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  لبناء جسور الثقة مع حركة فتح" إطالق مبادرة جديدة"تعلن عن حماس  .1

لبناء جسور الثقة مع حركة " درة جديدة أعلنت حركة حماس، عن إطالق مبا: أحمد اللبابيدي - غزة
، إن "فلسطين أون الين"صالح البردويل لـ .وقال القيادي في حماس د ".فتح، وإلنهاء االنقسام الفلسطيني

للتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية هي خيار استراتيجي ومسار وطني يقود إلى "الحركة أطلقت المبادة 
ة التصالحية التي ستقدمها روأوضح أن المباد ". إلى قضاياه الرئيسيةوحدة الشعب الفلسطيني والتفرغ

تقترح تشكيل لجان تنسيق عالية المستوى بين الحركتين، وبين الضفة الغربية المحتلة "حماس لفتح، 
الوصول للمصالحة يحتاج لنسيج وطني "، مؤكداً أن "وقطاع غزة لكسر الهوة بين أبناء الشعب الفلسطيني

وبين البردويل أن اللجان المقترح تشكيلها والتي  ".ح ملتئم ومصالحة اجتماعية حقيقيةموحد ولجر
تستطيع إيجاد األجواء المناسبة لخلق إطار وطني جامع يقود كافة "سيكشف عنها بعد إطالع فتح عليها 

ً  إلى أن مسيرة ال"الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم حماس وفتح إلى مصالحة حقيقية قدس ، مشيرا
  ".أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على التوحد والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوقه ومقدساته"العالمية 
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هي أحد الحلول العملية للتفكيك االنقسام الفلسطيني في ظل "وأكد القيادي في حماس أن المبادرة الوطنية 
رة المصالحة التي باتت عجلتها تدور ، نافياً أن تكون المبادرة محاولة من حركته إلدا"جمود المصالحة

أن تجربة الحركة في حوارات "إلى " جسور الثقة"وعزا البردويل إطالق حماس لمبادرة  .إلى الخلف
المصالحة أثبتت أن الوصول إليها في ظل الموقف السياسي لفتح المرتهن بالقرار األمريكي واإلسرائيلي 

األمريكي واإلسرائيلي الرافض لوجود حماس في المشهد وشدد على أن الموقف  ".أمراً بالغ التعقيد
خلف تعطيل عمل اللجان "السياسي يعتبر العثرة الكبرى في طريق تنفيذ المصالحة، وهو ذات السبب 

يتحمل تعطيل عمل "، منوهاً إلى أن من "التي شكلت عقب اتفاق القاهرة من جميع الفصائل الفلسطينية
  ".جديتها بإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيهذه اللجان هو حركة فتح لعدم 

في غياب شبكة األمان العربية وعدم تقديم ضمانات عربية لحركة فتح بتقديم الدعم "ورأى البردويل أن 
حركة فتح تحتاج إلى من يكفل "، قائالً "العربي المالي والسياسي يساهم في جمود المصالحة الفلسطينية

  ".اسي في حال انقطاعه عند اختيارها طريق المصالحةلها استمرار الدعم المالي والسي
وطالب القيادي في حماس حركة فتح بتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على مصلحتها الحزبية من خالل 
الموافقة الفورية على المبادرة، ملفتاً إلى أن الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة لمصالحة شاملة تنهي 

  .صفحات سوداء من تاريخه المشرف
 1/4/2012فلسطين أون الين، 

  
  عباس يبحث في القاهرة سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .2

 محمود عباس عقب وصوله إلى القاهرة  السلطة الفلسطينيةاستقبل رئيس:  جيهان الحسيني–القاهرة 
ات أمس، رئيس جهاز االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي وأجرى معه محادثات تناولت المستجد

على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة وانعكاسها على القضية الفلسطينية وعدد من القضايا ذات االهتمام 
 إن عباس بحث خالل لقائه موافي سبل التخفيف عن "الحياة"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ .المشترك

وأضافت . صالحة الفلسطينيةأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الحصار واإلجراءات اإلسرائيلية، وملف الم
كما أنه سيضع (...)  سيلتقي غداً رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي "أبو مازن"أن 

  .حجر األساس لمبنى السفارة الفلسطينية الجديد المزمع إقامته في حي القاهرة الجديدة
 2/4/2012الحياة، لندن، 

  
  اناة األسرى أولوية لدى الحكومةإنهاء مع: السيد األسيرهنية يهاتف زوجة  .3

أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، أمس األحد اتصاالً هاتفياً بزوجة األسير : غزة
وأكد لزوجة السيد أنه يتابع باهتمام تفاصيل حادث االعتداء  .القائد عباس السيد، لالطمئنان على صحته

  .عاناة األسرى أولوية لدى الحكومةعليه في السجن، الفتاً إلى أن إنهاء م
وكان األسير القائد السيد أصيب مساء الثالثاء الماضي بجراح متفاوتة، إثر اعتداء وحدات خاصة 

 .وعناصر إدارة السجون بالضرب الوحشي، في محاولة على ما يبدو الغتياله
 2/4/2012السبيل، عمان، 
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   مصالحة قائمة على الشراكةنريد: مستشار هنية .4
أكد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية  :قدس برس، وكالة ريما زنادة - غزة

وأضاف رزقة في بيان أصدره  .في غزة أن الحكومة تنظر للمصالحة كخيار استراتيجي ال بديل عنه
ن أزمة لألسف فإ"على نسخة عنه، " الشرق"المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء حصلت 

الوقود والكهرباء أوجعت المصالحة وآلمتها األمر الذي يستوجب مراجعة حقيقية ومسؤولة لكافة 
الحكومة ما تزال متمسكة بالمصالحة ولكننا نريدها نظيفة وقائمة على شراكة " ، وأردف قائالً إن"الملفات

 من استمرار تهديدات العدو وأشار رزقة إلى أن الحكومة في غزة تشعر بقلق ".حقيقية ال على اإلقصاء
أن غزة ليست لقمة سائغة لقوات االحتالل وقد تمكنت غزة من رد الهجمة الصهيونية " الصهيوني ولكن

  ".م ومنعتها من تحقيق أهدافها2009في 
 2/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  %80تقر الموازنة بعجز في غزة الحكومة  .5

يابية لحركة حماس أمس األحد إقرار الموازنة العامة للحكومة أعلنت الكتلة الن :د ب أ - رام اهللا المحتلة
وقالت الكتلة، في بيان  .%80 مليون دوالر أمريكي وعجز يصل إلى 869في غزة للعام الجاري بمبلغ 

صحفي، إنه سيتم تغطية العجز الحاصل في الموازنة من المنح والهبات والمساعدات، مشيرة أن مجمل 
  . من إجمالي النفقات%20 مليون دوالر بواقع 174غ اإليرادات للموازنة بل

وكانت حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية أقرت األسبوع الماضي، موازنتها للعام الجاري 
  . مليون دوالر بسبب نقص المساعدات الخارجية300بحوالي ثالثة مليارات دوالر بعجز يبلغ مليار و

 2/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

 لم نفقد األمل في المصالحة :  فياضحكومة .6
 غسان الخطيب، أن تكون جهود . الحكومي الفلسطيني في رام اهللا داإلعالمنفى مدير مركز : رام اهللا

المصالحة الفلسطينية قد وصلت إلى طريق مسدود، وأكد أن األمل في إنهاء االنقسام ال يزال قائما، وأن 
عن أمله " قدس برس"وأعرب الخطيب في تصريحات خاصة لـ .الجهد العربي المساعد ال يزال مطلوبا

في أن يستجيب قادة حركتي فتح وحماس للتحديات المطروحة على الفلسطينيين من أجل إنهاء االنقسام 
 نجاح المصالحة الفلسطينية، ألن هناك مصلحة إمكانيةنحن لسنا يائسين من : "وتحقيق المصالحة، وقال
 هناك رأيا عاما فلسطينيا يضغط على جميع األطراف لتحقيق هذه المصالحة، وطنية في ذلك، وثانيا ألن

 ".وثالثا ألن الطرفين يخسران يوما بعد يوم من استمرار االنقسام
مازن بتنفيذ اتفاق أبو وقال الخطيب تعقيبا على تصريحات لنائب رئيس حركة حماس حول مطالبته 

تصريحات منسوبة ألي من القيادات السياسية الفلسطينية، ال أرغب في أي تعليقات على أي "الدول، إنه 
وأعتقد أن .  تحقيق المصالحةإلمكانيةوإنما أكتفي بالتعبير عن استمرار األمل وعن العوامل المشجعة 

العامل األساسي لتحقيق المصالحة يظل عامال ذاتيا بكل تأكيد، ولكن المساعدة العربية مهمة جدا، ألن 
 واإلقليمية كانت من العوامل السلبية في الساحة الفلسطينية، لذلك كله فإن الدور العربي التجاذبات العربية

  .، على حد تعبيره"مطلوب للمصالحة الفلسطينية
  1/4/2012قدس برس، 
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  من ارتفاع سعر الكهرباء% 75السلطة تتحمل :  الفلسطينيةرئيس سلطة الطاقة .7

 أن السلطة الوطنية تدخلت لحماية ، عمر كتانة،الطبيعية أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد :رام اهللا
من االرتفاع الجديد من المصدر % 75المستهلك من عبء الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء بتحملها 

هذا القرار جاء بناء على «وقال كتانه في بيان صحفي إن  ).شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية(
الوزراء سالم فياض بعد التشاور مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك تعليمات مباشرة من رئيس 

وزارة االقتصاد الوطني، نظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن، وحرصا منها 
% 25أن المشترك سيتحمل فقط نسبة «وأضاف  .»على الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء قدر المستطاع

فقط ابتداء من شهر نيسان الجاري وستقوم % 2ع، أي أن التعرفة الجديدة ستزداد بنسبة من هذا االرتفا
السلطة الوطنية بتعويض شركات توزيع الكهرباء عن النسبة الباقية من االرتفاع وفق نظام التعويضات 

  .»من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
 2/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  للسلطة إن جمدت العوائد الضريبية مليون دوالر شهريا100ًفع تعهد عربي بد: اشتية .8

أعلن محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الدول العربية تعهدت لرئيس السلطة : رام اهللا
الفلسطينية محمود عباس بدفع مائة مليون دوالر شهريا، في حال جمد الجانب اإلسرائيلي تحويل 

واستبعد اشتية في حديث إلذاعة  و.ية للسلطة، والتي تقدر بنحو مائة مليون دوالر شهرياالعائدات الضريب
، أن تقوم سلطات االحتالل بتجميد تحويل العائدات الضريبية، )1/4( الرسمية األحد "صوت فلسطين"

ق حالة من حتى لو تم ذلك سيكون لفترة وجيزة، ألن تل أبيب تدرك تماما أن هذا اإلجراء سيخل"قائالً 
لن تخضع لالبتزاز السياسي مقابل أي مساعدات مالية من "، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطة "الفوضى

، مشددا على "إن إسرائيل مستفيدة من حالة الفراغ والركود السياسي الحاصل"وقال  ".هنا أو هناك
 .ربا عن أمله بإنجاح تنفيذها، مع"ملئ هذا الفراغ من خالل اتخاذ إجراءات فلسطينية داخلية"ضرورة 

وفيما يتعلق باتفاقية باريس االقتصادية؛ أكد اشتية أن المشكلة تكمن في تنفيذ الجانب اإلسرائيلي 
دمرت االتفاقية من خالل "لالتفاقيات االقتصادية والسياسية بشكل انتقائي، الفتًا النظر إلى أن تل أبيب 

جز االحتاللية وسلخ قطاع غزة عن الضفة وعدم حرية الحركة اإلغالق وإقامة الجدار العنصري والحوا
 ".للمواطنين والبضائع

 1/4/2012قدس برس، 
  

  السلطة تعتقل صحافياً ثالثاً في أسبوع واحد: الغربية الضفة .9
اعتقل جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، مساء األحد، صحافياً فلسطينياً بعدما : )يو بي آي(

المحلية، إن جهاز األمن ” صفا“وقالت وكالة  .ليقاً الذعاً ضد اعتقال صحافية قبل أيام في الضفةنشر تع
 أثناء وجوده بالبيرة في "زمن برس"الوقائي اعتقل في رام اهللا، الصحافي طارق خميس مراسل وكالة 

ي اعتقلوا الصحافي وأضافت أن أشخاصاً عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز األمن الوقائ .الضفة الغربية
  .خميس أثناء مشاركته في اجتماع للملتقى الثقافي العربي بمدينة البيرة واقتادوه إلى جهة مجهولة
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وخميس هو الصحافي الثالث الذي تعتقله األجهزة األمنية الفلسطينية بعد يوسف الشايب وعصمت 
  .    عبدالخالق منذ األسبوع الماضي

  2/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

  الغدصحيفة النائب العام يوضح معطيات قانونية حول قضية اعتقال مراسل : لضفة الغربيةا .10
 قال النائب العام المستشار أحمد المغني، أمس، ان الصحفي يوسف الشايب موقوف : نائل موسى–البيرة 

ات لحين على ذمة المحكمة بتهمة الذم والقذف والتشهير واالفتراء، وان اإلفراج عنه بكفالة او ضمان
ورفض المغني اعتبار اعتقال الشايب وعصمت عبد الخالق والتحقيق  .المحاكمة هو شأن تقرره المحكمة
، ومؤشرا على سياسة جديدة تضيق إزاء العمل الصحفي، مؤكدا »سابقة«معهما في قضايا متعلقة بالنشر 

  .س بهاالتزام السلطة الوطنية المبدئي والثابت بالحريات الصحفية ورفضها المسا
ولفت المستشار المغني ان النيابة العامة تتولى التحقق مع الشايب ضمن صالحياتها، وقال ان استدعاءه 
للتحقيق استند الى أسس قانونية وبعد ان رفعت ضده دعوى من وزارة الخارجية، وسفارة فلسطين في 

ور في صحيفة الغد األردنية باريس وأرملة الشهيد جاد التايه، والذين اتهمهم الشايب في مقاله المنش
وأكد المغني ان الشايب موقوف كمتهم ويجري التحقيق معه في  .بالتجسس لصالح الموساد اإلسرائيلي
وهي تهم تصل عقوبتها الحبس بين اربعة وستة اشهر، مشددا أن .. التهم المنسوبة له وليس ألنه صحفي

  .ال أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو مكانته
 2/4/2012ة الجديدة، رام اهللا، الحيا

  
  دين اعتقال أجهزة السلطة للصحفيين حكومة غزة ت .11

أدان المكتب اإلعالمي الحكومي استمرار انتهاكات األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلة ضد : غزة
الصحفيين واإلعالميين ووسائل اإلعالم، والتي كان آخرها اعتقال الصحفية عصمت عبد الخالق 

ورأى المكتب في بيان  .صحفي يوسف الشايب بدعاوى واهية غير مقبولة عقلًا وال منطقًا وال قانونًاوال
صحفي أمس األحد أن اعتقال الصحفيين على خلفية إبداء آرائهم في األداء الحكومي أو تعبيرهم عن 

جهزة األمنية سخطهم للمضايقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أو التقصير من طرف الحكومة واأل
  .يدل على مدى الضعف والترهل الذي تعاني منه تلك المؤسسات

 2/4/2012السبيل، عمان، 
  

  يتدربون في مصرمن رام اهللا  رجل أمن فلسطينياً 50 .12
 رجل أمن فلسطينياً، قادمين من رام اهللا عن طريق 50 وصل إلى القاهرة أمس :)د ب أ (- القاهرة

. أياماً عدة، يشاركون خاللها في دورة تدريبية على األعمال األمنيةعمان، في زيارة لمصر تستغرق 
ينتمي رجال األمن ألحد األجهزة األمنية الحساسة، حيث سيتم “: وصرحت مصادر مسؤولة بالمطار

  .”تدريبهم على أحدث الطرق األمنية للحفاظ على األمن والسلم، سواء في الداخل أو الخارج
  2/4/2012االتحاد، أبو ظبي، 
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  تعديل وفياض يتمسك بالتغيير الحكوميال إلىعباس يسعى ": المستقبل اللبنانية" .13
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :  احمد رمضان-رام اهللا 

 مع سيبدأ فور عودته من القاهرة التي يقوم حالياً بزيارتها بعد مشاركته في قمة بغداد باستئناف البحث
وقالت هذه المصادر  .رئيس الوزراء سالم فياض بشأن اجراء تعديل وزاري على الحكومة االخيرة

ان عباس سبق ان بحث مع فياض وعدد من مساعديه امكان اجراء تعديل وزاري بعد ان " المستقبل"لـ
ها في اعالن الدوحة توصل الى استنتاج بأن حكومة الوفاق الوطني االنتقالية برئاسته التي تم االتفاق بشأن

مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل نحو شهرين بات بحكم المنتهي، اثر رفض 
مكتب حماس السياسي لترؤس عباس الحكومة، وفي وقت الحق وضع دفتر شروط على تشكيلها يعتبر 

  .قبولها من الرئيس عباس وحركة فتح شبه مستحيل
 المصالحة، إن احداث اختراق جديد يفتح الطريق لتنفيذ الورقة المصرية وقالت مصادر على عالقة بملف

واعالن الدوحة صار اثراً بعد عين، ومن غير المؤمل ان يطرأ أي جديد على هذا الملف قبل بلوغ 
استحقاقين بالغين االهمية اولهما انتخابات مجلس الشورى، والمكتب السياسي الجديد لحركة حماس 

هر الجاري، وما ستسفر عنه هذه االنتخابات من تغييرات قد تطاول الوجوه، بل المقرر خالل الش
والرؤوس، واعادة تموضع موازين القوى بين تيارات حماس القيادية على اسس سياسية وجغرافية 
جديدة، وثانيهما االنتخابات الرئاسية في مصر وما ستسفر عنه وخاصة بعد قرار جماعة االخوان 

نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر لهذا المنصب، اضافة الى خربطة المسلمين ترشيح 
  .المرشحين، ال سيما االسالميين منهم، إذ ينذر هذا الترشيح بشرذمة اصوات المؤيدين لالسالم السياسي

والى ان يحصل هذا وذاك، وحتى ما بعد حصولهما ستبقى المصالحة واالتفاقات الخاصة بها مجمدة الى 
ير مسمى، فيما ثمة ضرورة بالغة االهمية لمعالجة الوضع الحكومي وخاصة في ظل االزمة اجل غ

االقتصادية المتفاقمة والتي ال يبدو ان لها حالً في االفق، ناهيك عما يقذفه الوضع في قطاع غزة من 
  .من موازنتها على القطاع المحاصر المنكوب% 58ازمات في وجه حكومة فياض التي تنفق 

ت المصادر الى ان الرئيس عباس يميل الى سد ثغرات حكومة فياض الحالية، لجهة تعيين وزراء واشار
في المناصب الوزارية التي خرج وزراؤها من الحكومة باالستقالة كوزير االشغال السابق محمد اشتية، 

 اسماعيل دعيق، او االحالة الى النائب العام بتهم فساد كوزير االقتصاد حسن ابو لبدة، ووزير الزراعة
  .باالضافة الى تعيين وزير للمالية التي يحمل حقيبتها فياض منذ توليه رئاسة الحكومة

واضافت المصادر ان فياض رد على طلب عباس، بأن حكومته قدمت استقالتها منذ نحو عام وال يجوز 
افة الى ان فياض ينوي تعديلها، بل يمكن قبول استقالتها واعادة تكليفه تشكيل الحكومة من جديد، باالض

احداث تغييرات واسعة في صفوف وزراء حكومتة تتجاوز سد ثغرات بعض المناصب الوزارية 
  . الفارغة، اضافة الى تمسكه باستمراره وزيراً للمالية الى جوار رئاسة الحكومة

واقفهما وبحسب هذه المصادر، فان البحث بين عباس وفياض لم يصل الى نتائج نهائية، والتباين في م
حيال درجة عمق ومساحة التغيير الوزاري لم يقفل الباب على مواصلة الحوار الذي سيستأنف قريباً 
بينهما، وربما كما تقول هذه المصادر ان يجري التعديل او التغيير الوزاري في غضون مدة ال تتجاوز 

  .االسبوعين
 2/4/2012المستقبل، بيروت، 
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  قطاع ال الصحية في األوضاع من خطورة صحة غزة تحذر .14
 باسم نعيم من خطورة النقص الحاد في كميات .دبغزة حذر وزير الصحة في الحكومة :  بترا–غزة 

وأكد الدكتور نعيم أمس في كلمته خالل تدشين خيمة التضامن الدائمة مع . الوقود الداخلة إلى قطاع غزة
ى نعيش نهاية حقيقية وجذرية الزمة قطاع غزة، في مجمع الشفاء الطبي، أن هذه الفعالية قائمة حت

انقطاع الكهرباء، خاصة وإنها تأتي ضمن النداءات واالستغاثات المتتالية التي أطلقها مرضى القطاع منذ 
ان أزمة الكهرباء ونقص األدوية إلى وأشار نعيم  .بدء األزمة، سواء على الصعيد الرسمي او األهلي

ون مواطن فلسطيني، ومئات المرضى في أقسام الحضانات  ملي1ر5والوقود تشكل خطرا يتهدد حياة 
وأوضح أن األزمة تسببت . والمختبرات وغرف العمليات، خاصة وان حياتهم مرتبطة بالتيار الكهربائي

 مركز رعاية أولية، وتعطل عدد كبير من 55 مستشفى و13في تقليص مستوى الخدمات التي تقدمها 
  .ج بعد جهد كبيراألجهزة، التي تم جلبها من الخار

  2/4/2012الدستور، عمان، 
  

  وفد برلماني فلسطيني برئاسة قبعة يشارك في أعمال االتحاد البرلماني الدولي في أوغندا .15
 شارك وفد برلماني فلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة، :أوغندا - كمباال

 لالتحاد البرلماني 126 الشن، في اعمال الدورة ومشاركة السفير الفلسطيني في اثيوبيا واوغندا زهير
  .5/4/2012-31/3الدولي التي تعقد في العاصمة االوغندية كمباال في الفترة بين 

فقد شارك الوفد الفلسطيني في االجتماعين التشاوريين للمجموعة العربية واالسالمية اللذين عقدا يوم 
 الدولي، واللذين ناقشا مجموعة من البنود المدرجة  لالتحاد البرلماني126السبت على هامش الدورة 

على جدول أعمالهما وكان من ابرزها مناقشة مشروعي البندين الطارئين على جدول اعمال االتحاد 
  .البرلماني الدولي حول الوضع في سوريا واللذين تقدمت بهما كل من مصر واالمارات

سالمية، اننا جمعيا مع الديمقراطية والحكم الرشيد، وأوضح قبعة امام اجتماع المجموعتين العربية واال
ونعتبر ان تطور األمتين العربية واالسالمية مرتبط بالتطور الديمقراطي فيهما، وبالتالي ندعم اي شعب 
يطالب بالديمقراطية، وهناك ازمة عميقة في سوريا، ولكن نحن ضد التدخل األجنبي، وندعم خطة كوفي 

حدة والجامعة العربية الى سوريا الداعية لحل األزمة السورية بعيدا عن استخدام عنان مبعوث االمم المت
العنف، وأكد قبعة على ضرورة ان يتضمن البند الطارئ المتعلق بسوريا والذي من المفترض ان يقره 
االتحاد البرلماني الدولي خالل دورته في اوغندا، فقرة تنص على رفض التدخل العسكري في سوريا، 

  . ال حل للوضع في سوريا اال من خالل الحواروان
  2/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  النواب األسرى بحاجة لمساندة دولية: خريشةحسن  .16

حسن خريشة، أن مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي .أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د
سة إلى تضافر الجهود الفلسطينية والعربية، لثني اتجاه نواب المجلس التشريعي األسرى، بحاجة ما

وقال خريشة في حديث  .السلطات اإلسرائيلية، والضغط عليها باتجاه اإلفراج التام عن النواب
إن الذهاب إلى تفعيل القضية على المستوى الدولي من النقاط اإليجابية التي "، "فلسطين أون الين"لـ



  

  

 
 

  

            11ص                                     2459:                العدد2/4/2012 اإلثنين :التاريخ

النواب، وال سيما رفع الشكاوى والقضايا عبر المؤسسات يمكن استثمارها بما يصب في مصلحة 
  .وشدد على أن عدم قانونية اعتقال النواب، "القانونية والقضائية والحقوقية في دول العالم أجمع

  1/4/2012فلسطين أون الين، 
  

 واللينو سلم حواجزه...  في لبنان المسلح في المخيمات الفلسطينيةالكفاححل : السفير .17
أن قائد الكفاح المسلح محمود عبد الحميد عيسى » السفير«فتح لـحركة أكد مصدر في : محمد صالح
وباتت » الكفاح«ولم يعد يوجد . ، سلّم الحواجز التي كانت تنتشر عليها عناصره»اللينو«المعروف بـ

لعسكرية وعلم أن عملية دمج الوحدات ا. الحواجز بعهدة الكتائب التابعة لقوات األمن الوطني الفلسطيني
قد سلكت طريقها إلى التنفيذ الميداني خالل األيام » قوات األمن الوطني«التابعة لـفتح، ضمن كتائب 

وقد باشر مهامه تعاونه لجنة خماسية، ال يزال موضوع تشكيلها بين . الماضية، بقيادة صبحي أبو عرب
  .نفي وتأكيد، إضافة إلى وجود خالفات على عملها وأهدافها ومهامها

، )قائد الكفاح المسلح(» اللينو«، و)قائد المقر العام لحركة فتح(تتألف من منير المقدح » اللجنة«لم أن وع
، وبالل أصالن )ركن العمليات(، وخالد الشايب )مسؤول استخبارات األمن الوطني(ومعين كعوش 

للجنة اإلشراف من المفترض أن تكون مهمة ا«ويؤكد مصدر فلسطيني أنه ). مسؤول التوجيه السياسي(
على عملية الدمج لكل الوحدات واألطر والتنظيمات والتشكيالت العسكرية لفتح، ال سيما الكفاح المسلح، 
والمقر العام، والتنظيم العسكري برمته، بما فيها الميليشيا، ودمجها ككتائب في إطار قوات األمن الوطني 

لقد وافق الجميع بمن فيهم قادة األطر «ر ويضيف المصد. »على غرار رام اهللا في الضفة الغربية
وباشر اللينو تسليم حواجز الكفاح المسلح المنتشرة عند مداخل المخيم إلى . والوحدات على عملية الدمج

  .»قوات األمن الوطني، تمهيداً لتسليم المواقع والثكنات العسكرية
نية محمود عباس بذلك الخصوص، التزم بالقرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطي» اللينو«وعلم أن 

» حركة فتح«لـ» المقر العام«أما بالنسبة إلى قائد . »الكفاح المسلح«وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه 
لقد حّل التشكيل انسجاماً مع . لم يعد هناك شيء اسمه المقر العام«أنه » السفير«منير المقدح، فقد أكد لـ
أما بالنسبة إلى الكتيبة العسكرية التابعة . ث المبدأ وافقت على ذلكوأنا من حي. قرار السلطة الفلسطينية

للمقر العام فإنها لم تحّل، وقرارها أن تلتحق كما هي وفق جسمها العسكري ككل ال يتجزأ في اطار 
أما بالنسبة إلى الحواجز التي كانت تنتشر عليها عناصر كتيبة المقر العام فإن . قوات األمن الوطني

» قوات االمن الوطني«وأشار المقدح إلى أن اجتماعاً عقد بينه وبين قائد . »ي على حالهالوضع بق
صبحي أبو عرب، بحضور أمين السر لفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، 

ن في مخيم كتيبة المقر العام، التي نعتبرها تشكل صمام األما«الفتاً إلى اتفاق تم التوصل إليه في شأن 
نحن يعنينا حفظ أمن المخيمات، وأمن «: وقال. »عين الحلوة، ودورها كان إيجابيا على كل المستويات

أحدا لم «ويشدد المقدح على أن  .»جوار المخيم، وحتى ال تكون المخيمات شوكة في خاصرة المقاومة
ة مع أبو العردات وأبو عرب، يطلب منه تسليم الحواجز التابعة لنا إنما نحن في صدد اجتماعات متالحق

  .»وستكون حتما لمصلحة المخيم والجوار. الستكمال ترتيب أوضاعنا، واألمور ماشية، إنما ببطء
في حال كتب لعملية الدمج النجاح الكلي من دون عنعنات، ووضع العصي «وتؤكد المصادر أنه 

السر في لبنان فتحي ابو العردات، بالدواليب، فإن حركة فتح تصبح عبارة عن تنظيم سياسي يرأسه أمين 
ومسؤول اإلقليم رفعت شناعه، ومعه قادة أطر التنظيم، وشُعب المخيمات، وقوات األمن الوطني برئاسة 
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وكان من المفترض . قرار تشكيل اللجنة الخماسية لم يصدر بعد«في حين يؤكد المقدح أن . »ابو عرب
 .»أن يصدر، إنما تأخر وال تُعرف األسباب

 2/4/2012فير، بيروت، الس
  

  ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينةىسراأل الفاعل تضامناً مع التحركإلى حماس تدعو  .18
شعبنا الفلسطيني وقواه الحية إلى التحرك الفاعل تضامناً مع أسرانا البواسل،  دعت حركة حماس

 تعقيباً على 1/4وصرح مصدر مسؤول في الحركة يوم األحد  .ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة
إنَّنا في حركة حماس "اعتداء  قوات االحتالل الصهيوني على األسرى في سجن نفحة الصحراوي، بقوله 

ندين بشدة االعتداء الصهيوني الوحشي على األسرى في سجن نفحة الصحراوي، ونحمل االحتالل 
داءات المتكررة والممنهجة لن أن هذه االعت"وأكدت الحركة  ".المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسالمتهم

وقال المصدر  ".تفتّ من عزيمتهم وإصرارهم على قهر السجان الصهيوني حتى نيل الحرية إن شاء اهللا
 أسيراً، لندعو شعبنا الفلسطيني 61إنَّنا إذ نستنكر هذا االعتداء الوحشي الذي أصيب خالله "المسؤول 

جامعة الدول العربية "كما دعا  ".ضامناً مع أسرانا البواسلوقواه الحية إلى التحرك  الفاعل نصرة وت
ومنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى أخذ دورها في الضغط من أجل اإلفراج 

  ". عن األسرى البواسل، وإلى مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون أبسط حقوق األسرى
  1/4/2012م، المركز الفلسطيني لإلعال

  
 قطاع غزة جريمة صهيونيةإلى األسيرة الشلبي  إبعاد: حماس والجهاد .19

أجمعت حركتي حماس والجهاد اإلسالمي على أن إبعاد الكيان الصهيوني لألسيرة هناء شلبي إلى : غزة
جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم " يوم من إضرابها عن الطعام يعتبر 42قطاع غزة بعد 

  ".ية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه األبطالالصهيون
 1/4وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحٍ خاص بالمركز الفلسطيني لإلعالم األحد 

إمعان العدو الصهيوني وتنكيله في الشعب الفلسطيني من خالل "على أن تلك الجريمة تأتي في إطار 
إلبعاد، مبيناً أن االحتالل يريد فتح باب اإلبعاد لألسرى وألبناء الشعب االعتقال والتعذيب واالقتالع وا

القرار يمثل إمعان : "وشدد على أنه من حق األسيرة الشلبي أن تكون بين أهلها وذويها، وقال ".الفلسطيني
 في الجريمة، حيث أفرج عنها ضمن صفقة وفاء األحرار وبعد ذلك تم سجنها وإبعادها، هذا يمثل جريمة

قانونية، ال يمكن السكوت عنها، وعلى كل المؤسسات الحقوقية واإلنسانية مساندتها وتشكيل شبكة أمان 
  ".لألسرى من العزل والتنكيل واإلبعاد، كذلك تشكيل لجنة في جامعة الدول العربية للدفاع عن األسرى

المركز الفلسطيني "ص لـمن ناحيته؛ أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش في تصريح خا
كان : "األحد على رفض حركته لهذه الخطوة المتمثلة بإبعاد األسيرة المجاهدة هناء الشلبي، وقال" لإلعالم

من المفترض أن تعود إلى بيتها والى ذويها، أما ان تبعد فهذا أمر مرفوض ومخالف لكافة األعراف 
لوقت فلسطين كلها أرض واحدة للشعب الفلسطيني في نفس ا: "وأضاف ".والقوانين الدولية واإلنسانية

، مبيناً أن سياسة اإلبعاد هي سياسة نكراء وعقاب جماعي "ولكن كنا نتمنى أن تعود الشلبي إلى بيتها
ودعا البطش المؤسسات الدولية  .يفرضه الكيان الصهيوني على المجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني
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الكيان الصهيوني يحاول أن يظهر غزة : " رفض هذا القرار، مضيفاًومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على
 ". وكأنه مكان ومحضن للمقاومة التي يرفضها الكيان، وأنه من الممنوع أن يبقى مقاوم واحد في الضفة

  2/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 لى عباس على هجومه ع رداً"القاتل المأجور" جبريل وتصفه بـاحمدحركة فتح تهاجم  .20
 القيادة العامة احمد -هاجمت حركة فتح االحد االمين العام للجبهة الشعبية  :وليد عوض -رام اهللا 
الذي يساهم في تشويه النضال الفلسطيني وحرف بوصلته، والعمل ' القاتل المأجور' ووصفته بـ،جبريل

واوضح المتحدث  .وري الحاليفي اشارة ضمنية الى عالقته الوثيقة بالنظام الس' جهات اقليمية'لصالح 
االحد بأن جبريل استغل ذكرى يوم االرض وشن هجوما ' القدس العربي'باسم حركة فتح احمد عساف لـ

على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات وعلى منظمة التحرير ' غير مبرر'
في ظل 'واضاف عساف  .'ته طوال حياتهافتراءات ال اساس لها من الصحة كما هي عاد'الفلسطينية بـ

 يأتي احمد جبريل القاتل المأجور ويقوم بشن - محمود عباس -هجوم ليبرمان ونتنياهو على الرئيس 
  .'هذا الهجوم على الرئيس ابومازن

وكان جبريل هاجم في كلمة بمناسبة يوم االرض من سورية عباس، ودعا الى إزاحته من قيادة الشعب 
تبرا أنه انحرف عن العمل الثوري والشعب الفلسطيني يحتاج إلى قيادة ثورية تغير الفلسطيني، مع

موازين القوى، مشيرا الى إن عباس والسلطة ال يريدون إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الن ذلك 
  .يسقط كل برامجهم على حد قوله

لدور المشبوه وهو الذي أمضى حياته ليس بجديد على أحمد جبريل أن يقوم بهذا ا'وأضاف عساف قائال '
قاتل مأجور ودمية حركتها أنظمة بائدة وما يزال يقوم بذات المهمة ولن ينسى شعبنا ولن يغفر له عن كل 
جرائمه البشعة التي إرتكبها ويندى لها الجبين بحق أهلنا من أطفال ونساء عزل في حرب المخيمات 

ة، هذا الشعب الذي كافأ هذا القاتل وأعوانه برجمه باألحذية واإلغتياالت بحق مناضلي الثورة الفلسطين
في مخيم اليرموك البطل بعدما أكمل مهمة إسرائيل في قتل العشرات من أبناء شعبنا في المخيم المذكور 

  .'أثناء تشييع جنازات شهداء اإلحتالل اإلسرائيلي العام الماضي وهذه نهاية العمالء والقتلة
  2/4/2012ن، القدس العربي، لند

  
  األجهزة األمنية بالضفةممارساتحماس تنتقد  .21

كشف تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس أن أجهزة أمن  :محمد جمال - القدس المحتلة
مواطناً فلسطينياً ممن عرفت ) 72(مارس /السلطة في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خالل شهر آذار

وأوضح التقرير أنَّه  .سرى المحررين واألئمة واألساتذة والطلبة الجامعيينأسماؤهم، وأغلبهم من األ
وباإلضافة إلى سياسة االعتقال السياسي التي تنتهجها أجهزة األمن في الضفة الغربية، تشن حملة 
اعتقاالت واسعة طالت المئات من أنصار وكوادر المقاومة، كما تقوم هذه األجهزة بمحاكمات عسكرية 

، وتمارس عليهم داخل السجون أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما ترفض اإلفراج عن ضدهم
وبين التقرير أن هذه الممارسات  .بعضهم ممن صدر بحقهم قرارات تقضي باإلفراج الفوري عنهم

ع غزة، واالنتهاكات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة تأتي في ظل العدوان المجرم على قطا
والمشاريع االستيطانية في مدن وقرى الضفة المحتلة، والمخططات التهويدية للمعالم اإلسالمية في مدينة 
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القدس المحتلة، األمر الذي يتطلب من هذه األجهزة الوقف الفوري وعدم المساس بحرية المواطنين 
نقسام والتنفيذ األمين التفاق واألسرى المحررين، وضرورة الوقوف عند مسؤولياتها الوطنية وإنهاء اال

  .الدوحة وعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني
 2/4/2012الشرق، الدوحة، 

 
  المقاومة الشعبية السلميةإلى وجه نداء ألنه زنزانتهمروان البرغوثي معاقب داخل  .22

قل لدى إسرائيل مدى الحياة عاقبت ادارة سجن هداريم اإلسرائيلي القيادي في حركة فتح المعت: القدس
مروان البرغوثي النه وجه قبل ايام نداء الى المقاومة الشعبية السلمية، كما افادت االذاعة العامة 

وقالت االذاعة ان مروان البرغوثي وضع في الحبس االنفرادي ومنع من شراء  .اإلسرائيلية مساء االحد
  .احتياجاته من كافتيريا السجن

  1/4/2012القدس، القدس، 
 

  يستقبل وفداً قومياً والتأكيد على دعم صمود المقدسيين وكسر الحصار عن غزة في لبنانممثل حماس .23
 وفداً من الحزب السوري القومي اإلجتماعي برئاسة ،علي بركة استقبل ممثل حركة حماس في لبنان

هندس أحمد الحاج، األستاذ جهاد الشمعة ناموس مجلس العمد في الحزب، يرافقه عميد اإلقتصاد الم
  .وحضر اللقاء عضوا القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان األخوين رأفت مرة ومشهور عبد الحليم

جرى في اللقاء استعراض آخر المستجدات في المنطقة وخصوصاً في فلسطين المحتلة، وعبر الجانبان 
  .اً عالمياً لنصرة القدس وفلسطينعن إرتياحهما لفعاليات يوم األرض حيث تحول هذا اليوم ليصبح يوم

وأكد الجانبان على ضرورة العمل على دعم أهلنا في القدس المحتلة لتعزيز صمودهم في ظل عمليات 
التهويد المتواصلة، وكذلك شدد الجانبان على أهمية العمل لكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا 

 .ة في مواجهة المشروع الصهيونيفي قطاع غزة بإعتبارها القلعة المتقدمة للمقاوم
  1/4/2012موقع الجئ نت، 

  
  "القبة الحديدية" لتمويل الضرائبنتنياهو يرفع  .24

بنيامين نتنياهو االنتقادات لسياسته االقتصادية المتمثلـة       ” اإلسرائيلي“رفض رئيس الوزراء    : )آي.بي.يو(
ن رفع الضرائب بشكل كبيـر علـى        بغالء المعيشة وبخاصة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، واعتبر أ        

القبـة  “من شراء المزيد مـن بطاريـات منظومـة          ” إسرائيل“السلع والخدمات مؤخراً هدفه أن تتمكن       
وقال نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته األسـبوعي،        . العتراض الصواريخ القصيرة المدى   ” الحديدية
واستكمال بناء الجدار، ومـن     ” القبة الحديدية “إننا بحاجة إلى الضرائب من أجل شراء المزيد من          “أمس،  

وقوبـل  . ”أجل تمويل التعليم المجاني لألطفال وشق شوارع وسكك حديد ومساعدة المسنين والمحتاجين           
وأشار تقرير للبنك المركزي في الكيـان       . رفع الضرائب باعتراض من جانب حلفاء نتنياهو في الحكومة        

ين الشرائح الغنية والفقيرة بسبب السياسة االقتـصادية لحكومـة          األسبوع الماضي إلى اتساع الفجوات ب     
 . نتنياهو

  2/4/2012الخليج، الشارقة، 
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  تحسباً ألي عملية" عيد الفصح اليهودية"جازة إ الجيش بإلغاء وحداتية لكافة إسرائيلتعليمات  .25
" عيـد الفـصح   "جازة  تعليماته المشددة لكافة وحدات الجيش بإلغاء إ      " بيني غانتس "أصدر رئيس األركان    

آالف "أن  " غـانتس "وأوضح  . األسبوع القادم، واإلبقاء على كامل االستعدادات، والعمل بكامل جهوزيتها        
الجنود والضباط سيضطرون لقضاء العيد في قواعدهم ووحداتهم، وعلى من يكون خارجها أن ينسق أيام               

االعتيادية، دون ربطها بعملية معينـة أو       االجازة مع قائده المباشر لضمان عمل الوحدات بكامل طاقتها          
وعلى صعيٍد آخر، يدرس الجيش الصهيوني عدم فرض طوق أمنـي شـامل             . االستعداد لتنفيذ عملية ما   

 سنين، لعدم توفر إنذارات أمنيـة، ووجـود         10، ألول مرة منذ     "الفصح"على الضفة الغربية خالل أعياد      
  "إسرائيل"رص التسلل الى الجدار الفاصل الذي يحول بنسبة كبيرة أمام ف

  موقع الجيش الصهيوني
  31/3/2012، 2506مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد  ترجمة

 
  "إسرائيل"الشاطر للرئاسة يقلق خيرت  المسلمين اإلخوانترشيح قرار  ":يديعوت" .26

سرائيلي قلق تل ابيب    اإلسرائيلية الصادرة امس عن مسؤول إ     " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة   : رام اهللا 
وأشارت الـصحيفة إلـى أن       .من ترشيح جماعة االخوان المسلمين في مصر النتخابات الرئاسة المقبلة         

قرار اإلخوان المسلمين في مصر تقديم مرشحهم للرئاسة أثار مخاوف كثيرة في الغرب من تحول مصر               "
  ".ية معتدلة في نظر العالم الغربيإلى دولة إسالمية وذلك على الرغم من أن خيرت الشاطر يعتبر شخص

نشرته أمس تعليقا على إعالن المرشد العام       " نيويورك تايمز "مسؤول إسرائيلي في تصريح لصحيفة       وقال
مـن  "لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر ترشيح المهندس خيرت الشاطر لخوض االنتخابات الرئاسية             

اإلخوان المسلمين ليسوا   "ذي طلب عدم ذكر اسمه ان       وأضاف المسؤول ال   ".الواضح أن هذا ليس نبأ جيدا     
السؤال الكبير هو مدى البراغماتية التـي سـيكونون         "، مشيرا الى أن     ".أصدقاء لنا وال يتمنون لنا الخير     

خيرت الشاطر يعد الرجـل القـوي فـي         "ورأى محللون إسرائيليون أن     ". عليها إذا وصلوا إلى السلطة    
إلى أن الشاطر معروف كرجل يملـك       ' يديعوت أحرونوت 'ارت صحيفة    وأش .جماعة اإلخوان المسلمين  

  .أوراقا معتدلة نسبيا تجاه إسرائيل والغرب
 2/4/2012، القدس العربي، لندن 

 
  ردن سيواجه االختبارات األكثر صعوبة بسبب الثوراتاأل:  السابق في عمان"إسرائيل"سفير  .27

لي السابق في عمان، مدير معهد أبحاث األمن القومي،         توقع السفير اإلسرائي  : زهير أندراوس  - الناصرة
التابع لجامعة تل أبيب، عوديد عيران أن يواجه النظام األردني في األشهر القليلة المقبلة االختبار األكثر                

وبحسب السفير اإلسرائيلي السابق في عمان، فإن التطورات في ثالث من الـدول             . تعقيداً واألصعب له  
، العراق وسورية والضفة الغربية، تحمل في طياتها تأثيرات بعيدة المدى على المنطقة             المجاورة لألردن 

وأضاف أن التأثيرات على المملكة ستكون على الصعيد الـداخلي          . عموماً وعلى استقرار األردن تحديداً    
سلمين وعلى حدودها على السواء، فعلى الصعيد الداخلي تتحرك المعارضة وتثور، سواء من األخوان الم             

  .أو من العشائر والمدن الجنوبية، على حد قوله
وساق الخبير اإلسرائيلي في الشؤون األردنية قائالً إن تغيير النظام في سورية سيؤدي من جهة إلى فـك             
العالقة بين دمشق وطهران وتراجع عالقة النظام السوري بالمجموعات التي حاولت في الماضي إثـارة               

لكن من جهة أخرى، فإن حقيقة وقوف اإلخوان المسلمين في األردن إلـى جانـب               القالقل في المملكة،    
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معارضي النظام السوري الحالي وطلبهم االعتراف بالمجلس الوطني السوري يضع النظام فـي وضـع               
غير مريح، إذ أن تعزيز التعاون بين اإلخوان المسلمين في األردن واإلخوان في سورية يثير بال شـك                  

أن التظاهرات الغاضبة في مدن مركزية في األردن في أعقاب مقتـل شـاب أردنـي                مخاوف، وأردف   
مؤخرا في مدينة الرمثا الحدودية بعد أن اعتُقل بتهمة مساعدة السوريين على شراء السالح ومـات فـي                  
السجن، اتسمت بالشغب والفوضى أيضاً نتيجة األوضاع المعيشية الصعبة لألردنيين واتهـامهم أركـان              

ة بالفساد، مشيراً إلى أن تعيين الشخصية الرفيعة القاضي عون الحصاونة رئيساً للحكومة الجديدة              الحكوم
كما رأى الباحث أن تعيين الحصاونة يحمل رسالة إلى األخوان          . يهدف إلى كسب الرأي العام في المملكة      

عتبـار الـسلطات    المسلمين في المملكة، فهو معروف بعالقته الجيدة باإلخوان ومعارضته فـي حينـه ا             
وتابع عوديد عيـران أن اإلخـوان        .األردنية حركة حماس في األردن غير قانونية واعتبار القرار خطأً         

المسلمين قد ال يكتفون بهذا التعيين في أعقاب النجاح السياسي الذي حققته الحركة في عدد مـن الـدول                   
  .على حد قوله، العربية في االنتخابات أألخيرة

 2/4/2012 لندن، القدس العربي،
 

  حماية منصات الغازلكي يوناني مشترك يمرأ بحري إسرائيلي تدريب "النبيلة دينا" ":رتسآه" .28
. واليونان تدريبا بحريا مشتركا في البحر المتوسط       تجرى إسرائيل والواليات المتحدة   :  د ب أ   -تل أبيب   

 غواصات ومعارك جويـة وحمايـة       محاكاة لعملية ضد  » النبيلة دينا «ويشمل التدريب، الذي يطلق عليه      
ـ «منصات الغاز الطبيعي قبالة السواحل، حسبما ذكرت صـحيفة           اإلسـرائيلية فـي موقعهـا      » رتسآه

  .االلكتروني أمس
وكان التدريب قد بـدأ     . واكد الجيش اإلسرائيلي اجراء التدريب غير انه رفض تقديم المزيد من التفاصيل           

وسوف . ن المقرر ان ينتهي في الخامس من الشهر الحالي        في السادس والعشرين من الشهر الماضي وم      
انه حتـى   » رتسآه«وذكرت  . يستمر التدريب قبالة الساحل الجنوبي لقبرص قبل اختتامه في ميناء حيفا          

، كانت البحرية اإلسرائيلية واالسطول السادس االمريكي تجريان تدريبات مع تركيا، ولكـن             2009عام  
سرائيلية التركية في السنوات االخيرة على خلفية اعتراض إسرائيل للسفينة          عقب التدهور في العالقات اإل    

 وقرار رئيس الوزراء التركي رجب طيـب        2010مافي مرمرة التي كانت في طريقها الى غزة في عام           
  .اردوغان تجميد التعاون العسكري مع إسرائيل، جرى الغاء التدريب

 2/4/2012الدستور، عمان، 
 

   صهاينة بانفجارات في مصنع إسرائيليخمسة إصابة :ةإسرائيلي مصادر .29
في سلسلة انفجارات ثانوية وقعت فـي مـصنع بالمنطقـة           ” اإلسرائيليين“أصيب، أمس، عدد من     : )معا(

أن حريقاً شـب فـي      ” إسرائيلية“ وذكرت مصادر    48المحتلة عام   ” تل أبيب “الصناعية في رعنانا قرب     
توي أعداداً كبيرة من أسطوانات الغاز والمواد المشتعلة األخرى         مبنى يقع بجانب مخزن صناعي كبير يح      

وتحدثت التقارير األولية عـن     . ما تسبب بوقوع انفجارات ثانوية كثيرة صعبت من مهمة طواقم اإلطفاء          
سماع دوي انفجارات ثانوية في المنطقة وإصابة خمسة أشخاص بجروح، وأن شرطة االحتالل أغلقـت               

  . فيما تصاعدت أعمدة الدخان والنار في المكانالمنطقة أمام العبور 
 2/4/2012الخليج، الشارقة، 
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  الفلسطينيةي يختبر راداراً مطوراً لتحديد مكان قذائف الهاون سرائيلالجيش اإل .30
، "LCMR"أن الجيش أطلق اختباراً لدمج الـرادار        " عامير ربابورت "أفاد المراسل العسكري الصهيوني     

ديد مكان إطالق قذائف هاون معيارية وارتجالية على المـستوطنات، ودوريـات            في تشكيل السالح، لتح   
ومنشآت الجيش، مضيفاً أنّه في حالة دخول منطقة العدو، يستطيع المقـاتلون أخـذ الوسـائل بغيـة أن                   

عن " ربابورت"ونقل  . يشخصوا إطالق القذائف تجاههم، والسماح للجنود بإيجاد مخبأ في الوقت المناسب          
أن الرادار يبلغ   " بن تسيون ليفي  "م رادارات الرصد في  شعبة االتصاالت المحوسبة في الجيش           رئيس قس 

 كغم، وتم تطويره لكشف طائرات منخفضة التحليق، ويعتبر مهماً للجـيش الحـريص              55وزنه أقل من    
  .على التزود برادارات لضروريات تكتيكية

  العسكرية" بمحانيه"مجلة 
  31/03/2012، )2506(ل المعلومات الصحفية، العدد ترجمة مركز دراسات وتحلي

  
   يمنح حق التصويت لإلسرائيليين المهاجرينقانون من "إسرائيل"قلق في  .31

وقع العشرات من الشخصيات السياسية والعسكرية والثقافية اإلسرائيلية على         :  برهوم جرايسي  - الناصرة
قانون يسمح لإلسرائيليين الذين هـاجروا مـن        عريضة تطالب كبار المسؤولين اإلسرائيليين بمنع إقرار        

الصهيونية الداعية  " الرؤية"إسرائيل بالتصويت لالنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية، نظرا لتعارض هذا مع          
  .إلى هجرة أبناء الديانة اليهودية في العالم إلى إسرائيل

وزراء بنيامين نتنياهو قد شـرع      وكان سكرتير الحكومة اإلسرائيلية، تسفي هاوزر، وبإيعاز من رئيس ال         
لحملة الجنسية اإلسرائيلية ومقيمين كمهاجرين فـي الخـارج،         " يسمح"في األيام األخيرة في إعداد قانون       

ولكن حسب التقديرات اإلجمالية للدائرة ومؤسسات رسـمية إسـرائيلية          . بالتصويت لالنتخابات البرلمانية  
 700ة المتواجدين خارج إسرائيل بشكل دائم يتراوح ما بين          أخرى، فإن إجمالي حملة الجنسية اإلسرائيلي     

 ألف إسرائيلي يغادرون    22 ألفا إلى    20وحسب التقديرات أيضا، فإن ما بين        . ألف شخص  800ألف إلى   
 آالف إلـى  8 ألف شخص، بمعنى أن ما بـين  14 آالف إلى 10سنويا إسرائيل، بينما يعود اليها ما بين       

 كليا إسرائيل، في حين ان معدل الهجرة إلى إسرائيل في السنوات األخيـرة               ألف إسرائيلي يهاجرون   12
ويذكر أن إسرائيل ال تفرض سحب الجنسية        . ألف مهاجر  16 ألفا إلى    15ما بين   ) مهاجرون ألول مرة  (

الميزان " يختل"ممن غادروها كليا أو لسنوات طوال طالما لم يبادروا هم للتنازل عن الجنسية، وهذا لئال                
من اليهود في   % 60إلى  % 50لديمغرافي واألغلبية اليهودية، في حين أنه حسب التقديرات، فإن ما بين            ا

  .إسرائيل لديهم جنسية أخرى
 باألساس، ولكـن أيـضا      48والهدف األساسي من سن قانون كهذا، تقليص الوزن االنتخابي لفلسطينيي           

، وبالتالي مقاومـة االنخفـاض      )الحريديم(نياوبشكل غير معلن تقليص وزن القوى األصولية المتشددة دي        
   %.64المستمر في نسبة التصويت في االنتخابات اإلسرائيلية التي بلغت في العقد األخير حوالي 

لكل إسرائيلي مقيم حتـى اربـع سـنوات فـي           " حق التصويت "وحسب القانون المقترح، فإنه سيتم منح       
  . في وقت ما إلى إسرائيلالخارج، ولمرة واحدة فقط، شرط التعهد بالعودة

وتوجه المعترضون إلى الرئيس اإلسرائيلي ورئيس الوزراء وجهات أخرى، بالعمل على منع سن هـذا               
القانون، لكونه غير ديمقراطي ويشجع الهجرة من إسرائيل، كما عبر الموقعون عن تخوفهم مـن قيـام                 

ن دون أن يهاجروا إلى إسرائيل، وقـالوا        الحكومة اإلسرائيلية بمنح جنسية إسرائيلية ليهود في الخارج م        
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أيضا إن التصويت في الخارج يعني أيضا تدخال في الشؤون الداخلية إلسـرائيل ويمنـع أي تحـوالت                  
  .سياسية مستقبلية

  2/4/2012الغد، عمان، 
 

  "إسرائيل"صاروخ موجهة إلى  ألف 200 :االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .32
بيع القليلة الماضية جملة من التصريحات والمواقف اإلسرائيلية، وأيـضاً          صدرت في األسا  : يحيى دبوق 

تقارير إخبارية وتحليلية، تضمنت إشارات تعيد التأكيد على المقاربة العلنية المعتمدة من قبل تـل أبيـب                 
ل شمل الحديث اإلسرائيلي حجم الترسانة وأمدائها ودقتها، كذلك شم        . حيال الترسانة الصاروخية للمقاومة   

  .تقديرات بشأن قرار استخدامها وتفعيلها، وأيضاً ما يمكن إسرائيل أن تقوم به لمواجهة هذه الترسانة
ترسانة صواريخ حزب اهللا الموجهة إلى إسرائيل تقدر، بحسب أكثر التصريحات والمواقف اإلسـرائيلية              

 بين الحـين واآلخـر،      المعلنة، ما بين أربعين ألفاً وخمسين ألف صاروخ، مع إشارات محدودة، تصدر           
، 2009لتزيد العدد بضع عشرات من اآلالف، كما في تصريحٍ للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز عـام                

أكد فيه اعتقاد تل أبيب بامتالك حزب اهللا ثمانين ألف صاروخ، وهو تصريح منعت الرقابـة العـسكرية                  
لة مع صـحيفة الـرأي الكويتيـة فـي          ورد كالم بيريز في مقاب    (اإلسرائيلية تداوله في اإلعالم العبري      

يبقى أن الرواية األكثر تداوالً في العلن تفيد بأن صواريخ المقاومة ال تتعدى خمـسين               ). 23/09/2009
، التاريخ الذي توقف فيه العداد اإلسرائيلي عـن         2008ثبت هذا العدد منذ سنين، وتحديداً منذ أيار         . ألفاً

اع اإلسرائيلي إيهود باراك، في مقابلة مع يديعوت أحرونوت فـي           تحديث أرقامه، بعد أن أكد وزير الدف      
  .حينه، أن في حوزة حزب اهللا نحو أربعين ألف صاروخ

المستجد البارز على هذا الصعيد كان ما كشف عنه رئيس االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية، افيـف                
قـال الجنـرال    . ن شباط الماضـي   كوخافي، خالل كلمة ألقاها في مؤتمر هرتسيليا األخير في الثاني م          

 صاروخ موجهة ضد إسرائيل وموزعة مـا   200.000اإلسرائيلي إن هناك بحسب التقديرات اإلسرائيلية       
كوخافي لم يفصل في األعداد التي تمتلكها كل جهة، لكن عمليـة            . بين إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزة     

  .الستخبارات اإلسرائيليةحسابية بسيطة من شأنها أن تضيء على ما أخفاه قائد ا
 2/4/2012، بيروت، األخبار

 
   على تغيير آلية تنفيذ عملياتناأجبرتناغزة : "هآرتس" .33

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن اآلونة األخيرة شهدت ارتفاع في معدل عمليـات اسـتهداف جنـود                 
  .االحتالل اإلسرائيلي في محيط قطاع غزة

تهديد الصواريخ المطورة المضادة للدروع     "تأكيده أن   " كيلة غزة تش"ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في       
التي تملكها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أجبر الجيش اإلسرائيلي على تغيير الطريقة التي يتم تنفيذ                

  ".عمليات خارجية على جبهة غزة
ن السياج الفاصل مـع قطـاع   يحظر على الجنود القيام بأي نشاط بالقرب م"ووفقا للتعليمات الجديدة فإنه   

  ".وذلك خشية تعرضهم إلطالق النار أو الصواريخ, غزة خالل النهار
بدءا من إطالق   , وهناك العديد من الحوادث األكثر تكتيكا     , إن المنطقة تغيرت تماما   "وقال الضابط الرفيع    

  ".النيران المضادة للدروع إلى قذائف الهاون التي تطلق علينا بشكل متقطع
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 الضابط الرفيع إلى أن التهديد اآلخر الذي يترصد القوات اإلسرائيلي على طـول الحـدود هـم                  وأشار
مجموعات المراقبة بكاميرات خاصة ودفاتر مالحظات والذين ينتشرون على طول الحدود ويعملون فـي    

  .أماكن قريبة متخفين بزي رعاة
 2/4/2012فلسطين أون الين، 

 
  الجوي اإلسرائيليتوقف عمل سرب اإلطفاء ": هآرتس" .34

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن سرب طائرات اإلطفاء التابع لسالح الجـو فـي جـيش االحـتالب                  
اإلسرائيلي، توقف عن العمل األسبوع الماضي في أعقاب خلل فني خطير في إحدى الطائرات أدى إلـى   

  .إصابة الطيار إصابة طفيفة وتحطم تلك الطائرة
، إلى أن سالح الجو كان قد أصـدر تعليماتـه           2012-4-1لصادر األحد   وأشارت الصحيفة في عددها ا    

لشبكة الطيران المسئولة عن السرب بأن تبقى كل الطائرات السبع التابعة للـسرب علـى األرض دون                 
والتي تم شـراؤها بعـد كارثـة      " ألبيت"إقالع، مشيرة إلى أن الطائرات من طراز تراكتور انتاج شركة           

  .ت من رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهوحريق الكرمل بتعليما
المحقق الرئيـسي   " يتسحاق راز "وبحسب الصحيفة فإن شبكة الطيران المدني شكلت لجنة تحقيق برئاسة           

للحوادث الجوية وبحسب النتائج األولية للتحقيق تبين أن الحادث ناجم عن خلل فني في تأمين الفرامل في                 
 .لى الوراء األمر الذي أدى إلى تحطم الطائرةمنظومة االنسحاب إ

 2/4/2012فلسطين أون الين، 
  

  2001 سنة المقدسة منذ األرض تسارع وتيرة هجرة المسيحيين من :المفاوضاتدائرة شؤون  .35
 ونتج عن ذلك انخفاضا حادا في 2001هجرة المسيحيين متواصلة وتسارعت وتيرتها منذ عام ": رام اهللا

 القدس وبقية األرض الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى التراجع التدريجي للوجود عدد المسيحيين في
ويرجع قادة الكنائس زيادة الهجرة المسيحية من فلسطين . المسيحي والطبيعة المسيحية للمدينة المقدسة

توفرة أمام فرض إسرائيل قيودا على لم شمل العائالت الفلسطينية، والقدرة المحدودة الم: إلى عدة أسباب
المجتمعات المسيحية في القدس للتوسع العمراني بسبب مصادرة إسرائيل للممتلكات الكنسية، والقيود 
المفروضة على البناء، والمشاكل الضريبية، وصعوبات الحصول على تصاريح إقامة لرجال الدين 

ام اهللا في تقريرهم لعام هكذا كتب رؤساء البعثات التابعة لإلتحاد األوروبي في القدس ور "المسيحيين
عيد : عزل وظلم "أسمتهوتفند دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير  .2012

المزاعم اإلسرائيلية بشأن هجرة المسيحيين الفلسطينيين وتشرح الممارسات  "الفصح تحت االحتالل
  .سطينيين المسيحييناإلسرائيلية التي تدفع الى تفريغ األرض المقدسة من الفل

 فلسطينياً مسيحياً يعيشون في فلسطين، ولكن ما بين 117450، كان هناك حوالي 1945في العام : وقالت
 وهو 90000 طرد الجيش اإلسرائيلي والعصابات اإلسرائيلية المسلحة حوالي 1949 و 1947العامين 

ف من السكان الفلسطينيين األصليين، ما يعادل ثلثي المسيحيين، من فلسطين التاريخية مع مئات اآلال
  .ومنذ ذلك الحين أصبحت الهجرة المسيحية واقعا مؤلماً ومتواصال في األرض المقدسة

الحرية "، أفاد المسيحيون أن األسباب التي تدفع بهم إلى الهجرة هي نقص 2008وفي دراسة في العام 
والتعليم خارج "، %"19.7ستقرار السياسي وعدم اال"، %"26.4والتدهور االقتصادي "، %"32.6واألمن  
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 ".%0.8ولم شمل العائالت والجدار اإلسرائيلي والحواجز العسكرية والتطرف الديني "، %"12.6البالد 
واشار تقرير منظمة التحرير الى انه وللتغطية على األثر المدمر لسياساتها على الفلسطينيين المسيحيين، 

عامة اإلسرائيلية لحمالت الدعاية التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الفلسطينيين كثيرا ما تلجأ الدبلوماسية ال
  .من مختلف األديان

  1/4/2012، القدس، القدس
  

   من سكانها لصالح المستوطناتاألغوار إلفراغ إسرائيلي سعي ":األرض عن للدفاعالمكتب الوطني " .36
 فلسطينيا الشهر الماضي برصاص 30د اكدت مصادر فلسطينية االحد استشها:  وليد عوض-رام اهللا 

وقذائف االحتالل اإلسرائيلي في ظل تصاعد االستيطان بشكل كبير في االراضي الفلسطينية وسعي 
الحكومة اإلسرائيلية الفراغ منطقة االغوار الواقعة على الحدود مع االردن من سكانها لصالح 

لدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان، في واصدر المكتب الوطني ل .المستوطنات المنتشرة بالمنطقة
 األسبوعي األسبوع الرابع من آذار االستيطاناللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االحد، تقرير 

 وبين التقرير ان هناك استهدافا إسرائيليا مبرمجا في األغوار 31/3/2012-24/3/2012من ) مارس(
  .ستيطانيةاالالفلسطينية، ومزيدا من المخططات 

  2/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  أمن الدولة ذهب لكن قوائم الممنوعين سارية: ي المصري للوفد البرلمانغزة في مدير المعابر .37
بالضغط على المصري  البرلمانيطالب ماهر أبو صبيحة، مدير المعابر بقطاع غزة، الوفد : محمد سالم

 المعبر من الجانب مسؤوليفلسطينيين، ووضع حد لتعسف الحكومة المصرية لزيادة أعداد العابرين ال
 حين أن المعبر في طوال اليوم، فلسطيني وقال إنهم ال يسمحون بمرور أكثر من أربعمائة المصري

يستطيع تحمل مرور اآلالف، خصوصا أنه مع قدوم موسم الصيف سيتوافد أعداد كبيرة لزيادة ذويهم 
 معبر رفح البرى مسؤوليارة الوفد  إلى قطاع غزة حيث التقى جاء ذلك خالل ختام زي .داخل القطاع
وأشار أبو صبيحة  .، واستمع إلى شكاواهم فيما يتعلق بتطوير آلية العمل بالمعبرالفلسطينيمن الجانب 

إذا كان جهاز أمن الدولة قد ذهب، فإن «: إلى ضرورة إعادة النظر فى قوائم الممنوعين من السفر، قائال
يمنع فى الكثير من األحيان مصابون بإصابات «: ، مضيفا»وعين التى وضعها ال تزال ساريةقوائم الممن

  .»بالغة جراء العدوان اإلسرائيلى، نظرا ألنهم دون األربعين
  2/4/2012، الشروق، مصر

  
  أرجو أن تتفهموا موقفي وقراري:  إبعادها إلى غزةقبلاألسيرة هناء شلبي  .38

إلى قطاع غزة أمس في إطار صفقة تم )  عاما30ً(يرة هناء شلبي وصلت األس:  فتحي صباح-غزة 
التوصل إليها أخيراً مع السلطات اإلسرائيلية تتضمن نقلها إلى القطاع لمدة ثالث سنوات في مقابل وقف 

وكان في استقبال شلبي المئات من قادة حركة الجهاد  . يوما44ًإضرابها المفتوح عن الطعام الذي استمر 
 وناشطيها، قبل أن تنقل فوراً إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلجراء فحوص طبية لها، اإلسالمي

  . يوماً على خوضه44خصوصاً أنها فكت الخميس الماضي إضرابها المفتوح عن الطعام بعد 
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الحركة وضعت كل «قبل وصول شلبي إلى القطاع، إن » الحياة«لـ » الجهاد«وقال مصدر مسؤول في 
ستكون في رعاية الحركة ومتابعة «وأضاف أنها . »الالزمة الستقبالها وتوفير سكن مالئم لهاالترتيبات 

  . »دائرة العمل النسائي، وبرفقة مسؤولة الدائرة
 لها في مستشفى سجن الرملة قبل ساعات قليلة من إبعادها، رسالة سوكانت شلبي وجهت أثناء زيارة بول

نقل قسري بموجب ( قرارها الموافقة على إبعادها "تفهم"ني بـطالبت خاللها أهلها والشعب الفلسطي
أهلي الكرام وأبناء شعبي وجميع أحرار العالم، أشكر لكم جهودكم «: وقالت. إلى القطاع) القانون الدولي

وأقدر كل ما قمتم به من أجلي وأجل األسرى، وأتمنى عليكم أن تتفهموا موقفي وقراري الذي كان حراً، 
اخترت أن ُأنقل إلى غزة وهي نصف الوطن وأن أكون بين أهلي وشعبي لمدة ، وعفاً منيوهذا ليس ض

ثالث سنوات، وبعدها سأعود إلى بلدتي في جنين وإلى أهلي، ورجائي أن تحترموا قراري وأن نستمر 
  .»معاً في دعم أولئك الذين يخوضون معركتهم كل من موقعه من أجل الوطن واألسرى

  2/4/2012، الحياة، لندن
  

   لرفضهم فحص الحمض النووي"سجن نفحة" في تعرض أكثر من ستين أسيراً للضرب: قراقع .39
ذكر وزير شؤون األسرى عيسى قراقع إن أكثر من ستين أسيراً في سجن نفحة، تعرضوا، : رام اهللا

هم ، على خلفية رفضهم الخضوع الستئصال عينات من أجسادناإلسرائيلييأمس، العتداء من قبل الجنود 
ولم يتم التأكد من وضع األسرى الصحي، ومدى األذى الذي لحق بهم نتيجة  .لفحص الجينات الوراثية

  .الضرب، خاصة في ظل صعوبة االتصال بهم كما أوضح قراقع
  2/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  يعانين ظروفاً صحية وحياتية ال يمكن احتمالها" هشارون"األسيرات في سجن ": نادي األسير" .40

، صباح أمس، أن األسيرات في سجن هشارون يعانين من  الفلسطينيأكد محامي نادي األسير: رام اهللا
ظروف صحية وحياتية صعبة ال يمكن احتمالها، خصوصاً بعد نقل األسيرات الجنائيات إلى نفس القسم 

مخاوف األسيرات الذي تتواجد فيه األسيرات األمنيات، وال يفصل بينهم سوى باب بالستيكي، ما زاد من 
بأن يتم دمجهن في المستقبل مع األسيرات الجنائيات، حيث تقوم اإلدارة بالتدريج باستدراج األسيرات 

وأوضح نادي األسير في بيان صحافي، أمس، أنه بالرغم من مطالبات  .األمنيات لحين تحقيق غايتهم
إدارة السجون ترفض إزالة كاميرات األسيرات بتحسين ظروفهن، وتوفير الحد األدنى من الحياة إال أن 

المراقبة التي وضعتها، ما يجعل األسيرات يشعرن بالضيق أكثر ويشعرن بعدم الراحة والمراقبة بكل 
  .خطوة

  2/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  حذر من خطورة األوضاع الصحية بالقطاع بسبب أزمة الكهرباءيأدهم أبو سلمية  .41
باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة، أدهم أبو سلمية وصف الناطق  :ريما زنادة - غزة

وأعلن أبو سلمية  .الوضع اإلنساني في القطاع بالخطير، مؤكداً أن معاناة المرضى تتفاقم يوماً بعد يوم
في تصريح صحفي، عن وفاة ثاني ضحايا تشديد الحصار على غزة وهي الطفلة بيسان المشهراوي، 

ألدوية والمستهلكات الصحية ال زالت تلقي بظاللها على الوضع الصحي المتدهور، ثم وقال إن نقص ا
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وأشار أبو سلمية  ".جاء انقطاع التيار الكهربائي ليفاقم المعاناة اإلنسانية في كل بيت وشارع ومستشفى
 مرضى من مرضى غسيل الكلى يحتاجون إلى سيارات اإلسعاف بشكل 404إلى أن ما يقرب من 

 وعلى مدار األسبوع لنقلهم إلى المستشفيات المختلفة، كما يحتاج المرضى المحولون للعالج في متواصل
وحمل أبو سلمية اللجنة الدولية للصليب األحمر والمؤسسات اإلنسانية األخرى،  .الخارج إلى اإلسعاف

لحكومة المحلية وهي مطالبة كما بالتحرك لمساعدة ا"المسؤولية عن الوضع اإلنساني في مناطق الصراع 
  ".على إنقاذ الوضع اإلنساني لسكان القطاع المحميين وفق اتفاقية جنيف

  2/4/2012، الشرق، الدوحة
  

   إمام مسجد في الناصرة بتشجيع اإلرهاب وذبح اليهودإلى توجه اتهامات اإلسرائيليةالصلح محكمة  .42
ت الى إمام مسجد شهاب الدين وجهت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اتهاما:  يو بي آي-تل أبيب 

السابق في المدينة الشيخ ناظم أبو اسليم، بتشجيع اإلرهاب والتحريض على ذبح اليهود واالعتداء على 
  .مواطنين مسيحيين من الناصرة

  2/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  همن تمت بموافقة الشخص أو الجماعة المنوي إبعادإ حتى ومرفوضةاإلبعاد جريمة : فروانة .43
عبد الناصر فروانة، بأن سياسة اإلبعاد وأياً كانت الظروف  أكد الباحث المختص بشؤون األسرى: غزة

وقال أن إصرار سلطات  .والدوافع هي جرائم تستوجب المالحقة والمحاكمة الدولية وفقا للقانون الدولي
بية إلى قطاع غزة أو إلى االحتالل اإلسرائيلي على استمرار النفي القسري وإبعاد مواطني الضفة الغر

خارج األراضي الفلسطينية، إنما يشكل جريمة ضد اإلنسانية وعقاباً فردياً وجماعياً لهم ولذويهم، ويعكس 
استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها من أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة وغير 

مرفوضة ومخالفة لكافة المواثيق واألعراف الدولية، بعاد هي سياسة اإلوأضاف إن سياسة  .القانونية
  .حتى وان تمت بموافقة الشخص أو الجماعة المنوي إبعادهم تحت أي ظرف من الظروف

  2/4/2012، السبيل، عمان
  

   األسيرة شلبي جريمة حربإبعاد:  المهد كنيسةمبعدو .44
ية أن صفقة إبعاد األسيرة هناء اعتبر مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول األوروب:  حامد جاد-غزة 

شلبي، جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء 
وطالب المبعدون السلطة الفلسطينية وتحديدا وزارة األسرى بتقديم اعتراض عاجل  .الشعب الفلسطيني

لف للقانون، خصوصا أن هناك اتفاقا حررت بموجبه من قبل الدائرة القانونية على هذا القرار ألنه مخا
األسيرة شلبي في صفقة التبادل التي جرت بين حركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي برعاية مصرية 
  .وألمانية، وكذلك طالب المبعدون األشقاء المصريين بالتدخل العاجل من اجل وقف هذه الجريمة الجديدة

  2/4/2012، الغد، عمان
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   كان في الوقت المناسب وكفى جلدنا فقد علّمت على ظهورنا سياط السجانهناءقرار :  عدناناألسير .45
أمس رسالة عبر مدير الوحدة القانونية » مستشفى سجن الرملة«وجه األسير خضر عدنان من : رام اهللا

 اإلبعادبول إن قرار األسيرة هناء الشلبي بق: في نادي األسير المحامي جواد بولس الذي زاره قال فيها
: وأضاف. إلى غزة جاء في الوقت المناسب وكفى أن يجلدنا أحد فقد علمت على ظهورنا سياط السجان

لقد انتصرت هناء حينما اختارت حرة أن تفتح إضرابها عن الطعام وانتصرت عندما حولت يوم المرأة «
 وعندما صوبت البوصلة .»ويوم األم العالميين إلى مسيرات نسوية تضامنا معها ومع كافة األسرى

وقالت سنواجه االعتقال اإلداري مما حدا بالكثيرين من األسرى اللحاق فيها وانتصرت عندما شاركت 
المرأة بإضرابها وشاركت كل المناضلين األسرى بإضرابهم وشاركت األسرى كذلك، وانتصرت بكل 

نحترم قرارها بالحرية إلى أرضنا في المعايير وألننا احترمنا إضرابها وتضامنا معها واليوم علينا أن 
  .غزة المحتلة

  2/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   أزمة الكهرباء على حالها في قطاع غزة :مؤسسة الضمير .46
العمل السريع مع الجميع وإشراك «الحكومة في غزة إلى » مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان«دعت : غزة

عن أزمات الكهرباء والوقود والغاز » عباء والتبعات الناجمةالجميع في وضع خطط تسهم في تخفيف األ
العمل من أجل إيجاد حلول موقتة «كما دعت في بيان أمس األطراف المعنية إلى . والمواصالت وغيرها

 .»لحين الوصول إلى حل نهائي يأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية لسكان قطاع غزة
لم تشهد أي تحسن أو انفراجة منذ أن بدأت قبل شهر ونصف «وقالت إن أزمة الكهرباء في القطاع 

بالموازاة مع استمرار «: وأضافت .الشهر تقريباً، باستثناء أيام قليلة كان آخرها مطلع األسبوع الماضي
ية في إيجاد حلول إخفاق الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية ومؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريع

نهائية لحل هذه األزمات المتجددة، فإن المواطن الفلسطيني يحمل وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل 
المسؤولية األخالقية والقانونية عن النتائج «وحملت جميع األطراف الفلسطينية والعربية والدولية  .»كاهله

لتوفير كل «طاع، مؤكدة مسؤولية إسرائيل األساسية في الق» الكارثية المتوقعة نتيجة األزمات المتالحقة
  .»ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في اإلقليم المحتل

  2/4/2012، الحياة، لندن
  

     طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة 130إدخال  .47
ت عن  طناً من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، دخل130أرسل الهالل األحمر المصري  :القاهرة

وقالت مصادر حدودية إن المساعدات . طريق معبر العوجة التجاري الذي يشرف عليه وسط سيناء
الغذائية عبارة عن دقيق وسكر وزيت محملة على ثماني شاحنات كبيرة، وهي مقدمة من الهالل األحمر 

ر المصري، وأكدت المصادر أنه تم التنسيق إلدخال هذه المساعدات عن طريق الهالل األحم. المصري
  .وبالتعاون مع وكالة األونروا والهالل األحمر الفلسطيني

  2/4/2012، الخليج، الشارقة
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  تضبط معلبات منتهية الصالحية عين الحلوةمخيم في  لجنة المتابعة الفلسطينية .48
خالل الساعات » الحلوةلجنة المتابعة الفلسطينية للقوى والفصائل في مخيم عين « ضبطت :محمد صالح

ماضية، كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعلبات الفاسدة والمنتهية الصالحية على أنواعها، وذلك بعد ال
جولة مفاجئة ألعضاء اللجنة على المؤسسات التجارية في المخيم اثر ورود معلومات عن إدخال بعض 

صحاب تلك المحال أ» اللجنة«وحذرت  .من تلك المواد إلى حيث تمت مصادرتها وإتالفها على الفور
وطالب أمين سر لجنة . والمؤسسات التجارية من استمرار محاوالت إدخال المواد الفاسدة إلى المخيم

  .»تحمل مسؤولياتهم، وعدم إدخال مواد فاسدة نهائياً«المتابعة عبد مقدح التجار بـ
لتجار في المخيم من من جهته حذر مسؤول الشؤون االجتماعية للجان الشعبية في المخيم فؤاد عثمان ا

  .»تحت طائلة المحاسبة القانونية من خالل القضاء اللبناني«استقبال مواد غذائية فاسدة 
  2/4/2012، السفير، بيروت

  
   البرج الشمالي مخيم عائلة في540لـ   صندوق تعاضدي"عاش" .49

، عنوان " الشماليثالثة آالف ليرة شهرياً، تساهم في إنقاذ قلوب الجئين في مخيم البرج: "حسين سعد
، وهو صندوق صحي يهدف إلى عون الفقراء في مخيم الالجئين »عاش«أسس التفاق شراكة باسم 

انطلقت فكرة الصندوق الذي مضى على تأسيسه أكثر من سنتين، بعد مالمسة . الفلسطينيين في المخيم
  ظاظاً على مستوى لبنانالواقع الصعب لالجئين في المخيم الذي يعتبر من أكثر المخيمات فقراً واكت

ويدفع كل رب عائلة بدالً .  عائلة، تضم نحو ألفين وخمسمئة مستفيد540» عاش«وتنتسب إلى مشروع 
شهرياً إلى الصندوق، قيمته ثالثة آالف ليرة لبنانية، تدفع مساهمات الصندوق بنسب معينة إلى المنضوين 

عد نجاح الخطوة، التي استطاعت تلبية حاالت وب. في المشروع، الذين يخضعون لعمليات جراحية كبيرة
 باإلضافة إلى تقديم أدوية عالج كيميائي، بدأت تنضج ،عديدة، وصل عددها إلى أكثر من ست عمليات

  .فكرة توسيع المشروع إلى مخيمات أخرى للمساهمة في دعم العائالت الفقيرة
  2/4/2012، السفير، بيروت

  
  بالقدسفي الجامعة العبرية رة هناء الشلبي تنظيم فعاليات تضامن والدعم لألسي .50

في الجامعة العبرية في القدس نشاطا لدعم األسيرة » ثوري على كل سلطة«نظمت مجموعة : القدس
تضمنت الفعالية ارتداء أقنعة بصورة وجه هناء شلبي . »هناء شلبي في الجامعة«هناء شلبي تحت عنوان 

 تسليط الضوء على قضية األسرى الفلسطينيين المضربين والتجول بها في الحرم الجامعي وذلك بهدف
هناء شلبي «وشددت المجموعة في دعوتها للنشاط على كون . عن الطعام وعلى رأسهم هناء شلبي

» !!معتقلة إدارية، اعتقالها مستمر كأي اعتقال إداري دون حسم قضائي، دون الئحة اتهام ودون محاكمة
  .»سرائيلي في شروط مزرية ومعاملة ال إنسانيةفي واقع األسر اإل«وأنها قابعة 

  2/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   48جامعة حيفا تعمق التمييز ضد طالب جامعيون من فلسطينيي  .51
أثبت تحقيق أجراه معهد التعليم العالي الرسمي ونشرت معطياته أمس :  برهوم جرايسي- الناصرة

 ضد جامعة حيفا، التي تميز 48ا طالب جامعيون من فلسطينيي األحد، مصداقية الشكاوى التي تقدم به
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ضد الطالب العرب، من خالل تحديد حد أدنى لعمر المتقدمين لدراسة عدد من المواضيع على أن ال 
  . عاما19 عاما، في حين تجيز لطالبات يهوديات أصوليات بأن يبدأن التعليم في عمر 20يكون أقل من 

عات اإلسرائيلية تفرض عمر حد أدنى لتعلم العديد من المواضيع العامة، ما وكما هو معروف فإن الجام
 عاما، وهذا بقصد عدم السماح للطالب العرب بأن يبدأوا الدراسة الجامعية في هذه 21 إلى 20بين 

وفي . المواضيع، قبل الطالب اليهود، الذين يكونون في تلك الفترة يؤدون الخدمة العسكرية اإللزامية
 الماضي تبين للعديد من الطالبات والطالب العرب، بأن جامعة حيفا تجيز للطالبات اليهوديات العام

 عاما، وقد تقدم الطالب ومعهم النائب 19األصوليات ببدء الدراسة في مواضيع مهمة وهن في عمر 
لبين بوقف جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بشكوى إلى مجلس التعليم العالي، ومطا

  .هذا الغبن
  2/4/2012، الغد، عمان

  
  مارس /  معتقل على يد االحتالل خالل شهر آذار300 شهيداً فلسطينياً و30": مؤسسة التضامن" .52

أفادت مؤسسة حقوقية بأن قوت االحتالل اإلسرائيلي صعدت من ممارساتها واعتداءاتها : نابلس
ماضي، حيث نفذت عشرات العمليات والتوغالت العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، خالل الشهر ال

، في بيان لها يوم "مؤسسة التضامن الدول لحقوق اإلنسان"وذكرت . العسكرية داخل األراضي الفلسطينية
ثالثين فلسطينيا استشهدوا في األراضي الفلسطينية خالل "نسخة منه بأن " قدس برس" تلقت 1/4األحد 

ثالثة أطفال تقل "وأوضحت التضامن الدولي بأن . من قطاع غزهمارس الماضي، معظمهم / الشهر آذار
تصاعد "ولفتت المؤسسة الحقوقية في بيانها إلى . أعمارهم عن الثامنة عشر استشهدوا في الضفة الغربية

 مواطناً من 300وتيرة االعتقاالت خالل الشهر الماضي من قبل قوات االحتالل، حيث اعتقلت أكثر من 
  ".سبعة نساء، والعديد من األسرى المحررين ممن امضوا في السجون أعوام عديدة طفال و56بينهم 

  1/4/2012قدس برس، 
  

  دون تقديم لوائح اتهام من شكاوى الفلسطينيين%  84 االحتالل يغلق": أوتشا" .53
 اتهم تقرير صادر عن األمم المتحدة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتجاهل معظم الشكاوى التي: رام اهللا

يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون ضد الجنود والمستوطنين اليهود، مشيرة إلى أن أربعة وثمانين في 
وقال مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم . المائة من هذه الشكاوى تُغلق ملفاتها دون تقديم لوائح اتهام

 شكوى قدمها 780بين إن من ": قدس برس" وأرسل إلى 1/4المتحدة في تقرير نشره يوم األحد 
مواطنون فلسطينيون إلى الشرطة اإلسرائيلية ضد ممارسات قوات االحتالل والمستوطنين، في الفترة ما 

، لم يؤد سوى أقل من تسعة في المائة من هذه الشكاوى إلى تقديم 2012) مارس( وآذار 2005بين 
ين في المائة من الحاالت إما بسبب الئحة اتهام ضد مرتكبي األعمال، في حين تم إغالق أربعة وثمان

  ".عدم اعتبار األعمال أعماال جنائية"إخفاق الشرطة في العثور على مرتكبي االعتداءات أو بسبب 
من جهة أخرى؛ أفاد التقرير بأن السلطات اإلسرائيلية أقدمت على هدم أربعة وعشرين مبنى يمتلكه 

 لألسبوع الثاني على التوالي بحجة أن   وذلكفلسطينيون في غور األردن خالل األسبوع الماضي، 
المباني التي هدمت لم تحصل على تراخيص إسرائيلية للبناء، موضحة أن مصادر رزق أربعين شخصا 

  .من بينهم سبعة عشر طفالً تضررت نتيجة لذلك
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  وقعت ثلث عمليات الهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين على يد2012وبين التقرير أنه في عام 
  . في المائة من عمليات التهجير في منطقة غور األردن بالضفة الغربية22االحتالل و

  1/4/2012قدس برس، 
  

   تعتزم إنشاء حاجز مائي في منطقة المغطس"إسرائيل: "األردن .54
 ضـياء المـدني أن      .م" المغطس" أكد مدير موقع عماد السيد المسيح        : حابس العدوان  - الشونة الجنوبية 
، على نهر األردن بالقرب من موقع المغطـس،         "هدار مائي "ائيلي اقترح إنشاء حاجز مائي      الجانب اإلسر 

لم يتخذ إلى اآلن أي قـرار بهـذا         "للمحافظة على منسوب مياه النهر خالل فصل الصيف، موضحا أنه           
ن البلدين  الجهة المخولة بالموافقة على القرار هي لجنة المياه المشتركة بي         "وأشار المدني إلى أن      ".الشأن

  ".كونها صاحبة االختصاص، وذلك حسب معاهد السالم األردنية اإلسرائيلية
2/4/2012، الغد، عمان  

  
   لفلسطين "إسرائيل" تهديدات أمامدعو لتوحيد الجهود ت "التنفيذية لمسيرة القدس العالمية" .55

 عبيـدات  عبـد اهللا  .دسـين م دعا رئيس اللجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية نقيب المهن:  بترا –عمان  
 اإلسـرائيلية  االبتعاد عن مواطن الخالف وتوحيد جهودها امام التهديـدات           إلىالقوى السياسية والحزبية    

 ردا علـى    أمـس وقال عبيدات في بيان      . وجميع الدول العربية المحيطة    واألردنالتي تستهدف فلسطين    
ن أيرة القدس العالمية واالستئثار بالمـسيرة        بعض القوى السياسية عن التحضيرات لمس      بإقصاءاتهامات  

 وقوى سياسـية ومؤسـسات      أفراداالمشاركة في المسيرة وتجهيزاتها وتقديم الدعم لها كان متاحا للجميع           
  . ال تمت للواقع بصلةأنهاوطنية واجتماعية دون استثناء احد، رافضا هذه االتهامات التي قال 

2/4/2012، الدستور، عمان  
  

  ظلم سوريا أفظع من فلسطين :د على نصر اهللاجنبالط ير .56
رد رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط رداً غير مباشر على المواقف األخيرة التـي أعلنهـا                 

ـ   السيد حسن نصر اهللا بشأن األزمة السورية، وقال أمام وفـد مـن راشـيا               » حزب اهللا «األمين العام ل
 إنماهناك ظلم في فلسطين،     «ق رئيسا للمنطقة التربوية في النبطية       وحاصبيا زاره لمناسبة اختيار علي فاي     

  .»ثمة ظلم أفظع بكثير في سوريا
2/4/2012، السفير، بيروت  

  
  مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاءيشارك ب المغربيةرئيس الحكومة  .57

مئات ، أن  فؤاد الفلوس،البيضاءالدار نقالً عن مراسلها في  2/4/2012الشرق األوسط، لندن، نشرت 
نداء " بالدار البيضاء أمس في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تلبية لـوااآلالف من المغاربة شارك

، شارك فيها "يوم األرض الفلسطيني" وإحياء لذكرى "مسيرة القدس العالمية" الصادر عن "الحرية
 وقادة أحزاب سياسية ، ووزراء آخرون،الحكومةمسؤولون؛ في مقدمهم عبد اإلله ابن كيران رئيس 

مجموعة العمل ( التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ،وشهدت المسيرة .ونقابيون
 مشاركة واسعة من جميع الجهات الرسمية والسياسية والحقوقية ،)الوطنية لمساندة العراق وفلسطين
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وقال عبد اإلله ابن كيران إنه شارك في المسيرة . تمع المدني في المغربوالنقابية ومختلف فعاليات المج
 للحكومة لتأكيد التزامه بمساندة الفلسطينيين، وأضاف في تصريح  وليس رئيساً عادياًباعتباره مواطناً

الشرق األوسط إن هذه المسيرة هي مسيرة شعبية موحدة وموحدة يريد الشعب المغربي من جريدة ل
إيصال رسالة ليقول للعالم كله إنه ال تفريط في القضية الفلسطينية، وإن العالم يجب أن يكون خاللها 

ال يمكن المساس بالقدس "مؤكدا أنه . منصفا، وعليه أن يعمل على استرجاع الشعب الفلسطيني حقوقه
اتها مهما الشريف والمسجد األقصى ألن هذه األمة في النهاية تبقى موحدة ومستعدة للدفاع عن مقدس

  .، على حد قوله"كلفها ذلك
 في  الذي شارك أيضاً، وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،وقال مصطفى الخلفي

 هي سياسة فاشلة تريد فرض أمر واقع الهدف منه معاكسة المسيرة، إن سياسة االستيطان القائمة حالياً
ة دولته المستقلة، ودعا الخلفي الشعوب العربية للتحرك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقام

نحن في الحكومة المغربية سنتحرك ": العاجل إلنقاذ القدس التي تتعرض للتهويد والتدمير، ومضى يقول
  ." لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية من طرف االحتالل اإلسرائيليفعلياً

 وزير العدل والحريات، بحماية الشعب الفلسطيني وتحرير القدس من ،دبدوره، طالب مصطفى الرمي
  أن القضية الفلسطينية قضية مغربية سيستمر في التضامن معها حاضراًاألسر واالستيطان، مؤكداًُ

وقال عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربية السابق واألمين العام لحزب االستقالل، إنه مع  .ومستقبالً
كة الوطنية لتحرير المغرب تم في الوقت نفسه اتخاذ قرار من لدن الحركة التحريرية المغربية نشأة الحر

 إلى أن التضامن سيستمر، وأن رسالة المغاربة للتضامن المستمر حتى تتحرر أرض فلسطين، مشيراً
ترف بها اليوم في هذه المسيرة هي التضامن والدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين من أجل أن يع

وقال عمر الحدوشي، أحد قادة ما يعرف بتنظيم السلفية الجهادية إن هذه المسيرة التضامنية هي  .دولياً
أقل شيء للوقوف مع الفلسطينيين، وكان إلى جانب الحدوشي زميله حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب 

  .الرفيقي، وكذلك محمد الفزازي
ن النقابيين البارزين، المسلمين في العالم لدعم القضية وفي سياق منفصل، دعا حميد شباط، وهو م

، واقترح أن يتبرع كل مسلم بمبلغ دوالر واحد، حتى يمكن جمع عشرة مليارات دوالر الفلسطينية مالياً
  .تقدم في شكل مساعدات للفلسطينيين، على حد تقديره

 أمس انصف مليون مغربي شاركو أكثر من ، إلى أنرام اهللا من 2/4/2012، رام اهللا، األياموأشارت 
  .بمسيرة لفلسطين والقدس بمناسبة يوم األرض بمدينة الدار البيضاء

  
  "مسيرة القدس العالمية"تنظم  جماعة تعاون المسلمين :نيجيريا .58

خرجت مئات من أعضاء جماعة تعاون المسلمين وأنصارهم عقب صالة الجمعة تلبية لنداء مؤسسة 
  وأشارت الجماعة في بيان لها إلى أني فعاليات مسيرة القدس العالمية،القدس الدولية والمشاركة ف

المسيرة كانت سلمية وناجحة وبمشاركة واسعة من قبل الشباب ومندوبي الجمعيات اإلسالمية، وكما 
 وأشارت الجماعة إلى العديد .شهدت عدة مدن نيجيرية هذه التظاهرة تلبية لنداء جماعة تعاون المسلمين

  .ليات التي أعلنتها الجماعة للتضامن مع القضية الفلسطينيةالفعامن 
  30/3/2012، "جماعة تعاون المسلمين في نيجيريا"لـالمكتب اإلعالمي 
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   حكام العرب من أرض فلسطينةشرعيويؤكد أن  يختتم زيارة لقطاع غزة المصري البرلمانيالوفد  .59
 يوم مسيرة ذكرى يوم األرض فيالمشاركة  زيارته إلى قطاع غزة، بالمصريأنهى الوفد : محمد سالم

 قطاع أهالي رسالة إلى الحكام العرب أمام اآلالف من ، رئيس الوفد،الجمعة، ووجه محمد السعيد إدريس
 أن مصر عادت بشعبها ، مضيفاً"شرعيتكم من هنا من أرض فلسطين": غزة عند بيت حانون قائالً

ولية المصريين، وحين قال إن ؤ غزة أصبح مسفيحدث وقياداتها لدعم القضية الفلسطينية، وأن ما ي
الشعب " يناير، وهتف معه اآلالف الفلسطينيين قائلين 25المصريين هتفوا بتحرير فلسطين خالل ثورة 

  ."يريد تحرير فلسطين
 السلفيوسبق المسيرة مشاركة الوفد لصالة الجمعة بمسجد الشاطئ الكبير بغزة، وخطب فيها النائب 

أنتم علمتم الدنيا معنى الثبات وأن الحياة ":  رسائل األولى إلى أهل غزة قائال لهم4ف، موجها أحمد الشري
 على دور المرأة الفلسطينية وصمودها، أما الرسالة الثانية فوجهها إلى قادة ، مثنياً"بدون دين ال معنى لها

ريف إلى الحكام العرب ومفادها أن  إياهم للوحدة، والرسالة الثالثة وجهها الشالفصائل الفلسطينية داعياً
 اكتفاء العرب بعقد المؤتمرات دون الوصول إلى القضية الفلسطينية ليست للفلسطينيين وحدهم، منتقداً

: ، واألخيرة طالب خاللها الشريف أهل فلسطين بالصبر قائال لهمالفلسطينيالحد األدنى لحقوق الشعب 
  ."إن مع العسر يسرا، أال إن نصر اهللا قريب«

 إلى التصدي بالعمل على الفلسطيني الجانب مسؤولي محمد مصطفى السلفيوفى المقابل، طالب النائب 
  . إلى القطاع، والعمل  على إعادتها ظاهرة تهريب السيارات المسروقة من مصر

  1/4/2012الشروق، القاهرة، 
  

   الفلسطينيةجواز مرورك إلى المنطقة هو قيام الدولة: "إسرائيل"مخاطباً موسى عمرو  .60
إن جواز مرورك إلى " : قال فيها"إسرائيل"، رسالة لدولة مصروجه عمرو موسى، المرشح لرئاسة 

 عن سياسة التعنت والتهديد واالستيطان واالحتالل وقيام الدولة الفلسطينية ذات التخليالمنطقة هو 
الدراسات اإلستراتيجية  لمركز البحوث والثاني اإلقليميجاء ذلك خالل حضوره المؤتمر . "السيادة

 موسى ة لصفحطبقاًذلك وقهوجي،  العماد جان اللبنانيبوزارة الدفاع اللبنانية، بدعوة من قائد الجيش 
  ).فيسبوك( االجتماعي اإللكترونيعلى الموقع 

  1/4/2012الشروق، القاهرة، 
  

   على حقوق مصراًيؤثر سلبي في البحر المتوسط التنقيب اإلسرائيلي عن البترول: نائبان مصريان .61
سعد محمد اهللا بطلب إحاطة عاجل للدكتور   احمد عطا.تقدم النائبان يوسف أبو حمودي ود :سامح الشين

 بالتنقيب عن البترول والغاز في مياه البحر "إسرائيل" حول قيام  المصري، رئيس مجلس الشعبي،الكتاتن
ر في حيزها االقتصادي بمنطقة البحر  علي حقوق مص مما يؤثر سلبياً،فيما يتعدي حدودها المتوسط
 أن هذه التحركات تتم في ظل صمت مصري سواء من وزارة الخارجية أو ىوأشار النائبان إل .المتوسط

 الحقوق المصرية المقررة بحكم القانون الدولي للبحار في حماية ىالبترول وضرورة التحرك للحفاظ عل
   أن مياه البحر األبيض المتوسط بها ىك تقديرات تشير إلوأوضح طلب اإلحاطة أن هنا .ثرواتها البحرية

  



  

  

 
 

  

            29ص                                     2459:                العدد2/4/2012 اإلثنين :التاريخ

 تريليون قدم مكعب استنادا إلي تقرير حديث كان صادرا من 122 كميات كبيرة من الغاز تقدر بـ
  . مليار برميل من النفط الذي يمكن استخراجه1.7  حواليىإضافة إل, األمريكيالمعهد الجيولوجي 

  2/4/2012األهرام، القاهرة، 
  

 وفد من الخارجية المصرية في تل أبيب لبحث عدد من القضايا .62
، وفد دبلوماسي مصري إلى تل أبيب إلجراء 1/4من المقرر أن يصل يوم األحد كان  :الناصرة

وأفادت  .محادثات مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين تتناول سلسلة من القضايا المشتركة بين الجانبين
 رفيع المستوى يمثّل وزارة الخارجية المصرية سيبحث مع المسؤولين اإلذاعة العبرية، بأن وفداً

اإلسرائيليين بعض المسائل االقتصادية المشتركة وإمكانية إقامة مناطق صناعية مشتركة لتل أبيب 
ونفت اإلذاعة، ما تردد عبر وسائل اإلعالم المصرية والعبرية حول مباحثات يجريها الوفد  .والقاهرة

 .ول اإلفراج عن معتقلين في القاهرة وتل أبيبالمصري تتنا
  1/4/2012قدس برس، 

  
  "الكويز"  اتفاقية لبحث مشكالت"إسرائيل"مصري يزور تجاري وفد  .63

 تستغرق عدة "إسرائيل"ـ في زيارة ل، تل أبيبىتوجه وفد تجاري مصري أمس إل :.)أ.ب.د( -تل أبيب 
 بحث وضع حلول للمشكالت التي تعترض ىدف إلوته، يناير 25 من نوعها بعد ثورة ىأيام هي األول

  . التي تعرف باسم الكويز،اتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين
  2/4/2012األهرام، القاهرة، 

  
 مشاركة اإلسالميين في الحكم تصحيح لموقع القضية الفلسطينية: "علماء المسلمين"ـاألمين المساعد ل .64

 سلمان العودة، أن دخول اإلسالميين إلى النظام .لمساعد التحاد علماء المسلمين د رأى األمين ا:الرياض
العربي الرسمي هو خطوة في الطريق الصحيح، قال إن من شأنها إعادة النظر في موقع العرب وموقفهم 

 قدس برس بتعدد وكالةوأشاد العودة في تصريحات خاصة ل ."إسرائيل"من مختلف القضايا بما في ذلك 
الجتهادات اإلسالمية في الساحة السياسية العربية، ورفض العودة اعتبار قبول اإلسالميين بدخول ا

 العتراف اإلسالميين  مدخالًالمشهد السياسي الرسمي في وقت يعيش العالم العربي فيه ضعفاً
لمحلية، أعني  من مشكلة العرب مع الكيان اإلسرائيلي هو المشكلة اأعتقد أن جزءاً: "، وقال"إسرائيل"ـب

عدم تمكن العرب من تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إذا وضعنا أقدامنا على مرحلة 
جديدة من النمو فإن هذه ستكون مرحلة جديدة ستجعل العرب في موقع جديد ينظرون فيه إلى إسرائيل 

ب على الواقع فإنهم يستطيعون تغييره، إذا كان اإلسالميون ال يستطيعون االنقال: "وأضاف ".نظرة مختلفة
  ".ولذلك أعتقد أن الواقع الحالي سيخدم القضية الفلسطينية وسيصحح الوضع وليس العكس

  1/4/2012قدس برس، 
  

   قد تسوقنا إلى مواجهة مع إيران"إسرائيل": وزير الدفاع األميركي .65
ن بانيتا إن الواليات المتحـدة قـد        قال وزير الدفاع األميركي ليو    : )، أ ف ب، رويترز، أ ب      »السفير«(

ونقلـت اإلذاعـة    ،  تنساق إلى مواجهة سابقة ألوانها مع ايران بسبب هجوم اسـرائيلي محتمـل عليهـا              
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إن الواليات المتحدة قد تنساق إلى مواجهة سابقة ألوانها مع إيـران بـسبب              «اإلسرائيلية عن بانيتا قوله     
االسرائيلية، أن تصريح وزير الدفاع األميركـي جـاء         وذكرت االذاعة   . »هجوم إسرائيلي محتمل عليها   

ونقلـت  . أثناء تواجده مع مجموعة من العسكريين على ظهر سفينة لمشاة البحرية في والية كاليفورنيـا              
تركز حاليا كـل اهتمامهـا علـى المـسار          «االذاعة عن متحدث بلسان بانيتا قوله إن اإلدارة األميركية          

غير أنها أعدت برامج عمـل للتعامـل مـع أي           ... الضغط الدولي عليها  الدبلوماسي مع إيران وتكثيف     
  .»سيناريو محتمل مع رفضها التكهن بأي جدول زمني خاص بالخطوات الالحقة

  2/4/2012، السفير، بيروت
  

  واشنطن تنفي تسريبها معلومات عن استخدام إسرائيل قواعد في أذربيجان لضرب إيران .66
نظرائه اإلسرائيليين، أمس، ونفى ما قاله السفير األميركي األسبق لدى          اتصل مسؤول أميركي ب   : تل أبيب 

األمم المتحدة، جون بولتون، بأن إدارة الرئيس باراك أوباما قامت بتسريب المعلومات األخيـرة بـشأن                
استخدام إسرائيل قواعد عسكرية في أذربيجان لتوجيه ضربة عسكرية إليران، عن سابق قصد من أجـل      

  .قيام إسرائيل بتوجيه ضربة كهذهإحباط ومنع 
وإنها صادرة عن تقديرات مشوهة مدفوعـة       . وقال هذا المسؤول إن تلك المعلومات ال صلة لها بالواقع         
الذي يتخذ موقفا صارما ال غبار عليـه لمنـع   «بأهداف انتخابية يقصد بها المساس بمكانة الرئيس أوباما  

  .»إيران من التسلح النووي
  2/4/2012، دنالشرق األوسط، لن

  
   وتزيد حيرتها تجاه فرصها ومخاطرها"إسرائيل" العربي تشغل بال الربيعانتفاضات : تقرير .67

من المؤكد أن أحداث الربيع العربي أخذت إسرائيل على حين غرة وأخرجتها فجـأة مـن      : حلمي موسى 
لمواقف اإلسرائيلية في   ورغم التخبطات األولية التي رافقت ا     . إلى حالة المجهول  » النوم في العسل  «حالة  

األشهر األولى لالنتفاضات العربية ضد األنظمة القائمة، فإن المواقف بعد عام تبلورت في اتجاهين بقـي        
واندفع التيار الحاكم في إسرائيل إلى اعتبار أن        . القاسم المشترك بينهما هو غموض المستقبل ومجهوليته      

مواجهة السلطة الفلسطينية والمفاوضات معها وأنه يقود       هذا الغموض يبرر التشدد الذي كان قد أبدي في          
وبالمقابل رأى كثيرون في إسرائيل من خارج الحكـم أن علـى الحكومـة اإلسـرائيلية        . إلى تشدد آخر  

استغالل األوضاع القائمة والسعي إليجاد حلول تسمح بوضع إسرائيل في مكانة أوثق والمساهمة في دعم               
  .لى ظالمية ومجهولحركة الواقع ضد غموض يقود إ

ومن الجائز أن بين أبرز الندوات التي جرت في إسرائيل حول هذا األمر تلك التي عقدها مركز دراسات                  
األمن القومي في جامعة تل أبيب في نهاية كانون الثاني الفائت بمناسبة مرور عام على انطالقة الثـورة                  

: سنة على الربيع العربي   « أبيب بعنوان    وقد عرضت الكلمات في كراس نشر في آذار في تل         . المصرية
وقد شارك في الندوة عدد كبير من الدارسـين والمختـصين الـذين تنـاولوا               . »اآلثار اإلقليمية والدولية  

الموضوع من جوانبه الدولية في كل ما يتعلق بالمواقف األميركية واألوروبية والروسية ومـن جوانبـه                
  . المحيطاإلقليمية، خصوصاً على كل دولة من دول

وقد لخص رئيس مركز دراسات األمن القومي وهو الجنرال عاموس يادلين، الذي كان إلى فترة قريبـة                 
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، أثر االنتفاضات العربية على إسرائيل بأنـه              
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تحدة والحكـام الـذين     ورغم ذلك اعتبر أن إسرائيل، مثل الواليات الم       . »مخاطر وفرص «ينطوي على   
سقطوا، تقع في دائرة الخاسرين لفقدانها حلفاء استراتيجيين من ناحية والحتمال تمدد االنتفاضات لتشمل              

  .حلفاء آخرين
وقد الحظ بعض الباحثين أن إسرائيل، ونظرا لعدم اشتعال األرض تحت قدميها في المنـاطق المحتلـة                 

عربية لم تمنح إلهاما للفلسطينيين لالنتفاض ال ضد إسرائيل وال         العتبارات مختلفة، تعتقد أن االنتفاضات ال     
بل أن محاوالت جرت هنا وهناك في الضفة والقطـاع          . ضد السلطتين الفلسطينيتين في الضفة والقطاع     

والواقـع أن   . لبلورة تحركات كهذه جوبهت بعنف شديد نظراً لخوف السلطتين من انتشار تحركات كهذه            
 استغالل شيوع روح االنتفاضات العربية ودعت إلى إنهاء االنقسام لم تلق الصدى             التحركات التي حاولت  

وبدا واضـحاً مـن تعـدد       . المطلوب لدى صناع القرار في السلطتين، رغم التجاوب الشكلي هنا وهناك          
 االتفاقات التي تم التوصل إليها للمصالحة بين حماس وفتح في القاهرة والدوحة أن التجاوب الشكلي يقود               

  .إلى إعالن اتفاقات وأن الهوة الفعلية بين الطرفين، وربما عدم صدق النوايا، يقود إلى تفجير االتفاقات
وأياً يكن الحال، ورغم الهدوء النسبي الذي يسود المناطق الفلسطينية المحتلة، فإن إسرائيل تعلم أن هـذا                 

يد المفاوضات أو على صعيد الصدام      فالقضايا القائمة بين الطرفين ساخنة سواء على صع       . الهدوء مضلل 
واستمرار الهدوء الراهن أمر مستحيل في نظر كل المراقبين، خصوصاً أن اليمين اإلسرائيلي             . العسكري

ال يهدأ ولو لدقيقة عن محاولته فرض وقائع على األرض في حين أن المفاوض الفلسطيني، والمقـصود                 
كما أن  . يم األواني وعدم القبول باستمرار األمر الواقع      سلطة رام اهللا، ستضطر إن عاجالً أو آجالً لتحط        

واقع الحكم في قطاع غزة باسم المقاومة وانعدام أفق أي تسوية هناك كفيل هو اآلخر بتجديـد الـصراع                   
وبديهي أن التطورات اإلسرائيلية الفلسطينية معزولة نوعاً مـا عـن           . العسكري في وقت لن يكون بعيداً     

  . وحتى عن تجلياته المحددةتطورات الربيع العربي
ولكن إسرائيل مضطرة ألن تأخذ كل هذه األوضاع في سلة واحدة من االعتبارات السياسية والعـسكرية                

فمن الناحية العسكرية ال تفصل إسرائيل هذه األيام بين ما يجري في قطاع غـزة مـن                 . على حد سواء  
. يرة سيناء وحتى بين ما يجري في القاهرة       تركيم للسالح واستعداد للمواجهة وبين ما يجري في شبه جز         

ففوز اإلسالميين في االنتخابات البرلمانية وتنامي قوة الجهاديين في سيناء يلغي لدى إسرائيل مبدأ الجبهة               
واألدهى أن إسرائيل باتت تشعر أنه في كل ما يتعلق بالتصدي للمقاومة في قطـاع               . الهادئة في الجنوب  

وهذا يعاكس ما كان قائماً فـي عهـد         . مصرية وتطلق شرارات الصدام معها    غزة إنما تستفز المشاعر ال    
  .النظام المصري السابق

وينظر الجيش اإلسرائيلي بارتياح تقريبا إلى نجاح الحكم األردني، حتى اآلن، في اسـتيعاب التحركـات                
عربي األسـخن   فاألردن يملك أطول حدود مع إسرائيل كما أنه يطل على العمق ال           . الشبابية والمعارضة 

وثمة توقعات بأن الحدود الهادئة مع األردن ستعود في وقت قريب للـسخونة    . مزاجاً في سوريا والعراق   
عن طريق قيام البعض بتنفيذ عمليات بوتيرة أكبر من السابق ضد أهداف إسرائيلية انطالقاً من الجانـب                 

  .األردني كما هو الحال مع سيناء حالياً
 لغزاً محيراً للجيش اإلسرائيلي الذي ال يعلم حق العلم أين تتجـه األمـور فـي                 وتعتبر الجبهة السورية  

وهناك من يعتقد أنه حتى إذا كانت األحداث في سوريا ستقود إلى تغيير إيجابي لمصلحة إسرائيل                . سوريا
قـد  إذ ثمة من يفكر بأن النظام السوري نفسه         . على المدى البعيد فإن األمور مزعجة على المدى القريب        
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يلجأ إلى تفجير األوضاع على الحدود مع إسرائيل، أو أن انشغال الجيش السوري باألوضـاع الداخليـة                 
  .سيسمح لقوى معادية إلسرائيل بالعمل انطالقاً من هضبة الجوالن

وفي األيام األخيرة وبعد أن تم استيعاب التظاهرات التي جرت نحو الحدود بمناسبة يوم األرض يوجـد                 
ويقول هؤالء بأن المناسبات للتجمهر     .  ال ينبغي اإلطمئنان إلى محدودية المشاركة هذا العام        من يقول بأنه  

وإظهار العداء إلسرائيل ال تنقطع طوال العام وأن التظاهرات األخيرة ليست أكثر من بروفة للتظـاهرة                
  .رات مليونيةالكبرى التي قد تنجح في إظهار العداء العربي إلسرائيل وتحرج إسرائيل دولياً بمسي

. في كل األحوال خلق الربيع العربي لدى إسرائيل نوعاً من الحيرة تجاه ما يمكن أن تقود إليـه األمـور                   
صحيح أن هناك في إسرائيل من يؤمن بأن العرب سيوفرون إلسرائيل الفرصة ألن تكسب من خالفاتهم،                

  .إسرائيل أكبر مما يتصورونولكن هناك أيضاً من يرون أن األخطار في االنتفاضات العربية على 
  2/4/2012السفير، بيروت، 

  
   العربيةاالنتفاضاتعام على  .68

  عاموس يادلين
منذ نشوب التظاهرات في ميدان التحرير بقيادة الشبان، الليبراليين، العلمانيين، الذين قادوا إلى اإلطاحـة               

يخضع للمحاكمة، ومن الجائز    فمبارك المريض   . بالرئيس حسني مبارك، تدفقت مياه كثيرة في نهر النيل        
فاألحزاب اإلسالمية  . وتبين أن قوله بأن نظامه هو الحاجز أمام اإلسالميين واضح ودقيق          . أن يتم إعدامه  

 في المئة من األصوات في انتخابات حرة ونزيهة، فيما تم إبعاد            75 نالوا   -اإلخوان المسلمون والسلفيون  
والجيش، الذي لم يترك الحكم للحظة، ارتبط       . ذ السياسي في مصر   الشبان الليبراليين والعلمانيين عن النفو    

» دستور أوالً «ويتراجع عن نيته بلورة     » الشارع«باألحزاب اإلسالمية، وهو يتنازل في كل مواجهة مع         
  .دستور يضمن حقوقاً أساسية وديموقراطية مستقرة

ـ  . وجهتها» رياح التحرير «لقد غيرت    . عام إسالمي، وهذه فقط البدايـة     ينتهي ك » ربيع عربي «وما بدأ ك
ال تصفان بشكل صائب الظاهرة التـي عـصفت بالـشرق           » الربيع العربي «ونحن اليوم نفهم أن كلمتي      

والحديث ال يدور عن نمو لثورة تقود إلى نموذج ديموقراطية ليبرالي، علماني،            . 2011األوسط في العام    
سريع كذلك الذي   » أثر دومينو « كما ال يدور عن      والحديث ال يدور عن تغيير غير عنيف،      . أنجلوأميركي

وبعـد  . حدث في أوروبا الشرقية، ولكن الحديث فعالً يدور عن ظاهرة تغير وجه الشرق األوسط بأسره              
االنتفاضـات  «عام من بدء العملية والتطلع إلى السنوات المقبلة، يمكن عرض عشرة تفاهمـات حـول                

  .لتعبير األصوب لوصف سلسلة الثورات في العالم العربي، حيث أن تعبير االنتفاضة هو ا»العربية
  إلى أي حد هذه ظاهرة جوهرية؟. 1

 دخل الشرق األوسط سيرورة تبشر بتغيير على نطاق تاريخي واسع، يساوي في أهميته              2011في العام   
فـي  ) وليـست اإلسـالمية   (اليقظة العربية في أواخر القرن التاسع عشر، ونشوء الدول القومية العربية            

أعقاب الحرب العالمية األولى وتحديد حدودها في اتفاق أبرم بين فرنسا وبريطانيا، والتغيير في منتصف               
القرن العشرين، حينما طرد العرب فيه اإلمبريالية نهائياً من أوطانهم، واستبدلوا القسم األكبر من األنظمة               

  .اكية على نمط عبد الناصر وحزب البعثالملكية وحاولوا تجسيد الحلم القومي العربي الممزوج باشتر
  وليس في العقود السابقة؟ لماذا وقعت االنتفاضات اآلن. 2
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في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العـشرين       . إن كل شروط الثورة كانت متوفرة منذ سنوات طويلة        
ركا الجنوبيـة، وفـي     في أوروبا الشرقية، في أمي    : استبدلت أنظمة استبدادية في مناطق كثيرة من العالم       

وشهد العالم تغييرات في دول شمولية كثيرة، وانتقال إلى أنظمة حكم أكثر ديموقراطية، إلى              . شرق آسيا 
ومراراً كثيرة طرح السؤال لماذا لم يمر العرب بسيرورة مـشابهة؟           . نمو اقتصادي وإلى تقدم تكنولوجي    

 ثالثة نواقص تشكل عوائق هامة أمـام التطـور           أشار تقرير التنمية البشرية العربية إلى      2002في العام   
وفي إشارته إلى المعرفة أسهب التقريـر فـي         . حرية، معرفة ومكانة النساء   : والتغيير في العالم العربي   

تبيان مظاهر التخلف التكنولوجي في العالم العربي في ذلك الحين كان شيوع االنترنت بنسبة تقـل عـن                  
شيوع االنترنت،  . ن وحدث تغيير دراماتيكي على الصعيد التكنولوجي      ومر عقد من الزما   . واحد في المئة  

نشوء المحطات الفضائية والشبكات االجتماعية، األمر الذي جلب لجمهور واسع مـن أبنـاء الطبقـات                
وأنهـم يـستحقون أكثـر ممـا لـديهم، حريـة            . الوسطى المعرفة بأن بالوسع أن تكون األمور مغايرة       

وبغير قليل من   . وتطوير مكانة المرأة، العمل والتحرر من الحكام المستبدين       وديموقراطية، حقوق إنسان    
ـ 2011الحق أسميت الثورة العربية العام       والحقاً سيتم التوضـيح أن لقـوة شـبكة         . »ثورة الفسيبوك « ب

ة وكلما يمر العالم العربي بسيرورة تبديل الهوي      . الفضائية وللشبكات االجتماعية حدوداً   » الجزيرة«قنوات  
بهوية إسالمية كهوية قائدة، تثار األسئلة التي ال        ) التي يمكن أن تحوي بداخلها أبناء أديان مختلفة       (العربية  

كيف ستتعامل النزعة اإلسالمية مع التقدم ومع الطموح للحرية المحمـولين           . تتوفر لها إجابات حتى اآلن    
وأن له صـوتاً  » الشعب هو السيد«ة أن على أمواج االنترنت؟ وهل ستفلح النزعة اإلسالمية في قمع فكر      

حاسماً في بلورة الدولة؟ وهل االنتخابات المقبلة في مصر ستكون حرة ونزيهة كاالنتخابات التي جـرت                
  .فور نشوب الثورة؟ هذه أسئلة مركزية بالنسبة لمستقبل اليقظة العربية

  ثورة من دون قيادة ومن دون أيديولوجيا؟. 3
فليـست هنـاك شخـصية      . ويتعذر علينا تعداد أسماء قادة الثورة     .  من دون قيادة   إن اليقظة العربية ثورة   

فالثورات في تونس، ليبيا، سوريا، اليمن وفي مصر نشبت         . كاريزمية مثل لينين أو الخميني تقود الثورة      
الثورة، شـرعت فـي     » اختطفوا«ومنذ جاء اإلخوان المسلمون والسلفيون و     . من دون أيديولوجيا منظمة   

وفي كل الدول التي اكتملت فيها الثورة، كما فـي          . اب طابع أيديولوجي، هو طابع اإلسالم السياسي      اكتس
الشعب الذي استعاد صـوته،     : تلك التي ال تزال تصارع، يتجنبون توصيف مصدر الصالحيات السياسية         

الخمسينيات بدا أن   أم اهللا ورسوله؟ وما هي األيديولوجيا التي ستقود التغيير االجتماعي واالقتصادي؟ في             
في التـسعينيات، صـار يفتـرض       . االشتراكية هي النموذج األصوب الذي ينبغي للعرب تبنيه ألنفسهم        

بالرأسمالية، التي في مركزها المبادرة الحرة، والخصخصة واالنفتاح على العـالم، أن تكـون قـاطرة                
:  االقتـصادية المزمنـة فيهـا      فما هي الرؤية االقتصادية المفترض أن تنقذ مصر من األزمـة          . التنمية

االشتراكية المخططة في دولة ال تعمل، أم الرأسمالية التي تزيد من انعدام المـساواة، الفقـر وغـضب                  
  الجماهير؟

  ليس أثر دومينو. 4
انطلقت من تونس وانتشرت عبر وسائل اإلعالم الجماهيري إلى كل          » ثورة الياسمين «صحيح أن رائحة    

ع ذلك فإن كل دولة بحد ذاتها هي فسيفساء طائفي، ديني واقتصادي مختلف مع              وم. أرجاء العالم العربي  
األولى هي سـيرورة الـشارع      . وتعمل في كل دولة سيرورتا تأثير     . تراث سياسي وتاريخي خاص بها    

أوضاع متشابهة لالستبداد والتوق إلى الحرية ينتشر عبر تكنولوجيا حديثة بسرعة كبيرة وفـي أوسـاط                
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الطوائف، األديان، األغنيـاء    : ابل تعمل سيرورات عمق مميزة لكل دولة، مع عناصر مثل         وبالمق. واسعة
وسوف تملي موازين القوى في سيرورات الشارع العربي مـع          . والفقراء، التاريخ، المشروعية وما شابه    

الثـورة  وفي نهاية العام األول من التقلبات، فـإن         . السمات المحلية الوجهات التي ستتطور فيها الثورات      
ففي تـونس   .  دولة عربية، وهي لم تحقق النجاح في كل هذه الدول          22وقعت فقط في ست دول من بين        

وليبيا تم استبدال أنظمة الحكم، وفي مصر واليمن تم استبدال الحكام، لكن النظام ال يزال هو نفسه النظام                  
والتظـاهرات وسـمات الحـرب      القديم، وفي سوريا والبحرين ال يزال الحكام على حالهم رغم القالقل            

  .األهلية
  ما الذي يمنع اليقظة من التحول إلى أثر دومينو؟. 5

من المهم أن نفهم، أنه مقابل التفاؤل والسذاجة اللتين افترضتا أن قوة الشبكات االجتماعيـة والجمـاهير                 
ماعية أقوى من   المحركة عبرها ال يمكن إيقافهما، فإن في الشرق األوسط وفي الدول العربية شبكات اجت             

فالشبكة االجتماعية في المساجد التي يزورها الجمهور العربي خمس         . »الجزيرة«ومن  » فيسبوك«شبكة  
لـدى اإلخـوان المـسلمين، الداعمـة      » الدعوة«مرات في اليوم، شبكة الخدمات االجتماعية والتعليمية،        

قديمة لكنها أقـوى    » مواد«هناك  ف. الحتياجات السكان الفقراء، هي ما حسم االنتخابات في مصر وتونس         
، استخدمت الموارد الماليـة التـي       »الثورة المضادة «والمملكة السعودية التي قادت     . من البرامج الحديثة  

التعليم مجاني، الطبابة مجانية، الـسكن الـرخيص ورواتـب          . راكمتها في سنوات ارتفاع أسعار النفط     
.  مليار دوالر، كان فيها ما يهـدئ الغليـان         135 بلغت   لشهرين إضافيين تم منحها للشعب بتكلفة إجمالية      

وفي البحرين مزيج من المال     . وقوة السالح بيد النظام في سوريا هو ما يمنع المنتفضين من إسقاط الحكم            
  .»أثر الدومينو«مع استعداد الستخدام القوة هو ما أوقف 

التغيير والثورات، وهي تشكل، كمـا      ومن المهم التمييز بين مجموعتين من الدول التي لم تنضم لموجة            
والعديد مـن  . وتضم المجموعة األولى الدول الملكية واألميرية . سلف األغلبية الساحقة من الدول العربية     

هذه الدول تملك الكثير من النفط والموارد المالية إليقاف الثورات، ولكن أيضاً الدول التي ال تملك وفرة                 
ويبدو . رب واألردن، عرفت كيف تتعامل بشكل أفضل مع اليقظة العربية         في الموارد الطبيعية، مثل المغ    

أن الجمع بين مشروعية أعلى لدى الجمهور، واإلدارة األصوب للتطلعـات، والحـوار األفـضل مـع                 
الجمهور وإجراء إصالحات في الوقت المناسب، أوقفت الربيع العربي خارج نطاق هذه المجموعة التـي             

، »كانت هناك «والمجموعة الثانية هي مجموعة الدول التي       . ألكثر عرضة للتغيير  بدت تاريخياً بوصفها ا   
. أي الدول التي عرفت في العشرين عاماً األخيرة حروبا أهلية، ثورات سلطوية وعدم استقرار سياسـي               

قتل متبادل، تدمير البنى التحتية الـسياسية والمؤسـسية،         : والثمن معروف جيداً لدى مواطني تلك الدول      
العراقيون، الجزائريون، اللبنانيون بـل وحتـى       . رهاب وحشي وإضرار باالقتصاد والنسيج االجتماعي     إ

الفلسطينيون ال يهرعون للعودة إلى حالة انعدام اليقين وانعدام األمن اللذين يميزان دوما فترات التغييـر                
  .والثورات

  من هم الرابحون والخاسرون األساسيون؟. 6
وانه تحديد الرابحين والخاسرين ألن الوضع ال يزال متحركاً ويتطور في اتجاهات            يبدو أن من السابق أل    

وفضالً عـن ذلـك، فـإن أغلـب         . مختلفة ومتناقضة، وفي األساس ألن معظم السيرورة ال يزال أمامنا         
  .ورغم ذلك يمكن اإلشارة إلى نتائج أولية عدة. الالعبين اإلقليميين يرون ميزاناً مختلطاً
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ويبدو . بر للعام األخير هو اإلسالم السياسي في تونس، ليبيا، مصر، وفي المستقبل في سوريا             الرابح األك 
أن عصر صعود الشيعة في الشرق األوسط تم كبحه في هذه المرحلة، وأن السنة هم الرابحون األكبـر                  

ها فـي اتخـاذ   وينظر إلى تركيا أيضا كرابح، رغم أنها دفعت ثمناً باهظاً جراء تردد  . من اليقظة العربية  
موقف واضح بشأن األزمة في ليبيا وخسرت استثمارات اقتصادية بمليارات الدوالرات في ليبيا وسوريا،              

  .وهي تواجه اليوم تحديات غير بسيطة في ضوء استمرار القمع في سوريا والتمرد الكردي الداخلي
ن لقوا مـصرعهم فـي ليبيـا،        أما الخاسرون فهم بالتأكيد الحكام الذين أطيح بهم، وعشرات اآلالف مم          

واآلالف الذين قتلوا في سوريا، والمنظومات االقتصادية واالجتماعية في كل واحدة من الدول الست التي               
وقعت فيها األحداث، النساء اللواتي تطلعن للمساواة في المكانة ونلن مكانة أدنى في األنظمة اإلسـالمية،                

ة أو في مكانة أدنى من الشراكة والمساواة في دولة إسـالمية            واألقليات المسيحية التي وجدت نفسها مهدد     
فقد فقدت حلفاء هامين فـي مـصر        . كما أن الواليات المتحدة تبدو خاسرة     . وليس في دولة قومية عربية    

وتونس، ويتعذر على حلفائها في السعودية وإسرائيل أن يغفرا لها تخليها عن حسني مبارك كما أن انعدام                 
ومع ذلك، وبشكل مفارقة، فإن رؤية الرئيس       . بيا واليمن قد يعزز من نفوذ تنظيم القاعدة       االستقرار في لي  

األميركي جورج بوش عن تغيير األنظمة الحاكمة في الشرق األوسط وتحويلهـا إلـى أنظمـة أكثـر                  
ديموقراطية، تبدو اليوم أقرب مما كانت في أي وقت مضى، حتى وإن كان ذلك يحدث نتيجة تطـورات                  

: كما تبدو إسرائيل أيضا في الجانب الخاسر، رغم أن األسوأ ال يزال بانتظارها            .  وليست خارجية  داخلية
نظام حكم جديد في مصر وربما حدوث تغيير في األردن، اسـتمرار العـصيان المـدني فـي سـوريا                 

  .ومحاوالت تصدير األزمات، والخيبات وشالل التوقعات على الحدود مع إسرائيل
ة من بداية العملية عن سقوط أنظمة متعاطفة مع الغرب ومتحالفة مع إسرائيل، وعـن     وتبدو إيران راضي  

تعزيز قوة العناصر اإلسالمية في المغرب وفي مصر، وعن اليقظة الشيعية في البحرين وعـن ارتفـاع               
هي وما أن مر الربيع العربي وتبين أن سوريا، الحليف المركزي إليران في العالم العربي،             . أسعار النفط 

أيضا بين المتضررين من األحداث وأن السعودية والمعسكر السني يعززان قوتهما، وأن الهزة قد تـصل     
  .أيضا إلى طهران حتى بدا الميزان االستراتيجي بشكل مغاير

  سوريا الدولة الوحيدة التي لم تحسم فيها الجولة األولى من اليقظة العربية. 7
تبدو سوريا الدولة العربية التي لم تنته فيها الجولة األولى          : 2012م   إلى العا  2011في االنتقال من العام     

من اليقظة، فالجمع بين نظام حكم قوي ووحشي مع معارضة ضعيفة وعديمة األساس التنظيمي، يـضع                
ويتمتـع النظـام    . الحكم في سوريا أمام حرب أهلية غير متماثلة، ال يمكن ألي طرف فيها أن ينتـصر               

جـيش  :  تتوفرا للرئيس المصري حسني مبارك وال للرئيس الليبي معمـر القـذافي            السوري بميزتين لم  
كمـا أن   . مخلص على استعداد إلطالق النار على مواطنيه، وحماية روسـية ضـد التـدخل األجنبـي               

المعارضة، خالفا لما كان في مصر، مركزها الريف، وهي تستند إلى عدم رضـى واسـع لـدى مـن                    
اع األسعار، ومن الفساد والضغينة السنية اإلسالمية الكامنة ضـد حكـم            تضرروا من الجفاف ومن ارتف    

  .األقلية العلوية
وعلى خلفية ضعف الجماهير، فإن من المثير لالنطباع استعدادها على مواصلة التظـاهر رغـم الـثمن                 

فخسارة الخوف من النظام لدى الجمهور في مصر، حيث أعلـن الجـيش أنـه لـن        . الباهظ الذي تدفعه  
وخسارة الخوف في سـوريا، حيـث       . دم مع المتظاهرين، كانت عنصرا مركزيا في إسقاط مبارك        يتصا
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الجيش هناك يطلق النار على المتظاهرين، يستحق التقدير بشكل أعلى بكثير، ويميز بين سوريا وكل من                
  .إيران أو البحرين، حيث أفلح النظامان هناك في إعادة الخوف وأوقفا التظاهرات

لة سنية مركزية في العالم العربي، وجدت نفسها ألسباب جيوسياسية كثيرة فـي المعـسكر               إن سوريا دو  
ومن المثير لالهتمام ذلك التردد األولي مـن جانـب          . اإليراني الشيعي، في تحالف مع إيران وحزب اهللا       

مها عالقـات   الجزيرة والسعودية في ما إذا كان ينبغي تأييد النظام في دولة رئيسية عربية سنية، أقام نظا               
وقد انتهى هذا التردد، والجامعة العربية، بقيادة       . مع إيران، مع تركيا ومع حزب اهللا، ام تأييد المعارضة         

  .السعودية ودول الخليج، انضمت لتركيا في الجهود الستبدال النظام في سوريا
ا المستقبل  فإذا أخرجت سوري  . إن ما يجري في سوريا ينطوي بالضرورة على مخاطر وفرص إلسرائيل          

فطوال سنوات كانـت    . نفسها من المحور الراديكالي، فإن في ذلك تغييرا بالغ اإليجابية بالنسبة إلسرائيل           
المؤسسة األمنية في إسرائيل توصي بالتوصل إلى اتفاق مع سوريا مقابل ثمن إقليمي باهظ من أجل إبعاد                 

 السوري، فإن هذه السيرورة اإليجابيـة       واآلن، إذا سقط النظام   . إيران ووقف دعمها لحزب اهللا وحماس     
  .يمكن أن تحدث من دون تدخل إسرائيلي ومن دون الحاجة لتقديم تنازالت إقليمية قاسية

  وإلى أين تتجه اليقظة العربية؟ ماذا يخبئ المستقبل،. 8
فالتغييرات تطرأ في مساكن الطلبـة، فـي غـرف          . إن توقع مستقبل اليقظة العربية يتطلب حذرا شديدا       

ومـع  . فأثر التكنولوجيا الحديثة صعب القياس والميزان     . الطعام في المصانع، في األسواق وفي المساجد      
ذلك وعلى خلفية ما حدث في العام الفائت يمكن اإلشارة إلى أربعـة معـايير مركزيـة سـتؤثر علـى                     

  :التطورات في المستقبل
  .إخالص الجيش للنظام واستعداده للعمل بالقوة ضد التغيير. أ
  .دعم المؤسسات الدينية للنظام أو وقوفها ضده. ب
  .استــعداد األسرة الدولية للوقوف في وجه األنظمة القائمة. ج
  .االقتصاد. د

وتقريباً ينبغي لكـل دولـة      . والموضوع االقتصادي بالغ األهمية كما أن تأثيره على المدى البعيد حيوي          
 من أجل ضمان فرص عمل للشبان الذين ينـضمون لـدائرة            عربية أن تحقق نمواً اقتصادياً فعلياً كافياً،      

فالـسياحة  : وتعاني كل من مصر وسوريا من تراجع اقتصادي       . وقد أوقفت اليقظة العربية التنمية    . العمل
توقفت، وتدفقات االستثمارات الخارجية توقفت، كما أن اإلنفاق العام ازداد سوية بـالترافق مـع زيـادة                 

وقد ساء الوضع االقتصادي فـي مـصر        .  من العمالت األجنبية إلى التضاؤل     الدعم، وعاد رصيد الدولة   
  .بشكل كبير مقارنة بوضعها قبل عام، وبالمقابل هناك مليون فم جديد يحتاجون إلى إطعام

  مقابل إتمام التغيير البنيوي تحديات المرحلة االنتقالية. 9
في المستقبل سوريا، أمـام نـوعين مـن         حتى بعد طرد الحكام فيها، تقف كل من مصر، ليبيا وتونس و           

ينبغي » االنتقالية«وفي العملية   ). transformation(وتغيير بنيوي   ) transition(التحديات فترة انتقالية    
وينبغي إنهاء سيرورة   . صياغة الدستور، إقامة مؤسسات والتأكد من التوازنات في الديموقراطيات الشابة         

وهناك حاجة في ليبيـا إلـى إعـادة بنـاء           .  وتقرير مكانة الجيش   ليست بسيطة النتقال الحكم في مصر     
وينبغي ضمان القـانون والنظـام، اللـذان اهتـزا فـي زمـن              . المؤسسات الديموقراطية وجيش مهني   

واألهم يتطلب األمـر    . وتقريبا يكاد جهاز األمن الداخلي والشرطة ال يعمالن       . االضطرابات والتظاهرات 
وعلى المدى األبعـد، وبـسبب مـشاكل بنيويـة، ثقافيـة            . إلى مسار التنمية  استقرار االقتصاد وإعادته    
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واقتصادية، سيكون مطلوباً من العالم العربي أن يثبت أنه ال يختلف عن دول أخـرى فـي العـالم، وأن          
إن تغييـراً كهـذا ال      . المجتمع الحر والديموقراطي، الذي يحترم حقوق اإلنسان، أمر ممكن أن يقوم فيه           

اريخ البشرية خالل سنوات قليلة، ونحن ال نزال في بداية سيرورة ستستمر سنوات كثيـرة،               يحدث في ت  
  .حتى إذا حث اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة من تقدمها كثيراً

  تصاعد آخر في اليقظة؟: 2012. 10
 الـسنية  وإلى أن تصل اليقظة العربية إلى القوتين األعظم الرائدتين في الشرق األوسط مملكة الـسعودية          

فالسعودية تبقى نوعاً من اللغز الـذي       .  فإن تأثيرها هام، لكنه سيظل محدوداً      -وجمهورية إيران الشيعية    
ولكـن إذا   . وفي هذه المرحلة فإنها تتعامل جيداً مع رياح التغيير في العالم العربي           . يصعب التكهن بحله  

. لتغيير في ليبيـا أو حتـى فـي مـصر          طرأ تغيير في السعودية، فإنه سيكون بحجم يختلف تماماً عن ا          
  .فاألماكن المقدسة للمسلمين وآبار النفط في شرقي المملكة هي مكامن ألزمة تزعزع العالم بأسره

هل السياسة وتحمـل المـسؤولية سـيغيران اإلسـالميين، أم أن            :  نحن نتساءل  2012وفي شتاء العام    
السياسية في العـالم العربـي؟ وهـل تحمـل          اإلسالميين سيغيرون الطريقة التي تجري بها السيرورات        

سيقود إلى االعتدال والبراغماتية، أم أن اإلسـالم الـسياسي المتطـرف            ) accountability(المسؤولية  
  .سيجر العالم العربي إلى مسارات أشد خطراً من تلك التي سارت بها األنظمة التي حل هو مكانها

، لو أن باإلمكان ضـمان      »خريف إسالمي «إلى  » عربيالربيع ال «وفي الختام ورغم المخاطر من تحول       
 فـي  2009أن رياح التغيير في العالم العربي، والتي بدأت في الهبوب ربما للمرة األولـى فـي العـام      

ستصل إلى طهران فـإن     » ثورة اللوتس «و» ثورة الياسمين «طهران، ستتواصل في االندفاع شرقاً، وأن       
  .شد إيجابية في الشرق األوسطهذا سيشكل التغيير االستراتيجي األ

 26الذي عقـد فـي   » مرور عام على الهزة في الشرق األوسط«هذه المقالة تستند إلى محاضرة ألقاها الكاتب في مؤتمر         "
  . في معهد دراسات األمن القومي، جامعة تل أبيب2012كانون الثاني 

  "مركز دراسات األمن القومي ـ جامعة تل أبيب ـ آذار
  2/4/2012، تالسفير، بيرو

  
   الدائمةالتكشيرة .69

  بالل الحسن
انعقدت القمة العربية، وأعلنت قراراتها، وانتهى األمر عند هذا الحد، فما من تطورات عمليـة مقـررة                 

وعندما تطرح هذه المسألة، يتبادر إلى الذهن فـورا العمـل العـسكري          . لوضع القرارات موضع التنفيذ   
 اإلسـرائيلية   -تبادر إلى الذهن أكثر، موضوع المواجهـة العربيـة          المقاوم لالحتالل اإلسرائيلي، بل وي    

  .المسلحة
 اإلسرائيلية، تـشير دومـا إلـى    -وهذه القضايا التي تطرح نفسها عند كل حديث عن المواجهة العربية       

. السالح والحروب، ولكننا بتنا في المنطقة العربية شديدي التواضع عند مناقشة هذا الموضوع الـشائك              
الغـضب،  .. نعم. ، بعيدا عن الحروب والسالح    »الغضب«ضع هنا يبدي االستعداد لالكتفاء بإبداء       والتوا

نريد موقفا عربيا غاضبا، وليس موقفا مصاغا بالكلمات الدبلوماسية مهما كانـت تلـك الكلمـات قويـة                  
  .وقاسية
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 لكي يعرف الجميع    ونريد تكشيرة تبقى وال تزول في لحظات،      . ونريد تكشيرة عربية  .. نريد غضبا عربيا  
وما دام أمرا جديا فال بد مـن مواجهتـه فـي            . أن العرب غاضبون، وأن غضبهم هذه المرة أمر جدي        

أما التهديد بالغضب، وبما هو أكثر من الغضب، ومن النوع الـذي ينتهـي           . منتصف الطريق على األقل   
ـ   بعد أيام أو أسابيع، فقد بات ال يجدي شيئا، وتعود الخصوم عليه، حتى               ، »حنيـة «إنهم يتعاملون معه ب

  .منتظرين اللحظة التي ينتهي فيها مفعول الغضب ويتالشى
المهم أن نكشر ثم تبقى التكشيرة مرسومة على الوجه كموقف سياسـي            . ليس مهما أن نغضب ثم نرضى     

دائم، ليصبح عالمة فارقة من عالمات الصراع السياسي في المنطقة، ومع الخـصوم األساسـيين فـي                 
  .قة؛ أميركا وإسرائيلالمنط

والتكشيرة الدائمة في السياسة، يحسب الخصم لها ألف حساب، ألن التكشيرة الدائمة تعني التصميم علـى                
  .قد يبدأ صغيرا، ولكنه يكون دائما موجودا، وهو ينمو ويتطور من خالل وجوده. فعل شيء ما

 تحدث يوميا وال شهريا وال حتـى        الشعوب ال تذهب إلى الحرب فجأة، وال تعود منها فجأة، والحرب ال           
وما يحدث بين التكشيرة ويوم الحرب هو       . الحرب تقع في سنوات متباعدة، وأحيانا أليام قليلة فقط        . سنويا

                 ،األمر المهم، إذ يعرف الخصم أن االستعداد للمواجهة قائم ومتصل، وأن حقوق الطرف اآلخر لم تُـنس
  .عل ما يتوجب عليه فعلهوهي باقية لتذكر من يحتاج لتذكير أن يف

أما الذين يتعاملون مع التكشيرة على أنها أمر طارئ، فقد يخطئون بحق أنفسهم وبحق اآلخـرين، فـال                  
  .يقومون بما يتوجب عليهم تجاه أنفسهم أو تجاه اآلخرين

والتكشيرة قد تكون تعبيرا في الوجه، وهو أبسط أنواع التكشير، وقد تكون أيضا خطة عمل قـصيرة أو                  
ديدة، وهنا تصبح شيئا جديا، يسمى أحيانا سياسة، ويسمى أحيانا تخطيطا، وقد يسمى في أحيان أخـرى                 م

  .مواجهات وصدامات
التكشيرة أمر يخص األفراد، أما حين تتطور التكشيرة إلى سياسة فإنها تصبح حينـذاك أمـرا يخـص                  

سؤولية التي يتحملها الحاكم أي     وهو أيضا الم  . األحزاب والدول والجيوش، وهو ما ال يجب الوصول إليه        
  .حاكم، لكي ال يصل ببلده إلى تلك اللحظة، ويكون قادرا على مواجهتها

 اإلسرائيلي مثال، الذي هو الصراع األساسي في المنطقة، هو عبارة عـن تكـشيرة               -الصراع العربي   
ية، ولذلك فإن علـى     دائمة، تكشيرة عربية وتكشيرة إسرائيلية، وهي تكشيرة تنفجر أحيانا في حروب دام           

من يعلن تكشيرته أن يكون في مستوى المسؤولية استعدادا لمواجهة نتائجها، أما أن تقتـصر التكـشيرة                 
  .على المزاج، أو على الغضب، فهذا هو الخطأ الفادح

وأحيانا يقتضي الموقف أن نزيل التكشيرة عن الوجه، شرط أن ال ننـسى أن التكـشيرة لهـا أسـبابها                    
  .ما لم تتالشَ هذه األسباب الموضوعية، فإن التكشيرة أيضا ستبقى كامنة كحاجة سياسيةالموضوعية، و

ويجب أن ال ننسى أن التكشيرة أيضا أمر يخص الخصم، وهو ما يجب أن نراقبه باستمرار، ألن السياسة               
فتكشيرتنا تتحرك لتضرب باتجاه الخـصم، وتكـشيرة الخـصم          . ليست فعال فقط، بل هي فعل ورد فعل       

  .تحرك لتضرب باتجاهنا، وهذا فعل إرادات تتواجهت
كرد فعل غاضب، ولكن خصم الحاكم قـد يـرى          ) عن أنيابه (يحدث أحيانا في التاريخ أن يكشر الحاكم        

التكشيرة أكثر من ذلك، ويرد عليها بما هو أكثر من ذلك، وهذا ما يسمونه الخطأ في الحسابات، حيـث                   
وهذا هو الفارق الدقيق بين حـاكم وحـاكم،         . لم يحسب لها حسابها   ينجر الحاكم إلى حروب ال يريدها، و      

  .بين حاكم يجيد الحساب، وحاكم يستخف بالحساب فيغرق في األخطاء



  

  

 
 

  

            39ص                                     2459:                العدد2/4/2012 اإلثنين :التاريخ

الحـاكم  . ولذلك، فإن ما نحتاجه في المنطقة، هو االبتسامة التي تعلو وجه الحاكم بينما هو يضع الخطط               
لـيس  . ياسي، أو للعمل االقتصادي، أو للعمل العسكري      الذي يجيد الضحك بينما هو يعد العدة للعمل الس        

  .من أجل الخديعة، بل من أجل أن يصبح التخطيط الدائم، والتفكير الدائم في المستقبل هو الحياة نفسها
أقدم حكام على الزج بشعوبهم في حروب قاسية غضبا من أمور كان من الممكن أن تُحل بشيء                 .. أحيانا

  .من الدبلوماسية
اب إلى الحروب دليل على الشجاعة، ولكن القدرة على تجنب الحروب هي أبلغ دليل على الدهاء                إن الذه 

وهناك في التاريخ قادة شجعان كثر، ولكن أصحاب الدهاء والحكمـة يعـدون علـى               . والحنكة والحكمة 
صـورته  ومن مسؤولية الحاكم أن يقرر الصورة التي يريدها لنفسه أمام التاريخ، هل يريـد    . أصابع اليد 

  كشجاع، أم يريد صورته كقائد محنك وحكيم؟
ثمة جنرال روسي شهير، حشد جيوشه لمواجهة جيوش هتلر، ولكنه أمضى جل وقته بعـد ذلـك وهـو                   

سريعا في ذلك العام، حتى يغرق خصمه الذي يعد لمواجهتـه           » الجنرال شتاء «يصلي من أجل أن يأتي      
تخلص هو وجيشه وشعبه من عبء المعركة، وقد وصل         ، فيهزمه البرد، وي   »الجنرال شتاء «بأهوال ثلج   

هذا الجنرال فعال إلى النتيجة التي يريدها، فظل يماطل ويماطل إلى أن اضـطر خـصمه ألن يخـوض                 
  .، ونأى هو بنفسه عن أهوال المعارك»الجنرال شتاء«المعركة مع 

يلي، ولذلك فإن التعامـل      اإلسرائ -إن هذه اإلشارات الرمزية، موجودة يوميا في خضم الصراع العربي           
  .معها بوعي ودقة أمر مطلوب

  2/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  هي القدس التي توحد األمة وتلك حشودها الهادرة  .70
   ياسر الزعاترة

الكرامة “وقرب عبق   )  المغطس -سويمة(من رأى جموع الوافدين إلى أقرب نقطة في األردن إلى القدس            
 هذه األرض التي تنفّس عشرات اآلالف من الناس رائحة طهرهـا لـن              وشهدائها، لن يشك لحظة في أن     
  .تبقى بيد االحتالل إلى أمد بعيد

جاؤوا من كل فج عميق، لم يمنعهم بعد المسافة وال وعثاء السفر من المشاركة في مسيرة القدس، تمامـا               
لتـي تكـون عطلتهـا      كما حدث في لبنان وعدد من الدول يوم الجمعة وسيحدث اليوم األحد في الدول ا              

  .األحد
في األراضي الفلسطينية المحتلة كان المشهد رائعا أيضا؛ من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، واألراضي               

  .، كان الفلسطينيون يحتفلون بيوم األرض، ويهتفون للقدس ولكل فلسطين48المحتلة عام 
ملون القدس في أرواحهـم ويهتفـون       رأيناهم يح . رأيناهم؛ شيوخا وشبابا وأطفاال ونساء من كل األعمار       

لطهرها وحريتها، وعلى وقع هتافاتهم لسنا نشك في أن المحتلين كانوا يرتعدون خوفا؛ هم الذين تـشكل                 
  .القدس قلب مشروعهم الصهيوني سواء أكانوا من اليسار أم اليمين

العـالم العربـي    صرخات مئة ألف في منطقة الغور، وأكثر منهم بكثير في داخل فلسطين وشتى أنحاء               
واإلسالمي وعواصم العالم، ال يمكن إال أن تحمل الرسالة الواضحة، والتي خالصتها أن هذه األرض لن                

  .تكون إال ألهلها وأن األساطير المؤسسة للمشروع الصهيوني لن تغير في واقع الحال شيئا
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سائر الـضفة الغربيـة، بـل       بوسع المحتلين أن يغيروا الخرائط، وبوسعهم أن يهودوا المدينة المقدسة و          
بوسعهم أن يهدموا المسجد األقصى إن كانوا جاهزين لردود الفعل، لكن ذلك كله لن يغير من حقيقـة أن                   
هذه األرض ستعود ألهلها، وأن هذه الجحافل التي جاءت من كل فج عميق وأكثرها ولد في الشتات لـن                   

  .اتفرط بحقها وال بقدسها وال بعودتها إلى أرضها ومقدساته
لمسيرات أكبـر بكثيـر   ” بروفا“. لما هو قادم” بروفا“إنها . إنها ليست مجرد مسيرات مثل كل المسيرات    

لسنا متأكدين من التوقيت، لكننا متأكدون من أنها حقيقة         . ستأتي عما قريب، بعد عام أو عامين، أو خمسة        
 بإخوانهم من الـشتات، وإلـى       قادمة، حيث سيلتحم المنتفضون البواسل في األراضي الفلسطينية المحتلة        

  .جانبهم جماهير األمة في زحف مقدس ال يوقفه شيء
في الغور، لم نر أبناء الشتات واألردنيين من كل المناطق وحدهم، بل رأينا وفودا تمثل العـالم العربـي                   
واإلسالمي أيضا، كما رأينا وفودا تمثل أحرار العالم، فالقدس هي عنوان آخر احتالل عنـصري علـى                 

جه األرض، ولألحرار دور في تخليصها من االحتالل أيضا، لكن العرب والمـسلمين هـم العنـوان                 و
األكبر، ومن رأى الجزائريين والمغاربة يتظاهرون ويهتفون، وكذلك اإلندونيسيين والماليزيين وسـواهم            

  .من المسلمين سيتأكد من أن االحتالل زائل ال محالة
مركزية، ولن تتقدم عليها أي قضية أخرى رغم انشغال األمة فـي            هي قضية العرب وقضية المسلمين ال     

ربيعها ضد الطغيان، فهل بوسع الصهاينة أن يعادوا مليارا ونصف المليار مسلم ثم يربحوا الحرب، هل                
  !يمكن لمدينة تهفوا إليها قلوب كل هؤالء البشر أن تبقى محتلة إلى أمد بعيد؟

معة أمام مسيرات رائعة في يوم من أيام القدس وأيام فلسطين، وقـد             أيا يكن األمر، فقد كنا أول أمس الج       
ردت تلك المسيرات األمل لمن شاركوا فيها، ولمن تابعوها أيضا، مع العلم أن أعدادا غفيرة من النـاس                  
كانوا جاهزين للذهاب، وقد حضروا إلى أماكن التجمع المعلنة، لكن الحافالت المتوفرة لم تكف غير عدد                

  .محدود
ن حجم الحماسة التي تابعناها تفوق الوصف، وال يمكن إال أن تبث األمل في القلوب، وترد على سـائر                   إ

المثبطين، بل وترد على سائر المتخاذلين الذين بدل أن يرتبوا األجواء لمرحلة جديدة من مراحل الصراع                
 لزيارتها من خالل سفارات     بعد الربيع العربي نراهم ال يتحدثون إال عن السياحة للقدس ودعوة المسلمين           

  .العدو الصهيوني
لقد رأينا أبناء األمة يأتون إلى حدود فلسطين لمبايعة القدس على بقائها في الروح والقلب، وذلك أفـضل                  
ألف مرة من الذهاب إليها بتأشيرات من سفارات العدو وتطبيع العقول والقلـوب علـى بقائهـا تحـت                   

  .االحتالل
، !)ماذا عن المسيرات األخـرى؟ (حديث البعض عن اللون الواحد لمسيرة الغور        استوقفنا في هذا السياق     

وهو كالم سخيف ال يستحق الرد، ليس فقط ألن الناس من مختلف األطياف كانوا حاضرين ومـشاركين                 
، بل أيضا ألن قيام تيار سياسي بنصرة فلسطين ال ينكـر عليـه، بـل               )منع المنظمون أي أعالم حزبية    (

  ).إذا كان لهم وجود بالطبع(ر على الغائبين ينبغي اإلنكا
من عزموا ولـم يجـدوا مـا        (كان يوما رائعا، ومسيرات رائعة، فشكرا لمن نظموها ومن شاركوا فيها            

شـكرا لهـم   . ، وكذلك من فرحوا بها بعد أن حالت ظروفهم دون المشاركة          )يحملهم هم مشاركون بالفعل   
  .ف األخيرة قريبة؛ وما ذلك عليه سبحانه بعزيزجميعا، وندعو اهللا أن يجعل مسيرات الزح

  2/4/2012، الدستور، عمان



  

  

 
 

  

            41ص                                     2459:                العدد2/4/2012 اإلثنين :التاريخ

  
   في أميركا تتغيرالصهيونيةخريطة  .71

  جميل مطر 
تنشط جماعات الضغط الصهيونية في مواسم االنتخابات الرئاسية، ألنه في هذه المواسم تجدد إسرائيل              < 

وبالفعـل  . ت المتحدة وتحـصل علـى مزيـد       التزامات دعمها من جانب الحزبين الرئيسيين في الواليا       
استطاعت إسرائيل أن تحصل في هذا الموسم األخير على تجديد لتعهدات باراك أوباما ومرشحي الحزب               

  .الجمهوري بدعم إسرائيل وااللتزام بأمنها وسالمتها وتوفير احتياجاتها من المال والسالح
يارة له كرئيس للواليات المتحدة سـتكون       سمعنا ميت رومني مرشح الحزب الجمهوري يعلن أن أول ز         

إلسرائيل، وسمعنا نوت غينغرتش أحد المرشحين عن الحزب نفسه ينكر وجـود الفلـسطينيين، ورأينـا                
أدرك أوباما  . أوباما يكيل المديح إلسرائيل ويكاد يتوسل إليها أن تخفف ضغوطها لشنِّ حرب على إيران             

ول أن تجعل قضية الطاقـة النوويـة اإليرانيـة القـضية            أن إسرائيل، ومن أمامها جماعات الضغط تحا      
األساسية في حملة الرئاسة األميركية، وأنه إذا ترك العنان لنتانياهو وعمالئه في أميركا ستكون الغلبـة                
لهم، ألن المرشحين الجمهوريين سعياً وراء أموال اليهود وأصواتهم سوف يتسابقون على جعـل إيـران    

، وتنجر الواليات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق األوسط، وهي التـي لـم               قضية االنتخابات األولى  
تكد تنسحب من واحدة خسرتها باعتبار الحال التي آلت إليها العراق نتيجة الحرب، وتستعد لالنـسحاب                

  .من الثانية وسط احتماالت خسارة مؤكدة جرّتها على نفسها وعلى الحلف الغربي بأسره
 السياسة الخارجية في أميركا، وأعتقد أنني مثل غيري من المتأملين في مـسائل              أسمع عن تعقيدات صنع   

الدفاع والسياسة الخارجية األميركية نستطيع أن نؤكد أن أوباما الذي قد يـسعده فـي هـذه اللحظـات                   
االنتخابية االستماع إلى عبارة أنه خدم إسرائيل ومصالحها أكثر من أي رئيس سابق، هو نفـسه يـدرك                  

 الدور الذي لعبته جماعات الضغط الصهيونية ومن ورائها إسرائيل ومن أمامها الجماعة المتوحشة              حقيقة
، هؤالء جميعاً دفعوا أميركا إلى حرب كارثية في العـراق،    »المحافظون الجدد «التي أطلقوا عليها عبارة     

  .كان السيناتور الديموقراطي باراك أوباما رافضاً لها
، وفروعها  »إيباك«ويعرف الكثيرون من صانعي الرأي في أميركا أن منظمة          يعرف أوباما، كما نعرف     

في تدمير العراق وزيـادة     » إيباك«نجحت  . ومشتقاتها، قادت أميركا الدولة األعظم في العالم إلى الحرب        
أمن إسرائيل، ولكنها في الوقت نفسه أساءت إساءة بالغة إلى سمعة الواليات المتحدة ومكانتها الدوليـة،                
وأصابت ثقتها بنفسها، وعجّلت بانحدارها لحساب دول صاعدة اختارت النأي بنفسها عن الـدخول فـي                

  .حروب وصراعات دولية تعطل مسيرة نهوضها
تستحق صفة العمالق بين جماعات الضغط األميركية، وال شك في أنها نمـوذج             » إيباك«ال شك في أن     

ات المتحدة وغيرها وتسعى للتقرب منها ديبلوماسيات       تحاول أن تحتذيه جماعات مصالح أخرى في الوالي       
ال يخفى أن دوالً كثيرة حاولت إقامـة        . أجنبية كثيرة، فهي القدوة في النفوذ والتأثير على صانعي القرار         

. جماعة أميركية تخدم مصالحها في الواليات المتحدة، بعضها وهو قليل أفلح بعض الشيء، وأكثرها فشل              
لم تكن من دون ثمن، وهو الذي تدفعه اآلن الجماعة اليهوديـة            » إيباك«لتي حققتها   إال أن االنتصارات ا   

األميركية، التي تميزت دوماً بتعددية االتجاهات السياسية واأليديولوجية، فإذا بهـا مـضطرة أن تـساق                
  .كالقطيع لتأييد تيار بعينه في إسرائيل
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لسياسة والقرار في دولة كبرى مثـل الواليـات         كان السؤال الملح دوماً هو كيف ولماذا يتحمل صانعو ا         
المتحدة اختراق جماعة ضغط محلية ألدق وأخطر الشؤون المتعلقة بالسيادة والدفاع واألمن؟ لـم تـأت                

قيل إن األيديولوجية المسيرة لعملية صنع السياسة في الواليات المتحـدة ال تختلـف              . إجابة واحدة مقنعة  
بمعنى آخر، تبقـى الحكومـات دائمـاً        .  لجماعات الضغط الصهيونية   جذرياً عن األيديولوجية المحركة   

حريصة على أن توجد في الساحة جماعات مصالح تساعدها في التأثير على أعضاء مجلـسي النـواب                 
  .والشيوخ، وفي الضغط غير المباشر على حكومات دول أخرى

على حياة اليهود في    » إيباك«لهيمنة  ليس خافياً أن السنوات األخيرة شهدت زيادة في االنتقادات الموجهة           
أميركا ولتدخلها في السياسة الخارجية األميركية ولنفوذها المتفاقم في دوائر الكونغرس والحكومة وفـي              

ليس خافياً كذلك األثر الذي خلفه نشر كتب ومقاالت تثير النقاش حـول الطريقـة               . الجامعات والمدارس 
من الكتب المهمـة    . ضغط الصهيونية وتجاوزاتها القانونية والمالية    التي تدير بها قيادات معينة منظومة ال      

 األستاذ بجامعة المدينة في نيويـورك ورئـيس         Beinhartكتاب بعنوان أزمة الصهيونية كتبه بينهارت       
  .المعروفة بوالئها الشديد إلسرائيل» نيو ريبابليك«تحرير مجلة 

اما الحقيقية تجاه الصهيونية، فيؤكد أن أوباما يميـل         يتحدث الكتاب بين أشياء كثيرة عن ميول باراك أوب        
جـاء أيـضاً فـي      . بحكم نشأته في شيكاغو وتعليمه في هارفارد إلى تيار معتدل في الحركة الصهيونية            

الكتاب أن المنظمات الصهيونية في أميركا ال تعتمد على جموع اليهود وبخاصة الشباب، إنمـا تعتمـد                 
ثم أنها ال تخضع، أو تقبل أن تخضع، لرقابة أو محاسبة مـن             . األغنياءبصفة غالبة على عدد من كبار       

يدعو بينهارت اليهود األميركيين للضغط على إسـرائيل        . جانب الشعب اليهودي الذي يفترض أنها تمثله      
ويناشد المـواطن   . »إسرائيل غير الديموقراطية  «إلخالء الضفة الغربية ويطلق على الضفة الغربية اسم         

وفي . اليهودي أن يواصل تأييده إلسرائيل ولكن يرفض تأييد احتالل إسرائيل ألراض فلسطينية           األميركي  
أن المنظمات الصهيونية األميركية تعود بأصولها إلـى        » إيباك«موقع آخر يرفض المؤلف زعم أنصار       

 اليهوديـة   مبادئ الليبرالية األميركية، ويقول إن هذه المنظمات في الحقيقة هي رد فعل ضـد الليبراليـة               
األميركية، ويدلل على ذلك بأن الشباب اليهودي الجديد في أميركـا ال يقبـل مـا تطرحـه المنظمـات                    

  .الصهيونية من أفكار ويتحول إلى منظمات حقوقية وجمعيات أهلية أخرى
. إال أن أهم ما طرحه بينهارت جاء في عرضه لخطورة مسألة تعميق الشعور لدى اليهود بأنهم ضـحايا                 

ففي ذلك الحـين    . في الشرق األوسط  » البلطجي« بدأت إسرائيل تحتل صورة      1967نه بعد حرب    يقول إ 
لجأ تيار في الصهيونية األميركية إلى تضخيم فكرة أن اليهود ضحايا، وتصدرت مـسألة الهولوكوسـت                
جدول انشغاالت الحركة الصهيونية، حتى إنه جاءت مرحلة اعترف فيها عدد من مثقفـي اليهـود بـأن                  

  .هولوكوست حلَّت محل الليبرالية كأيدولوجية التنظيمات اليهودية في أميركاال
خرج كاتب آخر من قادة الفكر اليهودي في أميركا يقول إنه كان من أشد مؤيدي إسرائيل ولكـن بعـد                    
الزيادة الهائلة في نفوذ المتشددين الدينيين وسوء معاملة الفلسطينيين واالستمرار في بنـاء المـستوطنات               
وسكوت الحكومة على تصرفات المستوطنين وتطرف السياسة الخارجية اإلسرائيلية قرر أن ينتقل إلـى              

 Alanيقـول  . موقف المعارضة واالنتقاد وانضم إلى موكب الدعوة بضرورة إنقاذ إسرائيل من نفـسها 
Wolfe      الطريـق  ، وأن آخرين سـلكوا  »الشر السياسي«  إنه سجل اعتراضاته الشديدة في كتابه بعنوان

 Bruce وأستاذ اإلنسانيات بجامعة كولومبيا Gresham Gorenbergنفسه وعلى رأسهم المفكر الكبير 
Robbins             هؤالء وغيرهم يعتقدون أن ضرراً كبيراً وقع على المواطن اليهودي في أميركا الذي أجبرته ،
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» أفقد اليهودية روحهـا   «ذي  المنظمات الصهيونية على ترديد القول إن إسرائيل دائماً على حق، األمر ال           
  .ودفع بالكثيرين إلى االنفضاض عنها احتراماً لحريتهم في التعبير وحفاظاً على الليبرالية

في هذه األجواء المشحونة بالغضب وخيبة األمل من السياسات اإلسرائيلية وهيمنة المنظمات الصهيونية             
ترفع شـعار   » إيباك«ة بديلة أو موازية لـ      المرتبطة بها خرج أيضاً من يدعو إلى إنشاء منظمة صهيوني         

، يقودهـا  J Streetوبالفعل قامت جماعة أطلقت على نفسها اسم جي ستريت . تأييد إسرائيل والسالم معاً
وعلى وضع أسس لعالقة    » إنقاذ إسرائيل من نفسها   «مفكرون ورجال أعمال من اليهود الحريصين على        

عترف قيادة هذه الجماعة بحق الرئيس األميركي في االخـتالف          ت. صحية بين إسرائيل والواليات المتحدة    
في مؤتمر عـام  » إيباك«وقد رد المتحدث باسم . مع إسرائيل، ويجب أن يعترف جميع يهود أميركا بذلك     

، وطالـب قـادة     »إن الحوار بين أميركا وإسرائيل يجب أن يجري خلف أبـواب مغلقـة            «:  قائالً 2010
فليكن وراء أبواب مغلقة، مثل حوارات إسرائيل مـع         » إيباك«ا فتح نقاش مع     المنظمة المنافسة إذا أرادو   

  .أميركا
 ولفت النظر آنذاك أن البيت األبيض بعث        2009) مارس(مؤتمرها األول في آذار     » جي ستريت «عقدت  

بالجنرال جيمي جونز مستشار األمن القومي ممثالً للبيت األبيض في المؤتمر، ولم تعجب هـذه اللفتـة                 
وإسرائيل، إذ قيل وقتها أن أوباما وحكومته يشجعان االنقسام داخل الحركة الـصهيونية             » إيباك«ادات  قي

األميركية وتردد في الوقت نفسه االقتناع بأن دعم اإلدارة لجماعة ضغط معينة ال يأتي من فراغ، فهـو                  
ولم يـستبعد   . جماعة أخرى إجراء معتاد تلجأ إليه السلطة التنفيذية لتنشئ ضغطاً عليها يحيد ضغطاً من             

على عمليـة   » إيباك«متعمداً بهدف تخفيف نفوذ     » جي ستريت «بعض المحللين أن يكون الدعم لجماعة       
  .صنع القرار، بهدف خلق قناة ضغط للتأثير على القيادة الحاكمة في إسرائيل

 األبيض إلى إرسال    وأنصار إسرائيل المتشددين قوياً إلى الدرجة التي دفعت البيت        » إيباك«كان رد فعل    
وبالفعـل قوبـل    . 2011) مـارس (في آذار   » جي ستريت «دينيس روس مبعوثا للمؤتمر الثاني لمنظمة       

روس ببرود شديد من أعضاء المؤتمر وبخاصة حين كرر موقفه المعادي للسالم واتهم المنظمة الجديدة               
 الوحيدة في الشرق األوسط هي      بأن أجندتها غير واقعية وأنها تخطئ حين توحي في خطابها بأن المشكلة           

المستوطنات بينما المشكلة الوحيدة هي حكومات الشرق األوسط المستبدة، وأكد مرة أخرى على موقفـه               
من أن األمم المتحدة ليست المحفل المناسب إلجـراء مفاوضـات بـين اإلسـرائيليين               » إيباك«وموقف  

  .والفلسطينيين
مؤتمرها الثالث، فكان االنعقاد في حد ذاته دلـيالً         » يتجي ستر «الجاري عقدت   ) مارس( آذار   24وفي  

على قوة صمود المنظمة أمام حملة االبتزاز والتـشهير التـي شـنتها ضـدها األجهـزة الـصهيونية                   
آالن ديرفوفيتش أستاذ القانون الدولي في هارفارد وأشد األكـاديميين الـصهاينة تطرفـاً              . واإلسرائيلية

عار أن تقدم جي ستريت نفـسها       « في هجومه على انعقاد المؤتمر الثالث        وكراهية للعرب والمسلمين قال   
كجماعة ضغط مستقلة، والدليل على أن أعضاءها ليسوا من أنصار إسرائيل أنهم وجهوا الدعوة لزبغنيو               

يرد هـادار   . برجينسكي مستشار األمن القومي في عهد كارتر وأحد مستشاري أوباما لحضور المؤتمر           
هنـاك دائمـاً    . أنه ال توجد في أميركا جماعة تتحدث بصوت واحـد         » جي ستريت «ة  ساسكين أحد قاد  

  .أن تسكت منظمات يهودية أخرى لمجرد أنها تختلف معها» إيباك«اختالفات في الرأي وليس من حق 
تتغير خريطة أميركا األيديولوجية كغيرها من الخرائط األميركية، وال يمكن أن تفلت الحركة الصهيونية              

وال شـك فـي أن      . يركية، باعتبارها جزءاً أصيالً في خريطة أو أكثر من هذه الخرائط من التغيير            األم
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أتفق مع جاك برلينـو األسـتاذ بجامعـة         . وصمودها من أهم عالمات هذا التغيير     » جي ستريت «ظهور  
بالقول إن بعـض    » جي ستريت «جورج تاون ومدير برنامج الحضارة اليهودية الذي علق على ظاهرة           

اليهود خافوا حين كشفت بعض المؤشرات عن عالقة بين هذه الجماعة من ناحية والبيت األبيض ووزارة           
  .الخارجية األميركية من ناحية أخرى، وأن المنظمة الوليدة صارت تجد آذاناً صاغية داخل كل منهما

  2/4/2012، الحياة، لندن
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