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  ووفد من حماس يزور عمان.. سطينيةفي ملف المصالحة الفلمبادرة أردنية  .1

علمت اليوم، أن قيادات ، أنها تامر الصمادينقال عن مراسلها   27/4/2011السبيل، عمان، نشرت 
في حركة حماس التقت خالل األيام الماضية مسؤولين أمنيين في عمان؛ للتباحث في ملف المصالحة 

  .بينها وبين حركة فتح
، أن المسؤولين في المملكة أبدوا استعداداً للتدخل في "السبيل"لـمصادر مقربة جدا من حماس أكدت 

  .سبيل إتمام المصالحة، األمر الذي لقي ترحيبا لدى قادة حماس المقيمين في دمشق
التي فضلت عدم اإلشارة إليها، حرص حماس على إقامة عالقات متميزة مع األردن، -وأكدت المصادر 

  ".هد أردني يخص القضية الفلسطينيةرحبت بأي ج"مشيرة إلى أن الحركة 
المؤكدة، فإن القياديين في الحركة محمد نزال ومحمد نصر التقيا قبل عدة أيام " السبيل"وبحسب معلومات 

بثالثة من كبار القادة األمنيين في عمان، وجرى الحديث حول موقف حماس من المصالحة، كما طُرح 
  .قةعلى الطاولة العديد من الملفات ذات العال

وتوقعت المصادر تنظيم لقاءات مماثلة بين الطرفين خالل الفترة القادمة، مؤكدة رغبتهما في عدم 
نفي مسؤول حكومي أمس علمه بوجود اتصاالت مع "الحديث عن تفاصيل المشاورات لإلعالم، ما يبرر 

  ".الحركة
لدين أن مصادر قالت لها  نقال عن مراسلتها من عمان، نادية سعد ا27/4/2011الغد، عمان،  وجاء في

اتصاال جرى مؤخراً بين مسؤولين أردنيين والمكتب السياسي لحماس في دمشق، تبعه إرسال  "بأن
حماس لوفد إلى عمان، لبحث المبادرة األردنية التي تتضمن تسلم ملف المصالحة الفلسطينية من 

  ".القاهرة
اً من حماس بعد اتصاالت جرت بين الجانبين، األردن استقبل مؤخراً وفد"مصادر أردنية مطلعة بينت أن 

، من "لبحث المبادرة األردنية الستضافة لقاء مشترك بين فتح وحماس في عمان ورعاية حوار المصالحة
  .دون أن توضح معالم تلك المبادرة

 ال مانع لديها من حيث المبدأ بالرعاية"من جانبها، أكدت حركة حماس، بحسب المصدر الفلسطيني، بانه 
  ".األردنية للحوار، ولكن األمر يحتاج إلى موافقة كال الطرفين

  
 معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي": الزيتونة"كتاب جديد لـ .2

أولستُ «أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات كتاباً جديداً ضمن سلسلة : القدس المحتلة
، يتناول ما يعانيه المرضى »لسطيني تحت االحتالل اإلسرائيليمعاناة المريض الف«، بعنوان »إنساناً؟

الفلسطينيون جراء االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل بحقهم وبحق القطاع الصحي الفلسطيني، بدءاً من 
الفجوات الصحية بين اليهود والعرب، والتجارب التي تُجرى على المرضى، مروراً بأثر الحصار 

رضى قطاع غزة وابتزازهم، وتبعات الحواجز اإلسرائيلية والجدار العازل على وإغالق المعابر على م
مرضى الضفة الغربية، وصوالً إلى معاناة األسرى المرضى داخل سجون االحتالل، واالستهداف 

 .المتعمد للطواقم الطبية
ة من  صفح127محسن صالح، في . ويقع الكتاب، الذي أعدته فاطمة عيتاني وعاطف دغلس وحرره د

، التي تتحدث عن جوانب المعاناة »أولستُ إنساناً؟«وهو الجزء الحادي عشر من سلسلة . القطع المتوسط
المختلفة الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل والقلب، وفي 

 .إطار علمي منهجي موثق
صحابها معاناة مضاعفة بسبب العراقيل التي يضعها ويورد الكتاب العديد من الحاالت التي يعاني أ

االحتالل أمام حصولهم على العالج الالزم، إلى جانب معاناتهم األصلية جراء المرض، مشيراً إلى 
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. صعوبة أوضاع المؤسسات الصحية المختلفة التي تؤمن العناية الصحية للفلسطينيين جراء تلك العراقيل
التأخير على الحواجز اإلسرائيلية وبوابات الجدار العازل والمعابر، ويتناول في هذا السياق حاالت 

وإعاقة وصول المرضى والمصابين والحوامل إلى مراكز العناية الصحية، مشيراً إلى أن عدد الشهداء 
باإلضافة إلى تناوله . 31/1/2011 شهيد منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى 401بسبب الحواجز بلغ 
حي في قطاع غزة جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ منتصف سنة تدهور الوضع الص

، والذي أدى إلى نقص خطير في األدوية، والتجهيزات الطبية، واالحتياجات األخرى الالزمة 2007
لتشغيل المستشفيات والمعدات الطبية وسيارات اإلسعاف، وأبرزها الوقود والكهرباء، وتسبب حتى اآلن 

 . فلسطينيا380ًفي استشهاد 
كما يضم الكتاب إحصاءات مقارنة توضح حجم الفجوة بين الرعاية الصحية المتوفرة لإلسرائيليين وتلك 
المتوفرة للفلسطينيين، مشيراً في هذا السياق إلى أن متوسط نصيب الفرد من مخصصات الصحة لسنة 

 165.5 السلطة الفلسطينية  دوالراً، في حين لم يتجاوز في مناطق2,145» إسرائيل« بلغ في 2008
 سريراً، مقابل 42,119» إسرائيل« بلغ في 2009دوالراً، كما أن عدد أسرة المستشفيات في سنة 

 . سرير فقط في المستشفيات الفلسطينية5,058
ويتطرق الكتاب إلجراء المستشفيات اإلسرائيلية تجارب طبية على مرضى فلسطينيين، بينهم أطفال 

قلياً، دون الحصول على موافقة المرضى أو أوصيائهم القانونيين، ودون مراعاة ومسنون ومختلون ع
المواثيق الدولية الناظمة إلجراء التجارب الطبية على المرضى، عدا عن التجارب التي يجريها االحتالل 
ألدوية خطيرة تحت االختبار الطبي على األسرى في سجونه، باإلضافة إلى سرقة أعضاء بشرية من 

ويشير إلى اتباع . اد فلسطينيين متوفين، لعالج مرضى يهود، من بينهم جنود في جيش االحتاللأجس
االحتالل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى في السجون، وحرمانهم من حقهم في الحصول 

ر منهم، على الرعاية الطبية المالئمة، مما أدى إلى زيادة عدد األسرى المرضى وتفاقم أمراض عدد كبي
حتى بعد تحريرهم، ووفاتهم في عديد من األحيان؛ حيث زاد عدد الشهداء األسرى في سجون االحتالل 

كما يتطرق لمسألة منع المرضى من السفر للعالج في الخارج، .  أسيرا51ً عن 1967منذ سنة 
ء بمعلومات عن مقابل العمالة لها، واإلدال» إسرائيل«ومساومتهم على السماح لهم بتلقي العالج في 

 .أقاربهم أو جيرانهم من المطلوبين لسلطات االحتالل، أو استغاللهم للقبض على المطلوبين
ويستعرض اعتداءات االحتالل على الطواقم الطبية، والتي تتنوع بين إطالق النار المباشر واالعتداء 

اإلسعاف والمنشآت الجسدي واللفظي وعرقلة الوصول إلى المصابين والمرضى، واستهداف سيارات 
 .الطبية خالل عملياته العسكرية

ويوفّر الكتاب مادة إحصائية وتوثيقية غنية ومحدثة عن انتهاكات االحتالل بحق المرضى الفلسطينيين 
والقطاع الصحي الفلسطيني، ويتميز باشتماله على شهادات وصور فوتوغرافية ورسوم بيانية أثرت 

  .مؤثرةالموضوع وقدمته بصورة مقنعة و
  27/4/2011الدستور، عمان، 

  
  وال معتقلين سياسيين في سجون السلطة... عباس يشيد بالجهود المصرية إلنهاء االنقسام .3

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بالجهود المصرية التي بذلت :  أحمد رمضان-رام اهللا 
دعا إلى توحيد الجهود الوطنية، لمواجهة وتبذل من أجل إنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، و

  .االستحقاقات القادمة للقضية الفلسطينية
وأكد عباس خالل استقباله سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، أن مصر هي السند الحقيقي 

  .لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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يس الفلسطيني السفير عثمان على آخر المستجدات في األرض الفلسطينية، والجهود المبذولة وأطلع الرئ
لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام عبر مبادرة سيادته للذهاب إلى غزة، وتشكيل حكومة وحدة 

  .وطنية تحضر النتخابات رئاسية وتشريعية
" فتح"ن عباس ان يأذن بالموافقة لوفد حركة وكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة عن ان مصر طلبت م

الذي بدأ اعضاؤه بالتوافد " حماس"يعقد اجتماعاً مع وفد  لالذي يزور حالياً العاصمة المصرية، القاهرة،
   .على العاصمة المصرية من دمشق وغزة

قد وفدا وبحسب هذه المصادر، فإن السفير المصري أبلغ عباس باقتراح وزارة الخارجية المصرية ان يع
اجتماعاً لكسر الجليد بين الحركتين، من دون ان يعني ذلك استئناف للحوار الوطني الذي " حماس"و" فتح"

  .يتطلب ظروفا وتحضيرات ومواقف اكثر تعقيداً
واكدت المصادر ان القاهرة ترغب في تحقيق اختراق في هذا الملف في ظل التطورات المتالحقة على 

ي بما فيه خدمة الشعب الفلسطيني ورغبة منها في سماع كافة االطراف الصعيد الفلسطيني والعرب
  .الفلسطينية

وأكد عباس خالل استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، أمس، ممثلي الحملة الوطنية الشبابية إلنهاء 
سياسي في  أنه ال يوجد أي معتقل ، علىاالنقسام واالحتالل، واالتحادات الشبابية في الوطن والشتات

  .سجون السلطة الوطنية، داعيا ممثلي الشباب إلى زيارة السجون لالطالع على هذا الملف
  27/4/2011المستقبل، بيروت، 

  
   الفلسطينيحكومة غزة ترحب بدور أردني إلنجاز الحوار .4

توقع الدكتور يوسف رزقه، مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل : حبيب أبو محفوظ
طلب سحب ملف المصالحة الفلسطينية من "ة أن يسعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى هني

البديل القادم هو األردن، بطلب "أن يكون " السبيل"، معرباً عن اعتقاده في تصريحٍ خاص لــ"مصر
  ".عباس من القيادة األردنية رعاية ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس

 زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أسبوعين للقاهرة والتي أكد أنها حديث رزقه جاء بعد
، ولم تحقق الهدف الذي ذهب من أجله إلى مصر، وأضاف أن "لم تكن بالشكل الذي يرغبه عباس"
القيادة المصرية، ورئيس الوزراء، وأعضاء المجلس العسكري، قد واجهوا عباس بالكثير من الحقائق "

  ". ترق لهالتي لم
، هدفت أيضاً إلى محاولة استقطاب الموقف الجديد في مصر إلى -بحسب رزقة-زيارة عباس للقاهرة 

  .صالحه أو رؤيته حول عالقته التفاوضية أو عالقته بحركة حماس، ال سيما موضوع االنقسام الفلسطيني
، "ة بين حماس واألردنالدور األردني في هذه الوساطة مرتبط بطبيعة العالق"وأشار رزقة إلى أن 

نحن نعلم أن حركة حماس تمر بعالقة فاترة قليالً مع األردن، بعد خروج قيادة حماس من :"وقال
يمكن لألردن أن يلعب دوراً هاماً في هذا المجال، لكن ال نستطيع أن "، مشدداً بالقول على أنه "المملكة

  ".نغفل الدور المصري بالمطلق
  26/4/2011السبيل، عمان، 

  
  تمنع التعذيب خالل عمليات التوقيفغزة حكومة  .5

أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أنها عممت على كافة األجهزة : غزة
نسخة منه أن ' القدس العربي'وأكدت في تصريح تلقت . األمنية التابعة لها بمنع تعذيب الموقوفين لديها

  .قرار حسن المعاملة مع الموقوفين في مراكز التوقيفرئيسها إسماعيل هنية، شدد على 
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، وزير الداخلية بالتعميم على جميع األجهزة )199(وذكر التصريح أن الحكومة كلفت في جلستها رقم 
  .األمنية والمحققين بمنع التعذيب خالل توقيف أي شخص

  27/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عتدون على سفير فلسطين بالجزائر في مكتبه مقربون من دحالن ي: الجزائرية"الخبر" .6
تعرض السفير الفلسطيني بالجزائر، حسين عبد الخالق، منتصف نهار أمس، إلى : رضا شنوف-الجزائر

اعتداء جسدي داخل مكتبه بمقر السفارة، على يد ثالثة فلسطينيين، أصيب على إثره بجروح وكدمات 
بأن االعتداء '' الخبر''وأفادت مصادر موثوقة لـ.  األوليةلينقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي اإلسعافات

  . غرز10خلف للسفير جروحا على مستوى الوجه، وقد وضعت له حوالي 
 وذكرت ذات المصادر أن المعتدين كان عددهم ثالثة، استقبلهم السفير في مكتبه بعد أن طلبوا لقاءه 

  .قبل أن يلوذوا بالفراركباقي الفلسطينيين، غير أن اللقاء تحول إلى اعتداء 
، ''فتح''وعن هوية األشخاص الذين نفذوا االعتداء، أكدت تقارير إعالمية فلسطينية أنهم تابعون لحركة 

 وذكرت مصادر 2007.وقد فروا من قطاع غزة بعد الحسم العسكري لحركة حماس في القطاع سنة 
  . محمد دحالن'' فتح''تبع للقيادي في حركة بأنهم ينتمون إلى جهاز األمن الوقائي الذي كان ي'' الخبر''

، خالل تناوله لخبر االعتداء، إلى أن ''حماس''اإللكتروني القريب من حركة '' الرسالة''وأشار موقع 
عددا كبيرا من عناصر حركة فتح واألجهزة األمنية هربوا من القاهرة إلى األراضي الجزائرية بعد ''

 أن تصلهم أيادي أهالي الضحايا الذين قتلوا على أيديهم قبل الحسم الثورة المصرية، في ظل تخوفهم من
  .''العسكري

، نقال عن مصادر بالجزائر، ''شبكة األخبار الفلسطينية''وعن األسباب الكامنة وراء االعتداء، أكد موقع 
اتب لقطع رو''أن مرده قيام السفير، حسين عبد الخالق، بمراسلة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

بعد الحسم '' مجموعة من الفلسطينيين غير العاملين في السفارة ويتلقون رواتب منذ وصولهم إلى الجزائر
أكدت أن السفير ال عالقة له بقضية الرواتب وليس من '' الخبر''غير أن مصادر . العسكري بغزة

. انوا ينتسبون إليهصالحياته أن يطلب ذلك، بحكم أن رواتبهم تصلهم من قبل الجهاز األمني الذي ك
أن سفير فلسطين في '' الخبر''كما أكدت مصادر لـ. وقالت إن أسباب االعتداء تبقى مجهولة إلى حد اآلن

الجزائر سبق أن تعرض العتداء من قبل نفس األشخاص في اإلمارات حيث كان يعمل قنصال، بعد 
ة لجهاز دحالن إلى الجزائر من كما رجحت نفس المصادر تسلل المجموعة المنتمي. خالف حول الرواتب

  .أجل االقتصاص من السفير
من جانبها، طلبت السفارة الفلسطينية من أجهزة األمن  الجزائرية فتح تحقيق في القضية، خاصة أن 

  .هوية الفاعلين معروفة وقد تم تقييدها في السفارة خالل دخولهم لمقابلة السفير
 27/4/2011، الخبر الجزائرية

  
  اعتقال عدد من عمالء االحتاللفي غزة يعلن عن  الداخلي جهاز األمن .7

أفاد مصدر مسؤول في جهاز األمن الداخلي، بأن الجهاز اعتقل مجموعة :  محمد أبو شحمة-غزة
وقال المسؤول في األمن الداخلي محمد الفي في تصريح . متعاونين مع أجهزة مخابرات االحتالل مؤخراً

، دون أن يشير "في األيام األخيرة) العمالء(اً من المتخابرين مع االحتالل لقد اعتقلنا عدد": "فلسطين"لـ
  . إلى أعداد المعتقلين

  27/4/2011فلسطين اون الين، 
 
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2128:         العدد       27/4/2011 االربعاء :التاريخ

  بإعطاء الدروس والمواعظ في المساجد الهباش يحذر من السماح .8
ـ    " حكومة"األوقاف في   " وزير"حذر المدعو محمود الهباش     : رام اهللا  تورية، مـن   سالم فياض غير الدس

مواعظ ودروس في المساجد بين الصلوات، مشددا على االلتزام بأن يكون اإلمام المعين              السماح بإعطاء 
  .من قبل األوقاف هو المتحدث الوحيد في المسجد

وقال الهباش خالل اجتماعه مع أئمة مساجد رام اهللا في مسجد جمال عبد الناصر في البيرة اليوم الثالثاء                  
، حيث أكد بـذلك علـى       "الوزارة لن تسمح ألي كان بالوقوف بالمسجد والحديث بما يشاء         إن  ): "26-4(

سلوك وزارته التي منعت الدروس والمواعظ الدينية التي كان يقوم بها دعاة ووعاظ في المساجد بـشكل                 
  .تطوعي

 26/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لطة الفلسطينيةتحّسن في محاربة الفساد في وزارات الس: تقرير .9
أكدت مؤسسة أهلية تعنى بمحاربة الفساد في األراضي الفلسطينية، أمـس، أن عـدداً مـن                : )أ.ب  .د  (

  .وزارات السلطة الفلسطينية سجلت تقدماً في مجال محاربة الفساد وتطوير خدماتها
للعـام  ” افحتـه الفـساد ومك “في تقريرها عن ) أمان(وقالت مؤسسة االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة    

هناك تطوراً في بعض اإلجراءات التـي اتخـذتها قطاعـات التعلـيم والـصحة والنقـل                 “ إن   2010،
  .”والمواصالت والمياه في مكافحة الفساد

تطور ملحوظ في   “في رام اهللا، وجود     ) أمان(وأبرز التقرير الذي عرض خالل المؤتمر السابع لمؤسسة         
ج بالنسبة إلى وزارة الصحة من خالل تقليـل فـرص الوسـاطة             قطاع تقديم الخدمات للعالج في الخار     

والمحسوبية للحصول على هذه الخدمة بااللتزام بتطبيق اإلجراءات المقرة وفـق األنظمـة والتعليمـات               
  .”المعمول بها في الوزارة

  22/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

   واضحة بشأن استئناف المفاوضاتعباسمواقف : عريقات .10
دكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مواقف الرئيس             أكد ال  :أريحا

محمود عباس واضحة ومحددة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات مـع الجانـب اإلسـرائيلي، وأن هـذه                 
االستيطان المواقف سلمت خطياً ألعضاء اللجنة الرباعية، وتتمثل بتنفيذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بوقف             

 العام  األميركيعريقات مع القنصل    . جاء ذلك أثناء لقاء د     .وبما يشمل القدس وقبول المرجعيات المحددة     
عريقات أن اللقاء األخير الـذي      .  اإلسرائيلية أوضح د   –دانيال روبنستين، وحول االتصاالت الفلسطينية      

ابع والعشرين من شهر أيلول الماضي      جمعه مع نظيره رئيس الوفد اإلسرائيلي اسحق مليخو كان في الر          
 السيناتور ميتشل، خالفاً لما تناقلته وسائل إعالم فـي الفتـرة            األميركيفي نيويورك وبحضور المبعوث     

 الفلسطينية وأشار عريقات أن هذه االتصاالت لم تنقطـع،          – األميركيةوعلى صعيد االتصاالت    . األخيرة
  .وتستمر وعلى مختلف المستويات

 27/4/2011جديدة، رام اهللا، الحياة ال
  

  السلطة تنوي تأسيس بنك مركزي وإصدار عملة قريبا:  الوزيرجهاد .11
كشف محافظ سلطة النقد في السلطة الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، النقاب عن نية السلطة : نابلس

  .إصدار عملة فلسطينية، وتأسيس بنك مركزي فلسطيني في الوقت القريب
ل ندوة له عقدتها كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس وقال الوزير خال

إن سلطة النقد ومنذ ثالث سنوات تعمل على وضع خطة تطور ) 26/4(في الضفة الغربية اليوم الثالثاء 
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مكاتب تعمل ولفت الوزير إلى أن السلطة أنشأت أربعة  .استراتيجي نحو التحول إلى بنك مركزي مستقل
وأشار إلى أن استقاللية البنك المركزي الفلسطيني القادم تعني أن لدى هذا البنك  .من أجل هذا الهدف

  .القدرة على إصدار عملة فلسطينية قوية
  27/4/2011قدس برس، 

  
  لبحث المصالحة الوطنيةفي القاهرة والزهار  وفد من حماس يضم أبو مرزوق .12

ل أمس الى القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب وص:  جيهان الحسيني-القاهرة 
السياسي موسى أبو مرزوق ويضم كالً من عضوي المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصرباالضافة 
الى القياديين محمود الذهار وخليل الحية الجراء محادثات مع المسؤولين المصريين خصوصاً في شأن 

  .المصالحة الفلسطينية
 ذكرت مصادر مصرية انه على رغم أن ،ن مدى امكان انجاز ملف المصالحة في الوقت الراهنوع

على اعتبار مصر » حماس«و» فتح«مصر هي التي ترعى ملف المصالحة، وفي ظل تمسك حركتي 
هي الدولة الراعية للحوار، إال ان القاهرة ترى ان انجاز المصالحة يتعلق بمدى استعداد وجاهزية 

 معاً لالنخراط في عملية المصالحة، الفتة إلى ان هذا يتطلب عدم فرض شروط من كال الجانبين
  .الجانبين، إضافة إلى توافر االرادة الحقيقية واالرادة من أجل التوصل إلى انجاز المصالحة
  27/4/2011الحياة، لندن، 

  
   القاهرة لبحث ملف شاليطفيوفد حماس ": معاريف" .13

 في ، ان وجود القياديين خليل الحية ونزار عبد اهللاةالعبري» معاريف«ع صحيفة موقذكر :  معا–رام اهللا 
، لفتح طريق جديدة امام مفاوضات جلعاد شاليط، النهما الحركة، يدلل على توجه وفد حماس الى القاهرة

  .كانا ضمن طاقم المفاوضات خالل المرحلة السابقة
 حركة حماس محمود الزهار سوف يلتقي بالمسؤولين واضاف الموقع ان الوفد الذي يترأسه القيادي في

في الحكومة المصرية لبحث العديد من المواضيع، حيث سيطلب الوفد فتح مكتب رسمي في القاهرة 
  .لحركة حماس باالضافة لبحث اليات لفك الحصار عن قطاع غزة ومواضيع اخرى

  27/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ة الثورة المصرية والدفاع عن نظام مبارك تتهم عباس بمعاداحماس .14
  سامي أبو زهري، المتحدث باسم.، عن دغزةمن  26/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشرت 
أن نسخة منه، " المركز الفلسطيني لإلعالم" حماس، اعتبر في تصريحٍ صحفي مكتوب تلقى حركة

مريكية خالل الثورة المصرية من عواقب تصريحات محمود عباس التي قال فيها إنه حذر اإلدارة األ
 .سقوط نظام مبارك، دليل على عدائه للثورة المصرية ودفاعه عن األنظمة الفاسدة حتى بعد سقوطها

 ".هذه التصريحات تمثل تدخالً سافرا في الشأن الداخلي إلحدى الدول العربية المؤازرة لقضيتنا: "وقال
ال تمثل إال شخصه وال تعبر "ضها لتصريحات عباس واعتبارها وأكد دعم حركته للثورة المصرية، ورف

  ".عن موقف الشعب الفلسطيني
نقال عن مراسلتها من غزة ريما زنادة، أن أبو  27/4/2011الشرق، الدوحة، من جهة أخرى ذكرت 

ركة االحتالل يهدف إلى تشجيع السلطة الفلسطينية لبذل المزيد من العمليات القمعية ضد حزهري قال إن 
  .حماس خاصة بعد فشل االستهدافات السابقة ضد الحركة من إسقاط أو إضعاف الحركة

تعقيباً على دعوة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي متان فلنائي، للسلطة إلى " الشرق"وقال أبو زهري لـ
وحول تأثير هذه  .، وتحجيم دورها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني"حماس"شن حرب على حركة 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     2128:         العدد       27/4/2011 االربعاء :التاريخ

هذه التصريحات ال عالقة لها بموضوع "التصريحات على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية أوضح قائالً 
المصالحة نظرا ألن موضوع المصالحة ال جديد فيه حيث إن ممارسات السلطة في رام اهللا على األرض 

  ".أخرت الفرصة في الحديث عن إتمام المصالحة
  

  صالحة  ينفي وجود وساطة أردنية للمالحية .15
 خليل الحية عضو .، أن درائد أبو جرادنقال عن مراسلها  27/4/2011الرسالة فلسطين، نشرت 

القيادة السياسية لحركة حماس نفى علمه بالمباحثات الجارية لفتح مكتب لحركة حماس في العاصمة 
  .المصرية القاهرة، مؤكدا أن مصر هي المرشح األول لحمل ملف المصالحة

ق باألنباء التي تتحدث عن فتح الورقة المصرية مجددا للمصالحة بين حركتي حماس وفتح، أما فيما يتعل
أوضح الحية أن حركته تحدثت عن رؤيتها من المصالحة، مشيرا إلى أنه ال بد من االعتماد على ما اتفق 

  .عليه سابقا
.. ى ما اعتمد عليه سابقاسنعتمد في اللقاءات القادمة عل(...) ما كان عالقا فهو مختلف عليه : "وتابع

  ".سواء الورقة المصرية أو غيرها
" حماس"وبخصوص ما كشفت عنه مصادر سياسية وإعالمية فلسطينية ومصرية متطابقة، أن حركة 

أنا شخصيا ال علم لي : "، قال الحية"فتح"و" حماس"تحفظت على وساطة تقدمت بها األردن للحوار بين 
  ."بوساطة أردنية في هذا الموضوع

وأكد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام السائدة في األراضي الفلسطينية، 
  ".بغض النظر عن الوسيط؛ ألن المهم لدينا تحقيق المصالحة"

" فتح"وأعرب الحية عن ترحيب حركته بأي وساطة عربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعيا حركة 
  .ة لموقف الشارع الفلسطيني المطالب بضرورة تحقيق المصالحةإلى اإلسراع لالستجاب

مصادر سياسية وإعالمية فلسطينية من القاهرة، أن مصادر   27/4/2011قدس برس،  وجاء في
ومصرية متطابقة كشفت النقاب عن أن حركة حماس تحفظت على وساطة تقدمت بها األردن للحوار بين 

  ".فتح"و" حماس"حركتي 
على " حماس"وطلبت االحتفاظ باسمها، أن تحفظ " قدس برس"لمصادر التي تحدثت لـوأوضحت هذه ا

في حين أنها تقيم " حماس"سببه أن األردن ال تقيم عالقات مع " فتح"الرعاية األردنية للحوار مع حركة 
، وهو ما يجعل الحياد أمرا صعبا، "فتح"في " حماس"ومع قيادات متشددة ضد " فتح"عالقات مع حركة 
قطعت شوطا كبيرا في أمر المصالحة في ظل رعاية النظام المصري البائد، " حماس"هذا فضال عن أن 

ظهرها للنظام المصري اليوم خصوصا وأنه يستجيب لكثير من " حماس"ومن غير المعقول أن تدير 
  .مطالبها، على حد تعبير المصدر

  
   تنفي تلقي الفصائل دعوة من مصر لبحث المصالحة الجهاد .16

نفى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني محمد الهندي أن : وكاالت – ماهر إبراهيم -زة غ
تكون القيادة المصرية الجديدة قد وجهت الدعوة ألي من قادة الفصائل الفلسطينية للحضور إلى القاهرة 

ية القاهرة أمس، وأوضح الهندي في تصريح له في العاصمة المصر .لبحث مسألة المصالحة الفلسطينية
أنه ال صحة لألنباء التي تحدثت عن أن األمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية رمضان شلح ونائبه زياد 
النخالة قاما بزيارة غير معلنة لمصر خالل األيام القليلة الماضية، وكذلك لما يقال عن وجود دعوة مماثلة 

  .سماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزةلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أو إ
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وفي ما يخص محادثات وفد الجهاد الفلسطيني مع المسؤولين المصريين أكد الهندي أن الحركة لم تتقدم 
بأي مطالب للقاهرة ولكنها عرضت أمام المسؤولين وجهة نظرها في مسألتي المصالحة والمشروع 

  .الوطني
  27/4/2011البيان، دبي، 

  
  الضفةهم أمن السلطة باعتقال اثنين من أنصارها في حماس تت .17

نسخة عنه، أن أجهزة أمن السلطة في " قدس برس"، في بيان صحفي تلقت حركة حماسأفادت : غزة
محافظة نابلس، أقدمت خالل األربع وعشرين ساعة الماضية على اعتقال بسام األغبر بعد استدعائه 

  .ي سجون السلطة، على خلفية انتمائه السياسيللمقابلة، وهو أسير محرر ومعتقل سابق ف
  27/4/2011قدس برس، 

  
  سوريااألوضاع في  أعضاء حكومته بأن يلزموا الصمت حيال يوصي نتنياهو .18

 اوصـى الـوزراء فـي       ]رئيس الوزراء االسرائيلي   [ان نتنياهو "بثت اذاعة الجيش االسرائيلي     : رام اهللا 
ولكن . شأن السوري، علما ان الغموض هو سيد الموقف هناك        حكومته ان يلزموا الصمت في ما يتعلق بال       

بعيدا عن الخط الرسمي، ثمة اصوات داخل النظام السياسي االسرائيلي تُعبر عن قلق من عدم االستقرار                
  ".في الدولة المجاورة

تتمحور المخاوف االسرائيلية على امكان لجوء الرئيس السوري بـشار االسـد الـى تـصدير                : "وقالت
وقد تكون  . ع في بالده الى اسرائيل، اي مواجهة اسرائيل نتيجة لحال يأس في اخماد نيران الثورة              الصرا

  ".المواجهة من طريق شن هجمات من غزة او من لبنان وبدعم ايراني
كما نقلت . إذا ما اتخذ األسد خطوة كهذه فإنها ستكون بمثابة االنتحار له       "ونقلت عن مصادر اسرائيلية انه      

ان سوريا حاليا تتجه نحو التغيير على المدى البعيد، وأن هذا           "ال في االحتياط إيال بن رئوفين       عن الجنر 
 الى جانب أصوات المتظاهرين التي تنادي بترتيب شؤونهم كما          –التغيير ليس في مصلحة إسرائيل ألنه       

 يمكـن القـول إن   حاليا ال: "وقال". يجب ـ تبرز نداءات تطالب األسد بإرسال قواته لمهاجمة إسرائيل 
فالجيش السوري مشغول في حماية     . الحدود اإلسرائيلية ستشهد تصعيدا من النظام السوري أو حزب اهللا         

  ". نظام الحكم
 27/4/2011، النهار، بيروت

  
   67تل أبيب معنّية ببقاء بشّار والوضع اليوم شبيه بعشية اندالع حرب الـ: إسرائيليون .19

العبرية، فـي عـددها الـصادر أمـس         ' يديعوت أحرونوت 'صحيفة  كشفت   : زهير أندراوس  - الناصرة
الثالثاء، النقاب عن أن مداوالت أمنية داخلية جرت في إسرائيل مؤخرا تخوفًا من سقوط نظام الـرئيس                 

 ،األسدبشار السوري.  
لـة  وأشار المحلل العسكري، إليكس فيشمان، الذي اعتمد على مصادر رفيعة في األجهزة األمنيـة بالدو              

العبرية، إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية تتعاطف مع عائلة األسد التي التزمت طوال السنين بتعهداتها وحتى               
أنها تحدثت عن سالم مع إسرائيل بشروطهم، وتابع قائالً، نقالً عن المصادر عينها، عندنا أيـضا تقـدر                  

ير خالل أسابيع أو شـهور، فالعائلـة        القيادة السياسية واألمنية أن النظام السوري بصورته الحالية سيتغ        
والنخب المحيطة باألسد أدركت أن الرجل ال يستوعب أين يعيش وأن أعراض مبارك أصـابت بـشار                 
األسد، وزعم أن إيران وحزب اهللا تمارسان ضغوطا عليه منذ أسابيع من أجل أن يستخدم يدا قوية لقمع                  

وهما إقامة نظام طوارئ عسكري يحكم سورية بيد        االحتجاجات، واعتبر فيشمان أن ثمة خيارين آخرين        
  .من حديد أو انهيار النظام بشكل كامل وربما يؤدي ذلك إلى حالة فوضى
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في نفس السياق، رأى البروفيسور إيتمار رابينوفيتش، السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليـات المتحـدة               
أن هناك تشابها كبيرا بين األحداث التـي أدت         األمريكية، والمختص في الشؤون السورية، أمس الثالثاء        

، وبين األحداث التي تعصف بسورية في هذه األيام، وقال          1967إلى اندالع حرب األيام الستة في العام        
إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندالع       ' يديعوت أحرونوت 'رابينوفيتش في مقال نشره أمس في صحيفة        

ز النظام السوري في هذه     عف النظام السوري في ذلك الحين، وهو ما يمي         كان ض  1967الحرب في العام    
  .األيام

  27/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  فتوى لمئات الحاخامات تحرم االنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة .20
ـ       )26/4(بعث مئات الحاخامات الصهاينة اليوم الثالثاء       : القدس المحتلة  وزراء ، برسالة إلـى رئـيس ال

الصهيوني بنيامين نتنياهو، تضمنت احتجاجا على تصريحاته األخيرة التي أبدى فيها استعداده لالنسحاب             
من مناطق محددة في الضفة الغربية المحتلة وإحالة السيطرة عليها إلى السلطة الفلـسطينية، واسـتئناف                

 التي وقعوا عليها، بفتوى توراتيـة       وأرفق نحو ثالثمائة وخمسين حاخاما، رسالة االحتجاج       .المفاوضات
، كون هذه األراضي التي يدور الحديث حولهـا هـي بمثابـة           "تحرم تسليم أراضٍ فلسطينية لغير اليهود     "
  ".حدود الدولة العبرية"

  26/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  2سالح البحرية اإلسرائيلي يستعد لمواجهة أسطول الحرية  .21
اسرائيلية عسكرية ان سالح البحرية االسرائيلي يعد العدة لمواجهة قافلة الـسفن            أعلنت مصادر   : القدس

وأوضـحت المـصادر لالذاعـة       .تنظيمها الى قطاع غزة   " I.H.H"الجديدة التي تنوي المنظمة التركية      
سالح البحرية ينوي اتباع اساليب مغايرة هذه المرة ووقف القافلة دون احداث اصـابات              "االسرائيلية ان   

يتم تأجيل ارسال هذه القافلة حتى منتـصف        "ونقلت عن مصدر سياسي اسرائيلي ترجيحه ان         ".االرواحب
  ".شهر حزيران القادم أي بعد االنتخابات المزمع اجراؤها في تركيا

 27/4/2011، األيام، رام اهللا
 

   يقوم بجولة أوروبية لصد االعتراف بالدولة الفلسطينيةنتنياهو .22
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سفره إلى باريس في األسـبوع المقبـل              أعلن مكتب : تل أبيب 

ليحاول إقناع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بالتراجع عن إعالنه نية االعتـراف بدولـة فلـسطينية                
وسيسبقه بزيارة إلى لندن للقاء نظيره البريطاني ديفيـد كـاميرون،           . 1967عاصمتها القدس في حدود     

يلحـق ضـررا    «وسيعتمد نتنياهو على الحجة بأن مثل هذا االعتراف         . ناعه بأن ال يحذو حذو فرنسا     وإق
القيادة الفلسطينية تركن إلى هذا االعتـراف       «، بدعوى أن    »بالجهود المبذولة الستئناف مفاوضات السالم    

يين من أن المـضي     وينوي نتنياهو تحذير األوروب    .»وتستغله لالمتناع عن العودة إلى طاولة المفاوضات      
  .يشجع الفلسطينيين على العودة إلى طريق اإلرهاب«قدما في االعتراف بالدولة 

  27/4/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  شارون اتصل بحسين سالم التمام صفقة الغاز بسبب قربه من مبارك :  إسرائيليةتقارير .23
ائيلي السابق، دفع أية رشاوى في صـفقة        نفى بنيامين بن إليعازر وزير البنية التحتية اإلسر       : محمد عطية 

تصدير الغاز المصري التي وقعها مع سامح فهمي وزير البترول السابق قبل سنوات، ووصـفها بأنهـا                 
  ".شائعات ومزاعم مضحكة"
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اإلخبارية اإلسرائيلية، عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بصفقة تصدير الغـاز،           " ذا ماركر "وكشفت صحيفة   
  .برز في هذه الصفقة هو يوسي ميمان رجل األعمال اإلسرائيليموضحة أن الرجل األ

 تحدث آرييل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيل آنذاك من الياخت الخاص بميمان مجريا             2003ففي عام   
مكالمة هاتفية مع حسين سالم رجل األعمال المصري ذي النفوذ الواسع، والذي كان الوحيد القادر علـى                 

فقة المتجمد بفضل عالقاته وقربه من النظام المصري الحاكم وقتها، وبـاألخص            إذابة جليد مشروع الص   
  . عالقته مع مبارك ويده اليمنى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة حينها

 27/4/2011، المصريون، القاهرة
  

   استيطانية جديدة في القدس وحدة 800 .24
أن وزارته شرعت في إعداد مخطط لبناء حي جديد كشف وزير اإلسكان الصهيوني أرييل أتياس : القدس
  . وحدة سكنية جنوب مستوطنة جيفعات زئيف شمال مدينة القدس800يضم 

وذكرت حركة السالم اآلن اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني أن عمدة مستوطنة جيفعات زئيف تلقى 
  .رسالة من الوزير أتياس بهذا المعنى
ا المشروع الجديد قد خُصصت من قبل لسكان مستوطنة عوفرا وكانت األرض التي سيقام عليه

ووفقا لتقرير بثته إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، فإن وزارة  .الستخدامها في األغراض الزراعية
  .اإلسكان رصدت بالفعل المال الالزم إلعداد المخطط الذي يقتضي موافقة وزير الدفاع عليه

 أن هذه هي الخطوة األولى في مسار طويل قد يستغرق - اإلنترنتفي موقعها على -وأضافت الحركة 
واعتبرت الحركة  .سنوات قبل أن يحصل المشروع على كل الموافقات ومن ثم الشروع في أعمال البناء

  .المشروع الجديد دليال آخر على نوايا الحكومة اإلسرائيلية الحالية
 الهدف منه من ناحية أن يربط بين مدينة القدس ووصفت حركة السالم اآلن المخطط بأنه إستراتيجي،

ومستوطنة جيفعات زئيف، ومن ناحية أخرى أن يكون بمثابة حاجز بين التجمعات السكانية الفلسطينية 
  .بجنوب غرب مدينة رام اهللا ومركز الدولة الفلسطينية المحتمل قيامها في القدس الشرقية ورام اهللا

  27/4/2011الرسالة فلسطين، 
   

     مسعورة على المناهج الفلسطينية في مدارس القدس  تشن حرباً"سرائيلإ" .25
على ضوء الحملة والهجمة المسعورة التي تشنها بلدية االحتالل في القدس ودائرة : القدس المحتلة

معارفها على قطاع التعليم في المدينة المحتلة، والمتمثلة مؤخراً بمحاولة التدخل السافر في المناهج 
نية المطبقة في المدارس األهلية المقدسية، فقد أصدر االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطي

باالضافة الى الهجمة والحرب على المنهاج الفلسطيني المطبق في «الفلسطينيين في القدس بياناً جاء فيه 
حاد في الغرف المدارس المقدسية، فإن القطاع التعليمي في القدس يعيش أوضاعاً كارثية حيث النقص ال

 طالب خارج إطار 5500 غرفة صفية، ووجود ما يقارب 1000الصفية والذي يصل إلى أكثر من 
العملية التعليمية وبدون مقاعد دراسية، كما وتعاني مدارس القدس بشكل عام من تردي في البنية التحتية 

عليمي وخاصة في المواضيع وبالذات مدارس األوقاف، يضاف لذلك فإنها تعاني من النقص في الكادر الت
الرئيسية كالعلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية، نتيجة لسياسة اإلغالق وانتقال المعلمين إلى مدارس 

  .البلدية
أما المدارس األهلية فهي تعاني من النقص في الموازنات الالزمة لتغطية مصاريفها مما «وقال اإلئتالف 

 من بلدية القدس، في ظل غياب الدعم الفلسطيني والعربي يضطرها لتغطية ذلك بالحصول على دعم
وأيضاً فإن المدارس الحكومية التي تشرف عليها بلدية القدس ودائرة معارفها تفتقر الى .واالسالمي

 التربوي الحقيقي، وفي ظل النقص الحاد في األبنية والغرف اإلشرافالكوادر اإلدارية والتعليمية وغياب 
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. في المرحلة الثانوية % 50التسرب في تلك المدارس مرتفعة وتصل الى ما يقارب فإن نسبة  الصفية،
ولفت الى انه بالرغم من القيود المفروضة على التعليم في القدس من قبل سلطات االحتالل، إال انها في 
إطار حربها الشاملة على المدينة المقدسة بهدف أسرلتها وتهويدها، قامت بسلسلة من اإلجراءات 

الخطوات بغرض أسرلة هذا القطاع، وتجهيل أبناء شعبنا الطلبة المقدسيين واستهداف وعهيم وهويتهم و
وعلى هذا الصعيد قامت بلدية االحتالل ودائرة معارفها بسلسلة من  وثقافتهم وذاكرتهم وتاريخهم،

عها من التزود  أصدرت تعليماتها إلى المدارس األهلية بالقدس، تمن7/3/2011بتاريخ : الخطوات منها
 جهة فلسطينية وان الجهة الوحيدة المخولة بتزويد الكتب هي أيةبالمواد التعليمية والكتب المدرسية من 

 المناهج التعليمية وتغييرها، وشطب إقرار الحق في االحتاللهذا بدوره يعطي بلدية . بلدية القدس
  .وفرض ما تشاء

  27/4/2011الدستور، عمان،  
  

    الثانوية48مدارس الـ إلزامياً في "الهولوكوست"فرض ت" إسرائيل" .26
، )الهولوكوست(” المحرقة اليهودية“ألول مرة منذ قيام الكيان الصهيوني، سيصبح موضوع : أ ف ب

  .48ـإلزامياً ضمن امتحان مادة التاريخ لطالب الثانوية العامة الفلسطينيين في مناطق ال
 وزارة المعارف أصدرت تعليماتها بأن يتضمن امتحان الصهيونية، أمس، أن” معاريف“وذكرت صحيفة 

ثالثة أسئلة إلزامية، األول حول أحداث القرن ” إسرائيل“مادة التاريخ للثانوية العامة للطالب العرب في 
كارثة “، والثالث ”في العصر الحديث حتى الهولوكوست” إسرائيل“تاريخ شعب “العشرين، والثاني 

لقد كان السؤال الكبير هل نلزم “وأضافت الصحيفة . ”1945 1933ت الشعب اليهودي بين السنوا
  .”التالميذ العرب بتعلم موضوع الهولوكوست أم ال؟

أن “وتابعت . ”لم تتدخل في السابق في إلزام تدريس هذا الموضوع“وأضافت أن وزارة المعارف 
. ” اد أخرى، على المحرقةاستطالعات في المدارس العربية، بينت أن الطالب العرب يفضلون تعلم مو

وأضافت أن ما أثر في جعل دراسة موضوع المحرقة إلزامياً هو استطالع آخر أجرته جامعة حيفا 
% 40 .5 وصل إلى نحو ،48ـارتفاع نسبة نكران حدوث الهولوكوست بين فلسطينيي ال“مؤخراً وبين 

  .”2006عن عام % 12أي بزيادة نسبتها 
  27/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
     يواصل حصار القدس لليوم الخامس على التوالياالحتالل .27

 مفترقا للطرق في شمال 13أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس :  جمال جمال– القدس المحتلة
 حاجزا عسكريا إسرائيل في عمق الضفة الغربية وذلك 13الضفة الغربية وعرقلت حركة السير على 

هذه المداخل الشمالي لبلدة عزون في محافظة قلقيلية، وعزلتها عن بحجة االسباب األمنية، من بين 
  .محيطها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها

فيما شددت قوات االحتالل من محاصرة بيت لحم وشمال وجنوب محافظة الخليل وفي شمال مدينة رام 
 حاجزاً في مختلف 498فع عددها الى نحو اهللا وضعت المزيد من الحواجز العسكرية اإلسرائيلية ليرت

فيما تعاني مدينة القدس المحتلة . ارجاء الضفة الغربية تسيطر بشكل كامل على حركة البضائع واالفراد
من حصار مطبق ولليوم الخامس في ظل انتشار مكثف لقوات االحتالل اإلسرائيلي على ابواب البلدة 

ربية، وتعزيز االجراءات على ابواب المسجد األقصى المبارك القديمة وعلى مداخل القدس مع الضفة الغ
حيث حاولت مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحامه من ابواب االسباط والمجلس وباب القطانين إال 

  .ان حراس المسجد تصدوا لهم
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 المبارك واشارت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الى ان عدد الذين اقتحموا المسجد األقصى
 اجنبي من بينهم تسعة من المستوطنين 846دون تنسيق وتحت حماية الجيش اإلسرائيلية امس بلغ 

  .المتطرفين اقتحموا االقصى بحراسة قوات خاصة وافراد من شركة االحتالل
  27/4/2011الدستور، عمان، 

  
   يحرم ذوي األسرى في طولكرم من زيارة أبنائهماالحتالل .28

سير في طولكرم أن سلطات االحتالل قامت بإرجاع حافلتين كانتا متوجهتين لسجن بين نادي األ: غزة
وأخرى متوجهة لسجن ريمون رغم وجود تصاريح السفر الخاصة » شطه«مجدو وحافلة متوجهة لسجن 

وقالت مدير نادي األسير في طولكرم حليمة ارميالت إن سياسة الحرمان التي تتبعها إسرائيل  .بالزيارة
ائنا في السجون تهدف إلى أضعاف الروح المعنوية لديهم وإحباطهم، مشيرة إلى أن االحتالل لن بحق أبن

  . ينجح في تحقيق أهدافه
  27/4/2011البيان، دبي، 

  
  االنقسام الفلسطيني خلق بيئة جديدة للفساد: تقرير .29

ار الصراع على ذكر تقرير لمؤسسة فلسطينية غير حكومية تعنى بمكافحة الفساد أن استمر: رام اهللا
  .»خلق مجاال جديدا للفساد«السلطة واالنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

إضافة إلى ما أفرزه االنقسام والصراع على السلطة من تعطيل «: وقالت مؤسسة أمان للنزاهة والمساءلة
مجلس التشريعي، فقد نشأت لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والهيئات المحلية، واستمرار تعطيل عمل ال

ظاهرة التعيين والفصل من الوظيفة العمومية على أساس االنتماء السياسي، وغير ذلك من المظاهر التي 
  .»تتعلق بتصفية الحسابات في مجاالت كثيرة، يمكن وصفها بأنها فساد سياسي

والشركات األجنبية استمرت الساحة الفلسطينية مجاال رحبا لعمل بعض المؤسسات «: وتابع التقرير
، »في حال خروج البعض منها عن األصول القانونية.. والدولية في ظل ضعف الرقابة على عملها

وحسب التقرير، الذي عرضت ملخصا له رئيسة مجلس إدارة . حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية
لقليلة الماضية أشارت إلى المؤسسة حنان عشراوي، فإن التقارير التي جمعتها المؤسسة خالل األعوام ا

تردد وضعف اإلرادة السياسية للمسؤولين في تبني مكافحة شاملة وجادة ومحاسبة فعالة لكبار «
  .»الفاسدين

على الرغم من القبول المبدئي بأهمية وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد وإصدار «: وجاء في التقرير
  .»تبني العمل بموجب هذه الخطة حتى هذه اللحظةقرار رسمي بتشكيل فريق وطني لذلك، فإنه لم يتم 

دور فاعل في مكافحة الفساد «إن الفصائل الفلسطينية أيضا لم تقم بـ: وقالت المؤسسة في تقريرها
وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، من حيث إجراء انتخابات دورية لهيئاتها ونشر التقارير عن واقعها 

  .»المالي
لم «:  في األراضي الفلسطينية، وجاء في التقرير"الموظف الوهمي"تمرار ظاهرة ولفت التقرير إلى اس

 في متابعة عدد من األشخاص غير المحصور عددهم 2010يتم تبني سياسة حكومية حازمة وشاملة عام 
  .»مسجلين على فاتورة وقائمة الوظيفة العامة، وهم موجودون عمليا خارج إطار الخدمة

في األداء الحكومي في الضفة الغربية، » تطور ملحوظ« أمان في تقريرها إلى وفي حين أشارت مؤسسة
! ال تتعاون مع أمان«إن حركة حماس في غزة : فيما يخص الشفافية في نشر المعلومات، قالت المؤسسة

  .»وتجعل من الصعوبة بمكان إعداد تقرير موضوعي وكامل
  27/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   بعزم االحتالل خفض صوت األذان صبري ينددعكرمة .30
 العليا بمحاوالت تدخل سلطات االحتالل اإلسالميةندد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة : القدس المحتلة

إن األذان من الناحية : وقال الشيخ صبري في تصريحٍ له .لخفض صوت األذان في مدينة القدس المحتلة
را بالصالة وال يجوز التدخل في الشؤون الدينية، وهو يرفع الدينية جزء من العبادة، ويتصل اتصاال مباش

  .في مدينة القدس وفلسطين منذ خمسة عشر قرنًا
  26/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حاكم معاقا فلسطينيا بتهمة محاولة طعن اسرائيلياالحتالل ي .31

سرائيلية اصدرت قبل أيام اوضحت مصادر حقوقية فلسطينية بأن المحكمة اإل : وليد عوض-رام اهللا 
 8(من الخليل جنوب الضفة الغربية لمدة )  عاما32( نور الدين محمد عاشور  المعاقحكما بسجن الشاب

  .على خلفية تهمة متعلقة بمحاولة طعن إسرائيلي) شهور
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أحمد البيتاوي في بيانٍ للمؤسسة أنه عند 
زيارة محامي التضامن الدولي لألسير عاشور الموجود في سجن مستشفى الرملة، واالطالع على حالته 

  .الصحية تبين أن األسير معاق حركيا ويعاني من شلل في يديه ورجليه، وال يقوى على اإلمساك بقلم
  27/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ي رأس العوجا  ف تحمل اسم اريغوني يشرعون ببناء مدرسةمتضامنون .32

وضع مواطنون فلسطينيون ومتضامنون دوليون، حجر األساس لبناء مدرسة بمنطقة رأس العوجا : جنين
فيتوريو "في األغوار الجنوبية المحتلة، حملت اسم المتضامن اإليطالي الذي قتل في غزة قبل أسابيع 

   ".أريغوني
 مواطنًا 70إن أكثر من ": "ني لإلعالممراسل المركز الفلسطي"وقال فلسطينيون من رأس العوجا لـ
 طالبا وطالبة من منطقة رأس 70، ليدعموا حق أكثر من "فيتوريو"ومتضامنًا دوليا شرعوا ببناء مدرسة 

أن المدرسة غير ممولة من أي جهة رسمية، كما أنها قيد اإلنشاء بجهود "، مضيفين "العوجا بالتعليم
أنه سيتم بناء المدرسة "وأضافوا  ".عم حق األطفال في التعليموأيدي متطوعين فلسطينيين ودوليين لد

  . اعتمادا على البيئة المحيطة من القش والطين
  26/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "قضية حماس"فرج عن متهمين بـيأمن الدولة : األردن .33

على خلفية إدانتهما من )  ت سنوا3( ثابت أبو الحاج وسليم الحوساني مدة عقوبتهما .دأنهى المحكومان 
 فيما سيتم اإلفراج يوم األربعاء عن 2008في ” قضية حماس”قبل محكمة أمن الدولة فيما عرف بـ

إن كال من الدكتور أبو ” لعمان نت“وقال المحامي علي صالح العرموطي  . المحكوم الدكتور عزام جابر
  .سجن سواقة  حيث انتهت مدة  محكوميتهماالحاج  والحوساني تم  اإلفراج عنهما ليلة االثنين  من 

وأضاف المحامي العرموطي أن الدكتور عزام جابر والذي يقضي عقوبته في بسجن الجويدة، سيبقى إلى 
  .يوم األربعاء 

وأشارت الئحة الدعوى بحق كل من ثابت أبو الحاج، وسليم الحوساني، وعزام جابر، ومحمد الخوجة، 
تهمين قاموا بتصوير موقع السفارة اإلسرائيلية في عمان، ومواقع وطالب حسن صالح، إلى أن الم

  .عسكرية أردنية، إضافة لمواقع تجارية بهدف تنفيذ هجمات، وهو ما نفته حركة حماس في حينه
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الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية “ووجه المدعي العام العسكري للمتهمين تهمتي 
  .يازة سالح ناري من دون ترخيص قانونيحرصا على سالمة الدولة، وح

  27/4/2011السبيل، عمان، 
  

    غزةلتسير قافلة مساعدات " الخيرية الهاشمية" .34
سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية امس قافلة مساعدات جديدة الى االهل في قطاع :  بترا–عمان 

  . الثانيغزة محملة بطرود غذائية، بناء على توجيهات جاللة الملك عبداهللا
  27/4/2011الدستور، عمان، 

  
   تطلق فعاليات يوم األسير في سجون االحتالل"حريات المهندسين" .35

أطلقت لجنة الحريات في نقابة المهندسين امس الثالثاء، فعالياتها الخاصة بإحياء يوم :  بترا–عمان 
ضية انسانية يجب على األسير في سجون اإلحتالل االسرائيلي بالتاكيد على ان قضية االسرى هي ق

  .المجتمع الدولي التحرك النصافهم
وقال نقيب المهندسين المهندس عبداهللا عبيدات في حفل افتتاح الفعاليات التي تقام في مجمع النقابات 
المهنية بمشاركة منظمات حقوقية وهيئات معنية بالدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون اإلحتالل 

د من األسرى المحررين من سجون اإلحتالل، أن قضية األسرى في سجون الصهيوني إضافة إلى عد
االحتالل قضية إنسانية يجب على المجتمع الدولي التحرك فيها لتحقيق العدالة بحق هؤالء األسرى الذي 
ال ذنب لهم إال الدفاع عن كرامتهم وأرضهم أمام آالت البطش واإلرهاب الصهيوني التي تستبيح األرض 

  .واإلنسان
  27/4/2011الرأي، عمان، 

  
   من األردن لمحاولة انتزاع دورها في ملف المصالحة الفلسطينية غاضبةمصر ": المصريون" .36

تلوح في األفق نذر بوادر أزمة في العالقات المصرية األردنية، نتيجة مضي األردن              :كتب أحمد عثمان  
عاية جوالت المصالحة مـع حركـة   استعدادها لر" حماس"دون إجراء أي تنسيق مع مصر بإبالغ حركة   

  .، بعد تعثر المساعي المصرية لتحقيق طفرة في هذا الملف خالل السنوات الماضية"فتح"
، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تداعيات الزيارة التي قام بها لألردن عضو             "المصريون"وذكرت مصادر لـ    

ئيس المخابرات العامة األردنية الفريق     محمد نصر والتي التقى خاللها ر     " حماس"مكتب السياسي لحركة    
  .2006محمد الرقاد، وهو أرفع اتصال تم بين الطرفين منذ عام 

وأفادت أن القاهرة تلقت بغضب شديد هذا األمر، وجرى النظر إليه في الدوائر الدبلوماسية المصرية بأنه                
 مـصر، خاصـة وأن      ، الذي ترعاه  "حماس"و" فتح"جاء بتحريض من واشنطن لسحب ملف الحوار بين         

اإلدارة األمريكية ال تبدي ارتياحا لعدة متغيرات في السياسة المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين مـن                
  .يناير

القاهرة خالل الساعات الماضية رسالة مفادها عدم قبولهـا بـأي           " حماس"في اإلطار ذاته، أبلغت حركة      
  .ر تولي مصر القيام بدور الوساطةشكل من اإلشكال االنتقاص من الدور المصري، واستمرا

  27/4/2011، المصريون، القاهرة
  

  األقصىالمسجد القرضاوي يدعو إلى تحرك عاجل لنصرة القدس و .37
وجه العالمة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية نداء إلى األمة العربية               

ضية القدس بكل الوسائل المتاحـة، كـل مـن موقعـه            واإلسالمية دعا فيه إلى التحرك العاجل لنصرة ق       
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النداء يأتي عشية انتهاء االحتفاالت بعيد الفصح اليهودي، الذي استمر من االثنـين فـي               . وبحسب قدرته 
، وقد رافق االحتفاالت هذا العام عدة اقتحامات للمـسجد          25/4/2011 حتى يوم أمس في      18/4/2011

  . بلة على المنطقة الحرجية في باحات المسجداألقصى المبارك شهد إحداها إلقاء قن
وقد ألقى النداء الضوء على التطورات الخطيرة وغير المسبوقة في مشروع تهويد القدس من انتهاكـات                
واعتداءات في أحياء مدينة القدس كما هو الحال في حي الشيخ جراح وضاحية سلوان، ومـن تكثيـف                  

 وحـدة   1500حتالل منذ مطلع العام بناء ما يزيـد عـن           لالستيطان في المدينة حيث أقرت سلطات اال      
استيطانية، ومن اقتحامات شبه يومية للمسجد األقصى بموافقة ورعاية برلمان االحـتالل الـذي ينتظـر                

  .اللحظة السياسية المالئمة لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود
 والمنظمات المعنية إلى تحمـل المـسؤولية   ودعا القرضاوي الثوار في األمة العربية والمثقفين والقيادات     

الشرعية واألخالقية والتاريخية تجاه القدس، وإلى االلتفات لقضية القدس وتفويت الفرصة على االحتالل             
ـ    ، وإرسال رسالة له بأن التغيير في المنطقة يصب في صالح مدينـة             "عاصمة يهودية "بحسم مصيرها  ك

  .   صالح مشروعه االستيطاني الغريب عن المنطقة وأهلهاالقدس وأهلها الصامدين ال في
 26/4/2011الثالثاء ، مؤسسة القدس الدولية

 
  "إسرائيل"ن يفجرون أنبوب الغاز الذي يصل إلى ومسلح: مصر .38

قالت مصادر أمنية مصرية، صباح اليوم األربعاء، إن مسلحين فجروا أنبوب الغاز الذي يوصل الغـاز                
  .، وأدى االنفجار إلى اشتعال النيران في المكان ووقف تدفق الغاز"إسرائيل"إلى 

وأشـارت المـصادر    ". عصابة مسلحة وغير معروفة هاجمت أنبوب الغاز      "وقال المسؤول المصري إن     
ذاتها إلى أنه تم إغالق مصادر الغاز األساسية لألنبوب، وأنه يجري العمل على إخماد الحريـق الهائـل                  

 مخصص أساسا لشركة الكهربـاء،      "إسرائيل" الغاز المصري الذي يصل       حيث أن  .الذي شب في المكان   
  .من توليد الكهرباء للمستهلك اإلسرائيلي يتم بواسطة الغاز المصري% 45حيث أن 

يذكر أن مصر تزود الغاز إلسرائيل واألردن وسورية، إال أن االتفاقيات مختلف عليها بسبب سعر الغاز                
 إسرائيل، وتجري محاكمة وزير الطاقة السابق سامح فهمي وستة مسؤولين           المنخفض الذي تحصل عليه   

 مليـون   714آخرين بسبب صفقات الغاز مع إسرائيل التي أدت إلى خسائر مصرية تصل إلـى نحـو                 
  .دوالر

 27/4/2011، 48موقع عرب
 

  "2أسطول الحرية " من التعرض لـ"إسرائيل"تركيا تحذر  .39
ية تركيا أحمد داود أوغلـو االحـتالل الـصهيوني مـن التعـرض              حذَّر وزير خارج  : لندن /بولنإسط
، الذي سيتجه نحو قطاع غزة نهاية الشهر القادم، داعيا االحتالل إلى عدم العـودة               "2أسطول الحرية   "لـ

  .، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى أتراك"مرمرة"للعمل الذي أقدمت عليه قبل عام عند اقتحام سفينة 
فقد جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي الثالثاء       " يديعوت أحرونوت "قع صحيفة   وبحسب ما نشر مو   

الحصار المفروض على قطاع غـزة      "؛ حيث أكد أن     "سيدني موننيغ هرالد  "للصحيفة االسترالية   ) 26-4(
  ."، وبعد البحث مع األمم المتحدة، تبين أنه ينافي القوانين الدولية"إسرائيل"مسؤولية 

سـوف تـشارك فـي      " مرمرة"التركية بولنت يلدريم أكد أن سفينة        " IHH" ئيس منظمة   يشار إلى أن ر   
وهذا ما دفع االحتالل للتحرك والطلـب مـن         "األسطول الذي سيتجه إلى قطاع غزة نهاية الشهر القادم،          

.. دول االتحاد االوروبي والواليات المتحدة وكذلك األمم المتحدة بالعمل على منع انطالق هذا األسـطول              
من تركيا منع انطالق األسطول من موانئها، وهذا ما رفـضه وزيـر الخارجيـة         " إسرائيل"كذلك طلبت   
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تركيا لن تقوم بمنع إبحار السفن من موانئها، ولكنها سوف تقوم           "التركي عبر تصريحاته اليوم، مؤكدا أن       
  ".بتحذير المتضامنين من إمكانية وجود خطر في الرحلة

 26/4/2011، عالمالمركز الفلسطيني لإل
  

   تذبح السودان بسكين دارفور"إسرائيل: "الحكومة السودانية .40
حذر أمين أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني أزهري التجاني من مخطـط            :  عماد حسن  -الخرطوم  

ـ        ” ذبح السودان ”يسعى لما سماه ب   ” إسرائيلي“ ي د الـذ  بعد نهاية الفترة االنتقالية عبر إقامة اإلقليم الواح
لدينا معلومات موثقة أن دوائر صهيونية تسعى لجرجرتنا حتى يـوم           “وقال  . تطالب به الحركات لدارفور   

نحن لن ننتظر حتـى يـوم       “وأضاف  . ” يوليو المقبل موعد نهاية الفترة االنتقالية وإعالن دولة الجنوب         9
  .”ذبحنا وسنجري االستفتاء

 27/4/2011، الخليج، الشارقة
 

   تجهز مركزاً صحياً لالجئين للفلسطينيين بمحافظة جرش األردنية"سانيةمؤسسة خليفة اإلن" .41
تقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية بتجهيز مركز صحي خيري في مخيم سوف                : وام

لالجئين الفلسطينيين في محافظة جرش األردنية، وذلك بالتعاون مع فرع جمعيـة المركـز اإلسـالمي                
يضم المركز الصحي عيادتي أطفال ونسائية مجهزتين بمعـدات وأجهـزة طبيـة             ، و مخيمالخيرية في ال  

  . حديثة، كما سيتم دعم المركز بمختبر للتحاليل الطبية
وتهدف المؤسسة من خالل دعمها الصحي إلى تحقيق أهدافها اإلنسانية في مساعدة أهالي المناطق األشد               

ين في مختلف أماكن وجودها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب         احتياجاً، خاصة مخيمات الالجئين الفلسطيني    
  . السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهللا

 27/4/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   "إسرائيل"أوباما طلب من أردوغان تحسين العالقات مع : "يديعوت" .42
أن الرئيس األمريكى باراك أوباما أجرى      اإلسرائيلية  " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

اتصاال هاتفيا برئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان، أعرب فيه عن أمله بأن يجد حالً لألزمـة                 
 فرصة لتحسين العالقات بينهما من أجل اسـتقرار         يبين تل أبيب وأنقرة، مشدداً على أن يجد الطرفان أ         

  . المنطقة
27/4/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  من البنك الدولي لبناء المؤسسات في األراضي الفلسطينيةمنحة  مليون دوالر 75 .43

 على تقـديم    ، أمس ،صادق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي      :  عبد الرؤوف أرناؤوط     -القدس  
تماني  دعماً لموارد الصندوق االئ    ، مليون دوالر  75توصية لمجلس المحافظين بتحويل مبلغ فائض قيمته        

 لبناء المؤسسات وخلـق الفـرص االقتـصادية فـي األراضـي             ،الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة    
  .الفلسطينية

 منـذ العـام     ،المساندة التي قدمها البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غـزة         " أنلى  إشار البنك الدولي    أو
ة إلقامة دولة فلسطينية في      ركزت على مساعدة األجهزة المحلية على بناء المؤسسات الضروري         ،1993

  ".المستقبل
27/4/2011، األيام، رام اهللا  
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   اعتقال آالف الفلسطينيين "إسرائيل"مواصلة تستنكر " لجنة الصداقة والتضامن السريالنكية" .44
 في إطار إحياء يوم األسير      الشعب الفلسطيني أصدرت لجنة الصداقة والتضامن السريالنكية مع       : رام اهللا 

بياناً استنكرت فيه مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي في اعتقال آالف الفلسطينيين العـزل،             الفلسطيني،  
  .وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لإلفراج عن كافة المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

27/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   في غزة أو لبنان لتحسين وضع األسد في سورياتل أبيب تتوجس من مواجهة: محللون إسرائيليون .45
عبر محللون وخبراء إسرائيليون عن توجس من احتمال أن تدفع سوريا وإيران باتجـاه              : القدس المحتلة 

مواجهة في غزة أو لبنان مع إسرائيل لكي تحسن وضع الرئيس بشار األسد الذي يواجه احتجاجات فـي                  
لون انتقادات شديدة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما واتهمـوه          بالده قد تؤدي إلى سقوطه، ووجه المحل      

  .بعدم معرفة كيفية مواجهة التطورات بالشرق األوسط
وأشار أستاذ تاريخ الشرق األوسط في جامعة تل أبيب، السفير اإلسرائيلي السابق في واشنطن، رئـيس                

 سياقات أساسـية    6ينوفيتش إلى وجود    طاقم المفاوضات في المحادثات مع سوريا البروفيسور إيتمار راب        
  .قد تنعكس على إسرائيل، لناحيتي السلب واإليجاب، بسبب األزمة في سوريا

أن أحد هذه السياقات هو انعـدام االسـتقرار فـي           ) يديعوت أحرونوت (وكتب في مقال نشرته صحيفة      
  ".لى أزمة إقليميةأزمة متواصلة قد تؤدي إلى إضعاف سوريا لكنها قد تؤدي أيضا إ"المنطقة وأن 

أزمة في لبنان   ) افتعال(ال ينبغي استبعاد إمكانية أن يقرر األسد وشركاؤه في طهران أن تؤدي             "وأضاف  
  ".أو غزة إلى تحسين وضعهم في سوريا

لكن في سياق ثان اعتبر رابينوفيتش أن من شأن إضعاف سوريا أو سقوط نظام األسد أن يكون له تأثير                   
سيشكل ذلك تعويضا معينا على الضرر الـذي لحـق بإسـرائيل       "نه في هذه الحالة     كبير على المنطقة وأ   

  ".جراء تغير التوجهات المصرية
الرئيس التونـسي زيـن     (مبارك و ) الرئيس المصري حسني  (فيما كان سقوط    "ورأى في سياق ثالث أنه      

 ألن سوريا تشكل    "بن علي في مصلحة طهران فإن ضعف األسد سيشكل ربحا صافيا إلسرائيل            )العابدين
  .جسرا بالنسبة إليران إلى لبنان وغزة والبحر األبيض المتوسط

ويتعلق السياق الرابع وفقا لرابينوفيتش بالبديل لنظام األسد ورأى أن الغموض هو سيد الموقف في هـذه                 
ـ                 سلمين الناحية وأن المعارضة المدنية ليست متبلورة وال مستعدة إلقامة نظام بديل كما أن اإلخـوان الم

إال أنهم لم يصحوا بعد من الضربة التي نزلت علـيهم فـي             "ورغم أنهم القوة المنظمة األكبر في سورية        
  .في إشارة إلى أحداث حماة" سنوات الثمانين

وانتقد رابينوفيتش اإلدارة األمريكية في السياق الخامس، وقال أن وزيرة الخارجية األمريكيـة هـيالري               
ورأى أن لهـذا    " مصلح"مارس الماضي على أنه     /  عشية خطابه في نهاية آذار     كلينتون تعاملت مع األسد   

التعامل المستغرب يوجد سبب واحد وهو أن اإلدارة األميركية ال تريد تغيير النظام في دمشق، لكن فـي                  
حال ارتكاب النظام مجازر فإن أمريكا ستواجه صعوبة في تفسير عدم تدخلها بعد أن تدخلت فـي ليبيـا                   

  ".دوافع إنسانية"ا من انطالق
واستبعد رابينوفيتش أن ينفذ األسد إصالحات من أجل إرضاء المعارضة ألن قسما مـن قـادة النظـام                  
يعارض ذلك بشدة بينما ترى المعارضة أي تنازل على أنه مؤشر على ضعف ولـذلك فإنهـا ستـصعد                   

  .مطالبها
ت في الواليات المتحدة وأوروبا تقـول إن        ويتعلق السياق السادس بالتسوية ولفت الكاتب إلى تعالي أصوا        

 عربية، لكنه أكد على أن الموقف اإلسرائيلي معاكس تمامـا           -هذا هو الوقت لدفع عملية سالم إسرائيلية        
  ".لحكام مترنحين"وتدعي أنه ال يوجد منطق بمنح تنازالت وإعفاءات 
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مع األسد الذي يقاتل من أجـل       واضح أن هذا ليس الوقت الستئناف المحادثات        "لكن رابينوفيتش أضاف    
حياته السياسية، لكن هذه ساعة مناسبة جدا الستئناف قناة اتصال معه إذ أن الحـديث بالنـسبة لألسـد                   
والطائفة العلوية ال يدور عن البقاء السياسي فقط وإنما إسقاط النظام قد يؤدي إلى سفك دماء واسع جـدا                   

  ".مع النظامتجري األغلبية السنية من خالله حسابا طويال 
يوجد بجعبة إسرائيل ما يمكن أن تطرحه في هذا الـسياق، وال يـدور الحـديث عـن                  "وخلص إلى أنه    

  ".محادثات معلنة وإنما الحديث يدور عن أجندة متعددة االحتماالت
ألكس فيـشمان بـأن مـسؤولين فـي اإلدارة     ) يديعوت أحرونوت(ومن جانبه أفاد المحلل العسكري في      

ا أن جهات في القيادة السورية بدأت تتحدث في األيام األخيرة عن اسـتبدال األسـد وأن                 األمريكية ذكرو 
المرشح األبرز لخالفته هو زوج شقيقته آصف شوكت الذي تولى منصب رئيس المخـابرات الـسورية                
بينما المرشح من عائلة األسد هو شقيق الرئيس ماهر األسد الذي يقود وحدتي القوات الخاصة المؤلفتين                

  .من جنود علويين يعتبرون القوة األساسية لحماية النظام
فـإن القيـادة   "ورأى فيشمان أنه في حال لم يخرج األسد منتصرا بصورة واضحة في المعركة الحاليـة              

العلوية سوف تستبدله وستدخل سوريا في مرحلة شبه مرحلية مثلما هو الحال في مصر، أي حكم انتقالي                 
  ". إرضاء الجماهير وتنفيذ إصالحات أو انتخاباتضعيف سيفعل كل شيء من أجل

لكن فيشمان نقل عن مداوالت أمنية داخلية جرت في إسرائيل مؤخرا تخوفا من سـقوط نظـام األسـد،                   
المؤسسة اإلسرائيلية تتعاطف مع عائلة األسد التي التزمت طوال السنين بتعهداتها وحتى            "وأشار إلى أن    

  ".بشروطهمأنها تحدثت عن سالم مع إسرائيل 
على الرغم من صعوبة الفراق من حذاء بيتي قديم لكن عندنا أيضا تقدر القيـادة الـسياسية                "وأضاف إنه   

فالعائلة والنخب المحيطـة  ... واألمنية أن النظام السوري بصورته الحالية سيتغير خالل أسابيع أو شهور        
أصابت بشار األسد، واإليـرانيين     ' أعراض مبارك 'باألسد أدركت أن الرجل ال يستوعب أين يعيش وأن          

  ".وحزب اهللا يمارسون ضغوطا عليه منذ أسابيع من أجل أن يستخدم يدا قوية
واعتبر فيشمان أن ثمة خيارين آخرين وهما إقامة نظام طوارئ عسكري يحكم سوريا بيد من حديـد أو                  

  .انهيار النظام بشكل كامل وربما يؤدي ذلك إلى حالة فوضى
ـ  وانتقد فيشمان ما   لالتحاد األوروبي تجاه سوريا ولفت إلى أن االختالف فـي          " السياسة المنافقة " وصفه ب

أن سوريا ال تؤثر على االقتصاد األوروبيين       "التعامل مع ليبيا وسوريا وعدم التدخل في حالة األخيرة هو           
يا مشكلة حقـوق    بينما ليبيا تعني النفط والخوف من غرق أوروبا بالالجئين، ولهذا يرى األوروبيون بليب            

  ".إنسان وال ترى ذلك في سوريا
فـي  " يتلعثم"أن أوباما   ) إسرائيل اليوم (بدوره اعتبر الصحافي بوعاز بيسموط في مقال نشره في صحيفة           

  .في تعامله مع إيران وكوريا الشمالية" تلعثم"تعامله مع سوريا مثلما 
جهة ثانية يتوقع من نظـام بربـري،        من جهة هو يطالب بتصفية زعيم عربي، القذافي، ومن          "وأضاف  

سوريا، أن ينفذ إصالحات، وعلينا أن نأمل بأال ندفع ثمن هذا السياسة غير الواضحة في الـيمن مـثال،                   
  ".حيث يكمن تنظيم القاعدة هناك

  27/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  تعفن تاريخي وصدأ سياسي..  تتفكك"سرائيلإ: "صحف عبرية .46
يوجد نمو، االنتخابات تجرى بين     . االقتصاد في وضع جيد   . تؤدي مهامها كيفما اتفق   تجاه الخارج الدولة    

، توجد حكومة وتوجد معارضـة، يوجـد رئـيس          )بشكل عام ليس في موعدها االصلي     (الحين واالخر   
  .تحت السطح، نتفكك. ولكن كل هذا ظاهرا فقط. وزراء، وكأن به كذلك وجهاز االمن يواصل التعاظم
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الحكم المركزي مـشلول، الجهـاز      . السيادة االسرائيلية من نظرة عليا، يالحظ هذه المسيرة       كل من يتابع    
مأمور شـؤون   . الحكومي عالق، عملية اتخاذ القرارات متعذرة، وحتى بعد ان تتخذ، فان أحدا ال يطبقها             

ما كنا لننجح   عشية الفصح قال اننا     ' معاريف'الموظفين في الدولة السابق شموئيل هولندر، في مقابلة مع          
اليوم في أن نقيم المشروع القطري او نستوعب موجات الهجرة الهائلة التي انصبت على شواطىء الدولة               

الحواجز المختلفة، التي في االيام االولى للدولة ما كان لها وجود، اصـبحت             . هولندر محق . في الماضي 
ر الـذاتي، يـسيطر عليهـا موظفـون،         الدولة تدار بقوة القـصو    . في العقد االخير غير قابلة لالجتياز     

في هذه االيام ال ملكا فـي       . بيروقراطيون، مراجعون من وزارة المالية، محاسبون ومستشارون قانونيون       
رئيس الوزراء هو كيـان     . ال تفكير استراتيجيا، ال خطط مرتبة، ال رؤيا وال قدرة على التنفيذ           . اسرائيل

ئيس الوزراء الحالي ارادة او قدرة على قيـادة رجالـه، او            ولما كان ليس لر   . افتراضي كل هدفه البقاء   
اتخاذ أي قرارات ذات مغزى، او عرض خطة مرتبة على الجمهور، يطرح السؤال لماذا يستثمر طاقات                

  .ماذا يحققه لنفسه، او يحققه لنا، من كل هذا. هائلة بهذا القدر للحفاظ على كرسيه
يدور الحـديث عـن   .  نتنياهو هو المسؤول عن هذا الوضع     وال يزال، محظور أن ننسى ان ليس بنيامين       

تعفن تاريخي، صدأ سياسي متواصل منذ عقود من الزمان، ولكن نتنياهو هو الذي فوت الفرصة لتغييـر               
هذه الفرصة كانت لمرة واحدة ولعلها لن تعود، وهو ال يزال يواصـل             . النقاذ الدولة من المتاهة   . الوضع

مذبح المهترىء، ليكسب المزيد من الوقت، ليصل، كيفما اتفق الى االنتخابـات            التمسك بكل قوته بقرني ال    
مـع شـاس، او علـى       ' الحلف التاريخي 'المهم ان يحافظ على     . التالية ويبدأ كل الالشيء هذا منذ البداية      

  .ميزان الرعب مع ليبرمان
  يتعفنون في مياه ضحلة

ول مرة في سلسلة مقاالت حول الحاجـة        عندما خرجت ال  . رئيس وزراء في اسرائيل هو شخص مشلول      
لتغيير طريقة الحكم، بعد حرب لبنان الثانية، ادعى بعض من زمالئي بانه ال يوجد أي مانع من الطريقة                  

ومـن  . االسرائيلية والدليل هو أن لرئيس الوزراء قوة مطلقة ربما اكثر مما لزعماء آخرين في الغـرب               
  .ناحية ما فقد كانوا محقين

. ايهود اولمرت اثبت هذا مرتين    . ، يمكن لرئيس وزراء في اسرائيل ان ينطلق بسهولة جمة         للحرب، مثال 
في كـل مـا يتعلـق       ). وحسن أن هكذا  (بل انه لم يحتج الى قرار للخروج لشن الحرب، ببساطة خرج            

بالسياسة الخارجية ايضا وادارة الشؤون السرية فانه مستقل وصاحب سيادة أكثر مـن معظـم زعمـاء                 
. مع اتخاذ القرارات الالزمة لبناء مستقبلنا هنا      . المشكلة هي في االدارة الجارية، اليومية، للدولة      . الغرب

تنزلق بـسرعة الـى     . وهنا، نحن عالقون وذلك الن دولة اسرائيل، بالطريقة الحالية، غير قابلة لالدارة           
ونحن منـذ   . ف نحو الشاطىء  الديمقراطية االسرائيلية تشبه الحوت الضخم، المعقد، الذي ينجر       . الفوضى

  .االن نتعفن في المياه الضحلة، في وضع يكاد يكون ال مرد له
المبدأ االساس للديمقراطية البرلمانية، والتي هي طريقة الحكم عندنا، هو فكرة ناجعـة وجيـدة، ولكـن                 

عـاظم  الكنيست تتفكك الى عناصر اولية، احزاب قطاعيـة تت        . صيغتنا االسرائيلية هي مصيبة متدحرجة    
وتحظى بنفوذ اكبر ببضعة اضعاف من وزنها بين السكان، الجميع يبتزون الجميع ويهـددون الجميـع،                
رئيس الوزراء يناور بين كل هذه االضطرارات وغير قادر على ان يضع على الطاولة اجندة مرتبـة او        

 ان يجد نفسه فـي      دون) أتذكرون ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضار؟      (أن يتخذ قرارا بسيطا     
 نيـسان   1تصوروا أن يأخذ بنيامين نتنياهو فـي        . خطر وجودي من جانب قسم من شركائه االئتالفيين       

 المفاتيح الربع سنوات كاملة من الحكم وانه يمكن اسقاطه فقط فـي ظـروف خاصـة،                 2009) ابريل(
 الكنيست هـذا العـدد      تصوروا اال يكون في   . باغلبية خاصة، برعاية منظومة توازنات وكوابح متطورة      

تصوروا أن يكون بوسع رئيس الوزراء ان يحدد هدفا وان يـسعى اليـه دون أن                . الكبير من االحزاب  
ما كان يحتاج الـى أن      . يخاف من اليمين، يرتعد من اليسار ويغمز، في نفس الوقت، في كل االتجاهات            
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ا كان يحتاج لرشوة الجميع كـل        وزيرا لشؤون الالشيء، ما كان يحتاج لتسعة نواب وزراء، م          30يعين  
، كان يمكنه أن يعين في مناصب الوزراء مهنيين خبراء، وليس سياسـيين     'لتعزيز االئتالف 'الوقت وذلك   

كان يمكنه، على االقل بين الحين واالخر، ان        . معنيين يتنافسون فيما بينهم على ما يخافه رئيس الوزراء        
  .يقول الحقيقة للشعب

 لحظة معينة لحزب ما، لسياسي ذي نزعة قوة، لمجموعة متمردين ان يـسقطوا              حقيقة أنه يمكن في كل    
بشكل عام تـضيع    . ما ال يفعله في اشهر حكمه االولى لن يفعله ابدا         . رئيس الوزراء، تجعله رهينة خالدا    

هذه االشهر على مناورات عابثة وعلى اضغاث احالم، الى ان يتبين بان الوقت حان لالنتقال الى وضع                 
فـي  . اء ويبدأون باحصاء االيدي في كل صباح، ويتخلون عن عمل شيء ذي مغزى كي ال يسقطوا               البق

هذه االثناء، الى هذا الفراغ تجتذب البيروقراطية، تجتذب محافل من خارج الحكم، تجتـذب المؤسـسة                
في واقع االمر   كل هؤالء يديرون دولتنا اليوم بالتوازي، فيما انهم         . القانونية وينحشر ايضا موظفو المالية    

يضغطون على دواسة الوقود حتى النهاية في ظل الغيار العادم، ويمنعون من أي كان اتخـاذ أي قـرار                   
خشية أن تخرب محكمة العدل العليا، او جمعية جماهيرية تبحث عـن العنـاوين الرئيـسة، او تحقيـق                   

في مهـدها، وربمـا     شرطي، او محاسب نشط جدا او مستشار قانوني متشدد جدا، كل المخططات وهي              
  .ايضا الحياة السياسية لمن وضعها

  كل شيء يخضع لحسم المحكمة العليا
الوحيدة التي تتعاظم باسـتمرار هـي       . منذ قيام الدولة توجد السلطات المختلفة فيها في حركة متعارضة         

ة االقـوى فـي     الثورة الدستورية التي قام بها هارون باراك جعلت المحكمة العليا الهيئ          . السلطة القضائية 
كل شيء قابل للحسم القضائي، كل شيء قابل لحسم المحكمة العليا،           . الدولة، الكيان الذي يدير كل االمور     

  .'اختبار المحكمة العليا'كل خطوة سلطوية يجب أن تأخذ بالحسبان 
 للقـضاة،   هذه الثورة جعلت اسرائيل دولة قانون ذاع صيتها، ولكن قوتها، مبالغتها والشهية المعافاة جدا             

خطوات سلطوية تتأخر الشهر، واحيانا لسنين، انتظارا لما يخرج عن أفواه المحكمة            . جعلتها ثورة هدامة  
إذ في المعركة الحقيقية مـن      . هذه القوة مسكرة، بل ومكذبة    . حتى االمور غير القانونية ترفع اليها     . العليا

ثقة الجمهـور   . اسفل لم يشهد له مثيل    صورة الجهاز القضائي توجد في درك       . شأن القضاة ان يخسروا   
وخيرا يفعل قضاة محكمـة العـدل       . يبدو أنها ابتلعت اكثر مما يمكنها أن تهضمه       . تجاهها تهبط بسرعة  

مؤسستهم هامة جدا، واسرائيل ال يمكنها أن تسمح لنفسها بمشاهدة          . العليا اذا فهموا ذلك قبل فوات االوان      
  .انهيارها

الكنيست ال تزال هي صاحبة السيادة، ولكن مكانة النائـب          . تحافظ على مكانتها  السلطة التشريعية بالكاد    
اليوم متفرغ سياسي متوسط من فرع حزبي بعيد يرى نفسه فاشـال اذا لـم               . االسرائيلي في أسفل الدرك   

نائب بسيط في الكنيست؟ هذا لم يعـد  . يصل في منتصف واليته االولى الى مكانة نائب وزير على االقل         
  .هذا غير مثير لالهتمام. هذا صغير عليه. ا لهمناسب

قدرة المنتخبين على   .  ال توجد سلطة تنفيذية    2011في اسرائيل   . السلطة التنفيذية هي القصة البائسة حقا     
الحكومة تضخمت، سمنت، الوزراء يحتشدون حول طاولة الحكومة الهائلـة،          . التنفيذ تقترب من الصفر   

 الفاخرة ويتمتعون بالمكاتب المعززة وبجيش من الحـراس الـذين ال            وهم يتحركون في سيارات االودي    
ولكن في النهاية الصغر مرجعية في وزارة المالية توجد قوة أكبر من الوزير المتوسط فـي                . داعي لهم 
  ).يشذ في ذلك وزيرا الدفاع والمالية(اسرائيل 

  هذا مصيري لنا
هـذا  . هـذه حاجـة وجوديـة     . ال بديل آخر  . تغيرطريقة الحكم في اسرائيل يجب ان ت      . ما العمل؟ نغير  

يمكنه أن يوحد معظم القوى الصهيونية      . يمكن لهذا ان يكون اجندته    . القصور موضوع امام بوابة نتنياهو    
  السوية في الكنيست وفي الجمهور، ويسير
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نظـر،  لكن بيبي جبان، قـصير ال     . في هذه الخطوة بكل القوة، وهذا يمنحه والية اخرى بل والمجد ايضا           
فضل القيام بمناورات سياسية عابثة، وضع خططا امنية عابثة، بناء جبال وتالل من الخطابـات               . واهن

مستقبل دولة اسرائيل، قدرتها على الحكم، قدرتها علـى         . وعبور الوالية بسالسة بين التحقيقات الصحفية     
  .ادارة نفسها، وادارة خطواتها ال يبدو أنها تعنيه حقا، وكم هي خسارة

  24/4/2011عاريف م
  27/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  لماذا يجب أن تُسقط منظمة التحرير؟ .47

  وائل أبو هالل
نُجلد كل يوم، صباح مساء بسياط تخوفنا من االقتراب أو المـساس بتابوهـات مقدسـة، فـي القـضية           

ها كفـرا بالقـضية     ويعتبر المساس ب  . الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية على رأس هذه المقدسات       
  .وخيانة للشعب وتفريطا بالوطن وتدميراً إلنجازاته الثورية

أقنعونا زوراً وبهتاناً بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهـذا يعنـي أنّهـا                 
 أن  -وهذا يعني فـي مـا يعنـي         . الوحيدة صاحبة الحق في الحل والفصل في شؤون الشعب واألرض         

قياداتها هم رموز وقيادات الشعب الفلسطيني وأولي أمره، الذين يجب أن يسمع لهم ويطـيعهم               رموزها و 
  .حتى لوجلدوا ظهره بالسياط

) مثال(بوضوح أكثر إذا كانت المنظمة ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني فإن المدعو ياسر عبد ربه                
نـاء الجليـل والمثلـث والخليـل وغـزة          هو من ينطق باسم الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني أب         

فهو ينطق باسم رائد صالح وعطا اهللا حنا وعكرمة صبري وحامد البيتاوي، وكـذلك أحمـد                ... ونابلس
ياسين وأبو علي مصطفى وخليل الوزير في قبورهم، وتميم البرغوثي وخالد مشعل وعريب الرنتـاوي               

ميمي في زنازينهم، بل إنه ينطق باسم خالي        في مهاجرهم، وفخري البرغوثي ويحيى السنوار وأحالم الت       
  سياسي هذا؟' قرف' نابلس فأي -في غور عقربا ' أبو غسان ' التسعيني 

هل من المعقول أن يستمر هذا الشعب الحر األبي الثائر مخدوعاً بهذه الشعوذة ومسكوناً بهذه التعويـذة؟                 
ية واإلسالمية وأحرار العالم معه ـ لقرن   واألمة العرب-هل من المعقول أن تقزم تضحيات هذا الشعب 

  الذي يتهاوى يوما بعد يوم؟' اإلنجاز'من الزمن بهذا 
التي فُِطر عليها هذا الشعب، ويناقض مخزون الوعي السياسي         ' الفطرة الثورية 'ال يمكن أبداً، فهذا يخالف      

العربية المقهورة على األنظمة    المد الثوري التي تجتاح الشعوب      ' حالة'وفوق ذلك هو يعاكس     . الهائل لديه 
أوليست المنظمة واحدة من هذه األنظمة الفاسدة التي ينادي عشرات الماليين           . القمعية التي حكمتها عقودا   

ديمقراطي صالح ثوري رشيد ال يأتيه الباطل من بين يدي ياسر عبد ربـه وال               ' نظام'بإسقاطها؟ أم أنها    
ف هذا الشعب ماهية المنظمة المقدسة هذه التـي يـدعي           من خلف صائب عريقات؟ آن اآلوان لكي يعر       

آباؤها تمثيله، وأي أوانٍ أفضل من زمان الثورة والحرية وعصر الثوار واألحرار ليفيق الـشعب مـن                  
والتلبس الذي وقع عليه؟ فالمنظمة التي كان يمكن أن يرتضيها الشعب الفلسطيني ممثال ليـست               ' الرصد'

  :كيان ياسر عبد ربه شيء آخر' حقيقة'الشعب الفلسطيني شيء و' حلم'مة هي الموجودة اليوم، المنظ
يعبر عن روح قومية تجتـاح الـشعوب        ' ميثاق قومي ' كان لها    1964فمنظمة الشقيري التي أنشئت عام      

' التنـازالت 'العربية التي جرح كرامتها احتالل جزء من فلسطين، لكن هذا الميثاق كان أول ما طالته يد                 
، 1968، وذلك في دورة المجلس الوطني الرابعة عـام          'الميثاق الوطني ' 'فتحاوية'فأصبح بقدرة   الثورية؛  

الفصائلية أساسا لتشكيل المجلس الوطني، األمر الـذي        ) المحاصصة(وفي ذلك المجلس أقرت آفة الكوتا       
نظمة في فتح   على المجلس في دورته الخامسة مباشرة، ومن تلك اللحظة تماهت الم          ' فتح'أدى إلى سيطرة    

فخسرنا الكيان الرسمي الذي يريد تمثيل الشعب الفلسطيني، وخسرنا فتح الفصيل الثائر الذي يريد تحرير               
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' خرافـة 'نعم كانت خسارة الشعب الفلسطيني مضاعفة ألن نخبه بدأت تحاول تجربة            . األرض الفلسطينية 
  ).آمل أال يعيد التاريخ نفسه. (ةفخسرنا الثورة وخسرنا الدول' الدولة'و' الثورة'المزاوجة بين 

الجديـدة  ' تركيبتهـا 'و' بثقافتها'بدأت زاوية االنحراف من تلك الحظة المشؤومة، إذ سيطر على المنظمة            
وسـقف النظـام العربـي      ) الثوري(والسعي لتقليص المسافة بين سقفها السياسي       ' الدولة'هاجس منطق   

ل ذلك يكون ثمنا معقوال لقبولها من قبل هـذا النظـام          ، لع 242الذي يعترف بالقرار    ) التسووي(الرسمي  
بقبول برنامج النقاط العشر السيء الصيت      ) الثوري(وتوج هذا الحراك    . ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني   

، ليعقد بعدها بأربعة أشهر فقط مؤتمر القمة        1974يونيو  /في دورة المجلس الوطني الثانية عشرة حزيران      
  . ليكافئ المنظمة باعترافه بها ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني1974أكتوبر /ولالعربية في تشرين اال

طلّقوا الثورة طالقا ال رجعة فيه، ما عدا        ' الثوريين'هنا تغلّب منطق الدولة على الثورة، وأعتقد جازما أن          
 لبث أن عـاد      ما - أي اليسار    -لكنه  ' بأنها نظام رسمي مفرط   'فلول اليسار الذين وصفوا المنظمة آنذاك       

ووافـق علـى    ' بجبهة الرفض 'في دورة المجلس الوطني الرابعة عشرة، وفض ما سمي          ' الحظيرة'إلى  
برنامج سياسي أكثر تنازال من برنامج النقاط العشر، الغريب أن هذه الفلول تتباكى اليوم على هذا النظام                 

  .المفرط، وتهاجم من يعتبره مفرطاً
 منطقياً الى مزيد من التنازالت؛ فتوقّع المنظمة اتفاقيةً مع األردن في            -تاج  الذي يح ' الدولة'يستمر منطق   

 -ضمن وفد فلـسطيني    ) عفوا من كان عدواً   ( لحضور أي عملية تفاوض مع العدو        1985فبراير  / شباط
ويـأتي  . للمنظمة) ربما ثوريا لمن ال زال يعتقد بمنطق الثورة       (أردني مشترك، وعد ذلك إنجازا سياسيا       

 في الجزائر ليكرس المسار التنازلي الذي بدأ قبل عشرين عامـاً فـيعلن              1988تماع المجلس الوطني    اج
، 'المنظمـة 'في ظـل    ' الفلسطينية'للدولة  ' تحرير'مصفقين لما حققوه من     ' الثوار'الدولة الفلسطينية ليقف    

  .مسكين بهاما زالوا يخدرون الشعب ال' ثورية'ويبيتون عقودهم التالية على أكبر خدعة 
األولى ومستهترا بها، ليقطف ثمارها فـي       ' الشعبية'يمضي مسلسل التنازالت مستغال إنجازات االنتفاضة       

مدريد وأوسلو وكامب ديفيد وغير ذلك من مسميات أصبح من الصعب حفظها لكثرتها، وتغيب المنظمة                
؛ إلى أن   )عفوا الوطنية (لفلسطينية  ا' السلطة'لتحل محلها   ' السياسية'عن الساحة   ' الثوري'ردحا من الزمن    

الميثاق الوطني الـذي    ) أو يلغي (يأتي يوم مشؤوم فيتذكرها الثوريون فيستدعون مجلسها الوطني ليعدل          
، فيجتمع في غزة أكثر من ألف شخص لم يعرف منهم من            )رضينا بالهم والهم ما رضي فينا     (كان قومياً   

لقهوة من الكورس الذي طلب منه التـصفيق؛ فيقـرر          هو العضو من المرافق من الحارس من صباب ا        
  . تشكل روح هذا الميثاق30 مادة من أصل 27تعديل 

الحبيسة في مقاطعة رام اهللا أو معابر غزة        ' السلطة'حتى استدعي من جديد كيان      ' الكرنفال'وما أن انتهى    
صى، وبرز على الـساحة  لتقود شؤون الشعب في أرقى مراحله الثورية ضد االحتالل خالل انتفاضة األق       

في هـذه القيـادة العتيـدة أن        ' عضو'بديال عن اللجنة التنفيذية، وأتحدى أي       ' القيادة الفلسطينية 'مصطلح  
لهـذا الـشعب    ' قادة'يحصي ويبرر من هم أعضاء هذه القيادة؟ أو كيف ولماذا وعلى أي أساس أصبحوا               

  .المقهور من عدوه والمخدوع من نخبه
 وقبلها المجالس المحليـة     2006السلطة حتى فازت حماس في انتخابات       ' قمقم'بة في   وبقيت المنظمة مغي  

، فأصبحت هي المسيطرة على هذه السلطة؛ عندها سِحبت ورقة المنظمة من األدراج التي بقيـت                2005
؛ إذ أن مـن     'السلطة'فيها سنوات، وأصبحت هي من جديد صاحبة القرار الفلسطيني وهي المسؤولة عن             

 السلطة استولى على المنظمة وتذكّر أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهذا يعني ببساطة              خرج من 
أينما تكون يكون التمثيل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، سواء كانوا في المنظمة            ' مجموعة'أن هناك   

 الفنـادق، وسـواء     أو السلطة أو غزة أو رام اهللا أو أريحا أو تونس أو بيروت أو في الطائرات أو فـي                  
احنـا ممثلـوك    ': حاربوا أم ثاروا أم هادنوا سواء عاشوا أم ماتوا لسان حالهم يقول للشعب كل الـشعب               

  .'غصبا عن الخلّفوك
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دخلت الفصائل ماراثونات من الحوارات حول مفردات الشأن الداخلي، وأهمها المنظمة، وانساقت حماس             
 عدا المماطلـة والتهـرب مـن    -، إال أن شيئا مهما     'ما'وراء هذه الحوارات أمال منها أن يحصل شيء         

للشعب الفلسطيني بحشر حماس في السلطة الجديدة       ' الممثلون الحقيقيون ' لم يتم، ولم يكتف      -االستحقاقات  
وقـضموا  ' زنقة زنقة ودار دار   'في غزة خلف معبر رفح وحاصروها       ' زنقوها'واالستئثار بالمنظمة، بل    

رضينا فـي الهـم     ': رام اهللا وأعطوها بردا وسالما للدكتور فياض ومرة أخرى        ' المزعومة'من سلطتها   
  'والهم ما رضي فينا

: بعد هذا السياق الممل والمحزن والمخزي في المسار السياسي فقط؛ أستحلف كل منصف في هذا العالم               
 شـعب كهـذا     هل ما زالت المنظمة العتيدة ممثال شرعيا ووحيدا لشعب ثائر حر يرزح تحت االحتالل؟             

  يشهد العالم بعزته وكرامته وصموده هل يكافأ بقيادة كهذه؟
إن المسار التنازلي الذي امتد أكثر من أربعين عاما في ظل ما يسمى بالمنظمة يفـرض علـى الـشعب                    

الـشعب يريـد إسـقاط      ': الفلسطيني الثائر أن يقوم في كل ميادين التحرير في الوطن والشتات ويصرخ           
  .'المنظمة
  .كاية التمثيل الحقيقي للشعب فلها حديث آخرأما ح

  27/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  دور حماس في وقف حراك اإلخوان .48
  شاكر الجوهري

تستوجب أوالً انجاز مصالحة بين األردن وحركـة        , "حماس"و  " فتح"المبادرة األردنية لمصالحة حركتي     
  ".حماس"

, "فـتح "وعرض وساطة اردنية مـع      , اإلسالمية في دمشق  لكن اإلتصال المباشر مع قادة حركة المقاومة        
  :يعني
من حيث انتهت اإلتصاالت بين الجـانبين       " حماس"أن األردن يريد أن ينطلق في عالقته مع حركة          : أوالًً

بموجبها لجميـع   " حماس"والتي استجابت   , 2006بعيد ظهور نتائج اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة        
وعـدم التـدخل فـي      , فك العالقة التنظيمية مع جماعة اإلخوان المسلمين في األردن        (الشروط األردنية   

الموافقة على قرار فك اإلرتباط القانوني واإلداري مع الـضفة          , رفض مؤامرة التوطين  , شؤون الجماعة 
  ).الغربية
  .اعي األردنيةموافقة على المس" فتح"وأن , "حماس"سبق اإلتصال مع , "فتح"أن اتصاالً مع حركة : ثانياً

ويوجه دعوة لوفد يمثل الحركة ليزور      , بعد كل هذا الوقت   , "حماس"أن يبادر األمن األردني لإلتصال مع       
وستوافق على استئناف العالقة مـع      , ستقبل الدعوة , "حماس"يعني تشكل قناعة مسبقة بأن حركة       , عمان

بعـد  , ن تلك الخطوة في حينـه     وغض النظر عن تراجع األردن ع     , 2006األردن على قاعدة تفاهمات     
  .اإلستجابة لكل طلباته

  : هذه القناعة تأسست على
, 1999اغسطس  / واغالق مكاتبها في األردن في آب     , الثابت منذ ابعاد قادتها   " حماس"موقف حركة   : أوالً

جـه  والقائم على عدم اغالق الباب فـي و       .. بعد بضعة أشهر من تولي الملك عبد اهللا الثاني مقاليد الحكم          
  .عالقة ظلت مطلوبة مع األردن

وخصوصاً منـذ انطـالق   , استشعار الظروف الصعبة التي تمر بها قيادة حركة المقاومة اإلسالمية : ثانياً
  .حركة اإلحتجاجات الشعبية في سوريا

غير أنه ال   , صحيح أن جماعة اإلخوان المسلمين السوريين تمثل مكوناً رئيساً في الحراك الشعبي الحالي            
  :من أن تؤخذ بعين اإلعتبار ثالثة عوامل رئيسةبد 
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  .ـ احتمال اخفاق الحراك الشعبي في تحقيق هدفه المتمثل في اسقاط النظام القائم في سوريا1
في حال نجاح الحراك الشعبي في      , ـ أن اإلخوان المسلمين قد ال يكونوا مؤثرين على القرار السوري          2

  .تشكيل نظام حكم بديل في سوريا
, ذلـك أنـه  ..! واإلخوان المسلمين السوريين ليست على خير ما يرام    " حماس"العالقة بين حركة    ـ أن   3

كلمـا  , انحازت إلى النظام القائم برئاسة الرئيس بشار األسـد        , في دمشق " حماس"ومنذ أن استقرت قيادة     
حين , لته أخيراً وهذا ما فع  . وبين جماعة اإلخوان المسلمين السورية    , وجدت نفسها مضطرة لإلختيار بينه    

  .أعلنت انحيازها الصريح للرئيس السوري
إلى نقل مقر اقامتها إلى واحد مـن       " حماس"قد يدفع قيادة حركة     , أن قيام نظام حكم بديل في سوريا      : ثالثاً

  ).ايران أو قطر, لبنان(ثالث دول 
  .مضطرة لمجاراة السياسات اإليرانية" حماس"في الحالتين األولين ستكون 

وهو خيار سبقت تجربته علـى      , فستجعل هذه القيادة بعيدة عن األراضي الفلسطينية      , قامة في قطر  أما اإل 
  .1999من األردن سنة " حماس"فور خروج قادة , كل حال
لم تنعكس على تشكيلة نظـام      , أن المشاركة الفعالة لجماعة اإلخوان المسلمين في الثورة المصرية        : رابعاً

  .  الذي لم تتبلور صيغته النهائية بعد,الحكم الجديد في القاهرة
قلب موازين التفاؤل الحمساوي بإنتـصار الثـورة الـشعبية          , إن الحراك الشعبي السوري   , بجملة واحدة 
  ..!المصرية

وانطلـق حراكهـا   , التي تتهدد الحسابات الحمـساوية " الخربطة"بل هذه , عمان ادركت اهمية هذا التغير   
  :يضاف لها, ية من هذه القراءةبإتجاه حركة المقاومة اإلسالم

قد يؤدي إلى رفع سـقف مطالـب        , أن انتظار تشكيل الصيغة النهائية لنظام الحكم البديل في مصر         : أوالً
  ".حماس"وشروط 

التـي يبـدو أن ادارة الـرئيس        , في التسوية النهائية للقضية الفلسطينية    " حماس"ضرورة مشاركة   : ثانياً
  :وذلك لألسباب التالية, لى انجازهااألميركي باراك اوباما تعمل ع

  .وغير مهددة في ديمومتها واستمراريتها, ـ كي تكون التسوية المرتقبة ثابتة1
من شأنه أن يقلل من حجم التنازالت       " فتح"في صناعة التسوية إلى جانب حركة       " حماس"ـ إن مشاركة    2

  . التسوية النهائية للقضية الفلسطينيةبما يحصن أيضاً, التي يمكن أن يقدمها الجانب الفلسطيني إلسرائيل
في التسوية من شأنه أن يثير اإلطمئنان لدى األردن لجهة عدم التفريط بحـق              " حماس"أن مشاركة   : ثالثاً

  .وعدم التفكير في حل على حساب األردن, العودة لالجئين الفلسطينيين
   :يجدر التوقف أمام حقيقتين بالغتي األهمية, إلى جانب كل ما سبق

يعطي حركة المقاومة اإلسالمية فـسحة      " حماس"أن التباطؤ في التحرك األردني بإتجاه       : الحقيقة األولى 
مع مالحظـة أن اإلخـوان      , زمنية لإلستفادة من انظمة الحكم البديلة المنتظرة في عدد من الدول العربية           

, سـوريا , مـصر , تونس, اليبي, المسلمين مكون رئيس للثورات والحراكات الشعبية في كل من الجزائر         
  ..اليمن

  .وال أحد يدرك مسبقاً أين يمكن أن يقف قطار التغيير العربي بحمولته اإلسالمية
ترفع شـعاراً  , باإلنخراط في جبهة عربية ـ اسالمية عريضة " حماس"قد يغري , اإلنتظار في ضوء ذلك

على نحو من شـأنه أن      , ق ذلك وسط تشكك اردني في امكانية تحقي     , من طراز ازالة اسرائيل من الوجود     
  :يضع األردن أمام احتمال التعرض للخطرين التاليين

, بما يفتح البطن اإلسرائيلي إلبتالع األردن     , ـ خلق ظروف تؤدي إلى إلغاء معاهدة السالم مع اسرائيل         1
  .في خطوة أخرى على طريق انجاز مشروع اسرائيل الكبرى



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2128:         العدد       27/4/2011 االربعاء :التاريخ

كي ال يضطر األردن لـدفع فـاتورة   , ـ اسالمي عريضأو مع محور عربي  , ـ التعامل مع تحالف2
  ..!توسعة المواجهة العربية اإلسالمية مع اسرائيل

وجماعـة اإلخـوان    " حماس"الذي لطالما رفضه األردن الرسمي بين حركة        , أن التزاوج : الحقيقة الثانية 
, مطالـب باإلصـالح   مؤهل اآلن لوقف مشاركة اخوان األردن في الحراك الشعبي ال         , المسلمين األردنية 

  ..!ووضع حد لتطوراته الالحقة
وتوقف الحراك  , "حماس"ال توجد أية معلومات تؤكد وجود عالقة بين اإلتصال األردني بحركة            , ومع هذا 

للعاصـمة  " حمـاس "بالتزامن مع زيارة محمد نصر عضو المكتب السياسي لحركة          , الشعبي في األردن  
  .تنفي ذلكوإن كان ال يتوفر معلومات , األردنية

أن يوقف اإلخوان المسلمون حراكهم اإلصالحي في األردن، يرى مراقبون أن ثمنه قد يكـون موافقـة                 
  .لإلقامة في عمان" حماس"األردن على عودة قادة 

ألم يتم إخراج قادة حركة المقاومة اإلسالمية من األردن، ألنهم رفضوا اإلنخراط في التسوية الـسياسية                
  !؟..للقضية الفلسطينية

  24/4/2011، المستقبل العربي
   

  والسياسة المصرية الجديدة.. السلطة .49
  نبيل عمرو

أهم درس، آمل أن يتعلمه السياسيون الفلسطينيون، في زمن الثورات العربية، هو أنهم ال بد أن يجـدوا                  
 في  أنفسهم، وربما ألول مرة، أمام حالة غير مسبوقة من االنشغال العربي عنهم، مما يستوجب التصرف              

أكثر المراحل السياسية إحراجا وتعقيدا، بقدر أكبر من االعتماد على النفس، وسلوك مواقف وسياسات ال               
  .تعرضهم لدفع أثمان باهظة

كانت مـصر   .. لقد قامت السياسة الفلسطينية المرنة والمعتدلة على أرض قوية من العالقات والتحالفات           
 جامعة الدول العربية، وكذلك لجنة المتابعة، وبـصرف         فيها بمثابة حجر الزاوية، ومن حول مصر كانت       

النظر عن التمايزات في المواقف التي كانت تظهر، داخل الجامعة العربية وحتى داخل لجنة المتابعة، إال                
 المصري كان قادرا على أخذ القرار الذي يريد، سواء أكان القرار يهـدف إلـى                -أن الحلف الفلسطيني    

ة أو إشكالية، أم كان داعما التجاه معين يحتاج فيه الفلسطينيون إلـى رافعـة               تغطية خطوات تبدو محرج   
عربية لتحسين أوضاعهم، ولو معنويا، أمام الواليات المتحدة األميركية وغيرها من دول العالم المعنيـة               

  .باألوضاع في الشرق األوسط
.. يتصل بمعـضلة االنقـسام     الفلسطيني قد أسس لسياسة منسجمة فيما        -وكذلك، كان التحالف المصري     

فكان الثقل المصري بمثابة جدار استنادي بالغ األهمية اتكأت عليه السلطة في سعيها السـتعادة الوحـدة                 
.. وتحجيم أثر االنقسام؛ حيث استعصت، إلى حد االستحالة، فرص إنهائه خالل األعوام األربعة الماضية             

د الطرف الفلسطيني على الدبلوماسـية المـصرية،        ولعل أبرز ما يشكل البرهان الساطع على قوة اعتما        
وقوة تأثيرها، الزيارات المنتظمة التي كان يقوم بها الرئيس محمود عباس لمصر، والتـي زادت علـى                 
أربعين زيارة خالل السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود المضنية التي كان يبذلها الوزير عمـر                

  . الفلسطيني- اإلسرائيلية أو في ملف الحوار الفلسطيني -الفلسطينية سليمان، سواء في أمر العالقات 
إن اهتمام مصر بالشأن الفلسطيني لن يفتر ولن يتراجع، ال بسبب االنشغال في قضايا ما بعد الثورة، مع                  
أنها قضايا قوية وشائكة، وال بسبب اليأس من إحراز خالصات حاسمة في أمر عملية الـسالم أو ملـف                   

  :إال أن هذا االهتمام بدأ يتخذ أشكاال ومسارات أخرى، أجتهد في تحديدها على النحو التاليالحوار، 
فيما يتصل بالعملية السياسية مع إسرائيل، فإن الدبلوماسية المصرية، كما أفصح رئيسها الـوزير نبيـل                

 الوقت فـي    العربي، بدأت تطرح فكرة المؤتمر الدولي لبلوغ حل سياسي ناجع وشامل، بدال من إضاعة             
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إدارة الصراع على الطريقة الراهنة، واالستغراق في تفاصيل ال تقدم وال تؤخر، وفكرة المؤتمر الـدولي      
التي أعيد طرحها بعد سبات طويل تشكل اجتهادا جديدا مغايرا لفكرة توليد دولة فلسطينية من خالل األمم                 

متعارضة على نحـو كبيـر مـع الطريقـة          المتحدة كما يجتهد الفلسطينيون ويثابرون، كما هي بالتأكيد         
األميركية في العمل؛ حيث تفضيل المفاوضات المباشرة على المسارات، كل على حدة، وهـي طريقـة                

 -تجمع عليها دول أوروبا كذلك، على الرغم من االختالف في درجـة حـرارة المواقـف األوروبيـة                   
  .األميركية

ومنطقيا، هي األقرب واألكثر واقعية، بل وإمكانيـة، إذا         إن الفكرة المصرية الجديدة ربما تكون، سياسيا        
نظر لعملية السالم المتعثرة من زاوية تعديل مسارها جوهريا، وليس من الزاويـة التـي ينطلـق منهـا       

إما لإلعالن عن أن عملية السالم لم تلفـظ         .. األميركيون، والتي يقع المؤتمر الدولي فيها كتجمع احتفالي       
د، مثلما حدث في أنابوليس، وإما لحشد مؤيدين للمفاوضات الثنائية المباشرة، وحتـى             أنفاسها األخيرة بع  

اآلن وعلى الرغم من أن االجتهاد األميركي في شأن الحل السياسي وصل إلى حد االعتراف الـصريح                 
يد باستحالة بلوغ حل إال إذا كانت سورية شريكة فيه، فإن فكرة المؤتمر الدولي بالمنظور المصري الجد               

ال تزال بعيدة عن التداول األميركي، بل إنها بحاجة إلى جهد عربي ودولي دؤوب ومصمم حتى تعـود                  
  .إلى التداول مثلما كانت قبل زمن كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو وحتى واي ريفر السوري

خذ ما  وفيما يتصل بملف المصالحة الفلسطينية، فقد وضعت مصر مؤخرا النقاط على الحروف، إنها ستت             
يمليه عليها واجبها الوطني والقومي والدولي، ستدعم وترعى، إال أنها لن تشارك في الجهد مثلمـا كـان       

، فبعد تجربة   »ما حك جلدك مثل ظفرك    «األمر في الحقبة الماضية، لقد حددت مصر رؤيتها على قاعدة           
وات حفلت بجهد متواصـل  طويلة ومريرة، لم يتقدم ملف المصالحة أي خطوات إلى األمام طيلة أربع سن     

  .تفرغت له القيادة الفلسطينية من دون فتور أو توقف
سنظل معكم، لكن إن لم تتوصلوا أنتم التفـاق تنهـون بـه حالـة               : إن مصر الجديدة قالت للفلسطينيين    

االنقسام، فإن مصر لن تكون بديلة عنكم ولن يكون بعد اليوم حوار من أجل الحوار على أرض مـصر،                   
  . ورام اهللا تحاورا فيهما وسنكون أول المرحبين والمحتفلين بالنجاحفلديكم غزة

وعلـى  .. لقد جددت مصر تظهير سياساتها تجاه هذين األمرين الحيويين، واضعة النقاط على الحـروف             
  .وأن يبنوا عليها سياساتهم الراهنة والمستقبلية.. الفلسطينيين أن يقرأوا المواقف المصرية جيدا

  27/4/2011، لندنالشرق األوسط، 
  

  مشهد ملتبس: فلسطينيو لبنان والحراك الثوري .50
  ظافر الخطيب

كانـت صـورة ميـدان      . طغى الحراك الثوري العربي على كل ما عداه في الوسط الفلسطيني في لبنان            
التحرير وحقيقة العزم الثوري المستعاد بقوة هي سيدة الموقف رغم كل نظرية نهاية عـصر الثـورات،                 

شباب الثورة في تونس ومصر يهتفون بسقوط النظام، كان الفلـسطينيون يتعلقـون بـصدى               ومثلما كان   
الصوت، كيف ال وهم ما زالوا يتذكرون دعاء االجداد المتواتر عبر اآلباء على الملوك والحكام، فالقضية                
التي ولدت في رحم عالم عربي مفكك، مريض، متداع، ال يمكـن أن تـنهض إال بعـالم عربـي أبـي               

قراطي، لذلك كانت زغردة النسوة ابتهاجاً، تعبيراً عفوياً عن موقف سياسيٍ يربط القضية المركزية              وديم
  . بعمقها، ربطاً ديالكتيكيا أسقط بالممارسة كل المقوالت بفصل المسارات وانعدام االرتباط
مدى الذي يراهن   يمكن مالحظة التمايز في درجة ونوعية التفاعل الفلسطيني، فالبعض الغالب احتار في ال            

ذلك يعود إلى ترسخ صورة األنظمـة  . فيه، رغم توضح المشهد التونسي على خروجٍ مذل لزين العابدين   
الحديدية القوية بعظمة األجهزة األمنية وقدرتها على اختراق الجدران والتعايش اليومي مع األفراد فـي               
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تدخل اإللهي وقدرته علـى حـذف الملـوك         بيوتهم، وفعل آليات التهجين والتدجين، و ربما في التندر بال         
  . والتغييب بالموت للخروج من رتابة االسماء وعهود الرؤساء والملوك، المالذ اآلخير لهم

والبعض اآلخر، فقد كان حبيس االرتباط مع المنهج والمسار، فالنظام المصري البائد كان نظاماً مرجعياً               
على الغرب والتواطؤ مع كل ما هو معاد ألفكار النـضال           بالنسبة للمفاوضات المباشرة، أو لجهة الرهان       

والمقاومة، وعليه فإن في سقوطه انهيارا للدور المرجعي وكل ما نادي به، وفـسره، وقدمـه كمنطـق                  
سياسي وحيد يصلح للتعامل مع الحاجات واألهداف، الطموحات واألماني، وهو يعني هنا أن سقوطه هو               

أما البعض األخير، فقد انتقل من حالـة الرضـا عمـا            .  والسياسات سقوط لكل من يؤيد هذه االتجاهات     
يحصل، إلى الرهان المتدرج، غير أنه ظل منضبطاً خلف مقولة عدم التسرع وتكرار التجربة الكويتيـة،                
في محاولة لممارسة سياسة واقعية تلتزم الحذر في التعبير عن التأييد أو المساندة لثوار مصر، حتى ولو                 

  . ممارسة تتجاوز كل األدبيات الثورية الملتصقة خط الدفاع عن الجماهير الشعبية ومصالحهاكانت هذه ال
لذلك كان يمكن أن نرصد االسترخاء الخامل، واالكتفاء بالمراقبة عبر شاشات الجزيرة، وهو ما انعكـس            

ا تغير وانتقل بشكل    غياباً شبه كلي لتحليل الحالة الثورية والتعامل مع استنتاجاتها، هذا الموقف سرعان م            
تدريجي وصوالً إلى االنخراط المتزايد فكانت الساحات العربية المختلفة، أما على الصعيد الفلسطيني في              
لبنان فقد ساهم ذلك في تشكل حالة من التشوش واإلرباك، خاصة وقد ثبت أن حالة االستبداد هي حالـة                   

وما زاد من هذا اإلحساس     .  عندما يقول كلمته   غير قدرية بمعنى ديمومتها، وأن الشعب قادر على الحسم        
هو خصوصية الوضع الفلسطيني في لبنان، غياب األرض، والدولة، وتابو الضيف المؤقت والـسياسات              

  .الرديفة
حملـة  "وتحت تأثير السحر المصري بدأت المحاوالت التي اتخذت شكل حمالت في وقت الحق، منهـا                

في موعد النكبة، والتـي كـان      " حملة الزحف األياري  "هت حيث بدأت،    ، التي يبدو أنها انت    "إنهاء االنقسام 
يفترض بها أن تكون حملة كبيرة، سرعان ما قبضت األطر السياسية على عنقها وأدخلتها في متاهاتهـا،                 

، التي يقوم بها نخبة من الشباب الفلسطيني التي أحبـت أن            "حملة كي نستطيع الى فلسطين سبيال     "وأخيرا  
ها بعيدا عن األطر التقليدية، كي تعمل بحريتها وبأفق تراه ينسجم أكثر مع موجبات النضال               تطرح ما لدي  

  .الوطني الفلسطيني في ظل الحراك الثوري العربي
إن تشكل الحيوية السياسية شرط ضروري يساهم في خلق آفاق واستعادة آمال، إذا ما كانـت مقرونـة                  

 تحريك الواقع الفلسطيني، ولئن كان اإلنجاز المـصري  بحراك شبابي فعلي ومبادرات تنهض بدورها في  
فاعالً في تأثيره، فإنه استند الى استعدادات ساهمت في خلق كتلة تاريخية قادرة على الصمود والمواجهة                
وتحمل عبء المعركة ودفع ضريبتها، أكثر من ذلك، قدرة عالية على ابتكار وسائل وتكتيكات وظفت في                

  .نحو االنتصار النهائيإطار إستراتيجي قادها 
وتشترك الجماهير الفلسطينية في لبنان مع الشعب المصري في المعاناة من االستبداد والمظلومية، الفساد              
وهيمنة فئة واحدة على الحياة السياسية، كما في الوصول الى الدرك األسفل من االنحدار، وأخيـرا فـي                  

عدام القيمة وتبهيت الهوية الفردية على مستوى قيمـة         الفراغ والعدم، وهو ما كان يؤدي الى االحساس بان        
الفرد، والهوية الجماعية على صعيد قيمة ومكانة الهوية الوطنية وقدرتها على التمـاهي مـع الـشعوب                 

وهو ما يفرض مقولة أن التغيير الثوري وحده القادر على تغيير األوضاع، وذلك يعني انخراط               . األخرى
 التعامل مع منطق تغيير األوضاع بكافة أوجهها، غير أن المحاوالت التـي             الجماهير بحماس واندفاع في   

قامت والتي تأخذ مكانها اآلن ظلت محاوالت مبتورة وقاصرة لذلك لم تستكمل مهماتها وفشلت في تحقيق                
أهدافها، وبالعكس فإنها ضربت إمكان فعل وإمكان تفاعل، وفي الحالة الراهنة فإن الطريق المسدود هـو                

  :ها أجمعين، وذلك لـمصير
   عدم واقعية الشعار؛-
   غياب اإلستراتيجة؛- 
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   غياب التكتيكات الذكية وتوظيفها في إطار االستراتيجية؛- 
 بقاء العمل في غرف مغلقة والعجز عن فحص مدى رغبة الناس والفئات اإلجتماعية في االنخراط في                 -

  أي حراك؛
  ؛"الشعب يريد انهاء االنقسام" التسرع على قاعدة التقليد كما في شعار -
  . التسرع على قاعدة االسراع في العمل قبل أن يبادر احد اخر ويتحرك- 

إن نقطة الضوء في الجسم الفلسطيني، هو الحوار الذي يدور بعيداً بمعنى بعيدا عن وسـائل اإلعـالم،                  
 لكنه يحتاج إلى صـيرورة      ويستند إلى الشباب وبعض المثقفين، ويتبنى مقولة إن التغيير قادم ال محالة،           

بدون تدخالت قيصرية، أو مؤثرات بصرية خادعة تستعجل اإلطالالت اإلعالمية فترفع الشعار الكبيـر،              
فالسير على سنة المصريين والتوانسة في تفعيل العمل الثوري يقتضي فهم واستيعاب استراتيجيات العمل              

. ن حماس الشباب واندفاعهم والعقـل اإلسـتراتيجي  وتكتيكاته، لكنه قبل هذا وذلك يستند إلى المزاوجة بي     
ولطاما تباهى الفلسطينيون بقدرتهم على خلق التواتر النضالي بين األجيال، لكن نقطة الضعف التي كانت               
تجعل من الطاقات الكامنة والظاهرة، والجهود الفاعلة كأنها هـدراً مهـدوراً هـو فـي غيـاب العقـل           

  .ت من الخطط وظهور بارز للعفوية واالرتجالاالستراتيجي، وسيادة منطق المؤق
  26/4/2011، 48موقع عرب

  
  عودة إلى األمم المتحدة... القضية الفلسطينية .51

  جيمس زغبي
يمر الشرق األوسط في الوقت الراهن بحالة من الغليان حيث تعاد كتابة خريطته بأيدي المتمردين علـى                 

 الفلسطيني، فنجد أن الفاعلين، من      -الصراع اإلسرائيلي   أما في قلب المنطقة، وتحديداً في       . الوضع القائم 
  .جميع األطراف، ما زالوا على حالهم، يلعبون اللعبة نفسها، ويقدمون المشاهد المبتذلة نفسها

في األسابيع األخيرة أكد الرئيس األميركي، واألمين العام لألمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول علـى                
على أن  ) الذي يساوي في جوهره بين الضحية والجالد      (كن باستثناء اإلصرار    ول. أهمية حل هذا الصراع   

، فإن، على ما يبدو، ال أحد من هؤالء لديه فكرة مبتكـرة             »الطرفين يجب أن يعودا لمائدة المفاوضات     «
  .بشأن الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك

  .ياسيوهذا اإلصرار على إعادة استئناف المفاوضات يتجاهل الواقع الس
فنظراً ألن  . فالمحادثات ظلت تتحرك حيناً وتتوقف حيناً على مدار العشرين عاماً الماضية من دون فائدة             

الفلسطينيين ال يمتلكون أوراقاً، وليس لديهم نفوذ، فإنهم كانوا يأتون إلى مائدة المفاوضات علـى مـدار                 
 الذين كانوا يمتلكـون كافـة األوراق،        أما اإلسرائيليون . العقدين الماضيين كطالب حاجة، ال كمفاوضين     

التي سيتم بحثها، وما هي الموضوعات      » فكانوا يستفيدون من هذه الميزة ويحددون مقدماً ما هي األوراق         
  .»أي إنهم كانوا يقومون بفرض اإلمالءات وليس بالمفاوضات«غير المطروحة للبحث 

 مفاوضات حسنة النية، مـن دون شـروط         فاإلسرائيليون يصرون، على سبيل المثال، على أنهم يريدون       
في الوقت نفسه ال يتوقفون عن التوسع في بناء الكتل االستيطانية بالضفة الغربية التـي يـدعون                 . مسبقة

القـدس  «لما يطلقـون عليـه      » إن كل شخص يعرف جيداً أنها ستعود إلينا ضمن تسوية سلمية نهائية           «
عية تشمل عدداً من القرى الفلسطينية تقع في قلـب          كتلة من األراضي ملحقة بصورة غير شر      (» الكبرى

ولم يقتصر األمر   . ، وال يمكن التفاوض حولها    »عاصمتنا األبدية «، كما يعلمون أن القدس      )الضفة الغربية 
على ذلك حيث يصر اإلسرائيليون أيضاً على أن حقوق الالجئين الفلسطينيين، والمحافظة على المنطقـة               

وعندما يسمع المرء كل ذلك، فإنـه ال يملـك          . سألتان غير مطروحتين للنقاش   األمنية في وادي األردن م    
  .»الشروط المسبقة«ما الذي يعنيه اإلسرائيليون إذاً بـ : سوى التساؤل حائراً
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وها نحن اآلن نجد أنه بعد عامين ونصف عام على تولي إدارة أوباما، فإن األفكار الخالقة لم تأت سوى                   
فمن ناحية نجح رئيس الوزراء سالم فياض في        . جانب األكثر ضعفاً في الصراع    من قبل الفلسطينيين، ال   

إصالح الحكومة الفلسطينية في العديد من المستويات وحصل على تصديق على جهوده من العديـد مـن    
  .المؤسسات الدولية تتفق جميعها في الوقت الراهن على أن الفلسطينيين قد باتوا جاهزين لتكوين دولتهم

قت نفسه، شرعت السلطة الفلسطينية في القيام بحملة لكسب التأييد الدولي لدعواهم الخاصة بإنشاء              في الو 
الدولة، وذلك من خالل التعهد بالذهاب إلى األمم المتحدة في الخريف القادم، سـعياً الستـصدار قـرار                  

 شأن هذا المجهـود     وعلى الرغم من أن بعض المحللين في الغرب يقللون من         . يعترف بالدولة الفلسطينية  
، وأنه ال يمكن تكوين أي دولة فلسطينية من دون مفاوضـات مـع              »إشارة جوفاء «ويصفونه بأنه مجرد    

إسرائيل، إال أن اإلسرائيليين أصيبوا بحالة من الهيستيريا، ووصفوا التصويت على الدول الفلسطينية في              
دوا الفلسطينيين بالويل والثبور وعظـائم      ، وهد »تسونامي دبلوماسي «األمم المتحدة بأنه سيكون إذا حدث       
  .األمور، إذا ما ثابروا على هذا الجهد

كيف يمكن لإلسرائيليين ومؤيديهم في الواليات المتحـدة، أن         : إن المرء ال يمكن أن يملك سوى التساؤل       
د من  عمل غير مفي  «يشجبوا هذا الجهد الدبلوماسي الفلسطيني من أجل االعتراف بدولتهم، ويصفونه بأنه            

، في الوقت نفسه الذي يتجاهلون فيه بناء المستوطنات اإلسرائيلية وبرنـامج الـضم الـذي        »جانب واحد 
تمارسه في القدس والضفة الشرقية؟ وأال يمثل االقتراح الخاص الذي تقدم به نواب في الكونغرس بقطع                

عمالً غيـر   «ينية، أال يمثل    التمويل األميركي عن المنظمة الدولية، إذا ما وافقت على إعالن دولة فلسط           
  .»مفيد من جانب واحد

وإذا افترضنا صحة رأي من يقولون إن قرار األمم المتحدة بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية لن يكون                 
» الفيتـو «كافياً وحده إلنشاء دولة فلسطينية بالفعل نظراً ألن الواليات المتحدة سيكون بمقدورها استخدام              

 هذا القرار، فلماذا اإلصرار على حرمان الفلسطينيين من حقهم في التصويت على             في مجلس األمن ضد   
االعتراف بدولتهم؟ ولماذا يؤدي هذا إلى خلق كل تلك الهيستيريا سواء فـي إسـرائيل أو فـي أوسـاط                    
مؤيديها في الواليات المتحدة؟ هل كل ما هنالك هو أنهم ال يريدون أن يـروا تـصويتاً، أم إنـه لـيس                      

  رهم خسارة التصويت، أم إنهم يخشون فحسب فقدان سيطرتهم على المناقشة؟بمقدو
سبتمبر المقبـل، يحـضر رئـيس الـوزراء         / على أي حال، مع اقتراب جلسة األمم المتحدة في أيلول         

اإلسرائيلي لظهور كبير آخر في واشنطن في محاولة منه لكسب الصوت الواحد والوحيد الذي يشعر أنه                
فبسبب قلقه من قيام أوباما قريباً بتقديم خطتـه         . لضغط الدولي وهو صوت الكونغرس    بحاجة إليه لصد ا   

التي تحتوي على إطار أميركي جديد لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، جاهد نتنياهو حتـى               
  .انتزع دعوة لزيارة الواليات المتحدة لمخاطبة الكونغرس وإحباط جهود السالم

حاول استباق أوباما من خالل كشف النقاب عن مقترحه الذي لن يزيد كما تفيـد كافـة                 من المتوقع أن ي   
المؤشرات على موافقته على اتخاذ الحد األدنى من الخطوات التي كان قد رفض القيام بها من قبل عندما                  

 عما  متأخراً«، ويأتي   »أقل مما ينبغي  «وعلى الرغم من أن ذلك سوف يتم اعتباره         . رفض اتفاقية أوسلو  
سواء من قبل الفلسطينيين أو من معظم دول العالم فإنه سوف يقابل كما هو متوقع بعاصفة مـن                  » ينبغي

  .التصفيق من الكونغرس
ما الذي يتعين على واشنطن والرئيس األميركي القيام به في هذه الحالة؟ نظراً إلدراكه ضـعف                : السؤال

ن ما يمكن أن يفعله هو أن يتنحى عن الطريق ويدع           موقفه من الكونغرس وتأييد الكونغرس إلسرائيل، فإ      
الجمعية العمومية لألمم المتحدة لتصوت على إعالن الدولة الفلسطينية ثم يسمح لهذا اإلجراء بالمرور في               

  .مجلس األمن من دون أن يعترض عليه



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2128:         العدد       27/4/2011 االربعاء :التاريخ

 اآلن، فـإن أفـضل      فإذا لم تكن الواليات المتحدة قادرة على القيام بما هو أكثر مما قامت به بالفعل حتى               
شيء هو أال تفعل شيئا في الوقت الراهن، وتدع إسرائيل تواجه التبعات في الخريف القادم، فذلك سـوف         

  .يكون أذكى شيء يمكن أن تقوم به
 27/4/2011، السفير، بيروت
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