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   اإلقليمية تمنعها من توقيع ورقة المصالحةواالرتباطاتمقاومة حماس كذبة كبرى : دحالن .1

عضو لجنتها المركزية ومفوض اإلعالم » فتح«كشف النائب في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
والثقافة فيها أن أحد العنصرين الفلسطينيين اللذين أوقفتهما شرطة دبي على خلفية اغتيال القيادي في 
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يبدو أن : وقال. محمد المبحوح أفرج عنه) كتائب عز الدين القسام(» سحما«الجناح العسكري لحركة 
وعزا .له وربطها بينه وبين العنصرين الموقوفين» حماس«الثاني مدان، رافضاً االتهامات التي وجهتها 

تحاول التنصل من مسؤوليتها عن الحادث، ملمحاً إلى وجود اختراقات في » حماس«ذلك إلى أن 
  . صفوفها
أن تفاضل بين المصالح الوطنية الفلسطينية وبين المصالح الحزبية وأن » حماس«حالن حركة ودعا د

توقع على ورقة المصالحة اليوم، نظراً للتحديات والمخاطر التي تتعرض لها الساحة الفلسطينية 
وخصوصاً القدس، معتبراً أن وحدة الصف الفلسطيني هي أفضل رد على سياسات رئيس الحكومة 

  .ئيلية بنيامين نتانياهو متهماً إياه بأن لديه طاقة على التخريب ليس لها حدوداإلسرا
  . وأكد دحالن أنه لن يعود الى غزة إال بعد نهاية االنقالب

ال تسعى إلى إحداث انتفاضة ثالثة لكنها لن تسلم باألمر الواقع الذي تحاول » فتح«وشدد على أن 
مع االحتجاجات الشعبية لكننا ال نريد أن ننجر إلى مواجهات نحن : وقال. الحكومة اإلسرائيلية فرضه

  .عسكرية مع سلطات االحتالل
تحفظ الحدود مع إسرائيل بال » حماس«واعتبر أن الحديث عن المقاومة أكذوبة كبرى، مشيراً إلى أن 

ال ألبناء القدس ودعوتهم إلى التحرك بينما هم يجلسون في غزة » حماس«رافضاً استخدام . مقابل
  . يقدمون شيئاً سوى تظاهرات للتضامن فقط

سيرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة إذا ) أبو مازن(وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إن ما أشيع حول ذلك هو في إطار : وقال. نافياً ما تردد عن طرح منصب نائب الرئيس. أجريت

ع الفلسطيني عن المخاطر التي تتعرض لها القدس، وقال إن المعركة السياسية مع نتانياهو ولشغل المجتم
وأكد دحالن دعم . منصب نائب الرئيس غير دستوري وهو غير مذكور فى القانون األساسي الفلسطيني

نافياً ما تردد عن مساع أجرتها السلطة لتعطيل إنجاز . »حماس«صفقة تبادل األسرى التي تقودها » فتح«
  .»حماس«طة وتقوية الصفقة خشية اضعاف السل

موجودة في غزة، ماذا تفعل؟ وماذا تقدم لدعم القدس سوى تظاهرات تضامن » حماس«أنظروا : وأضاف
على رغم أنه في غزة ليس هناك أجهزة أمنية تابعة للسلطة أو تابعة لسالم فياض أو تابعة لمحمود 

حالياً تحفظ الحدود مع اسرائيل » حماس«لذلك شعار المقاومة اآلن هو كذبة كبرى، حركة !!(..) عباس 
ونحن نشجعها على ذلك لكن يجب أن يأخذوا في مقابل ذلك ثمناً فال يقدمون خدمات مجانية 

  .لإلسرائيليين
وقال نحن ُأختبرنا في نياتنا ووقعنا الورقة المصرية وطوينا هذه الصفحة، الطرف اآلخر ال يريد أن 

وقعوا الرتباطهم بالتزامات إقليمية، لذلك فهم يدعون بأن ال يستطيعون أن ي) حماس(يوقع ويبدو أنهم 
الورقة تغيرت، وهذا غير صحيح وغير منطقي ألن مصر ال تلعب هذه األالعيب الصغيرة وأؤكد أن 

. لديهم ما يتذرعون به» حماس«دائماً في . النسخة التي وقعناها مطابقة لما لديهم ومطابقة لما اتفقنا عليه
بحكم عالقاتهم مع األميركيين بأنهم لن يستطيعوا » فتح«يتهمون الرئيس عباس و في السابق كانوا 

  .التوقيع على الورقة المصرية، لكننا وقعنا
  :ولالطالع على نص الحوار اضغط على الرابط التالي

126752/internationalarticle/com.daralhayat.ionalinternat://http  

  5/4/2010الحياة، 
  

  أوصينا بإعفاء الحسيني من منصبه والزام االمن بالحفاظ على الحرية الشخصية: النتشة .2
ـ  االحد بان لجنة التحقيق التي شكلها الـرئيس الفلـسطيني   ' القدس العربي'علمت : وليد عوض رام اهللا 

ضيحة الفساد التي فجرها ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شـبانة قبـل             محمود عباس بشأن ف   
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اسابيع اوصت باعفاء الحسيني من منصبه، اضافة للمطالبة بالتأكيد على التزام االجهزة االمنية بالحفـاظ               
  .على الحرية الشخصية للمواطنين

ـ   ومن جهته اكد رفيق النتشة الممثل الشخصي للرئيس عباس وممثله في           ' القدس العربـي  ' لجنة التحقيق ل
االحد بان لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة صالح رأفت وعلي مهنا اوصـت باعفـاء الحـسيني مـن                   

  .مسؤوليته في رئاسة ديوان الرئاسة الفلسطينية
ـ    لجنة التحقيق اوصت بعدة توصيات منها التأكيد على االجهـزة          ': 'القدس العربي 'واضاف النتشة قائال ل

ية بااللتزام بالحفاظ على الحرية الشخصية للمواطن وعدم تـدخلها فـي اي حريـة مـن حريـات                االمن
  .'المواطنين

عن اعفاء الحسيني وتجريده من كل مهامـه فـي مؤسـسة الرئاسـة              ' القدس العربي 'وبشأن ما علمته    
ديـوان الرئاسـة    اتخذ قرار باعفاء االخ رفيق الحسيني من مسؤولياته في رئاسة           'الفلسطينية قال النتشة    

  .'الفلسطينية
قـال النتـشة    ،  وبشأن اذا ما اتخذ قرار ضد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي               

، في اشارة الى اعفاء الطيراوي من رئاسة جهاز المخابرات وتنحيته عن            'الرئيس اتخذ االجراء في حينه    '
  .موقعه في حينه

 عن رئاسة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية من قبل عباس قبل حوالى            واكد النتشة ان تنحية الطيراوي    
  .عامين كان على خلفية ذلك الشريط الذي صور للحسيني

واشار النتشة الذي عين مؤخرا رئيسا لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع الى ان لجنة التحقيق اوصـت                 
تصة، كونه لم يحضر للجنة التحقيق السـتجوابه        بمتابعة استدعاء شبانة من قبل االجهزة الفلسطينية المخ       

  .بحجة ان اسرائيل تفرض عليه االقامة الجبرية في القدس وتحظر عليه مغادرة المدينة
 فـي   اإلنـسان ومن جهته اصدر عباس االحد قرارا بحظر أي انتهاك للحريات الشخصية وخـصوصية              

  .االراضي الفلسطينية
  5/4/2010القدس العربي، 

  
  وفقا لتقرير غولدستون" إسرائيل"لى التحقيق حول انتهاكات عباس يطلع ع .3

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس األحد اجتماعـاً مطـوالً مـع        : محمد جمال  -القدس المحتلة 
رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقا لتقرير ريتشارد غولدستون القاضي عيـسى أبـو شـرار                

  . قطعها التحقيق، والمعيقات التي تواجه عمل اللجنةوأطلعه على المراحل التي
وأصدر الرئيس عباس أوامره للجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة لتمكينها من إجراء التحقيـق الـالزم                

  . مشددا على أهمية عدم التدخل في عملها, وتسليم توصياتها في الوقت المحدد
وم بإجراء التحقيق الـالزم بكـل شـفافية وحياديـة           بدوره، أكد القاضي أبو شرار، على أن اللجنة ستق        

وموضوعية، وستنجز التقرير المطلوب منها من قبل الجهات المختصة وذلك وفقا لتوصـيات القاضـي               
  . غولدستون

ويذكر أن اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولدستون باشرت عملها أمس األول من خالل               
ئد اليومية، بينت فيه نوعية االنتهاكات التي سيتناولها التحقيق، وتطلب من كـل             نشرها إلعالن في الجرا   

  .صاحب شكوى أن يتقدم بشكواه للجنة ليتم التحقيق فيها
وقالت اللجنة إنها ستمارس واليتها في التحقيق باالنتهاكات المدعى بارتكابها طبقاً للتقرير فـي الـضفة                

التعسفي والتعذيب، وانتهاك حرية تكوين الجمعيات، واستهداف وعـدم     الغربية بالجوانب التالية، االعتقال     
تمكين المنظمات األهلية من ممارسة عملها، وعدم تنفيذ قرارات المحـاكم المتعلقـة بهـذه الجمعيـات،                 
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وانتهاك الحريات الصحفية، وانتهاك حرية التجمع السلمي، والتمييز على أساس االنتماء الـسياسي فـي               
  .لموظفين العاملين على خلفية االنتماء السياسيالتعيين وفصل ا

وذكرت أنها ستحقق كذلك في االنتهاكات المدعى بارتكابها وفقاً للتقرير في قطاع غزة والمتمثلة، بالقتـل     
  .واالعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة

  5/4/2010الشرق، قطر، 
  

  بأزمة عالقة عباس بالقيادة السورية تمر :مصدر حكومي سوري .4
اكد مصدر حكومي سوري مطلع إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي كانـت مقـررة إلـى                  
دمشق قد تأجلت إلى أمد غير معروف، مشيراً إلى أن عالقة عباس بالقيادة السورية تمر بأزمـة سـاهم                   

" آكـي "الـة   واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تعليق لوك          .رئيس السلطة شخصياً في تفاقمها    
كل المؤشرات تشير لوجود توتر في العالقات المتبادلة بين سـوريا والـسلطة،             "اإليطالية لألنباء الى ان     

  ".وزاد ما جرى بالقمة من هذا التوتر
  4/4/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
  فير السلطة في روسيا يحرض على حماسس: المركز الفلسطيني لإلعالم" .5

ية فلسطينية إن سفير السلطة الفلسطينية في موسكو فائد مـصطفى حـاول             قالت مصادر إعالم  : موسكو
  .التحريض على حركة حماس في محاولة الفشال زيارتهم إلى روسيا الشهر الماضي

وذكرت المصادر أن السفير أرسل تقريرا إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الممارسـات               
 في ثني الروس عن استقبال خالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي             التي قام بها، في محاولة لتبرير فشله      

كيف تصرفنا  "الماضي، مفصالً ممارساته في تقرير مطول تحت عنوان         " شباط"في شهر   " حماس"لحركة  
  ".خالل هذه الزيارة؟

 عن اجتماع استبق زيارة الوفد لروسيا بثالثة أيام، جرى في الخارجية الروسـية            " وكشف فائد في تقريره   
، )م2010-2-5(مدير إدارة الشرق األوسط، يوم الجمعـة الموافـق          " سيرجي فيرشينن "بينه وبين السيد    

والخارجية الروسية، حسبما ذكر في     " فيرشينن"على السيد   " إمالءاته"وفي هذا االجتماع عدد سفير عباس       
  .التقرير المشار إليه

أنني أتمنى  ") فيرشينن"أي للسيد   (قلت له   : "هوفي التفاصيل ذكر مصطفى في التقرير المشار إليه ما نص         
عليهم أال يعطوا الوفد مكانة أكبر من التي يستحقها، وأن يكون الحديث معهم باتجاه دفعهم لتوقيع الوثيقة                 

  ".المصرية، وأن تفهموهم أن استمرار العالقة معهم مرتبط باستجابتهم لذلك
  : يهلقراءة التقرير يمكنكم  الضغط على الرابط التال

-palestine.www://http
aKx9f2%QTZoBxUI2kYPFLo7NrJuCMcX2U7s1bi2%rUxJEpMO9m46MDI87bcOd2%k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info

d3%piahQGIQbkVk3Pd7adHjXHgNVIfd7XF0fyypli2%YmjlxOYp8KDjLiEjahhbL6T5bQFFTXUYDP2%b0Rc  
  

  4/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  2009لية واإلدارية للعام  يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة الماعباس .6
تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام  -رام اهللا
  .محمود أبو الرب.، وذلك خالل استقباله وفدا من ديوان الرقابة برئاسة رئيس الديوان د2009

ذا العام اتسم بقبول عام لثقافة الرقابة ومبدأ العمل وقال أبو الرب عقب اللقاء، إن التقرير السنوي له
يمكن تسمية هذا العام، عام التحول إلى 'وأضاف،  .الرقابي في معظم المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان

  .'طلب خدمة الرقابة والتدقيق من قبل المؤسسات



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1750:         العدد       5/4/2010االثنين  :التاريخ

 فيه بشكل كبير على أهم على فحوى التقرير الذي تم التركيزعباس أطلعنا 'وتابع أبو الرب قائال، 
التحوالت اإليجابية التي حدثت في مؤسسات السلطة الوطنية، خاصة بناء نظام رقابي سليم وفعال يمكننا 
من التحول من رقابة النظام إلى رقابة األداء وفق النموذج األوروبي المميز المعتمد من قبل المؤسسة 

  .'األوروبية إلدارة الجودة
إن هذا النظام سيمكننا من خالل تطبيقه على المؤسسات الفلسطينية من إحداث ثورة 'وختم حديثه قائال، 

قيادية قياسية تمهيدا لبناء دولة المؤسسات والقانون، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة في إنهاء االحتالل وإقامة 
 .'الدولة

  4/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  المساومة على وقف االستيطانمنظمة التحرير ترفض  .7
أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها ألي مـساومة علـى             :  د ب أ   -رام اهللا   

 وقالت  2008,وقف األنشطة االستيطانية قبل استئناف مفاوضات السالم المتوقفة منذ كانون أول من عام              
لماضية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فـي        اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها الليلة قبل ا        

رام اهللا إنها ترفض المساومة على نزع الشرعية عن أي عمل استيطاني سواء طال هذا العمـل األرض                  
  .أو المواقع الدينية المقدسة أو أي موقع فوق األرض الفلسطينية

الل وجيشه ومستوطنوه فـي الـضفة       أعمال التنكيل والقتل واإلرهاب التي يمارسها االحت      "وأدانت اللجنة   
وغزة التي تستهدف المواطنين العزل الذين يعبرون عبر وسائل المقاومة الشعبية السلمية عن تمـسكهم               

وعبرت اللجنة التنفيذيـة عـن تقـديرها        ". بوطنهم ورفضهم للعنصرية ونهب األرض ولسياسة الحصار      
إجماع الموقف العربي في دعم سياسة ومواقف       التي عبرت عن    "االيجابي لنتائج القمة العربية في سرت       

القيادة الفلسطينية سواء تجاه عملية السالم وخاصة ضرورة وقف االستيطان وقفاً تاماً كمقدمة ضـرورية               
  ".لبدء المفاوضات أو في ضرورة تكاتف الموقف العربي والدولي من اجل دعم مدينة القدس

  5/4/2010الدستور، األردن، 
  

  يال نائب مدير المخابرات الفلسطينيةفشل محاولة الغت .8
أطلق مسلحون الرصاص على نائب مدير المخابرات العامة الفلـسطينية فـي الـضفة              :  وكاالت -غزة  

  . آخرين3الغربية وقطاع غزة العميد طارق أبو رجب مما أدى إلى جرحه ومقتل أحد حراسه وإصابة 
 أسلحتهم على موكب النائب بينما كان في        وأوضح مصدر أمني فلسطيني امس ان مسلحين أطلقوا نيران        

ونصل المـسلحون كمينـا لنائـب مـدير         . طريقه إلى مقر المخابرات في منطقة السودانية شمالي غزة        
المخابرات وأصابوه برصاصة في صدره حيث نقل هو وحراسه المصابون إلى مستشفى الـشفاء بغـزة                

  .وأوضح أن حالة النائب متوسطة إلى حرجة. للعالج
  5/4/2010تور، األردن، الدس

  
  توقعان اتفاقية تعاون مشترك" مايكروسوفت"و" التربية الفلسطينية" وزارة .9

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومايكروسوفت العالمية امس عـن إطـالق شـراكتهما              : عمان
ليميـة   المجانية من مايكروسوفت في كافـة المـدارس والمؤسـسات التع      Live@Eduالعتماد خدمات   

الفلسطينية ، وتأتي هذه االتفاقية التي وقعت امس برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بـدران                
انسجاماً مع جهود كل من الوزارة الفلسطينية ومايكروسوفت الرامية إلى تطوير وتحسين جودة التعلـيم               

  . في فلسطين من خالل تبني التكنولوجيا الحديثة وأدواتها
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بدران في مؤتمر صحفي عقد لالعالن عن هذه االتفاقية على دعم الحكومة االردنية لكل ما يخدم                .واكد د 
االهالي في االراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن ضمنها المشاريع والمبادرات المتعلقة في قطاع التعليم ،               

  .الفتا الى دور التعليم ومكانته واهميته للمجتمعات بشكل عام
 وزيرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لميس العلمي ان االرتقاء بجـودة التعلـيم فـي         من جانبها قالت  

فلسطين تعد مسؤولية وعلى رأس اولويات الحكومة الفلسطينية ، مشيرة الى ان الـوزارة تعمـل علـى                  
عم االبتكار  االرتقاء بالقطاع التعليمي من خالل إدخال وتبني تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ود           

  . واألساليب الحديثة في التدريس
  5/4/2010الدستور، األردن، 

  
  التركيز على الصواريخ دون غيرها من أدوات المقاومة خدعة إعالمية مضللة: البردويل .10

، "الخدعة اإلعالمية والسياسية"صالح البردويل مما أسماه بـ . دحذّر القيادي في حركة حماس : غزة
 حماس والمقاومة يحاولون الترويج لها هذه األيام، باختزال المقاومة في إطالق التي قال بأن خصوم

الصواريخ ضد االحتالل من قطاع غزة، وأكد أن أشكال المقاومة متعددة ومتنوعة، وأن من يحددها 
  .ويختار توقيتها هو المقاومة وليس غيرها

 اإلعالم اإلسرائيلي واإلعالم إلى أن تركيز" قدس برس"وأشار البردويل في تصريحات خاصة لـ 
" حماس"المحسوب على حركة فتح في الضفة الغربية على صواريخ المقاومة، عمل مقصود هدفه تشويه 

  والمقاومة، 
هناك خدعة إعالمية كبيرة يحاول البعض من خصوم حماس تسويقها، وهو حصر أشكال : "وقال

اريخ كانت على مدى تاريخ المقاومة الجزء المقاومة في قضية إطالق الصواريخ، مع العلم أن الصو
األقل استخداماً في أساليب القتال ضد العدو، فقد عرفت المقاومة ضد االحتالل أشكاال متعددة منها 
المظاهرات الشعبية والحجارة والسكاكين والبندقية والقنابل والصواريخ والهاون، لكن يبدو أن انتقائية 

في الضفة الغربية، " فتح"إلعالم الصهيونية واألخرى المحسوبة على الحديث عن الصواريخ في وسائل ا
هو محاولة لتصوير حماس كما لو أنها دوله هجومية إرهابية تسعى لقتل المدنيين اإلسرائيليين، والهدف 
األكبر من هذا كله هو لفت أنظار العالم عن صواريخ العدو الملقاة على قطاع غزة وهي صواريخ ال 

  ". العالم، وال أحدث يتحدث عنهامثيل لها في
واعتبر البردويل أن ترحيب مسؤول المفوضية اإلعالمية لحركة فتح محمد دحالن بقرار المقاومة وقف 

ما : "إطالق الصواريخ من غزة جزءا من سياسة االستفزاز التي تجري ممارستها ضد حماس، وقال
 جزء من هذه الماكنة اإلعالمية الخداعة تحدث به محمد دحالن عن ترحيبه بوقف إطالق الصواريخ هو

منظمة إرهابية، " حماس"والمقاومة، وما يقوم به هو الترويج لمفهوم أن " حماس"التي تتم ممارستها ضد 
" حماس"وعندما يؤيدها ساخرا في وقف إطالق الصواريخ هو يقصد االتهام نفسه، لكن نحن نؤكد أن 

وتوقيتها للدفاع عن نفسها ولن يتم استفزازها بهذه األساليب والمقاومة هي من يحدد خيارها ووسيلتها 
  ".اإلعالمية الهابطة
نحن لم ننفض يدنا من المصالحة وسنظل نبحث عنها على أساس وطني : "قال البردويلمن جهة أخرى 

 أنها قادرة على بلورة رؤية محددة تجاه مقاومة" فتح"حتى نجد الشريك، حتى اآلن ال تبدو قيادة حركة 
االحتالل، يقودها مهزومون لألسف الشديد سلموا أوراقهم لسالم فياض، وهم صامتون يعيشون على 

  ".المساعدات التي تقدمها لهم أمريكا عبر فياض
في عالقات " حالة الضعف والتراجع الكبير"على صعيد آخر؛ أعرب البردويل عن أسفه لما وصفه بـ 

مصر اآلن ال تقيم أية اتصاالت مع قطاع غزة، وهي  ":وبقطاع غزة، وقال" حماس"القاهرة بحركة 
والشعب الفلسطيني في غزة وال توجد اتصاالت كثيرة، وكل هذا " حماس"تعيش حالة غضب ونكد تجاه 
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بسبب عدم توقيعنا على الورقة المصرية للمصالحة، وهناك حملة قوية جدا ضد إدخال البضائع إلى 
الحملة على األنفاق والعاملين فيها، والعالقة بين القاهرة غزة، بحيث ارتفعت أسعار السلع بسبب 

تمر بشبه قطيعة إال من بعض االتصاالت الميدانية القليلة وهي شكلية لمرور مريض أو " حماس"و
مضطر، وهذا نادر جدا أيضا، ونحن نأمل أن تدرك القيادة المصرية حجم المعاناة التي يمر بها الشعب 

  ".تبقى مصر الشقيقة الكبرى للشعب الفلسطينيالفلسطيني في غزة، وأن 
  4/4/2010قدس برس، 

  
   الصواريخإطالق بوقف االجهاد تنفي اتخاذها قرار .11

الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن تكون قد أعلنت أو اتخذت قرارا بوقف  نفت حركة:  علي سمودي-غزة
الدفاع عن أبناء شعبنا وملتزمة إن الحركة ملتزمة ب"وقال مصدر مسؤول بالحركة ". إطالق الصواريخ"

مؤكدا أن اجتماعات الفصائل التي شاركت فيها الحركة باألمس كانت  ".بالمقاومة بكل السبل المتاحة
الصهيونية "للتأكيد على مبدأ حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ومناقشة آليات مواجهة التهديدات 

مضيفا أن , أن يتطرق النقاش لمسألة الصواريخدون , األخيرة ورفع مستوى التنسيق الفصائلي"
  .وهي شكل من أشكال المقاومة , الصواريخ وسيلة تكتيكية تستخدمها المقاومة وفق الظروف الميدانية

, وجدد المصدر تأكيد الجهاد على استمرار المقاومة والرد على االعتداءات التي تستهدف شعبنا وأرضنا
تبارات تتعلق بالظروف الميدانية وان للمقاومة الحق في اتخاذ كل موضحاً أن كيفية الرد تحكمها اع

" وأضاف المصدر بأن المقاومة تقرر كيفية الرد على االعتداءات .الوسائل الممكنة للدفاع عن أبناء شعبنا
 .حسب ظروف عملها على األرض ميدانياً وتكتيكياً"الصهيونية 

  4/4/2010القدس، فلسطين، 
 

  دس فرصةٌ أخيرة في صراعنا مع العدوما يجري بالق: شلح .12
لحركة الجهاد اإلسالمي في " أكد الدكتور رمضان عبد اهللا شلَّح األمين العام:  من علي سمودي- رام اهللا
 ما يجري في القدس اليوم هو الفرصة األخيرة لنا في الصراع مع الصهاينة وهو اختبار لنا أن، "فلسطين

وإنسانيتنا، مبيناً أن علينا نصرة المدينة المقدسة من الخطر الداهم الذي في ديننا، ومروءتنا، وأخالقنا، 
  . يتهددها، كي نثبت أننا أمة مازالت على قيد الحياة

في اسطنبول " أيام التضامن مع القدس"وقال الدكتور شلَّح خالل كلمة ألقاها عبر الهاتف في مهرجان 
 الخفاء ومخططاتها وأفعالها معلنة، وإذا قدر لها أن تحقق إن إسرائيل ال تعمل في:" مساء اليوم األحد،

أهدافها بابتالع وتهويد القدس، فستفتح طريقها وتفرض هيمنتها على كل عواصم األمة، على اسطنبول 
وأنقرة، والقاهرة، ودمشق، وعمان، والرياض، وكل العواصم، بل إن طريقها ستفتح إلى مكة والمدينة 

.".. 
رؤية وثقافة جديدة تجعل من القدس والعمل من أجل تحريرها، قضيةً حية في كل " بـشلَّح. وطالب د

واستصرخ األمين ".بيت، وفي كل شارع، وكل مؤسسة، وكل مسجد، وكل مكان في عالمنا اإلسالمي
العام للجهاد اإلسالمي الشعب التركي المسلم باسم المقدسيين أن يواصلوا جهدهم المبارك وعطاءهم 

يا أهلنا في تركيا اإلسالم والتاريخ والحضارة، هذه :"  لنصرة مدينة القدس ومسجدها السليب، قائالًالفريد
.. صرخة القدس من أهل القدس، أهل فلسطين، نبعثها لكم في اسطنبول وسائر مدن ونجوع تركيا الحبيبة

 أعناقكم، فهل نحافظ جميعاً على أمانة اإلنسانية في.. أمانة اإلسالم.. القدس أمانة اهللا: يا إخوتنا األحرار
   ".األمانة؟

  5/4/2010القدس، فلسطين، 
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  خطف مزيد من الجنود اإلسرائيليين السبيل الوحيد إلنهاء ملف األسرى: البطش .13
اعتبر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن خطف مزيد من الجنود :  حامد جاد- غزة

  .لخيار والسبيل الوحيد إلنهاء ملف األسرى القابعين في سجون االحتاللاإلسرائيليين والمستوطنين يعد ا
ودعا البطش خالل اعتصام تضامني مع األسرى نظمته أمس مؤسسة الشهداء واألسرى التابعة للحركة 
األذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة بأخذ دورها في تحرير األسرى الفلسطينيين من سجون 

على ضرورة تبني الجميع لقضية األسرى أسوة بفرنسا وألمانيا وأمين عام األمم المتحدة االحتالل، مشددا 
بان كي مون الذين جعلوا من قضية الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط على سلم أولوياتهم، بينما 

  . أسير فلسطيني في سجون االحتالل9000يقبع اكثر
ذ إجراءات في قضية األسرى وملف القدس واالستيطان وملف كنا نأمل من القمة العربية أن تتخ"وقال 

 ".المفاوضات غير المباشرة، ولكن القمة اتخذت قراراً مريحاً ولم تكلف نفسها جهد مناقشة تلك القضايا
وطالب بإنهاء ملف مبعدي كنيسة المهد، الذين يسقطون شهيداً تلو آخر، ويفقدون أحباءهم وذويهم من 

  . بيوتهمدون أن يعودوا إلى 
  5/4/2010الغد، األردن، 

  
  فصائل للرد على التصعيد اإلسرائيلي التنسيق بين : غزة .14

التقى قياديون من حركات حماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية :  ضياء الكحلوت-غزة 
ائيلي والديمقراطية لتحرير فلسطين الليلة قبل الماضية في مدينة غزة لمناقشة التصعيد العسكري اإلسر

  .المتصاعد ضد القطاع
 أيمن طه الناطق باسم حركة حماس المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يكون له موقف حازم من ودعا

السياسة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي ما زالت مستمرة من خالل التهديدات التي يطلقها 
  . قادته من وقت إلى آخر

 في حركة الجهاد اإلسالمي أن المجتمعين ناقشوا العديد من القضايا من جهته، أكد خالد البطش القيادي
المحورية في الشأن الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم وضعوا آليات سيتم من خاللها التنسيق بين الفصائل في 

وشدد البطش في ختام االجتماع على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ألن . جميع أعمالها
 اإلسرائيلي ما زال مستمرا في عدوانه على كل فلسطين، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية جزء االحتالل

  .من مقاومة الشعب الفلسطيني وليس البديل عن المقاومة المسلحة ضد االحتالل
ولفت البطش إلى أنه تم خالل االجتماع مناقشة عدد من القضايا الرئيسة والتي تخص الشعب الفلسطيني 

لمصالحة الوطنية والتصعيد اإلسرائيلي األخير على القطاع، إضافة إلى الوضع الداخلي وآليات أهمها ا
  .تعزيز صمود الشعب جراء استمرار الحصار

من ناحيته، أكد قائد الجبهة الشعبية في قطاع غزة رباح مهنا على ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز 
شتركة الداعية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، واصفاً صمود الشعب الفلسطيني وإقامة الفعاليات الم

  . االجتماع باإليجابي
تم : "وبشأن عدم حضور حركة فتح إلى االجتماع رغم دعوتها من قبل الفصائل لحضوره، قال مهنا

توجيه الدعوة لحركة فتح كباقي الفصائل الفلسطينية وأبدت استعدادها للحضور، لكنها وفي اللحظة 
  ". عتذرت ألسباب قالت إنها طارئةاألخيرة ا

بدوره، ذكر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر أن االجتماع ركز على قضايا 
الوضع الداخلي، موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والحوارات الفلسطينية إلنجاح 

  . طنية على أسس ديمقراطيةالجهود المصرية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الو
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وأشار إلى أن االجتماع شدد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها في ظل تواصل 
  . جرائم االحتالل وعدوانه، وضرورة تطوير التنسيق بين كافة قوى المقاومة الفلسطينية

 جبهة مقاومة متحدة بقيادة ولفت إلى أن حركته أكدت على موقفها الداعي إلى استمرار العمل لبناء
سياسية واحدة، مبيناً أنه تم االتفاق على توحيد الجهود في مواجهة العدوان واالستيطان والحصار 

  . وإجراءات تهويد القدس، من خالل فعاليات مشتركة
  5/4/2010العرب، قطر، 

  
  حماس تنفي علمها باستئناف الوسيط األلماني جهوده في صفقة شاليط .15

الح البردويل القيادي في حركة حماس علم حركته باستئناف الوسيط األلماني جهوده إلتمام فى صن: غزة
من الموقف اإلسرائيلي » كان مستاء«صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، مشددا على أن الوسيط األلماني 
راء وحمل البردويل على رئيس الوز. في آخر جولة للمفاوضات، وقد عبر عن استيائه أكثر من مرة

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحمله مسؤولية فشل الصفقة، متهما إياه بالعمل وفق اعتبارات داخلية خشية 
 .انهيار ائتالفه الحاكم

  5/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تنتقد تصريحات فياض بشأن حق العودة " الديمقراطية" .16
رئـيس وزراء الـسلطة الفلـسطينية       تصريحات  " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "انتقدت  : رام اهللا 

بشأن حق العودة التي دعا فيها إلى حصر حـق            اإلسرائيلية،" هآرتس"إلى جريدة   الدكتور سالم فياض،    
  .العودة في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية

تتنـاقض مـع    "إن هذه التصريحات     )4/4(وقال بيان صادر عن اإلعالم المركزي للديمقراطية، األحد         
نامج الوطني لمنظمة التحرير الجامع بين حق تقرير المصير والدولة عاصمتها القدس المحتلة، وحق              البر

  ".194عودة الالجئين إلى ديارهم عمالً بالقرار األممي رقم 
، وعودة الالجئـين    2011) أغسطس(أضاف البيان، أن فياض، يدعو إلى إعالن دولة فلسطين في آب            و

ال عودة إلى الديار والممتلكات كما نص علـى         "بالشرط اإلسرائيلي   " م مسبق تسلي"إلى هذه الدولة، وهذا     
  ".194ذلك القرار الدولي 

تشكل خروجاً على اإلجماع الوطني، وخروجـاً علـى برنـامج منظمـة             "واعتبر البيان أن تصريحات     
نيـو  يو/ حزيـران (ووثيقة الوفاق الوطني فـي غـزة        ) 2005مارس  / آذار(التحرير، وإعالن القاهرة    

اللجنـة التنفيذيـة   "، داعيـا  )19/3/2009 ـ  26/2(، ونتائج أعمال الحوار الشامل في القاهرة )2006
  ".لمنظمة التحرير إلى وقف تصريحات الخروج عن البرنامج الوطني لمنظمة التحرير

  4/4/2010قدس برس، 
  

   اجتماعاتهاتدعو المنظمة إلى وقف البيانات التي ال تعبر عن المواقف في" الديمقراطية" .17
قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن بيان اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة               : ام اهللا ر

ال يعبر عن الوقائع والحـوار الـذي        ) إبريل/ نيسان 4(عن اجتماعها يوم أمس السبت       التحرير الصادر 
لوضـع نهايـة    "ل بيان يصدر باسمها     ودعت في بيان لها، اللجنة التنفيذية إلقرار ك       . جرى في االجتماع  

  ".إلصدار البيانات من وراء ظهرها
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والقمة العربيـة، إلـى              
سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة؛ الستيعاب األيدي العاملة الفلـسطينية بـدالً عـن اشـتغالها ببنـاء                 

وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية، دعت القمة العربية في ليبيا، برسالة            .ت في القدس والضفة   المستوطنا
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مفتوحة لرصد مليارات الدوالرات لإلعمار واالستثمار في القدس والضفة في مواجهة سياسـة حكومـة               
  .نتنياهو ـ ليبرمان التوسعية الصهيونية

ة جديدة، وفي المقدمة مليـارات الـدوالرات لتطـوير          كما دعت القمة العربية لسياسة إستراتيجية عربي      
مصر، سـوريا، األردن،    : القدرات الدفاعية النوعية واالقتصادية لألقطار المحيطة باالحتالل اإلسرائيلي       

تقديرها اإليجابي  "وأوضح المصدر المسؤول في الجبهة الديمقراطية ، أن بيان اللجنة التنفيذية عن              .لبنان
ال يعبر عن الحوار والموقف النقدي في اجتماع اللجنة التنفيذيـة لممثـل             " بية في سرت  لنتائج القمة العر  

  . الجبهة تيسير خالد، وال يعبر عن رأي الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات
  4/4/2010قدس برس،  

  
  في الدوحة يلتقي أمير قطر وفد قيادي من حماس .18

فيع المستوى من حركة حماس، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي             بدأ وفد قيادي ر   : الدوحة
للحركة، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلتقي خاللها بأمير دولة قطر وكبار المسؤولين في               

  .الدولة
برئاسـة خالـد مـشعل      " حماس"إن وفداً من    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر في الحركة لـ      

إلى الدوحة، وضم الوفد كالً من الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس            ) 4-4( مساء اليوم األحد     وصل
  .المكتب السياسي للحركة وعزت الرشق ومحمد نصر عضوا المكتب السياسي

وأضافت المصادر تقول إن الزيارة، التي سيتم خاللها عقد لقاء مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة                  
بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية إضافة إلى ما تتعرض له المقدسـات              آل ثاني، ست  

   .في مدينة القدس والحصار الصهيوني المشدد على قطاع غزة والمتواصل للسنة الرابعة على التوالي
  4/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ةيستحيل إدامة االحتالل على المناطق الفلسطيني: مريدور .19

صرح الوزير الليكودي دان مريدور بأنه يستحيل إدامة السيطرة اإلسرائيلية على المنـاطق الفلـسطينية               
وأكد مريدور في حوار شامل مع صـحيفة        . لتعارضها مع القيم الديمقراطية وإحداثها واقعاً ثنائي القومية       

 محتمل للعملية التفاوضية    معاريف أهمية إطالق المفاوضات مع الفلسطينيين لكنه حذر من تداعيات فشل          
بسبب انعدام اإلرادة والجرأة لدى القيادة الفلسطينية إلنجاز اتفاق، وقلل مريـدور مـن فـرص نجـاح                  

  . مفاوضات محتملة حول الوضع الدائم في الظرف الراهن
 وأشار إلى ضرورة مواكبة المفاوضات بجهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على كافة الصعد معتبراً             

بالمقابل أبدى مريدور قلقه مـن سـعي        . رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض شريكاً في هذا المجهود        
  .فياض لفرض الدولة الفلسطينية على إسرائيل دون تفاوض

 عـن   - الذي يعد أكثر وزراء الليكود اعتداالً في مواقفه الـسياسية            -وفي سياق متصل أعرب مريدور      
 بنيامين نتنياهو قد غير بالفعل من مواقفه إزاء القضية الفلسطينية منوهاً إلـى              اعتقاده بأن رئيس الوزراء   

  . تناغم عملهما رغم رواسب الماضي التي شابت عالقاتهما
  5/4/2010الدستور، األردن، 

  
  ال أستبعد إعالن األسرة الدولية عن إقامة دولة فلسطينية: فيلنائي .20

اع اإلسرائيلي متان فيلنائي إنه ال يستبعد إعالن األسرة الدوليـة           قال نائب وزير الدف    :قنا-القدس المحتلة 
ونقل الموقع اإللكتروني لـ صوت إسرائيل عن فيلنائي قولـه إنـه ال يمكـن                .عن إقامة دولة فلسطينية   

إسرائيل تتعرض لهجمات من جميع االتجاهات بعد أن تمـت إباحـة            " زاعما أن   , استبعاد هذا االحتمال  
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إنه يتوجب التوصل إلى حـل      "وأضاف المسؤول اإلسرائيلي     .على حد قوله  ".. الم الحر دمها من قبل الع   
للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل التفاوض وإقامة دولة فلسطينية مع ضمان مطالب إسرائيل األمنية              

فـة  ودعا إلى إعادة النظر في مشاركة حزب العمل في االئتالف الحكومي بعد مرور بضعة أشهر لمعر  ,"
مؤكـدا أن الجمـود فـي المفاوضـات         , مدى النفوذ الذي يمكن للحزب ممارسته في االئتالف الحكومي        

  .السياسية ال يؤدي إلى أي حل وأن الوضع الراهن ال يعمل لصالح إسرائيل
  5/4/2010الشرق، قطر، 

  
  الستعادة الجندي المختطف شاليط" كل ثمن" دفع "إسرائيل"على : زبيري .21

من أجل استعادة الجندي " كل ثمن" اإلسرائيلي شيمعون بيريس إن إسرائيل مطالبة بدفع قال الرئيس :غزة
وخالل زيارته لزعيم حركة شاس الحاخام عفوديا . اإلسرائيلي المختطف لدى حركة حماس جلعاد شاليط

ذي يوسيف قال بيريس إن الحكومة اإلسرائيلية ما زالت تنتظر رد حركة حماس على االقتراح األخير ال
إلى ذلك، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تل أبيب لن . قدمته حكومة نتنياهو عبر الوسيط األلماني

تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة ما دامت حركة حماس تحتجز الجندي شاليط وما دامت تواصل الحكم 
 البناء إلى هناك، مشيرا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت بدخول كميات محدودة من اإلسمنت ومواد

 .القطاع
  5/4/2010الشرق األوسط، 

  
  نتنياهو يدرس إلغاء مشاركته في قمة األمن النووي في واشنطن لتجنب الضغط األمريكي  .22

العبرية في عددها الصادر أمس األحد، عن مصادر        ' معاريف' صحيفة    نقلت : زهير أندراوس  - الناصرة
ائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس سحب مشاركته في مؤتمر        مقربة من نتنياهو قولها أن رئيس الوزراء اإلسر       

دولي للحد من انتشار األسلحة النووية الذي تنظمه الواليـات المتحـدة األمريكيـة، تحـسباً لتعرضـه                  
لضغوطات من الرئيس األمريكي، باراك أوباما، الذي ينتظر رداً إسرائيلياً على مطالب إدارته الستئناف              

  . مع السلطة الفلسطينيةالمفاوضات غير المباشرة
 دولة في المؤتمر الدولي، أواسط الشهر الحالي، في واشنطن الذي دعا إليه الرئيس أوبامـا،       46وتشارك  

.  اإلسالمية اإليرانية بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النـووي وسيبحث فرض عقوبات على الجمهورية  
 في المؤتمر بادعاء تزامنها مع إحياء ذكـرى         وادعت المصادر عينها أن نتنياهو قد يبرر عدم مشاركته        

  . ضحايا النازية
  5/4/2010القدس العربي، 

  
 موقفه منه" لتليين" بالتدخل لدى أوباما  أميركياً يهودياًنتنياهو يطالب كاتباً .23

، أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا، أن رئيس الوزراء "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : غزة
ن نتنياهو طالب الكاتب اليهودي األميركي المعروف، إيلي فيزيل، بالتدخل لدى الرئيس اإلسرائيلي بنيامي

وقالت الصحيفة إن طلب نتنياهو جاء خالل لقائه بفيزل الذي  .موقفه منه" لتليين"األميركي باراك أوباما 
زيل الذي وصل إلى إسرائيل بنهاية األسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الرئيس أوباما معجب بشخصية في

يتم تقديمه على أساس أنه نجا من المحرقة النازية ثم أصبح قدوة للكفاح من أجل حقوق اإلنسان، وحصل 
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يستضيف أوباما الكاتب اليهودي فيزل . على جائزة نوبل للسالم
 .على مأدبة غداء قريبا

  5/4/2010الشرق األوسط، 
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   وسوريا قريبا"إسرائيل" استئناف للمفاوضات بين ال: تقرير فرنسي .24
كشفت مصادر إسرائيلية أمس عن تقرير فرنسي متشائم        :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا، القدس المحتلة   

نقل للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في األسابيع الماضية، يعترف بأنه ال يوجد أي احتمال الستئناف               
وحمل التقرير الجانبين مسؤولية ذلك، بعدما تبين       . ريا في المستقبل القريب   المفاوضات بين إسرائيل وسو   

أن إسرائيل ليست مستعدة لالنسحاب من هضبة الجوالن، وأن سوريا ترفض قطع عالقاتها مـع إيـران                 
  .وحزب اهللا

  5/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  االحتالل يدرب جنوداً على استجواب الفلسطينيين ميدانياً .25
في الجيش، " الوحدات األمامية"قررت سلطات جيش االحتالل اإلسرائيلي تدريب عدد من جنود : الناصرة

، بغية تمكينهم من استقاء "أسرى الحرب"التي تتعامل مع سكان المناطق الفلسطينيين، على التحقيق مع 
أن هيئة ) 4/4(د وذكرت اإلذاعة العبرية في نبأ نشرته اليوم األح .المعلومات االستخبارية العملياتية

االستخبارات العسكرية ستقيم دورة خاصة لهؤالء العسكريين، يتعلمون خاللها اللغة العربية وطرق 
استقاء المعلومات من السكان المحليين، مما سيساعد الجنود على تحقيق أهدافهم وأحيانا على إنقاذ 

  .، على حد تعبيرها"حياتهم
  4/4/2010قدس برس، 

  
   تدعو لالنتقام بعد المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتهامصانع المستوطنات .26

اإلسرائيلية إن أصحاب مصانع ومرافق اقتصادية " هآرتس"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بدأوا يشعرون بالمقاطعة الفلسطينية لمنتوجاتهم، إذ أن تقديرات 

 مليون دوالر سنويا، في حين أن 200الفلسطينية في الضفة يصل إلى حجم المبيعات الكلي لألسواق 
  . ألف عامل فلسطيني في المستوطنات30تقارير سابقة أشارت إلى تشغيل 

وأوضح تقرير في الصحيفة، أن مقاطعة بضائع المستوطنات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية قبل اشهر، 
ات، الفتة الى ان اصحاب هذه المصانع يطالبون بدت ملموسة أكثر في مختلف مصانع المستوطن

  .الحكومة اإلسرائيلية والكنيست باتخاذ اجراءات مضادة
اقتصاد المستوطنات يعتمد باألساس على تشغيل الفلسطينيين، نظرا ألجورهم الهزيلة "ويزعم التقرير أن 

  ".مقارنة بمعدالت الرواتب والدخل في إسرائيل
  5/4/2010الغد، األردن، 

  
   والثمن الذي يطلبه من نتنياهو قليل "إسرائيل"ـأوباما مناصر ل:  سابقإسرائيلينصل ق .27

قال قنصل تل أبيب السابق في الواليات المتحدة، ألون بناكس، فـي مقـال   :الناصرة ـ زهير أندراوس 
على االنترنت إن الرئيس األمريكي باراك أوبامـا مناصـر          ' يديعوت أحرونوت 'نشره في موقع صحيفة     

بير إلسرائيل رغم أنه ال يعبر عن ذلك كل يوم، كما حدث في الستة عشر عاما الماضية وهـي فتـرة                     ك
حكم كل من بيل كلينتون وجورج بوش، وهو ال يستغل كل حدث ليعبر عن عمق التزام الواليات المتحدة                  

أوبامـا  : صارمةبأمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المجالين األمني والسياسي، لكن حسب كل المعايير ال            
  .مناصر إلسرائيل

علينا أن نذكر أن أوباما هو الرئيس األمريكي الذي أعلن في جامعة القاهرة أن الحلف بـين                 : وتابع قائالً 
تل أبيب وواشنطن ال يمكن أن يهتز، ليس هذا فحسب، فقبل أن نوجه له االنتقاد لتعاطيه المهـين تجـاه                    

ن أوباما ال تربطه أي عالقات دافئة وشخصية مع أي زعيم دولة            رئيس الوزراء نتنياهو، علينا أن نذكر أ      
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أجنبية، وضمن هؤالء الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة األلمانية، وحتى جيرانه،            
  .رئيس المكسيك ورئيس وزراء كندا

بمثالية كما كـان يفعـل      وقال أيضاً إن أوباما ليس عاطفيا سياسيا مثل جيمي كارتر وال يتعاطى السياسة              
كلينتون، إنه واقعي يشبه في مقاربته للسياسة للخارجية سلفيه الجمهوريين ريتشارد نيكـسون وجـورج               
بوش األب، ومثله مثل جزء كبير من مركبات المؤسسة المسؤولة عن العالقات الخارجية واألمـن فـي                 

  .واشنطن يرى أوباما مصالح أمريكية واسعة وتوازنات قوى إقليمية
من هنا فإن هناك مصلحة أمريكية في أن تكون إسرائيل قوية وأن تمثل جزءا من الردع األمريكي فـي                   

بناء على كل ما تقدم، فإن االنتقاد الموجه إلسرائيل         . مواجهة المحور الراديكالي بشقيه اإليراني والعربي     
وتابع أنّه وفي حال اختـصرنا      . يمثل تحديات ويفرز مشاكل أمام المصالح األمريكية في الشرق األوسط         

االنتقاد في جملة واضحة فإن إسرائيل تتحول في نظر األمريكيين من ذخر إلى عبء، لـم يعـد هنـاك                    
يوجد فقط الواليات المتحدة، وحليفاتهـا      . اإلتحاد السوفييتي وميزان القوى يخص دولة عظمى وحليفاتها       

 المؤسسة الحاكمة في واشنطن فـإن إسـرائيل ال          وفي نظر كثيرين في   . مثل إسرائيل، والتهديد اإليراني   
تساعد الواليات المتحدة وال تساعد نفسها، فإلسرائيل في نهاية المطاف مصلحة وطنية في الحفاظ علـى                
الحلف والعالقات الخاصة مع الواليات المتحدة، وهذا هو الذخر االستراتيجي واإلنجاز السياسي الكبيـر              

  . عاما62ًها منذ والرائع إلسرائيل خالل تاريخ
وأردف قائالًُ إنّه من الواضح أن االلتزام األمريكي إلسرائيل ال ينسجم كثيراً مع مصالحها في المنطقـة،                 

لذا فإنه يتوجب أن تكون هنـاك مـصلحة         . ومع ذلك فقد تطورت العالقات على النحو الذي وصلت إليه         
 .إلسرائيل في أن تكون الواليات المتحدة قوية

  5/4/2010ي، القدس العرب
  

   يحقق في وفاة فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسيةاإلسرائيليالجيش  .28
 أعلن الجيش اإلسرائيلي فتح تحقيق في وفاة فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية : أ ف ب-القدس المحتلة 

الفلسطيني الذي يحمل )  سنة62(وكان علي عامر عليات  .عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة
ايضاً الجنسية الفرنسية توفي مساء اول من امس نتيجة اصابته بنوبة قلبية بعد معاناة مريرة على حاجز 

  .الحمرا العسكري في منطقة االغوار وهو متجه الى االردن، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية
، من دون "يقاًبعد تقديم شكوى الى االدارة العسكرية، فتحنا تحق"وقالت ناطقة عسكرية اسرائيلية انه 

من جانبه، اتهم النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي في حديث مع . االدالء بمزيد من التفاصيل
آمل في ان يتدخل : "االذاعة العسكرية وزير الدفاع ايهود باراك بالمسؤولية عن هذا الحادث، وقال

  ".اًالرئيس نيكوال ساركوزي في هذه القضية ألن الضحية مواطن فرنسي ايض
  5/4/2010الحياة، 

  
  جماعات متطرفة تجدد اقتحامها األقصى بحماية شرطة االحتالل .29

قامت مجموعات من اليهود المتطرفين أمس األحد، باقتحامات متتالية لباحات المسجد : عهود محسن
  .األقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة وسط مرافقة وحراسة قوة معززة من عناصر شرطة االحتالل

قال حراس المسجد األقصى، إن وتيرة االقتحامات وأعداد المجموعات في تزايد متواصل ومتصاعد، و
مؤكدين أن هؤالء المتطرفين يقومون بالتجوال في ساحات ومصليات .. ناهيك عن أفواج السياح األجانب

  .تولواوين وأروقة المسجد األقصى التي تبدو شبه فارغة من المصلين في مثل هذه األوقا
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رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك ناجح بكيرات، قال إن الممارسات التي تقوم بها 
، والتي تهدف إلى تهويد المسجد األقصى "حرب الكنس"سلطات االحتالل يمكن أن يطلق عليها اسم 

  .المبارك والسيطرة عليه
اخل الفلسطيني زاهي نجيدات، أن دولة في السياق ذاته اعتبر الناطق باسم الحركة اإلسالمية في الد

مطالبة جميع األحزاب الصهيونية بيهودية الدولة، وهو ما يعني االعتراف "االحتالل حسمت أمرها بـ
  ".بكل الخرافات اليهودية في فلسطين، من ضمنها خرافة الهيكل المزعوم

  5/4/2010السبيل، األردن، 
  

  لى عقارات المقدسيينجمعيات يهودية متطرفة تصعد من االستيالء ع .30
صعدت الجمعيات اليهودية االستيطانية الناشطة في مجال االستيالء على عقارات المواطنين : القدس

الشيخ : الفلسطينيين المقدسيين في البلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة سلوان إلى الجنوب منها، وأحياء
الماضيين، حمالتها اإلعالمية واإلعالنية جراح ورأس العمود وجبل الزيتون في غضون اليومين 

الدعائية لدعم االستيطان اليهودي في قلب األحياء والعقارات المقدسية المحيطة بالمسجد األقصى وبالبلدة 
القديمة من خالل جمع التبرعات من آالف اليهود الذين تدفقوا على منطقة حائط البراق وعلى البلدة 

واتخذ نشطاء في هذه الجمعيات مواقع لهم عند مدخلي  . وباب المغاربةالقديمة من ناحيتي باب الخليل
هاتين البوابتين من بوابات البلدة القديمة، ووضعوا صناديق وإعالنات مصورة على بوسترات تظهر ما 
يزعمون أنه الهيكل وضرورة التبرع لبنائه، إضافة إلى ملصقات تظهر البؤرة االستيطانية قرب حي 

  ".بيت يوناتان"ن والمعروفة باسم مراغة في سلوا
وفي رده على هذا التصعيد شدد عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان فخري أبو ذياب أن القدس 

وبين  .بأكملها تتعرض لهجمة شرسة من قطعان المستوطنين في كل لحظة خصوصاً في اآلونة األخيرة
ن سياسة التهجير والتضييق في المدينة وتحديداً الصهاينة يتبعو"أن " السبيل"أبو ذياب في تصريحات لـ

تزوير " بالقيام بإتمام أضالع المثلث 2020فيما يسمى بالحوض المقدس الذي يسعون لتنفيذه في العام 
  ".بكافة السبل الموفرة لهم من المؤسستين السياسية والعسكرية"تهجير تهويد

  5/4/2010السبيل، األردن، 
  

  في القدس" الفصح" من االحتفال بـ نيالفلسطينياالحتالل يمنع  .31
احتفل آالف المسيحيين من أتباع الكنيستين الشرقية والغربية، أمس، بعيد  :)وكاالت (– القاهرة  -القدس 

وقال بطريرك طائفة الالتين فؤاد طوال في عظة  الفصح المجيد في كنيسة القيامة، في القدس المحتلة،
ها نحن اليوم “ية في كنيسة القيامة والتي وزعت منها نسخة بالعربية، الفصح، التي ألقاها باللغة الفرنس

  .”نرجو نصرا على انقساماتنا، وسالما ينفي الحروب ووئاما يجمع بين القلوب ومصالحة تقرب الشعوب
على مواصلة ” اإلسرائيلي“وتجرى االحتفاالت بعيد الفصح، في أجواء متوترة بسبب إصرار االحتالل 

ومنذ بداية األسبوع عززت قوات . دم المنازل وتهويد المقدسات في القدس المحتلة االستيطان وه
االحتالل انتشارها في البلدة القديمة ومحيطها حيث قامت بوضع المتاريس على مداخل المدينة وعلى 

  .الطرق المؤدية الى كنيسة القيامة وعند مداخلها 
لمقدسة بهذه اإلجراءات التي تمنع أبناء الشعب وندد ممثلون عن الكنائس المسيحية في األراضي ا

  .الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه من ممارسة حريتهم الدينية 
  5/4/2010الخليج، 
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  االحتالل يعتقل عدداً من المسيحيين بالقدس .32
، خمسة مسيحيين وأصابت ستة آخرين جـراء        2010-4-4اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، األحد      

وقال . جموعة من المسيحيين أثناء احتفالهم بعيد الفصح المسيحي في مدينة القدس المحتلة           اعتدائها على م  
إن عناصر شرطة االحتالل اعتدت بالضرب على عدد من المتواجدين بالقرب من كنيـسة              :" شهود عيان 

وذكرت مصادر أن االحتالل عزز مـن تواجـده         ". القيامة، وأصابت ستة منهم، واعتقلت خمسة آخرين      
  . سكري في المدينة، وشدد إجراءاته للتضييق على احتفاالت المسيحيين بأعيادهم في القدسالع

  4/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  2010 فلسطيني منذ مطلع 1400االحتالل يعتقل أكثر من  .33
كشفت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل الربع األول من العام               : غزة
وأشار رئيس اللجنة اإلعالميـة ريـاض       .  من قطاع غزة   90 مواطن، من بنيهم     1400حالي أكثر من    ال

ولفت الـى أن قـوات   . األشقر إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين من الضفة الغربية والقدس المحتلة    
ون وقال إن عـدد األسـيرات فـي سـج           مواطن، 400االحتالل اعتقلت من مدينة القدس فقط أكثر من         

 أسيرة ضمن صـفقة فـي   20 بإطالق 33 أسيرة، بعدما انخفض إلى 37االحتالل ارتفع خالل العام إلى      
  .العام الماضي) أكتوبر(تشرين االول 

وأوضح أن عدد أسرى قطاع غزة  سنة،18 طفالً، ما دون 225وأضاف أن من بين المعتقلين نحو 
 أسرى، وأشار إلى انخفاض عدد النواب 9ى ، ارتفع إل"المقاتل غير الشرعي"المصنفين تحت قانون 
 نائباً ووزير واحد، بعدما أطلق االحتالل النائبين أحمد مبارك وخالد طافش، 15والوزراء االسرى إلى 

  .والوزير السابق عيسى الجعبرى
  5/4/2010الحياة، 

  
  دعوات إلى إطالق عميد األسرى نائل البرغوثي .34

 عميد األسرى الفلسطينيين األسير نائل البرغوثي الذي طالب مسؤول في حكومة غزة بإطالق: غزة
 سنة، وقال وكيل وزارة األسرى والمحررين في حكومة غزة 33أمضى في سجون االحتالل حتى اآلن 

 سنة في سجون االحتالل، وهي أكثر من 33محمد الكتري إن األسير نائل البرغوثي قضى من عمره 
وأبدى استغرابه . ألسير في غزة منذ أكثر من ثالث سنواتعمر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت ا

  .مطالبة العالم باإلفراج عن شاليت، في حين يتجاهل معاناة أقدم أسير فلسطيني في سجون االحتالل
وأشار الكتري خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس لمناسبة دخول البرغوثي عامه الثالث 

لبرغوثي شاهد على بشاعة المحتل المجرم، وكشف الوجه الحقيقي الذي ا"والثالثين في األسر إلى أن 
 سنة مضت على اعتقال البرغوثي، 33: "وقال". تستر بقناع زائف من الديموقراطية وحقوق اإلنسان

تغير خاللها العالم، وهو ما يزال خلف القضبان يعاني قسوة السجان، لكن همته ما تزال عالية وإرادته 
  ".مثل الصخور

، وحكمت عيه بالسجن 1978) ابريل(وكانت قوات االحتالل اعتقلت البرغوثي في الرابع من نيسان 
 من األسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون االحتالل قبل توقيع 315المؤبد، لذا يعد عميداً لنحو 

  .1993اتفاق اوسلو عام 
  5/4/2010الحياة، 
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  ية للمطالبة بحقوقهمأسرى مجدو يهددون بمعركة األمعاء الخاو .35
اإلسرائيلي بإعالن اإلضراب المفتوح عن " مجدو"هددت الحركة الفلسطينية األسيرة في سجن : غزة

الطعام واستخدام معركة األمعاء الخاوية رداً على السياسات التعسفية التي تستخدمها السلطات اإلسرائيلية 
إدارة السجون "ترك سرب من السجن أمس إن وقالت الفصائل الوطنية واإلسالمية في بيان مش .بحقهم

". تواصل سياسة سحب اإلنجازات بشكل متواصل والتي تحققت عبر نضاالت طويلة للحركة األسيرة
ودعوا كافة المؤسسات والفعاليات وأهالي األسرى وقطاعات الشعب الفلسطيني لمساندتهم بعد رفض 

  .راءاتها الخطيرة بحقهماإلدارة االستجابة للرسائل التي وجهت لها لوقف إج
 يوماً 30وبدأ األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي مطلع الشهر الجاري إضراباً عن الزيارات يستمر 

في خطوة احتجاجية على اإلجراءات القمعية التي تتبعها إدارة السجون اإلسرائيلية ضد األسرى 
  .والمعتقلين وذويهم خالل الزيارات

  .  معتقالً إدارًيا190 من قطاع غزة و700 فلسطيني، بينهم نحو 8000من ويعتقل االحتالل أكثر 
  5/4/2010العرب، قطر، 

  
  من ضحايا الحصار% 35يعانون سوء التغذية و% 60: أطفال القطاع .36

دعا مشاركون في مهرجان فلسطين للطفولة والتربية العاشر، العالـم إلى التدخل لوقف             :عيسى سعد اهللا  
وأكـد   .الجرائم اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم ليعيشوا كباقي أطفال العالــم            

نة غزة، أمـس،    الـمشاركون في الـمهرجان الذي نظمته الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في مقرها بمدي           
  .أن األطفال هم أكثر الفئات تضرراً من الحصار اإلسرائيلي الـمفروض على القطاع منذ أربع سنوات

ووجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لـمواجهة الحصار نداء للعالـم ليعمل علـى إنقـاذ                
ل كلــمه لـه فـي       وأكد الخضري خـال    .أطفال فلسطين في ظل ما يتعرضون له من عدوان وحصار         

 .من السكان يعيشون ظروفاً غاية في الـصعوبة       % 53الـمهرجان أن األطفال في غزة والبالغة نسبتهم        
من أطفال غزة يعانون سوء التغذية وفقر الدم نتيجة ظروف الحصار، إضافة            % 60وأشار إلى أن قرابة     

ت معاناتهم وسـقط مـنهم      ولفت إلى أن الحرب زاد     .من ضحايا الحصار هم من األطفال     % 35إلى أن   
  .الـمئات بين شهيد وجريح، وما زال العشرات منهم يعانون اإلعاقة

 5/4/2010األيام، فلسطين، 
  

   ينكلون بعامل فلسطيني ويسكبون عليه الماء الساخنإسرائيليينثالثة  .37
 يعاني منجد بشارات وهو عامل من بلدة طمون ادخل الى مستشفى رفيديا : عماد سعاده-نابلس 

بان ثالثة اسرائيليين )  عاما 26( ويقول بشارات  .في انحاء متفرقة) درجة ثانية( لحكومي من حروق ا
" قد اوقفوا سيارة كانوا يستقلونها وهاجهوه بينما كان يسير في شارع قرب مكان عمله في مستوطنة 

عليه ضربا وانهالوا ,  عاما 14شمال اسرائيل حيث يعمل في مصنع للحديد منذ " كريات شمونه 
ومن ثم نقلوه الى مكان اخر وسكبوا عليه ماء ساخنا جدا مما ادى الى , بالعصي الى ان فقد وعيه 

وقالت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بان بشارات يعاني  .اصابته بحروق فقد الوعي على اثرها مجددا
افة الى رضوض في كافة من حروق من الدرجة الثانية بالرقبة والصدر والوجه واالكتاف والظهر اض

  .انحاء كما انه يعاني من وضع نفسي صعب 
 4/4/2010القدس، فلسطين، 
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  الطائرات تقصف حدود القطاع وجرافات ودبابات االحتالل تتوغل في خان يونس .38
أطلقت الطائرات المروحية اإلسرائيلية، امس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، : عالء المشهراوي، وكاالت

ألراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون وقوع صوب ا
الفلسطينية، ”معا“وفي تعليق للناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي قال لوكالة  .إصابات في صفوف المدنيين 

 القريبة إن طائرات مروحية أطلقت النيران بشكل تحذيري تجاه فلسطينيين شوهدوا يعملون في األراضي
من الحدود، شمال كيسوفيم، يشتبه انهم مسلحون كانوا يقومون بزرع عبوة ناسفة للدوريات االسرائيلية 

  .في المكان
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن قوات إسرائيلية توغلت مدعمة بالدبابات والجرافات امس على 

المصادر أن تلك القوات مدعمة بأربع وذكرت . أطراف بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
جرافات ودبابات توغلت لمئات األمتار شرق بلدة القرارة وسط إطالق نار كثيف دون أن يبلغ عن وقوع 

  . إصابات
  5/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
  تصريحات فياضب ينددونفلسطينيو أوروبا  .39

 بشدة بالتصريحات التي أدلـى      ن مشترك،  في بيا  "العودة"ندد مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز      : بروكسيل
، والتي تنازل فيها عن حق عـودة الالجئـين          )غير الدستورية (رام اهللا   " حكومة"بها سالم فياض رئيس     

  .الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها قسراً على يد االحتالل
شف عن اتجـاه خطيـر      تك"ورأى مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة تصريحات سالم فياض بأنها           

يؤدي إلى ضياع الحقوق الفلسطينية الثابتة، ال يعبر عن مصالح شعبنا الفلسطيني بل يسرف في الضرب                
بإرادته عرض الحائط، ويتنصل من مسؤولية المطالبة بالمسارعة إلى تفعيل حقّ العـودة غيـر القابـل                 

عودة إلى أرضهم وديارهم بال قيد أو شـرط،         للتصرف، بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من ال        
مع التعويض إلى جانب ذلك عن كافة الخسائر واألضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهـم وبأجيـالهم                 
جراء ذلك التهجير المرير وطوال سنوات اللجوء والشتات وما تخللتها من معاناة مركّبة وأضرار جسيمة               

  ".متراكمة
تسدي خدمة لالحتالل، وتواصـل     "رة المنطوية على هذه التصريحات، حيث أنها        ونوه البيان، إلى الخطو   

، مؤكّداً في الوقـت     "تعطيل حق العودة الفلسطيني واستشراء اإلستيطان وتشييد الجدار التوسعي، وغيرها         
  ".حق العودة"ذاته، على تمسك الشعب الفلسطيني بـ 

  4/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  القادمة لغزة' انتفاضة السفن'عبية تنظم مسيرة بحرية ترحيبا بـاللجنة الش .40
أعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحـصار أمـس أن              : اشرف الهور  -غزة  

، ستنطلق منتصف الشهر الجاري مـن سـواحل غـزة، اسـتعداداً             'مسيرة بحرية 'اللجنة ستنظم أضخم    
  .ة الجديدة التي ستنطلق قريباً صوب القطاعالستقبال قافلة السفن التضامني

 100نسخة منه أن المسيرة البحرية سيشارك فيها نحو         ' القدس العربي 'وذكر الخضري في تصريح تلقت      
تهيئة واستعداداً الستقبال قافلة السفن التضامنية الجديدة وتأكيدا على حقنا في ممر مائي يربط غزة               'قارب  

  .'رياوفلسطين بالعالم الخارجي بح
وأشار الخضري، إلى أنه وفق آخر اتصال أجراه مع رئيس الحملة اليونانية البحريـة المـشاركة فـي                  

فقد تم التوافق على توسيع     ' بسياس فينغليس 'التحالف، وهو مالك أول سفينتين تضامنيتين وصلتا إلي غزة          
  .يةالمشاركة في هذا التحالف عبر دعوة المزيد من المؤسسات والشخصيات العالم
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 500وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن عدد القادمين على السفن الدولية يبلغ حتى اآلن                
  .متضامن بينهم شخصيات أمريكية وأوروبية ورجال إعالم وأطباء وأدباء وأكاديميون وسياسيون
  5/4/2010القدس العربي، 

  
  الى القطاع مواد البناء من ياتسمح بإدخال أي كمقد كون االحتالل يأن  ينفي رائد فتوح .41

إن سـلطات   " الحيـاة " قال منسق لجنة ادخال البضائع في وزارة االقتصاد المهندس رائد فتوح لـ              :غزة
سـمحت  "، كما   "وافقت على السماح بإدخال مالبس واحذية جديدة الى القطاع اعتباراً من االحد           "االحتالل  

  ".بس ومثلها أحذيةبادخال عشر شاحنات، من بينها خمس شاحنات مال
، مشيراً الى أنها "رفعت الحظر المفروض على ادخال المالبس واالحذية"وأوضح أن سلطات االحتالل 

  ".ستسمح بإدخال عشر شاحنات يومياً موزعة مناصفة بين المالبس واألحذية"
قطاع وفي خصوص مواد البناء، نفى أن تكون سلطات االحتالل سمحت بإدخال أي كميات منها الى ال

لم تبلغ الجانب الفلسطيني "وقال إن سلطات االحتالل . اعتباراً من يوم أمس كما أشيع في وقت سابق
وأضاف أن المعلومات التي لديه مفادها بأن سلطات ". نيتها السماح بإدخال أي مواد بناء الى القطاع

 المتحدة لغوث وتشغيل ستسمح بإدخال كميات محدودة من مواد البناء لصالح وكالة األمم"االحتالل 
  ".الالجئين الفلسطينيين اونروا

  5/4/2010الحياة، 
  

  االحتالل يقتلع شجرة كل دقيقة..  تنفذ خطة زراعية لتحقيق األمن الغذائيغزةحكومة  .42
أشجار فلسطين لم تـسلم كبـاقي معالمهـا         أن   ،وكاالت عن    4/4/2010،  موقع الجمل اإلخباري   نشر

تداءات سلطات االحتالل اإلسـرائيلي الهمجيـة حيـث تـشير اإلحـصاءات             التاريخية والمكانية من اع   
الفلسطينية الرسمية إلى أن قوات االحتالل تقتلع شجرة فلسطينية مثمرة في كل دقيقـة للتـضييق علـى                  

  . الفلسطينيين وإنهاء وجودهم
ن منذ بدايـة    وذكرت وكالة صفا في تقرير لها أن االحتالل اإلسرائيلي أعلن الحرب على أشجار فلسطي             

 عام والتي سحقها االحتالل فـي مدينـة         3000االحتالل ومازالت شجرة الصنوبر المقدسية صاحبة الـ        
ـ     عام والتي مسحتها جرافات االحتالل في ديـر  1000القدس المحتلة العام الماضي وشجرة الكينيا ذات ال

  . إجرامهالبلح بقطاع غزة إبان انتفاضة األقصى شاهدة على عدوانية االحتالل و
 2008وأضاف التقرير أن قوات االحتالل خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة أواخر عام               

لف شجرة في مساحة تزيد على األلف دونم في أراضـي الفلـسطينيين فـي              أ 400جرفت ما يزيد على     
  .مختلف أنحاء القطاع

صادر الطبيعية في الحكومة الفلـسطينية      وقال حسن أبو عيطة وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الم         
المقالة إن الفلسطينيين تنبهوا لسياسة االحتالل التدميرية للشجرة الفلسطينية وأصبحت زراعة األشـجار             

وأوضح أبو عيطة أن الفلسطينيين يزرعون األراضي التي دمرها         . ركنا أساسيا في استراتيجية المقاومة    
 ماليين شجرة مثمرة أغلبها مـن       7را إلى أن وزارته تنوي زراعة       االحتالل ليثبتوا أنهم موجودون مشي    

أشجار الزيتون والحمضيات خالل السنوات الثالث الماضية قرب المناطق التي تلتهمهـا المـستوطنات              
  . والجدار العنصري إضافة إلى المناطق المهددة باالستيطان أو الهدم

مسؤول التخطيط والسياسات في وزارة ، أن ادحامد ج عن غزة من 5/4/2010 الغد، األردن، وأضافت
 سياسة الوزارة تقوم على استبعاد زراعة المحاصيل إن، "الغد"الزراعة المقالة نزار الوحيدي قال لـ

التصديرية، مثل الزهور والتوت االرضي اللذين يحتاجان لكميات كبيرة من المياه، موضحا ان التركيز 
واقامة احواض لتربية  لوزيات واشجار الزيتون والخضروات،يتجه على زراعة اشجار الفواكه وال
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وقال ان الوزارة شرعت منذ . االسماك وتوزيع كميات كبيرة منها مجانا على المزارعين المتخصصين
العام الماضي بزراعة مساحات واسعة من المحاصيل المعتمدة على كميات كبيرة من السماد العضوي 

  .وسط قطاع غزة" كفار داروم"امة على أرض ما كان يعرف بمستوطنة المق" القسطل"المنتج في محطة 
وبين الوحيدي أن الزراعات العضوية تتميز بوفرة اإلنتاج وقلة استهالكها للمياه، الفتاً إلى أن قرابة 

  . مزارع في الضفة الغربية يتواصلون مع الوزارة لتلقي إرشادات حول الزراعة العضوية1300
 دونم ضمن مناطق المحررات بأشجار الفواكه واللوزيات 1500االن زراعة نحو واوضح انه تم حتى 

والخضار إضافة إلى زراعة ثالثين صنفاً من األعشاب والنباتات الطبية والعطرية وإنشاء محطات 
  .لتربية األسماك والمشاتل الخاصة بزراعة أشتال الزيتون وفسائل النخيل وأشتال الفواكه

 ألفاً 70 ألف دونم، منها 174 مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة يقدر بنحو ولفت إلى أن إجمالي
 ألفاً بالمحاصيل الحقلية والمساحة المتبقية مزروعة بأشجار الفواكه، وأن نسبة 40مزروعة بالخضار و

وأوضح أن آليات االحتالل جرفت خالل .  ألف طن سنويا30ًالفائض من الخضار في غزة تقدر بنحو 
  . ألف دونم من االراضي الزراعية، كما اعدمت نحو نصف مليون شجرة22دوان األخيرة الع

 آالف دونم في مناطق المحررات، النفاذ سياسة تحقيق 4وقال الوحيدي ان الوزارة تسعى إلى زراعة 
ى األمن الغذائي في غزة، الفتاً إلى أن الوزارة انتجت عشرات اآلالف من األشتال المثمرة، اضافة ال

  . ألف شتلة نخيل15مليون شتلة زيتون ونحو 
  

   تصدر دراسة عن القدس األردنيةالمطبوعات والنشردائرة  .43
االنتهاكـات   .. امس بعنـوان معركـة القـدس      دائرة المطبوعات والنشر     أصدرتهااكدت دراسة   : عمان

 استيطانية شرسة هـو     اإلسرائيلية األخيرة للمدينة المقدسة، أن ما تتعرض له المدينة المقدسة  من هجمة            
وأشارت الدراسة التي التي جـاءت فـي         .تعد على القانون الدولي الذي منح هذه  المدينة وصفاً خاصاً          

مقدمة وأربعة أبواب أعدها الباحث  نبال خماش إلى االتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن                
مة اإلسرائيلية  المحافظة على معالم المدينة المقدسة        األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو التي تطلب من الحكو       
  .والتوقف عن الحفريات التي تهدد  المسجد األقصى

  5/4/2010الرأي، األردن، 
  

   غزةالحتواء التوتر المتصاعد في قطاع اتصاالت عالية المستوى: رمص .44
 بعملية عسكرية واسعة في     على خلفية األنباء التي أفادت بأن إسرائيل تنوي القيام        : صالح جمعة -القاهرة

قطاع غزة الفلسطيني، تجري مصر حاليا اتصاالت موسعة مع كل األطراف المعنيـة بالتعـاطي مـع                 
الوضع في غزة، وعلى رأسها الفصائل الفلسطينية، والحكومة اإلسرائيلية، في محاولـة لمنـع انفجـار                

تجري حاليـا اتـصاالت     مصر  «وأكد مسؤول مصري رفيع المستوى في تصريح مقتضب أن           .الموقف
مكثفة على أعلى المستويات مع كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية الحتواء التوتر المتصاعد في قطاع               

 .»غزة منعا لتدهور الموقف
  5/4/2010الشرق األوسط، 

 
  غزةالى مصر تكثف انتشارها االمني على الحدود مع السودان لمنع تهريب السالح  .45

دت مصادر فلسطينية في قطاع غزة االحد بان قوات االمن المصرية كثفت من             كا : ليد عوض و-رام اهللا 
انتشارها في اآلونة االخيرة على الحدود مع السودان لمنع تهريب السالح منه عبر االراضي المـصرية                

ولمحت المصادر الى ان االسلحة التي يتم ارسالها من اطراف اقليمية الى قطاع غزة تنقـل                 .لقطاع غزة 
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الى السودان ومن ثم الى الحدود السودانية ـ المصرية قبل ان تنقل الى الحدود المصرية مع قطاع  اوال 
  .غزة لتهريبها بعد ذلك لفصائل المقاومة

  5/4/2010القدس العربي، 
  

  بريطانيا تحقق مع جمعية إسالمية بزعم تحويلها أمواالً إلى حماس  ": صنداي تليغراف" .46
 البريطانية أمس أن السلطات البريطانية فتحت تحقيقاً مـع   "داي تليغراف صن"ذكرت صحيفة   : )أ.ب  .ي  (

منظمة خيرية إسالمية أشاد بها رئيس الوزراء غودرون براون وولي العهد األمير تشارلز، في أعقـاب                
مزاعم بقيامها بتحويل مئات اآلالف من الجنيهات االسترلينية إلى جماعات مرتبطـة بحركـة حمـاس                

  .الفلسطينية 
قالت الصحيفة إن مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية التي يرأس مجلس إدارتها حالياً إقبال ساكراني األمين العام               و

 ألف جنيه اسـترليني للجامعـة       325دفعت وفق حساباتها الخاصة     “السابق للمجلس اإلسالمي البريطاني     
 استرلينياً إلى جمعية     جنيهاً 13998اإلسالمية في غزة، حيث يدرس قياديون بارزون في حركة حماس، و          

اإلحسان الخيرية، التي صنفتها الواليات المتحدة راعية لإلرهاب وواجهة لحركـة الجهـاد اإلسـالمي               
  .” الفلسطينية

سـاعدت فـي تحويـل      "وأضافت الصحيفة أن مصادر أمنية زعمت أيضاً أن مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية            
 لها صالت مع    2009تموز  /  غزة منذ يوليو    جنيه استرليني إلى ست منظمات أخرى في قطاع        210600

   ."حركة حماس
وأشارت إلى أن اللجنة الخيرية المسؤولة عن عمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا فتحت تحقيقـاً حـول                 
اإلغاثة اإلسالمية على خلفية هذه المزاعم وتعمل مع المنظمة الخيرية لمعالجـة القـضايا المطروحـة،                

نأخذ على محمل الجد االدعاءات بوجود روابـط بـين الجمعيـات الخيريـة     "وأصدرت بياناً ذكرت فيه    
   "والنشاط اإلرهابي، وال نتسامح مع تمويل المنظمات اإلرهابية

5/4/2010الخليج،   
  

  حصار غزة يلقى معارضة دولية ويجب إنهائه: عضو الكونجرس كيث إليسون .47
الذي يزور قطاع غزة أمس إن الحصار       قال عضو الكونجرس األمريكي كيث إليسون       ): د ب أ  ( –غزة  

". تلقى معارضة دولية كبيرة ويجـب إنهائهـا       "اإلسرائيلي وسياسية اإلغالق المفروضة على قطاع غزة        
وذكر إليسون عقب اجتماعه مع عدد من رجال األعمال الفلسطينيين في مدينة غزة فـي اليـوم الثـاني                   

نية والمعيشية في القطاع لزمالئه في الكونجرس من        لزيارته للقطاع ، إنه سينقل صورة األوضاع اإلنسا       
  .أجل العمل على رفع الحصار

وحذر إليسون من استمرار تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطاع غـزة جـراء الحـصار                
جـراء تعثـر    " سيئة جدا "المفروض منذ نحو ثالثة أعوام ، واصفا األوضاع في الشريط الساحلي بأنها             

ونفى أن تكون زيارته تطرقت إلى قـضية        .  إعمار القطاع وعدم إدخال مواد البناء الالزمة       جهود إعادة 
م ونصف أو إلى القضايا السياسية خاصة       االجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير في غزة منذ ثالثة أعو         

  ."إسرائيل"إطالق الصواريخ المحلية من القطاع على جنوب 
على بحث الوضع االقتصادي واالجتمـاعي والـسبل الكفيلـة بإنهـاء            وقال إليسون إن زيارته تركزت      

  .الحصار الذي اعتبره عقابا جماعيا من أجل إنهاء معاناة السكان
5/4/2010الدستور، األردن،   
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  نتنياهو لم يدل على وجود توافق في وجهات النظربلقاء أوباما : "إندبندنت" .48
الرئيس األميركي باراك أوباما مـع رئـيس الـوزراء           لقاء   أنصحيفة ذي إندبندنت أون صنداي       قالت

 على وجود توافق في وجهـات النظـر          لم يدل  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن األسبوع الماضي      
فإن سوء التوقيت كان عامال في تبديد بصيص األمل الذي الح         , وكما هو الحال في غالب األحيان      .بينهما

 على بناء مساكن جديدة لليهـود فـي         "إسرائيل"فقد صادقت   ,  أو عمدا  وسواء كان ذلك عرضا    .في األفق 
–القدس الشرقية حال وصول نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن إلى هناك وبَعيَد حصول حركة فتح                

 على دعم الجامعة العربية لها للعودة إلى المحادثـات غيـر المباشـرة مـع                -التي تدير الضفة الغربية   
 ، الصحيفة أن ليس أمام أوباما والرباعية الدولية سوى التمسك بالفرص القليلة المتوفرة            وترى ."إسرائيل"

   .لكن الشيء المهم هو أال يستسلموا
4/4/2010نت، .الجزيرة  

  
  حفيد غاندي يتضامن مع الفلسطينيين  .49

ـ          : نباء وكاالت األ  -الخليل   س إلـى   وصل الدكتور أرون غاندي حفيد الزعيم الهندي المهاتما غاندي ام
وقد دعا أرون أمس العرب والمـسلمين       . األراضي الفلسطينية في زيارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني       

وزار ارون غانـدي برفقـة      . إلى االنضمام إليه في الصيام يوم الجمعة تضامنا مع األسرى الفلسطينيين          
دينة من كثرة الحـواجز     زوجته اوشا مدينة الخليل امس حيث اعربا عن استيائهما خالل جولتهما في الم            

  .التي اقامتها قوات االحتالل ومن معاملة جنود االحتالل لسكان الخليل وللزائرين الى المدينة
5/4/2010الدستور، األردن،   

 
   حكومة فياض هي حكومة غير شرعية:عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي .50

يني والقيادي في حركة حماس، إن نواب       ال ينكر الدكتور عزير الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسط        
حماس يتلقون رواتبهم من مخصصات الشعب الفلسطيني واإنهم حتى األن لم ينفذوا برنامجهم االنتخـابي      

  . ألسباب ردها إلى العقبات التي وضعت أمامهم 
دة طلبها حماس للتوقيع على ورقة المـصالحة، التـي أعـدتها القيـا            ويرى الدويك أن الضمانات التي ت     

  .المصرية، ضرورة فرضتها التجربة المرة في االتفاقات السابقة التي انهارت لعدم التزام حركة فتح بها
مضى شهران على انتهاء والية المجلس التشريعي الفلسطيني فهل ما زلـت رئيـًسا دسـتورًيا                : المجلة

  للمجلس ؟
) 47(، فالمـادة    "جتهاد في الـنص   ال ا "  التشكيك في شرعية المجلس التشريعي أمر غير منطقي، ألنه           -

مكرر تنص على أن مدة المجلس التشريعي تنتهي عندما ينتخب مجلس جديد، ويقسم أعـضاءه اليمـين                 
أما عرفًا، فقـد تـسلمنا      . الدستورية، وحتى يتحقق ذلك األمر يبقى المجلس قائًما وفق النص الدستوري            

، لذا ال يجوز أن يصلح الدستور معهـم هنـاك   المجلس من المجلس السابق بعد انتهاء مدته بست سنوات  
  . وال يصلح معنا 

  في المقابل أنتم تصرون على انتهاء والية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ؟: المجلة
 النصوص الدستورية في الرئاسة تختلف عنها في المجلس التشريعي تماًمـا، فالنـصوص واضـحة                -

وم واحد بعد انتهاء فترة السنوات األربع، بينما تؤكـد          س حتى لي  وقطعية وتؤكد أنه ال تمديد لوالية الرئي      
  .النصوص قانونية تمديد المجلس التشريعي 

  لكنكم تتعاملون مع الرئيس، أال تتواصلوا معه ؟: المجلة
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 حقيقة أننا نتعامل مع الرئيس كأمر واقع، ولكننا ال نقر له الرئاسة من الناحية الدستورية، ألن اإلقرار                   -
  . رئاسته يعني أننا نخالف النصوص التي وضعها الرئيس وقادة فتح قبل خمس سنواتستوريةبد

  هل تقولون للرئيس إن بقاءه في المنصب غير دستوري ؟: المجلة
 شخصًيا أرسلت للرئيس عباس رسائل عديدة، ذكرته فيها أن هناك خلال دستورًيا في الرئاسة، وطالبته                -

 بتسهيل عمل المجلس التشريعي المعطل منذ اعتقال أكثر مـن أربعـين             مراربتصحيحه، كما أطالبه باست   
  .نائًبا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية 

  من يعطل عودتكم إلى مقر المجلس التشريعي لممارسة مهامكم ؟: المجلة
 الماضـي،   وزتم/  جلسنا مع قادة الكتل البرلمانية عقب اإلفراج عني من السجون اإلسرائيلية في يوليو             -

ووافقت كتلة  ) 2009(تموز  / واتفقنا على أن أرجع والنواب إلى المجلس في السابع والعشرين من يوليو           
أن توقع على اتفاق العودة للتشريعي دون إثارة األمـر  ) ثاني أكبر الكتل بعد كتلة حماس  (فتح البرلمانية   

سقط حكومة فلسطينية في الضفة الغربية      في اإلعالم، فوافقت على ذلك، وأكدت أنني لن أرجع للمجلس أل          
، بـل أكـدت أن      )أقالها الرئيس (، وأبقي حكومة في غزة تابعة لحركة حماس         )تتبع الرئيس الفلسطيني    (

العودة ستكثف لموضوع المصالحة فقط، فإذا برئيس كتلة فتح عزام األحمد الذي وقع االتفاق يعلن بعـد                 
  .س دقائق من توقيعه أنني لست رئيًسا للمجل

  كيف كنتم ستتعاملون مع وجود حكومتين واحدة في الضفة واألخرى في غزة ؟: المجلة
 حكومة سالم فياض التي كلفها الرئيس هي حكومة غير شرعية ألنها لم تنل ثقة المجلس التـشريعي،                  -

ونصوص الدستور تنص صراحة على أنه ال يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من وزرائه أن يمارس                 
ونحن لم نعطه هذة الثقـة ألن       حياته دون ثقة المجلس التشريعي، وهي الثقة التي يطلبها منا فياض،            صال

الحكومة في غزة هي التي حازت على ثقة المجلس التشريعي عند تأليفها قبل ثـالث سـنوات، وتبقـى                   
  .حكومة تصريف أعمال إلى أن تأتي حكومة جديدة وتنال ثقة المجلس التشريعي 

لكنك ونواب المجلس التشريعي عن حماس تتلقون راتبكم الشهري من حكومة سـالم فيـاض،               : المجلة  
  كيف ذلك وأنتم ترفعون عنها غطاء الشرعية ؟

 نحن نتلقى رواتبنا من مخصصات الشعب الفلسطيني التي تقدم له على شكل هبات ومنح، وال يستطيع                 -
  .مة شأن آخر،عية الحكوأحد أن يمن علينا، ثم إن الراتب شأن وشر

مصر تحمل حركة حماس المسئولية     .. لنذهب إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني المتعثر منذ أشهر       : المجلة
  عن تعطيل المصالحة الفلسطينية، لماذا ترفضون التوقيع إلى اليوم؟

انت وان ك .. فًابين فتح وحماس، وال يجوز للوسيط والمصلح أن يتهم طر         " الوساطة"  مصر دورها هو     -
مصر تحرص على تحقيق مصالحة قوية فعليها البحث عن أسباب رفض حماس التوقيع والتعامل معهـا                

  .ليسجل لها نجاح دبلوماسي
لكن مصر أكدت وكذلك بعض القوى الفلسطينية أن الورقة المصرية للمـصالحة أخـذت فـي                : المجلة

   ؟االعتبار معظم مواقف حماس بقدر أكبر من مواقف فتح
ت بنود الورقة المصرية كما تريد حماس لما انتظرت حماس كل األشهر األربعة لطلب أخـذ                 لو جاء  -

  .مالحظاتها في االعتبار، وطلب توفير ضمانات للتنفيذ
  ما الذي تأخذه حماس على الورقة المصرية ؟: المجلة

مصرية، وعند صياغة   كتابة الورقة ال   هناك قضايا كثيرة اتفق عليها قادة القوى في الحوارات المسبقة ل           -
فمثال اتفقت القوى على أن يتم تـشكيل        .الورقة بشكلها النهائي سقط الكثير من االتفاقات بين تلك القوى           
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لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بالتوافق بين كل القوى، بمعنى أن تسمى كل القوى منـدوبيها فـي                 
وهنـاك قـضية   . ضرب بهذا االتفاق عرض الحائط فقة عليها، ولكن اللجنة ثم يصدر قرار رئاسي بالموا     

الموظفين المفصولين من عملهم بتهمة االنتماء لحماس، كان االتفاق أن يعود كل هؤالء إلى أعمالهم، فإذا                
هل يبقى موقع شاغًرا    " يعود كل موظف إلى عمله بشرط بقاء الموقع شاغًرا ، وأتساءل            " بالورقة تقول   

  ".سنوات؟منذ ثالث 
قضية المعتقلين في سجون السلطة بالضفة، اتفقنا على إطالقهم بعد شهرين من توقيع االتفاق فإذا               وهناك  

  .بالورقة تقول غير ذلك،  وكل هذه وغيرها قضايا شائكة وحلها ضروري إلنهاء اإلشكاالت العالقة كافة
يـع علـى الورقـة      وفير ضمانات للتوق  في اآلونة األخيرة بدأ قادة حماس يركزون على طلب ت         : المجلة

  المصرية ولم يطلبوا األخذ بمالحظاتهم ؟
 يجب أن يدرك الجميع أن الضمانات التي تطلبها حماس نبعت من المالحظات التي ذكرت لك جـزًءا                  -

، وان أرادت مـصر إنجـاز      "هذه المالحظات جزء من تصميم حماس على طلب الـضمانات         " منها آنفًا   
  .التي تعتبر الخطوة األولى على طريق إنجاز المصالحة من توفير الضمانات المصالحة البد 

  لماذا تصرون على الضمانات ؟ أال ترى أنها تعوق المصالحة ؟: المجلة
 نحن نتمسك بالضمانات كي ندخل مصالحة حقيقية مضمونة وليس توقيًعا على ورق سرعان ما يتحول                -

  .إلى مناكفات وسجاالت وقتال
  مكه ورغم ذلك انتهي بالفشل فمن المسئول ؟حدث هذا في اتفاق : المجلة

لقد قتل عناصر فتح عدد مـن عناصـر         ..  بإمكان أي مراقب أن يقول بحيادية من الذي فجر االتفاق            -
ومن هذه الواقعـة  " حماس قرب مقر السرايا األمني وسط غزة بعد توقيع االتفاق في مكة المكرمة بدقائق   

  .اق الذي احترمته حماسالجميع الحكم على مفجر االتفبإمكان 
  ما الضمانات التي تريدونها للتوقيع على ورقة المصالحة ؟: المجلة

 نريد ضمانات بتنفيذ االتفاق بصدق وأن يطبق بالتوازي من الحركتين ودون انتقائية في التطبيق، ألن                -
يـة فـي الـداخل      ب البيت الفلسطيني على أسس وطن     هذا االتفاق إن تحققت ضمانات له فإننا سنعيد ترتي        

  .والخارج
لماذا ال تبادرون أنتم في حماس بلقاء قيـادات الـسلطة           . قادة فتح يزورون قطاع غزة باستمرار     : المجلة
  وفتح؟

التي تمكنهم  " V.I.P" وضعنا نحن يختلف عن وضع قادة فتح، فهم يملكون بطاقة الشخصيات المهمة              - 
عكس نحن نواجه مشاكل كبيرة عند االقتراب من حـواجز          من التنقل بسهولة، وهي ميزة ال تتوفر لنا، بال        

  .قوات االحتالل في الضفة وغزة، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أننا التقينا بعدد من قادة فتح
  هل توصلتم إلى قواسم مشتركة عند اللقاءات الثنائية بين قادة الحركتين ؟: المجلة

 بنا ال يملك قراًرا في فتح، فيكون الجلوس عبثًيـا ال      د كل لقاء مشترك نكتشف أن من يلتقي        لألسف عن  -
  .طائل منه وال جدوى ألن من نجالسه ال يملك قراره 

  أين تقف حماس من الدول العربية اليوم ؟: المجلة
ـ             تأخذ جانًبـا دون    ال  " حماس"ـ الحديث عن عالقة حماس بالدول العربية فيه تجنٍ كبير على حماس، ف

 ملف على حساب ملف، فنحن كلنا أبناء أمة عربية واحدة ذات دين واحد وعقيدة               جانب وال يكون عندها   
واحدة وتاريخ مشترك ولغة واحدة، لكن هذا ال يمنع من التباين في بعض الرؤى والمواقف خصوًصا من                 

  .حل الصراع 
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ـ        " إن البعض ألقى كل ما في جعبته في حضن المفاوضات          ة، وحماس ال تجد نفسها إال في صف الممانع
وإن كانت تحرص على عالقاته متميزة مع كل الدول العربية بالذات المملكة العربية السعودية ومـصر                

  .واليمن والمملكة األردنية الهاشمية والجزائر والمغرب وسوريا 
  تقرون بذلك أنكم مع محور الممانعة في المنطقة ؟: المجلة

س نحن نطالب بإنهاء سياسة المحـاور التـي         ا في محور ضد محور من محاور األمة بالعك         نحن لسن  -
  .أرهقت األمة وتعمل على شرذمتها وتفرقتها

تلتقون باستمرار وفوًدا غربية خصوًصا دبلوماسية في أكثر من منطقة، هل حققتم شيًئا من تلـك                : المجلة
  اللقاءات ؟

طلب عقد اللقاء معنا، وعنـد       بدايةً يجب أن يكون معلوًما أن الوفود األجنبية ومنها الغربية هي التي ت             -
عقد اللقاءات فإننا نعرض على الوفود مواقفنا ورؤيتنا لحل قضايا الصراع في المنطقة، ونعـرض لهـم                 

  .آفاق المستقبل وفق مفهومنا للصراع وطريقة إدارته
  ن في تلك اللقاءات ؟ماذا تبحثو: المجلة

داخلية، وعلـى الـدور المـصري والعربـي          نبحث العديد من الملفات، لكننا نركز على المصالحة ال         -
واألوروبي، بينما تركز بعض الوفود خصوًصا األوروبية على قضية االعتراف بحـق إسـرائيل فـي                

  .الوجود وخالفه من قضايا الصراع
  ود األجنبية التدخل على خط المصالحة الداخلية إلى جانب مصر؟ما مدى دقة الطلب من الوف: المجلة

لهم وسيطًا بدال من مصر، نحن وجدنا رغبة عند الروس واألتراك للـدخول فـي                نحن لم نطلب دخو    -
الوساطة، ورحبنا بذلك، ليدعموا الجهد المصري الطيب الذي يحتـاج إلـى بعـض الرتـوش إلتمـام                  

  .المصالحة
لك تصريح سابق تؤكد فيه أن      .  بعض الوفود على قضية اعتراف حماس بإسرائيل       ذكرت تركيز : المجلة
   يلقي اآلخر في البحر بعد اآلن، وأن حماس اعترفت بحق إسرائيل في الوجود؟أحًدا لن

، ونحن نؤكد   )قبل شهرين تقريًبا  ( لقد نفيت هذا التصريح المنسوب إلي زوًرا في الوقت الذي خرج فيه              -
فـي   لن يتغير ولن يتبدل، وإيماننا المطلق أن فلسطين كلها لنا، وال يوجد حق إلسرائيل                أن ميثاق حماس  

  .فلسطين أبًدا، وهذا ليس كالًما يمكن أن نبدل فيه، هذه عقيدة نعتقدها 
  لكنكم تبحثون عن فتح باب التفاوض مع إسرائيل عبر وسطاء غربيين ؟: المجلة

 ال نبحث عن إنشاء قنوات تفاوض مع إسرائيل، وما يجري ال يعدو كونه محاوالت غربية لجس نبض                  -
  .عاًما) 22(المحاوالت منذ تأسيس حماس قبل حماس ليس من اليوم ولكن هذه 

  إذن ما زلتم ترفضون المفاوضات التي يتبناها الرئيس الفلسطيني ؟: المجلة
فلسطينيين شيًئا من حقهم، وبعد كـل       قلنا من البداية قبل عشرين عاًما إن المفاوضات عبثية ولن تعطي ال           

  ".. راًبا أخذوا س.. " جوالت المفاوضات ماذا أخذ الفلسطينيون 
مـن  %) 50(المجلس التشريعي الذي تترأسه وفازت حماس بأكثر مـن          . ترفضون المفاوضات   : المجلة

  ؟"العبثية"مقاعده هو نتاج تلك المفاوضات التي تصفونها بـ
أعلن الجميع أن أوسلو قد ماتت، وعندما ماتـت         ) 2006(ابات التشريعية في بداية      عندما دخلنا االنتخ   -

ات وبقيت هذه األجسام التي يقيمها أي شعب من شعوب األرض قلنا ندخل االنتخابات إلصالح               تلك االتفاق 
  .الوضع الفلسطيني

  3/4/2010مجلة المجلة،
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1750:         العدد       5/4/2010االثنين  :التاريخ

  مشروع فياض يخدم مشروع نتنياهو .51
  محمد جمال عرفة

قبل عام تقريباً وبالتحديد في أغسطس الماضي كتبت في هذا المكان أقول إن تصريحات سـالم فيـاض                  
 الخاصة بأن السلطة    2009 أغسطس   25في  " تايمز"س حكومة تصريف األعمال الفلسطينية لصحيفة       رئي

الفلسطينية قد تعلن دولة فلسطينية من جانب واحد لفرض أمر واقع لو استمر التعنت االسـرائيلي فـي                  
در أمريكيـة  التفاوض، وبرغم أنها تبدو نوعاً من التحدي لالسرائيليين ، إال أن تزامنها مع إعالن مـصا      

" خارطـة الطريـق   "وإسرائيلية أن مفاوضات تجري إلعادة إحياء فكرة إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة وفق             
وتأجيل التفاوض حول القدس والالجئين ، ربما يكون نوعاً من التنازل للقبول باستئناف مفاوضات الحل               

  !. النهائي بشكل غير مباشر عبر الوسيط األمريكي 
ل فياض ومناخ الود الذي يوصله مع الصهاينة كانت أمور معروفة فلم يتأخر ما تكهـن                وألن سابقة أعما  

به غالبية المحللين من أن السلطة الفلسطينية ستقبل في نهاية األمر استئناف المفاوضـات بـدون وقـف                  
بادرة  في اجتماع وزراء لجنة م     –لالستيطان ، ولكنها هذه المرة لعبتها بذكاء وسعت لتوريط العرب كلهم            

  .  بحيث يجري إخراج القرار كأنه قرار عربي ال فلسطيني –السالم العربية ثم القمة العربية في سرت 
وألن الحديث يدور على الجبهة اإلسرائيلية عن مجرد مفاوضات لتحسين أحوال الضفة اقتصادياً وتبادل              

لتطرق ألمور الحل النهائي    تسليم مناطق من أ إلى ب وج ، وتخفيف القبضة العسكرية عن الضفة دون ا              
مثل القدس والالجئين ، فقد عاد فياض ليتطوع مرة أخرى بتقديم تنازالت ال معنى لها للـصهاينة مثـل                   
إلغاء حق العودة لالجئين واالعتراف بيهودية الدولة الصهيونية ، وكأنه يغري نتنيـاهو بإنجـاز صـفقة      

  . هم في نصف قرن شاملة تاريخية يخسر فيها الفلسطينيون حصاد كل جهاد
) إسـرائيل (ال يوجد لي مشكلة مع من يعتقد بأن          : (2010 أبريل   2ففياض قال لصحيفة هآرتس العبرية      

ولكن يوجد لكم الكثير من التالل والمساحات غير المأهولة لماذا ال تسكنون            ) التوراة" (التناخ"هي أرض   
: ا سئل عن استيعاب الالجئـين الفلـسطينيين          عندم –، وقال   !!) فيها وتعطونا إمكانية أن نعيش حياتنا؟     

نحن نقوم ببناء بنية تحتية الستيعاب من يعود من الالجئين وللفلسطينيين الحق في السكن والعيش فـي                 (
  ) !. دولة فلسطين

 فـي اآلونـة     – بطلب أمريكـي     –وكي ندرك خطورة ما قاله فياض نذكر بأن هناك موافقات إسرائيلية            
جديدة في الضفة الغربية ، ما قد يوحي أنها مخصصة لحل مشكلة هؤالء الالجئـين         األخيرة لبناء مساكن    

  !!. ، فضالً عن فياض كان مائعاً في الحديث عن القدس وتحدث عن عيش مشترك فيها وحل وسط 
 فـي أغـسطس المقبـل       – أي دولة    –أما الهدف من هذه التصريحات فهو تيسير إعالن دولة فلسطينية           

لعالم ، وبالتالي إنهاء أي شرعية لحكومة حماس في غزة ، واعتبارها متمردة علـى                يعترف بها ا   2011
الدولة الفلسطينية المرتقبة ، وفي الوقت نفسه وضع خاتمة للمقاومة الفلسطينية واعتبارها غير شـرعية               

 .!!  
 يدعو إلى   والحقيقة كما يقول عزت الرشق أنه حينما يعلن فياض دعمه ليهودية الكيان الصهيوني، فهو ال              

إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام االحتالل القتالع أبنـاء الـشعب                
، وحينما يدعو إلى إيجاد حل وسـط فيمـا يتعلـق بالقـدس     1948الفلسطيني في األراضي المحتلة عام      

القدس المحتلة، قد يكون من     المحتلة؛ فإنما يعلن شرعية االحتالل الصهيوني في سرقة وقضم أجزاء من            
  . بينها المسجد األقصى والبلدة القديمة

ففياض أعلن بشكل واضح تنازله عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى الديار التـي هجـروا منهـا،                  
وعوضهم عن هذا بمزاعم أن مشروع الدولة الفلسطينية المقبلة يقوم على توفير بنية تحتيـة السـتيعابهم         

ـ     وبالتالي المبرر في رفض كل قرارات األمم المتحدة خـصوصا         ) إسرائيل( يبيعهم بثمن بخس ويعطي ل
   . 194القرار رقم 
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ويبدو أن ما قاله فياض هو جزء مكمل من خطة إقامة الدولة الفلسطينية التي بشرنا بها فـي أغـسطس                    
جيش الصهيوني ، فهو    المقبل ، ولكن ألنه يدرك صعوبة إعالنها على أرض مقطعة األوصال ويحتلها ال            

يسعي لتقديم التنازل تلو اآلخر إلرضاء نتنياهو واألمريكان، في حين أن هـذه التنـازالت تقربـه مـن                   
مشروع الدولة الفلسطينية ولكن وفق المعايير التي كان حددها نتنياهو في شهر يونيه الماضي، أي دولة                

جم مع برنامج نتنياهو بتطبيق ما يعرف بالسالم        هالمية منزوعة السيادة واإلرادة والسالح، وهو بهذا ينس       
  !!. االقتصادي 

  ! الجامعة تتورط 
والخطورة أنه مثلما ورط فياض وعباس الجامعة العربية في مشروع استئناف مفاوضات سـالم غيـر                
مباشرة للوصول لهذه الدولة الفلسطينية منقوصة السيادة ، فهو سعي لتوريط الجامعة العربية في مشروع               

  . الن هذه الدولة الفلسطينية عن طريق مجلس األمن إذا فشلت جهود السالم إع
حيث قال السفير هشام يوسف، مدير مكتب عمرو موسى، األمين العام للجامعة، أن العـرب ينتظـرون                 
حالياً رد الواليات المتحدة األمريكية حول استمرار هذه الممارسات اإلسرائيلية المناهضة للسالم، وأنـه              

أخفقت جهود إحياء عملية السالم فإن العرب سيلجؤون إلعالن قيام الدولة الفلسطينية عبـر مجلـس                إذا  
  . األمن الدولى

على ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطينى، الدكتور سالم فياض، حول إعالن قيام الدولـة           » يوسف«وعلق  
نها تتعلق بإعادة بنـاء المؤسـسات       ، بقوله إن الفكرة تنال تأييداً دولياً، أل       2011الفلسطينية فى أغسطس    

  . الفلسطينية، تمهيداً إلعالن قيام الدولة
، ونحن فى انتظار موقف األخيرة، فإذا نجحـت         )إسرائيل(الكرة اآلن فى ملعب أمريكا و     «: وقال يوسف 

ـ         ) إسرائيل(الجهود األمريكية فى إقناع      ذه بالتخلي عن بناء المستوطنات، والتعهد بااللتزام بعدم تكرار ه
الممارسات، يمكن عندها الحديث عن استئناف عملية السالم، لكن إذا أخفقت، فإن العرب سيلجؤون إلـى                

  " . مجلس األمن الدولى إلعالن قيام الدولة
والخطورة هنا أن ما يجري الحديث عنه بشأن هذه الدولة هو مجرد تمنيات وأحالم ضعيفة تـصب فـي      

خانة دولة الكرامة والتحرير والعزة الفلسطينية ، بحيث تبـدو          خانة ما يقبل به فياض وعباس وليس في         
وكأنها قرابين للقـادة الـصهاينة      ) إسرائيل(تصريحات فياض عن القدس والالجئين واالعتراف بيهودية        

  . ليقبلوا بهذه الدولة مقطعة األوصال أو على األقل ال يمارسون أي تضييق وحصار عليها 
فهو أننا أصبحنا ندمن تقديم التنازالت للصهاينة وهم ينظرون إلينا من برج            أما أخطر ما في األمر كله ،        

فقد قدم لهم عباس والعرب تنازل العودة للتفاوض بدون اشتراط وقف االسـتيطان             .. عاجي ويرفضونها   
وحل وسط  ) إسرائيل(وقدم لهم العرب وفياض تنازالت االعتراف بيهودية        .. فرفضوه وزادوا االستيطان    

دس ، فأبوا إال االستيالء على كل القدس وأثارها ومساجدها ومقابرها التاريخية بل وهدم األقـصى  في الق 
  !. نفسه 

واألكثر غرابة أننا ال نسمع عن أي تهديد عربي أو إسالمي وأقصى ما يقال في هـذا الـصدد هـو أن                      
) إسـرائيل (ط علـى    للضغ) المجتمع الدولي (العرب والمسلمين سيلجؤون إلى مجلس األمن أو يناشدون         

حالة من التراجع والخزي غير العادية وكأننا ال نملك أي أوراق ضغط            !! .. للتراجع عن سرقة مقدساتنا     
ولنـا فـي    .. علي الصهاينة في حين أن لدينا أهم ورقة وهي المقاومة ولكننا ال نستخدمها وإنما نقمعها                

لدولة الصهيونية وبهذه الورقة أطلقوا سـراح       ورقة سالح حزب اهللا أسوة حسنة فبهذه المقاومة ارتدعت ا         
  !!أسرى لبنان ، وبهذه الورقة انسحبوا من كل لبنان تقريباً 

  4/4/2010فلسطين أون الين، 
  

    وأميركا وجدلية الذخر والعبء االستراتيجي"إسرائيل" .52
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  مأمون الحسيني 
 الصهيوني لهم في االنتخابات يدرك بنيامين نتانياهو حاجة الرئيس األميركي وحزبه إلى تأييد اللوبي

المقبل، وهو ذاته الذي تحدى إدارة كلينتون ) نوفمبر(النصفية للكونغرس التي ستجرى في تشرين الثاني 
، »القوة العظمى«قبل أن يخسر المواجهة مع » حرق البيت األبيض«في منتصف التسعينات، وهدد بـ 

ال أنه، هذه المرة، وإضافة إلى توكئه على دعم إ. ويخلي موقعه في انتخابات الكنيست إليهود باراك
اللوبي والكونغرس وسواهما، ما زال يذكر قول هيالري كلينتون، قبل سنتين ونصف السنة، وعندما 

حق إسرائيل بالوجود في أمن كدولة يهودية، مع حدود «كانت مرشحة للرئاسة األميركية، بأنها تؤمن بـ 
، كما يذكر قول الرئيس باراك أوباما في خطبة رسمية »قسمة عاصمتهاقابلة للدفاع عنها والقدس غير الم

، ووعده »ستظل عاصمة إسرائيل ويجب أن تظل غير مقسمة« بأن القدس 2008) يونيو(في حزيران 
بأن المدينة المقدسة لن تقَسم في الصباح الذي تال فوزه السياسي األكبر على » ايباك«نواباً في مؤتمر 

أكثر من ذلك، فإن غالبية المستوطنات اإلسرائيلية، إن لم تكن كلها، بنيت بأموال ال بل . كلينتون
  .المساعدات التي منحها األميركيون إلسرائيل

، »حادة«ولذا، كان من المنطقي أن يخفف األميركيون من وطأة مواقفهم العلنية التي اعتبرها البعض 
 العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل، ويؤكد أن وأن ينفي الرئيس أوباما أن يكون هناك أية أزمة في

األخيرة هي الحليف األقرب للواليات المتحدة، وأن العالقة معها خاصة لن تنقطع، ال بل ويدين أعمال 
في القدس المحتلة، كما كان » كنيس الخراب«االحتجاج التي قام بها الفلسطينيون ضد تدشين ما يسمى 

، »رباط وثيق ال انفصام له«زيرة كلينتون أن الواليات المتحدة وإسرائيل بينهما من الطبيعي أن تؤكد الو
على مخاوفها في شأن قضية االستيطان خالل مكالمة هاتفية » رداً مفيداً ومثمراً«وأن نتانياهو أعطاها 

على األميركية، االتفاق » واشنطن بوست«وهذا الرد المثمر ربما تضَمن، وفق ما قَدرت صحيفة . معه
مواصلة البناء االستيطاني، ولكن من دون اإلعالن عنه، وذلك على رغم زعم كلينتون بأن ما أسمته 

ودليل ذلك . »رد الفعل األميركي الحازم على مشاريع البناء اإلسرائيلية في القدس الشرقية يعطي ثماره«
لقدس الشرقية، وكرر الموقف هو أن نتانياهو رفض، خالل االتصال الهاتفي إياه، تجميد االستيطان في ا

، »إيباك«ذاته عشية زيارته األخيرة واشنطن للقاء الرئيس أوباما، وحضور المؤتمر السنوي لمنظمة 
مع » مناخ من الثقة«وذلك على رغم موافقته على تنفيذ بعض اإلجراءات الهادفة إلى إرساء ما أسماه 

  .الفلسطينيين
األميركية إلى إبداء االستياء العلني من سلوك حكومة نتانياهو ويبدو أن الحيثيات التي دفعت اإلدارة 

االستفزازي، تتعلق أساساً بأولويات عملها ومشاغلها، وفي مقدمها حل األزمة االقتصادية، وتحسين 
التهديد النووي «صورة الواليات في العالم وإزالة اآلثار السلبية التي خلفها حكم بوش االبن، ثم معالجة 

 اإلسرائيلي والقضية -، وكذلك معالجة القضايا الداخلية، وأخيراً، االلتفات إلى الصراع العربي »اإليراني
وفي القضية األخيرة، لم تحاول إدارة أوباما إخفاء حاجتها إلى تخفيف التوتر حيالها، عبر . الفلسطينية

 مع إسرائيل، ناهيك وعن استئناف المفاوضات» خطة السالم العربية«إقناع العرب بعدم التراجع عن 
وبالتالي، فإن ثمة ضرورة حيوية النتزاع . عن حاجتها إلى موقف عربي مؤيد للعقوبات ضد إيران

  . موقف إسرائيلي غير متشدد، أقله من الناحية الشكلية، للمضي في معالجة العناوين الصعبة لهذه األجندة
 اإلسرائيلية مع واشنطن، عززه إقرار قائد هذا التوجه الذي يأخذ بنظر االعتبار ضرورة تنسيق المواقف

القيادة المركزية األميركية، الجنرال ديفيد بتراوس الذي يشرف على حربي العراق وأفغانستان، والذي 
يرجح البعض أن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب الجمهوري، بأن التوترات الحالية بين 

 على القوات األميركية العاملة في العالم اإلسالمي، وتأكيده، خالل إسرائيل والفلسطينيين لها تأثير بالغ
جلسة لمجلس الشيوخ األميركي، أن جيش بالده يراقب تلك التطورات عن كثب، وتشديده على أن 

. تفقد موطئ قدمها في العالم العربي ألنها ترى غير قادرة على التأثير في إسرائيل«الواليات المتحدة 
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ع ليزلي جالب، وهو موظف رفيع المستوى سابق في اإلدارة ورئيس مجلس العالقات ولعل هذا ما دف
إسرائيل تلعب «الخارجية للواليات المتحدة، ويعرف نفسه بأنه مؤيد متحمس إلسرائيل، إلى التعليق بأن 

  .»بالنار
ادة وضع أمور ولكن، ما الذي يمكن اإلدارة األميركية أن تفعله لتصحيح وجهة سير حكومة نتانياهو، وإع

العالقة بين الجانبين في نصابها الحقيقي، ال سيما أن هذه العالقة حققت إلسرائيل مكاسب جمة بعدما 
أضحت، بفضل الدعم األميركي غير المحدود، دولة منفلتة من عقالها، ومن حقها ممارسة القتل والتهجير 

 الدولي؟ وهل يمكن أن يبقى التحالف بين واالستيطان من دون أن تكون معنية بالشرعية الدولية والقانون
الدولتين ال يعني سوى إعطاء إجازة مفتوحة إلسرائيل كي تفعل ما تشاء، وتحويل مبالغ ضخمة إليها 
على شكل هبات لتمويل االحتالل والتنظيف وراءه بدعم سياسي شامل في العالم؟ وهل ثمة إمكان فعلي 

عتبار تعقيدات الوضعين الدولي واإلقليمي في المنطقة العربية، لتسويق أجندة اإلدارة التي تأخذ بنظر اال
ووقف الشطط اإلسرائيلي الذي يضر بمصالح الحليفين االستراتيجيين؟ ثم، هل يمكن التصدي لتأثير 

  اللوبي اإلسرائيلي الذي تؤيد أطرافه الفاعلة سياسة نتانياهو في شكل أعمى؟
هل تلجأ إدارة أوباما إلى ممارسة ضغط جدي على : خصةفي كل األحوال، تبقى األسئلة الملحة شا

إسرائيل إلجبارها على االلتزام بأولويات اإلستراتيجية األميركية، أم تترك حكومتها اليمينية العنصرية 
تواصل العربدة السياسية والميدانية؟ أم تتجاوز ذلك إلى حلول وسط تترك الباب موارباً أمام الفلسطينيين 

 األميركية من جيوبهم؟ - تعودوا دفع ثمن كل شيء، بما في ذلك التباينات اإلسرائيلية والعرب الذين
  .أغلب الظن أن اإلجابة هي االحتمال الثاني

  5/4/2010الحياة، 
   

  عباسيات عبثية أو عبثيات عباس .53
  أحمد نوفل

عبثي، وكل ما يريحها ويعطيها فسحة الوقت : كل ما يغضب إسرائيل ويؤذيها في نظر الخليفة العباسي
جاد :  لها التمدد في المنطقة وممارسة المزيد من االستقواء على أمتناالالزمة الستكمال مشروعها، ويتيح

  !وغير عبثي) بتشديد الدال ال تسكينها(أو جدي 
ونريد أن نرصد بعض عبثيات العباسي الذي كرر اإلعالن المرة بعد المرة أن خياره وفقوسه 

ات والمهاترات والمنازالت من على وزن المياومات والمداوالت والمعابث(االستراتيجي هو المفاوضات 
، وإليك من الدوريات العربية )التنازل ال من النزال، فهذا ال يعرفه إال الرجال الرجال ال أشباه الرجال

  .ال من التي تعارض النهج العباسي اإلفالسي.. التي هي من داعمي خليفة الرمز
األرض " (هآرتس"كشفت صحيفة : "تقول)  بتاريخ آخر آذار2785الحوادث العدد (نشرت دورية عربية 

المهم أن ميتشل أبلغ نتنياهو وعباس ) ليس مقشل بالقاف وإنما بالتاء التي في التوت(أن متشل ) يعني
وهل (عباس السابقة غير ملزمة للطرفين -وممثلي األمم المتحدة واالتحاد األوربي أن تفاهمات أولمرت
  ).ابون منه بالقرفعباس متطرف أو طرف عباس مصاب بالخرف ونحن مص

يعني كل مفاوضاتك . المقصود للطرف الفاعل(التفاهمات إذاً غير ملزمة : نواصل مع الجريدة الصهيونية
يا أيها الخليفة بال خالفة وال خالفه، والرئيس بال رئاسة، وزعيم السلطة الذي بال سلطة وال زعامة ومن 

مفاوضاتك إذاً يا أخا الصهاينة .. والخلفليكون التلف مصير السلف " السلف"سيكون مصيره مصير 
عبثية، طالما أن السنين انقضت في االجتماعات والتحلق حول الطاوالت وما على الطاوالت، ثم ال 

الرجال المقاومون، أم المقاولون عند المستعمرين من الباطن : فمن العابث. حصاد وال نتاج وال شيء
  !)، لك على قد المقاس"عباس: " فصل قصيدتهواهللا لكأن أحمد مطر) (؟!وينصرون الباطل



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1750:         العدد       5/4/2010االثنين  :التاريخ

بال (وكانت تفاهمات أولمرت عباس تقضي : "العبرية اللي ما تتكلمش عربي" األرض"نواصل مع جريدة 
  ...".من الضفة% 96بانسحاب إسرائيل من ) إلزام

ي فهمك ف" الضفة"إن : ذلك ألقول لك(..) هل قرأت قصة البقرة في القرآن يا أخ عباس يا: والسؤال
. كالبقرة تحتاج في تحديدها إلى وحي يحددها ويفصلها ويبينها، ألن البقر تشابه على بني إسرائيل البقر

 سنوات من 10؟ وحتى نفك اشتباك مفهوم الضفة نحتاج إلى "الضفة"أفال يتشابه عليهم مفهوم 
  .المفاوضات، يكون في أثنائها قد تغير مفهوم الضفة تغييراً دراماتيكياً

ال يستقيم أمره إال بالضرب (..) إن هذا الشعب :  أخ عباس لو كا بيننا وبينك قرآن مشترك لقلنا لكيا
: والطعام فيما يسمى" الشراب"أما االحترام واالبتسام واللقاء على ! بالكعب أو بما يلبس في الكعب

  .ئاممفاوضات السالم، فهذا كله يا أخ عباس كالم في كالم، وإعطاء الوقت الالزم لل
ويا أخ عباس، نشرت الدورية نفسها عن هآرتس نفسها عن مخطط لبناء خمسين ألف وحدة سكنية، في 

بلدوزراً ورافعات ضخمة تنقل السقوف وتبني للشعب (..) وهل يوقف مهزول (أحياء القدس الشرقية 
  ).المجرم منازل بدل ما يهدمون من منازلنا؟

باتت جاهزة وستتم على حلقات، البتالع األحياء الفلسطينية وهدم إن هذه الخطط : "وقالت الجريدة العبرية
  ...".المقدسات

أقصى مطالبهم .. سادتك ومعلموك: األمريكان ال أريد أن أقول" أصدقاؤك"يا أخ عباس على ماذا تعتمد؟ 
أي ! االستيطان الصامت: من نتنياهو صديقهم الحقيقي ال عميلهم، بل هو سيدهم، أقصى مطالبهم منه

شكلياً أو (تجميد االستيطان : ويطالبونه لرفع الحرج عنهم وعن الصهاينة. دون إعالن، فيأبى إال اإلعالن
) 44(ويلحون في الرجاء وال مستجيب، ويريق الرئيس رقم . لمدة أربعة أشهر فقط، ثم يستأنف) لفظياً

ضية، فمن أنت يا عباس ماء وجهه وال يفرح من نتنياهو بكلمة مجاملة أو تر) نمرته مش نمرة رجله(
حتى تلجم هذا الثور الهائج؟ من أنت حتى تعيد قطار مفاوضاتك إلى سكته التي خرج منها؟ ما العبث إن 

  لم يكن إال صنيعك؟ ومن العابث إال أنت؟
واعترفوا في حملة رصاصهم المصهور أو . أما الصواريخ، فقد حققت توازن الرعب مع المجرمين

هذا كالمهم وتتأبون .. هم رجعوا لم ينالوا خيراً، بل عادوا خائبين مهزومينالمصبوب أو المسكوب أن
وإنها لثورة حتى : "أولم تكونوا زعماً ثواراً قبل سنين، وما زلتم تتسمون بالمجلس الثوري وتحيتكم!! أنتم

وحقرتم ، ثورة من؟ على من؟ وعلى ماذا؟ وتحرير ماذا؟ من َمن؟، ومن ماذا؟ لقد أهنتم اللغة "النصر
وأنتم تزعمون . الثورات وأسأتم إلى النضال والتاريخ والجغرافيا والدين والمصلحة والواقع والمقدسات

  فمن العابث؟. أنكم تعلمون
واستمع يا أخ عباس ما تقول عنك المجلة المنحازة لك وألمثالك وأضرابك، لكنها تصف الواقع وبعض 

يلية المتعالية، ناشد محمود عباس وهو في حال من تجاه السياسة اإلسرائ: "األنصاف ببعض إنصاف
لو كنت مؤمناً لم تيأس، ولو كنت من هذا الشعب المجاهد البطل لم تحبط، ولكنك لست (االنعدام واليأس 

) بالحال التي قرأتها قبل قليل(ناشد عباس : نعود إلى ما قالت المجلة عنك..) منهم، إنك من صف عدوهم
لصناعة ) حان حان: الكورس(الوقت حان : قائالً" بايدن"بيب، خالل استقباله ناشد المسؤولين في تل أ

دولة إسرائيل تعيش بأمن وسالم إلى جانب : على أساس حل الدولتين) في الحان أقصد الحال(السالم 
وهل ! وما لم يقله هو أنه مستعد وزمرته لتحقيق هذا األمن إلسرائيل. بالنص والحرف.." فلسطين

  ؟" جانب فلسطينإلى"الحظت 
الحظ المراقبون أن رد الفعل الفلسطيني والعربي لم يكن بحجم : وتقول المجلة التي من خطكم وحظكم

القرار اإلسرائيلي الذي يهود القدس، ويهود المسجد األقصى، والتصعيد اإلسرائيلي يمثل استراتيجية 
  ..".مقصودة إلذالل األمريكيين
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وهل قرأت يا ! صهاينة يذلون أسياد نعمتهم أفال يذلون ربيب نعمتهم؟يا أخ عباس إذا كان المجرمون ال
  فمن أنت؟" القرار لي في الشرق األوسط: "عباس ما قال نتنياهو أو سمعته

أعلن عباس : "كتبت عنك مجلة ناطقة بالعربية" غياب المبادئ وغلبة مزايدات المزاد: "وتحت عنوان
كما أنه . وقد يستقيل قبل موعد إجراء االنتخابات العامة. يهاأكثر من مرة أنه عازف عن السلطة زاهد ف

  ..".ضرب على الطاولة أكثر من مرة مؤكداً أنه ال تفاوض إال بعد التجميد
توجه ثالث مرات إلى " مصائب"وذكرت أن " مناورات برسم االستهالك: "ثم وصفت المجلة مواقفك بأنها

البحث في سبل العودة إلى طاولة المفاوضات، إال أن آراد مستشار األمن لنتنياهو، وطلب " عوزي آراد"
  ).وما أراد" (رفض

والتظاهر بأنكم رفضتم الجلوس إلى الطاولة تهريج وادعاء لستم على ! هذه حقيقة مواقفك العبثية العباسية
  .وال نحصي معابثاتك.. وتدخينك في القمة منفرداً عبث! قده

وإنما أقصد . ال أقصدك أنت بالطبع. لعبثية، أنتم أول من أطلقهاإن الصواريخ ا: يا أخ عباس: وختاماً
  .الثوار الحقيقيين الذين كانوا، ورحم اهللا مرحلتهم
فأنت لم تطلق طلقة في حياتك مثل . وال أقصدك أيضاً. وإن المقاومة العبثية أنتم أول من سن سنتها
 تخدعون الشعب بمقاومتكم؟ هل كنتم يا أخ عباس، هل كنتم. كثيرين ممن تصدروا هذه المرحلة كفياض

ولماذا كان حيدر عبدالشافي . تقصدون هذه النهاية منذ تلك البداية؟ إذاً أنتم جزء من لعبة ومؤامرة
  .يفاوض وأنت تطعنه من الخلف في القنوات والمجاري السرية

اب كانوا صادقين في المخبى إيه يا عباس؟ لئن كان بعضكم يقصد هذا العبث، فإن قطاعاً كبيراً من الشب
" المصنوعين"، وجعل لها هذا الحضور، فأتى هذا الجمهور من "فتح"مقاومتهم، وهم من صنع اسم 

  .أنتم العبثيون ومرحلتكم، ال المقاومة وال صواريخها. ليحرفوا المسيرة، ويغيروا البوصلة والوجهة
ه الحديث أكثر ضبابية وتفككاً وعبثية لم يعرف العالم العربي حقبة في تاريخ: "يقول الكاتب باسم الجسر

فأنت ). على رأي أم كلثوم(وأنت العجز . ، وفسر سبب هذه العبثية بالعجز.."من هذه الحقبة التي يجتازها
  .العبث

ال نطيل الحديث معك، فهو جزء من العبث، ألنك مصمم أن تموت على ما مات عليه كل من وثق بوثن 
وسالم على .  من يعبث بمقدرات ومقدسات أمة لصالح عدو األمةحتى يحشر مع".. إسرائيل: "العصر

 .المقاومة طليعة األمة ورافعة األمة
  5/4/2010السبيل، األردن، 
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  تسفي بارئيل
، شرح وزير الدفاع، اسـحاق رابـين،        "عصيان مدني؟ هذا ليس عصياناً مدنياً، هذه أعمال شغب محلية         "

، عندما قرر الوصول الى واشنطن بالذات عندما احتدمت         1987صحافيين التقوا به، العام     لمجموعة من ال  
وقد أرفق حديثه بحركة يد استنكارية، وقد صرخ مساعده، داني ياتوم، على            ". المناطق"االضطرابات في   

ه حجـم   صحيح، الصحافيون أنفسهم أيضا لم يقدروا في حين       ". أنتم ال تعرفون عما تتحدثون    : "الصحافيين
في البداية كانت هذه مظاهرات، وبعد ذلك أعمال إخـالل بالنظـام، واضـطرابات،              . االنتفاضة المتوقع 

  .مر وقت الى ان تبنى القاموس السياسي االسرائيلي مصطلح االنتفاضة. واعمال شغب
ثها، بجولته  ظاهراً كان ارئيل شارون هو الذي أحد      . االنتفاضة الثانية هي االخرى لم يكن أحد مستعداً لها        

ولـو لـم يكـن      . عملياً انتظرت االنتفاضة مثل برميل البارود االنفجار الذي يشعلها        . المناكفة الى الحرم  
  .شارون لكان أحد آخر بالتأكيد هو الذي سيشعل هذه العبوة
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أو الى هذا الحد    "من المشوق ايضاً ان االنتفاضة االولى والثانية على حد سواء اندلعتا عندما كان الوضع               
عشية االنتفاضة االولى نشرت االدارة المدنية سجالً فاخراً لصورة الوضـع يظهـر             . على ما يرام  " ذاك

 فـي   40نحو  ". المناطق"انجازاتها، وفصلت في نشر جداول تشير الى الوضع االقتصادي المتحسن في            
اجهـزة  "احـصائيات   كانوا يعملون في حينه في اسرائيل، ودلت        " المناطق"المائة من اجمالي العمال في      

وعشية االنتفاضة الثانية ايـضا     . على ان وضع الفلسطينيين لم يسبق له ان كان أفضل         " التلفاز والثالجات 
 كانت سنة ذروة في االقتصاد الفلسطيني، مـع         1999. كانت الحياة في الجانب الفلسطيني ظاهراً ممتازة      

للوهلة االولى ما كان يمكن الحد ان يتوقـع         .  في المائة وتعاون تجاري ممتاز مع اسرائيل       5نمو بمعدل   
  .بأن يسمح أي في الجانب الفلسطيني النتفاضة حقيقية ان تندلع لتخرب على االحتفال

مجمعات تجارية تفتح فـي جنـين       ". كل شيء على ما يرام    "اآلن مرة أخرى يسود إحساس دافئ ما بأن         
 التجارية ورؤيته الواعيـة، فـي رام اهللا         وفي نابلس، الخليل تزدهر بفضل رئيس بلدية ثري في تجربته         

البارات تعمل والفرق تعرض أمام جمهور محب للثقافة، شركات الخلوي في فلسطين تتفجر من الزبائن               
ماذا يمكن ان يكون افضل مـن هـذا، اذ حتـى            . وااليفونات أجهزة عادية في جيوب الشباب الفلسطيني      

  الشعب المحتل يسير على معدته، اليس كذلك؟
صحيح، ال توجد مسيرة سلمية، ولكن محمود عباس        .  الجانب السياسي ايضا تبدو الحياة على ما يرام        في

ال توجـد قيـادة     . محبوسة داخل غـزة   " حماس. "يتحدث كل الوقت عن السالم وليس عن الكفاح المسلح        
لـنهج الجديـد    يمكنها ان تهيئ النتفاضة جديدة، وباالجمال، الفلسطينيون يمكنهم أن يكونوا راضين عن ا            

واالساس أال يتعلم الفلسطينيون الدرس المناسب من االنتفاضتين؟ اذ ان الشعب الفهـيم             . للواليات المتحدة 
  .يفهم متى ال يجدر به ان يستفز االحتالل

فقط بعد أن ينـدلع يبـدأ       . العصيان المدني ينزل دوما على نحو مفاجئ      . ولكن هذه بالضبط هي المشكلة    
أجهزة االستخبارات ستتناكف فيما بينها على مسألة من        . المؤشرات التي تدل عليه   الناس في البحث عن     

، والسؤال الفوري هو كيفية صد العصيان       "أولم نقل لكم  "توقع العصيان ومن لم يتوقع، المحللون سيقولون        
  .المؤشرات التي تدل عليه باتت موجودة بوفرة. الذي اندلع لتوه

ميرة هاس عن انضمام زعماء فلسطينيين، بينهم رئيس الوزراء، سالم          في االسبوع الماضي كتبت هنا ع     
، قـال نبيـل     "سنظهر في كل المواقع التي يجري فيها كفاح شعبي        . "فياض، الى مظاهرات يوم األرض    

وبالذات مشاركة الزعماء السياسيين في الكفاح الشعبي من شـأنها          ". معا"شعث لوكالة االنباء الفلسطينية     
وهم ال يريدون مرة ُأخرى     . هم قد يعرفون شيئاً ال تعرفه أجهزة االستخبارات االسرائيلية        ان تدل على ان   

يريـدون ان   . ان يكونوا واقفين جانبا، مثلما في بداية االنتفاضة االولى، عندما سيندلع العصيان الحقيقي            
  .يكونوا قادته

 معناه بعض المظاهرات، االحتجاجات     .وفي هذه االثناء الكفاح الشعبي هو مفهوم مريح لالذن االسرائيلية         
. التي يشارك فيها اسرائيليون وفلسطينيون، الفتات وهتافات، وربما بعض الحجارة، ليس أكثر من هـذا              

، ذاك الذي يتميز به بركان يتصرف بشكل عام على نحو جميل، الى             "هدوءاً نسبياً "وما درج على تسميته     
  .ان يتوقف عن ذلك

وبـالعكس،  ". مستعد لمواجهة كل التطـورات    "فة، والجيش االسرائيلي كالمعتاد،     الحلول، كالمعتاد، معرو  
ال يوجد مثل عملية إجرامية كي تعيد الى اسـرائيل          . اإلسرائيليةفإن انفجار العنف سيخدم جداً المصلحة       

صورة الضحية، تعطي حجة ممتازة لوقف التجميد الزائف لالستيطان واالظهار لباراك اوباما مـن هـو              
  .فلينقذونا بانتفاضتهم. فليبدأوا، اذاً، تكفي أالعيب. جرم الحقيقيالم

  "هآرتس"
 5/4/2010األيام، فلسطين، 
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  5/4/2010الشرق، قطر،   


