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***  

  
 وموقف حماس من المصالحة واحد وموحد اتفقنا مع العربي وعباس على تدويل قضية األسرى:مشعل .1

 أن رئيس ،هرة  نقالً عن مرسالها أحمد المصريالقا من 29/4/2012 فلسطين اون الين، ذكرت
 جدد التأكيد على وحدة موقف حركته ،خالد مشعل" حماس"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
  .تجاه ملف المصالحة الوطنية، وإنهاء االنقسام

موقف " : العربي عقده في جامعة الدول العربية بعد لقاء أمينها العام نبيل،وقال مشعل في مؤتمر صحفي
حماس واحد وموحد اتجاه مسار المصالحة، وتشكيل حكومة توافقية، والموافقة على رئاسة أبو مازن 

  ". لها
 في ،"حماس"إن إعالن الدوحة تم وجرى التأكيد عليه في اجتماع المكتب السياسي لحركة " :وأضاف

  ".صيله والتأكيد عليهالقاهرة في ذلك الوقت، فيما جرى لقاء بعده باألخ أبو مازن لتأ
وأشار إلى أن اتفاقيات المصالحة بدأت في القاهرة، وتتابع مجرياتها أيضاً فيها، داعياً إلى تطبيق بنودها 

  . كما نص عليه اتفاق المصالحة في القاهرة وإعالن الدوحة،كبداية من تشكيل حكومة توافق وطني
سها أبو مازن ستشكل مظلة وطنية ستلقي  يرأ،أن وجود حكومة توافق وطني ضمن التوافق"وأوضح 

بظالل ايجابية على الوضع الفلسطيني الداخلي، وتسمح بعد ذلك بكل الخطوات في تهيئة األوضاع على 
  ".األرض وإجراء االنتخابات والمصالحة المجتمعية واعمار غزة

، باإلضافة إلى "بعض اإلشكاالت والتباينات في االجتهاد"واعترف مشعل بأن ملف المصالحة يعترضه 
لكن إن شاء اهللا سنتغلب على ذلك بمزيد من التواصل " :، مضيفاً"تهدد وتخوف"وجود ضغوط خارجية 

  ".الفلسطيني الفلسطيني وجهد مصر والدول العربية األخرى
وفي سياق أخر، قال مشعل إنه تباحث مع أمين جامعة الدول العربية حول قضية األسرى في سجون 

ائيلي وإضرابهم عن الطعام طلبا لحقوقهم المسلوبة، مشيرا إلى أن العربي وعد من جهته االحتالل اإلسر
  .بتحرك على الجبهة الدولية نصرة لهم

وأشار إلى أن أمين جامعة الدول العربية سيدعو النعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأنه سيخاطب 
  .ضية األسرى، مثمنا ذلك الجهدالمنظمات اإلنسانية الدولية، والحقوقية، من أجل ق
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فلسطيني، لنصرة األسرى، ومساندتهم، منوها إلى إجراءه -وفي السياق أكد وجود تنسيق فلسطيني
  .اتصاالت هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس الخميس الماضي في هذا األمر
لجهد الفلسطيني خلف وذكر مشعل أنه تم التوافق مع عباس خالل اتصال هاتفي بينهما على توحيد ا

قضية األسرى، وتحرك السلطة من جهتها بتدويل القضية لتشكيل حراك ضاغط ومضاعف على 
  .االحتالل

نحن مع األسرى في معركتهم العادلة، وهي جزء من المعركة الفلسطينية العادلة ضد " :وشدد بقوله
الضغط إلزالة كافة الممارسات ، داعيا إلى تضافر الجهود العربية، و"االحتالل اإلسرائيلي الغاصب

  .العنصرية التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية بحق األسرى وال سيما قانون شاليط، والعزل االنفرادي
وزير الخارجية المصرية  أن  نقالً عن مراسلها محمود النوبي  30/4/2012 األهرام، القاهرة،وأضافت

ح مشعل عقب اللقاء بأن اللقاء فرصة للتشاور صرقد و،  استقبل أمس خالد مشعل،محمد كامل عمرو
 وتم التركيز علي ملف االسري والمعتقلين في ،والتباحث حول المستجدات الخاصة بالشأن الفلسطيني
وأضاف مشعل أن الوفد الفلسطيني وضع وزير  .السجون االسرائيلية بشكل عام وإضرابهم عن الطعام

  .ية في هذا الشأن وأوضاعهمالخارجية المصري في صورة التطورات الجار
 أننا تمنينا علي مصر العزيزة باالضافة الي دور جهاز المخابرات المصرية في متابعة ما ،وقال مشعل

نقضته إسرائيل من إتفاق صفقة التبادل حول إنهاء سياسة العزل معربا عن أمله في أن يدعم الموقف 
 ويتفاعل معها ويشكل ضغطا عربيا وإقليميا السياسي والدبلوماسي واالعالمي المصري قضية االسري

 .ودوليا علي إسرائيل حتي تنهي سياسة العزل والعقوبات التي تمارسها بحق االسري الفلسطينين
  

   بدعم قضية األسرى في السجون اإلسرائيلية العربيةالجامعة  تطالبالسلطة الفلسطينية .2
ية أمس بدعم قضية األسـرى، قائلـة إن علـى            جامعة الدول العرب   يةفلسطينالسلطة ال طالبت  : تل أبيب 

الجامعة أن تخاطب وزراء الخارجية العرب وبعثات الجامعة في الخارج، لتكثيف حمالتهـم الـسياسية               
 ،واإلعالمية لدى المجتمع الدولي للتعريف بقضية األسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية           

  .الفوري عنهم وعن المعتقلين العربومن أجل الضغط على إسرائيل لإلفراج 
وأعلن سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الدكتور بركات الفـرا، أنـه تـم                  

دكتور نبيل العربي، على عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية علـى           الاالتفاق مع األمين العام للجامعة،      
 ، الفلسطيني والعربي لطرح قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين       مستوى المندوبين قريبا، لبحث التحرك    

 الذي أقره مجلس الجامعة العربية      ،في المحافل الدولية والتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بقضية األسرى        
  .هذا العام

   30/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  ت استيطانية قرب رام اهللا على بناء وحدا"إسرائيل" تدين موافقة حكومة السلطة الفلسطينية .3
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، موافقة الحكومة اإلسرائيلية على بنـاء              :  وفا – تونس

ـ     .وحدات استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب بالقرب من رام اهللا          ، 'وفـا 'وقال في تصريح صحفي ل
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فـي إنجـاز        إن القرار بالمضي في االستيطان يدحض أقوال رئيس ال        
  .السالم، ألن ذلك يتطلب وقفا فوريا وشامال لالستيطان
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وحث أبو ردينة المجتمع الدولي على إجبار الحكومة اإلسرائيلية، على وقف األعمال أحادية الجانب التي               
 .تضع العقبات الكاملة أمام عملية السالم

  29/4/2012، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل
  

  لقاء نتنياهوب بينه وبين فياض تسببت في رفض األخير المشاركة خالفعريقات ينفي وجود  .4
نفى الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر      :غزة ـ أشرف الهور 

ت بينه وبين الدكتور سالم      نفياً قاطعاً صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خالفا         ، يوم أمس  ،الفلسطينية
 أدت إلى انسحاب األخير من الوفد الفلسطيني الذي قام بتـسليم رسـالة القيـادة                ،فياض رئيس الوزراء  

  . إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الشهر الجاري17الفلسطينية يوم 
 التقارير التـي    ،ت صحافية  خالل تصريحا  ،عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح     وهو  ووصف عريقات   

  .، مستغرباً نشر أخبار كهذه دون الرجوع له أو لفياض'الرخيصة'تحدثت عن خالفه مع فياض بـ
وكانت تقارير تحدثت عن خالف بين عريقات وفياض قبل موعد تسليم الرسالة لنتيناهو، بـسبب عـدم                 

ان سـببا فـي رفـض فيـاض         إفصاح األول عن نتائج لقاءاته بالمفاوض اإلسرائيلي اسحق مولخو، ك         
  .المشاركة في رئاسة الوفد الذي سيسلم الرسالة

وال تزال القيادة الفلسطينية تنتظر ردا من الحكومة اإلسرائيلية على رسالتها، بعد أن حددت مدة أسبوعين                
 أكد عريقات أن نتنياهو اخبرهم أن الـرد         ،وعن موعد تسليم هذا الرد للرئيس محمود عباس        .لتلقي الرد 

بدأ بالرد العملي على الرسالة بمصادقته على إنشاء ثـالث          'كون خالل أسبوعين، لكنه قال ان نتنياهو        سي
  .'مستوطنات جديدة

 أكد عريقات أن التعديل سـيتم بعـد عـودة           ،وحول التعديل الوزاري القادم على حكومة الدكتور فياض       
  .الرئيس عباس من جولته الخارجية الحالية

  30/4/2012، القدس العربي، لندن
  

  عباس يبحث مع الرئيس السابق للحكومة التونسية القضية الفلسطينية وعملية السالم .5
 محمود عباس، رئيس وزراء تونس السابق البـاجي قايـد           رئيس السلطة الفلسطينية   أطلع   :وفا – تونس

سرائيلي السبسي، على آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السالم، في ضوء التعنت اإل            
الرافض االعتراف بمرجعيات وأسس تلك العملية، وااللتفاف المتواصل عليها بمواصلة االستيطان وقضم            
األرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس واألقصى المبارك من أخطار محدقـة               

  .جسيمة
، مساء اليوم األحد، قايد السبسي،      ، بمقر إقامته في الضاحية الشمالية لتونس      عباسجاء ذلك لدى استقبال     

كما أطلـع    .بحضور وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي           
، قايد السبسي على الممارسات اإلسرائيلية القمعية المتواصلة ضد أبناء شعبنا من قمع واعتقال              أبو مازن 

  .وهدم للمنازل والحصار
  29/4/2012، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع
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   االحتالل صيادين فلسطينييناعتقالحكومة غزة تدين  .6
 يوم ، قوات االحتالل اإلسرائيلياعتقال ،دانت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة: غزة ـ أشرف الهور 

ختطـاف   خالل عملهم قبالة سواحل مدينة غزة، وأكدت أن حـوادث ا           ، خمسة صيادين فلسطينيين   ،أمس
 تزايدت وتيرتها في اآلونة األخيرة، مشيرة إلى        ،الصيادين واالعتداء عليهم ومالحقتهم في عرض البحر      

  .أن االحتالل يستهدف التضييق على الصيادين مع كل موسم صيد جديد
  ال تتعدى الثالثة أميال، الفتة إلى      ،وأكدت أن مساحة الصيد التي يسمح بها االحتالل للصياد داخل البحر          

  .أن الصياد الفلسطيني مالحق داخل هذه المساحة
وحملت االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة الصيادين، ودعت مؤسسات حقوق اإلنسان وفـي مقـدمتها             

  . اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى التدخل العاجل لإلفراج عنهم وعن معداتهم
 30/4/2012، القدس العربي، لندن

 
     لمصلحة األسرى "إسرائيل"ى  للضغط علفياض يدعو .7

دعا رئيس حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية سـالم فيـاض، أمـس،               :”الخليج “-القاهرة  
 وبذل المزيد من الجهود مـع الجهـات ذات   ،اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي إلى تكثيف اتصاالتها  

  .لمطالب األسرىباالستجابة ” اإلسرائيلية“ إللزام الحكومة ،العالقة
ـ                    ـوطالب فياض، في بيان عقب لقائه في رام اهللا رئيس البعثة الدولية للصليب األحمر جان بيـدرو، ب

  .إللزامها بوقف انتهاكاتها ضد األسرى” إسرائيل“ضغط دولي على “
  30/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
  كرئيس التشريعي الفلسطيني يصل البحرين ويلتقي ولي العهد ونظيره هنا .8

، الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، على )29/4(وصل اليوم األحد : غزة
  .رأس وفد برلماني فلسطيني؛ إلى البحرين في زيارة رسمية 

وقالت مصادر برلمانية فلسطينية، إن النائب األول لرئيس مجلس النواب البحريني عبد اهللا خلف 
لدى  ب والمسئولين بالمجلس، كانوا في استقبال بحر والوفد البرلماني الفلسطينيالدوسري وعدد من النوا
  .وصولهم لمطار المنامة

وعقد الوفد الفلسطيني فور وصوله للمنامة، لقاء مع ولي العد البحريني الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة، 
بحث معهما قضايا األسرى  آخر مع رئيس مجلس النواب الشيخ خليفة بن أحمد الظهراني، حيث  ولقاء

  .والحصار وأزمتي الدواء ونقص الوقود في غزة
ووجه بحر دعوة رسمية للظهراني لزيارة قطاع غزة، والوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني جراء 

  .الحصار واالحتالل
  29/4/2012قدس برس، 

 
  م أسير يخوضون إضراًبا مفتوًحا عن الطعا3000:  الفلسطينيةمنظمة التحرير .9

قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن ثالثة آالف أسير في : )فلسطين(رام اهللا 
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، لليوم الرابع عشرة على التوالي
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تهاكات التي نفذها جيش ، والذي يرصد االن"شعب تحت االحتالل"وبين الدائرة في تقريرها الشهري 
ثالثة آالف "، أن 2012) إبريل(االحتالل والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل شهر نيسان 

 يوما، احتجاجا 14أسير فلسطيني وعربي في سجون االحتالل يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 
لسجون بحقهم وعلى رأسها االعتقال اإلداري على اإلجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها سلطات ا

والعزل االنفرادي والحرمان من زيارة األهل، خاصة أبناء قطاع غزة المحرومون من الزيارة منذ نحو 
  ".أربع سنوات

عددا من األسرى يخوضون اإلضراب للشهر "نسخة عنه، أن " قدس برس"وأضاف التقرير، الذي تلقت 
  ".لت أوضاعهم الصحية إلى درجة الخطرالثالث على التوالي، وقد وص

 دونما زراعيا من 60من جهة أخرى؛ قالت الدائرة في تقريرها إن عشرات المستوطنين استولوا على 
 شجرة 750أراضي بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، في حين أن جيش االحتالل والمستوطنين اقتلعوا 

  . شجرة من أراضي قرية بيتللو في رام اهللا250 شجرة من أراضي مدينة سلفيت، و500زيتون، منها 
  30/4/2012قدس برس، 

  
 وعباس يشترط بقائها ثالثة أشهر فقط...  للحكومة يعيق المصالحةالزمنيالسقف : الحيةخليل  .10

خليل الحية، عن أن تحديد رئيس .د" حماس"كشف عضو المكتب السياسي لحركة :  أحمد اللبابيدي-غزة
 ، عباس سقفا زمنياً لعمل الحكومة التوافق الوطني االنتقالية مدته ثالثة أشهرالسلطة الفلسطينية محمود

" حماس"، مشيراً إلى أن القاهرة تفهمت رفض "العقبة األبرز التي تعترض طريق تنفيذ إعالن الدوحة"هو 
  ". تهرباً من المهام الموكلة إليه"لموقف عباس السياسي والتي تعتبره 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في زيارة سياسية إلى القاهرة، وقال الحية الذي يرافق 
 ،ترفض حماس ما اشترطه رئيس السلطة لتشكيل الحكومة االنتقالية" ":فلسطين أون الين"في حديث لـ

ألن الحكومة االنتقالية منوط بها مهمات عديدة، أبرزها إعادة إعمار ما خلفته الحرب على غزة من 
  ".تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية واإلشراف عليهادمار، و

 التي ؛المدة التي يشترطها عباس ال تكفي لتنفيذ المهام التي ستوكل للحكومة: "وأضاف القيادي في حماس
م  على الصعيد االجتماعي والسياسي نتيجة االنقسا؛يتوجب عليها إعادة صياغة الواقع الفلسطيني المعقد

  ".وهذه أمور ال يمكن تجاوزها باالنتخابات فقط
 كما جرى في ،هذه وغيرها كانت سبباً في تعطيل المصالحة مراراً" عباس"وبين الحية، أن اشتراطات 

أبدت " "حماس"جلسات الحوار والمصالحة السابقة في القاهرة ومن ثم إعالن الدوحة، منوهاً إلى إن 
  ".بلت بأن يشكل عباس الحكومة االنتقاليةمرونة واسعة لتنفيذ المصالحة وق

يتطلب وجود انسجام وطني، وهذا االنسجام الوطني يتطلب وجود " أن إجراء أي انتخابات ،وأوضح
متفقة وملتفة على خيار المصالحة ومستعدة "، ملفتاً إلى أن حركته "حكومة تعمل لخلق مثل هذه األجواء

إلطالق شرارة إنهاء االنقسام "ودعا الحية، الرئيس عباس  ".لتقديم التسهيالت لتشكيل عباس الحكومة
  ".الفلسطيني وطي صفحته لألبد من خالل البدء بتشكيل الحكومة االنتقالية

 أسير 4600، أكد الحية أن حركته تبذل جهود دبلوماسية مكثفة إلنهاء معاناة أكثر من آخرومن جانب 
ف عربية ودولية تطالبها فيها تحمل مسئولياتها إزاء أرسلت رسائل ألطرا" حماس"وأفاد، أن . فلسطيني



  

  

 
 

  

            9ص                                     2487:                العدد30/4/2012 اإلثنين :التاريخ

لبعض الجاليات الفلسطينية المتواجدة في " حماس"ما يتعرض له األسرى، الفتا إلى أن هناك دعما تقدمه 
  .بعض الدول األوروبية إلجبار حكوماتها على االلتفات لمعاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية

 المصري أن يتخذ موقفاً واضحاً من تخلف الحكومة اإلسرائيلية عن تنفيذ الجانب"وأكد الحية، أن على 
، مشيراً إلى أن مشعل اتفق مع العربي على "بنود اتفاق صفقة وفاء األحرار التي تمت بوساطة مصرية

على أن " حماس"وشدد القيادي في .  تدويل قضية األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية
  ".يارات مفتوحة إلجبار االحتالل اإلسرائيلي االستجابة لمطالب األسرى اإلنسانيةكل الخ"

  29/4/2012فلسطين اون الين، 
  

 ال انتخابات داخلية لحركة الجهاد: خضر حبيب .11
 ما نُشر عبر وسائل اإلعالم ،نفي القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب:  مريم الشوبكي-غزة
  . د إجراء أول انتخابات داخلية لها منذ تأسيسها في أواسط الثمانينات بأن الحركة بصد،أمس

، أنه لم تصدر أي تصريحات ولم 2012-4-29، األحد "فلسطين أون الين"وأكد حبيب في تصريح لـ
يعلن عن أي انتخابات من قبل أي مسئول في حركة الجهاد اإلسالمي لوسيلة إعالمية حول هذا 

  ". سيكون بمعزل عن اإلعالم، ولن يتم على العلن" أي ترتيب داخلي للحركة، الموضوع، مشددا على أن
 29/4/2012فلسطين اون الين، 

 
 اشرف جمعة يوجه انتقادات شديدة لقيادة فتح ويؤكد أن سياستها ستؤدي النشقاق في صفوف التنظيم .12

القدس 'عبر عضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح في تصريحات لـ:  أشرف الهور-غزة 
في المستقبل داخل أطر الحركة بسبب سياسة العمل المتبعة، ' انشقاق'عن خشيته من حدوث ' العربي

ووجه انتقادات شديدة ألعضاء من اللجنة المركزية للحركة اعلى هيئة قيادية، وحملهم المسؤولية عن 
جب أن تنتهي طريقة ي'تردي أوضاع التنظيم، وقال منتقداً طريقة التعامل مع اطر الحركة في غزة 

  .'التعامل مع التنظيم بغزة عبر التلفون
ان األوضاع التنظيمية لحركة فتح في قطاع ' القدس العربي'وقال أشرف جمعة النائب عن حركة فتح لـ

غزة غير صحيحة، منتقداً طريقة التعيين التي تنتهجها اللجنة المركزية ألعضاء الهيئات القيادية للتنظيم 
الحالية أو الهيئات السابقة، الفتاً إلى أن طريقة التعيين األخيرة تمت دون التشاور مع في غزة سواء 

  .أعضاء لجنة اإلشراف، أو أعضاء المجلس الثوري في القطاع
وأشار إلى أنه ليست لديه أي مشكلة في أعضاء الهيئة القيادية الحالية، لكنه أكد أن المشكلة تكمن في 

  .ار أنهم اختيروا من قبل شخص واحد في اللجنة المركزيةطريقة اختيارهم، على اعتب
ال أفهم مثالً لماذا تم اختيار خمسة من أمناء سر األقاليم في الهيئة القيادية، ولم يتم اختيار االثنين 'وقال 

  .'اآلخرين
ة وأبدى خشيته من أن تتم عملية اختيار أعضاء حركة فتح مستقبالً الذين سيخوضون كممثلين عن الحرك

االنتخابات التشريعية والمجلس الوطني والبلدية بذات الطريقة، أي بالتكليف دون التشاور، محذراً من أن 
هذا األمر سيكرس مبدأ خروج أعضاء من الحركة لهم شعبية للترشح كمستقلين أو في قوائم منافسة على 

  .غرار ما حدث في االنتخابات التشريعية األخيرة



  

  

 
 

  

            10ص                                     2487:                العدد30/4/2012 اإلثنين :التاريخ

 أن يضعف مكانة الحركة، وقد يؤدي رغم قاعدتها الشعبية الكبيرة اآلن إلى وأكد أن األمر من شأنه
فشلها في االنتخابات القادمة، الفتا إلى أن هذا األمر يطال أطر الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية 

  .والخارج
لع للبناء االنشغال بإجراء تغييرات على هياكل الحركة، دون التط'واتهم جمعة أعضاء من المركزية بـ 

  .التنظيمي
لدى كوادر وأعضاء فتح في قطاع غزة، معبراً عن خشيته من أن يؤدي هذا ' صمتا مريبا'وقال ان هناك 

قد يكون االنفجار إن لم يتم تدارس األمر نحو انشقاق في الحركة عبر 'الصمت مستقبالً لالنفجار، وقال 
  .'تشكيل حزب آخر

كي تستطيع مواجهة القادم، ' خارطة طريق جديدة' تحتاج إلى وأشار النائب الفتحاوي إلى أن حركته
  .المتمثل في عدة استحقاقات من بينها االنتخابات

بدون رؤية أو 'منتقداً اللجنة المركزية للحركة أنها تعمل ' القدس العربي'وقال النائب جمعة لـ
جرى  '2009ي عقد في العام ، مشيراً إلى أن قرارات المؤتمر السادس للحركة الذ'استيراتيجية واضحة

  .'نسفها
وأشار إلى وجود أعضاء في اللجنة المركزية يحملون أكثر من مهمة تنظيمية خالفاً لما تم االتفاق عليه 
في المؤتمر السادس، وذكر أيضاَ أنه جرى تكليف شخصيات من الحركة بمهمات تنظيمية رغم أنهم 

هذا األمر مخالف لما تم االتفاق عليه في مؤتمر فشلوا في انتخابات المؤتمر السادس، وأوضح أن 
  .الحركة

يرسلون لهم 'واتهم البعض من أعضاء اللجنة المركزية بأنهم يعتمدون في عملهم على أشخاص قال أنهم 
تلف أعضاء فتح ' خنوع'، وتحدث عن حالة 'التقارير، التي تستخدم إلقصاء كوادر أخرى من الحركة

  .للمركزية، وقال ان هذا األمر قد ينعكس مستقبالُرغم القرارات غير الصحيحة 
يجب أن 'وطالب أعضاء اللجنة المركزية بتغيير طريقة تعاملهم مع اطر حركة فتح في قطاع غزة، وقال 

، قاصداً بذلك عدم وجود 'تنتهي طريقة التعامل مع أبناء فتح في غزة بالطريقة الحالية عبر التلفون
  .إلشراف على التنظيم داخل القطاعالشخص الكلف من المركزية با

، مطالباً كذلك 'نريد عضو اللجنة المركزية الذي يشرف على التنظيم أن يتواجد هنا في غزة'وقال جمعة 
  .بإعطاء الهيئة القيادية في فتح بغزة صالحيات واسعة في العمل

 الرئيس محمود عباس وأشار إلى أن قيادات من الحركة بعثت قبل أيام برسالة تشرح األمر برمته إلى
القائد العام لحركة فتح، الذي لم يحمله النائب جمعة المسؤولية، وقال ان هناك أمانة سر وأعضاء اللجنة 

  .المركزية هم من يتحملون مسؤولية األوضاع التنظيمية
 30/4/2012القدس العربي، لندن، 

  
 ائيليأيدينا ممدودة للمصالحة ونضالنا سيبقى ضد االحتالل اإلسر: فتح .13

أن أيديها ستبقى ممدودة نحو المصالحة والوحدة ) فتح(أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
 باعتبارها ركيزة أساسية في العمل الوطني وواجب وطني، وديني، وأخالقي، مشددة على أن ،الوطنية

  .'نضالنا سيبقى موجها ضد االحتالل اإلسرائيلي'
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لمتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة وقال أسامة القواسمي ا
، مساء اليوم األحد، أن األمر الطبيعي ألي شعب في العالم هو الوحدة فكيف للشعب الفلسطيني الذي 'فتح'

وذكر من . يناضل ضد االحتالل، ومن أجل حريته واستقالله، وقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس؟
يحاول تعطيل الوحدة بأن فلسطين وشهداءها وأسراها وعلمها أكبر بكثير من الحسابات الفئوية الحزبية 

  .الضيقة
المطلوب من حركة حماس االنتقال من مربع الحسابات الحزبية إلى مربع التفكير االستراتيجي ' :وقال

  . والمتعلق بمصالح شعبنا العليا، المتمثلة بالوحدة الوطنية
  29/4/2012، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

  
  قائد الجبهة الشعبية أحمد سعدات إلى مستشفى سجن الرملةنقل  .14

القائد األسير أحمد سعدات المضرب عن » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«ُ نقل األمين العام لـ :غزة
الصحية، كما تدهورت صحة النائب  يوماً، إلى مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته 13الطعام منذ 

 أسير فلسطيني وعربي 1500األسير المضرب عن الطعام محمد جمال النتشة، فيما واصل أكثر من 
من المرضى » مجدو« اسيرا في سجن 24إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر، وأعلن 

  .االمتناع عن الطعام والدواء تضامناً مع المضربين
سعدات إلى مستشفى ) أمس(سلطات مصلحة السجون نقلت األحد «ألسرى عيسى قراقع إن وقال وزير ا

، مطالباً الصليب األحمر بالتدخل الفوري لمتابعة أوضاع »سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية
خالدة جرار » الشعبية«وشددت النائب عن . المضربين عن الطعام مع استمرار ظروف اعتقالهم الصعبة

، مؤكدة أنه »إسرائيل مسؤولة عن حياة سعدات ألنه في سجن إسرائيلي«على أن » فرانس برس «لوكالة
  .»نقل إلى مستشفى سجن الرملة، لكن ليس لدينا تفاصيل حول حالته«

  30/4/2012الحياة، لندن، 
  

 أي مساس بحياة سعدات سيكون كارثة على االحتالل: أبو علي مصطفى كتائب .15
، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أي "علي مصطفىكتائب أبو "حذرت : غزة

ضرر بحياة األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، المضرب عن الطعام في سجون االحتالل بعد نقله 
  .للمشفى، مؤكدة أن ذلك سيكلفها الكثير

نحن نتابع بقلق ": "قدس برس"لة لوكا" كتائب أبو علي مصطفى"الناطق اإلعالمي باسم " أبو جمال"وقال 
شديد األحداث التي تحدث مع أسرانا بشكل عام وخاصة مع أميننا العام احمد سعدات، ونحن نؤكد بأن 

  ".أي مساس برفيقنا األمين العام احمد سعدات سيتحمل العدو مسؤولية ذلك
(..) لعام أحمد سعدات العدو الصهيوني يدرك تماما نتائج أي مساس ممكن أن يصيب رفقنا ا: "وأضاف

  ".وبأن أي مساس بسعدات سيكون كارثة على دولة العدو الصهيوني
  29/4/2012قدس برس، 
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 احتفال لحركة حماس في بعلبك تضامناً مع األسرى: لبنان .16
أقامت حركة حماس احتفاالً تضامنياً مع األسرى في السجون اإلسرائيلية، لمناسبة أسبوع الشهداء على 

  .ن في بعلبكملعب فلسطي
التمسك بالحقوق "وألقى المسؤول السياسي في الحركة بسام خلف كلمة أكد فيها الحق بالمقاومة، معاهداً 
  ".الوطنية كاملة وأبرزها حق العودة وعدم التفريط بها حتى استعادة الحقوق والمقدسات

دودة للمصالحة الوطنية على الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني لحل الخالفات الداخلية ويدنا مم"وشدد على 
قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت وحقنا المشروع بالمقاومة بعيداً عن التدخالت الخارجية، وندعو السلطة 
الفلسطينية الى إعادة النظر في خياراتها السياسية والعودة الى برنامج المقاومة المسلحة بعد أن ثبتت 

  ".عبثية المفاوضات
ار مخيم نهر البارد ورفع الحالة العسكرية عنه وإلغاء تصاريح الدخول اليه باإلسراع بإعم"وطالب 

  ".ونؤكد حرصنا على أمن واستقرار لبنان ونعتبره مصلحة وطنية فلسطينية عليا
  30/4/2012المستقبل، بيروت، 

 
   يغطي على الجدل بشأن ايران"سرائيلإ" مبكرة في انتخاباتلحديث عن ا :رويترز .17

 لمـح رئـيس     : جيفري هيلر  - تحرير أحمد حسن     -حمود رضا مراد للنشرة العربية      اعداد م  -القدس  
 مما تحول اهتمام وسائل االعالم      ،الوزراء االسرائيلي بقوة يوم االحد الى احتمال إجراء انتخابات مبكرة         

ق االسرائيلية بهذه القضية وانتقلت من تناول مزاعم يوفال ديسكين رئيس جهاز االمـن الـداخلي الـساب                
ومن المقـرر أال    . ضد نتنياهو الى الحديث عن احتمال اجراء االنتخابات في اغسطس اب          ) الشين بيت (

وفي ظل استطالعات الرأي التـي      ،  2013تجرى انتخابات عامة في اسرائيل قبل اكتوبر تشرين االول          
ي الوقـت الـراهن     تظهر ان الزعيم اليميني سيفوز بفترة جديدة رئيسا للوزراء اذا ُأجريت االنتخابات ف            

  .أشارت تكهنات الى ان بنيامين نتنياهو سيختار تقديم موعد االنتخابات
وخالل اجتماع مع وزاء من حزب ليكود الذي ينتمي اليه يوم األحد أشار نتنياهو الى انه يبحث إجـراء                   

  .2013انتخابات مبكرة وذلك بعدما كان يصر علنا على انه سينتظر حتى 
 29/4/2012ء، وكالة رويترز لألنبا

  
   بحجب الثقة عن الحكومة إثر وفاة والد نتنياهوإقتراحاتهاتسحب " الكنيست" .18

وعلى إثر وفـاة والـد رئـيس الحكومـة          " العمل"و" ميريتس"و" كاديما"قررت كتل المعارضة    : رام اهللا 
  سـنة؛ سـحب    102اإلسرائيلية بن تصيون نتنياهو، في منزله في حي حافيا في القدس عن عمر ناهز               

، بحجب الثقة عن الحكومة، حيث كان من المقرر أن تناقَش هـذه االقتراحـات               "الكنيست"اقتراحاتها إلى   
ويعتبر بن تصيون، بحسب وسـائل اإلعـالم العبريـة،           .مساء اليوم مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست      

ر الوسطى ودراسـة    ناشطًا صهيونيا بارزا وأحد المؤرخين المتخصصين في يهود أسبانيا خالل العصو          
  .محاكم التفتيش، وعمل محررا رئيسيا للموسوعة العبرية
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إن البروفيسور نتنياهو كان يشكل رمزا مـن رمـوز          : "رؤوفين ريفلين " الكنيست"من جانبه؛ قال رئيس     
الحركة الصهيونية ومن أقطاب التيار اإلصالحي في هذه الحركة إلى جناب كونه من كبـار المـؤرخين                 

  .، على حد تعبيره" سيرة حياته بأورشليم القدس وبالنهضة الصهيونيةارتبطت
 30/4/2012قدس برس، 

  
  سالمية وليس ربيعا عربيا إما نعيشه عاصفة : اشكنازي .19

زعم رئيس اركان الجيش االسرائيلي، السابق غابي اشكنازي في خطاب القاه مساء            :  وكاالت -نيويورك  
المنعقد بمدينة نيويورك االمريكية بان شكل الحـرب قـد          " بوست  مؤتمر جيروزاليم   "في  " االحد  " امس

اختلف ولم تعد كتيبة تحارب كتيبة اخرى بل اصبح العدو يختبئ وراء المدنيين حسب اقواله التي نقلهـا                  
  .العبري" الوال" موقع

كـنهم  مع احترمي لحزب اهللا وحركة حماس ال يم       "وتطرق اشكانزي للتهديدات التي تواجه اسرائيل وقال        
اسرائيل ال يمكنها التعايش او ان تعيش تحت مظلة نوويـة           " واضاف اشكنازي   ".احتالل النقب والجليل    

  ".ايرانية
وتطرق اشكنازي للربيع العربي وصفا ما يجري بالعاصفة االسالمية وليس ربيعا عربيا معتبـرا بـان                

  .دولته لم تنجح في توقع هذه العاصفة 
 30/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
  "إسرائيل"سقوط األسد جيد لـ  :أشكنازي وداغان .20

السابق غابي أشكنازي ورئيس الموسـاد      ” اإلسرائيلي“أعلن رئيس أركان جيش االحتالل      : )آي.بي  .يو  (
ونقلـت وسـائل    . ”إسرائيل”السابق مائير داغان أن سقوط نظام الرئيس السوري سيكون جيداً بالنسبة ل           

العالم منح  “، إن   ”جيروزاليم بوست “زي قوله في خطاب أمام مؤتمر صحيفة        عن أشكنا ” إسرائيلية“إعالم  
  ."إسرائيل"ـاألسد تصريحاً بالقتل وإذا سقط األسد فإن هذا سيكون جيداً بالنسبة ل

يجب إيجاد طريق إلقامـة نظـام       ”وقال داغان الذي تحدث في المؤتمر نفسه إنه يجب اإلطاحة باألسد و           
”  أن يضعف القوة العسكرية والسياسية لحزب اهللا ومكانة إيران في المنطقة           مكانه، ومن شأن تطور كهذا    

          .  
 30/4/2012، الخليج، الشارقة

 
   أشد خطرا من التهديد االيراني"سرائيلإ"نظام الحكم في : داغان .21

ائيلي السابق مئير داغان إن الرئيس السابق لجهاز األمـن العـام االسـر            » الموساد«قال رئيس   : رام اهللا 
يوفال ديسكين، عبر عن الحقيقة التي بداخله عندما وجه انتقاداته إلى كل من رئيس الـوزراء                » الشاباك«

  .بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه إيهود باراك، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت
ويورك، بني» ماريون«، في فندق    »جيروزاليم بوست «جاءت أقوال داغان تلك في مؤتمر عقدته صحيفة         

  .يشاركه فيه كل من أولمرت، ورئيس أركان الجيش االسرائيلي السابق، غابي أشكنازي
  .»جيد وجدي ويقول الحقيقة التي في داخله«وقال داغان واصفا ديسكين، إنه رجل 

الذي يهدف إلى فـرض قيـود علـى         » قانون داغان «وانتقد داغان نية حزب الليكود الحاكم تسريع سن         
العبرية، اعتبر مئيـر    » معاريف«وفي مقابلة منحها امس لصحيفة      .  قادة أجهزة أمنية   تصريحات يطلقها 
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التهديـد  «دغان ان نظام الحكم في اسرائيل اشد خطرا من التهديد االيراني الذي قلل من اهميته، قـائال                  
 فيهـا   الحقيقي لدولة اسرائيل هو نظام الحكم السياسي الحالي، واعتقد ان نظامنا وصل الى نقطة تكـون               

الحكومة غير قادرة على ادارة شؤون الدولة، ونحن في اسرائيل نقف على شفير الهاويـة وال أريـد ان                   
ابالغ بالقول بأننا نقف امام الكارثة لكننا نواجه تكهنات غاية في السوء تتعلق بالمـستقبل ومـا سـيحدث                   

  .»فيه
ه في اعمال تتعلـق بتقويـة وتعزيـز         واتهم داغان نتنياهو باالضراب الدائم واستثمار معظم وقته وجهد        
  .االئتالف الحاكم خشية ان يتفكك ويفقد مقاليد السلطة في يوم واحد

من جانبه، وجه أولمرت انتقادات إلى نتنياهو على خلفية خالفاته مع الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا،                 
إهانته إذا كـان باإلمكـان      لسنا ملزمين بأن نتخاصم مع رئيس الواليات المتحدة، ولسنا ملزمين ب          «وقال  

يجب احترامه، فهو رئيس أكبر دولة عظمى على وجه الكـرة األرضـية،             «وأضاف  .»االمتناع عن ذلك  
وهو صديق إلسرائيل أيضا، سواء الرئيس الحالي أو الرئيس السابق، فدعونا نحترمهم بدال من التخاصم               

  .»معهم ونحاول التوصل إلى تفاهمات
 30/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  داية طالق تام للعالقة مع مصرلب إلغاء تصدير الغاز المصري مؤشر جدي ترى أن" إسرائيل" .22

أوضحت محافل صهيونية أن الكيان يرى الوضع في القاهرة متجهاً نحو طالق تام للعالقة معها، معتبرة                
از المصري أصبح رمـزاً فـي       إلغاء تصدير الغاز مؤشراً جدياً في ذلك االتجاه، ال سيما أن تصدير الغ            

مـن  . مصر للتطبيع مع دولة محتلة، ورمزاً لفساد نظام مبارك، وإهماالً لمصالح الجمهـور المـصري              
جهته، أكّد الكاتب الصهيوني، تسفي بارئيل، أن وقف تصدير الغاز المـصري يثبـت خطـأ الـسياسة                  

اإلستراتيجية، واالعتقـاد بـأن ذلـك       الصهيونية في التعامل مع دول المنطقة بلغة المصالح التجارية أو           
سيحافظ على عالقات مستقرة مع تلك الدول، مشيراً إلى أن السياسة مع مصر تكـرار غريـب لـنفس                   

ما دام شراء األتراك لألسلحة مستمراً فال شـيء يـشوش           "السياسة مع تركيا، والتي قامت على مبدأ أنه         
  ". على العالقات بين البلدين

  )ن العبرية، ترجمة المركزع(موقع قضايا مركزية 
 27/4/2012، )2526(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

 
  "إسرائيل" اتصاالت سرية إلعادة الغاز المصري لـ:"هآرتس" .23

العبرية، أن مسئولين إسرائيليين أجروا مباحثات سرية في مصر إلعادة ضـخ            " هآرتس"ذكرت صحيفة   
  . العقد التجاري األسبوع الماضي بعد إلغاء "إسرائيل"الغاز لـ

، أن ما يجري خلف الكواليس يخالف مـا         2012-4-29وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، األحد       
، كون األزمة أكبر من الخالف التجـاري        "إسرائيل"يدور في الحقيقة على الموقف السياسي بين مصر و        

  . فقط
اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إلى القاهرة بعـد         ولفتت إلى أن وفدا إسرائيليا من مكتب رئيس الوزر        

يومٍ من إعالن إلغاء االتفاقية وعاد بعد ساعات ناقش مع نظرائه في الحكومة المصرية موضوع اتفاقيـة                 
من جهته، شدد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية محمد شعيب على أنه ال              . توريد الغاز 
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تفاق الملغى مع شركة غاز شرق المتوسط، التي تورد الغـاز المـصري إلـى       عودة تحت أي ظرف لال    
  ). إسرائيل(

إن القرار نهائي وغير قابل لمجرد طرحـه مـرة أخـرى للنقـاش،              : "وقال شعيب في تصريح صحفي    
  ". والتحكيم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للجانبين، لتأكيد صحة موقفهما في النزاع

 29/4/2012فلسطين أون الين، 
  

  "اإلرهابي"قائدا في غزة وتصفه بـ بعدما تم تعيين الحويحي "فتح" تنتقد "سرائيلإ" .24
في قطاع غزة بعدما تـم تعيـين        " فتح"شنت وسائل االعالم االسرائيلية هجوما غير مسبوق على حركة          

  .القيادي فيها يزيد الحويحي أمينا لسر الحركة بالقطاع
تستعيد بعد خمس سنوات مـن غيابهـا شخـصية          " فتح"ان حركة   االسرائيلية  " معاريف"وقالت صحيفة   

الحويحي خرج من سجنه قبل ست شهور بعد ان أمضى خمس سنوات في الـسجن               "، مبينة ان    "إرهابية
  ".بإدانته بارتكاب اعمال إرهابية ضد إسرائيل

  30/4/2012المستقبل، بيروت، 
 

  غزةقطاع دود  تعد العدة لتعزيز وجودها على ح"سرائيلإ" ":ذي تايمز" .25
ان اسرائيل اتخذت نقلـة     في تقرير لها،    البريطانية  " ذي تايمز اون صنداي   " تقول صحيفة    : القدس –لندن  

  . استراتيجية رئيسية في استعداداتها لدعم الفيلق الجنوبي للدفاع عن حدودها مع مصر
 اتفاق الـسالم مـع      وتقول مصادر عسكرية اسرائيلية ان الفيلق الجنوبي الذي جرى تسريحه في اعقاب           

  . ألف جندي وعدة مئات من الدبابات30، سيعاد تنظيمه بثالث كتائب، تضم حوالي 1979مصر العام 
وكانت مصر قد اتخذت اجراء مماثال لالجراءات االسرائيلية االسبوع الماضي باستعراض احـد اكبـر               

  .الولىللمرة ا" العدوة"تدريباتها على االطالق، وصفت فيها اسرائيل بالدولة 
وقد حذر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس االعلى للقوات المسلحة، االسبوع الماضي بقوله              

  ".سنكسر رجل اي طرف يحاول االعتداء علينا او ان يقترب من حدودنا"
ان يهدد االخوان المسلمون واالحزاب االسالمية االخـرى        ،  2011 يناير   25،  بعد ثورة وتخشى اسرائيل   

   .ظى باالغلبية في البرلمان المصري، التحالف بين الدولتينالتي تح
آمل " "سي إن إن  "وقال لشبكة   . ن يظل اتفاق السالم ساري المفعول     أيأمل رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو      و

ان تدرك اي حكومة تتشكل في مصر ان السالم بين مصر واسرائيل يصب في مصلحة مصر بقدر مـا                   
  ". وتلك هي رغبتنا. مل االبقاء على السالميصب في مصلحة اسرائيل، وآ

 29/4/2012القدس، القدس، 
 

  "ميجرون" مليون شيكل لمستوطني 53الحكومة اإلسرائيلية ترصد أكثر من : "هآرتس" .26
، صباح اليوم االثنين، أن الحكومة اإلسرائيلية ستمول تطبيـق حلـين مـؤقتين للـسكن                "هآرتس"أفادت  

 مليون شيكل، أي ما يزيد عن مليون شيقل لكل عائلة           53إلى أكثر من    بكلفة تصل   " ميجرون"لمستوطني  
  .من المستوطنين
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وأضافت أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت هذا القرار أمس في جلستها األسبوعية وذلك على أثـر قـرار                 
وهدمها حتى موعـد أقـصاه األول مـن    " ميجرون"محكمة العدل العليا مؤخرا بوجوب إخالء مستوطنة       

  .سبتمبر القادم، بعد أن ثبت أن البؤرة االستيطانية المذكورة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة/ أيلول
أنهم يفضلون االنتقال إلى تلة فلسطينية مجاورة تطلق عليها إسـرائيل           " ميجرون"وأعلن المستوطنون في    

بناء بيوت دائمة فيما    ، حيث من المقرر نشر بيوت متنقلة مؤقتا في المكان إلى حين             "جفعات هييكيف "اسم  
  .بعد

قررت الحكومة اإلسرائيلية   " جفعات هيكيف "وبسبب الصعوبات التي تعترض خيار بناء المستوطنة على         
أيضا العمل بالتوازي على إعداد خطة بديلة لنقل المستوطنين إلى مستوطنة آدم  التي كان من المفروض                 

 28.5وفي هذا السياق أقرت الحكومـة تحويـل         . أن يتم نقل مستوطني ميجرون إليها قبل أربع سنوات        
  . مليون شيكل لوزارة اإلسكان اإلسرائيلية لتطوير البنى التحتية في المكان

 30/4/2012، 48عرب 
 

  حزب اهللا حماس والقبة الحديدية عاجزة عن الصمود أمام صواريخ: دراسة إسرائيلية .27
التي نُشرت على موقـع معهـد بـيغن          و يةرأت دراسة إستراتيجية إسرائيل    : زهير أندراوس  - الناصرة

السادات، التابع لجامعة بار إيالن اإلسرائيلية إن المضادات الدفاعية في الدولة العبرية، وفـي مقـدمتها                
منظومة القبة الحديدية، ال ولن تتمكن من حماية العمق في حال اندالع مواجهة شاملة تتعـرض خاللهـا       

بهات، مؤكدةً على أن المضادات الدفاعية غير قادرة حتـى          دولة االحتالل لقصف صاروخي من عدة ج      
  . على صد الصواريخ المفترضة التي سيقوم بإطالقها حزب اهللا اللبناني باتجاه العمق اإلسرائيلي

للدفاع عن إسرائيل فـي     ) حيتس(ولفت معد الدراسة، عوزي روبين، الرئيس السابق لمشروع صواريخ          
يستية، لفت إلى أن النجاح النسبي الذي حققته منظومة القبة الحديدية في            وزارة األمن من الصواريخ البال    

المواجهة األخيرة مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ال يمكن أْن تنسحب على المواجهة القادمة مع                
حماس وحزب اهللا، محذرا في الوقت نفسه من أن حالة النشوة التي أصابت المستويين السياسي واألمني                

  .في تل أبيب كانت في غير محلها، على حد تعبيره
وخلص القول إلى إن الجولة األخيرة لم تكن االستعداد األخير للمواجهة الكبرى، محـذرا مـن اقتنـاع                  
السياسيين والمواطنين من ذلك، كما أكد على أن مواصلة اعتراض الصواريخ الفلسطينية أقل ثمنًا مـن                

أنه ال توجد ولن توجد أي حكومة إسرائيلية قادرة على اتخاذ قرار باحتالل             إعادة احتالل غزة، الفتًا إلى      
غزة بسبب التداعيات اإلستراتيجية واإلقليمية واالقتصادية، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقترب من حالة منع              

 3 وحيـتس  2الصواريخ من السقوط في أراضيها فقط إذا توفرت لديها منظومـات صـواريخ حيـتس        
حرية، ذلك أن القبة الحديدية لم تُطور من أجل المواجهة مع حزب اهللا أْو مع إيران، إنما من                  والعصا الس 

أجل الدفاع عن جنوب إسرائيل فقط، مشددا على أن عدم التكافؤ في القوى بين إسـرائيل والفلـسطينيين                  
اهللا وإيـران   يمنح األولى فرصة ممتازة للدفاع عن نفسها، وهو األمر غير الموجود في مواجهة حـزب                

  .وسورية، وعدم وجود منظومتين من التي ذُكرت بأيدي إسرائيل
 30/4/2012القدس العربي، لندن، 
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  نهايته معروفة" منحدر" مستقبل العالقات مع مصر يشير إلى: محللون صهاينة .28
رأى الخبير العسكري الصهيوني، عامير ربابورت، أن مستقبل العالقات مع مصر يشير إلـى منحـدر                

ستصبح عاجالً أم آجالً غير مناسبة، وإن لم يقرر النظام القـادم         " كامب ديفيد "هايته معروفة، ألن اتفاقية     ن
ألسباب تكتيكية إلغاءها، لكن تل أبيب لن تتمكن من االستمرار باالعتماد عليها، وسيضطر الجيش إلـى                

ني، رومـان فريـستر، أن      من جانبه، قدر الكاتب الصهيو    . 1981تعزيز قدرات ضعفت عمداً بعد عام       
إلى سدة الحكم في مصر لن يعني بالضرورة إلغاء التفاقية الـسالم، ألنهـا              " اإلخوان المسلمين "وصول  

ليست دستورا، بل اتفاقية قابلة للتغيير، وهم ال يعتزمون إلغاءها، لكنهم سيدخلون تعديالت تتعلق بمسألة               
كان الصهيوني، بيني غانتس، أن طبيعة التعامل مع        اعتبر رئيس األر  . نزع السالح في شبة جزيرة سيناء     

تتأسس على كفاءة جيـع     " استجابة تنفيذية "العمليات المعادية المنطلقة من سيناء، تحتم على الكيان وضع          
المعلومات، والدفاع الميداني، وتعزيز التعاون قدر اإلمكان مع مصر بهدف منع هذه المنطقة من التحول               

  .ة، وعلينا أن نستعد لهذه األيام السيئة التي أتمنى أال تأتيلتكون خارجة عن السيطر
  )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع قضايا مركزية 

  28/4/2012، )2526(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
 

  بحث جديد حول مهام القبة الحديدية في المواجهة القادمة .29
" موتي بيـسوك "كشف المحلل العسكري الصهيوني  : الصحفيةمركز دراسات وتحليل المعلومات     : ترجمة

عن اتخاذ الحكومة لقرار يتمثل بزيادة المبالغ الضخمة المستثمرة في تطوير القبة الحديدية، بحيث سيشهد               
ـ  2013عام    بطّارية حتى عام    14إلى نشر   " إيهود باراك " بطاريات، فيما يطمح وزير الحرب       7 نشراً ل

  .مل لسماء الدولة، لتغطية أش2015
وذلك بعد ما قال أنها نجاحات حققتها القبة في اعتراض صواريخ القسام وغراد، بحيث تحول االهتمـام                 

  .بها بشكل دراماتيكي، من دول صديقة
 من كتيبة دفاع جوي تكتيكية      947قائد سالح الجو قرارا بتحويل الكتيبة       " عيدو نحوشتان "من جهته، اتخذ    

اء منظومة القبة الحديدية، وتم تشغيلها في تجربة بمستوى تنفيذي كامل، وتم التصدي لعدة              إلى وحدة إنش  
  .تهديدات بالتوازي، وعملت البطارية بكامل قدراتها، وتكلّلت التجارب

خاصة وأن المنظومة تتألف من رادارٍ للبحث والتوجيه، ومركز سيطرة ورقابة، وصورايخ االعتراض،             
بصري، وعدة إمكانيات حركة، مما يؤمن لها قدرة مناورة عالية، كمـا أن           - موجه الكترو  المجهزة برأس 

قسام، كاتيوشا، غراد، ومدافع    " ماسورة، ورادر يشخّص إطالق قذيفة صاروخية        12لقاذف القبة الحديدية    
ا لمركز السيطرة   ، وينقل معلومات عن مسار تحليقه     " ملم 155 مليمتراً ومدفعية بقُطر     120الهاون بقطر   

  .والرقابة، ليحسب المركز مكان إصابة الصاروخ المتوقّع
وفي حال كان المكان يبرر االعتراض، يتم إطالق صاروخ االعتراض ضد القذيفة الصاروخية عمودياً،              
ويتفجر الرأس الحربي للصاروخ المعترض قرب القذيفة الصاروخية عبر كبسولة خاصة، قبل وصـول              

ة الصاروخية للهدف، ويفجرها في المكان غير المتوقّع أن يحدث فيه ضـرر بجانـب الـصاروخ                 القذيف
  .المعترض، ما يعني أن القبة قادرة على اعتراض عدة قذائف صاروخية تُطلق من اتّجاهات مختلفة

  الصواريخ االعتراضية
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ر آلية، وبمقدورها العمل بنجاح     أن المنظومة متحركة، ويمكن نقلها من مكان آلخر عب        " بيسوك"وأوضح  
في مختلف حاالت الطقس ليالً نهاراً، وتصل منطقة تغطيتها بضع عشرات الكيلومترات، وتقـدم حـالً                

 كلم، ولهذا فإن المستوطنات، التي تقـّل مـسافتها عـن            70-4للقذائف الصاروخية، التي يتراوح مداها      
  .ماية لها كلم ال يمكن أن تقدم القبة الح4القطاع، عن 

أن كلفـة   " رفائيل"، رئيس إدارة القبة الحديدية في هيئة الصناعات القتالية          "يوسي دروكر "من جهته، قال    
 مليـون   80-60كّل بطارية من القبة الحديدية، بما فيها راداراتها وصورايخها االعتراضية، تتراوح بين             

  . ألف دوالر100دوالر، فيما تبلغ كلفة صاروخ االعتراض 
بينما تصل كلفة صاروخ قسام أو كاتيوشا بضع مئات الدوالرات، وتصل كلفة الغراد آالف الـدوالرات،                
ولهذا تُعتبر التكلفة الفعلية للقبة الحديدية أرخص من كلفة صـواريخها، ولـذلك ال تحـاول المنظومـة                  

  .     اعتراض الصورايخ التي ال تشكل خطراً على المناطق المأهولة
  العسكرية " محانيهب"مجلة 

  28/4/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2526الترجمات العبرية 
 

  بديال للخدمة العسكرية" الخدمة المدنية"فلسطينيو الداخل يرفضون  .30
يؤكد فلسطينيو الداخل رفضهم مخططا إسرائيليا يفرض بديال للخدمـة العـسكرية            : حيفا – وديع عواودة 

ويتزامن . عليهم" إعالن حرب "، ضمن مشروع قانون يعتبرونه بمثابة       "الخدمة المدنية "م  عليهم يعرف باس  
  .ذلك مع تنامي المطالبات في الشارع اإلسرائيلي بفرض الخدمة العسكرية على المتدينين اليهود

هـذا   وينظر قادة فلسطينيي الداخل بخطورة بالغة إلى إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو             
  . ويعتبرونه تصعيداالمخطط

إعالن "وذهبت عضوة الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي إلى القول إن أقوال نتنياهو               
  .على فلسطينيي الداخل" حرب

وقالت زعبي في بيان وزعته أمس األحد إن إسرائيل التي تعلن عن نفسها دولة يهودية وتفرض الخدمة                 
، بعدما سلبت األرض وبنت عليهـا مـستوطنات         "توزيع األعباء "  العرب بذريعة    المدنية على مواطنيها  

  .ومدنا لليهود فقط وتحول دون عودة المهجرين لقراهم
وأكدت زعبي أن المشاركة الحقيقية تعني إعادة ماليين الدونمات التي سلبتها إسرائيل وتعيد بنـاء آالف                

مدنية مصطلح بديل للخدمة العسكرية ويهدف إلى فـرض         المنازل التي هدمتها، مشيرة إلى أن الخدمة ال       
  .مصطلح الوالء على العرب

بدوره أكد عضو الكنيست مسعود غنايم أن فلسطينيي الداخل سيتصدون لفرض الخدمة المدنيـة علـيهم                
  .بالنضال الجماهيري وبالعمل البرلماني وبالمسار القانوني في نفس الوقت

خشيتهم بأن تكون مقدمة    لالذي طرح   " الخدمة المدنية "ل بشدة لمشروع    في المقابل تصدى فلسطينيو الداخ    
  .للخدمة العسكرية

 30/4/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  "إسرائيل "يهودي يلقي زجاجات حارقة على بيوت الجئين سودانيين في .31
يهودي أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس األحد، عن القاء القبض على شاب           : برهوم جرايسي  -الناصرة  

بشبهة انه القى زجاجات حارقة على بيوت تأوي مهاجرين متسللين من السودان في تل أبيـب، وأيـضا                  
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على غرفة تستخدم كحضانة اطفال للعمال من بين المهاجرين، على خلفية عنصرية، في حين تزايـدت                
 مـدى الـسنوات      الفا، تسللوا علـى    25الذي يقدر عددهم بأكثر من      " المتسللين"المطالبات بطرد هؤالء    

  .االخيرة
وتشهد إسرائيل في السنوات األخيرة ظاهرة تسلل       . والقى المعتدي حملة تضامن من سكان الحي اليهودي       

عبر صحراء سيناء، وينتشر المهاجرون االفارقة  في المدن الكبرى في إسرائيل، وبشكل خـاص تـل                 
  .ابيب

 30/4/2012الغد، عمان، 
  

  التي انتخبها األسرىلة بالحوار بشأن اإلضراب سوى ليس هناك أي جهة مخو: األسرى .32
أكدت اللجنة العليا لقيادة إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في بيان : رام اهللا

إن الجهة الوحيدة المخولة بالحوار في شأن اإلضراب "نسخة عنه، " قدس برس"صادر عنها، تلقت 
ة، والمجمع عليها من جميع األبطال المضربين الموزعين على قالع األسر، ومطالبه هي اللجنة المنتخب

ليس هناك أي جهة مخولة للحديث عن "، مشددة على أنه "وزنازين العزل االنفرادي في فلسطين المحتلة
جوعنا، ومطالب إضرابنا، واألمر فقط مقصور على اللجنة الممثلة من جموع المضربين والمجمع عليها، 

  ".مائها المعروفةوعلى أس
في سجون االحتالل، أن األسرى، في اليوم الرابع عشر " إضراب الكرامة"وأكدت اللجنة العليا لقيادة 

التي لن نحيد "هم أقوى وأكثر تماسكًا وتشبثًا بحقوقهم ومطالبهم "على إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
  .، على حد تعبيرها"عنها

فلسطينيين في سجون االحتالل، يخوضون إضراب الكرامة المفتوح يشار إلى أن المئات من األسرى ال
الجاري، حيث يؤكدون أنهم مصرون ) إبريل(باالمتناع عن الطعام، وذلك منذ السابع عشر من نيسان 
  .على إكمال اإلضراب حتى تحقيق مطالبهم أو نيل الشهادة

  30/4/2012قدس برس، 
  

  األسرى يهددون بالتصعيد .."مجزئة" حلول ويطرح" اإلضرابشمولية "االحتالل يخشى من  .33
هدد األسرى الفلسطينيون ، أن عبد اهللا التركماني عن مراسلها، 29/4/2012، فلسطين أون الين ذكرت

، إذا واصلت إدارة السجون "نوعية وغير مسبوقة"في سجون االحتالل اإلسرائيلي بالشروع في خطوات 
 أنصاف الحلول، مؤكدين مضيهم في إضرابهم المفتوح عن رفض تنفيذ مطالبهم، واالستمرار في تقديم

  . الطعام حتى تحقيق مطالبهم
 أسيراً آخرين إلى اإلضراب المفتوح الذي بدأه األسرى 170، انضمام نحو 2012-4-29وشهد، األحد 

  .  يوماً، رفضاً لممارسات االحتالل التعسفية بحقهم وبحق ذويهم14في كافة سجون االحتالل منذ 
لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، بأن تصدعاً كبيراً حدث في موقف مصلحة " أحرار"اد مركز وأف

 التي كانت ترفض وبشكل مطلق الحديث ونقاش قضية إنهاء العزل االنفرادي ،السجون االسرائيلية
، "خط أحمر يمس األمن القومي اإلسرائيلي" على اعتبار أنه ،لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

  . على حد تعبير أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية
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إن هذا التصدع والتنازل تم من : "وقال مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش
 حيث ، حين طرح حالً وسطاً إلنهاء إضراب المعتقلين؛قبل أحد مدراء االستخبارات في أحد السجون

 وتقديم تعهد من قبل األسرى الذين سيخرجون من العزل بعدم ، واحدطالب بتجميع المعزولين في قسم
  ". التدخل في أي شأن خارج السجن وعدم إعطاء أي تصريح

 أن العرض تم رفضه من قبل األسرى الذين قالوا إنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول، مؤكداً ،وذكر الخفش
 ولن ،أسيراً فلسطينياً حق كفله القانون الدولي 18أن إنهاء العزل االنفرادي الذي يعاني منه قرابة الـ

  . تقبل قيادة اإلضراب فك اإلضراب قبل إخراج جميع األسرى المعزولين بدون شروط
 وهو بداية ،إن هذا األمر يعتبر كسر لالءات االحتالل الذي كان يرفض نقاش هذا األمر: "وأضاف

  ". عادلةلتحقيق مطالب الحركة األسيرة واالستجابة لمطالبهم ال
بدخول خمسين أسيراً اإلضراب المفتوح عن الطعام في سجن مجدو " أحرار"في السياق ذاته، أفاد مركز 

  .  أسيراً فلسطينياً في هذا السجن215ليصبح عدد المضربين خالل أسبوع 
 أسيراً من 30 أمس، وهم ،إن خمسين أسيراً دخلوا اإلضراب عن الطعام: "وقال المركز في بيان له

 أسيراً آخراً في سجن عوفر 120، مشيراً إلى دخول " من الجهاد اإلسالمي20جبهة الشعبية، وال
  .  أسيرا170ًاإلضراب عن الطعام، لصبح عدد األسرى الذين أعلنوا بدء اضرابهم أمس 

 أسيرا مريضا في سجن مجدو اإلضراب عن الطعام والدواء اليوم، تضامنًا مع باقي 24كما قرر 
  . مضربين في سجون االحتاللاألسرى ال

 في كافة سجون ، آالف أسير3وبين أن هذا التصاعد في أعداد المضربين يرفع عددهم إلى أكثر من 
 حتى تستجيب مصلحة السجون اإلسرائيلية ،االحتالل، الفتاً إلى أن عددهم سيزيد خالل األيام القادمة

  . لجميع مطالبهم
ن األسرى رياض األشقر، أن سلطات االحتالل وإدارة مصلحة من جهته، أكد الباحث المختص في شئو

 وخاصة بعد إعالن أسرى حركة فتح الذين لم ،السجون تخشى من التحاق كافة األسرى باإلضراب
يلتحقوا باإلضراب عن نيتهم الدخول في اإلضراب بداية الشهر القادم، وإعالن العشرات من األسرى 

  . يومياً االلتحاق باإلضراب
 مما يعنى عدم السيطرة على ، بأن إدارة السجون تخشى من اتساع دائرة اإلضراب،ح األشقروأوض

 نتيجة الضغط الشديد واالرتباك التي ؛السجون، واضطرارها في نهاية األمر إلى تلبيه مطالب األسرى
  . ستتعرض له بعد التحاق كافة األسرى باإلضراب في كل قالع األسر

ي مع األسرى، نظمت جمعية واعد لألسرى والمحررين وقفة تضامنية، ألبناء و في إطار التضامن الشعب
 تحت ذرائع إسرائيلية ، الذين يحرمون من زيارة آبائهم منذ ستة أعوام،وأطفال األسرى في قطاع غزة

وتجمع عشرات األطفال الذين أشعلوا شموع األمل والحرية تضامناً مع آبائهم المضربين عن . واهية
  . ليوم الثاني عشر على التوالي في السجون اإلسرائيلية ل،الطعام

 وقفة تضامنية ،كما نظمت وزارة النقل والمواصالت بالتنسيق والتعاون مع وزارة األسرى والمحررين
  .  أمام خيمة االعتصام بمقر الصليب األحمر الدولي بمشاركة عدد من موظفيها،مع األسرى

 في تظاهرة تضامنية مع 48من أمس، العشرات من فلسطينيي وفي الداخل المحتل، شارك مساء أول 
  .  على دوار الشهداء في عرابة، بدعوة من مركز حريات وشباب من أجل االسرى،االسرى
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مؤسسة الضمير لرعاية «، أن امجد سمحان، عن مراسلها 30/4/2012، السفير، بيروتوأضافت 
ون أقامت محاكم تأديبية ضد االسرى المضربين  ذكرت إن إدارة مصلحة السج،»االسير وحقوق االنسان

 عن كل يوم إضراب ينفذه ، دوالرا150ً و70عن الطعام، وفرضت عليهم غرامات مالية تتراوح بين 
إن مصلحة السجون االسرائيلية تعاقب االسرى المضربين من خالل حملة » الضمير«وأوضحت  .األسير

ضربين، ال سيما قيادات الحركة األسيرة، في محاولة تنقالت في صفوفهم، حيث نقل معظم االسرى الم
  .إلحباطهم وفك االضراب

  
   سنوات 10  انفرادي منذ أكثر من  فلسطينيا في حبس أسيرا19ً .34

 اضرابهم ، االحد،واصل االسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل االسرائيلي: رام اهللا ـ وليد عوض
  . مما ادى لتدهور اوضاعهم الصحية،تواليالمفتوح عن الطعام لالسبوع الثاني على ال

 أسيراً معزوالً في 19وأكدت اللجنة العليا لنصرة األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي، وجود 
وقالت اللجنة، إن  . سنوات كاملة10 مضى على بعضهم ،زنازين انفرادية ومنقطعين عن العالم

ويمنع عليهم مقابلة أحد حتى ذويهم أو محاميهم، المعزولين محتجزون بشكل منفرد عن العالم نهائيا، 
 من اهم مطالب االسرى التي يخضون االضراب عن ،ويعتبر مطلب انهاء سياسة العزل االنفرادي

   .الطعام من اجل انهائها
  30/4/2012، القدس العربي، لندن

  
  علم فلسطين على كل شباك في حيفا العربية: للمبادرةالعشرات ينضمون  .35

وعة من الشباب الناشطين في مدينة حيفا، ولمناسبة اقتراب الذكرى الرابعة والستين للنكبة، بادرت مجم
إلى رفع العلم الفلسطيني وتعليقه على شرفات ونوافذ المنازل، تأكيدا على فلسطينية مدينة حيفا وهويتها 

ث يقوم المواطنين اليهود وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع احتفال دولة إسرائيل باستقاللها، حي .العربية
  .بتعليق األعالم االسرائيلية على منازلهم وسياراتهم الخصوصية

، انضم لها "علم فلسطين على كل شباك في حيفا العربية" وقد أنشئت مجموعة على الفيسبوك تحمل اسم 
تزايد يوما أكثر من ألف مشارك، يتم من خاللها نشر الصور للمنازل المشاركة في هذه المبادرة التي ت

   .بعد يوم
  29/4/2012، 48عرب 

  
  من الفلسطينيين يثقون بالرئيس عباس% 79: شركة الشرق األدنى لالستشارات  لـاستطالع .36

، )نير ايست كونسلتنج( كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات :رام اهللا
وفي . لصالح إسماعيل هنية% 21، مقابل %79أن نسبة ثقة المستطلعين بالرئيس محمود عباس بلغت 

  .لحكومة هنية% 15أن حكومة سالم فياض هي الحكومة الشرعية، مقابل % 50نفس السياق اعتبر 
الستطالع إلى أن الوضع االقتصادي يحتل المرتبة األولى من األوضاع التي تثير قلق المواطنين وأشار ا

  ).في الضفة الغربية% 38في قطاع غزة، و% 49% (44في قطاع غزة والضفة الغربية بنسبة 
ت  من شهر نيسان الجاري، وأعلن26-24وبينت نتائج االستطالع الذي نفذ في الفترة الواقعة من تاريخ 

فضلوا إستراتيجية حماس لتحقيق % 19فضل إستراتيجية حركة فتح، مقارنة مع % 81أن اليوم األحد، 
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% 7من المستطلعين بأنهم يثقون بفتح و% 33إضافة إلى ذلك، أجاب . المصالح الفلسطينية العليا
  .ال يثقون بأي فصيل قائم على اإلطالق% 57يثقون بفصائل أخرى، بينما % 3بحماس، و

وفي هذا السياق، %). 59(ضحت النتائج أن نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل وأو
طالبوها % 41حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل % 59دعا 

  .بالتمسك بهذا الموقف
بأن حل السلطة ال % 67ح وبشأن حل السلطة إذا ما كان يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، صر

وحول تأييد المواطن الفلسطيني إلستراتيجية حركة فتح وحماس . يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني
يؤيدون إستراتيجية % 8عن تأييدهم إلستراتيجية فتح، مقابل % 33في ظل الظروف الحالية، عبر 

  .اتيجيتينعن عدم تأييدهم ألي من اإلستر% 46أيدوا كليهما، وصرح % 13حماس، و
من المستطلعة آراؤهم أن تطبيق اتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس، يدعم ويسرع % 36ورأى 

% 29يرون أن تطبيق هذا االتفاق يعيق ويعرقل عملية السالم، بينما أبدى % 35عملية السالم، مقابل 
  .عدم تأثير هذا االتفاق على عملية السالم
، بينما أعرب %52ين هما السبب في تأخير تطبيق اتفاق الدوحة وبلغت نسبة من يرون أن كال الحركت

مسؤولية تأخير تطبيقه لفتح، % 7منهم أن حماس تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق االتفاق، فيما حمل % 22
  .يرون تأخير تطبيق االتفاق يرجع إلى جهات أخرى% 18مقابل 

ض النظر عن التأييد ألي من األطراف، وبشأن من يعمل لخدمة المصالح الفلسطينية بشكل أفضل، بغ
قالوا إن حماس هي من تعمل لخدمة % 7أن فتح تعمل لخدمة المصالح الفلسطينية، مقابل % 34يعتقد 

بأن كال من فتح وحماس تعمالن لخدمة المصالح الفلسطينية بشكل متساو، % 16هذه المصالح، وصرح 
  .ن على خدمة المصالح الفلسطينيةيعتقدون أن كال من فتح وحماس ال تعمال% 43مقابل 

يعرفون عن أنفسهم بأنهم % 63وفي سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، كشفت النتائج أن 
  .بأنهم عرب في الدرجة األولى% 3بأنهم بشر، و% 14بأنهم فلسطينيون، و% 19مسلمون أوال، و

يا، موزعين في محافظات الضفة  فلسطين840يذكر أن االستطالع نفذ على عينة عشوائية حجمها 
ومعدل ثقة % 3.5 -+/الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وكان هامش الخطأ في االستطالع حوالي 

  %.95يصل إلى 
    29/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  زحالقة يدعو إلى إقامة صندوق قومي لدعم الطالب العرب  .37

 إلى إقامة صندوق قومي لدعم ،امس السبت  زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية،جمال. دعا النائب د
الطالب الجامعيين العرب، وذلك في ظل انعدام الصناديق الداعمة لهم والضائقة المادية وارتفاع معدالت 

رب ويؤدي الفقر في المجتمع العربي الفلسطيني في البالد، مما يشكل عائقا جديا أمام أغلبية الطالب الع
  .في بعض األحيان إلى عدم استكمال دراستهم الجامعية

  29/4/2012، 48عرب 
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   يفتتح مؤتمره الخامس فرع لبناناتحاد الحقوقيين الفلسطينيين .38
 فرع لبنان أعمال مؤتمره الخامس في مقر سفارة دولة فلسطين تحت -إفتتح إتحاد الحقوقيين الفلسطينيين
  .هيون وعدنان عبد الكريم قيسعنوان دورة الشهيدين حسن ص

  30/4/2012، المستقبل، بيروت
  

  نقاذ حياته إلالجهات الرسمية والحقوقية والدولية التدخلعائلة النائب األسير محمد النتشة تناشد  .39
ناشدت عائلة النائب األسير محمد جمال النتشة الجهات الرسمية والحقوقية والدولية التدخل العاجل : غزة

نقاذ حياته اثر تدهور وضعه الصحي، وتعرضه لمضاعفات صحية بسبب إضرابه عن والعمل على إ
البرلمانية التابعة لحركة » كتلة التغيير واإلصالح«وعبرت زوجته في تصريح صادر عن . الطعام

وصلتنا أخبار من سجن «: ، عن قلقها وخوفها الشديدين على الحال الصحية لزوجها، وقالت»حماس«
  .»يث يعتقل تفيد بتدهور ومضاعفات شديدة في صحته اثر تعرضه إلصابة في رأسهنفحة الصحراوي ح

وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والعمل على زيارته واإلطالع على وضعه الصحي 
  .المتدهور، مشيرةً إلى أن زوجها ال يزال بحاجة إلى متابعة عالجية وصحية كبيرة

 االحتالل كامل المسؤولية عن حياة النتشة، ودعت إلى أكبر حملة »كتلة التغيير واإلصالح«وحملت 
  .تضامن وتفاعل وتسليط األضواء بكل الوسائل على قضيته وكل النواب األسرى في سجون االحتالل

  30/4/2012، الحياة، لندن
  

   فلسطينًيا األسبوع الماضي بينهم فتاتان45االحتالل اعتقل : تقرير .40
سطيني إن قوات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت خالل األسبوع الماضي خمسة قال تقرير فل: رام اهللا

  .وأربعين مواطنًا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاتان
، والمختص بأوضاع األسرى )أمامة" (نبض الضفة"ووثق التقرير الصادر عن الموقع اإللكتروني 

ل والسلطة الفلسطينية، اعتقال االحتالل عشرين مواطنًا فلسطينيا من الخليل والمعتقلين في سجون االحتال
وثمانية من قلقيلية وخمسة من كٍل من رام اهللا وبيت لحم وأربعة من نابلس ومعتقلين اثنين من جنين 

وأوضح أن من بين المعتقلين فتاتان من محافظة الخليل، هما فاطمة الزهراء . ومعتقل واحد من طوباس
محمد السدر خطيبة األسير جالل جمال يغمور، المعتقل في سجون االحتالل وهي شقيقة األسير نزار 

 سنة، كما تم اعتقال 12محمد سدر المعتقل في سجون االحتالل منذ ثماني سنوات ومحكوم بالسجن لمدة 
  . أفنان إسماعيل رمضان من بلدة بيت أوال" البوليتكنك"الطالبة في جامعة 

قيام قوات االحتالل باعتقال خمسة من الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون السلطة " أمامة"كما وثق 
الفلسطينية، وهم محمد يونس عمرو ومعاذ الهيموني، وهما طالبين في جامعة الخليل، وأيمن الدرابيع من 

 بلدة بيت أمر، بلدة دورا قضاء الخليل، كما تم اعتقل القيادي في الجهاد اإلسالمي وحيد أبو ماريا من
والشاب معتصم سمير سقف الحيط من مدينة نابلس، وجميعهم من األسرى المحررين وكانوا معتقلين 

  .لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
  30/4/2012قدس برس، 
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  رام اهللا وزارة صحة في  مستشفى المقاصد في القدس مهدد باإلغالق بسبب الديون المتراكمة على .41
التابع لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة " المقاصد"ارة مستشفى أكدت إد: القدس

  .قد تؤدي إلى إغالقه بالقريب العاجل بأنه يعاني من أزمة مالية خانقة،
) 4|29(بيان صادر عن الهيئة اإلدارية لجمعية وإدارة المستشفى ونقابة العاملين، اليوم األحد  وأوضح

نسخة منه، أن المستشفى يعتبر المركز التحويلي الرئيس للمرضى المحولين من وزارة " رسقدس ب"تلقت 
الصحة الفلسطينية من كافة أرجاء الضفة والقدس وقطاع غزة وذلك حسب االتفاقيات المبرمة مع 

  .الجهات الرسمية الفلسطينية
عجزت عن اإليفاء بدفع "م اهللا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية التابعة للحكومة في را وأشار البيان

التزاماتها المالية المستحقة عليها مقابل عالج المرضى، مما أدى إلى تراكم ديون عليها بعشرات الماليين 
من الشواقل، األمر الذي ترتب عليه عدم قدرة المستشفى على الوفاء بالتزاماته المالية، سواء عدم القدرة 

رين متتابعين مما أدى إلى اتخاذ العاملين لخطوات احتجاجية على دفع رواتب العاملين لمدة شه
، وفق ما "تصاعدية، وعدم القدرة على توريد وتسديد ثمن األدوية والمستهلكات الطبية واللوازم األخرى

هذا األمر اضطرها إلى االقتراض من البنوك المحلية بفوائد بنكية "وأضاف البيان بأن . ورد بالبيان
 وقد تراكمت هذه القروض مما أدى إلى امتناع البنوك عن منحنا أية تسهيالت مالية أو يعلمها الجميع،

قروض إضافية، أو حتى قبول كفاالت الحق الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية والتي تتضمن التعهد 
ة التي قد تنتج إن بتحمل التبعات الكارثي"وطالبت الهيئة اإلدارية أصحاب القرار ".للبنوك بااللتزام بالتسديد

  .، كما قالت"لم يعمل الجميع لحل هذه األزمة متعددة الجوانب
  29/4/2012قدس برس، 

  
   البطالة في األرض الفلسطينية معدالتارتفاع : اإلحصاء .42

أن معدالت البطالة ارتفعت نسبيا في األرض الفلسطينية خالل  ذكر جهاز اإلحصاء المركزي في تقرير
، أن 2011في التقرير الذي استعرض الواقع العمالي في األرض الفلسطينية لعام وجاء . العام الماضي

 ألف عاطل 222حوالي % (21 سنة فأكثر 15معدل البطالة بلغ بين األفراد المشاركين في القوى العاملة 
  .لإلناث% 28للذكور و% 19، )عن العمل

من المشاركين في % 17ألفا، بحوالي  124أما في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 
 ألف عاطل عن 98لإلناث، في حين بلغ العدد % 23للذكور و% 16 سنة فأكثر؛ 15القوى العاملة 

للذكور % 26 سنة فأكثر؛ 15من المشاركين في القوى العاملة % 28العمل في قطاع غزة، بحوالي 
  .2011لإلناث خالل العام % 44و

% 69، %43 سنة فأكثر بلغت 15 المشاركة في القوى العاملة لألفراد وأشار التقرير إلى أن نسبة
للذكور، % 71، %46أما في الضفة الغربية، فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي . لإلناث% 17للذكور و

% 12للذكور و% 64؛ %38لإلناث، في حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي % 19و
  .2011لإلناث، وذلك خالل العام 

 ألف عامل 558وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في األرض الفلسطينية بلغ  
 ألف عامل يعملون في قطاع 177 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية، و300العام الماضي، بواقع 

  . ألفاً يعملون في المستوطنات12 ألف عامل يعملون في إسرائيل، و69غزة، و
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لمؤشرات أن القطاع العام هو القطاع األكثر تشغيالً في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين وبينت ا
يعملون في % 14يعملون في القطاع الحكومي، و% 34، في حين %52بأجر في القطاع الخاص حوالي 

  .2011إسرائيل والمستوطنات خالل عام 
، %55أجر يعملون في القطاع الخاص بنسبة أما في الضفة الغربية، فإن أكثر من نصف المستخدمين ب

، أما في %21في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات % 24مقابل 
في حين بلغت نسبتهم في % 54قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع األكثر تشغيال للعاملين بنسبة 

لي خمس المستخدمين بأجر يعانون من الفقر، حيث بلغت ووفق التقرير، فإن حوا %.46القطاع الخاص 
في قطاع % 33في الضفة الغربية و% 17، %22 حوالي 2010نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 

لعام % 24فيما بلغت نسبة المستخدمين بأجر ممن يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي  .غزة
في حين بلغت نسبة المستخدمين بأجر في . ي قطاع غزةف% 31في الضفة الغربية و% 21، 2011

  .في قطاع غزة% 7في الضفة الغربية مقابل % 19، %15الحرف المهنية حوالي 
  30/4/2012الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

  
   في مدينة أريحالشكسبيرمسرحية  .43

 ريتشارد الثاني للكاتب شارك ثالثة عشر ممثال فلسطينيا في عرض مسرحية: ايمان عريقات -أريحا 
  .العالمي الراحل ويليام شكسبير

مختاراتقصر هشام االثري شمالي مدينة أريحا احتضن عروض المسرحية والتي سيشارك طاقمها الفني 
  .الفلسطيني في مهرجان شكسبير العالمي في العاصمة البريطانية لندن

  .1595 المسرحية عاممسرحية ريتشارد الثانيكتب الراحل العالمي شكسبير نص هذه
وتدور أحداث مسرحية ريتشارد الثاني حول السلطة والسياسة وكيفية سقوط العائلة المالكة البريطانية 

  .وظهور عائلة ملكية جديدة، وكيف تفسد القوة المطلقة صاحبها في نهاية المطاف
ية ورغم أن عمرها هذه المسرح:" وأخرجها مؤخرا المخرج األيرلندي كولن موريسن والذي قال عنها 

 عام، لكن سلوك الملوك والسياسيين فيها لم يتغير حتى يومنا هذا وقد رأينا ذلك في صراعات 400
  .الشرق االوسط وخالل الربيع العربي

  28/4/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  فلسطينييناإلسرائيلية تخدم ال -معاهدة السالم األردنية : رئيس وزراء األردن المكلف .44
-  فايز الطراونة، إن معاهدة السالم األردنية .قال رئيس وزراء األردن المكلف د: ).أ.ش.أ (- عمان

تخدم األشقاء الفلسطينيين، وأكد الطراونة، خالل لقائه مع "  عربةوادي"اإلسرائيلية المعروفة بمعاهدة 
 مفاوضات معاهدة السالم األردنية فيه  مساء األحد حول مشاركتاألردنيالكتل البرلمانية بمجلس النواب 

 مفاوضات المعاهدة مرة في، أنه لو عاد به الزمن لشارك 1994 تم توقيعها عام التي اإلسرائيلية -
  . فك الحصار عن الشعب الفلسطينىفيأخرى باعتبارها تخدم األشقاء الفلسطينيين وتستخدمها بالده 

  29/4/2012، السبيل، عمان
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   من باب المغاربة وتحت حراسة الصهاينة"األقصى"مفتي مصر دخل : وفلسطين رئيس لجنة القدس .45
 ، رئيس لجنة القدس وفلسطين باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صالح الدين سلطان.أكد د :طه حسين

وقال سلطان، في حوار مع  ، التطبيع مع الكيان الصهيونيإطارن زيارة مفتي مصر للقدس تأتي في أ
 إطار لذاته بل حرام لغيره ألن الزيارة تأتي في  على شيء ليس حراماًأقدمالمفتي " :شرقجريدة ال

 وقدم ، وفرح بها الكيان وغضب لها المسلمون والكل رفضها في مصر،التطبيع مع الكيان الصهيوني
  وجمهور العلماءاألزهر والمفتي خالف فتوى ،المفتي مبرراته لمجمع البحوث لكنها رفضت بالكامل

رئيس [ ولم يكن لديه الوعي الموجود لدى حتى القطاع الرياضي، وهو يذهب بدعوة من ،والكنيسة
 فكان المفتي األمة،الهباش ويدع علماء ] وزير األوقاف الفلسطيني محمود[ مازن وأبو] السلطة الفلسطينية

 أبوابيدخل من التسعة  ولم ، عمامة سوداء والبساًاألزهر، عمامة في المكان الخطأ تماما وذهب خالعاً
 ويدخل منه ،67 الذي يسيطر عليه اليهود منذ ، دخل من باب المغاربةوإنما ،التي يدخل منها المصلون

 ويتم منع الشيخ عكرمة صبري ، وإال فما الذي يجعل المفتي يدخل، ويسيطر عليه الصهاينة،الحاخامات
  !؟"األقصى المسجد وإمام وهو خطيب ،من دخول المسجد

  30/4/2012ق، الدوحة، الشر
  

  "إسرائيل"بدو بسيناء يقطعون الطريق للمطالبة باإلفراج عن سجنائهم في  .46
 بوسط سيناء ،قطع عشرات من بدو سيناء أمس الطريق المؤدي إلى معبر العوجة:  يسري محمد-سيناء 

. سرائيلية للمطالبة باإلفراج عن سجناء مصريين داخل السجون اإل،"إسرائيل"على الحدود بين مصر و
 63 بأنه سيتم اإلفراج عن ،ويقول المحتجون إنهم حصلوا على وعود مسبقة من السلطات المصرية

، ضمن صفقة تبادل بين الجانبين، يتم بمقتضاها إطالق سراح الجاسوس "إسرائيل" لدى  مصرياًسجيناً
  .تم حتى اآلن بمصر إال أن الصفقة لم تاإلسرائيلي عودة سليمان الترابين المسجون حالياً

  30/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  قضية فلسطين مظلمة القرن العشرين: الباجي قايد السبسي السابقرئيس وزراء تونس  .47
وفا وتلفزيون وكالة  أشاد رئيس وزراء تونس السابق الباجي قايد السبسي، في تصريح صحافي ل:تونس

 محمود عباس تجاه كافة الملفات المتعلقة الفلسطينية السلطة تونس، بالسياسة الحكيمة التي يعتمدها رئيس
 إنه ،، مساء يوم األحدعباس ه استقبالخالل ،وقال . بالرجل الحكيمعباس بالقضية الفلسطينية، واصفاً

 مع كل القضايا العادلة القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، ونحن دائماً"وأضاف أن  .بورقيبة فلسطين
سطينية التي هي مظلمة القرن العشرين، ألنه الشعب الوحيد الذي لم يتمتع حتى وبصفة أخص القضية الفل

اآلن بحق تقرير المصير ومظلمته مستمرة تحت سمع وبصر الدول الكبرى واألوروبية وغيرها التي 
  ."لديها عقدة الذنب، والمطلوب من هذه الدول مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

  29/4/2012، )وفا(نية معلومات الفلسطيوكالة األنباء وال
  

  تونس تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول األسرى .48
 إن تونس تعتزم تنظيم مؤتمر ، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية،قال عدنان منصر: ).آي.بي.يو(

 .ندولي حول األسير الفلسطيني لتوعية العالم ببعض القضايا المصيرية المتعلقة بأوضاع الفلسطينيي
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وأوضح منصر بتصريحات نشرتها الصحف التونسية، أمس، عقب جلسة محادثات بين الرئيس التونسي 
 الذي يزور تونس حالياً، أن فكرة ، محمود عباسة الفلسطيني السلطةالمؤقت منصف المرزوقي ورئيس

  . "محل اتفاق مبدئي بين الجانبين التونسي والفلسطيني"تنظيم هذا المؤتمر هي 
  30/4/2012الشارقة، الخليج، 

  
   لبالده"المساعدات اإلسرائيلية"انتقادات لوزير الرياضة التونسي عقب تصريحه انه يرحب بـ .49

تعرض وزير الشباب والرياضة في الحكومة التونسية المؤقتة، طارق دياب، النتقادات الذعة من : تونس
 ،"مستفزة وتخوينية"رتها المعارضة كتلة المعارضة في المجلس التأسيسي على خلفية تصريحاته التي اعتب

فيما طالبه عدد من نواب المجلس الوطني  ."إسرائيل" فيها استعداد بالده لقبول مساعدات من أبدىوالتي 
وصرح النائب بالتأسيسي شكري  .التأسيسي باالعتذار للشعب وللمعارضة على هذه التصريحات فوراً

، على خلفية ديابوزير اللمجلس التأسيسي موجه إلى القسطلي أنه سيتقدم بسؤال كتابي إلى مكتب ا
  . أدلى بهااته التيتصريح

، "ألنه ال يوجد شيء أعتذر عليه.. ال يوجد اعتذار" :غير أن الوزير التونسي رفض االعتذار قائالً
أن تصريحاته موجهة إلى المعارضة في تونس الذي اقتصر دورها على االنتقاد، وخاصة منها "وأضاف 

  ."2017النهضة باقية إلى عام " و" لمن عصىالعصا"
  30/4/2012، لندن، القدس العربي

  
  "األمن اإلقليمي" بتهديد "إسرائيل"إيران تتهم الواليات المتحدة و .50

يراني كاظم جاللي، وهو الناطق باسم لجنة األمن القومي اإل رأى النائب : أ ب، رويترز– طهران
اإليراني، أمس، في أنباء عن نشر الواليات المتحدة ) لبرلمانا(والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 

 - تحركاً أميركياً " واعتبر جاللي ذلك ، إسرائيلية–أحدث مقاتالتها في الخليج، مؤامرة أميركية 
تخزين أسلحة في ": وقال. "صهيونياً، ومسؤولية عواقبه تقع على عاتق الدول العربية واإلسالمية

الدور الذي تؤديه دول عربية، في "وأسف لـ ."عدام األمن واالستقرار اإلقليميينالمنطقة، سيؤدي إلى ان
إطار السياسة األميركية المعادية لطهران، والذي ال يصب في مصلحة الدول العربية وشعوب المنطقة، 

  ."ومن شأنه تهديد السالم واألمن اإلقليميين اللذين لن يتحققا سوى في إطار توفير األمن الجماعي
  30/4/2012الحياة، لندن، 

  
   تضيق الخناق على المؤسسات الحقوقية"إسرائيل": األمم المتحدة .51

إن إسرائيل انـضمت إلـى      "قالت مفوضة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بالي          :  القدس –رام اهللا   
 الدولـة   أن إسـرائيل هـي    "، مـشيرة إلـى      "قائمة الدول التي تضع قيوداً على منظمات حقوق اإلنسان        

  ".الديمقرطية الوحيدة في هذه القائمة
إن بالي ضمت إسرائيل إلى القائمة التي تضم        : "في عددها الصادر، اليوم االثني    " هآرتس"وقالت صحيفة   

دول عالم ثالت ودكتاتورية مثل مصر وأثيوبيا وفنزويالو وبالروسيا، بعد أن أقرت الكنيست قانوناً للحد               
سسات الحقوقية، وخاصة تلك التي توثق االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضـي           من التمويل الخارجي للمؤ   

  .الفلسطينية، وحظي هذا القانون بدعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أن القانون يخضع هذه المؤسسات لعقوبات صارمة من جانب الحكومة اإلسرائيلية فـي             "وأوضحت بالي   
  ".تمويلهااألجنبيةحال عدم اإلعالن عن مصادر 

  30/4/2012، القدس، القدس
  

  للفرنسيين اإلسرائيليين للتصويت له في االنتخابات الرئاسية " تعبئة"ساركوزى يوجه نداء  .52
 -وجه الرئيس الفرنسى نيكوال ساركوزى أمس األحد نداء إلـى الفرنـسيين           ): أ ف ب  ) (إسرائيل(نتانيا  

ى الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية فى السادس مـن مـايو            ف" التعبئة"اإلسرائيليين يدعوهم فيه إلى     
  .المقبل

. أحتاج إلى دعمكم ووفـائكم    "وكتب الرئيس الفرنسى فى رسالة موجهة للفرنسيين المسجلين فى إسرائيل           
  ".أطلب منكم تعبئة تفوق حتى تلك التى نجحتم فى القيام بها خالل الدورة األولى

بقة لفرنسا لألوجه االقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية والبيئية فى عملية          وتلت الممثلة الخاصة السا   
السالم فى الشرق األوسط فاليرى هوفنبرغ، الرسالة على وقع تصفيق حوالى مئتى مناصر خالل لقـاء                

  .داعم لساركوزى فى مدينة نتانيا شمال تل أبيب، حيث تعيش مجموعة كبيرة من الفرنكوفونيين
سوف نقوم بتكذيب استطالعات الـرأى      ... نيكوال ساركوزى هو الخيار الوحيد الممكن     "هوفنبرغ  وقالت  
من أصوات الناخبين الفرنـسيين     % 80، حصل نيكوال ساركوزى على أكثر من        2007وعام  ". وسنفوز

  .فى إسرائيل
 30/4/2012، اليوم السابع، مصر

  
   العلمانيين من جذورهمالقتالعأردوغان يخطط  .53

في تنفيذ االنقالب » كّل من شارك«صعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهجته إزاء  :أنقرة
) شباط(»  فبراير28«السلمي على رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، في ما يعرف بمخطط 

كتفاء ، في إشارة رأى فيها كثيرون دعوة إلى توسيع التحقيقات في شأن معدي المخطط، وعدم اال1997
  .بمحاكمة عسكريين فقط
من انتفع اقتصادياً من إسقاط حكومة أربكان، واألزمتين الماليتين اللتين عصفتا «وقال أردوغان إن ثمة 

، وذلك في إشارة واضحة إلى أصحاب مصارف تركية استفادوا من »بتركيا بعد ذلك، ويجب محاسبتهم
 أن خسائر تركيا االقتصادية من عمليات التربح تلك، وأضاف. إقراض الحكومة آنذاك بأسعار فائدة فلكية

  . بليون دوالر20بلغت 
ثمة من تعاون مع المخطط االنقالبي، من خالل تنفيذه والمساعدة على تحقيق «واعتبر أردوغان أن 

أهدافه، من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية وبيروقراطيين، سعوا جميعاً إلى محاصرة المتدينين 
ما لم تكشف تركيا أولئك المتواطئين والمتعاونين، وما لم تحدث «: ، مضيفاً»دياً وسياسياً واجتماعياًاقتصا

عملية مكاشفة ومحاسبة شاملة، سيعود هؤالء في أقرب فرصة، للتفكير مجدداً في التحضير النقالب 
  .» من جذورهاالتعامل مع هذه الذهنية، ال يكون إال من خالل اقتالعها«وشدد على أن . »عسكري

، التي فقدت ثلثي أعضائها »جمعية رجال األعمال المستقلين«وكان أردوغان يتحدث خالل مؤتمر لـ 
في تلك الفترة، بسبب شبهة الحقت جميع من تعامل معها، بعدما اعتبرها اإلعالم الموالي لالنقالبيين 

  .»ضراءاألموال الخ«جمعية اقتصادية ألموال اإلسالميين، وما سمي آنذاك 
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وحذرت مصادر إعالمية تركية من أن كالم أردوغان قد يدفع رجال أعمال إلى تصفية أعمالهم سريعاً 
. والهرب من تركيا، قبل أن يصلهم الدور في المالحقة القضائية، بتهمة التربح والتعاون مع االنقالبيين

ل حملة لصيد األشباح أن تحديد المستفيدين من تلك المرحلة قد يتحو» حرييت«وأوردت صحيفة 
ومطاردتها، محذرة من أن الشبهة قد تقضي على أعمال مؤسسات اقتصادية ضخمة، وأن العملية قد 
تتحول تصفية للقوى االقتصادية المعارضة، بعد تصفية القوى السياسية المعارضة، من خالل محاكمات 

  .»المطرقة«و» أرغينيكون«مخططَْي » انقالبيي«سابقة لـ 
، » فبراير28«وساط سياسية وإعالمية مقربة من أردوغان دعت إلى توسيع التحقيقات في قضية وكانت أ

  .ومساءلة الرئيس السابق سليمان ديميريل، على اعتبار أنه كان عراب تلك المرحلة
وسربت أوراق وتقارير من القصر الجمهوري، تفيد بأن أربكان كان رفع آنذاك تقارير استخباراتية إلى 

ميريل، تفيد بأن الجيش يحضر انقالباً عسكرياً، وأن ديميريل وعده بأن يتصرف، لكنه لم يتخذ أي دي
ويخشى بعضهم أن تكون تلميحات أردوغان، إشارة إلى قوى معارِضة في تركيا لتذعن وتتعاون  .تدبير

  .مع حكومته، وإال قد تطاولها التحقيقات في هذه القضية
  30/4/2012، الحياة، لندن

  
   والصهيونية تثير نقاشات حول الموعد المناسب لتقاعد الحركات والدول"إسرائيل"مفارقات  .54

. قبل أيام قليلة احتفلت إسرائيل، وفق التقويم العبري، بالذكرى الرابعة والستين إلنشائها           : حلمي موسى 
قادتها في  وشكلت الذكرى مناسبة إلجراء جردة حساب شاملة لدى الكثيرين في إسرائيل حيث تبارى              

ولخص عدد منهم هذه اإلنجازات بأن الدولة العبريـة هـي           . الثناء على إنجازاتها في المجاالت كافة     
وهي مـن دون ريـب      . اليوم أقوى من أي وقت مضى، مقارنة بأعدائها، بالمعنيين النسبي والمطلق          

  .المحيطةتمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وعلمية وإدارية تتباهى بها على الدول العربية 
غير أن هذه المباهاة لم تدفع الكثير من المفكرين وكتاب األعمدة لمالحظة أن تنامي قـوة إسـرائيل،                  
خالفاً لما هو معهود في العالم، ال تزيد ال القيادة اإلسرائيلية وال حتـى الجمهـور اإلسـرائيلي ثقـة                  

. خاطر التي تحيط بها تتعاظم    فمن ناحية، كلما ازدادت إسرائيل قوة عسكرية شعرت أن الم         . بمستقبله
ويكفي أنه  . ولم تفلح إنجازات إسرائيل السياسية والعلمية في منح الدولة العبرية مكانة مميزة في العالم             

قبل أيام أشار سفير إسرائيلي سابق في أسبانيا إلى واقع المشكالت التي يواجهها ممثلو هذه الدولة في                 
وإسـرائيل  . جموعة إقليمية دولية، وعملياً نحن معزولـون      نحن لسنا أعضاء في أي م     : الخارج بقوله 

  .القوية هذه ليست في آسيا وال هي في أوروبا، وهي خالفاً للواليات المتحدة ليست دولة كلية القدرة
من حديث له مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، بعد أن           » معاريف«فقد خرج شاي غولدن من      
اسرائيل دولة مركبة ـ ال يوجد سبيل لوصفها اليـوم   «، بانطباع هو أن اطلع على مقدار ثقته بنفسه

ذات مرة كانـت    «: وينقل غولدن عن باراك قوله    . »بالسهولة ذاتها التي كانت ذات مرة في الماضي       
. تفككنا الى ايـديولوجيات فرعيـة  «أما اليوم، فقد . »لدينا ايديولوجية واحدة سائدة ـ هي الصهيونية 

.  لهذه الدولة تقادمت بل ربما أصبحت ثانوية ـ وتحتها تجري ايديولوجيات مـستقلة  الفكرة المؤسسة
. »هؤالء في مدارسهم الدينية، هؤالء في مستوطناتهم، هؤالء في رأسماليتهم وهـؤالء فـي فئـويتهم        

على نحو مفعم بالمفارقة ـ إسرائيل قوية من ناحية عسكرية، هي إسرائيل  «ويخلص غولدن إلى أنه 
محظور العودة الـى    . ايتها من ناحية اجتماعية، وذلك ألن مواطنيها منشغلون بتحقيق أنفسهم         تقرب نه 
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طقوس القلق الوجودي التي كنا مستعبدين لها، ولكن ال يمكن أيضاً مواصلة هذا االتجاه، من التفكـك                 
ملزمون أن نجد السبيل الى ضمان مستقبل هذا الجمهـور، فـي هـذا              .  مليون كيان خاص   7,2الى  
  .»ملزمون أيضاً بأن نعبر عن احتياجات وتطلّعات كل قطاع وكل فرد في اسرائيل. لزمنا

» هـآرتس «ويكتب درورون روزنبلوم في     . ومن المؤكد أن هذه ليست فقط نظرة غولدن وانطباعاته        
ويقول إن اإلسرائيلي يود التمسك بالنظرة األولى إلـى         . عن نظرة إسرائيل لذاتها ونظرة اآلخرين لها      

، ولكن بالروح التي تهب على الحكومـة        »طفل بريء بقبعة تمبل، نواياه طيبة ويداه نظيفتان       «: هنفس
ويوضح أنه في   . »قبعة التمبل كانت ستستبدل بكاسكيت، والقميص الكاكي بشارة صدر صفراء         «فإن  

: اخـرى نظر المراقبين االجانب، أو ذوي النظرة النقدية االشد، اسرائيل باتت منذ اآلن تتخذ صورة   «
ربما على شكل رجل عسكري ـ احتاللي يعتمر قبعة دينية، يمسك ببندقية، هستيري وقصير النفس،  

في وجـه   » ضربة«مشكوك أن يكون مهدداً لآلخرين أو خائفاً من تهديد اآلخرين، مستعد ألن يوجه              
 ويـشدد روزنبلـوم   . »كل غريب أو يساري يصادفه، وان يرى نفسه كضحية العتداء جماعي أهوج           

من جهة، تـسليم مزعـوم بخلـود        . تضارب غريب «على أن في إسرائيل في عامها الرابع والستين         
النزاع ومع فكر بأن ليس له حل؛ ومن جهة اخرى فقدان المؤهالت واالحساس بالحصانة الالزمـين                

  .»للصمود امام متطلبات هذا االستنتاج
من جهة ـ في القـشرة   : ة وجودية غريبةكأنها مغلفة بفقاع«ويخلص روزنبلوم إلى أن إسرائيل تبدو 

أما في الـداخل،  . الخارجية ـ يوجد هدوء أمني نسبي، يستمر بشكل نادر ومبارك منذ ثالث سنوات 
  .»في مكان االحساس بالمناعة والهدوء، تعتمل المخاوف، وتتفاقم حالة ثوران األعصاب والعنف

الستهانة بقرارات المحكمة العليا أمراً اعتيادياً      ثمة أهمية كبيرة لمثل هذا الكالم اآلن بعد أن صارت ا          
يحاربون بعضهم علناً في سـبيل      ) حتى داخل الليكود  (في الحكومة اإلسرائيلية وبعد أن غدا الوزراء        

إلى المطالبة في مقالة افتتاحية بإنـشاء       » هآرتس«وهذا دفع   . كسب ود المستوطنين ألغراض انتخابية    
  .»نصب تذكاري لسلطة القانون«

هاكم ما كتبه المعلـق العـسكري فـي صـحيفة           . كما أن نظام األولويات ينطوي على مفارقة هائلة       
ميغرون بوعي على أرض فلسطينية خاصة      ) مستوطنة(ُأنشئت  «: أليكس فيشمان قبل أيام   » يديعوت«

 50وأصبحت اليوم مستوطنة فيهـا      . لتكون بؤرة استيطانية ترمي الى حماية هوائي هواتف محمولة        
وقد خصصت الحكومة الحالية لمداوالت إخالئها من الساعات أكثر مما          .  ساكناً 250ى ونحو من    مبن

  .»خصصت لميزانية األمن لمواجهة التهديد االيراني
وفي األيام األخيرة أثار رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين عاصفة سياسية لم تهـدأ بعـد بإعالنـه          

ي القيادة اإلسرائيلية، نتنياهو وباراك، على اتخاذ القرار الـصحيح          انعدام ثقته بقدرة الرجلين األولين ف     
في شأن الهجوم على المنشآت الذرية في ايران، وانه ال يثق بقدرتهما على قيادة الجيش االسـرائيلي                 

وعليه بقينا مع قيـادة سياسـية ـ    «ويكتب عوفر شيلح في معاريف . واسرائيل لحرب على طهران
ما «ويشدد على أن    . »لين الذين كانوا مرؤوسين لها يعربون عن عدم الثقة بها         امنية كل كبار المسؤو   

يقوله لنا ديسكين هو أن عدم العقالنية هذه مقلقة، ليس أقل من دوران أجهزة الطرد المركـزي فـي                   
  .»نتناز

وبعد أن يستعرض العديد من مظاهر المفارقة في إسـرائيل يكتـب أن             » يديعوت«أما إيتان هابر في     
لعصبية عند صناع القرار في اسرائيل تزداد كثيراً ألنهم يدركون أن الوقت ينفد ليس فقط في سياق                 ا«
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ويتوقع ان ينتخب في اميركا رئيس لوالية ثانية،        . الذرة االيرانية وإنما أيضا في قضية المناطق ايضا       
التـه علـى النحـو      وينهي مق . »رئيس ليس مديناً بشيء ألحد، وقد يكون هو الذي يقرر إنهاء اللعب           

 سـنة   45 سنة الماضية سيفعلونه في الـ       45لكن اليهود هنا على ثقة بأن ما فعلوه في الـ           «: التالي
  .»اآلتية ايضاً

كم سنة حكم الـصليبيون     «: ، طلب إلي صديق اردني في زيارة لعمان قبل شهر         »ذكّرني من فضلك  «
  .»األرض المقدسة؟

  .» سنة تقريبا200ً«: فأجبته
وأقول في الختام إن هذا الكالم ال يعبر عما         . »ما يزال لدينا بعض الوقت لالنتظار إذاً      «: نيقال االرد 

  .»أريده، لكن عما سيحدث
  30/4/2012، السفير، بيروت

  
  تقييم إسرائيلي للتحديات االستراتيجية المتوقعة .55

  عدنان أبو عامر. د
 دوائر صنع القرار اإلسرائيلي بإعداد      في ضوء التغيرات الدراماتيكية المتسارعة في المنطقة، تنشغل       

للتحديات المتوقعة أمامها، من خالل رسم عناصرها ومحاورها المتعـددة،          " خارطة طريق "ما تسميه   
  .سياسيا واستراتيجيا وعسكريا

  : فقد كان لتضعضع منظومة إسرائيل االستراتيجية معنيان عسكريان متناقضان بادي في الرأي هما
  . امل استقرار الوضع أو ضعفها، يزيد في خطر اشتعال عسكري فمن جهة غياب عو-1
 ومن جهة ثانية الرغبة في حماية اتفاقات السالم القائمة، واالمتناع عن ورطـات ال داعـي لهـا        -2

  .يصعب التنبؤ بآثارها، كل ذلك يقيد حرية عمل إسرائيل العسكرية
اسية االستراتيجية المتواضـعة الممكنـة      وفي الظروف الحالية، ينشأ عدم تناسب بين اإلنجازات السي        

بمعارك عسكرية كما في غزة، وبين طاقة الضرر الكامنة اإلقليمية الكبيرة المقرونة بها، ولهذا توجد               
حاجة للتعجيل بزيادة القوة العسكرية، وبناء قوة مناسبة للتحديات الجديدة، إلى جانـب ضـبط أكبـر                 

  .الستعمال القوة
ت بناء القوة في األمد البعيد، ينبغي الفحص هل تكفي الحقائق المعلومة اليوم             وفي كل ما يتعلق بمسارا    

لتزويد إسرائيل بإنذار استراتيجي، يتعلق بتحول ما في سياسة مصر، أو تبلور جبهة شرقية من دول                
في المستقبل، وبالتالي ينبغي التحقق من أن الجيش اإلسرائيلي لن يفاجئه إمكان عودة العدو من الدول                

  .النظامية
كما أن هناك حاجة أيضا لتطوير القدرة اللوجستية، والقدرات التي تُمكّن الجـيش اإلسـرائيلي مـن                 
استغالل إمكانات العمل في خطوطه الداخلية، خاصة وأنه في العقود األولى لوجوده كان العمل فـي                

  .مسار هذه الخطوط من أسس مزاياه النسبية
نطباع بأن هذه الحاجة قد غمـضت، ولمـا كانـت دول معاديـة              لكن نشأ في العقود األخيرة خطأ ا      

ومنظمات مسلحة تطور قدرة وصول استراتيجية إلسرائيل، وطورت في واقع األمـر قـدرة غيـر                
مباشرة على إجراء معركة واسعة معها، فإن ذلك يوجب عليهـا أن تفحـص الفكـرة االسـتراتيجية            

  .ار القوة في األمد البعيد على قدرات ذريةالمضادة، وشكل بناء القوة الذي سيمنع حصول إظه
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مع العلم أن التوترات االستراتيجية البادية اليوم تتعلق بقوى إقليمية ال تحاذي إسرائيل، بقدر ال يقـل                 
عن تعلقها بدول محاذية؛ والقوى اإلقليمية غير المحاذية هي أحياناً أقوى من الدول المحاذية، فهنـاك                

  .، وتحسين القدرة على إبراز القوة في البحر والجو بصورة بعيدة المدىحاجة إذن لزيادة قوة كمية
  كنز التحالفات• 

مـن الطـراز األول،     " كنزا"في سياق متصل، فإن العالقات مع مصر واألردن تعتبر بنظر إسرائيل            
ولهذا توجب اإلجراءات التي تجري في المنطقة على الجيش أن يخطط لمعارك في المـستقبل مـع                 

  .ثالثة تحت تقديرات تختلف عن تلك التي كانت في الماضيأطراف 
ومن ذلك عدم قبول فرضيات عمل تقول بأن مصر ستدعمها في المستقبل كما دعمها مبـارك فـي                  

، بل يجب أن تكون الفرضية بأن إدارة مصر في المستقبل، مهما تكن صبغتها الدقيقة،               2008 و 2006
لذي يعمل فيه الجيش أسابيع طويلة ضد غزة على سـبيل           ستجد صعوبة بأن تتنحى جانبا في الوقت ا       

  .المثال
ولهذا ينبغي االستعداد لواقع تكون فيه المعارك مع طرف ثالث إذا كانت محتومة محدودة، وأال تستمر                
أكثر من أيام قليلة تستطيع فيها اإلدارة المصرية ضبط نفسها، وتوجد حاجة أكثـر ممـا كـان فـي                    

محيطي، وأن يتم وزن البديل الدفاعي بحسب الظروف أيضا، وقد تنـشأ            الماضي لمضاءلة الضرر ال   
  .هذه الضرورات عن التقدير االستراتيجي في مواجهة تركيا

وفي النهاية يقوى الخوف من أال يضمن االنطواء تحت جناح الواليات المتحدة كما في الماضي قدرا                
  .د الحاجة لالعتماد على الذاتكافيا من الدفاع عن األمن القومي اإلسرائيلي، ولهذا تشت

أخيراً، فإن أحد التحديات المعقدة إلسرائيل هو ضرورة العمل في نفس الوقـت فـي ثالثـة عـوالم                   
متوازية، في حين أن كل واحد منها يجري بحسب قوانين آلية متناقضة بقدر ما، ويقوم على حقـائق                  

القوة فيه هي اللغـة المتحـدث بهـا،         مختلفة، ففي عالم الواقع االستراتيجي البارد، حيث صراعات         
  .وإسرائيل تميل للشعور بأنه يجب عليها أن توجد فيه في كل وقت، ويدها العليا

وفي الواقع المعاش حالياً، من حيث عدم االستقرار واليقين والتهديدات، ال تستطيع إسرائيل تجاهـل               
 آفاق تعاون مع مصر واألردن      الخريطة المتشكلة، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تطمح للحفاظ على          

  .وتركيا، وتطوير آفاق تعاون مع السعودية، واستغالل الفرص إلضعاف الزعزعات اإلقليمية
  29/4/2012، فلسطين أون الين

  
   اليوم في مواجهة األسئلة الوجودية واألجوبة المصيرية"إسرائيل" .56

  ماجد الشّيخ
ئيل كدولة احتالل كولونيالي وإحاللي، تتعقد أكثر       من سنوات اليقين إلى سنوات الاليقين، ومسيرة إسرا       

وأكثر، من دون أن تجد صدى وإن محدوداً للخروج من أزماتها المقيمة، ومن مأزقها الوجودي الذي                
يـستنتج  ) أبريل/في منتصف نيسان  » هآرتس«(ففي مقارنة يعقدها جدعون ليفي      . أضحت تتردى فيه  

كنها أن تعرف يقيناً ما سيحدث داخلها خـالل عقـد مـن             أن إسرائيل ليست كمثيالتها من الدول، يم      
التـي بـات    «السنين، ويورد أمثلة حية عما يمكن أن يحصل على سبيل المثال في الواليات المتحدة               
فـي حـين    . يحيرها كم من العاطلين من العمل وكم من مؤمني الصحة سيكون فيها بعد عشر سنين              

؟ 2020إليها؟ وهل سيظل اليورو موجوداً فيها حتى العـام          تسأل أوروبا كم ستزداد نسبة المهاجرين       
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أما في إسرائيل فاألسئلة الوجودية أشد شموالً وعمقاً بما ال يتيح المقارنة، وال يجهد أحد نفـسه فـي                   
ال يشمل هذا هستيريا    (فرئيس الحكومة يتحدث كأن المشكالت التي تقف على بابه أوروبية           . مجابهتها

 حين أن أسئلة أشد مصيرية بكثير ال تزال بال أجوبة، وال يشتغل بها البتة إلـى                 ، في )الذرة اإليرانية 
 سنة، ال تزال تواجه األسئلة نفـسها، وكأنهـا          64إن الدولة، وقد أصبح عمرها      . حد يبلغ بنا الحيرة   

  .»ولدت أمس وال جواب عليها
  مسيرة نزع الشرعية

تعيش إسرائيل هواجس نزع الشرعية وتـشبيهها       باإلضافة إلى األسئلة الوجودية الصعبة المصيرية،       
بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد ذهب تقرير إسرائيلي حديث إلى حد التحذير مـن أن                 
شبكة عالمية تضم نشطاء أفراداً ومنظمات حقوق إنسان في أنحاء العالم، تسعى إلى نـزع شـرعية                 

معهـد  «وأشار التقرير الذي أعده     . تراتيجياً إلسرائيل إسرائيل، ليعتبر أن هذه الشبكة تشكل تهديداً إس       
، الذي يعمل على منح المشورة في مجاالت األمن القومي واالقتصاد للحكومة اإلسـرائيلية،              »ريئوت

إلى أن هذه التظاهرات أعادت طرح عزلة إسرائيل الدولية، بسبب الجمود في العملية السياسية بـين                
ودعا التقريـر، الـذي وزع   . السعي لنزع شرعية إسرائيل في العالم    إسرائيل والفلسطينيين، وتصاعد    

على الوزراء اإلسرائيليين، إلى وجوب استعداد الحكومة لمواجهة المـسعى لنـزع الـشرعية عـن                
  .إسرائيل، تماماً مثلما تتم مواجهة تهديد إستراتيجي

 داني أيالون، خالل إلقائـه      ولفت إلى أن التظاهرات التي جرت ضد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي          
محاضرة في لندن، وضد السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة مايكل أورن خالل إلقائه محاضـرة               
في جامعة في كاليفورنيا، هي جزء من نشاط هذه الشبكة، ليستنتج أن إسرائيل تتعرض لهجمة عالمية                

باريات كرة المـضرب وحمـالت      تحاول نزع شرعيتها من خالل تظاهرات ضدها في الجامعات وم         
إعالمية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في أوروبا، إضافة إلى إقامة دعاوى أمـام محـاكم أوروبيـة                

  .للمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين
، إن مسألة نزع الشرعية عن إسـرائيل        )17/4(» يديعوت أحرونوت «في االتجاه ذاته، رأت صحيفة      

م بسبب افتقارها إلى خطة ملموسة لمواجهة جيل جديد من المواقف المعادية في أوساط الجاليـة                تتفاق
هل تخسر إسـرائيل    «وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان      . اليهودية األميركية وفي الجامعات أيضاً    

ب ، أن المسألة في الجامعات ليست المعاداة المتعصبة للسامية، بل هي حالـة مـن الـشبا                »المعركة؟
المتعلم والذكي الذي تم التأثير فيه بسهولة وفي شكل مقنع من خـالل الروايـة الفلـسطينية القويـة                   

وبينت أن هذا الجيل الجديد لم يعد من المغرمين بدولة إسرائيل، بل هو غاضب على نحو                . والساحقة
أما بالنسبة  . سرائيلمتزايد، وال يمكنه فهم كيف تستطيع الواليات المتحدة الحفاظ على الدعم الثابت إل            

إلى الجالية اليهودية األميركية، فقد بينت الصحيفة أن خيبة أملها كبيرة نحو سياسات دولة إسـرائيل                 
التي لن تفوز بهذه المعركة من خالل قدراتها العسكرية المتفوقة، بل على العكس، سيتم تحقيق هـذا                 

  .النصر عبر وسائل اإلعالم، وفي الجامعات
ة السوداوية، فقد توقع بحث جديد أعده معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعـة تـل             على هذه الخلفي  

أبيب أن تواجه إسرائيل في السنين القريبة المقبلة الحاجة إلى اتخاذ قرارات في شؤون األمن القومي                 
ـ «عوديـد عيـران،     . أو كما يقول مدير المعهد، د     . المركزية، وستفعل هذا في واقع أكثر تعقيداً       إن ف

أوالها الربيع العربي الذي حـدث علـى        : فراغاً عظيماً نشأ في الشرق األوسط، كنتاج لثالث ظواهر        
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خلفية انهيار ما سماها مسيرة السالم اإلسرائيلية العربية كظاهرة ثانية، وضعف الواليـات المتحـدة               
هذا فيما تقبع   .  عظيمة الشديد، مشدداً على أن الجمع بين العوامل الثالثة قد يؤدي بإسرائيل إلى كارثة            

العالقات بين إسرائيل ومحيطها في الحضيض، وفي حين أن التصور المهيمن في العالم العربي، وفي               
الساحة الدولية أيضاً، هو أن سياسة إسرائيل الرافضة مسؤولة بقدر حاسم عـن الطريـق المـسدود،             

ية عن جزء كبير من التطورات في       مشدداً على أنه بخالف الميل الذي ساد إسرائيل إلى نسبة المسؤول          
  .الشرق األوسط إلى إيران، فإن قدرة طهران على توجيه األحداث محدودة

وبحسب المجموعة التي أعدت البحث، فإن خالصاته هي األكثر سوداوية وتهديداً، منذ بـدأ المعهـد                
سنة األخيـرة   ويالحظ في هذا السياق حدوث تدهور ملحوظ آخر في ال         . 1983ينشر تقديراته في عام     

لوضع إسرائيل االستراتيجي، في وقت لم تبلور الحكومة اإلسرائيلية إستراتيجية سياسية ناجعة لتبريد             
مراكز التوتر، فقد ازدادت التحديات التي تواجهها الدولة، وفي المقابل يحظى زخم ديبلوماسية السلطة              

  .ائيل الدولية المتزايدةالفلسطينية بالمناصرة والتأييد اللذين يثبتان أكثر عزلة إسر
  نحو العزلة المطلقة

وفي شأن مسيرة نزع الشرعية عن إسرائيل ووجودها في هذه المنطقة، يقول البحث إن مسيرة نـزع                 
الشرعية مستمرة وتفضي إلى إضعاف ملحوظ لمكانة إسرائيل السياسية، والى قيود شديدة على حرية              

ك، هناك إشارة إلى أن ضعف مكانة الواليات المتحـدة          عالوة على ذل  . الجيش اإلسرائيلي في عملياته   
في الشرق األوسط والعالقات العكرة بين إدارة أوباما وحكومة نتانياهو، تسلب إسرائيل عنصراً رئيساً              

ويمكّن هذا الوضع جهات أخرى من محاولة لعب دور في الـشرق األوسـط              . من صورتها الردعية  
اً إلى أنه على خلفية عدم وجود تقدم في الجهد لردع المشروع    بصورة ال تخدم مصالح إسرائيل، مشير     

  .النووي اإليراني، يزداد خطر أن تتجه دول أخرى في المنطقة إلى المسار النووي
: لهذا شمل البحث المسيرة التي تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل، واالستنتاج النهائي هنا أيضاً بائس              

عية هو تصوير إسرائيل على أنها دولة تُخـل علـى الـدوام             إن الهدف الذي نصب لحملة نزع الشر      
بالقانون الدولي، وبحقوق اإلنسان، وبكل القيم السائدة، ودولة تستعمل الفصل العنصري وتتحمل تبعة             
جرائم حرب بصورة واسعة وجرائم ضد اإلنسانية، وأن هدف الحملة الدعائية هو أن تصبح إسرائيل               

ى عزلتها المطلقة في مجـاالت الديبلوماسـية واالقتـصاد والثقافـة            دولة منبوذة، وهو ما يفضي إل     
يجري كل هذا في ظل وضع يعاني جموداً مزمناً في عملية التسوية، حيث يـرى               . واألكاديمية والفن 

أن هناك ابتعاداً من النخـب      ) 16/4هآرتس  (» دواعي السالم لم تعد قائمة    «رامي لفني تحت عنوان     
فالفلسطينيون يئسوا، في حين وجهت بقايـا اليـسار فـي           .  عن حل الدولتين   اإلسرائيلية والفلسطينية 

إسرائيل معظم عنايتها إلى النضاالت االجتماعية التي تنتهي عند الخط األخـضر، والـى جـداالت                
التي تعمل على تقدم المسيرة     » منظمات السالم «وتغيرت حركة السالم أيضاً، فقد تراجع وزن        . داخلية

التي تحصر عنايتها في جوانب إنسانية مـن الـسيطرة          » منظمات االحتالل «ع وزن   السياسية، وارتف 
ويدل هذا الوضع على ترسخ فكـرة أن        . ، لكنها ال تمس مباشرة بسؤال حل الصراع       »المناطق«على  

  .االحتالل دائم
وعلـى حـد تعبيـر    . رغم كل هذا، فهناك من يرى أن كل شيء مفتوح وسيال وهش بصورة مخيفة            

استمرار الوضع  : يفي، فإن سيناريوات مستقبل إسرائيل الثالثة باعتبارها دولة احتالل وهي         جدعون ل 
الراهن إلى األبد، أو دولتان، أو دولة واحدة، تبدو اآلن بال أساس، وتوقف االشتغال بها تماماً وكـأن                  
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خرى أيـضاً   ولكن ال يوجد لكل األسئلة المصيرية األ      . عدم البحث فيها سيؤدي إلى حل قابل للتحقيق       
جواب حقيقي، وتكاد ال تثار في برنامج عمل اإلسرائيليين الذين كان عليهم أن يحصروا عنايتهم فيها                

، تتسلى بالماضي وتحصر عنايتها في الحاضر تشبه دولة         )واضح(إن دولة بال مستقبل     . وحدها تقريباً 
تُعـد صـفراً بـالمعنى      وال يسأل أحد ماذا سيكون وجهها بعد عشر سنين، وهي مـدة             . ألمد قصير 
  التاريخي؟

 30/4/2012، الحياة، لندن
  

  إحالة الصهيونية إلى التقاعد .57
  يفجدعون لي

وكان ينبغي لها أن تحال منذ وقت طويل        . صارت الصهيونية في الخامسة عشرة بعد المئة من العمر        
بافتراض أن الدولة    (وإذا كان هذا الملحق يتعلق بمستقبل الدولة عشية بلوغها سن التقاعد          . إلى التقاعد 

، فإن مصير الصهيونية، كان أن تخلي مكانها لمن هم          )ذكر وليس أنثى حل موعد تقاعدها قبل عامين       
وعملياً كان ينبغي أن تحال إلى      . أكثر شباباً وحيوية منها، وكان ينبغي أن يحسم أمرها منذ زمن بعيد           

 عاماً كمـا    67 أو   62عندما بلغ عمرها    التقاعد بعد وقت قصير من إنشاء الدولة، أو على أبعد مدى            
  .ينص القانون

والدول ال تحال إلى التقاعد، لكن حركات التحرر الوطني ينبغي لها أن تعلم، مثل كل عجوز وامـرأة                  
وهذا . عجوز، متى انقضى زمانها، وانتهت تضحيتها وبات عليها أن تنزل بكرامة عن منصة التاريخ             

حركة قد أدت رسالتها، وحققت أهدافها وغدت مجرد جثة تتقاذفهـا           األمر يسري أضعافاً، إذا كانت ال     
  .الجهات، وتستغلها بشكل غريب ال يليق بها، يتزينون بريشها المنتوف منذ زمن ويحملون اسمها عبثاً

 للدولة، ليس هناك من يعرف بشكل صحيح ما الذي تبقى منها، وما هـو               64، العام   2012في العام   
وهذا هو مصير من ال يخرج إلى التقاعـد فـي     . تعريفها، في عمرها الشائخ   دور الصهيونية وما هو     

الوقت المناسب، وهذا ما يحدث عندما ال يدركون أن من األفضل التقاعد في الذروة ـ والذروة هـذه   
) ومفندة(من هو الصهيوني؟ كل اإلجابات غير صحيحة، حتى وإن كانت أكثر            . مرت منذ وقت طويل   
  .دي آخر وهو، من هو اليهوديمما يمهد لسؤال وجو

لذلك فإن تلك البسطة الفارغة كان ينبغي إغالقها منذ وقـت طويـل،             . والحقيقة، أنه ال يوجد جواب    
ليس ألنها لم تكن محقة، فقد كانت محقة، حتى وإن كانت مصابة بعدد             . فالصهيونية إلى السلة والدفن   

. ضرورة والوحشية ـ وليس ألنهـا لـم تـنجح    ال بأس به من أفعال الظلم المثيرة، التي لم تكن لها 
  .فاألمر يتعلق بقصة النجاح القومي األكبر في القرن الماضي

ولكن ذلك القرن انتهى، ولألسف الشديد، وقصة النجاح األكبر فيها باتت راسخة ومزدهرة بمـا فيـه                 
أبنـاء الـشعب   من أراد ـ حوالي ثلـث   . لقد أنشئ البيت القومي، وغدا قوة عظمى إقليمية. الكفاية
وكل األسئلة المعيبـة التـي بقيـت        .  انضموا إليها والباب ظل مفتوحاً أيضاً أمام اآلخرين        -اليهودي

مفتوحة وكل التحديات الكبرى التي بقيت غير محققة، هي شأن الدولة والمجتمع اللذين أنشئا، كما كل                
حاملة صلة مصطنعة وغيـر     دولة ومجتمع، بغض النظر عن مدى أحقيتهما، وباتت صلتها بالحركة ال          

  .ذات شأن
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ولكـن  . وهكذا فإن الصهيونية غير ذات شأن، ومنذ زمن بعيد، ومكانها في كتب التاريخ، وفقط هناك              
شعب إسرائيل حي، كما يقولون، ولذلك حاولت إسـرائيل إحيـاء الميـت، وربطـه بآلـة التـنفس                   

وإلى جانب دين األمـن،     .  سابقتها االصطناعي وأن تخترع لنفسها صهيونية جديدة، أشد استبدادية من        
  .تحولت الصهيونية إلى الدين المعلن الثاني للدولة، وفرض نفسه باستبداد على كل الرعايا

ـ     من يستوطن بعيـداً    ". صهيونياً"من يؤدي الخدمة العسكرية يكون      ". الصهاينة"هنا يوجد مكان فقط ل
مـة اآلخـرين، الفقـراء، المكفـوفين،        من يتطوع لخد  . عن تل أبيب، أيضاً هو اآلخر يستحق اللقب       

ومن ينـشد   ". صهيونياً"ومن يتبرع لشخص آخر بشيء يكون       ". صهيونياً"المرضى، والمقعدين يكون    
وحتـى عنـدما ال     (النشيد الوطني ويرفع العلم القومي، ومن يقف دقيقة صمت عندما يتطلب األمـر              

ثامها، ومن يهاجر إليها، بل وحتـى       ، ومن يستوطن ويبرر كل مظالم الدولة ومن يسوغ كل آ          )يتطلب
ومن يضطهد أبناء الشعب اآلخر ومن يصرف نظره عما يجري، هو           . من يهاجر منها، هو صهيوني    

  .حسناً، تقريباً جميعنا. كلنا صهاينة. صهيوني ابن صهيوني
. لوهذا غير مشروع، خياني، كاره ومتمرد على إسرائي       " ال"يخرج بداهة قائلو    " نعم"ومن عموم قائلي    

وكل من ال يقوم بفعل من األفعال الـسابقة، صـار           . وكل من يعترض يعتبر من أسوأ غير الصهاينة       
  .يحكم عليه بأنه ما بعد صهيوني أو حتى معاد للصهيونية، وهو ال تنزل عليه رحمة الرب بعد اآلن

بط والـضا . ، فإن المستوطن سالب األرض وطامع العقارات هو صـهيوني         2012في إسرائيل العام    
أما المتطلـع للعـدل، للمـساواة       . األزعر والجندي المتوحش هما طبعاً صهيونيات من أرفع المراتب        

وجوالت التراث المجرمـة والظالمـة هـي أفعـال          . وحقوق اإلنسان، فهو غير صهيوني بالتعريف     
  .أما جوالت التعرف على المظالم، فهي معادية للصهيونية. صهيونية

بل . لك نقاش، واليسار كاره للصهيونية، وهذا أيضاً ال يحتاج إلى نقاش          واليمين صهيوني، وليس في ذ    
فاضح، " غير صهيوني "إن مجرد الحديث عن األخالق، عن القانون أو عن القانون الدولي، يغدو أمراً              

هل كنتم تصدقون؟ لقد صادر اليمين لنفسه الصهيونية اإلسرائيلية الجديدة بزعرنة وفظاظة، بالـضبط              
  . لنفسه األراضي الفلسطينية في الضفة، والسلب هو السلب نفسهمثلما صادر

. فمن يتبرع للمستوطنات، يكون صهيونياً    . وقد وزعنا العالمات في الصهيونية على يهود العالم أيضاً        
ومن ينتمي للمؤسسة اليهودية القوميـة،      . أما من يتبرع لمنظمات حقوق اإلنسان فهو معاد للصهيونية        

أما من يبحث لنفسه عن بديل معقول وأكثر تنـوراً، فإنـه مـا بعـد                . شة، صهيوني اليمينية والمتوح 
وكل من يجـرؤون    . وكل من يؤيدون بشكل أعمى وفظيع كل أفعال إسرائيل، هم صهاينة          . صهيوني

واإلسرائيلي سابقاً، المقيم فـي الس فيغـاس        . على انتقادها، هم معادون للسامية، حتى لو كانوا يهوداً        
ناك على مستقبل دولته سابقاً، يحثها على أن تقصف، وتـدمر وتـضرب وتبيـد، هـو                 ويقامر من ه  

  .أما من يخاف من ذلك على مشروعيتها، فإنه ما بعد صهيوني. صهيوني
  عنصري وسالب

ففي نظر العالم العربي كل مـواطن فـي إسـرائيل           . والعالم أيضاً تبنى لنفسه صهيونيات عدة جديدة      
وهؤالء وأولئك  . لم الغربي كل مؤيد لالحتالل اإلسرائيلي هو صهيوني       في نظر معظم العا   . صهيوني

فالصهيونية الجديدة جلبت لنفـسها فـي العـالم         . يرون في الصهيونية نوعاً من الشتيمة وشارة عيب       
إلى غير مكان بعيـد     "وبين شارات الطريق ضاعت الصهيونية، أو كما تقول األغنية،          . السمعة السيئة 

ما أن أنشئت دولة إسرائيل وغدت بيتاً قومياً،        . ألمر محتوماً، ألنها أنهت وظيفتها    وكان هذا ا  ". ترحل
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تقريباً في سن تقاعد الحركة التي ولدتها، وما أن ترسخت، تعززت وقويت، حتى توحشت ولـم تعـد         
تحس وتسمع، وكان ينبغي طي راياتها، وتخزينها في مخازن التاريخ للذكرى وليس إلعادة حملها من               

  . عبثاًجديد
لقد انتهى برنامج الصهيونية وبدأ برنامج النضال من أجل طابع الدولة وصورتها، كما يجري األمـر                

من . وكل من يسهم للدولة هو مواطن جدير ووطني نزيه        . في كل دولة سوية، شابة كانت أم عجوزاً       
لعـسكرية فـي    وكل من يؤدي خدمته ا    . يتبرع لمؤسساتها هو فاعل خير، وال شأن لذلك بالصهيونية        

ال صلة لـذلك أبـداً ال       . جيشها، بالضبط كمن يفترض أن يدفع لها الضرائب، يؤدي واجبه القانوني          
  .بالصهيونية وال بقيمها

ومن يستوطن أجزاء نائية مـن      . إن من يؤيد الظلم الذي تمارسه هو الخائن ومن يلتزم الصمت جبان           
صاده، وعلمه، وفنه هو مواطن جيد، وليس في        الوطن ربما يكون طليعياً، وكذلك كل من يسهم في اقت         

كما أن من يسلب األراضي هو مغتصب، ومن يحرم األقلية أو أبنـاء أي              . ذلك أي صلة بالصهيونية   
  .إنه ليس صهيونياً وال حذاء. شعب آخر من حقوقه هو عنصري

 متـديناً،   ومن حق العلماني أن يكـون علمانيـاً، والمتـدين         . إن من يؤمن بإسرائيل عادلة هو وطني      
وما صلة ذلك بالصهيونية؟ كلهم جميعاً مواطنون فـي         . واليهودي يهودياً وغير اليهودي غير يهودي     

كـل مـن    . والصهيونية هي صفة انتهت من العالم، وليس من حق أحد أن يمنحها عالمـات             . الدولة
والـصلة  . سطرنقطة على ال  . يعيشون هنا هم إسرائيليون، وكل من ال يعيشون هنا ليسوا إسرائيليين          

مسموح دعوة أي يهـودي إلـى   : بالشعب اليهودي ال يمكن أن تمر عبر مفترق طرق الصهيونية هذا          
ومن يرغـب يمكنـه     . هنا، ويفضل أن ندعو إلى هنا أيضاً كل من هو ابن لهذه األرض أو من نسله               

  .اإلسهام من الخارج، كما يفعل الكثير من المهاجرين في تبرعهم لدولهم
ال من أجل تعزيز دولة إسرائيل وتحويلها إلى مكـان أكثـر عـدالً وأمنـاً، ال يتعلـق                   كما أن النض  
وينبغي لنـا أن ال نتبـاهى       . ومثل هذا النضال قائم، بشكل أو بآخر، في كل دولة تقريباً          . بالصهيونية

  .بذلك عبثاً بعد اليوم، إن الصهيونية أحيلت إلى التقاعد
إذا . ا كانت الصهيونية استيطاناً، حينها أنا معاد للصهيونية       فهل أنا صهيوني؟ وكيف لي أن أجيب؟ إذ       

وإذا كانت الصهيونية هي    . كانت الصهيونية هي مواصلة االحتالل، فإنني حينها أيضاً معاد للصهيونية         
حق اليهود في دولة، بالضبط مثل حق الفلسطينيين في دولة، بما في ذلك إصالح جزئي على األقـل                  

وإذا كانت الصهيونية سعياً مـن      . ، فإنني حينها أيضاً صهيوني    1948هم في العام    للظلم الذي وقع علي   
إنـه  . غير أن هذا السؤال لم يعد ذا شأن       . أجل دولة ديموقراطية، فإنني أيضاً صهيوني ابن صهيوني       

) أو مـن دون أمجـاد     (مفهوم مضلل ومرهق، ال يستند إلى واقع، وال ينتمي لدولة قامت على أمجاد              
  .ئيل، لذلك ثمة حاجة ألن تكون توقفت عن البقاء منذ زمنشعب إسرا

  "عاد هلوم"
 الرمادية هذا األسبوع، عشية يوم االستقالل الرابع والستين، فـوق           -حام سرب من الغربان السوداء      

وصل الجيش المـصري    ". عاد هلوم "وادي لخيش، جنوب إسرائيل، في مكان تتواجد فيه اليوم حديقة           
هنا نجت دولة إسرائيل بعـد أسـبوعين مـن          . وهنا تم صده  " عاد هلوم " إلى   1948في صيف العام    

المـصريون  . كلنـا تعبـون   : "حينها قال القائد آرييه كوتسر، قبل وقت قصير من مصرعه         . إنشائها
ورغم التعـب ومـن     . يتواجدون اآلن في اسدود، لكنهم غداً قد يتحركون نحو تل أبيب، إن لم نوقفهم             
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ولكن . كان ينبغي اعتبار كوتسر واحداً من آخر الصهاينة       ". ا أن نهاجم الليلة أيضاً    أجل عائالتنا، علين  
  .من أتوا بعده كانوا إسرائيليين، سواء كانوا أفضل منه أو أسوأ قليالً

لقد ضجت السماء بضجيج طائرات سالح الجو األكثر تطوراً في العالم، تشق طريقها نحو القواعـد                
 قرب النصب التذكاري لمقاتلي لواء جفعاتي ممن سقطوا هنا في المعركـة          القريبة، فيما كنا نحن نقف    

وكان عامل أجنبي يفلح في بستان، وقد اكتست جادة المضطهدين بـاللون الـوردي           ". عاد هلوم "على  
وعلى التالل من حول الحديقة صاحبة االسم الرمزي هذا، يمكن مشاهدة آخر األطالل، بقايا بلـدات                

رة كانت في المنطقة، فر منها سكانها أو تم طردهم في تلك الحرب، من الـسهل                وقرى فلسطينية كثي  
  .الساحلي بين يافا وغزة

والدخول إلى أحدها،   . واآلن باتت هذه األرض المطهرة والمنقذة مأهولة بموشافيم، جزء منها مزدهر          
ي، يـسمى    على أيدي مهاجرين من مصر، يمر عبر ميدان دائـر          1950واسمه أمونيم، أنشئ العام     

وفي وسط القرية توجد الفتة ألكترونية، تبدل بين الحين واآلخر اإلعالنـات التـي              ". ميدان الرحمة "
عليها، وهي تدعو أصحاب المزارع إلى اجتماع في األول من أيار وتدعو سكان الموشاف للقدوم إلى                

  ".عيد الج بعومر"مركز القرية لجمع األخشاب لحريق 
في جهاز الراديو أعلنـوا عـن       . جد منظومة انتاج كهربائي على الشمس     وعلى سطح أحد البيوت تو    

وعن عرض بوابة حديدية كبيرة وفي محيط الموشاف رسـم علـم            " تشيك بوينت "زيادة أرباح شركة    
وعلى العلم الهائل علق السكان، بروح الزمان والمكان، إعالنـاً          . كبير للدولة بمناسبة عيد االستقالل    

وغير بعيد عن   . ، لمساعدة وعون المحتاجين   "رابطة أفضال أياال  " خيرية تدعى    كبيراً لمصلحة جمعية  
وال شـأن ألي    . هناك برعمت األشجار في نيتسان، وهو حي المستوطنين المرحلين من قطاع غـزة            

فإلى جانب العلم المرسوم على بوابة الحديد ألصقت أيـضاً إعالنـات            . شيء من كل هذا بالصهيونية    
  .مبارك رب الحقيقة. من سكان الموشاف ماتا في األعوام األخيرةنعي، لذكرى اثنين 

  27/4/2012 ،هآرتس
 30/4/2012، السفير، بيروت

  
   الخيار الوحيد لليهود؟"إسرائيل"هل  .58

  توم سيغف
وهو طيـار حربـي     ) 1947العام  (فهو من مواليد كيبوتس جيفع      . يجسد زئيف راز الحلم اإلسرائيلي    

 الهجوم على المفاعل النووي في العـراق وحظـي          1981د في العام     قا 117وكقائد لسرب   . مشهور
وقد تسرح من خدمته في الجيش برتبـة        . بنوط رئيس األركان على إبدائه مستوى مهنية عالية وجرأة        

التابعة للصناعات الجوية، وتخصص بين أمور عدة في الحرب         " ألتا"عميد وهو يعمل حالياً مع شركة       
  .األلكترونية
في الشهور األخيرة، عبر االنترنت، نقاشاً تاريخياً، أيديولوجياً وسياسياً حول معنى الحياة            ويدير راز   
، أي، طريـق    "مالمسة ذيل الطريق الذي لم يسر فيـه       "وهو يقول إنه عبر ذلك يحاول       . في إسرائيل 

 من النخبة   ، يعيشون مثله في المراتب األعلى     "فيالق الفكر "وكثير من المشاركين، الذين يسميهم      . الفكر
ويلتقـون مـع مفكـرين آخـرين        . كما أن عددا منهم هم من رجال األدب واألكاديميـا         . اإلسرائيلية

  .ويتراسلون عبر البريد األلكتروني
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ويمكنهم " هآرتس"وأغلب هؤالء لم يعودوا شبانا، وهم علمانيون، ينتمون عموما لشريحة قراء صحيفة         
ولكن مع اقتـراب يـوم االسـتقالل        . إسرائيل أحسنت إليهم  أن يقولوا من نواحي كثيرة إن الحياة في         

هـل  .  عاماً من الفكر الـصهيوني     150الرابع والستين باتوا حائرين ويتساجلون، كما لو ليس خلفهم          
إسرائيل مجرد خيار واحد من خيارات كثيرة، أم أن مكان شعب إسرائيل في أرضه؟ ليـسوا كلهـم                  

  .متفائلين
المحرقة في نظري هي البرهان على فشل هويـة  . "يهوشع. ب. ها األديب أوقد بدأ النقاش بكلمات قال    

الفشل يتجلى ليس فقـط فـي       "وأضاف إن   ".  عام 2500الشتات لليهود، كما تبلورت طوال أكثر من        
كارثة المحرقة النازية، وإنما أيضاً في االندماج المكثف من جانب كثيرين من أبناء الشعب اليهـودي                

ومن بين أربعة إلى ستة ماليين عاشوا فـي نهايـة عهـد             . عاشوا بين ظهرانيها  داخل الشعوب التي    
إن قسماً من مشاكلنا في الشرق األوسط       . الهيكل الثاني، بقي مليون واحد في مطلع القرن الثامن عشر         

والشعب اليهودي بعد المحرقة النازية لم يعـد هـو          . ينبع من تخلف ديمغرافي ليس بوسعنا إصالحه      
فشل هوية الشتات حث أكثر مـن نـصف         .  صاحب القدرات التي كانت له قبل المحرقة       الشعب ذاته 

  ".الشعب على استبدال هويته هذه بهوية إقليمية سيادية
: والبروفيسورة أمريتوس حموتال بار يوسف، شاعرة ومترجمة وباحثة أدبية، وافقت علـى كالمـه             

لية عن المحرقة النازية؟ لقد حان الوقت الذي        لماذا محظور علينا أن نقول أننا نتحمل جزء من المسئو         "
علينا أن نتحمل   ". صنعوا لنا "و" فعلوا بنا "ينبغي فيه لنا أن نكف عن رواية تاريخنا بوصفه سلسلة مما            
  ".المسؤولية عن أفعالنا وعن إخفاقاتنا، حتى وإن كانت مخطوءة

لم يثبت بعد أن مـا      "ى يهوشع أنه    وكتبت ترد عل  . وتعذر على المؤرخة أنيتا شابيرا أن تضبط نفسها       
لو نجحت فيالق رومل فـي      "، مذكرة إياه بأنه     "عرقل النازيين وأعوانهم كان الهوية المزدوجة لليهود      

". الوصول إلى فلسطين، لتبين أنهم ما كانوا سيميزون بين يهود ذوي هوية إقليمية ويهـود الـشتات                
  .وكتب المؤرخ يهودا باور بالروحية نفسها

وتتفق بار  . مما هو في الواليات المتحدة    " أشد اكتماالً "هوشع أن الوجود اليهودي في إسرائيل       ويؤمن ي 
وال تتحقق  . دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي فيها الحياة والثقافة يهوديتان         "يوسف معه وتقول إن     

  ".يهود أغلبيةحياة يهودية طبيعية وال يتحقق تطور الثقافة اليهودية في دول ال يشكل فيها ال
ليس صدفة أنه في الثالثة آالف عام       "ويقرر تسفي كسا، الذي ينشر بين الحين واآلخر مواد فكرية أنه            

لم يحقق أي جيل يهودي ما حققناه من قوة اإلبداع الشاملة التي صنعناها هنا في جيلين أو ثالثة فـي                    
لشعر، في الغناء والموسيقى الشعبية،     المجتمع، في الجيش، في التكنولوجيا، في االدب، في الفن، في ا          

  ".في الثقافة وفي كل مقطع حياة وعمل
ويقرر ميـرون أن  . المعاً، ساخراً، متعالياً، ومزق الجميع إرباً إرباً : وحينها انضم دان ميرون للنقاش    

ال يعرف كيف يفكر بـشكل تـاريخي، أي أن يبنـي            ) تمييزاً له عن يهوشع األديب    (يهوشع المفكر   "
ثرثـرة  "وفي نظره فإن كالم كسا مجـرد        ". إنه يفكر ضد التاريخ   . مه على الواقعي والوجودي   مفاهي

هل النتاج االقتصادي، التنظيمي، العلمي، الفنـي والـسياسي الـذي           : "وقد تساءل . كما كتب " ببساطة
أنشأته خالل جيلين أو ثالثة، على أرض أميركا جالية يهودية مهاجرة، وهم أناس منجـرون بـدأوا                 

ياتهم كباعة متجولين وعمال في ورش مضنية، يقل حقاً وبشكل ال يمكن قياسه عن ذلك الذي أنـتج                  ح
  ".في إسرائيل بمساعدة اقتصادية وسياسية حيوية من أبناء تلك الجالية؟
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ألم يبلـغ كـورت فيـل، جـورج         : "لقد ذكرنا ميرون بمفكرين يهود، من كافكا إلى آينشتاين، وسأل         
نشتاين مصاف نعامي شيمر؟ وهل وودي ألن هو مقصع قمل مقارنة بيوسـف             غيرشفين وليونارد بر  

من ناحية تاريخية الطبيعة    . ، كما يقول ميرون   "الطبيعية"سيدار؟ إن إسرائيل العبرية لم تعد اليهود إلى         
  .اليهودية تتجلى بغياب السيادة، الثقافة اليهودية وبتعدد اللغات

. ى أم نرحل؟ عدد من المشاركين يوحون بانعدام راحة علماني      هل نبق : ويحوم فوق هذا النقاش السؤال    
ال ريب عندي في أن وجود الدولة اليهودية سيبقى بي          "إفران شيختر، التي شاركت في النقاش كتبت،        

وسواء بقيت  . أو من دوني، لسبب بسيط وهو أن السيرورة التي تحدث هنا تحولني إلى عنصر ثانوي              
وال أعتقد أنه ستنشأ هنا     . ستحكم هنا ال تمثلني وعلى ما يبدو أيضاً ال تريدني         أم ال، فإن األغلبية التي      

أنا أؤمن أنه ستكون هنا تكنولوجيا وتقدم ومبادرة وتفكير أصيل، ولكن كل ذلـك فـي                . دولة طالبان 
  ".إطار دولة شريعة بشكل من األشكال، وأنا ال أملك األدوات إلعداد أبنائي للعيش داخلها
  27/4/2012 ،هآرتس
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