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ـ    تشرع بتنفيذ مخطط بناء مقر جديد للكلية العسكرية لجيش          " إسرائيل" .1 ة القـدس   االحتالل وسـط مدين

  ةالمحتل
شرعت إسرائيل بتنفيذ مخطط بناء مقر جديد للكلية العسكرية لجيش االحتالل على السفح : القدس

الجنوبي لجبل المشارف وسط مدينة القدس المحتلة في اطار اجراءات االحتالل لتكريس ضم وتهويد 
عارضة الدولية لهذه المدينة وتعزيز مكانتها كعاصمة لدولة االحتالل وكمركز للسلطة رغم الم
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الصادرة باللغة العبرية أنه كان من المفروض اجراء مداوالت » يروشاليم«وذكرت أسبوعية  .االجراءات
، لكن تم تأجيلها الى ما بعد عيد »اللجنة المحلية للتنظيم والبناء«حول هذا المخطط االسبوع الماضي في 

اً على سفح الجبل تحت مستشفى اغوستا فكتوريا  دونم14وستقام الكلية على مساحة  .»الفصح اليهودي«
ووفقا للمخططات، ستنقل الى الموقع الجديد .  الطور المطل على القدس القديمة-بجبل الزيتون ) المطلع(

وستنقل الى المقر الجديد جميع كليات جيش االحتالل، . بالقدس» غليليت«الكلية القائمة في مفترق طرق 
  .واالركانبما في ذلك كلية القيادة 

  8/4/2012، البيان، دبي
  

  السلطة الفلسطينية تشيد بموقف بيلين وتحميله نتنياهو مسؤولية التعثر السياسي .2
موقف الـوزير   » تقديرها«السلطة الفلسطينية عبرت عن     ، أن   غزة  8/4/2012،  الحياة، لندن  ذكرت

ية بنيـامين نتانيـاهو     اإلسرائيلي يوسي بيلين ووضوحه في شأن تحميل رئيس الحكومـة اإلسـرائيل           
، ورداً على تـصريحات بيلـين، قـال         »مسؤولية تعثر العملية السلمية ووصولها إلى طريق مسدود       «

تُقـدر موقـف بيلـين      «اإلخباريـة إن الـسلطة      » معا«مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد لوكالة       
بيلـين أوضـح أن     «أن  ، معتبـراً    »ووضوحه في شأن تحميل نتانياهو مسؤولية تعثر العملية السلمية        

ستـشكل  «، و »نتانياهو يريد كسب الوقت، وسياسته ستحول دون قيام دولة فلسطينية كاملـة الـسيادة             
وأعرب عن أمله في أن يلعب بيلين والشخصيات المعتدلة في إسرائيل            .»مستقبالً خطراً على إسرائيل   

كما عبر عـن    . »ئاسية والكونغرس دوراً ناشطاً في الواليات المتحدة اآلن في مرحلة االنتخابات الر         «
اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المقرر عقده األسـبوع المقبـل بإصـدار             » أال تكتفي «أمله في   

  .»العودة إلى المفاوضات السياسية واإلدانة«ودعوتها الطرفين إلى » بياناتها المعهودة«
وحـول  أنـه    ،محمد جمـال  لها   عن مراس  القدس المحتلة من   8/4/2012،  الشرق، الدوحة  وأضافت

رسالة السلطة إلسرائيل بخصوص تعثر عملية السالم، أكد حماد أنه لم يتم تحديد موعد لتسليم الرسالة              
وأعلن حماد أنه في حال جاء الـرد        . إلى نتنياهو، بانتظار انتهاء أعياد الفصح اليهودية لتحديد الموعد        

لى العديد من الخيارات أهمها األمم المتحدة والمنظمات        اإلسرائيلي سلبيا على الرسالة فستلجأ السلطة إ      
نرجو أال تكتفي   "وحول اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر عقده األسبوع المقبل قال حماد             .الدولية

الرباعية ببياناتها المعهودة من دعوة الطرفين للعودة للمفاوضات واإلدانة وغيرها، وإنما يجب عليهـا              
  .ذي يعطل العملية التفاوضية هو الجانب اإلسرائيلي، وأن تحمل إسرائيل المسؤوليةأن تقول إن ال

  
  "إسرائيل"أحدهم مدان بالتخابر مع .. غزة تنفذ اإلعدام بثالثة أشخاصفي وزارة الداخلية  .3

م عن تنفيـذها    7/4/2012أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني صباح اليوم السبت         : الداخلية – غزة
إلعدام بحق ثالثة محكومين، أحدهما بتهمة التخابر مع العدو الـصهيوني واآلخـرين بتهمـة               أحكام ا 

وفي هذا الصدد، قال المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسـمي باسـم             .ارتكاب جريمة القتل العمد   
م وزارة الداخلية واألمن الوطني، أنه وبعد االنتهاء من اإلجراءات القضائية والقانونيـة فـي المحـاك         

تم رفعها  "الفلسطينية واستئناف كافة جلسات االستئناف الخاصة بقضايا التخابر مع العدو والقتل العمد             
لمجلس الوزراء والذي قام بصفته االعتبارية بالمصادقة على هذه األحكام وتنفذها مـن قبـل وزارة                

م باإلدالء بمعلومـات    مته"وأوضح المهندس الغصين أن المتخابر مع االحتالل         ".الداخلية صباح اليوم  
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كثيرة جداً الرتباطه ومنذ فترة طويلة مع االحتالل الصهيوني، والتي أدت إلـى استـشهاد مقـاومين                 
  ".واستهداف مواقع ومنازل مجاهدين

أحدهما أقدم على قتـل     : "وفيما يتعلق بالمحكومين اآلخرين الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهما، أجاب          
 واآلخر قام باستدراج الطفل عبد اهللا معمر وقتله بطريقة بشعة والتي            2009قريبه بطريقة بشعة عام     

كوزارة داخلية وحكومة فلسطينية، أية أحكام يتم االنتهاء منها قضائياً نقوم           : "وقال ".2010تمت عام   
  .، مشدداً على أنه البد من تنفيذ كافة األحكام القضائية وعدم إبقائها حبراً على ورق"بتنفيذها فوراً

إن ربطها بالمصالحة غيـر     : "ونوه إلى أنه ال عالقة لتنفيذ حكم اإلعدام بالمصالحة الفلسطينية، وقال          
هدفنا ردع المجرمين عن جرائمهم     : "، مضيفاً "وطني، فهو متعلق باألمن والسلم االجتماعي للمواطنين      

  ".وعدم التفكير في اإلقدام على ذلك
 7/4/2012، وزارة الداخلية الفلسطينية

  
  تنفيذ أحكام اإلعدام جاء بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية: الوزير الغول .4

أكد األستاذ فرج الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية، أن مـا أقـدمت عليـه                : الداخلية – غزة
جـراءات  جاء بعد اتخـاذ كافـة اإل  "وزارة الداخلية من تنفيذ لحكم اإلعدام بحق ثالثة من المحكومين   

تم البت في الحكم بعـدما اسـتنفذت جميـع الخطـوات            : "وقال ".القانونية والقضائية وبصورة سليمة   
، منوهاً إلى أنه تم عرض الحكم على مجلـس الـوزراء            "اإلجرائية والقانونية في المحاكم الفلسطينية    

  ".ينيةالذي أقر تنفيذ العقوبة وفق القانون الفلسطيني واإلجراءات القانونية الفلسط"
وأشار إلى أن ما أقدمت عليه الداخلية صباح اليوم من تنفيذ للقانون الفلـسطيني وبحـسب األصـول                  

، "وجد ارتياحاً كبيراً لدى عائالت المغدورين الذين قتلوا سابقاً على أيدي هؤالء المـدانين             "القانونية،  
لعقوبة بحق القتلة والتي تحـد مـن   لقد وجدت ارتياحاً كبيراً في الشارع الفلسطيني لتنفيذ هذه ا   : "وقال

يـصب فـي    "وأعرب الوزير الغول عن اعتقاده بأن تنفيذ األحكـام           ".جرائم االعتداء وتحقن الدماء   
وشدد  ".إليقافه التعدي على أعراض الناس ودمائهم     "المصلحة العامة للشعب الفلسطيني شرعاً وقانوناً،       
هي كجهة تنفيذيـة قامـت      : "جبها المنوط بها، وقال   وزير العدل الفلسطيني على أن الداخلية قامت بوا       

  ".بتنفيذ القانون بحذافيره والذي صدر من المحاكم الفلسطينية
  7/4/2012، وزارة الداخلية الفلسطينية

  
  يعكس قناعة عباس بانسداد أفق المصالحة مع حماس التعديل الوزاري .5

 قرار الرئيس محمود عباس إجـراء       قال مسؤولون ومراقبون فلسطينيون إن    :  محمد يونس  -رام اهللا   
واعتبـر  . »حماس«تعديل على حكومة الدكتور سالم فياض جاء بعد انسداد أفق المصالحة مع حركة              

مقربون من عباس أن التعديل ال يعني وقف جهود المصالحة، لكنه يعكس قناعة الرئيس بأن فـرص                 
  .االتفاق على تشكيل حكومة واحدة ليست قائمة في هذه المرحلة

» تعبئة الـشواغر  «وحاول الرئيس عباس التقليل من أهمية العديل المرتقب، مشيراً إلى انه يهدف إلى              
لكن ثمة في القيادة الفلسطينية من يرى وجود حاجة إلحـداث    . »تغيير ربما مقعد آخر في الحكومة     «و

  .تغيير جدي واسع على الحكومة التي شكلت قبل ثالث سنوات
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أصحاب هذا االتجاه، وفي مقدمهم فياض، يرون وجود حاجة إلى تغييـر            وتقول مصادر متطابقة إن     
  .حكومي جدي بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة على الحكومة الحالية

أظهرت تجربة السنوات الثالث الماضية، خصوصاً مـشروع الـسلطة إقامـة            «: وقال مسؤول رفيع  
: وأضـاف . »ا على قدر المسؤوليات والتحديات  مؤسسات الدولة، أن هناك عدداً من الوزراء لم يكونو        

ثالث سنوات مدة ليست قصيرة، وأي حكومة، مهما كانت، ستجد نفسها فـي حاجـة إلـى إجـراء         «
  .»مراجعات وتغييرات بعد مرور فترة زمنية من هذا النوع

 نريد حكومة قوية حتى لو كانت فترة عملهـا        «: ونقل مسؤولون عن فياض قوله في اللقاءات الخاصة       
وقالت هذه المـصادر إن فيـاض       . »لشهر واحد، فالتحديات كبيرة، ونحن في حاجة إلى حكومة قوية         

بسبب مـا يـرى انـه       » حماس«كان يرى وجوب إجراء تعديل على حكومته حتى أثناء الحوار مع            
  .»حاجة ماسة إلجراء التعديل«

  8/4/2012، الحياة، لندن
  

  يسان الحالين/  إبريل17وفد فلسطيني يلتقي نتنياهو في  .6
إن وفداً فلسطينياً سيلتقي رئيس     ” فتح“قال مصدر مطلع في حركة      :  ”معا“،  ”الخليج “-القدس المحتلة   

 من الشهر الحالي لتسليمه مـذكرة حـول         17حكومة الكيان بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة في ال          
 فياض ورئيس دائرة المفاوضات     ويتكون الوفد من رئيس الحكومة االنتقالية سالم      . األوضاع السياسية 

  .في منظمة التحرير صائب عريقات وأمين سر لجنتها التنفيذية ياسر عبد ربه 
وأشار المصدر إلى أن نص المذكّرة قد شهد تعديالت وتغييرات عشر مرات قبل بلورتها نهائيا نتيجة                

وتـستبطن  .  العربية إضافة للمشاورات مع بعض الدول    ” فتح”المداوالت والمشاورات داخل السلطة و    
المذكرة تلميحات حول مستقبل السلطة وتتهم االحتالل بتفريغها من مضمونها وجعلهـا سـلطة بـال                

وتؤكد مجددا موقف السلطة من استئناف المفاوضات وترهنها بتحديد مبادئها وأجندتها الزمنية            . أسنان
  .وبوقف االستيطان

بلوماسي ولألمم المتحدة خاصـة اسـتئناف مـشروع         وتنوه المذكرة باحتمال توجه السلطة للخيار الد      
وذكر المصدر أن السلطة ترجح أن يرد نتنياهو برسالة جوابيـة           . االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية   

تعتمد التهرب وسد الطريق أمام استئناف المفاوضات منوهاً باسـتعدادات عبـاس للـشروع بحملـة                
  .دبلوماسية واسعة مجددا 

  8/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وسيستمر في المقاومة: بحر .7
أكد الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن الـشعب الفلـسطيني لـن                : غزة

  .يتنازل عن حقوقه وسيستمر في المقاومة والجهاد حتى تحرير كل فلسطين
 في مقر التشريعي بغـزة، اليـوم        11 أميال من االبتسامات     واستعرض بحر خالل استقبال وفد قافلة     

المؤامرات التي حاكها المجتمع الـدولي البتـزاز الحكومـة الفلـسطينية والمجلـس              ) "4-7(السبت  
آخر مؤامرة كانت على شعبنا     "وأشار إلى أن    ". التشريعي ولدفعهم لتقديم تنازالت في قضيتنا وثوابتنا      

، مثمناً هذه الزيارة للوفد الدولي الشبابي التي        "ى مقتل عدد من األطفال    هي قطع الكهرباء التي أدت إل     
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هـذه الزيـارات    : "وقـال  .جاءت تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل خاصة األسرى النـواب          
المتكررة تشعرنا أننا لسنا وحدنا، وأن كل العالم الحر يقف إلى جانب شعبنا وقضيته وثوابتـه حتـى                  

  ".تحرير كامل ترابه
بدوره؛ أكد النائب مشير المصري أن دور القيادات والشعوب العربية اآلن هو دعم القضية الفلسطينية               

، مطالبـا شـباب مـصر       "لن نطلب من ثورات الربيع العربي أكثر مما تـستطيع         : "ونصرتها، وقال 
  .بالوقوف إلى جانب أهل غزة ومساندتهم في أزماتهم المتكررة في الكهرباء ونقص الدواء

تشرفنا بجلوسنا في مقر المجلس التشريعي وهو أكبـر         : " جهته، قال منسق القافلة، عصام يوسف      من
  ".من أصوات الناخبين % 60شرعية في هذا العالم حاز على 

من جانبه، شدد رئيس الوفد المصري في القافلة إسماعيل أبو حشيش على أن مصر ستقف مع غـزة                  
  ". لنأخذ منكم ولكن لنعطيكم وندعمكم ونفك حصاركمجئنا ال : "ولن تخذلها مطلقًا، وقال

أتينا لنحمل جزءا من همومكم وآالمكـم، وكلنـا         : "من جانبه، قال ممثل الوفد األردني أيمن أبو دياك        
  ".معكم في فك هذا الحصار الغاشم

 7/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ينالسلطة لم تفاوض إلبعاد الشلبي خارج فلسط: ناطق رسمي .8
ان ما ورد على لسان المواطنة الفلسطينية هناء الشلبي في مقابلـة            « أكد ناطق رسمي     : وفا –رام اهللا   

تلفزيونية مع فضائية الحوار من أن قيادات فلسطينية من حركة فتح والسلطة الوطنية فاوضتها علـى                
لوطنية كان ضد   اإلبعاد خارج فلسطين ال أساس له من الصحة على اإلطالق، بل إن موقف السلطة ا              
  .»ابعادها من حيث المبدأ، وضد إبعاد أي مواطن فلسطيني تحت أي ظرف من الظروف

تبيانا للحقيقة فإن ممثلين عن السلطة الوطنية ومكتب سيادة الـرئيس، قـد أبلغـوا       «: وأضاف الناطق 
إبالغ الجهـات   عائلتها ومحاميها بهذا الموقف قبل أن توقع على موافقتها على اإلبعاد، وكذلك فقد تم               

  .»الرسمية اإلسرائيلية رفض السلطة الوطنية إلبعادها
  8/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  وفاة أشرف الكردي طبيب عرفات .9

عزى الرئيس محمود عباس في وفاة الدكتور أشرف الكردي، الذي كـان الطبيـب الخـاص                : )معا(
. لة قبل الماضية، في العاصمة األردنية عمـان       للرئيس الراحل ياسر عرفات، والذي وافاه األجل، اللي       

  .إن عباس هاتف أسرة الكردي وأبرق لها معزياً في وفاته” وفا“وقالت وكالة االنباء الرسمية 
  8/4/2012، الخليج، الشارقة

  
   أشخاص في غزةثالثةانتقادات إلعدام الحكومة المقالة  .10

ينيون، امس، بتنفيذ وزارة الداخلية التابعة      شكك قانونيون وسياسيون فلسط   :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
للحكومة المقالة في قطاع غزة، حكم االعدام بحق ثالثة فلسطينيين متهمين بارتكـاب جـرائم قتـل                 

، أن ما   "الخليج"وأكد قانونيون وسياسيون ل     . ”إسرائيل“وخطف واغتصاب، وأحدهم متهم بالتخابر مع       
 ويتيح المجال أمام ذوي من نفذ بحقهم حكم اإلعدام مالحقـة            جرى يعتبر إعداماً تعسفياً خارج القانون     
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وقال الخبير القـانوني فـي الهيئـة         .كل األطراف التي شاركت في إصدار قرارات االعدام وتنفيذها        
  .المستقلة لحقوق اإلنسان، المحامي غاندي الربعي، هذا االعدام تعسفي خارج اطار القانون
  8/4/2012، الخليج، الشارقة

  
  أيار/ة تأهيل محطة كهرباء غزة تنتهي في مايوإعاد .11

 أعلن عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية امس أن            :غزة - عالء المشهراوي 
المرحلة األخيرة من إعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء في غزة ستنتهي خالل مايو المقبل سعيا إلنهاء                

 محوالت إلـى    4ات للصحفيين الى انهاء الترتيبات الالزمة إلدخال        واشار في تصريح  . معاناة السكان 
 ميجا فولت مما سيمكن المحطة من العمل بكامل قدرتها االنتاجيـة            100قطاع غزة اليوم األحد بقدرة      

، وبالتالي تخفيـف    2006أي بالقدرة التي سبقت قصف وتدمير المحطة عام         )  ميجاوات 120-140(
  .فقط % 15ية الى العجز في الطاقة الكهربائ

واكد ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية استعداد حكومة بالده لتنفيذ خطة المراحل              
الثالث التي تم التوصل اليها بين سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة البترول المصرية للنهوض بقطاعي              

شروعي الربط الكهربـائي ومـد خـط    الطاقة الكهربائية والوقود في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بم    
  .انابيب غاز طبيعي لصالح محطة توليد غزة

  8/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  المصالحة تحتاج لثقة متبادلة وأرضية صالحة": الشرق"حماس وفتح لـ .12
أكد عضو المكتب الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شـهال،            :محمد جمال -ريما زنادة -الشرق-غزة

ولفـت قـائالً    . د حديث عن مفاوضات جديدة بين السلطة الفلـسطينية والعـدو الـصهيوني            بأنه ال يوج  
هنالك الحديث من قبل العدو الصهيوني إلعادة المفاوضـات فـي األردن إال أن الـسلطة                ":" الشرق"لـ

رفضت ذلك نظراً لعدم جدواها وهذا مرفوض من قبل حركة فتح خاصة أنها بدون نتيجة وكان موقـف                  
وبـين، أن رئـيس     ". اضحا، وأن اللقاءات االستكشافية أكدت أن الموقف الفلسطيني الـصائب         الحركة و 

بأننـا  :" السلطة محمود عباس سيرسل رسالة إلى رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، مفادها              
نية التـي   وحول سبب تأخير تنفيذ آليات المصالحة الفلسطي       ". لن نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه       

إن األمر يرجع إلى االنتخابـات الداخليـة        :" قائالً" أبو شهال "تم االتفاق عليها، بين النائب عن حركة فتح         
وتعليقاً على الحديث الذي يتمحور حول اتخاذ حركـة         ". لحركة حماس وإن حماس لديها خالفات داخلية      

ديث عن ذلك أمر غير صـحيح خاصـة   الح:" فتح حركة حماس تابعا لها وليس شريكا سياسيا، بين قائالً 
فكان خيارنـا المـصالحة وأخبرنـا       " حماس والمصالحة "أننا خيرنا ما بين المفاوضات مع االحتالل أو         
". نحن نحترم حماس بأنها فـصيل فلـسطيني       :" وأضاف". االحتالل بأن المصالحة شأن فلسطيني داخلي     

عـدم  :" يات المصالحة الفلـسطينية، مـضيفاً     وشدد، على ضرورة إيجاد أجواء من الثقة من أجل تنفيذ آل          
  ". تشكيل الحكومة جاء بسبب خالفات حماس

من جهتها؛ أكدت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس سـميرة       
حينما يريد محمود عباس تشكيل الحكومة      :" الحاليقة، على عدم وجود خالفات بين حركة حماس، مضيفة        

وأشارت، إلى وجود خالفـات     ". أين المشكلة في ذلك ومن الذي يمنع تشكيلها أليس هو من بيده تشكيلها؟            
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ـ  .بين حركة فتح والسلطة حول تشكيل الحكومة والمصالحة الفلسطينية         مـن يريـد    " ":الـشرق "وقالت ل
طـرف والطـرف    تشكيل الحكومة ال أحد يمنعه، والبد أن يتم توقف حالة رمي الكرة في الملعب بين ال               

  ".الثاني فاألمر محتاج موقف من الحكومة والفصائل الفلسطينية
تشكيل الحكومة وتنفيذ المصالحة الفلسطينية يتطلب أرضية صالحة لذلك مـع تـوفر             " إن: وشددت قائلة 

ولفتت، إلى ضرورة إنهاء ملف االعتقال السياسي حيـث إنهـم           ". النوايا الصادقة لتنفيذ آليات المصالحة    
تنفيذ المصالحة بوجود ملف االعتقال خاصة أنها مستمرة في الضفة الغربية في اعتقـال حركـة     يصعب  

نريد الذهاب لتشكيل الحكومة لكن نريد أرضية صالحة لذلك لكن يبدو           :" وقالت. فتح ألبناء حركة حماس   
المصالحة البـد   إذا أردنا تشكيل الحكومة و    :" وأكدت بقولها ". أن الفيتو األمريكي والصهيوني يعرقل ذلك     

لألسف حتى هذه اللحظة لم نر بادرة لتـشكيل الحكومـة          :" وأضافت". من توقف حالة التراشق اإلعالمي    
وتعليقها حول الحديث عن المفاوضـات      ". مما يؤكد على تشتت الجهود خاصة بوجود التراشق اإلعالمي        

ى كافة المستويات فالبد مـن أن       المفاوضات أثبتت فشلها عل   :" بين السلطة والعدو الصهيوني، أكدت قائلة     
يتم القيام بتجربة جديدة ولتكن المصالحة فالقيام بمصالحة فلسطينية حقيقية وتشكيل حكومة هـي القـرار                

  ".الصائب بدل الحديث عن العودة للمفاوضات مع العدو الصهيوني
  8/4/2012، الشرق، الدوحة

  
  ال توقعات بتغيير جذري في انتخابات قيادة حماس .13

ظهور نتائج انتخاباتهـا    " حماس"توقعت مصادر في حركة المقاومة اإلسالمية       :  نادية سعدالدين  –عمان  
وقالـت لــ     .الداخلية السرية خالل أسبوعين، ولكنها استبعدت حدوث تغيير جذري، وإنما جزئي فقط           

مية داخل الحركة،   االنتخابات الجارية حالياً بطريقة سرية تطال كل المستويات الهيكلية والتنظي         "إن  " الغد"
من حيث قيادة الحركة، رئيس وأعضاء المكتب السياسي، إضـافة إلـى مجالـسها الـشورية المحليـة                  

العملية االنتخابية جارية داخل الوطن المحتل، في الضفة الغربية وقطاع غزة،           "وأضافت إن    ".واإلقليمية
من الـصعب   "واعتبرت أن    .جاري، مرجحة إنجازها خالل أسبوعين، وقبل نهاية الشهر ال        "وفي الشتات 

اآلن رسم خريطة قيادة الحركة الجديدة، وتوقع االتجاهات المرتقبة، رغم وجود توجه قوي داخل حماس               
للتجديد لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، بخاصة بعد تعديل نظام الحركة مؤخراً، بما قد ينسجم مـع                 

وجـود  "ولفتت إلى    ". والمتغيرات الحاصلة في المنطقة    والية جديدة له، أخذاً باالعتبار معطيات المرحلة      
أغلبية مريحة داخل مجلس الشورى مؤيدة لمشعل، عدا عن وقوف الميدان العسكري خلفه بقوة، ورؤيـة                
كثيرين من الكوادر بأهمية استمراره في منصبه، وسط التطورات الجارية، وهو األمـر الـذي جـرى                 

  ".ومناصرة من األراضي المحتلة إليه، أطبعت التوجه القادمالتعبير عنه مؤخراً في رسالة تأييد 
  8/4/2012، الغد، عّمان

  
   بيلين-تنتقد لقاء عبدربه " الشعبية" .14

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللقاء المقرر عقده اليوم بـين يوسـي            : ـ أحمد رمضان   رام اهللا 
بمثابـة منـصة    "بأنـه   " بوثيقة جنيف "ر ما يسمى    بيلين وامين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في اطا         

للهبوط السياسي بالموقف الوطني الفلسطيني وبالون اختبار جديد، لجر الطرف الفلسطيني نحو المزيد من              
المفاوضات واللهاث وراء الحلول الثنائية بالمرجعية االميركية في ظل انفالت االستيطان وجرائم الحرب             
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هذه اللقاءات تهدف للمزيـد     "وحذرت الجبهة في بيان لها امس من ان          ".نيالمرتكبة ضد الشعب الفلسطي   
من ترسيخ االنقسام وتفتيت الساحة الوطنية ويجري توظيفها للتغطية على فشل خيار المفاوضات وتخلي              
الرباعية الدولية عن واجباتها في الزام دولة االحتالل بتنفيذ مبادئ القانون الدولي وقـرارات الـشرعية                

ولية، واحجامها عن وضع االحتالل موضع المساءلة والعقاب طالما يضرب عرض الحائط بالقـانون              الد
الدولي واالنساني، وعن دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في توفير الحماية الدولية المؤقتة وتمكينـه               

ـ . "من نيل سيادته واستقالله الوطني وتقرير مصيره بنفسه اسوة ببقية شعوب االرض            ت الجبهـة   وطالب
القوى السياسية واالجتماعية للتحرك العاجل فضال عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر لوقـف هـذه                "

  ".اللقاءات الضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته
 8/4/2012، المستقبل، بيروت

  
  المصالحة معلقة على الرف: أحمد يوسف .15

يعطـي إشـارات    "ماس أحمد يوسف إن ذلك      قال القيادي البارز في حركة ح     :  نادية سعد الدين   -عمان  
  ".واضحة للشارع الفلسطيني ولألطراف المعنية بأن األمور ال تسير بالمستوى المطلوب

سالم فياض طلب ألكثر من مـرة       ) "رئيس حكومة رام اهللا   (من األراضي المحتلة إن     " الغد"وأضاف إلى   
مة في الحكومة، ولكـن عنـدما أدرك أن         من الرئيس محمود عباس إجراء التعديل، لمعالجة إشكالية قائ        

  ".المصالحة ال تسير كما يرام قرر اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء التعديل
ال توجد جدية، فمسار الرؤية     "، مبيناً أنه    "المصالحة باتت معلقة على الرف حتى إشعار آخر       "واعتبر أن   

أوجد االنقسام واقعاً تعاظمت فيه امتيازات      والموقف تجاه المصالحة تحدده المصالح وليس المبادئ، بعدما         
  ".البعض، وارتبطت به مصالح البعض اآلخر وألقابه، فغدا مجرد التفكير في تغييره كارثة وطنية

ملف التفاوض والتواصل مع المجتمع الدولي يترك للرئيس عباس ضمن تفاهمات متفق عليهـا              "وبين أن   
 عن ثوابت ما تم االتفاق عليه في وثيقة الوفاق الـوطني            مع فصائل العمل الوطني واإلسالمي، ال تخرج      

)2006."(  
حركة حماس أظهرت رغبتها في التغيير، وقدمت الكثير من التنازالت، ولكن فـتح أخـذت               "واعتبر أن   

تبحث عن ذرائع جديدة لشراء الوقت ومنع إحداث التغيير بالشكل السريع المطلوب، تزامناً مع التـرويج                
  ".ماس بوضع العراقيل أمام المصالحةلمقوالت قيام ح

تحركه ضـمن   "، بدون استبعاد    "الشعب الفلسطيني ضاق ذرعاً بذلك، ولن يبقى ملتزماً الصمت        "وقدر أن   
مسارات أربع قد تأتي مجتمعة أو متفرقة، وهي الثورة في وجه الرئيس عباس، والثورة في وجه حماس،                 

  ". الشعبية العارمة في وجه االحتاللوالثورة في وجه فتح وحماس معاً، واالنتفاضة
بعض القيادات السياسية الفلسطينية في ساحة العمل الوطني واإلسالمي بعيـدة عـن أجـواء               "ورأى أن   

  ".، وأن صمته لن يطول"الشعب يريد"الثورات العربية، التي لم تصل مداركها بعد، وال تدري أن 
  8/4/2012، الغد، عّمان
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   في غضون عامويمكن التوصل لحل سرائيليةإ هو مصلحة طينيةفلسقيام دولة : موفاز .16
نيويـورك  « قال رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز في مقابلة مـع صـحيفة              : وكاالت –القدس المحتلة   

ان اسرائيل ستزول في يوم من األيام من        «وأضاف  . ان قيام دولة فلسطينية هو مصلحة اسرائيلية      » تايمز
  .»اش فيها اليهود والفلسطينيون بنفس العددالوجود كدولة يهودية اذا ع

مـن  % 100علينا ان نعطي الفلسطينيين نـسبة       «: وقدم موفاز حال النهاء الصراع مع الفلسطينيين قائال       
المساحة المتبادلة والحفاظ على الكتل االستيطانية الكبيرة، ويمكن التوصل لحل قضية الحدود واألمن في              

حوافز الخالئهم طوعا، اما الذين يختارون البقـاء سـيتم اجالؤهـم    غضون عام، وسنعطي المستوطنين  
  .»بالقوة

نتنياهو يتحدث  «: وقال. وفيما يتعلق بالشأن االيراني اختار موفاز مهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو          
واليات أنا اؤيد هجوما اسرائيليا على منشآت ايران النووية لكن اذا ما قررت ال            «: واضاف. »بما ال يفعله  

  .»المتحدة عدم المشاركة أو الهجوم، ال يمكن ان نتنبأ بأنه قد حان الوقت أم ال
  .»لن اذهب لالنضمام الى حكومته«: وقال. وأوضح موفاز انه يريد ان يحل محل نتنياهو

واشارت القناة العاشرة االسرائيلية الى ان تصريحات موفاز هي محاولة للفت نظر الواليات المتحدة بأنه               
 مـع   67بديل لحكومة نتنياهو، وانه مستعد لمناقشة معاهدة السالم والمفاوضات على أساس حدود عـام               

  .واضافت ان موفاز يسوق لنفسه كمرشح لمنصب رئيس الوزراء. الفلسطينيين
 8/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
   2011  فيعرب ضد ال قانونا عنصريا40 تالكنيست شرع": إسرائيلية"تقارير فلسطينية و .17

شـرعت فـي   ” الكنيـست “أن كشفت صدر تقرير قبل أيام عن مركز مكافحة العنصرية        : القدس المحتلة 
) مـدى الكرمـل   (ويؤكد تقرير مركز الدراسات االجتماعية التطبيقية،        . قانوناً عنصرياً  40 نحو   2011

ومؤسـستهم  ” سـرائيليين اإل“ال تقتصر على قطاع أو طبقة بل تميز         ” إسرائيل“األخير أن العنصرية في     
من عنصرية وعداء تجاه    ” اإلسرائيلية“الحاكمة، ويخلص التقرير إلى أن ما يشهده المجتمع والمؤسسات          

الفلسطينيين، ال يقتصر على فئات اجتماعية، أو طبقية أو سياسية محددة، بل إنه يعكـس آراء ومواقـف                  
ليست جغرافية أو طبقية أو أثنيـة  ” إسرائيل“ية في العنصرية الحال “ويتابع  . ” اإلسرائيلي“غالبية المجتمع   

إضافة إلى ذلك، يستعرض فتاوى الحاخامات التي تُحرم بيع أو تأجير منـازل             . بل شاملة لكل الشرائح     
وأراض للفلسطينيين، ويرصد تصريحاتهم العنصرية المليئة بالكراهية والتحـريض مـن دون أن تـتم               

  .معاقبتهم على إحراق المساجد
تشجيع هجرة العـرب    “من المستطلعين اليهود يؤيدون     % 53ح مما يعرف بمؤشر الديمقراطية أن       ويتض

يعارضون تعيين عرب   % 70من اليهود يعارضون ضم أحزاب عربية للحكومية، و       % 70من بيوتهم، و  
من العنصرية ضد العرب حيـث يتعـرض        ” إسرائيل“ولم تنج حتى الرياضة في      . في وظائف رئيسية    

  . مباريات كرة القدم للشتائم والهتافات العنصرية واالعتداءات الجسديةالعبوهم في
 8/4/2012الخليج، الشارقة، 
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  1948 رحالته إلى أراضي فلسطين المحتلة عام يكثف  المصريالطيران : العبريعالماإل .18
ـ            : )فلسطين(الناصرة   ف قالت مصادر إعالمية عبرية إن شركة طيران مصرية بـدأت منـذ أيـام بتكثي

، والتي تحط في المطـارات اإلسـرائيلية،        1948رحالتها الجوية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام        
 .بحيث تم رفع عدد هذه الرحالت بضعفين عما كانت عليه

كثّفت رحالتها إلى إسرائيل،    "المصرية  " سيناء للطيران "وبحسب ما أفادت به اإلذاعة العبرية؛ فإن شركة         
 ممكن من الحجاج األقباط إلى القدس لالحتفال بعيد القيامة المجيـد، الـذي يوافـق                بهدف نقل أكبر عدد   

 .، كما قالت)"إبريل/ نيسان(الخامس عشر من الشهر الجاري 
وذكرت اإلذاعة أن شركة الطيران المصرية رفعت عدد رحالتها من مصر إلى الدولة العبرية من أربع                

  .رحالت أسبوعيا إلى اثني عشر رحلة
 7/4/2012، برسقدس 

  
    استئناف إبعاده من بريطانيا ة يكسب قضيصالحالشيخ رائد  .19

أصدر القضاء البريطاني امس، حكماً لصالح الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية :  وكاالت-لندن
، في قضيته ضد وزارة الداخلية البريطانية التي قضت بإبعاده من 1948في األراضي المحتلة عام 

وينص القرار القضائي على قبول كافة القضايا التي رفعها الشيخ ضد وزارة الداخلية بخصوص  .البالد
  .اعتقاله وإبعاده

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قد أصدرت في التاسع والعشرين من حزيران الماضي أمراً 
'  مؤسسة مراقبة الشرق األوسط يقضي بإبعاد وترحيل الشيخ الذي كان في زيارة لمدينة لندن بدعوة من

والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بذريعة معاداته للسامية، ما أثار انتقادات مؤسسات ومنظمات ' ميمو 
داود عبد اهللا أن القرار يعد انتصاراً للشيخ صالح، . د' ميمو'وأكد مدير مؤسسة  .حقوقية عربية ودولية

  .يا، ويمثل لحظة مهمة في تاريخ القضاء البريطانيوللجالية والمنظمات المسلمة في بريطان
  8/4/2012، األيام، رام اهللا

  
   حبيب الجفري لألقصى اليمني  بشدة زيارة الداعيةينتقدعكرمة صبري  .20

انتقد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة ومفتي الديار : القدس
جد األقصى، بشدة قيام الداعية اليمني الحبيب الجفري بزيارة مدينة الفلسطينية األسبق وخطيب المس

تطبيع وإقرار "القدس والمسجد األقصى بتأشيرة وبتصريح من قبل سلطات االحتالل، معتبرا أن ذلك 
  ".بشرعية االحتالل اإلسرائيلي للمدينة

  7/4/2012قدس برس، 
  

  االستيطان في بيت أمر مواطنين ونشطاء سالم خالل تظاهرة ضد ثمانيةإصابة  .21
 من نشطاء السالم األجانب، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جراء 3 مواطنين و5أصيب، أمس، : الخليل

المقامة " كارمي تسور"اعتداء قوات االحتالل على تظاهرة ضد االستيطان نظمت في محيط مستوطنة 
  .جنوب البلدة
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ن المواطنين ونشطاء السالم األجانب واإلسرائيليين، ورفعت خالل التظاهرة التي شارك فيها العشرات م
األعالم الفلسطينية، وشعارات منددة باالحتالل وعمليات التوسع االستيطاني وأخرى مطالبة بإزالة 

ومنادية بالحرية لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل، فيما استخدم جنود " كارمي تسور"مستوطنة 
 منهم بحروق 8تدوا بالضرب على عدد من المشاركين، ما أدى إلى إصابة االحتالل القنابل الصوتية واع

  .ورضوض في أنحاء من أجسامهم
  8/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  إصابات في صفوف األسرى إثر اقتحام سجن بئر السبع .22

ة  أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين اليوم السبت أن قوة مدججة اسرائيلي:رام اهللا
وذكر التقرير  . بئر السبع بحجة التفتيش-اقتحمت أقسام وغرف األسرى في سجن ايشل) درور(تسمى 

أن القوة اإلسرائيلية اعتدت على المعتقلين حيث أصيب عدد من األسرى برضوض وجروح بسبب هذا 
  .االعتداء

  7/4/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

  رب الخليل مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل ق .23
 اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل مساء الجمعة  قرب : وكاالت– كامل ابراهيم -القدس 

  .قرية بيت عوا غرب الخليل بعد محاولة قوات االحتالل اقتحام القرية
إن الجنود المتمركزين على حاجز عسكري قرب القرية نصبوا «: وقال المواطن مراد حامد من القرية

اجزا عسكريا وعززوا تواجدهم بطلب دوريات جديدة حاولوا من خاللها اقتحام القرية، ما أدى إلى ح
  .»اندالع مواجهات عنيفة على المدخل رشق خاللها المواطنون الجنود بالحجارة وقذفوهم بزجاجة حارقة

انت تمر من وأضاف حامد بأن الجنود أطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المنازل والمركبات التي ك
  .الشارع الرئيسي للقرية وقطعت الطريق الواصل إلى قرية المجد المجاورة

كما داهمت قوات االحتالل مساء الجمعة عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت المركبات ودققت في 
  .بطاقات المارة

  8/4/2012، الرأي، عّمان
  

  اصابة طفلين بانفجار قنبلة من مخلفات االحتالل في رفح   .24
ذكر مصدر طبي فلسطيني ان طفلين اصيبا ظهر أمس بشظايا في انفجار جسم من :  ا ف ب-غزة 

  .مخلفات االحتالل االسرائيلي في رفح في جنوب قطاع غزة
طفلين اصيبا اثر «وقال ادهم ابو سلمية المتحدث باسم اللجنة العليا لالسعاف والطوارئ في غزة ان 

واوضح ابو سلمية ان الجريحين نقال . »تالل االسرائيلي شرق رفحانفجار جسم مشبوه من مخلفات االح
وذكر شهود ان . »المتوسطة»برفح للعالج حيث وصفت حالتهما ب» ابو يوسف النجار«الى مستشفى 

  .الطفلين كانا يلعبان في المنطقة الحدودية شرق رفح عندما وقع االنفجار
  8/4/2012، الدستور، عّمان
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  لب بتصعيد المقاومة وأسر صهاينة للرد على انتهاكات االحتالل بحق األسرىأغلبية تطا: استطالع .25
أن أغلبية المستطلع آراؤهم أن تصعيد المقاومة " المركز الفلسطيني لإلعالم"أظهر استطالع للرأي أجراه 

ضد الكيان الصهيوني وأسر جنوده وكذلك تصعيد االحتجاجات الشعبية هو الرد المطلوب على اعتداء 
  .حتالل الصهيوني على األسرى في السجون وقياداتهماال

 في المائة من المواطنين يرون الجمع بين 85 شخصا أن 4618وأوضح االستطالع الذي شارك فيه 
خياري تصعيد المقاومة وعمليات أسر الجنود الصهاينة وأيضا تصعيد االحتجاجات الشعبية للرد على 

 في المائة طالبوا بالمقاومة 13داتهم في السجون، فيما ذهب االنتهاكات الصهيونية بحق األسرى وقيا
  .   في المائة اكتفوا بضروة تصعيد المقاومة الشعبية2وأسر الجنود، مقابل 

  7/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   من تراجع اللغة العربية بين طلبة الجامعات الفلسطينية نحذرويمختصون  .26
ق في إجابات طلبة الجامعات بمستوياتهم العلمية المختلفة، مدى تردي يلمس المدق: أحمد فياض - غزة

فجملهم تبدو متقطعة , المستوى العام إلجاباتهم، حيث ال تسعفهم لغتهم في اإلفصاح عن أفكارهم
  .وعباراتهم متعثرة وصياغتها ركيكة مهلهة غير مستندة إلى قواعد النحو والصرف

جامعيين للغة العربية إلى طبيعة األزمة التي تعصف بالفصحى في وتشير ظاهرة تدني تحصيل الطلبة ال
  .األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتطلب تحركا فاعال للحد من خطر تراجعها

بحسب مختصين في مجال اللغة -ويعود تراجع مستوى تحصيل الطلبة الجامعيين في اللغة العربية 
أسها معلم اللغة العربية في المدرسة الذي يعوزه التأهيل  إلى جملة من األسباب، يقف على ر-العربية

  .التربوي الالزم لالرتقاء بمستواه اللغوي
ويؤكد أستاذ النحو والصرف في الجامعة اإلسالمية بغزة الدكتور جهاد العرجا أن ضعف الطلبة 

  .الجامعيين في اللغة العربية نتاج افتقار المدارس إلى معلمي اللغة األكفاء
 رئيس هيئة االعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم الدكتور موسى أبو دقة مع سابقه في ويتفق

تشخيصه لسبب تدني مستوى تحصيل اللغة العربية في الجامعات، مؤكداً أن الضعف نتاج سوء تعليم 
الجامعيين في وأوضح أن ضعف الطلبة  .اللغة في المراحل المدرسية التعليمية الثالث التي تسبق الجامعة

اللغة العربية يبرز في كتاباتهم وقراءاتهم، مشيراً إلى أن القليل من طلبة الجامعات الفلسطينية يتقنون 
  .اللغة العربية إتقانا كامال

  8/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

  على أنقاضهاتل أبيب جامعة  بأقامت "الشيخ مونس"قرية  تمحو معالم "إسرائيل" .27
يطالب مثقفون ومحاضرون إسرائيليون جامعة تل أبيب بالتوقف عن طمس هوية : ودة وديع عوا- حيفا

وذكرى قرية الشيخ مونس، التي تقوم الجامعة على أنقاضها، بعد أن احتلت وهجر أهلها منذ نكبة 
وتطالب عريضة وقعها عشرات المثقفين اليهود هذا األسبوع جامعة تل أبيب بإحياء ذكرى  .1948

  .طينية، والكف عن طمس ومحو معالمها نتيجة بناء جامعة تل أبيبالقرية الفلس
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ويأمل الموقعون على العريضة، أساتذة وطالبا، أال تلقى مبادرتهم مصير عريضة مشابهة قدمت عام 

  . وردت عليها جامعة تل أبيب بالتجاهل والتهرب2003
  8/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
  كبي مجزرة دير ياسينتطالب بمحاكمة مرت" منظمة ثابت" .28

لحق العودة في لبنان، بمحاكمة مرتكبي مجزرة دير ياسين، وكل من " ثابت"طالبت منظمة : بيروت
على أن مرور أربعة وستين سنة " ثابت"وأكدت منظمة  .ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني

صور المجزرة التي تتناقلها لن تنسي الالجئين هول الجريمة أو لتمحي مشاهد و"على هذه المجزرة 
  ".أجيال الالجئين الفلسطينيين جيالً بعد جيل

سوق جميع من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى العدالة، وعدم فلتان "وطالبت بـ 
مرتكبي المجزرة والمؤسسة التي ينتمون إليها من العقاب، ألنها وفقاً للمعاهدات والقوانين الدولية ذات 

  .، على حد تعبيرها"لة، ال تسقط بتقادم الزمنالص
  7/3/2012قدس برس، 

  
  االحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي أمام المسلمين ويفتحه أمام المستوطنين .29

) جنوب الضفة الغربية(قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق المسجد اإلبراهيمي بالخليل : الخليل
للمستوطنين اليهود بدخول جميع أروقته بشكل كامل اليوم وغدا، في وجه المصلين المسلمين، والسماح 

  .مما يمنع المسلمين من رفع األذان لعشرة صلوات بدأت منذ فجر اليوم
  8/4/2012قدس برس، 

  
   تعاوني في جنينتجاريمجمع  .30

أعلنت مجموعة من األكاديميين الفلسطينيين ورجال األعمال وبعض كبار الموظفين : وكالة معاً
كوميين عن تأسيس أكبر جمعية تعاونية استهالكية، حيث أقرت أول مشروع لها، والذي سيقام على الح

مثلث الشهداء ـ جنين، وهو عبارة عن مول تجاري ضخم يضم العديد من المرافق، منها ثالجة ضخمة 
طفال، لحفظ الخضار والفواكه، إضافة لمخمر للموز ومجمع تجاري للتسوق ومرافق ترفيهية لألسر واأل

يذكر أن الجمعية اشترت قطعة أرض بمساحة  .إلى جانب صاالت ذات جودة عالية للمناسبات واألفراح
  . متراً إلقامة المشروع5622إجمالية تقدر بـ 

كما سيتضمن المجمع المنوي اقامته مؤسسة استهالكية كبيرة ستعتمد نظاماً مالياً ومحاسبياً متقدماً يستفيد 
رائحه، باإلضافة إلى امتيازات مجزية لألعضاء المساهمين في الجمعية، وكذلك منها المجتمع بكل ش

  .المؤازرين لها من خالل استخدام بطاقات تسوق الكترونية خاصة
  8/4/2012، البيان، دبي
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   يدين العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في األردنحزب جبهة العمل الوطني .31
ل الوطني، العدوان االسرائيلي الوحشي علـى االطفـال والـشيوخ            دان حزب جبهة العم    : بترا -عمان  

  .والنساء في فلسطين، مستغال حالة التمزق العربي
وقال الحزب في بيان له امس حمل توقيع امينه العام عبد الهادي المحارمة، ان الكيان االسـرائيلي لـم                   

نية وتسمين المـستوطنات لقطـع      يتوان عن تماديه المستمر في هدم البيوت ومصادرة االراضي الفلسطي         
اوصال الضفة الفتا الى العدوان المستمر على القدس والمقدسات بهدف تهويدها ونزع هويتهـا العربيـة          

  .واالسالمية 
ودعا الحزب الدول العربية واالسالمية لمساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه في الحياة والـسالم           

 الثاني الدائمة والمستمرة والداعية دوما للتاكيد على حق الفلسطينيين في           مشيدا بجهود جاللة الملك عبداهللا    
اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس مما يضمن االستقرار اإلقليمي حتى يعـيش               

  .الجميع بسالم
ـ              ث بثوابـت   وحذر الحزب من الممارسات التي ينتهجها اإلعالم اإلسرائيلي ضد األردن ومحاولتـه العب

استقراره ووحدته الوطنية من خالل بث سمومه وحقده على االردن، داعيا الجميع الى االلتفـاف حـول                 
  .الوطن والقيادة الجهاض المخطط االسرائيلي ولبيق االردن امنا مستقرا 

 8/4/2012الرأي، عّمان، 
  

  "سرائيلإ"سجون وقفة تضامنية مع االسرى والمفقودين االردنيين في تنفذ سرى الوطنية لأل .32
نفذت اللجنة الوطنية لالسرى والمفقودين االردنيين في سجون االحتالل االسرائيلية امـس وقفـه              : عمان

وقال نقيب اطباء االسنان الدكتور عازم القـدومي ان          .تضامنية مع االسرى امام مجمع النقابات المهنية      
واضـاف فـي    .االخر والذي يمثله الشهداءاالسرى هم الجناح االخر لطائر الحرية الذي يتناغم وجناحه   

كلمة له باسم النقابات المهنية خالل الوقفة التضامنية ان الصهاينة مازالوا مذعورين من قدرة الـشعوب                
  .العربية على التضحية وعشقهم لها

كما تحدث مندوب احزاب المعارضة محمد القاق وطالب الحكومة بالعمل على االفراج عـن االسـرى                
مشيرا الى ان هذه الوقفة تهدف الى تاييد من هم وراء القـضبان الـذين                 في سجون االحتالل،   االردنيين

وناشد الشعوب الحرة بالوقوف الى جانب االسرى ودعـم مطـالبهم           . يخوضون معركة االمعاء الخاوية   
  .بالحرية

 8/4/2012الدستور، عّمان، 
 

   غير مسبوقة بكافة أرجاء محافظة سيناءمصريةحملة أمنية  .33
 قررت وزارة الداخلية المصرية تنفيذ خطة إنتشار أمني كبيرة بجميع ارجاء محافظة شمال :العريش

سيناء، تهدف لحماية خط الغاز الطبيعي المصدر الى اسرائيل واالردن، واالنتشار بمدينتي رفح والشيخ 
ناء صباح اليوم وأكد اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سي .زويد ودعم اكمنة الجيش المتمركزة

   ضابط شرطة مصري 150السبت، بأن وزارة الداخلية ارسلت تعزيزات امنية من قوات الشرطة قوامها 
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من القوات الخاصة، ومن اكفئ المجموعات القتالية وحاصلين على تدريبات في المطاردات واالشتباكات 
  .واع الرصاصاضافة الى تعزيز شمال سيناء بعشرات المدرعات المصممة ضد جميع ان

  7/4/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

  األقصى المسجد  يزور الجفري  اليمني علي حبيبالداعية .34
أثارت زيارة الداعية اإلسالمية اليمني علي حبيب الجفري للمسجد األقصى، هذا :  كفاح زبون-رام اهللا

األسبوع، الجدل مجددا حول زيارة غير الفلسطينيين للحرم القدسي الشريف، وهي الدعوة التي أطلقها 
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحرمها علماء، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي

ة الجفري بالتطبيعية، وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة بغزة، إن  حماس زيار حركةووصفت
. زيارة أي عالم أو داعية، للقدس في ظل االحتالل الغاشم تدخل في سياق التطبيع واالعتراف باالحتالل

كنا نأمل من هؤالء العلماء «وانضمت الحركة اإلسالمية في إسرائيل لموقف حماس، وقال بيان للحركة 
دعاة أن يصلوا في المسجد األقصى الحر، وليس المسجد األقصى الذي يعاني االحتالل اإلسرائيلي، وال

وال نزال نتمنى على علماء األمة أن تنجب كالقاضي محيي الدين بن الزكي القرشي الذي أبى أال يخطب 
  .»الجمعة وأال يصلي في األقصى إال وهو محرر من االحتالل الصليبي

 زار القدس والمسجد األقصى يوم األربعاء الماضي، ودخل إلى المسجد من باب وكان الجفري قد
المغاربة الذي يشهد اعتداءات إسرائيلية ترمي إلى إعادة بنائه لدواع أمنية، والمغلق في وجه 

وحظي  .الفلسطينيين، وصلى في المسجد القبلي والمرواني، ثم توجه إلى قبة الصخرة وصلى هناك
  .إسرائيلية خارج األقصى سببت له الكثير من االنتقادالجفري بحراسة 

بعض المالبسات، قائال » الشرق األوسط«غير أن مدير أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، أوضح لـ
الزيارة «وأضاف أن . إن الجفري جاء لزيارة األقصى بصحبة األمير هاشم بن الحسين، وغادر معه

ردني، وحضر الوفد بسيارات أردنية رسمية وصلت حتى ساحة تمت بتنسيق مع االرتباط العسكري األ
وأكد الخطيب أن األمير هاشم والجفري تجوال داخل ساحات األقصى من دون حراسة . »باب المغاربة

  .إسرائيلية
شوقا إلى القبلة األولى ومسرى الحبيب «ورد الجفري على موقعه الرسمي قائال إنه قام بالزيارة 

فانشرح الصدر لذلك «في الرحلة » استخار اهللا«و» اور بعض كبار علماء األمةش«وأنه . »المصطفى
  . »وتيسرت أسبابه

  8/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   اإلسرائيلية يبدؤون إضراًبا مفتوًحا عن الطعامالسجون أسرى مصريون في .35
مفتوح عن الطعام أعلن ثالثة أسرى مصريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم ال: رام اهللا

  .احتجاجا على مواصلة اعتقالهم
نسخة عنه، بأن ثالثة أسرى " قدس برس"الفلسطيني، في بيان له اليوم السبت، تلقت " نادي األسير"وذكر 

أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم كل من األسير فوزي سواركة، " نفحة"مصريين في معتقل 
وأكد .  عاما13 عشر سنوات، واألسير محمد السيد المحكوم بالسجن فريح بريكات، المحكومان بالسجن
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األسرى الثالث بأنهم ماضون في إضرابهم حتى يتم اإلفراج عنهم، مطالبين في الوقت ذاته السلطات 
  .المصرية بالتدخل العاجل لإلفراج عنهم وعن كافة األسرى المصريين

 7/4/2012قدس برس، 
  

 ملتزمون بتحقيق سالم عادل ودائم يستند الى حل الدولتين: "الحياة الجديدة"رئيس الوزراء االيطالي لـ .36
كد رئيس الوزراء االيطالي ماريو مونتي، التزام بالده بتحقيق سالم عادل ودائم ينهي الصراع أ: رام اهللا

وقال مونتي ردا على اسئلة وجهها رئيس  .العربي االسرائيلي ويستند في االساس الى حل الدولتين
في مقابلة حصرية التي اجريت عشية زيارة يقوم بها الى االراضي الفلسطينية » الحياة الجديدة«حرير ت

:واسرائيل  
ال . لطالما كانت ايطاليا ملتزمة بتحقيق سالم عادل ودائم يؤدي الى انهاء الصراع العربي االسـرائيلي              «

 والدولة الفلسطينية المستقبلية تعيشان جنبا      يمكن لهذا السالم اال ان يستند الى حل الدولتين، دولة اسرائيل          
 .»الى جنب بأمن وسالم

واضاف في رده على سؤال حول عدم تمكن ايطاليا والدول االوروبية االخرى من التأثير على اسرائيل                
  سياسيا، وكيف يمكن اليطاليا واالتحاد االوروبي اقناع اسرائيل في المضي قدما في حل الدولتين؟ 

ن حل الدولتين يمكن ان يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفي المقـام االول حـق تقريـر                 نحن نعتقد ا  «
في هذه السنوات دعمت ايطاليا الشعب الفلسطيني       . المصير وبنفس الوقت المطالب العادلة ألمن اسرائيل      

ليس فقط من خالل المساعدات االنسانية والمساعدات التنموية ولكن ايضا بـدعم خطـة فيـاض لبنـاء                  
 .»سات الدولة الفلسطينية المستقبليةمؤس

اعتقد ان هذا المسار ال مفر منه ليس هناك حل بديل لحل الدولتين وهذا الحل يمكـن              «وتابع مونتي قائال    
نحن ملتزمون بهذا كدولـة ايطاليـا واالتحـاد         . تحقيقه فقط من خالل المفاوضات المباشرة بين الطرفين       

لرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سـالم فيـاض، ومـن           االوروبي، وسوف اكرر هذا لدى لقائي ا      
الجانب االسرائيلي عندما التقي الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انها             

 .»رسالة قد تكون صعبة لكنني سوف اكررها للفلسطينيين واالسرائيليين
تحقيق السالم ليس سهال ويتطلـب      : يا صديقا وفيا  الشعبان الفلسطيني واالسرائيلي يجدان في ايطال     «وقال  

 .»تضحيات وتنازالت، لكن ال بديل عن السالم، ومن الخطر ان نعتقد ان هناك بديال آخر لحل الدولتين
 

8/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا  
 
  وزيرة الداخلية البريطانية اعتقلت الشيخ صالح بعد دقائق من طلب منظمة يهودية: وثائق .37

كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا النقاب عن أن وثائق محكمة الهجرة العليا في : دنلن
المملكة المتحدة، فيما يتعلق بقضية الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية 

 معدودة لطلب منظمة ، تشير إلى رضوخ وزيرة الداخلية البريطانية خالل دقائق1948المحتلة عام 
  .يهودية باعتقال الشيخ صالح

تشير وثائق المحكمة إلى أنه بعد دخول "نسخة عنه، " قدس برس"وقالت المنظمة، في بيان صحفي تلقت 
" ايميالً"الشيخ رائد صالح إلى األراضي البريطانية أرسل مسؤول في منظمة أمن المجتمع اليهودي 
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 وزيرة الداخلية يطلب فيها عمل الممكن لمنع الشيخ رائد من دخول مباشرا لمكتب) رسالة إلكترونية(
البرلمان البريطاني وااللتقاء بأعضاء البرلمان، وبعد خمسة عشر دقيقة من اإليميل أرسلت وزيرة 

  ."الداخلية رسالة إلكترونية تقول فيها أنه سيتم طرده من البالد وبالفعل تم اعتقال الشيخ تمهيدا لطرده
  8/4/2012 قدس برس،

 
  أتعرض لحملة تشهير إسرائيلية هدفها تدمير سمعتي: الكاتب األلماني غونتر غراس .38

رد الكاتب األلماني غونتر غراس على اتهامات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو : )ب. ف.أ(
ثاره نشر قصيدة وقال أنه يتعرض لحملة تشهير لتدمير سمعته بعد الجدل الذي أ. له بأنه معاد للسامية

  . وسالحها الذري بتهديد السالم العالميإسرائيلنثرية اتهم فيها 
» اسرائيل«، بدالً من »حكومة اسرائيل الحالية«وذكر الكاتب أنه كان يتعين عليه أن يذكر في قصيدته 

اي «وقال غراس في مقابلة اخرى مع تلفزيون . التلفزيونية»  سات3«بصورة عامة، في مقابلة مع قناة 
الجدل ال يتطرق الى مضمون القصيدة، وانما يستهدف خوض حملة ضدي لتشويه «العام ان » ار دي

البلد الديمقراطي الذي توجد فيه صحافة حرة، هناك «وقال غراس ان ألمانيا . »سمعتي الى ابد اآلبدين
  .»رأي واحد ورفض للتطرق للمضمون، للمسائل التي اطرحها

  8/4/2012، البيان، دبي
 
     لكاتب االلماني غونتر غراسادعاة السالم يؤيدون  .39

أعرب دعاة السالم عن تاييدهم للكاتب االلماني غونتر غراس خالل التظاهرات التي :  ا ف ب-برلين 
تنظم سنويا بمناسبة عيد الفصح في مختلف انحاء المانيا، بعد قصيدته التي اتهم فيها اسرائيل بتهديد 

 مسيرة في المانيا ذات طابع ديني او من اجل السالم والمطالبة بسحب 70ونظمت . السالم العالمي
ونظمت بعض المسيرات من اجل تاييد غونتر . القوات االلمانية من كافة مناطق النزاعات في العالم
. ال تزال تثير ردود فعل أمس» ما يجب ان يقال«غراس الذي كانت قصيدته المنشورة االربعاء بعنوان 

شكرا غونتر »و. »غونتر غراس معه حق«كون في مسيرة في بريمرهافن في الشمال وكتب المشار
  .»غراس

8/4/2012، الدستور، عّمان  
 
  العصور الوسطىبلمانية تخطط لمتاحف تحمل عنوان الرحالت اإلسالمية المسيحية للقدس أجمعية  .40

براج التاريخية التي يقع تعتزم الجمعية األلمانية العالمية لدراسات الحصون واأل: خالد شمت -آخن 
مقرها الرئيسي بمدينة آخن بغربي ألمانيا إقامة سلسلة متاحف داخل ألمانيا ودول العالم المختلفة باسم 

وتهدف من خالله " لقاء الشرق والغرب-الرحالت اإلسالمية المسيحية للقدس في العصور الوسطى "
ت تظهر القواسم المعمارية المشتركة من خالل عرض مجسما, للوصول إلى أكبر عدد من الزائرين

وتحدث األمين العام للجمعية المعماري بيرنهارد زيبين عن مجسمات لمعمار  .وتعزز الحوار الديني
القدس من بينها المسجد األقصى وكنيسة القيامة بهدف إبراز القواسم المعمارية المشتركة الرابطة بين 

  ".كاتدرائية آخن التي تعتبر من أشهر الكنائس التاريخية في أوروباالمعالم التاريخية للديانتين الكبيرتين ب
  8/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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  " النووي البرنامج " أمريكي بشأن -تفاهم إيراني  :إذاعة الجيش اإلسرائيلي .41

. تحدث تقرير إعالمي إسرائيلي أمس، عن تفاهم أمريكي  إيراني بشأن البرنامج النووي اإليراني: )معا(
نشر موقع إذاعة الجيش ) نوافق على خطة نووية ايرانية ألغراض سلمية: اوباما(فتحت عنوان 

ان الرئيس األمريكي باراك أوباما وا على صفقة تمنح إيران الحق في تطوير ) غاليه تساهال(اإلسرائيلي 
ل للسلطات اإليرانية وقال موقع اإلذاعة المذكورة إن أوباما نق. برنامج نووي سلمي مقابل عدم المواجهة

رسالة بواسطة رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان مفادها أن الواليات المتحدة مستعدة لقبول 
صفقة سياسية تمنح إيران الحق الدولي في امتالك خطة نووية ألغراض سلمية مقابل عدم المحاولة 

ية هي التي نشرت نص األمريك” واشنطن بوست“وقالت اإلذاعة إن صحيفة  .المتالك سالح نووي
وانه نصح . الرسالة التي حملها أردوغان الذي زار طهران األسبوع الماضي قبل توجهه الى سيئول

  .القيادة اإليرانية قبول المقترح الذي يقدمه اوباما ألن الوقت ينفد
8/4/2012، الخليج، الشارقة  

  
  رأيان في واحد شأن األوضاع في الشرق األوسط .42

  وماس فريدمانت
وج الشرق األوسط هذه األيام باألحداث مما يجعل من المستحيل النظر إليه من جانب واحد، لذا إلـيكم                  يم

  .رأيين في واحد
اإلسرائيلية األسبوع الماضي أن القيـادي الفلـسطيني        » هآرتس«في سياق الرأي األول، ذكرت صحيفة       

ب الفلسطيني إلى القيام بانتفاضـة      البارز مروان البرغوثي أصدر بيانا غير عادي من محبسه داعيا الشع          
ونصح البرغوثي بني وطنـه  . جديدة ضد إسرائيل ووقف المفاوضات والتنسيق األمني ومقاطعة إسرائيل        

ويعد البرغوثي، بحسب ما أشارت الصحيفة، أكثر زعيم يتمتـع          . بانتهاج الطريق السلمي في المعارضة    
وذكرت أنه ينبغـي علـى    .  تجاه التوصل إلى اتفاق    بالمصداقية أنجبته حركة فتح ويمكنه أن يقود الشعب       

لقـد تعرفـت    . إسرائيل إطالق سراح البرغوثي اآلن إذا أرادت التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين            
وتعد دعوته إلى   . على البرغوثي قبل إصدار خمسة أحكام عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين            

هتمام وهي األخيرة في إطار سلسلة من المناشدات الموجهة إلى الفلـسطينيين            المقاومة السلمية جديرة باال   
لكن بطريقة سلمية من خالل العصيان المدني ومقاطعة إسرائيل بما في           » الصحوة العربية «ومنهم بقيادته   

طينيين يمكنني أن أرى فعالية المقاومة السلمية للفلس      . ذلك المستوطنات اإلسرائيلية والمنتجات اإلسرائيلية    
لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية شريطة أن يصحب المقاطعات أو االعتصامات أو اإلضراب عن              

ويحتـاج  . في إنهائه » إنهاء االحتالل «الطعام خريطة مفصلة لحل الدولتين، فلن تساهم مجرد الدعوة إلى           
 إطـالق صـواريخ علـى       الفلسطينيون إلى أن يقدموا إلى جانب كل مقاطعة أو إضراب عن الطعام أو            

 في المائة من الضفة الغربية وكل األحياء العربية في القـدس            95إسرائيل خريطة توضح كيفية استعادة      
. 1967الشرقية مقابل السالم، ومبادلة الخمسة في المائة من األراضي الباقية بأراضٍ داخل حدود ما قبل                

اليهود في الـضفة الغربيـة، بينمـا يحـصل           في المائة من المستوطنين      75بموجب هذا االتفاق سيظل     
  . الفلسطينيون على أراضيهم بالكامل
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  : يمكن االطالع على الخريطة في اتفاقية جنيف أو الموقع اإللكتروني لديفيد ماكوفسكي
  
 pdf.06StrategicReport/pubPDFs/org.washingtoninstitute://http  
  

يعد تنظيم الفلسطينيين لعصيان مدني سلمي في الضفة الغربية من جانب والتوصل إلى خريطـة لحـل                 
الدولتين من جانب آخر هو االستراتيجية الوحيدة التي ستفضي إلى إنهـاء االحـتالل، حيـث سيـشعر                  

وينص القانون الحديدي لعملية المفاوضات     . ستراتيجياإلسرائيليون بعدم األمان المعنوي رغم األمان اال      
على أن من يشعر األقلية اإلسرائيلية الصامتة بعدم األمان المعنوي تجاه االحتالل مـع التمتـع باألمـان     

وبعد زيارة أنور السادات للقدس، أدرك اإلسرائيليون أنه ال توجد          . االستراتيجي في إسرائيل هو من يفوز     
أثمـرت  . اء من الناحية المنطقية ولم يشعروا بحاجة إليها من الجهـة االسـتراتيجية            طريقة للتمسك بسين  

وحصل الفلسطينيون بفـضل االنتفاضـة      . االنتفاضة األولى، التي استخدمت فيها الحجارة، اتفاقية أوسلو       
الثانية، التي ركزت على الهجمات االنتحارية على مطاعم في تل أبيب، على الجدار المحـيط بالـضفة                 
الغربية، بينما شعر اإلسرائيليون بعدم أمان استراتيجي وأمان معنوي كاف ليضع الفلسطينيين في سـجن               

ال يوجد اليوم ما يدفع اإلسرائيليين إلى الشعور بعدم األمان من الناحية االستراتيجية واألمان مـن                . كبير
بعد انسحاب إسرائيل منها مـن      الناحية المعنوية مثل الصواريخ التي تطلقها حماس عليهم من غزة حتى            

  .تلقاء نفسها
العصيان المدني المعطل المستمر في الضفة الغربية، مع خريطة التفاق يقبلـه الـسواد األعظـم مـن                  
اإلسرائيليين، هو ما سيجعل اإلسرائيليين يشعرون بعدم أمان معنوي، وأمان استراتيجي ويعيدون إحيـاء              

تراتيجية الفلسطينية الوحيدة التـي يخـشاها رئـيس الـوزراء           إنها االس . معسكر السالم داخل إسرائيل   
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإن كان على يقين من عدم قبول الفلسطينيين بها العتقاده أن ثقافتهم هـي                 

  سبب ذلك، فهل يفاجئونه؟
 العربية لم   الرأي الثاني هو األكثر اآلراء تداوال بشأن الوضع في الشرق األوسط اليوم وهو أن الصحوة              

ويفيد الرأي بأن التركيـز     .  اإلسرائيلي وتمثل ذلك في عدم تركيزها عليه       -توِل أهمية للصراع العربي     
الحقيقة هي أن الصحوة العربية جعلت من التوصل إلـى تـسوية            . ينبغي أن يكون على إيران باستمرار     

شعبية تحـل محـل     / إسالميةأوال بات من الواضح أن أحزابا       . للصراع أكثر إلحاحا من أي وقت مضى      
كذلك بات من الواضح في مصر بوجه خاص أن معاهدة السالم مع إسـرائيل              . األنظمة العربية المستبدة  

وإذا انـدلعت أعمـال عنـف بـين         . من القضايا الرئيسية المدرجة على البرامج االنتخابية للمرشـحين        
 فلن يكون هناك أي حائط صد، والذي كان         اإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية في هذا السياق،       

  .يمثله حسني مبارك، يمنع من انتشار هذه النيران إلى شوارع مصر
بات لدى اإلسرائيليين والفلسطينيين، في ظل صعود اإلسالميين في تونس وليبيا ومصر وسوريا، دافـع               

درتهم معا على إنشاء دولـة      أكبر لتأسيس نموذج بديل في الضفة الغربية أشبه بنموذج سنغافورة بتأكيد ق           
فلسطينية يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون رجاال ونساء في ظل نظام علماني ديمقراطي، لكنه يحترم              

هو أقدر زعيم فلـسطيني يمكـن       » البرغوثي«و. األديان، قائم على حرية السوق بجانب الدولة اليهودية       
  .إلسرائيل أن تعمل معه كشريك
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الم العربي، في وقت ازدهرت فيه دول آسيا، هو غياب زعماء مثل الزعماء في              من أسباب عدم تقدم الع    
وسيساعد دعم هذا القائد، الذي يقف في مواجهة القادة اإلسالميين في غزة            . تايوان واليابان وهونغ كونغ   

  .والمناطق األخرى، إسرائيل على المدى الطويل وكذلك سيساهم في تشكيل العالم من حولها
  8/4/2012، سط، لندنالشرق األو

  
  والتجاوز الممكن... السالمعملية  .43

  جيمس زغبي
.  الفلسطيني -قد يكون من الممكن، حتى اآلن، تخيل إمكانية إيجاد تسوية سياسية عادلة للنزاع اإلسرائيلي             

غير أن السياسة، في العالم الواقعي، ليست من صنع الخيال، بل تتعلـق بـالقوة، وباألشـخاص الـذين                   
فالسياسة، في نهاية المطاف، ال تتعلق بما نتمناه أو ما نعتقد أنه            . ، وبالكيفية التي يستعملونها بها    يمتلكونها

أمر عادل؛ بل ترتبط بما يمكن أن نحصل عليه بواسطة القوة التي نمتلكها، وبالقوة التي نحن مـستعدون                  
ة يفعلون ما في وسعهم مـن       والشك أن من المحزن أن العديد ممن يملكون القو        . وقادرون على استعمالها  

وحتى اآلن، يمكن القول إن جهودهم قـد        .  الفلسطيني -أجل عرقلة إيجاد تسوية عادلة للنزاع اإلسرائيلي      
كللت بالنجاح، حيث أدت إلى خلق وضع مشوه ومحرف إلى حـد كبيـر فـي إسـرائيل، وواشـنطن،                    

  .واألراضي الفلسطينية المحتلة
ذلك أن عقوداً من االستيطان غير القانوني وبنـاء الطـرق           . مة العليا ففي إسرائيل، كانت للمتشددين الكل    

سياج قمعي، ومصادرة األراضـي، وهـدم المنـازل الفلـسطينية،           / ، وبناء جدار  "الخاصة باليهود فقط  "
مـستوطنات  "والحرية المطلقة التي أعطيت لمجموعة متشددة تسمح لها باالستيالء على األراضي لبنـاء           

كلها عوامل تضافرت لتشوه خريطـة الـضفة        … ا عميقاً داخل األراضي الفلسطينية    وتوسيعه" عشوائية
  .الغربية وتحرفها

" مستوطنة عـشوائية  "وفي هذا الشهر أيضاً تجاهلت إسرائيل حتى نظامها القانوني، حيث رفضت إغالق             
 في مدينـة    وحتى عندما قامت بإخالء منزل    . غير قانونية كانت قد بنيت على أرض مملوكة للفلسطينيين        

الخليل كان مستوطنون متطرفون قد استولوا عليه في عمل استفزازي، سعى رئيس الوزراء إلى تحصين               
نفسه من االنتقادات عبر إعالنه اعتزامه الشروع في بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة بين بيـت                 

" اإلدارة المدنية "وكشف أن   " سهآرت"ويضاف إلى ذلك التقرير الذي نشرته مؤخراً صحيفة         . لحم والقدس 
 في المئة أراضي من الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات، في          10" تعمل سراً على تخصيص   "اإلسرائيلية  

وقت أصبح فيه من الصعب على نحو متزايد مجرد تخيل كيف وأين يمكـن للمـرء أن يؤسـس دولـة                  
  .فلسطينية

ة ليست المذنب الوحيد في هذا التغول، على اعتبار أن كل           والواقع أن الحكومة اإلسرائيلية المتشددة الحالي     
 عاماً؛ وليس ثمة أمل في حدوث تغيير قريباً، حيث تظهر استطالعات الرأي             45هذه السياسات قائمة منذ     

أن الناخبين اإلسرائيليين سيختارون، في أي انتخابات مقبلة، حكومة تتبع سياسات مماثلة، إن لـم تكـن                 
  .أسوأ بكثير

إذا ما تحركت أميركا أو المجتمع الدولي لكـبح         "كان العرب تخيلوا أنه باإلمكان وقف هذا الوضع         ولئن  
وعلى سبيل المثال، فقد شاع أمل في التـزام أوبامـا           . ، فإن الواقع يشير إلى أمر مختلف      "جماح إسرائيل 

يس األميركي وهو   وقد كانت رؤية الرئ   . المبكر بإيجاد حل للنزاع، ولكن هذه اآلمال سرعان ما تحطمت         
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من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ثم رؤية الكونجرس األميركي وهو يحتضن نتانيـاهو،             " يلقن درساً "
ومع تطويع البيت   . مذلًا بذلك رئيسه، حدثاً دالًا ومعبراً فتح عيون كثيرين على حقيقة واقع مرير وصادم             

ب على األقل، تحولت سياسة واشنطن إلـى        األبيض، وخروجه من لعبة صنع السالم، في المستقبل القري        
ووسط هذا الخضم، لـم يعـد للفلـسطينيين         . مواضيع أخرى مثل االقتصاد، وإيران، وانتخابات نوفمبر      

  .وحقوقهم أي مكان على األجندة
والمحبط والمخيب لآلمال أيضاً هو الجهود الفلسطينية للجوء إلى األمم المتحدة؛ حيث تـدخلت الـذراع                

يات المتحدة لتمنع مبادرات تهدف إلى االعتراف بالحقوق الفلسطينية أو وقـف االنتهاكـات              القوية للوال 
  .اإلسرائيلية لهذه لحقوق

ـ          فمع عملية أوسلو،   .  عاماً الماضية  45وهذا الوضع المؤسف ترك تأثيراً كبيراً على الفلسطينيين خالل ال
فخالل االحـتالل الـذي سـبق       .  وحشية استبدل عقدان ونصف العقد من االحتالل الوحشي بواقع ال يقل         

أوسلو، كانت الموارد الرئيسية للثروة الفلسطينية تتمثل في وظائف مياومة مذلة وزهيـدة األجـر فـي                 
أما اليوم، فقد ذهبت كل هـذه األمـور، مـا جعـل             . إسرائيل، وإنتاج سلع تباع عبر وسطاء إسرائيليين      
ذلك أن الفلسطينيين يعيشون اليوم فـي    . دات الخارجية االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على المساع      

نظام يشبه نظام األبارتايد، عالقين في كنتونات معزولة تحيط بها حواجز تحـول دون حريـة التجـارة                  
والسفر، ويتعرضون للضغط على نحو متزايد جراء المستوطنات التي تنمو بـشكل مـستمر والطـرق                

ومدينة القدس، التي كانت مركـز حيـاتهم        .  الغربية اليوم إلى أجزاء    االلتفافية الزاحفة التي تقسّم الضفة    
وغـزة، الفقيـرة دائمـاً، مخنوقـة        . الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، فصلت اليوم عن الضفة الغربية       

  .بالحصار وسكانها يائسون، كما يعلم الجميع
 على عدد من المـوارد الخارجيـة        لقد أثر كل هذا على المجتمع الفلسطيني، حيث جعل اقتصاده معتمداً          

ومثلما هو الحال في أحيان كثيرة، فقد كـان         . وقيادته منقسمة، وبعض أطرافها تفتقر إلى الخيال السياسي       
من عواقب القمع العنيف وطويل المدى تحويُل العنف إلى الداخل وأشكال أخرى من السلوكيات المدمرة               

إلى تصحيح هذا الوضع أحبطت حتى اآلن مـن قبـل بعـض             واألدهى أن الجهود الرامية     . للذات أحياناً 
الفلسطينيين الذين ال يريدون التنازل عما تبقى من قوة لديهم، أو من قبل أجانب استعملوا دعمهم المـالي                  

  .أو السياسي لعرقلة إنجاز الوحدة الفلسطينية وجهود تعبئة حركة مقاومة وطنية غير عنيفة
 رحمة أو مسؤولية لنسف األمل في التغييـر، مـا زال ثمـة أشـخاص                وأمام لغة القوة التي تمارس بال     

صحيح أنهم يختلفون بخصوص التكتيكات وحتى      . يتخيلون سالماً عادلًا وينظمون أنفسهم من أجل تحقيقه       
األهداف، حيث يدعو بعضهم إلى المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات في حين يدعو آخرون إلـى               

 األراضي المحتلة، أو تنظيم أنفسهم سياسياً مـن أجـل تغييـر توجهـات               تحرك مباشر غير عنيف في    
ولكـنهم  . وفيما يدعم البعض حل الدولتين يدافع آخرون عن حل دولـة واحـدة ديمقراطيـة              . واشنطن

يشتركون جميعاً في رفض الوضع الراهن، أكان النظام القمعي الذي فرض على األراضي المحتلـة، أو                
إنهم يتخيلون حالً عادالً    . طن، أو التدخل والشلل الذي يعيق تحركاً فلسطينياً فاعالً؟        السياسة المختلة لواشن  

ويعرفون أنه ال يمكن أن يتحقق إال إذا نظموا أنفسهم من أجل تأمين القوة التي ستكون ضرورية لتحويل                  
  !وعليهم أن يحققوا ما يتخيلونه. التغيير إلى واقع

  8/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
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   الفلسطينيةفارقاتالم .44
  هاشم عبدالعزيز

العدوان والحصار على غزة واالستيطان المفتوح وعربدة قوات االحتالل في الضفة والتهويد للقدس، هذا              
هو المشهد الفلسطيني الذي يرسمه االحتالل على وجه الصمود األسـطوري للـشعب الفلـسطيني فـي                 

  .األرض المحتلة
ط بما هو قائم عليه هذا الكيـان فـي مثلـث العـدوان واالحـتالل                مثلث المشهد ليس جديداً، فهو يرتب     

واالستيطان، غير أن المستجد هنا يتمثل بما يمكن وصفه بتداعيات المواجهة في إخـالل وإفـراغ لمـا                  
  .يفترض المقاومة

 ”فتح“في أبرز هذه التداعيات المفتوحة على تصفية القضية الفلسطينية كان االنقسام السياسي بين حركتي               
الساقط على األرض في الضفة الغربية من جهة وعلى غزة من جهة ثانية الـذي يـراد لـه                   ” حماس”و

صهيونياً في أحسن األحوال أن يبقى حالة متواصلة بما يترتب عليها من أضرار وخسائر فادحة ومخاطر                
 وانتصار قضيتهم   ماثلة على الفلسطينيين في مواجهة العدوان ومقاومة االحتالل وإزالة االستيطان وإعالء          

  .العادلة
ولمجرد اإلشارة واالستدالل على هذا التداعي هناك أكثر من مفارقة، فاألحد الماضي حذر رئيس دائـرة                

الهـادف  ” اإلسـرائيلي “شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من أن إتمام المخطـط              
ية سيعني عملياً نهاية مشروع السالم وفق حـل         السيطرة كلياً على مدينة القدس وفصلها عن الضفة الغرب        

% 85وأشار إلى أن سلطات االحتالل باتت تسيطر علـى         . الدولتين برمته بات في موضع خطر حقيقي        
من أراضي المدينة المقدسة بالمستوطنات أو المناطق األمنية والخضراء والحدائق التلموديـة وغيرهـا،              

 معبراً دولياً حول المدينة المقدسة، بينما تواصل عمليات         12بت  طوقت بالفعل ونص  ” “إسرائيل“مؤكداً أن   
وبينمـا كـان قريـع      . ” تهويد البلدة القديمة وسائر المناطق واألحياء على مرأى من العرب والمسلمين          

اليزال يعدد األساليب والوسائل والسياسات الصهيونية الستهداف القدس وتهويدها، كان كبير المفاوضين            
تسلم رسـالة   ” اإلسرائيلية“ صائب عريقات ينفي تقارير صحفية تحدثت عن رفض الحكومة           الفلسطينيين

بشأن مستقبل عملية السالم وتطورات األوضاع فـي األراضـي          “من الرئيس الفلسطيني محمود عباس      
  .مفلسطيني خالل أيا” إسرائيلي“، وقال إن الجانب الفلسطيني ال يزال ينتظر تحديد موعد لقاء ”الفلسطينية

المفارقة ليست قاصرة على حالة واحدة، بل هي متعددة ومتداخلة، وتبدو واضحة في واحدة منها بين ما                 
ذهب إليه كل من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، األول يرسم المشهد الكارثي الذي باتت عليه القـدس   

ة وحسب بل تـصير الحقـائق       إثر سياسة التقويض والتهويد الصهيوني، والثاني ال يحلق بأمنيات التسوي         
  .ساطعة بأن السياسة الصهيونية وبخاصة االستيطان والتهويد تمضي بوتائر متسارعة ودونما مواجهة

في غضون سنوات فإن التسوية األمريكية الخادعة وخالل المفاوضات وهي ناشطة أو متوقفـة كانـت                
  .ف متعددة القدس قد شهدت وهي التزال تشهد مخططاً صهيونياً بمراحل وألهدا

في توازٍ مع ما كان قائماً بالمفاوضات، جرى صهيونياً في القدس تصفية كامل المؤسـسات الفلـسطينية                 
الوطنية واألهلية الخدمية والثقافية، وطالت هذه الحملة مؤسـسات تاريخيـة ودور العبـادة اإلسـالمية                

نصرية الجهنمية فهل بعد هذا تصير      والمسيحية وبات األقصى هدفاً بوجوده، وأبناء القدس في الدوامة الع         
  هناك غرابة إلى ما آل إليه التهويد بالنتيجة؟
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الواقع أن الضجة عالية في شأن المخططات الصهيونية المدعومة استعمارياً وبخاصـة مـن الواليـات                
المتحدة، وهي على أي حال تتجه صوب تصفية كل ما هو فلسطيني وجوداً وقضية، والمشكل أنه بمثـل                  

المفارقة التي رسمها قريع عن الكارثة التي باتت عليها القدس من جراء السياسة الصهيونية مـن                ما هي   
جهة وصائب عريقات عن مستقبل الضياع في متاهة المفاوضات العبثية، فإن الضجيج عن المخططـات               

 وال داعـي    الصهيونية في ظل االنقسام السياسي الفلسطيني يترجم بمفارقات سياسية تفتقد إلى المسؤولية           
أين تصب في الحصيلة؟ ألن االنقسام السياسي الفلسطيني لم يحدث ضعفاً ولم يلحق ضرراً              : إلى اإلشارة 

  .في المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني وحسب بل إن الشرخ بات مفتوحاً على هاوية سحيقة
ماسياً وسياسيًأ كما كان تجـاه      تحركاً دبلو ” فتح“من هنا إذا ما بدأت السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة           

التبادر إلى دعم هذا    ” حماس“األمم المتحدة في شأن الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية فإن            
التحرك، والكثير جرى خارج المجرة وحتى اإلرادة األمريكية فإنها ال تعطي لنفسها المتابعة والمراقبـة               

، في المقابل فـإن الـسلطة       ”التضليل”و” مناورة“شل وأوصاف ال    بل إنها تطلق مسبقاً أحكاماً جاهزة بالف      
تصير في عمى عن رؤية الحق الفلسطيني مواجهة العدوان الصهيوني، ناهيك عن الحق المشروع فـي                

وبين هذا وذاك، عوضاً عن تكامل إمكانات ووسائل وأساليب المقاومـة الفلـسطينية             . مقاومة االحتالل   
ة في مواجهة العدوان وإنهاء االحتالل وإزالة االستيطان فإن االنقسام الـسياسي            وانتهاج الخيارات المناسب  

  .بات مكرساً
هنا تكمن أهمية دعوة القائد والمناضل الفلسطيني مروان البرغوثي القابع في سجن االحتالل منذ عـشر                

ام ومقاومـة   ألنها الخيار األمثـل لمواجهـة االنقـس       ” إطالق مقاومة شعبية واسعة النطاق    “سنوات إلى   
  .االحتالل

  8/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  فواتير ينبغي تسديدها:  الرابعةالسنةنتنياهو في  .45
  ناحوم برنياع

عمل الرجل ساعات على المساعدين التقنيين، وجرب مكبرات الصوت وتفحص الوصالت، وهز شاشات             
نفسه بين الحراس قرب الحـائط      وبعد ذلك حينما بدأ نتنياهو خطبته، أقام        . البالزما، وجرب لوح العرض   

الجانبي، وكانوا في مالبس احتفالهم ببلوغ االطفال سن الرشد وهو في قمـيص ذو كـم قـصير اسـود             
فرسـم  . ، وعد نتنياهو ووفى بوعـده فـورا       "سيشبه دولة اسرائيل بشجرة   . "بصورة غير احتفالية سافرة   

. ة وهنا الجذع وهنـا الجـذور      هنا قمة الشجر  . وظهرت صورة بعد ذلك على الشاشة في عجب عجيب        
؛ "االقتصاد"؛ وكتب على الجذع     "األمن"فكتب على الجذور    . وكتب رئيس الحكومة على كل جزء تفسيره      

باجتماعه يعطي  "وقال نتنياهو ان هذا     ". االجتماعي"وكتب على الثمار التي كانت أشبه بزينة عيد الميالد          
  ".القوة

وحـاول نتنيـاهو   ". سيف ـ دونت سيف "ر في مركزها تعبير وظه. تمردت الشاشة" القوة"وحينما كتب 
وأطل ايضا من عيني التقني الذي أراد ان يـصعد الـى            . وأطل اليأس من عينيه   . مرة اخرى لكن عبثا   

فوجه نظرة متوسلة الى غيل شـيفر،       . المنصة ويعالج العطل لكنه خشي ان يعترضه الحراس في طريقه         
: وقد جاء شيفر بابنه الـصغير الـى الجمـع         . س في الصف االول   مدير ديوان رئيس الحكومة، الذي جل     

. وسيصور بيبي لروعي شيفر ولكل شعب اسرائيل الصورة االسبوعية للطفل         . فاالوالد يحبون التصاوير  
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وألصق شيفر ابنه بصدره بيده اليمنى وفي الوقت نفسه هز راحة يده اليسرى بسرعة الى أعلـى والـى                   
وغُرس الرجل في مكانه وعـزى نتنيـاهو        . ي قائال ال تجرؤ على القفز اآلن      أسفل وكأنه يطلب الى التقن    

  .نفسه بلوح العرض
فنتنياهو يؤمن بأنه يمكن تلخيص     . لم تكن صورة الشجرة حيلة تسويقية فقط، بل عبرت عن صورة تفكير           

يس عرضاً  ول. فالبساطة تنجح والتعقيد يبلبل الذهن    . كل أمر بجملة واحدة ورسالة واحدة وصورة واحدة       
انه ركب في غرفة جلسات المجلس الوزاري المصغر، وهي الغرفة المالصقة لديوانه، لوحا كبيرا كمـا                

وهو يحرص ايضا في النقاشات التي تجري خـارج ديوانـه           . وهو يكثر من استعماله   . في فصل دراسي  
يستالن قلما ويمآلن   كان بن غوريون وشارون     . فهذا وسيلة عمله وهو وسيلة التفكير     . على استعمال لوح  

  .ويكتب نتنياهو رسائله في لوح. مذكرات
والتفسير عنـد   . حينما كان باراك رئيس حكومة اعتاد ان يقول يجب علي أال ُأفسر فستفهمون في النهاية              

فالتفسير . نتنياهو هو الجوهر ألن ما ال يمكن تبسيطه ال يمكن تفسيره وما ال يمكن تفسيره ال يمكن فعله                 
  . الى الفعل آخراأوال يفضي

فالصورة ذات البعدين ال تستطيع ان تفسر واقعا ذا ثالثـة           . والنقص هو التبسيط  . والميزة هي الوضوح  
  .أبعاد

وذات يوم سـألته محـررة      . كان ليفي اشكول واحدا من رؤساء الحكومة الناجحين الذين عرفتهم الدولة          
  ".لكل قطعة نقد جانبان، وهذا شأن العالم: "وقالت، حنه زيمر، لماذا هو معذب بهذا القدر "دافار"صحيفة 

  ".المشكلة هي أنني أرى ثالثة: "ونزع اشكول نظارتيه الثخينتي الزجاج وقال
  .لن يحدث عطل كهذا لنتنياهو، فحتى لو رأى ثالثة جوانب فانه سيروج لواحد

  النجاح، العصا المرتدة
فقد منح االسرائيليين حكومة مستقرة     . الثالث) لثانيةا(يوجد غير قليل من النقاط المضيئة في سني واليته          

ولـم تقـع    . وبقي االقتصاد وخمد االرهاب   . وائتالفا موثقا وهو شيء لم يكن موجودا هنا منذ الثمانينيات         
وقد جند الغرب والواليات المتحدة أنفسهما لمناضلة القنبلـة الذريـة           . حرب ال في الشمال وال في غزة      

  .وجد اآلن في الجهاز السياسي انسان آخر كان سينجح أكثر منه في هذه المجاالتونشك ان ي. االيرانية
. وتعلم كيف يتابع كل اهتزازة للرأي العام وأن يغير آراءه بحسب ذلك           . تعلم نتنياهو كيف يصنع السياسة    
وليس له في   . فسلطة االذاعة والتلفاز يديرها اآلن ديوان رئيس الحكومة       : وتعلم كيف يتحكم باالعالم العام    

وهـو  . مفتتح سنته الرابعة في رئاسة الحكومة خصم يعرض كرسيه للخطر ال داخل حزبه وال خارجـه               
وقد خلص الى معرفة ان الحكومات تُنتخب ال بما تمنعه بل بما تفعله، أو أصح من                . يستمتع بوحدة براقة  

ات لوسائل االعـالم عـن      وفي كل يوم تصدر عنه مجموعة تصريح      . ذلك بما يعتقد الجمهور أنها تفعله     
ويبلـغ بعـض هـذه      . مبادرات جديدة له ولحكومته، وبشائر جديدة لألمة وخطط تشتمل على العالم كله           

ويذكر نتنياهو بحماسـة    . التصريحات حد الخديعة وبعضها يسرق المجد من النظراء لكن بعضها حقيقي          
الجديدة والفتات على شوارع جديـدة  فهو متجوع الى السكك الحديدية والشوارع       . 1992فعله برابين في    

وقد تعلم ان يؤمن بأن رئاسة الحكومة تشبه دراجة هوائية، فالـذي ال يحـرك               . وعناوين تبشر باصالح  
  .المدوسين يسقط

 أو ألسـباب شـرارة      –لم يستقر رأيه في آخر لحظة على خفض رفع الضريبة على الوقود ألنه شرير               
ال على يد ملَك وال على يد شيرف        . أنا أفعل ال غيري   : يت الحرج فقد قال التوق  . النفس فقط على كل حال    
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وكانت الذروة في استقبال جلعاد شاليت؛ وتمـت        : وقد تم تأميم كل ما هو شعبوي      . وال على يد شتاينيتس   
وكانت الذروة اخالء البيت في الخليل الذي ُألقي علـى عـاتق ايهـود              : خصخصة كل شيء مختلف فيه    

  .باراك
ففـي الـضفة اآلن     : لوضع في المناطق ويقول في نفسه ليت الحال تبقى كذلك الى األبد           وهو يستعرض ا  

ويتمسك رجال فتح بمـا     . سلطة تحارب االرهاب بما أوتيت من قوة وترفض ان تورط نتنياهو بتفاوض           
وقد عشقت حماس في غزة ايضا السلطة عشقا        . وفيها قوة وفيها مصدر عيش    . بقي لهم من والية ضئيلة    

وللفلسطينيين حكمان ذاتيان مستقالن ال يتطور أحدهما ليـصبح دولـة،           . وتنفق عليها أكثر طاقاتها   كبيرا  
وتستطيع حكومة نتنياهو ان تمأل المنطقة الباقية بالمستوطنين متحررة من ضغط حكومـات اجنبيـة وال                

عتها الذرة االيرانية   وتالشت محاولة عزل اسرائيل في الساحة الدولية، فقد دف        . يقيدها سوى المحكمة العليا   
  .وطرحتها عن برنامج العمل

يجب ان يكون في السنة الرابعة من ملكية نتنياهو قرار          . هذه االوضاع ال تدوم أبدا وهذا مصدر ضعفها       
. فالعقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في شـهر أيـار فقـط           . حاسم في شأن المشروع الذري االيراني     

واذا أغلق االيرانيـون البرنـامج العـسكري       . رها في البرنامج الذري   وسيمر زمن حتى يمكن قياس تأثي     
فستعود المشكلة الفلسطينية الى برنامج العمل بكامل قوتها؛ واذا حدثت حرب فان وضع اسرائيل سيتغير               
من األساس؛ واذا استقر رأي اسرائيل على التسليم بايران الذرية فسيحتاج نتنياهو الى جميع قدراته على                

  .وسيسأل االسرائيليون أين ذهبت المليارات وأين اختفت المحرقة ايضا. البيان
فقد استقر رأيه على ان يزيل هذا       . في الشجرة التي صورها نتنياهو هذا االسبوع ذُكرت ايران إيماء فقط          

وقد أدرك ان تهديدات اسرائيل ترفع سعر النفط فقط وتُبغض اسـرائيل الـى              . الشأن عن برنامج العمل   
ويبدو ان نتنياهو منح اوباما التزاما سريا أال يعمل عسكريا مـا    . لم وتحول المال الى جيوب آيات اهللا      العا

والتفاهمات مع اوباما ال تعوق جهات في االدارة وفي وسائل االعـالم            . بقيت العقوبات في طور الفحص    
  .تنياهو عصا مرتدةوأصبح نجاح ن. االميركية عن معاودة اتهام اسرائيل بأنها تورط اميركا بحرب

وهو مثل أكثر أسالفه على ثقة بأنه هو فقط يعلم كيف يساير عظماء العالم؛ وهو وحـده يفهـم رئـيس                     
الواليات المتحدة، وهو وحده قادر على جعله يعاضدنا، وهو وحده يستطيع ان يناكفه وينتـصر، وهـو                 

فالعالم يدبر أموره   . اه في أسرارها  وحده يراه رئيس روسيا صديقا حميما وال تشارك مستشارة المانيا سو          
  .ناد مغلق من العظماء وهو االسرائيلي الوحيد الذي يملك بطاقة النادي

وشـاؤول  . "، يقـول نتنيـاهو    "يستطيع من يستطيع العمل في الساحة الدولية فقط ان يقود دولة اسرائيل           "
  ".موفاز ليس جيدا في هذا

 موفاز ليست اسوأ من انجليزية وزير الخارجية فـي حكومـة            فأوال انجليزية . وهذه سخافة بطبيعة االمر   
نتنياهو؛ وثانيا أكثر اعضاء النادي، من اوباما الى ساركوزي، يسعدهم ان يتبنوا رئيس حكومة اسرائيليا               

والذي يؤهلونه عندهم هو بيريس أو باراك أو مريدور برغم ان لفظهم للغة االنجليزية أقـل مـن                  . آخر
وسيتذكر نتنياهو هذه الحقيقة المرة بعـد يـوم مـن           . جد رئيس حكومة ليس عنه بديل     كامل؛ وثالثا ال يو   

  .جلوس وريثه على كرسيه
وقـد أيـدها    . في سني حكومته الثالث امتأل برنامج عمل الكنيست باقتراحات قوانين معادية للديمقراطية           

اذا استمر في هذا النهج فـي       ألنه  : وهي سالمة بيت عزيزة   . احيانا وسلم بها احيانا من اجل سالمة بيته       
سنته الرابعة فستكون الدولة التي يخلفها وراءه أقل تسامحا مع األقليات وأكثر حريدية، وغريبة وعجيبة                
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ولن تكون الدولة التـي تـشوق       . في نظر أكثر يهود العالم، وأقل مساواة وأقل صهيونية وأقل ديمقراطية          
  .ئه نتنياهو في سنوات جال–اليها بنجامين نتاي 

نحن نقف على شفا هاوية،     : حينما سمعته هذا االسبوع تذكرت ذلك السياسي الذي قذف مستمعيه بتحذير          
  .في القريب سنخطو خطوة كبيرة الى األمام: وحينما ذُعروا أسرع الى تهدئة جأشهم بقوله

  وسط حرب
 الفلـسطينيون،   ماذا يحدث؟ سألت الجندي الذي وضع في خط التماس بين الخليل التي يـسيطر عليهـا               

وهو يعتمر قبعة عسكرية ذات لـون       ". ليس شيئا كبيرا  : "فأجاب. والخليل التي يسيطر عليها المستوطنون    
وعمله في القوة ان يقف قرب الحاوية التي يفتش الفلسطينيون داخلها           .  بني هي قبعة لواء كفير     –اخضر  

: بين الفينة واالخرى نحـو الـداخل      وهو يصرخ   . وهم ينظرون اليه ويسكتون   . وهو ينظر اليهم ويسكت   
  .والباب كهربائي وركبت وراءه آالت التفتيش". هيه، لم تُغلقوا الباب"

وقد وضع على سطحه    . والبيت الذي ُألصق الحاجز به مهجور     .  وليست شيئا كبيرا   –الخليل هي الخليل    
أنهوا دراستهم بـشيء    ويصرخ اوالد مدرسة    . جندي يبلغ عما يحدث في الجانب الفلسطيني بصراخ عال        

وهناك أسالك شائكة وجدران حديدية وأبـواب       . وال يفهم الجندي  . ما قد يكون مظاهرة أو قد يكون لعبة       
والشيء الوحيد الذي يدل على الشارع المدني هو        . وبيوت شبه خربة تعطي الشارع قُبح ما وسط الحرب        

فتح بابه على مصراعيه مع الريح      وي. مرحاض كيماوي وضع في وسط الشارع ليقضي الجنود حاجاتهم        
  .ويسارع الجندي الى اغالق الباب بحجر. كاشفا عن صحف عبرية ورائحة كريهة

، وكما كان فـي سـراييفو فـي         1967، وكما كان في القدس في       1973الحال كما كان في السويس في       
ـ   . ، والشعور هو بأن المعركة لم تنقضِ وان المعركة لم تنته          1993 د وسـتُخرب بيـوت     فسيقتل ناس بع

  .كل شيء مؤقت في هذه المدن المقسمة وكل شيء سيال ما عدا الكراهية. وتظهر آلهة االنتقام
اختار جدعون ساعر، وزير التربية في حكومة نتنياهو، الخليل بصفتها هدفا مفضال، فهو ينوي ان يحمل                

 فالخليل مدرسة ممتازة لدراسـة      وهذه المبادرة مباركة في الحاصل العام،     . الى هناك مئات آالف الطالب    
  .واألذكياء بينهم سيفهمون أما اآلخرون فلن يشتاقوا. مظالم االحتالل ودحوضه وقُبحه

يرسل ساعر اوالد المدارس الرسمية الى الخليل لكنه يمتنع عن ارسال اوالد المدارس الرسمية الدينيـة                
 ويعتبر عند من يحلون المشارب في شـمال         .وهو يعتبر عند الليكوديين متطرفا يمينيا     . الى مركز رابين  
فقدرته على الرقص في جميع األعراس      . وهو عند اجزاء من اليسار واحد من الرفقة       . تل ابيب إبن بيت   

  .كانوا يسمون هذا ذات مرة في ايام أكثر بساطة انتهازية. تدل على مرونة سياسية
وعلى سطحه يقف أحد السكان ويـصور       ". بيت الماكفيال "والمبنى المجاور هو الذي يسميه المستوطنون       

وهو مبني من طوب صفح بحجـارة بيـضاء         . وللبيت ثالثة طوابق  . بنشاط المصورين الذين يصورونه   
وخُصص طابقة السفلي لمشاغل وحوانيت كما هـي العـادة فـي            . منشورة مثل بيوت كثيرة في القدس     

راك إنني أشك أنـه كـان سـيختار بيـت           قلت أول أمس اليهود با    . وليس فيه جمال وال فخامة    . الخليل
  .الماكفيال في الخليل في بحثه عن شقة جديدة بدل شقته في أكيروف

يحج الى البيت وزير النقل العام، اسرائيل كاتس، وعضو الكنيست تسيبي حوطوبلي على رأس مجموعة               
ديـد هـو وجـه      ان وجـه الليكـود الج     . صغيرة من ذوي القبعات الدينية تلوح بأعالم الليكود بحماسة        

  .فهو على حد الحريدية في الجانب الديني وعلى حد القانونية في الجانب السياسي: حوطوبلي
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ويفـصل المرشـد    . وتأتي مجموعة سياح من بريطانيا ويصاحبها مرشد سياحي فلسطيني من بيت لحم           
وايتمار بن  ويأتي بسرعة من أعلى الشارع باروخ مارزل        . دعاوى الفلسطينيين وتُشغل عدسات التصوير    

ويقطع مارزل على الفلسطيني حديثه في منتـصف        . غبير وهما الجناحان المتطرفان لقطاع المستوطنين     
. ويخطب مارزل خطبة باالنجليزية عن الظلم الواقع على اليهود ويتـابع الفلـسطيني شـأنه          . المحاضرة

" ايريتس نهـديرت  "في  ويشبه هذا المشهد شبها كامال عروض يوفال سامو الذي يمثل دور شاب حريدي              
  .وال يقل اضحاكا عنها

  ".ايريتس نهديرت"تعلمت شيئا ما من : أقول لمارزل
  ".ليس لي تلفاز في البيت فال وقت عندي لهذا"فيسارع مارزل الى إنكار ذلك بقوله 

  .وهو يكتفي بالعروض مثل يوفال سامو
  .ماذا تعلمتم هنا: سألت أحد السياح

قال ". لعالم يقول فيها الناس كل شيء لنا ويقول ناس آخرون ال، كل شيء لنا             ال توجد اماكن كثيرة في ا     "
  ".هذا يثير االهتمام جدا. "السائح

  ".أنا يهودي بالصدفة: "وأضاف بهدوء
أنا ُأطلع السياح على مستوطنات في الضفة كلها لكـن          . ان الخليل هي حالة مميزة جدا     : "وقال الفلسطيني 

  ".طلعهم على مستوطنة هي في قلب المدينةفي الخليل فقط استطيع ان ُأ
  .هل سيخلي نتنياهو، اسأل بن غبير

  ".سيخلي، ألنه ليست عنده شجاعة البقائهم: "فيقول
  شهادة مسؤولية

 استولت مجموعة نساء برئاسة مريام ليفنغر على بيت هداسا وهو مبنى في الحـي اليهـودي                 1979في  
فهو لم يرد إحالل االخالل بالقانون؛ ولم يشأ        : ئيس الحكومة فاحتار  وكان مناحيم بيغن ر   . القديم في الخليل  

 قتل فلـسطينيون    1980في أيار   . الخصومة مع زوجة الحاخام ليفنغر النشيطة، وفي االثناء جمد الوضع         
ستة مستوطنين في طريقهم من الصالة في مغارة الماكفيال، وكان أحدهم هو ايلي هزئيف، وهو جنـدي                 

وقد أحل القتـل المـستوطنة      . نز االميركية تهود، وشخصية نسيج وحدها من كل جانب        من قوات الماري  
  .وهكذا نشأ الجيب االستيطاني اليهودي في الخليل

 ما الذي بني على اراض خاصة ومـا         –تُكثر حكومات اسرائيل االنشغال بالجانب القانوني للمستوطنات        
ن االدارة ومن لم يحصل، وأي وثيقة حقيقيـة         الذي بني على اراضي الدولة، ومن حصل على رخصة م         

وتُمكّن المداولة القضائية الحكومات من التهرب من الشيء األساسي وهو ما الذي تريد ان              . وأيها مزيفة 
وهي تفضل ان تقرر السياسة عمليات      . يحدث في المنطقة بين الخط االخضر واالردن وما هي مشاريعها         

  .ونيون من الجهة االخرىتفجيرية فلسطينية أو مستشارون قان
أتوجد حكومتان في الدولة، واحدة تتـولى منـصبا فيهـا           . ما هذا، قال ناس اليهود باراك هذا االسبوع       

ال أظن هذا، فليس جميع الوزراء      . واخرى لمن يدقون أدعية دخول المنازل في الخليل؟ ال، أجاب باراك          
. فالنزاهة تقوم فوق كل شيء عنـده      .  بيغن ممن يدقون أدعية دخول المنازل، بل يوجد آخرون مثل بني         

ونتنياهو، فهو في الحاصل العـام يـسلك سـلوكا فيـه      . وكذلك القانون برغم أنه قريب من المستوطنين      
  .فهو يسمع للجميع بصبر ال ينفد ويقرر بمسؤولية. مسؤولية

  .ان المسؤولية هي كلمة السر
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وبدأ سفراء اسرائيل فـي العـالم       . وتوجد رباعية . ةتوجد ادارة اميركي  . نتنياهو يسمع ويفهم  : "قال باراك 
وهو يسمع لمولخـو ويـسمع لعـامي        . يرسلون برقيات تقول ما هو البيت في الخليل ولماذا يحتاج اليه          

  ".درور، ويتصرف بمسؤولية
 باراك وبوغي يعلـون وبنـي       –وقد دعا نتنياهو الى الجلسة التي عقدها مساء يوم الثالثاء ثالثة وزراء             

وفي خالل النقاش اتصل بالمستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين وأوضح لماذا ليس االستيالء             . بيغن
  .على البيت في الخليل حالال من الجهة القانونية

واذا خُير بني بيغن بين بيت في الخليل وقضاء عن محكمـة العـدل              . لم يفهم يعلون أنه يسقط في شرك      
 –وانتقل النقاش الى مشكالت قانونية في مستوطنات اخـرى          . كمة العليا العليا فسيختار دائما قضاء المح    

وبحث نتنياهو عـن    . بروخيم وسنساناه ورحاليم، وهي ثالثة أحياء غير مرخصة في مستوطنة بيت ايل           
واعتقد يعلـون ان نفـس الـسياسة        . سبل لتأجيل النقاشات وتجميد االوضاع وإحالل المخالفات القانونية       

  .يت في الخليل ولم يفهم ان الحديث ليس عن سياسة بل عن مسؤوليةستُطبق على الب
 ويوجـد   –توجد حكومة واحدة وقانون واحـد       . "، قال باراك  "كان االخالء هو الطريقة الوحيدة الممكنة     "

  ".مهرجانا"وقد سمى سلوك زمالئه الوزراء ". فولكلور يجلب مسيرة الوزراء الى البيت في الخليل
ولم يجهد نتنياهو نفسه لتصحيح اعتقـاده ولـم يحـذره           . النقاش انه لن يحدث اخالء    واستنتج يعلون من    

  .ويعلون ال يفهم شيئا. وقد استدعى يعلون هذا االذالل بعد ان أعلن بأنه هو وريث نتنياهو. مقدما
ـ                  ى تحمل باراك في مسؤولية الذنب كله، فهو الذي لم يشتهر بأنه يحب االستلقاء على الجدار استلقى عل

فاذا كان الليكوديون لـم يتقبلـوه       . وقد منحته الهجمات عليه شعورا بالقوة وبهجة استقالل       . الجدار متلذذا 
  .على أنه واحد منهم فسيتقبلونه كما هو

  .هل يريحك ان تكون مبعدا في الليكود: وسألته
فأنا . كن ان نفعل  ماذا يم : "وأضاف. ، أجاب بسخرية  "يمكن الظن أنهم أغرقوني حتى اآلن بأمواج الحب       "

  ".لست حنكين أو روبين أو اوسشكين
  .قولوا ما شئتم ان تقولوا عن ايهود باراك لكنه ليس متملقا

وهـي محلـة    " بروخيم"فهو يريد ان يحل     . بمسؤولية، بمسؤولية بالطبع  . وعنده استعداد لمساعدة نتنياهو   
ويجب ان توجد سبيل الحالل     .  الحكومة غير بعيدة عن اريئيل، وقد ُأنشئت المستوطنة بقرار من        " فيالت"

وفي بيت ايل يجب ان يهدم عدد من هياكل البيوت التي           . رحاليم ايضا ألنه توجد هناك مستوطنة حقيقية      
ألننا اذا فـسرنا  . بنيت على ارض خاصة ونقل عدد من الكرفانات وأن توجد طريقة خالقة الحالل الحي    

  .فستفهم المحكمة
  7/4/2012، "يديعوت أحرونوت"

 8/4/2012، األيام، رام اهللا
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