوطني ومكتب     . والتأكد من استيفاء شروط االستفتاء السليم، قبل طرحه لالستفتاء        
 المركزي المسؤولية الكاملة عن الوصول الـى هـذا الوضـع            رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية والمجلس    

  .المتدهور الذي أسلم القرار لفرد او مجموعة ضيقة ثبت عجزها وتقصيرها
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وتتحمله كذلك جميع الفصائل وقواعدها الشعبية، وخاصة فتح، ألنها لم تتحرك في ما سبق بفاعلية لدرء                
تصحيح االوضــــاع بالعـــودة الى الشرعية     الخطر، واذا هي لم تحرك الشارع الفلسطيني اآلن ل        

  .الفلسطينية وترحيل من اوصلوا القضية الى هذا المأزق
 ـ فجأة هبت رياح الثورة في الوطن العربي فأطاحت بأقوى حليف السرائيل وللـرئيس الفلـسطيني    2

لتغييـر  المنتهية مدته، رئيس مصر ونظامه، ودق جرس االنذار لكل من يتحدى ارادة الـشعوب فـي ا                
ارتبكت االمور، خاصة في الساحات االسرائيلية واالمريكية والفلـسطينية الرسـمية،           . واسترداد الحقوق 

واصبح ال بد من التحرك قبل أن يصل المجهول الذي حتما سيكون غير ما مضى، في الساحة المـؤثرة                   
  . والمتأثرة، الساحة الفلسطينية

: الفلسطيني، وليس االسرائيلي او االمريكي، بتبني خطوتين      إزاء هذا الوضع، فجأة أيضا يتحرك الرئيس        
االولى اعالن استعداده لزيارة غزة، ليس لإلصرار على حماس للتوقيع على وثيقة المصالحة بالـصيغة               
التي اعدها الوسيط المصري سابقا كما فعلت فتح من قبل، وانما لتشكيل حكومة تكنوقراط يرضى بهـا                 

  .نية فكانت دعوة لجنة الدستور الستعادة نشاطهاأما الخطوة الثا. الجميع
ولكن ال نـستبعد أنهمـا   .  ـ ال ندري من أشار على الرئيس الفلسطيني التخاذ الخطوتين المذكورتين 3

مرتبطتان بالموعد المضروب العالن قيام دولة فلسطين وفقا لمخطـط رئـيس وزراء سـلطة رام اهللا،                 
 األمن، حيث الفيتو والشروط االمريكية، بدال من الجمعية العامة،          وبالذهاب لالعتراف بهذه الدولة لمجلس    

وتنفيذ هذه الخطة يتطلب وجود حكومة فلسطينية واحدة، فجاء االستعداد          . حيث التأييد للحقوق الفلسطينية   
لزيارة غزة والتخلي عن بحث المصالحة، واالكتفاء بتشكيل حكومة تكنوقراط تحقق المطلـوب، وهـو               

  . من موقع القرار والشرعية كحكومة، واستمرار االلتزام بما سبق من تفاهمات واتفاقياتاستبعاد حماس
 ـ أما إحياء لجنة الدستور فالهدف منه، فيما نعتقد، ايجاد أداة فلسطينية يمكـن تـضمينُها الـشروطَ     4

ـ     . اسرائيليا العتراف مجلس االمن بدولة فلسطين     /المطلوبةَ امريكيا  تفتاء علـى   وليس أقوى لذلك من اس
دستورٍ عصري في مبادئه ونظامِِ الحكمِ فيه ، ولكن يجري التالعب ببعض نصوصه بحيث تَضمن، عند                

بهذه الطريقة يلزم الشعب الفلسطيني نفسه بنفسه، وتحصل اسرائيل         . التفسير والتطبيق، ما تريده اسرائيل    
 1967جلس األمن في حدود عـام       على ما تريد، ويحصل الشعب الفلسطيني على اعتراف بدولته من م          

. كما يريد، ويعلن الشعب الفلسطيني في هذا الدستور انتهاء مطالبه، كما تريد اسرائيل، وتنتهي المـشكلة               
ولنا تجربة في هذا النوع من التالعب بالنصوص الدستورية، حيث جرت محاولة لتوريطنا باستـشارتنا               

  ).اي االسرائيليون(مريكيون في نصوص عادية مع إخفاء نصوص كان قد اضافها اال
 كـانون   27بتـاريخ   ' القـدس العربـي   'ولكننا استطعنا التدخل، قبل وقوع الضرر، بمقال نشرناه فـي           

اعترضنا فيه من حيـث المبـدأ       ' هل هذا وقته؟  : مشروع الدستور الفلسطيني  ' عنوانه   2003يناير  /الثاني
إنه ال يبدو أن هناك مبررا منطقيـا        'ما جاء فيه    وم. على توقيت اعداده واالستفتاء عليه في ظل االحتالل       

أو عمــــليا لهذا االصرار على دسـتور فـي الظـروف الراهــــنة اال إذا كـان وراء هـذه                    
الخطــــوة هدف ال نعرفه، وفي هذه الحالة يجب على القيادة الفلسطينية اعالنـه بوضـــــوح               

  .'هذه الخطوةليكون تحت النظر والنقاش، ويقتنع المواطنون بضرورة 
ونحن ننبه لهذا، خاصة أن النصوص الملغومـة قـد تـضاف قبيـل              . وأوقفَت المحاولة في ذلك الوقت    

االستفتاء، بعد االنتهاء من المشاورات الروتينية واالطمئنان على سالمة النصوص نتيجة لثقة الناس فيمن              
  .وضعوها أو قيل إنهم استشيروا بشأنها، وتكون قد أخفيت عنهم

وسابقة االستفتاء على معاهدة السالم الساداتية مع اسرائيل مثال بارز على امكانية وكيفية التحايـل   ـ  5
ولتجنـب ذلـك    . على ارادة الشعب عن طريق استفتاء ظاهره سليم، وال تُكتَشفُ عوراته اال عند التدقيق             

اء لم يعرض مـسبقا   باستغالل جهل الشعب عامة في فهم النصوص القانونية، فإن ما عرض على االستفت            
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على مجلس الشعب، كما أن الدستور الفلسطيني المقترح لن يعرض اوال على المجلس الوطني للتـدقيق                
  .فيه قبل االستفتاء

ـ إننا ما زلنا عند رأينا من أنه ال يوجد اي مبرر منطقي أو عملي الستئناف النشاط في اعـداد هـذا                      6
دعي من اآلن إعداد دستور لن ينفذ اال بعد قيـام الدولـة             الدستور، وإذا كانت قد جدت أسباب جدية تست       

الفلسطينية وانتهاء االحتالل فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف هذه االسباب وأن تناقشها مؤسساته               
 حتى اليوم، وكلها ال تدعو الـى        2003الدستورية ويقتنع بها، خاصة أن أمورا كثيرة قد جرت منذ عام            

  .االطمئنان
ذ نصا يتكرر في الدساتير، وخاصة دساتير الدول الناشئة، وهو أن الدولـة تعتـرف وتلتـزم     ـ لنأخ 7

باالتفاقيات وااللتزامات التي ارتبطت بها قبل قيامها، والرئيس الفلسطيني يـصر علـى التمـسك بكـل                 
لـسطيني،  االتفاقيات والتفاهمات التي تمت، فيكون نص كهذا مستجيبا لطلبه في تطبيقه بالنسبة للشعب الف             

وهو في العادة، نص في غاية البراءة وال يثير استغرابا وال يلفت النظر ألنه لن يشير الى اسرائيل أو اية                   
مـثال القيـادة    . دولة أخرى، ولكنه في غاية الخطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني عند التفسير والتطبيـق            

، مع أن الرئيس    1967طين في حدود عام     تريد اعترافا بدولة فلس   ) والمبادرة العــــربية (الفلسطينية  
االمريكي االبله جورج دبليو بوش قد كشف بان هذه خدعة كبرى، وانه ال رجوع الى تلك الحدود، حيث                  

علـى الحـدود، كمـا      ' طفيفة'أن المفاوضين الفلسطينيين ومعهم العرب قد وافقوا على ادخال تعديالت           
ادل بان تكون االراضي المتبادلة متساوية في المـساحة         وافقواعلى تبادل لالراضي وعلى شروط هذا التب      

، 1967بناء على هذا أصبح تعديل الحدود وتبادل االراضي بديال ممكنا للعودة الى حدود عـام                . والقيمة
وطبقته االدارة االمريكية في رسالة التطمينات التي ارسلها بوش لرئيس الوزراء االسـرائيلي شـارون               

  .نية السرائيلبشأن ضم الكتل االستيطا
ـ بعد استفتاء يوافق فيه الشعب على الدستور المقترح طمعا في الحصول على دولـة، يـأتي الوقـت         8

فـي هـذه    . دولة اسرائيل ودولة فلسطين   : لتعيين حدود الدولة الوليدة، وهذه قضية ستخص الطرفين فقط        
وتصر على احترامهـا وتطبيقهـا      اللحظة ستشير اسرائيل الى المادة هذه الواردة في الدستور الفلسطيني           

عليها وباجراء تبادل لالراضي بالمعايير التي سبق االتفـاق         ' طفيفة'بشأن الحدود، وذلك بادخال تعديالت      
وتطبيقا .. عليها، حيث أن إزالة المستوطنات وهدم الجدار امران مستحيالن من الناحية العملية على األقل             

شيدته، وأنها على استعداد لمبادلة لالراضي تساوي في المـساحة          لذلك فإنها تعتبر حدودها الجدار الذي       
والقيمة ما ضمته من اراض، بما في ذلك القدس بأكملها، وأنها تسهيال لالتفاق، مستعدة لدفع ثمـن هـذه                   
االراضي وفقا لمساحتها وقيمتها بدال من إضاعة الوقت في التفاوض حـول اختيـار االراضـي التـي                  

هو الموقف الذي من المنتظر ان تتبناه انسجاما مع النظرية الصهيونية التي توجب             هذا  . ستجري مبادلتها 
ماذا سيكون الرد وقد وافق المفاوض الفلسطيني على ادخال الوطن في سـوق             . استرداد فلسطين بكاملها  

العقارات؟ ال يكون هناك جدوى من الرفض ألن اسرائيل تحوز بالفعل وتعمل على حيازة كل االراضي                
ي تريدها، في حين أن الجانب الفلسطيني ال يحوز شبرا واحدا من بديلها، وال يستطيع حيازة اي شبر                  الت

وسينتهي األمر إما بالتسليم للموقف االسرائيلي وقبض الـثمن مقابـل الـوطن، أو              . اال بموافقة اسرائيل  
العودة الذي تخلت عنه    وتطبق القاعدة ذاتها على حق      . رفضه واستئناف النضال بعد التخلي المتعمد عنه      

وفي جميـع   . كما ستطبق على التفاهمات االخرى التي ال يعلم الشعب الفلسطيني شيئا عنها           . وثيقة جنيف 
هذه الحاالت يكون الخطا في جانب الشعب الفلسطيني اذا هو اخل بما هو متفق عليه، وعليه أن يتحمـل                   

  .النتائج
نفيذ ما جرى االلتزام به، وميـزة ورود الـنص فـي            ـ وال بد من االضافة بأن اسرائيل ستطالب، بت        9

هذه نتيجة االعتماد على الفهلوة وذرابة اللـسان        . الدستور أنه يكتسب قوة االلزام به عن طريق االستفتاء        
والمخـرج  . والسرية والمفاوضات، بدال من التمسك بالشرعية وسالح القانون والفهم والتحليل الـدقيقين           



  

  

 
 

  

            36 ص                                     2127:         العدد       26/4/2011 الثالثاء :التاريخ

 ليس مزيدا من التمسك بجميع التفاهمات واالتفاقيات، وإنمـا التحلـل منهـا              الفلسطيني الممكن والصعب  
جميعا لسبب قانوني واضح، وهو عدم التزام الطرف اآلخر به، ولسبب واقعي هو انها جميعها جـاءت                 

  .ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية
يس ضـرورة قانونيـة    ـ وختاما إننا ندعو الى رفض مناورة إحياء لجنة الدستور، فوجود دستور ل 10

لالعتراف بدولة فلسطين، وقد اعترفت بها الدول من غير دستور، وننبه الى الحيطة من أيـة منـاورة                  
أخرى، ونكرر الحاحنا والحاح غيرنا على عقد دورة مساءلة ومحاسبة وثقة من جانب المجلس الـوطني                

لى المجلس الوطني بلجانه وكامل     الفلسطيني، ونطالب بأال يستفتى على أي موضوع اال بعد أن يعرض ع           
  .اعضائه وموافقته

  أن يرحلوا؟' الفرسان'وأخيرا، يا شباب فلسطين، أما آن لهؤالء 
  من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة القانونية سابقا في المجلس الوطني الفلسطيني' 

  26/4/2011، القدس العربي، لندن
  

   تصللنالرسالة  .62
  فانيحسام كن

هذا ما قاله   . »ما دمت رئيساً للسلطة الفلسطينية، فلن أسمح أبداً باندالع انتفاضة جديدة، مهما كان شكلها             «
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الصحافيين التونسيين، ونقلته وكاالت األنباء إلـى أرض الـوطن،               

رة شعبية سلمية إلنهاء االحـتالل فـي        حيث يستعد الفلسطينيون للتمثّل بأقرانهم العرب، والخروج في ثو        
  .الخامس عشر من أيار المقبل
هو معروف للقاصي والداني من داخل فلسطين وخارجها، ولم يكن بحاجة           . موقف أبو مازن ليس جديداً    

لكنّه تقصد اجترار الموقف، إليصال رسالة إلى الداخل الفلسطيني، وال سيما بعد            . إلى تكراره من تونس   
دي الفتحاوي األسير مروان البرغوثي التي توجه فيها إلى الشعب الفلسطيني بـالخروج آالفـاً            مقابلة القيا 

الـشعب يريـد    «وبمئات اآلالف إلى شوارع الضفة الغربية والسير باتجاه الحواجز اإلسرائيلية والهتاف            
  .»إنهاء االحتالل

سالة مباشرة إلى شخص معين، مـن       إنّها ر . »ما دمت رئيساً  «: رسالة عباس فيها الكثير من الشخصانية     
. المرجح أن يكون البرغوثي، وال سيما أن محتواها جاء مناقضاً لما دعا إليه القيادي الفتحاوي األسـير                

مهمـا كـان   «. الجزء األخير من جملة أبو مازن يؤكد أيضاً أنّها تأتي رداً على شخص أو حالة بعينهـا        
فاضة، وخصوصاً أن من المفتـرض أن شـكل االنتفاضـة           ، جملة غريبة لدى الحديث عن االنت      »شكلها

معروف، وقد اختبره الشعب الفلسطيني في مناسبتين كان الفرق بينهما بدرجة التسلح ونسبة اللجوء إلـى                
يبدو أن الشكل الذي قصده عباس موجهاً أيضاً إلى البرغوثي الذي شدد على الطبيعـة               . العمل العسكري 

ففـي زمـن    . طيني المرتقب، في محاكاة لمشهد الثورات العربية، باسـتثناء ليبيـا          السلمية للتحرك الفلس  
الثورات العربية، ال يمكن الشعب الفلسطيني أن يبقى على الهامش، ويتابع بصمت ما يجري من حولـه                 
من عالمات تغيير تاريخية، سيكون لها األثر الكبير على مصير المنطقة، على المديين القريب والبعيـد،                

  . دون أن يشارك في صناعة مصيره بطريقته الخاصةمن
وبغض النظر عن الرسالة الشخصية لعباس إلى البرغوثي، فالرسـالة الثانيـة موجهـة إلـى الـداخل                  

لكن لم يوضـح أبـو   . الفلسطيني، وتحديداً إلى أولئك الشبان الذين يعملون على التحرك في ذكرى النكبة    
هل سيلجأ إلى القمع المعتمد لـدى       .  جديدة في األراضي الفلسطينية    مازن كيف ينوي منع اندالع انتفاضة     

نظرائه العرب الذين يواجهون انتفاضات شعبية؟ أم سيلجأ إلى القوات اإلسرائيلية لمنع الشعب الفلسطيني              
  من الخروج لمواجهة محتلّه؟



  

  

 
 

  

            37 ص                                     2127:         العدد       26/4/2011 الثالثاء :التاريخ

 العربي منـذ اليـوم      رسالة عباس عبارة عن تهديد مباشر لشعب كان أحق بأن يلتقط عدوى المد الثوري             
. األول، وكان من المفترض أن يكون هو من يصدر الثورات بشكلها الحالي، ال أن يكون عنصراً متلقّياً                

لم تـصل إلـى     . العدوى وصلت أخيراً إلى الشعب، لكن يبدو أن أبو مازن ال يزال يعيش في زمن آخر               
 إصراراً، وأن المنع لم يعـد وسـيلة ذات          الرئيس الفلسطيني المعلومات عن أن القمع ال يزيد الشعب إال         

ومن األفضل ألبو مازن االسـتفادة مـن الـدروس          . جدوى في زمن الثورات على األنظمة االستبدادية      
  .المستقاة من تونس ومصر واليمن وليبيا، حيث يتضح أن ثمن معارضة الرغبة الشعبية يكون باهظاً

رتبطة بالدعم الدولي وقيام دولة فلسطينية فـي مجلـس          حسابات م . للرئيس الفلسطيني حساباته الخاصة   
. األمن، وهو يخشى من خسارة مثل تلك المعطيات إذا تحولت األراضي الفلسطينية إلى ساحة مواجهات              

لكن في المقابل، بإمكان أبو مازن أن يحاول استغالل الدعوات لالنتفاض والتظاهر، وخصوصاً شـعار               
فالضغط الميداني في أيار، المتالحم     .  عليه، الستخدامه في المحافل الدولية     ، الذي يشدد الجميع   »السلمية«

، من الممكن أن ينتج حالـة مختلفـة،         )موعد الجمعية العامة لألمم المتحدة    (مع العمل السياسي في أيلول      
  .داعمة أكثر للشعب الفلسطيني الباحث عن حقوقه بالطرق السلمية

لى جانب الرغبة الشعبية، ويلوح باالنتفاضـة الـسلمية فـي وجـه             كان بإمكان أبو مازن أن يصطفّ إ      
االحتالل والدول الغربية، على نحو يترافق مع التوجه إلـى نيـل االعتـراف الـدولي، فالتوجهـان ال                   

رسالة من المؤكّد أنّها لن تصل، والموعد سيكون في الخـامس           . لكنّه فضل بعث رسالة تهديد    . يتناقضان
  .عشر من أيار

  26/4/2011، بار، بيروتاالخ
  

   على الالجئين وحقوقهمتتجاوزوكالة الغوث إذ  .63
  ياسر الزعاترة

لوال الموقف القوي الذي أخذته القوى اإلسالمية والوطنية، ومعها الهيئات المعبرة عن المعلمين العاملين              
ـ       )األونروا(في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        رض تـدريس   ، لتمكنت إدارة الوكالة مـن ف

  .على طالب المدارس التابعين للوكالة) الهولوكست(المحرقة اليهودية 
لسنا بالطبع ممن ينكرون المحرقة، وإن تحفظنا على رقم الضحايا من دون التقليل من حجـم الجريمـة،                  
لكن تدريسها في مدارس الوكالة ليس بريئا بحال، ألنه هدفه هو غسل أدمغـة الطلبـة، والحيلولـة دون                

ملهم مع عدوهم الذي اغتصب أرضهم بالروحية التي يستحقها، هو الذي ارتكب بحق شـعبهم أبـشع                 تعا
  .الجرائم خالل عقود طويلة

لم تكن هذه الخطوة من طرف إدارة الوكالة سوى واحدة من القضايا التي تثار بـين الحـين واآلخـر،                    
لفلسطينيين في سـائر الـدول التـي        وتعكس الموقف السلبي لتلك اإلدارة حيال قضايا وهموم الالجئين ا         

  .67يعيشون فيها، بما في ذلك األراضي المحتلة عام 
لعل المعلم األهم لذلك الموقف هو سعي الوكالة إلى التنصل من التزاماتها حيال الالجئين، األمر الذي تم                 

 ينتـه   تمريره بالتدريج من خالل مسلسل طويل تقلصت خالله الخدمات التي تقدمها، وهو مسلـسل لـم               
فصوال بعد، ويبدو أنه لن يتوقف قبل أن يأتي على معظم تلك الخدمات، إن لم يكن جميعها وصوال إلـى                    
تصفية الوكالة ذاتها كعنوان لتصفية القضية، وال شك أن البعد السياسي هو األكثر حضورا مـن البعـد                  

لالجئـين ينبغـي أن تخـضع       المالي، حيث تعتقد القوى األكثر تأثيرا في المؤسسات الدولية أن مسألة ا           
للتصفية التدريجية، وليغدو التوطين حقيقة ال مراء فيها، حتى قبل أن تصل المفاوضات إلى هذه المحطة،                
مع العلم أن التنازل عن حق العودة لالجئين قد أصبح حقيقة واقعة من الزاوية السياسية بعـد أن نـصت    

ي ذات الوقت الذي تنازل عنه المفاوض الفلسطيني كما         عليه بشكل غير مباشر المبادرة العربية للسالم، ف       
أثبتت ذلك وثائق التفاوض التي تسربت واعترف القوم وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني بـصحتها، وإن               
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تحدثوا عن تدليس واجتزاء، األمر الذي ال ينطبق بالطبع على مسألة الالجئين وفـق المحاضـر التـي                  
  . قرأناها بأنفسنا
لشائكة مع إدارة وكالة الغوث، والتي تطل برأسها على الدوام، هي سـعي األخيـرة إلـى                 من القضايا ا  

حرمان الطالب والعاملين من التعبير عن أنفسهم وقضاياهم، األمر الذي يتعارض مع حقـوق اإلنـسان،       
  .فضال عن حقوق قوم سلبت أرضهم وشردوا من ديارهم

لتابعة للوكالة بإلغاء مهرجان للطلبة في ذكرى اغتصاب        األسبوع الماضي قامت إدارة كلية وادي السير ا       
، واشترطت اإلدارة من المنظمين للموافقـة علـى         »نعم لحق العودة وال للوطن البديل     «فلسطين بعنوان   

  .المهرجان أن يغيروا عنوانه وأن ال يتم التطرق لمسألة حق العودة
بالضرورة على جميع الالجئين الذين يعتبرون      هنا يتبدى العدوان السافر على حقوق الطلبة والمدرسين، و        

حقهم في العودة إلى ديارهم مقدسا وال يجوز المساس به بأي حال من األحوال، كما يتبدى التدخل السافر                  
  .في نشاطات الطلبة التي تعبر عن همومهم وهواجسهم

 الذي نص عليـه     كيف لمؤسسة ترعى قضية الجئين أن تساهم في حرمانهم من المطالبة بحقهم األساسي            
، وكيف يمر هذا الكالم من دون احتجاجات واضـحة          )194رقم  (قرار صريح من مجلس األمن الدولي       

  !على الصعيد السياسي، السيما من القوى التي طالما تحدثت عن خطر التوطين والوطن البديل؟
عاهد، وكذلك مجمل   في ذات السياق الذي نحن بصدده يلمس المراقبون، وفي مقدمتهم طلبة المدارس والم            

العاملين في مرافق الوكالة أن هنالك مصادرة واضحة لحقهم في النشاط السياسي الذي يعبر عن مواقفهم                
وهمومهم على صعيد قضيتهم الوطنية، بما في ذلك منع الطلبة من رفع الفتة أو صورة أو كتابة شـعار                   

ألمر الذي ال يبدو مقبوال بـأي حـال، بـل         في مناسبة ما، السيما إذا كان مرتبطا بالمقاومة ورموزها، ا         
ينبغي أن يكون مرفوضا من قبل الطلبة والعاملين ويواجه بفعاليات مختلفة، واألهم أن يواجه بجدية مـن                 

  . قبل الدول التي تستضيف الالجئين إن كانت جادة في رفض التوطين
  26/4/2011، الدستور، عمان

  
  :كاريكاتير .64

  

  
  26/4/11الدستور، عمان، 
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