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   ألف حساب لما هو قادمالقدس لن تستعاد إال بالمقاومة وعلى العدو أن يحسب: مشعل .1
ال خيار في استعادة القدس المحتلة "أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن : الدوحة

ال فلسطين وال قضية فلسطينية بدون القدس، وعلى العدو الصهيوني أن يحسب الف "، وأن "إلى بالمقاومة
  ".حساب لما هو قادم

ي مهرجان القدس الرابع الذي نظمه االتحاد العالمي للعلماء حديث مشعل جاء خالل كلمة ألقاها ف
، بحضور جماهير حاشد وبمشاركة )6/4(المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة 

  .شخصيات فلسطينية وقطرية وعربية وإسالمية
رح في فلسطين تسرح وتم" إسرائيل"في ظل التآمر الدولي والخيارات المهزومة، : "وقال مشعل في كلمته

إسرائيل تريد أن تخنق  القدس "، مضيفا أن "والقدس ونصنع أمرا واقعا وتشوه معالمها وسرق تاريخها
هذا واقع نعيشه، والتحدي أمامنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين ومسيحين هو كيف نستعيد (..) وتسرقها 

  ".القدس ونحرر فلسطين
اسرائيل تسرق القدس تشوهها " التي استهلكتنا فإن  في ظل العجز الدولي وفي ظل الخيارات:وتابع

، وشدد على أن القدس هي "وتحفر فوق االرض وتحت االرض تهجر السكان وتريد ان تهود القدس
فال فلسطين بال القدس، وال قضية بدون القدس، وال فصائل بدون القدس، وال أجندة بدون "جوهر القضية 

  ".القدس
اليوم نحن (..) دقة المعتدي السارق وسنستعيدها ببندقية المقاومة القدس سرقت منا ببن: "وأضاف

  ". محتاجون إلى مزيد من القوة والوحدة واحتشاد االمة واحرار العالم حتى نحقق مطالبنا
  :تحية للمدافعين عن القدس

نغراس في أهلنا الصامدين في القدس نعم ما يفعلون، ما اصطفاهم اهللا لال"ووجه القائد الفلسطيني تحيته 
هذه االرض المباركة، حيا اهللا اخواننا وابنائنا على ارض القدس، حيا اهللا قيادات الوطن على ارض 

 الشيخ رائد صالح واخوانه 48القدس، حيا اهللا ابناء التشريعي على ارض القدس، حيا اهللا اهلنا في الـ 
  ".الذي كانوا سباقين

ب المسجد االقصى البيتاوي عرفته منابر القدس عرفه وقال ونحن نتحدث عن القدس نستذكر رحيل خطي
منبر االقصى، اكرمه اهللا بحسن خاتمة أن مات وهو ينظر الى قبة المسجد االقصى، كان صوت الحق 
والوسطية والشجاعة والوحدة الوطنية، دفع سجنا متواصال وابعادا الى مرج الزهور، هؤالء العلماء هم 

إنه ما بخل يوما على قضية " الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وقال كما أشاد بفضيلة".. عدة النصر
  ".القدس

  :المصالحة طريقنا للقدس
ال سبيل الستعادة القدس في ظل االنقسام وال بد من الوحدة "واكد على ضرورة المصالحة بقوله 

دة الصف نحن اليوم محتاجون الى جانب شرعيتنا وحقنا الى مزيد من القوة ووح"، وأضاف "الوطنية
  ".ومزيد من االصرار والعناد حتى نحقق حقوقنا

كثير منكم مل ويأس ولم ير سلوكا عمليا يعكس روح الوفاق واالتفاق، اعذرونا "وفي هذا الشأن قال 
فالشأن الفلسطيني لم يعد شأنا داخليا، فكثر هي االصابع التي تعبث بالشان الفلسطيني، ولكن ال خيار لنا 

ختلفون ولكننا ابناء قضية واحدة، وابناء شعب واحد، المهم ان ال نستقوي باعدائنا اال الوحدة، نحن م
  ".وخصومنا على بعضنا بعضا
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علينا ان نرتب البيت الفلسطين على قاعدة شراكة واستيعاب االخر، ان نتراحم مع وجود "وأضاف 
ه مهما كانت مساحات خالف، وان نعمل في مساحات االتفاق، وقطار المصالحة ماضي في طريق

  ".العوائق
  :األسرى على رأس أولوياتنا

األسرى العظماء سيطلون على رأس اجندتنا حتى ينعموا "وحول قضية األسرى أكد مشعل على أن 
  ".إذا كان العدو ال يتعلم من الماضي والحاضر، فالجواب ما يراه الما يسمعه"، وأضاف  "بالحرية

من أفرج عن هوالء قادر على إخراج "، وقال "بالقادة العظماءمسؤولية أي اذى يلحق "وحمل االحتالل 
  ".البقية  والطريق معروف

ال خيار أمامنا نحن مع الشعوب "، وقال "عظيم مبشر بنهوض االمة"أما عن الربيع العربي فوصفه بأنه 
عوب أن تحصل ش(...) في حقها بالحرية والكرامة حق األمة أن تستعيد قرارها أن تشارك ان تنهض، 

الربيع "، وتابع "االمة على حريتها بعيدا عن الدماء، وعلى حكام األمة أن يدركوا أن الزمن قد تغير
  ".العربي لن يكتمل اال بالقدس

  :حماس موحدة
حديث (..) هناك مقاالت تخلط الحابل بالنابل، "، وقال "حماس"وختم بالحديث عن ما يحدث داخل حركة 

  ".المتشفي، حديث المتربص
 حماس حركة بشرية تصيب وتخطئ لها نجاحاتها ولها عثراتها مثل :أحب أن أطمئن الجميع "،افوأض

كل البشر، ولكنها حركة موحدة التنظيم روحا وجوهرا لها مؤسسية رفعية تمارس ارقى درجات 
ة اطمئنوا حركة تنهض بمسير"، وختم بقوله "المؤسسية، نتمنى أن تروا شورانا وديمقراطيتنا على المأل

  ".المقاومة ال بد أن يكون لها هذه المتانة
تجعل قضية القدس حاضرة "إلى ابتكار مبادرات " حماس"وفي النهاية دعا رئيس المكتب السياسي لحركة 

 ". في المشهد العربي دون أن يعطل ما يجري في مشهد الربيع العربي
  6/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إيالت ودعا قادة األمة لزيارة غزة"لفلسطينيين بقصف  أنه ال عالقة ل يؤكدهنية .2

، أن ال صلة للفصائل الفلسطينية 2012-4-6أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الجمعة 
وقال في  .1948جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام " إيالت"بالقصف الذي استهدف مدينة 

ريد أن أؤكد أن ال عالقة لغزة وال عالقة لفصائل المقاومة أ" :تصريحات للصحفيين عقب صالة الجمعة
الفلسطينيون يتحركون على األرض الفلسطينية وداخل حدود ". إيالت"الفلسطينية بما يقال عن حادث 

  ".فلسطين
الحكومة الفلسطينية تتابع هذا الموضوع وأكدت لكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة التقيد : "وأضاف

خل اإلطار الفلسطيني والساحة الفلسطينية وكل التأكيدات التي وصلتنا من القوى الفلسطينية والبقاء في دا
البد من وقفة عربية للتصدي ألي " :وتابع ".تؤكد أن ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بالذي جرى

  ".اعتداءات على غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي في ظل التهديدات التي يلوح بها
غرب مدينة غزة، شدد هنية على أن حكومته " الغربي"خالل خطبة الجمعة بمسجد الشاطئ الكبير و

إن الشعب : "وقال .ال يخشون تهديدات االحتالل اإلسرائيلي المتتالية" حماس"والشعب الفلسطيني وحركة 
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 ". االحتاللالفلسطيني ثابت على أرضه ومرابط فوق تراب القدس وال ينظر إلى وعيد وتصريحات قادة
الذي وصل إلى قطاع غزة مساء الخميس، تضامنًا مع " 11أميال من االبتسامات "ورحب بوفد قافلة 

  .أهالي القطاع الذين يعانون الحصار اإلسرائيلي منذ نحو خمس سنوات
وا على وأشاد هنية بالقافلة الشبابية، مبينًا أن شباب األمة صنعوا الربيع العربي والشتاء اإلسالمي وثار

فهي "ولفت إلى أن تلك الوفود تزور غزة كونها أقصر الطرق نحو القدس واألقصى،  .الظلم واالستبداد
قاتلنا وجاهدنا وضحينا وقدمنا : "وتابع ".تأتي الستعادة الوعي والذاكرة واالرتباط لهذه األرض المباركة

ا آالف الشهداء واألسرى من أجل فلسطين واألقصى، وقدومكم لغزة يك األمة من جديد رفضحر
  ".لالحتالل وانتصاراً للقيم والمبادئ

ندعو قادة األمة للقدوم إلى غزة : "وقال. ودعا في هذا السياق قادة األمة إلى القدوم إلى قطاع غزة
  ".لاللتحام بأهل فلسطين، ونرى أن هذا من بركات السماء تتنزل على األرض عند زيارتهم لغزة

رئيس الوزراء، خطيب المسجد األقصى الشيخ الفقيد حامد البيتاوي، مبينًا أنّه كان في سياق آخر، نعى 
  ".عالما ربانيا وقائدا وداعيا ال يخشى االحتالل"

كما اعتُقل من أبناء جلدتنا "وأوضح أن البيتاوي تعرض للسجن واإلبعاد في مرج الزهور جنوب لبنان، 
وأكد أن  ".طابة في المسجد األقصى لكنه لم يفرط بثوابت األمةوضيقّوا عليه، ومنعه االحتالل من الخ

أبناء حركة حماس في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية التي يقطن فيها البيتاوي ال زالوا يتعرضون 
ولكن نابلس خرجت تنفض الغبار عنها ليكون "للمالحقة واالعتقال من قبل األجهزة األمنية في رام اهللا، 

  ". البيتاوي حياة جديدة للجهاد والمقاومةيوم وفاة
  6/4/2012فلسطين أون الين، 

  
  فياض يشرع في مشاورات أولية إلجراء تعديالت على تركيبة حكومته: "شينخوا" .3

، أن رئيس حكومة تصريف األعمال في )الجمعة( أفاد مصدر حكومي فلسطيني، :)شينخوا( - رام اهللا
إلجراء تعديالت على حكومته بغرض معالجة " أولية"في مشاورات السلطة الفلسطينية سالم فياض شرع 

  .في تركيبتها" الخلل القائم"
طالبا عدم ذكر اسمه، أن فياض توافق مع الرئيس الفلسطيني محمود ) شينخوا(وأبلغ المصدر وكالة أنباء 

ن دون االتفاق عباس أخيرا على ضرورة إجراء التعديل الوزاري وبدء المشاورات الالزمة لذلك، لكن م
  .على موعد رسمي إلتمامه

في تركيبة الحكومة والنهوض بمستوى أدائها " الخلل القائم"وذكر أن هذه الخطوة تستهدف معالجة 
ومواجهتها للتحديات الماثلة أمامها، إلى جانب كونها تأتي كرد فعل على استمرار تعثر ملف تحقيق 

  .ة عباسالمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة توافق برئاس
وبين المصدر، أن الخطوط العريضة للتعديل ستقتصر على ملء الفراغ الحاصل في عدد من الحقائب 
الوزارية وإجراء تعديل محدود جدا على عدد من الوزراء الحاليين في الحكومة على أن تشمل هذه 

ال يبدو في عجلة لكن المصدر ذاته أشار إلى أن الرئيس عباس  .التعديالت في غالبها شخصيات مستقلة
من أمره إزاء إتمام هذا التعديل في ضوء انشغاله بانسداد أفق استئناف محادثات السالم مع إسرائيل 

  .واستعداده لتوجيه رسالة سياسية لها إلى جانب األزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية
  7/4/2012وكالة أنباء شينخوا، 
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 توقف التعامل مع محامين من قطاع غزة" داخلية رام اهللا" .4

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برام اهللا أنها قررت وقف التعامل مع عدد من : رام اهللا
 .المحامين من قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تتعاطى مع أي منهم

لصافي، في بيان صادر عن وقال مدير عام اإلدارة العامة للجوازات والجنسية في وزارة الداخلية أحمد ا
يقضي بوقف التعامل مع "الوزارة، نشرته وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن القرار 

، مشددا على "ستة محامين من قطاع غزة، لقيامهم بتحرير وكاالت لمواطنين خارج البالد خالفا للقانون
 .، على حد تعبيره"ن قبل المحامين الستة لعدم مصداقيتهملن تتعاطى مع أية وكاالت موقعة م'أن الوزارة 

يأتي في خطوة هي األولى من نوعها من جانب "وأضاف البيان أن هذا اإلجراء، الذي يبدأ تطبيقه فورا، 
وزارة الداخلية، بعد ضبط قسم التدقيق فيها عدة وكاالت وقعها المحامون الستة نيابة عن مواطنين 

  .، كما قال"بهدف استصدار جوازات سفر لهم دون وجودهم داخل قطاع غزةمقيمين خارج البالد 
  6/4/2012قدس برس، 

  
   للقدس  الرابحة من زيارة الداعية الحبيب الجفري"إسرائيل": رضوان .5

أن زيارة أي عالم أو شخصية من العالم العربي واإلسالمي " حماس"أكدت حركة :  أحمد اللبابيدي-غزة
 هو ، وهي تحت حراب االحتالل اإلسرائيلي،حتلة والمسجد األقصى المباركإلى مدينة القدس الم

  ".اعتراف ضمني بشرعيته وبحقه في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها"
وكان الداعية اليمني المعروف الحبيب علي زين الدين الجفري وشخصيات رسمية أخرى من األردن 

  .برفقة قوات من الشرطة اإلسرائيلية, 2012-4-6الجمعة , قامت بزيارة المسجد األقصى ومدينة القدس
إن " ":فلسطين أون الين"إسماعيل رضوان في تصريح خاص بـ. وقال القيادي في حركة حماس د

هي الرابح األكبر من وراء زيارة الداعية اليمني الجفري، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات ) إسرائيل(
  . الفلسطيني ومدينة القدس المحتلةلها مردود سلبي على قضية الشعب

رضوان إلى أن دخول العلماء لمدينة القدس يجب أن يأتي من بوابة حشد المسلمين والعرب . وأشار د
لتقديم الدعم ألهلها لتعزيز صمودهم وثباتهم أمام مخططات تهويد مدينتهم، منوهاً إلى أن إنقاذ المدينة من 

  . إسناد عربي إسالمي إلبقاء هويتها العربية اإلسالميةنير االحتالل يتطلب تشكيل أكبر حالة
. رضوان كل من يفكر بزيارة مدينة القدس في الوقت الراهن الرجوع إلى فتوى العالمة د. وطالب د

يوسف القرضاوي التي حرم فيها زيارة مدينة القدس وهي محتلة، مؤكداً أن حركته تنظر بخطورة بالغة 
  .سواء على المستوى الشرعي أو السياسي" مبررةغير ال"لمثل هذه الزيارات 

 6/4/2012فلسطين اون الين، 
 

   إلى التجديد لمشعلتميلانتخابات حماس الداخلية : السفير .6
 التي ستبدأ ،انتهت ميدانيا الترتيبات إلجراء االنتخابات الداخلية في حركة حماس: ضياء الكحلوت

نتخابات التي تجري بشكل سري، منوط بها اختيار أعضاء هذه اال. األسبوع المقبل وتنتهي بعد نحو شهر
  .مجلس شورى الحركة المنوط بهم بعد ذلك انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحماس
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وتجري االنتخابات في أربعة أقاليم، هي قطاع غزة والضفة الغربية والمعتقالت اإلسرائيلية والخارج، 
كما أن أماكن االنتخابات . نتخابات فهذا األمر سريوال يعرف على وجه الدقة أعداد من يحق لهم اال

تبقى سرية، وال يحق إال للعنصر المنظم في حماس االنتخاب، شرط أن يكون مبايعا لجماعة اإلخوان 
  .المسلمين

في الغالب ال تفضل حماس الحديث إعالمياً عن هذه االنتخابات على اعتبار أنها داخلية وتنظيمية، لكنها 
نهايتها كل مرة انتهاء إجرائها وأسماء كل من رئيس المكتب السياسي ونائبه، وفي نطاق تعلن فقط في 

  .أوسع أسماء أبرز أعضاء المكتب السياسي، مع العلم بأن أعضاء فيه يبقون سريين
تؤكد أن حماس تميل إلى التجديد لرئيس المكتب السياسي خالد » السفير«التسريبات التي وصلت لـ

ثة، مع توسيع وزيادة عدد أعضاء المكتب السياسي، رغم أن مشعل حتى اآلن يفضل أن مشعل لوالية ثال
  .يعمل مستشاراً للحركة على أن يكون على رأس المكتب السياسي كما أعلن أكثر من مرة

وتقول المصادر أيضاً إن الحركة أمام تحديات الوضع الحالي، وعدم وجود مقر للمكتب السياسي لحماس 
وريا قبل الخروج الموقت منها، ستسعى لتعميق قراءة المشهد السياسي الراهن والتركيز الذي ظل في س

  .لدراسة كيفية الخروج منها بأقل الخسائر» مؤامرات«على ما تتعرض له من 
وترفض المصادر الحديث عن إمكان إقرار المكتب السياسي لمقر المكتب الجديد، في ظل رفض قيادات 

  .حة حاليا عليها، وعدم تشجعها لخيارات عرضت عليهافي الحركة خيارات مطرو
يشار إلى أن هذه االنتخابات تجري بعد خالف واضح وعلني بين قيادات حماس ورأس المكتب السياسي 
للحركة، برزت مرتين خالل العام الحالي والماضي، أوالها رفض الداخل في حماس مهلة المفاوضات، 

ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرصة ثمينة باقتناص تشكيل وثانيتها اتفاق الدوحة الذي منح ر
  .الحكومة التوافقية

لكن هذا الخالف كالعادة حسمه المكتب السياسي لحماس خالل الشهر الماضي في اجتماع طارئ في 
القاهرة، مؤكدا أن المكتب ينظم العمل السياسي ومقر للرؤى التنظيمية في كل ساحة من ساحات الوطن 

  .خارجوال
 7/4/2012السفير، بيروت، 

  
 تجاذبات داخل حركة فتح في غزة وترقب بتشكيل قيادة جديدة للتنظيم خالل أيام: القدس العربي .7

تشهد الهيئات القيادية في حركة فتح بقطاع غزة تجاذبات بين كوادرها على خلفية  :أشرف الهور -غزة 
جميعها تخص تعيين وتكليف كوادر جديدة في قرارات تنظيمية بعضها اتخذ، وآخر ينتظر التنفيذ و

مناصب قيادية، ويرتقب أن تشهد األيام المقبلة صدور قرار من اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية بإعادة 
  .تشكيل الهيئة القيادية العليا لفتح في القطاع

دية للحركة في غزة، وتفيد المعلومات ان قيادة التنظيم تنوي إصدار قرار تكليف جديد بتشكيل هيئة قيا
بدالً من الهيئة الحالية، وذلك في أعقاب تقديم بعض أعضاء الهيئة الحالية استقاالتهم، وعزوف آخرين 

  .عن العمل، العتراضهم على تكليفات حركية صدرت خالل الفترة السابقة
لقيادة وتتنافس عدة شخصيات قيادية معروفة بحسب ما ذكر مسؤول في الحركة على تولي مهام في ا

  .الجديدة، التي بالغالب سيحتفظ معظم أعضائها الحاليين بمناصبهم، مع إضافة عدد قليل إليهم
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وكان الرئيس محمود عباس بحث خالل تواجده في العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام مع عبد اهللا أبو 
وح الوضع الداخلي سمهدانة أمين سر الهيئة القيادية، وعضوي الهيئة هشام عبد الرازق، ودياب الل

  .للحركة
نسخة شرح عما دار في اللقاء، لكن وفق ' القدس العربي'ولم يقدم بيان صدر عن الحركة وتلقت 

  .المسؤول الفتحاوي فقد ذكر ان اللقاء هذا ناقش التكليفات المرتقبة لقيادة التنظيم في غزة
لحركة تنقسم لقسمين، أحدهما خالفات تفيد بأن الخالفات في ا' القدس العربي'المعلومات التي وردت لـ 

  .بين القيادات الميدانية وقيادة التنظيم، وأخرى بين قيادة التنظيم فيما بينها
وتترقب أطر الحركة في غزة، قرارات ينتظر أن تصدر في أي لحظة من الهيئة القيادية العليا تشمل 

ت أخرى بدالً منها، وهو أمر من شأنه أن إعفاء بعض قيادات األقاليم الثمانية من مهامها، وتكليف قيادا
  .يفجر موجة خالف شديدة داخل التنظيم، بحسب ما يؤكده العديد من كوادر الحركة

وقدم مؤخراُ مسؤول الشبيبة في فتح استقالته من منصبه، دون ان تكلف الحركة آخر بدالً منه لشغل هذا 
  .المنصب

  7/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  أي اتفاقيات ثنائية بين فتح وحماس لن تفضي إلى حلول جذرية: ةالجبهة الشعبي .8
رباح مهنا أن تجربة الحوار " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أكد عضو المكتب السياسي لـ : غزة

تؤكد أن أي اتفاقيات تتم في هذا السياق لن تفضي إلى حلول " حماس"و" فتح"واالتفاق الثنائي بين حركتي 
  .جذرية وعملية

الفضائية أعاد إعالم الجبهة نشره اليوم " فلسطين اليوم"وجدد مهنا في تصريحات صحفية له إلى قناة 
، اتهامه للطرفين بأنه ال رغبة لديهما بتنفيذ دقيق وأمين التفاق المصالحة نتيجة مجموعة )6/4(الجمعة 

إدراكهما ألهمية المصالحة من العوامل أهمها مصالحهما الشخصية والفئوية، والضغوط الخارجية، وعدم 
  . في دعم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني

ودعا مهنا إألى التوافق على رؤية سياسية على قاعدة التمسك بالثوابت الفلسطينية وأشكال وآليات 
المقاومة، بديالً عن الخط السياسي للسلطة وممارساتها ومحاوالت أجهزتها األمنية المرتبطة باتفاقيات 

  .ية مسيئة اجتثاث المقاومة في الضفةأمن
وحمل مهنا الرئيس عباس جزءاً من المسؤولية من خالل استمرار تعطيله لقرار اللجنة العليا للمنظمة 

الماضي، بسبب استمرار تمسكه بسالم فياض ) يناير( كانون ثاني 31بضرورة تشكيل الحكومة قبل 
هيري للضغط على طرفي االنقسام من أجل تنفيذ اتفاق ودعا إلى ضرورة التحرك الجما .رئيساً للوزراء

  .المصالحة، من أجل مواصلة المقاومة والحرية واالستقالل
  6/4/2012قدس برس، 

  
   وال عودة لالجئين67ال انسحاب إلى حدود : نتنياهو .9

لـى  جدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، رفضه العودة ا         :   برهوم جرايسي   -الناصرة  
 وعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم عمال بقرارات االمـم          1967) يونيو(حدود الرابع من حزيران     

  .المتحدة ذات الصلة
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، واالنسحاب من القـدس     1967وقال في مقابالت مع الصحف اإلسرائيلية أنه يرفض العودة إلى حدود            
ت من غزة، واتهم الفلسطينيين بـالجمود فـي         ، وانتقد اخالء المستوطنا   "األمنية"والمناطق االستيطانية و  

  .العملية التفاوضية
اإلسرائيليتان قد اجرتا مقابلتين مع نتنيـاهو بمناسـبة عيـد           " يسرائيل هيوم "و" معاريف"وكانت صحيفتا   

  .الفصح العبري الذي بدأ مساء أمس الجمعة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل
، فكل واحد يفهم هذا األمر، فالعودة إلـى        1967ن ننسحب إلى حدود     إنه من المفهوم أننا ل    "وقال نتنياهو،   

 40سيتم اعتباره منطقة محتلة، وسيكون علينا اخـالء         ) حائط البراق ( يعني أن الحائط الغربي      67حدود  
  ".فهل من أحد يؤمن بأن هذا سيحصل؟، إن هذا االساس لن يتم). المستوطنين(من سكان القدس % 

االعتـراف  : أن يقدم على تنازالت ضرورية    ) الفلسطينيين(إن على الطرف اآلخر     "،  وتابع نتنياهو قائال  
بإسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، وضمان مناطق أمنية وأخرى فاصلة، وهو أمـر بـات أكثـر            
ضرورة وإلحاحا على ضوء القالقل التي تشهدها المنطقة، ومن المفهوم ان مشكلة الالجئين ستحل خارج               

  ". دولة إسرائيل، وهذه بعض من عدة بنود، فأنا بشكل عام، ال أدير مفاوضات مع نفسيأراضي
وعن قضية االستيطان، قال نتنياهو، لقد عبرت عن هذا في خطاب لـي فـي الكنيـست وأيـضا فـي                     
الكونغرس األميركي، ورؤيتي واضحة جدا، وبموجبها، أوال وقبل كـل شـيء الحفـاظ علـى الكتـل                  

ى، كما أن لنا مصلحة واضحة باألماكن ذات أهمية دينية وقومية لشعبنا، وأيضا أماكن              االستيطانية الكبر 
  .ذات أهمية أمنية

أنا بكل وضوح أؤيد تعزيز التوطين في       "وقال نتنياهو للصحيفة، في حديثه عن تطورات األيام األخيرة،          
، "ب فعل هذا في اطار القانون     ، ولكن يج  )االستيطان في الضفة الغربية المحتلة    (يهودا والسامرة والخليل    

ليس ألحد التزام كبير أكثر مني      "وتابع وهو يرد على منتقديه،      " بقصد القوانين التي اقرها االحتالل لنفسه     
اتجاه مدينة الخليل مدينة اآلباء، وال لعالقة اليهود بالخليل، وال لكل التوطين فـي كـل أنحـاء يهـودا                    

  ".خلهم يعرفون هذا األمر ويفهمونهوالسامرة، وأنا اعتقد ان الناس في دا
، 2005، إخالء مستوطنات قطاع غزة في صيف العـام          "معاريف"وانتقد نتنياهو في المقابلة مع صحيفة       

، )برئاسة اريئيل شارون وحينما كان نتنياهو وزيرا للمالية       (وقال إن الخطأ األول الذي ارتكبته الحكومة        
لشكل الذي تمت فيه العملية، ال يمكن اخالء منطقة والتسبب في           أنه لم تكن حاجة الخالء المستوطنات وبا      

، ومن دون ضمان أن ال تمأل تلك المنطقة بالصواريخ من إيران            )مع مصر (فقدان السيطرة على المعابر     
  .والتي يمطرونها على إسرائيل

مكانهم مطالبتنـا   لقد توقع الفلسطينيون أنه با    "وزعم نتنياهو أن حكومته ليست هي التي تسببت بالجمود،          
بتنازالت كبيرة، دون اجراء مفاوضات، وحتى قبل اجراء مفاوضات، وأنا لست مستعدا لهذا وقد شددت               
على هذا بكل حزم، إنني اعتقد ان العالم الذي توقع سابقا تنازالت ال حدود لها من إسرائيل، يفهم اليـوم                    

طينيين للشروع بالمفاوضات، وأعتقد أن هـذا       أن األمر يجب أن يكون متبادال، وها هو العالم يدعو الفلس          
  ".تحوال جيدا

إنني ال أشعر بأننا اضعنا أي شيء من الجمود في المفاوضات، ألننا كنا طيلة الوقت               "وتابع نتنياهو قائال،    
مستعدين للمفاوضات، إنني آسف لكون الفلسطينيين اختاروا الطريق التي اختاروها، واعتقد انهم اختاروا             

ئة، وأثبتت أنها ليست مجدية، فإذا رغبوا في التوصل إلى اتفاق يأخذ بعين االعتبار ليس فقط                طريقا خاط 
  ".احتياجاتهم، وإنما ايضا احتياجاتنا، فإنهم سيجدوننا شركاء، وهذا شأن متبادل، وأنا آمل أن يفهموا هذا
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ياض يكون تعبيرا عن نيـة     وادعى نتنياهو أنه يأمل بأن لقاءه المرتقب برئيس الحكومة الفلسطيني سالم ف           
  .الفلسطينيين باستئناف المفاوضات، وزعم أنه مستعد الستئناف المفاوضات

وقال نتنياهو إنه يعتقد أن العالم العربي بات يستوعب وجود إسرائيل علـى االرض، وقـال، إن علـى                   
لـى إسـرائيل    أوهام العرب بامكانية القـضاء ع     "إسرائيل أن تكون قوية بدرجة كافية من اجل أن تبدد           

  ".وتذويبها، كلما كنا أقوياء من ناحية امنية وايضا اقتصادية، وكنا متراصين داخليا، فإن أوهامهم ستتبدد
وأعلن نتنياهو في كل المقابالت الصحيفة التي نشرت أمس في الصحف ووسائل إعالم متلفزة وإذاعيـة،             

 إنه معني أن تكون االنتخابات في موعـدها،         أنه ليس في نيته المبادرة إلى تقديم موعد االنتخابات، وقال         
، وقال رغم ذلك فإن االنتخابات قد تكون قبل هـذا           2013العام المقبل   ) نوفمبر(في مطلع تشرين الثاني     

، وأن تقديم موعد االنتخابات لن يكون بمبادرته بل بمبادرة          2013الموعد، ولكن بعدة اشهر أي في العام        
  .شركاء في االئتالف

7/4/2012، انالغد، عم  
  

  تلقى تعليمات باإلغارة على خاليا مسلحة تعمل من سيناء اإلسرائيليسالح الجو .10
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، الليلة قبل الماضية، أن سالح الجـو تلقـى             :  نظير مجلي  - تل أبيب 

قبل أن تنجح   تعليمات باإلغارة على خاليا مسلحة تعمل من سيناء المصرية في حال اكتشافها، وتصفيتها              
وقالت هذه المصادر، وفقا للقناة التلفزيونية اإلسرائيلية التجاريـة         . في إطالق صواريخها باتجاه إسرائيل    

، إن قيادة الجيش اإلسرائيلي، وحسب أوامر من وزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس الـوزراء               »10قناة  «
بعد أن ثبت لهـا أن      «ة في سيناء المصرية،     بنيامين نتنياهو، قررت تغيير تعاملها مع التنظيمات المسلح       

 اإلسرائيلية وامتنـاع إسـرائيل   -هذه التنظيمات ومن يقف وراءها يستغلون حساسية العالقات المصرية     
من اآلن فصاعدا، سيحاول الجيش اإلسرائيلي      «: وتابعت. »عن مالحقتهم في سيناء بسبب هذه الحساسية      

وفي حال اكتشاف تحرك لهـم نحـو        .  لمعرفة نوايا تحركاتهم   رصد نشاط هذه الخاليا ومالحقة أفرادها     
الحدود مع إسرائيل بهدف إطالق صواريخ، كما حصل فجر أول من أمس الخمـيس، عنـدما أطلقـوا                  

  .»سقط في إيالت، فإن سالح الجو سيقصف هؤالء ويصفيهم) غراد(صاروخ 
قرار بالنسبة للعالقات مع مصر، فقال،      وأبدى الجيش تفهما واضحا لألبعاد السياسية الخطيرة لمثل هذا ال         

نشاط هذه التنظيمات اإلرهابية بات يهدد أمن مصر والمصريين أكثر مما يهدد أمن             «: وفقا لتلك المصادر  
وتحتـل سـجنا    . تهاجم مراكز شـرطة   . فهي تعمل على نشر الفوضى األمنية في سيناء كلها        . إسرائيل

كما تهدد السياحة المـصرية     . قوات حفظ السالم الدولية   وتهدد  . وتطلق سراح المجرمين المحكومين فيه    
فإذا قرر المصريون السكوت عنهم، فهذا      . ومصادر رزق عشرات ألوف المواطنين الذين يعتاشون منها       

ال يعني أن تسكت إسرائيل، خصوصا أن على رأس هذه التنظيمات يقف إرهابيون كبـار هربـوا مـن                   
مع حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب اهللا اللبناني ومـع            السجون المصرية وأبرموا صفقات تعاون      

  .»تنظيم القاعدة ومع الحرس الثوري الحاكم في إيران
وجاء هذا القرار اإلسرائيلي، خالل مناقشات أجرتها قيادات الجيش والمخابرات بقيادة بـاراك، ورئـيس          

 خالله أن ثالثـة صـواريخ       وتبين. أركانه بيني غانتس، للبحث في تبعات إطالق الصاروخ على إيالت         
واعتبروا األمر بمثابة   . وليس صاروخا واحدا أطلقت على إيالت، جميعها سقطت في مناطق غير مأهولة           
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، إذ لو أن أحدها أو جميعها سقطت في المناطق السياحية في المدينـة، ألوقعـت                »أعجوبة عيد الفصح  «
  .عشرات وربما مئات القتلى

إن لدينا من القوة    «وهددها قائال   . واضح وصريح إلى حماس في غزة     ووجه غانتس أصبع االتهام بشكل      
وقد أثبتنا ذلـك    . والتكنولوجيا والعزم واإلرادة، ما يجعلنا نلقن اإلرهابيين في سيناء وغزة أقسى الدروس           

فقط قبل أسابيع، مرة أخرى، عندما أطلقوا الصواريخ على إسرائيل وتلقوا ردا جعلهم يصرخون طالبين               
  . »الهدنة

  7/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   توافق على نشر قوات مصرية في سيناءالدول العبرية: مصادر إسرائيلية .11
تعاونا مثمرا بين اسـرائيل     «أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن هناك       :  وكاالت االنباء  -غزة  -القاهرة  

واشارت . »ة سيناء المصرية  انطالقا من شبه جزير   » االرهابية«ومصر في المساعي الحباط االعتداءات      
المصادر في تصريحات لالذاعة االسرائيلية إلى أن اسرائيل وافقت على طلب القاهرة نشر سبع كتائـب                

  . من قوات االمن المصرية في سيناء وان المصادقة على حجم القوات المنتشرة هناك تجدد كل شهر
  7/4/2012، الدستور، عمان

  
   امنيةألسبابفي القاهرة تلغي حفل عيد الفصح  اإلسرائيليةالسفارة : يديعوت .12

العبرية أمس النقاب عـن أنـه للمـرة         ' يديعوت أحرونوت 'كشفت صحيفة   : ـ زهير أندراوس   الناصرة
 لن تقوم سفارة الدولة العبرية في القـاهرة بـإجراء         1979األولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العام         

. كل عام بمناسبة عيد الفصح لدى اليهود، والذي يبدأ اليـوم الـسبت            الحفل التقليدي، الذي كانت تنظمه      
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية وصفتها بالرفيعة، بأن وزارة الخارجية اإلسرائيلية اتخذت             

  .هذا القرار خشية أن يتحول حفل االستقبال إلى مظاهرة احتجاج ضد وجود السفارة في القاهرة
  7/4/2012، دنالقدس العربي، لن

  
  نتنياهو وباراك خائنان يتعاونان مع العدو الفلسطيني: مستوطنو الخليل .13

وصف المستوطنون في الخليل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزيـر دفاعـه،             : تل أبيب 
 إبـراهيم   :خائنان يتعاونان مع العدو الفلسطيني، ويديران حربا ضد آباء اليهوديـة          «إيهود باراك، بأنهما    

، وذلك بسبب إقدامهما على إخالء المستوطنين من البيت الفلـسطيني الـذي             »الخليل، وإسحاق، ويعقوب  
  .استولوا عليه

من جهة ثانية، خرج حزب االتحاد القومي، وهو حزب يميني معارض، بحملة دعائيـة واسـعة ضـد                  
يقـول شـيئا ويفعـل      : يم بوجهين ويقول فيها إن نتنياهو زع    . »نتنياهو كذاب «: نتنياهو شخصيا، بعنوان  

  .نقيضه
  7/4/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  
  



  

  

 
 

  

            13ص                                     2464:            العدد    7/4/2012 السبت :التاريخ

   تعلن اكتشاف حقل غاز ثالث"إسرائيل" .14
 . كيلومتراً غـرب سـواحلها     120اعلنت اسرائيل اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي على مسافة           

ـ              . مليـار متـر مكعـب      31,5وتقدر كميات الغاز في الحقل الذي بدأت اعمال التنقيب فيه مطلع أيار ب
علـى  " Aالـون  "االسرائيلية، ان الحديث يدور عن منطقـة       " يديعوت احرونوت "واوضح موقع صحيفة    

فـي  " 1تنين  " كيلومتراً غرب السواحل حيث بدأت اسرائيل عمليات التنقيب والحفر في البئر             120مسافة  
ى عمـق خمـسة كيلـومترات        مليون دوالر، ويشمل ذلك الوصول ال      50 وبكلفة تصل الى     2011ايار  

وأشار الموقع إلى أن هذه الكميات الكبيرة هي الثالثة التي اكتشفتها اسرائيل في حقلين               .ونصف كيلومتر 
  .سابقين

  7/4/2012، النهار، بيروت
  

  سلطات االحتالل خصصت عشرات ماليين الدوالرات لتثبيت بؤرة استيطانية .15
ة، أن سلطات االحتالل خصـصت عـشرات ماليـين           تبين من تقرير نشر أمس الجمع      -الغد-الناصرة

الدوالرات، من اجل تثبيت البؤرة االستيطانية ميغرون، التي قضت محكمة إسرائيلية بضرورة اقتالعهـا         
كونها قائمة على أراض فلسطينية، وادعت حكومة االحتالل أن التثبيت سيكون على تلة مقابلة، في حين                

ضها هدم ثالثة بيوت فلسطينية جاثمة على أراض خاصة ألهـالي           أبلغت حكومة االحتالل المحكمة  برف     
  .من قرية دروا القرع في الضفة الغربية

 7ويظهر من األنباء الصحفية التي نشرت امس، أن حكومة االحتالل سترصد في االيام المقبلـة نحـو                  
ون، وفي الوقت ذاته    ماليين دوالر، من أجل تهيئة ارض مؤقتة لنقل البيوت المتنقلة عليها من بؤرة ميغر             

تعمل على رصد عشرات الماليين من أجل بناء مستوطنة جديدة لتوطين عصابات اإلرهاب االستيطانية              
من بؤرة ميغرون اإلرهابية عليها في وسط الضفة الغربية المحتلة، في محاولة واضحة لاللتفاف علـى                

  . على أراض فلسطينية خاصةقرار محاكم االحتالل التي قضت بإزالة هذه البؤرة لكونها قائمة
  7/4/2012، الغد، عمان

  
  »حزب اهللا«مهاجمة إيران ال تعني بالضرورة حرباً مع : قائد الجبهة الشمالية .16

أبدى قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال يائير غوالن، في مقابلة موسعة مـع صـحيفة                 
شار األسد، لكنه قال إن تقديراته هي بقاء األسـد فـي   ، فرحته بغياب الرئيس السوري ب»إسرائيل اليوم «

» حـزب اهللا  «ولمح إلى أن إسرائيل تعتبر نقل سالح كيميائي إلـى           . 2012القصر الرئاسي طوال العام     
  .»ال يسمح لنا بالبقاء جالسين ورؤية ما سيحدث«أمراً 

ر، والذي يعمـل أيـضا معلقـاً        وأشار المراسل العسكري للقناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي يواف ليمو        
، إلى أن اإلسرائيليين ال يعلمون كم أن الهدوء على الجبهة الشمالية مضلل،             »إسرائيل اليوم «عسكرياً في   

وأشار إلى أن أي هجوم على إيران قد يقود إلى تصعيد محتمل علـى              . وأن هناك خطر اندالع مواجهات    
أو وقـوع   » حزب اهللا « أسلحة استراتيجية من سوريا إلى       فنقل. الجبهة الشمالية، لكنه ليس العامل الوحيد     

  .عملية كبيرة قد يشعل حرباً كبيرة
يكشف غوالن أن وسائل قتالية متطورة تتسرب من سوريا إلى لبنـان،            » إسرائيل اليوم «وفي مقابلته مع    

ــع في  وأشار إلى أن الوض   . »حتى ذلك الحين ستــسفك دماء كثيرة     «وأن األسد لن يسقط قريبا وأنه       
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وقد قلنا في تشرين األول من العـام الماضـي إن األمـر             . شهور طويــلة أخرى  «سوريا يحتاج إلى    
يتطلب حوالــي عام ونصف العــام، وأعتقد أننا أخطأنا في تقديرنا، األمـر يحـــتاج وقـــتا                

  .»أطول
ى االضـطرابات   لكن يتعذر عليه السيطرة عل    . 2013سيبقى أيضا في العام     «وأضاف غوالن أن األسد     

. هناك، وهي أوسع وأشد مما واجه األسد األب في السبعينيات والثمانينيات والتي انشغل بها ست سنوات               
في نهايــة المطاف سيـــهزم األسـد بكتلـة         . من جهة أخرى يتعذر جدا على المعارضة أن تتحد        

ادية، انهيـار القيـادة     متراكمة من الفرار من الجندية، من عدم االلتحاق بالتجــنيد، مـصاعب اقتـص            
  .»العــليا، ولكن هذه السيرورات ال تحدث بيــن عشـية وضحاها

ينبغي أن نتذكر أن هذه قيادة      . بقيت على حالها  «وأوضح الجنرال غوالن أن القيادة السورية حول األسد         
 الطاقـة   صحيح أنها قيادة مجربة جدا، ولكن من المشكوك فيه أن تملـك           . تهرم، وأن ذروتها باتت خلفها    

وحتى هذا أقارنه بما توافر لألسد األب، الذي كان ليس فقـط أكثـر              . الزعامية الجتياز مثل هذا التحدي    
ولذلك فإنني أعتقـد    . إثارة من األسد االبن، وإنما كان رجاله أكثر شبابا وحيوية، مع نفحة حماسة ثورية             

  .» احتماال كبيرا، ليس1982أن احتمال انتهاء العصيان الحالي، كما قمع في العام 
في ما يحدث في سوريا، وأن األسد يـرى         » حتى الرقبة «غارقان  » حزب اهللا «وقال غوالن إن إيران و    

وأشار إلى أن األسد يؤمن بأنـه       . اإليرانيين والصين وروسيا فيرى أن بوسعه احتواء العــزلة الدولية        
سرة الدوليـة أكـــثر مـن    باستعــمال القوة، وبذكاء سياسي داخلي، وحرص على عدم إغضاب األ 

  .الالزم، وإدارة دبلوماسية معــقولة، يمكنه أن يبقى
وأضاف قائد الجبهة الشمالية اإلسرائيلية أن هناك الكثير من حاالت الفرار، بمن فيهم ضباط برتب عقيد                

  .وما دون، وأن ذلك يؤثر على تماسك الجيش
» دولة فاشلة «مة السورية احتمال تحول سوريا إلى       ومن بين األشياء األكثر تأثيرا على إسرائيل في األز        

وعندما أرى عمليات القاعـدة فـي حلـــب    . »حدودا إرهابية«ألن ذلك سيجعل من الحدود السورية،      
ويحدث هذا اليوم بتعابير حرب أهلية، لكنه يمكن أن يحـدث           . ودمشق أفهم أن هناك هشاشة سلــطوية     

السوري النظــامي يمكــن أن يغيب من أمامنا، لكنه        صحــيح أن تحدي الجيش     . غدا على حدودنا  
  .»قد يســتبدل بتحد إرهابي

صـواريخ بعيـدة المـدى،      «ويوجه غوالن األنظار إلى خطر تسرب أسلحة استراتيجية من سوريا مثل            
 بحر متطورة، واألهـم المخـزون الكبيـر مـن األسـلحة             -طائرات من دون طيار وصواريخ أرض       

  ن مثل هذه األسلحة لم تتسرب حتى اآلنويوضح أ. »الكيميائية
تنظيم إرهابي وأنه ال يمكن اعتبـاره عنـصر اسـتقرار أو كيانـاً              » حزب اهللا «وخلص غوالن إلى أن     

ليس «وأشار إلى أنه    . »يقض مضاجعنا «من األسلحة ما    » حزب اهللا «ومع ذلك أوضح أن لدى      . مسؤوالً
  .»يضا من أجل الوعيفالتنظيم اإلرهابي يحارب أ. مهماً فعالية السالح

مثل أي جيش يحـارب     «وفي نظره   . وفي كل األحوال يرى الجنرال غوالن أن نصر اهللا هدف مشروع          
ويحلل المنظومة المعادية، ويبحث داخلها عن نقاط الضعف، من واجبنا محاولة المساس بنقاط الـضعف               

من هذا المبدأ، ال وسـائل وال       هذه بأشد قوة ممكنة، وليس هناك مقوم في قدرات حزب اهللا سيكون معفيا              
  .»أشخاص

  7/4/2012، السفير، بيروت
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  تجارب إسرائيلية الستخدام الحشرات للتجسس .17

االسرائيلية أمس الجمعة، إن تجارب تجري في معهد التطبيقـات          " هآرتس" قالت صحيفة    -الغد-الناصرة
خنافس، مـن اجـل فحـص       في مدينة حيفا، على الحشرات وبشكل خاص النحل وال        " التخنيون"الهندسية  

  .امكانية السيطرة على حركة أجنحتها والتحكم بها عن بعد
وكما يبـدو    .فإن هذه التجارب تجري بطلب من الجيش األميركي       " التخنيون"وحسب مصادر في جامعة     

فإن الهدف من هذه التجارب هو امكانية وضع أجهزة على هذه الحشرات للقيام بمهمـات، قـد تكـون                   
  .تجسسية

  7/4/2012، عمانالغد، 
  

  "إسرائيل" ارتفاع مستوى الفقر في:تقرير لصندوق النقد الدولي .18
هو األعلى مـن بـين دول منظمـة         ) إسرائيل(كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن مستوى الفقر في          

وأشار التقرير إلى أن سبب تنامي نسبة الفقر يعود إلى ارتفـاع             ).OECD(التعاون والتنمية االقتصادية    
ب البطالة في وسط المتدينين اإلسرائيليين، الذين يرفضون العمل ويفضلون التفـرغ لـتعلم الديانـة                نس

  .اإلسرائيلية
، أي  % 4.7خالل العام الحالي حـوالي      ) إسرائيل(وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة النمو االقتصادي في         

  .ديةما يقارب ضعفي نسبة النمو في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصا
م لتبلغ نحـو    2012خالل العام الجاري    ) إسرائيل(وتوقع التقرير أن تنخفض نسبة النمو االقتصادي في         

  .أي بمعدل نسبة النمو في دول المنظمة% 2.8
ولفت الصندوق إلى أن استقرار االقتصاد اإلسرائيلي يعود إلى االسـتثمارات القويـة، باإلضـافة إلـى                 

، والتي من المتوقـع أن تـسهم فـي جعـل            )إسرائيل(غاز الطبيعي في    االكتشافات األخيرة في حقول ال    
  .من الدول المصدر للطاقة في السنوات المقبلة) إسرائيل(

  6/4/2012، فلسطين أون الين
  

  الشرطة االسرائيلية تعتقل ثالثة يهود كانوا ينوون التضحية بجدي في المسجد األقصى  .19
 يهود يمينيـين    3بعد ظهر أمس انها اعتقلت      االسرائيلية  ة  ت الشرط اعلن:  أ ف ب   -القدس المحتلة، غزة    

وقال رئيس الـشرطة    . قرب البلدة القديمة كانوا ينوون على ما يبدو التضحية بجدي في المسجد االقصى            
واشـارت وسـائل االعـالم      . »كان معهم جدي، وخططوا للذهاب الى البلدة القديمـة        «: ميكي روزنفيلد 

عتقلين مستوطن يميني معروف اراد ان يضحي بالجدي العادة تقليد قديم فـي             االسرائيلية الى ان احد الم    
  .عيد الفصح في المسجد االقصى

  7/4/2012، الحياة، لندن
  

   تستولي على مسدسين لصدام حسين"إسرائيل" .20
اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن تاجر أسلحة إسرائيلي اشترى من جيش          " معاريف"كشفت صحيفة   : الناصرة

االسرائيلي في اآلونة األخيرة مسدسات قديمة، ولكنه فوجئ حينما فتح الرزمة بوجود مسدسين             االحتالل  
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عليهما اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وإهداء منه إلى ابن عمه علي حسن المجيـد، الـذي                  
  ".علي الكيماوي"اشتهر بكنية 

  7/4/2012، الغد، عمان
  

  بها بوساطته في بيع منزل للمستوطنيناألمن الفلسطيني يعتقل مشت: الخليل .21
 تحتجز القوى االمنية الفلسطينية رجال فلسطينيا يشتبه بوساطته في بيع منزل في : ا ف ب-رام اهللا 

وكانت قوات اسرائيلية اجلت . مدينة الخليل لمستوطنين يهود بحسب ما اعلنت مصادر امنية فلسطينية
 استولوا عليه في مدينة الخليل تعود ملكيته لعائلة ابو  مجموعة مستوطنين من منزل الماضياالربعاء

 .ذلك القانونية بينما نفى ذلك افراد من العائلة باألساليبرجب وادعوا امتالكه 
 07/04/2012، الدستور، عمان

 
  " اليهوديالفصح"بمناسبة   ويطوقها عسكرياً الغربيةاالحتالل يغلق الضفة .22

 فرضت سلطات االحتالل أمس طوقا عسكريا شامال على :ت نظير طه والوكاال-القدس المحتلة 
، ورفعت حالة التأهب في صفوف الشرطة، كما قامت "عيد الفصح"االراضي الفلسطينية بمناسبة حلول 

وقال بيان صادر عن الجيش االسرائيلي أمس . بنشر قواتها في محيط البلدات الفلسطينية ومدينة القدس
سيسمح بالمرور لمن يحتاج الى رعاية طبية او مساعدة "برين، إال أنه ان الحواجز ستغلق أمام العا
 مع تصريح من الجيش، مشيرا الى ان الطوق األمني سيستمر حتى غد "انسانية او الحاالت االستثنائية

حالة التأهب األمني من " من جهتها، رفعت الشرطة االسرائيلية ".التوافق مع التقييمات االمنية"االحد بـ
 1500وأعلنت نشر . "عيدي الفصح اليهودي والمسيحي، خاصة في القدس والبلدة القديمة فيهاأجل 

 مع نشر عشرات الدوريات في الطرقات الرئيسية، ونشر حراسة خاصة في "سرائيلإ"شرطي في جنوب 
  .مدينة إيالت وحول فنادقها

  07/04/2012، البيان، دبي
  

  ة في القدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في كنيسة القيام"الجمعة الحزينة"إحياء  .23
الجمعة " بدأ المسيحيون الفلسطينيون الذين يعتمدون التقويم الغربي : أ ف ب-القدس المحتلة، غزة 

.  في شوارع القدس القديمة، وسط اجراءات أمنية اسرائيلية مشددة"درب اآلالم" بالسير على "الحزينة
 العالم أمس الى القدس القديمة حيث أقامت الشرطة االسرائيلية ووصل آالف المسيحيين من أنحاء

.  كما على الطرق المؤدية الى مداخل كنيسة القيامة وحتى داخلها"درب اآلالم"الحواجز على طول 
بدخول القدس للمشاركة سمح لهم  ألف مسيحي من الضفة الغربية 20وذكرت مصادر فلسطينية ان نحو 

 وفتح ممثلون عن عائلتي نسيبة وجودة الفلسطينيتين المسلمتين اللتين تحتفظان .في احتفاالت عيد الفصح
بمفاتيح كنيسة القيامة منذ القرن الثالث عشر، ابواب الكنيسة منذ الصباح الباكر امام الحجاج القادمين من 

  .الهند والفيليبين وساحل العاج، اضافة الى الحجاج الفلسطينيين
  07/04/2012، الحياة، لندن
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  بتهمة التضامن مع المضربين عن الطعامرى حاكم أست "سجن جلبوع"إدارة  .24
 قامت "سجن جلبوع"أكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، أن إدارة 

التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم يراً بتهمة أس 36بقمع ومحاكمة 
وأضاف أن إدارة السجن رفضت سماع دفاع األسرى، إذ . ارياً، بفرض غرامات مالية وعقوبات عليهمإد

تمت المحاكمة في عملية صورية لم تدم إال دقائق معدودات، ثم أصدرت إدارة السجن قراراتها، التي 
وفه قضت بمعاقبة كل أسير من هذه المجموعة بخصم مبلغ أربعمئة وعشرين شيكالً من حساب مصر

إضافة إلى إغالق غرفهم وقسمهم لمدة شهرين، بهدف الحد من حركتهم الداخلية والتواصل . الشخصي
 .مع باقي األسرى، ومنْع عائالتهم من زيارتهم لشهرين متواصلين

  07/04/2012، البيان، دبي
  

  االحتالل يفرج غًدا عن ناشط في شؤون األسرى خاض إضراًبا عن الطعام .25
لدراسات األسرى " أحرار"رر أن تفرج سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن مدير مركز من المق: رام اهللا

، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام لعشرة أيام )8/4(وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش، يوم غد األحد 
  .احتجاجاً على سياسة االعتقال اإلداري، وتضامناً مع النائب الشيخ أحمد الحاج علي

  7/4/2012، قدس برس
  

  ثالثة جرحى وعشرات اإلصابات.. بغرب رام اهللاضد االستيطان والجدار مسيرات الجمعة  .26
أصيب صحفي، وثالثة مواطنين آخرين على األقل بجروح باألعيرة، وعشرات : نائل موسى –رام اهللا 

 ألسيرلالمتظاهرين المحليين واألجانب باختناق شديد عندما فرقت قوات االحتالل بالقوة مسيرات دعم 
النائب مروان البرغوثي شهدتها القرى المنتفضة ضد الجدار واالستيطان بريف رام اهللا الغربي في 

وتصدى جنود االحتالل لمسيرات الجمعة السلمية وعملوا على تفريقها . هالذكرى العاشرة الختطاف
ي المغلف مستخدمين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه العادمة والرصاص المعدن
  . بالمطاط ما قاد الى مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت فوق أراضي المواطنين المهددة بالمصادرة

  07/04/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مسيرة جماهيرية مناهضة للجدار واالستيطان تنظم رعية كنيسة الالتين بمدينة بيت جاال .27
، أمس، مسيرة  في محافظة بيت لحمين بمدينة بيت جاالنظمت رعية كنيسة الالت: كتب حسن عبد الجواد

جماهيرية مناهضة للجدار واالستيطان في األراضي المهددة بالمصادرة في منطقة دير كريمزان، 
لمناسبة الجمعة اليتيمة، التي تسبق عيد الفصح المجيد، بالتعاون مع المؤسسات والفعاليات الوطنية في 

قال نائب رئيس البلدية أن أهالي بيت جاال من جهته و". الم الفلسطينيةمسيرة اآل"المدينة، تحت شعار 
سيواصلون نضالهم ضد الجدار واالستيطان، والصمود في أرضهم، دفاعا عنها في مواجهة الظلم والقهر 

تنظيم المسيرة يهدف  االحتاللي، مشيرا أن الدين المسيحي هو دين المحبة والسالم والعدل، ومؤكدا ان
صال رسالة إلى كل المسيحيين في العالم، عن الظلم والمعاناة اليومية ألهالي المدينة جراء سلب إلى إي

  .أراضي المدينة ومصادرتها
  07/04/2012، األيام، رام اهللا
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  إستراتيجية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدة دعم النمو االقتصادي: البنك الدولي .28

 جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة استراتيجية اعلن البنك الدولي امس ان : كامل ابراهيم–القدس المحتلة 
خالل العامين القادمين تهدف لمساعدة دعم النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتدعيم ستعتمد 

المؤسسات العامة، وذلك في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الذي طال أمده مما يؤثر على النمو االقتصادي 
وفي هذا السياق، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك على تقديم  .حوال المعيشية للمواطنينواأل

 مليون دوالر لتجديد موارد الصندوق الخاص بالضفة 55توصية لمجلس المحافظين للموافقة على مبلغ 
   .الغربية وقطاع غزة، الذي يتم تقديم مساعدة البنك الدولي من خالله

الدولي انه وفقا لاللتزامات األخيرة، سيواصل دعم البنك التركيز على تعزيز مؤسسات الدولة وقال البنك 
الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية الحكومية بكفاءة مع تأمين الخدمات 

 .للمواطنين
  7/4/2012الرأي، عمان، 

  
  مصابون بمرض مزمنمن كبار السن في األراضي الفلسطينية % 70: معطيات .29

 في 70.5، أن "يوم الصحة العالمي"أظهرت معطيات، نشرها مركز اإلحصاء الفلسطيني عشية : رام اهللا
في األراضي الفلسطينية مصابون بمرض مزمن واحد على األقل )  سنة فأكثر60(المائة من كبار السن 

وبينت  .2000سطينية عام  في المائة في األراضي الفل46.5، في حين كانت النسبة 2010عام 
مدخنون، وأن ثالثة من كل عشرة من )  سنة فأكثر18(المعطيات أن  أكثر من خُمس الفلسطينيين 

 . طفل يعانون من سوء تغذية مزمن100الشباب الذكور مدخنون، وأن حوالي أحد عشر طفلًا من كل 
 5.9، في حين كانت 2010 عام  مولود لكل امرأة4.1وبلغت معدالت الخصوبة في األراضي الفلسطينية 

  .2000مولود لكل امرأة عام 
  7/4/2012، قدس برس

  
 الجامعة العربية تدعو لمواجهة جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني .30

دعت االمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس االمن الدولي واالمم المتحدة الى :  بترا–القاهرة 
  .تي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطينيمواجهة الجرائم المتواصلة ال

وقالت في بيان اصدرته أمس بمناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين التي تصادف التاسع من اذار من كل 
عام ان مواصلة اسرائيل لجرائمها وسياساتها العنصرية تشكل ضربا بعرض الحائط لكل قرارات 

  . الجهود المبذولة لتحقيق السالمالشرعية الدولية، ومواثيق حقوق االنسان ونسفا لكل
واكدت الجامعة في بيانها دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها 

  .تقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
  7/4/2012الدستور، عمان، 
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  كرية  سوريا تعزز قدراتها العس:صحيفة إسرائيلية .31
ناطقة باإلنجليزية، أمس، أن سوريا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية، وأنها ” إسرائيلية“زعمت صحيفة 

، رغم )سام(جو الجديدة -أعلنت في اآلونة األخيرة تشغيل عدد من منظومات الصواريخ سطح
 .االضطرابات الداخلية التي تشهدها البالد منذ أكثر من عام

في موقعها اإللكتروني إن سوريا حصلت خالل العام الماضي على ”  بوستجيروزاليم“وقالت صحيفة 
وترددت تقارير .  من روسيا، بموجب اتفاق وقع قبل سنوات عدة17-عدد من بطاريات صواريخ سام 

أن بطاريتين تعمالن بالفعل، وجرى نشرهما بطول حدود سوريا مع لبنان، في حين يجرى التدريب على 
بتعديل طريقة تحليق ” اإلسرائيلي“وأضافت أنه نتيجة لذلك، قام سالح الجو . ة تشغيل بطارية ثالث

طائراته، وبصفة خاصة عندما يقوم بمهام فوق لبنان، حيث يواصل الطيران لجمع معلومات استخباراتية 
 .عن أنشطة حزب اهللا

ات العشر الماضية وتابعت الصحيفة أنه يعتقد أن دمشق استثمرت مليارات الدوالرات على مدار السنو
  . على العمل في سوريا أو لبنان في حرب في المستقبل” إسرائيل“في نظم سام جديدة بهدف تقويض قدرة 

  7/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

   االونروا تخفيف معاناة الفلسطينيينبحث معاإلماراتي يالهالل األحمر  .32
 في مستهل  االمراتيالهالل األحمرالتقى أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة : أبوظبي

االجتماعات التنسيقية فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
بحضور بيتر فورد نائب المفوض والدكتور عبد الكريم بن سي علي مستشار ) األونروا(الفلسطينيين 

 اللقاء سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي العالقات الدولية في هيئة الهالل األحمر، وبحث
في إطار الشراكة اإلنسانية بين الجانبين ) األونروا(تمولها هيئة الهالل األحمر وتشرف على تنفيذها 

والمستمرة منذ عدة سنوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية وفي مخيمات الالجئين 
  .نان وسوريا واألردنالفلسطينيين في لب

كما ناقش الجانبان عددا من المشاريع الجديدة المقترحة في المجاالت الصحية و التعليمية والسكنية 
وآليات التعاون في تنفيذها لتعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة ظروفهم الصعبة، وأكد الجانبان 

 حياة الشعب الفلسطيني في الداخل و عزمهما على االستمرار في تعزيز هذه الشراكة من أجل تحسين
  .الخارج

  7/4/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

   في األوساط المصريةتوافد آالف األقباط على القدس ُيثير جدالً .33
أثار سفر آالف األقباط المصريين أمس إلى القدس المحتلة جدالً واسعاً في األوساط : »الحياة «-القاهرة 

رات بطريرك االقباط الراحل البابا شنودة الثالث الذي كان يحظر على المصرية، إذ اعتبر تحدياً لقرا
األقباط السفر إلى القدس قبل تحريرها من االحتالل االسرائيلي، كما انه فتح الحديث على مصراعيه 

  .حول قدرة الكنيسة في المستقبل على إحكام قبضتها على اتباعها
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 أمس محملة بمئات االقباط في طريقهم إلى القدس وكانت ثالث رحالت سياحية غادرت مطار القاهرة
المحتلة، لالحتفال بعيد القيامة عند المسيحيين، وسط المقدسات المسيحية هناك، وأفيد أن رحالت اخرى 

  .ستنطلق إلى تل ابيب خالل االيام القليلة المقبلة
بمنع زيارة القدس خالل عيد » من مخالفة قرار الكنيسة«من جانبها، حذرت الكنيسة القبطية أمس اتباعها 

القيامة وهو القرار الذي أصدره البابا شنودة منذ سبعينات القرن الماضي تضامناً مع القضية الفلسطينية 
  .ورفضاً للتطبيع مع االحتالل االسرائيلي

وقال مصدر كنسي، إن منع األقباط من زيارة القدس ليس قراراً شخصياً مرتبطاً بحياة البابا شنودة، 
  .نما كان موقفاً ثابتاً للكنيسة وقيادتهاوإ

ما كان لها أن تمنع «من جانبه، أقر المستشار القانوني للكنيسة الدكتور نجيب جبرائيل بأن الكنيسة 
، موضحاً أن »الكنيسة ال تملك الموافقة أو الرفض«: »الحياة«وقال لـ . »االقباط من السفر إلى القدس

كما أقر بأن تحدي . »بل سافروا على خطوط سياحية... صريحاً بالسفرلم يطلبوا من الكنيسة ت«هؤالء 
أن فصيالً من االقباط يتجه إلى أخذ قراره بنفسه من دون «مئات االقباط لقرار الكنيسة يحمل مؤشراً إلى 

. »انهم لن ينصاعوا للكنيسة في قراراتها ال سيما السياسية خالل المستقبل«، و »الرجوع إلى الكنيسة
 أن الكنيسة القبطية في مصر لم تصرح لهؤالء السفر إلى القدس كما انها لن تغير قرارات الباب وأكد

شنودة بحظر السفر، وتوقع جبرائيل بأن تزيد رحالت االقباط خالل االيام القليلة المقبلة إلى القدس، 
توقيع السالم مع مشيراً إلى أن نحو عشرة آالف قبطي سيزورون القدس هذا العام وهو أكبر رقم منذ 

  .إسرائيل في أواخر السبعينات
  7/4/2012الحياة، لندن، 

 
 التونسية تدين العنف ضد الطلبة اإلسالميين أثناء احتفالهم بيوم األرض" النهضة" .34

من عنف "التونسية بشدة ما تعرض له طلبة االتحاد العام التونسي للطلبة " النهضة"دانت حركة : تونس
خالل احتفالهم بيوم األرض الفلسطيني هذا األسبوع، من طرف عدد من منخرطي اإلتحاد العام " مجيه

لطلبة تونس مدعومين بميليشيات من خارج الفضاء الجامعي، وحملت مسؤولية ذلك إلى بعض األطراف 
 .االستئصالية التي قالت بأنها تقوم بذلك بدعم من جهات محسوبة على النظام البائد

وقعه عضو مكتبها السياسي عامر العريض، ) 6/4(في بيان لها اليوم الجمعة " النهضة"ت حركة وأكد
تضامنها الكامل مع الطلبة المتضررين وحيت فيهم اصرارهم على النضال من أجل القضية الفلسطينية 

 .وتشبثهم بالحرية في الفضاء الجامعي
  6/4/2012قدس برس، 

 
 ن يدعون على اليهود والنصارىفقيه سعودي ينتقد الخطباء الذي .35

انتقد عضو في هيئة كبار العلماء بالسعودية، انتشار ظاهرة إلزام المجتمع بفتاوى صدرت عن : الرياض
 .علماء فقه، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا اجتماعية وحياتية

تحكم تلك وأكد الشيخ عبداهللا بن محمد المطلق، على ضرورة ارتباط الفتوى بالواقع، ووفق أنظمة 
الفتاوى تكون ملزمة للجميع إذا أمر بها "مؤكدا أن " نظام يصدر عن والة األمر"الفتوى، وأن تتحول إلى 

 ".ولي األمر
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) 6/4(السعودية في عددها الجمعة / المدينة/وانتقد الشيخ المطلق، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
ي خطب الجمعة، وحدد المطلق استحضار على بعض الخطباء الذين يدعون على اليهود والنصارى ف

إن هذا دعاء الكسالى، "، وقال "اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ال تبقي فيهم أحدا أبدا"هؤالء للدعاء 
من صفات نبي الرحمة "، مشددا على أن "فهم يدعون على هؤالء أن يموتوا جميعا، ويهلكوا جميعا

ئما يدعو للناس بالهداية، ورفض أن يدعو على  بهائم بالهالك أو أنه كان دا) محمد صلى اهللا عليه وسلم(
 ".بعثت رحمة، ولم ُأبعث لعانًا: وقال. الموت

  6/4/2012قدس برس، 
 

 البنك الدولي يصادق على استراتيجية جديدة للضفة وغزة .36
فة الغربية أعلن البنك الدولي الموافقة على استراتيجية جديدة لعمله في الض :عبد الرؤوف ارناؤوط

 مليون دوالر لتجديد موارد الصندوق االستئماني الخاص بالضفة 55وقطاع غزة، وعلى تقديم مبلغ 
  .الغربية وقطاع غزة، الذي يتم تقديم مساعدة البنك الدولي من خالله

التحتية االستقاللية المالية وتمكين الحكومة المحلية والحد من الفقر وتنمية البنية "وذكر البنك الدولي أن 
المستدامة اقتصادياً تمثل المحاور األساسية التي ترتكز عليها هذه اإلستراتيجية والتي تتفق مع خطة 

  ".2013 إلى 2011التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة من 
يبدو "وقالت مريم شيرمن، المديرة القطرية والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

الوضع المالي الفلسطيني يزداد سوءاً على الرغم من الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة أن 
ويرتبط ذلك بنظام القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي والمياه وأسواق التصدير . اإليرادات

ؤسسات إننا ندعم السلطات وهي تبني الم. الذي يفرض تكاليف اقتصادية ويحد من نمو القطاع الخاص
وتقدم الخدمات للمواطنين، ولكن هذا يجب أن يقترن بإجراءات لخلق فرص على المدى الطويل إلطالق 

  ".العنان لروح مشاريع العمل الحر النابضة بالحيوية لدى الفلسطينيين
ي أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدول" األيام"وأشار البنك الدولي في تقرير أرسلت نسخة منه لـ

وافق على مذكرة اإلستراتيجية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحدد مسار المساعدات من 
، منوهاً الى انه تهدف إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة 2014 إلى 2012

وتدعيم المؤسسات العامة، خالل العامين القادمين إلى دعم النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص 
وذلك في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الذي طال أمده مما يؤثر على النمو االقتصادي واألحوال المعيشية 

  .للمواطنين
وفقاً لاللتزامات األخيرة، سيواصل البنك الدولي دعم التركيز على تعزيز مؤسسات "وقال البنك الدولي 

تتمكن من إدارة الشؤون المالية الحكومية بكفاءة مع تأمين الخدمات الدولة الفلسطينية المستقبلية حتى 
للمواطنين، وللمساعدة في تسريع عجلة النمو الالزم، ستعمل مؤسسات مجموعة البنك الدولي عن كثب، 
بما في ذلك أيضاً مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار، للمساعدة في تهيئة بيئة 

  ".للنمو المدفوع من القطاع الخاص الذي سيظل ركيزة أساسية لنهج البنكمواتية 
تستند اإلستراتيجية إلى المشاريع اإلنمائية القائمة للبنك الدولي في مجاالت التعليم العالي "وأضاف 

والطاقة وإدارة األراضي والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، كما تضيف مشاريع جديدة 
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بةً لالحتياجات التي تم تحديدها مع الفلسطينيين، وسوف يواصل البنك الدولي أيضاً توفير دعم استجا
  ".الميزانية الذي يستهدف تدعيم المالية العامة وإدارة الشؤون المالية الحكومية

 وكما كان الحال في السابق، سيستمر دعم البنك الدولي للبلديات والمنظمات غير الحكومية، حيث" وتابع
لعب ذلك دوراً أساسياً في مساعدة هذه المنظمات المهمة القريبة من المجتمعات المحلية على تدعيم 

وتعزز اإلستراتيجية الجديدة وجود قوة عمل قادرة، . القدرات المؤسسية لعملية تقديم الخدمات وتحسينها
لالنتقال من مرحلة وتستحدث مشاريع جديدة لدعم تنشيط القطاع الخاص وتهيئة الشباب الفلسطيني 

  ".الدراسة إلى سوق العمل
تم إعداد اإلستراتيجية المؤقتة باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع " وأشار البنك الدولي الى انه

البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، التي تعتزم في إطارها القيام بدور أكبر في تعبئة استثمارات 
الغربية وقطاع غزة، السيما من المستثمرين الخليجيين، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص في الضفة 

  ".تقديم الخدمات االستشارية المكملة
وباإلضافة إلى دعم الميزانية واستثمارات المشاريع، ساعدت المنتجات المعرفية للبنك الدولي في "وقال 

ت التحديات الرئيسية التي تواجه بناء تحديد جدول األعمال الخاص بالمساعدات اإلنمائية العامة وأبرز
الدولة الفلسطينية، وسوف يصدر قريباً تقييم لمصادر النمو واألوضاع االقتصادية، ويجري حالياً إعداد 
مبادرة من شأنها تحديد نطاق آفاق األعمال والفرص الواعدة المدرة للدخل في مجال التكنولوجيا 

 وبالروح نفسها، ستدعم اإلستراتيجية الجديدة تنمية المعارف الرقمية، خاصة بالنسبة للنساء والشباب،
  ".التي تم تصميمها كي تتالءم مع احتياجات الفلسطينيين

وسوف يستمر البنك الدولي في دعم بناء قدرات المؤسسات االقتصادية والتنظيمية الرائدة مثل "وأضاف 
ة، وهيئة التقاعد الفلسطينية، وسلطة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطيني

 ".األراضي الفلسطينية، وسوف يشارك في إصالح نظم المدفوعات الوطنية
 7/4/2012األيام، رام اهللا، 

  
 بالعالم لتحريك الناس تجاه الفلسطينيين' دموع غزة'عرضت فيلم : المخرجة النرويجية لوكيبرغ .37

في العالم ' دموع غزة'لوكيبرغ إنها عرضت فيلم  قالت المخرجة النرويجية فيبكي :توكاال-بيروت
  .ليعرف الرأي العام ما هي الحقيقة، ولتحريك الناس تجاه الفلسطينيين

خالل زيارتها، اليوم الجمعة، يرافقها المنتج  أدلت بها المخرجة لوكيبرغصحفية جاء ذلك في تصريحات 
 صبرا وشاتيال قرب بيروت، والتجول تيرية كريستيانسن على رأس وفد نرويجي، مقبرة شهداء مجزرة

واستعرضت  .في أحياء وأزقة مخيم شاتيال واالطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان
المخرجة النرويجية خالل جولتها داخل أحياء شاتيال، أبرز محطات عملها والقيمة الفنية والوطنية لفيلم 

  .مسرح المدينة في بيروتالذي عرض اليوم الجمعة في صالة ' دموع غزة'
في العالم ليعرف الرأي العام ما هي الحقيقة، لقد أردت أن ' دموع غزة'لقد عرضنا فيلم ': وأضافت

 .'أعرض الفيلم في أنحاء العالم ألحرك الناس تجاه الفلسطينيين
  7/4/2012وكالة سما االخبارية، 
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 افريقيا فترة النظام العنصريمعاناة الفلسطينيين تشبه معاناة شعب جنوب : ناعوم تيتو .38
 المناضل ضد النظام العنصري في جنوب ، ابنة الزعيم ديزمون تيتو،قالت ناعوم تيتو:  بيت لحم

افريقيا، ان ما شاهدته من معاناة فلسطينية يشبه ما عاناه شعبها من عنصرية خالل حكم نظام الفصل 
  .العنصري في القرن الماضي
 وحلت ضيفة ،رت مدينة بيت لحم بالتنسيق مع القنصلية االميركية بالقدسواوضحت تيتو االبنة التي زا

على مؤسسة هولي الند ترست وكلية الكتاب المقدس، انها تزور فلسطين للحديث عن تجربتها الشخصية 
  .بشكل خاص وتجربة شعبها بشكل عام في جنوب افريقيا لتبادل التجارب والخبرات

ت لتجارب الناس وشاهدت ما يعانيه الفلسطينيون، موضحة انه يشبه واضافت تيتو االبنة انها استمع
معاناة شعب جنوب افريقيا خصوصا فيما يتعلق بالفصل العنصري من حيث اين وكيف يتحرك الناس 

  .وعلى اي اسس وضوابط
  7/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عن نواب التشريعي باإلفراج الفوري"إسرائيل"االتحاد البرلماني الدولي يطالب  .39

طالب المجلس الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي وبإجماع أعضائه باإلفراج الفوري عن :  اوغندا-كمباال
نواب المجلس التشريعي الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها والتوقف عن سياسة االعتقال اإلداري بحقهم، 

  .دا في اوغن5/4/2012وذلك في قرار اتخذه الخميس الموافق 
وعبر المجلس الحاكم في قراره عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في 

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات
وأكد قرار المجلس الحاكم أن اختطاف النائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق 

سطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرا المحاكمة التي خضعا لها غير مستوفية الفل
العهد الدولي “لشروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في 

  !المدنية والسياسية، ولذلك لم يثبت أنه مذنب” الخاص بالحقوق
أيضا الى اإلفراج عن كل النواب المحتجزين لدى إسرائيل فورا، وفي الوقت نفسه طالب ودعا القرار 

القرار إسرائيل بضرورة تحسين ظروف احتجازهم، وخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي 
  .وسعدات بزيارتهما، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة

7/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،   
 

   في ترشيح الشاطر للرئاسة "اإلخوان" يقوله ما لن .40
، لدينا مشروع اقتصادي وسياسي واجتماعي متكامل للنهوض "اإلخوان المسلمين"نحن : جمال خاشقجي

بمصر، بل أوسع من مصر، ولكننا لن نتحدث كثيراً في ذلك اآلن للمصلحة العامة، وإيماناً منا بمرحلية 
جانساً، يكمل بعضه البعض، وبالتالي نفضل أن يقود هذا المشروع العمل، مشروع كهذا يحتاج فريقاً مت

قيادات من الجماعة إن أمكن، فبعدما استقرت رئاسة البرلمان لنا، وضمنا أن يكون رئيس الوزراء 
، قررنا ترشيح أحدنا، بل أقوى رجالنا لرئاسة مصر، ليدير هذا الثالثي مشروع النهضة الذي "إخوانياً"

. و قرن من الزمان، والذي نؤمن بأن الخير، كل الخير فيه لمصر والعرب واإلسالمدعونا له منذ نح
ندرك أن االنتخابات حقيقية، ال يمكن طبخها مثلما كان يفعل الرؤساء السابقون منذ زمن عبدالناصر، 
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 إن وبالتالي إن لم نحسن التخطيط والتدبير، فقد تحمل ريحها لنا رئيساً ال نستطيع العمل معه، خصوصاً
كان متديناً يجيد مخاطبة قاعدتنا االنتخابية، مثل حازم صالح أبو إسماعيل، الذي لن يدين لنا نظاماً 

بالطبع لن يتحدث . بالسمع والطاعة، ذلك أنه ليس عضواً في الجماعة، وإن ترشح باسمها في السابق
فعهم لنكث تعهدهم بأن لن  بصراحة كهذه، وإنما هو حديث متخيل، ولكن هذا في الغالب ما د"اإلخوان"

يسعوا للرئاسة، يومها قبل نحو عام من اآلن، لم يخطر في حسابهم أن محامياً وداعية وخطيباً مفوهاً 
محسوباً عليهم يصبح المرشح األقوى لرئاسة الجمهورية بعد عمرو موسى، الذي ال يزال يتصدر كل 

عادة ضد عمرو موسى في حال فشل كليهما في ولو نجح أبو إسماعيل أن يدخل جولة إ. استفتاءات الرأي
 فسيفوز بالرئاسة بأصوات السلفيين، بل حتى - وهذا وارد بقوة -الحصول على غالبية األصوات 

  . "اإلخوان"بأصوات بعض 
 من جهتهم سيجدون حرجاً هائالً إن وجهوا أتباعهم بالتصويت للمرشح الليبرالي عمرو موسى، "اإلخوان"

.  ما اقتصرت الخيارات عليه وعلى أبو إسماعيل، إنها السياسة المتوحشة الحقيقيةالذي يفضلونه إذا
 النهضوي سيكون براغماتياً إلى حد كبير، ويحتاجون براغماتياً مثلهم إلدارة عالقة "اإلخوان"مشروع 

رو موسى بالتأكيد عم. الدولة التي سيقودونها مع صندوق النقد أو مع الواليات المتحدة على سبيل المثال
سيفهمهم أفضل، ويكون مفاوضاً أفضل من أبو إسماعيل الشعبوي والمثالي، الذي لو اختلف مع رئيس 

ومن يتق : ( حول شروط قرض ببضعة باليين، لحاجج رئيس الوزراء بقوله تعالى"اإلخواني"الوزراء 
على فضيلة الشيخ  "إخواني"كيف يرد رئيس وزراء ). اهللا يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب

الرئيس أبو إسماعيل، وهو يفحمه برد بليغ موجز كهذا؟ الرئيس عمرو موسى لن يستخدم آية كهذه 
 تبدو الصورة بسيطة، "اإلخوان"من خارج .  يجب أن نفكر بعقلهم ومنطقهم"اإلخوان"لكي نفهم . بالتأكيد

 "إخواني" أن يترشح "اإلخوان"ا يرفض لكي نفهم لماذ. يسهل الفرز على أساسها، ولكنها معقدة من الداخل
. سابق مثل عبدالمنعم أبو الفتوح أو داعية محسوب عليهم مثل أبو اسماعيل، يجب أن نرى ذلك بعينهم

، فمن غير السمع "اإلخوان"في حال أبو الفتوح حصل انتهاك خطر لمبدأ السمع والطاعة ال يتسامح فيه 
ماعة، أما في حال أبو إسماعيل، فال يوجد لديه التزام بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، ال تكون الج

لنرجع . والطاعة، ولذلك ال يضمنونه رئيساً قد يرفض مرجعية الجماعة، وفي الوقت نفسه يتحدث بلغتها
الحل " في مصر والعالم العربي تمثيل "اإلخوان"، احتكر 67إلى الوراء بضعة عقود قبيل نكسة 

، فتعاونوا معها وتحديداً مع مليكها الراحل "الحل اإلسالمي "مملكة التي كانت هي باستثناء ال"اإلسالمي
 ومجيء أنور السادات رئيساً لمصر، 70بعد هزيمة عبدالناصر، ثم وفاته العام . فيصل بن عبدالعزيز

، في ، وصعود اإلسالم السياسي من جديد"العودة إلى اهللا"اجتمعت تبعات الهزيمة والمصلحة السياسية في 
البديل األول .  بدائل أخرى اخترقت احتكارهم لإلسالم السياسي"اإلخوان"تلك المرحلة دخلت على خط 

كان برضاهم، إذ كانوا في وضع قلق، أنهكتهم المعتقالت، ولم يطمئنوا على صدق التحوالت، فشجعوا 
الشيخين عبدالحميد ظهور خطباء ودعاة قريبين من خطهم، ولكن ال يتحدثون باسمهم، مثل المرحومين 

كشك ومحمد المحالوي، لقد كان ألشرطتهما دور كبير في نشر الدعوة اإلسالمية شعبياً في مصر 
 التي نشطت "الجماعة اإلسالمية"، فنجيا من مالحقة األمن، حتى "اإلخوان"وخارجها، ولكن لم يكونا من 

، وإن استقلت الحقاً وتميزت بخط "واناإلخ"في الجامعات المصرية لم تكن في سنواتها األولى بعيدة عن 
البديل الثاني من صنعهم، فمع الحصار األمني عليهم في زمن الرئيس السابق مبارك، . سلفي صريح

شجعوا بدائل لهم على التواصل مع الشباب، أبرزهم الداعية عمرو خالد، الذي أثر في جيل الشباب من 



  

  

 
 

  

            25ص                                     2464:            العدد    7/4/2012 السبت :التاريخ

شئة في التسعينات الماضية، قليل من يعرف أن الثالثة الذين أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا النا
 "مروا" الذي له الفضل األساسي في تفجير الثورة والتخطيط لها "كلنا خالد سعيد"أشرفوا على موقع 

البديل األخير كان . ، بما في ذلك مؤسسه والشخصية البارزة في الثورة وائل غنيم"إخوانية"بأنشطة 
، ويريد أن يكون بديالً حقيقياً لهم، وهو التيار السلفي في أنماطه الثالثة، الموالي مضاداً لهم، مناكفاً

للحكومات، والجهادي المحارب لها، والسياسي، لم يكن هذا في مصر وحدها، وإنما في كل العالم 
لهذا  إال ويتشكل نشاط سلفي مواز وعاكس، "إخواني"منذ أوائل الثمانينات لم يكن هناك نشاط . العربي

 يزعمان بتمسكن –كانت وال تزال بين التيارين حرب باردة، لم يكتب تاريخها أحد بعد ألن الطرفين 
 أنهما إخوة وإن اختلفت اجتهاداتهم، فال يرغبون في حديث ال يستفيد منه سوى أعداء -مصطنع 
 والسياسي "األمني" الذين عرفوا وتمرسوا على مواجهة الحاكم "اإلخوان" تقلق "العقدة"هذه ! اإلسالم

الليبرالي، حيث خطوط التمايز والتماس واضحة جلية، ولكن السلف مشكلة، فهم يتحدثون بخطابهم أو 
بعض خطابهم، ويتداخلون معهم، ويتخاطفون أبناء بعضهم البعض، ويتشاركون في األهداف نفسها في 

 كغيرهم من المصريين "إلخوانا"لقد فوجئ . مداها الطويل، ولكن ال يدينون لهم ال بسمع وال بطاعة
بالنسبة العالية، التي حصل عليها السلفيون في االنتخابات، مراكز سبرهم تقول إن نجاح السلف كان 

، "اإلسالم هو الحل" القديم "اإلخوان"أقوى في الدوائر الشعبية البسيطة، كأنهم استجابوا متأخرين لشعار 
 نصف أصوات المصريين، والخسارة الهائلة للتيارات هذه الحقيقة إضافة إلى أن فوزهم هم بحوالى

 مفادها بأن الشعب المصري يريد اإلسالم حالً، ما يفسر "اإلخوان"الليبرالية والحديثة أرسلت رسالة الى 
بغض النظر (تحولهم عن وعدهم بعدم احتكار السلطة إلى تفسير التصويت الهائل لهم بأنه بيعة لإلسالم 

مشكلتهم مع السلفيين أنهم ال يستطيعون أن . وعليهم استالم كل مفاصل السلطة) "نياًإخوا"سلفياً كان أم 
 فيهم، إذا ما غيروا شروط اللعبة السياسية، خصوصاً أن الديموقراطية تفرض عليهم احترام "يشخطوا"

 إذا لم "طرقةالرغبات الشعبية العاطفية التي يحفزها باقتدار السلفيون، فتكون عليهم كنظرية األواني المست
لذلك كان من الضروري أن نقدم رجالً قوياً ". تتقدم سيتقدم غيرك، وإذا لم ترفع السقف سيرفعه غيرك

لحكم مصر من أبناء الجماعة هو خيرت الشاطر، فنحن نريد أن نحكم مصر للنهوض بها من خالل 
هم متفلتين، يحرجوننا مشروعنا المتكامل، ولكن قبل أن نحكم مصر يجب أن نحكم السلفيين وال نترك

تارة، ويفرضون علينا معارك ال نريدها تارة أخرى، إلى أن يأتي وقت، ينضم إلينا بعضهم فيدخلون في 
منظومة السمع والطاعة، ويمل بعضهم اآلخر فيعودون للدعوة والمساجد، وتبقى قلة متشددة مناكفة منهم 

، على "اإلخوان المسلمين"ا ما لن يقوله أحد من هذ... "نحتملها ضمن قواعد لعبة الديموقراطية الممتعة
  .األقل عالنية

 07/04/2012، الحياة، لندن
  

  يهود العراق .41
  "أبو مازن "محمود عباس

 كانت االذاعة االسرائيلية تبث برنامجا للمذيع االسرائيلي زكي 1979ذات يوم من أيام صيف عام 
استضافة المذيع ألحد الشخصيات االجتماعية او ويقوم هذا البرنامج على " علي ذوقي " المختار اسمه 

" االدبية أو الثقافية العربية واليهودية، وفي ذلك اليوم كان اللقاء مع شاعر يهودي من اصل عراقي اسمه 
واسمه االصلي ابراهيم عوض، بدأ الحديث عن الشعر العربي القديم والحديث عن ابرز " ابراهام عوبديا 
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دامى، ثم انتقل المذيع ليسأل الشاعر ابراهيم عن بداياته الشعرية وكيف تمكن الشعراء المعاصرين والق
كنت طالباً في اإلعدادية في البصرة ، والحظ استاذي انني اتمتع بملكة : من تقوية ملكته الشعرية فقال

 الهيئة شعرية ، وكان هذا االستاذ مسيحيا من فلسطين وهو احد اعضاء البعثة التعليمية التي كانت ترسلها
العربية العليا الى بعض البالد العربية مثل العراق والكويت والبحرين وعمان للتدريس مجانا وعلى 

حتى أتمكن من اللغة العربية ان احفظ القرآن ، " حنا " حساب الهيئة ، لقد نصحني استاذي المسيحي 
 وارسلت نسخة اهداء 1948وحفظته فعال وبدأت الشعر الى أن اصدرت في بغداد اول ديوان في عام 

الى استاذي في القدس اعترافا مني بفضله علي ، ولسوء الحظ فان النسخة لم تصله ألن الحرب كانت قد 
اندلعت وهاجر استاذي الى االردن في نفس الوقت الذي هاجرت انا فيه من العراق الى فلسطين بحجة 

  .وانتهى البرنامج .جمع شمل العائالت اليهودية
النظر في هذا الحديث هو االشارة الى جملة قضايا خاصة اولها ان الهيئة العربية العليا على ان ما يلفت 

الرغم من كل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البالد الفلسطينية ، وخاصة مقارعة االستعمار 
ربية ، وثانيها ان البريطاني واالستيطان الصهيوني ، كانت ترسل البعثات التعليمية المجانية الى البالد الع

الوفاق والوئام الذي كان يعيش الناس في ظالله في البالد العربية على اختالف اديانهم وطوائفهم وصل 
الى حد ان استاذا مسيحيا ينصح طالبا يهوديا ان يحفظ القرآن الكريم ، دون ان يشعر أي منهما بأي 

رائيلي عن الوضع الذي وصل إليه استاذه حرج ، وثالثها نبرة المرارة التي تحدث فيها الشاعر االس
عندما رحل من القدس بسبب الحرب وما وصل إليه هو نفسه عندما اجبر على الرحيل من العراق 

  .موطنه وموطن ابائه واجداده الى فلسطين تحت حجة جمع العائالت 
بل أن هجرته ان تعبيره هذا ينفي بشكل قاطع أي دافع صهيوني او عقائدي وراء هجرته الى فلسطين 

إليها كانت قهرية وقسرية استهدفت اقتالعه من جذوره رغم انفه ، ذلك هو حال كل اليهود الذين نقلوا 
من العراق الى فلسطين نتيجة تواطؤ ثالثي صهيوني بريطاني ، عراقي ولم يعد خافيا الدور الذي لعبه 

 قلوب اليهود فامعنوا بهم قتال وارهابا ديفيد بن غوريون عندما ارسل مبعوثيه الى هناك اللقاء الرعب في
  .وتنكيال ، ثم ترك لالعالم دور اشاعة ان العرب المتطرفين كانوا وراء هذه االفعال البشعة 

وال زالت بعض جماهير اليهود تذكر دور الوزير في وزارة الليكود مردخاي بن فورات وشلومو هليل 
نظيم السري الصهيوني ونظما بنفسيهما سلسلة عمليات وزير الشرطة في حكومة المعراخ اللذين قادا الت

القاء القنابل على البيوت والمقاهي والمتاجر والكنس اليهودية ، وال زالت جماهير اليهود تذكر الدعوى 
التي اقامها احد افراد هذه العصابات الذي فقد ساقه في احدى هذه العمليات ضد ديفيد بن غوريون ، 

  .بسبب تكليفه شخصيا بهذه العملية وقد اصبح مصابا بعاهة مستديمة يطالبه بالعطل والضرر 
في البداية لم تكن الحركة الصهيونية تريد هجرة يهود البالد العربية الى فلسطين ألنها كانت تطمح ان 

اال أنها كانت تطالبهم فقط بالدعم السياسي . تبني دولة يهودية اشكنازية ذات طابع غربي او اوروبي 
ال نريد ذهب امريكا فقط وانما نريد ذهب "  واالعالمي ، ومن هنا كان شعار الحركة الصهيونية المالي

واحتالل قوات الجيش " الدولة " اال ان األمر اختلف بعد قيام " صهيون" المغرب والعراق لنبني دولة 
هيونية في عدم االسرائيلي لمساحات شاسعة ، اكثر مما اقره قرار التقسيم والخيبة التي اصابت الص

وصول اعداد كبيرة من يهود اوروبا الى اسرائيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وكان املهم ان 
هؤالء اليهود البد ان يرحلوا اليها نتيجة لما القوه من عذاب واضطهاد وقمع على ايدي النازيين 

  .والفاشيين 
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لصهيونية الى الجاليات اليهودية في العراق واليمن ولذلك كان البد مما ليس منه بد ، فاتجهت الحركة ا
وبما أن هذه الجاليات لم يكن لديها الدافع لذلك ، ولم . وشمال افريقيا ومصر وسورية تحثها على الهجرة 

يكن هناك سبب يحثها على ذلك ، اذ كانت جميع هذه الجاليات تنعم بمستوى معيشة الئق وبحقوق مدنية 
ففي العراق مثال وبعد اعالن دستور عام . اليهود في اوروبا على مدى قرون طويلةوسياسية لم يحلم بها 

وتجدد انتخابه في " مجلس المبعوثان "  انتخب اليهودي العراقي ساسون حزقيال عضوا في 1908
 1921دورات المجلس جميعها حتى قيام الحرب العالمية األولى ، كما عين اول وزير للمالية سنة 

 هذا المنصب عدة دورات متتالية ، بل أن قانون المجلس التاسيسي العراقي الصادر عام واستمر يشغل
 قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على أن يكون من بين اعضائه يهوديان من يهود بغداد 1922

قم وواحد من كل من الموصل والبصرة وكركوك ، ونصت المادة التاسعة من قانون انتخاب النواب ر
 على أن يمثل اليهود ثالث نواب في قضاء مركز بغداد ونائبان في قضاء مركز 1946احد عشر لعام 

  .لواء البصرة ونائب في لواء الموصل الى جانب من يمثلهم في مجلس األعيان 
لذلك كان من الصعب بل من المستحيل اقناع هذه الجالية بضرورة الرحيل ، فالتجأت الحركة الصهيونية 

العنف والتآمر مع بعض السلطات المحلية والقوى األجنبية التي كانت في ذلك الوقت تتحكم بمقاليد الى 
البالد ، وكانت صاحبة مصلحة سياسية في تهجير هذه الجاليات لبناء الدولة اليهودية بامدادها بالقوى 

لى فراغ هائل وحاجة البشرية الالزمة ، يضاف الى ذلك كله ان تهجير عرب فلسطين من بالدهم ، ادى ا
  .ماسة الى قوى بشرية تقوم باألعمال التي يأنف يهود اوروبا ذوو الياقات البيضاء ان يقوموا بها 

كل هذه األسباب دعت الى العمل على تهجير يهود البالد العربية ، ومنهم يهود العراق ، وهنا يعترف 
 7/1952 /11ادرة في نيويورك بتاريخ الناطقة باليديشية والص" كمفر " ديفيد بن غوريون لصحيفة 

انني ال أخجل من االعتراف بأنني لو كنت املك ليس فقط االرادة ، بل القوة ايضا ، النتقيت " بقوله 
مجموعة من الشباب األقوياء واألذكياء والمتفانين والمخلصين الفكارنا والمشتعلين بالرغبة ، للمساهمة 

سلتهم الى البلدان التي بالغ فيها اليهود بالقناعة االثمة ، وستكون في عودة اليهود الى اسرائيل ، والر
مهمة هؤالء الشباب ان يتنكروا بصفة اناس غير يهود ويرفعوا شعارات معاداة للسامية فانني استطيع ان 
اضمن انه من ناحية تدفق المهاجرين الى اسرائيل من هذه البلدان سوف تكون النتائج اكبر بعشرات 

لقد حاول " رات من النتائج التي يحققها االف المبعوثين الذين يبشرون بمواعظ عديمة الجدوى آالف الم
وهو في الواقع قد نفذ ما تمنى عندما ارسل . بن غوريون ان يعبر عن التمنيات ولكنه اخفى األفعال 

ات األلوف من مبعوثيه للعراق والمغرب ليقتلع اليهود من هناك بالقوة والقتل ، حتى تمكن من جلب مئ
  .اليهود الذين عاشوا في هذه البالد قرونا طويلة 

" الخروج من العراق "  في القدس تحت عنوان 1972في كتاب صدر عن دار النشر السفاردية عام 
لمؤلفه اسحاق بار موشيه مدير اإلذاعة االسرائيلية ، وصف فيه حالة اليهود العراقيين عند وصولهم الى 

 التى ال قوها ، والتمزق النفسي والعائلي الذين عانوا منه والالمباالة التي جوبهوا بها اسرائيل والمعاناة
واإلحتقار الذي كان سمة كل من استقبلهم هناك ، فيقول كنت اتجول بين القادمين كلما سنحت لي 

مرتين الفرصة وابحث عن معارفي وأهلي واصدقائي ، لقد تحول الجميع الى أعزاء قوم ذلوا واستبيحوا 
مرة بيد حكومة العراق ومرة بيد حكومة اسرائيل التي لم تدرك خطورة ما قامت به تجاه طائفة يهودية 

  .من اعرق وأعظم الطوائف بالعالم 
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لقد تعرضنا في اسرائيل لحرب حضارية سافرة ، كان الجهل يخيم على عقل كل من قابلناه ، كان " 
لتي شعرنا بها ونحن نتجول كأشباح فنرصد األعمال ونبحث عن الجهل بنا وبماهيتنا هو االهانة الكبرى ا

" أمكنة سكن مالئمة او نقضي اوقاتنا في معسكرات االستقبال او فيما يسمى بالمعابر التي اخذنا نسميها 
  .وظهرت للجميع مخاطر من نوع لم يحلموا به ولم يفكروا بامكانية وجوده اصال " المقابر 

طار هو خطر انهدام وحدة العائلة ، فقد اضطر األباء الى االعتماد على األبناء كان أعظم وأشنع هذه األخ
تفرقت العائالت ايدي سبأ ، الشباب . البالغين وخرجت النساء الى العمل القاسي وأصبح للمسافات قيمتها 

 هبط الى فإنه اما. مجندون ، البنات واألوالد يعملون كل على مسافة من البيت او التخشيبة واما األب 
األرض يعمل فيها بالفأس بعد ان خسر تجارته ونسي مهنته القديمة واما اقعده الهول والمرض عن ذلك 

  " .فاكتفى من الغنيمة بمساعدات األبناء
لقد اصبح القادمون مهاجرين مشتتين حقا وقد قدموا خاليي الوفاض من كل شيء وظهر لنا في تلك " 

كن ينتظر ان نأتي اال هكذا ، واننا بالنسبة للجميع يجب ان نأتي هكذا ، األيام ان أحدا في اسرائيل لم ي
كنا نتذكر مؤسساتنا العظيمة وآثارنا المجيدة في العراق ونحن نتبادل نظرات خرساء ، وعندما كنا نتقدم 
نحو الوسط االسرائيلي الثابت االركان بحكم كونه قد وصل قبلنا وضرب جناحيه قبلنا فقد كنا نتبادل 

  ".نظرات نكراء لم يكن أحد طرفيها يفهم الطرف اآلخر 
ان اعجب ما صعب علينا هضمه هو ان البالد التي قدمنا اليها لم تكن تعرفنا مثلما كنا نحن نعرف "

انفسنا وتاريخنا ، وقد تعزز لدينا االعتقاد وبمرور الزمن بأن الجهل لم يكن جهالً وانما تجاهالً مقصوداً 
العناها عن يهود اوروبا الشرقية ، كنا نحمل على االعتقاد ان هؤالء فقط هم يهود ، وفي كل دراسة ط

العالم وال مكان بينهم لليهود والمعروفي األصل والفروع والقادمين من الشرق ، كان مؤلما ومهيبا معا 
مائنا وشعرائنا ان تخلو الكتب المدرسية من تاريخنا ومن ثقافتنا ومن اسماء كتبانا ومثقفينا وحاخامينا وعل

ووجهائنا ، نحن الذين انتجنا في القرن األخير فقط طائفة من أحسن كتاب العراق وقضاتها ومفكريها ، 
  " .كنا نستجدي هنا اعتراف البالد بنا فشعرنا اننا كاأليتام على مأدبة اللئام 

عراق كيهود ووصلنا نتذكر بحزن ان حكام العراق انذاك كانوا يصفوننا بأننا يهود ، وقد تركنا ال" 
اسرائيل كعراقيين ، المنظر مأسوي ومضحك في الوقت نفسه ، فقد ساعدنا حكام العراق على تثبيت 
هويتنا ، وها هم اليوم أبناء ديننا وجلدتنا يساعدوننا مرة اخرى على تأكيد وتثبيت عراقيتنا ، كان الشعور 

  .ر موشيه انتهى حديث اسحاق با .مؤلما ومثيراً للحزن في آن معاً
بعد نصف قرن هل تغير شعور اليهود العراقيين وهل تغيرت اوضاعهم وهل تغيرت النظرة اليهم ؟ ال 

  .نعتقد 
  6/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  جسور مع األميركان .42

  نقوال ناصر
سمير عوض تراجع الرئيس محمود عباس عن مواصلة . فسر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت د

ه النتزاع اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين وبعضويتها فيها، ولجوئه إلى ما وصفه أحدهم في جهود
مع رئيس وزراء دولة االحتالل " معركة الرسائل"العبرية األربعاء الماضي ب" الجروزلم بوست"
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 تايمز ، كما نسبت فايننشال"لم يرد حرق جسوره مع األميركان"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه 
  .البريطانية إلى عوض القول في الرابع من الشهر الجاري

عباس باتجاه األمم المتحدة " حملة"وكانت الصحيفة البريطانية قد اقتبست من دبلوماسي غربي قوله إن 
لم يحاول عباس االنضمام إلى أي وكالة " اليونسكو"، موضحة أنه باستثناء منظمة "فقدت زخمها تماما"

للمنظمة " التأييد الساحق في الجمعية العامة"بالرغم من "ت األمم المتحدة، والحظت أنه أخرى من وكاال
، فإن عباس ال "فيها " دولة مراقبة"األممية لرفع مستوى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع 

ميركان الذين األ" ضغوط "يزال يستنكف عن استثمار ذاك التأييد، وأرجعت الفايننشال تايمز السبب إلى 
  .معهم" حرق الجسور"ال يريد عباس 

في رام اهللا منذ أسابيع أنها " القيادة الفلسطينية"التي تعلن " الرسالة"وفي هذا السياق فقط يمكن تفسير 
  .قررت إرسالها إلى نتنياهو، ليعلن األخير بدوره أنه سوف يرد عليها برسالة جوابية

 أي استهجان لحصول صحيفة هآرتس العبرية على ما وبغض النظر عن مضمون الرسالتين، وعن
ادعت أنه نص رسالة عباس ونشرها لها الخميس الماضي دون كل وسائل اإلعالم الفلسطينية أو حتى 
العربية أو الدولية، وقبل تسليمها إلى نتنياهو، فإن الرسالة قد تحولت عمليا إلى ذريعة الستئناف 

  . دولة االحتالل، وعلى مستوى رفيعاالتصاالت والمفاوضات المباشرة مع
لقد تحولت رسالة عباس إلى ذريعة لالتصال والتفاوض المباشر، أوال مع حكومة االحتالل على مضمون 

لم يعلن عنها بين كبير " سرية"رسالة عباس، وطريقة تسليمها، وموعده، مما اقتضى عقد اجتماعات 
 مساعد نتنياهو في القدس المحتلة، وثانيا إلى صائب عريقات وبين اسحق مولخو. مفاوضي المنظمة د

تفاوض مع األميركان وغيرهم حول مضمونها، حيث قالت تقارير إعالمية إن الضغط األميركي قاد إلى 
لغتها ولهجتها وإلى إسقاط ما تردد في السابق عن تهديد فيها بحل سلطة الحكم الذاتي اإلداري " تخفيف"

في رام اهللا مؤخرا القول إنها لم تعد لها أي سلطة، ليتم االتفاق أخيرا على الفلسطيني التي كررت القيادة 
عن " تمنع"استعداد نتنياهو لتسلمها بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي أواسط الشهر الجاري، بعد أن 

لرد واستعداده ل) 3/3/2012مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح التي يقودها عباس في (تسلمها طويال 
  .عليها برسالة جوابية بعد تسلمها

ومما يؤكد استغالل موضوع الرسالة كمعبر الستئناف االتصال والتفاوض المباشر مع دولة االحتالل 
الوفد الرفيع المستوى الذي قررت القيادة انتدابه لحمل رسالة يمكن إعالنها أو إرسالها عبر وسطاء 

ريد المسجل، فانتداب وفد يضم أمين سر اللجنة التنفيذية دوليين أو عرب، أو يمكن حتى إرسالها بالب
سالم فياض رئيس وزراء السلطة في رام . للمنظمة ياسر عبد ربه وكبير المفاوضين عريقات برئاسة د

اهللا لحمل هذه الرسالة ال يوجد أي مسوغ أو تفسير له سوى وجود قرار بالرضوخ للضغوط األميركية 
إذا وافق "وكان عباس قد أعلن بالقاهرة االثنين الماضي أنه . ات المباشرةبالتمهيد الستئناف المفاوض

  ".نحن مستعدون تماما للعودة للمفاوضات) نتنياهو على رسالته(
والمفارقة أن المتحدث باسم نتنياهو أعلن بأن رسالة رئيسه سوف ينقلها إلى عباس مساعده مولخو، دون 

  .قل رسالة عباس إليه، لمعاملته بالمثل في األقلأن يقود هذا اإلعالن إلى خفض مستوى نا
وتوجد عدة مؤشرات تؤكد بأن الهدف هو استئناف المفاوضات وليس نقل رسالة ال جديد فيها، أولها أن 

سوف تجتمع في ) الواليات واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي(اللجنة الرباعية الدولية 
شر من الشهر الجاري لبحث سبل استئناف المفاوضات الثنائية، وثانيها أن الواليات المتحدة في الحادي ع
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توني بلير كان في سلسلة اجتماعات لهذا الغرض مع فياض ونتنياهو منذ أوائل نيسان " الرباعية"مبعوث 
أبريل الحالي، وثالثها أن ديفيد هيل خليفة المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل اجتمع بدوره مع / 
اض األربعاء الماضي للغرض ذاته ثم سلمه الرئيس عباس نسخة من رسالته إلى نتنياهو لينقلها إلى في
  .، حسب تقارير األنباء"الرباعية"

في التاسع من الشهر الماضي قال وزير خارجية السلطة برام اهللا لألسوشيتدبرس إن الرئيس األميركي 
أي (أبلغونا " ساكنا خالل السنة االنتخابية األميركية وباراك أوباما طلب من الفلسطينيين أن ال يحركوا

وقال الباحث في . أن أوباما سوف يدفع بقوة للتفاوض على دولة فلسطينية إذا أعيد انتخابه)" األميركيين
منع "مجلس العالقات الخارجية بواشنطن العاصمة روبرت دانين إن ما يركز أوباما عليه اآلن هو 

مع " حرق الجسور"ويبدو المالكي والسلطة والمنظمة حريصون على عدم ". اعاألزمات وليس حل الصر
وهذا هو على . نتيجة االنتخابات األميركية" بانتظار"األميركان ويناورون تفاوضيا في الوقت الضائع 

ة الحالية وعدم البحث الجاد عن استراتيجية بديل" معركة الرسائل"األرجح المؤشر الرابع األهم الذي يفسر 
إلى ما بعد " في الثالجة"على قاعدة الشراكة الوطنية، بقدر ما يفسر وضع المصالحة الفلسطينية 

  .االنتخابات األميركية
التي أفصح عباس عنها في مقابلة مع الوول ستريت جورنال " استراتيجية االنتظار"وهذه هي ذاتها 

في .. الكرة "بلته تلك قال عباس إن ففي مقا. 2009ديسمبر /األميركية في العشرين من كانون األول
نحن ننتظر اجتماع "، و"نحن اآلن ننتظر ماذا سيكون الموقف األميركي"، و"ملعب أميركا بصفة خاصة

العالقات بيننا وبين اإلسرائيليين مستمرة مع كل أذرع الحكومة اإلسرائيلية بال "، و"الرباعية في موسكو
، ليخلص إلى "يء الوحيد الذي ال يستمر هو المفاوضات السياسيةوالش.. واالتصاالت متواصلة.. استثناء 
وال . وكأنما كان عباس يصف الوضع الراهن، وكأنما لم تمر خمس سنوات"! أنا مستعد لالنتظار: "القول

يبدو أن صبره على األميركان سوف ينفد في أي وقت قريب، بالرغم من أن األرض تحت قدميه، 
  .تكاد تخنقه وشعبهباعترافه، تضيق عليه حتى 

وهذه االستراتيجية التي يحاول عباس ارتهان المصالحة الفلسطينية لقبول حركة حماس بها لم تعد تقنع 
حتى عضو مركزية فتح األسير مروان البرغوثي، الذي يعاقب اآلن ألنه طالب مؤخرا باستراتيجية 

  .ة متجددة للمقاومة بأشكالها كافةجديدة تتبنى برنامجا ثوريا ينهي حقبة أوسلو وينفتح على انتفاض
"  أبو مازن-بيلين "ال بل إنها استراتيجية لم تعد تقنع حتى يوسي بيلين، الشريك اإلسرائيلي في وثيقة 

األميركية مؤخرا حثه فيها " فورين بوليسي"، الذي نشر رسالة مفتوحة إلى عباس في "وثيقة جنيف"وفي 
، وحثه فيها على "الحفاظ على الوضع الراهن.. أوباما منه خطأ الموافقة على طلب .. تصحيح "على 

  ".حل السلطة الفلسطينية وإعادة اإلدارة اليومية إلى إسرائيل"
، فإن ذلك بالضبط هو ما خلص إليه عباس في رسالته "هآرتس"وإذا صح نص رسالة عباس التي نشرتها 

سوف نسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون . ".عندما أنهاها بتحذير نتنياهو من أنه إذا لم يوافق عليها 
  ".في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة) إسرائيل(الدولي حول صالحيات ومسؤوليات سلطة االحتالل 

" حرق الجسور"لكن، أال تستدعي مثل هذه الخالصة تسريع المصالحة الوطنية، التي لن تتحقق ما لم يتم 
  ، أو التعاطي "الجسور"ديدة لن ترى النور بدورها دون حرق تلك مع أميركا، كأساس الستراتيجية ج
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عليه، إن كان بديل حماس يتجاوز قدرة " الصمت"الجاد مع البديل الذي أعلنه مروان البرغوثي، بدل 
  !مفاوض منظمة التحرير على االستجابة له؟

  6/4/2012فلسطين أون الين، 
  

  تركيبة حقوقية مختلة .43
  يوسف رزقة

ترحب بقرار لويس أوكامبو المدعي العام في محكمة الجنايات بعدم اختصاص المحكمة للنظر ) إسرائيل(
. في غزة في الحرب األخيرة ، بحجة أن فلسطين ليست دولة ) إسرائيل(في جرائم حرب ارتكبتها 

  .والمحكمة تنظر في دعاوى وشكاوى الدول
 مؤهالت الدولة ، بل كانت له دولة تحت قد ال تكون فلسطين اآلن دولة ، ولكنها أرض وشعب يملك كل

المحتلة، ) إسرائيل(االنتداب، حتى احتل اإلسرائيليون أرضه وهجروا الشعب وأقاموا مكانها دولة 
فلسطين هي من أعرق الدول ال العربية فحسب ، بل في العالم ، وما كان في التاريخ دولة سيعود إلى ما 

  .م في العودة وفي الدولة كان عليه إذا ما تمسك شعب فلسطين بحقه
قد ال تكون فلسطين في اإلجراءات الشكلية كما يقول أوكامبو دولة ، غير أن جرائم الحرب وجرائم ضد 
اإلنسانية ليس لها عالقة باإلجراءات الشكلية اإلدارية ، فاإلنسان هو اإلنسان ، سواء أكان داخل دولة 

نية فوق قواعد القانون اإلجرائية ألن القوانين وضعت في قائمة ، أو داخل دولة محتلة ، والحقوق اإلنسا
  .األصل لحماية المستضعفين من البشر من عدوان األقوياء المعتدين

إن قرار محكمة الجنايات خاطئ في مضمونه ، ومناٍف لروح القانون الدولي ، وهو في الوقت نفسه 
 نفسه يغريها على تكرير جرائمها فرصة جديدة لإلفالت من العقاب ، وفي الوقت) إسرائيل(يعطي 

  .العدوانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من المناطق 
بالتعاون مع حلفائها في واشنطن وفي االتحاد األوروبي تقرير غولدستون الذي ) إسرائيل(لقد أجهضت 
) تقرير رف(لى ضد غزة ، واستحال التقرير بحكم القوة، والتوجهات العنصرية إ) إسرائيل(فصل جرائم 

، ) تقرير رف(وكما تحول تقرير غولدستون إلى . كغيره من تقارير األمم المتحدة في الشأن الفلسطيني 
، وإلى وثيقة ورقية ) تقرير رف(تحول تقرير محكمة الهاي بشأن إدانة جدار الفصل العنصري إلى 

  .يرجع إليها األكاديميون في أبحاثهم
تحكيها هذه األحداث وهذه الوقائع القانونية والقضائية ، األمر الذي يفضي ثمة خلل في المنظمة الدولية 

إلى القول بأن التركيبة الدولية لحقوق اإلنسان في العالم مختلفة وغير متوازنة ، وهي تعمل لصالح 
الرجل القوي ، والرجل األبيض، وألصحاب العيون الزرقاء، ولكن خلل التركيبة الدولية ال يعني غياب 

حين تحكم القوة العالم ال يجوز للضعيف أن يستسلم . خلل في التركيبة الذاتية الفلسطينية والعربية ال
لقانون القوة ، بل عليه أن يعمل الستعادة قوته ، ال سيما إن كانت عوامل القوة الذاتية الكامنة في الذات 

  .وفي المجتمعات موجودة بقوة ، وتحتاج إلى استنهاض 
سطيني والعربي والمسلم من عناصر القوة الذاتية ال تتوفر لإلسرائيلي وربما لغيره ، ولكن إن ما لدى الفل

غفلة الفلسطيني والعربي عن ذاته ، واستجداءه للغربي وللشرقي للوقوف إلى جانبه وحمايته أورثه هذه 
برفض ) والمحكمة وأكامب(المذلة التي تترجم نفسها في شكل مواقف وقرارات لن يكون آخرها قرار 

التي ارتكبتها في حرب رصاص مصبوب بسبب أن فلسطين ليست دولة ، ) إسرائيل(النظر في جرائم 



  

  

 
 

  

            32ص                                     2464:            العدد    7/4/2012 السبت :التاريخ

بل علينا أن ننتظر مزيدا من القرارات الخاطئة حين يعود الفلسطيني والعربي إلى نفسه يستبصرها ، 
  .لو لم تكن هناك دولةويستنقذها من الضعف والمذلة ، ستنحني لها محكمة الجنايات وتنظر في شكايتها و

  6/4/2012فلسطين أون الين، 
  

  !لنتنياهو؟» السلطة«بيلين إذ يدعو عباس لتسليم مفاتيح  .44
  عريب الرنتاوي 

وألنه كذلك، فإنه على يقين تام بأن حكومة نتنياهو ...هكذا قال الرجل نفسه...ليوسي بيلين عقٌل في رأسه
إعتماد مرجعية خط الرابع من ) 2...(وقف االستيطان) 1(: لن تقبل أبداً بالمطالب الفلسطينية األربعة

الذهاب إلى حل الدولتين مباشرة ووفق جدول ) 4...(اإلفراج عن المعتقلين واألسرى) 3...(حزيران
بيلين يبني على هذا الشيء مقتضاه، ويقترح أن يعمد ...”المراحل والمرحلية“زمني، يتخطى حكاية 

على إسرائيل ...السلطة لحكومة إسرائيل، وعدم االكتفاء بالتلويح بحلّهاالرئيس عباس إلى تسليم مفاتيح 
أن تتولى بنفسها عبء إدارة أربعة ماليين فلسطيني خارج الخط األخضر، وتوفير مختلف الخدمات 

  .عليها أن تنفق على احتاللها لألرض الفلسطينية...الصحية والتعليمية وغيرها
لرجل هو أحد أنشط مهندسي اتفاق أوسلو والمتحمسين للدفاع ولمن ال يعرف بيلين، نذكّر بأن ا

التي قيل فيها ما قيل، من مديح ” وثيقة جنيف“وهو إلى جانب ياسر عبد ربه، أحد عرابي ...عنه
لقد وصل ...”معسكر السالم”وهو أحد أبرز قادة ما كان يعرف في إسرائيل ذات يوم بـ....وهجاء

 الذي أشرف على والدته وإخراجه إلى دائرة الضوء، كان مقرراً له الرجل إلى طريق مسدود، فاإلتفاق
أن يكون انتقالياً، لمدة خمسة أعوام، فإذا به يناهز العشرين عاماً من دون أن يحقق مراميه، مستخلصاً أن 

 أما الذين يستمسكون به، وبما...”حياة هذا االتفاق المديدة، هي داللة على فشله، ال شاهداً على نجاحه“
نشأ بمقتضاه من مؤسسات أهمها السلطة ذاتها، فهم إما فلسطينيون يريدون االرتزاق على هوامش 
السلطة وتخومها أو إسرائيليون يريدون تحويله إلى ذريعة ومبرر لالستمرار في التهرب من تحمل أعباء 

  .االحتالل الذي ما زال مستمراً
قطعت “في هذا المقام، والتي كما تعلمون، ” جهيزة “بيلين هذا، بما يمثل ومن يمثل، يصلح أن يلعب دور

كالم الرجل من موقعه، يصب في ذات اإلتجاه الذي تذهب إليه أصوات فلسطينية ...”قول كل خطيب
تزداد تكاثراً وارتفاعاً، تطالب من مواقعها المختلفة، إما بحل السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها 

، متخففاً من األمن ”خدمياً/بلدياً“ها ووظائفها، لتعود إطاراً لالحتالل، أو بإعادة تعريف دور
، بعد أن ظلت ”المقاطعة”وهي أصوات بدأت تنطلق من صفوف أنصار أوسلو والسلطة و...والسياسة

  .لسنوات، حكراً على المعارضات الفلسطينية المختلفة
تقييمه للوضع الفلسطيني فالرئيس عباس شخصياً، أوجز للقادة والوزراء العرب في غير مناسبة، 

حل الدولتين يتآكل، وفرص قيام دولة فلسطينية تتراجع، واالحتالل يريد أن يجعل من سلطته، : الراهن
، ومنه شخصياً سعد حداد أو أنطوان لحد، ومن ألوف المنتسبين إلى األمن الوطني ”دويلة جنوب لبنان“

جنته المركزية المكلف ملف الشؤون المدنية أما وزيره وعضو ل...”جيش جنوب لبنان آخر“واألجهزة، 
حسين الشيخ، فقد تحدث عن استراتيجية إسرائيلية، تريد أن تجعل من السلطة الفلسطينية، وكيالً أمنياً 

، ما يعني اإلجهاز على ”اإلدارة المدنية”لإلحتالل، محذراُ من مغزى وداللة عودة االحتالل للعمل بـ
  .، إلى وكيل أمني، ومنطقة عازلة تفصل بين االحتالل والشعب الخاضع لهالسلطة وتحويلها قوالً واحداً
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في ” إسالة األدرينالين“لكنها لم تفعل ذلك، ولقد فقدت هذه الورقة أثرها في ...السلطة لوحت بحل السلطة
والسلطة قالت أن ما بعد السادس والعشرين من يناير، ليس كما ...عروق االحتالل وداعميه ورعاته

 مارس، وها نحن نشارف على عتبة السادس 26 فبراير و 26مضى الموعد المحدد، وجاء ...قبله
ما كان من قبل ظّل على حاله من بعد، وذهبت تلويحاتنا وتهديداتنا ...ال شي تغير...والعشرين من أبريل

الجد والجدية؟ فمن سيصدقنا في قادمات األيام، ومن سيأخذ تهديداتنا وأوراقنا على محمل ...أدراج الرياح
  .تذكروا معي حكاية الراعي والذئب وقطيع األغنام وسكان القرية... 

ها نحن نمضي ...”استراتيجية فلسطينية جديدة“بدالً من الذهاب من دون إبطاء إلى تنفيذ ما قيل أنه 
نتنياهو ...”اللهم هل بلّغت“الشهر تلو اآلخر، في تدبيج رسالة نوجهها لنتنياهو وحكومته، عمالً بقاعدة 

” شرعنته”يرد على رسالتنا البالغية برسائل على األرض، تبدأ بالعدوان وتتركز في توسيع االستيطان و
نُمضي الشهور في كتابة الرسالة، وإعادة كتابتها، النتقاء ...وال تنتهي بممارسة كافة أشكال اإلبتزاز

و، سوى لدقائق وسويعات، لفرض رسائله ألفاظها بعناية فائقة ومشددة، فيما ال يحتاج األمر من نتنياه
شتان ما ...على األرض، وترجمة منطوقها وحدات استيطانية وعشرات القتلى ومئات الجرحى واألسرى

  .بين الرسالتين، شتان ما خطاب الحبر وخطاب الحرب
 في نصابها” السلطة“أدعو فقط لوقفة مخلصة تضع ...لست أدعو ألخذ الحكمة من يوسي بيلين وعظاته

هل ما زالت السلطة هذه، ذخراً لمشروعنا الوطني، أم أنها استحالت عبئاً عليه، يستوجب ...الصحيح
حّل السلطة، أم التخلي عن بعض ” إعادة النظر“هل تعني ...إعادة النظر فيها وبوظائفها وأدوارها؟

ي ممارستهما، أم أن شأنان يمكن للسلطة أن تستمر ف” وزارة الخارجية”هل التنسيق األمني و...وظائفها؟
وأيهما أجدى ...، وليس الوفاء بااللتزامات”دعم الصمود“عليها أن تكتفي بتقديم الخدمات، ومن على قادة 

بالوفاء، التزامات السلطة حيال إسرائيل بموجب أوسلو، أم التزامات السلطة حيال شعبها التواق للحرية 
يال أنفسنا، نحن الذي ما زلنا ننتظر أن نرى على واالستقالل، واألهم من كل هذا وذاك، التزامنا ح

التي وعدنا بها، من دون أن نرى استراتيجية ومن دون ان نلمس أية ” االستراتيجية“األرض إرهاصات 
  .تطبيقات على األرض وفي الميدان

نوع وال اعرف إن كانت هناك أجوبة من هذا ال...لست أزعم أنني أمتلك أجوبة قاطعة على هذه األسئلة
كل ما أعرفه أن نتنياهو، برنامجاً وحكومة وائتالفاً، هم نقيض المفاوضات وااللتزامات وحل ...أصالً

كل ما أعرفه أن إسرائيل تنزاح يومياً نحو اليمين، بداللة ما حدث مؤخراً في ...الدولتين والسالم العادل
كل ما أعرفه أننا أردناها سلطة ...لكمستقبالً كذ” االختراق المنشود“كاديما، وعليه، فال أمل في حدوث 

تشكل نواة الدولة، وعندما تنقطع الطريق بين السلطة والدولة، فما حاجتنا لسلطة يراد له أن تبتلع 
وأن تسهم إسهاماً ال يقدر في تخفيض كلفة االحتالل، ومظلة الستمرار ” وكيالً أمنياً“المنظمة، وأن تكون 
  .األنشطة االستيطانية

كير بما يتعين فعله بشأن السلطة، على القيادة الفلسطينية أن تطلق حواراً وطنياً جاداً ومسؤوالً، قبل التف
حول مختلف عناوين االستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة من نضال الشعب الفلسطيني في سبيل 

بوصفها بنداً واحداً في سياق حوار كهذا، ستندرج السلطة بكل تأكيد، ...تحرره الوطني وحريته وكرامته
في سياق كهذا، يمكن النظر في عالقة السلطة بالمنظمة، بل وبمجل النظام السياسي ...من بين بنود عديدة

في سياق استراتيجي كهذا، وفيه وحده، يمكن التقرير بشأن السلطة، حالً أو بقاء أو إعادة ...الفلسطيني
  .تعريف األدوار والمهمات
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فال معنى النتخابات ...فات األزمة الفلسطينية الواحد منها بمعزل عن اآلخرال يحوز التعامل مع مل
تشريعية ورئاسية على سبيل المثال، إن كانت خالصة الحوار والبحث، أن هذه السلطة فقدت مبرر 

وال معنى للمصالحة الوطنية إن لم ترتبط بالتوفق على عناوين المرحلة المقبلة، بما فيها ...وجودها
، 67ال معنى لالعتراف بدولة فلسطينية على حدود ...ن السلطة والمنظمة والمقاومة وغيرهاالموقف م

إن كانت الدولة لن تقوم، في األفق المرئي على أقل تقدير، والمنظمة مهددة بضياع صفتها كممثل شرعي 
حة، إن كانت ال معنى لألولويات التي تقررت في حوارات القاهرة وإعالن الدو...وحيد للشعب الفلسطيني

  .الخالصة أن منظمة التحرير، ال السلطة، هي هدف اإلصالح والتغيير في عالمنا الفلسطيني والعربي
ما زال على رهاناته األولى، رغم اصطدامها بجدار ) تيار رئيس فيها على أقل تقدير(أخشى أن السلطة 

التي ” مفاوضات التقريب“ال أخشى أن هؤالء يريدون استبد....مسدود ووصولها إلى طريق غير نافذة
أخشى أن بديل المفاوضات الفاشلة، هو العودة إلى ...”الرسائل“تتسرب بشأنها أخبار عديدة، بمفاوضات 

بعض نشطائها للقاء نظرائهم على الضفة اإلسرائيلية تحت ” حنين“التي تنجح في إذكاء ” وثيقة جنيف“
أخشى أن ...ونتوقع الوصول إلى نتائج مغايرةأخشى أننا سنظل نسلك الطريق ...عناوين وصيغ شتى

نفوذ هذا التيار، قد شهد تصاعداً على خلفية عودة مناخات اإلنقسام وتراجع التفاؤل بقرب الخروج من 
  .”المجتمع الدولي”نفقه المظلم، فضالً عن ضغوط العرب واإلقليم و

القطاع ما زال محتالً من ، نسي أن )تيار غزة فيها على نحو خاص(في المقابل، أخشى أن حماس 
وأن منظومة السلطة والنفوذ واالمتيازات، قد اعمته عن رؤية الصورة ...الناحية الشرعية والقانونية

على الصحوة اإلسالمية، والربيع ” نشوته“نخشى أن يطيل هذا التيار ...الكبيرة للوضع الفلسطيني المأزوم
لمنفردة في القطاع، قد شجعه على محاولة انتزاع نخشى أن يكون استمساكه بالسلطة ا...”اإلسالمي“
في حماس، وعلى حساب وحدة الحركة والمصالحة الفلسطينية، فالشهوة للسلطة واحدة، ” القيادة المنفردة“

كل ال يتجزأ، ومن يريدها في القطاع ولو كانت على حساب الوطن، لن يردعه شيء في البحث عنها 
أليس هذا ما نواجهه اليوم ...فتيت الحركة وإضعافها وشل حركتهاداخل حماس، حتى وإن كان الثمن، ت

  .أو باألحرى منذ أن أطاحت خالفات حماس الداخلية برزنامة المصالحة وجداولها الزمنية؟
  7/4/2012الدستور، عمان، 

  
  !وال لالندماج... ال للدولتين .45

 غازي العريضي
ربي، كلّما ابتعدنا عن الشأن الفلسطيني وهمومه كلّما توسعت دائرة األحداث والتطورات في العالم الع

األولوية عندها هي للموضوع الفلسطيني، بمعنى . وحدها إسرائيل تربط بين األمرين. وشجونه وشؤونه
استغالل كل ما يجري في الداخل الفلسطيني، وفي الداخل العربي على امتداد مساحة األمة، لتحقيق 

ين ما يجري في الدول العربية، والشأن الفلسطيني، أي االهتمام وبالتالي، فإن التالزم ب. أهدافها
أما العرب فيذهبون إلى مزيد من االنقسام بين بعضهم وداخل دولهم، ويقدمون . اإلسرائيلي، تالزم ثابت

أولوية األحداث الداخلية عندهم على أي أمر آخر، ويبتعدون عن الشأن الفلسطيني متوهمين أن ذلك 
ماية وضمانة ألنظمتهم أو لمجتمعاتهم أو مصالحهم الفردية والجماعية وفي ذلك خطأ يمكن أن يشكل ح

وكأنهم بعد كل هذا . كبير، خصوصاً عندما يتجهون نحو الغرب بحثاً عن تفاهمات واتفاقات وضمانات
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العمر، وتلك التجربة الطويلة ال يدركون أن التالزم قائم ودائم وثابت وعميق بين مصالح الغرب 
  .الح إسرائيلومص

. كأنه ال يترك تأثيراً عليه. العالم العربي منشغل بأحداثه، مبتعد عن الشأن الفلسطيني واإلنشغال فيه
إسرائيل تركز اهتمامها على أولوياتها، وأولوية األولويات، أال وهي فلسطين، وتواصل المزيد من 

وبالتالي المزيد من التهجير . المستعمراتاالحتالل ألرضها، والمزيد من التوسع عليها، والمزيد من بناء 
  .للفلسطينيين، وابتزاز العرب في كل شيء

المجتمع اإلسرائيلي ال يريد التفاعل معنا في المناطق "يأتيك من الداخل فلسطينيون كثيرون يؤكدون أن 
 يعرفون عنّا المختلفة، تحاول االنفتاح عليهم، تدعوهم، وتنظم لقاءات، وتتجاوب تدرك في النهاية أنهم ال

  "!الكثير، وال يريدون أن يعرفوا، وال يريدون االختالط، ومشروع الدولة اليهودية يتقدم
 الفلسطيني عميق، حيث يكاد يكون –األخطر هو الواقع الفلسطيني األليم، الخالف الفلسطيني " :ويضيفون

حتى . سطينية أو مواطنينتراجعت أولويات الناس، سواء لدى فصائل فل. الخالف قائماً حول كل شيء
. الناس يريدون العيش. ومع ذلك هو مستمر. التنافس بين الفصائل مساحته واسعة، إمكانات تمويله ضيقة

المسيحيون ! وما يأتيهم في غزة من حكومة حماس. بشكل خاص يعيشون على رواتب السلطة في القطاع
الباقون قلة تعاني، وإسرائيل . غيرهمباعوا أرضهم أو صودرت مثل أراضي . يتراجع حضورهم كثيراً
وعلى .  يهودياً، لتبقى تحرض وتدعي أنها تواجه اإلرهاب واألصولية والتطرف–تريد الصراع إسالمياً 

األرض تتوسع، وتبني مستعمرات جديدة، تغير هوية األرض، وتمسك بقرارها، وكأنها تنعى مشروع 
  "!وصاً من توسع ومصادرة أراضٍالدولتين من خالل ما يستهدف الضفة والقدس خص

وتوقف التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، . منذ مدة، قامت موجة احتجاج على التوسع في القدس
لكن األخيرين . ألن الطرف األول تمسك بمبدأ وقف االستيطان لينطلق التفاوض كما اتفق مع األميركيين

فلسطينيين على موقفهم، واإلسرائيليين على اندفاعهم في تراجعوا، كالعادة، لمصلحة إسرائيل وتركوا ال
  .احتالل المزيد من األراضي وبناء المستعمرات

لكن . رسمت معالمها أو حدد إطارها. على تشكيل حكومة جديدة" حماس"اتفقت السلطة الفلسطينية مع 
طة ورئيسها بأن هذه في أي حكومة متهمة السل" حماس"شيئاً لم يتحقق ، وأكدت إسرائيل رفض مشاركة 

  !الشراكة تعني عدم الصدقية وااللتزام، وبالتالي تؤدي إلى وقف التفاوض
هذه هي إسرائيل، تضيق على الفلسطينيين في القدس، تبني مشاريع ضخمة لها طابع ديني وتراثي 

 وحسب! وال تمنح رخص بناء للفلسطينيين. شوارع ومدن ومراكز تراثية تحت األرض وفوقها. يهودي
 رخصة بناء في العام 20آخر إحصاءات فلسطينية، فإن بلدية القدس ال تمنح للفلسطينيين أكثر من 

ويقول جواد صيام، . وهي تهدم ما هو موجود من أبنية.  رخصة يحتاجها السكان1500الواحد من أصل 
ا زاد  بينم1967 رخصة منذ 33في حي سلوان منحوا : " مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان

 ألف دونم من 73 ألفاً، وسيطروا على 55 ألفاً إلى 17 ألف نسمة، أي من 38عدد سكان الحي نحو 
بينما التراخيص !  ترخيصاً فقط33 عاماً و 45أراضيها، مما يعني أراضي أقل وزيادة في السكان طيلة 

  .مفتوحة لإلسرائيليين
وخطورته . إنه أخطر المشاريع: " صياميقول. وثمة مشروع جديد في أبوديس لزرع مستعمرة جديدة

تكمن في أنه يصادر أراضي المقدسيين ويمنع الفلسطينيين من التوسع ويخلق بؤرة استيطانية جديدة 
ضمن المعروف بطوق القدس االستيطاني وفوق ذلك فإنه يعزل األحياء الفلسطينية عن البلدة القديمة، 
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وهذا يعني إعالن وفاة عملية السالم على الطريقة . غيرهاويشكل امتداداً لمستوطنات في جبل الزيتون و
  "!اإلسرائيلية

أن ثمة انغالقاً إسرائيلياً، وعدم : خطيرة هي، هذه الحقائق والوقائع والمعلومات، التي يأتي من بينها
وأن والواقع الفلسطيني مأزوم، والواقع العربي مأزوم ومشرذم وأسير . رغبة في االنفتاح على اآلخر

وثمة . ابات الغرب والشرق في لعبة األمم، التي ال يظهر فيها أي تأثير للقوة العربية البشرية والماليةحس
  .استغالل إسرائيلي لكل شيء لتأكيد يهودية الدولة وإسقاط مشروع الدولتين

ومع ذلك، لن تتمكن إسرائيل من فرض إرادتها في نهاية المطاف، قد يطول الصراع، وما يجري في 
لم العربي ويرافقه من بحث عن تسويات واتفاقات وصفقات وتقاسم نفوذ بين القوى الكبرى قد يعطي العا

المهم أال تضعف . دفعاًً إلسرائيل، لكنه ال يسقط حتمية التغيير في الواقع اإلسرئيلي أيضاً وحتمية التاريخ
فالشعب الفلسطيني شعب . ئيلإرادة الفلسطينيين، أال يسترخي الجيل الفلسطيني الجديد كما تراهن إسرا

هو الشعب الوحيد الذي يرزح تحت االحتالل . لكنه في النهاية صاحب حق. مظلوم ومقهور ومعذب
في كتابه األخير " جلعاد عتصمون"وضمن هذا اإلطار لفت انتباهي ما كتبه الكاتب اليهودي . اليوم

"Wandering "وما يمكن عن عودة إلى .  موجودةالصهيونية خلقت لليهود قومية لم تكن:"عندما قال
وأشار إلى أن االختالف بين ". هي قضية احتالل. القضية ليست قضية عودة. األرض األم ليس صحيحاً

هذه "ويرى أن ". اليهودي وغيره هو اختالف عرقي، وهذا ما يبقي الصراع مستمراً وال يمكن تفاديه
أن اليهودي بطبيعته ال يمكن أن يندمج حتى "و. مالقضية ما زالت قائمة عند اليهود ولم تحل حتى اليو

  "!الذين اندمجوا لم يكونوا يؤمنون حقيقة باإلندماج
  .ال للدولتين وال لالندماج: هم يتصرفون على أساس 
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