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  "إسرائيل"لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تدعو لتصعيد المواجهة والصمود ضد  .1

رئيس المكتب السياسي ، أن الدين األعثر دمشق نور نقال عن مراسلها من 4/4/2010الحياة، نشرت 
 "لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني"كة حماس خالد مشعل قال في مؤتمر صحافي عقدته لحر

نحن ال ندفع نحو الحرب، إنما نمارس حقنا في المقاومة، وإذا فرضت ": اجتمعت في دمشق أمسالتي 
ومة هي الخيار طالما االحتالل موجود، فإن المقا"، مؤكداً أنه "علينا الحرب، سنقاتل قتال الرجال

هناك إجراءات منع بالقوة وقمع للفعل الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعبر عن ": وأضاف ."المفتوح
 فلسطينياً -  هناك جهداً مشتركاً إسرائيلياً أنال شك في . رفضه ومقاومته لالحتالل واالستيطان والتهويد
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أن هذه اإلجراءات "، الفتاً إلى "طيني الطبيعيفي سلطة رام اهللا وحكومة فياض في منع هذا الفعل الفلس
قد تعوق هذا الفعل، لكنها في لحظة مقبلة، ستعجز عن ذلك ألن استمرار االحتالل واالستيطان والتهويد 

  ."سيستدعي فعالً فلسطينياً
نحن ال نعترف بحكومة فياض ألنها مفروضة على شعبنا الفلسطيني، هي غير منتخبة، وجاءت ": وقال

إذا كانت ": وأكد. " انقسام، وتعيش في ظل الغطاء الدولي واإلقليمي وليس بغطاء فلسطيني وطنيفي ظل
  ."خيارات العدو مفتوحة، فشعبنا ومقاومتنا خياراتها مفتوحة

حشد كل "ودعت لجنة المتابعة العليا التي تضم الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها، إلى 
جهة التصعيد والعدوان الصهيوني المستمر، والتصدي لكل المحاوالت التي تستهدف طاقات شعبنا في موا

  ."األرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والضفة الغربية
القوى والفصائل والفعاليات الشعبية بتحمل مسؤولياتها في تصعيد المواجهة "وطالبت في بيان لها 

موقف السلطة الفلسطينية وحكومة فياض في الضفة، "ودانت . "لالحتالل والصمود في وجه مخططاته
والتي تقمع المقاومين وتتعاون مع سلطات االحتالل في مالحقتهم، وتمنع الجماهير من أخذ دورها في 

وأعربت عن خيبة أملها من قرارات القمة العربية األخيرة التي عقدت في سرت في . "مواجهة االحتالل
ودانت . "لم تصل إلى مستوى التحديات"ي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي الجماهيرية الليبية ف

تشكل غطاء لمخططات االحتالل " اإلسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، والتي - المفاوضات الفلسطينية 
ة حرصها على تحقيق المصالحة الفلسطيني"وأكدت . "الصهيوني، وتجميالً للسياسة األميركية في المنطقة

  ."على أساس خيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية
المطروح علينا من ":  احمد جبريل" القيادة العامة- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "وقال األمين العام لـ

اجل حوار أو مصالحة هو أن نتنازل عن الثوابت الفلسطينية المتعلقة بالمقاومة واالعتراف بإسرائيل 
نحن في هذه المصالحة ال نطلب أشياء تعجيزية ": وأضاف. "درة العربية وشروط الرباعية الدوليةوالمبا

إذا كان ثمن هذه ": وقال. "بل هم يطلبون منا أن نرفع أيدينا إلى الحائط ونستسلم، وهذا لن يكون
ين تغير سنستمر في هذا الوضع إلى ح: المصالحة أن نتنازل عن برامجنا وعن ثوابتنا، فنحن نقول

أن الملف الفلسطيني في مؤتمر القمة العربية األخيرة كان هشاً وضعيفاً، ولم "، الفتاً إلى "موازين القوى
  ."يبحث فيها عن كيفية فك الحصار عن غزة، وأيضاً موضوع المصالحة الفلسطينية

في بيان ت دعالمتابعة  نقال عن مراسلتها في غزة ردينة فارس أن لجنة 4/4/2010عكاظ، وجاء في 
 القيادة العامة طالل ناجي كل القوى الفلسطينية إلى تصعيد –تاله األمين العام المساعد للجبهة الشعبية 

لم تصل إلى ": واعتبر البيان أن نتائج مؤتمر القمة العربية األخير. المواجهة ضد االحتالل الصهيوني
علقة بقضية فلسطين أقل من اآلمال، مما مستوى التحديات التي يواجهها العرب، وكانت قراراتها المت

وأشار إلى أن المجتمعين . "يتطلب تحركا سريعا لمواجهة المخاطر التي تهدد قضية فلسطين والمنطقة
  . ثمنوا موقف الزعماء العرب، الذين أكدوا على خيار المقاومة

  
  ف األسرة الدولية عن الدولة من صالحيات منظمة التحرير بالتعاون مع كافة أطرااإلعالن: فياض .2

 وبالتفاف كل أبناء وبإصرارن السلطة الوطنية تواصل أ سالم فياض .كد رئيس الوزراء دأ :رام اهللا
ن مهمة أواعتبر فياض .  الدولةإلقامةشعبنا استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية والتهيئة 

طينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا،  عن الدولة هي من صالحيات منظمة التحرير الفلساإلعالن
 قضايا الحل كإحدىوحول حل قضية الالجئين . بالتعاون والتنسيق مع كافة أطراف األسرة الدولية

   وإقامة االحتالل إنهاء: فلسطين"النهائي شدد  فياض على أن موقف الحكومة والذي أكدته وثيقة عملها 
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 الفلسطينية بهذا الشأن والقاضي بحل قضية الالجئين وفقا هو بالضبط برنامج منظمة التحرير" الدولة
  .كدت على ذلك المبادرة العربية للسالمأ، وكما 194لقرار األمم المتحدة رقم 

4/4/2010 الحياة الجديدة،    
  

  ال نريد دولة فلسطينية على المقاس اإلسرائيلي: أحمد يوسف .3
رد له على يس الحكومة الفلسطينية في غزة، في  أحمد يوسف، مستشار رئ. دقال:  فهيم الحامد -  جدة

نحن نريد دولة "، "عكاظ"تصريحات لـتصريحات سالم فياض حول قيام الدولة الفلسطينية المرتقبة في 
فلسطينية مستقلة، ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، موضحا أنه في ظل االنقسامات والتشرذم 

  . " فإنه ال يمكن الحديث عن دولة فلسطينيةالفلسطيني والتوسع االستيطاني في القدس،
ال " وقال. وأشار يوسف، أنه ال أحد يصدق قيام دولة فلسطينية، فى ظل استمرار الصلف اإلسرائيلي

نريد مجرد أمنيات، نريد أن ننشئ الدولة الفلسطينية على أرضية صلبة، بعد دحر االحتالل من جميع 
. "ن إنشاء الدولة وما زال مشروع المصالحة يراوح مكانهكيف يمك"وتساءل . "األراضي الفلسطينية

  .الشعب ال يريد أن يعيش في أحالم وردية، نريد إجراءات تنفيذية على األرض: وأضاف
4/4/2010عكاظ،   

  
  عباستصريحات فياض بشأن الدولة منسجمة مع خطة : رئيس اللجنة السياسية في التشريعي .4

، أمس، بشأن "الشرق األوسط"فلسطيني، سالم فياض، في مقابلة مع أثار ما قاله رئيس الوزراء ال: غزة
 عبد اهللا .ويرى د. إعالن الدولة الفلسطينية في غضون العام المقبل، جدال واسعا في األوساط الفلسطينية

عبد اهللا، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن تصريحات 
علق بالجانب التنفيذي إلقامة الدولة، الذي تضطلع به الحكومة، في حين يظل القرار السياسي في فياض تت

، "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ .يد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن
اض نظرة أوضح عبد اهللا أن حكومة فياض تقيم مؤسسات الدولة، داعيا إلى النظر إلى ما يقوم به في

  .تكاملية مع الجهد الذي يقوم به أبو مازن ومنظمة التحرير
وحول االنتقادات التي صدرت من أوساط داخل حركة فتح ضد فياض، وتشكيكها فيما يقدم عليه، قال 
عبد اهللا إن األمر يتعلق بنظرة كل شخص إلى ما يقوم به فياض، موضحا أن قيادات فتح التي تنتقد 

يقوم به حاليا بمعزل عن خطة أبو مازن، مشيرا إلى أن خطة فياض تنتمي إلى فياض تنظر إلى ما 
وردا على سؤال حول منطقية أن يتم اإلعالن عن الدولة . البرنامج الوطني الذي أقرته منظمة التحرير

أن هذا بالضبط "في ظل بقاء المستوطنات، وفي ظل رفض إسرائيل وقف االستيطان، أوضح عبد اهللا 
، مشيرا إلى أن اإلعالن " القيادة الفلسطينية إلى اإلصرار على وجوب وقف االستيطان بالكاملالذي يدفع

عن الدولة سيكون ضمن اإلقرار الدولي بحق الفلسطينيين في إقامتها، بما في ذلك قرار من مجلس األمن 
  .1967الدولي حول دولة في حدود عام 

 اإلسرائيلي، أول من أمس، حول "هآرتس"فياض لصحيفة وتجنب عبد اهللا الرد بشكل مباشر على ما قاله 
استعداده الستقبال الالجئين في الدولة الفلسطينية، بقوله إن الجانب الفلسطيني يصر على تطبيق قرار 

  . لقضية الالجئين"حل متفق عليه"، مشيرا إلى أن المبادرة العربية أشارت إلى 194مجلس األمن 
الثقافة السابق في حكومة فياض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر، وانتقد إبراهيم أبراش، وزير 

تصريحات فياض، مؤكدا أنها محاوالت لخلق انطباع وكأن الحكومة والسلطة تنشغالن في تحقيق 
واستهجن أبراش أن تصدر هذه التصريحات عن فياض، في الوقت الذي تعجز فيه . األهداف الوطنية

  . إقناع إسرائيل حتى بتجميد االستيطانالواليات المتحدة عن
5/4/2010الشرق األوسط،   
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  بحر يندد بموقف أمريكا حيال وقف التصعيد ويعّده ضوءاً أخضر لضرب غزة .5

ندد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالموقف األمريكي الذي دعا حماس واالحتالل 
أن التعامل األمريكي مع حماس "ي تصريح صحافي، أمس، واعتبر بحر ف. إلى وقف التصعيداإلسرائيلي 

أن يشكل هذا الموقف "وحذر من . واالحتالل على قدم المساواة يضع المجرم والضحية في كفة واحدة
  ".ضوءا أخضر أمريكيا الستهداف حماس وضرب غزة

4/4/2010الخليج،   
  

   تبّدد الشكوك وتصرف الرواتب اليومفي غزةالحكومة  .6
، أمس، أنها ستصرف رواتب موظفيها اليوم في قطاع غزةأعلنت الحكومة الفلسطينية : )آي.بي.يو(

ونقلت  .األحد، مبددة بذلك شكوكاً عن معاناتها أزمة مالية أخّرت صرف الرواتب الشهرين الماضيين
 محفوظ قوله إن صرف إسماعيلالمحلية عن وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة، " صفا"وكالة 

  .اتب الموظفين سيكون غداً األحدرو
 مليون دوالر مع بداية كل شهر، كي تدفع رواتب موظفيها 16وتحتاج حكومة حماس في غزة لنحو 

  . ألف موظف مدني وعسكري32البالغ عددهم نحو 
وكانت وسائل إعالم محلية تحدثت عن وجود أزمة مالية لدى الحكومة المقالة أدت لتأخير صرف 

شهرين الماضيين بخالف ما جرت عليه األمور منذ سيطرة الحركة على القطاع الرواتب خالل ال
  . 2007حزيران / منتصف يونيو

4/4/2010الخليج،   
  

  "شخصية غير شرعية اغتصبت الحكم في الضفة"ـبحماس تدعو لمحاكمة فياض وتضفه  .7
رم اهللا سالم رئيس حكومة اإلى محاكمة  دعت حركة حماس: حامد جاد،  نادية سعد الدين- عواصم 

 دولة فلسطينية من جانب واحد إعالنفياض بسبب تصريحات لصحيفة إسرائيلية حول عزم السلطة على 
فهم منها تنازله عن حق الالجئين في العودة، بعد حديثه عن دولة فلسطينية  2011منتصف العام 

   .عبية لتحرير فلسطينمستقبلية تكون قادرة على استيعابهم، وهي تصريحات هاجمتها أيضا الجبهة الش
ال بد أن يقدم . تلطخت يده بمعاناة آالف المختطفين والشهداء"وقالت حماس في بيان لها إن فياض الذي 

 .، ووصفته بشخصية غير شرعية اغتصبت الحكم في الضفة الغربية"للمحاكمة الشعبية والرسمية
، وأكدت أن الشعب "رض والقضيةسواء مع سماسرة األ"وأضافت أن تصريحاته بالغة الخطورة وتجعله 

 ".مسيرته الجهادية حتى تحرير فلسطين وعودة الالجئين إلى بيوتهم وديارهم"الفلسطيني سيواصل 
سخطه واستنكاره "عزت الرشق في بيان من دمشق عن   عضو المكتب السياسي لحماسأعرب

 ".حيفة هآرتس الصهيونيةلص) فياض(للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة رام اهللا غير الشرعية 
من جهته، ندد عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال بتصريحات فياض حول قيام الدولة 

وقال نزال  ".باألوهام لتسويق مشروع سياسي يحظى بدعم أميركي"، ووصفها 2011الفلسطينية في عام 
قطاع غزة في الوقت الذي من دمشق إن فياض يتحدث عن قيام دولة في الضفة الغربية و" الغد"إلى 

 . ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة50تستمر فيه آلة االحتالل بالتوسع االستيطاني ويخطط ببناء 
الدولة المستقلة التي يتحدث عنها فياض، بينما شارف جدار الفصل العنصري على "وتساءل عن 

  ، محذراً من أن "باألوهام"ريحات فياض ووصف تص ".االنتهاء، فيما وتيرة االستيطان والعدوان مستمرة
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فياض يقوم بتسويق مشروع سياسي يحظى بدعم أميركي وأوروبي إلقامة دولة مؤقتة واستيعاب "
 ".الالجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم سواء داخل األرض المحتلة أو خارجها

  4/4/2010الغد، األردن، 
  

  أربعة فصائل تبحث الوضع الميداني في غزة .8
 فصائل بينها حركة حماس عقدت أربعة  أن)ا ف ب( نقال عن وكالة 4/4/2010الغد، األردن، نشرت 

بعد سلسلة الغارات التي شنها الطيران اإلسرائيلي على " تصعيد العدوان اإلسرائيلي"لقاء في غزة لمناقشة 
 ."ائيلإسر" عدة صواريخ من غزة على وإطالق الماضي عقب مقتل عسكريين األسبوعالقطاع 

 والجبهتان الشعبية والديموقراطية فيما لم اإلسالميوالفصائل المشاركة في اللقاء هي حماس والجهاد 
 .يحضر ممثلو حركة فتح

ناقشت التصعيد في العدوان اإلسرائيلي على شعبنا " الفصائل إن طه القيادي في حماس أيمنوقال 
 أنوشدد على  ".األيديف شعبنا والمقاومة مكتوفي  يقأال التصعيد يجب وأمام... والتنسيق بين الفصائل

 ". عدوانأي ومن حق شعبنا الرد على اإلسرائيليالمقاومة حق مشروع لشعبنا طالما استمر العدوان "
اللقاء ناقش التصعيد اإلسرائيلي في "ن إ اإلسالميمن جهته قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد 

وردا على  ".العدوان اإلسرائيلي وكذلك وسائل المقاومة للرد على العدوانظل الغارات الجوية ومواصلة 
 قال شهاب "إسرائيل" الصواريخ المحلية على إطالق استمرار أو تم مناقشة وقف إذاسؤال حول ما 

من حق " شهاب  وأضاف".الصواريخ هي وسيلة تكتيكية في المقاومة وليست الشكل الوحيد للمقاومة"
نفذت " سرايا القدس، أن إلىمشيرا "  عدوان إسرائيلي بالطريقة والكيفية المناسبةأيعلى المقاومة الرد 

 ومقاتالن إسرائيليانالجمعة قبل الماضية وقتل فيها ضابط وجندي (عملية نوعية في شرق خان يونس 
مة ضرورة التوافق بين فصائل المقاو"وشدد شهاب على  ". الصواريخإلطالقدون الحاجة ) فلسطينيان
لكن العتبارات حزبية لدى بعض الفصائل لم يجر "مستدركا "  رد على العدوان اإلسرائيليأيلتنسيق 

 ".االتفاق على غرفة عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة
 صالح البردويل كشف أن هذا .حماس د أن النائب عن 3/4/2010قدس برس، وأضافت وكالة 

تقليدي يأتي في إطار التشاورات "إن االجتماع " قدس برس"ـوقال ل. االجتماع جاء بدعوة من حركته
الفصائلية، وال سيما في األوقات الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض 

 فباستهداوأشار إلى أن قطاع غزة، تعرض مؤخرا لعدوان إسرائيلي سواء بري  ".لعدوان إسرائيلي
الحربية والتي استهدفت المصانع " 16إف "يونس، أو جوي بطائرات مقاومين فلسطينيين شرق خان 

  .والبنية التحية الفلسطينية والمناطق السكنية
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن االجتماع ركز على قضايا الوضع الداخلي، وأكد من جهتها 

مصرية بهدف إنهاء االنقسام على ضرورة تكثيف الجهود والحوارات الفلسطينية إلنجاح الجهود ال
وقال صالح ناصر، عضو اللجنة المركزية للجبهة في  .واستعادة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية

أكد على حق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها في ظل تواصل جرائم "تصريح مكتوب له، أن االجتماع 
  ". المقاومة الفلسطينيةاالحتالل وعدوانه، وضرورة تطوير التنسيق بين كافة قوى

  
  الوضع الفلسطيني ال يحتمل إطالق صواريخ من غزة: أيمن طه .9

 الوضع الفلسطيني ال يحتمل إطالق قذائف إنحماس أيمن طه حركة  قال القيادي في : وكاالت– غزة
لة وأضاف في حديث لهيئة اإلذاعة البريطانية اللي .صاروخية من قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية

 سيلفان شالوم من أن استمرار الهجمات بالقذائف اإلسرائيلي على تحذير الوزير قبل الماضية، رداً
الصاروخية من قطاع غزة على جنوب البالد سيضطر إسرائيل إلى تكثيف عملياتها ضد حركة حماس 
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لتحلي  كافة الفصائل إلى ضبط النفس واداعياً"  الحكومة في غزة تسعى إلى تهدئة األوضاعإن"
  ".حكومة حماس تأخذ تحذير الوزير سيلفان شالوم على محمل الجد"وأشار طه إلى أن . بالمسؤولية

  4/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  قرار حماس المتأخر بمنع إطالق الصواريخ ايجابي: عساف .10
اس  احمد عساف الناطق باسم حركة فتح تفهم الحركة لتصريحات قيادات حمأكد ):وكاالت (- رام اهللا

  .حول قرارها بمنع إطالق الصواريخ من قطاع غزة، والتي كان آخرها ما جاء على لسان أيمن طه
 من مرة أكثرمن االيجابي أن تعي حماس اآلن صوابية دعوات الرئيس محمود عباس "وأضاف عساف 

وتجديد  وبضرورة إيقافها ، على الصواريخاإلسرائيليةلقيادة حماس لتجنيب شعبنا ويالت ردود الفعل 
 فقد اختارت ،التهدئة، ولكن هذه الدعوات الصادقة من قيادتنا لم تجد آذانا صاغية لدى قيادة حماس

حماس تغليب المصلحة الحزبية الضيقة واألجندات اإلقليمية على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، 
لدمار في الحرب اإلسرائيلية  شهد قطاع غزة اأن إلىوكانت تتهم القيادة بالخيانة والكفر اثر كل دعوة 

  ".األخيرة على القطاع
وتساءل عساف عن الوقت الذي تحتاجه قيادة حماس لتكتشف ضرورة المصالحة وإنهاء االنقسام الذي 

كما تساءل عن الثمن الذي سيدفعه  . الصواريخإطالق كما اكتشفت متأخرة جدا ضرر ،اضر بقضيتنا
وطالب عساف حركة حماس  .فصل االنقالب واالنقسامشعبنا خصوصا في قطاع غزة قبل انتهاء 

باالستماع لصوت العقل والمصلحة الوطنية العليا الصادر عن حركة فتح وكافة الحريصين من أبناء 
  ". يحدث ذلك اآلن قبل فوات األوانأننحن نتمنى : "وقال, شعبنا وأال تتأخر عن إدراك الخطأ 

  4/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  ولترتيب البيت الفتحاوي" إسرائيل"ألحمد في لبنان النسداد آفاق الحل بين السلطة وا": الحياة" .11
 مهمة موفد الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية إنقالت مصادر فلسطينية :  محمد شقير-بيروت 

ء لى رؤساإلحركة فتح عزام األحمد في لبنان تقع في شقين، األول نقل رسالة من الرئيس محمود عباس 
الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري تتعلق بانسداد آفاق الحل 
بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بسبب إمعان األخيرة في تهويد القدس واستمرارها في مشاريع 

ني بتكليفه من القيادة  المفاوضات من دون شروط، بينما يتعلق الثاإلىاالستيطان ورفضها العودة 
الفلسطينية بإعادة ترتيب وضع فتح ومنظمة التحرير في لبنان على قاعدة أن الوجود الفلسطيني يجب أن 

  . اللبنانية- يبقى عامالً أساسياً في الحفاظ على استقرار لبنان وعدم الزج به في الصراعات اللبنانية 
 الرؤساء إلىأن الرئيس عباس كما ورد في رسائله  أن األحمد أكد "الحياة"وكشفت المصادر نفسها لـ

 الفلسطيني بما يخدم التوجه المشترك لقطع - الثالثة، أكد استعداد السلطة الوطنية لمتابعة الحوار اللبناني 
الطريق على من يحاول إقحام الفلسطينيين في الصراع الداخلي أو االستقواء بفريق على اآلخر إضافة 

 التعاطي بإيجابية مع مطالب الفلسطينيين إلىاألجواء المؤاتية لدعم الجهود اآليلة  التعاون لتوفير إلى
بتحسين أحوالهم المعيشية وإقرار حقوقهم المدنية لما يترتب عليها من انفراج في العالقة لئال يحاول 

من أن البعض اإليحاء من حين آلخر بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مصدر القلق والتوتر بدالً 
  .يوظف لحماية السلم األهلي

 أن األحمد وبتكليف من عباس يعطي األولية إلعادة ترتيب البيت إلىولفتت المصادر الفلسطينية عينها 
 حصر إلىوقالت إن انصرافه في الوقت الحاضر . الفتحاوي كمدخل لترتيب البيت الفلسطيني ككل

في سياق استطالع المواقف التي تتيح له طرح بعض لقاءاته بقيادات فتح ومسؤولي منظمة التحرير يأتي 
 الفلسطينية خصوصاً أن لديه نية لعقد -  تحقيق انفراج في العالقات الفلسطينية إلىاألفكار المؤدية 
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لقاءات مع ممثلين عن قوى التحالف الفلسطيني فور أن ينتهي من اجتماعاته بمسؤولي فتح ومنظمة 
وأوضحت هذه المصادر أن األحمد يبدي رغبة في االستماع من  .التحرير والفصائل المنضوية فيها

 ما لديهم من أفكار إلعادة تفعيل دور المنظمة من جهة، والتغلب على إلىمسؤولي فتح ومنظمة التحرير 
الخالفات القائمة بداخل الساحة الفتحاوية في لبنان ال سيما أنها تشكل أحد أهم العوائق التي تمنع التشرذم 

  .اني منه الوضع الفلسطيني ككلالذي يع
 إلىوأكدت أن األحمد يستعد اآلن لعقد جولة جديدة مع مسؤولي األخيرة في لبنان يسعى من خاللها 

طرح مجموعة من األفكار يعتبرها ضرورية ليس لوقف التدهور الذي يهدد الوضع التنظيمي لفتح 
 تحقيق ذلك يدفع باتجاه إعادة أني باعتبار فحسب وإنما لتبديد الشوائب التي تبقي على الشتات الفتحاو

  . قوى التحالفإلى المنظمة أم إلىترتيب الوضع الفلسطيني بكل فصائله أكانت تنتمي 
  4/4/2010الحياة، 

  
   بزيارة األحمد إلى لبنان ودوليإقليمياهتمام ": الحياة" .12

لمركزية لحركة فتح عزام  من مصادر مواكبة لمهمة عضو اللجنة ا"الحياة"علمت : محمد شقير-بيروت 
األحمد في لبنان أن غالبية الجهات الدولية واإلقليمية تبدي اهتماماً بدوره إلعادة ترتيب البيت الفتحاوي 
وتحقيق حد أدنى من االنسجام بداخله نظراً ألن استمرار الخالفات من شأنها أن تحد من دور فتح في 

 قوى إلىئل المنظمة ومعها الفصائل األخرى المنتمية اإلمساك بالوضع في المخيمات بالتعاون مع فصا
  .التحالف التي تربطها عالقة وطيدة بدمشق باعتبار أن معظم قياداتها تتخذ منها مقراً لها

وعبرت المصادر المواكبة عن قلقها من التداعيات السلبية التي ما زالت تهدد البيت الفتحاوي مبدية في 
عزعة هذا البيت، ما تستفيد منه بالدرجة األولى المجموعات الفلسطينية الوقت ذاته خوفها الشديد من ز

 المسيطر على العالقات بين الفصائل والمجموعات الفلسطينية في "توازن الرعب"المتشددة، خصوصاً أن 
يضغط باتجاه الحفاظ على التهدئة وعدم توتير األجواء بداخله ) قرب صيدا(مخيم عين الحلوة ال يزال 

  .عكس على جواره من ارتدادات يغلب عليها التوتر والقلقبما ين
واعتبرت هذه المصادر أن إضعاف فتح وتقاسم النفوذ في داخلها بين هذا المسؤول أو ذاك يؤثران سلباً 

  .في ميزان القوى وتحديداً في عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان
 وفتح حوار بين الفصائل الفلسطينية والسلطة اللبنانية في ورأت أن خفض منسوب التوتر داخل المخيمات

 تحقيق انفراج في العالقة إلىشأن إقرار مجموعة من الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان سيؤدي حتماً 
 أنه يوفر المناخ للبحث في إلى على المتضررين منه، إضافة "أمني"الثنائية من ناحية والى فرض حصار 

 الى صيغة لجمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها تأكيداً لما أجمع كيفية الوصول
  .2006مارس / عليه مؤتمر الحوار الوطني األول برعاية الرئيس بري في آذار

  4/4/2010الحياة، 
  

  األحمد يطلع جنبالط على التطورات الفلسطينية  .13
 النيابي في لبنان "اللقاء الديموقراطي" رئيس "تراكيالحزب التقدمي االش"التقى رئيس :  كونا–بيروت 

، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام أمسوليد جنبالط 
 وأوضاع على التطورات في الداخل وأطلعه، عباس رسالة من الرئيس إليه حمدونقل األ. األحمد

 والعالقة مع القوى الوطنية التي تنشط في مجال 48نيي الـ الفلسطينيين ومعاناتهم، وال سيما فلسطي
 على مهمة ترتيب الشؤون المتعلقة بحركة فتح أطلعه، كما اإلسرائيلي في الجيش اإللزاميةرفض الخدمة 

ميثاق العرب " جانب ما يتعرض له النائب العربي في الكنيست رئيس إلىعلى الساحة الفلسطينية، 
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 أوضاع معالجة أهمية"وجرى تأكيد . مي سعيد نفاع بعد رفع الحصانة عنه المحا"األحرارالدروز 
  ." حقوقهم المدنيةإعطائهمالفلسطينيين في لبنان لجهة 

  4/4/2010الحياة، 
  

  آراؤنا متفقة لمواصلة النضال: يلتقي كرامي في لبنان" الشعبية"وفد  .14
 ليلى خالد بعد لقائها الرئيس السابق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عضو القيادة في أعربت: بيروت

: ، وقالت"ما يجرى في فلسطين شاهدناه سابقاً في لبنان" أنللحكومة اللبنانية عمر كرامي عن خشيتها من 
 جاراً، يقوم بكل هذه األفعال لتفتيت أوما زلنا نرى هذا العدو الذي تجرى المحاوالت العتباره صديقاً "

س وفد من قيادة الجبهة في مخيمات شمال لبنان، بحثت مع كرامي في وكانت خالد على رأ ."أوطاننا
تطورات الساحة الفلسطينية والتهديدات المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، "

 على المخاوف على هذه األوطان التي أطلعناه": وقالت ."ومخاطر هدم المقدسات والمساس بحرماتها
 تكون آراؤنا أن والحركة الصهيونية، والشيء الطبيعي أميركامعسكر المعادي بقيادة  يفتتها الأنيحاول 

  ."متفقة تماماً على االستمرار بهذا النضال ومواجهة كل التحديات
  4/4/2010الحياة، 

  
 وتؤكد أنه ال بد أن تتبلور عبر التفاوض فياض حول قيام الدولة  ترفض فكرة "إسرائيل" .15

 الخارجية والدفاع في الكنيست، تساحي هانغبي، إن قيام الدولة الفلسطينية يجب قال رئيس لجنة الشؤون
 .أن يتم عبر التفاوض مع إسرائيل، وليس عبر إعالن آحادي الجانب

يريد أن ترى "فياض رئيس الحكومة سالم وأضاف هانغبي، في تصريح إلى اإلذاعة اإلسرائيلية، أن 
إال أن أحدا ال يستطيع أن .. قا من حقيقة قائمة على األرض، انطال2011دولة فلسطينية النور عام 

على ": وتابع هانغبي وهو من قادة حزب كديما. "يفرض ما يجب أن يكون ثمرة تفاوض مع إسرائيل
الحكومة اإلسرائيلية أن تعمل بالتعاون مع الواليات المتحدة على أال تحصل مناورة من هذا النوع على 

 ."شرعية دولية
4/4/2010وسط، الشرق األ  

  
 ال مفر من خوض مواجهة مع حركة حماس: هانغبي .16

.  على قطاع غزة"إسرائيل"تصاعدت أمس وتيرة التصريحات التي تنذر باحتماالت حرب جديدة تشنها 
 "كديما"فقد اعتبر رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي، تساحي هانغبي من حزب 

 ."ر من خوض مواجهة مع حركة حماس في ظل التطورات األخيرةال مف"المعارض، أنه 
4/4/2010الشرق األوسط،   

  
  مسيحيو فلسطين يؤدون شعائرهم رغم حواجز قوات االحتالل .17

 واأد  فلسطين،ي مسيحي، أن منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/4/2010الخليج، نشرت 
 متحدين حواجز االحتالل في القدس المحتلة التي شهدت البلدة أمس، الشعائر الدينية الخاصة بسبت النور

القديمة بالقدس مواجهات في مناطق مختلفة من حارة النصارى ومحيط كنيسة القيامة ودير الروم 
  .األرثوذكس أسفرت عن إصابات بين صفوف المصلين وقوات االحتالل

حسن خاطر، االحتالل بالعمل .دس والمقدسات دواتهم أمين عام الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن الق
ل تجريد القدس من هويتها كمدينة للديانات السماوية، ومحاصرة الوجود اإلسالمي والمسيحي فيها أجمن 

تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى " إسرائيل"، إن "الخليج"ـوقال ل. لتصبح مدينة يهودية
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 تشكيل أوسع تحالف إسالمي مسيحي دولي إلىودعا . ت الدينيةمقدساتهم الدينية خاصة في المناسبا
وإلزامها بوقف هذه الممارسات العنصرية بحق مدينة القدس المحتلة وتفعيل " إسرائيل"للضغط على 

  .القرارات الدولية التي تضمن حق جميع الديانات السماوية في أداء العبادة فيها
وإغالق " إسرائيل" اتخاذ مواقف جدية باتجاه مقاطعة إلىية ودعا الدول األوروبية واإلسالمية والعرب

 على التراجع عن سياساتها العنصرية، مشدداً" إسرائيل"المكاتب والممثليات التابعة لها من اجل إجبار 
  .أهمية تحقيق الشراكة اإلسالمية والمسيحية لحماية المقدسات في القدس من التهويد

ت سلطات االحتالل جملة القيود على مسيحيي فلسطين لمنعهم وجاءت تصريحات خاطر في وقت فرض
الذي صادف، أمس، " سبت النور" القدس المحتلة وأداء الشعائر الدينية الخاصة بيوم إلىمن الوصول 

  .وسط تحدي هذه الممارسات واإلجراءات دفاعا عن حقهم في أداء الشعائر الدينية في كنيسة القيامة
 إلى توافدت 1948في القدس المحتلة فإن حافالت من المناطق المحتلة عام وحسب المصادر المسيحية 

  .القدس المحتلة، وسط التأكيد على حقهم الديني في أداء الشعائر الدينية في مقدساتهم المسيحية
وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري 

حتالل لن يتمكن من سلبنا الحق الذي وهبنا إياه اهللا في ممارسة شعائرنا الدينية وإحياء  إن اال،لحركة فتح
، مؤكدا أن القدس "عاداتنا وتقاليدنا التي ورثناها عن اآلباء واألجداد وحافظنا عليها على مر السنين

ا نؤمن بأن أن رسالتنا واضحة وهي أنن"وأضاف  .الحزينة تحيي عيد الفصح رغم انتهاكات االحتالل
القدس لن تكون كما يتمنى االحتالل وحكومته العنصرية، وأننا باقون هنا مدافعين عن أرضنا ومقدساتنا 
وثقافتنا، موحدين في نضالنا ومتحدين مصادر الخطر على وجودنا مستمدين قوتنا من عقيدتنا الوطنية 

  ".والدينية الراسخة في عقولنا وقلوبنا
 فلسطين يمسيحي، أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/4/2010المستقبل، وأضافت 

سبت " على مدينة القدس المحتلة خالل الشعائر الدينية الخاصة بيوم االحتالل القيود التي فرضها واتحد
  .، حيث شاركوا بأعداد كبيرة في هذا االحتفالأمس" النور

 من المواطنين الفلسطينيين مسيحيين اآلالفيها  في بيت لحم ورام اهللا مسيرات شارك فأمسكما جرت 
 مدن وقرى رام اهللا وبيت لحم أندية، وقد جالت فرق الكشافة من سائر "سبت النور"ومسلمين بمناسبة 

  .الشوارع، وقد تقدم هذه المسيرات الفعاليات الوطنية والسياسية وقادة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية
  

  قصى جوار األإلى" فخر إسرائيل"كنيس إقامة " إسرائيل" يندد بمخطط الشيخ سالمة .18
يوسف جمعة سالمة، وهو النائب األول لرئيس الهيئة " األقصى"ندد نائب خطيب المسجد : ).ا.ش.ا(

اإلسالمية العليا في القدس، بقرار سلطة اآلثار اإلسرائيلية المتضمن اإلعالن عن مخطط لبناء كنيس كبير 
وقال سالمة في بيان  . متر فقط من المسجد األقصى المباركيمائت بعد على" فخر إسرائيل"يدعى 

إن هذا القرار يأتي في وقت تتعرض فيه المدينة المقدسة بصفة عامة والمقدسات بصفة خاصة "صحافي 
، موضحا أن المخطط الجديد يأتي بعد "إلى مذبحة إسرائيلية في محاولة لتزييف التاريخ وتغيير الواقع

  .منتصف الشهر الماضي" الخراب"س افتتاح كني
وناشد سالمة منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية ولجنة القدس بضرورة التحرك السريع 

كما طالب . قبل فوات األوان والعمل على وقف جميع االعتداءات وحماية القدس" األقصى"والجاد إلنقاذ 
وكنيسة " المهد"دينية المسيحية في فلسطين بما فيها كنيسة العالم المسيحي بالعمل على إنقاذ المقدسات ال

  .ألنهما ليستا ببعيدتين عن االنتهاكات اإلسرائيلية أيضا" القيامة"
  4/4/2010المستقبل، 
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 قوات االحتالل تقمع مسيرة منددة باالستيطان في عراق بورين: نابلس .19
مها سكان قرية عراق بورين قمعت قوات االحتالل، أمس مسيرة نظ:  جميل دراغمة- نابلس 

  .ومتضامنون أجانب في محافظة نابلس احتجاجاً على مصادرة أراضيهم
ان قوات كبيرة مؤللة من جيش : وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس

 أن  دغلس إلى وأشار.االحتالل هاجمت المسيرة ومنعت المواطنين من التقدم نحو أراضيهم المصادرة
عدداً من المواطنين أصيبوا باختناق بسبب إطالق جنود االحتالل قنابل الغاز صوب المحتجين، فيما قال 

 .شهود عيان إن جندياً إسرائيلياً أصيب بحجر ألقاه احد المحتجين صوبه
 4/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  تتجدد بشراكة دولية" انتفاضة السفن: "الخضري .20

 رئيس اللجنة الشعبية ، أن وائل بنات،غزةنقالً عن مراسلها في  4/4/2010الوطن، السعودية، نشرت 
بعد التآلف والشراكة التي " انتفاضة السفن"لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري رحب بإعادة إحياء 

 التي سيرت عدة سفن قبل ذلك، ومؤسسة حقوق اإلنسان - أعلنت في إسطنبول بين حركة غزة الحرة 
 من وأشار إلى أن عدداً .ومؤسسات أجنبية وأوروبية وتركية مختلفة" IHH"اني التركية والعون اإلنس

السفن ال يقل عن عشرة كحد أدنى وقد يصل إلى عشرين بينها سفينة ماليزية وأخرى تركية وأوروبية 
مايو المقبل، وذلك وفق األحوال الجوية / أيارأبريل الجاري أو مطلع / نيسانستنطلق نهاية شهر 

  .والترتيبات الفنية
وبين الخضري، أن السفن تقل شخصيات برلمانية وسياسية وإعالمية من مختلف دول العالم، وتحمل 
مواد بناء حديد وأسمنت، ومستلزمات طبية وإغاثية وإنسانية ومدرسية وقرطاسية ومحوالت كهربائية، 

اجهة الحصار، العديد من وحيا رئيس اللجنة الشعبية لمو. إلى جانب مستلزمات خاصة باألطفال
، ومنسقة حركة IHHالشخصيات التي شاركت في مشروع التآلف وخاصة بولند ياردم رئيس مؤسسة 

  .غزة الحرة هويدا عراف، إضافة إلى مالك أول سفينتين تضامنيتين وصلتا إلى غزة بسياس فينجليس
ك الحصار عن قطاع غزة في الحملة الفلسطينية الدولية لف، أن غزةمن  4/4/2010الحياة، وأضافت 

 األسطول إلىسفينة شحن ايرلندية اشترتها حركة غزة الحرة، انضمت "شبكة المنظمات األهلية قالت إن 
سفينة الشحن االيرلندية التي تصل "وأضافت أن . " القطاعإلىالبحري الدولي الذي سينطلق من تركيا 

 طن من األسمنت وكميات من 500 نحو  قطاع غزةإلى طن، ستحمل في رحلتها 1200 إلىحمولتها 
  ." مواد تعليميةإلىالمعدات الطبية واألدوية، إضافة 

  
  للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على القطاعأيتام غزة يعتصمون  .21

 طالب عشرات األطفال األيتام الفلسطينيين، خالل اعتصام في مدينة غزة أمس، برفع الحصار :غزة 
وطالب األطفال، خالل اعتصام بمناسبة  .لمفروض على القطاع منذ ثالثة أعواماإلسرائيلي الظالم ا

أسبوع اليتيم، الجهات الفلسطينية والعربية الرسمية، بالنظر إلى أوضاعهم الصعبة وتقديم الدعم والرعاية 
ل على ودعا األطفال إلى إنشاء الجمعيات الخيرية التي ترعاهم، وتعم .الالزمة لتوفير حياة كريمة لهم

وتخلل االعتصام، الذي نظمته جمعية . تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وتوفير احتياجاتهم األساسية
 قبالة ساحة مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، عروض ترفيهية وفنية "مبرة الرحمة الخيرية لألطفال"

تؤكد حقهم في الحياة الكريمة، ورفع األطفال الفتات  .وأخرى رياضية لأليتام وتقديم هدايا رمزية لهم
 .وتطالب بتمكينهم من حقوقهم لتعويضهم عن واقع حرمانهم من الجو األسري الطبيعي

  4/4/2010البيان، 
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  تستأنف مشروع ترميم المنازل المتضررة في غزة" الرحمة الكويتية"جمعية  .22
بتنفيذ الجزء األول ) 3/4(ت في مدينة غزة، يوم السب" الرحمة لإلغاثة والتنمية" شرعت جمعية :الكويت

من المرحلة الثانية من مشروع التدعيم اإلنشائي والتأهيل للمنازل المتضررة من الحرب اإلسرائيلية، 
وقال المهندس كمال مصلح، مدير مكتب الرحمة الكويتية  .بتمويل من مؤسسة الرحمة العالمية الكويتية

 خالل  منزل تضررت جزئيا400ًية، سيستهدف إن الجزء األول من المرحلة الثان"في قطاع غزة 
وأوضح مصلح في تصريحات نقلتها عنه وكالة  ".الحرب اإلسرائيلية األخيرة التي استهدفت قطاع غزة

 مليون دوالر بتمويل من الرحمة العالمية 1.5، أن تكاليف الجزء األول تبلغ "كونا"األنباء الكويتية 
أن هذا المشروع سينتهي في "وأكد  .تهدف كل مناطق قطاع غزةالكويتية، مشيرا إلى أن المشروع سيس

  ".أكتوبر القادم/ بداية شهر تشرين أول
أن الجمعية نفذت المرحلة األولى من المشروع في العام الماضي وتمكنت خاللها من ترميم "وأشار إلى 

ولفت  ".ي للتنمية في جدة و إزالة أنقاض مئات المباني والمنشآت بدعم من البنك اإلسالم منزال290ًنحو 
ستشمل ألف منزل متضرر، متوقعا " الذي يعتبر األوسع في القطاع"إلى أن المرحلة الثانية من المشروع 

  .أن يتم البدء في الجزء الثاني من هذه المرحلة بعد االنتهاء من الجزء األول مباشرة
  3/4/2010 قدس برس،

  
  اء عزل عدد من رفاقهم بينهم سعداتاألسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام إلنه .23

 أعلن األسرى في السجون اإلسرائيلية عن إضراب عن الطعام لمدة ثالثة أيام الشهر الجاري، :رام اهللا
 أحمد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أسيراً من رفاقهم، بينهم األمين العام لـ30مطالبين بإنهاء عزل 

 جميع السجون ستشارك في اإلضراب للمطالبة بإنهاء عزل وقال األسرى في بيان لهم إن .سعدات
كما يطالب . رفاقهم الذين مضى على بعضهم أكثر من ثماني سنوات في زنازين العزل االنفرادي

األسرى بوقف المضايقات التي يتعرض لها ذووهم أثناء زيارتهم لهم في سجونهم، ووقف منع البعض 
  .من أفراد أسرهم من الزيارة

  4/4/2010 الحياة،
  

  "مقاتل غير شرعي" بموجب قانون الكيان يرفض إطالق أسيرين أنهيا حكمهما .24
قال منسق الحركة الشعبية لنصرة األسرى نشأت الوحيدي إن االحتالل ما زال يحتجز األسيرين  :غزة

 وأوضح. رائد عبد اهللا أبو مغصيب ومنير محمد أبو ضباع من سكان قطاع غزة بعد انتهاء مدة حكمهما
أن إدارة سجن النقب الصحراوي أبلغت األسير أبو مغصيب بأنه على موعد مع حريته بانتهاء مدة 
محكوميته البالغة ستة أعوام ونصف العام، لكن إدارة السجن قامت بتحويله إلى سجن بئر السبع بموجب 

األسير أبو وقال الوحيدي إن سلطات االحتالل احتجزت أيضاً ". مقاتل غير شرعي"قانون االحتالل 
  . عاما11ًضباع في سجن ريمون، رغم أنه أنهى فترة حكمه البالغة 

  4/4/2010الخليج، 
  

   في سجون االحتالل33نائل البرغوثي يدخل اليوم عامه الـ  .25
 يومللدراسات في األراضي الفلسطينية، إن األسير نائل البرغوثي سيدخل " األسرى" قال مركز :رام اهللا
لث والثالثون في سجون االحتالل، ليغدوا بذلك عميد األسرى الفلسطينيين في  عامه الثا4/4األحد 

وأفاد المركز، أن البرغوثي قضى فترة طويلة في السجن محروماً من زيارة ذويه  .السجون اإلسرائيلية
  .، مشيراً إلى أنه كان قد تنقّل في معظم السجون اإلسرائيلية خالل سنوات اعتقاله"تحت حجج أمنية"

  3/4/2010 س برس،قد
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 "بشكل تدريجي متعّمد"االحتالل ينتقم من قادة األسرى : لجنة حقوقية .26

 أكّدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، أن سلطات االحتالل وإدارة مصلحة السجون :رام اهللا
، وقالت "اللاالنتقام من قادة األسرى الفلسطينيين على كل ما قاموا به ضد االحت"اإلسرائيلية تسعى إلى 
إن إدارات سجون االحتالل تسير بخطوات مرسومة نحو التضييق ": "قدس برس"اللجنة، في بيان تلقته 

على كافة قادة األسرى، بهدف عقابهم واالنتقام منهم على العمليات البطولية التي نفذوها ضد االحتالل، 
وأشارت اللجنة، إلى  .، كما قالت" األمرولكن بشكل متدرج، واحداً تلو اآلخر حتى ال تلفت االنتباه لهذا

اهللا البرغوثي وجمال أبو الهيجا واألمين العام  قيام سلطات االحتالل مسبقاً بالتركيز على األسير عبد
 والقيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، حيث قامت ،للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات

 . وضربهم والتنكيل بهم ومنعهم من زيارة ذويهم، وغيرهابعزلهم ومنعهم من التواصل مع األسرى
  4/4/2010 قدس برس،

  
  دعوات لتدويل قضية األسرى الفلسطينيين .27

 نظمت لجنة متابعة شؤون األسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون :القدس المحتلة، باقة الغربية
 48  من ذوي األسرى من فلسطينيي الـ، تظاهرة احتجاجية بالتعاون مع المئات48 فلسطينيي الـ

 والقدس والجوالن، مطالبين 48 والقدس والجوالن أمام سجن شطة، حيث يقبع المئات من أسرى الـ
 في ملف القيادات الفلسطينية المختلفة وضع قضية األسرى على ملف وأجندة المفاوضات وخصوصاً

تقاالت التي تمارسها الشرطة اإلسرائيلية بحق ورفع المتظاهرون الالفتات المنددة بسياسة االع .شاليط
أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع البلدان العربية فيما وصل وفد أهالي القدس وهم يحملون الالفتات وقد 

  .قيدوا األطفال بالسالسل تعبيرا عن القيود التي يعاني منها السجناء
محمد زيدان وجوب الشد على أيدي األسرى،  48 وشدد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ

فيما دعا مدير نادي األسير من القدس ناصر قوس غالى تدويل قضية األسرى وعدم جعلها فلسطينية 
خالصة، وأكد الشيخ رائد صالح رئيس لجنة متابعة شؤون األسرى أن لجنة متابعة شؤون األسرى تعمل 

م وان هذا االعتصام هو جزء من النضال من اجل على دعم األسرى وتقديم المساعدات الممكنة له
  .تحرير األسرى جميعهم، وان الحل فقط في خروج السجناء إلى شمس الحرية

  4/4/2010الدستور، 
  

  فروانة يناشد العاهل السعودي بمكرمة أللفي حاج لذوي األسرى القدامى واألسرى السابقين .28
 السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبد  وجه األسير: عبد الرؤوف أرناؤوط-  القدس المحتلة

الناصر فروانة رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز، دعاه فيها إلى اإلعالن 
عن مكرمة ملكية سعودية أللفي حاج هذا العام من ذوي األسرى القدامى ومن األسرى السابقين الذين 

وثمن فروانة دور الملك الريادي ومواقف المملكة . حتالل اإلسرائيليأمضوا سنوات طويلة في سجون اال
  وقال في رسالته. التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

  4/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  إثر إصابته بسكتة قلبية وفاة فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية على أحد الحواجز في الضفة .29
 على حاجز عسكري أمستوفي مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية .): ب.ف.أ( –رام اهللا 
فرانس "وقال مسؤول أمني فلسطيني لوكالة  . في الضفة الغربية المحتلةاألغوار في منطقة إسرائيلي
من بلدة دير )  سنة62(لمواطن الفلسطيني علي عامر عليات ا" أن طالباً عدم كشف اسمه "برس
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، توفي إثر إصابته بسكتة قلبية بعد  والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاًأبوضعيف في محافظة جنين،
  ." فرنساإلى األردن للعودة إلىمعاناة مريرة على حاجز الحمرا العسكري في منطقة األغوار وهو متجه 

بقي عالقاً على الحاجز طيلة أربع ساعات ألن جنود االحتالل منعوه من " عليات أن المصدر وأوضح
  ." بذريعة انه يحمل جنسية أجنبيةاألردن إلىجز الحمرا لالنتقال عبور حا

  4/4/2010الحياة، 
  

 "األونروا"لجنة الدفاع عن حق العودة تطالب بتحرك شعبي لرفض تخفيض خدمات  .30
بتحرك شعبي لرفض تخفيض " طالبت لجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن :عمان

واعتبرت اللجنة في  ".خدمات وكالة األونروا وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية
حكم التخفيضات التحرك ضد التخفيضات ضرورة وطنية، بناء على العالقة التي ت"بيان أصدرته أمس أن 

وتربطها بوجود األونروا، وبالتالي قضية الالجئين، باعتبارهم أحد أهم مكونات المشروع الوطني 
 ".الفلسطيني، في الطريق نحو االستقالل والعودة

  4/4/2010الغد، األردن، 
  

  "يوم األرض"تجمع العودة الفلسطيني يقيم مهرجاناً فنياً في ذكرى : سورية .31
، مهرجاناً فنياً كبيراً في مخيم "واجب" العودة الفلسطيني، المعروف اختصاراً باسم  أقام تجمع:دمشق

يوم "اليرموك لالجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق، وذلك إحياء للذكرى الرابعة والثالثين لـ
لى األرض وتم خالل المهرجان تقديم عروض وقصائد وألحان تستحث آمال العودة إ .الفلسطيني" األرض

في ذكرى يوم األرض، حيث قدم الفنان عبد الفتاح عوينات باقة من أغانيه الوطنية، التي حظيت بتفاعل 
  .من قبل الجمهور

وألقى الشاعر سمير عطية، المدير العام لبيت فلسطين للشعر، خالل المهرجان مجموعة من األبيات 
  .هيد عز الدين الشيخ خليلللطفل محمد نجل الش" رسائل إلى أخي"الشعرية بعنوان 

وحقوق " غولدن فيجن"للفنان عوينات وهو من إنتاج " حن الوطن"يذكر أن المهرجان شهد إطالق ألبوم 
  .لحق العودة في بيروت" ثابت"في دمشق ومنظمة " واجب"ملكيته وطبعه وتوزيعه محفوظة لتجمع 

  3/4/2010 قدس برس،
  

   الطهو في غاز%35و... جز في السوالرع% 40: غزة .32
 بتمويل من البنك "بال تريد" الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني "متابعة أداء المعابر" أشار مشروع :غزة

 ةالمائ في 12الدولي، إلى أن كمية السوالر الصناعي الواردة لمحطة توليد الكهرباء انخفضت بنسبة 
 5.7 أنه بلغ إجمالي الكمية إلىولفت . الشهر الماضي، مقارنة مع الكمية الواردة خالل الشهر الذي سبقه

، فيما وصل ةالمائ في 40 مليون ليتر، ليصل العجز إلى نحو 6.3مليون ليتر من السوالر مقارنة مع 
  .ةالمائ في 35العجز في غاز الطهو الواردة إلى نحو 

  4/4/2010الحياة، 
  

  ارف المرخصة ترخيص شركة بنك األقصى وشطبها من سجل المصإلغاءسلطة النقد تقرر  .33
 وشطبها من اإلسالمي األقصى ترخيص شركة بنك إلغاء، عن قرارها أمس أعلنت سلطة النقد :رام اهللا

نسخة منه " الحياة الجديدة"وقالت سلطة النقد في بيان تلقت  .سجل المصارف المرخصة في فلسطين
ي بشأن تصفية أعمال المصرف استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك األقصى اإلسالم"

، وانسجاماً مع متطلبات 31/03/2010 األردن بتاريخ -  تصفية اختيارية، المنعقدة في مدينة عمان
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، فقد قرر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية إلغاء ترخيص 2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم 
  ."ي فلسطينشركة بنك األقصى اإلسالمي وشطبها من سجل المصارف المرخصة ف

 على تنفيذ اتفاقية بيع المحفظة البنكية المملوكة لشركة بنك األقصى أشرفت سلطة النقد أن البيان وأوضح
اإلسالمي إلى شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني، حيث تم نقل كافة حقوق والتزامات بنك األقصى 

  . إلى البنك اإلسالمي الفلسطيني01/04/2010اإلسالمي اعتبارا من 
  4/4/2010لحياة الجديدة، ا

 
  "النكبة" إلطالق أكبر قصيدة شعرية جماعية في ذكرى نستعداي" واجب"و" بيت فلسطين للشعر" .34

إلطالق أكبر قصيدة شعرية " واجب"وتجمع العودة الفلسطيني " بيت فلسطين للشعر" يستعد :دمشق
غداً سنعود واألجيال "حت شعار جماعية، وذلك في الذكرى الثالثة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، ت

وتم دعوة شعراء فلسطين والعالم العربي للمشاركة في تأليف  ".إلى وقع الخطى عند اإلياب.. تصغي 
  ".قصيدة العودة"أكبر قصيدة شعرية جماعية، يشاركون في نظمها تحت عنوان 

ليكتب الشعراء " أبو سلمى "للشاعر عبد الكريم الكرمي" سنعود"واختار القائمون على هذه الفكرة قصيدة 
على وزنها وقافيتها ومضمونها، على أن تكون المشاركات بما ال يقل عن خمسة " المعارضات الشعرية"

 أبيات لكل قصيدة، في حين حدد آخر موعد الستالم المشاركة نهاية 10أبيات شعرية وما ال يزيد عن 
  .الشهر الجاري

 مايو القادم، وفي فعالية خاصة تقام بالتزامن / في شهر أيارفي كتاب خاص" قصيدة العودة"وسيتم نشر 
  .مع الذكرى الثالثة والستين للنكبة

  4/4/2010 قدس برس،
  

   على غزة ستقرب الدولة العبرية من موت محتوم"إسرائيل"أي عملية جديدة تشنها : نجاد .35
 على قطاع غزة "إسرائيل"  محمود أحمدي نجاد أمس من أن أي عملية جديدة تشنها اإليرانيحذر الرئيس

وقال في خطاب ألقاه في سرجان جنوب شرقي إيران ونقله . "من موت محتوم) الدولة العبرية(ستقرب "
أقول للصهاينة وللذين ":  القطاع، مضيفاً"يبحثون عن ذريعة لمهاجمة غزة"التلفزيون، إن اإلسرائيليين 

  ." ستقربكم من موت محتومإن مغامرة جديدة لن تنقذكم بل. يدعمونهم كفى جرائم
عملية "وجاءت هذه التصريحات رداً على تهديد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم بـ

  ."إسرائيل" ضد قطاع غزة ما لم تمنع حماس عمليات إطالق الصواريخ على "عسكرية جديدة
  4/4/2010الحياة، 

  
  داءات اإلسرائيلية على غزةالجامعة العربية تحذر من انفجار المنطقة بسبب االعت .36

 دانت الجامعة العربية أمس االعتداءات والغارات اإلسرائيلية األخيرة على قطاع ):أ ف ب (– القاهرة
وقال مدير مكتب األمين  .غزة، مؤكدة أنها ستؤدي إلى انفجار المنطقة وليس األراضي الفلسطينية فقط

عتداءات اإلسرائيلية على غزة ستؤدي إلى إجهاض العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف إن اال
الجهود األميركية واألوروبية والدولية إلحياء عملية السالم ومحاوالت بدء مفاوضات غير مباشرة التي 

إذا لم ": وأكد ضرورة وقف هذه االنتهاكات االسرائيلية فوراً، وقال. صدر بها قرار من الدول العربية
 قد يؤدي ذلك إلى انفجار الوضع في المنطقة، وهو ما ستتحمل إسرائيل وحدها توقف إسرائيل اعتداءاتها،

  ."تبعاته
 هناك اتصاالت مكثفة يجريها األمين العام للجامعة أن "الحياة"من جانبها، كشفت مصادر عربية لـ

العربية عمرو موسى مع عدد من وزراء الخارجية العرب من أجل عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة 
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وأشارت إلى أنه إذا . ى مستوى وزراء الخارجية العرب أو مستوى اللجنة العربية لمبادرة السالمعل
تعذر ذلك، سيعقد اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع المتدهور في 

  .األراضي الفلسطينية واالعتداءات اإلسرائيلية
  4/4/2010الحياة، 

  
   ترفض االقتراح األميركي الستئناف المفاوضاتة العربيالجامعة .37

رفضت جامعة الدول العربية بشكل قاطع أمس االقتراح األميركي الستئناف المفاوضات غير ): وكاالت(
 4المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على أساس تجميد االستيطان في القدس المحتلة لمدة 

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة محمد  .سالم بينهماأشهر، تمهيداً إلحياء عملية ال
صبيح في تصريح صحفي إن الموقف العربي مازال على رفضه الستئناف المفاوضات غير المباشرة 

 المحتلة كافة بما فيها القدس، وأوضح أنه هو الفلسطينيةقبل التجميد الكامل لالستيطان في األراضي 
  .رئيس الفلسطيني محمود عباسنفسه موقف ال

 الوقت نفسه فيورحب صبيح بمساعي الرئيس األميركي باراك أوباما لدفع عملية السالم، لكنه أكد 
 نتنياهو من أجل تجميد ببنيامينضرورة أن تضغط الواليات المتحدة على الحكومة اإلسرائيلية برئاسة 

لن يقبل الجانب "وقال .  القدس فقطفي وليس  الفلسطينية المحتلةاألراضي فياالستيطان بشكل كامل 
 المحتلة، فإسرائيل بدعم األراضي فيالعربي بأي ضغوط مهما كانت قبل وقف االستيطان بشكل كامل 

  ."األرض) واقع(الواليات المتحدة مهما حاولت لن تستطيع تغيير 
  4/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

   
  ةقدر اسطنبول ليس مختلفاً عن غز: أردوغان .38

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن كلمته أمام مؤتمر القمة العربية األخيرة التي : )سانا(
عقدت في مدينة سرت الليبية ركزت على وحدة مصير المدن العربية والتركية، بما يجعل قدر اسطنبول 

التوتر في المنطقة، وتسعى وأشار إلى أن بالده تعمل على إزالة بؤر وعوامل  .ليس مختلفاً عن قدر غزة
  .إلى تحقيق التقارب بينها وبين العواصم العربية واإلسالمية المحيطة بها

  4/4/2010الخليج، 
  

 سنواتثالث  وحبس آخرين "إسرائيل"لـؤيد إعدام عميل  تمحكمة يمنية .39
ية أيدت محكمة استئناف يمنية أمس حكم اإلعدام الصادر بحق رجل دين في قض: )د ب أ (- صنعاء

/ في آذار كانت محكمة أمن الدولة حكمت باإلعدام على بسام عبداهللا الحيدري و."إسرائيل"تجسس لصالح 
، بعد إدانته بإجراء اتصاالت مع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت 2009مارس 

السجن ثالث سنوات بحق  حكما بوأيدت محكمة االستئناف أيضاً .عارضا التعاون مع الموساد اإلسرائيلي
اهللا   المتهم الثاني في القضية نفسها، وخففت الحكم الصادر بحق علي عبد،عماد علي سعد حمود الريمي

وتقدم المتهم الرئيسي، الحيدري، بالطعن على الحكم بعد  . من خمس سنوات إلى ثالث سنوات،محفل
 .لياالنطق به، وأصبح أمامه فرصة أخيرة للطعن أمام المحكمة الع

  4/4/2010الغد، األردن، 
  

  لقاءات المسؤولين األمريكيين السابقين مع حماس كانت بصفتهم الشخصية : واشنطن .40
نفت وزارة الخارجية األمريكية علمها المسبق بلقاءات جمعت ): وكاالت(، أحمد عبد الهادي -  واشنطن

السابقين وكل من القيادي في حركة خالل األشهر الماضية بين اثنين من كبار الدبلوماسيين األمريكيين 
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وقال الناطق باسم الوزارة فيليب كراولي . حماس محمود الزهار وممثل حماس في لبنان أسامة حمدان
إن اللقاءات تمت بين المسؤولين السابقين بصفتهم الشخصية وإن الوزارة لم تحط علما باللقاءات قبل 

 حماس ولم نعرف بحدوث اللقاءات ولم نأذن نحن لم نبعث برسائل معينة إلى"وأضاف . حدوثها
إن سياستنا لم تتغير إذ إنها تستند على أساس شروط . للمسؤولين السابقين بعقد االجتماعات حسب علمي

  ".اللجنة الرباعية الدولية
وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن كال من عضو فريق السالم خالل إدارة الرئيس األمريكي 

كلينتون، روبرت مالي، وسفير واشنطن األسبق في إسرائيل مساعد وزير الخارجية األسبق، األسبق بيل 
  .توماس بيكرينج قد اجتمعا بقياديين في حماس في زيوريخ والدوحة خالل األشهر الماضية

  4/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  البناء في القدس لن يمس بالعالقات بين واشنطن وتل أبيب: مسؤول أمريكي .41
أكد مسؤول في مجلس األمن القومي األمريكي على متانة العالقات بين واشنطن وتل أبيب، : ناصرةال

  .مشدداً على أن الخالف بين الجانبين بشأن االستيطان في القدس لن يؤثر على هذه العالقات
إن العالقات "وقال المسؤول، خالل مكالمة هاتفية أجراها مع عدد من زعماء الجالية اليهودية األمريكية، 

بين الواليات المتحدة وإسرائيل ال تمر بأزمة، وأن الخالفات حول موضوع البناء في القدس لن تمس 
عن المسؤول األمريكي قوله ) 3/4(ونقلت اإلذاعة العبرية يوم السبت  .، حسب تصريحاته"بهذه العالقات

، مشيراً إلى أن اللقاء "لواليات المتحدةإن واشنطن لم تكن تنوي إهانة نتنياهو خالل زيارته األخيرة ل"
الذي جمع الرئيس األمريكي باراك أوباما، برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان مطوالً أكثر 

  .من أي لقاء آخر يعقده أوباما مع زعيم أجنبي
  3/4/2010قدس برس، 

  
  ل الحصارعضو كونغرس أميركي يزور غزة لالطالع على الوضع المعيشي في ظ .42

وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي أمس عضو الكونغرس المسلم كيث أليسون بمفرده : غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن أليسون سيطلع خالل . ونروااألفي زيارة تستغرق يومين نسقت لها وكالة 

السرائيلي المحكم زيارته على األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار ا
  .وفور وصوله، جال أليسون في منطقة أنفاق في مدينة رفح على الحدود مع مصر .منذ سنوات طويلة

وعقد . كما زار طفالً مريضاً غير قادر على السفر لتلقي العالج في مستشفيات إسرائيلية أو خارجية
ية وأجنبية الممنوعين من السفر أليسون لقاء مع عدد من الطالب الجامعيين الدارسين في جامعات عرب

، المنفذ الوحيد على الضفة الغربية وإسرائيل، ورفح، المنفذ الوحيد "ايرز"بسبب الحصار وإغالق معبري 
 في غزة "هيومان رايتس ووتش"كما عقد أليسون لقاء آخر مع الباحث في منظمة  .على مصر والعالم

 في غزة محمد صباح لالستماع اإلنسان لحقوق يلياإلسرائ "بيتسيلم"فارس الغول والباحث في مركز 
وسيلتقي رجال أعمال فلسطينيين وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات . اإلنسان حال حقوق إلىمنهما 

  .حقوقية فلسطينية، قبل أن يغادر القطاع اليوم عبر معبر رفح
  4/4/2010 الحياة، 

  
  يرات  لمواجهة التفجإسرائيليينروسيا تستعين بخبراء  .43

ذكرت القناة اإلسرائيلية الثانية أن جهات روسية رسمية توجهت في األيام األخيرة لخبراء : القدس
وشركات أمنية إسرائيلية للتعاون معها في مواجهة العمليات التفجيرية األخيرة التي شهدتها موسكو 

خبراء أمن وحراسة "ة إن وقال مراسل القناة الثانية للشؤون العسكري. وجمهورية داغستان في القوقاز
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 تعمل في مجال التكنولوجيا واألمن الداخلي، تلقت اتصاالت هاتفية من جهات إسرائيليةوكذلك شركات 
، في ظل تقديرات روسية "روسية رسمية، التي طلبت المشورة والتوجيه في مجال حراسة األماكن العامة

  .بأن العمليات في األيام الماضية لن تكون األخيرة
، إذ " تفجيرات مومبايأعقاب الروس اليوم أدركه الهنود قبل عامين في تدركهما "تت القناة إلى أن ولف

 مقابل أكثر من مليار "إسرائيل"بعثت السلطات الهندية رجال أمن الكتساب خبرات ومهارات أمنية في 
  .ت األمن في الهنددوالر، كما أجرى عناصر من الوحدات الخاصة في الشرطة اإلسرائيلية تدريبات لقوا

 شركة في 350 دول مصدرة للخدمات األمنية في العالم، وتنشط فيها 7 بين أكبر "إسرائيل"وتدرج 
  .تكنولوجيا الحراسة واألمن الداخلي

  4/4/2010الدستور، 
  

 احذروا هذا البديل اإلسرائيلي لحل الدولتين .44
 بالل الحسن

، قد يبدأ طرحها علنا في إطار مشروع التسوية بدأت تخرج من إسرائيل تباعا، خطوط مسرحية جديدة
وتحاول الخطة جاهدة أن تنقل إسرائيل من إطار دولة معتدية ومحتلة، إلى إطار .  اإلسرائيلية- العربية 

 بيكو - دولة شريكة مع الدول العربية، في إعادة تنظيم استراتيجية للمنطقة بأكملها، تشبه خطة سايكس 
تضع الخطة إسرائيل في قلب المنطقة . لعربية في مطلع القرن العشرينالتي دمرت وحدة المنطقة ا

 .العربية، بموافقة ومباركة ومشاركة من دول عربية، وبرعاية دولية أميركية وأوروبية وروسية
بطل الخطة اإلسرائيلية العلني هو اللواء احتياط غيورا آيالند، الذي كان رئيسا لقسم التخطيط في الجيش 

وهو أيضا الشخص البارز في مؤتمر هرتسليا السنوي . ، كما كان رئيسا لمجلس األمن القومياإلسرائيلي
الذي يناقش ويقترح خطط إسرائيل االستراتيجية، وفي المقدمة منها خطط الترانسفير للفلسطينيين 

 . دولة إسرائيل"يهودية"المقيمين في أرض وطنهم تحت حكم دولة إسرائيل، لتحقيق 
ة السري، فهو العالم الجغرافي اإلسرائيلي يوشع بن آرييه، الذي كان سابقا رئيسا للجامعة أما بطل الخط

، ثم جاء " اإلسرائيلي–خريطة عامة لحل إقليمي للنزاع العربي "وقد صاغ هذا العالم ما يسميه . العبرية
ياسي اإلسرائيلي، فتبنى اللواء غيورا آيالند، وبما له من نفوذ داخل الجيش اإلسرائيلي، وداخل القطاع الس

 .الخطة، وبدأ يروج لها
، الذي شهد فشل مفاوضات كامب ديفيد بين 2000الترويج للخطة قديم يعود للسنوات األولى بعد عام 

ولكن بروزها من جديد يرتبط باألزمة السياسية القائمة بين الرئيس . ياسر عرفات وإيهود باراك
فقبل أيام نشر غيورا آيالند مقاال في .  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهواألميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء

، أوضح فيه أن الواليات المتحدة األميركية، وبخاصة التيار )31/3/2010 ("يديعوت أحرونوت"صحيفة 
 اقتراح إنشاء دولتين، دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، 2000الديمقراطي فيها، تبنى منذ عام 

هنا .  خطة الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، التي أعلنها قبل نهاية عهده بفترة وجيزةوذلك حسب
إن فكرة الدولتين، هي في نظر كل إدارة أميركية، وبالتأكيد ديمقراطية، اسم سري لخطة ": يقول آيالند

السري، والتأكد من وقبل نحو أسبوع قرر أوباما عدم االكتفاء باالسم .. كلينتون جوهرها فكرة الدولتين
 ."معناه تأييد خطة كلينتون) الدولتين(أن نتنياهو يفهم ويوافق على أن تأييد 

نتنياهو طبعا يرفض خطة الدولتين، ويرفض خطة كلينتون، وهنا يتقدم غيورا آيالند إلى واجهة المشهد 
ع بسبب تصادم ليعلن أنه هو أيضا ال يرى فائدة من حل الدولتين، حيث سيستمر من خاللها الصرا

 خاص به، جوهره تبادل األراضي "استراتيجي"شروط الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، ويتقدم باقتراح 
 .جغرافيا بين إسرائيل والضفة الغربية ومصر واألردن
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كانت هذه الخطة قد طرحت داخل إسرائيل، ونوقشت في األوساط العسكرية والسياسية بدءا من عام 
، حين طرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون فكرة 2004 من عام ، وبخاصة بدءا2000

االنسحاب األحادي من قطاع غزة، فتقدم آيالند ليقول إنه موافق على الخطة، شريطة أن نقرر ماذا بعد 
ذلك، أي أن يكون االنسحاب من قطاع غزة جزءا من خطة إسرائيلية أشمل، ويبلور حال إقليميا مدعوما 

 .هو ما لم يحدث على أرض الواقععالميا، و
 :خالصة الخطة كما يراها ويروج لها آيالند هي كما يلي

 كيلومترا مربعا، وهذه األراضي 720أن تنقل مصر إلى قطاع غزة، مناطق من سيناء، مساحتها : أوال
 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح 24عبارة عن مستطيل ضلعه األول يمتد على طول 

 جنوبا، ويمتد "كرم سالم"إضافة إلى شريط يقع غرب .  كلم داخل سيناء20غربا حتى العريش، وبعرض 
وتؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليا . على طول الحدود بين إسرائيل ومصر

 . كيلومترا مربعا إلى نحو ثالث مرات365
ومقابل هذه .  في المائة من أراضي الضفة الغربية12  كيلومترا مربعا نحو720توازي مساحة : ثانيا

 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي 12الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 
وحاليا القدس نفسها (ستضمها إسرائيل إليها، شاملة الكتل االستيطانية الكبرى، وغالف مدينة القدس 

 ).حسب سياسة نتنياهو
ابل األراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، ستحصل من إسرائيل على منطقة مق: ثالثا

 مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر "تقريبا"جنوب غربي النقب، توازي 
 10حو بارتباط بري بينها وبين األردن، من خالل حفر قناة بينهما، وستمر القناة التي يبلغ طولها ن

 . كيلومترات من إيالت، وتكون خاضعة للسيادة المصرية5كيلومترات من الشرق إلى الغرب، على بعد 
وبعد إيراد هذه األسس للخطة، يبدأ آيالند في إيراد ما يسميه الفوائد الضخمة التي سيكسبها كل طرف 

 .واألردنمن األطراف، وستشمل هذه الفوائد، حسب عرضه، إسرائيل ودولة فلسطين ومصر 
أعدها ) وثيقة(الماضي بعرض هذه الخطة مفصلة في دراسة ) شباط(وقد قام آيالند في شهر فبراير 

 السادات للدراسات الستراتيجية، الذي يعمل داخل جامعة بار إيالن التي تعتبر - لصالح مركز بيغن 
، لتصبح مدار بحث جديد، مركزا إلنتاج الفكر اليميني اإلسرائيلي، وفي تصوره أن تقدم للرئيس أوباما

 .بديال لفكرة الدولتين، وبديال لخطة بيل كلينتون
 بعد أن سمح له شارون بذلك، فقام 2004وكان آيالند قد طرح هذه الخطة على اإلدارة األميركية عام 

بزيارة إلى واشنطن، حيث طرح الخطة على نظيرته كونداليزا رايس حين كانت رئيسة لمجلس األمن 
كما قام . ميركي، فاستدعت مساعديها وجلسوا جميعا لالستماع إلى محاضرة آيالند التفصيليةالقومي األ

. آيالند بعرض الخطة على يوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا األسبق، وعلى جهات أوروبية أخرى
 .إن الخطة عرضت سرا على بعض الشخصيات العربية) 7/5/2004 ("معاريف"وتقول صحيفة 

نت الخطة، أن تبدأ إسرائيل باالنسحاب من قطاع غزة، وأن تخلي مستوطنات القطاع كا.. وآنذاك
ولكن شارون، وبمباركة أميركية، نفذ الخطوة . بالكامل، على أن يرتبط ذلك بتطبيق بنود الخطة األخرى
 .األولى، تاركا بنود الخطة األخرى للبحث والنقاش والتداول

قترح، أن يبرز مشروع خطته هذا، كمشروع تقترحه أوروبا، ثم كان آيالند يتصور وي.. وآنذاك أيضا
مصر واألردن والواليات المتحدة واالتحاد : تأتي إسرائيل لتوافق عليه، ويأتي بعدها الشركاء األساسيون

األوروبي، ويتم توقيع االتفاق في مؤتمر سالم ينعقد في مصر ويشارك فيه رئيس الواليات المتحدة، 
 .وروبية، وروسياوقادة الدول األ

فهو . إن مشروع غيورا آيالند هذا، وبتفاصيله التي تبدو جذابة ومشرقة، ينطوي على تصورات خطرة
أوال يريد أن يحدث تغييرات استراتيجية في المنطقة كلها، من أجل أن يضمن إلسرائيل بقاء كل 
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 بذلك أن يضمن لها وهو يريد. مستوطناتها األساسية، وبخاصة المحيطة بالقدس والمحاصرة لها
مصالحها االستراتيجية العسكرية من خالل توسيع الخصر اإلسرائيلي الضيق، وذلك عبر منطقة القدس 

وهو ثانيا يريد أن ينقل إسرائيل من موقع الدولة المحتلة والمعتدية، وإلى حد . وصوال إلى البحر الميت
 في رسم صورة استراتيجية جديدة للمنطقة ارتكاب الكثير من جرائم الحرب، إلى موقع الدولة الشريكة

كلها، تعطي فيها وتأخذ على قدم المساواة مع األطراف اآلخرين، بحيث تصبح الدول العربية كلها 
وهو ثالثا يريد أن يحل .  بكثير"التطبيع"معترفة بهذا الدور الشريك إلسرائيل، وهذا أمر يتجاوز مفهوم 

على حساب األراضي العربية، واألراضي )  الدولي إنهاءهالذي يفرض القانون(مشكالت االحتالل 
 بما يتجاوز قرار التقسيم الصادر عام 1948المصرية بالذات، وفي منطقة النقب التي تم احتاللها عام 

وهو أخيرا حل يستند إلى رفض حق العودة لالجئين، ويتصور أن توسيع قطاع غزة سيتيح . 1947
 . ال إلى وطنهم األصلي"إقليم غزة"فيعودون إلى فرصة استيعاب جزء أساسي منهم، 

لقد هربت إسرائيل دائما إلى األمام رافضة أي نوع من التسويات السياسية، مصرة على إبقاء صورتها 
العدوانية التوسعية، وها هي تهرب إلى األمام من جديد، وعبر هذا المشروع الغريب، أكثر من أي مرة 

 .سابقة
واألهم أن . ات مبررات كبيرة وعميقة وكافية لرفض المشروع من حيث المبدأوتقدم كل هذه االعتبار

تدرك الدول العربية أن عدوانية دولة إسرائيل تعيش في وجدانها االستراتيجي، وخطة غيورا آيالند تعبير 
 .صارخ عن تلك العدوانية

 4/4/2010الشرق األوسط، 
  

   تستجدي صواريخ حماس لتهرب من أوباما"إسرائيل" .45
  خالد الحروب 
القصف األخير لقطاع غزة بالطائرات وتواصل التحرشات واالستفزازات اإلسرائيلية لحركة حماس 

نريد صواريخكم على البلدات اإلسرائيلية بأسرع وقت ممكن كي : وبقية الفصائل الفلسطينية هدفها واضح
من كل الضغوطات التي توفر لنا ذريعة لشن حرب جديدة عليكم وعلى القطاع والهرب إلى األمام 

نعرف أن العالم كله يراقب ويدرك مرامي استفزازاتنا لكم، ونعرف أننا نتبع استراتيجية . نواجهها
مكشوفة، لكن أملنا كبير بأنكم تُستفزون بسرعة وأنه في غمرة حماستكم للرد ال تلقون باالً للخسائر 

  .وفرون لنا خروجاً من مآزقنااالستراتيجية التي تجلبونها على رؤوسكم كما عهدناكم، وت
حتى كتابة هذه السطور فشل االستفزاز اإلسرائيلي في إثارة الرد المطلوب، ولم تنطلق أية صواريخ من 

 وفصائلية، مختلفة "حماسية"فهل بتنا نرى حكمة فلسطينية، . قطاع غزة، وهذا أمر يستحق اإلشادة
  تنجر للشراك التي تنصبها إسرائيل؟وجديدة هذه المرة تعض على الجرح وتضبط نفسها وال 

. إسرائيل تريد حرباً محدودة وبالسرعة القصوى، إما ضد حزب اهللا في الشمال أو حماس في الجنوب
ذلك أنه . فمثل هذه الحرب هي وحدها ما يمكن أن يفك الحصار الديبلوماسي والسياسي الذي تواجهه

ة الضغط الدولي، األميركي خصوصاً والغربي للمرة األولى منذ سنوات طويلة تشعر إسرائيل بسخون
وللمرة األولى في تاريخ السياسة األميركية صرنا نقرأ تصريحات لمسؤولين كبار تقول إن إنهاء . عموماً

االحتالل اإلسرائيلي مصلحة قومية أميركية، وأن حياة الجنود األميركيين في العالم يطاولها التهديد بسبب 
سبب ذلك كله عنجهية إسرائيل وعنجهية المحافظين الجدد في سنوات . ئيلي اإلسرا- الصراع العربي 

ما تمكنت إسرائيل من التملص منه ال يمكن أن تتمكن منه . جورج بوش االبن التي طفحت بكل المكاييل
 ونازيته كان يمكن أن "الغزيين"الحصار الالإنساني وحده وعلى سبيل المثال على . أي دولة في العالم

قوتها الباطشة وقوة الدعم . أي دولة تقوم به إلى كل المواجهات السياسية في العالم، إال إسرائيليؤدي ب
اآلن هناك سياسة جديدة في . األميركية الباطشة أوردت الجميع إلى حواف الجنون السياسي والفعلي
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لتين أصبحا البيت األبيض نأمل أن تصمد وتستمر، جوهرها أن سياسة إسرائيل وتهربها من حل الدو
لقاء نتانياهو البارد مع أوباما في واشنطن والطلبات األميركية التي عاد بها . عبئاً على الواليات المتحدة

االستجابة لها قد تهدد اإلئتالف الحكومي، . مكسوراً إلى تل أبيب وضعته وحكومته أمام خيارات صعبة
 ويغري دوالً أخرى في تبني سياسات وعدم االستجابة سوف يتسبب في المزيد من العزلة الدولية

هذا كله من دون الحديث عن صورة إسرائيل المتردية في طول . ومواقف أكثر صالبة ضد إسرائيل
  .وعرض العالم بحسب كل الدراسات واستطالعات الرأي

المهم هنا أن يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة ضبط ردود أفعالهم وأن يمتنعوا عن إطالق الصواريخ 
ليس هذا فحسب، بل . تي صارت األمل شبه الوحيد إلسرائيل إلخراجها من وحل المأزق الذي تعيشهال

عليهم، وبإمكانهم، توفير مناخات تساعد على تواصل الضغط وتساعد األطراف الدولية على التمسك 
وفي سياق وظرف عناصره معروفة للجميع من المهم أن يتأمل . بمواقفها الضاغطة ومضاعفتها

  :فلسطينيون، وبخاصة حركة حماس الحقائق التاليةال
من الضروري هنا التواضع وقبول الفكرة المريرة والتي من الصعب تجرعها على الكثيرين وهي : أوالً

أن الضغط الدولي على إسرائيل والتدخل من قبل الدول الغربية هما الوسيلة الوحيدة المتوافرة حالياً 
ك أي فعل حقيقي على األرض للشعارات والتمنيات أو للدور العربي أو ليس هنا. إلسناد الفلسطينيين

كل ذلك تفكير غرائبي وليس له على األرض . للعمق اإلسالمي أو لحركة الشارع واألحزاب والتنظيمات
وال تني األمثلة تنحر . تجسيد حقيقي على رغم أهمية استمرار المطالبة به والتحريض على حدوثه

 العربي واإلسالمي الفادح، "العجز"مذبح ذلك التفكير، من حرب غزة وحصارها و بعضها بعضاً على 
والمثير اآلن أن . وصوال إلى قمة سرت التي أضافت اسمها وتاريخها باقتدار إلى سجل العجز نفسه

، ما كانت منظمة التحرير 2006حماس تكتشف حالياً وخالل السنوات الصعبة بعد فوزها بانتخابات عام 
 هما حرب "الحمساوية"حرب وحصار غزة . طينية وحركة فتح قد اكتشفته على مدار عقود طويلةالفلس

. ، وفي كال الحربين والحصارين تفرج العرب والمسلمون على ما كان يجري"الفتحاوية"وحصار بيروت 
ر مهم وأنه المقصود هنا عدم استسخاف الضغط الدولي وترداد القول الببغائي بأن الرأي العام الدولي غي

كثير من ذلك صحيح، لكن ذلك الضغط والتدخل هما األداة الوحيدة . مؤيد إلسرائيل وباقي تلك المعزوفة
  .حالياً، والبديل عنه هو االتكاء على عجز العرب والمسلمين

الحكمة وضبط النفس اللذان يمارسان اآلن في قطاع غزة إزاء عدم االنجرار وراء االستفزازات : ثانياً
كل التصريحات التي يطلقها بعض . سرائيلية وعدم إطالق الصواريخ يجب أن يستمرا ويتواصالاإل
 من بعض الفصائل، وبخاصة السلفية الجهادية وسواها، لن تجر سوى الدمار على فلسطينيي "األبوات"

حماس أحسنت صنعاً . القطاع، وسوف تقدم الهدية المنتظرة والمسوغ إلسرائيل على طبق من ذهب
 في قطاع غزة، فهذه الحركات ليست لها "القاعدية"وتحسن صنعاً عندما تكبح جماح أي نمو للحركات 

وفي الوقت نفسه يجب أن يرى موقف . أهداف أو برامج فلسطينية، إن كانت لها أهداف وبرامج أصالً
المكايدة حماس الضابط إلطالق الصواريخ من غزة بكونه نضجاً سياسياً، وليس فرصة للمناكفة أو 

صواريخ حماس من قطاع غزة كانت . السياسية، بالقول إن حماس تراجعت عن المقاومة أو سوى ذلك
استراتيجية عسكرية فاشلة لم تجر على الفلسطينيين وعلى حماس سوى الدمار والخسارات، وأظهرت 

ر في جوهر إسرائيل للعالم وكأنها ضحية تهديد وجودي من قبل صواريخ متواضعة ال تقدم وال تؤخ
. وعندما تتراجع حماس عن تلك االستراتيجية فإن ذلك يجب أن يكون محط تقدير وليس إدانة. الصراع

 بين "التوافق الوطني"التصريحات التي يؤكد عليها قادة حماس في القطاع تدور حول التمسك بـ 
مرار ذلك التوافق است. الفصائل على ضبط النفس ألن في ذلك مصلحة الفلسطينيين، وهذا أمر محمود

وضبط النفس معناه زيادة الحنق اإلسرائيلي وعدم حصول إسرائيل على ما تريد من مسوغات للحرب 
منطق ضبط النفس وعدم االنجرار الذي تمارسه حماس في : ثالثاً. وللهرب بعيداً من المأزق الذي تعيشه
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 على حماس أن تكف من قطاع غزة هو ما تمارسه حكومة سالم فياض في الضفة الغربية، ويجب
حماس تضبط . طرفها عن المكايدة والمناكفة السياسية المتمثلة بالمطالبة بالمقاومة المسلحة في الضفة

. "المصالح الوطنية الفلسطينية"الصواريخ في القطاع حتى تتفادى رد فعل إسرائيلياً متوحشاً يضر بـ 
 أن أي استخدام حتى لو كان هامشياً للسالح المنطق نفسه يطبق في الضفة الغربية، إذ نعرف جميعاً

والقول .  في الضفة الغربية أيضاً"المصالح الوطنية الفلسطينية"سوف يقود إلى انتقام إسرائيلي يضرب 
بأن المقاومة في الضفة الغربية متاحة ألن االحتالل اإلسرائيلي موجود هناك، بينما هي غير متاحة في 

إذ من السهل أن يجادل أحد أن . ر موجود هو احتيال على الواقع ليس أكثرقطاع غزة ألن االحتالل غي
شكل المقاومة في قطاع غزة هو إطالق الصواريخ، كما أن شكل المقاومة في الضفة الغربية إطالق 

وأن بإمكان حماس، نظرياً، أن تمارس المقاومة، وبإمكان فتح، . الرصاص على الحواجز اإلسرائيلية
بيد أن األمر وبعيداً من شكل المقاومة يرتبط بأكالفها والتوقيت والحكمة من . ارس المقاومةنظرياً، أن تم

  .ممارستها وحسابات الربح والخسارة
إذا أرادت حماس أن تساعد في محاصرة إسرائيل دولياً فعليها التفكير بإجراءات وسياسات تحقق : رابعاً

مثالً تستطيع أن تفكر برمي كرة .  الفعل فقطذلك وتكون ذات طابع هجومي، وليست متصفة بردود
لم يبق في يد إسرائيل من أوراق ضد الفلسطينيين سوى . ملتهبة في الملعب اإلسرائيلي ومن نوع خاص

وفي كل محفل دولي ال تني تكرر أن حماس ومن ورائها الفلسطينيون . قصة التحريض وعداء السامية
على .  بمقوالت واردة في ميثاق حماس ضد اليهود واليهوديةيريدون القضاء على اليهود، وتستدل دوماً

لكن في . حماس أن تغير ميثاقها أو تلغيه، وسوف يأتي عليها يوم ال تستطيع أن تتفادى ذلك مهما حاولت
الوقت واللحظة الراهنة لو صرح أحد قادة حماس أن حركته تفكر في تعديل الميثاق وشطب المقوالت 

 وما شابهها، فإن في ذلك "بروتوكوالت حكماء صهيون"باع ديانة، وكل اإلشارات إلى المعادية لليهود كأت
تصريح عابر مثل هذا كفيل بأن يزيد التوتر عند . خدمة كبيرة لكل الضغوط الدولية على إسرائيل

اإلسرائيليين ويضاعف الحصار عليهم، وينظف ويجلي نصاعة الحق عند الفلسطينيين، ويعزز من 
  .نطق مناصريهممنطقهم وم

  4/4/2010الحياة، 
  

  !!التنازل عن حق العودة دون مقابل .46
   ياسر الزعاترة  

  رغم أننا لم نعتقد للحظة واحدة أن حق العودة كان عائقا في وجه إنجاز التسوية الموعودة بين القيادة 
، وال في سائر المحطات التالية، 2000لسطينية وبين دولة االحتالل، ال في قمة كامب ديفيد تموز الف

وآخرها محادثات أولمرت وليفني مع عباس، إال أن تصريحات رئيس وزراء السلطة سالم فياض 
 الحق من اإلسرائيلية الجمعة تبدو بالغة اإلثارة من زاوية أنها تقدم التنازل عن ذلك" هآرتس"لصحيفة 

  .كما يقال" قبل الهنا بسنة"دون مقابل، و
في الحوار المذكور كان موقف سالم فياض واضحا في تنازله عن حق العودة لالجئين، حيث قال 

، والدولة "نحن نعد البنية التحتية الستيعابهم، فلديهم الحق في العيش داخل الدولة الفلسطينية"للصحيفة 
هي ذات المشروع الذي سبق أن طرحه قبل شهور، وقال إنها ستعلن في الفلسطينية التي يتحدث عنها 

شهر آب من العام المقبل، حيث تمنى على اإلسرائيليين الذين هنأهم بعيد الفصح أن يشاركوا الفلسطينيين 
  .احتفالهم بإقامتها

ن بحسب وصف الرئيس اإلسرائيلي شيمو" بن غوريون فلسطين"في تصريحاته المشار إليها، رحب 
بيريس ببيان الرباعية الذي صدر من موسكو ورحب بخطته إلعالن الدولة، في ذات الوقت الذي أدان 

  . وحدة سكنية في مستوطنة قرب القدس1600فيه قرار بناء 
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لكن ما تجاهله الرجل هو أن بيان الرباعية الذي جعل خطته مشروعا دوليا، بحسب قوله، قد انطوى 
لفلسطينيين، ليس فقط برفضه المقاومة بكل أشكالها، ولكن أيضا بموقفه على مصائب تجعله عبئا على ا

من القدس التي رهن مصيرها بالمفاوضات الثنائية في حين يعلم الجميع أنها جزء من األراضي المحتلة 
 بالنسبة لإلسرائيليين والفلسطينيين، وبالنسبة لليهود" وتأكد ذلك عندما اعتبرها غاية في األهمية 67,عام 

  .، أي أن حقوق هؤالء فيها متساوية أو شبه متساوية في أقل تقدير"والمسلمين والمسيحيين
، ما يشير من دون "قابلة للحياة"أما الدولة العتيدة التي تحدث عنها فياض، ودعمها البيان، فوصفت بأنها 

ا يسمى تبادل ضمن م(مواربة إلى بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية في مكانها 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أية دولة ستقوم في ظل بقاء تلك الكتل االستيطانية في ). األراضي

دولة "مكانها، وفي ظل بقاء الغور تحت السيادة اإلسرائيلية بحسب تأكيدات نتنياهو، وهل مثل هذه الدولة 
كبيرة من الموجودين فيها، مع العلم أن نسبة ستكون جاذبة لالجئين، أم ستكون طاردة ألعداد " الكانتونات

 في المئة، بينما تصل نسبتهم في الضفة إلى حوالي ربع 42الالجئين في الضفة والقطاع تزيد على 
  .السكان

هكذا قدم السيد سالم فياض حق العودة هدية مجانية لسلطات االحتالل، وذلك بعد أيام من حديث وزير 
ورة إجراء تبادل لألراضي والسكان يضم مواطني المثلث العرب إلى خارجية الدولة العبرية عن ضر

تسيبي ليفني زعيمة كاديما تبنت ذات الطرح قبل (الدول الفلسطينية العتيدة ويكرس يهودية الدولة العبرية 
، فيما يعلم الجميع شروط نتنياهو للدولة وعلى رأسها بقاء القدس تحت السيادة اإلسرائيلية وكذلك )عامين

  .ور األردنغ
والحق أن دولة فياض التي يبشرنا بها صباح مساء هي ذاتها الدولة المؤقتة على حدود ما قبل انتفاضة 

، وقد سمعنا عن زيارة وزير الداخلية في حكومته للواليات المتحدة 2000األقصى نهاية أيلول من العام 
  .الجديدةمن أجل تنسيق نقل الصالحيات األمنية للسلطة في عدد من المدن 

وعندما ستتطور اللعبة ستكون الدولة العتيدة ضمن الحدود التي يرسمها الجدار األمني، سواء قيل إنها 
والسؤال الذي يطرح نفسه . الحدود النهائية أم قيل إن قضايا الوضع النهائي ستؤجل بسبب حساسيتها

ي العودة إلى أرضنا وديارنا التي من الذي خول هذا الرجل التنازل عن حقي وحق أمثالي ف: ابتداء هو
؟، أما األهم فيتمثل في إيماننا الذي ال يتزعزع بأن الشعب )دعك من التفاصيل األخرى(شردنا منها 

الفلسطيني لن يقبل بمثل هذه الصفقة البائسة التي تبيع الحرية واألرض بفتات المانحين، وأنه سينتفض 
  .واالحتالل في آن؟في وجهها كما انتفض من قبل في وجه أوسلو 

  4/4/2010الدستور، 
  

  تجميد االستيطان سقف المفاوضات والتنازالت المطلوبة؟ .47
  حسن شامي

 اإلسرائيلي الذي اندلع قبل - قد يكون أمراً مفهوماً، بل حتى متوقعاً، أن تخفت نبرة السجال األميركي 
لوحدات السكنية االستيطانية في نيف وأسبوعين إثر إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن خطة لبناء مئات ا

وليس مستبعداً أن يكون الخفوت، باألحرى تخفيف اللهجة لوضع األمور الخالفية على . القدس الشرقية
فقد بات معلوماً أن . نار هادئة، هو أقصى ما توصل إليه بنيامين نتانياهو في زيارته األخيرة واشنطن

في حفلة اللوبي المؤيد إلسرائيل، أيباك، ولدى عودته من التصريحات الحامية التي أطلقها نتانياهو 
 "برودة"واشنطن، والتي أكد فيها أن القدس غير المجزأة عاصمة إسرائيل األبدية، لم تنجح في التقليل من 

  .لقائه مع الرئيس األميركي باراك أوباما
إلى التلويح االبتزازي، المصبوب ويبدو أن الخالف بين الطرفين كان حاداً بحيث استدعى لجوء نتانياهو 

صباً عقائدياً، بحق اليهود الذين بنوا القدس قبل ثالثة آالف عام في استئناف هذا البناء واستكماله، كما لو 
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أن الفاصل الزمني المديد بين الحالتين ليس سوى عبارة عن شرود الحياة التاريخية خارج المدار 
 األمر يتعدى، ها هنا، المقولة المعروفة عن وضع التاريخ في والحال أن. المفترض للسوية البشرية

ليس ألنّه . إنّه أقصى العنف. كما يتعدى مخالفة القرارات الدولية المتعلقة بالقدس تحديداً. خدمة الالهوت
. يطرد بكل بساطة التاريخ، البعيد والقريب في آن، والذي تشكلت فيه جماعات وثقافات بشرية متنوعة

بعبارة أخرى، . نّه ينزع عن هذه المجتمعات وثقافاتها شرعية الحق اإلنساني في الوجود واإلقامةبل أل
إذا شئنا تأويل هذا التصريح تأويالً منطقياً جاز الظن في أن الفلسطينيين عموماً والمقدسيين خصوصاً 

ابرة التي يمكن أن ليسوا، بلحمهم وعظمهم ودمهم وبيوتهم وأشجارهم واجتماعهم، سوى األطياف الع
  .يلمحها تخيالً زائر متحف أو متصفّح كتب رسوم أثرية

. ال يرمي هذا التوصيف إلى التنديد واالستنكار المعهودين في الكثير من األدبيات العربية وغير العربية
ز إذ يمكن ترك هذا األمر لهواة التعويض البالغي والخطابي عن العجز المقيم، وعن استبطان هذا العج

ما نرمي إليه هو إلقاء بعض الضوء على الصلة بين العجز . إلى حد جعله عنواناً لواقعية سياسية راشدة
فقد تحدثت تقارير إخبارية من واشنطن عن استمرار .  اإلسرائيلية- هذا وبين توتر العالقة األميركية 

 الصادرة "الحياة"جريدة ( بينهما التأزم بين الجانبين على رغم خوضهما محادثات مكثفة لتسوية الخالفات
وأكّد مسؤول أميركي مطلع على مضمون المحادثات مع إسرائيل أن المفاوضات ). يوم األربعاء الفائت

ما زالت جارية إلقناع نتانياهو بتقديم تنازالت في موضوع القدس، وأنه على رغم استياء اإلدارة 
هناك نية أميركية لتغيير شكل الحكومة في هذه األميركية من تصرفات الحكومة اإلسرائيلية ليس 

 مارتن انديك "مركز صابان لسياسات الشرق األوسط"ويرى السفير السابق لدى إسرائيل ومدير . المرحلة
أنه ما زال في إمكان البيت األبيض التكيف مع الحكومة اإلسرائيلية الحالية، وأنه من الممكن إقناع 

ياهو مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتسوية لوقف االستيطان في أقصى المتطرفين في حكومة نتان
سنضع جانباً تضارب اآلراء المتحدثة عن محادثات األسبوع الماضي . األحياء العربية في القدس

وترجحها بين تأكيدات على حصول تقدم في المفاوضات، وبين حرص اإلدارة األميركية على عدم 
  . من الجانب اإلسرائيلي"تنازالت محورية"ول على إعالن أي تفاهم قبل الحص

فالسفير السابق الذي كان .  اإلسرائيلية- سنتوقف عند قراءة انديك لما يصفه التقرير باألزمة األميركية 
 بين "التباعد االستراتيجي"أحد أبرز مهندسي استراتيجية بيل كلينتون، يضع هذه األزمة في باب 

تضع عملية السالم في صلب االستراتيجية لعزل إيران إقليمياً، من خالل "طن الحليفين، إذ يرى أن واشن
 والذي "الوصول إلى اتفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يضعف خط الممانعة المدعوم من إيران

األولوية هي للملف "أما حكومة نتانياهو فتعتبر أن . تحدثت عنه الوزيرة هيالري كلينتون في خطابها
اإليراني، وأن معادلة المقايضة على أي تنازل في عملية السالم لألميركيين مقابل الوصول إلى اختراق 

  ."في العقوبات على طهران تطمئن تل أبيب
لقد تحدثت تقارير إخبارية مشابهة، وذلك قبل أكثر من أسبوعين وإثر اإلعالن عن توتر العالقة بين 

تقديم تنازل إسرائيلي (ليس حول مبدأ المقايضة في حد ذاته الحليفين االستراتيجيين، عن خالف 
وقد حصل شيء من هذا . بل حول ترتيب األولويات) للفلسطينيين مقابل تشديد العقوبات على إيران

القبيل في أعقاب اجتياح قوات صدام حسين للكويت قبل عقدين من السنين تقريباً، عندما رأت اإلدارة 
قيتها لدرء تهمة الكيل بمكيالين في المنطقة تستدعي االنكباب على الملفات األميركية أن حماية صد

 الفلسطيني، والضغط على الحليف اإلسرائيلي إلطالق مفاوضات - اإلسرائيلي - الساخنة للنزاع العربي 
البقية معلومة، وهي عزل الموضوع الفلسطيني عن مداراته السياسية العربية واإلسالمية . مدريد
وكان هذا الفصل بين الدوائر، ومعه وضع الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات وشعبه . ميةواإلقلي

وكانت وجهة النظر اإلسرائيلية تقوم على إقناع األخ األكبر بأنه ال . في قفص، هو هدف اتفاقية أوسلو
 الذي أنهى الحرب "الكوني"حاجة لتقديم تنازالت ما دام الطرف اإلسرائيلي شريكاً فعلياً في االنتصار 
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الباردة والثنائية القطبية الدولية، وبأن ما ال يمكن انتزاعه من العرب والفلسطينيين بالعنف يمكن انتزاعه 
  .بالمزيد من العنف والضغط
ثمة ما يدل على أن وجهة النظر هذه لم تتغير في . إنه بقرة حلوب أيضاً. العجز ليس شلالً فحسب

وها هي آخر األنباء تتحدث عن طلب أميركي يقضي بتجميد . في األداءالجوهر وإن عرفت تنويعات 
االستيطان في القدس مدة أربعة أشهر إلطالق المفاوضات مع الفلسطينيين، مشفوعاً بالضغط على هؤالء 

ويخشى بالفعل أن يتحول موضوع االستيطان في . لكي يقبلوا بمحادثات، مباشرة كانت أو غير مباشرة
وبذلك يكون الطرف اإلسرائيلي، في حال قبوله الطلب .  للمفاوضات المزمع إجراؤهاالقدس إلى سقف

 وينتظر التنازل المقابل الذي يفترض أن يأتي من دون ألم ما "المؤلم"األميركي بالتجميد، قد قدم التنازل 
  .دامت العين بصيرة واليد قصيرة، بحسب رواية دامعة في أحسن األحوال، وفاجرة في أسوئها
  4/4/2010الحياة، 

  
   السلمية "المقاومة"االنتفاضة  .48

  عريب الرنتاوي 
ال بأس، فالمقاومة يمكن أن تكون مسلحة ويمكن أن تكون سلمية، المهم أن تكون هناك مقاومة، وأن يعاد 
االعتبار لروح الشعب الكفاحية الوثّابة، أما شكل المقاومة ووسائلها وأدواتها، فتلك مسائل تختلف من بلد 

هو أقصر الطرق إلفراغها من أي " تصنيمها"و" إيقونة"آلخر، ومن مرحلة إلى مرحلة، فالمقاومة ليست 
 المسلمات التي يطرحها البعض منّا من دون - مضمون وتحويلها إلى شعار مجرد كعشرات الشعارات 

  .تفكير أو تأمل
طا يجب توافرها، ومقدمات تبنى لكن لكي تكون هناك مقاومة سلمية أو انتفاضة شعبية، فإن للمسألة شرو

عليها النتائج، وأعتذر للقارئ العزيز إن أثرت هنا جملة من المسائل التي تندرج في سياق المسلمات 
والبديهيات، فنحن في زمن لم تختلط فيه التحالفات وتتداخل المواقف فحسب، بل وبتنا فيه بحاجة إلى 

  ".ألفباء التحرر الوطني" إلى إعادة تعريف العدو والصديق، فيما يشبه العودة
تفترض ابتداء االتفاق على تعريف للعدو، وثمة في األوساط الفلسطينية من ) السلمية(المقاومة الشعبية 

تاهت بوصلته، وأصبح العدو بالنسبة إليه هو اآلخر الفلسطيني، يتآمر عليه، ويجمع المعلومات عنه، 
راف دولي رفيع المستوى، ويرد اسمه في كل مرة تنفذ ويتدرب عسكريا وأمنيا على مقاومته، وتحت إش

  .فيها عملية عسكرية فلسطينية، أو تنجح فيها المخابرات اإلسرائيلية في الوصول إلى ناشط فلسطيني
، خصوصا حين يكون هدف "التنسيق األمني"ال تنسجم أبدا مع استمرار ) السلمية(والمقاومة الشعبية 

، فالمقاومة واالحتالل، ال تجمعهما مصلحة واحدة وال هدف واحد، "طينيالخطر الفلس"التنسيق مواجهة 
هو وقف التعاون والتنسيق األمني، وهي بمثابة استدعاء السفير ) الشعبية(وأبسط أشكال المقاومة السلمية 

  .للتشاور في العرف الديبلوماسي بوصفه شكال أدنى من أشكال التعبير عن االستياء واالحتجاج
تستلزم أن يبادر المقاومون وقياداتهم إلى اختبار العيش تحت االحتالل من ) السلمية( الشعبية والمقاومة

في آي "دون فوارق وال امتيازات، فال يعقل أن يحظى قادة المقاومة الشعبية بامتيازات مرور وبطاقات 
قل أن يحرم في الوقت الذي تعاني فيه جماهيرهم المقاومة من سخط االحتالل وغضبه، وال يع" بي

االحتالل الشعب المقاوم من كثير من حقوقه األساسية فيما قادته يحظون بتسهيالت مرور وحركة أتاحت 
ظنا منهم أنهم في مأمن من عيون الرقيب " هواية تهريب الموبايالت والسجائر"لبعضهم ممارسة 

  .وكاميراته
مرحليا على - قد تكون الشكل األنسب في شروط الضفة والقدس وظروفهما،) السلمية(المقاومة الشعبية 

مع االحتالل من خالل رفع " فك االرتباط" لمقاومة االحتالل ورفع كلفته، على أنها تتطلب بداية -األقل
مستوى المقاطعة ووقف أشكال التطبيع المختلفة، وإيقاف كل أشكال التنسيق األمني، وتعميم نموذج نعلين 
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ربية والقدس، كما أنها تستلزم الشروع من دون إبطاء في حوار وبلعين على مختلف مناطق الضفة الغ
وطني شامل حول خصائص المرحلة وشروطها وأدواتها الكفاحية، حوار يشمل الجميع من دون استثناء، 
ال يخرج فصيل أو حزب أو جماعة من دائرته، على قاعدة أن االحتالل هو العدو المشترك للشعب 

  . هذا االحتالل وكنسه هو الهدف الموحد للشعب الفلسطينيبأسره، ومن منطلق أن إزالة
: قد تكون طريقا واقعيا بين طريقين غير واقعيين في المدى المنظور) السلمية(المقاومة الشعبية 

المفاوضات العبثية التي لم تفض إلى أي نتيجة، والمقاومة المسلحة المستحيلة في الضفة والقدس، وهي 
الكفيلة بجعل المواجهة ) في المدى المرئي على أقل تقدير(شكال وأدوات كفاحية وحدها دون سواها من أ

 جماهيريا ينخرط فيه بنجاح الشعب بأسره ومختلف فئاته، وليست فعال - مع االحتالل فعال شعبيا 
  .فصائليا لكتائب واذرع وسرايا
األقل، الشكل الوحيد من ، وفي المدى المباشر والمتوسط على )السلمية(وهي، أي المقاومة الشعبية 

المقاومة التي يمكن ألهل الضفة والقدس احتمالها والعيش معها وتحمل أكالفها وتبعاتها، ونحن في بداية 
ترهق الشعب وترفع كلفة " مقاومة"المطاف ونهايته، نريد مقاومة ترهق كاهل االحتالل وترفع كلفته، ال 

  .إدامة صموده وثباته على أرضه
في الضفة والقدس، ال تتعارض أبدا، وليست بديال على اإلطالق ) السلمية(لمقاومة الشعبية وأخيرا، فإن ا

عن تعزيز صمود قطاع غزة وتعزيز قدراته الردعية بحيث يصبح منطقة محررة فعال، حتى وإن جاء 
اته، خالصه كنتيجة لنظرية شارون األحادية، والشعب الفلسطيني الموزع على امتداد وطنه التاريخي وشت

اختبر من قبل، ويجب أن يختبر اآلن، أشكاال ومستويات شتى من المقاومة وفقا للظروف والمعطيات 
المختلفة التي يعيش بين ظهرانيها، ودائما بهدف تسريع كنس االحتالل وممارسة حق العودة وتقرير 

  .المصير وبناء الدولة وعاصمتها القدس
  4/4/2010الدستور، 
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