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 9مشعل :قضية الالجئين نقطة قوة رغم مآسييا ..والذي أسر شاليط سيفعميا مرة أُخرى
الدوحة :أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أف دور الفصائؿ في قضية األسرىَ يكمف
في ٍ
حؿ وحيد ،والذي أسر شاليط سيفعميا مرة أُخرى ،حتى تحرير جميع األسرى والمعتقميف.
ونقمت مصادر اعالمية محمية عف مشعؿ قولو عمى ىامش ندوة "الالجئوف الفمسطينيوف في الوطف العربي..
الواقع واآلفاؽ" التي أقيمت في الدوحة يومي السبت واألحد الماضييف إف "الشعب الفمسطيني وممفاتو تمتمؾ
القوة الذاتية ،في حيف أف العدو يفتقد ىذه القوة ،وميمتنا نحف ىي تحريؾ ىذه القوة في االتجاه المناسب
سنغير ما بأنفسنا سيتغير الواقع".
ليذه القضية ،وعندما
ّ
وتطرؽ مشعؿ إلى الثورات في المنطقة ،فقاؿ" :نحف مع الشعوب في بحثيا عف الحرية واستقاللية القرار،
ّ
وخصوصاً أف شباب الربيع العربي يحمموف القضية الفمسطينية في عقوليـ وقموبيـ وضمائرىـ".

التاريخ :الخميس 1091/4/99

العدد1476 :

ص4

وبشأف قضية الالجئيف ،رأى مشعؿ أف الوطف العربي استضاؼ الالجئيف بشكؿ عاـ ،وشكر لو ذلؾ؛ لكنو
قاؿ نحف نقؼ عند إساءتيف واضحتيف ،ىما ما جرى مع الالجئيف الفمسطينييف في العراؽ وما جرى مف
تشريد ولالجئيف وتدمير لمنازليـ في مخيـ نير البارد.
وأضاؼ الشعب الفمسطيني متمسؾ بحؽ العودة ،ولكنو يريد العيش بكرامة ،وال نقبؿ أف يزايد أحد عمى
الفمسطيني في إص اررِه عمى العودة ورفضو لمتوطيف ،وال يمكف بالمنطؽ والعقؿ أف يجري إشغاؿ الالجئيف
بقوت يوميـ وبمقمة عيشيـ بحجة رفض التوطيف.
مقدسا،
وتابع مشعؿ إف الشعب الفمسطيني يعتبر حؽ العودة ،وبصرؼ النظر عف اآلراء المنفردة ،حقًا
ً
و"منطؽ التكتيؾ السياسي والواقعية المفرطة ىنا مرفوض جممةً وتفصيالً".
ومضى قائالً" :كؿ البشر تعود إلى بالدىا ،بؿ إف كؿ البشر تذىب سياحة إلى البالد التي تضـ تاريخاً
وتراثاً ميماً ،فكيؼ يمكف استثناء الفمسطيني مف العودة إلى فمسطيف وىي عمى ما ىي مف قداسة؟!
ط ألرض اُخرى «القدسية والبركة» وأرض الحضارات والديانات
ففمسطيف أعطاىا اهلل صفتيف لـ تُع َ
واألنبياء".
وشدد القيادي الفمسطيني عمى أف قضية الالجئيف ىي -رغـ مآسييا -نقطة قوة في القضية الفمسطينية،
مبديا استغرابو مف إصرار البعض عمى التعامؿ معيا كنقطة ضعؼ.
ً
وقاؿ إف حاجة الالجئيف ليست المشاركة في التفاوض ،بؿ المشكمة في التفاوض نفسو ،وحاجة الالجئيف
ىي المشاركة في النضاؿ والقرار الفمسطيني ،وليس التفاوض ،وال بد ىنا في الحديث عف المشاركة في
القتاؿ وفي القرار مف التأكيد عمى أف مكونات الشعب الفمسطيني ليست فقط غزة والضفة ،بؿ الشتات
وأراضي عاـ .84
مؤكدا أنو رغـ كؿ التعثرات الداخمية والخارجية ،فإف ما ُيمكف
وتطرؽ مشعؿ لمصالحة الفمسطينية،
ً
الفمسطيني في التعامؿ مع الحقوؽ الفمسطينية ىي (وحدتنا الداخمية)؛ ففمسطيف أكبر مف كؿ الفصائؿ.
وكالة سما االخبارية2012/2/11 ،
 1ىنية يستقبل وفداً بحرينياً وآخر ماليزياً :لمسنا دعماً لكسر الحصار الظالم
 ،وفديف منفصميف أحدىما مف مممكة البحريف
استقبؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ،األربعاء / /
مف جمعية اإلصالح وجمعية مناصرة فمسطيف البحرينية ،واآلخر مف ماليزيا مف مؤسسة "أماف فمسطيف".
وضـ الوفد البحريني عدداً مف قادة المجتمع المدني وطالب جامعة البحريف ،حيث عبر ىنية عف سعادتو
بمقاء الوفد ،مشيداً بالجيود التي بذليا الوفد لموصوؿ إلى غزة ودعـ ومساندة إخوانو في قطاع غزة
وفمسطيف.
وأشار إلى العالقات الوطيدة بيف البحريف وفمسطيف ودور الشعب البحريني في تعزيز صمود إخوانيـ في
فمسطيف ،الفتاً النظر إلى زيارتو لمممكة البحريف قبؿ أشير والتي استشعر فييا عظمة الشعب البحريني
والقيادة البحرينية وحبيـ لمشعب الفمسطيني ودعميـ لو.
وقاؿ ىنية" :لمسنا في البحريف اإلصرار عمى دعـ فمسطيف وكسر الحصار الظالـ" ،متطرقاً إلى المشاريع
البحرينية في غزة والتي مف بينيا برج سكني لمف تيدمت بيوتيـ.
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كما استقبؿ ىنية وفداً ماليزياً مف مؤسسة أماف فمسطيف ،حيث عبر عف سعادتو الغامرة بمقائو ،وأكد عمى أف
الزيارة تؤكد عمى الترابط بيف الشعوب اإلسالمية وأف القضية الفمسطينية ىي قضية إسالمية ،معرباً عف
تقديره العالي لمشعب الماليزي الذي دوما يزور فمسطيف ويتضامف معيا.
وقاؿ" :إف الدعـ الماليزي يصب في صالح كسر الحصار عف غزة ،ويعزز العالقة بيف الشعبيف الفمسطيني
والماليزي ،كما يشعرنا أننا لسنا وحيديف في مواجية االحتالؿ بؿ لنا عمؽ استراتيجي يمتد لماليزيا المسممة".
وجدد ىنية تمسؾ الشعب الفمسطيني بحقوقو وثوابتو التي ىي ممؾ لممسمميف ،وقاؿ" :سوؼ نبذؿ الغالي
والنفيس مف أجؿ القدس واألقصى".
فمسطين أون الين/ / ،
 3فياض يحث العرب عمى دعم قدرة السمطة الفمسطينية لبناء اقتصاد مقاوم
نقال عف مراسميا مف راـ اهلل ،نائؿ موسى أف رئيس الوزراء
نشرت الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
د .سالـ فياض ،استقبؿ في مكتبو في رئاسة الوزراء ظير أمس ،المتضامف الدنماركي أندرياس يانسوف،
الذي كاف قد تعرض العتداء مف قبؿ أحد ضباط جيش االحتالؿ اإلسرائيمي في منطقة العوجا باألغوار قبؿ
عدة أياـ.
دليؿ واضح عمى
عمى صعيد آخر ،قاؿ فياض إف االنخفاض المتصؿ في العجز الجاري منذ عاـ
التقدـ الذي أحرز في السياسة المعتمدة لخفض االعتماد عمى المساعدات الخارجية.
وقاؿ فياض لدى مشاركتو في جمسة استماع لوزير المالية نظميا االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة "أماف"
في مدينة راـ اهلل ،أمس" ،ىناؾ انخفاض متصؿ بالعجز الجاري لمسمطة الوطنية الفمسطينية باألرقاـ
المطمقة ،وأيضا كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي .فقد انخفض ىذا العجز مف  %مف الناتج المحمي
 ،وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما
 ،إلى  %في عاـ
اإلجمالي عمى أساس االلتزاـ ،في عاـ
يدؿ بالفعؿ عمى أف ىناؾ تقدماً".
وأضاؼ "أف انخفاض العجز باألرقاـ المطمقة ،عمى أساس نقدي ،يعكس تقدما اكبر بكثير باتجاه تخفيض
االعتماد عمى المساعدات الخارجية ،وفي نفس الوقت يعكس وضعا ماليا صعبا جراء تراجع في مستوى
المساعدات الواردة لمسمطة الوطنية".
وقاؿ فياض "ما نتحدث عنو ىو ضرورة تعزيز التحوؿ االقتصادي نحو اقتصاد مقاومة ،خاصة إزاء انسداد
األفؽ السياسي وطوؿ أمد ىذا الحاؿ ،في إطار يأتي توجينا إلى أشقائنا العرب".
مف راـ اهلل ،أف الرئيس فياض قاؿ في كممتو التي يوجييا كؿ أربعاء
وذكرت الحياة ،لندن/ / ،
عبر اإلذاعات المحمية الفمسطينية" :أحيا أبناء شعبنا أمس (الثالثاء) فعاليات يوـ األسير الفمسطيني الذي
أصبح عمى مدار سنوات االحتالؿ يوماً لمواجية سياستو القمعية ويوماً وطنياً وعالمياً لمناصرة اسري
الحرية ،ويأتي في وقت يواصؿ فيو المئات مف اسري الحرية اإلضراب عف الطعاـ احتجاجاً عمى الظروؼ
الالإنسانية التي تفرضيا إدارة السجوف اإلسرائيمية ضدىـ" .وأضاؼ" :أجدد لكـ التأكيد أنكـ لستـ وحدكـ...
فشعبكـ بأكممو يقؼ خمفكـ وخمؼ مطالبكـ العادلة والمشروعة مف اجؿ الحرية والكرامة .نعـ كمنا معكـ
نحمؿ راية العيد والوفاء".
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 4عريقات :خطوات كبيرة ستتحدد عمى ضوء الرد اإلسرائيمي عمى رسالة عباس
راـ اهلل  -محمد أبو خضير :وصؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كبير المفاوضيف الفمسطينييف
الدكتور صائب عريقات أجواء المقاء الذي جمعو ومدير المخابرات المواء ماجد فرج برئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس بالجيدة والعممية.
وقاؿ عريقات في تصريحات لػ"القدس" عقب المقاء" :إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي وعد بالرد خطيا عمى رسالة
الرئيس خالؿ أسبوعيف ،واف رد السمطة سيتحدد عمى ضوء الرد اإلسرائيمي الذي سيترتب عميو خطوات
كبيرة".
وأضاؼ" :نقمت والمواء ماجد فرج مدير المخابرات مف الرئيس محمود عباس أبو مازف رسالة خطية إلى
رئيس ا لوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الذي بدوره تسمـ الرسالة ووعد بالرد عمييا خالؿ أسبوعيف بإرساؿ
موفد برد خطي".
وأوضح عريقات" :إف المقاء داـ نحو ساعة وانو لـ يكف لقاء تفاوضيا بؿ ىدؼ إلى نقؿ رسالة" ،مشي ار إلى
"إف انشغاالت رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض منعتو مف حضور المقاء".
وأضاؼ" :إف الرسالة تؤكد أف ىناؾ التزامات عمى الجانبيف ،والبد مف التنفيذ وااللتزاـ بما نصت عميو
االتفاقيات وال يسمح ببقاء األوضاع عمى ما ىي عميو ،ونحف نأمؿ أف يمتزـ الجانب اإلسرائيمي بقياـ الدولة
ووقؼ االستيطاف بما يشمؿ القدس واإلفراج عف جميع المعتقميف واألسرى
الفمسطينية عمى حدود
الذي يصادؼ اليوـ يوميـ".
باإلفراج عف
وقاؿ عريقات انو "ذ ّكر نتنياىو باالتفاقيات الموقعة في اتفاؽ شرـ الشيخ عاـ
المعتقميف ،وكذلؾ االتفاؽ األخير بيف الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ اييود اولمرت
باإلفراج عف ألؼ معتقؿ في حاؿ تمت صفقة تباؿ األسرى بيف إسرائيؿ و"حماس" ،وكذلؾ ضرورة أف تراعي
إسرائيؿ االتفاقيات الدولية في التعامؿ مع المعتقميف في السجوف والمعتقالت اإلسرائيمية وتغيير معاممتيا
لألسرى والمعتقميف وفؽ القوانيف والمواثيؽ الدولية ووقؼ انتياكاتيا بحؽ األسرى".
وقاؿ عريقات" :إف نتنياىو استمع جيداً ،وقاؿ انو سيدرس الرسالة وسيقوـ بالرد عمييا خطياً وسيرسؿ بالرد
عبر مبعوثو الشخصي المحامي اسحاؽ مولخو إلى الرئيس محمود عباس أبو مازف".
وعف المغزى مف توجيو الرسالة ،قاؿ عريقات" :إنيا تأتي لتضع النقاط عمى الحروؼ لتحديد ماىية ىذه
العالقة" ،وأوضح أف "ىذه العالقة لف يسمح بحرفيا عف الحقيقة ،وىي أف السمطة وجدت لتنقؿ الشعب
الفمسطيني مف تحت االحتالؿ إلى الحرية واالستقالؿ".
ونفى عريقات أف يكوف ىناؾ حديث أو بحث لحؿ السمطة ،وقاؿ" :إف السمطة نتيجة لإلجراءات والممارسات
وتراكمات الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة أصبحت مف دوف صالحيات وال سمطة ،لذلؾ عمى الجانب
اإلسرائيمي النظر بجدية في االلتزامات المترتبة عميو إف أراد أف تكوف عممية تبادؿ الرسائؿ دافعة لعممية
السالـ".
وشدد عريقات عمى "إف ما بيف السمطة واسرائيؿ مجموعة التزامات يجب أف يتـ االلتزاـ بيا" ،معتب اًر أف
العبرة في التنفيذ وليس في األقواؿ والتصريحات اإلعالمية.
وقاؿ عريقات انو أرفؽ في الرسالة التي حمميا لنتنياىو نماذج لكافة المخالفات التي ارتكبتيا الحكومات
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اإلسرائيمية ،مؤكداً انو "بناء عمى الرد ،وما بعد الرد اإلسرائيمي عمى الرسالة سيتحدد الموقؼ الفمسطيني،
الف ذلؾ سيترتب عميو خطوات كبيرة في العديد مف المجاالت".
القدس ،القدس/ / ،
 5أحمد قريع :العقمية الفمسطينية تجريبية ..والحديث عن حل الدولتين أصبح رياضة فكرية
كفاح زبوف :وصؼ أحمد قريع (أبو عالء) عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس
المفاوضيف السابؽ في حوار مع "الشرؽ األوسط" ،العقمية الفمسطينية بالتجريبية ،وقاؿ إف اآللية التي جربيا
الفمسطينيوف لسنوات طويمة في المفاوضات فشمت ،داعيا إلى تغييرىا بإشراؾ أطراؼ عربية ودولية حوؿ
أىـ الممفات ،مثؿ القدس والالجئيف واألمف.
ويرى قريع ،الذي قاد أصعب وأىـ المفاوضات مع اإلسرائيمييف ،أف الحديث عف حؿ الدولتيف في ما توجو
إسرائيؿ لو ضربات قاتمة ،أصبح مجرد رياضة فكرية ،مؤكدا أىمية حؿ الدولة الواحدة وابقاءه خيا ار حيا.
ولـ ينتقد قريع مباشرة فكرة الرسالة لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،لكنو سخر منيا بطريقتو،
بقولو" :موقفنا وموقفو معروفاف" .وال يوافؽ قريع عمى مقترح حؿ السمطة ،واصفا ذلؾ كمف يطمؽ النار عمى
قدميو ،وال يوافؽ عمى فتح االتفاقات السابقة لمتفاوض ،قائال إف المطموب ىو االتفاؽ عمى حؿ دائـ وليس
تحسيف شروط المرحمة االنتقالية.
ِ
يخؼ قريع تراجع دور منظمة التحرير الذي قاؿ إنو بحاجة إلى تفعيؿ وعناية ورعاية ،غام از في قناة مف
ولـ
"ال يشاوروف" في القضايا المفصمية .ولالطالع عمى نص الحوار:

=http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&issueno=12196&article=673405&feature

الشرق األوسط ،لندن،

/ /

" 6القدس العربي" :تنسيق فمسطيني أمريكي بشأن تحرك القيادة الفمسطينية نحو األمم المتحدة
راـ اهلل  -وليد عوض :عممت "القدس العربي" مف مصادر فمسطينية مطمعة جدا األربعاء بأف ىناؾ تنسيقا
ما بيف القيادة الفمسطينية واإلدارة األمريكية بشأف خطة التحرؾ الفمسطيني القادمة نحو األمـ المتحدة إذا ما
كاف رد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو سمبيا عمى رسالة الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
وكاف نتنياىو تسمـ الثالثاء مف الدكتور صائب عريقات ورئيس المخابرات الفمسطينية المواء ماجد فرج رسالة
عباس التي طالب فييا إسرائيؿ بقبوؿ حؿ الدولتيف ووقؼ االستيطاف واعادة صالحيات السمطة.
وأوضحت المصادر األربعاء بأنو في حاؿ كاف رد نتنياىو سمبيا فاف القيادة الفمسطينية "ستنسؽ خطواتيا
القادمة مع اوباما لحيف إجراء االنتخابات الرئاسية األمريكية" نياية العاـ الجاري .وحسب المصادر فاف
تنسيؽ المواقؼ والخطوات الفمسطينية مع إدارة الرئيس األمريكي باراؾ اوباما جاء في ظؿ تعيد األخير
بالتحرؾ بشكؿ جاد إذا ما تـ إعادة انتخابو لفترة رئاسية ثانية لموصوؿ التفاؽ سالـ نيائي لمصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي.
القدس العربي ،لندن/ / ،
 7وزير العمل بغزة :خطة لحصر التسول بغزة ..رصد  864ألف دوالر وتشكيل لجنة حكومية
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غزة  -رامي رمانة  :أكد وزير العمؿ أحمد الكرد أف و ازرتو بصدد وضع خطة لمحد مف ظاىرة التوسؿ
وخاصة عند النساء كونيا تتنافى مع أخالؽ ومبادئ الديف اإلسالمي وأعراؼ المجتمع الفمسطيني .وأوضح
الكرد لػ "فمسطيف أوف اليف" أف الحكومة الفمسطينية اعتمدت موازنة مالية لمحد مف ىذه الظاىرة بقيمة "
ألؼ دوالر" وفقا لقرار مجمس الوزراء.
وذكر وزير العمؿ أنو سيتـ تشكيؿ لجنة مشتركة برئاسة و ازرة الداخمية وعضوية كؿ مف :و ازرة العمؿ
والشئوف االجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والمرأة واإلعالـ الحكومي التخاذ خطوات عممية واجرائية
لمحد مف ظاىرة التسوؿ بصفة عامة .ولفت الكرد إلى أنو سيتـ وضع برامج لحؿ ظاىرة النساء الممتينات
لمتسوؿ مف خالؿ معالجة أسبابيا.
فمسطين أون الين/ / ،
 8النائب عطون :إضراب األسرى معركة جديدة مع االحتالل
راـ اهلل :اعتبر النائب أحمد عطوف لػ"قدس برس" ،أف ما يقوـ بو األسرى الفمسطينيوف لدى االحتالؿ مف
إضراب عف الطعاـ "ىو إدارة معركة جديدة مع االحتالؿ ،وىذه المرة باألمعاء الخاوية" .وشدد عمى أف
"األسرى فرضوا قضيتيـ عمى الساحة الفمسطينية والدولية مف خالؿ مقاومتيـ لسياسات االحتالؿ بشكؿ آخر
مف أشكاؿ المقاومة حتى نيؿ الحرية" ،مؤكدا بأف "نواب المجمس التشريعي في سجوف االحتالؿ ،ىـ جزء
مف الحركة األسيرة وما يقع عمييـ يطاؿ النواب بشكؿ طبيعي ،وأنيـ ممتزموف بقرار الحركة األسيرة التي ىـ
جزء منيا.
قدس برس/ / ،
 9تحميل :لماذا تغيب فياض عن لقاء نتنياىو؟
تغيب رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض عف اجتماع تسميـ رسالة
راـ اهلل  -مف فاطمة أبو سبيتاف :اثار ّ
السمطة لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الميمة الماضية أسئمة حوؿ األسباب الحقيقية التي تقؼ
خمؼ ىذا الغياب.
ففي حيف ع از الدكتور صائب عريقات ،الذي سمـ الرسالة لنتنياىو يرافقو مدير المخابرات المواء ماجد فرج،
غياب فياض إلى ما وصفو بػ"انشغاالت" تزامنت مع االحتفاؿ بيوـ األسير ،فاف محمميف سياسييف يستبعدوف
ذلؾ ويشيروف إلى أسباب أخرى أكثر إقناعا جعمت رئيس الوزراء يتغيب عف المقاء الذي تـ ترتيبو واإلعالف
عف المكمفيف بو قبؿ أسبوعيف.
عوكل :ال صمة لفياض بالعممية التفاوضية
واعتبر المحمؿ السياسي طالؿ عوكؿ أف عريقات ،ال فياض ،ىو المفترض قيامو بيذه الميمة باعتباره
المسؤوؿ االوؿ عف ممؼ المفاوضات.
وأضاؼ عوكؿ" :إف الموضوع األساسي ىو َمف الشخص المناسب لتسميـ الرسالة ،وما مدى عالقتو
واتصالو بالمفاوضات ،وعريقات ىو المسؤوؿ األوؿ عف ممؼ المفاوضات وىو أرفع مستوى بعد الرئيس
محمود عباس في مف لو عالقة مستمرة ودائمة بو".
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وأضاؼ" :سالـ فياض ليس لو أية صمة بالمفاوضات وعممو األساسي في الحكومة إداري وليس سياسياً
وليذا السبب تـ استبعاده" ،وفي ما يتعمؽ بتبريرات التزامف مع يوـ األسير قاؿ" :أنا ال أتوقع أف يكوف ىذا
ىو السبب".
حبيب :اختيار فياض ليذه الميمة غير مبرر وليس مفيوما
أما المحمؿ ىاني حبيب فرأى أف "ليس مف مياـ رئيس الوزراء الدخوؿ في العممية السياسية التفاوضية مع
الجانب اإلسرائيمي ألف ىذا األمر مناقض لمنظمة التحرير الفمسطينية التي رسمت الخطط التفاوضية،
األولى أف يمثُؿ ىذا المقاء أحد أطراؼ المنظمة الذي يرأس الوفد التفاوضي".
وبالتالي كاف ْ
ووصؼ اختيار فياض ليذه الميمة بغير المبرر وال المفيوـ "فحينما تقوـ الحكومة اإلسرائيمية بتكميؼ اسحؽ
مولخو بيذه الميمة؛ فمف األجدر بحكومتنا أف ترسؿ نظيره المسؤوؿ األوؿ عف ممؼ المفاوضات وىو
د.صائب عريقات".
أبو زياد :فياض ليس مقتنعا أصال بجدوى المقاء
وأعرب المحامي زياد أبو زياد عف اعتقاده أف د.فياض لـ يكف في األصؿ مقتنعاً بجدوى ىذا المقاء ،واف
مف الواضح وجود خمؿ ما بيف الرئاسة ورئيس الوزراء ألف فياض لو برنامجو وتطمعاتو السياسية.
عما ُكمّؼ بو
وأضاؼ" :باعتقادي إف رئيس الوزراء لـ ُيسأؿ ولـ يوافؽ مف األصؿ ألنو ال يمكف أف ّ
يتغيب ّ
فيو يحترـ التزاماتو".
شاىين:أسباب سياسية وراء الغياب
وارجع الكاتب والمحمؿ السياسي خميؿ شاىيف تغيب د.فياض ألسباب سياسية ليا عالقة بمضموف الرسالة،
وتبادؿ األراضي في ما بينيا.
مذك ار باف فياض ليس مف مناصري القبوؿ بمبدأ الدولتيف عمى حدود
كما اعتبر أف فكرة تسميـ الرسالة لإلسرائيمييف ليست محبذة ألطراؼ فمسطينية عديدة ،فاألصؿ تسميـ الرسالة
لمواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي مثالً وليس لمجانب اإلسرائيمي بشكؿ مباشر.
وأضاؼ" :الدكتور فياض يدرؾ تماماً أف مف غير الالئؽ أف يحمؿ الرسالة رئيس الوزراء مف حيث
البروتوكوؿ ،وال أعتقد أنو كاف مف الممكف موافقتو عمى ذلؾ".
وتابع "أف رئيس الوزراء لـ يكف مشاركاً في العممية السياسية بخصوص الرسالة ومضمونيا فكيؼ يسمـ ما
لـ يكف بو شريكاً مف البداية؟".
القدس ،القدس/ / ،
 90مشير المصري" :إسرائيل" تدق األسافين بيننا وبين مصر إلبقاء الحصار عمى غزة
غزة -صالح النعامي :قاؿ مشير المصري ،القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات لػ«الشرؽ
األوسط» :إف اإلصرار اإلسرائيمي عمى توجيو االتيامات «الكاذبة» لحركة حماس بشأف العمؿ مف سيناء
تيدؼ إلى الضغط عمى المجتمع الدولي لمواصمة فرض الحصار ،مشددا عمى أف استراتيجية حركة حماس
تقوـ عمى قصر العمؿ المقاوـ ضد االحتالؿ عمى األرض الفمسطينية.
وشدد المصري عمى أف إسرائيؿ تعي أنيا غير قادرة عمى تقديـ أي أدلة عمى االتيامات التي تسوقيا ،وىي
تحاوؿ عبر حمالتيا الدعائية توتير العالقات بيف قطاع غزة ومصر ،مف أجؿ مواصمة منع إمداد القطاع
بمقومات الحياة ،وأضاؼ« :لقد أثبتنا بالتجربة العممية أف أرض المعركة التي نواجو عمييا االحتالؿ ىي
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أرض فمسطيف ،ولـ نحاوؿ نقميا إلى أي مكاف آخر» .واعتبر أف االتيامات اإلسرائيمية تندرج «في إطار
محاولة دؽ األسافيف بيف حركة حماس والحكومة وغزة مف جية والقيادة المصرية مف جية أخرى».
وأشار المصري إلى أف سمطات االحتالؿ تعيش حالة مف اليمع والفزع بسبب التحوالت التي يمثميا الربيع
العربي ،ال سيما أف صناع القرار في تؿ أبيب يدركوف أف ىذه التحوالت ستفضي إلى إنياء حالة القطيعة
التي فرضتيا األنظمة المستبدة بيف الشعب الفمسطيني والشعوب العربية ،مما جعميا تعكؼ عمى شف
الحمالت الدعائية المضممة ،موضحا أف إسرائيؿ باتت تدرؾ أف الشعوب العربية ونظـ الحكـ الجديدة في
العالـ العربي لف تسمح بتواصؿ حالة الحصار المفروض عمى غزة ،لذا فيي تسعى مف خالؿ فبركة
االتيامات إلى ممارسة الضغوط لمنع وقؼ الحصار ،وحذر مف أف اإلسرائيمييف يحاولوف خمط األوراؽ
وتشويو القيادة الجديدة التي يفترض أف تمسؾ زماـ األمور في القاىرة بعد االنتخابات الرئاسية ،وتقميص
ىامش المناورة المتاح أماميا في الساحة الدولية مف خالؿ تسميط األضواء عمى سيناء.
الشرق األوسط ،لندن2012/2/11 ،
 99عزت الرشق :أىالً بكم في القدس فاتحين وليس تحت حماية المحتمين الصياينة
الرشؽ زيارة مفتي مصر عمي جمعة لمقدس ،وأكد أف
انتقد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ّ
عزت ّ
تمؾ الزيارات ىي "تطبيع مرفوض مع العدو".
وقاؿ الرشؽ في تصريح حوؿ زيارة عدد مف الشخصيات العربية إلى القدس ":أىال بكـ فاتحيف ،وليس تحت
حماية المحتميف الصياينة".
وأضاؼ" :زيارات عدد مف المسؤوليف العرب لممسجد األقصى في ظؿ االحتالؿ الصييوني تطبيع مرفوض
مع العدو وخدمة مجانية لممحتميف" ،مبيناً أف ىذه الزيارات يرحب بيا االحتالؿ ،ويرفضيا الشعب الفمسطيني
في القدس المحتمة.
صفحة الرسمة لعزت الرشق عمى فيس بوك2012/2/11 ،
 91شمح :ىناء شمبي وخضر عدنان واألسرى المضربين عن الطعام دشنوا مرحم ًة "انتيى زمن اليزائم"
جنيف :قاؿ األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف رمضاف شمّح إف المحررْيف ىناء شمبي وخضر
عدناف واألسرى المضربيف عف الطعاـ دشنوا مرحمةً جديدة عنوانيا "انتيى زمف اليزائـ".
ٍ
كممة لو عبر الياتؼ لمتينئة باإلفراج عف األسير المحرر عدناف أف عدناف
وأضاؼ شمَح األربعاء خالؿ
وشمبي واألسرى المضربيف دشنوا مرحمة جديدة في تاريخ النضاؿ الفمسطيني كانت دشنتو المقاومة خالؿ
العقد الماضي بانتياء زمف اإلذالؿ واليزائـ" ،ألف شعار الشرفاء دوماً الموت وال المذلة ألف في موتنا حياة
فيو شيادة في سبيؿ اهلل".
وأشار إلى أف اإلفراج عف الشيخ عدناف حدث ىاـ في مسيرة نضالنا الفمسطيني ولكنو ما كاف ليتحقؽ لوال
فضؿ اهلل عز وجؿ ،ثـ عزيمة وارادة الشيخ وتعاطؼ وتضامف أبناء شعبنا العظيـ وكؿ الشرفاء واألحرار في
العالـ.
وكالة سما االخبارية2012/2/11 ،
 93امين سر المجمس الثوري لحركة فتح :جيات في حماس بغزة ال تريد دفع المصالحة لالمام
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بيت لحـ :أكد اميف مقبوؿ ،اميف سر المجمس الثوري لحركة فتح أف المصالحة الفمسطينية ما زالت متعثرة،
متيما جيات في حركة حماس بانيا وراء ذلؾ وال تريد دفع المصالحة الى االماـ.
وقاؿ مقبوؿ في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا" إف جيات في حماس بغزة ال تريد دفع المصالحة لالماـ،
فالمصالحة تعني التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ،وتعني تشكيؿ حكومة توافؽ ،وتعني ايضا اف
البعض سيفقد امتيازات وبعض سمطاتو ،وىو ما وقؼ حجر عثرة في وجو المصالحة".
وحوؿ وجود مبادرات جديدة لدفع المصالحة قاؿ مقبوؿ اف حركة فتح جاىزة الي مبادرة عربية او فمسطينية
نعوؿ عمى ىذه
مف شأنيا دفع المصالحة وانياء االنقساـ ،مؤكدا اف ىناؾ مبادرات كالمية ،ولـ نعد ّ
التصريحات او اي لقاءات اف لـ تكف معنية بانياء االنقساـ بشكؿ كامؿ.
وكالة معاً االخبارية2012/2/11 ،
 94فتح :ال يجوز لحماس وضع قرارىا في يد المنظومة الميددة لألمن القومي العربي
حمؿ المتحدث باسـ حركة 'فتح' أسامة القواسمي ،قيادة حماس المسؤولة الكاممة عف استمرار
راـ اهللّ :
االنقساـ وتعطيؿ اتفاؽ القاىرة واعالف الدوحة ،والمخاطر الناجمة عف وضعيا قرارىا في يد المنظومة
الميددة لألمف القومي العربي.
وقاؿ القواسمي في بياف صحفي صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة' :إف منع لجنة أالنتخابات ألمركزية مف
ألعمؿ في قطاع غزة اتي تنفيذا لخطة قيادة حماس في غزة لقطع الطريؽ عمى مبادرات حركتنا لممصالحة
واستعادة الوحدة الوطنية .
واضاؼ' :اف تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزىار التي جاء فييا اف' تنفيذ بنود
ألمصالحة بحاجة الى وقت طويؿ مف الزمف' يدلؿ بشكؿ واضح عمى أف المصالحة والوحدة الوطنية واعادة
رص الصؼ الفمسطيني الداخمي لـ يكف في يوـ مف األياـ عمى أجندة قيادات حماس بغزة ،واف التصريحات
التي نسمعيا منيـ حوؿ الوحدة ما ىي اال لالستيالؾ اإلعالمي ،ولمتغطية عمى نواياىـ الحقيقية بادامة
االستيالء بالقوة عمى قطاع غزة.
وقاؿ القواسمي' :نستيجف بيع حماس غزة مصالح شعبنا الفمسطيني ووحدتو الوطنية بحفنة مف أألمواؿ
أإليرانية ووضع المصالح العميا لشعبنا الفمسطيني في ميزاف الربح والخسارة والمساومة ،وايداع قرارىا في
المنظومة ا إليرانية التي يعي الجميع تيدياتيا لألمف ألقومي العربي ،والتي برزت بوضوح في زيارة الرئيس
اإليراني لمجزر العربية االماراتية ،متسائال حوؿ الموقؼ الحقيقي لحماس مف احتالؿ إيراف ألرض عربية
إماراتية؟.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/2/11 ،
 95مصدر لـ"قدس برس" :اختطاف المداوي في دمشق جرى ألسباب مالية ال عالقة لحماس بيا
غزة :نفى مصدر مسؤوؿ في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أي عالقة لمحركة باختطاؼ مصطفى
المداوي في دمشؽ قبؿ أياـ ،وأكد أف المداوي متورط في قضايا مالية وتجارية خاصة بو ،رتبت عميو نصؼ
مميوف دوالر كديوف مطموب منو تسديدىا ،وأنو جرى خطفو عمى ىذا األساس.
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وكشؼ المصدر ،الذي تحدث لػ "قدس برس" مف غزة ،وطمب االحتفاظ باسمو ،النقاب عف أف "حماس" ىي
التي سعت لدى المرجعيات السورية لمتابعة موضوع المداوي واإلفراج عنو ،وأف خشية خاطفيو مف المتابعة
األمنية ىي التي دفعتيـ لإلفراج عنو.
وأضاؼ" :عممية اختطاؼ المداوي مرتبطة بخالفات مالية وتجارية بينو وبيف أشخاص ال عالقة ليـ بحركة
"حماس" ،التي تعرضت النتقادات مف أناس آخريف أكثر مما يكتبو المداوي الذي يزعـ اختطافو عمى خمفية
نقده لمحركة ،ولو أف "حماس" أرادت الرد عميو لكفاىا أف تكشؼ ممفاتو التي فصؿ بسببيا مف الحركة ال
أكثر وال أقؿ .ولذلؾ ىذه السيناريوىات التي يتحدث عنيا المداوي وشقيقو في صحيفة الحياة المندنية ليس ليا
أي نصيب مف الحقيقة في شيء ،وىدفيا التغطية عمى األسباب الحقيقية الختطافو" ،عمى حد تعبير
المصدر.
قدس برس2012/2/11 ،
 96السياسة الكويتية :حماس حصمت عمى صواريخ أرض -جو ليبية من إيران
خاص :كشفت مصادر شديدة الخصوصية لػ"السياسة" ,أمس ,أف حركة "حماس" حصمت عمى صواريخ
أرض  -جو ليبية مف "الحرس الثوري" اإليراني.
وأضافت أف االنفجار الذي ىز منزؿ زىير القيسي أحد عناصر حركة "الجياد اإلسالمي" في قطاع غزة في
 48يناير الماضي ,نجـ عف انفجار أحد ىذه الصواريخ ,الذي أودى بحياة مواطف ليبي رافؽ شحنة
الصواريخ إلى قطاع غزة.
ولفتت إلى أف صواريخ أرض  -جو مف طراز ساـ ,كانت مف بيف األسمحة التي نيبت مف مخازف الجيش
الميبي عمى يد "الحرس الثوري" اإليراني ,ووصمت إلى "حماس" في القطاع.
وأوضحت أف "الحرس الثوري" الذي يعتبر المسؤوؿ األوؿ عف تزويد الحركات اإلسالمية الفمسطينية
باألسمحة والذخائر ,خاصة الصاروخية منيا ,استغؿ الوضع األمني المتدىور أثناء الثورة في ليبيا.
حيث ىرب ,كميات كبيرة مف األسمحة التي نيبت مف مخازف الجيش الميبي المنحؿ عف طريؽ السوداف
إلى جيات عدة ,تدعميا إيراف ,كانت أوليا "حماس" وحركة "الجياد" اإلسالمي في غزة ,وحركة التمرد
الحوثي في اليمف وحركات مسمحة أخرى في إفريقيا.
وأضافت أف أجيزة استخبارات غربية تابعت موضوع األسمحة منذ أف اشتدت حمى الثورة في ليبيا ,وبدأ
الجيش الميبي بالتفكؾ وتعرضت مخازنو لمنيب ,ليدفيف:
أوليما معرفة وجية ىذه األسمحة ,وثانييما وأىميما تعقير ىذه األسمحة وخاصة الصاروخية منيا ,لضماف
عدـ كفاءتيا وتقميص األضرار الناجمة عف استخداميا مف قبؿ منظمات تخريبية مثؿ تنظيـ "القاعدة" في
شماؿ أفريقيا.
السياسة ،الكويت2012/2/11 ،
 97لبنان" :فتح" تحيي الذكرى الـ  14الستشياد خميل الوزير "أبو جياد"
أحيت منظمة التحرير الفمسطينية وحركة "فتح" الذكرى  48الستشياد "ميندس االنتفاضة" خميؿ الوزير (ابو
جياد) الذي اغتالو الموساد االسرائيمي في تونس في  41نيساف  ،4844فأقامتا ميرجاناً في مخيـ شاتيال،
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حضره السفير الفمسطيني اشرؼ دبور ،اميف سر حركة فتح في لبناف فتحي ابو العردات ،السيد ىاني
فحص.
والقى أميف سر حركة فتح في بيروت سمير ابو عفش الغوش كممة فتحدث عف االنقساـ الفمسطيني وقاؿ:
أف قموبنا وعقولنا وايدينا مفتوحة لتحقيؽ الوحدة بيف شطري الوطف عمى قاعدة ما اتفؽ عميو في الدوحة واقر
في القاىرة باجماع االمناء العاميف لمثورة الفمسطينية .وطالب بالسماح لمجنة االنتخابات المركزية بفتح
مكتبيا في غزة النياء لوائح الشطب وبالتالي تشكيؿ الحكومة والتي عمى عاتقيا ميمتاف :اعادة اعمار غزة،
واجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبمدية.
المستقبل ،بيروت2012/2/11 ،
 98ليبرمان :كان عمى نتنياىو أن يمغي المقاء كمو في المحظة التي ألغى فييا فياض مشاركتو
قالت مصادر في ديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،لصحيفة «إسرائيؿ ىيوـ» إف تغيب فياض
وعبد ربػو عػف المقػاء لػـ يكػف صػدفة« ،فالقػادة الفمسػطينيوف يعرفػوف أنيػـ غيػر قػادريف عمػى التقػدـ فػي عمميػة
السالـ ولو خطوة واحدة ،فيتيربوف مف ىذه العممية ويرسموف إلى المقاءات موظفيف صغا ار بال صالحيات».
ووجو وزير الخارجيػة اإلسػرائيمية ،أفيغػدور ليبرمػاف ،انتقػادات لمقػاء ،وقػاؿ فػي بيػاف أصػدره مػف قبػرص ،التػي
يق ػػوـ بزي ػػارة رس ػػمية لي ػػا ،إف أب ػػو م ػػازف ،غي ػػر معن ػػي بالتق ػػدـ ف ػػي عممي ػػة س ػػالـ .وى ػػو يش ػػغؿ نفس ػػو ب ػػالحرب
الدبموماسية التي يشنيا عمى إسرائيؿ منػذ تشػكيؿ حكومػة نتنيػاىو ،فيسػتغؿ كػؿ المنػابر لميجػوـ عمػى إسػرائيؿ
والتشكيؾ في شرعيتيا.
وقاؿ ليبرماف ،بعد خروجو مف لقاء مع الرئيس القبرصي ،ديمتريس كرستوفياس ،الميمة قبؿ الماضية ،إنػو مػا
كػػاف عمػػى نتنيػػاىو أف يسػػتقبؿ وفػػدا فمسػػطينيا بيػػذا المسػػتوى « ،كػػاف عمػػى نتنيػػاىو أف يمغػػي المقػػاء كمػػو ،فػػي
المحظة التي ألغى فييا فياض مشاركتو ».
ورفض مكتب نتنياىو ىذه االتيامػات وقػاؿ إف «رئػيس الػوزراء معنػي بالتقػدـ عمػى طريػؽ السػالـ وال يريػد أف
يترؾ حجة لمفمسطينييف» .وقاؿ مقرب مف نتنياىو فػي حػزب الميكػود ،إف «نتنيػاىو يتصػرؼ بصػبر وأنػاة مػع
الػرئيس عبػػاس .وال يتػػأثر مػػف مشػػروعو فػػي األمػػـ المتحػػدة .ففػػي سػػبتمبر المقبػػؿ سػػيجد سػػدا منيعػػا أيضػػا فػػي
األمـ المتحدة ضد توجيو األحادي الجانب.
الشرق األوسط ،لندن1091/4/99 ،
 99أصوات في "إسرائيل" تدعو نتنياىو لعدم الرد عمى رسالة عباس
تػػؿ أبيػػب  -لنػػدف :شػػككت مصػػادر إس ػرائيمية ،أمػػس ،فػػي أف يكتػػب رئػػيس الػػوزراء ،بنيػػاميف نتنيػػاىو ،رسػػالة
جوابية إلى الرئيس الفمسطيني ،محمػود عبػاس (أبػو مػازف) ،حػوؿ مسػيرة المفاوضػات .وقالػت إف نتنيػاىو بػدأ
يشػعر أف عبػػاس وجػػو الرسػالة فػػي إطػػار مشػػروعو االسػتراتيجي إلقامػػة الدولػػة الفمسػطينية رغػػـ أنػػؼ إسػرائيؿ،
وأف ما يريده مف الرسالة ىو اإليقاع بنتنياىو.
وقالت ىذه المصادر إف الرئيس عباس لـ يكتب رسالة بريئة حوؿ مسيرة المفاوضات واستنتاجاتو منيػا ،إنمػا
قصػد أف يكتػب أمػػو ار تبػدو فػي باطنيػػا إيجابيػة ،كػػي يبػدي تمسػكا بعمميػػة السػالـ وبإقامػة دولػػة فمسػطينية إلػػى
جانب إسرائيؿ ،ويتكمـ بشكؿ حازـ وصارـ ضد الكفاح المسمح والعنػؼ واإلرىػاب« ،فيػو عمميػا يخاطػب دوؿ
العالـ ،وتحديدا الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة ،ألنػو ينػوي التوجػو إلػى المؤسسػة الدوليػة فػي سػبتمبر (أيمػوؿ)
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المقبػػؿ ،طالبػػا االعتػراؼ بفمسػػطيف دولػػة عمػػى حػػدود  ،9147بمػػا فػػي ذلػػؾ القػػدس (الشػرقية) .وىػػو يعػػرؼ أف
نتنيػػاىو لػػف يػػرد عميػػو باإليجػػاب ،فيسػػتغؿ رسػػالة نتنيػػاىو كحجػػة يتػػذرع بيػػا إلغػػالؽ البػػاب أمػػاـ المفاوضػػات
نيائيا ،والقوؿ إنو لـ يعد مف مفر سوى المجوء إلى األمـ المتحدة».
الشرق األوسط ،لندن1091/4/99 ،
 10أيالون لـ "الراي"" :إسرائيل" يجب أن تبقى بعيدة عن أي عمل عسكري دولي ضد سوريا
القدس  -محمد أبو خضير  -زكي أبو الحالوة :صرح نائب وزير الخارجيػة اإلسػرائيمي دانػي ايػالوف ،امػس،
بإف «الخيار العسكري ازاء سورية منوط بالمجتمع الدولي لوقؼ أعماؿ القتؿ الجارية» في ىػذا البمػد ،مضػيفا
اف اسرائيؿ يجب اف ت بقى بعيدة عف أي عمؿ عسكري مف ىذا النوع.
وقاؿ لػ «الراي» ،عمى ىامش مؤتمر صحافي خػاص بممثمػي الصػحافة العربيػة واألجنبيػة فػي القػدس الغربيػة
انػػو «فػػي ح ػاؿ فشػػمت خطػػة الموفػػد االممػػي والعربػػي كػػوفي أنػػاف فػػي سػػورية ،فػػاف الخيػػار العسػػكري منػػوط
بػػالمجتمع الػػدولي وعمػػى اس ػرائيؿ أال تتػػدخؿ فػػي ذلػػؾ ،بػػؿ عمػػى المجتمػػع الػػدولي وقياداتػػو واف يكون ػوا واعػػيف
ومدركيف لوقؼ أعماؿ القتؿ الجارية ىناؾ».
وحػػذر مػػف اسػػتمرار المجػػازر بحػػؽ الشػػعب السػػوري ،داعي ػاً الػرئيس بشػػار االسػػد الػػى «وقػػؼ قتػػؿ المػػدنييف»،
مشي اًر الى اف «إسرائيؿ قمقة مف تدىور الوضع االنساني في سورية وما قد ينجـ نتيجة ذلؾ او يػنعكس عمػى
الوضع والحدود اإلسرائيمية السورية».
وكشػػؼ اف «ىنػػاؾ مشػػاورات خػػالؿ االشػػير الماضػػية بخصػػوص الربيػػع العربػػي بػػاف اس ػرائيؿ تن ػتيج نظامػػا
ديكتاتوريا واسرائيؿ تود اف ترى شعوب الشرؽ االوسط يمارسوف حقوقيـ واف يصنعوا مستقبميـ بطريقة فعالػة
بعيػػدة عػػف العنػػؼ واي مسػػاعدة يمكػػف لممجتمػػع الػػدولي اف يقػػدميا ينبغػػي الترحيػػب بيػػا ،وامػػؿ اف نكػػوف فػػي
وضػع يمكػف تقػػديـ المسػاعدة االقتصػادية او المؤسسػػاتية ولكػف ال نريػػد اف نظيػر اننػا نسػػتغؿ الوضػع لصػػالح
اسرائيؿ».
وفػػي الشػػأف الفمسػػطيني ،دعػػا ايػػالوف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس الػػى «عػػدـ اضػػاعة الفػػرص».
وقػاؿ اف «الحكومػة اإلسػرائيمية لػػف توقػؼ االسػتيطاف ومسػتعدة لممفاوضػػات مػف دوف شػروط مسػبقة واف كػػاف
ىناؾ مطالب فمسطينية يجب بحث كؿ شيء عمى طاولة المفاوضات».
الراي ،الكويت1091/4/99 ،
 19محكمة إسرائيمية تبدأ مداوالت محاكمة النائب محمد بركة في الكنيست
الناصرة  -برىوـ جرايسي :بدأت محكمة إسرائيمية أمس مداوالت محاكمة النائب العربػي فػي الكنيسػت محمػد
بركػػة فػػي قضػػيتيف مػػف اصػػؿ أربػػع تيػػـ ،وبعػػد أف شػػطبت المحكمػػة قبػػؿ عػػدة أشػػير تيمتػػيف ،والتيمتػػاف التػػي
يجػػري التػػداوؿ بيمػػا األولػػى تعػػود إلػػى م ػزاعـ جػػيش االحػػتالؿ ونيابتػػو بػػأف النائػػب بركػػة منػػع اعتقػػاؿ شػػاب
فمسػػطيني خػػالؿ إحػػدى مظػػاىرات قريػػة بمعػػيف فػػي شػػير أيػػار (مػػايو) العػػاـ  ،1002والثانيػػة" ،اعتػػداؤه" عمػػى
عنصػر مػف اليمػيف االسػرائيمي المتطػرؼ ،جػاء ليعتػدي عمػػى مشػاركيف فػي مظػاىرة ضػػد الحػرب عمػى لبنػػاف،
في تموز (يوليو) العاـ  .1004ولكف نقطة التحوؿ األكبر في الجمسة كانػت حينمػا طمبػت النيابػة استحضػار
عػػدد مػػف الشػػيود فػػي تيمتػػيف كانػػت المحكمػػة قػػد شػػطبتيما مػػف قبػػؿ ،واعتػػرؼ ممثػػؿ النيابػػة بكػػؿ وضػػوح أف
اليدؼ ىو اختالؽ انطباع ضد النائب بركة .وىنا ،قدـ المحامياف جباريف وكوىيف مداخمة مطولة ،أثبتا فييا
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أف طمػػب النيابػػة يػػنقض اوال مػػع قػرار المحكمػػة والقاضػػي ذاتػػو بشػػطب ىػػاتيف التيمتػػيف ،وأف الطمػػب يتعػػارض
ايضػػا مػػع الحصػػانة البرلمانيػػة ،الت ػػي كانػػت عنص ػ ار اساسػػيا فػػي قػػرار المحكمػػة شػػطب التيمتػػيف ،وقػػد قب ػػؿ
القاضي بئيري بطمب الدفاع وأمر بمنع االستماع إلى الشيود.
الغد ،عمان1091/4/99 ،
 11الجيش اإلسرائيمي :وكالء حماس الذين ترعاىم إيران ىم المسؤولون عن ىجمات إيالت
غػزة  -صػػالح النعػػامي :ذكػػرت مصػػادر عسػػكرية إسػرائيمية أف ىيئػػة أركػػاف الجػػيش اإلس ػرائيمي أمػػرت بوضػػع
عدة خيارات وتدابير قصيرة األجػؿ لمواجيػة اليجمػات الصػاروخية المنطمقػة مػف منطقػة سػيناء باتجػاه جنػوب
إسرائيؿ ومف أجؿ حماية ميناء إيالت الجنوبي.
ونقمت اإلذاعػة اإلسػرائيمية عػف المصػادر قوليػا :إف االعتقػاد السػائد فػي تػؿ أبيػب أف« :وكػالء حمػاس الػذيف
ترعاىـ إيراف ىـ المسؤولوف عف شف اليجمػات عمػى إيػالت مػف شػبو جزيػرة سػيناء فػي محاولػة لمقضػاء عمػى
معاى ػػدة الس ػػالـ اإلسػ ػرائيمية  -المصػ ػرية» .وأش ػػارت إل ػػى أف قي ػػادة الجبي ػػة الداخمي ػػة ف ػػي الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي
وضعت مجموعة مف الخيارات لتحسيف الدفاع عف إيالت التي تحوي  00000شخص.
وذكػرت المصػػادر أف التوصػػيات شػممت نشػػر شػػبكة إنػػذار مبكػر لمتحػػذير مػػف إطػالؽ الصػواريخ فػػي المدينػػة،
فضال عف نصب نظاـ القبة الحديدية ونظاـ دفاع صاروخي.
الشرق األوسط ،لندن1091/4/99 ،
 13تقرير إسرائيمي يحذر من شبكة عالمية تسعى لنزع شرعية الدولة العبرية
الناص ػرة زىيػػر أنػػدراوس :حػػذر تقريػػر إس ػرائيمي مػػف أف شػػبكة عالميػػة تضػػـ نشػػطاء أف ػرادا ومنظمػػات حقػػوؽ
إنساف في أنحاء العالـ يشكموف شبكة عالمية تسػعى إلػى نػزع شػرعية إسػرائيؿ واعتبػر التقريػر أف ىػذه الشػبكة
تشكؿ تيديدا إستراتيجيا عمى إسرائيؿ.
وأشار التقرير الذي أعده معيد ريئوت ،الذي يعمؿ عمى منح المشػورة فػي مجػاالت األمػف القػومي واالقتصػاد
لمحكوم ػػة اإلسػ ػرائيمية ،إل ػػى أف التظ ػػاىرات ض ػػد إسػ ػرائيؿ ف ػػي الجامع ػػات ومباري ػػات كػ ػرة المض ػػرب وحم ػػالت
إعالمي ػػة لمقاطع ػػة المنتج ػػات اإلسػ ػرائيمية ف ػػي أوروب ػػا إض ػػافة إل ػػى تق ػػديـ ال ػػدعاوى لمح ػػاكـ أوروبي ػػة المطالب ػػة
بإصػػدار مػػذكرات اعتقػػاؿ ضػػد مسػػؤوليف إس ػرائيمييف.أعادت طػػرح عزلػػة إسػػرائيؿ الدوليػػة بسػػبب الجمػػود فػػي
العممية السياسية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف وتصاعد السعي لنزع شرعية إسرائيؿ في العالـ.
ودعا التقرير ،الذي تـ توزيعو عمى الوزراء اإلسرائيمييف ،إلى وجوب استعداد الحكومة لمواجية المسػعى لنػزع
الشرعية عف إسرائيؿ مثمما تتـ مواجية تيديد إستراتيجي.
وأشار التقرير إلى أف الدبموماسييف اإلسرائيمييف في العالـ ىـ الذيف ينبغي أف يواجيوا نشػاطات نػزع الشػرعية
عف إسرائيؿ.
وقالػػت صػػحيفة 'يػػديعوت أحرنػػوت' العبريػػة ،إف مسػػألة نػػزع الشػػرعية عػػف إس ػرائيؿ تتفػػاقـ بسػػبب افتقارىػػا إلػػى
خطة ممموسة لمواجية جيؿ جديد مف المواقؼ المعادية في أوساط الجالية الييودية األمريكية وفي الجامعات
وبين ػػت الص ػػحيفة بالنس ػػبة لمجالي ػػة الييودي ػػة األمريكي ػػة أف خيب ػػة أممي ػػـ كبيػ ػرة نح ػػو سياس ػػات دول ػػة إسػ ػرائيؿ،
واس ػرائيؿ لػػف تفػػوز بيػػذه المعركػػة مػػف خػػالؿ قػػدراتيا العسػػكرية المتفوقػػة ،بػػؿ عمػػى العكػػس ،سػػيتـ تحقيػػؽ ىػػذا
النصر عبر وسائؿ اإلعالـ ،وفي الجامعات.
التاريخ :الخميس 1091/4/99

العدد1476 :

ص 96

القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 14أكثر من  95ألف إسرائيمي يوقعون عمى عريضة تأييد لمضابط الذي اعتدى عمى المتضامن الدنمركي
الناص ػرة  -زىيػػر أنػػدراوس :يواصػػؿ اإلعػػالـ العبػػري فػػي إس ػرائيؿ عمػػى مختمػػؼ مشػػاربو المحػػاوالت المكثفػػة
لتبرير االعتػداء الػذي قػاـ بػو ضػابط مػف جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي عمػى أحػد المتضػامنيف الػدانماركييف فػي
غػػور األردف .حيػػث ُكشػػؼ النقػػاب أمػػس األربعػػاء ،عػػف أف أكثػػر مػػف  92ألػػؼ إس ػرائيمي قػػاموا بػػالتوقيع عمػػى
عػرائض تأييػػد لمضػػابط شػػالوـ آيزنيػػر ،الػػذي قػػاـ باالعتػػداء قبػػؿ يػػوميف عمػػى متضػػامف دنمػػاركي وضػربو أمػػاـ
وسائؿ اإلعالـ بعقب بندقيتو .وطالب ىؤالء الجميور اإلسرائيمي االنضماـ لمعريضة بغية الوصوؿ إلى أكثر
مػػف مئػػة ألػػؼ توقيػػع ،لمحيمولػػة دوف فصػػؿ الضػػابط المعتػػدي مػػف صػػفوؼ الجػػيش اإلس ػرائيمي .وكتػػب أحػػد
الناشػػطيف عمػػى صػػفحتو عفػػي موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبوؾ :فمينفجػػر جمي ػع اليسػػارييف ،نحػػف نؤيػػد
آيزنير .في غضوف ذلؾ أعمف رئيس ىيئة األركاف العامة لجيش االحتالؿ اإلسػرائيمي ،الجنػراؿ بنػي غػاتنيس
أنو سيرجئ ق ارره بشأف آيزنير إلى حيف انتياء التحقيؽ العسكري في مالبسات القضية ،فيما دعا وزير األمف
إييود باراؾ إلى ضماف حؽ آيزنير بعرض موقفو ،مردفا أنو يعارض مبدئيا سموؾ الضابط المذكور ،ومدعيا
أنو سموكو ال يمثؿ قيـ جنود جيش االحتالؿ.
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية ،بينيػا 'معػاريؼ' و'يػديعوت أحرونػوت' أف العشػرات مػف جنػود االحػتالؿ وجيػوا
رسالة لرئيس األركػاف العامػة لمجػيش اإلسػرائيمي مطػالبيف بأخػذ السػيرة العسػكرية آليزنيػر فػي الحسػباف ،وعػدـ
إخراجو مف الجيش ،بينما نقؿ موقع (معاريؼ) عف الضابط آيزنير قولو إف االعتداء الذي قاـ بتنفيذه لـ يكف
أخالقيا ،عمى حد تعبيره.
خمال
ً
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 15خالف إسرائيمي حول حصة الدولة من عائدات استخراج النفط والغاز
يحتد ـ الصراع في إسرائيؿ بيف شركات التنقيب عف الغاز والحكومة اإلسػرائيمية وفػي اتجاىػات مختمفػة .وفػي
البداية تركز الخالؼ حوؿ حصة الدولة مف عائدات استخراج النفط والغػاز ،وىػو الخػالؼ الػذي تصػاعد مػع
توصػػيات لجنػػة شيشنسػػكي .وفػػي حينػػو أوصػػت المجنػػة بعػػدـ قبػػوؿ االتفاقػػات األوليػػة التػػي أبرمتيػػا الدولػػة مػػع
شػػركات التنقيػػب واعتم ػػاد حصػػة أعم ػػى .ولكػػف س ػػرعاف مػػا ع ػػاد الخػػالؼ ليب ػػرز لػػيس فق ػػط حػػوؿ الحص ػػص
والضرائب وانما أيضا حوؿ أسعار شراء الغاز محمياً والكميات المسموح لمشركات تصديرىا لمخارج.
وفػػي ىػػذه األثنػػاء تت ازيػػد المخػػاوؼ فػػي إسػرائيؿ مػػف أف تكنولوجيػػا جديػػدة متبعػػة فػػي أميركػػا والصػػيف يمكػػف أف
تقمػص سػعر الغػاز الطبيعػي إلػى أقػؿ مسػتوى .وتعتبػر الوقػود النفطػي أو الغػازي العنصػر المركػزي فػي تكمفػػة
انتاج الكيرباء وىو يصؿ إلى حوالي  20في المئة .ولذلؾ فإف البحػث عػف الغػاز وانتاجػو يتعػاظـ فػي أرجػاء
العالـ .ولكف الغاز خالفاً لمنفط ال يخضع لتسػعيرة دوليػة فيػو يبػاع فػي السػوؽ العالميػة بسػعر يتػراوح مػا بػيف
أقؿ مف دوالر في السعودية إلى  94دوال اًر في الياباف وكوريا لموحدة الح اررية الواحدة (.)mmbtu
ويشير الخبراء إلى أف تكنولوجيا بسيطة نسبياً جعمت الواليػات المتحػدة قػوة عظمػى عالميػة فػي مجػاؿ الغػاز،
وأف ىذه التكنولوجيا خفضت سعر الغاز ىناؾ منذ العاـ  1002بحوالي  10فػي المئػة .واذا مػا انتشػرت ىػذه
التكنولوجيا في العالـ فإنيا قد تقضي عمى أحالـ إسرائيؿ بكسب المميارات مف تصدير الغاز.
السفير ،بيروت1091/4/99 ،
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 16أزمة عالقات ىندية ـ إسرائيمية بسبب رشاوى إسرائيمية لمسؤولين ىنود في بيع األسمحة
تؿ أبيب :أفادت مصادر في الخارجية اإلسرائيمية بأف أزمة حادة نشبت في مطمع األسبوع الحػالي بػيف الينػد
واسرائيؿ ،وذلؾ عمى خمفية دفع رشػى مػف مسػؤوليف إسػرائيمييف إلػى مػوظفيف ومسػؤوليف ىنػود فػي مجػاؿ بيػع
األس ػػمحة .وقال ػػت ى ػػذه المص ػػادر ،إف الحكوم ػػة اليندي ػػة احتج ػػزت مبمغ ػػا بقيم ػػة  70ممي ػػوف دوالر ،مخصص ػػا
لشركة الصػناعات العسػكرية التابعػة لمجػيش اإلسػرائيمي ،كتعبيػر عػف ىػذه األزمػة .وقػررت فػرض حظػر عمػى
ىذه الشركة طيمة  90سنوات مقبمة.
ورأت إسرائيؿ في ىذا األمر تدىو ار خطيرا .وقاؿ مسػؤوؿ إسػرائيمي سػئؿ عػف الموضػوع ،أمػس ،إنػو يعتقػد أف
وراء ىػػذه األزمػػة قصػػة أخػػرى ،تتعمػػؽ برؤيػػة الينػػد تطػػور مصػػالحيا مػػع إي ػراف وتفضػػيميا إحػػداث أزمػػة مػػع
إسرائيؿ لكي تكسب المزيد مف الصفقات مع طيراف.
الشرق األوسط ،لندن1091/4/99 ،
 17القيادة اإلسرائيمية تدرس ضرب مركز قيادة النووي اإليراني
القدس :في ظؿ تنامي الحػديث عػف قػرب توجيػو ضػربة إسػرائيمية إلػى البرنػامج النػووي اإلي ارنػي ،قػاؿ مصػدر
مطمع لػ”الجريدة” إف القيادة اإلسرائيمية تجري مشاورات أمنية عمى أعمى المستويات بشكؿ متواصؿ في الفترة
األخيرة ،نظ اًر ألنيا تعتبر الفترة الحالية حرجة جداً في ما يتعمؽ بيذا البرنامج.
وأشػػار المصػػدر إلػػى أف تػػؿ أبيػػب تسػػعى إلػػى الضػػغط فػػي اتجػػاه ضػػرب المنشػػآت النوويػػة اإليرانيػػة أو عرقمػػة
عمميا بكؿ ثمف ،الفتاً إلى أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ،ووزير الدفاع إييود باراؾ ال يثقاف
بأف الرئيس األميركي باراؾ أوبامػا سػيعالج المسػألة بمػا يػتالءـ واألىػداؼ اإلسػ ارئيمية ،بػؿ بمػا يػتالءـ وحممتػو
االنتخابية .وحسب المصدر يعتقد نتنياىو وبػاراؾ أنػو حتػى ،واف فػاز أوبامػا بفتػرة رئاسػية ثانيػة فيػو لػف يقػوـ
بأي عمؿ لمواجية “النووي اإليراني”.
ولف ػػت مص ػػدر مق ػ ّػرب م ػػف نتني ػػاىو إل ػػى أف األخي ػػر ي ػػدرس اآلف ش ػ ّػف عممي ػػة عس ػػكرية إسػ ػرائيمية مح ػػددة ،ال
تسػػتيدؼ المنشػػآت النوويػػة كميػػا ،بػػؿ تكتفػػي بضػػرب مركػػز قيػػادة عمميػػات البرنػػامج النػػووي فػػي إيػراف ،ومركػػز
قيادة الحرس الثوري ،وتعطيؿ عمؿ المراكز القيادية تقنياً ،لعرقمة البرنامج العسكري.
وتابع المصدر نفسو أف “مركز عصب المشػروع النػووي اإلي ارنػي معػروؼ لألجيػزة االسػتخباراتية اإلسػرائيمية،
رغـ محاوالت إيراف إخفاءه” ،وأنػو “مػف الممكػف أف تقػوـ جيػة مػا بضػربو كػي تعرقػؿ المشػروع سػنوات طويمػة
وربما إللغائو كمياً” عمى حد تعبيره.
الجريدة ،الكويت1091/4/99 ،
 18تحذيرات من عدم جاىزية الجبية الداخمية اإلسرائيمية لمحرب
الناصػ ػرة  -زىي ػػر أن ػػدراوس :اتي ػػـ رئػ ػيس لجن ػػة تحض ػػيرات الجبي ػػة الداخمي ػػة ف ػػي الكنيس ػػت اإلسػ ػرائيمي زئي ػػؼ
بيميسػػكي ،أحػػد المسػػؤوليف عػػف شػػؤوف الجبيػػة الداخميػػة لمحكومػػة اإلس ػرائيمية بالتجاىػػؿ المتعمػػد لقػػدرة الدولػػة
العبرّية في التعامؿ مع حالة الحرب ،وذلؾ في الوقت الذي تتصػاعد فيػو التػوترات حػوؿ مواجيػة محتممػة مػع
إيراف.
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وقاؿ زئيؼ بيميسكي إف ىناؾ نقصا كبي ار في أقنعة الغاز الجػاىزة لالسػتخداـ فػي حػاؿ وقػوع حػرب ،موضػحا
أف  40بالمئة فقػط مػف اإلسػرائيمييف اي  4.2إلػى  2ماليػيف شػخص ،لػدييـ أقنعػة غػاز .وأضػاؼ ،كمػا قالػت
صحيفة 'يسرائيؿ ىيػوـ' ّإنػو يجػب أف نكػوف حاضػريف فػي اي لحظػة ألي سػيناريو محتمػؿ ،واليػوـ نحػف غيػر
مستعديف تماما .ورأى بيميسكي ،وىو مف حزب (كاديما) ،مف أنو في حاؿ لـ يتـ التدخؿ لحؿ ىػذه المعضػمة
فإف إسرائيؿ ستواجو وضعا يشبو حرب الغفراف عاـ .9170
وأوضح القائموف عمى تجييز الجبية الداخمية أف السبب في عدـ الجيوزية ىو النقص في التمويؿ ،إذ ىناؾ
حاجػػة ل ػ 100مميػػوف شػػيكؿ سػػنوياً لتجييػػز األمكنػػة اآلمنػػة ،فيمػػا تصػػؿ الميزانيػػة الخاصػػة فػػي سػػمطة الطػوارئ
الوطنية إلى  94مميوف شيكؿ ،منيا  91مميوف شيكؿ كرواتػب لممػوظفيف ،وبػاقي الميزانيػة مخصصػة إلجػراء
تمريف طوارئ والمحافظة عمى جيوزية الجبية الداخمية لحاالت الطوارئ.
وقاؿ رئيس سمطة الطوارئ ،تسيكي راـ ،إف في كؿ و ازرة شخصا واحػدا مسػؤوال عػف الجبيػة الداخميػة ،وغالبػاً
ليست لديو المعرفة والدراية الكافية حوؿ الموضوع ،موضحاً أف جيوزية الو ازرات لحػاالت الطػوارئ تتػراوح مػا
بػيف متدنيػة إلػػى متوسػطة .أمػػا بخصػوص السػػمطات المحميػة ،قػاؿ راـ إف  40فػػي المئػة مػػف السػمطات ليسػػت
لػػدييا غػػرؼ إدارة ط ػوارئ ،فيمػػا  20فػػي المئػػة مػػف تمػػؾ السػػمطات ال تممػػؾ حتػػى قسػػما لمط ػوارئ .وقػػاؿ قائػػد
الجبيػػة الداخميػػة إنػػو يػػدرؾ ىػػذه المشػػاكؿ الجديػػة وع ازىػػا إلػػى الػػنقص فػػي التمويػػؿ ،لكنػػو أضػػاؼ أف صػػفارات
اإلنذار منتشرة فػي  10فػي المئػة مػف المنػاطؽ ،وأف العمػؿ يجػري عمػى تقسػيـ إسػرائيؿ إلػى  010منطقػة فػي
حاالت الطوارئ.
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 19الجيش االسرائيمي يعزل الضابط إيزنر من منصبو لضربو محتجا دنمركيا مؤيدا لمفمسطينيين
القدس  -إعداد أشرؼ راضي لمنشرة العربية  -تحريػر دينػا عفيفػي :قػاؿ الجػيش االسػرائيمي يػوـ االربعػاء انػو
عػػزؿ المفتنانػػت كولونيػػؿ شػػالوـ ايسػػنر كبيػ ار مػػف منصػػبو بعػػد بػػث فيػػديو عمػػى االنترنػػت يصػػوره وىػػو يضػػرب
محتجا دنمركيا مؤيدا لمفمسطينييف ببندقيتو في وجيو.
وقاؿ بياف صػادر عػف الجػيش بالمغػة االنجميزيػة "قػرر المفتنانػت جنػراؿ بنيػاميف (بينػي) جػانتز اقالػة المفتنانػت
كولونيؿ شالوـ ايسنر مف منصبو كنائب قائد فرقة العتبارات أخالقية".
وقػػاؿ راديػػو الجػػيش االسػرائيمي اف ايسػػنر سػػيبقى فػػي القػوات المسػػمحة لكنػػو سػػيمنع مػػف شػػغؿ مناصػػب قياديػػة
رفيعة في العاميف القادميف.
وقاؿ ايسنر لراديو الجيش بعد تمقيو نبأ اقالتو مف منصبو "انو احساس سيء".
وكالة رويترز لألنباء1091/4/98 ،

" 30الشاباك" يوعز بإلغاء الرحالت الجوية إلى اسكندنافيا
التمفزيوف اإلسرائيمي -القناة الثانية  -عاممياه دوآؾ :ليس س اًر عمى أحد بأف الترتيبات األمنية اإلسػرائيمية فػي
المط ػػارات ح ػػوؿ الع ػػالـ تعتب ػػر األكث ػػر تش ػػديداً ،غي ػػر أف المس ػػافريف س ػػيدفعوف ال ػػثمف ى ػػذه المػ ػرة .فف ػػي إط ػػار
تعميمات جديدة مف المتوقع صدروىا قريباً ،فإف الشاباؾ سيحظر بشكؿ تاـ عمى شركات الطيػراف اإلسػرائيمية
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الطي ػراف إلػػى الػػدوؿ اإلسػػكندنافية .وسػػبب ذلػػؾ غيػػاب التوافػػؽ فػػي إدارات األمػػف ورفػػض السػػمطات المحميػػة
السماح لرجاؿ األمف اإلسرائيمييف بالتحقيؽ مع المسافريف المشكوؾ فييـ ،وذلؾ بالتنسيؽ مع الشاباؾ.
نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
مركز دراسات الشرق األوسط(،العدد 1091/4/98 ،)1064
 39مقتل مجندة إسرائيمية إثر انييار مسرح أعد لالحتفال بـ "عيد االستقالل"
القدس  -تؿ أبيب  -د ب أ :قالت الشرطة االسرائيمية إف مجنػدة إسػرائيمية ( 10عامػا) لقيػت حتفيػا وأصػيب
خمسة جنود آخريف اليوـ األربعاء إثر انييار وحػدة إضػاءة عمػى مسػرح أعػد إلقامػة م ارسػـ مػا يسػمى ب ػ "عيػد
االستقالؿ" .وىو ذات اليوـ الذي يحيي فيو الفمسطينيوف الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة.
وكػاف الجنػود يقومػػوف بعمػؿ "بروفػة" عمػػى المسػرح الػػذي أقػيـ فػي منطقػػة "جبػؿ ىرتسػؿ" بمدينػػة القػدس عنػػدما
انيارت منصة تحمؿ مصابيح اإلضػاءة فػوؽ المسػرح .وقػاؿ المتحػدث باسػـ شػرطة االحػتالؿ ميكػي روزنفيمػد
إف حالة أحد المصابيف متوسطة.
القدس ،القدس1091/4/98 ،
" 31إسرائيل" تفرض عقوبات مشددة عمى األسرى المضربين وأسرى "نفحة" ييددون بإضراب عن الماء
راـ اهلل ػ وليد عوض :أكدت و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف األربعاء مواصمة أكثر مف 9400
أسير فمسطيني في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي اإلضراب المفتوح عف الطعاـ لميوـ الثاني عمى التوالي.
وأوضحت الو ازرة بأف إدارة سجوف االحتالؿ بدأت بتطبيؽ إجراءات مشددة عمى األسرى المضربيف عف
الطعاـ منذ صباح الثالثاء مطالبيف بتحسيف شروط الحياة اإلنسانية والمعيشية ليـ وانياء كافة اإلجراءات
والقوانيف الجائرة التي طبقت بحقيـ منذ عدة سنوات.
وحسب تقرير صادر عف الو ازرة فأف إدارة السجوف اإلسرائيمية التي تضـ أكثر مف  4700أسير فمسطيني
قامت بعزؿ األسرى المضربيف في أقساـ وغرؼ منفردة وقطعت الكيرباء عنيـ وسحبت كافة األجيزة
الكيربائية بما فييا أجيزة التمفاز لمنع تواصميـ مع األحداث الخارجية ،ومنعت إدخاؿ الصحؼ إلييـ األمر
الذي دفع األسرى لمتيديد باإلضراب كذلؾ عف الماء.
وذكرت مصادر خاصة بالمكتب اإلعالمي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف' ،بأف أسرى سجف نفحة،
الذيف يدخموف اليوـ الثاني في إضرابيـ عف الطعاـ ،ىددوا باإلضراب عف الماء في أعقاب إقداـ إدارة
السجف عمى مصادرة األدوات الكيربائية وجؿ مالبس المعتقميف مف أقساـ السجف ،كما قالت.
وأضافت المصادر أف إدارة السجف قطعت المياه الساخنة عف المعتقميف ،وشرعت في حممة تنقالت بحؽ
المعتقميف في محاولة منيا لكسر إرادتيـ وافشاؿ إضرابيـ عف الطعاـ ،ورجحت أف تكوف 'إدارات السجوف
األخرى مارست اإلجراءات الفاشية نفسيا إزاء المضربيف ،إال أف المعمومات غير متوافرة حتى اآلف إال مف
سجف نفحة' ،وفؽ تعبيرىا .كما توقعت المصادر أف تنضـ سجوف أخرى لممشاركة في اإلضراب عف الطعاـ
'في الثاني والعشريف مف الشير الجاري.
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 33األسرى يعمنون تشكيل لجنة قيادية إلدارة اإلضراب
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راـ اهلل :أعمف األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ،عف تشكيؿ ىيئة قيادية تتولى متابعة
اإلضراب عف الطعاـ والحوار مع إدارة السجوف .وبحسب معمومات تمقتيا "قدس برس" فإف الييئة تضـ
عشرة أسرى ،يمثموف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية ،بما فييا حركتي "فتح" و "حماس" ،وموزعيف عمى مختمؼ
السجوف اإلسرائيمية .وكاف األسرى الفمسطينيوف لدى االحتالؿ ،بدأوا أمس الثالثاء ( )4/97إضرابا مفتوحات
عف الطعاـ ،وصؼ بأنو األكبر منذ نحو عقد مف الزماف ،مف حيث حجمو وانتشاره بيف مختمؼ السجوف.
قدس برس1091/4/98 ،
 34سمطات االحتالل تفرج عن عميد األسرى اإلداريين أحمد نبيان
نابمس :أفرجت السمطات اإلسرائيمية ،بعد ظير اليوـ األربعاء ( ،)4/92عف عميد األسرى اإلدارييف احمد
نبياف دعساف صقر(  47عاما) ،مف سجف "النقب الصحراوي" بقرار مف المحكمة العميا اإلسرائيمية .وتزعـ
السمطات اإلسرائيمية ،أف األسير المحرر صقر وىو مف سكاف مخيـ عسكر القديـ شرؽ نابمس ،مف قادة
االنتفاضتيف.
خالؿ
مرات
1
لالعتقاؿ
تعرض
حيث
"حماس"،
حركة
وقالت مصادر حقوقية فمسطينية ،إف األسير صقر مضرب عف الطعاـ منذ  12يوما احتجاجا عمى اعتقالو
اإلداري منذ  10آب (أغسطس)  ،1002وأنو تـ اإلفراج عنو بعد استجابت المحكمة لطمب محاميو باإلفراج
وعدـ تجديد اعتقالو اإلداري ،لعدـ إدانتو بأي تيمة.
قدس برس1091/4/98 ،
 35خميل التفكجي" :مستوطنات النجوم" إنجاح لمخطط "شارون"
ح ّذر مدير دائرة الخرائط ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات العربية خميؿ التفكجي ،األربعاء -4-92
 ،1091مف إضفاء الصبغة القانونية اإلسرائيمية عمى ثالث بؤر استيطانية جديدة ،تنفي ًذا لمخطط رئيس
الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ أريئيؿ شاروف الشيير بػ"النجوـ".
ويستيدؼ ىذا المخطط إزالة الخط الفاصؿ بيف األراضي المحتمة عاـ  9147واألراضي المحتمة عاـ 9142
ومصادرة المزيد مف أراضي الضفة الغربية.
وأوضح التفكجي في حديث إلذاعة "صوت فمسطيف" أف المسؤوؿ المباشر عف إقامة المستوطنات في
الضفة ىو تسع مؤسسات إسرائيمية عمى رأسيا ما تسمى اإلدارة المدنية التي تعطي الصبغة القانونية ليذه
المستوطنات والييئة االستيطانية العميا.
وبيف التفكجي أف البؤرة االستيطانية "سنسو" مقامة عمى أراضي بمدة الظاىرية في الجزء الجنوبي مف
مدينة الخميؿ إلى الشماؿ مف بئر السبع ،أما البؤرة "راحميـ" فأقيمت عمى أراضي بمدة يتما جنوب شرؽ مدينة
نابمس ،أما "بروخيف" فيي مقامة عمى أراضي بمدة بروقيف بمحافظة سمفيت.
فمسطين أون الين1091/4/98 ،
 36إخالء عائمة فمسطينية من بيتيا في إطار مخطط إلقامة مستوطنة جديدة في القدس الشرقية
الناصرة -برىوـ جرايسي :أقدمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس ،عمى إخالء عائمة فمسطينية مكونة مف
 99شخصا مف بيتيا في ضاحية بيت حنينا في القدس المحتمة ،بيدؼ تسميـ البيت لعصابات المستوطنيف
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اإلرىابية واقامة مستوطنة جديدة في قمب المدينة ،وقد اعتقمت قوات االحتالؿ صاحب البيت .وكما يبدو
فإف العائمة الفمسطينية دخمت مسا ار قضائيا في محاكـ االحتالؿ لـ يكف لصالحيا ،إذ تـ إخالء البيت بزعـ
وجود ديف مالي عمى البيت ،وقد قررت سمطات االحتالؿ نقؿ البيت لممكية عصابة المستوطنيف التي تطمؽ
عمى نفسيا "صندوؽ أراضي إسرائيؿ" ،التي أعمنت نيتيا إقامة مستوطنة في ضاحية بيت حنينا تضـ
عشرات البيوت االستيطانية.
الغد ،عمان1091/4/99 ،
 37ىآرتس :مستوطنة "متسبيو كرميم" مثال أخر لمسطو عمى أراض فمسطينية خاصة
كشفت صحيفة "ىآرتس" ،اليوـ الخميس النقاب عف أف مستوطنة "متسبيو كرميـ" القائمة قرب مستوطنة
"كوخاؼ ىشاحر" ،ىي بؤرة استيطانية كانت أقيمت عاـ  9111عمى أراض فمسطينية بممكية خاصة تابعة
الىالي قريتي دير جرير وكفر مالؾ .وأشارت الصحيفة إلى أف ىذه البؤرة االستيطانية قد تـ إدراجيا في
التقرير المشيور الذي وضعتو المحامية طاليا ساسوف في العاـ .1002
وبحسب التقرير فقد قامت جمعية "إيمونا" التابعة لحركة غوش إيمونيـ االستيطانية بإقامة ىذه البؤرة
االستيطانية ،وأف اإلدارة المدنية كانت أصدرت منذ العاـ  1099أم ار بوقؼ أعماؿ البناء في المكاف .كما
قدـ المجمس القروي لدير جرار استئنافا لممحكمة العميا االسرائيمية ضد إقامة البؤرة االستيطانية عمى أراضي
سكاف القرية ،وعمى الرغـ مف أف االستئناؼ ال يزاؿ قيد البحث في المحكمة إال أف المستوطنيف قاموا
بإضافة  10مبنى متنقؿ والسكف فييا .وادعت و ازرة األمف اإلسرائيمية أنو ليس بمقدور السمطات األمنية في
إسرائيؿ اتخاذ أي خطوة في ىذا الممؼ ما لـ تصدر المحكمة العميا قرارىا في االستئناؼ المقدـ ليا .كما أنو
أمر ممزما لو بيذا
ال يمكف لممستوى السياسي بسبب الحساسية السياسية التدخؿ طالما لـ تصدر المحكمة ا
الخصوص.
ونقمت الصحيفة عف الناشط اليساري درور أتيكس قولو أف ىذا النشاط االستيطاني والتذرع بوجود الممؼ في
المحكمة بات عالمة مميزة لمت عاوف القائـ بيف المستوطنيف وبيف اإلدارة المدنية وسمطات جيش االحتالؿ ،إذ
يواصؿ الجيش واإلدارة التقاعس عف القياـ بواجب حماية الممتمكات الخاصة لممواطنيف الفمسطينييف وترؾ
الساحة أماـ نشاط المستوطنيف.
عرب 1091/4/99 ،48

 38فمسطين تفوز بالمركز األول في مسابقة دولية لمقرآن الكريم في الكويت
راـ اهلل :فازت فمسطيف بالمركز األوؿ بمسابقة جائزة الكويت الدولية (الدورة الثالثة) في حفظ القرآف الكريـ
وتالوتو ،وتجويده ،في فرع حفظ القرآف الكريـ بالقراءات السبع ،والتي أقيمت في الفترة ما بيف -99
1091/04/92ـ .وأوضح وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش ،أف الحافظ لكتاب اهلل داود أحمد
عبد اهلل عبيات مثؿ فمسطيف في المسابقة التي نظمتيا و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية في دولة الكويت.
وتنافس عبيات ضمف ( )70مشاركا مف ( )20خمسيف دولة عربية واسالمية ،في مجاالت حفظ القرآف
الكريـ ،والق ارءات السبع ،وعمـ األصوات ،وأفضؿ مشروع تقني لمقرآف الكريـ .
التاريخ :الخميس 1091/4/99

العدد1476 :

ص 11

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1091/4/98 ،
 39مصنع "مالتي لوك" لألقفال ينسحب من "مستوطنة بركان" في سمفيت إلى داخل الخط األخضر
راـ اهلل :أكدت المجنة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات ،امس ،انسحاب مصنع «مالتي لوؾ
تكنولوجي» لألقفاؿ مف مستوطنة بركاف المقامة عمى اراضي محافظة سمفيت الى داخؿ الخط االخضر،
ويأتي ذلؾ تنفيذاً لقانوف مكافحة منتجات المستوطنات الذي يحرـ التعامؿ مع منتجات المستوطنات وفي
ىذا السياؽ بيف وكيؿ و ازرة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفؿ اف عشرات المصانع انتقمت إلى إسرائيؿ
جراء حممة مكافحة منتجات المستوطنات ،واف المصانع التي ما زالت تمارس نشاطيا في المستوطنات فاف
منتجاتيا ومروجييا تحت طائمة المساءلة القانونية .وقاؿ «اننا نقدـ النصيحة ليذه المصانع باالنسحاب مف
المستوطنات لنيؿ الشرعية في السوؽ الفمسطينية والعالمية» .وشدد نوفؿ عمى اف و ازرة االقتصاد الوطني
مستمرة في برنامج مكافحة منتجات المستوطنات والحفاظ عمى السوؽ الفمسطينية نظيفة وخالية مف ىذه
المنتجات ،بمساندة جيود جميع الجيات الفمسطينية ،والدولية ،وقوى السالـ اإلسرائيمية التي تديف
االستيطاف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1091/4/99 ،
 40مؤتمر وطني بالضفة الغربية" :إسرائيل" تعذب المعتقمين وذوييم
الخميؿ  -عوض الرجوب :أكد متحدثوف في المؤتمر الوطني الذي نظمو مركز عالج وتأىيؿ ضحايا
التعذيب وو ازرة شؤوف األسرى والمحرريف بمناسبة يوـ األسير الفمسطيني أف إسرائيؿ تستخدـ أشكاؿ التعذيب
المختمفة وسوء المعاممة بحؽ ذوي األسرى والمعتقميف مثمما تفعؿ مع األسرى أنفسيـ.
وطالب المشاركوف في المؤتمر ،الذي عقد اليوـ بمدينة البيرة بالضفة الغربية بعنواف "اليجمة غير اإلنسانية
عمى األسرى لف تناؿ مف عزيمتيـ" ،بتفعيؿ التحركات القانونية عمى المستوييف المحمي والدولي بيدؼ
الضغط عمى االحتالؿ إلجباره عمى وقؼ سياسة التنكيؿ باألسرى وذوييـ.
وأكد المدير التنفيذي لمركز تأىيؿ وعالج ضحايا التعذيب محمد سحويؿ أف إسرائيؿ تتبع كافة أشكاؿ
التعذيب الالإنساني بحؽ األسرى الفمسطينييف ،وخاصة العزؿ االنفرادي الذي شمؿ  %44مف األسرى
الذكور و %70مف اإلناث .واتيـ سحويؿ الطواقـ الطبية اإلسرائيمية بالتورط في عمميات تعذيب المعتقميف
وتعمد اإلىماؿ الطبي ومعاممة األسير المريض كعدو في ظؿ تستر مف نقابة األطباء اإلسرائيمية.
وأضاؼ أف اإلجراءات اإلسرائيمية ال تقتصر عمى األسرى وانما تشمؿ عائالتيـ وذوييـ ،مشي ار إلى دارسة
أجراىا المركز أظيرت تعرض  %09مف أسر المعتقميف -الذيف تمكنوا مف زيارة ذوييـ في السجوف -لمتعري
أثناء تفتيشيـ .وأضاؼ أف  %21مف ذوي األسرى تعرضوا لمضايقات شديدة ،و %22منيـ لتفتيش مبالغ
فيو ،و %74أفادوا بأنيـ تعرضوا لالحتجاز عمى الحواجز لمدة طويمة وصمت أحيانا إلى ست ساعات،
مقابؿ  %2تعرضوا لمضرب.
وأوضح أف الفقداف القسري لممعتقؿ انعكس عمى جميع نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والنفسية
ألسرتو ،حيث أظيرت الدراسة أف الزوجة ىي األكثر معاناة ،وأف أكثر مف  %20مف عائالت األسرى
فقدت مصدر رزقيا .وبينت الدراسة -وفؽ سحويؿ -أف  %20مف األسر تعاني مف أوضاع اقتصادية
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صعبة ،وأف  % 22مف األسر تعتمد عمى مخصصات و ازرة شؤوف األسرى التي ال تمبي حاجاتيا ،مطالبا
بمزيد مف البرامج لمعرفة ىذه الحاجات وتوفيرىا.
مف جيتو وصؼ وزير األسرى في السمطة الفمسطينية عيسى قراقع ما يتعرض لو األسرى مف إجراءات بأنيا
"سياسة انتقاـ سادية" يمارسيا االحتالؿ مف خالؿ إجراءاتو وقوانينو اليادفة إلى سمب ىوية األسرى
اإلنسانية.
الجزيرة نت ،الدوحة1091/4/98 ،
قوسا تممودية
 49قمقيمية :آالف المستوطنين يقتحمون بمدة كفل حارس ويؤدون ط ً
قمقيمية :اقتحـ آالؼ المستوطنيف الييود ،الميمة الماضية ،بمدة كفؿ حارس جنوب شرؽ قمقيمية بشماؿ الضفة
الغربية ،وأدوا طقوسا تممودية في أحد األضرحة في البمدة ،بحماية الجيش اإلسرائيمي وبالتنسيؽ مع أجيزة
األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية.
وذكر مأموف بوزيو مف المجمس القروي في كفؿ حارس في اتصاؿ مع مراسؿ "قدس برس" ،اليوـ األربعاء
( ،)4/92بأف عشرات اآلليات العسكرية التابعة لجيش االحتالؿ اقتحمت البمدة في الساعة التاسعة مف
مساء أمس ،وأعمنت البمدة منطقة عسكرية مغمقة ،قبؿ دخوؿ أعداد كبيرة مف الحافالت اإلسرائيمية التي
أقمت أكثر مف خمسة آالؼ مستوطف وصموا لضريح يطمقوف عميو "ضريح يوشع بف نوف" ألداء طقوس
تممودية بداخمو ،قبؿ أف يغادروا البمدة في الساعة السادسة مف صباح اليوـ".
قدس برس1091/4/98 ،
 41ىيئة عمماء فمسطين في الخارج :زيارة القدس في ظل االحتالل مخالفة شرعية وتطبيع
غزة :انتقد ىيئة عمماء فمسطيف في الخارج الزيارة التي قاـ بيا مفتي مصر عمي جمعة وشخصيات عربية
واسالمية لمدينة القدس في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،معتبرة أف مثؿ ىذه الزيارات تُعد "مخالفة شرعية
وتطبيعا مع االحتالؿ".
ً
قدس برس1091/4/99 ،
 43ممحمة فمسطين الداخل في رواية "الغشوة" لمكاتب راضي شحادة
أحمد زيف الديف :في رواية ساحرة ساخرة ىي «الغشوة» (شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر) ينبش راضي
شحادة الكاتب والمسرحي الفمسطيني في داخؿ األراضي المحتمة المطمور والمسكوت عنو في حياتنا
اء ،أو ضالالً ،أو جيالً .في ثمانمئة صفحة يبني عمارتو
االجتماعية والسياسية واألخالقية ،خشيةً ،أو ري ً
مما شاىده وسمعو ولمسو وقرأه مف حياة الفمسطينييف قبؿ االحتالؿ وبعده ،موظفاً فييا الحدث
الروائية ّ
المتخيؿ ،والحكاية الشعبية والوثائؽ والمعمومات والنقاشات والنصوص
الحقيقي والتاريخي ،والحدث
المحرؼ و ّ
ّ
الفمسف ية .رواية ال تستجيب لمعايير التمييز بيف أسموب سردي وآخر ،وبيف لغة راقية فصيحة ،أو لغة عامية
مبتذلة ،وبيف مفردة عربية أو مفردة عبرية أو انكميزية.
الحياة ،لندن1091/4/99 ،
 44عاىل األردن يدعو إلى تكثيف جيود المجتمع الدولي لحل القضية الفمسطينية
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ستراسبورغ ( -بت ار) :أكد الممؾ عبداهلل الثاني عمى الدور الميـ الذي يقوـ بو االتحاد األوروبي في دفع
جيود السالـ ومساعدة الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي لمعودة إلى طاولة المفاوضات ،وصوال إلى إقامة
الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط عاـ 9147وعاصمتيا القدس الشرقية.
وأكد في ىذا اإلطار ضرورة تكثيؼ جيود المجتمع الدولي لحؿ القضية الفمسطينية حال عادال ودائما
وشامال وفؽ حؿ الدولتيف ،الذي يشكؿ السبيؿ الوحيد لتحقيؽ األمف واالستقرار في المنطقة.
جاء ذلؾ ،خالؿ عقد جاللتو سمسمة اجتماعات في ستراسبورغ أمس مع رئيس البرلماف األوروبي مارتف
شولتز وأعضاء البرلماف ومجموعة أصدقاء األردف في البرلماف األوروبي واألميف العاـ لمجمس أوروبا
ثوربيورف جاغالند.
الغد ،عمان1091/4/99 ،
 45األمير غازي بن محمد يزور المسجد األقصى
عماف ( -بترا) :قاـ صاحب السمو الممكي األمير غازي بف محمد كبير المستشاريف لمممؾ عبد اهلل الثاني
لمشؤوف الدينية والثقافية ،والمبعوث الشخصي لمممؾ ،وسماحة الشيخ عمي جمعة مفتي الديار المصرية،
بزيارة المسجد األقصى المبارؾ أمس.
الغد ،عمان1091/4/99 ،
" 46اإلذاعة اإلسرائيمية" :وزير الداخمية األردني زار المسجد األقصى س ارً
كشؼ مصدر سياسي إسرائيمي كبير ،األربعاء ،النقاب عف أف وزير الداخمية األردني محمد الرعود زار
المسجد األقصى في مدينة القدس المحتمة مطمع األسبوع الجاري .ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة عف
المصدر قولو إف و ازرة الجيش اإلسرائيمي نسقت ىذه الزيارة" ،مشيرةً إلى أف مصادر أردنية رفضت التعقيب
ليا عمى ىذا النبأ.
فمسطين أون الين1091/4/99 ،
 47األردن" :نقابة الميندسين" تدعو الحكومة لمتدخل ومتابعة قضايا األسرى
عماف :أعربت نقابة الميندسيف عف تضامنيا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ خمؼ قضباف االحتالؿ
الصييوني ومف بينيـ اثناف وعشروف أسي ار أردنيا لدفع سمطات االحتالؿ الصييوني إلى االستجابة لمطالبيـ
التي نصت عمييا كافة المواثيؽ والمعاىدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب .
ودعت النقابة في تصريح صحفي صادر عنيا الحكومة لمتدخؿ لمتابعة قضايا األسرى األردنييف في سجوف
االحتالؿ حيث يخوض جزء منيـ اإلضراب وعمى رأسيـ الميندس األردني عبد اهلل البرغوثي المحكوـ
بالسجف بػ  47مؤبدا إي ما يعادؿ  4400عاـ تقريبا والمعزوؿ انفراديا منذ اعتقالو قبؿ  90سنوات كما
طالبت النقابة الحكومة بمتابعة قضية موظفيا المعتقؿ حمزة الدباس والذي حتى اآلف لـ يحكـ االحتالؿ في
قضيتو ويماطؿ فييا.
الدستور ،عمان1091/4/99 ،
 48سميم الحص لمقيادات العربية :ابحثوا قضية القدس
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اعتبر الرئيس سميـ الحص في تصريح باسـ «منبر الوحدة الوطنية» اف «األخبار الواردة مف القدس
الشريؼ تفيد أف إسرائيؿ تكثؼ اعتداءاتيا في عمميات تيويد وتشريد لمشعب العربي اآلمف ىناؾ .كؿ ىذا
يجري والعرب منشغموف بأمور أخرى .إننا ندعو القيادات العربية إلى اجتماع مشترؾ عمى أعمى المستويات
لمبحث في قضية القدس ،وتسميط الضوء عمييا وردع الصياينة عما يفعموف .فيـ ،أي العرب ،مطالبوف
بوقؼ الممارسات اإلجرامية التي تنفذىا إسرائيؿ في القدس الشريؼ بأي وسيمة ممكنة ،فال أقؿ مف ذلؾ في
مواجية العدواف الغاشـ الذي ترتكبو الدولة العبرية بال وازع وال رادع».
السفير ،بيروت1091/4/99 ،
 49أمين الجميل يدعو االتحاد األوروبي إلى إيجاد حل عادل لمقضية الفمسطينية
الجميؿ اإلتحاد األوروبي مف عمى منبر مجمس الشيوخ االيطالي أمس ،الى "مساعدة
دعا الرئيس أميف
ّ
العالـ العربي في خمسة مجاالت حيوية :في البنية التربوية والتعميمية ،وفي ترسيخ نظاـ تداوؿ السمطة
والمساءلة في الحكـ ،وفي قياـ شراكة مع سمطة االعالـ بغرض انماء ونشر ثقافة الديموقراطية ،وفي
مواجية الفقر والبطالة مف خالؿ خطط االنماء االجتماعي ػ االقتصادي ،وفي ايجاد حؿ عادؿ ودائـ لمقضية
الفمسطينية بما يؤدي الى الغاء مصدر مف مصادر االصولية والتطرؼ".
المستقبل ،بيروت1091/4/99 ،
 50غضب ودعوات إلقالة مفتي مصر بعد زيارتو القدس المحتمة
نشرت األىرام ،القاىرة :1091/4/99 ،في خطوة مفاجئة ،قاـ د .عمي جمعة ،مفتي الجميورية المصرية،
بزيارة غير مسبوقة لمقدس المحتمة ،وأدى صالة الظير بمسجد البراؽ بالحرـ القدسي الشريؼ ،ورافقو في
الزيارة والصالة األمير غازي بف محمد ،رئيس مؤسسة آؿ البيت ،ومستشار العاىؿ األردني لمشؤوف الدينية،
وأعقبيا بزيارة إلى كنيسة القيامة واجتمع مع بطريرؾ الروـ.
وأكد جمعة ،في تصريحات لوكالة أنباء الشرؽ األوسط ،أف الزيارة كانت غير رسمية وتمت تحت اإلشراؼ
الكامؿ لمسمطات األردنية ،ودوف الحصوؿ عمى تأشيرة أو ختـ دخوؿ إسرائيمي ،باعتبار أف الديواف الممكي
األردني ىو المشرؼ عمى الم ازرات المقدسة بالقدس الشريؼ .وأوضح جمعة أف الزيارة جاءت الفتتاح كرسي
اإلماـ الغزالي التابع لوقفيات الكراسي العممية ،التي افتتحيا أخي اًر الممؾ عبد اهلل الثاني عاىؿ األردف.
وأضاؼ في تصريحاتو أف جميع المقدسييف الذيف التقى بيـ خالؿ الزيارة أحاطوه بالحفاوة الشديدة ،وأكدوا لو
أف القدس أمانة في أعناؽ المسمميف ،وأف نصرتيا واجب بجميع السبؿ المتاحة والممكنة .وحذر المفتي مف
أف االحتالؿ اإلسرائيمي ينظـ رحالت مكثفة لمييود مف أنحاء العالـ لزيارة القدس ،حتى بدأوا المطالبة
بالتوسع عمى حساب المسجد األقصى ،مشي اًر إلى أف أي شخص يزور القدس سيزداد رفضاً لمظمـ
واالحتالؿ ،ويعود مف الزيارة وقد استيقظت القضية في قمبو مف جديد.
وتعميقاً عمى الحدث ،أبدى اإلماـ األكبر د .أحمد الطيب ،شيخ األزىر ،ترحيبو بالزيارة ،مشي اًر ،في تصريح
لجريدة األىراـ ،إلى أف مثؿ ىذه الزيارات تخضع في المقاـ األوؿ لمصمحة المقدسييف ،فإذا كانت في
مصمحة الناس ودعماً لالقتصاد ،فإنو ال يرى مانعاً شرعياً منيا.
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كما رحب الشيخ تيسير التميمي ،قاضي قضاة فمسطيف ،والمفتي السابؽ لمقدس ،بزيارة جمعة لمقدس،
موضحاً في اتصاؿ ىاتفي مع األىراـ ،أف الزيارة تمثؿ تضامناً مع سكاف القدس ،ودعـ صمودىـ في
مواجية مخططات التيويد.
ومف جيتيا ذكرت الخمي  ،الشارقة 1091/4/99 ،مف القاىرة ،أف شيخ األزىر د .أحمد الطيب ،أكد أف
زيارة المسمميف والمسيحييف لمقدس بتأشيرة إسرائيمية مرفوضة جممة وتفصيالً ،وقاؿ تعميقاً عمى زيارة العرب
مسمميف ومسيحييف لمقدس بدافع تأكيد عروبتيا ،إف المسمميف لف يزوروا القدس إال تحت العمـ الفمسطيني،
وبخالؼ ذلؾ فمف تتـ أي زيارات لألقصى رغـ شوؽ مميار ونصؼ المميار مسمـ لتمؾ الزيارة ،ولكف زيارتيا
وىي تحت العمـ الصييوني يعني أف العرب والمسمميف سمموا باألمر الواقع ،وأنيـ رضوا بسيطرة االحتالؿ
اإلسرائيمي عمى المدينة المقدسة ،وبالتالي فإف الزيارة ستصب في صالح الكياف الصييوني ،ولف تصب في
صالح القضية الفمسطينية بحاؿ مف األحواؿ.
وجاء في اليوم السابع ،القاىرة 1091/4/98 ،نقالً عف مراسمييا في لؤي عمي ،ورحاب عبد الاله ،وكامؿ
كامؿ ،أف د .إبراىيـ نجـ ،المستشار اإلعالمي لمفتي مصر ،أعمف أف زيارة المفتى لمدينة القدس وصالتو
بالمسجد األقصى ال تعنى التطبيع مع الكياف الصييوني ،وأنيا جاءت في إطار عممي غير رسمي .وصرح
المستشار أف جمعة كثي اًر ما أعمف رغبتو في زيارة بيت المقدس ،ليجمع بيف الصالة في األماكف المقدسة
الثالثة قبؿ أف يدركو األجؿ ،ولكنو رفض م ار اًر ذلؾ حتى أتيحت لو ىذه الفرصة التي يتمناىا كؿ مسمـ
تحت إشراؼ كامؿ مف السمطات األردنية.
مف جية أخرى ،وصفت المستشارة تياني الجبالي زيارة المفتي جمعة لمقدس ،بأنيا شرخ في جدار مقاومة
التطبيع مع العدو الصييوني ،وأكدت الجبالي في تصريح لػ"اليوـ السابع" عمى رفض التطبيع بكافة أشكالو،
مشيرة إلى أف زيارة المفتى تعد شكالً مف أنواع التطبيع.
كما عمؽ محمد الكردى ،عضو مجمس الشعب عف حزب النور ،عضو لجنة التعميـ بالبرلماف ،عمى زيارة
جمعة لمقدس قائالً" :جمعة" مف النظاـ القديـ ونتوقع منو أي شيء .وقاؿ في تصريح خاص لػ"اليوـ السابع":
إف ىذا العمؿ مرفوض مف الدكتور عمي جمعة شكالً وتفصيالً ،مطالباً بأف يتـ تغيير المفتى نظ اًر ألنو يمثؿ
النظاـ القديـ ،ونحف نريد مفتى يمثؿ الشعب المصري.
وأوردت القدس ،القدس \1091/4/98 ،نقالً عف مراسميا في القدس ،زكي أبو الحالوة ،اعتبر مفتي القدس
والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف ،زيارة مفتي مصر لممسجد األقصى بأنيا بمثابة "فتوى واضحة ،بأف
المسمـ عميو أف يتواصؿ مع المسجد األقصى ،وال يسمح لمظروؼ أف تحوؿ بينو ،وبيف زيارة المسجد متى
أمكف لو أف يقوـ بيا".
وعقب مدير األوقاؼ اإلسالمية في القدس الشيخ عزاـ الشيخ الخطيب عمى الزيارة بقولو" :نحف في دائرة
األوقاؼ سررنا وابتيجنا وسعدنا بيذه الزيارة لممسجد األقصى المبارؾ ،ألنيا داعـ أساسي ليذا المسجد،
عمماً أنيا زيارة تعبدية دينية بحتة وأعطت الروح والعبؽ الياشمي الطاىر لممسجد األقصى" .وأضافت
المسمميف
المرشد العاـ لجماعة اإلخواف ُ
السفير ،بيروت 1091/4/99 ،نقالً ََ عف الوكاالت ،أف نائب ُ
جمعة أميف استنكر زيارة المفتي المصري لمقدس ،مشي اًر إلى أف البابا شنودة الثالث كاف قد صنع موقفاً
وطنياً رائعاً لمكنيسة بيذا الشأف وكاف يقؼ ضد سفر األقباط إلى القدس.
ّ
وقاؿ القيادي اإلسالمي صفوت حجازي ،وىو مقرب مف اإلخواف المسمميف ،في مداخمة ىاتفية لمبرنامج
"إنني لف أصمي وراء المفتي بعد اليوـ ألف صالتو لف تقبؿ ألنو أصبح عميال لمصييونية".
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وذكرت القدس العربي ،لندن 1091/4/99 ،مف القاىرة ،ولندف ،أف الشيخ صفوت حجازي ،رئيس رابطة
عمماء أىؿ السنة ،استنكر وقاؿ" :نرفض ىذه الزيارة ونعتبرىا سقطة مف سقطات عمي جمعة الذي ينتمي
لمنظاـ البائد".
ووصؼ د .خالد سعيد ،المتحدث الرسمي باسـ الجبية السمفية ،زيارة جمعة لمقدس بػ"الخزي" و"العار".
وجاء في وكالة سما اإلخبارية 1091/4/98 ،نقالً عف الوكاالت ،أف الشيخ ىاشـ إسالـ ،عضو لجنة
اإلفتاء في األزىر الشريؼ ،قاؿ في برنامج صدى البمد" :إف زيارة مفتى مصر الشيخ عمي جمعة لمقدس
خيانة وعمالة وال يستحؽ أف يبقى مفتياً لمصر وعمـ عمي جمعة وصؿ األرض".
وأشارت الجريدة ،الكويت 1091/4/99 ،نقالً عف مراسمييا في القاىرة ،حسف حافظ ،وحاتـ عبد الرحمف،
إلى أف المتحدث باسـ جماعة اإلخواف المسمميف محمود غزالف أبدى في تصريح لجريدة الجريدة دىشتو مف
زيارة مفتي مصر لمقدس ،قائالً" :ىناؾ إجماع بيف فقياء وأمة المسمميف عمى عدـ جواز السفر إلى القدس
في ظؿ االحتالؿ".
في السياؽ ،طالب رئيس حزب التحالؼ الشعبي االشتراكي عبد الغفار شكر بمحاكمة المفتي عمى خرقو
لمثوابت الوطنية بعدـ زيارة القدس" ،فال يمكف لرمز مصري ديني أف يتورط في إعطاء شرعية مجانية لنظاـ
يسفؾ دماء األخوة الفمسطينييف بدماء باردة".
 59الجامعة العربية تؤكد دعميا لرسالة عباس لنتنياىو
القاىرة  -مراد فتحي :أكدت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية عمى أىمية رسالة رئيس السمطة الفمسطينية
محمود عباس إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو .وعبرت األمانة العامة ،قطاع فمسطيف
واألراضي العربية المحتمة ،في بياف ليا أمس األربعاء عمى أف رسالة عباس إلى نتنياىو وكذلؾ توجيو
رسائؿ مماثمة لقادة المجتمع الدولي مف األىمية بمكاف نظ اًر لخطورة الموقؼ ولكشؼ أبعاد سياسة نتنياىو
التي تدمر عممية السالـ وااللتفاؼ عمييا بعد أف تنصمت منيا "إسرائيؿ" واصرارىا عمى إفراغ عممية السالـ
مف مضمونيا والدفع بمفاوضات غير ذات مصداقية مف أجؿ إبقاء مفاوضات مباشرة دوف مضموف ووضع
عقبات خطيرة أماـ الجانب الفمسطيني بانتياج سياسة تيويد لمعالـ المدينة المقدسة وتحويميا إلى عاصمة
لمدولة الييودية وفرض وقائع عمى األرض تتنافى والقانوف الدولي ومقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة.
الشرق ،الدوحة1091/4/99 ،

 51الجامعة العربية تستنكر منع رائد صالح وعكرمة صبري من دخول المسجد األقصى شيرين
(واـ) :استنكر األميف العاـ المساعد في الجامعة العربية لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة السفير
محمد صبيح ،في تصريح لمصحافييف قرار سمطات االحتالؿ بمنع أميف سر الييئة اإلسالمية العميا في
القدس الشيخ رائد صالح وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري مف دخوؿ المسجد األقصى لمدة
شيريف.
الخمي  ،الشارقة1091/4/99 ،
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 53مرشح رئاسة مصر حمدين صباحى :سأقطع الغاز عن "إسرائيل" وأقدم الدعم لممقاومة الفمسطينية
محافظة الشرقية  -محمد رضا ،وايماف مينا :أكد حمديف صباحى ،المرشح لرئاسة جميورية مصر ،أنو
سيقطع الغاز الطبيعي عف "إسرائيؿ" ،ويفتح الحدود مع قطاع غزة ،ويقدـ الدعـ والعوف لممقاومة الفمسطينية،
مضيفاً بأف إسرائيؿ بمد عدواني ،وأنو لـ يكف موافقاً عمى اتفاقية "كامب ديفيد" ،موضحاً أنو لف يخوض
حروباً خارجية ،ولكف حربو ستكوف ضد الفساد والفقر والبطالة .وأكد صباحي ،في إطار جولتو االنتخابية
في محافظة الشرقية ،عمى أننا نريد مصر تحتاج إلى رئيس ق ارره نابع مف حاجات الشعب المصري ،وال
تأتى إليو إمالءات مف البيت األبيض أو "إسرائيؿ" وال مف أي دولة عربية.
اليوم السابع ،القاىرة1091/4/99 ،
 54نائب عن حزب الحرية والعدالة يتيم وزير الداخمية المصري بالعمل عمى خنق قطاع غزة
العريش :قاؿ النائب عف حزب الحرية والعدالة المصري بسيناء عبد الرحمف الشوربجي ،انو تفاجأ مف قرار
و ازرة الداخمية المصرية بإرساؿ تعزيزات كبيرة مف الضباط والجنود العتاد إلى شماؿ سيناء حيف اكتشؼ أف
ميمتيا األساسية التصدي لعمميات التيريب عبر األنفاؽ فقط وخنؽ قطاع غزة ومنع التيريب عبر األنفاؽ
فقط أي حماية أمف "إسرائيؿ" .ورأى النائب ،وىو عضو لجنة الدفاع واألمف القومي بمجمس الشعب
المصري ،في تصريح لوكالة معا أف ىذا يدؿ عمى أف النظاـ السابؽ ما زاؿ متواجدا عمى األرض بقوة،
مضيفا" :فنحف ليس لدينا أية موانع لغمؽ األنفاؽ ومنع التيريب مف والى قطاع غزة عبر األنفاؽ ،ولكف بعد
فتح بابا التجارة الشرعية مع قطاع غزة وفتح معبر رفح البري عمى مصراعيو وكسر الحصار عف قطاع
غزة".
وكالة معاً اإلخبارية1091/4/99 ،
 55المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تحذر من خطورة دعم االستيطان في فمسطين
لندف :حذرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا مف أف أخطر المنظمات االستيطانية التي تباشر
االستيطاف عمى األرض في شرقي القدس ىي عطيرت كوىنيـ/ ،العاد /والصندوؽ القومي الييودي ومركزه
بريطانيا.
وأشارت في تقرير صادر عف المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف يوـ األربعاء  4/92أرسمت نسخة منو لوكالة
قدس برس ،إلى أف ىذه المنظمات "تتكامؿ في سعييا الدؤوب لمسيطرة عمى أمالؾ الفمسطينييف في القدس
المحتمة باستعماؿ ما يسمى قانوف أمالؾ الغائبيف أو أف المبنى ممؾ ييودي قبؿ عاـ  ،9142أو أنو تـ
شراؤه بمساعدة عمالء محمييف ،وأنو بيذه الطرؽ سيطرت ىذه الشركات عمى مئات مف منازؿ الفمسطينييف
وقامت بإسكاف ما يقارب  1000مستوطف في البمدة القديمة وبناء أكثر مف  40كنيساً تحيط بالمسجد
األقصى كالسوار بالمعصـ".
ورأى التقرير أف أنشطة ىذه المنظمات مدعومة مف حكومة االحتالؿ وبأمواؿ المتبرعيف األمريكييف
واألوروبييف تعتبر جرائـ ترقى إلى وصؼ جرائـ ضد اإلنسانية ألحقت خسائر فادحة بسكاف القدس المحتمة
عف طريؽ ىدـ وتخريب المعالـ التاريخية والدينية ،ىدـ البيوت ،اإليذاء الجسدي والتيجير الجماعي القسري
بسبب االنتماء الديني والقومي .ودعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا دوؿ العالـ إلى إخراج
المنظمات الصييونية التي تجمع تبرعات لدعـ االستيطاف في القدس المحتمة عف القانوف وتقديـ المسؤوليف
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فيو لممحاكمة .ودعت االتحاد األوروبي إلى اتخاذ خطوات صارمة ضد المؤسسات الصييونية التي تستغؿ
قوانيف البالد لدعـ مشاريع االستيطاف في القدس المحتمة .كما دعت المنظمات غير الحكومية لمعمؿ عمى
كشؼ شبكات دعـ االستيطاف حوؿ العالـ ومالحقتيا والضغط مف أجؿ رفع غطاء الشرعية عنيا.
قدس برس1091/4/98 ،
 56الدار البيضاء تحتضن معرضاً خاصاً بإنتاج شركة إسرائيمية في مجال صناعة آالت الطباعة
الرباط :يحتضف فندؽ بمدينة الدار البيضاء المغربية معرضاً خاصاً بإنتاج شركة إسرائيمية في مجاؿ
صناعة آالت الطباعة ،وتعقد عمى ىامش المعرض لقاءات مع الفاعميف التجارييف واالقتصادييف
المتخصصيف في تسويؽ ىذه المنتوجات ،وتعريفيـ بمستجداتيا وحثيـ عمى تسويؽ بضاعتيا المتطورة.
وقاؿ الناشط المغربي سيوف أسيدوف إف المعرض المقرر افتتاحو يوـ االثنيف القادـ "فضيحة كبيرة ،بؿ ىي
أمس الحاجة في ىذا الوقت الدقيؽ إلى المساندة والقياـ
طعنات في ظير إخواننا الفمسطينييف الذيف ىـ في ّ
بالالزـ لمقاطعة الكياف الصييوني".
وعمى الرغـ مف أف الشركة الحاضنة لممعرض اإلسرائيمي قالت أنيا تتعامؿ مع "شركة بمجيكية وأخرى
إسبانية" فإنيا سجمت الصفحة اإللكترونية التي خصصتيا الشركة المغربية الحاضنة لممعرض اإلسرائيمي انو
ضمف المسؤوليف األربعة الممثميف لمشركة اإلسرائيمية  ،HP Indigoنائب رئيسيا ومديرىا العاـ "ألوف
بارشاني" ،اإلسرائيمي المتولي زماـ المقر المركزي لمشركة في "رحوفوت" ،قرب تؿ أبيب.
ونقمت جريدة أخبار اليوـ المغربية عف مصدر مسؤوؿ في و ازرة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
أنيا غير مسؤولة عف مثؿ ىذه التظاىرات وليست ليا سمطة ترخيصيا أو منعيا .واعتبر المصدر المسؤوؿ
أف أي منتوج قادـ مباشرة مف "إسرائيؿ" لف يتمكف مف دخوؿ السوؽ المغربية" ،أما إذا كانت ليـ طرؽ أخرى
الستيراد منتوج مصنع في دولة أخرى مثالً فال سمطة لنا لمنعو مف دخوؿ السوؽ المغربية" .وقالت "أخبار
صنع في إسرائيؿ".
اليوـ" إف منتوجات الشركة اإلسرائيمية تحمؿ طابع " ُ
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 57جريدة األخبار المبنانية :مراسالت بين برىان غميون والقناة العاشرة اإلسرائيمية تعود إلى سنة 1090
يوـ  94تشريف األوؿ  ،1090تمقت مساعدة رئيس المجمس الوطني السوري برىاف غميوف رسالة إلكترونية
مف مراسمة القناة العاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمي إيمانويؿ إلباز ،تطمب فييا األخيرة إرجاء مقابمة مع
غميوف .وىذه الرسالة ،سبقتيا ،بحسب ما ورد فييا ،مكالمة ىاتفية بيف السيدتيف .تُسيب المراسمة في
الحديث عف المؤسسة التي تعمؿ فييا ،فتقوؿ إنيا "معروفة في إسرائيؿ بمعاييرنا الصحافية العالية ،وبكوننا
الصوت النقدي والقوي والحديث لمصحافة اإلسرائيمية".
تحدثت عف تاريخ القناة وعف كونيا تضـ مئات الصحافييف وعدداً مف المكاتب في أبرز عواصـ
كذلؾ ّ
العالـ .في اليوـ التالي ،أحالت مساعدة غميوف الرسالة عمى رئيسيا ،فصدر منو الرد اآلتي:
السيدة العزيزة إلباز،
أف مف الصعب في الوقت الحالي (إجراء المقابمة) بسبب
البروفيسور غميوف يشكركـ عمى رسالتكـ .يبدو لنا ّ
ضيؽ الوقت والمواعيد .لكننا لف نتأخر عف إبالغكـ بالوقت المناسب.
تحياتي الحارة .بروفيسور غميوف
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األخبار ،بيروت1091/4/99 ،
 58ساركوزي :حان الوقت لمنح الفمسطينيين وضع دولة مراقب في األمم المتحدة
باريس  -بسنت عزاـ :قاؿ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي يسعى لوالية رئاسية جديػدة فػي االنتخابػات
التػػي تنطمػػؽ األحػػد القػػادـ "أرغػػب فػػي أف أكػػرس نفسػػي لمبػػادرات دوليػػة ميمػػة سػػأتخذىا اعتبػػا ار مػػف صػػيؼ
 ."1091وأضػػاؼ أنػػو يتعػػيف عمػػى "أوروبػػا وفرنسػػا أف تسػػاعدا اإلس ػرائيمييف والفمسػػطينييف عمػػى إب ػراـ اتفػػاؽ
لمسالـ"..مشي اًر إلى أنو "حاف الوقت لمنح الفمسطينييف وضع دولة مراقب في األمػـ المتحػدة بشػرط أف يؤكػدوا
مجػػددا ح ػػؽ إسػ ػرائيؿ ف ػػي الوج ػػود واألم ػػف وأف يتق ػػدـ الطرفػػاف باتج ػػاه تع ػػايش ب ػػيف دولت ػػيف تتمتع ػػاف ب ػػاألمف".
وأضػػاؼ الػرئيس المنتييػػة واليتػػو أف القضػػية األىػػـ ليسػػت مسػػألة الحػػدود بػػيف الفمسػػطينييف واسػرائيؿ "بػػؿ حػػؽ
الع ػػودة ..ف ػػإذا أنش ػػأنا دول ػػة فمس ػػطينية ف ػػذلؾ لي ػػتمكف الفمس ػػطينيوف م ػػف الع ػػيش ف ػػي دول ػػة فمس ػػطيف" .وأوض ػػح
سػػاركوزي أنػػو ينتػػوى اتخػػاذ مب ػػادرة ثانيػػة لػػدفع االتحػػاد مػػف أج ػػؿ المتوسػػط" الػػذي يشػػمو الن ػزاع اإلسػػرائيمي-
الفمسطيني".
الشرق ،الدوحة1091/4/99 ،
 59المتضامن الدنماركي يانسون :اإلرىاب "اإلسرائيمي" ممني
راـ اهلل  -منتصر حمداف :أكد المتضامف الدنماركي أنػدرياس يانسػوف الػذي تعػرض السػبت الماضػي لمتنكيػؿ
عمى أيدي جنود االحتالؿ خالؿ مسيرة تضػامنية فػي منطقػة األغػوار المحاذيػة لػألردف ،أف االحػتالؿ عػرض
سكاف منطقة األغوار إلى إرىاب منظـ ومستمر .
وقػػاؿ يانسػػوف خػػالؿ مػػؤتمر صػػحفي فػػي راـ اهلل ،إف عنػػؼ االحػػتالؿ ضػػد المسػػيرات السػػممية والمتضػػامنيف
الػػدولييف ،ال يقػػارف باالعتػػداءات اليوميػػة التػػي يرتكبيػػا جنػػود االحػػتالؿ ضػػد الفمسػػطينييف  .وقػػاؿ “مػػف حػػؽ
الشعب الفمسطيني التمتع بحقوقو اإلنسانية التي أقرتيا المواثيؽ الدوليػة” .وسػاندت المتضػامنة ميػ ار تنػاـ التػي
تعرضػػت لمضػػرب أيض ػاً خػػالؿ المسػػيرة زميميػػا يانسػػوف ،وقالػػت إف “االعتػػداء عمػػى المشػػاركيف فػػي المسػػيرة
السممية ليس حادثاً منفرداً ،بؿ ينسجـ مع ما يقوـ بو جنود االحتالؿ دائماً ضد الفمسطينييف”.
وأضػػافت مي ػ ار تنػػاـ :صػػور االعتػػداءات التػػي حػػدثت ضػػد المتضػػامنيف الػػدولييف يػػوـ السػػبت الماضػػي تحػػدث
كػػؿ يػػوـ بحػػؽ الفمسػػطينييف ،مشػػيرة إلػػى أف الضػػابط (ايزنػػر) الػػذي اعتػػدى بالضػػرب عمػػييـ ىػػو الػػذي يػػنظـ
حمالت ىدـ بيوت ومشاريع الفمسطينييف باألغوار.
الخمي  ،الشارقة1091/4/99 ،
 60األونروا ترفع خدمات االستشفاء لالجئين الفمسطينيين في لبنان بنسبة %90
أعمنت «وكالة األونروا» أمس أنو بعد جيود استقطاب التمويػؿ الحثيثػة ،تم ّكنػت مػف «رفػع تغطيتيػا لخػدمات
المتخصػػص مػػف المسػػتوى الثالػػث التػػي تقػ ّػدميا إلػػى الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف مػػف  40فػػي
االستشػػفاء
ّ
حيػز التنفيػذ فػي األوؿ مػف أيػار
المئة إلى  20في المئة» .وأشارت في بياف إلى أف «ىػذه التغييػرات سػتدخؿ ّ
ػؽ لممرضػ ػػى مػ ػػف الالجئػ ػػيف الفمسػ ػػطينييف أف يسػ ػػتفيدوا مػ ػػف الزيػ ػػادة فػ ػػي جميػ ػػع
المقبػ ػػؿ» .وأكػ ػػدت أنػ ػػو «يحػ ػ ّ
المتخصص .بالنسبة إلى العمميات الجراحيػة،
المستشفيات المتعاقدة مع «األونروا» لتقديـ خدمات االستشفاء
ّ
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ستصؿ التغطية إلى  20في المئة مف تعرفة و ازرة الصحة المبنانية .بالنسبة إلػى اإلقامػة االستشػفائية ،سػترفع
«األونػػروا» تغطيتيػػا مػػف  120إلػػى  000دوالر أميركػػي عػػف كػػؿ يػػوـ استشػػفائي لمػػدة  94يومػاً بػػدالً مػػف 91
يوماً عمى أال تتخطى تكمفة اإلقامة  4100دوالر أميركي بدؿ ثالثة آالؼ دوالر أميركي».
السفير ،بيروت1091/4/99 ،
 69واشنطن تطمئن تل أبيب :العقوبات ستُشدد قريباً عمى طيران
محمد بدير :سعت واشنطف إلى طمأنة تؿ أبيػب بشػأف مسػار المفاوضػات القائمػة بػيف إيػراف ودوؿ «،»9+2
بع ػػد الموق ػػؼ الم ػػتحفّظ ال ػػذي أطمق ػػو رئ ػػيس ال ػػوزراء اإلسػ ػرائيمي بني ػػاميف نتني ػػاىو ،وال ػػذي رأى في ػػو أف طيػ ػراف
حصمت عمى ىدية في جولة إسطنبوؿ األخيرة قبؿ أياـ.
وبػػرزت فػػي الصػػحؼ اإلسػرائيمية أمػػس تقػػارير نقمػػت عػف مسػػؤوليف فػػي اإلدارة األميركيػػة مواقػػؼ توزعػػت بػػيف
تبريػػر اسػػتراتيجية التفػػاوض القائمػػة عمػػى مبػػدأ «الخطػػوة خطػػوة» ،وفقػاً لمػػا ذكرتػػو صػػحيفة «معػػاريؼ» ،وبػػيف
اإلشارة إلى أف العقوبات ضد طيراف ستُشدد قريباً بحسب ما أشارت إليو صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وأوضػػح مصػػدر أميركػػي رفيػػع المسػػتوى لصػػحيفة«ىػػآرتس» ،أف نتنيػػاىو اطّمػػع بنحػػو كامػػؿ ،قبػػؿ مفاوضػػات
إسػػطنبوؿ وبعػػدىا ،عمػػى االسػػتراتيجية التػػي تنػػوي الػػدوؿ السػػت اعتمادىػػا فػػي مقابػػؿ طي ػراف ،الفت ػاً إلػػى أف
مفصػمة بػيف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة ،والػى أف
األسابيع التي سػبقت المفاوضػات شػيدت مباحاثػات تنسػيؽ
ّ
رئيس ػػة ط ػػاقـ المفاوض ػػات األميرك ػػي ،وين ػػدي ش ػػيرماف ،اتص ػػمت بع ػػد س ػػاعات م ػػف انتي ػػاء الجول ػػة بالس ػػفير
اإلسرائيمي لػدى واشػنطف ،مايكػؿ أورف ،ووضػعتو فػي أجػواء االجتماعػات .وأشػارت «ىػآرتس» إلػى أف ديػواف
المستشػػارة األلمانيػػة أنجػػيال ميركػػؿ ،وقصػػر اإلليزيػػو ،اتصػػال أيض ػاً بمكتػػب رئاسػػة الحكومػػة فػػي إس ػرائيؿ قبػػؿ
وقدما شرحاً بشأف خطة العمؿ في المفاوضات.
مباحثات إسطنبوؿ وبعدىاّ ،
االخبار ،بيروت1091/4/99 ،
 61إبعاد تسعة فرنسيين مؤيدين لمفمسطينيين بعد وصوليم الى مطار بن غوريون
القدس ػ ا ؼ ب :ابعدت اسرائيؿ  1نشطاء فرنسييف مناصريف لمفمسطينييف وصموا ليػؿ الثالثػاء االربعػاء الػى
مطار بف غوريوف واتيمتيـ باثارة 'الفوضى' بحسب متحدثة باسـ دائرة اليجرة االسرائيمية.
وقالػػت سػػابيف حػػداد لوكالػػة ف ػرانس بػػرس 'شػػارؾ ى ػؤالء النشػػطاء التسػػعة فػػي بعػػض اعمػػاؿ العنػػؼ والفوضػػى
داخؿ الطائرة قبؿ وصوليـ الى بف غوريوف قادميف مف اثينا وطردوا فو ار عمى متف نفس الطائرة'.
واضافت حداد اف الناشطيف مختمفوف عف ىؤالء الذيف نظموا حممة 'اىال بكـ في فمسطيف'.
وال يزاؿ اربعوف ناشطا مف المشاركيف في حممة 'اىال بكـ في فمسطيف' محتجزيف صباح االربعاء في انتظار
ابعادىـ.
واضػػافت 'رفػػض ىػؤالء النشػػطاء المغػػادرة ولكننػػا لػػـ نطمػػب رأييػػـ وعنػػدما نجػػد وسػػيمة لتػػرحيميـ سػػنقوـ بػػذلؾ'،
مشيرة الى انيـ لف يستطيعوا القدوـ الى االراضي الفمسطينية عبر اسرائيؿ لخمس سنوات.
ومػػف اصػػؿ حػوالى  9200شػػخص كػػاف يفتػػرض مشػػاركتيـ وصػػؿ اقػػؿ مػػف  900الػػى تػػؿ ابيػػب حيػػث منعػػت
االغمبية الكبرى منيـ مف الصعود الى الطائرات في بمد المغادرة ،بطمب مف السػمطات االسػرائيمية .ومػف بػيف
الناشطيف  200الى  400فرنسي.
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
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 63مؤرخ أمريكي :أي دعوة لممفاوضات دون وقف االستيطان خطوة إلى الخمف
واشػػنطف – أحمػػد محسػػف :قػػاؿ المػػؤرخ والكاتػػب األمريكػػي المعػػروؼ مػػارؾ بيػػري إنػػو يػػرى أف الشػػرؽ األوسػػط
يم ػػر اآلف بمرحم ػػة م ػػف التغيػ ػرات التاريخي ػػة العظم ػػى الت ػػي ت ػػؤرخ لنياي ػػة الح ػػرب الب ػػاردة وس ػػقوط آخ ػػر ظ ػػالؿ
النموذج السوفييتي في أنحاء العالـ وذلؾ مف األراضي الفمسطينية المحتمة وحتى مصر وليبيا وتونس واليمف
وسوريا.
وقػػاؿ بيػػري إف الحػػديث ال ػراىف عػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات الفمسػػطينية – اإلس ػرائيمية ىػػو حػػديث بػػال طائػػؿ.
وأضاؼ "ما لـ يوقؼ اإلسرائيميوف التوسع في بناء المستوطنات فإف الفمسطينييف لف يعػودوا لممفاوضػات واذا
عػػادوا فإنيػػا سػػتكوف مفاوضػػات غيػػر ذات موضػػوع .فالموضػػوع األساسػػي ألي مفاوضػػات ىػػو تطبيػػؽ حػػؿ
الػػدولتيف .وال يمكػػف تطبيػػؽ ذلػػؾ الحػػؿ مػػف دوف وقػػؼ المسػػتوطنات .ومػػف جيتػػي شخصػػيا فػػإنني أعتقػػد أف
مشروع الدولتيف يحتضر بالفعؿ".
وق ػػاؿ ح ػػيف يح ػػدثني أح ػػد ع ػػف كف ػػاح الش ػػعب الفمس ػػطيني لمحص ػػوؿ عم ػػى حقوق ػػو الوطني ػػة المش ػػروعة وأق ػػوؿ
باختصار إف عمينا أف ننتظر".
وردا عمػى سػؤاؿ حػوؿ مػػدى االنتظػار قػاؿ بيػري "ربمػػا عشػر سػنوات .وفتػرة االنتظػار ال يمكػف حسػابيا بدقػػة.
لكػف مػػا يمكػػف معرفتػو بدقػػة ىػػو أف الشػعب الفمسػػطيني بػػاؽ فػي أرضػػو .أنػػو لػف يطيػػر ولػػف ييػاجر ولػػف يتػػرؾ
حقوقػػو تمػػوت .أمػػا الفتػرة الزمنيػػة فإنيػػا محتػػوى بطبيعػػة الحػػاؿ .أنيػػا ليسػػت عػػددا محػػددا مػػف السػػنوات أو مػػف
الشيور .ولكنيا ما يدور في تمؾ الفترة .ومػا يػدور مػف الوجيػة العمميػة ىػو انػؾ ال تجػد فمسػطينيا يتخمػى عػف
حقوؽ شعبو ويظؿ صوتو مسػموعا فػي الضػفة الغربيػة أو غػزة .ثمػة أمػور يحػددىا التػاريخ مسػبقا ويبقػى فقػط
انتظار تحققيا .ال يمكف فػي نيايػة المطػاؼ إال أف يظفػر الفمسػطينيوف بحقػوقيـ كاممػة .أنػا ال أقػوؿ ذلػؾ مػف
باب الحماس أو الخطابة السياسية .ولكف ىكذا تعممنا مف دراسة التاريخ".
الشرق ،الدوحة1091/4/99 ،

 64بروكسل :مئات النشطاء يرفعون صور النواب الفمسطينيين األسرى أمام البرلمان األوروبي
بروكسؿ :اعتصـ مئات النشطاء األوروبيوف في ذكرى "يوـ األسير الفمسطيني" أماـ مقر البرلماف األوروبي
احتجاجا عمى سياسة االعتقاؿ اإلداري ،التي يمارسيا االحتالؿ بحؽ النواب واألسرى،
بمدينة بروكسؿ،
ً
رافعيف صور النواب األسرى.
وندد المشاركوف في االعتصاـ الذي دعت لو مؤسسة "عائمة أصدقاء اإلنساف" البمجيكية بعد تواصؿ الحممة
الدولية لإلفراج عف النواب المختطفيف معيا ،بسياسة اختطاؼ النواب ،مستنكريف صمت البرلماف األوروبي
والمجتمع الدولي عمى جرائـ االحتالؿ بحؽ النواب واألسرى.
ورفع المعتصموف الفتات تطالب باإلفراج عف األسرى والنواب األسرى ،وتؤكد حؽ الشعب الفمسطيني في
اختيار ممثميو ومخالفة االعتقاؿ لمقوانيف واألعراؼ الدولية ،داعيف لمحاكمة قادة االحتالؿ في المحاكـ
الدولية.
قدس برس2012/2/11 ،
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 65معيد أبحاث األمن القومي :وضع "إسرائيل" عمى جميع الجبيات سوداوي
الناصرة ػ زىير أندراوس :في ٍ
جديد أعده معيد أبحاث األمف القومي ،التابع لجامعة تؿ أبيب جاء أنو
بحث
ً
تدىور ممحوظَا آخر في السنة األخيرة لوضع إسرائيؿ االستراتيجي ،وبما أف كانت الحكومة
ًا
حدث
اإلسرائيمية لـ تبمور إستراتيجية عمؿ سياسي ناجعة لتبريد مراكز التوتر ،فقد زادت جدا التحديات التي
تواجييا الدولة ،وفي المقابؿ يحظى زخـ دبموماسية السمطة الفمسطينية بالمناصرة والتأييد الميـ المذيف
يثبتاف أكثر عزلة إسرائيؿ الدولية التي أخذت تزداد .وتابع البحث قائالً إف مسيرة نزع الشرعية مستمرة
وتفضي إلى أضعاؼ ممحوظ لمكانة إسرائيؿ السياسية والى قيود شديدة عمى حرية الجيش اإلسرائيمي في
عممياتو .عالوة عمى ذلؾ ،أشار البحث إلى أف ضعؼ مكانة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط
والعالقات العكرة بيف إدارة اوباما وحكومة نتنياىو تسمب إسرائيؿ عنص ار رئيسا مف صورتيا الردعية.
ويمكف ىذا الوضع جيات أخرى مف محاولة لعب دور في الشرؽ األوسط بصورة ال تخدـ مصالح
ُ
مشير إلى أنو عمى خمفية عدـ وجود تقدـ في الجيد لردع المشروع الذري اإليراني ،يزداد خطر
ًا
إسرائيؿ.
أف تتجو دوؿ أخرى في المنطقة إلى المسار الذري ،وبحسب معدي البحث فإف ىذه الوثيقة ىي األكثر
سوداوية وتيديدا منذ بدأ المعيد ينشر تقديراتو في .9120
البحث يتنبأ بأف الدولة العبرية في السنيف القريبة ستجابو الحاجة إلى اتخاذ ق اررات في شؤوف األمف
القومي المركزية ،وستفعؿ ىذا في واقع سيكوف تركيبو أكبر كثيرا .أو كما يقوؿ مدير المعيد ،د .عوديد
عيراف :فراغ عظيـ نشأ في الشرؽ األوسط نتاج ثالث ظواىر :الربيع العربي الذي حدث عمى خمفية
مشددا عمى أف الجمع بيف
انييار مسيرة السالـ اإلسرائيمية العربية ،وضعؼ الواليات المتحدة الشديد،
ً
العوامؿ الثالثة قد يؤدي بإسرائيؿ إلى كارثة عظيمة.
ويضيؼ :ىذا ما يحدث في الوقت الذي توجد فيو العالقات بيف إسرائيؿ ومحيطيا في الحضيض ،وفي
حيف أف التصور المييمف في العالـ العربي ،وفي الساحة الدولية أيضا ،ىو أف سياسة إسرائيؿ الرافضة
مشددا عمى أنو بخالؼ الميؿ الذي ساد إسرائيؿ إلى نسبة
مسؤولة بقدر حاسـ عف الطريؽ المسدود،
ً
المسؤولية عف جزء كبير مف التطورات في الشرؽ األوسط ،إلى إيراف ،فإف قدرة طيراف عمى توجيو
األحداث محدودة
أما الباحث شموـ بروـ ،الذي شارؾ في إعداد الوثيقة فقاؿ إنو في األماكف التي نجحت فييا الثورة أيضا ال
يزاؿ مف غير الواضح أي سمطة وأية طريقة ستحالف محؿ النظاـ القديـ ،ولف يكوف التحوؿ إلى
الديمقراطية سيال.
الفتًا إلى أف إسرائيؿ ،قد تكوف المتضررة المباشرة لمحاولة تعميؽ جميع المشكالت في مشجب عدو
خارجي .وكؿ ىذا يحدث في واقع تضعؼ فيو القوة العظمى ،الواليات المتحدة ،وال توجد أية جية خارجية
تستطيع مساعدة دوؿ المنطقة عمى التغمب عمى األزمة االجتماعية ػ االقتصادية الشديدة .وتابع بروـ:
رسخ في إسرائيؿ طراز تفكير يقوؿ إف الدوؿ العربية في السنيف القريبة ستكوف مشغولة بشؤونيا الداخمية،
ولف تتفرغ لمعالقات مع إسرائيؿ .وحذرنا نحف في المعيد في بداية المظاىرات قائميف إف العكس ىو
الصحيح ،فقد نبعت التمردات مف شعور الجماىير العميؽ بالذؿ ،ولعبت العالقات مع العالـ الخارجي دو ار
ميما في تأجيج االحتجاج ،وغذت معاممة الغرب لمعالـ العربي عمى مدى سنيف الشعور بالظمـ ،وفي
ضمف ذلؾ العالقات بإسرائيؿ.
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العدد1476 :

ص 34

وتابع :إف عدد قوات الجيش اإلسرائيمي لـ ُيبف منذ اتفاقات السالـ لمواجية جبيتيف ،واستنتاجنا أنو ينبغي
الحذر مف ق اررات متسرعة ال حاجة إلييا اآلف ،واف تغيير مقدار القوات سيفضي إلى تغيير شامؿ في
الدولة ولسنا حتى اآلف بمكاف يوجب ىذا .ويوجد ىنا شأف آخر وىو خطر النبوءة التي تحقؽ نفسيا ،فإذا
استعددنا لحرب مع مصر ستعمو ىناؾ األصوات أننا نبحث عف ذرائع لمسيطرة عمى سيناء مف جديد.
وتابع التقريرُ :سجؿ في السنتيف األخيرتيف في العالقات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف تدىور شديد قياساً إلى
تمييد الطريؽ في مطمع التسعينيات ،وال يمكف أف يتـ اليوـ حوار مباشر بسبب عدـ الثقة المتبادؿ العميؽ،
كما أف رؤية العالقات بأنيا (لعبة نتيجتيا صفر) عادت لتييمف عمى كؿ شيء ،في حيف أف القصد عند
الطرفيف أف يمنع كؿ واحد منيما الطرؼ الثاني األرباح ،يوجو السياسة ،حتى لو سبب ليـ ذلؾ ضر ار في
نياية األمر.
ويقوؿ بروـ :كميـ مذنبوف فيما حدث ،نحف والفمسطينيوف واالتحاد األوروبي الذي لـ يكد يحرؾ ساكنا
واألمريكيوف .لو كاف أحد األطراؼ غير اتجاىو وأصبح حكيما بدؿ أف يكوف عادال فمربما ظير األمر كمو
مشير إلى أف تؿ أبيب غير قادرة اليوـ عمى أف تقترح عمى السمطة الحد األدنى المطموب
ًا
بمظير مختمؼ،
ليا لتستطيع الرجوع عف المطالب التي طمبتيا شرطا لتجديد التفاوض :وىي موافقة إسرائيمية عمى تسوية
عمى أساس خطوط  9147مع تبادؿ أراض .ومف جية ثانية فاف الفمسطينييف غير قادريف عمى االستجابة
لمطمب االعتراؼ بإسرائيؿ باعتبارىا دولة الشعب الييودي.
وبحسب البحث فإنو حتى لو كانت توجد قيمة عسكرية لمعمؽ االستراتيجي ،ففي الواقع الجغرافي إلسرائيؿ
تبمغ الصواريخ التي يطمقيا حزب اهلل أو حماس كؿ ىدؼ في البالد تقريبا ،وبالتالي فإف تحدي إسرائيؿ
المركزي ىو تثبيت مكانيا في المنطقة التي ىي في أساسيا عربية ومسممة ،مع الحفاظ عمى مشايعة
منوىا إلى أنو في حاؿ بقاء الصراع مع
الجماعة الدولية ليا .وىذا التأييد ضماف لوجود إسرائيؿ ونمائياً .
الفمسطينييف فمف تستطيع إسرائيؿ أف تدفع إلى األماـ بعالقات صادقة مع الدوؿ العربية .وال تستطيع تمؾ
التي ترغب في التعاوف ايضا أف تفعؿ ىذا ،واألمر المفاجئ ىو أف اإلسرائيمييف والفمسطينييف واألمريكييف
يدخموف المفترؽ نفسو لممرة الثالثة أو الرابعة ويكرروف األخطاء نفسيا بالضبط .ويشمؿ البحث التطرؽ
لممسيرة التي تزيد في نزع الشرعية عف إسرائيؿ ،واالستنتاج النيائي ىنا أيضا بائس :إف اليدؼ الذي
نصب لحممة نزع الشرعية ىو عرض إسرائيؿ بأنيا دولة تُخؿ عمى الدواـ بالقانوف الدولي وبحقوؽ اإلنساف
وبجميع القيـ السائدة ،وبأنيا دولة تستعمؿ الفصؿ العنصري وتتحمؿ تبعة جرائـ حرب بصورة واسعة
وجرائـ عمى اإلنسانية ،وأف ىدؼ الحممة الدعائية ىو أف تصبح إسرائيؿ دولة منبوذة ،وىو ما يفضي إلى
عزلتيا المطمقة في مجاالت الدبموماسية واالقتصاد والثقافة واألكاديمية والفف.
أيضا إف تحسيف العالقات مع روسيا ودوؿ في أمريكا الالتينية ،أو بالصيف لف يعوض
ويقوؿ البحث ً
إسرائيؿ مما تخسر إذا ساءت عالقتيا مع الواليات المتحدة ،كما ُيحذر مف أنو ينشأ في أوروبا توجو فرض
قطيعة مدنية مع إنتاج إسرائيؿ حتى لو لـ يكف مصدره المستوطنات ،وينبغي عدـ االستخفاؼ بالضرر
الذي قد تحدثو ال بالتصدير المباشر فحسب بؿ بأمور االستثمارات األجنبية أيضا .بالنسبة إليراف ،يقوؿ
البحث :ال توجد إستراتيجية تفاوض فعالة وال إرادة حقيقية لعممية عسكرية ،ال في إسرائيؿ وال في أمريكا،
وأف فرض عقوبات واستخداـ وسائؿ التخريب قد يؤخر تقدـ إيراف نحو السالح الذري ،لكف لف يغير
مصمحتيا األساسية ،وأف االعتماد عمى عمؿ لوقؼ التقدـ اإليراني أو رؤية ذلؾ خطوات تسبب تغيي ار
داخميا في إيراف ،خطأ شديد.
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 66سمطة فقدت مبرر وجودىا ..ماذا بعد؟!

د .فايز أبو شمالة
أنصػػح كػػؿ عربػػي أف يقػ أر رسػػالة السػػيد عبػػاس إلػػى السػػيد نتنيػػاىو عػػدة مػرات ،والتػػي عرفػػت بػػأـ الرسػػائؿ،
وأنصح كؿ فمسػطيني أف يعمقيػا عمػى بػاب بيتػو ،وأف يضػع خطػاً أحمػر تحػت الفقػرات التػي يخاطػب فييػا
عباس نتنياىو قائالً :السيد رئيس الوزراء بف يػاميف نتػاف يػاىو أعػود وأؤكػد التزامنػا بسياسػة عػدـ التسػامح
(العنػػؼ) .وفػػي نفػػس الوقػػت ،فػػإنني أمػػؿ تفيمػػؾ بػػأف اسػػتمرار بنػػاء االسػػتيطاف ينػػزع ثقػػة الفمسػػطينييف
مػػع ُ
بالتزامؾ بتحقيؽ حؿ الدولتيف.
ى ػػؿ الح ػػظ القػػػارئ؛ أف عب ػػاس يػ ػػتكمـ بمغت ػػيف ،لغػػػة الق ػػوة والع ػػزـ والحػ ػػزـ والصػ ػرامة ح ػػيف يتعم ػػؽ األمػ ػػر
بالفمس ػػطينييف ،ليؤك ػػد عم ػػى ع ػػدـ التس ػػامح م ػػع المقاوم ػػة ،الت ػػي يس ػػمييا "العن ػػؼ" ويس ػػمييا اإلسػ ػرائيميوف
"اإلرىػػاب" ،ويتحػػدث عبػػاس بمغػػة الرقػػة واليمػػس النػػاعـ والكػػالـ الحنػػوف الشػػفاؼ حػػيف يتوجػػو إلػػى نتنيػػاىو
قائالً :آمػؿ تفيمػؾ ،بمعنػى آخػر ،فػإف السػيد عبػاس يأمػؿ أف يػتفيـ الػذئب حجػـ الوجػع الواقػع عمػى قطيػع
الماعز.
في رسالة السيد عباس اعتراؼ خطير جداً ،حيف يقوؿ :نظ اًر لسياسات الحكومات المتعاقبة ،فإف السػمطة
الفمس ػػطينية ل ػػـ يع ػػد لي ػػا أي س ػػمطة ،وأص ػػبحت دوف والي ػػة حقيقي ػػة ف ػػي المج ػػاالت السياس ػػية واالقتص ػػادية
والجغرافية واألمنية ،أي أف السمطة فقدت مبرر وجودىا.
وىذه حقيقػة ،لقػد فقػدت السػمطة الفمسػطينية مبػرر وجودىػا ،والسػبب يرجػع كمػا يقػوؿ عبػاس إلػى سياسػات
الحكومػػات المتعاقبػػة ،وىػػذا أوؿ اعت ػراؼ مػػف قبػػؿ السػػيد عبػػاس؛ أف ال فػػرؽ بػػيف الحكومػػات اإلس ػرائيمية
المتعاقبػة سػواء كانػت يمينيػػة أـ شػمالية ،أـ وسػط ،فكميػػـ ييػود ،أسػيموا فػي جعػػؿ السػمطة الفمسػطينية بػػال
سمطة.
لقد اعترؼ السيد عباس أنو تنازؿ عػف  %72مػف فمسػطيف دوف مقابػؿ حػيف يقػوؿ :لقػد وافقنػا عمػى إقامػة
دولة فمسطيف عمى حدود  %11مػف أ ارضػي فمسػطيف التاريخيػة .وفػي ىػذا التنػازؿ التػاريخي يكػوف عبػاس
قػػد ألغػػى بنفسػػو مضػػموف الفق ػرة التاليػػة مػػف رسػػالتو ،والتػػي يقػػوؿ فييػػا" :حػػؿ عػػادؿ ومتفػػؽ عميػػو لقضػػية
الالجئيف" .ألف الحؿ المتفؽ عميو مع الييود سيكوف خارج حدود  %72مف فمسطيف التاريخية التي تنازؿ
عنيا السيد عباس.
إنمػا األخطػػر فػػي رسػالة السػػيد عبػػاس ،حػيف قػػاؿ :سنسػػتمر فػي تنفيػػذ مػػا عمينػا مػػف الت ازمػػات بمػا فػػي ذلػػؾ
تفعيػؿ المجنػػة الثالثيػة ضػػد التحػريض ،وىػذا ال يعنػػي مواصػمة التعامػػؿ مػػع المخػابرات اإلسػرائيمية ،وتبػػادؿ
المعمومػػات األمنيػػة معيػػا فقػػط ،وانمػػا سيشػػرع عبػػاس فػػي تطبيػػؽ شػػرط "نتنيػػاىو" السػػتئناؼ المفاوضػػات،
والقائؿ بوقؼ التحريض ،وىذا يعني استكماؿ تغيير المناىج التعميمية ،ورسـ خرائط فمسطيف ضمف حدود
غزة والضفة الغربيػة فقػط ،وعػدـ منػاداة العػدو اإلسػرائيمي إال بمفظػة الجػار اإلسػرائيمي ،أو الطػرؼ اآلخػر،
أو أبناء العمومة ،والتوقؼ عف تالوة آيات القرآف الكريـ التي يرد فييا ذكر بني (إسرائيؿ).
فمسطين أون الين1091/4/98 ،
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رأي القدس العربي
عندما اطمؽ الرئيس الفمسطيني محمود عبػاس دعوتػو الػى العػرب والمسػمميف لزيػارة القػدس المحتمػة لكسػر
الحصار االسرائيمي المفروض عمييا ،ومساعدة اقتصاد اىميا الذيف يواجيوف ظروفا صعبة لتنػاقص عػدد
الػػزوار ،عػػارض الكثيػػروف ىػػذه الػػدعوة ،وكػػاف الشػػيخ يوسػػؼ القرضػػاوي رئػػيس االتحػػاد العممػػاء المسػػمميف
ابرزىـ ،النو رأى فييا دعوة صريحة لمتطبيع مع دولة االحتالؿ االسرائيمي.
باالمس كاف الشيخ عمي جمعة مفتي الػديار المصػرية ابػرز المسػتجيبيف لػدعوة الػرئيس عبػاس ،حيػث زار
المدينة المحتمة بصحبة االمير االردنػي غػازي وصػمى فػي المسػجد االقصػى واصػبح اعمػى مرجعيػة دينيػة
اسالمية رسمية تقوـ بزيارة المدينة المقدسة تحت االحتالؿ االسرائيمي.
ومف المفارقة اف زيارة المفتي جمعة تزامنت مع قرار اسرائيمي بمنع الشيخيف عكرمة صبري امػاـ المسػجد
االقصى ورائد صالح ابرز قيادات عرب االراضي المحتمػة عػاـ  9142مػف دخػوؿ المدينػة واالقتػراب مػف
المسجد االقصى ناىيؾ عف الصالة فيو.
وىذا المنع المجحػؼ لمشػيخيف والسػماح لمفتػي مصػر بالصػالة فػي االقصػى ىػو تأكيػد عمػى اف السػمطات
االس ػرائيمية تشػػجع الزيػػارات التػػي تيػػدؼ الػػى التطبيػػع ،واعطػػاء صػػورة مغموطػػة عنيػػا بانيػػا متسػػامحة مػػع
اتباع الديانتيف االسالمية والمسيحية ،وال تمنعيـ مف اداء شعائرىـ الدينية بكؿ حرية.
الشيخ عكرمة صبري تعرض لممنع وىو ابف االراضي المقدسة النو يعارض االحتالؿ بقوة في كؿ خطبػو
ويؤيػػد االنتفاضػػة ضػػده ،امػػا الشػػيخ ارئػػد صػػالح الػذي انتصػػر فػػي معركتػػو القضػػائية ضػػد ق ػرار السػػمطات
البريطانيػػة والمػػوبي االس ػرائيمي الػػداعـ ليػػا بابعػػاده ومنعػػو مػػف دخػػوؿ بريطانيػػا ،فقػػد كػػاف مػػف اكثػػر الػػدعاة
المسمميف صالبة في فضػح الحفريػات االسػرائيمية تحػت اساسػات المسػجد االقصػى والراميػة الػى تقويضػيا
تمييدا ليدمو.
ال نعػػرؼ كيػػؼ سػيبرر المفتػػي جمعػػة زيارتػػو التطبيعيػػة ىػػذه التػػي قػػد تشػػجع الػػبعض لمحػػذو حػػذوه واعتبػػار
زيارتػػو نوعػػا مػػف الفتػػوى الشػػرعية ،فطالمػػا اف مفتػػي الدولػػة العربيػػة االسػػالمية االكبػػر زار المدينػػة المقدسػػة
وصمى في مسجدىا فمماذا ال يفعموف الشيء نفسو؟
اني ػػا زي ػػارة خطيػ ػرة بك ػػؿ المق ػػاييس وتص ػػب ف ػػي مص ػػمحة الدعاي ػػة االسػ ػرائيمية الكاذب ػػة ح ػػوؿ احتػ ػراـ حري ػػة
االدياف ،وجعؿ المدينة المقدسة مفتوحة لجميع اتباعيػا دوف تفرقػة ،ومفتػي مصػر بيػذه الزيػارة يكػرس ىػذا
االدعاء الصريح في كذبو وتضميمو.
الشيخ يوسؼ القرضاوي المرجعية االسالمية اباح لمفمسطينييف فقط زيارة االراضي المقدسة ،وحرميا عمى
جميع الجنسيات االسالمية االخرى منطمقا مف موقػؼ ارسػخ فػي معارضػة التطبيػع بكػؿ اشػكالو ،وتعػرض
الى حممػة شرسػة وصػمت الػى درجػة التطػاوؿ عميػو مػف قبػؿ السػمطة ورئيسػيا وبعػض الشخصػيات الدينيػة
الممتفة حوليا.
ومف المؤسؼ اف البعض يجادؿ باف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ زار الحػرـ المكػي الشػريؼ وصػمى فيػو
اثناء خضوعو لسمطة كفار قريش ،ونسػي ىػؤالء اف الكفػار ىػـ اىػؿ مكػة الحقيقيػوف ،اي انيػـ لػـ يحتموىػا
ويطردوا اىميا ويغيروا معالميا ،ويقوضوا اساسات الحرـ ،ثـ اف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 'مػوحى لػو'
ويأتمر بأمر الخالؽ جؿ جاللو ،فيؿ الرئيس عباس ووزير اوقافو ومفتي مصػر وكػؿ دعػاة التطبيػع الػذيف
يض ػربوف ىػػذا المثػػؿ لتبريػػر وجيػػات نظػػرىـ مػػف الػػذيف ييػػبط عمػػييـ الػػوحي مثػػؿ الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو
وسمـ؟
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ندرؾ جيدا اف المقارنة ال تجوز وليست في غير محميا فقط ،ويجب اعالء االصوات ضد مثؿ ىذا النػوع
الخطير مف التطبيع مع عدو طمس ىوية القدس العربية االسالمية كميا.
البابا شنودة رحمػو اهلل كػاف صػمبا فػي معارضػتو زيػارة القػدس وتعػرض لمسػجف واالقصػاء مػف قبػؿ الػرئيس
محمد انور السادات بسبب ذلؾ وصبر عمى الظمـ والضيـ ولـ يتنازؿ عف موقفو الوطني واالخالقي حتى
المحظة االخيرة مف حياتو فما باؿ عممائنا المسمميف يحمموف ما حرمو بابا االقباط؟
عممػػاء المسػػمميف الكبػػار يجػػب اف يجتمع ػوا ويواجي ػوا الشػػيخ جمعػػة بالحقػػائؽ الشػػرعية الدامغػػة التػػي تػػديف
موقفػػو ىػػذا ،واف يطػػالبوا بعزلػػو اذا مػػا تيقن ػوا انػػو اقتػػرؼ جريمػػة التطبيػػع مػػع عػػدو يحتػػؿ االرض وييػػود
المدينة المقدسة ويقتؿ آالؼ المسمميف في حروبو التي لـ تتوقؼ منذ احتاللو ارض فمسطيف.
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،
 68الفمسطينيون يدفعون ثمن أمن الصياينة ،فمن المسؤول؟!

ماجد أبو دياؾ
"نػػدفع مقابػػؿ األمػػف وال نحصػػؿ عمػػى مقابػػؿ سياسػػي" ،بيػػذه الكممػػات اختصػػر محمػػد اشػػتية عضػػو المجنػػة
المركزية لحركة فتح خيبة السمطة الفمسطينية في سعييا نحو سراب المفاوضات مع العدو اإلسرائيمي.
تتوجػػو ىػػذه السػػمطة ،التػػي تقػػوؿ ّأنػػو لػػيس لػػدييا بػػديؿ عػػف الحػػؿ الدبموماسػػي ،إلػػى الشػػعب
فبػػدال مػػف أف ّ
الفمسطيني وتعمؿ عمى بمػورة برنػامج وطنػي فمسػطيني شػامؿ مػع بقيػة قػوى الشػعب الفمسػطيني يسػتند إلػى
فإنيا تظؿ تعوؿ حتى آخر نفس عمى المفاوضات.
المقاومةّ ،
أف ىذه السمطة تدير ظيرىا لمشعب الفمسطيني في الوقت الذي يخوض فيػو األسػرى
بؿ واألنكى مف ذلؾ ّ
معركػػة األمعػػاء الخاويػػة لمحصػػوؿ عمػػى ح ػريتيـ ،وتعمػػؿ ،مػػف خػػالؿ تسػػميط األض ػواء عمػػى المفاوضػػات،
ػأف شػقاً مػف
عمى التغطية عمى معاناة الشعب الفمسطيني وأشواؽ أسراه لمحرية .وال بأس ىنا مف التػذكير ب ّ
ىؤالء األسرى كانوا ضحية لمتنسيؽ األمني مع العدو ،والذي أشار لو اشتية في تصريحو المنقوؿ!
تقػػوؿ السػػمطة ّأنيػػا تحػػاوؿ فػػي مسػػعى أخيػػر الضػػغط باتجػػاه اسػػتئناؼ المفاوضػػات ومطالبػػة العػػدو بوقػػؼ
حولت ليا وفؽ اتفاقات التسوية ،وذلؾ قبػؿ أف تمجػأ
االستيطاف واعادة ىيمنة السمطة عمى األراضي التي ّ
لطمب عضوية األمـ المتحدة كدولة قد ال تحوز االعتراؼ في المحافؿ الدولية!
ولكف أيف ىي ىذه الدولة عمى األرض؟ وىؿ يكوف ليا قيمة بدوف سيادة عمى األرض؟! وىؿ يحظى ىذا
أف ىذا الشعب يريد
التحرؾ الدبموماسي الذي لـ ينجح في السابؽ بموافقة أطياؼ الشعب الفمسطيني؟! أـ ّ
التوصؿ إلى برنامج وطني يعيد لممقاومة اعتبارىا بعد فشؿ خيار التسوية؟
ػي السػػمطة الفمسػػطينية فػػي مسػػعاىا الدبموماسػػي ىػػو بمثابػػة ضػربة توجييػػا لممصػػالحة الفمسػػطينية،
ّ
إف مضػ ّ
وطعنػػة نجػػالء لألسػػرى الػػذيف يريػػدوف لفػػت أنظػػار العػػالـ إلػػى معانػػاتيـ وتحفيػػز القػػوى الوطنيػػة الفمسػػطينية
لمعمؿ عمى إطالؽ سراحيـ بالقوة كما حصؿ في صفقة شاليط.
فيؿ تظؿ السمطة الفمسطينية تراىف عمى عمميػة فاشػمة وتػدير ظيرىػا لمشػعب الفمسػطيني ،أـ ّأنيػا ستصػؿ
أف المفاوضات ال يمكف أف تكوف مجديػة قبػؿ أف يفػرض الشػعب الفمسػطيني نفسػو
إلى النتيجة التي تقوؿ ّ
بالصمود أماـ العنجيية الصييونية ،وجعؿ احتاللو لألرض الفمسطيني ذي كمفة عالية؟
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ػيمر وقػػت طويػػؿ قبػػؿ أف تصػػؿ السػػمطة إلػػى ىػػذا
مػػا يبػػدو مػػف خػػالؿ اسػػتقراء توجيػػات السػػمطةّ ،أنػػو سػ ّ
االستنتاج ،وربما ال تصؿ إليو أبدا ،ما يدعو إلى ضرورة تجاوز ىذه السمطة واتفاؽ األطيػاؼ الباقيػة مػف
الشعب الفمسطيني عمى إستراتيجية المقاومة بصرؼ النظر عف موقؼ السمطة منيا.
السبيل ،عمان1091/4/99 ،
 69تساؤالت حول الزيارة الرابعة

ماىر أبو طير
ىذه ىي الزيارة الرابعة لشخصية اردنية رفيعة المستوى الى القدس ،خالؿ اسابيع ،والزيارات الفتة لالنتباه
بسبب توقيتيا ومغزاىا ،وما تقولو لمجميع.
بعػد رئػيس مجمػس النػواب االردنػي عبػدالكريـ الػدغمي ،واالميػر ىاشػـ بػف الحسػيف ،ووزيػر الداخميػة محمػد
الرعود ،زار القدس البارحة ،االمير غازي بف محمد وبرفقتو الدكتور عمػي جمعػة ،مفتػي الػديار المصػرية،
حيث َّأـ المصميف فى مسجد البراؽ بالحرـ القدسي ،عصر االربعاء.
شارؾ في الصالة ايضاً ،محمد حسف مفتي القػدس والػديار الفمسػطينية وخطيػب المسػجد األقصػى والشػيخ
عب ػػدالعظيـ س ػػميب رئ ػػيس مجم ػػس األوق ػػاؼ اإلس ػػالمية بالق ػػدس ،وال ػػدكتور عػ ػزاـ الخطي ػػب رئ ػػيس أوق ػػاؼ
المسػػجد األقصػػى ،وعمينػػا اف نالحػػظ المػػزج بػػيف «الػػديني والسياسػػي» فػػي ىػػذه الزيػػارات االربػػع ،واسػػتحالة
فصؿ جانب عف اخر.
مفتي مصر وىو شخصية ليا وزنيا الديني اكد أف ىذه الزيارة تمت تحت اإلشراؼ الكامؿ لالردف وبػدوف
الحصػػوؿ عمػػى أي تأشػػيرات أو أختػػاـ دخػػوؿ اس ػرائيمية ،باعتبػػار أف االردف ،ىػػو المشػػرؼ عمػػى مقدسػػات
المدينػة ،والمفتػي ،ومػػف قبمػو مػف رجػػاؿ ديػف ،قفػػزوا كميػاً عػف قصػػة التطبيػع ،وتحػريـ الزيػػارات التػي تبناىػػا
«القرضاوي» في فتوى سابقة.
في مقالة سابقة ،قبؿ يوميف ،تحت عنواف «سر االنعاش المفاجئ لعالقة االردف بالقدس» ،اشرت الى اف
ىذه الزيارات الفتة لالنتباه جداً ،النيا مف جية ،ال تقػؼ ابػدا عنػد قصػة التطبيػع او عػدـ التطبيػع ،وتػأتي
بشكؿ غزير في توقيت واحد ،وال يمكف تبسيط دوافعيا ،تحت عنواف التذكر المفاجئ لالقصى.
تكتسب ىػذه الزيػارات دالالت سياسػية عميقػة ،حتػى لػو بػدت دينيػة او بروتوكوليػة ،خصوصػا ،اف االردف
خمع عباءة التحسس مف سوء التفسيرات والتحسسػات ،وبػدأ بانعػاش عالقتػو السياسػية بالقػدس ومقدسػاتيا،
عبػػر بوابػػة دينيػػة ،ومػػف الطبيعػػي اف تمتػػد تػػأثيرات االنعػػاش الػػى دالالت ليػػا عالقػػة بالنػػاس ،واف ال تقػػؼ
عند حدود الصالة والسياحة.
ال احػػد يعػػرؼ مػػاذا يجػػري فػػي الغػػرؼ المغمقػػة ،غيػػر اف المالحظػػات ا ازء ىػػذا الممػػؼ كثيػرة ،ابرزىػػا قبػػوؿ
الجانب االسرائيمي ليذه الزيارات ،حيث بامكانو منعيا لو اراد ،النيػا عمػى مػا ىػو مفتػرض مثيػرة لغضػبو،
باعتبارىػػا تؤكػػد عروبػػة المكػػاف ،ومظمتػػو االسػػالمية ،ثػػـ تواصػػؿ الزيػػارات ،بحيػػث لػػـ يعػػد ممكنػػا اعتبارىػػا،
ام ػ ار عاديػػا ،بعػػد انقطػػاع اسػػتمر لعقػػود ،وج ػرأة االردف فػػي بمػػورة ىكػػذا زيػػارات ال تػػأتي مػػف ف ػراغ فػػي كػػؿ
االحواؿ.
فػػي الوقػػت ذاتػػو تتفػػرج السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى المشػػيد بحيػػاد كامػػؿ ،دوف اي تحسػػس سػػري او
معمف ،وعمى الرغـ مف اف عالقتيا باالردف ،ممتازة ،اال انيا تممح الى مقربة منحيا احيػاء سياسػيا لعالقػة
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قديمػػة بػػيف االردف والقػػدس ،واالحيػػاء السياسػػي ىػػو الالفػػت لالنتبػػاه ،ولػػو جػػاء عبػػر بوابػػة الػػديف وزيػػارات
االقصى ،الف السؤاؿ يقوؿ لماذا في ىذا التوقيت بالذات ،وما سر انيمار الزيارات؟!.
ال يمكف قراءة ىػذه الزيػارات بمعػزؿ عػف كػؿ ممػؼ القضػية الفمسػطينية والقػدس والضػفة الغربيػة ،وال يمكػف
اعتب ػػار اي قػ ػراءات لمس ػػتقبؿ عالق ػػة االردف بالقض ػػية الفمس ػػطينية ،تج ػػنح ال ػػى المبالغ ػػة ،خصوص ػػا ،انن ػػا
نتحدث عف نمط جديد لـ يكف مألوفا ،وال يمكف فؾ اس ارره النيائية ،عبػر اطػالؽ توقعػات فػي اليػواء دوف
االستناد ،مف جية اخرى الى المعمومات.
اربع زيارات الربع شخصيات اردنيػة ذات مكانػة سياسػية ،وبنكيػة دينيػة ،وبشػعار يقػوؿ :زيػارة السػجيف ال
تعني التطبيع مع السػجاف ،وىػو شػعار ارئػؽ وجميػؿ ،لكنػو بالتأكيػد ال يمخػص كػؿ القصػة ،ويخفػي خمفػو،
وضعا معقدا في المنطقة ،واتجاىا جديدا في السياسة االردنيػة ،واذا كػاف ىػذا التتبػع صػحيحا ،فيػذا يعنػي
اننا سنشيد في الفترة المقبمة ،اشارات اضافية عمى ذات الصعيد.
الدستور ،عمان1091/4/99 ،
 70االردن ال يريد الفمسطينيين

موشيو آرنس
يمنػع االردف دخػػوؿ أكثػر مػػف ألػػؼ فمسػطيني عمقػوا عمػػى طػوؿ حػػدود سػوريا مػػع االردف بػػرغـ أنػو سػػمح ل ػ
ويقػػدروف انػػو يسػػكف فػػي سػػوريا نصػػؼ مميػػوف الجػػىء
 900ألػػؼ الجػػىء سػػوري بالػػدخوؿ الػػى داخمػػوُ .
فمس ػػطيني واف آخ ػػر ش ػػيء يري ػػده حك ػػاـ االردف ى ػػو الس ػػماح لي ػػـ ب ػػالمرور ال ػػى داخم ػػو .اف حك ػػاـ االردف
يعتقدوف اف لدييـ مشكمة سكانية وأف فمسطينييف آخريف غير مرغوب فييـ في االردف.
لسنا دولة فمسػطينية ،يكػرر متحػدثوف اردنيػوف القػوؿ .واالدعػاء الػذي ُيثػار بػيف الفينػة واالخػرى أف االردف
ىػػو فمسػػطيف يعتبػػر فػػي عمػػاف دعايػػة مضػػادة لمنظػػاـ .كػػـ تغيػػرت االمػػور منػػذ أرسػػؿ الممػػؾ عبػػد اهلل األوؿ
الفيمؽ االردني بقيادة ضباط بريطانييف مسػمح بسػالح بريطػاني لقطػع نيػر االردف فػي  .9142ومػع نيايػة
الحرب ضـ الممؾ محافظة القدس وييودا والسامرة التػي احتميػا الفيمػؽ ومػنح سػكاف المكػاف جنسػية اردنيػة
وجعؿ الفمسطينييف أكثرية في االردف .وترى قيادة فتح اف االردف كاف فمسطيف حقا وليذا حاولت المنظمة
في  9170في 'ايموؿ االسود' االستيالء عمى الدولة.
يمكف اف نتذكر عػدـ ثبػوت الحػدود وتغيػرات اليويػات القوميػة فػي الشػرؽ االوسػط ،حينمػا نفكػر كيػؼ ُولػد
قبػػؿ  10سػػنة الكيػػاف الػػذي يسػػمى اليػػوـ المممكػػة االردنيػػة .فػػي  9119أسػػرع وزيػػر المسػػتعمرات البريطػػاني
ونسػػتوف تشرتشػػؿ وسػػافر مػػف لنػػدف الػػى الشػػرؽ االوسػػط ،وفػػي لقػػاء فػػي القػػدس مػػع األميػػر عبػػد اهلل ابػػف
الشػريؼ حسػػيف مػػف مكػػة عػػرض عميػػو ارض اسػرائيؿ شػرقي االردف وىػػي ثالثػػة أربػػاع المنطقػػة التػػي كػػاف
يفت ػػرض اف تك ػػوف وطن ػػا قومي ػػا لمش ػػعب اليي ػػودي .ووع ػػده تشرتش ػػؿ اف تبق ػػى ى ػػذه المن ػػاطؽ مغمق ػػة أم ػػاـ
المياجريف الييود الذيف لف ُيسمح ليـ باستيطاف المنطقة ،بخالؼ التفويض االنتدابي مف عصبة االمـ.
عمى أثر ىذا االقتراح السخي عمى حساب الشعب الييودي تـ في  9111قبوؿ الكتاب االبيض لتشرتشؿ
'سمعت تصريحات بال صالحية وكأف اليدؼ ىو انشاء فمسطيف تكوف كميا ييودية .قػالوا
الذي أعمف أنو ُ
اف فمسػػطيف ستصػػبح ييوديػػة مثممػػا أف انجمت ػ ار ىػػي انكميزيػػة .وتػػرى حكومػػة جاللتػػو ىػػذه التوقعػػات غيػػر
عممية وليست عندىا أيػة نيػة كيػذه' .وكػاف ىػذا التصػريح عالمػة عمػى بػدء ت ارجػع بريطانيػا عػف التزاماتيػا
التي عبر عنيا تصريح بمفور وواجباتيا بحسب التفويض االنتدابي مف عصبة االمـ.
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اف ما بدأ بصفتو كالما عمى ما وراء االردف أصبح عمى مر الزمف تحت الرعاية البريطانية مممكة شػرقي
االردف .وفي ُ 9141غير اسميا ليصبح المممكة االردنية وىكذا ُولدت األمة 'االردنية'.
فػي االنتفاضػة االولػى فػؾ الممػؾ حسػيف االرتبػاط القػانوني واالداري بييػودا والسػامرة وشػرقي القػدس .وفػػي
 1001بدأ ابنػو الممػؾ عبػد اهلل فػي مسػار الغػاء جنسػية الفمسػطينييف االردنيػة .ومػا يػزاؿ الفمسػطينيوف الػى
اآلف أكثري ػػة الس ػػكاف ف ػػي االردف ،أم ػػا الب ػػاقوف فقبائ ػػؿ بدوي ػػة .ف ػػاذا قبمن ػػا زع ػػـ اف الب ػػدو ف ػػي اسػ ػرائيؿ ى ػػـ
فمسػػطينيوف أمكػػف أف ننظػػر الػػى سػػكاف االردف جميعػػا عمػػى أنيػػـ فمسػػطينيوف .وعنػػدىا فػػاف مػػف يقترحػػوف
انشاء دولػة فمسػطينية فػي ييػودا والسػامرة وغػزة يػدعوف فػي الحقيقػة الػى انشػاء دولػة فمسػطينية ثانيػة ػ كمػا
يوجد اليوـ دولتاف كوريتاف.
تعػػارض المؤسسػػة االمنيػػة االس ػرائيمية حػػؿ 'االردف ىػػو فمسػػطيف' وبحػػؽ .فجػػيش االردف واجيزتػػو االمنيػػة
تجابػػو بصػػورة ناجعػػة جيػػات تحػػاوؿ ضعضػػعة نظػػاـ الممػػؾ وتريػػد اف تجعػػؿ االردف دولػػة فمسػػطينية .وىػػو
يتعػػاوف مػػع اس ػرائيؿ عمػػى مكافحػػة االرىػػاب ويسػػاعد عمػػى الحفػػاظ عمػػى اليػػدوء عمػػى الحػػدود االس ػرائيمية
االردنيػػة .واس ػرائيؿ غيػػر معنيػػة بسػػيطرة فمسػػطينية عمػػى االردف .قػػد يكػػوف الممػػؾ عبػػد اهلل يحػػارب حربػػا
خاسرة ألنو توجد ىنا موجة سكانية ربما ال ُيستطاع ردىا.
ىآرتس 1091/4/97
القدس العربي ،لندن1091/4/99 ،

 79سالح في وجو الخطر الوجودي

تسفي برئيؿ
اف اليجػوـ المحتػرؼ لممقػػدـ شػالوـ آيزنػر عمػػى األشػقر صػػاحب الكوفيػة كػاف مدىشػػا .اف ذ ارعػي الضػػابط
الكبيػػر أمسػػكتا بالسػػالح وكأنػػو جػػزء ال ينفصػػؿ عػػف جسػػمو ،وبحركػػة غريزيػػة كمػػا ىػػو متوقػػع ممػػف ُىػػددت
حياتو ،انقض عمى مف تج أر عمى اف ينظر في عينيو وسدد الى وجيػو .ومػف حسػف الحػظ اف ىػذا الرجػؿ
العدواني مف الفايكنغ سقط وأشػار بػذلؾ الػى خضػوعو ،وىػذه اشػارة متفػؽ عمييػا فػي الغابػة .وتركػو المقػدـ
الخػػائؼ وشػػأنو .وىػػذا مؤسػػؼ ،فمػػو أنػػو تػػابع اليجػػوـ ألمكػػف أف نػػرى مشػػيد قتػػؿ ممتػػا از لسمسػػمة جديػػدة لػ ػ
'المباديف'.
'الناشيوناؿ جيوغرافيؾ' وربما تحت عنواف ُ
الحػديث فػي ظػػاىر االمػر عػف شػػأف سياسػي تحػاوؿ فيػػو مجموعػة مػف نشػػطاء سػالـ تؤيػد الفمسػػطينييف اف
تقنػػع دولػػة محتمػػة بػػأف تعامػػؿ الػػذيف يقعػػوف تحػػت احتالليػػا بالعػػدؿ ،لكنػػو ال يوجػػد أي شػػيء سياسػػي ىنػػا.
فحينمػػا تتصػػرؼ دولػػة وكأنيػػا محميػػة طبيعيػػة تشػػعر األن ػواع التػػي تسػػكنيا بأنيػػا معرضػػة لخطػػر االبػػادة
تصػػبح الحكايػػة حكايػػة أنثروبولوجيػػة بسػػيطة .مػػف أراد اف يػػزور محميػػة الغػػوريال فػػي اوغنػػدا مػػثال يعمػػـ مػػا
ىػػي الحػػدود .ويجػػب عمػػى السػػائح الفضػػولي اف يسػػتخرج ترخيصػػا يقػػوؿ انػػو لػػيس مريضػػا ،وىػػو يسػػتطيع
الخروج لمزيارة في مجموعات صغيرة فقط وعميػو فػي أقػؿ مػف يػوـ اف يتػرؾ المحميػة .ويعمػـ السػياح الػذيف
يأتوف الى المحميات الطبيعية في تنزانيا أنو ال يجوز ليـ اف يغادروا سياراتيـ أو يرمػوا طعامػا لمحيوانػات
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أو يقترب ػوا منيػػا .ومػػف يقتػػؿ دب ػاً ابػػيض فػػي السػػيوب الجميديػػة مػػف القطػػب ُيحػػاكـ .فينػػاؾ قواعػػد واضػػحة
تعترؼ بيا منظمة الحماية العالمية تحدد ما ىي األنواع الميددة وكيؼ يتـ الحفاظ عمييا.
اف اسػرائيؿ ىػػي محميػػة خطي ػرة وكػػاف يجػػب عمػػى الػػدوؿ ذات المسػػؤولية منػػذ زمػػف اف تصػػدر تحػػذي ار مػػف
السفر الييا أو اف تنشر عمى األقؿ ُكراس ارشاد مفصال يفصؿ ماذا يجوز وماذا ال يجوز اف ُيفعػؿ فييػا.
وأي كممػػات أو ُجمػػؿ تسػػتخرج منيػػا صػػيحة التحػذير ،أعنػػي اف يكػػوف شػػبو معجػػـ لمسػػائح تحػػدد فيػػو بخػػط
احمر واضح مصطمحات مثؿ 'رحمة جويػة' أو 'رحمػة بحريػة' أو 'دولػة فمسػطينية' أو 'بػؤر اسػتيطانية غيػر
ويبػيف فػي كػراس
قانونية' أو 'فصؿ عنصري' أو 'عنصرية' أو 'محكمػة العػدؿ العميػا' أو 'احػتالؿ' بػالطبعُ .
االرشػػاد ىػػذا أي شػػيء قػػد يجعميػػا تعػػض وأي المواقػػع ينبغػػي لمسػػائح اف يبتعػػد عنيػػا؛ وأيػػف يجػػوز لمػػذكور
واالنػػاث المكػػوث معػػا وأيػػف قػػد تُصػػاب جماعػػات مختمطػػة بحجػػارة؛ وأي تييػػيج تسػػببو كوفيػػة حم ػراء حػػوؿ
العنؽ؛ وأي خطػر يتعػرض لػو مػف يمػبس ثوبػا لونػو احمػر اسػود اخضػر .وال توجػد ىنػا أيػة توصػية شػاذة.
فكػػؿ مػػف أراد اف يػػزور الصػػوماؿ أو افغانسػػتاف أو الج ازئػػر أو جميوريػػة الشيشػػاف أو السػػوداف يعمػػـ مػػاذا
يجب عميو اف يمبس وماذا ال يجوز لو اف يقوؿ.
اف محميػػة ميػػددة كاس ػرائيؿ ليسػػت ىػػدفا لكػػؿ انسػػاف فػػي كػػؿ وقػػت .حينمػػا كانػػت مػػا ت ػزاؿ دولػػة صػػغيرة،
محددة بخػط اخضػر ،دعػت العػالـ كمػو الػى زيارتيػا .وحينمػا سػمنت ووسػعت منطقػة عيشػيا صػارت أكثػر
شعو ار بأنيا ميددة وأكثر خوفا ،وىي تحدد بقوائـ معدة سمفا مف الػذي ال يجػوز لػو اف يػدخميا .وال تشػتمؿ
ىذه القوائـ عمى مطموبيف نفذوا عمميات تفجيريػة فقػط بػؿ تشػتمؿ ايضػا عمػى نشػطاء فػي منظمػات حقػوؽ
انساف ،وعمى أديب الماني واحد عمى األقؿ وعمى ساسة غير مسػتعديف لالنشػاد فػي جوقػة .وتشػتمؿ ىػذه
مف ال يحسف بو اف يضػيع مالػو عمػى تػذكرة سػفر ،كسػياح تُػذكر أسػماؤىـ
القوائـ ايضا عمى توصية تُبيف ْ
بأصؿ عربي أو مسمـ .وربما تدخؿ حيز التنفيذ بعد زمف غير بعيد قوائـ جديدة أقصر كثي ار ال ُيذكر فييا
إال مف يجوز لو اف يزور المحمية.
ىكػػذا تبنػػي اس ػرائيؿ نفسػػيا عمػػى أنيػػا جيػػب أصػػولية قوميػػة ال يعتمػػد العقػػد فييػػا بػػيف مواطنييػػا (الييػػود
بالطبع) عمى المساواة أو عمى قيـ مشتركة بؿ عمى رسـ ال يكؿ لحدودىا مع العالـ الخارجي .وىو جيػب
ال يستمد مف الشعور بكونيا ضحية وقػد أصػبح ىػو نفسػو قيمػة داخميػة بػؿ مػف تيديػد ال يفيػـ كامػؿ قوتػو
إال االعضػػاء المنتمػػوف الػػى الجيػػب .وعمػػى ىػػذا فمػػيس الميػػدد نفسػػو ىػػو الخطػػر الحقيقػػي بػػؿ مػػف يعتػػرض
عمى مجرد وجود تيديد .ولػيس الفمسػطينيوف الػذيف ييػددوف بانشػاء دولػة ىػـ الػذيف يعترضػوف عمػى حػدود
الجيػػب بػػؿ مػػف يعتقػػد اف دولػػة فمسػػطينية ليسػػت تيديػػدا .انػػو ىػػو الخطػػر الوجػػودي وليػػذا ُيضػػرب بالسػػالح
عمى وجيو سواء أكاف مواطنا دانماركيا أـ اسرائيميا.
ىآرتس 1091/4/98
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