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  من أجل تطبيق المصالحة"إسرائيل"بـ" االرتباط األمني"على السلطة فك  :البردويل .1

صالح .د" حماس"طالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : لشريف أدهم ا-غزة
من أجل تطبيق المصالحة الفلسطينية، ) إسرائيل(مع " االرتباط األمني"البردويل، سلطة رام اهللا بفك 

  .يعيق إتمام المصالحة" الفيتو اإلسرائيلي"معتبراً أن 
ال تريد وال تقبل على اإلطالق ) إسرائيل(أن "لى ، إ"فلسطين"وقال البردويل في تصريح خاص بـ

: وأضاف ".التجاوب والتساوق مع المطلب اإلسرائيلي"، متهماً السلطة وحركة فتح بـ"بتطبيق المصالحة
  ".التنسيق األمني لم يتوقف على اإلطالق، وبالتالي فإن المصالحة تُراوح مكانها"إن 

المصالحة "إن : عزام األحمد التي قال فيها" فتح"زية لحركة وعد البردويل تصريحات عضو اللجنة المرك
إن السلطة وفتح : "قال البردويل و".هروباً ومحاولة للتبرير ال أساس لها من الصحة"، "في تراجع مستمر

  ".تحاوالن إيجاد مبررات واختالق ذرائع من أجل التملص من المصالحة
 بنود اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه كافة الفصائل أكد البردويل، استعداد حركته الكامل لتطبيقو

محاولة جر حماس للموافقة على الشروط اإلسرائيلية من " كما اتهم السلطة وحركة فتح بـ .الفلسطينية
  ".خالل الحديث عن برامج سياسية وشروط الرباعية

 ولحكومتها في غزة، وفي موضوع االنتخابات الفلسطينية، رفض البردويل، أي اتهامات موجهة لحركته
وبرر ذلك، بأنه لم يحدد موعداً إلجراء االنتخابات حتى يتم  .بمنع تحديث السجل االنتخابي في غزة

تحديث السجل االنتخابي، مؤكداً أن السلطة ال تستطيع تحديد موعد إلجراء هذه االنتخابات، وال تمتلك 
  .رؤية إلجرائها في القدس المحتلة

ضرورة الشروع بتطبيق المصالحة على األرض وتأجيل أي اتفاقات تتعلق بالبرنامج أكد البردويل على و
يقوم " حماس"مع برنامج " فتح"وجدد التأكيد على اختالف البرنامج السياسي التفاوضي لحركة  .السياسي

فقت لم نتفق على برنامج سياسي في هذه المرحلة، إال إذا وا"واستدرك  .على مواجهة االحتالل ومقاومته
  .، على حد قوله"حركة فتح على مواجهة االحتالل بدالً من أن تتعاون معه

على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني لتفكيك االنقسام إلى أن " حماس"وشدد عضو المكتب السياسي لـ
  ".نصل إلى برنامج سياسي نواجه فيه االحتالل"

 10/4/2012فلسطين اون الين، 
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  2011صدر تقريره االستراتيجي لعام مركز الزيتونة للدراسات ي .2
األوضاع الفلسطينية الداخلية، المؤشرات السكانية واالقتصادية، العالقة مع العالم العربي واإلسالمي، 

نقاط عدة جمعها ... الفلسطينية- اإلسرائيلية، متانة المصالحة الفلسطينية -مسار المفاوضات الفلسطينية 
في بيروت في » مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات«الصادر عن التقرير االستراتيجي الفلسطيني 

  .، ناقشت التحديات الديموغرافية والتنموية باألرقام والنسب2011دراسة شاملة عن فلسطين في العام 
يحدد التقرير اإلشكاليات والمعوقات التي ال تزال تعاني منها الساحة السياسية الفلسطينية، في ظل 

بين » الصراع«الرؤية اإلستراتيجية الموحدة، والخالف حول أولويات العمل الوطني واستمرار غياب 
بين الضفة » تشتت مراكز صناعة القرار الفلسطيني«، فضالً عن »التسوية«و» المقاومة«برنامجي 

ق فاالتفا.  في القاهرة2011 أيار 3الغربية وقطاع غزة بالرغم من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 
استمرار االعتقاالت السياسية والتنسيق األمني بين األجهزة «الموقع يتعرض اليوم لعقبات أساسية أهمها 

فضالً عن تعثر االتفاق حول تشكيل الحكومة ومعالجة » األمنية في الضفة الغربية واالحتالل اإلسرائيلي
  ...ملفات االنتخابات والحريات والمصالحة المجتمعية

ك، ال يتوقع الباحثون أي تغيير في مسار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في في موازاة ذل
، خصوصا مع اقتراب االنتخابات األميركية والتغيرات التي تشهدها الدول العربية، بل 2012العام 

ي اإلبقاء على الوضع الراهن، فرض التصور الذ: يرجحون أن تفرض إسرائيل أحد الخيارات الثالثة
فأمام . تريده للحدود وتبادل األراضي والسكان، أو دفع الفلسطينيين الى القبول بخيار الدولة المؤقتة

الضغوط اإلسرائيلية على هذا المستوى، تبدو جهود الدبلوماسية األميركية متجهة نحو زيادة الضغط على 
والجمهوري، المستعدين الفلسطينيين خصوصا ان مواقف كل من الحزبين االميركيين، الديموقراطي 

اما الموقف األوروبي، فلم يظهر تبايناً ملحوظاً . »تزداد اقتراباً من الموقف اإلسرائيلي«للسباق الرئاسي، 
  .عن الموقف األميركي إال في ما يتعلق بالرفض الكامل لالستيطان

، إذ لم 2011 في العام إلى ذلك، تراجع التفاعل الرسمي والشعبي اإلسالمي مع القضية الفلسطينية نسبياً
الشجب واالستنكار لالنتهاكات اإلسرائيلية عن القضايا التي » منظمة التعاون اإلسالمي«تتخط مواقف 

...). تهويد القدس، المصالحة، العضوية في األمم المتحدة(» أجندة الدول اإلسالمية«تفرض نفسها على 
 وبالرغم من تزايد العداء الشعبي إلسرائيل وارتفاع أما في ما يتعلق بتركيا تحديداً، فيظهر التقرير أنه

تجاه تل ابيب وذلك » البراغماتية«النبرة السياسية الحادة تجاه إسرائيل، فإن انقرة تستمر في سياساتها 
ويظهر التقرير أن تركيا ال تزال . بالحفاظ على العالقات الدبلوماسية واالنفتاح االقتصادي واالجتماعي

 3 األكبر إلسرائيل بين الدول اإلسالمية، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من الشريك التجاري
 في 29.3 أي ان التبادل شهد ارتفاعا بنسبة 2011 ماليين دوالر العام 4 إلى 2010ماليين دوالر العام 

  .المئة
 في المئة يعيشون 50.1( مليون نسمة 11.224ديموغرافيا، يشير التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين بلغ 

 مليون نسمة في 1.3، ويتوزعون إلى حوالي ) في المئة يقيمون في فلسطين التاريخية49.9في الشتات و
 في المئة في الضفة 61.8 (1967 ماليين نسمة في أراضي 4، وحوالي 1948األراضي المحتلة سنة 

  ). في المئة في قطاع غزة38.2الغربية و
 ماليين 3في األردن حوالي : ة فيتوزع الفلسطينيون على الشكل التاليأما خارج األراضي الفلسطيني

وفي لبنان تحديدا، بلغ .  ألف نسمة636 مليون، وفي الدول األجنبية 1.6نسمة، في الدول العربية حوالي 
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 في المئة من 68.1( ماليين 7.6اما مجموع الالجئين الفلسطينيين فيصل إلى نحو .  الفا455عددهم 
  ).شعب الفلسطينيمجموع ال

 في المئة في 2.9كذلك، لم تتغير معدالت النمو السكاني الفلسطيني عن العام الماضي، حيث ثبت عند 
  . في المئة لليهود1.7 و48 في المئة في أراضي الـ2.5الضفة الغربية وغزة و

، 2010 للعام  ماليين دوالر5.7 من حوالي 2011من جهة ثانية، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي العام 
 73.1وبلغت نسبة إسهام الضفة حوالي ).  في المئة10.7 (2011 ماليين دوالر للعام 6.3إلى حوالي 

 في المئة لقطاع غزة نتيجة استمرار الحصار على القطاع وإغالق المعابر 26.9في المئة، مقابل 
 1,073ارنة بحوالي  دوالر في الضفة، مق1.9وبلغ معدل دخل الفرد حوالي . وغيرها من العوامل
 في المئة في غزة، 28.7 (2011 في المئة العام 20.9بينما بلغت نسبة البطالة . دوالراً في القطاع

  .2010 في المئة العام 23.7، مقارنة بـ )  في المئة في الضفة17.3و
 217.79ئيلي من في المقابل، شهد االقتصاد اإلسرائيلي تقدماً ملحوظاً تجلى بارتفاع الناتج المحلي اإلسرا

 الف 28وارتفع معدل دخل الفرد من . 2011 مليار دوالر العام 242.92، إلى 2010مليار دوالر العام 
باإلضافة إلى ذلك، شهدت الحركة التجارية .  الف دوالر العام الماضي31 إلى حوالي 2010دوالر العام 

 الواليات المتحدة الشريك التجاري نمواً ترجم بارتفاع مستوى الصادرات والواردات، فيما ال تزال
  .األول

 مليار دوالر، بينما قررت حكومة 14.95 نحو 2011وبلغت الموازنة العسكرية اإلسرائيلية المعلنة للعام 
 في 6رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزيز الميزانية العسكرية المتوقعة للعام الحالي بنسبة 

 مليار 3.3(مليار دوالر، فيما ال يتضمن الرقم المساعدات العسكرية األميركية  15.8المئة لتبلغ حوالي 
  ).دوالر
 إن تضافرت عوامله –وبحسب التقرير الشامل، فإن من شأن التغيير الذي يشهده العالم العربي ... 

ادلة  أن ينهي مع–)  األرض والنظام السياسي-اإلنسان والفضاء االستراتيجي (الثالثة بشكل إيجابي 
تفتح المجال لمشروع عربي «المبنية على ضعف العالم العربي وأن يدخل معادلة جديدة » بقاء إسرائيل«

إسالمي نهضوي وحدوي يرتقي بإمكانات المنطقة وطاقاتها، وينهي اإلمالءات واالشتراطات اإلسرائيلية 
الحصار، وإعطاء القضية واألميركية، ويفتح آفاقاً أوسع لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وإنهاء 

الفلسطينية بعدها العربي واإلسالمي واإلنساني األوسع، وصوال الستعادة األرض والمقدسات وإنهاء 
  .»االحتالل

  9/4/2012السبيل، عمان،  ، 10/4/2012، الغد، عمان، 10/4/2012، السفير، بيروت
  

  القطاع مجلس الوزراء يطالب أحرار العالم بإنقاذ مرضى : غزة .3
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني برفع الحصار الظالم الذي يفرضه االحتالل :  صفاء عاشور-ةغز

اإلسرائيلي على قطاع غزة، والتحرك الفوري إلنقاذ المرضى من الموت البطيء والعمل على إضاءة 
المسئولية غزة في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، محمالً االحتالل اإلسرائيلي 

  . الكاملة عن الكارثة اإلنسانية التي تعصف بالقطاع حالياً
ودعا رامي الجندي، ممثل مكتب األمين العام في مجلس الوزراء، خالل اعتصام مع أهالي المرضى في 

، حكومات وشعوب الربيع العربي إلى التحرك وبسرعة 2012-4-9مستشفى الشفاء بغزة، اإلثنين 
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غزة، ورفع الحصار بشكل حقيقي، مناشداً المؤسسات اإلنسانية والحقوقية والدولية لوقف معاناة أهالي 
  . بالتحرك الفوري لتوفير الوقود للمستشفيات بأقصى سرعة إلنقاذ حياة مئات المرضى من الموت

  9/4/2012، فلسطين أون الين
  

   قرار بشأن لقاء الوفد الفلسطيني مع نتنياهويتخذحتى اآلن لم : عبد ربه .4
 نفى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه االنباء التي تحدثت عن لقاء :رام اهللا

سالم فياض برئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو . سيجمع وفدا فلسطينيا برئاسة رئيس الوزراء د
  .الثالثاء المقبل لتسليمه رسالة القيادة المتعلقة بعملية السالم

انه حتى اآلن لم يتخذ قرار بهذا الشأن وعندما يتخذ القرار سيتم » صوت فلسطين»بد ربه لـوقال ع
 حول اللقاء الذي سيجمع فياض بنتنياهو مجرد تكهنات تصدر عن اإلعالم عنه وما تناقلته وسائل اإلعالن
  .اإلسرائيلي اإلعالم

  10/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إجراءات مست الحريات العامةب تدفع السلطة إلى إعادة النظر افيينالصحاحتجاجات : الضميري .5
» إعادة نظر«قال الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري إن هناك :  محمد يونس–رام اهللا 

وأضاف إن االحتجاجات األخيرة للصحافيين . في الطريقة التي تتعامل فيها أجهزة األمن مع الصحافيين
ما توصلنا إليه أن اإلجراءات التنفيذية بحق «: وأضاف. ى نقاش واسع في المؤسسة األمنيةقادت إل

الصحافيين والكتاب يجب أن تكون مختلفة عن تلك اإلجراءات التي نقوم بها في قضايا مثل االتهام 
لكنه قال إن حق . »نحن مؤسسة تتعلم من األخطاء، وتتطور«: وأضاف. »بجريمة قتل وما شابه

  .قاضي مكفول، مشيراً إلى أن هناك قضايا رفعت في المحاكم ضد الرئيس والحكومة وقادة أجهزة أمنالت
إن الحكومة تعمل مع الجهات » الحياة«وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي الدكتور غسان الخطيب لـ 

ة الوحيدة المختصة، مثل مجلس القضاء األعلى والنيابة، على صيغة تضمن أن يكون القضاء هو الجه
وأضاف أن االقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض وتبنته . التي تتعامل مع الصحافيين

  .»ال إجراءات ضد الصحافي إال من خالل حكم قضائي«: الحكومة جاء فيه
  10/4/2012، الحياة، لندن

  
  "انقالبي" غزة دون مصادقة الرئيس إجراء حكومةإعدامات : الضميري .6

 الناطق الرسمي باسم شرطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية  أعتبر عدنان الضميري :اهللارام 
المحتلة، إقدام الحكومة الفلسطينية بغزة على تنفيذ أحكام إعدام بحق ثالثة أشخاص دون مصادقة رئيس 

وأضاف الضميري  ."قتل خارج القانون، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم"السلطة الفلسطينية، يعتبر 
، "انقالبيا جديدا على السلطة الوطنية، وفصال من فصول ترسيخ االنقسام وتعميقه"إن ذلك يعتبر إجراء 

بصفته القائد األعلى ) محمود عباس(المصادقة على أحكام اإلعدام هو حصري للرئيس "موضحا أن 
  ". هم تنفيذ القانون الذي شرع لصونهالقوى األمن الفلسطينية، والذي يؤكد دوما على أن كرامة اإلنسان أ

  9/4/2012قدس برس، 
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  نداء عاجالً إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام قراقع يوجه  .7
وجه وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع نداء عاجالً إلى األمين : غزة

إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن «سان كافة العام لألمم المتحدة بان كي مون ومؤسسات حقوق اإلن
  .» يوماً متواصالً احتجاجاً على اعتقالهم اإلداري التعسفي42الطعام منذ 

وطالب قراقع في اختتام أعمال مؤتمر دولي عقد في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة في شأن أوضاع 
ة االعتقال اإلداري من التشريعات الوقوف الجاد إللغاء سياس«األسرى في السجون اإلسرائيلية، بـ 

اإلسرائيلية، والتي تستخدم بطريقة انتقامية من األسرى وتستهتر بحقوقهم اإلنسانية وتخالف معايير 
  .»العدالة الدولية في االعتقال والمحاكمة

وعن إبعاد سلطات االحتالل األسيرة هناء شلبي قسرياً إلى قطاع غزة، نفى قراقع تدخل السلطة 
إننا منذ «:  يوماً، وقال44بعدما خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر » إبعادها«ينية في الفلسط

البداية ضد سياسة إبعاد أي أسير عن مكان سكنه أو خارج الوطن، وال نقبل بأن نشرع سياسة اإلبعاد، 
عادها إلى شلبي اتخذت قراراً شخصياً محضاً في شأن إب«وأضاف أن . »وهي جريمة من جرائم الحرب

  .»القطاع وفي ظروف صحية سيئة وضاغطة من الجانب اإلسرائيلي
خلق حال من التعاون بين «وشدد الممثل الدائم لفلسطين في األمم المتحدة رياض منصور على أهمية 

المؤسسات األهلية الفلسطينية ألن من شأن ذلك أن يعزز فرص الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته 
  .»قاللللحرية واالست

  10/4/2012، الحياة، لندن
  

  ذكرى مذبحة دير ياسيندائرة المغتربين بمنظمة التحرير تطالب الفلسطينيين بالشتات بإحياء  .8
وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير االثنين رسالة الى الجاليات : رام اهللا ـ وليد عوض

إلى إحياء ذكرى مذبحة دير ياسين التي تصادف في الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، تدعوهم فيها 
  . نيسان من كل عام9

  10/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  قرب رام اهللا  االحتالل مستوطنين تسللوا إلى قريةمسلّتالتابعة للسلطة  يةاألمناألجهزة  .9
 من المستوطنين اليهود، أعادت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، مجموعة: اهللارام 

، وذلك في إطار )وسط الضفة الغربية(شمال غرب مدينة رام اهللا " بيت ريما"بعد أن تسللوا إلى قرية 
وبحسب القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي؛ فإن المستوطنين وصلوا . التنسيق األمني بين الجانبين

، وأوضحت أن ثالث سيارات إسرائيلية "لوا طريقهمعن طريق الخطأ بعد أن ض"إلى القرية الفلسطينية 
الواقعة تحت السيادة األمنية الفلسطينية، وبعد وصولها إلى محطة البترول " بيت ريما"دخلت إلى قرية 

المركزية في القرية، حيث قام شبان فلسطينيون برشق السيارات اإلسرائيلية بالحجارة، مما استدعى 
 لمكتب  ينية، والذين وفروا الحماية للمستوطنين، وقاموا بتسليمهمحضور رجال أمن السلطة الفلسط
  .للتنسيق واالرتباط في منطقة رام اهللا

  10/4/2012قدس برس، 
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 "ةاتفاق الدوح" أسقطتحماس : فتح .10
اعتبرت حركة فتح أن حماس أسقطت اتفاق الدوحة األخير، الذي وقعه الرئيس :  كفاح زبون-رام اهللا

، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل برعاية قطرية، )أبو مازن(باس الفلسطيني محمود ع
  .وقالت إنها ستعيد التفكير في الخطوات المقبلة

: »الشرق األوسط«وأضاف لـ. »اتفاق الدوحة سقط«: وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح
في حماس، صالح البردويل، قال فيها وكان مقبول يعلق على تصريحات للقيادي . »لقد أسقطته حماس«

إن االنتخابات العامة في األراضي الفلسطينية لن تجرى هذا العام بالضرورة، وقد تجرى العام المقبل، 
في مخالفة صريحة التفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطنية بشكل فوري ومهمتها 

  .إجراء االنتخابات العامة خالل أشهر
لقد تأخرت في توقيع ورقة ... حماس تعطل المصالحة ألنها ال تريد الذهاب لالنتخابات«: لوقال مقبو

المصالحة في القاهرة، وتماطل في تشكيل الحكومة، وال تسمح للجنة االنتخابات المركزية بالعمل في 
:  وأردفويرى مقبول أن حماس ستخسر كثيرا في االنتخابات المقبلة،. »غزة، ألنها ال تريد انتخابات

حركة حماس تدرك أنها لن تحصل على ما حصلت عليه في االنتخابات السابقة، وهذا ما تؤكده كل «
  .»لو أنها تعرف أنها ستفوز، لذهبت سريعا لالنتخابات«: وتابع. »استطالعات الرأي

 واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار، عزام األحمد، تصريحات البردويل
  .حول تأجيل االنتخابات بمثابة محاولة لاللتفاف على ما جرى التوصل إليه في اتفاق الدوحة

المصالحة مجمدة بسبب طلب حركة حماس التأجيل في تنفيذ اتفاق الدوحة؛ نتيجة «: وقال األحمد
  .»استمرار األزمة الداخلية لديها

وسى أبو مرزوق، خالل لقائهما األخير في وأشار األحمد إلى أن الرئيس عباس أبلغ القيادي في حماس م
القاهرة، أنه بانتظار رد حركته بالسماح للجنة االنتخابات المركزية بالعمل في القطاع، إال أن حماس لم 

  .ترد حتى اللحظة على ذلك
الموقف بحاجة إلى إعادة دراسة، ال أعرف إلى متى سنبقى محكومين بمزاج «: وعقب مقبول قائال

  .»حماس
  . القول إن فتح بدأت تتحرك بعيدا عن اتفاق الدوحةويمكن

  10/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  "غير مبررة" لالحتالل بعيد الفصح عباستهنئة : أبو زهري .11
سامي أبو زهري التهنئة التي تقدم بها رئيس " حماس"انتقد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بعيد الفصح اليهودي، مؤكّداً أنها    س،السلطة الفلسطينية محمود عبا
  ".عمل خاطئ وغير مبرر وتكريس لعملية التطبيع مع العدو"

إن ": حماس"، أذاعه القسم اإلعالمي لحركة )9/4(وقال أبو زهري في تصريح صحفي له اليوم اإلثنين 
، داعياً إلى "ائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطينيرسالة خاطئة في ظل استمرار الجر"هذا االتصال 

التوقف عن مبادرات حسن النية غير المبررة، حيث إن االحتالل يستغل ذلك كغطاء لالستمرار في "
  ".جرائمه ولتلميع صورته إقليمياً وعالمياً
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مساء أمس األحد وكان مصدر تابع للسلطة الفلسطينية قد أكد أن الرئيس محمود عباس، قد اتصل هاتفيا 
الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس مهنئا بعيد الفصح اليهودي، طالبا منه نقل تهانيه إلى الشعب ) 8/4(

   .اإلسرائيلي
  9/4/2012قدس برس، 

  
   وتحريرهم سيبقى على رأس األهداف الوطنيةاألسرىاإلفراج عن : الرشق .12

ق إلى أوسع فعاليات للتضامن مع دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرش: بيروت
  .األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
إلى أن األسرى من ) 10/4(الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأشار الرشق في تصريح صحفي لـ

أبريل  / نيسان17كلِّ القوى والفصائل الفلسطينية سيبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ابتداء من يوم 
  ..اري، والذي يصادف يوم األسير الفلسطينيالج

أن األسرى ما زالوا يتعرضون إلى حملة صهيونية ممنهجة ومتصاعدة من أجل كسر  "وأضاف الرشق 
إرادتهم، وتحطيم معنوياتهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي تفرضها كّل األعراف والقوانين 

  ".الدولية في التعامل مع األسرى
وهي تصمم وتفرض السياسات .. كيان منفلت من كلِّ قيمة إنسانية أو أخالقية" إسرائيل"إن ”: وقال

واإلجراءات المتناقضة مع نص وروح االتفاقيات الدولية التي تحدد التعامل مع األسرى؛  كاتفاقية جنيف 
  ".الرابعة وغيرها

لشعوب العربية واإلسالمية وأحرار العالم تنظيم جماهير الشعب الفلسطيني وا"وناشد القيادي الفلسطيني 
فعاليات جماهيرية واعتصامات للتضامن مع األسرى، ولدعم مطالبهم العادلة المتمثلة في وقف 
اإلجراءات والممارسات القمعية واالستفزازية المهينة ضد األسرى وكرامتهم اإلنسانية؛ كالعزل 

هم، وإعادة السماح بزيارة األسرى من قطاع غزة الممنوعين االنفرادي والتفتيش العاري لألسرى وعائالت
من الزيارة، ووقف سياسات االعتقال اإلداري وتمديده  لمدد غير محدودة، ووقف كل أشكال التضييق 

  ".بحقهم
إنَّما هي واجب "واعتبر الرشق أن نصرة األسرى والتضامن معهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام 

تمثل قضية وهماً وطنياً من الدرجة األولى، وأن هدف اإلفراج "، مؤكّداً أن قضية األسرى ديني ووطني
  ".عنهم وتحريرهم سيبقى دوماً على رأس األولويات الوطنية لحركة حماس والقوى الفلسطينية

 ت لن تكون األخيرة ما دام في سجون االحتالل أ"وختم بالقول إنصفقة التبادل التي تم فلسطيني سير
  ".واحد

  10/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   الى التوقف عن توجية الرسائل للعدو واستجدائة للعودة للمفاوضات عباسنافذ عزام يدعو  .13
دعا الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي رئيس السلطة :  سمير حمتو-غزة 

توجيه الرسائل للعدو واستجدائه للعودة للمفاوضات مطالباً عباس بالتخلي محمود عباس الى التوقف عن 
واضاف خالل وقفة تضامنية مع االسرى في . عن منهج التفاوض واتخاذ موقف حازم تجاه االحتالل
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مقر الصليب االحمر بغزة ال فائدة من هذه الرسائل وسط الكم الهائل من المآسي وحجم المعاناة التي 
  .ا، واالستيطان في تزايد، وتدنيس األقصىيعيشها شعبن

وقال عزام ان شعبنا الفلسطيني دفع ثمناً غالياً سواء من الشهداء أو الجرحى أو األسرى، مبيناً أن هناك 
تغييراً واضحاً لصالحنا ولصالح القضية الفلسطينية، واألمور لم تعد كالسابق بالرغم من تواطؤ عدد من 

وقال عزام ان شعبنا الفلسطيني كرس نموذجاً مبهراً من التضحيات، . مريكادول العالم وعلى رأسهم أ
والتي رسمها األسرى داخل السجون بدأها األسير خضر عدنان وسارت على دربه األخت هناء شلبي 

  .وغيرهم من األسرى بتقديمهم لنموذج رائع يلهم شعبنا الفلسطيني
 حالة ارتباك واألسرى هم الذين يتحكمون، وهم الذين وأوضح الشيخ عزام، أن االحتالل اإلسرائيلي في

وشدد الشيخ عزام خالل كلمته، على أن . يفرضون السياسات والمواقف وهو تغيير مهم في الموازين
المهم هو أن نرتب أوراقنا ونعرف كيف نستفيد منها، ملقياً المسؤولية على القوى الوطنية واإلسالمية 

  .الفلسطينية
  1/3/2012الدستور،عمان، 

  
   الفلسطينية تعاني من خطر االنهيار المالي السلطة: بسام الصالحي .14

' القدس العربي'اكد بسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني لـ : وليد عوض-رام اهللا 
االثنين بأن السلطة الفلسطينية تعاني من خطر االنهيار المالي، مقلال من اهمية السعي الجراء تعديل 

الذي تعيشه ' المأزق الخطير'كومي او تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور سالم فياض في ظل ح
القضية الفلسطينية جراء انغالق االفق السياسي وسحب اسرائيل صالحيات السلطة التي اصبحت تعاني 

  .من االفالس المالي على حد قوله
رة في وضع السلطة الفلسطينية بشكل عام بما هناك ازمة كبي'االثنين ' القدس العربي'وقال الصالحي لـ

في ذلك موضوع الحكومة، واالمر يحتاج الى رؤية متكاملة بالتعامل مع كل وضع السلطة بما في ذلك 
الحكومة خاصة وان السلطة فقدت العديد من صالحياتها، وبالتالي االمر اكبر من تعديل او تشكيل 

  .'حكومة جديدة
 سياسي وهو شامل ولم يعد مقتصرا على السلطة بل يطال كل القضية هناك مأزق'واضاف الصالحي 

الفلسطينية، ثم هناك حالة ما يشبه افالسا ماليا في السلطة، وامتداد هذه االزمة غير متوقف على السلطة 
، مشيرا الى البيانات التي صدرت عن بعض 'نفسها بل هناك انهيار في وضع مؤسسات اقتصادية مختلفة

القتصادية مثل شركات توريد االدوية للسلطة واتحاد المقاولين الذين تعجز السلطة عن دفع المؤسسات ا
ديونها لهم مما حال دون توريد االدوية ووقف بعض المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاولون 

  .الفلسطينيون في حين يتواصل اضراب العاملين في الجامعات على حد قوله
  10/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
  تكماال لجود تحقيق المصالحةاس تأجيل التعديل الوزاري على حكومة فياض تفضلالجبهة الديمقراطية  .15

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تفضل تأجيل التعديل الوزاري  : وليد عوض-رام اهللا 
كيل حكومة الوحدة الوطنية على حكومة فياض استكماال لجهود تحقيق المصالحة، من أجل التمكن من تش

  .من أجل التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة توحيد مؤسسات السلطة
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وشددت الجبهة الديمقراطية على أن األولوية هي إلنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام الداخلي في أسرع 
  .وقت ممكن

ورات حول التعديل الوزاري على وأكد مسؤول فلسطيني الليلة قبل الماضية بأن عباس يجري مشا
  .حكومة فياض

الرسمي الخميس الماضي عن قرار إجراء تعديالت ' فلسطين'وكان عباس قد أعلن في مقابلة مع تلفزيون 
وقال إن هذا التعديل كان مقرراً قبل عام، لكن جرى تأجيله لفتح الطريق أمام . على حكومة فياض

  .'لكن لم يعد هناك مجال للتأخير'اً االتفاق على تشكيل حكومة مصالحة، مضيف
اال ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام األحمد اكد االثنين لالذاعة 
الفلسطينية الرسمية ان المشاورات بشأن إعادة تشكيل الحكومة مجمدة لحين عودة عباس من جولته التي 

  . أيام10بدأها االثنين وتستمر لـ 
  .حمد وجود خالف بين عباس وفياض حول طبيعة التعديل المرتقب الذي سيطرأ على الحكومةونفى األ

وذكرت مصادر فلسطينية بأن عباس يريد اجراء تعديل على الحكومة المستقيلة حاليا في حين ان فياض 
 .يطالب باعادة تكليفه بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

  10/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

   المشاركة في أي تعديل على حكومة فياضترفض الشعبية الجبهة .16
رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في أي تشكيل وزاري جديد أو تعديل جزئي : غزة

تعتزم السلطة اجراءه على حكومة سالم فياض، معتبرة أن هذا التشكيل أو التعديل يفتقر للشرعية 
لمجلس التشريعي أو يحظى بالتوافق الوطني من القوى الوطنية القانونية طالما لم ينل الثقة من ا

  .واإلسالمية
وأعربت الجبهة عن ثقتها بان هذه اإلجراءات والتي سبقتها إجراءات مماثلة في الحكومة المقالة التي 
يرئسها إسماعيل هنية، ال يمكن اعتبارها سوى تركيماً للمزيد من العقبات في طريق تنفيذ اتفاق 

  .ةالمصالح
واعتبرت الجبهة أن إعالن الدوحة الثنائي الذي تم النظر إليه كآلية لتنفيذ اتفاق القاهرة بات عقبة في 
وجه هذا التنفيذ ما يتطلب البحث عن آلية جديدة تسهل وتضمن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل القوى التي 

  .وقعت عليه برعاية مصر والجامعة العربية
  10/4/2012الغد، عمان، 

  
   حق للشعب وال يجوز تعطيلها لحسابات فئويةاالنتخابات: حزب الشعب .17

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم أن االنتخابات العامة هي حق : نادر القصير-رفح 
لشعبنا، وال يجوز تعطيلها من قبل أي طرف لحسابات فئوية أو العتبارات تتجاوز الحدود الوطنية 

للشعب، مشيرا الى أن البدء بالتحضيرات الفعلية لهذه االنتخابات، وبخاصة استكمال والمصلحة العليا 
لجنة االنتخابات العامة لمهامها بتجديد سجل الناخبين وغيره من االجراءات يجب التعامل معه على انه 

راطي في ركن أساسي في المعركة القائمة مع االحتالل االسرائيلي لتمكين شعبنا من ممارسة حقه الديمق
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انتخاب ممثليه، وانه ال يجوز التذرع بعرقلة عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة بحجة أن 
  .االحتالل سيرفض اجراء االنتخابات في مدينة القدس

أن التسليم بان االحتالل سيعرقل اجراء االنتخابات، وبناء "وأضاف غنيم في تصريح صحفي أمس 
كه على أساس ذلك، أمر يتناقض مع روح المقاومة والتصميم الفلسطيني على البعض الستراتيجيته وتكتي

  ".انتزاع الحقوق
  10/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الواحدة لحركة فتح تعقد ندوة فكرية في رام اهللا حول حل الدولة التابعةمفوضية الثقافة  .18

افة واالعالم التابعة لحركة فتح أمس ندوة فكرية عقدت دائرة االعالم التنظيمي في مفوضية الثق: رام اهللا
بحضور عدد من أعضاء المجلس الثوري ) حل الدولة الواحدةما بين االستراتيجية والتكتيك(بعنوان 

  .لحركة فتح وكفاءات أكاديمية من كوادر الحركة
السياسية مع وناقش الحضور فكرة حل الدولة الواحدة والمتداولة في اآلونة األخيرة في ظل األزمة 

االحتالل في ملف المفاوضات وموقف حكومة نتنياهو من قضية االستيطان بما يتسبب في اضعاف حل 
  .الدولتين

  10/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   فتح مستمر حركةدمج وحدات: عين الحلوة .19
في » كة فتححر«انسجاما مع تطبيق عملية دمج الوحدات والتشكيالت العسكرية التابعة لـ: صيدا

، تسلم قائد تلك القوات أبو عرب من قائد المقر العام »قوات األمن الوطني«مخيمات لبنان، ضمن 
  .منير المقدح الحاجز التحتاني للمدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة» حركة فتح«لـ

مخيم وعلم أن مفاوضات وحوار قد جرت بين أبو عرب والمقدح، انتهت إلى صيغة تزيل أي توتر في ال
في المستقبل، نظراً لما للحاجز التحتاني من أهمية بحكم قربه من مدخل الطوارئ، الذي تتواجد فيه 

وذلك حتى ال تحصل في المنطقة . بشكل رئيسي، إضافة إلى قوى إسالمية أخرى» عصبة االنصار«
ي وضع تحت وقد تسلم قائد الوحدة أبو أشرف العرموشي من أبو عرب الحاجز، الذ. احتكاكات أمنية

وقد القت الخطوة ارتياحا لدى القوى الفلسطينية في المخيم، بعدما تمت بكل هدوء . مسؤولية فليب المقدح
 .وتنسيق بين المقدح وأبو عرب، على أن تتواصل بقية الخطوات المتعلقة بالتسلم والتسليم بينهما

  10/4/2012السفير، بيروت، 
  

   الصيغة االسرائيلية للترتيبات األمنية رسالة لعباس ستعرض": إسرائيل اليوم " .20
 النقـاب عـن     ، المقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو       ،»إسرائيل اليوم «كشفت صحيفة   

 ردا على الرسالة التي سيتسلمها قريبا       ،طبيعة ما ستحمله رسالة نتنياهو للرئيس الفلسطيني محمود عباس        
  .  فياضمن رئيس الحكومة الفلسطينية سالم

 من خالل رئيس الوزراء الفلـسطيني       ،الرسالة التي سينقلها رئيس الوزراء الى ابو مازن االسبوع المقبل         
  .سالم فياض، ستعرض الصيغة االسرائيلية للترتيبات األمنية في االتفاق الدائم مع الفلسطينيين
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ل إسماعها للفلسطينيين قبل     المبادئ التي أرادت اسرائي     إلى  فإنه ستعرض في الرسالة    ،وبحسب الصحيفة 
في اللقاء في   . نحو شهرين، أثناء المفاوضات التي جرت بين الطرفين في االردن حسب صيغة الرباعية            

حينه رفض صائب عريقات، رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض، السماح للمحامي اسحق مولخو، مبعوث             
الستراتيجي في الجيش االسرائيلي، العميـد      رئيس الوزراء، بأن يدخل الى الغرفة رئيس دائرة التخطيط ا         

  .أساف اوريون، كي يعرض بالتفصيل موقف اسرائيل بالنسبة للترتيبات األمنية
الرسالة تتحدث عن الترتيبات االمنية الالزمـة مـن         «ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي كبير قوله ان         

أراد طرحهـا رئـيس الـدائرة       وبالفعل يدور الحديث عـن مبـادئ        . أجل الدفاع عن مواطني اسرائيل    
إضافة الى ذلك، سيعرض رئيس الوزراء موقف اسرائيل القائل انه في االتفاق سيشار إلى              . االستراتيجية

  .»أن الدولة الفلسطينية تقوم الى جانب دولة اسرائيل، التي هي دولة يهودية
  10/4/2012، السفير، بيروت

  
   ضربة إليران قبل الخريف القادم ألوباما بعدم توجيهالتزمنتنياهو : "معاريف" .21

االسرائيلية في موقعها على الـشبكة، اليـوم الثالثـاء، أن رئـيس الـوزراء               " معاريف"أفادت صحيفة   
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض خالل زيارته األخيرة للواليات المتحدة، قبل نحو شهر، االلتزام أمام              

/ ران قبل االنتخابات األمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر       الرئيس أوباما بعدم توجيه ضربة عسكرية إلي      
وقال الموقع إن الجدول الزمني الذي وافق نتنياهو عليه هو عدم توجيه الضربة قبل              . 2012تشرين ثاني   

  .الخريف المقبل
ن وأشار الموقع إلى نتنياهو وافق خالل لقائه األخير مع أوباما على إعطاء مهلة زمنية للحوار مع إيـرا                 

ولفرض عقوبات اقتصادية ضدها، لكنه امتنع عن االلتزام باالنتظار إلى ما بعد االنتخابات األمريكيـة،               
" حيز من الحـصانة " العتقاده، بحسب الموقع اإلسرائيلي، أن المنشآت اإليرانية ستصل بعد الخريف إلى      

اتخـاذ قـرار بالقيـام بعمليـة        تقيها من أية ضربة عسكرية إسرائيلية، وستفقد إسرائيل عندها استقاللية           
  .عسكرية

ولفت الموقع إلى ما اعتبره عصبية داخل أروقة اإلدارة األمريكية، على الرغم من التفاهمات التـي تـم                  
التوصل إليها بين نتنياهو وأوباما وتخوف من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية فـي حـال فـشلت                  

  .تصادية بالنتائج المرجوةالمحادثات مع إيران، أو لم تأت العقوبات االق
  10/4/2012، 48عرب 

  
  بين نتنياهو وباراك حول الملف اإليراني  خالفات": هآرتس" .22

كشفت الصحف اإلسرائيلية الصادرة امس عن خالفات في وجهات النظر بين رئيس الحكومـة              : رام اهللا 
  .بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن الملف النووي اإليراني

في الوقت الذي يرفض نتنياهو أن تملك إيران أية كمية كانت من اليورانيوم             "إنه  " هآرتس"قالت صحيفة   و
المخصب، فإن باراك يوافق على أن تبقي إيران بحوزتها اليورانيوم المخصب بنسبة ال تتجاوز العشرين               

  .في المئة
 المقرر إطالقها األسبوع المقبل في      إن إيران تستغل المحادثات مع الغرب، التي من       "وأمس قال نتنياهو،    

  ".محاولة لعرقلة جهود وقف برنامجها الذري، لكننا سنراقب هذه المحادثات
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إن سياستنا في الشأن اإليراني لم تتغيـر،        " :وأكد في ختام لقائه بوزير الخارجية اإليطالي، ماريو مونتي        
ـ   -ويجب أن تكون المطالب الموجهة إليران واضحة       وم المخـصب، ووقـف عمليـات        إخراج اليوراني
  ".تخصيب اليورانيوم وتفكيك المفاعل القائم في قم

إلى أن باراك ونتنياهو أصدرا اول من أمس بيانات صحافية حول موقف إسرائيل مـن               : هآرتس"ولفتت  
جولة المحادثات التي يفترض إطالقها السبت المقبل في اسطنبول، وقد برز بين البيانين فروق جوهريـة                

  . قففي المو
في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على وقف كل عمليات تخصيب اليورانيوم في             "وبحسب الصحيفة، فإنه    

إيران، فإن بيان باراك تحدث عن موقف ينادي بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بنـسبة تزيـد عـن                   
مـساء  " أن. أن. سي"وهو الموقف الذي أعرب عنه في مقابلة متلفزة مع شبكة التلفزة األمريكية             %" 20

  .اول من أمس
  10/4/2012، المستقبل، بيروت

  
   ويرى العالقات معها بوصفها حجر زاوية استراتيجي"إسرائيل"ـسليمان جيد ل: بن اليعازر .23

بعد اإلعالن رسميا يوم أمس األول عن ترشيح الجنـرال عمـر سـليمان    : الناصرة ـ زهير أندراوس 
، صباح االثنين، عن النائـب العمـالي        )غاليه تساهال (سرائيلي  للرئاسة المصرية، نقلت إذاعة الجيش اإل     

وأكد  .ووزير األمن اإلسرائيلي األسبق، بنيامين بن إليعازر، قوله إن عمر سليمان جيد بالنسبة إلسرائيل             
منصب الرئيس يمثل تهديداً لمعاهدة الـسالم       ' اإلخوان المسلمين 'بن اليعازر أن تولى أحد أعضاء جماعة        

وصرح لراديو الجيش اإلسرائيلي، االثنين، بأن      . 1978 اإلسرائيلية التي تم التوصل إليها عام        -المصرية
سليمان يرى العالقات مع إسرائيل بوصفها حجر زاوية استراتيجي، وتعد اتفاقية الـسالم بـين مـصر                 

ة الـرئيس   اليعازر عن حزنه لمحاكم    وعبر بن . وإسرائيل إحدى ركائز االستقرار منطقة الشرق األوسط      
  .المصري المخلوع حسني مبارك

  10/4/2012، القدس العربي، لندن
  

   "الربيع العربي"من  الرابح األكبر اإلسالم السياسي هو: الجنرال يدلين .24
قال الجنرال المتقاعد عاموس يدلين، رئيس مركز األبحـاث اإلسـتراتيجية    :الناصرة ـ زهير أندراوس 

تبدو سورية الدولة العربية التي     : 2012 إلى العام    2011النتقال من العام    التابع لجامعة تل أبيب إنّه في ا      
لم تنته فيها الجولة األولى من اليقظة، فالجمع بين نظام حكم قوي ووحشي مع معارضة ضعيفة وعديمة                 
األساس التنظيمي، يضع الحكم في سورية أمام حرب أهلية غير متماثلة، ال يمكن ألي طـرف فيهـا أن                   

يتمتع النظام السوري بميزتين لم تتوفرا للرئيس المصري حسني مبارك وال للـرئيس الليبـي               ينتصر، و 
جيش مخلص على استعداد إلطالق النار على مواطنيه، وحماية روسـية ضـد التـدخل               : معمر القذافي 

األجنبي، كما أن المعارضة، خالفا لما كان في مصر، مركزها الريف، وهي تستند إلى عدم رضى واسع               
ى من تضرروا من الجفاف ومن ارتفاع األسعار، ومن الفساد والضغينة السنية اإلسالمية الكامنة ضد               لد

  .حكم األقلية العلوية
إلى أنّه يبدو أن مـن الـسابق        ) أمان(ولفت الجنرال يدلين، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق         

حركاً ويتطور في اتجاهات مختلفة ومتناقـضة،  ألوانه تحديد الرابحين والخاسرين ألن الوضع ال يزال مت     
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وفي األساس ألن معظم السيرورة ال يزال أمامنا، وفضالً عن ذلك، فإن أغلب الالعبين اإلقليميين يرون                
  .ورغم ذلك يمكن اإلشارة إلى نتائج أولية عدة. ميزاناً مختلطاً

. ليبيا، مصر، وفي المستقبل في سورية     الرابح األكبر للعام األخير هو اإلسالم السياسي في تونس،          : وزاد
ويبدو أن عصر صعود الشيعة في الشرق األوسط تم كبحه في هذه المرحلة، وأن السنة هـم الرابحـون                   

  . األكبر من اليقظة العربية
  10/4/2012، القدس العربي، لندن

  
   لدى ألمانيا يحذرون من مقاطعة األديب غراسالسابقون "إسرائيل"سفراء  .25

بعد الهجوم اإلسرائيلي الشرس على األديب األلماني العالمي، جنتـر غـراس،            : نظير مجلي  - تل أبيب 
ومنعه من زيارة إسرائيل، بدأت القوى المتعقلة تسمع        » شخصية غير مرغوب فيها   «الذي بلغ حد اعتباره     

اء ومن بين هؤالء، عدد من السفر     . صوتها ضد هذا النهج المتعجرف وتطالب بوضع األمور في نصابها         
اإلسرائيليين السابقين الذين خدموا في ألمانيا، فنبهوا إلى أن الرجل ليس معاديا إلسرائيل، كمـا يظهـره                 

  .وكل ما فعله هو انتقاد سياستها المتشنجة تجاه إيران. القادة في تل أبيب اليوم، إنما هو صديق
  10/4/2012، الشرق األوسط، لندن

 
  ة لتعزيز االستيطان اليهودي في الجوالن اقتصادية ضخممشاريع تطور "إسرائيل" .26

 بحملة دولية تـنظم خاللهـا زيـارات         اإلسرائيليةتقوم وزارة الخارجية    :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
لديبلوماسيين من مختلف دول العالم إلطالعهم على المشاريع االستيطانية في الجـوالن وكيفيـة حفـاظ                

 الكحول، التي حظيت بـأهم الجـوائز العالميـة          إنتاجة ومصانع    على األماكن التاريخية واألثري    إسرائيل
 اإلقليمـي امـا مـا يـسمى المجلـس         . والميداليات التي تجعلها واحدة من المصانع االفضل في العالم        

مـروم  «لمستوطنات الجوالن فقد بادر الى مشاريع اقتصادية وسياحية عدة وعقد مؤتمراً في مـستوطنة               
السوريتين المدمرتين، بهدف اسـتقطاب      »المويسة«و» باب الهوى « قريتي   ، المقامة بالقرب من   »جوالن

  .مستثمرين
 الجديدة للجوالن الى جانب مضاعفة عدد المستوطنين، الى المساهمة          اإلسرائيليةتطمح خطة االستيطان    و

ن اجل  وم.  لرفع عدد السياح اليها من ثالثة ماليين اليوم إلى خمسة ماليين سائح            اإلسرائيليفي المخطط   
 المزيد من المـشاريع     وإقامة في حملتها على مشاريع استيطانية جديدة        إسرائيلتحقيق هذا الهدف تركز     

  .االقتصادية والسياحية ومنها بناء اماكن ترفيه ونوم لضمان بقاء السائح وتوفير برامج شيقة له
كة استثمارية، فإن خطـة      مئتي مندوب شر   إمام،  »غوالن «اإلقليميوكما قال ايلي مالكا، رئيس المجلس       

 إسرائيلازدهار الجوالن تشمل ايضاً ترميم مواقع اثرية وتاريخية سورية بعضها وقعت فيها معارك بين               
  . وسورية

 وحدة سكنية جديدة في الجوالن، كان مجلـس  69 عطاءات، مطلع الشهر الجاري، لبناء    إعالنومع نشر   
قطيف، التـي تـم     و من عائالت مستوطني غوش       قطعة ارض لعدد   34قد منح   » افني ايتان «مستوطنة  

  .».  عائلة منها الى الجوالن120اخالؤها من غزة وحضرت 
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 اإلسـرائيلية ولتشجيع اليهود على ترك سكنهم واالنتقال للعيش والعمل في الجوالن، ما زالت الحكومـة               

  . هلة السورية المحتلة وتقديم مغريات سخية، من هبات وقروض ساألراضيمستمرة في منح 
 10/4/2012، الحياة، لندن

 
  »بن غوريون« لمواجهة مئات نشطاء السالم في مطار تستعد اإلسرائيليةالشرطة  .27

 المقبل  األحد السالم الثاني المتوقع وصوله      أسطول لمواجهة ما سمته     اإلسرائيليةتستعد الشرطة   : رام اهللا 
  .م الدوليين المؤيدين للقضية الفلسطينيةوعلى متنه المئات من نشطاء السال) اللد(الى مطار بن غريون 

االلكتروني ان الشرطة تتوقع احتمال ان يبكر النشطاء من وصولهم قبل الموعد            » واي نت «وذكر موقع   
  . الفلسطينية وتحديدا مدينة بيت لحماألراضيالمحدد اضافة الى انهم سيحاولون الوصول الى 

 الجوي يتسحاق   األسطول من قبل الحكومة بمتابعة أمر        والمكلف اإلسرائيلي الداخلي   األمنوأجرى وزير   
اهرونوفيتش العديد من اللقاءات واالجتماعات التحضيرية وقام بجولة ميدانية في المطار واجتمع بالعديد             
من االطراف ذات العالقة بينها قيادة الشرطة وسلطة السكان والهجرة ورجال سلطة المطارات وجهـات               

  ."هة النشطاء ومنعهم من الوصول الى هدفهم النهائي، بيت لحمأمنية لوضع الخطط لمواج
ويخطط النشطاء القادمون من الواليات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا للوصول اوال الى بيت لحـم حيـث                

   .سيشاركون في بناء مدرسة ومن ثم سينطلقون في زيارات ميدانية لجميع المدن الفلسطينية
 ناشـطا   250قناة التلفزيونية الثانية ان الشرطة تمتلك قائمـة تـضم أسـماء             وقال الموقع االلكتروني لل   

  . المقبل في مطار بن غوريون والتظاهر هناك تأييدا للشعب الفلسطينياألحديخططون للهبوط 
وفي المقابل تخطط الشرطة ووفقا لذات الموقع لنشر المئات من أفرادها في المطار في محاولـة لمنـع                  

تبعد الشرطة نجاح جزء منهم في الوصول خالل األيام الماضية وينتظرون رفاقهم في         دخولهم دون أن تس   
  .القرى الفلسطينية

  10/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   نستطيع الرد على أي هجوم من سيناءلن: الجيش اإلسرائيلي .28
سرائيلي عن مـصدر    اإلخباري اإل » والال«نقل موقع   :  من محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة       -القدس  

  .»لن تستطيع الرد على أي هجوم من سيناء«رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي أن الدولة العبرية 
حتى لو شخصنا خاليا إرهابية تستعد إلطالق صواريخ من سيناء، فانه ليس هنـاك              «: وأضاف المصدر 

خشى من انعدام األوامر الواضحة     الجيش اإلسرائيلي ي  «وتابع إن   . »تصريح بإطالق النار عليها في سيناء     
في حالة تشخيص خاليا مطلقي الصواريخ في أراضي سيناء ولحظة قبل إطالقها تجاه إسرائيل، سـيقف                

نحن نتوجـه إلـى     «: وأضاف. »الجنود أمام معضلة وعلى هذا هم طلبوا أوامر واضحة في هذا الشأن           
الت لن تستطيع أن تعاني من هجمـات        اي«، مؤكدا أن    »مصر ويمكن أن نقوم بالضغط بوساطة أميركية      

  .»من هذا النوع
  10/4/2012، الراي، الكويت
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   النوويإيران غير قادر على تدمير برنامج اإلسرائيليسالح الجو ": تيليغراف" .29
 من خالل ضربة استباقية يقوم بها سالحها الجوي الحالي مـن            إسرائيللن تتمكن   : وكاالت - 48عرب  

، وفقا لما توصل  "بدائل هجومية "اإليراني، وهو ما سيجبر قيادتها على البحث عن         تدمير البرنامج النووي    
  .البريطانية اليوم االثنين" تيليغراف"إليه تقرير عسكري موثوق، نشرته صحيفة 

 محدودة بسبب المخاطر    اإلسرائيليينيعتقد الخبراء أن خيارات المخططين العسكرين       "وتضيف الصحيفة   
 أو غارات لقوات خاصة     إسرائيلخيارات مثل قصف بصواريخ بعيدة المدى من        الكبرى، وتقتصر على    

العسكرية ذات المرجعية شـكوكا     " جين"وألقت مجلة   . يقوم خاللها جنود بمهاجمة المنشآت على األرض      
: وأضـافت المجلـة   ". صعوبات ملموسة "وقالت إنها ستواجه    .  على شن هجوم ناجح    إسرائيلحول قدرة   

 المطلوب قطعها، وتحصين المنشآت النووية اإليرانية، يجعل أي غارة جويـة شـاملة              المسافة الشاسعة "
وهذا ما توصلت إليه دراسة قامت بها المجلة        "  إذا قامت بها بمفردها    إلسرائيلتحمل أخطارا كبيرة بالسبة     

  .أخيرا
اني صعوبات في    أقوى سالح جوي في الشرق األوسط، فإنها ستع        إسرائيلويبين التقرير انه بينما تمتلك      

وحـذر  . المنشآت النووية اإليرانية المحمية جيدا    لمعقدة الالزمة لضربة فعلية على      شن الغارات الجوية ا   
 مستعدة لتحمل تبعات عمل انفرادي لمنع إيران من الحصول          إسرائيل كبار من أن     إسرائيليونمسؤولون  

  .على قنبلة نووية
  9/4/2012، 48عرب 

  
  ول مرة شمال حيفا أل" باتريوت"نشر بطارية : اشرةالعسرائيلية اإل القناة .30

 كشفت القناة االسرائيلية العاشرة بان جيش االحتالل اإلسرائيلي نشر بطاريـة صـواريخ          :القدس المحتلة 
مساء الجمعة الماضية في غابات الكرمل في حيفا، حيث يدور الحديث بأن البطارية وضـعت               " باتيروت"

  . الصواريخإلسقاط الطائرات وليس إلسقاط
 الى ان نشر هذه البطارية ليس لها عالقة بوجود انذار حول احتمالية نشوب حـرب فـي                  ،وتشير االنباء 

المستقبل القريب، حيث صرح ضابط بالجيش االسرائيلي ان وضع البطارية في هذه المناطق قـد يثيـر                 
 اجراء اختبـارات تخـص       اال ان هدف الجيش هو     ،العديد من التساؤالت بين اوساط الشارع االسرائيلي      

 حيـث كانـت     ،القيادة العسكرية والجبهة الداخلية حول تحديد االماكن المناسبة لنشر مثل هذه البطاريات           
 وسيتم اجراء المزيـد مـن التجـارب علـى بطاريـات             ،عملية النشر االولى في حرب الخليج مناسبة      

  .ائرات في عدة مناطق داخل اسرائيلالمضادة للصواريخ و الط" الباتريوت"
 9/4/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  الكوابيسب يقلقونني 1982 أطفال حرب لبنان: ضد وزارة الدفاعةدعوضابط إسرائيلي يرفع  .31

تقدم ضابط إسرائيلي سابق بدعوى الفتة إلى المحكمة، يطالب فيها الحكومة بمنحه تعويـضات              : تل أبيب 
  .1982تي يعيشها منذ حرب لبنان األولى، في سنة عن القلق والكوابيس ال

خالل حرب لبنان األولى كانت مهمته حمايـة قوافـل الجنـود            .  عاما 46والضابط يبلغ من العمر اليوم      
وحسبما جاء في دعواه فإنـه      . اإلسرائيليين وهي تتقدم على الطرقات من الحدود وحتى العاصمة بيروت         

 فلسطينيين ولبنانيين صغارا، فقد كان هؤالء الفتية يحملون صواريخ          كان يواجه في حينه مقاومة من فتية      



  

  

 
 

  

            19ص                                     2467:                العدد10/4/2012 الثالثاء :التاريخ

. السوفياتية الصنع، ويطلقونها على السيارات وعلى الطائرات المروحيـة        » آر بي جيه  «كتف من طراز    
ويقول هذا الضابط إنه كان يقتل هؤالء األطفال ليبعـدهم          . »أطفال اآلر بي جيه   «وقد عرفوا يومها باسم     

إنهم يطلعون «جنود، ولكنه في السنوات األخيرة بدأ يحلم بهم في كل ليلة فيقضون مضجعه،             عن طريق ال  
ويفقدونني راحتي وهدوء بالي، وهذا   . ويشوشون علي حياتي  . يفزعونني. لي في المنام كل ليلة بال توقف      

العتراف به  وعليه فإنه يرفع دعواه ضد وزارة الدفاع، طالبا ا        . »يؤثر على صحتي ونفسيتي بشكل هدام     
  .كمشوه حرب ومنحه راتبا مالئما وتعويضات عن معاناته

 10/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   دير ياسين شكّلت منعطفا في تاريخ الشعب الفلسطينيمجزرة: عربي بالكنيستنائب  .32
في بيان صحفي في الـذكرى       ،  الصهيوني، إبراهيم صرصور  " الكنيست"قال النائب العربي في     : الناصرة

شكّلت منعطفا في تاريخ الشعب الفلـسطيني       " إن مجزرة دير ياسين      ،الرابعة والستين لمجزرة دير ياسين    
واألمة العربية وفلسطين كوطن، تلته منعطفات كثيرة كانت نتيجتها  مرةً ومأساوية، ومـا زال الـشعب                 

ت في دماء ضحايا ديـر  الفلسطيني يتجرع مرارتها على يد الكيان الصهيوني، وهي نفس الجهة التي ولغ    
  ". ياسين  من الرجال والنساء واألطفال حتى الثمالة

 10/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  دارات سجون االحتالل تمهيدا الحتجاج شاملإل الشخصية مقتنياتهم سلموناألسرى ي .33
 كهربائية إلدارة  شرع األسرى أمس بتسليم مقتنياتهم الشخصية وما يمتلكونه من أجهزة: حامد جاد-غزة

سجون االحتالل في مسعى تصعيدي لتنظيم احتجاج شامل يشمل سجون االحتالل كافة، وتفويتا للفرصة 
  .على إدارة السجون كي ال تقتحم غرف وأقسام األسرى

أعلنت جمعية األسرى والمحررين أن األسرى في سجون االحتالل شرعوا بتسليم متعلقاتهم الشخصية و
 أجهزة كهربائية ومقتنيات إلدارات سجون االحتالل إيذانا ببدء خطواتهم االحتجاجية وما يمتلكونه من

وأكد األسرى  .التي قد تصل إلى حد اإلضراب المفتوح عن الطعام في النصف الثاني من الشهر الحالي
والرد في رسالة تلقتها الجمعية أن إدارة سجون االحتالل طلبت من ممثلي األسرى مهلة لدراسة مطالبهم 

عليهم خالل األيام القادمة حيث نقلت الجمعية عن األسرى في رسالتهم أن على رأس تلك المطالب وقف 
سياسة العزل االنفرادي، واستئناف برنامج زيارات أسرى غزة، ووقف حمالت التفتيش والمداهمات 

إلى السجون، ووقف الليلية، والسماح لألسرى باستكمال تعليمهم الجامعي والتوجيهي، وإدخال الكتب 
  .سياسة فرض الغرامات إضافة إلى وقف كافة اإلجراءات التي ترتبت على قانون شاليط العنصري

  10/4/2012، الغد، عمان
  

   ألف مقدسي60 ويحاصر  شمال القدسئيس لمدينة الرامر الالمدخلاالحتالل يغلق  .34
رئيس لبلدة الرام شمال مدينة القدس أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية على إغالق المدخل ال: القدس

  .المحتلة بمكعبات إسمنتية، مما أدى إلى محاصرة ستين ألف مواطن فلسطيني في البلدة
وأوضح سرحان الساليمة، رئيس المجلس المحلي لبلدة الرام إن االحتالل أغلق مساء األحد المدخل 

 والقدس وباقي محافظات الضفة الغربية أو الرئيس للرام، ومنع الفلسطينيين من الخروج باتجاه رام اهللا
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عقاب جماعي، ويأتي في إطار خطة الستهداف "وأكد الساليمة أن قرار االحتالل هو  .الدخول إليها
، مشيرا إلى تواصله مع " في المائة من سكانها بطاقة الهوية المقدسية70أهالي البلدة التي يحمل حوالي 

  .لضغط على االحتالل للتراجع عن قراره بإغالق هذه المدخلقادة السلطة والمؤسسات الحقوقية ل
  10/4/2012، السبيل، عمان

  
   شموع مستوطنين تشعل حريقاً بالحرم اإلبراهيمي:مدير دائرة األوقاف في الخليل .35

 ذكر مدير دائرة األوقاف في الخليل زيد الجعبري أن حريقًا بسيطًا شب في :عبدالرحيم حسين - رام اهللا
اإلبراهيمي جراء إيقاد مستوطنين الشموع أثناء أدائهم طقوساً تلمودية داخله بمناسبة العيد المسجد 

اليهودي، فيما منعت سلطات االحتالل المسلمين من دخوله لليوم الثاني على التوالي لتأمين احتفاالت 
رت مصادر أمنية وذك .وقال إن سلطات االحتالل أبلغته بأن أي أضرار لم تلحق بالمسجد. اليهود داخله

إسرائيلية أن أضراراً طفيفة وقعت في إحدى قاعات الصالة وأن فرق اإلطفاء اإلسرائيلية تمكنت من 
  .السيطرة على الحريق وإخماده

  10/4/2012، االتحاد، ابوظبي
  

  "حوميش"ومسيرة استيطانية اليوم لـ " ايتسهار"أعمال تجريف في مستوطنة  .36
، امس، لليوم الثاني على التوالي أعمال التجريف في محيط مستوطنة واصلت جرافات االحتالل: نابلس

ان : وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية. جنوبي نابلس" ايتسهار"
وعلى " ايتسهار"الجرافات االسرائيلية شرعت منذ يوم االحد بأعمال التجريف في محيط مستوطنه 

  .لقرية بورينأراضي المواطنين التابعة 
وطالب دغلس المؤسسات الحقوقية بالتدخل لدى الحكومة االسرائيلية لوقف اعمال التجريف، والتي على 

  .ما يبدو تأتي تمهيدا لتوسعة المستوطنة على حساب اراضي المواطنين
" شحوم"باتجاه مستوطنة ) اليوم(وفي السياق ذاته، اكد دغلس ان المستوطنين دعوا الى مسيرة يوم غد 

  .المخاله بالقرب من قرية برقة غربي نابلس لمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي
  10/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  سالمية لموقف سياراتاإل عسقالن  تحول مقبرة"إسرائيل" .37

اتهمت مؤسسة األقصى للوقف والتراث والنائب العربي جمال زحالقة اليوم االثنين إسرائيل بتحويل 
وقال زحالقة إن .  اإلسالمية إلى موقف مؤقت للسيارات، منتهكة بذلك المقدسات اإلسالميةمقبرة عسقالن

  .الموضوع سيطرح على الكنيست األسبوع القادم
تم تحويل "وقال عبد المجيد اغبارية مسؤول ملف المقدسات في مؤسسة األقصى لوكالة فرانس برس 

  ".ن بشكل غير رسميثالثة دونمات من المقبرة إلى موقف للسيارات، ولك
وأضاف أنهم رفضوا استخدام المقبرة اإلسالمية في عسقالن موقفًا للسيارات سواء بشكل دائم أو مؤقت 

وقدر اغبارية مساحة المقبرة بخمسة وأربعين دونما، وأوضح أنه لم  ".ألن ذلك يعتبر انتهاكا لمقدساتنا"
صلوا مع بلدية عسقالن إلى اتفاقية لزراعة قسم وأضاف أنهم كانوا قد تو .يبق من القبور سوى العشرات

  .من محيط المقبرة بشتول الزيتون، وإزالة األوساخ منها ومنع وقوف السيارات فيها بشكل نهائي
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  .وقال إن الموضوع سيطرح على الكنيست في األسبوع المقبل بعد إجازة الفصح
ن مقبرة عسقالن إلى موقف من جهته اعتبر عضو الكنيست العربي جمال زحالقة تحويل جزء م

  ".استهتارا بالمسلمين ومقدساتهم وبمشاعرهم الدينية واإلنسانية"للسيارات 
  9/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
   أسرة فلسطينية في مخيمات لبنان100 تجدد دعمها لـ الفلسطينيةمجموعة االتصاالت  .38

خيرية الفلسطينية للتكافل األسري اتفاقية وقّعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية والهيئة ال: رام اهللا
 عائلة فلسطينية في المخيمات الفلسطينية بلبنان للعام الثاني على التوالي، ووفق االتفاقية 100لمساعدة 

ووقع االتفاقية كل من األستاذ حسن العوري .  عائلة100تتعهد المجموعة بتقديم دعم مالي شهري لـ 
طينية للتكافل االسري ورائد طه الرئيس التنفيذي للهيئة وعماد اللحام مدير رئيس مجلس ادارة الهيئة الفس

  .ادارة العالقات العامة في المجموعة بحضور طارق النتشة عضو مجلس إدارة الهيئة
  10/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   متخصصة بشؤون األسرىفلسطينيةقناة .. األسير .39

قبل أيام " األسير" من الشباب الفلسطيني قناة فضائية اسمها أطلق مجموعة: عاطف دغلس -نابلس 
بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، في محاولة منهم لتعريف العالم محليا وعربيا ودوليا باألسير 

كما -" مجرد أرقام"وقال بهاء موسى مدير القناة إنها جاءت إلخراج األسرى من  .الفلسطيني وما يعانيه
  .لى أناس أصحاب قضية مركزية ومهمة، وتسليط الضوء عالميا على معاناتهم إ-يريد االحتالل

  9/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

  بالقطاع وتجرح عاملًا فلسطينيامنطقتينقوات االحتالل تتوغل في  .40
، عامل فلسطيني بنيران قوات االحتالل التي توغلت في )9/4(أصيب ظهر اليوم االثنين : فلسطين

 .صلتين من قطاع غزةمنطقتين منف
)  عاما24(وقالت اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ بغزة في بيان لها، إن عاملًا  فلسطينيا يبلغ من العمر 

 .، أصيب ظهر اليوم بنيران قوات االحتالل شرق مدينة غزة "جمع الحصمة"يعمل في 
 .دهووصفت اللجنة إصابة العامل بالمتوسطة، موضحة أن إصابته كانت في ي

جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة " جحر الديك"وتوغلت اليوم االثنين عدة آليات وجرافات شرق بلدة 
 .خزاعة الى الشرق من خان يونس جنوب القطاع

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل شرعت خالل عمليتي التوغل بإطالق النار بكثافة وتجريف 
  . وقوع اصابات في االرواحدون ان يبلغ عن. اراضي المزارعين

  10/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

   دول اإلماراتب قصائد الوجع الفلسطيني في اتحاد الكتاب .41
نظم اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات في الشارقة، مساء أمس األول، أمسية :  محمد ولد محمد سالم-الشارقة 

م لألمسية الدكتور أكرم قنبس الذي وقد” فلسطين“وطلعت شعيبات ” األردن“للشاعرين عمر أبوسالم 
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 مهندس مدني له ديوان 1978عرض لحياة الشاعرين، فذكر أن طلعت شعيبات من مواليد بيت لحم عام ،
  .، حاصل على جائزة ناجي نعمان األدبية ”ال شيء يشبهك“، وآخر بعنوان ”أحبك مجنوناً“بعنوان 

لفلسطيني المرهق بتبعاته داخل األرض قرأ شعيبات مجموعة من نصوصه ركز فيها على الوجع ا
  .”اإلسرائيلية“المحتلة، حيث الجمال الذي يأبى أن تشوهه قنابل الفوسفور 

  10/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  طاولة المفاوضاتللعودة إلى تكاتف مختلف األطراف الدولية يجب أن ت: ملك األردن .42
 وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني الـذي        قاء خالل ل   الثاني أمس  عبد اهللا  الملك   شدد:  بترا –عمان  

 على أهمية تكاتف وتعاون مختلف األطراف الدولية لتهيئة األجواء المناسبة لعودة الطرفين             ،يزور األردن 
الفلسطيني واإلسرائيلي لطاولة المفاوضات لبحث جميع قضايا الوضع النهائي، وصوال إلى قيام الدولـة              

 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسـالم إلـى           1967ى خطوط عام    الفلسطينية المستقلة عل  
  .جانب إسرائيل

10/4/2011، الدستور، عمان  
  

  وزير الداخلية يبحث مع السلطة الفلسطينية ملف سحب الجنسية األردنية من الفلسطينيين: األردن .43
لسلطة الوطنية الفلسطينية غداً في يبحث وزير الداخلية محمد الرعود مع المسؤولين في ا: رداد القالب

وسحب االرقام الوطنية االردنية من , رام اهللا ملفات سحب الجنسية من االردنيين من اصول فلسطينية
بحسب مصادر مطلعة اكدت أن مدير دائرة المتابعة والتفتيش , بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية

كما سيتم بحث ملفات تتعلق  .منيين سيرافقون الوزيروعدد من المسؤولين اال, المحافظ احمد العساف
واوضحت  .بتسليم مطلوبين وقضايا األمن والحدود والتنسيق المشترك بين االردن والسلطة واسرائيل

ان ملف سحب الجنسية االردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب " العرب اليوم"ـالمصادر ل
مشيرا الى ان تلك االعداد ال تشمل الفلسطينيين الذين , طيني الف اردني من اصل فلس600مليونا و

والالجئين الفلسطينيين حيث يعيش الجزء األكبر منهم في الضفة , يحملون بطاقات جسور خضراء
  .الشرقية

وسيناقش الوزير خالل الزيارة استقبال االردن لمستشار األمن القومي الفلسطيني السابق محمد 
ة حماس التي يشدد االردن على انها لن تكون على حساب السلطة الوطنية اضافة لملف حرك,دحالن

  .الممثل الشرعي للفلسطينيين
  10/4/2012، العرب اليوم، عمان

  
   لزيارة فلسطين"جوازات مؤقتة" تنفي منح مواطنين عراقيين في األردن" األحوال المدنية" .44

 المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الـدائرة        األحوالأكد مدير عام دائرة     : نيفين عبد الهادي   - عمان
، نافيا ما تناقلته بعض     )48(لم تمنح اي مواطن عراقي جوازات سفر مؤقتة لزيارة فلسطين بما فيها الـ              

  . مؤقتة لزيارة فلسطينأردنية من منح عراقيين جوازات سفر اإلعالموسائل 
10/4/2011، الدستور، عمان  
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  اعازلة إليواء الفلسطينيين الفارين من سوري يدرس إقامة منطقة األردن .45
 شخصا من الالجئين الفلسطينيين في سورية دخلوا الى         17قالت مصادر حكومية مطلعة ان      : رداد القالب 

  .وتم التحفظ عليهم في أحد مخيمات ايواء الالجئين السوريين, المملكة
سـابقة  "يعد بحسب وصف المـصدر    وأكدت ان هؤالء االشخاص تخلصوا من الوثائق التي يحملونها ما           

الفتةً , " الف الجئ  480خطيرة للحكومة االردنية خصوصا ان عدد الالجئين الفلسطينيين في سورية يبلغ            
في منطقة الشالله الواقعـة علـى المثلـث االردنـي الـسوري             " الشيك  "الى أن دخولهم تم تهريبا عبر       
  .الفلسطيني مقابل بحيرة طبريا

حكومة تدرس مقترحا بإيجاد منطقة عازلة حدودية باالتفاق مع الحكومة الـسورية            وقالت المصادر ان ال   
وباشراف االمم المتحدة اليواء الالجئين الفلسطينيين السوريين في حال تدفق اعداد كبيرة مـنهم باتجـاة                

  .اسوة بالمنطقة العازلة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في العراق, المملكة
  9/4/2012، العرب اليوم، عمان

  
  " الدولتين" دير ياسين وتجدد دعمها لحل  مجزرةتتذكر  الدول العربيةجامعة .46

 العربية دعمها الكامل لحق  الدول لمجزرة دير ياسين، جددت جامعة64 ـبمناسبة الذكرى ال: القاهرة
سؤولية وشددت على الم. الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 "إسرائيل"ولفتت، في بيان، إلى أن . ”الدولتين“القانونية واألخالقية على جميع الدول التي التزمت بحل 
تحاول التعتيم على هذه المذبحة لسنوات إال أن العديد من الشهادات، ومن ضمنها شهادة مبعوث الصليب 

ونبه البيان إلى أن .  هذه المذبحةاألحمر جاك رينير، جاءت برهاناً ودليالً على مدى فداحة وبشاعة
ذكرى هذه المذبحة ستظل عالقة في أذهان شعوب العالم أجمع، مؤكداً أن ما تنتهجه الحكومة اإلسرائيلية 
من انتهاكات وممارسات تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية وإعادة ما تسمى باإلدارة المدنية في الضفة 

  .ستيطان وسلب مصادر المياه الفلسطينية وتهويد القدسالغربية، إلى جانب استمرارها في اال
  10/04/2012، الخليج، الشارقة

  
  في منظمة التعاون االسالمي يتعلق بالدول األعضاء شأنزيارة القدس : أوغلي .47

الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، اعتبر : هدى الصالح - الرياض
، مشيرا إلى أن هناك "أمر سيادي" القدس أمر يتعلق بالدول األعضاء، وهو بطبيعة الحال ن مسألة زيارةأ

، وتسمح لمواطنيها بزيارة القدس، إلى جانب دول "إسرائيل"دوال أعضاء بالمنظمة لديها عالقات مع 
ي وشدد على أن المهم من وجهة نظره يكمن ف.  وال تسمح بذلك"إسرائيل"أخرى ال تقيم عالقات مع 

يمكنه أن يقدم ألهلها ": كيفية دعم صمود المقدسيين وبقائهم في المدينة، أما من ال يستطيع الزيارة فقال
، منوها بأهمية دعم القدس بكل الوسائل الممكنة لما تتعرض له من انتهاكات "ومؤسساتها الدعم الالزم
 وبين الرئيس محمود عباس في باالتفاق المشترك الذي جرى بينهأوغلي ونوه . خطيرة تستهدف تهويدها

شباط الماضي، بضرورة العمل معا / المؤتمر الدولي حول القدس، الذي عقد في الدوحة أواخر فبراير
لدعم الخطة االستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس، وهي الخطة التي كان قد تبناها مؤتمر 

  .باشرة المنظمة العمل لحشد الجهود لذلك، مؤكدا م2010وزراء الخارجية اإلسالمي في دوشنبه 
  10/04/2012، الشرق األوسط، لندن
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   الفلسطيني لن يكون بالقوة المطلوبة ما لم تتم المصالحةالموقف: المصريوزير الخارجية  .48

المصرية بما عن مرتكزات السياسة الخارجية له  ديثفي حالمصري أكد محمد عمرو وزير الخارجية 
التي سيكون الفلسطينية  لتأكيد اهمية تحقيق المصالحة دخر جهداًتال مصر  أن ي،يخص الشأن الفلسطين

 ألنه اذا كانت هناك جبهة فلسطينية ، اإلسرائيلية عموماً-  القضية الفلسطينيةى عللها أثر كبير جداً
دث لم يحموضحاً أنه .  فهذا سيؤثر كثيرا في المشكلة ألن الطرف اآلخر يستغل هذا االنقسام،موحدة

 أن االزمة في الفتاً إلى. جراءات بناء الثقةإن حدث بعض التقدم في أ منذ ،تغيير في موضوع المصالحة
 أن الموقف اًمؤكد.  هذا الوضع في الجناح الخارجي لحماس والداخليىسوريا ألقت بظاللها عل

السرائيلي في  وفيما يخص االستيطان ا.الفلسطيني لن يكون بالقوة المطلوبة ما لم تتم المصالحة
 ال يمكن "سرائيلإ" فما يحدث اآلن من ،هذا موضوع خطير جداًاالراضي الفلسطينية، اعتبر عمرو أن 

 القدس ى حتي وصل األمر ال، فهي تستغل حالة الركود والغياب األمريكي بسبب االنتخابات،قبوله
ة لكل األطراف المعنية أو  عنه بمنتهي القوونعبرأنهم ي واضح و، مؤكداً أن الموقف المصريالشرقية
من  في القاهرة، أشار إلى أن  مكان جديد لمقر السفارة اإلسرائيليةىعل وبما يخص االستقرار .الفاعلة

 ى لكن حت، رأيها المصرية ثم بعد ذلك تبدي الجهات األمنية،المفترض أن السفارة هي التي تحدد المكان
  .هذه اللحظة لم يتم االستقرار علي المكان

  10/4/2012هرام، مصر، األ
  

   تعزيزات إسرائيلية على الحدود تقابلهامصريللجيش الثاني المناورات  .49
 كشف مصدر مصري مسؤول أمس أن تعزيز الجيش اإلسرائيلي لقواته على : أيمن عيسى–القاهرة 

لتي الحدود يرجع إلى تخوفه من وجود قوات مصرية تجري مناورات بالذخيرة الحية في منطقة المليز، ا
وكان الجيش اإلسرائيلي عزز قواته على الحدود، بزعم . "إسرائيل"تبعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع 

وأوضح المصدر، . "هناك خاليا تنشط في سيناء، وتسعى إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"أن 
ميداني، ليست موجهة ضد الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه التدريبات، التي يقوم بها الجيش الثاني ال

أحد، وتؤكد فقط استراتيجية القوات المسلحة بتدريب الفرد المقاتل، والمحافظة على الكفاءة التدريبية 
لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة من خالل التخطيط والتنظيم واإلشراف والتقييم، خاصة بعد نزول 

  .2011ناير  ي25أعداد كبيرة من هذه القوات إلى الشارع عقب ثورة 
  10/04/2012، الجريدة، الكويت

  
   كان مفروضا علينا وسعره لم يكن منخفضا "إسرائيل"ـتصدير الغاز ل: نفسهحسين سالم يدافع عن  .50

نفى رجل االعمال الهارب حسين سالم اي عالقة مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال : القاهرة
 في بيان اصدره فيما أكد سالمو. "سرائيلإ"علق بتصدير الغاز الى ا يتمفة للقانون فيل مخاأيانه لم يرتكب 

موضوع كان أمراً يتعلق باألمن القومى المصرى ال هذا أن "إسرائيل"يخص قضية تصدير الغاز إلى 
 أنه باع كما. وكان تكليفاً ومفروضاً، وكانت الجهات األمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة به

 واستقال من مجلس االدارة وانقطعت EMG مال شركة غاز شرق المتوسط حصته فى أسهم رأس
 فى ه دخولموضحاً أن. "إسرائيل"وذلك حتى قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى . 2008عالقته بها تماماً عام 
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شركة كان اسهاماً فى مشروع قومى ساههم فيه برأس مال كبير، ولم تكن هذه الشركة فى أى وقت من ال
 لالستثمار وتكبدت مخاطر كبيرة 8 وسيطة، بل شركة استثمارية أسست طبقاً للقانون رقم األوقات شركة

وقامت بإستثمارات ضخمة بادارة رشيدة وطبقاً للقانون ووفقاً للتراخيص الصادرة لها من هيئة االستثمار 
ز طبقاً الشركة حصلت على عقد تصدير الغاوذكر أن . وكافة الجهات المعنية والمسئولة فى الدولة

لقرارات مجلس الوزراء وبنفس األسلوب الذى ُأتُبع مع شركات أخرى لشراء الغاز من مصر فى ذلك 
الوقت، حيث إنه ال يوجد حتى اآلن قانون ينظم مناقصات بيع الغاز، كما أن قانون المناقصات السائر فى 

يف المباشر ولم تحصل شركة البالد حالياً يسمح لمجلس الوزراء أن يحيل أى عقد إلى أى شركة بالتكل
EMGطبقاً فقد أوضح أنه جاء حديد سعر البيع وبالنسبة لت.  على أية ميزة أو مجاملة فى هذا العقد

على من أسعار الشركات األخرى، علماً ألمذكرة التفاهم بين البلدين وبقرار من مجلس الوزراء وبأسعار 
 ذلك وقبل بداية التصدير تم تعديل األسعار مرة بأنه ال توجد أسعار عالمية للغاز أو بورصات، ورغم

 بأسعار متدنية فى أى وقت من "إسرائيل"وقد أثبت الخبراء أن الغاز لم يصدر إلى . أخرى ومضاعفتها
 مليار متر مكعب 7 فأشار إلى أنها الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها أما بخصوص. األوقات

وعلى ذلك، فإنه فى الفترة .  سنة15متر مكعب عن طول مدة العقد وهى  مليارات 105سنوياً بإجمالى 
 مليار متر مكعب، ولكن لم يتم 70 كان المفترض أن يتم تصدير 2010 وحتى آخر سنة 2000من سنة 

 فى األلف من حجم 2من اجمالى الكمية فى العقد و% 2 مليار متر مكعب تمثل 2.5تصدير سوى 
  . كما يدعى البعض% 25ليس اإلنتاح المصرى من الغاز و

  10/04/2012، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل" خالل عملية ضد على استشهاده عاماً 24عودة رفات شهيد تونسي من لبنان بعد  .51
 مساء أمس األول األحد، رفات الشهيد التونسي عمران ، وصل إلى مطار قرطاج الدولي:وكاالت

خالل عملية ضد القوات ، 1988في العام  ،لى استشهاده في لبنانالكيالني المقدمي بعد أكثر من عقدين ع
 حتى تمت صفقة تبادل "إسرائيل"في جبل دوف المشرف على مزارع شبعا، وبقيت رفاته في  اإلسرائيلية

  .2004 عام "إسرائيل"بين حزب اهللا و
  10/04/2012، الخليج، الشارقة

  
  الجاسوس بوالرد باطالق سراح "سرائيلإ" طلب رفض "البيت االبيض" .52

طالق سـراح الجاسـوس االسـرائيلي       ا ب يزرفض البيت االبيض طلب الرئيس االسرائيلي شمعون بير       
وقال الناطق بلسان مجلس االمن القومي االمريكي ان موقف بالده مـن             جوناتان بوالرد لدواع انسانية،   

 سؤال حول تسلم اوباما لرسالة       علما انه قال ردا على     ،هذه القضية لم يتغير وان بوالرد لن يحظى بالعفو        
  . انه ليس متأكدايزبير

  10/4/2012، 48عرب 
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  على غراس" إسرائيل"المعارضة األلمانية تنتقد رد فعل  .53
بحظر سـفر األديـب     ” اإلسرائيلية“وجهت المعارضة األلمانية انتقادات إلى قرار الحكومة        : )أ.ب  .د   (

مـا ينبغـي    “بسبب قصيدة   ” إسرائيل“ إلى   ]غونتر غراس  [األلماني الحاصل على جائزة نوبل في اآلداب      
  .تجاه إيران” اإلسرائيلية“التي نشرها قبل نحو أسبوع وهاجم فيها السياسة ” قوله

مـن  “قالت ريناته كوناست رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعـارض          ) أ.ب  .د  (وفي مقابلة مع    
في نهاية األمر أصبح الناس     “وأضافت كوناست أنه    . ”لنحوجاء على هذا ا   ” إسرائيل“الخسارة أن رد فعل     

ورأت أن الـدوافع    . ”يتحدثون عن حظر السفر ولم يعودوا يتحدثون عن المحتوى الذي تضمنته قصيدته           
غير أن كوناست قالت إنه يجب إجراء مناقشة حـول          . ”اعتبارات سياسية داخلية  “من وراء قرار الحظر     
السيما أن إيـران    “من إيران   ” إسرائيل“للتهديدات الحقيقية التي تواجه     ) اً عام 84(تجاهل األديب البارز    

  .”في الوجود” إسرائيل“تشكك في حق 
من جانبه قال يان فان أكن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعـارض لـشؤون الـسياسة                  

ر مبالغ فيه تماماً كما أنه غير       الخارجية إن قرار حظر السفر والمطالبة بسحب جائزة نوبل من غراس أم           
لن يجـدي وطالـب الحكومـة       ” بحظر له طابع العصور الوسطى    “ورأى أن معاقبة غراس     . ديمقراطي

  .على رفع قرار حظر السفر المفروض على غراس” إسرائيل“األلمانية بحث 
  10/4/2012، الخليج، الشارقة

  
  "مجاهدي خلق" لـ أميركي ـ إسرائيليتدريب وتسليح: »نيويوركر«تقرير في  .54

كشف الصحافي الشهير سيمور هيرش، نقالً عن مصادر استخباراتية أميركية، عن قيام الجيش األميركي              
اإليرانيـة، التـي تـدرجها      » خلق«وجهاز االستخبارات اإلسرائيلي بتدريب وتسليح عناصر من منظمة         

  .ابق جورج بوشواشنطن على الئحة المنظمات اإلرهابية، وذلك خالل إدارة الرئيس الس
من يعرفون بمجاهدي خلق قد     «األميركية، إلى أن    » نيويوركر«ويشير هيرش، في تقرير نشره في مجلة        

، »حصلوا على تدريب مكثف من قبل قيادة العمليات الخاصة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع األميركيـة              
األميركية في نيفادا، وقد بدأ فـي       التدريب حصل بشكل سري في موقع تابع لوزارة الطاقة          «موضحاً أن   

  .»2005العام 
وفيما يذكّر هيرش باغتياالت العلماء اإليرانيين التي تمت في السنوات الماضـية، يؤكـد أن مـسؤولين                 

» الموسـاد «رفيعي المستوى في إدارة أوباما أكدا أن الهجمات نفذها عناصر من مجاهدي خلق ومولها               
دارة أوباما في األمر، ولكن أحد مسؤولي االستخبارات السابقين أكد أن           اإلسرائيلي، فيما نفيا أي تورط إل     

نسبة إلـى   (» األينشتانيون«العمليات استفادت من دعم االستخبارات األميركية، مضيفاً أن الهدف لم يكن            
ضرب الروح المعنوية اإليرانية، واستهداف منشآت تخصيب اليورانيوم ومحطات الطاقة          «بل  ) أينشتاين
  .»هرانفي ط

  10/4/2012، السفير، بيروت
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  !!التعديل الحكومي نعٌي للمصالحة، ولكن .55
  هاني المصري

أعلن الرئيس أنه سيجري تعديالت على حكومته خالل أيام، وأن هذا األمر لن يمس الجهود المبذولة                
الة القيـود   لدفعها إلز " حماس"وإذا لم يكن هذا اإلعالن مجرد تكتيك للضغط على          . لتحقيق المصالحة 

 فـإن هـذه     - وال أعتقد أنّه مجرد تكتيك     -" إعالن الدوحة "التي وضعها مكتبها السياسي على تطبيق       
  لماذا؟. الخطوة إذا تمت فهي دليٌل قاطع على نعي المصالحة حتى إشعار آخر

بعد تأجيل إجراء أي تعديل أو تغيير لحكومة سالم فياض بالرغم من مضي سـنوات عديـدة علـى                   
، بهذه الخطوة بحجة    "فتح"لها، والضعف الذي يرافق أداءها، ومطالبة أوساط واسعة، خاصة من           تشكي

أنها ستكون ذات تأثير سيء على المصالحة، وأن المطلوب تشكيل حكومة وفـاق وطنـي؛ سـيعني                 
  .إجراؤها اآلن بمثابة نعي للمصالحة

لتغيير، وإنما هناك أسباب أخرى، ربما      طبعا لم تكن المصالحة السبب الوحيد وراء تأجيل التعديل أو ا          
وسالم فياض حول شكل وطبيعة ووظيفة الحكومـة وعالقـة          " فتح"أهم، مثل الخالف بين أوساط من       

بها، لدرجة أن هناك من يربط التغيير باستبدال فياض نفسه، كمـا يـربط التعـديل بـضرورة            " فتح"
فالحكومـة هـي    ". فـتح "حكومة عند   تصحيح المعادلة، بحيث يفهم فياض أنه موظف بدرجة رئيس          

ـ   " فتح"حكومة   هي التي تعطي الحكومة الشرعية والشعبية، ألنها قائدة        " فتح"يرأسها سالم فياض، فـ
السلطة والمنظمة وصاحبة القاعدة السياسية والجماهيرية الكبيرة؛ بدليل حصولها على عدد أكبر مـن              

ة، بالرغم من أنها احتلت الترتيب الثاني فـي عـدد           األصوات في انتخابات المجلس التشريعي األخير     
  ".حماس"المقاعد النيابية بعد كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة 

وما أخّر التعديل أو التغيير أيضا، أن هناك خالفًا حول ضرورة أن يشمل أو ال يشمل تعيين وزيـر                   
صر على ملء الشواغر بعد اسـتقالة بعـض         للمالية الذي يشغله رئيس الحكومة منذ تشكيلها، وأن يقت        

االقتـصاد  (، أو توجيه الئحة اتهـام بحـق بعـضهم           )األشغال والقدس والرياضة والشباب   (الوزراء  
كما ظهر خالفًا بين الرئيس ورئيس حكومته حول عدد من المسائل، أبرزها التوجه نحو              ). والزراعة

فيه نظريا حل عقدة رئيس الحكومة مـن خـالل          الذي تم   " إعالن الدوحة "األمم المتحدة، وصولًا إلى     
  .االتفاق على أن يكون الرئيس رئيسا لحكومة الوفاق الوطني االنتقالية، إضافة إلى مهامه األخرى

محكوما عليه بالفشل، ألنه لم يأت ثمرة إرادة وقناعة بأن الوحدة بحاجـة إلـى               " إعالن الدوحة "كان  
وأنها ضرورة وأغلى من أي شيء، وتتطلب التنازل من أجلهـا           رؤية وإستراتيجية وبرنامج مشترك،     

  .عن المصالح الفردية والجهوية والفئوية والفصائلية
حوله، وهـذا صـحيح ألن      " حماس"يعود وفقًا للظاهر إلى الخالفات في أوساط        " إعالن الدوحة "فَشَُل  

لكن حتى لو تم تطبيقه فمحكـوم       االستدراكات التي وضعها المكتب السياسي عليه أدت إلى تجميده، و         
عليه بالفشل، ألنه يحصر المأزق الوطني العـام بالـسلطة، وتحديـدا بمـسألتي تـشكيل الحكومـة                  
واالنتخابات التشريعية والرئاسية، ويؤجل أو يهمل القضايا األخرى األكثر أهميـة، مثـل البرنـامج               

ر القيادي المؤقت لها إلى حين إجراء انتخابـات         السياسي، والمنظمة التي ُأجَل أمر إعادة تشكيل اإلطا       
، وألنه َأجـّل عمليـا توحيـد المؤسـسات،          "موت يا كديش تا يجييك الحشيش     "المجلس الوطني، أي    

خصوصا األجهزة األمنية إلى إشعار آخر بالرغم من أن تأجيلها في اتفاق مكة كان أحـد األسـباب                  
  . بشكل متدرج سيؤدي إلى انهيار أي اتفاق جديدالرئيسة في انهياره، وعدم توحيدها ولو
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إن إنهاء االنقسام واستعادةَ الوحدة ال يمكن أن يحدث بشكل جدي إال إذا جـاء فـي سـياق إحيـاء                     
وفي هـذا الـسياق     . المشروع الوطني وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية الجامعة، أي منظمة التحرير         

في ذلك تشكيل الحكومة واالنتخابات، وال يمكن أن يكون هناك          يمكن البحث في القضايا األخرى، بما       
مصالحة حقيقية دون بلورة برنامج القواسم المشتركة القادر على مواجهة التحديات، التي تتعلق أساسا              
بمواجهة االحتالل واالستيطان والعدوان والحصار والتمييز العنصري، خصوصا في القـدس التـي             

رها قبل فوات األوانتضيع أمام أعيننا جميعا دون أن تجد من ينص.  
ال يمكن استعادة الوحدة الوطنية التي نحتاجها إال بقراءة الواقع بشكل حقيقي، ورؤية أن هناك سياسة                

فـك  "فصل إسرائيلية بين الضفة والقطاع بدأت منذ ما قبل اتفاق أوسلو وتصاعدت بعده، وصولًا إلى                
  .لتربة الخصبة لحدوث االنقسامعن غزة الذي وفّر ا" االرتباط

ال يمكن أن تكون هناك وحدة دون إدراك عميق لظاهرة تشكل كيانات سياسية واقتصادية واجتماعيـة      
تبلورت بشكل واضح في الضفة وغزة، ولكن بذورها تتكاثر في القدس وفي تقطيع أوصال الـضفة،                

  .وفي التجمعات الفلسطينية األخرى داخل الوطن وخارجه
  . تغيير لواقع االنقسام يجب أن يبدأ باالعتراف بما خلفه االنقسام، وضرورة التعامل معه لتغييرهفأي

ال يمكن أن يكون هناك مصالحة حقيقية ببقاء السلطة التي نجمت عن اتفاق أوسلو وملحقاته والتزاماته                
 والتزامات الـسلطة    كما هي دون فتح الخيارات والبدائل األخرى، بدءا بإعادة النظر بشكل ووظائف           

بعد أن تجاوزت إسرائيل كل االتفاقات مع إجحافها بالفلسطينيين، وانتهاء بحل السلطة، ألن الـسلطة               
قامت كخطوة انتقالية على طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، وليس، كما أصبحت، كحـل نهـائي                

  .ووكيل أمني لالحتالل، أو سلطة بال سلطة كما يقول الرئيس
ق يجعل تعديل أو تغيير الحكومة في الضفة أو غزة على أهميـته ليس هو القضية بالرغم من                 ما سب 

دالالته، مع األخذ بعين االعتبار أن تلبية حاجة ملحة ال يمكن أن تُؤجل إلى حـين تلبيـة الحاجـات                    
 األخرى، فشيء أفضل من ال شيء، شرط أن يكون الهدف النهائي واضحا وجزءا من رؤية شـاملة                

  .تستهدف إنقاذ القضية الفلسطينية من مأزقها العام الذي تعيشه، ولم تشهد مثيلًا له منذ تأسيسها
إن األولوية الحاسمة والمدخل هو إحياء المشروع الوطني وإعادة تشكيل المنظمة بوصفها المؤسـسة              

ومة المثمرة، وتجاوز اتفاق    الوطنية الجامعة، وما يعنيه ذلك من إعادة االعتبار للبرنامج الوطني والمقا          
أوسلو عمليا على األقل، ووضع السلطة في مكانها الطبيعي في النظام السياسي الفلسطيني كأداة مـن                
أدوات المنظمة، وأخذ واقع الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة بالحسبان بسبب االحـتالل              

  .عملية واقعية إلنهائهواالنقسام، ليس من أجل تكريسه، وإنما لوضع خطّة 
ما سبق يتطلب توفّر اإلرادة السياسية الكافية التي تتغلب على العوائق الداخلية واإلسرائيلية والعربيـة          
واإلقليمية والدولية التي تحول دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا يمكن أن يحدث من               

  :خالل
لدى القيادة واألطراف المتنازعة بأن الوحدة ضرورة وليست خيـارا مـن            إما بتوفر القناعة العميقة     

الخيارات، وأنها هي األولوية التي تعلو على أي شيء آخر، وال يمكن أن يكون هناك تقدم حقيقي من                  
دونها، فمن دون وحدة وطنية تراعي خصائص الوضع الفلسطيني، والفصل الجغرافي بـين الـضفة               

  .م ال على طريق الحرب وال على طريق السالموغزة ال يمكن التقد
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أو بتبلور ضغط سياسي وشعبي فلسطيني متراكم يزيد عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تستهدف              
ضغطٌ قادر على فرض إرادة الشعب الفلسطيني وتغليب مصالحه الوطنيـة           . إدامة االنقسام ومأسسته  

  .ناكهنا وه" جماعات االنقسام"على مصالح 
  10/4/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  ..!اإلسرائيليون أقلية عرقية .56

  نقوال ناصر
لالسرائيليين اآلن دولتهم المستقلة، وحصل األفارقة السودانيون على دولتهم المستقلة في الجنـوب،             (

  )في المغرب العربي" البربر"وألكراد العراق دولة أمر واقع تنتظر إعالنها رسميا، فأين ستقوم دولة 
خارج ليبيا ليبحثوا عن مالذ آمن لهم في دولة مستقلة          " ثورة الربيع العربي  "الطوارق الليبيون تلفظهم    

ينشدونها في شمال مالي، ومثلهم قبائل التبو التي تعيد أصولها إلى اليمن والتي تجردها هذه الثـورة                 
 المشترك مع عرب ليبيا ليعلن قادتها أنهم قد يبحثون          من أصولها العربية ومن تاريخ طويل من العيش       

عن الخالص بالسعي إلى دولة مستقلة لهم، أسوة بجمهورية جنوب السودان التي انسلخت عن وطنها               
األم بعملية قيصرية أميركية مررت هذه السابقة االستراتيجية في الوطن العربي الكبير تحـت سـاتر                

تسلم المولود الجديد إلى حاضنته اإلسرائيلية لتكون جوبـا الدولـة           قبل أن   " الربيع العربي "كثيف من   
الوحيدة في العالم التي تعلن أنها سوف تفتح سفارتها في القدس المحتلة، وليس في تل أبيـب، بينمـا                   

لكن ما يمنـع    " أمام تأسيس دولة كردستان   .. الظروف مالئمة "تعلن القيادة البرزانية لكرد العراق أن       
مسرور مسعود البرزانـي    (لها بعد إعالنها    " واالستمرار.. الحماية  "دم توفير ضمانات    إعالنها هو ع  
  ).مارس الماضي/مطلع آذار

ـ     " الثورة"لكن ليبيا بعد     الربيع "التي فجرها   " النزاعات العرقية والقبلية  "قد تحولت إلى نموذج مصغر ل
ة التي كانت تعيش بين ظهرانيهم وتتعايش       وبين األقليات العرقية والقومية والديني    " العرب"بين  " العربي

العربي مهلال له، بألـسنة عربيـة       " الربيع"معهم عبر مئات السنين، والمجهر اإلعالمي الذي يغطي         
" استبداد"من  " تتحرر"كفرصة تاريخية سانحة لهذه األقليات كي       " الربيع العربي "وغير عربية، يصور    

  .األكثرية العربية المسلمة
ـ    ففي ليبيا الي   األقلية األمازيغية وبـين جيـرانهم      "بين  " األسلحة الثقيلة "وم تندلع االشتباكات الدموية ب

" جبهة التبو النقاذ ليبيا   "في الجبل الغربي، وفي الكفرة وسبها في الجنوب يعلن قادة قبائل التبو             " العرب
، وال  "فوق رؤوسهم هجروهم ودمروا بيوتهم    "الذين  " العرب"ملوحين باالنفصال بعد معارك دامية مع       

تزال مدينة تاورغاء مهجورة بعد أن هرب أكثر من ثالثين ألفا من أهلها الطوارق من انتقام الثـوار                  
من مصراتة المجاورة ألن قوات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كانت تقصف مـدينتهم              " العرب"

  .منها، الخ
ـ    ثـورة  "ازدهارا غير مسبوق في موسـم       " يةالعنصر"و" التطهير العرقي "وتشهد االتهامات للعرب ب

ـ     " الربيع العربي  فـي  " والجرائم ضـد اإلنـسانية    " اإلبادة الجماعية "في ليبييا، لتضاف إلى اتهامهم ب
أقلية عرقية فـي الـوطن      " اإلسرائيليين"العراقية، في زمن أصبح يعتبر      " حلبجة"دارفور السودانية و  

 االسرائيلي ومستعمراته االستيطانية إرهابا عنصريا ضدهم       العربي ويعتبر المقاومة العربية لالحتالل    
  .وتطهيرا عرقيا لهم تمارسه األكثرية العربية المسلمة
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، نشرت اللجنة االسالمية لحقوق االنـسان،       2004يناير عام   / في السابع والعشرين من كانون الثاني     
ي واالجتماعي لألمـم    وهي منظمة غير حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس االقتصاد          

أظهـرت بـأن    ) 1990عام  (المتحدة، تقريرا جاء فيه أن دراسة للجماعات العرقية في العالم العربي            
حوالي ثالثين مليونا من هذه الجماعات تتركز بصفة رئيسية في أربعة مناطق هي أوال األكراد فـي                 

محتلة، وثالثا البربر في المغرب     شمال العراق وشمال شرق سورية، وثانيا اإلسرائيليون في فلسطين ال         
  .العربي بشمال إفريقيا، ورابعا األفارقة في جنوب السودان وغربه

ويالحظ اآلن أن لالسرائيليين دولتهم المستقلة، وحصل األفارقة السودانيون على دولتهم المستقلة فـي              
الـصفة الرسـمية    الجنوب مؤخرا، وألكراد العراق دولة أمر واقع تنتظر الفرصة السانحة إلضـفاء             

في المغرب العربي بشمال إفريقيا،     " البربر"بـ" اللجنة االسالمية "عليها، فأين ستقوم دولة من وصفتهم       
وهل سيكتفي الطوارق بدولة لهم في شمال مالي تطالب الحقا باجزاء من جنوب ليبيا أم سـيتحالفون                 

في ليبيا يضمنون فيهـا وضـعهم       " يةفدرال"مع األمازيغ والتبو ليستقووا بالغرب من أجل إقامة دولة          
بين قبائـل   " بيضة القبان "من نمط كردستان العراق يتحول إلى       " حكم ذاتي "ضمن  " غير عربية "كأقلية  

عربية متنازعة ليستحوذوا على رئاسة دولة فدرالية موحدة ال سلطة مركزية لها أسوة بتجربة أكـراد                
 الدولة الحقا المطالبة بوضـع مماثـل لطـوارق          هذه" تدعم"العراق في ظل االحتالل األميركي، كي       

  ! موريتانيا؟" أفارقة"الجزائر والمغرب و
الذي يصنف اإلسرائيليين الذي استوطنوا فلسطين بالغزو واالحـتالل   " اإلسالمية"وتقرير هذه المنظمة    

 غزو ثقـافي  العرقية في العالم العربي ليس إال مجرد عينة من   " األقليات"والقوة القاهرة باعتبارهم من     
يستهدف تجريد الوطن العربي من هوية أكثريته العربية اإلسالمية، لكنه بهذا التصنيف لالسـرائيليين              
ال يترك مجاال للشك في الهدف السياسي البعيد من تسليط األضواء على األقليات ومن خلق ظـروف                 

بعض حـد الفـصل     إلى األخذ بخناق بعضهم ال    " العرب"موضوعية تدفعها بوعي أو دون وعي هي و       
، بأنهار من الدماء والثارات على أمل أن يجعل سفك الدماء من المستحيل             "الربيع العربي "بينهم، باسم   

على الطرفين العودة إلى الوضع الراهن السابق من العيش المشترك والمـصاهرة والنـسب، أسـوة                
حاصر القلب المصري للعرب    بتجربة جنوب السودان الذي يتحول تدريجيا اليوم إلى قاعدة إسرائيلية ت          

  .وتهدد شريان حياته في أعالي نهر النيل
ـ            ، وإنهـا لمفارقـة     "الربيع العربـي  "إنها لمفارقة حقا أن يحدث كل ذلك في موسم سياسي يوصف ب

العـرب فـي    " قبائل"، فدين التوحيد الذي وحد      "إسالمية"قيادات  " الربيع"مأساوية أن يحدث ذلك ولهذا      
ـ بوتقة االسالم واعت   الموحدين وأنبيائهم جزءا من عقيدته التي أسست ألول مـرة          " أهل الكتاب "رف ب

في العالم لمجتمع متعدد األديان واألقوام واألعراق واأللوان ال فرق بينهم إال بالتقوى وال هداية لهـم                 
 ولغيرهم إال بالتي هي أحسن، والذي اختار الباري سبحانه نبيا عربيا وقرآنا عربيا وكعبـة عربيـة                

إن دين التوحيد هذا يجد اليـوم       .. وحاضنة عربية للدين الحنيف ينتشر منها إلى أرجاء المعمورة كافة         
يحميه حلف الناتو وتروج له الواليات المتحدة األميركية ويشن حربـا           " ربيع عربي " تحت مظلة    - -

عملون باسـمه   من ي- -شعواء ضد القومية العربية وتاريخها وفكرها ودعاتها ورموزها وطموحاتها        
للفرقة ال للوحدة، وللفصل بين العروبة وبين اإلسالم، وبين العرب وبين المسلمين، ليتفرقـوا قبائـل                
شتى، عربية وغير عربية، بعد أن توحدوا في أمة واحدة، منها قبائل تجـاهر بإسـالم مجـرد مـن                    

إلى الفـصل بـين     مسلم يدعو   " مارتن لوثر "عروبته ربما لن يمضي وقت طويل قبل أن يخرج منها           
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القرآن الكريم وبين اللغة العربية التي أنزل بها، وهذه جميعها أهداف أميركيـة صـهيونية، لتتحقـق                 
  .، كما كتب في مطلع خمسينيات القرن العشرين الماضي"إسالم أمريكاني"خشية سيد قطب من 

ألميركي، لكنها ال تفعل،    المشهد العربي تفاؤال بتدارك الوقوع في الفخ ا       " أسلمة"من المفترض أن تثير     
بل إنها تنذر بأن تكون أسلمة تهيئ شروطا موضوعية لصراع طائفي مع الجمهورية اإلسالمية فـي                
إيران له تداعياته الواضحة على السلم األهلي واألمن الوطني والقومي في الـدول العربيـة ذاتهـا،                 

  .دة لها في سوريةوصراع طائفي ضد آخر دولة عربية تعلن العروبة ووحدة أمتها عقي
فعلى سبيل المثال، فإن جماعة اإلخوان المسلمين بدل أن تعزز تفاؤل العرب والمسلمين بوصولها إلى               
الحكم في عدد من األقطار العربية، محتكرة له أو شريكة فيه، بإرسال وفد إلى طهران أو إلى دمشق                  

ية والمذهبية التي ينفخ األجانب فـي       يستهدف تعزيز وحدة العرب والمسلمين، وتبديد التداعيات الطائف       
نارها، نجدها ترسل وفدا يضم عشرة أعضاء من األردن ومصر وتونس وليبيا والمغـرب، بحجـة                

نظمـه معهـد كـارنيجي      " آراء من الـداخل   .. اإلسالميون في السلطة  "المشاركة في مؤتمر عنوانه     
اصمة يوم األربعاء الماضـي مـع   هذا المؤتمر في واشنطن الع" على هامش"األميركي، ليجتمع الوفد    

نائب وزيرة الخارجية األميركية ويليام بيرنز ومجلس األمن القومي األميركـي وقيـادات أميركيـة               
معروفة بمواقفها المعادية للعرب والمسلمين مثل جون ماكين، وليطمئن مـثال عبدالمجيـد درديـري               

البرلمان المصري مضيفيه األميركان بأن     في  ) الجناح السياسي لإلخوان  " (الحرية والعدالة "عضو كتلة   
الحـزب  "ألن  " أي نوع من أنواع االلتزامات الدوليـة      "إخوان مصر وحزبهم لن يستفتوا شعبهم على        

ومعاهدة السالم مع دولة االحتالل اإلسرائيلي،      " يحترم هذه االلتزامات بما فيها كامب ديفيد      "وجماعته  
وله، وليطمئنوا جميعهم مضيفيهم بأن اإلخوان ليـسوا        على حد ق  " متروك للشعب المصري  "فذلك أمر   

في صراع مع الواليات المتحدة التي خاضت ثالثة حروب ضد العرب والمـسلمين فـي أفغانـستان                 
والعراق وليبيا خالل أقل من عشر سنوات مضت، ناهيك عن حروبها غير المعلنة مباشرة أو بالوكالة                

  .في لبنان والصومال واليمن وسورية وإيران
  ".الربيع العربي"إنه حصاد مر حقا ل

  9/4/2012، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

  »الحرب الباردة«إلى » المصالحة الهشّة«من  .57
  عريب الرنتاوي

الحكومـة الفلـسطينية    “، قام رئيس    ”اتفاق الدوحة “غداة انتهاء حوارات القاهرة وعشية االعالن عن        
” وجهـة نظـر  “ اقليمية، فُهمت في حينه، على أنها تعبير عن       -ة عربية   اسماعيل هنية، بجول  ” المقالة

أخرى داخل حركة حماس، تبدي تحفظاً حيال مسار المصالحة، وتفضل عليه، اسـتمرار اسـتئثارها               
وكنّا أدرجنا، كما فعل غيرنا، جوالت هنية تلك، في سـياق صـراع             ...بالسلطة في القطاع المحاصر   
” النظام الـسياسي  “ة الحركة وبرنامج عملها المقبل، وموقع الحركة في         داخلي في حماس، حول وجه    

وما تناقلته وسائل االعالم    ...ليتأكد لنا الحقاً أن تلك الجوالت كانت تستهدف األمرين معاً         ...الفلسطيني
ونحن بانتظار  ...معروفة” قصة المصالحة “بعد ذلك، أخرج خالفات حماس الداخلية الى العلن، وبقية          

التي تكتسب أهمية استثنائية فـي رسـم خـرائط التيـارات           ” انتخابات مجلس شورى الحركة   “ء  انتها
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واالتجاهات داخل الحركة، بل وفي رسم خرائط طرقها في المرحلة المقبلة، لنتبين الخيط األبيض من               
  .الخيط األسود

حكومـة  “يعود رئيس   ...”الحرب الباردة “اليوم، وبعد أن بلغ التراشق باالتهامات بين الجانبين ضفاف          
تعـديل الحكومـة    “الدكتور سـالم فيـاض الـى ادارجـه، السـتخراج فكـرة              ” تصريف األعمال 

هذه المرة بدعم علني ملحوظ من رئيس السلطة محمود عباس، في خطوة ال يمكن النظر           ...”وتوسيعها
 واسـتمرار   اليها، اال بوصفها تعبيراً اضافياً آخر، عن وصول مسار المصالحة الى طريق مـسدود،             

التدهور في العالقات الفلسطينية الداخلية، وبما يبدد آخر اآلمال والرهانات، في قـرب اغـالق هـذا                
  .، الذي دفع شعبنا الفلسطيني، أثمانه الباهظة وما يزال”الملف الثقيل“

، تضع سلطتها وسيطرتها على القطاع في مكانة متقدمة على غيرهـا مـن              )تيار غزة تحديداً  (حماس  
هذا أمر بات محسوماً، ولم تعد تـساور مختلـف أطيـاف العمـل الـوطني                ...مات واألولويات المه

غلبة المصالح الفئويـة    “حتى أن أصواتاً من داخل حماس بدأت تتحدث عن          ...الفلسطيني شكوكاً حياله  
الذي ” التنحي“، ولعل في قرار     )غزة/حماس(على سلوك   ” واالعتبارات االيديولوجية الضيقة والمغلقة   

اتخذه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل قبل عدة أشـهر، ومـا صـاحبه مـن تحلـيالت                   
  .بنفوذ هذا التيار” الضيق المتزايد“وتفسيرات، ما يشفُّ عن 

باالنتخابات، وتتعامل معها   ” تستخف“ولقد طلع علينا بعض قادة حماس في غزة مؤخراً، بتصريحات           
ما يعكس عقلية استئثارية، تقدم المغالبـة علـى         ...مصالحةصغير في رزنامة الوحدة وال    ” تفصيل”كـ

المشاركة، وتفضل االنتخابات فقط، حين تكون طريقها للوصول الى السلطة، أما حين تنطوي علـى               
، ال يستحق عناء البحث والنقاش والخـالف        ”تافهاً“احتمال لخروجها منها، فانها تصبح تفصيالً ثانوياً        

سوأ ما في كوابيس خصوم الحركات االسالمية ومجادليها، ويعيدون بعث          انهم يجسدون أ  ...واالختالف
بعد أن تنجز وظيفتهـا فـي ايـصالهم         ” صناديق االقتراع “من مغبة سعيهم لتكسير     ” أسوأ المخاوف “

  .للحكم
لم نعد نسمع أو نقـرأ      )...الخارج(تيار حماس   ” الحضور السياسي ”لقد غاب عن االعالم والصحافة و     

هؤالء اما أنهم منهكون في ترتيبات داخلية، سـيما         ... لقادة المكتب السياسي ورئيسه    أو نشاهد مواقف  
، أو أنهم باتوا أقلية مهددة في مواقعها      )ربما في تاريخها  (وأن الحركة تشهد كما قلنا، أهم انتخابات في         

ركة بمجملها، بأن   لهذا التيار، لكي يقتنع وتقتنع الح     ” مد الحبل “ونفوذها داخل الحركة، أو أنهم يريدون       
  .طريق هؤالء غير نافذ، وسينعكس وباالً على الحركة والقضية الوطنية سواء بسواء

، وأدت الـى تعزيـز نفـوذ وحـضور          ” مشعل -كيمياء عباس   “قضت هذه التطورات على مفاعيل      
أسماء ورموز  ...األصوات المناهضة بالمصالحة والوحدة على الضفة األخرى من االنقسام الفلسطيني         

خفت حضورها وغابت عن المسرح عندما الحت في األفق الوطني الفلـسطيني بـوادر مـصالحة                 
هؤالء يعودون اليوم الى تصدر المشهد، ويغذون الخطى للذهاب بردود األفعال على أقـوال              ...وطنية

  .حماس وأفعالها، حتى نهاية الشوط، وبما يكرس القطيعة بدل أن يبدد الطريق نحو المصالحة
” فقدان االتجاه والبوصـلة   ”الء على القيام بأدوارهم على أكمل، استمرار حالة المراوحة و         وساعد هؤ 

التي تعيشها القيادة الفلسطينية، بعد فشل مسار المفاوضات وانسداد آفاق قيام الدولة المستقلة والقابلـة               
نحـو  ” مـازاّ غ“للحياة، حيث ال تكف القيادة الفلسطينية عن اعطاء اشارات متناقضة، تشعل ضـوءاً              
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تلوح بخيارات ال أحد يعرف عنها شيئاَ، بل وال أحد يأخذها على محمل             ...اليسار وتنعطف نحو اليمين   
  .الجد

وانـشغلت  ...لقد مر استحقاق السادس والعشرين من يناير على الفلسطينيين، كأي يوم عادي آخـر               
 عليها أن تكرس كل وقتها، لصياغة       القيادة برسالة ستبعث بها الى نتنياهو، في الوقت الذي كان يتعين          

وبات لقـاء   ...”استراتيجية فلسطينية بديلة  “رسالة توجهها الى شعبها، تشتمل على عناصر ومرتكزات         
يتعـين علينـا انتظـاره بفـارغ الـصبر          ” استحقاقاً تاريخياً آخـر   “ فياض، كما لو كان      -نتنياهو  “

وثمة جهود تبذل لبعث    ...تجري هنا وهناك  ” تقريبية“وراج الحديث عن لقاءات ومفاوضات      ....واألمل
، برغم دعوات صاحبها ومهندسها، يوسي بيلين الرئيس عباس لتسليم          ”مبادرة جنيف “الروح في جيفة    

وعاد التعويل على خيار المفاوضات، والمفاوضات فقط، كما يـشير واقـع            ...مفاتيح السلطة لنتنياهو  
بعد التلويح بحلهـا أو     (وعاد االستمساك بالسلطة    ...”قدسااللتزام االيديولوجي الم  “الحال، ليتخذ شكل    

  .”تجريب المجرب“، ليعبر عن استمرار نهج )اعادة تعريف وظائفها
تعكف القيادة الفلسطينية علـى     ” استراتيجيات”و” خيارات“والمؤسف حقاً أن كل ما تردد وتسرب عن         

لكأننا نعـود الـى     ...ستها وسياساتها تمحيصها، لم ينطو على أي تغيير يذكر في سلوك السلطة وممار          
المربع األول، مربع االنقسام اآلخذ في االتساع، مربع الهيمنة واالستئثار، ومربع الرهانات الخائبـة              

لكـأن  ...على مسارٍ مر عليه أزيد من عقدين من الزمان، من دون أن يحقق أي تقدم ملموس يـذكر                 
ـ     ، وهي استراتيجية لـم     ”ية الشكوى والتحذير واالنتظار   استراتيج”القيادة الفلسطينية قررت االكتفاء ب

  .توصل شعباً يوماً، الى ضفاف الحرية واالستقالل
  10/4/2012، الدستور، عمان

  
   نحو الهاوية"إسرائيل"سكوت أوباما على االستيطان يساهم في انزالق  .58

  عكيفا الدار
 جيد بصورة مميزة إلنشاء     -لقاء نفسه وكأن األمر مفهوم من ت    -موسم االنتخابات في الواليات المتحدة      

يقرأ الرئيس المرشح تقريرا    . مستوطنات في الضفة وضرب جذور في أحياء يهودية في شرقي القدس          
وتسمع وزيـرة   . عن انشاء بؤرة استيطانية جديدة للمجلين عن ميغرون، ويدس في فمه حشوة أخرى            

ن ينشر النبأ التقليدي المتعلق بخطة غيلو       الخارجية بتوسيع حي جبل أبو غنيم، وتطلب الى المتحدث ا         
وماذا نقول لصحافي طلب تحديثا يتعلق بـذلك الـشأن،          . "وجبل سليمان وفندق شبرد ورأس العامود     
قال شيئا ما عن ان     "، تذكر المتحدث في طريقه نحو الباب،        "كيف يسمى ذلك؟ آه، اجل، مسيرة السالم      

واقف الطرفين من الحدود واألمن قد انقضى، األسبوع        الموعد األخير الذي حددته الرباعية لعرض م      
: وتتنهد الوزيرة وتقول  ". الماضي، وان الوثيقة اإلسرائيلية تُذكر بقائمة حانوت أكثر مما تُذكر بمواقف          

  ".قُل للحوح إنه ال يوجد اآلن من يتحدث معه ولتعد اليه بعد انقضاء العيد"
أحقا؟ أال يعلم براك اوباما ان حل الـدولتين وتوسـيع          . ائيلهذا ما تفعله إدارة أميركية تريد خير إسر       

المحتلة متناقضان؟ أال يفهم ان الزحف الدائم لجبل أبو غنيم نحو بيت            " المناطق"المستوطنات في قلب    
لحم ودخول اليمين المتطرف الى الشيخ جراح يرميان الى محو ما بقي من احتمال تسوية مقبولة في                 

يوجد زعيم فلسطيني مستعد إلجراء تفاوض مع إسرائيل في الوقت الذي يحرق            القدس؟ هل يؤمن بأنه     
فيه زعران يهود، اذا لم يكونوا مشغولين بطرد الفلسطينيين عن ارضهم، المساجد أو يقطعون أشجار               
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الزيتون؟ هل غاب عن نظر زعيم العالم الحر أنه حينما يتحدث بنيامين نتنياهو عن دولتين فانه يقصد                 
من غير غور األردن وغوش عصيون وغوش اريئيل وغوش معاليه ادومـيم، وبغيـر ذرة               فلسطين  

  .واحدة من ارض شعفاط المقدسة الى األبد؟
بل انه مجرد سياسي آخر أدار ظهره للقيم التي نشأ عليهـا            . ليس اوباما أعمى وال أخرس وال أحمق      

" أزمة الصهيونية "وفيسور بيتر باينرت    في كتاب البر  . والناس الذين آمنوا به من اجل البقاء في الحكم        
ابراهام هيشل  : يبسط قصة الرئيس األسود الذي ترعرع داخل جماعة يهودية وخان أبطاله األخالقيين           

وستيفن فايس، وهما حاخامان صهيونيان ليبراليان تجرآ على التنديـد بـسياسة االسـتيطان وتمـت                
 مستشارين ذوي مواهب مثـل دان كيرتـسر         ويصف باينرت كيف نحى اوباما    . تنحيتهما الى الهامش  

. وروف مالي لم يخفوا خوفهم من جعل إسرائيل دولة ثنائية القومية أو ذات نظام فـصل عنـصري                 
يهود لم يرشحوا قط لالنتخاب في الجماعة اليهودية،        " زعماء"ويرسم الكتاب الخط اليميني الذي رسمه       

  .لمائة من أصوات اليهود في ا78للرئيس الذي فاز في االنتخابات بتأييد 
اذا كان األستاذان جون مارشهايمر وستيفن وولت اتهما جماعة الضغط اليهودية باالضرار بالمصالح             

ويتحدث الليبرالي الصهيوني   . األميركية فان كتاب باينرت الشجاع يتهمها بإفساد المصالح الصهيونية        
 تجميد المستوطنات وكيـف جنـد       من نيويورك كيف صارع مشتغلون حزبيون باحثون عن الكرامة        

متبرعون منتشون بالقوة أعضاء من مجلس النواب األميركي لمواجهة البيت األبيض الذي تجرأ على              
ويحذر باينرت أيضاً من االبتعاد العاجل ألبناء الجيل الشاب في الجماعة اليهودية عـن       . انتقاد نتنياهو 

وهو يقترح على اليهود الذين تخفق في صدورهم        . همإسرائيل المحتلة ،التي هي دولة ليست قيمها قيم       
وان يجهدوا أنفسهم في شـراء منتوجـات        (قلوب صهيونية حقيقية أن يقاطعوا منتوجات المستوطنات        

" يهودا والـسامرة  "، وان يعملوا على مواجهة صناديق أميركية تمولها وان يستبدلوا بتعبيري            )إسرائيل
  ".غير الديمقراطيةإسرائيل "تعبير " الضفة الغربية"و

 كتب ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية، هو النقيب سمان طـوف            1973في مطلع تشرين األول     
وكانـت كارثـة    . بنيامين، تقارير حذرت من ان استعداد الجيش المصري يشهد على األعداد للحرب           

مناسـب تحـت    سلوك غيـر    "فقط هي التي منعت دخول الضابط الشاب السجن بسبب          " يوم الغفران "
ويتجرأ باينرت على ان يغسل على رؤوس األشهاد الغسيل اإلسرائيلي الوسخ ويندد بـالرئيس              ". النار

وبسبب هذا السلوك يصلب مشتغلون يمينيون بالسياسة وأناس مـن          . الذي يمنح إسرائيل مادة التنظيف    
الكارثة الكبيرة التي   أشياع ما بعد الصهيونية سمان طوف من نيويورك، وهو الرسول الذي يحذر من              

  ".ارض الميعاد"تكاد تحدق بـ 
  9/4/2012، "هآرتس"

 10/4/2012، األيام، رام اهللا
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