
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "إسرائيل"نتنياهو يخير السلطة الفلسطينية بين حماس و
  عباس تجاوز الخطوط الحمراء وحماس ستفوز في انتخابات قادمة في الضفة: ليبرمان

   للبحث عن مقر بديلالخرطوم وعمان والدوحة تجري اتصاالت مع دمشقبقيادة حماس  ":القبس"
   الفلسطينيةعني وقف المساعدات للسلطةيالمصالحة اتفاق : األميركيعضاء بالكونجرس أ

  ضع الفلسطينيلبدائل اإلسرائيلية للتعامل مع الوا: محسن صالح. مقال د

فتح وحماس توقعـان بـاألحرف
األولى بالقاهرة اتفـاق مـصالحة      

 حسم القضايا الخالفيةي
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٦  ترحيٌب باتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة.٢
 ٧   المصالحة الفلسطينية بالقاهرة فياض يرحب باتفاق.٣
 ٧   مجدداً لمرافقة الرئيس عباس إلى غزةاستعدادهدويك يبدي .٤
 ٧   به"إسرائيل"ـاالتفاق بين حركتي فتح وحماس شأن داخلي ال عالقة ل:  أبو ردينة.٥
 ٨  االحتالل هو العقبة الوحيدة أمام بناء الدولة: فياض.٦
 ٨  يوليو المقبل/ زمسودة الدستور الفلسطيني في نهاية تمو: شعث.٧
 ٨  إنجاز كبير للشعب الفلسطيني اتفاق فتح وحماس: النائب مصطفى البرغوثي.٨
 ٨  خالد سالم ال يدير مشاريع اقتصادية باألرض الفلسطينية ومطلوب للقضاء: مصدر رسمي.٩
 ٩   يرّحب باتفاق المصالحة ويدعو إلى البدء الفوري بتنفيذهيلفلسطين االوطنيالمجلس ١٠
 ٩    الفلسطينية من العمل في مدينة طولكرماألمنية األجهزة أفراد يمنع اإلسرائيلياالحتالل .١١
    

    :المقاومة
 ٩   للبحث عن مقر بديلالخرطوم وعمان والدوحةري اتصاالت مع  تجدمشقبقيادة حماس  ":القبس".١٢
١٠  تبارك اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بمصر" الجهاد".١٣
١٠   خطوة عظيمة توقيع فتح وحماس على المصالحة:جبهة النضال.١٤
١٠  طررنا لوقف المفاوضات وال عودة لها إال بوقف االستيطان اض: العالول.١٥
١١   في ذكراها التاسعة"أدورا"تبنى عملية ت "القسام".١٦
١١  سبل فك حصار غزة" ٥شريان الحياة "يبحث مع وفد من قافلة علي بركة : لبنان.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  "إسرائيل"نتنياهو يخير السلطة الفلسطينية بين حماس و.١٨
١٢   عباس تجاوز الخطوط الحمراء وحماس ستفوز في انتخابات قادمة في الضفة: ليبرمان.١٩
١٢  ب ديفيد إللغاء كام في مصرنتنياهو قلق من دعوات.٢٠
١٢    من الوصول لغزة٢ تقرر منع اسطول الحرية "سرائيلإ".٢١
١٢   تدعو مصر لالستمرار في تطبيق اتفاقية الغاز"إسرائيل".٢٢
١٣   وإلغاء اتفاقيات أوسلوعضو في الكنيست يعّد مشروعي قانونين لضم أجزاء من الضفة.٢٣
١٣    ستُجري أكبر مناورة في تاريخها لحماية الجبهة الداخلّية"سرائيلإ".٢٤
١٣   "إسرائيل" فاجأت  بين فتح وحماسالمصالحة.٢٥
١٤   حلفائها بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينيةواشنطن تحاول إقناع: "إسرائيل"سفير .٢٦
١٤  حاخام يدعو لتهجير البدو الفلسطينيين إلى السعودية وليبيا.٢٧
١٤   بعد مهاجمتها ترسل احتجاجا شديدا للحكومة المصرية"اسرائيل: "معاريف.٢٨
١٤   شروط إلقامة دولة فلسطينيةثالثةمسؤول إسرائيلي يطلب .٢٩
١٤  البناء في الكتل االستيطانية أكبر تهديد لحل الدولتين :حركة السالم اآلن.٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥   بالقدس المحتلةفي حي الشيخ جراح  وحدة استيطانية جديد٣٨٦مخطط إلقامة .٣١
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١٥   "إسرائيل"ـ يحاول االنتحار ثمانى مرات خوفا من تسليمه لفلسطينيسجين : ويكيليكس.٣٢
١٥  السلطات المصرية تطلق سراح تسعة فلسطينيين.٣٣
١٦  "الشعب يريد الدواء والعالج": وت في بير"األونروا"اعتصام أمام .٣٤
١٦  تظاهرة تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم.٣٥
١٦  اللبناني بخصوص المخيمات الفلسطينية يزور مدير مخابرات الجيش" شاهد"وفد من .٣٦
١٨  خدماتهاألونروا  استنكارا لتقليص  البداوياعتصام في مخيم: لبنان.٣٧
   

   :ثقافة
 ١٨  مثقفون فلسطينيون يصدرون بياناً حول ما يجري في سورية.٣٨
   

   : األردن
١٨    األردن يقدم أضعاف ما تقدمه وكالة الغوث من خدمات لالجئين : "الشؤون الفلسطينية".٣٩
   

   : لبنان
١٨  لبنان ال يتحمل ولن يقبل مؤامرة التوطين  :بري.٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨    مسؤولون اتراك يؤكدون االستعداد الستئناف الوساطة بين األطراف الفلسطينية.٤١
١٩  مصر تقوم بسلسلة جهود على صعيد القضية الفلسطينية: عصام شرف.٤٢
١٩  وأرفض إلغاء معاهدة السالم" إسرائيل"ـمبارك لم يقدم أي تنازالت ل: سفير مصر السابق.٤٣
١٩    المصالحة بين فتح وحماسباتفاق ترحب إيران.٤٤
٢٠   وتحرير أم الرشراش المصرية"إسرائيل"تظاهرتان إلغالق سفارة : مصر.٤٥
٢٠  القضاء المغربي يحكم بسجن فلسطيني متهم باإلرهاب سبع سنوات.٤٦
٢٠   واإلسرائيلييناإلمارات تريد لعب دور في مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين.٤٧
٢١  منظمة المؤتمر اإلسالمي ترحب بتوقيع إتفاق المصالحة بين فتح وحماس.٤٨
٢١   مليون ريال١٥٤ مشاريع بفلسطين بتكلفة تزيد على تنفذجمعية قطر الخيرية .٤٩
   

   :دولي
٢١ " إسرائيل"الحكومة الفلسطينية يجب أن تعترف بـ: واليات المتحدةال.٥٠
٢٢   الفلسطينيةعني وقف المساعدات للسلطةيالمصالحة اتفاق : األميركيعضاء بالكونجرس أ.٥١
٢٢  الصغيرة بالضفة وغزةتقدم ثالثة ماليين دوالر لدعم قطاع األعمال" التمويل الدولية".٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  محسن صالح. د... البدائل اإلسرائيلية للتعامل مع الوضع الفلسطيني.٥٣
٢٦  عبد الباري عطوان... عودة فلسطين لمصر الثورة.٥٤
٢٨  ابراهيم حمامي. د... اتفاق المآزق.٥٥
٣٢  مؤمن بسيسو... األهداف اإلسرائيلية للتصعيد وسبل المواجهة.٥٦
٣٥  محمد جمعة...  قراءة في الحالة الفلسطينية ... اإلستلهام المتبادل للثورات العربية.٥٧
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٣٧  غيورا ايلند"... إسرائيل"من خالل االتفاق مع دولة فلسطينية .٥٨
٣٨  الوف بن... نتنياهو في شرك االنتفاضة.٥٩
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  حسم القضايا الخالفيةية  باألحرف األولى بالقاهرة اتفاق مصالحناوقعتتح وحماس ف .١

وقعتا فتح وحماس حركتي نقال عن وكاالت، أن  ٢٨/٤/٢٠١١نت، الدوحة، . الجزيرةنشر موقع
 كالحكومة فاق مصالحة حسم القضايا الخالفية ات٢٧/٤/٢٠١١األربعاء باألحرف األولى بالقاهرة 

   .االنتقالية واالنتخابات واللجنة األمنية العليا، في تطور مفاجئ سبقته لقاءات سرية
وق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وعضو اللجنة المركزية لفتح ووقع االتفاقَ موسى أبو مرز

  .عزام األحمد بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي الذي نسق جهازه للقاء
إضافة إلى أبو ،  القيادي صخر بسيسو، في حين ضم وفد حماس، إضافة إلى األحمد، وضم وفد فتح

 وأربعة من الخارج هم عزت الرشق ،ا محمود الزهار وخليل الحية قياديين من الداخل هم،مرزوق
  .ومحمد نصر وأسامة حمدان

وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية إن االتفاق يتعلق بتشكيل حكومة وحدة انتقالية لها مهمة 
ة وقطاع محددة وتحدد تاريخا النتخابات تشريعية ورئاسية، ستكون متزامنة، وتنظم في الضفة الغربي

  .غزة
  محمود الزهار

التي سترشح لها (وفصل الزهار باتصال مع الجزيرة بعض القضايا التي حلت كلجنة االنتخابات 
وتوقيت إجراء االنتخابات، وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات، ومنظمة ) الحركتان قضاة بالتوافق

  .كيلها حسبه بتوافق ملزم لرئيس السلطةالفلسطينية، واللجنة األمنية العليا، التي سيكون تش التحرير
وأشار إلى أن . أكد الزهار اعتماد الطرفين للورقة المصرية وتجاوز القضايا العالقة بين الحركتينو

  :االتفاق يشمل
تحديد أسماء أعضاء لجنة االنتخابات المركزية باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية ورفعها للرئيس 

وترشيح ما ال يزيد عن اثني عشر قاضيا .  بتشكيلها وفقا لمبدأ التوافقالفلسطيني ليصدر مرسوما
  .لعضوية محكمة االنتخابات واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع الفصائل

كما يشمل االتفاق تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة 
أما في ما يتعلق  .ام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب القوى والفصائل الفلسطينيةبعد ع

  .بالحكومة، فسيتم تشكيلها من كفاءات وطنية على أن يعين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق
، تيويعماد اش نقال عن مراسلها من غزة، ٢٧/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية وأوردت 

تم االتفاق :  ، قائال عن تفاصيل االتفاق الذي توصلت إليه حركتا حماس وفتح"صفا"أن الزهار كشف  لـ
  .على القضايا العالقة التي لم يتفق عليها سابقًا وكانت معلقة، ويمكن تلخيصها في خمسة نقاط

ات بالتوافق مع الفصائل  قضية االنتخابات، حيث يتم تحديد أسماء لجنة االنتخاب-وفق الزهار -أولها 
 من القضاة لعضوية ١٢ويتم ترشيح ما ال يزيد عن . وترفع للرئيس محمود عباس ليصدر مرسوم بذلك

كما تم االتفاق . محكمة االنتخابات لترفع لعباس إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة باالتفاق مع الفصائل
لس الوطني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع الفصائل على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمج

  .للمصالحة
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وتشكيلها، ومهامها وأن قراراتها ) اإلطار القيادي المؤقت(وتم االتفاق على تفعيل لجنة منظمة التحرير 
  .غير قابلة للتعطيل بما ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية

ة من كفاءات يعين رئيسها بالتوافق، تقوم بمهام تهيئة كما تم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطني
  .األجواء إلجراء االنتخابات وإطالق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة االجتماعية

وفي ملف األمن، تم االتفاق على تشكيل اللجنة األمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق، كما اتفق على 
  مرحلة طبقا للقانون األساسيتفعيل المجلس التشريعي في هذه ال

وأضاف الزهار أن التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة سيتم نهاية األسبوع القادم بحضور كل الفصائل 
  .الفلسطينية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت  أن ٢٧/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، وجاء في 

فاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية الرشق قال إنه تم التوقيع باألحرف األولى على ات
وأضاف أن مصر ستدعو الفصائل للتوقيع النهائي على االتفاق خالل أسبوع بحضور قائدا . في القاهرة

  .الحركتين خالد مشعل ومحمود عباس
  عزام األحمد 
، "فاق شامل ونهائيتم التوصل إلى ات"للتلفزيون المصري إنه  القيادي في فتح عزام األحمدمن جهته قال 

أكتوبر / موضحاً أن حركة حماس وقعت على ورقة المصالحة التي كانت فتح وقعتها في تشرين األول
  . الماضي

التوقيع على وثيقة تفاهمات حول المالحظات التي أبديت على الورقة "وأوضح األحمد أنه تم كذلك 
  ". المصرية واالتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية

، موضحاً أنه "تم االتفاق على إجراء االنتخابات في وقت أقصاه سنة من إعالن هذا االتفاق"ابع أنه وت
  . سيعلن رسمياً في مؤتمر صحفي في وقت الحق مساء األربعاء

  ". إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية خالل سنة بحد أقصى"وبين األحمد أنه جرى االتفاق على 
، نقال عن مراسلها من القاهرة، ٢٧/٤/٢٠١١، )وفا (الفلسطينيةاء والمعلومات وكالة األنبوأضافت 

أن توقيع حركتي فتح وحماس بالحروف األولى على اتفاق المصالحة محمود خلوف، أن األحمد اعتبر 
  .يعني امتالكنا للقرار الوطني إلنهاء االنقسام حتى نستطيع إنهاء االحتالل

نشعر بالفخر ألننا " القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع
  ."امتلكنا القرار الوطني إلنهاء االنقسام حتى نستطيع أن ننهي االحتالل

إسرائيل قبل أن تسمع نتائج االتفاق بدأت بتحذير الرئيس محمود عباس من مغبة هذا االتفاق "وأضاف 
 من موسكو أوال نريد حماس فهي جزء من النسيج الوطني )في المرة األولى(لكن الرئيس أجابهم 

  ."الفلسطيني كما هي بقية الفصائل
إسرائيل حاولت على الدوام استخدام االنقسام للتهرب من التزاماتها وكذلك الواليات المتحدة "وأضاف 

تالل عرفه وبعض األطراف الدولية من القيام بواجباتهم تجاه الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء آخر اح
  ."التاريخ المعاصر

وافقنا على محضر للتفاهمات حول ما جاء في بنود الورقة "وحول تفاصيل االتفاق أوضح األحمد 
مهنية مستقلة، وموعد االنتخابات، ) تكنوقراط(المصرية وأضفنا لها االتفاق على تشكيل حكومة فعاليات 

محضر التفاهمات أجاب على التساؤالت "وقال  ."كما تحدثنا حول الشراكة الوطنية ما بعد االنتخابات
  ."حول بعض النقاط على الورقة المصرية وبالتالي محضر التفاهمات ملزم لنا

الجامعة العربية كما هو متفق سترعى تنفيذ هذا االتفاق وستشرف عليه، وهذا هو أحد "وبين األحمد 
نبقى في حالة حوار دائم لحل أي إشكاالت الضمانات من أجل تنفيذه، ولكن تبقى إرادتنا هي األساس وس

  ."تظهر
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  موسى أبو مرزوق
الظروف اليوم تهيأت للتوصل إلى اتفاق بين "أبو مرزوق إن القيادي في حماس موسى من جانبه، قال 

االنتخابات، ومحكمة االنتخابات، وموعد (الحركتين، وانهينا تلك التفاهمات التي شملت على كل النقاط 
الملف األمني، وتشكيل حكومة من المستقلين، واستئناف أعمال المجلس التشريعي وغيرها االنتخابات، و

  ."من النقاط
هذا ليس نهاية المشوار، العمل الحقيقي يبدأ بلقاء لكل الفصائل نهاية األسبوع المقبل لنحتفل "وأضاف 

  ." لنضال شعبنابتوقيع الفصائل كافة على تلك التفاهمات لتخرج بشكل حكومة جديدة وعصر جديد
هذا "وأوضح أبو مرزوق أن أكثر من طرف تحرك من أجل إنهاء هذا الملف على فترات متقطعة، وقال 

  ."الهدف الذي كنتم تسعون إليه تحقق اليوم برعاية كريمة من األخوة في مصر
ة نشكر مصر أوال وثانيا وثالثا على جهدها الذي بذلته وستبذله، وكذلك الدول العربي": وأضاف

  ."واإلسالمية التي بذلت جهودا لتسوية هذا الملف
  مصر

 من القاهرة، نص البيان المصري الرسمي حول لقاء المصالحة ٢٧/٤/٢٠١١وكالة قدس نت، ونقلت 
  : الفلسطينية الذي عقد في القاهرة كاألتي

ات حول بناء على دعوة من مصر، التقى ممثلو حركتي فتح وحماس في القاهرة اليوم إلجراء مشاور"
  .الموضوعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية

وقد أسفرت هذه المشاورات عن تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما في ذلك تشكيل حكومة 
انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد االنتخابات، األمر الذي يتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء 

 التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني شامل يضم كافة
  .في القاهرة خالل األيام القليلة القادمة

وتؤكد مصر أن هذه التفاهمات قد جاءت نتاجا لتوافر اإلرادة السياسية إلنهاء االنقسام وحرص الفصائل 
 وأفكار إيجابية تعكس الروح الوطنية الصادقة نحو والقوى السياسية على طرح مبادرات ومقترحات

  ".استعادة وحدة الشعب والوطن
 من القاهرة، نقال عن مراسلها، صالح جمعة، أن ٢٨/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، وأوردت 

 إن مصر ستوجه الدعوة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وخالد  قالرفيع المستوىمسؤوالً مصرياً 
مكتب السياسي لحماس وقادة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية للحضور إلى القاهرة آخر مشعل رئيس ال

األسبوع القادم، من أجل إقرار اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه أمس بين حركتي فتح وحماس، 
  .وحضور حفل مراسم التوقيع على االتفاق الذي تستضيفه مصر

  
  بالقاهرةترحيٌب باتفاق المصالحة الفلسطينية  .٢

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، والنائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد 
، بالجهود المصرية التي نجحت ٢٠١١-٤-٢٧بحر وفصائل فلسطينية، والشخصيات المستقلة، األربعاء 

  . بدئي بينهمافي تقريب وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح وتوصلهما إلى اتفاق مصالحة م
وعبر هنية عن سعادته البالغة بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في سبيل إنهاء االنقسام في 

  . الشارع الفلسطيني
نشيد :" وقال هنية في تصريحات صحفية تعقيبا على إعالن التوقيع المبدئي لالتفاق بين حماس وفتح

  ". ستعادة الوحدة وإنهاء الحصاربالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة وا
من جهته، رحب بحر بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، واصفًا توقيع االتفاق 

  . بأنه حدث تاريخي في حياة ومسيرة الشعب الفلسطيني
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 مرحلة إن هذا االتفاق يؤشر إلى:" نسخة عنه، األربعاء" فلسطين أون الين"وقال بحر في بيان وصلت 
جديدة من الوحدة والوفاق، ويؤذن ببداية عهد جديد من العمل الوطني المشترك القائم على التعاون 

  ". والتكاتف واالحترام المتبادل
قرار فتح وحماس بالتوقيع باألحرف األولى على اتفاق "بدورها، ثمنت الشخصيات الفلسطينية المستقلة 

ء في التاريخ الفلسطيني ويؤسس لمرحلة جديدة من التوافق مصالحة فلسطينية شاملة ينهي حقبة سودا
  ". والبناء الوطني

إن لهذه الخطوة أهمية كبيرة فهي تشكل : "وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة عبد العزيز الشقاقي
إن مشوار المصالحة يحتاج إلي كافة الجهود : "، مضيفا"قفزة نوعية على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية

  ". ل في أن يتجاوز هذا االتفاق كافة المشاكل السابقةونأم
  ٢٧/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  فياض يرحب باتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة .٣

 رحب رئيس الوزراء سالم فياض، باالتفاق الذي تم مساء اليوم األربعاء، في القاهرة، بين :رام اهللا
  .'وحماس' فتح'حركتي 

ي أن يشكل هذا االتفاق خطوة أساسية وهامة للشروع الفوري في إعادة الوحـدة              وعبر فياض عن أمله ف    
التي طالما اعتبرناها خطوة ضرورية لتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المـستقلة              'للوطن،  

  '، وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 
  ٢٧/٤/٢٠١١، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
   مجدداً لمرافقة الرئيس عباس إلى غزةاستعدادهدويك يبدي  .٤

إسـتعداده مجـدداً    , اليوم األربعـاء  , أعرب عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني      : رام اهللا 
ـ     .للذهاب مع الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة        وكالة قدس نت لألنباء    " وبارك الدويك في تصريح ل

  .إلنهاء اإلنقسام وتحقيق المصالحة,  إتفاق المصالحة الذي جري بين فتح وحماس في القاهرة,"
نحن نترقب  :" قائالً  , وهنأ الدبلوماسية المصرية على هذا اإلنجاز الذي انتظره بشغف الشعب الفلسطيني          

 المكتب الـسياسي  توقيع االتفاق األسبوع القادم في القاهرة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس 
  ".لحركة حماس

  ٢٨/٤/٢٠١١وكالة قدس نت ، 
  
   به"إسرائيل"ـاالتفاق بين حركتي فتح وحماس شأن داخلي ال عالقة ل: ابو ردينة .٥

شـأن  ' حماس'و' فتح'قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه إن االتفاق بين حركتي             : رام اهللا 
  .هي ليست طرفاً فيهداخلي ال عالقة إلسرائيل به، و

إن االتفاق بين حركتي فتح وحماس يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل مـن أجـل                ': وأضاف
  .' حقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

وشدد أبو ردينه،على أن منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيـد ملتزمـة بعمليـة                
 وبمرجعياتها المختلفة، وتعتبر اتفاق القاهرة اليوم بمثابة تعزيز لهذا الخيار، وتـصليب للموقـف               السالم

وطالب الناطق   .الوطني ألنه يسقط الذريعة اإلسرائيلية التي تشكك بوحدانية تمثيل المنظمة بسبب االنقسام           
لسطيني الواحد الموحـد وممثلـه      باسم الرئاسة نتنياهو االختيار بين السالم العادل والشامل مع الشعب الف          

  .الشرعي والوحيد، وبين االستيطان
  ٢٧/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  االحتالل هو العقبة الوحيدة أمام بناء الدولة: فياض .٦

قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إنه تم إحـراز تقـدم نحـو تحقيـق االسـتدامة                  : )أ.ب  .د  (
ادية والمالية وتقليل االعتماد على المساعدات في األراضي الفلسطينية، معتبراً ذلـك أحـد أهـم                االقتص

ة الوحيدة أمـام إقامـة تلـك        يظل العقب ” االحتالل“مكونات االستعداد إلقامة دولة حديثة، وأشار إلى أن         
  .الدولة

وازنة السلطة فـي إطـار   جاء ذلك خالل مداخلة فياض في جلسة نقاش مفتوح حول االتجاهات العامة لم   
، الفـرع  )أمان(خطتها الستكمال بناء مؤسسات الدولة، والذي نظمه االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة       

ضـرورة إنهـاء االنقـسام      “وشدد فياض على    . الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في رام اهللا، أول أمس          
نية تدير شؤون البالد والعبـاد فـي الـضفة    وإعادة الوحدة للوطن للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وط 

  . ”الغربية وقطاع غزة
  ٢٨/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  يوليو المقبل/ مسودة الدستور الفلسطيني في نهاية تموز: شعث .٧

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة إعداد الدستور الفلـسطيني            :  نادية سعد الدين   –عمان  
المقبـل، وذلـك    ) يوليو(تنتهي من عملها الخاص بإعداد الدستور في نهاية تموز          نبيل شعث إن اللجنة س    

  .القادم) سبتمبر(انسجاماً مع استحقاق إعالن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول 
مسودة الدستور ستعرض بعد أيلول القادم      "من األراضي الفلسطينية المحتلة إن      " الغد"وأضاف شعث إلى    

استفتاء شعبي فلسطيني داخل األراضي المحتلة وخارجها، أو مجلس وطني منتخب، حيث نريد             إما على   
  ".أوسع مناقشة ممكنة لذلك

  ٢٨/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  إنجاز كبير للشعب الفلسطيني وحماس اتفاق فتح: النائب مصطفى البرغوثي  .٨

النائب مصطفى البرغوثي إن االتفاق الـذي        قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية         :رام اهللا 
إنجاز كبير  للشعب الفلسطيني واسـتجابة       'في القاهرة،   ' وحماس' 'فتح'وقع، اليوم األربعاء، بين حركتي      

  .'لمطلبه بإنهاء االنقسام، وتتويج لجهود هائلة استمرت على مدار األسابيع الماضية
ـ   الباب الستعادة الديمقراطية الفلسطينية، والسـتعادة حـق        إن هذا االتفاق سيفتح     '،  'وفا'وقال البرغوثي ل

الشعب الفلسطيني، وسيعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات، وأهمها االستيطان والحكومة            
  .'اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو

يل أو حماس، قال    وحول تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن على السلطة أن تختار بين السالم مع إسرائ              
نتنياهو عدو للـسالم    '، مضيفا أن    'مجرد أن نتنياهو ضد الوحدة فهذا تأكيد على صحة االتفاق         'البرغوثي  

واالستقرار بالمنطقة، وللديمقراطية، وهو ضد أن يكون للفلسطينيين قيادة موحدة وقـدرة علـى تحقيـق                
 .'السالم

 ٢٧/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  خالد سالم ال يدير مشاريع اقتصادية باألرض الفلسطينية ومطلوب للقضاء: مصدر رسمي .٩

خالد ( نفى مصدر فلسطيني رسمي ما ورد في بعض وسائل اإلعالم بأن المدعو محمد رشيد :رام اهللا
 .طالقيقوم بإدارة مشاريع اقتصادية في األرض الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك غير صحيح على اإل) سالم
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وأكد المصدر الرسمي، أن المدعو خالد سالم مطلوب للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق 
  .بنشاطات سابقة، حيث تتابع الجهات الرسمية والقضائية اإلجراءات الالزمة لتقديمه للقضاء

  ٢٧/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  يرّحب باتفاق المصالحة ويدعو إلى البدء الفوري بتنفيذه يلوطني الفلسطيناالمجلس  .١٠

على اتفاق المصالحة باألحرب " حماس"و" فتح"بتوقيع حركتي " المجلس الوطني الفلسطيني"رحب : عمان
تم الليلة الماضية، بعد جلسة حوار تم فيها حسم القضايا الخالفية بين الطرفين برعاية  األولى، والذي

  .مصرية
، كالً )٢٨/٤(نسخة عنه، اليوم الخميس " قدس برس"س المجلس، سليم الزعنون، في بيان تلقّت ودعا رئي

إلى الشروع الفوري بتنفيذ بنود ورقة المصالحة تحقيقاً للوحدة الوطنية ورغبة الشعب " حماس"و" فتح"من 
  .الفلسطيني

 مؤسسات منظمة التحرير وأكّد على ضرورة اتخاذ كافّة اإلجراءات الالزمة التي من شأنها تفعيل
  .الفلسطينية، مناشداً حشد الدعم الوطني المساند التفاق المصالحة وإنهاء االنقسام

  ٢٨/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
   الفلسطينية من العمل في مدينة طولكرماألمنية األجهزة أفراد يمنع اإلسرائيلياالحتالل  .١١

رم االربعاء بأن قوات االحتالل االسرائيلي اكدت مصادر امنية فلسطينية في طولك: وليد عوض-رام اهللا 
منعت افراد االجهزة االمنية الفلسطينية من العمل في المدينة بحجة ان هناك عمال امنيا اسرائيليا داخل 

  .المدينة
واوضحت المصادر بأن المنع االسرائيلي لقوات االمن الفلسطينية حتى شرطة السير من العمل في 

دام شرطي فلسطيني على اطالق رصاصة من سالحه الليلة قبل الماضية طولكرم جاء على خلفية اق
  . سيارات عسكرية اسرائيلية للمدنية٤خالل دخول 

واشارت المصادر الى ان سلطات االحتالل االسرائيلي منعت االربعاء بشكل عملي االجهزة االمنية 
لمختصة باألمن العام في المدينة لم الفلسطينية من مغادرة مقراتها في طولكرم حتى ان الشرطة المدنية ا

  .تعمل في أعقاب ابالغ الجانب االسرائيلي السلطة الفلسطينية بوجود نشاط أمني مستمر في المدينة
 ٢٨/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   للبحث عن مقر بديلالخرطوم وعمان والدوحة تجري اتصاالت مع دمشقبقيادة حماس  ":القبس" .١٢

 عن ان قيادة حركة حماس في "القبس"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة لـ: تاح أحمد عبدالف-القدس 
دمشق بدأت رحلة البحث عن مقر اقامة بديل لمقرها الحالي في العاصمة السورية، وانها تستعد فعلياً 

  .الحتمال اضطرارها لمغادرة دمشق في ضوء التطورات المتسارعة
 من السودان وقطر واالردن اليواء قيادتها او ووفق المصادر، فقد أجرت حماس اتصاالت مع كل

  .بعضها
واضافت ان الدوحة والخرطوم طلبتا من قيادة حماس قوائم باسماء القيادات والكوادر التي ترغب في نقل 
اقامتهم اليهما، وانهما ستقرران وفق اعتبارات ومعطيات محددة من سيسمح له باالقامة ام ال، خاصة 

لشخصيات القيادية قد تسبب لها احراجات باالضافة الى المخاطر االمنية، الدوحة التي ترى بعض ا
خاصة ان بعض هؤالء مطلبون السرائيل ولدول عديدة بسبب عالقتهم بالجهاز العسكري للحركة 

  .وشبكات تهريب االموال والسالح
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فوضى المرتبطة ولفتت المصادر الى ان تغييراً ما يجري في سياسة الدوحة بعد ان ادركت ان نيران ال
وصلت الى تخوم قطر واجتازت حدود دول مجلس الخليجي كما جرى في » الجزيرة«ببعض طروحات 

  .البحرين، باالضافة الى اشتعال الوضع في اليمن
جبهة «اما بخصوص االردن، فذكرت المصادر ان عمان يكفيها صداع االخوان المسلمين، وحزبها 

جاجات االردنية وال ينقص عمان وجود او باالحرى عودة قيادات ، التي تتصدر االحت»العمل االسالمي
حماس الى االردن، مشيرة الى ان حماس التي ترتبط بجماعة االخوان بوشائج عميقة سياسية وتنظيمية 
تتدخل في شؤون الجماعة االردنية، وما زال هناك لوبي كبير داخل االخوان يدعم ابقاء الروابط 

  .ن الجماعتين االردنية والفلسطينيةالتنظيمية التي توحد بي
  ٢٨/٤/٢٠١١القبس، الكويت، 

  
  تبارك اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بمصر" الجهاد" .١٣

 تعقيبا على اللقاء القيادي البارز بحركة الجهاد اإلسالمي  قال خالد البطش:ضياء الكحلوت -غزة 
تبارك للشعب الفلسطيني بهذه الخطوة  إن حركته االيجابي الذي جمع حماس وفتح في القاهرة األربعاء

وأكد للجزيرة نت أن  .الهامة والبارزة، مؤكدا أن الفصائل جميعا مع إتمام المصالحة وإنهاء االنقسام
حركته والفلسطينيين مقتنعون اقتناعا واسعا بأن الوحدة ستؤدي إلى تقوية الموقف الفلسطيني في وجه 

 محاوالت إسرائيلية للتدخل في المصالحة عبرت عنها الضغوط األميركية والصهيونية، وحذر من
  .تصريحات نتنياهو التي وصفها بالمتسرعة

  ٢٨/٤/٢٠١١نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  
   خطوة عظيمة توقيع فتح وحماس على المصالحة:جبهة النضال .١٤

الوطنية  عن توقيع حركة حماس على الورقة المصرية للمصالحة اإلعالناعتبرت جبهة النضال الشعبي 
 االنقسام خطوة هامة باتجاه استعادة الوحدة الوطنية وفق أسس سليمة تنهي معاناة أبناء وإنهاءالفلسطينية 

  .شعبنا من أجل التفرغ لمواجهة أجندات حكومة االحتالل
 بالدور والجهود التي بذلتها وما اإلعالميوأشاد عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق 

صر الشقيقة، والتي تؤكد على أن مصر لم تتخلى عن دورها القومي تجاه القضية الفلسطينية زالت م
وتحقيق وحدة شعبنا ومصالحه، ونحن نقدر هذا الموقف عاليا وندعمه، للحفاظ على المشروع الوطني 

  .الفلسطيني، والثوابت الوطنية، وأنها ما زالت ترى بالقضية الفلسطينية عمقا عربيا رئيسا
  ٢٨/٤/٢٠١١حياة الجديدة، رام اهللا، ال

  
  اضطررنا لوقف المفاوضات وال عودة لها إال بوقف االستيطان : العالول .١٥

جدد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التأكيد على موقف القيادة :  أشرف الهور-غزة 
قف كامل لعمليات االستيطان الفلسطينية الرافض النطالق أية عملية مفاوضات سالم مع إسرائيل دون و

في الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما كشف محمد اشتية عضو الوفد الفلسطيني المفاوض أنه لن يتم 
  .الذهاب ألي مفاوضات دون إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي

ن الجالية ونقلت دائرة التعبئة والتنظيم في فتح التي يرأسها العالول عنه القول خالل لقائه بوفد م
إن الوضع السياسي يمر بحالة جمود وركود بسبب تعنت حكومة االحتالل التي 'الفلسطينية في أمريكا 
  .'تمثل حكومة االستيطان
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نسخة منه أن القيادة ' القدس العربي'وأكد العالول في التصريح الصحافي الذي وزعته المفوضية وتلقت 
بب تعنت الجانب اإلسرائيلي الذي جعل منها مفاوضات بس'الفلسطينية اضطرت إلى إيقاف المفاوضات 

  .'عبثية
  ٢٨/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   في ذكراها التاسعة"أدورا"تبنى عملية ت "القسام" .١٦

النوعية، " أدورا"، مسئوليتها عن عملية مستوطنة "حماس"أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
م وأسفرت في حينه ٢٠٠٢ في السابع والعشرين من شهر أبريل من والتي نفذها مجموعة من مجاهديها

  .  آخرين بجراح وصفت بالخطيرة١٣عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة 
وأكدت الكتائب في بيان نشرته يوضح تفاصيل العملية، أن ثالثة من المجاهدين استمروا في االشتباك مع 

 دقيقة، مشيرة إلى أنه خالل ٤٥مذكورة لما يزيد عن قوات االحتالل والمستوطنين داخل المستوطنة ال
عملية انسحاب المجاهدين بعد ساعات من التخفي داخل المستوطنة قامت طائرات االحتالل بقتل أحد 

  . المجاهدين وهو طارق دوفش
وبعد حصار ألكثر من ستة وثالثين ساعة داخل األحراش في المستوطنة لم : "وقالت الكتائب في بيانها

ولم تتمكن قوات االحتالل من اعتقال : "، مضيفة"طع قوات االحتالل اعتقال المجاهدين اآلخرينتست
المجاهدين القساميين فادي دويك ومنير مرعي إال بعد شهورٍ من تنفيذ العملية حيث حكم عليهما بالسجن 

  ".مرات) ٥(المؤبد 
  ٢٧/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  سبل فك حصار غزة" ٥شريان الحياة "وفد من قافلة يبحث مع علي بركة : لبنان .١٧

 كيفين أوفندين "٥ –شريان الحياة "استعرض ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة مع قائد قافلة 
اللجنة الوطنية لكسر الحصار عن "يرافقه مساعد النائب البريطاني جورج غاالوي روب هوفمان وعضو 

لجهود العربية والدولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة على  الناشط اللبناني نبيل المالح ا"غزة
  .أعتاب الذكرى السنوية األولى لالعتداء الصهيوني على أسطول الحرية

، مطالبا "استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة هو جريمة بحق اإلنسانية"واعتبر بركة أن 
 ألف إنسان فلسطيني ةوسبعمائالمحاصرين لمليون بإنزال عقاب بالمجرمين الصهاينة "المجتمع الدولي 

  ."يعيشون في قطاع غزة بأوضاع مأسوية
  ٢٨/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل"نتنياهو يخير السلطة الفلسطينية بين حماس و .١٨

قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم االربعاء ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس             : القدس
كنه أن يأمل في إبرام اتفاق للسالم مع اسرائيل اذا مضى قدما في اتفاق المـصالحة مـع حركـة                    ال يم 
على السلطة الفلسطينية أن    "أنهما تجاوزتا خالفاتهما    ، أمس،   وقال نتنياهو بعد إعالن حماس وفتح      .حماس

  ."ثنينليس من الممكن قيام سالم مع اال. تختار اما السالم مع اسرائيل أو السالم مع حماس
وفي بيانه الذي بثه التلفزيون قال نتنياهو ان اسرائيل ال يمكن أن تقبل حماس كشريك فـي المفاوضـات             

وأضاف  ."على أطفالنا ... تقول ذلك عالنية وتطلق صواريخ على مدننا        .. تسعى لتدمير اسرائيل    "النها  
ة ويثير تساؤالت بشأن ما اذا      يكشف ضعف السلطة الفلسطيني   "أن االعالن المفاجيء عن اتفاق المصالحة       

  ."مثلما سيطرت على قطاع غزة) الضفة الغربية(كانت ستسيطر على يهودا والسامرة 
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واضاف نتنياهو في بيانه الصادر باللغة العبرية ان االمر يرجع الى حكومة عبـاس لتحديـد خطواتهـا                  
الخيار بـين   . تار السالم مع اسرائيل   آمل أن تتخذ السلطة الفلسطينية القرار السليم بأن تخ        "وقال   .القادمة
  ."يديها

  ٢٧/٤/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء
  
  عباس تجاوز الخطوط الحمراء وحماس ستفوز في انتخابات قادمة في الضفة : ليبرمان .١٩

من ان اي انتخابـات قادمـة فـي الـسلطة           " ليبرمان"حذر وزير الخارجية االسرائيلي     : القدس المحتلة 
تجاوز كافة الخطوط الحمـراء     " ابو مازن "طرة حماس على الضفة الغربية مؤكدا ان        الفلسطينية تعني سي  

  .وان على اسرائيل الرد بصورة فورية على تلك التطورات الخطيرة
وقال ليبرمان ان االتفاق بين بين حماس وفتح يعني اطالق سراح مئات المقاومين الخطرين والذي مـن                 

ما دفع حماس الى توقيع االتفاق هو االحداث في         "وتابع   .زعمهشانه ان يعرض امن الدولة للخطر حسب        
سوريا وخوف قيادة حماس من فقدان الداعم الرئيسي لها في حين يندفع عباس الى التوقيع مـع حمـاس                   

  .بسبب فقدانه داعمه الرئيس حسني مبارك وخوفه من سيطرة االخوان في مصر في انتخابات قادمة
ئيس حزب كاديما رئيس الوزراء نتنياهو باالعتراف بدولـة فلـسطينية           من جهته طالب حاييم رامون ر     

  .مشيرا الى ان استمرار االوضاع على ما هي عليه سيؤدي الى كارثة ديبلوماسية السرائيل
  ٢٨/٤/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

  
   إللغاء كامب ديفيد في مصرنتنياهو قلق من دعوات .٢٠

 أعضاء  ٨بنيامين نتنياهو خالل لقائه مع وفد مؤلف من         ” سرائيلياإل“قال رئيس الوزراء    : )آي.بي  .يو   (
إنه قلق من دعوات في مصر تطالب بإلغاء اتفاقية الـسالم            في مجلس الشيوخ األمريكي في القدس أمس،      

ودعا نتنيـاهو المجتمـع      .ودعا إلى ممارسة ضغوط على مصر لمواصلة احترام االتفاقية        ” إسرائيل“مع  
  .” التوقعات من مصر بشأن مواصلة احترام اتفاقية السالمتوضيح“الدولي إلى 

  ٢٨/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   من الوصول لغزة ٢ تقرر منع اسطول الحرية "سرائيلإ" .٢١

ذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي االربعاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد  : رام اهللا ـ وليد عوض 
نية االسرائيلية لمناقشة االستعدادات االسرائيلية قبيـل قـدوم القوافـل    جلسة خاصة مع قادة االجهزة االم   
وحسب تقدير مصادر سياسية اسرائيلية تحدثت لالذاعة فان اسـرائيل           .البحرية المتجهة نحو قطاع غزة    

 بالوصول الى سواحل قطاع غزة بحجة انه لم يطرأ اي تغيير على سياسـة               ٢لن تسمح السطول الحرية   
  .القاضية بايقاف محاولة فك الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بالقوةحكومة اسرائيل 

  ٢٨/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   تدعو مصر لالستمرار في تطبيق اتفاقية الغاز"إسرائيل" .٢٢

دعا وزير البنى التحتية اإلسرائيلي عوزي لنداو مصر أمس، لالستمرار في           :  برهوم جرايسي  - الناصرة
الغاز وضخه إلسرائيل، زاعما أن السعر الذي تدفعه إسرائيل هو ضعف السعر الذي تدفعه              تطبيق اتفاقية   

  .األردن وسورية ولبنان
وقال لنداو إنه طلب من شركة الكهرباء اإلسرائيلية الرسمية الشروع في البحـث عـن بـدائل للغـاز                   

  .المصري، إلى حين إصالح األنبوب
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ية على أعلى المستويات في إسرائيل، لبحث الوضع الناشـئ          وعقدت أمس سلسلة من االجتماعية التشاور     
  .في أعقاب انفجار أنبوب الغاز، وللمرة الثانية خالل ستة أسابيع

ونقلت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن على إسرائيل أن تسرع فـي                
قيب عن الغاز والنفط التي عثـرت علـى    إيجاد بدائل للغاز المصري، وبشكل خاص، تحفيز شركات التن        

، بتسريع مشروع ضخ الغاز، الذي من المتوقـع أن          ١٩٤٨ثالثة حقول ضخمة جدا قبالة شواطئ مناطق        
  .٢٠١٣يبدأ في العام 

داني يتوم، إن إسرائيل ال تستطيع االستمرار       " الموساد"وقال الرئيس األسبق لجهاز المخابرات الخارجية       
  .ز المصري على ضوء القالقل في مصرفي االعتماد على الغا

  ٢٨/٤/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  عضو في الكنيست يعّد مشروعي قانونين لضم أجزاء من الضفة وإلغاء اتفاقيات أوسلو .٢٣

لكنيست دان دانون أنه بـصدد إعـداد مـشروعي           ا أعلن عضو : )رام اهللا ( عبد الرحيم حسين، وكاالت     
وإلغاء اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني، من أجل إقنـاع          قانونين، لضم أجزاء من الضفة الغربية،       

وقـال لـصحيفة    . دول االتحاد األوروبيين بمنع تصويت في االمم المتحدة، على إقامة دولة فلـسطينية            
أي إعالن فلسطيني عن إقامة دولة سيدفن رسمياً اتفاقيات أوسـلو التـي             "اإلسرائيلية  " جيروزاليم بوست "

القرار بشأن الحدود النهائية من خالل المفاوضات وان االجراءات احادية الجانب تشكل            تنص على اتخاذ    
  ". انتهاكا لالتفاقيات، وسيحررنا من كل التزاماتنا الدبلوماسية واالمنية واالقتصادية في تلك االتفاقيات

  ٢٨/٤/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي
  
   جبهة الداخلّية ستُجري أكبر مناورة في تاريخها لحماية ال"سرائيلإ" .٢٤

كشفت مصادر أمنية رسمية في تل أبيب أمس األربعـاء النقـاب عـن أن    : الناصرة ـ زهير أندراوس 
المقبل مناورات داخلية واسعة    ) يونيو( حزيران   ٢٣ -١٩الدولة العبرية ستشهد خالل الفترة الواقعة بين        

 ٧٠ سلطة محلية تضم نحو      ٨٠ك باشتراك   تعتبر األكبر في تاريخها، وذل    ) ٥نقطة تحول   (النطاق بعنوان   
  .بالمئة من سكان الدولة، باإلضافة إلى جميع الوزارات واألجهزة األمنية

فإنّه وألول مرة سـتكون هـذه المنـاورات    ' يديعوت أحرونوت'وبحسب المراسل للشؤون العسكرية في    
وسـيكون  .  الوزير متان فلنائي   خاضعة لمسؤولية وزارة شؤون الجبهة اإلسرائيلية الداخلية التي يتوالها        

في صلبها التدرب على جهوزية هذه الجبهة في حال تعرضها لسقوط صواريخ غير تقليدية فـي أنحـاء                  
متعددة من البلد، وفي حال إلحاق هذه الصواريخ أضراراً كبيرة ببنى تحتية قطرية مثل شركة الكهربـاء                 

  .ومصادر الطاقة
  ٢٨/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

 
   "إسرائيل" فاجأت  بين فتح وحماسلمصالحة ا .٢٥

وزراء إسرائيليون رفيعـي    أن   ،أم الفحم ، من   ٢٧/٤/٢٠١١،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    ذكرت  
 مساء األربعاء أن توقيع مصالحة فلسطينية بين حركة حماس وفتح فاجأ إسرائيل كثيـرا،                أكدوا المستوى

ولم يتوقـع   .وسائل اإلعالم خالل األيام واألسابيع الماضية  خاصة وأن الموضوع لم يطرح ولم يذكر في         
االحتالل، بحسب الوزراء، أن يتم توقيع مصالحة فلسطينية بهذه السرعة، وأن يتفق الطرفان المتنازعان              

  .بصورة مفاجئة كما حصل اليوم
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الحكومـة  : حمـاس " تحت عنوان   ، أن صحيفة هآرتس كتبت      ٢٨/٤/٢٠١١،  ٤٨موقع عرب   وأضاف  
 أن اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق مصالحة        ،"نتقالية لن تعترف بإسرائيل ولن تجري مفاوضات معها       اال

  . فلسطينية قد قوبل بنوع من المفاجأة في إسرائيل–فلسطينية 
بشأن الخطوات التي يتجه إليها الطرفان، فإن إمكانيـة         " إشارات استخبارية "وأشارت إلى أنه رغم وجود      

وأضـافت أن   . على جدول األعمال مؤخرا كعملية قابلة للحصول في الزمن القريب         المصالحة لم تطرح    
  .احتماالت تحقيق المصالحة ال تزال غير واضحة، خاصة وأن اتفاقات مماثلة قد انهارت في السابق

   
  واشنطن تحاول إقناع حلفائها بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية: "إسرائيل"سفير  .٢٦

الواليات '' اإلسرائيلي في واشنطن، مايكل أورن، لإلذاعة العامة اإلسرائيلية امس إن            قال السفير : رام اهللا 
المتحدة تحاول إقناع حلفائها بأن إعالنا أحادي الجانب عن دولة فلسطينية لن يدفع السالم وإنما سيـشجع                 

اوضـات  موقف اإلدارة األميركية هو أنـه ال يوجـد بـديل للمف           ''واضاف أن    .''على حرب في منطقتنا   
  . ''المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

  ٢٨/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  حاخام يدعو لتهجير البدو الفلسطينيين إلى السعودية وليبيا .٢٧

اليهودية في الخليل جنوبي الضفة الغربيـة المحتلـة دوف          ” كريات أربع “قال حاخام مستوطنة    : رام اهللا 
يجب ”نات، أمس خالل مؤتمر إسرائيلي سنوي في الرملة شمالي فلسطين         ليئور، كبير حاخامات المستوط   

  . ”على إسرائيل تشجيع البدو العرب الفلسطينيين على العودة إلى أماكن أصولهم في السعودية وليبيا
  ٢٨/٤/٢٠١١، االتحاد، ابوظبي

  
   بعد مهاجمتها ترسل احتجاجا شديدا للحكومة المصرية"سرائيلإ: "معاريف .٢٨

، أن تل أبيب أرسلت احتجاجاً شديد اللهجة الليلة الماضية إلى الحكومة المـصرية             "معاريف "ذكر صحيفة 
أضافت الصحيفة أن االحتجاج جاء فـى   .تطالب فيه بمنع المسئولين المصريين من الهجوم على إسرائيل 

تنـة بـين    يحيى الجمل نائب رئيس الحكومة المصرية تل أبيب بالمسئولية فى إثـارة الف            .أعقاب اتهام د  
  .المسلمين واألقباط، مشيرة إلى أنها لم تكن المرة األولى التى يهاجم فيه الجمل إسرائيل

 ٢٨/٤/٢٠١١، السبيل، عّمان
  
   شروط إلقامة دولة فلسطينيةثالثةمسؤول إسرائيلي يطلب  .٢٩

ـ      سرائيلي  األ” مجلس األمن القومي  “طالب رئيس   : القدس المحتلة  ضو السابق الجنرال غيورا آيالنـد، ع
، ”يـديعوت أحرونـوت  “، في مقال نشرته صـحيفة      ”جامعة تل أبيب  “في  ” األمن القومي “معهد دراسات   

أمس، بفرض ثالثة شروط قبل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، لخصها بالتنازل عن حـق العـودة،                 
  .” إسرائيل“واإلقرار بأن االتفاقية نهاية الصراع، والموافقة على يهودية 

  ٢٨/٤/٢٠١١، شارقةالخليج، ال
 
  البناء في الكتل االستيطانية أكبر تهديد لحل الدولتين :حركة السالم اآلن .٣٠

رأى رئيس طاقم المفاوضات مع سورية سـابقاً البروفيـسور إيتامـار            :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
ثر مـن سـياق،     يمكن أن تنعكس على أك    '' األزمة التي تجتاح سورية في الوقت الحالي      ''رابينوفيتش، أن   

، مضيفاً أنه في    ''حماس''و  '' حزب اهللا ''مثل إضعاف المحور اإليراني في الشرق األوسط، كذلك إضعاف          



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ٢١٢٩:       العدد         ٢٨/٤/٢٠١١ الخميس :التاريخ

لكنه يستدرك قائالً إن هذا االستنتاج رهن بهوية الحكـم      . ''سيكون ربحاً صافياً إلسرائيل   ''حال تحقق ذلك    
  . يةفي سور'' اإلخوان المسلمين''البديل، مشيراً إلى نفوذ 

 ٢٨/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   وحدة استيطانية جديد في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة٣٨٦مخطط إلقامة  .٣١

 وحدة ٣٨٦تبحث اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية الثالثاء المقبل مخططا استيطانياً جديدا لبناء 
  . في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ) كبانية أم هارون(  دونمات في جورة النقاع ٨استيطانية على 

من ضمن المشروعات التي يشرف عليها راعي " ب٢٩٤٦٥"ويأتي هذا المشروع ضمن مخطط رقم 
  . االستيطان المعروف آرييه كنج بالتعاون مع جمعية اليهود اليمينيين

داً في حي  فر٢٨٠ عائلة يزيد عدد أفرادها على ٣٠وفي حال تم إقرار المشروع سيهدد مصير نحو 
  . الشيخ جراح التي تلقى جزء منهم قبل أيام أوامر إخالء لمنازلهم

اإلشراف على عملية ) شاباري لالستيطان ( وحسب المخطط سيتم هدم هذه المنازل تمهيداً لتولي شركة 
بواقع خمسة طوابق لخدمة المستوطنين ضمن مواصفات ) كوتيج (  وحدة استيطانية على شكل ٣٨٦بناء 
  .  باإلضافة إلى مدرسة مطله على الحديقة التي في الحي وكنيس وروضة اطفال معينة

 قسيمة مختلفة األحجام تبلغ مساحتها ٦٠كما تنوي الشركة االستيطانية التي تعتمد في عملها على نحو 
 دونمات تقترب حدودها مع الشارع رقم واحد ربط هذه المستوطنة التي ستكون اكبر بؤرة ٨مجتمعة 
  . انية ضمن خمسة مشاريع استيطانيةاستيط

وكذلك يتضمن المشروع تغيير مسار الشارع الحالي لحي الشيخ جراح بحيث يتم ربطها معاً ويجري 
إحاطتها بجدار مرتفع تتولى شركة حراسة خاصة حماية هذا الحي االستيطاني الذي سيعزل سكان شمال 

  . القدس عن البلدة القديمة 
  ٢٧/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  "إسرائيل"ـسجين فلسطينى يحاول االنتحار ثمانى مرات خوفا من تسليمه ل: ويكيليكس .٣٢

كشفت صحيفة الباييس اإلسبانية، عن وثيقة جديدة من وثائق ويكليكس الخاصة بجونتانمو، والتى : مدريد
انى سنوات أفادت بوجود سجين فلسطينى يمكث فى أحد مراكز العالج النفسى فى إسبانيا بعد قضائه ثم

، وهو يعانى من اضطرابات "السجناء األكثر خطورة"فى سجن جوانتانمو، حيث كان مصنف فى قائمة 
 ٨حاول االنتحار " وليد إبراهيم أبو حجازى"وكشفت الوثيقة أن  .نفسية حادة مما جعله يقدم على االنتحار

إلى إسرائيل، ووفقا للوثيقة بعد مرات ولكنه فشل وكان سبب هذا هو سجنه بجوانتانمو وخوفا من تسليمه 
خروج الفلسطينى مباشرة من السجن كان يمكث فى أحد الفنادق اإلسبانية ولكن خوفا على حياته تم نقله 

وكشفت الوثيقة أن هذا  . إلى مركز عالج نفسى ليكون أكثر أمانا وتحت متابعة ومراقبة األطباء
وا فلسطين إلى األردن ثم إلى السعودية ثم إلى باكستان  كان من بين معتقلين آخرين الذين غادرالفلسطيني

أو أفغانستان بحثا عن العمل وتم تدريبهم فى تنظيم القاعدة، ولذلك تم القبض عليهم وسجنهم فى 
  . جوانتانمو مما تسبب فى إصابتهم باضطرابات نفسيه حادة تجعلهم يقدمون على االنتحار

  ٢٧/٤/٢٠١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  ات المصرية تطلق سراح تسعة فلسطينيينالسلط .٣٣

، سراح تسعة فلسطينيين ٢٠١١-٤-٢٧األربعاء , أطلقت السلطات المصرية : بارعة شراب-غزة
على ما أفاد الناطق باسم لجنة أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون , معتقلين في سجونها منذ سنوات

  . المصرية
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أن السلطات المصرية أبلغت تسعة فلسطينيين في "  أون الينفلسطين"وأكد عماد السيد في تصريح لـ
  ). األربعاء(غير أن اإلفراج تأخر إلى اليوم , سجن القناطر بنيتها اإلفراج عنهم يوم اإلثنين الماضي

وأشار إلى أن المعتقلين التسعة بينهم ثالثة معتقلين سياسيين هم نبيل الصعيدي ومحمد رمضان بكر 
والباقين هم خليل الشريف ومصطفى عياش وعبد الرحمن خريش ولؤي الزريعي , ونضال فتحي جودة

وباإلفراج عن هؤالء التسعة ينخفض عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى  .وشادي عودة أبو جزر
وال يعلم مكان , عشرين فلسطينيا بينهم ستة مفقودين كانوا قد دخلوا األراضي المصرية قبل أربع سنوات

   .حبسهم
  ٢٧/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  "الشعـب يريـد الـدواء والعـالج":  في بيروت"األونروا"اعتصام أمام  .٣٤

نفّذ عدد من اللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية اعتصاماً أمام            : مادونا سمعان 
 أمس لالحتجاج على تقـديمات      في بيروت ) األونروا(» وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    «مقر  

  .الوكالة الصحية، التي يعتبرونها مجحفة بحق المرضى والمعوقين الفلسطينيين
قبل أن  . »الشعب يريد الدواء  «ورفع المعتصمون يافطات مطالبة بزيادة التغطية الطبية لالجئين، هاتفين          

 أشاروا خاللها إلى أن قـرار زيـادة         يسلموا مذكرة إلى المدير العام للوكالة في لبنان سلفاتور لومباردو         
فليس لدينا المال لنـدفع     «التغطية الطبية حتى سقف أربعين في المئة ال يحل مشكلة االستشفاء والعالج،             

  .»فرق فاتورة االستشفاء الباهظة الثمن في لبنان، ونحن نعاني الحرمان من كافة حقوقنا
ومـن ضـمنها    » األونـروا «بإغالق مؤسسات   وهدد المعتصمون بالعصيان المدني في كل المخيمات و       

  .المكتب الرئيسي إلى حين تحقيق المطالب
  ٢٨/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 

 
  تظاهرة تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم .٣٥

 طالب عدد كبير من األطباء والصيادلة واألكاديميين خالل اعتصام نظموه أمس، قبالة معبر رفح               -غزة
المعبر بشكل دائم أمام دخول المساعدات والبضائع بما في ذلك إدخـال            الحدودي الحكومة المصرية بفتح     

األدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة التي تعاني نقصا كبيرا من هـذه المـستلزمات بفعـل الحـصار                  
  .المفروض

وحث مروان الهمص في كلمة باسم النقابات المهنية، المجتمع الدولي بالعمـل الجـاد والفـوري لرفـع                  
قديم المزيد من المساعدات، خصوصا األدوية والمعدات الطبية التي تعاني المستشفيات مـن             الحصار وت 

  .  نقصها
 صنفا من  المستلزمات الطبيـة داعيـا         ٢٥٠ دواء و  ١٥٠ولفت إلى أن مستشفيات غزة تعاني من نقص         

رضـى  الجانب المصري لفتح المعبر مرة واحدة ولألبد من دون إغالق أو أي معوقـات، والـسماح للم                
  .والمصابين بالتنقل عبره بكل حرية وفي أي وقت

  ٢٨/٤/٢٠١١الغد،عمان، 
  

   بخصوص المخيمات الفلسطينية اللبنانييزور مدير مخابرات الجيش" شاهد"وفد من  .٣٦
في بيان ان وفداً منها زار مدير المخابرات في الجيش          " شاهد"أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان      

يم في مكتبه في وزارة الدفاع ومدير المخابرات في الشمال في ثكنة القبة لمناقشة بنود               العميد عباس ابراه  
  .إلى قائد الجيش بخصوص المخيمات الفلسطينية" شاهد"المذكرة التي قدمتها 
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برئاسة محمود  " شاهد"وأوضح البيان ان العميد ابراهيم استقبل في مكتبه في وزارة الدفاع في اليرزة وفد               
  . حضور ممثل الجيش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطينية العقيد سهيل خوريةالحنفي في

إلى قائد الجيش اللبنـاني العمـاد جـان        " شاهد"ودار النقاش حول البنود الواردة في المذكرة التي قدمتها          
قهوجي وعرض ابراهيم سلسلة من االجراءات التي اتخذها وسوف يتخذها الجيش اللبنـاني بخـصوص               

  .ات الفلسطينية بما يخفف عن سكانها السيما في مخيمات صيدا وصورالمخيم
أما بالنسبة لقضية المطلوبين في مخيم عين الحلوة فقد أكد العميد ابراهيم ما أكده قائد الجيش العماد جان                  
قهوجي لجهة تسوية اوضاعهم القانونية، بحيث يسلم المطلوبون انفسهم لالجهزة االمنية مع الوعد القاطع              
بتسوية اوضاعهم بشكل سريع وعادل، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان لما لـذلك               

  .من ابعاد إنسانية وقانونية
مدير المخابرات في الشمال العميد عامر الحـسن        " شاهد"وفي نفس السياق التقى وفد من       : أضاف البيان 

لسطينيين في مخيمات الشمال السيما مخـيم نهـر         في مكتبه في ثكنة القبة، ودار نقاش حول اوضاع الف         
البارد، وعرض الحسن سلسلة من االجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع سكان مخيم نهر البـارد،                
ونفى أن يكون الجيش اللبناني قد أعاق أو أخر عملية اعمار مخيم نهر البارد التي هي مـن مـسؤولية                    

  .االونروا بشكل رئيسي
" شـاهد " التصاريح، فقد وعد العميد الحسن بالنظر بشكل جدي وسريع بأي آلية ترفعها              أما بالنسبة لنظام  

انها سوف تسلم   " شاهد"وأعلنت  . إليه، شرط أن تقارب بين هواجس األجهزة األمنية وحقوق سكان المخيم          
  .مقترحاً متكامالً حول هذه اآلليات خالل وقت قريب

  ٢٨/٤/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  ينيون يصدرون بياناً حول ما يجري في سوريةمثقفون فلسط .٣٧

أصدر مثقفون فلسطينيون مقيمون في فلسطين والمهجر بياناً استنكروا فيه ما يحصل في : رام اهللا
يدين الموقعون على هذا البيان، من العاملين في الحقل الثقافي في فلسطين، : وجاء في البيان. سورية

 أعمال القتل التي يمارسها النظام السوري ضد المطالبين والنشطاء في مؤسسات المجتمع المدني،
بالحرية والكرامة في سورية، ويعبرون عن تضامنهم مع أشقائهم السوريين، الذين يناضلون من أجل أن 
تكون سورية دولة ديموقراطية حقيقية ولكل مواطنيها، تُصان فيها حقوق المواطنة والكرامة وحقوق 

تعبير، وتمارس فيها الديموقراطية والتوزيع العادل للثروة وتُحترم فيها التعددية اإلنسان في التظاهر وال
  .السياسية والثقافية، وآليات االنتقال السلمي للسلطة من طريق االقتراع

إن المشاريع القومية ال تستطيع أن تقوم بدورها إالّ إذا كانت ديموقراطية حقّاً وحقيقةً، يشارك فيها أبناء 
اته بالتساوي في ظّل دولة القانون، وال كرامة لألمة من دون الحفاظ على كرامة المواطن الشعب وبن

الفرد، وال معنى لحق تقرير مصير الشعوب إذا لم يكن مدخالً لحق الفرد في تقرير مصيره الشخصي، 
لمواطن السوري ولن تستطيع سورية استعادة دورها العروبي الريادي ثقافياً وسياسياً إالّ إذا استعاد ا

  .حريته وكرامته
ويرفض الموقعون على هذا البيان الزج باسم فلسطين والقضية الفلسطينية الذي يقوم به النظام السوري 

إن استخدام النظام السم فلسطين والقضية الفلسطينية لتبرير قمع الحريات في . لتبرير قمعه الشعب
أن في سجل النظام مواقف كثيرة دفع الفلسطينيون ثمنها ونذكِّر . سورية يلحق الضرر بفلسطين وقضيتها

  .بالدم والدموع
مصير الشعوب العربية واحد والمواطنون العرب في كل مكان متضامنون في مسعى الحرية والكرامة 

ومن هذا المنطلق . وفي انتزاع حقوق أساسية عدة سلبتها منهم أنظمة صادرت حرياتهم وانتهكت حقوقهم
.  على هذا البيان التحية إلى أبناء سورية وبناتها في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهميوجه الموقعون
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سورية الحرة والديموقراطية لن تكون إنجازاً مجيداً يضيفه السوريون إلى تاريخهم وحسب، بل ستكون 
لسطين إضافة إستراتيجية ومعنوية وسياسية كبيرة إلى حاضر العالم العربي ومستقبله، وإلى رصيد ف

  .»وقضيتها العادلة
أنطون شماس، أنطون شلحت، إيليا زريق، رمزي سليمان، عزيز حيدر، حسن خضر، : ومن الموقعين

حنا أبو حنا، خالد الحروب، سليم تماري، حسن أبو حسين، أحمد سيف، سامية عيسى، عادل مناع، ليلى 
ر، محمد أبو دقة، محمد عروكي، فرسخ، عالء حليحل، نادرة كيفوركيان، محمد علي طه، سلمان ناطو

  .سامي أبو سالم، محمد حجازي، خليل شاهين
  ٢٨/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  خدماتهاألونروا  استنكارا لتقليص اعتصام في مخيم البداوي: لبنان .٣٨

أمس، شارك فيه » ثانوية الناصرة«في مخيم البداوي اعتصاما في » اللجنة الشعبية«نفذت : البداوي
لتقديماتها االجتماعية، » األونروا«من مخيم البداوي وطرابلس، وذلك استنكاراً لتقليص أهالي وطالب 

رفع قيمة التقديمات العالجية، وتأمين األسرة «وطالب المعتصمون بـ  .والعالجية، والخدمات العامة
  .»للحاالت الطارئة، واألدوية ألصحاب األمراض المزمنة

 خطار، مذكرة مرفوعة إلى المدير العام للوكالة في لبنان سلفاتور وتال عضو اللجنة الشعبية أبو رامي
رفع السقف الصحي من خالل تأمين سرير لكل مريض ضمن المشافي المتعاقد «لومباردو، طالبت بـ 

، إضافة إلى »معها، وتلك التي لم يتعاقد معها في حال عدم وجود سرير للمريض في حال الطوارئ
  .»اءتغطية كافة ملحقات الشف«

  ٢٨/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
   األردن يقدم أضـعاف ما تقدمه وكالة الغوث من خدمات لالجئين : "الشؤون الفلسطينية" .٣٩

ردن ن األ أقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة          : سماعيل حسنين إ -الرصيفة  
ردنية وقد صدرت عدة قـرارات      حكومة األ كبر من الالجئين وهذا يشكل عبئا على ال       يستضيف العدد األ  

ردنية علـى    منها حيث تعمل الحكومة األ     يءمم المتحدة بخصوص قضية الالجئين ولكن لم ينفذ ش        عن األ 
طـار  إلى ديارهم ضمن    إملين عودة الالجئين    آردنيين  سوة بالمواطنين األ  أتامين الحياة الكريمة لالجئين     

  .السالم العادل والشامل
ضعاف ما تقدمه وكالة الغوث لالجئين ضـمن الرعايـة الـصحية            أردنية تقدم   مة األ ضاف ان الحكو  أو

  .والتعليمية والخدمات
٢٨/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان  

  
   لبنان ال يتحمل ولن يقبل مؤامرة التوطين:بري .٤٠

إعادة تحريك مؤامرة التوطين في إطار مالمح تسوية يجري العمـل علـى             "حذّر نبيه بري من     : بيروت
 المتعلق  ١٩٤األخطر في هذه التسوية هو طي صفحة القرار         "ونقل عنه النواب أن     ". في المنطقة فرضها  

  ". إن لبنان ال يتحمل ولن يقبل مؤامرة التوطين"، مجدداً القول "بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
٢٨/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة  

  
    اطة بين األطراف الفلسطينية يؤكدون االستعداد الستئناف الوسأتراكمسؤولون  .٤١

ن الشرق األوسط يتغير، وان     أاكد كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي الدكتور إبراهيم كالين          : عمان
العرب يريدون رسم سياستهم بانفسهم، من دون التدخالت العسكرية الغربية ، في ظل التأييـد المطلـق                 
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وخصص جانب  .  سالما وال تنمية وال حقوقا للعرب      إلسرائيل، موضحا في هذا السياق ان الغرب لم يقدم        
واسع من اعمال اليوم الثاني للمؤتمر للحديث عن السياسة الخارجية التركية وتحديدا فيما يتعلق بموقـف                

  .تركيا من الصراع العربي اإلسرائيلي
طينية ،  كد المتحدثون األتراك ان بالدهم على استعداد الستئناف دور الوساطة بـين االطـراف الفلـس               أ

مؤكدين ان تحقيق مصالحة فلسطينية امر ضروري قبل العودة الستئناف المفاوضات مع اإلسرائيليين من              
  .اجل تعزيز موقف المفاوض الفلسطيني

  ٢٨/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان
 

  مصر تقوم بسلسلة جهود على صعيد القضية الفلسطينية: عصام شرف .٤٢
ماس وفتح كشف رئيس الوزراء المصري عصام شرف عـن           تعقيبا على االتفاق بين ح     - معا -بيت لحم 

  .سلسلة جهود تقوم بها مصر حاليا على صعيد القضية الفلسطينية
وقال ان هذه الجهود تهدف الى رفع الحصار المفروض على غزة واقامة الدولة الفلسطينية والدعوة الى                

  .اخرىمؤتمر دولي لوضع حل للقضية الفلسطينية وليس الجراء مفاوضات مرة 
  ٢٨/٤/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

 
  وأرفض إلغاء معاهدة السالم" إسرائيل"ـمبارك لم يقدم أي تنازالت ل: سفير مصر السابق .٤٣

قال السفير محمد بسيوني، الذي شغل منصب سفير مصر لدى إسـرائيل عـشرين عامـا                : هيثم التابعي 
إن » الـشرق األوسـط   «حوار أجرته معـه     في    اإلسرائيلية –متواصلة، عن مستقبل العالقات المصرية      

مصلحة مصر هي التي حكمت عالقة مبارك بإسرائيل، وأنه لم ير الرئيس السابق يقدم لها أي تنازالت،                 
  .وأضاف أن إسرائيل كانت تؤيد النظام السابق ألنه يحافظ على معاهدة السالم

يون إنهـا أرض مـصرية      ، التي يقول معارضون مصر    »أم الرشراش «وأضاف بسيوني قائال إن أرض      
  ...استولت عليها إسرائيل، ليست أرضا مصرية

: اإلسرائيليون بوجه عام لديهم عاطفة قوية تجاه مصر وكل ما هو مصري، لـسببين             " : وقال بسيوني  -
  . .١٩٧٧زيارة الرئيس السادات إلسرائيل عام 

 عـام،   ٤٠٠ يعقوب وذريته    يرون أن مصر استقبلت سيدنا    ) في إسرائيل (السبب الثاني، ألن الحاخامات     
  . لذلك يوصون بحسن معاملة مصر الستضافتها اليهود كل تلك الفترة، وهي معلومات ال يعرفها كثيرون

وللتاريخ؛ لم أر أي تنـازالت مـن        . أما النظرة الخاصة لحسني مبارك فجاءت ألنه يلتزم باتفاقية السالم         
  .مبارك إلسرائيل

  . أو تعديلهامن إلغاء االتفاقيةومعاهدة السالم  أما عن موقفه من -
الذين يعارضون معاهدة السالم لم يقرأوها وأنصحهم بقراءتها        .  أنا ضد إلغاء المعاهدة تماما     :قال بسيوني 

ولعلمك الترتيبات األمنية تحقـق     .. أما بالنسبة للتعديالت التي يمكن طرحها، هي الترتيبات األمنية        . أوال
 وفي حال الحرب   ١٩٦٧عام  ) حزيران(ا أفضل من وضعنا قبل يونيو       الحد األقصى، ووضع سيناء دفاعي    

  .يمكننا تحريك عدد أكبر من القوات من الضفة الغربية
  ٢٨/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  ايران ترحب بإتفاق المصالحة بين فتح وحماس  .٤٤

 بين حركتي فتح    وصف وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي اكبر صالحي اتفاق المصالحة          
  . وحماس بأنه خطوة إيجابية ومباركة على طريق تحقيق االهداف التاريخية للشعب الفلسطيني المظلوم

وافادت وكالة مهر لالنباء ان صالحي أوضح ان وحدة الفصائل الفلسطينية ووحدة المقاومة في مواجهـة                
عب الفلسطيني حقوقـه المـشروعة      هما عامالن هامان وضروريان لبلوغ الش     , الكيان الصهيوني المحتل  
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معربا عن أمله بأن يؤدي هذا اإلتفاق الفلسطيني الى اإلسراع في التطـورات الجاريـة علـى الـساحة                   
  .الفلسطينية وتحقيق انتصارات كبرى في مواجهة المحتل

ورحب وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية باإلتفاق الحاصل معتبرا أنـه يمثـل اول إنجـاز للـشعب                 
ي العظيم على صعيد الساحة الفلسطينية بعد التغييرات التي جرت في مصر كمـا أعـرب عـن                  المصر

  .شكره وتقديره لجهود الحكومة المصرية الجديدة في هذا الشأن
كما اعرب صالحي عن أمله بان يسفر هذا االتفاق الفلسطيني عن فتح معبر رفح في أسرع وقت حتـى                   

  . على احتياجاته األساسية اإلنسانية والحياتيةيحصل شعب فلسطين المظلوم في قطاع غزة
  ٢٨/٤/٢٠١١، وكالة مهر لالنباء، طهران

 
   وتحرير أم الرشراش المصرية"اسرائيل"تظاهرتان إلغالق سفارة : مصر .٤٥

نظم المئات من طالب جامعة القاهرة، أمس، مسيرة من داخل الجامعة إلى مقر سفارة الكيـان                : القاهرة
الجامعة، مطالبين بإغالق السفارة وطرد سفير الكيان ووقف تصدير الغاز وقطـع            الصهيوني القريبة من    

  .” تل أبيب“كافة العالقات مع 
وقام الطالب بإحراق العلم الصهيوني مرددين هتافات تندد بممارسات الكيان الصهيوني ضـد الـشعب               

” اإلسرائيلي“ن بإنزال العلم    أيار المقبل، مطالبي  / مايو ١٥الفلسطيني، مهددين بالزحف إلى قطاع غزة يوم        
من فوق مبنى السفارة، كما رددوا الهتافات الداعمة للمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في غزة، فيمـا                

  .قامت قوات من الجيش بإغالق الشارع المؤدي إلى السفارة لمنع اقتحامها 
اير وحملة دعم البرادعـي     من ناحية أخرى نظم المئات من النشطاء والسياسيين وممثلي ائتالف ثورة ين           
” إسرائيل“التي قامت   ” إيالت“مظاهرة أمام مكتبة اإلسكندرية للمطالبة بإعادة قرية أم الرشراش المصرية           

” إسـرائيل ” الموقعة بين مـصر و      ولم تتناولها المباحثات أو االتفاقات     ١٩٦٧بضمها في أعقاب حرب ،    
  .منطقة المهمة من األراضي المصرية  مطالبين بتحرك شعبي واسع السترداد هذه ال١٩٧٩،عام

  ٢٨/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 

  القضاء المغربي يحكم بسجن فلسطيني متهم باإلرهاب سبع سنوات .٤٦
أصدرت محكمة مغربية مكلفة قضايا اإلرهاب الليلة قبل الماضـية، حكمـا            : لطيفة العروسني  - الرباط

ش الهندي، الذي اتهمته الـسلطات المغربيـة        بالسجن سبع سنوات في حق الفلسطيني يحيى محمود دروي        
وتعد هذه  . الماضي) حزيران(بتزعم خلية إرهابية مكونة من تسعة أشخاص، أعلن عن تفكيكها في يونيو             

  .المرة األولى التي يصدر فيها حكم في المغرب على شخص يحمل جنسية عربية في قضايا إرهاب
ـ وتعليقا على الحكم الصادر في حقه، قال الهندي        إنه سبق أن برأ نفسه مـن تهمـة         » الشرق األوسط « ل

وأضاف الهندي أنه سيكشف في األيـام المقبلـة         . اإلرهاب، مذكرا أنه جاء إلى المغرب من أجل الزواج        
عن معلومات جديدة في وسائل اإلعالم لم يفصح عن تفاصيلها، بيد أنه قـال إن األيـام المقبلـة تبـشر              

لمقصود من كالمه أنه يتوقع تخفيف الحكم عنه في مرحلة االستئناف،           بالخير، وردا على سؤال إن كان ا      
أو يتم العفو عنه، قال الهندي إنه ال يأمل أن يتغير الحكم الصادر في حقه في مرحلة االستئناف، كما أنه                    

  .إطالق سراحهبطلب ويلم يطلب العفو الملكي، 
 ٢٨/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

 
  ي مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيلييناإلمارات تريد لعب دور ف .٤٧

الجهود الثنائية  " أشارت وكالة أنباء اإلمارات إلى أن ولي عهد أبوظبي ناقش مع الرئيس أوباما               :وكاالت
  . ٢٠١١-٤-٢٧، األربعاء "والدولية لتعزيز االستقرار ومنع انتشار التطرف في المنطقة
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ة اإلمارات في االستمرار بلعب دور رائد من أجـل التوصـل            رغبة دول "وأعرب ولي عهد أبوظبي عن      
  . لكن البيان الصادر عن البيت األبيض لم يشر إلى هذا الموقف اإلماراتي" لحل سلمي لهذا الصراع

أهمية دور  "ونقلت وكالة أنباء اإلمارات أن ولي عهد أبوظبي شدد خالل لقائه مع الرئيس األمريكي على                
ى صعيد العمل مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، بهدف التوصل لحل للـصراع            اإلدارة األمريكية عل  

وكانت مساعي السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من أولويات اإلدارة األمريكية، لكـن            . القائم بينهما 
عملية السالم بين الطرفين متوقفة تماماً، وهناك أمل ضعيف في أن يطرح الـرئيس األمريكـي رؤيتـه                  

  . الخاصة لحّل أو التفاقية إطار يبني عليها المفاوضون اتفاقية سالم
  ٢٨/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  منظمة المؤتمر اإلسالمي ترحب بتوقيع إتفاق المصالحة بين فتح وحماس .٤٨

" فـتح "رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بتوقيع حركتـي               :جدة
  . باألحرف األولى على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية) ٢٧/٤(أمس األربعاء " اسحم"و

وأعرب أوغلو، في تصريح صحفي أذاعته المنظمة على موقعها على االنترنت، عـن تهانيـه للـشعب                 
 أي  ، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد منظمة المؤتمر اإلسالمي للمساهمة في          "اإلنجاز"الفلسطيني على هذا    

  .خطوات من شانها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
إن المصالحة الفلسطينية هي حاجة ماسة للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الفلـسطيني فـي               : "وأضاف

تقلة وعاصـمتها القـدس     مواجهة التحديات، واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المـس         
  ."الشريف

  ٢٨/٤/٢٠١١، قدس برس
  
   مليون ريال١٥٤ مشاريع بفلسطين بتكلفة تزيد على تنفذجمعية قطر الخيرية  .٤٩

أعلنت جمعية قطر الخيرية عن تبني مبادرة لتلبية االحتياجات الملحـة لمدينـة القـدس                :عبداهللا مهران 
وخصوصا في مجاالت اإلسكان والتعليم والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية خالل السنوات العـشر              

  .ادمةالق
التخطـيط  "جاء ذلك خالل مؤتمر نظمته الجمعية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة المقدسي تحت عنـوان               

بهدف حشد الدعم الالزم لتلبيـة االحتياجـات         " ٢٠٢٠ — ٢٠١١والتطوير واإلسكان في مدينة القدس      
  .الملحة لمدينة القدس وتعزيز صمود شعبها الفلسطيني

حيث تـضع   " الضفة الغربية، وقطاع غزة   "ية مكتبين ميدانيين في فلسطين      الجدير بالذكر أن لقطر الخير    
التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها، وتمكنت من خالل مسيرتها التنموية اإلغاثيـة              
من تنفيذ عدد كبير من مشاريعها في المجاالت الصحية والتعليمية والمياه والمـشاريع المـدرة للـدخل                 

 يزيـد    مليون ريال، استفاد منها ما     ١٥٤ة الفقر ودعم األسرة والمرأة والطفل بتمويل يزيد على          ومحارب
 مدرسة وكلية ومرفقاً تعليمياً وتجهيز أكثـر        ٢٥ يتيم، كما قامت بتأثيث      ٨٠٠٠ ألف شخص و   ٣٥٠على  
 مسجداً، فيما مولت مشاريع إغاثية بأكثر       ١٤ مستشفى أو وحدة صحية بالمعدات وبناء أو ترميم          ٣٠من  
  . ماليين ريال٤من 

  ٢٨/٤/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   "إسرائيل"لفلسطينية يجب أن تعترف بـ الحكومة ا:الواليات المتحدة .٥٠

استقبلت الواليات المتحدة المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين يوم االربعاء بفتور            : واشنطن
  .وقالت ان أي حكومة فلسطينية ال بد أن تنبذ العنف" ارهابية"فوصفت حماس بأنها منظمة 
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الرباعية للوساطة في عملية السالم في الشرق االوسط        وكررت ادارة الرئيس باراك أوباما مطالب اللجنة        
والتي من المرجح أال تقبلها حماس ومن بينها أن تحترم أي حكومة اتفاقات السالم السابقة وتعترف بحق                 

  .اسرائيل في الوجود
لى الواليات المتحدة تؤيد المصالحة الفلسطينية ع     "وقال المتحدث باسم البيت االبيض تومي فيتور في بيان          

  ."لكن حماس منظمة ارهابية تستهدف المدنيين. اساس ما يعزز قضية السالم
لكي تقوم أي حكومة فلسطينية بدور بناء في تحقيق السالم فعليها أن تقبل مبادئ اللجنـة                "واضاف قائال   

  ."الرباعية وتنبذ العنف وتلتزم باالتفاقات السابقة وتعترف بحق اسرائيل في الوجود
اسم البيت االبيض ووزارة الخارجية االمريكية انهم يسعون للحصول على مزيـد مـن              وقال متحدثون ب  

  .المعلومات بشأن االتفاق بين حماس وفتح
٢٧/٤/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء  

  
   الفلسطينية وقف المساعدات للسلطةيعنيالمصالحة اتفاق : األميركيعضاء بالكونجرس أ .٥١

غرس االمريكي من االنعكاسات السلبية التي قد يترتـب عنهـا           حذر بعض اعضاء الكون   : القدس المحتلة 
  اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس على المساعدات االمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية 

التينين فـي تـصريحات نقلتهـا       -وقالت رئيسة لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب اليانا روس           
معنى توقيع االتفاق بين فتح وحماس التي تدعو الى تدمير اسرائيل هـو             ان  "صحيفة هارتس االسرائيلية    

ان حركة ارهابية ستكون جزءا من السلطة الفلسطينية ويجب اال تمول الضرائب التي يدفعها المواطنون               
  ".االمريكيون لدعم جهات تهدد امن الواليات المتحدة ومصالحها وامن حليفتها اسرائيل

تينن ان القيادة الفلسطينية برئاسة عباس قد اثبتت مرة اخـرى انهـا ال تعتبـر                واعتبرت النائبة روس ال   
  ."شريكا لعملية السالم وانها تؤيد الذين يريدون الخراب والموت السرائيل

حماس زائد فـتح    :"وبدوره قال السناتور عن الحزب الجمهوري مارك كيرك في موقعه على شبكة تويتر            
كية للسلطة الفلسطينية موضحا  ان حماس حركة مؤيدة لالرهاب وقتلت           يساوي تعليق المساعدات االمري   

  ". مواطنا امريكيا٢٦
كما راى عضو الكونغرس غاري اكيرمان من الحزب الديموقراطي ان هذا االتفاق قد بفضي الى كارثة                

  .ويخشى من ان يدفع ثمنه بحياة العديد من االسرائيلييين االبرياء
 قد قدمت مسادعات للفلسطينيين منذ منتصف تسعينات القرن الماي بمبلغ يفوق            ويذكر ان الواليات المتحة   

  . مليار دوالر٣,٥
 ٢٨/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   ماليين دوالر لدعم قطاع األعمال الصغيرة بالضفة وغزةثالثة تقدم "التمويل الدولية" .٥٢

البنك الدولي عن تقديمها قرضاً بقيمـة       ، عضو مجموعة    IFC( (علنت مؤسسة التمويل الدولية      أ :رام اهللا 
الرائدة في مجال تمويل المـشاريع      «) فاتن( ماليين دوالر اميركي لمؤسسة فلسطين لإلقراض والتنمية         ٣

  .»الصغيرة ومتناهية الصغر
نسخة منـه الـى ان هـذا الـدعم          » الحياة االقتصادية «واشارت المؤسسة في بيان صحفي امس، تلقت        

  .الصغيرة والمتناهية الصغر، وخلق فرص العمل بالضفة وغزةمخصص لقطاع األعمال 
٢٨/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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  البدائل اإلسرائيلية للتعامل مع الوضع الفلسطيني .٥٣

  محسن صالح. د
فرضت الثورات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي واقعا جديدا، أخذ يقلـب الحـسابات اإلقليميـة،                

ووجد الكيان اإلسرائيلي نفسه في وسط عاصفة لم يعتدها، وفـي بيئـة             . ى األوضاع الدولية  وينعكس عل 
وهي بيئة تنعكس بشكل مباشر على الملف الفلسطيني، بـل          . إقليمية، يجري تشكيلها، لم تكن في حساباته      
  .على مستقبل الوجود الصهيوني في فلسطين

إسرائيل تواجـه تـسونامي     "الي إيهود باراك قال إن      رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق وزير الدفاع الح      
" واحة االستقرار في بحـر هـائج  "هي " إسرائيل"وعندما قال رئيس الوزراء الحالي نتنياهو إن       ". سياسي

إنها حتى لو كانت كذلك، فإنه يفـضل أن         "علَّق عليه رئيس الكيان اإلسرائيلي نفسه شمعون بيريز قائالً          
أما شـاؤول موفـاز رئـيس لجنـة     "!! ر هو الذي يؤثر على الواحة، وليس العكس  يهدأ البحر، ألن البح   

، "إنذار إستراتيجي إلسـرائيل   "العالقات الخارجية في الكنيست، فرأى أن ما حدث في مصر وتونس هو             
  ".زلزال تاريخي"بينما وصف الوزير موشيه يعلون ما يحدث بأنه 

ولعـل  . ق واالرتباك التي تسود األوساط السياسية واألمنيـة       المتابع للشؤون اإلسرائيلية يالحظ حالة القل     
إن العالم العربي ينقلب رأسا على عقب،       "المحللة اإلسرائيلية أمونة آلون قدمت وصفًا معبرا عندما قالت          

وهكذا إسرائيل أيضا، فاألرض التي تهتز تحت الدول المجاورة تهتز تحت إسرائيل أيضا، ويكفي النظر               
وأكدت أن عصر التعالي اإلسـرائيلي      "!!  اآلن في الشرق األوسط كي نفهم أننا ال نفهم شيًئا          فيما يحصل 

  .على العرب قد انتهى
وكانت هناك مشاعر لدى الكثير من اإلسرائيليين بأن الحكومة اإلسرائيلية ال تتفاعل وال تتعامل بـشكل                

ا تدير الظهر للعالم، وأن سياستها      صحيح مع الوضع، حتى إن جريدة هآرتس اتهمت حكومة نتنياهو بأنه          
على غرار مـا    " انقالب سياسي "ودعت هآرتس في مقال آخر إلى       . تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة    

  .يحدث في العالم العربي
  التعامل مع الملف الفلسطيني

عامل مع  إن الكثير من اإلسرائيليين ممن تحدثوا عن التغيرات في العالم العربي، ركزوا على ضرورة الت              
، تعجـل بعقـد     "تنـازالت "الملف الفلسطيني، بمزيد من السرعة واالنفتاح، بل وتقديم مبادرات سياسية و          

وقد أكد علـى هـذه      . تسوية سلمية مع أبي مازن وقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام اهللا            
ي ليفني، وشاؤول موفاز، وبنيـامين      الفكرة من القيادات اإلسرائيلية شمعون بيريز، وإيهود باراك، وتسيب        

  .وغيرهم... بن إليعازر
ووافق العديد من التحليالت ما ذهب إليه إيهود باراك من أن هناك حركـة دوليـة لالعتـراف بدولـة                    

في حالة العزلة التي وجدت جنـوب أفريقيـا   " إسرائيل"، ووضع "إسرائيل"فلسطين، ولنزع الشرعية عن  
امها العنصري، وأن حالة الجمود الحالية تلحق أضرارا بالغـة، وذات طبيعـة             نفسها فيها، قُبيل إنهاء نظ    

  ".إسرائيل"إستراتيجية بـ
ـ        " إسرائيل"وأشارت إلى أن وضع      . سـيتزايد " إسرائيل"في العالم سيئ للغاية، وأن عدد الدول المناوئة ل

نية، من خالل برنامج يـرى      لذلك دعت إلى تحريك عملية التسوية، وإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطي           
الفلسطينيون أنه ذو جدوى، ألن الوصول إلى وضع متأزم مع السلطة الفلسطينية، سيقود المنطقـة إلـى                 

لنجد أنفسنا فـي وضـع يمكـن    "وقد نبه بنيامين بن إليعازر إلى أنه ال بد من إجراء سياسي  . توتر كبير 
  ".ف، ونظام آخر يتسم باألصوليةالتعامل معه، ألن البديل أن نجد أنفسنا في عالم مختل

أصحاب الكتابات والدعوات لتحريك العمليـة الـسلمية،   ) إن لم يكن كل(غير أن الملفت للنظر أن معظم   
، لم يقدم أية رؤية جادة تصل إلى الحد األدنى الذي           "إسرائيل"وخصوصا من المعنيين بصناعة القرار في       
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بما في ذلك محمود عباس ومساعديه وقيادة الـسلطة وحركـة           " الًاعتدا"يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين      
لدفع عجلة المفاوضات،   " مغريات وحوافز "وما زال هؤالء القلقين على مسار التسوية، يتحدثون عن          . فتح

  .دون أن يقدموا أية حلول حقيقية
تلفـون فـي حجـم      ولكنهم قـد يخ   ". حل المشكلة "وليس  " إدارة المشكلة "أي أن هؤالء ما زالوا يحاولون       

الحوافز التي ينبغي تقديمها للفلسطينيين كوقف البناء في المستوطنات، أو رفع بعض الحواجز، أو تخفيف               
  ...الحصار، أو تحسين االقتصاد الفلسطيني

بعـد سـقوط النظـام      (وقد تحدثت بعض الكتابات عن أن الشريكين اإلستراتيجيين المتبقيين في المنطقة            
  .الفلسطينية واألردن، وأنهما يضمنان الضفة الغربية والجبهة الشرقيةهما السلطة ) المصري

غير أنها نبهت إلى تعقيدات العالقة مع هذين الطرفين،         ". إسرائيل"وطالبت بتعزيز عالقة هذا المحور مع       
خصوصا في خضم التغييرات والتحديات التي يشهدها الطرفان، فضالً عن مشاكل العالقة معهمـا فـي                

مسار التسوية وحاالت اإلحباط من اإلسرائيليين، ودعوات العديد من اإلسرائيليين إلى تبني            ضوء تعطل   
لحل القضية الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يفجـر العالقـة مـع             " الوطن البديل "وفكرة  " الخيار األردنى "

  .األردن ومع السلطة الفلسطينية
  البدائل والخيارات المحتملة
ى ضغوط كبيرة ال يؤدي بالضرورة إلى استجابات متشابهة، فقد يتحولون إلى            إن تعرض اإلسرائيليين إل   

، وقد تجبرهم هذه    "السور والقلعة "وعقلية  " الجيتو"تفاعل أكثر انغالقًا وأكثر عدوانية، ويعودون إلى عقلية         
لتكتيكية الضغوط على أوضاع يضطرون فيها إلى أن يكونوا، أكثر استعدادا للمساومة ولتقديم التنازالت ا             

واألمر مرتبط إلى حد كبير بموازين القوى على األرض، وبتقدير المصالح والمخـاطر             . واإلستراتيجية
  .الحقيقية المحتملة، وبالبيئة اإلقليمية والدولية

ولذلك ربما يتعامل اإلسرائيليون مع عدد من الخيارات والبدائل والمسارات، ويفاضـلون بينهـا، وهـي                
. ة بدائل متعارضة، كما قد يتم المزج بين اثنين منها أو أكثر، وبـدرجات متفاوتـة               ليست كلها بالضرور  

  :وأبرز هذه المسارات والبدائل
ويستند هذا البديل إلى جوهر السياسة اإلسرائيلية المبنية على إدارة األزمـة، ولـيس              : الدولة المؤقتة -١

قدس والالجئين ما أمكن، بينما يتم فرض       وإلى تأجيل البت في القضايا النهائية وخصوصا مصير ال        . حلها
كما يـسعى صـانعو     . الوصول إليه في نهاية المطاف    " إسرائيل"الحقائق على األرض بالشكل الذي تريد       

السياسة اإلسرائيلية من خالله إلى االلتفاف على استحقاق إعالن الدولة الفلسطينية، الذي قد يواجهونه في               
  .متحدةأيلول القادم في األمم ال/سبتمبر

 إلى الفكرة نفسها، إذ تدعو إلى االعتراف بدولـة          ٧/٣/٢٠١١وتستند خطة نتنياهو التي كُشف عنها في        
فلسطينية بحدود مؤقتة، وإلى اتفاق مرحلي طويل األمد، يرافقه مسار مفاوضات حـول الحـل الـدائم،                 

ردن من دون سـيادة     وإطالق سراح أسرى، وإزالة حواجز عسكرية، وإبقاء قوات إسرائيلية في غور األ           
إسرائيلية عليه، وتجميد البناء االستيطاني في المستوطنات المعزولة، وتوسيع االسـتيطان فـي الكتـل               

  .االستيطانية وفي شرقي القدس
مشكلة هذا المسار أن الفلسطينيين رفضوه مسبقًا، ألنه قد يشكل وصفة الحل النهائي باألمر الواقع، وهو                

ولذلك اعترفت بعض الشخصيات    .  من االستحقاقات النهائية لمشروع التسوية     مراوغة إسرائيلية للهروب  
  .اإلسرائيلية بعدم جدواه، فذكر الوزير السابق يوسي سريد أن مبادرة نتنياهو ليست سوى مولود ميت

وهو سيناريو يعتمد على البرنامج الذي سبق أن تبناه رئـيس الـوزراء             : االنسحاب األحادي الجانب  -٢
، على أمل أن ينفذه في الـضفة        ٢٠٠٥ي السابق أريل شارون، ونفذه في قطاع غزة في خريف           اإلسرائيل

  .الغربية الحقًا
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عن مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، وفي أنها ستنسحب من أقل         " إسرائيل"تكمن مزايا هذا البديل في تخلي       
فيما عـدا   ( الضفة الغربية    قدر من األرض في الوقت الذي ستتخلى فيه عن عبء العدد األكبر من سكان             

  ).شرقي القدس
وستظهر األمر وكأنها انسحبت من األراضي المحتلة، وأن ما تبقى ال يتعدى كونه مشكلة حدودية بـين                 
بلدين، في حين ستُبقي على القدس وعلى األراضي خلف جـدار الفـصل العنـصري وعلـى الكتـل                   

  .االستيطانية
ام فرص تحقيق تسوية متفق عليها مع الفلـسطينيين، حتـى يـتم             عاد هذا البديل للطرح مجددا، مع انعد      

  .فرضه كواقع جديد، وبحيث يبدو وكأنه مكسب للفلسطينيين وتضحية من اإلسرائيليين
أما ما يجعل اإلسرائيليين في حالة تردد في التعامل معه فهو أنه قد يؤدي إلى سيطرة حماس أو تيـارات           

  .نسحاب منهاالمقاومة على األراضي التي يتم اال
، "إسرائيل"وهو خيار يعتمد على فكرة أن الوقت ال يعمل لصالح           : الوصول إلى إطار حقيقي للتسوية    -٣

لعقد تسوية سلمية، وأن الثمن     " قيادات كهذه "، وأفضل من    "ظروف كهذه "وأنها لن تجد مستقبالً أفضل من       
  .الذي ستدفعه مستقبالً هو أعلى بكثير مما قد تدفعه اآلن

 الوصول إلى إطار حقيقي تقبله القيادة الحالية لمنظمة التحرير والسلطة في رام اهللا، كما تقبله العديد                 ولعل
 فلسطينيون مقربـون مـن      ٢٠٠٣من القيادات اإلسرائيلية، يتمحور حول مبادرة جنيف التي أطلقها سنة           

وتتلخص فـي دولـة     . ..السلطة ومن فتح، وإسرائيليون من حزب العمل وميريتس واليسار اإلسرائيلي         
بالكتـل  " إسـرائيل "فلسطينية على الضفة وقطاع غزة، مع تبادل محدود في األراضي يؤدي الحتفـاظ              

، وترتيبـات خاصـة     ١٩٤٨االستيطانية، وتنازل الفلسطينيين عن حق العودة إلى األرض المحتلة سنة           
  .يين على األحياء والمواقع اليهوديةبالقدس مبنية على سيادة الفلسطينيين على األحياء العربية، واإلسرائيل

ويبدو هذا الخيار مستبعدا في هذه المرحلة في ظل ضعف اليسار اإلسرائيلي وتراجعه وتفتته، وفي ظـل                 
تصاعد التيارات اليمينية والدينية اإلسرائيلية، مع عدم وجود رغبة أميركية في الضغط الحقيقـي علـى                

ا زالوا رافضين للتنازل عن حق العـودة، هـذا باإلضـافة إلـى              ثم إن الفلسطينيين أنفسهم م    ". إسرائيل"
  .اعتراضاتهم األخرى على المبادرة

ويستهدف هذا المسار تسريع وتنشيط عملية حسم هوية المناطق التي ترغـب            : تفعيل مشاريع التهويد  -٤
يرة في ضمها، قبل االنتهاء من أية مفاوضات، وقبل أن تتعرض ألية ضـغوط شـديدة مغـا                " إسرائيل"

ويقتضي المسار السعي لحسم هوية القدس يهوديا وإسرائيليا، وتهويد المناطق خلف الجـدار             . لتوجهاتها
  .وقد يصل في ذروته إلى السيطرة على المسجد األقصى. العنصري

وقد ينجح هذا المسار مؤقتًا في فرض ما يريد ضمن المعادالت الحالية، التي تجعل األوضاع الفلسطينية                
لكن هذا المسار سيحسم خيارات الشعب الفلسطيني       . بية غير قادرة على تحدي المشروع الصهيوني      والعر

باتجاه المقاومة، وينهي مشروع التسوية، وسيساعد على إيجاد بيئة معادية أكبر للكيان اإلسرائيلي، فـي               
  ".إسرائيل"حين تصب التغيرات في العالم العربي في تأجيج عملية الصراع ضد 

تعالت بعض الصيحات اإلسرائيلية المنادية بالقيام بضربات عسكرية        : بات االستباقية أو الوقائية   الضر-٥
وقد دعـت رئيـسة حـزب    ). قبل تطور مشاكلها الداخلية   (موجعة لحماس في غزة ولحزب اهللا وسوريا        

دعت فيـه   كاديما تسيبي ليفني إلى تدمير حماس في غزة قبل أن يتغير المحيط العربي، في الوقت الذي                 
  ".قبل فوات األوان"إلى بدء التفاوض مع عباس 

كما قال قادة مخابرات إسرائيليون إنه ال يمكن لجم صيحات القدس وفلسطين في ميادين التظاهر العربية                
إال بتوجيه ضربات عسكرية موجعة لحماس وحزب هللا وسوريا ألن مـن شـأن ذلـك تغييـر البيئـة                    

  .تأكيد على التزامها بالسالم، والحؤول دون انهيار السلطة الفلسطينيةاإلستراتيجية، وإرغام مصر على ال
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ما زالت الالعب الرئيسي    " إسرائيل"يسعى داعمو هذا المسار إلى التأكيد، في غمرة التغيرات الهائلة، أن            
في المنطقة، وأنها هي من يفرض شروط اللعبة، وأنها لن تسمح بتغيير موازين القوى لصالح التيـارات                 

ـ  ال أن تستبق األمور لدعم شركائها     " إسرائيل"وتيارات المقاومة، كما تحاول     " إسرائيل"نهضوية المعادية ل
  .في مشروع التسوية

بيت "وتريد أن تذكر الجميع باألثمان الهائلة التي يمكن أن يدفعها أي نظام جديد يرغب في الخروج عن                  
  .األميركي اإلسرائيلي" الطاعة

سار ربما لم يدركوا أن كل ما يفعلونه هو مزيد من استعداء الشعوب واألنظمـة               غير أن مؤيدي هذا الم    
، ومزيد من تسريع الدعم لقوى المقاومة الفلسطينية، وأن الذين خرجـوا طلبـا للحريـة                "إسرائيل"ضد  

والكرامة في بالدهم، لن يسمحوا لكرامتهم وكرامة إخوانهم في فلسطين أن تهان، وهـو مـا يعنـي أن                   
  .تجنبها" إسرائيل"ستعود لتحاط بفضاءات إستراتيجية معادية، وبحسابات جديدة طالما حاولت " لإسرائي"

. ، فإنه مقبل على أزمة حقيقية إن عاجالً أو آجالً         "فكّر وقدر "أيا تكن خيارات الجانب اإلسرائيلي، ومهما       
 لن ينعكس فقط على حجـم      ذلك أنه موجود في بيئة ترفضه وتعاديه، وأي تغير حقيقي في موازين القوى            

  .المساحات التي يحتلها، وإنما على مستقبله ووجوده
  ٢٧/٤/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  عودة فلسطين لمصر الثورة .٥٤

  عبد الباري عطوان
: حدثان وقعا امس كانا على درجة كبيرة من االهمية من حيث دالالتهما السياسية واالسـتراتيجية، االول               

 المصري الى اسرائيل بعد تفجير خط االنابيب الناقل له من قبـل مجموعـة مجهولـة          توقف تدفق الغاز  
بعد اجتماعات مكثفـة    ' تفاهمات'الى  ' حماس'و' فتح'توصل حركتي   : الثاني. استهدفته في صحراء سيناء   

في القاهرة، تنص على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات فلسطينية مستقلة، تشرف علـى انتخابـات                
  .ة ورئاسية في غضون عامتشريعي

بالطبع فاننا نعارض اي عمل يمس االمن القومي المصري، ولكن من االنصاف القول ان الهجوم علـى                 
انبوب الغاز في العريش يتساوق مع مشاعر الغضب والكراهية التـي يكنهـا المـصريون السـرائيل                 

ي بأسعار اقل كثيرا من سعره فـي        والعالقات التجارية قبل الدبلوماسية معها، ورفضهم بيع الغاز المصر        
بل ال نبالغ اذا قلنا ان الغالبية الساحقة من الشعب المصري ال تريـد بيـع اي غـاز                   . االسواق العالمية 

  .مصري السرائيل حتى بعشرة اضعاف سعر السوق
فاحدث استطالعات الرأي التي اجريت قبل اسبوع كشفت ان اكثر من نصف الشعب المصري يريد الغاء                

، وعودة مـصر بالتـالي الـى        ١٩٧٩قات كامب ديفيد التي وقعها الرئيس محمد انور السادات عام           اتفا
مواقفها الوطنية الصلبة في مواجهة الغطرسة االسرائيلية وما ينتج عنها من احتالالت لالرض العربيـة               

  .وسياسات استيطانية عدوانية
ز المصري المتجه الى اسـرائيل، وتعطيلـه        ولعله ليس من قبيل الصدفة ان يقع الهجوم على انبوب الغا          

بالكامل، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع السيدين عالء وجمال مبارك في سجن طرة بتهمـة تلقـي                  
عموالت ضخمة من وراء عقود وصفقات بيع الغاز الى اسرائيل، فهناك شبهات بان رجل اعمال مصرياً                

  .كبيراً كان واجهة نجلي الرئيس في هذه الصفقات
ايقاف الغاز المصري الى اسرائيل، التي بدأت تعد العدة فعال لهذه الخطوة، وتبحث عن البدائل في اماكن                 
اخرى، ال يجب ان يتم من خالل التفجير في رأينا، وانما من خالل قرار سيادي من المحكمة المـصرية                   

الذي سخر ما تبقـى مـن       التي تبحث حالياً دعوى مقدمة من السفير ابراهيم يسري، هذا الرجل الشجاع             
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حياته لفضح جميع حلقات الفساد المتعلقة بصفقات الغاز، ومنع اي غاز مصري عن اسـرائيل السـباب                 
  .مبدئية تتعلق برفضه الكامل التفاقات كامب ديفيد

رجل اعمال فلسطيني كبير على دراية كاملة بملف الغاز المصري وصفقاته المذكورة بحكـم دوره فـي                 
القطاع مـا زال تحـت      (ف االسرائيلي الشهر عدة لبيع غاز قطاع غزة الى اسرائيل           التفاوض مع الطر  

اكد لي شخصياً انه رفض صفقة مماثلة للـصفقة المـصرية،           ) االحتالل االسرائيلي من الناحية القانونية    
 وباالسعار نفسها، الن الغاز المصري كان يباع في حينه باقل من ثالثة دوالرات للمتر المكعـب، بينمـا       

  .سعره الحقيقي في االسواق الدولية ضعف الثمن المذكور
***  

على ' حماس'و' فتح'اما داللة الحدث الثاني، وهو توقيع طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية، اي حركتي             
اتفاق مصالحة ينهي االنقسام الفلسطيني، فتتلخص في عودة مصر بقوة لدورها القيـادي فـي المنطقـة                 

  .ساسية للقضية العربية المركزية، وهذا تطور كبير والفت يستحق الثناء والترحيبالعربية كرافعة ا
المصالحة الفلسطينية تعثرت الن نوايا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظامه لم تكن سـليمة،               
فالرئيس مبارك كان يريد توظيف هذه المصالحة في خدمة المخططات االسرائيلية، من حيث جر حركة               

 والفصائل الفلسطينية االخرى الى مستنقع المفاوضات العبثية، وتحويل الفلسطينيين جميعـاً الـى              حماس
  .حراس السرائيل ومستوطناتها

مصر الثورة تتعاطى مع الملف الفلسطيني بطريقة مختلفة كلياً، وتتبع استراتيجية تتماشى مـع تطلعـات                
اب االسرائيلي لالرض المحتلة، فالسيد نبيـل       الشعب المصري ومشاعره الحقيقية المشرفة تجاه االغتص      

العربي وزير الخارجية الذي خلف احمد ابو الغيط اكد منذ اللحظة االولى ان بالده تعـارض بـشدة اي                   
عدوان اسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت اسرائيل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلـس العـسكري               

ع غزة ومنع تهريب اسلحة على عكس اللـواء عمـر           الحاكم بانه كان يعارض تشديد الحصار على قطا       
  .سليمان رئيس جهاز المخابرات والذراع اليمنى للرئيس حسني مبارك

الوحدة الوطنية الفلسطينية هي أخطر سالح موجه الى اسرائيل، خاصة انها تعود بقوة مع تأجج الثورات                
ظام مبارك عميد هذه االنظمة، والعمـود       العربية التي تريد االطاحة بانظمة ديكتاتورية فاسدة، وانهيار ن        

الفقري في ما يسمى محور االعتدال العربي الذي كان يستجدي السالم مع اسـرائيل، ويقـيم عالقـات                  
  .تطبيعية معها، ويتآمر على حركات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان

لهلع وانعدام الـوزن بعـد      ومن هنا لم نستغرب اصابة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بحالة من ا            
سماعه انباء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وهو هلع عبر عنه في تصريحاته التي اطلقها يوم امـس                 

وانـه ال يمكـن ان      . وقال فيها ان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يختار بين اسرائيل وحماس            
  .اتفاق المصالحة هذايأمل بتوقيع اتفاق سالم مع اسرائيل اذا مضى قدماً في 

***  
على السالم المغشوش والمزور مـع اسـرائيل، ونعـم          ' حماس'الرئيس محمود عباس اختار السالم مع       

الخيار، فالتصالح مع ابناء شعبه، ووضع حد لمفاوضات مهينة، هو الرهان الوطني الحقيقي الذي يـضع                
ات من االذالل والمهانة على موائد لئام       الشعب العربي الفلسطيني على طريق الحرية واالستقالل بعد سنو        

عملية سلمية لم تثمر اال العدوان على قطاع غزة، والمزيد من المستوطنات واالقتـراب مـن التفـريط                  
  .بالثوابت الفلسطينية

الشعب الفلسطيني بدأ يتخلص من عقدة الخوف من امريكا واسرائيل معاً، وبات يستعد الطالق انتفاضته               
نياهو، وهو يطلق مثل هذه التهديدات الجوفاء للرئيس عباس، يشعل فتيلها بارتكاب حماقة             الثالثة، ولعل نت  

 عندما قرر زيارة المـسجد االقـصى        ٢٠٠٠جديدة على غرار حماقة آرييل شارون استاذه ومعلمه عام          
  .وتدنيس باحته في استفزاز علني للشعب الفلسطيني واالمة االسالمية كلها من خلفه
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ة الفلسطينية سيصمد ليس فقط النه يجسد طموحات الشعب الفلسطيني، وانما ايضاً النـه              اتفاق المصالح 
يرتكز على ارضية مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر الكرامة والعزة، مصر شـباب التحريـر التـي                 
انتظرناها اكثر من اربعين عاماً وها هي تعود الينا شابة رشيقة تنهض كالمارد من بين ركـام الفـساد                    

  .عبودية السرائيل وامريكاوال
وكما ان نجاح ثورة مصر، جعل من الثورة حالة عربية، فان عودة الدبلوماسية المصرية لتخدم مصلحة                
امتها بدال من اعدائها يستطيع ان يغير الموازين االستراتيجية في المنطقة، وهو مـا بـدأنا فـي رؤيـة                   

  .بوادره
  ٢٨/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  زقاتفاق المآ .٥٥

  ابراهيم حمامي. د
ال شك أن المآزق التي تعيشها كا من حركتي فتح وحماس قد ساعدت في التوقيع على الورقة المـصرية                   
بتعديالتها، عباس اعترف قبل يومين أن أوباما أصعده الشجرة بخصوص وقف االستيطان ثـم سـحب                

رية الرسمية موقفها علناً وعلى     السلم، وحماس في مأزق من نوع آخر بعد أن انتقدت وسائل االعالم السو            
  .الشاشات مطالبة اياها بالتوسط لدى قطر، مع اشتداد األمر وطأة في قطاع غزة

وال شك أيضاً أن المتغيرات العربية قد أسهمت في انهاء االعتراضات من هنا وهناك، وأن فتح كانـت                  
 وحماس تنتظر بدورها ما     تنتظر طوق النجاة بعد فشلها حتى في الضغط على فياض لتوزير عتاصرها،           

  !أو كادت.. يفك الحصار عن غزة ويخفف من الهجمة عليها في الضفة الغربية التي استأصلتها 
نتفهم كل ذلك، ونتفهم حاجات األطراف ومصالحها وحساباتها، لكن من حقنـا أن نتـساءل لـيس عـن                   

حتالل ورغباته مـن خـالل      الحكومة واالنتخابات والوزراء والمحاكم، التي هي جميعها تحت رحمة اال         
سلطة وهمية ال يمكن لحماس تحديداً أو اي من قياداتها أن تحلم بممارسة أي دور رسمي فـي الـضفة                    
الغربية، لكن تساؤلنا هو عن المباديء واألسس التي قام عليها اتفاق المصالحة، خاصة ما يتعلق بحقوقنا                

  .ا اساء لشعبنا ونضالهكشعب فلسطيني، وبثوابتنان وبأمور من مثل انهاء كل م
شـروطنا  " وفي معرض الرد على جولة حوار سابقة في جينها كتبنا تحت عنـوان               ٠٢/٠٢/٢٠٠٩في  
، واليوم نعيد نفس السئلة والشروط ونضعها أمام جميع األطراف، نضعها اليوم أمـام الجميـع                "ف.ت.م
  .ف وسلطة وحركتي فتح وحماس.ت.م

لفلسطينية، لكننا مع مصالحة تبتعد عن افرزات أوسلو، بل تنهيها،          لسنا ضد المصالحة والوحدة الوطنية ا     
ووحدة قائمة على اسس صحيحة، بعيدة عن الرؤى الفصائلية، واتفاق يحدد اآلليات بتفاصيلها ال يتحدث                

  .بعموميات ولجان واجراءات مستقبلية
ن الوضع ما زال مبهماً، إن لم       ال يمكننا أن نفرح بعد، وال نستطيع أن نبارك بعد، وال لن نتفاءل بعد، أل              

  ! يكن ملغّماً
  ف  .ت. م-شروطنا 

  )٠٢/٠٢/٢٠٠٩نشر في (
 وتنازل فيه عـن     ٠٩/٠٩/١٩٩٣سحب االعتراف بشرعية االحتالل الذي وقعه ياسر عرفات في          : أوالً
ياء من فلسطين التاريخية، خارقاً ميثاق المنظمة التي كان يترأسها، وقبل أن يثور من يعبدون األح              % ٧٨

  :واألموات، هذا هو نص بيع فلسطين بالحرف والنقطة والفاصلة
  من الرئيس ياسر عرفات 

  إلى إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل 
  السيد رئيس الوزراء 
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ومن منطلق إيمان راسـخ     . إن التوقيع على إعالن المبادئ يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق األوسط           
  : التحرير الفلسطينية اآلتيةأحب أن أؤكد على التزامات منظمة 

 تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سالم وأمن جديد، وتقبل المنظمة قـراري       - ١
  . ٣٣٨ و٢٤٢مجلس األمن رقمي 

 إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السالم في الشرق األوسط وبالحل السلمي للصراع بـين الجـانبين،                 - ٢
  . ألساسية المتعلقة باألوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خالل المفاوضاتوتعلن أن كل القضايا ا

 وتعتبر المنظمة أن التوقيع على إعالن المبادئ يشكل حدثاً تاريخياً ويفتتح حقبة جديدة من التعـايش    - ٣
 وطبقاً لذلك فإن المنظمة تدين استخدام اإلرهـاب وأعمـال         . حقبة خالية من العنف   .. السلمي واالستقرار 

العنف األخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجـل تأكيـد                  
  . التزامهم ومنع االنتهاكات وفرض االنضباط لمنع هذه االنتهاكات

 وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعالن المبادئ، وتأسيساً على القبول الفلسطيني بقراري               - ٤
، فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حـق              ٣٣٨ و ٢٤٢مجلس األمن   

إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع االلتزامات الواردة في هذا الخطاب، أصـبحت اآلن                
ـ                  س غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول، وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلـى المجل

  . الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني
  المخلص 

  ياسر عرفات 
  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

ان حركة فتح تحديداً وباعتبارها أكبر فصائل المنظمة مطالبة بسحب هذا االعتراف والتبرأ منـه، ومـا                 
ر للرماد في العيون، ألن من وقع نص االعتراف هو رئيسها في ذلـك              االدعاء بأن فتح لم تعترف إال ذ      

الوقت الذي لم يحاسب أو يحاكم حركياً على ذلك، وألن من صوت على الغاء وتعـديل بنـود الميثـاق                    
الوطني كانوا نواب فتح في التشريعي بعد أن منع اآلخرون من دخول غزة، وألن مؤسسات أوسلو كانت                 

، وألن حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،        "اسرائيل"ا فتح المعترفة ب     وما زالت تهيمن عليه   
اللجنـة المركزيـة والمجلـس      (أوضح أن اتفاق أوسلو تم اعتماده بعد مناقشته في الدائرتين الفتحاويتين            

 كـان ذلـك بتـاريخ       -، وبعد المناقشة تم التصويت الذي كان لصالح اعتماد اتفـاق أوسـلو              )الثوري
  . في بيان صحفي وزعه وعممه٠٦/١٢/٢٠٠٨
سحب وادانة االعتراف أيضاً بيهودية فلسطين التاريخية، وكذلك مبدأ تبادل األراضي الذي أعلنـه              : ثانياً

 وقال فيهـا    ٢٢/٠٦/٢٠٠٤ياسر عرفات هو وعباس من بعده، والذي أكد عليه في مقابلة نشرت بتاريخ              
عرفات مستعد لتسوية قضية الالجئين والقدس ويتوعـد         ": "بالحرف في لقاء مع صحيفة هآرتس العبرية      

  "بمواجهة حركتي حماس و فتح بعد االنسحاب الصهيوني من غزة
في تصريحات ذات دالالت خطيرة وللمرة األولى أعرب رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أمـس               

ؤال إن كـان يـتفهم أن تبقـى    قائال ردا على س . بهويتها اليهودية ) إسرائيل(عن تفهمه لضرورة احتفاظ     
  .»بالتأكيد«دولة يهودية ) إسرائيل(

وافقنا علـى ذلـك     «، في مكتبه في رام اهللا       » هآرتس«وأضاف عرفات في مقابلة أجرتها معه صحيفة        
  .»١٩٨٨رسميا وبشكل علني أثناء اجتماع مجلسنا الوطني في 

 الوجود بتهربه من قرار المجلس الوطني       في) إسرائيل(وأكد أن أي قيادي فلسطيني ال يمكنه التنكر لحق          
إنه قرار المجلس الوطني الفلسطيني الـذي       «وأضاف عرفات   . »مهم جدا « الذي وصفه بأنه     ١٩٨٨لعام  

  .»١٩٩٨كلينتون في ) بيل(يمثل الفلسطينيين في العالم أجمع وتم التأكيد عليه بحضور الرئيس 
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، ٣٣ مادة أخرى من أصل      ١٦ مادة منه وتعديل     ١٢ الغاء   اعادة الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم     : ثالثاً
  :وخاصة المواد التالية التي خرقها الرئيس السابق والالحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  " الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجيا وليس تكتيكا   " ٩المادة * 
 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليـه          ١٩٤٧تقسيم فلسطين الذي جرى عام        " ١٩المادة  * 

  " الزمن لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه 
يعتبر باطال كل من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى التـرابط                  " ٢٠المادة  * 

فلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في مفهومهـا             التاريخية والروحية بين اليهود و    
  . "الصحيح

الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول             " ٢١المادة   *
ية أو  البديلة من تحرير فلسطين تحريرا كامال ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطين             

  . " تدويلها
الغاء اتفاق أوسلو المشؤوم والموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل، والذي كان من أهم              : رابعاً
  :بنوده

   ١٩٤٨التنازل عن فلسطين *
  واالعتراف بمشروعية دولة اسرائيل وحقها التاريخى فى هذه االرض * 
  قط والقبول بان فلسطين هى الضفة الغربية وغزة ف* 
  ) الضفة وغزة ( والتنازل عن المقاومة المسلحة كطريق لتحريراالرض المحتلة  *

  واعتماد طريق المفاوضات طريقا وحيدا للحل * 
  ونزع السالح الفلسطينى وتفكيك اى بني عسكرية فلسطينية* 
ى اسرائيل   جندى فى الضفة وغزة معا ، تسلم قوائم باسمائها ال          ٩٠٠٠واالكتفاء بقوات شرطة قوامها     * 

 ٥بوصة و   ٣ مدفع رشاش من عيار      ١٢٠ آالف قطعة سالح شخصية خفيفة و        ٧مجمل تسليحها ال يتعدى   
   عربة مدرعة ذات عجالت من طراز يتفق عليه الجانبين ٤٥بوصة و 

  واعتبار اى سالح ما عدا ذلك هو سالح غير مشروع يجب نزعه * 
  ارهابى واعتبار اى شخص يحمل السالح غير افراد الشرطة * 
والتزام فلسطينى بتنظيف  االرض  من اى اعمال او منظمات ارهابية فيما اسـموه بالبنيـة التحتيـة                   * 

  لالرهاب 
  وان يتم ذلك من خالل لجنة التنسيق االمنى الفلسطينى االسرائيلى المشترك* 

لى سـبيل المثـال     الغاء كل المعاهدات الالحقة التي تجرم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومنها ع          : خامساً
  : وفيها٢٠٠٢خطة تينت الموقعة بين اسرائيل والسلطة فى عام 

تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال اإلرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتـزود              * 
  . اللجنة األمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل اإلجراءات،التي اتخذت

طة الفلسطينية جميع أفراد قوات األمن من التحريض، أو المساعدة، أو إعداد هجمات، علـى       تمنع السل * 
  . أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات

يلجأ ممثلو األمن، الفلسطينيون واإلسرائيليون، إلى اللجنة األمنية، ليزود كل طرف اآلخـر، وممثلـي       * 
ة، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في أنهم           الواليات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابي     

  . إرهابيون، ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطق
على السلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد اإلرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن األسـلحة،             * 

  . تقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة األمنيةومصانع إنتاج قذائف الهاون، و
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تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال منـاطق              * 
ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن ال تُستغل المناطق الخاضـعة          . تحت سيطرتهما، لتنفيذ أعمال عنف    

  .  الطرف الثاني، أو لتكون مالذاً بعد تنفيذ عمليات هجوميةلسيطرتهما، لشن هجوم على
يبذل رجال األمن، اإلسرائيليون والفلسطينيون، جهوداً مشتركة، في البحث عن أسلحة غيـر قانونيـة               * 

وتبـذل  . ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لـسيطرتها           
  .هريب وإنتاج غير قانوني لألسلحةجهود قصوى، لمنع ت

الغاء كل ما صدر من بيانات ومواقف ضد تاريخ وتضحيات شعبنا الفلسطيني ومنها اتفاق فيليب               : سادساً
  .١٩٨٨، وإعالن قبول الشروط األميركية عام ١٩٨٥، وإعالن نبذ اإلرهاب عام ١٩٨٢حبيب عام 

ن المآسي التي تسببت بهـا منظمـة التحريـر          االعتذار العلني والواضح دون لبس أو غموض ع       : سابعاً
الفلسطينية وقياداتها للشعب الفلسطيني، والمتاجرة بدماء البطال والشهداء، والزج بهم في معارك جانبيـة              
خاسرة، خاصة في األردن ولبنان، وكذلك االعتذار عن المواقف التـي أضـرت بالـشعب الفلـسطيني                 

  .ليبياوتسببت بطرده ومالحقته خاصة في الكويت و
االقرار بجريمة الموافقة على نفي أبناء شعبنا من وطنهم، وهي السابقة األولى في التـاريخ الـذي     : ثامناً

  .توافق فيه قيادة شعب على نفي أبناء شعبها خارج وطنهم، وهنا نعني جريمة اتفاق كنيسة المهد
  مد سعداتاالقرار بجريمة تسليم أبناء شعبنا لعدوهم، خاصة الشوبكي وأح: تاسعاً
التأكيد وبشكل واضح وال لبس فيه على تمسك المنظمة بحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم الصلية               : عاشراً

التي هجروا منها، ورفض كافة محاوالت التوطين، أو محاوالت اعتبار العودة للدولـة المقترحـة فـي                 
فا وحيفا وعكا وصـفد والناصـرة       الضفة وغزة بأنها هي العودة المنشودة، أي التأكيد أن العودة هي ليا           
  وطبريا وبئر السبع واللد والرملة وكل مدينة وقرية وبلدة فلسطينية

ادانة وتجريم محاوالت االلتفاف على حق العودة وخاصة وثيقة جنيـف التـي حـضرتها               : حادي عشر 
  المنظمة وباركت توقيعها بين ياسر عبد ربه واالحتالل

 القومي الفلسطينين ورفض قرارات الهيمنة المالية التـي أصـدرها           اعادة االعتبار للصندوق  : ثاني عشر 
  سالم فياض، والتي ألحقت مؤسسات المنظمة بسلطة أوسلو

الكشف عن مصير المليارات التي جمعتها المنظمة خالل العقود الماضية، والكـشف عـن              : ثالث عشر 
 الـشعب، األحيـاء مـنهم       الحسابات واألرصدة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه التعدي على أمـوال           

  !واألموات
اجراء انتخابات للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج لمجلس وطنـي              : رابع عشر 

  .جديد يقر ميثاقاً وطنياً بدالً من الذي ألغي وعدل
ـ            : خامس عشر  ض الفصل التام لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن هيكلية السلطة الوهميـة، ورف

  الجمع بين المناصب
  التجريم المطلق والكامل للتنسيق األمني مع االحتالل: سادس عشر
التأكيد على حق شعبنا في المقاومة بكل الوسائل، اعتبار كل من يجرم ويسفه ويحقر مقاومة               : سابع عشر 

  .شعبنا خارج عن قيم وأخالق شعبنا، وتقديمه للمحاكمة
  :ادهاليوم نضيف موقفاً هو جديد قديم مف

  لن نقبل بأقل من ذلك حتى لو كتبت االتفاقات بماء الذهب وشهدت عليها الدنيا بأسرها
  ٢٨/٤/٢٠١١، المستقبل العربي

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ٢١٢٩:       العدد         ٢٨/٤/٢٠١١ الخميس :التاريخ

  
  األهداف اإلسرائيلية للتصعيد وسبل المواجهة .٥٦

  مؤمن بسيسو
علت موجة من التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب على قطاع غزة مؤخرا بحجـة قطـع دابـر إطـالق                   

  .خ الفلسطينية وإعادة الهدوء إلى جنوب الدولة العبريةالصواري
التهديدات اإلسرائيلية ليست جديدة، وترتفع مؤشراتها بحسب منحى الواقع الميداني المـضطرب، إال أن              
الثابت السياسي يقطع اليوم بأن الرغبة اإلسرائيلية المشتهاة في سيناريو الحرب الشاملة أضحت مقيدة ولم               

ذهان قادة االحتالل بحكم اعتبارات إقليمية نافذة تقصر األمر على تصعيد ال يرقـى فـي                تعد واردة في أ   
  .أسوأ أحواله إلى مستوى المواجهة المفتوحة

تحاول إسرائيل تكريس التصعيد كسمت دائم للمرحلة الراهنة وعنوان أساس لها، وتستحثّ صوغ مالمح              
قاومة الفلسطينية في ظل التغيرات اإلقليمية العاصفة       محددة لمعادلة جديدة في إطار عالقة الصراع مع الم        

  .على إيقاع الثورات العربية المتعاقبة
وبغض النظر عن مدى نجاح إسرائيل أو فشلها في جر قوى المقاومة في قطاع غزة إلى مربع التصعيد                  

سرائيلي الراهن،  والمواجهة، فإن أهدافا تكتيكية وإستراتيجية، معلنة وغير معلنة، تقف وراء التصعيد اإل           
وتلبسه لبوس األهمية الفائقة التي جعلت منه أولوية عسكرية في إطار مواجهة التحديات التـي تتـربص                 

  .بالكيان اإلسرائيلي في المنطقة
  أهداف تكتيكية

تسعى إسرائيل عبر خطة مبرمجة إلى استدراج قوى المقاومة الفلسطينية للرد على عـدوانها وعمليـات                
رقة التي تقوم بها بين الفينة واألخرى في إطار متوالية من الفعـل ورد الفعـل التـي قـد             االغتيال المتف 

تتدحرج على شكل كرة ثلج وصوال إلى ذروة التصعيد التي تفتح آفاقا لمواجهة دامية وحامية الـوطيس                 
  .بين الطرفين

  :وتتوخى إسرائيل من وراء التصعيد تحقيق األهداف التكتيكية التالية
يشكل االستقرار الفلسطيني الداخلي أرقا كبيرا لإلسرائيليين، وال        : باك الوضع الفلسطيني الداخلي   إر: أوال

عجب فإن السياسة اإلسرائيلية ترتكز على حرمان الفلسطينيين من تذوق طعم الراحة واالستقرار واألمن              
  .واألمان، وتحاول إغراقهم في حالة من القلق واالضطراب على الدوام

 الوضع الفلسطيني الداخلي يتأثر، أيما تأثر، بالتصعيد العسكري اإلسرائيلي المتواصل بوتائره            وال شك أن  
المختلفة، وتختل فيه ركائز ومقومات الحياة الفلسطينية، وتدخل بموجبه الساحات والميـادين المختلفـة،              

  .بيرسياسيا وميدانيا واجتماعيا واقتصاديا، في حالة من التشتت الواضح واإلرباك الك
وتبدو االستفادة اإلسرائيلية جراء ذلك أوضح ما تكون من خالل انشغال الفلـسطينيين بإعـادة ترتيـب                 
أوراقهم الداخلية وشؤونهم الخاصة على حساب التفكير في آليات وسبل مقارعـة االحـتالل ومواجهـة                

  .تحدياته المختلفة
ئيل أن المقاومة الفلسطينية تزيد يوميـا مـن    تدرك إسرا : االستنزاف المتواصل للمقاومة الفلسطينية   : ثانيا

قدراتها العسكرية، وتتقوى بكل ما تستطيع من وسائل وإمكانات، وتضخّ المزيد من العناصر الجدد فـي                
  .شرايين عملها المقاوم، وتكتسب مزيدا من الخبرة والتجربة التي تصقل رصيدها في مواجهة االحتالل

 ثمن، وأن كل يوم يمر دون عمل أو مواجهة يجعل مهمتها فـي              وتدرك إسرائيل أيضا أن كل لحظة لها      
  .كبح المقاومة الفلسطينية وتحجيم قدراتها أكثر صعوبة

لذا، حرصت إسرائيل على إدامة االشتباك مع قوى المقاومة الفلسطينية، والعمل على استنزافها واإلثخان              
د قوى المقاومـة قـدرتها علـى التطـور      فيها قدر اإلمكان بحكم تفوقها العسكري والتكنولوجي، كي تفق        

  .واالرتقاء، وتبقى أسيرة المعالجات الموضعية آلثار الضربات اإلسرائيلية
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الرصـاص  "ال جدال في أن استعادة الردع شكل أحد أهم أهـداف حـرب              : استعادة الردع المفقود  : ثالثا
  .م٢٠٠٨التي قادتها إسرائيل ضد قطاع غزة نهاية عام " المصبوب
 ما قبل الحرب عانت إسرائيل من كثرة تساقط قذائف الهاون والصواريخ البدائية الفلـسطينية               في مرحلة 

على مدنها وبلداتها الجنوبية، مما خلق حالة من الغضب في أوساط المجتمع اإلسرائيلي، وولّد ردود فعل                
لسطينية من إطالق   ضاغطة لشن حرب الستعادة قدرة الردع اإلسرائيلية المفقودة، ومنع قوى المقاومة الف           

  .أي قذيفة صاروخية باتجاه المناطق اإلسرائيلية الجنوبية
وبدا جليا أن الحرب التي شُنّت ضد غزة ومقاومتها قد نجحت إلى حد كبير في اسـتعادة قـدرة الـردع                     
 اإلسرائيلية، إذ تقلص إطالق القذائف الفلسطينية إلى الحد األدنى، وباتت قوى المقاومة أكثر حساسية في              

التعامل مع ظروف الميدان وقواعد االشتباك مع االحتالل، وأكثر استعدادا للتعاطي مع أفكـار وجهـود                
  .التهدئة بهدف تجنيب أهالي القطاع ويالت المخططات اإلسرائيلية العدوانية الجاهزة للتنفيذ

النظـام  لكن تطورات األوضاع اإلقليمية في ضوء الثورات العربية الملتهبة، وخصوصا عقـب سـقوط          
المصري، شجعت قوى المقاومة على خرق حاجز الردع، وإعادة الجبهة الميدانية وظروف االشتباك مع              

  ".الرصاص المصبوب"االحتالل إلى مرحلة ما قبل اندالع حرب 
وهكذا انطلقت القذائف الصاروخية مؤخرا لتصيب المواقع العسكرية الحدودية مع قطـاع غـزة ومـدن              

 كيلومترا فقـط جنـوب      ١٥يشون لتسيون جنوب الدولة العبرية على مسافة تبعد         عسقالن وبئر السبع ور   
  .مدينة تل أبيب التي تشكل العاصمة الفعلية إلسرائيل

ومن هنا يبادر الجهد العسكري اإلسرائيلي الراهن إلى محاولة استعادة الردع ضمن مزيج مركّـب مـن                 
  .التصعيد الميدانيالحسابات السياسية والعسكرية التي تحدد حجم ومستوى 

فرضت مرحلة ما بعد الحرب األخيرة معادلة الهدوء المتبادل بين جيش           : فرض قواعد جديدة للعبة   : رابعا
االحتالل والمقاومة الفلسطينية، فالهدوء يقابله هدوء مع بعض التجاوزات الميدانية التي ال تخّل بـالتزام               

  .الطرفين بالمعادلة القائمة
م الميداني التي جاءت في صالح الفلسطينيين والمقاومة الفلـسطينية لـم تَـرقْ لقـادة                لكن تبادلية االلتزا  

االحتالل الذين رأوا فيها مساحة واسعة لتحقيق مكاسب فلسطينية تكتيكية وإستراتيجية من شأنها إرسـاء               
  .واقع ميداني أكثر تشابكا وتعقيدا في المستقبل
 االحتالل اللوذ بالصمت وهم يرون بأم أعينهم تطور القدرات          والحقيقة األكثر رسوخا أنه ليس بوسع قادة      

العسكرية لقوى المقاومة، فنيا وتسليحيا، مما دفعهم للعمل على تغيير قواعد اللعبة باتجاه فرض معادلـة                
جديدة تحقق لهم فعالية الضرب واالستهداف حسب احتياجاتهم االستخبارية ووفق الكيفية التـي يرونهـا               

  .مناسبة
ا نستطيع أن نفهم خلفيات ضرب بعض المواقع العسكرية لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس دون               ها هن 

أي مبرر ميداني قبل فترة وجيزة، واغتيال قادة القسام الثالثة مؤخرا تحت ذريعة تخطيطهم الختطـاف                
تحـدثت عـن    إسرائيليين من سيناء المصرية، ونستكشف مغزى التصريحات العسكرية اإلسرائيلية التي           
  .استمرار االغتياالت والتصفيات للناشطين الخطرين بعيدا عن أطر وموازين التهدئة القائمة

خالصة الوجهة العسكرية اإلسرائيلية اليوم تذهب نحو فرض معادلة جديدة تتولى فيها اآللـة العـسكرية                
ة التابعة لقوى المقاومـة     اإلسرائيلية ممارسة االغتياالت والضربات المركزة للكوادر واألهداف العسكري       

وفق حساباتها العسكرية الخاصة، على أن ترضخ قوى المقاومة لهذه المعادلة وتستمر صاغرة في تلبيتها               
  .لشروط التهدئة فلسطينيا، وإال فإن الرد اإلسرائيلي المتصاعد سيكون بالمرصاد

  أهداف إستراتيجية
عدوانها تحقيق أهداف إستراتيجية، وذلـك علـى        عالوة على ذلك، فإن إسرائيل تبتغي من وراء تصعيد          

  :النحو التالي
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ليس بخاف على أحد أن القدرات العسكرية والبنية التـسليحية          : ضرب القدرات العسكرية للمقاومة   : أوال
السياسية والعسكرية في إسرائيل، فقـد اسـتغلت        : لقوى المقاومة قد تطورت بشكل كبير أزعج القيادتين       

حية الميدانية التي وفرها مناخ التهدئة الستجالب ما تستطيع من أسلحة وذخائر عبـر              قوى المقاومة األري  
أنفاق التهريب مع مصر، وتدريب عناصرها وفق مستويات عسكرية راقية، ورسـم الخطـط الدفاعيـة                
وحفر األنفاق الداخلية لمواجهة التحديات العسكرية اإلسرائيلية والتحسب ألي اجتياح إسرائيلي محتمـل             

  .قطاعلل
ولعل أكثر ما يثير فزع اإلسرائيليين ما كشفت عنه مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية مؤخرا من امتالك                
قوى المقاومة صواريخ تصل في مداها إلى حدود مدينة تل أبيب، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى               

 وأمرا ال يمكن الـسكوت      مضادة للسفن، مما يشكل تهديدا إستراتيجيا من المنظور العسكري اإلسرائيلي،         
  .عليه بأي حال من األحوال

وفي رأي قادة االحتالل فإن مخالب المقاومة الفلسطينية قد طالت كثيرا، وبات مـن الـضروري القيـام                  
بحملة جديدة على غزة بهدف تقليم أظافر المقاومين، وتحجيم قدراتهم العسكرية إلـى حـدها األدنـى،                 

تعاظم األداء والمستوى والبنية التسليحية العسكرية للمقاومـة سـوف          انطالقا من أن الصمت كثيرا على       
  .تكون له تداعيات وخيمة ذات أبعاد إستراتيجية خطيرة على الكيان اإلسرائيلي مستقبال

وال شك في أن مخطط التصعيد يوفر لقادة االحتالل فرصة ضرب قدرات وإمكانات المقاومة الفلسطينية،               
في إطار ومسار تنتفي معه التهديـدات واألخطـار اإلسـتراتيجية للدولـة             ولو بشكل متدرج، وضبطها     

  .العبرية
تعيش إسرائيل اليوم سباقا مع الزمن في ظل التغيـرات العربيـة            : استباق نتائج التغيرات اإلقليمية   : ثانيا

 وتعتقد  المحيطة، وتتحسب لتغير الموقف المصري من حماس التي تقود المقاومة الفلسطينية أيما تحسب،            
أن األشهر القادمة سوف تحمل تغييرا في قواعد اللعبة وموازين القوى في حال رفـع الحـصار وفـتح                   

  .المعابر بين مصر والقطاع
لذا، تخشى إسرائيل، بشكل يرقى إلى مستوى الفزع اإلستراتيجي، من التوجهـات المـصرية األخيـرة                

ق الزجاجة إلى الفضاء اإلقليمي والدولي،      المنفتحة على حماس، وترى أن حماس توشك أن تخرج من عن          
  .وتصبح قوة ذات بعد استقاللي إستراتيجي خطير قادر على التأثير في واقع وخيوط اللعبة في المنطقة

توقن إسرائيل أن ذلك واقع ال محالة، وأن محاوالتها إلحباط مسار التغييـر أضـعف مـن أن تجـاري         
ها في المنطقة العربية، وتدرك تماما أن الوقت لم يعد يلعـب            ديناميكية األحداث العاصفة التي تدور رحا     

  .لصالحها، وأن كل دقيقة تمر تصب في رصيد أعدائها والمتربصين بها
من هنا فإن ضرب قوى المقاومة، وعلى رأسها حماس، وخصوصا بنيتها العسكرية والتـسليحية، ولـو                

المرحلة المقبلة، وهدفا مركزيا تحاول إسـرائيل       بالحد األدنى، يشكل أولوية إستراتيجية إسرائيلية خالل        
  .بموجبه دخول المرحلة القادمة بأقل قدر ممكن من الخسائر المحتملة

  سبل المواجهة
في مواجهة مخطط التصعيد اإلسرائيلي ينبغي لقوى المقاومة الفلسطينية أن تُحسن فن إدارة المواجهة مع               

ها األدنى، وحرمانا لالحتالل من تحقيق أهدافه المتوخـاة، أو          االحتالل تقليال للخسائر الفلسطينية إلى حد     
لجعل إدارته لمعركة التصعيد ضد المقاومة أمرا صعبا دونه الكثير من الجهد والعنت والتكاليف على أقل                

  .تقدير
بإمكان قوى المقاومة اجتراح منهجية مدروسة في التعاطي مع التصعيد اإلسـرائيلي، واتخـاذ بعـض                

  .وسائل واالحتياطات في هذا السياقالخطوات وال
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وحدة الموقف الميداني من جانب قوى المقاومة تشكل أول الخطوات المنهجية التي تبتغي ضـبط إيقـاع                 
الرد والفعل المقاوم بحيث ينطلق في الوقت والزمان المناسبين في ضوء تقدير المصالح العليـا للـشعب                 

  .الفلسطيني وحماية مقدراته الوطنية
امتشاق موقف إعالمي موحد لقوى المقاومة فحسب، بل إن هذه الخطوة تستلزم تـشكيل غرفـة                ال يكفي   

  .عمليات عسكرية موحدة لنقل األفكار المجردة إلى واقع عملي قابل للتطبيق
االحتياطات األمنية لقوى المقاومة تتصدر أيضا قائمة األجندة المنهجية في مواجهة التـصعيد المتوقـع،               

ت ينبغي أن تتوسل بقدر كبير من العمق والشمول وااللتزام بعيدا عن التهور واالستهتار              وهذه االحتياطا 
  .المرتبط بشجاعة زائفة وجرأة في غير محلها

ولئن أردنا صبغ هذه الخطوة بالفعالية المطلوبة فإن سرية أماكن اختفاء قادة وكوادر المقاومة، سياسـيين                
ن تكون مطلقة، مع ضرورة االمتناع التام عن استخدام وسـائل           وعسكريين، وتنقالتهم المختلفة، ينبغي أ    

االتصال الحديثة تحت أي مبرر كان، واللجوء إلى وسائل االتصال البدائية في إطار خطة أمنية محكمـة                 
  .ذات بدائل ومستويات عمل واجبة التنفيذ

الل، إال أن األداء    األداء الداخلي يشكل حجر الزاوية في سياق فن إدارة معركـة التـصعيد مـع االحـت                
  .الخارجي ال يقل خطورة وحساسية وأهمية لكبح حدة ودرجة ومفاعيل أي عدوان إسرائيلي متوقع

تستطيع قوى المقاومة، وعلى رأسها حماس، حشد موقف مصري تركي ضاغط للعمـل علـى الحلبـة                 
في أكثر مـن منطقـة      الدولية في مواجهة سياسة التصعيد اإلسرائيلية، كما تستطيع تحريك الرأي العام            

عربية وإسالمية للضغط على صناع القرار للتدخل من أجل لجم شـهوة العـدوان اإلسـرائيلي، ومنـع                  
إسرائيل من استثمار االنشغال الدولي في معمعة الثورات العربية لتنفيـذ أجنـدتها العدوانيـة وتـصفية                 

  .حساباتها مع الفلسطينيين
 المواجهة السابقة مع إسرائيل، وانتهاج سبل مدروسة ووسائل         ينبغي االستفادة من كافة دروس    .. وأخيرا

منهجية في غمار معركة التصعيد المرتقبة، كي نحفظ األرواح والمقدرات والمكتسبات الفلسطينية قـدر              
  .االستطاعة، وكي ال تراق الدماء الفلسطينية الغالية إال بثمن

  ٢٦/٤/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   قراءة في الحالة الفلسطينية  ... بادل للثورات العربيةاإلستلهام المت .٥٧

  محمد جمعة
 مثل الشعب الفلسطيني النموذج األكثر حضورا للصمود بين الشعوب العربية فـي مواجهـة                , لعقود عدة 

 بل إن الفلـسطينيين      .  خاصة من خالل انتفاضتين طويلتين      , االحتالل اإلسرائيلي وعنوانا إلرادة المقاومة    
حتي إن كال من ثورة الشعب التونسي ضـد زيـن           . .  أول من قدم إلي العالم تعبير انتفاضة العربي       هم  

أطلق علىهما في أيامهما األولـي مـسمى        , وثورة الشعب المصري ضد نظام مبارك     , العابدين بن على  
  .االنتفاضة وذلك في استلهام واضح للتجربة الفلسطينية

يبقـي  , ب تسونامي الثورات الشعبية العديد مـن الـساحات العربيـة          لكن المفارقة اليوم أنه بينما يضر     
فيما ظل الـشعب    , فخالل الشهور الثالثة الماضية توارت القضية الفلسطينية      .. الفلسطينيون بالكاد مرئيين  

هذا في الوقت الذي يفترض فيه أن كل أسـباب الثـورة            . الفلسطيني بعيدا عن بؤرة التطورات اإلقليمية     
واصطدامها بالعقبات الهائلة التي باتت تنسفها      , فهناك انسداد مسار التسوية   , السياق الفلسطيني متوافرة في   

 فـضال عـن أن   ١٩٩١.من أساسها بعد مرور عقدين من الزمن على انطالقتها منذ مؤتمر مدريد عـام          
التحرير وفي سلطتي   الفجوة القائمة بين الممارسة السياسية للمستويات القيادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة            

وبين مطالب الشعب الفلسطيني من     , األمر الواقع في الضفة الغربية وغزة وكل الحالة الفصائلية من جهة          
ناهيك عن أن المشهد الفلسطيني الراهن تجتمـع        . لم تكن أكبر وأوضح مما هي علىه اليوم       , جهة أخري 
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ال مصالحة فلسطينية ـ  , ال تسوية: حيث, فيه كل مظاهر الجمود التي تستوجب الحراك من أجل التغيير
  !!ال مقاومة, ال سالم, فلسطينية

, في ظل تلك المعطيات يثار التساؤل حول سر تأخر الشعب الفلسطيني عن غيره من الشعوب العربيـة                
رغم أن القراءة الشعبية للثورات والهبات العربية يفترض أنها تنقل الفلسطينيين مـن اإللهـام الفـردي                 

إلي اإللهام الجماعي المستوحي من قدرة الـشعوب        , من قدرة الفرد على كسر حاجز الخوف      المستوحي  
وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلي بعض التحديات التي تواجـه الحـراك الـشعبي               . على صنع التغيير  

  :وذلك على النحو التالي, الفلسطيني وتؤثر في مستوى تطوره وتأثيره
وما حققته من نجاح حتي اآلن في كـل مـن           , لعربية بداية العام الحالي    بعد اندالع موجة الثورات ا     -١

شهدت الساحة الفلسطينية نشاطا محموما على الفيس بوك وغيره مـن أدوات التواصـل              , تونس ومصر 
لعشرات المجموعات الفلسطينية التي تريد تحريك الـشباب الفلـسطيني إلحـداث التغييـر              , االجتماعي

فمنها من دعت إلـي إنهـاء       ,  لوحظ تعدد وتباين شعارات المجموعات المختلفة      ولكن. المطلوب فلسطينيا 
أو للعصيان  , أو إلجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني     , أو إنهاء أوسلو  , أو إنهاء االنقسام  , االحتالل

جئين أو لتنظيم مسيرات مليونية من أجل عودة الال       , المدني إلسقاط سلطتي األمر الواقع في غزة والضفة       
  .إلخ... الفلسطينيين

الذي يعكس درجة عالية من االختالف بين الشباب الفلسطيني في األولويات والرؤي            , هذا التباين والتعدد  
بيد أن استمراره لفترة أطول من الالزم عبر اإلسـتمرار فـي            , ال يمكن إعتباره شرا مطلقا    , والشعارات

 في نهاية األمر إلـي نتـائج        ىأد, ىبين فينة وأخر  تشكيل المجموعات وتفريخ بعضها مجموعات جديدة       
وبعثرة الدعوات إلي نقل الحـراك مـن الواقـع          , أبرزها تفتيت جهود اآلالف الموزعين علىها     , سلبية

مـن خـالل    , إلي الواقع الفعلى حيث الشارع الفلسطيني     , االفتراضي حيث شبكات التواصل االجتماعي    
  .وأهداف وشعارات متباينة, واعيد مختلفة تظاهرات سلمية ذات مىدعوات متعددة إل

عبر دفع مجموعات كبيرة    , وفي هذا السياق ثمة من يشير إلي دور معاكس قامت به سلطتا غزة والضفة             
من أتباعهما إلنشاء صفحات كثيرة على الفيس بوك ذات أهداف وشعارات مختلفة حالت فـي الحاصـل                 

  .لتفة حول هدف مركزيالم, األخير دون تشكيل الكتلة الحرجة فلسطينيا
ه يمكن اإلستنتاج أنه بينما شكل كل من فيس بوك وتويتر ووسائل التواصل االجتمـاعي الجديـدة                 يوعل

لتجاوز أجواء سلطاتهم القمعية وتنظيم نشاطات معارضة لم        , أدوات فاعلة للمحتجين في عدة دول عربية      
حيـث  , ورا مختلفا في الـسياق الفلـسطيني      لعبت نفس تلك األدوات اإلعالمية الجديدة د      , يسبق لها مثيل  

 عندما تبين   -٢.شكلت متنفسا لالحتقان بدال من تعبئة الجماهير للثورة وإحداث التغيير المطلوب فلسطينيا           
كان األكثر  , ومسار المصالحة الوطنية المنشودة   , للقيادات الفلسطينية أن مسار الحوار الفلسطيني الداخلي      

 أن شعار إنهاء االنقسام يستقطب كتلة شعبية أكثر من غيرها من الشعارات             وبدا, تأثرا بالحدث المصري  
) وهو ما تجلي في تظاهرات يوم الخامس عشر من مارس الماضي في كل من الضفة وغـزة                ( األخري

ومن هنـا كانـت دعـوة       , سارعت كل من حركة حماس وقيادة السلطة إلي المناورة وإستباق األحداث          
لرئيس السلطة محمود عباس لزيارة غزة من أجل        , ء الحكومة المقالة في غزة    إسماعيل هنية رئيس وزرا   

وهي الدعوة التي استجاب أبو مازن لها عبر إطالق مبادرة تتضمن استعداده لزيـارة              . تحقيق المصالحة 
والتحضير إلجـراء   , وتشكيل حكومة من المستقلين تكون مهمتها باألساس إعادة إعمار قطاع غزة          , غزة

بل إن ما صدر بعد ذلك من قبل الطرفين يؤكـد أنـه ال              . لكن حتي اآلن لم يحدث أي جديد      , اتاالنتخاب
والشاهد أن األولويـة    . توجد لدي حماس أو فتح الرغبة في التعاون إال وفقا للشروط الخاصة بكل فريق             

ـ     .  في مايو القادم   ٢اآلن لـ حماس تتمثل في الترتيب لـ أسطول الحرية         ي رام اهللا   بينما تبدو الـسلطة ف
منهمكة حتي النخاع في السعي الدبلوماسي للحصول على المزيد من اإلعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية              
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وهذا يعني في الحاصل األخير أنه ال حديث عن المصالحة قبـل اسـتحقاقي مـايو                . قبل سبتمبر القادم  
  .وسبتمبر القادمين

أكثر مما فيها من آليات تسمح بوضع       , نهاء االنقسام  أن ثمة رومانسية في دعوة الشباب الفلسطيني إل        -٣
ومصدر تلك الرومانسية في دعوة هؤالء الشباب يكمن في االعتقاد بأن شعار الشعب يريد إنهاء               . حد له 

بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو مـوقعهم مـن          , االنقسام كاف بحد ذاته لكي يصطف الجميع خلفه       
  .االنقسام

دون , اد يعود إلي الرغبة الصادقة لهؤالء الشباب في استلهام تجربتي تـونس ومـصر             بالطبع هذا اإلعتق  
ففي مصر وتونس لم يكن رحيل النظام موضـع         . االنتباه الختالف هاتين الحالتين عن الحالة الفلسطينية      

بل كان محل خالف بين الشعب الموحد في مطالبه إلسقاط النظام وبين نخب             , خالف بين الجمهور نفسه   
بقوة األجهزة األمنية وبدعم حلفـاء خـارجيين        , ستولت على السلطة ودافعت عن مصالحها خالل عقود       ا

إذ ال  .. أما في الحالة الفلسطينية فاالنقسام داخل الـشعب ذاتـه         . التقت مصالحهم مع مصالح هذه النخب     
طة فـي رام    جزء منه يدعم السل   , بل شعب منقسم على نفسه    , يوجد شعب موحد في مواجهة نخب بعينها      

  .واآلخر يدعم السلطة في غزة, اهللا
داخل الجمهور وليس بين جماهير ونخبـة       , المقصد إذن أن االنقسام في الحالة الفلسطينية هو انقسام أفقي         

ترتبط بهما قطاعات واسعة جـدا      , خصوصا سلطة الضفة  , والشاهد أن السلطتين  . أو نخب سياسية تحكم   
, ودعم األسري وعـائالت الـشهداء     , موظفين واإلعانات االجتماعية  من الفلسطينيين من خالل رواتب ال     

بحيث أن ما ال يقل عن مليوني فلسطيني في الضفة وغزة مستفيدون مباشـرة              , وتحريك عجلة االقتصاد  
ألنهم يمكـن أن يخـسروا مـصدر        , مما يجعلهم يفكرون بروية قبل معارضتهما     ; من السلطة هنا وهناك   

  هما معا؟يفكيف يكون الحال بالثورة عل, عتقاالت والتهديدات والمضايقاتفضال عن التعرض لال, دخلهم
فتاريخيا تـزامن صـعود الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية      . إذن الصورة اليوم تبدو مغايرة تماما لألمس     

وما تالها من   , ١٩٦٧بالذات عقب هزيمة يونيه عام    , المعاصرة مع هبوط حركة التحرر الوطني العربية      
أما اليوم فالثورات التي تنبعث في العديد مـن      . ة تلقتها الحركة القومية والناصرية العربية     ضربات موجع 

  .الساحات العربية تأتي في ذورة تراجع وانقسام حركة التحرر الوطني الفلسطيني
  ٢٨/٤/٢٠١١، األهرام، القاهرة

  
  "إسرائيل"دولة فلسطينية من خالل االتفاق مع  .٥٨

  غيورا ايلند
ففضال عن الضغوط من الخارج، تتـصاعد       . لة فلسطينية سيشغل بالنا كثيراً، حتى أيلول      اإلعالن عن دو  

  .األصوات من الداخل تؤيد إقامة دولة فلسطينية اآلن
من المشروع القول إن إقامة دولة فلسطينية ليـست         . هو تأييد مشروع  " الدولتين للشعبين "مجرد تأييد حل    

خطأ معلني االستقالل الفلسطيني في أوساطنا من القبول بـال          ينبع  . فقط ضرورة بل ومصلحة إسرائيلية    
رغبتـه  ) كـل (بأن الشعب الفلسطيني مّل االحتالل اإلسرائيلي وعليه فان  : جدال لفرضية واحدة مغلوطة   
  ).فقط(، أي في الضفة الغربية وغزة "أرضه"هي إقامة دولة فلسطينية في 

. القسم الثـاني لـيس صـحيحا      . ا التواجد اإلسرائيلي  الفلسطينيون ملو : القسم األول من الفرضية صحيح    
، وفوق كل شـيء علـى       "العدل"وهي تقوم على أساس الرغبة في الثأر، في         . الرواية الفلسطينية تختلف  

من ناحيتهم، هذا الحق ليس حق الشعب في العودة إلى وطنه، بل حق الفرد في العودة                . أساس حق العودة  
الرغبة في إقامة دولة، وبالتأكيد صغيرة ومنـشقة        . للد ؟ أو رمات أفيف    إلى داره، سواء كان في حيفا، ا      

  .بين غزة والضفة، لم تكن في أي يوم من األيام تطلعا صادقاً، حقيقياً، ونهائياً
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، فتكـون أمـامهم     "عرب إسـرائيل  "لنفترض أنه سيجرى استفتاء شعبي بين كل الفلسطينيين، بمن فيهم           
والثانية أال تقوم أبدا دولة فلسطينية، ولكن أيضا تنتهي إسرائيل مـن            " شعبيندولتان لل "األولى  : إمكانيتان

هنـاك أسـاس    : الوجود، وكل أراضيها توزع بين الدول العربية، ماذا ستكون نتائج هـذا االسـتطالع             
  .لالفتراض بان أغلبية ملموسة ستؤيد اإلمكانية الثانية

في نهاية األسبوع الماضي بأن الرغبة الفلـسطينية        فرضية منظمي االحتفال الذي عقد في جادة روتشيلد         
تشبه رغبة بن غوريون وبموجبها إقامة الدولة هي مصلحة عليا ومقابلها من السليم دفع كل ثمن تقريبا،                 

فالدولة الفلسطينية، إذا قامت كنتيجة لمفاوضات حقيقية مع إسرائيل، ستجبر          . هي فرضية عديمة األساس   
التنازل عن حق العودة، االعتراف بان االتفاق يتضمن نهاية         : ة على ثالثة أمور   الفلسطينيين على الموافق  

على هذه األمور الثالثة الفلـسطينيون غيـر        . النزاع، والموافقة على أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية        
لذي على   القرار ا  –مستعدين للتنازل، وعليه تغريهم جدا إمكانية إقامة دولة بقوة قرار من األمم المتحدة              

  .أي حال لن يطالبهم بالتنازل عن أي شيء
هناك من ال يفهم لماذا من المهم جدا البند         . اإلصرار اإلسرائيلي على هذه المواضيع الثالثة هو أمر حرج        

ينبغـي  . ماذا يريد الفلـسطينيون حقـا     : الجواب يتناول نقطة المنطلق   .  االعتراف بدولة يهودية   –الثالث  
ستقوم دولة فلسطينية وينتهي بهذه الطريقة أو تلك التواجـد اإلسـرائيلي داخلهـا،              االفتراض بأنه عندما    

أو االعتراف بـان دولـة      ) الجليل، وادي عاره  (لالستقالل في أراضيهم    " عرب إسرائيل "سيتعاظم طلب   
ل دولة فلسطين التي قامت لتوها ستعمل بك      ". دولة كل مواطنيها  "إسرائيل هي ثنائية القومية، وعلى األقل       

  ".التي تقمع الفلسطينيين المتواجدين تحت االحتالل اإلسرائيلي"قوتها ضد إسرائيل 
السبيل لتقليص هذا الخطر هو وثيقة دولية توقع عليها أيضا دولة فلسطين، التـي تعتـرف بـان دولـة                    

. نإسرائيل هي دولة يهودية، وعليه فان من حقها السماح لليهود بالهجرة إليها في ظل منع هجرة آخـري                 
منع كهذا سيتحقق، ضمن أمور أخرى، إذا كان سيحظر حسب االتفاق على الفلسطينيين االحتفاظ بجنسية               

  . اسرائيلية وفلسطينية–مزدوجة 
من يريد، على حد قوله، أن يضمن مستقبل دولة إسرائيل من خالل إقامة دولة فلسطينية ملزم بان يصر                  

ئيل، يضمن التحقيق لجزء من مصالحنا الحيويـة علـى          على أال تقوم هذه إال كجزء من اتفاق مع إسرا         
من يدعو إلى إعالن استقالل فلسطيني من طرف واحد، يشجع الفلسطينيين على االمتنـاع عـن                . األقل

الحاجة التخاذ تلك القرارات الحيوية جدا لمستقبلنا وبالتالي يزيد الخطـر فـي أن إقامـة تلـك الدولـة                    
  .ريق السيطرة على كل بالد إسرائيلالفلسطينية ستكون فقط مرحلة في ط

  "يديعوت"عن 
  ٢٨٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  نتنياهو في شرك االنتفاضة .٥٩

  الوف بن
، الن  ١٩٦٧ستنشب اذا اعترفت االمم المتحدة بدولة فلسطينية في حـدود           . االنتفاضة الثالثة غير ممتنعة   

كي يطالبوا بحقوقهم السيادية وليطـردوا      القرار لن يتحقق من تلقاء ذاته، وسيخرج الفلسطينيون للحرب          
وستنشب ايضا اذا أحجمت االمم المتحدة عن       . الجيش االسرائيلي والمستوطنين االسرائيليين عن ارضهم     

فـي هـذه الحـال سـيثور        . اعالن استقالل فلسطين، أو تحفظت في قرارها محاولة إرضاء اسـرائيل          
  .الفلسطينيون لخيبة أملهم لضياع التأييد الدولي

 ما زلنا ال نعرف موعد االنتفاضة الثالثة والسبب المباشر لنشوبها، لكن ليس مـن المحقـق ان يتـأخر                   
إن االعمال البشرية توجهها توقعات مـا  . الفلسطينيون حتى انعقاد الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول     

تضعضع الهدوء االمني فـي     . اذا انتظرنا ازمة في ايلول فقد تنشأ قبل ذلك        . سيحدث ال ما يحدث بالفعل    
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فصواريخ من غزة على أسدود، وعمليات تفجيـر وحادثـة          : للسنتين السابقتين، وأصبحت المناطق تغلي    
  .اطالق نار في الضفة، ومن هنا تقصر الطريق الى االشتعال

لن يستـسلم اآلن لمطالـب      .  رئيس الحكومة في شرك، ولن يمنع أي شيء يفعله االنتفاضة التي تقترب           
فلسطينيين، سيجمد المستوطنات ويوافق على االنسحاب الى الخط االخضر في محاولة يائـسة لوقـف               ال

إن هذه االقتراحات فضال عن انها ستفضي الى نهايته الـسياسية تنـاقض    . القطار في طريقه الى الجدار    
لـى القـضاء    المنطق االستراتيجي الذي يوجه نتنياهو، فهو يرى ان الثورات في الدول العربية تفضي ا             

على نظم الوالء للغرب واستبدال توابع ايرانية بها وإن تسليم الـضفة الغربـي وشـرقي القـدس الـى                 
  .، ويجعل الحياة في اسرائيل ال تحتمل"قاعدة ارهاب ايرانية"الفلسطينيين سيجعلهما 

ومة الحالي  إن رئيس الحك  .  إن نتنياهو في ضيقه يحصر عنايته في تثبيط المبادرات الى تسوية مفروضة           
 يخشى اليوم الذي يأمره فيه رئيس الواليات المتحدة بالخروج من المناطق            ١٩٦٧مثل جميع أسالفه منذ     

عندما " كديش" كما فعل الرئيسان ترومان وآيزنهاور ببن غوريون مع انقضاء حرب االستقالل وعملية              -
 سنة الى منـع عـودة هـذا         ٤٤تسعى سياسة اسرائيل الخارجية منذ      . أرغماه على االنسحاب من سيناء    

سيناء وغزة ومدن الضفة    (السيناريو للمرة الثالثة بالتأليف بين العناد والتخلي عن مناطق تعتبر أقل أهمية             
  ).شرقي القدس والضفة وهضبة الجوالن(، قصدا الى االحتفاظ بالجوائز الكبرى )وجنوب لبنان

.  يركلوا اسرائيل لشراء مشايعة الثوار العرب       يزور نتنياهو اآلن عواصم الغرب ويستجدي الزعماء أال       
وهو يحذر محادثيه من انهم اذا طردوا اسرائيل عن الضفة والقدس فسيوحون بالضعف فقط ويـساعدون                

ال يوجد في   . وهو يعرض عليهم فدية على هيئة وعود غامضة بانسحاب في المستقبل          . في صعود ايران  
 عدة اصابع غربية تعارض اعالن االستقالل الفلسطيني فـي          هذه االثناء مشترون لسلعته وحتى لو أحرز      

  .االمم المتحدة فان القرار سيجتاز بأكثرية كبيرة وتنشب االنتفاضة من الغد
 نتنياهو على حق في تقديره ان امريكا واسرائيل في تراجع استراتيجي على أثر إبعاد حليفهمـا حـسني        

من المناطق تحت تهديدات بتـسوية مفروضـة أو         من الواضح ان الهرب     . مبارك عن الحكم في مصر    
فلـو انـه    . لكن نتنياهو مثل كل أبطال المأساة أدخل نفسه في شرك         . بانتفاضة ثالثة سيفسر بأنه ضعف    

، لكـان وضـعه     "الفحص من جديد  "استمر في مسيرة انابوليس بعد توليه الحكم بدل ان يطرحها في سلة             
، وعرضت امريكا على العـرب      "أمان"رك يتولى السلطة في     في ذلك الوقت كان مبا    . اآلن أفضل كثيرا  

  ".نعم"صفحة جديدة وكانت اسرائيل تستطيع ان تركب الموجة وان تقول 
 لو ان نتنياهو قبل آنذاك خريطة تسوية اهود اولمرت على أنها أسـاس للتفـاوض لهتـف لـه العـالم                     

أو وجود الجيش االسرائيلي في غـور  والستطاع ان يطلب تحسينات مهمة له مثل اعتراف بدولة يهودية    
  .االردن

ووقع في الـشرك   ") ١بار ايالن   (" لكن نتنياهو رفض بحث القضايا الجوهرية سوى تصريحات غامضة          
فالعالم يرى نتنيـاهو    . وأصبح الوقت متأخرا اآلن   . الدبلوماسي الذي دفنه له محمود عباس وبراك اوباما       

تطيع ان يمنع االنتفاضة الثالثة وستكلف اسرائيل مثل سـابقتيها          وهو ال يس  . رافضا وعنيدا ويأمل اسقاطه   
  .ضحايا ال حاجة اليهم وتفضي الى انسحاب أراد نتنياهو تثبيطه

  هآرتس
  ٢٧/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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