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  استشهاد ثالثة مقاومين وإصابة آخرين في اشتباك مسلح مع الجيش اإلسرائيلي في غزة  .1

 ثـالث مقـاومين     أن من غزة أن مصادر محلية فلـسطينية ذكـرت           13/4/2010كالة سما،   ونشرت  
 بجراح مختلفة في اشتباكات عنيفة دارت فجر اليـوم          آخر عدد   وأصيب استشهدوا   األقلفلسطينيين على   

   .في منطقة مقبولة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
 في المنطقة فيما قال شهود      نفلسطينيي لمقاومين    جيش االحتالل افشل هجوما    أن العبرية   اإلذاعةوزعمت  

 اشتباكات عنيفة دارت فجر اليوم وان جيش االحتالل استخدم الدبابات وطائرات مروحية فـي               إنعيان  
 صـواريخ فيمـا   3 أطلقـت  طائرات االحتالل إنوقال شهود العيان  .المعارك التي دارت شرق البريج

  .ن المقاومين في المنطقة قذيفة صوب مجموعة م15 الدبابات أطلقت
 بجراح فيما بقي شـهيدان فـي        آخر وأصيب المنطقة   إلى شهيدا وصل    إنوقالت مصادر طبية فلسطينية     

  . النتشالهما اإلسرائيليالمنطقة يجري االتصال مع الجانب 
 قتلوا في اشتباكات مع جيش االحتالل شـرق         فلسطينيين 4 أنمن جهته قال الناطق باسم جيش االحتالل        

  . بجراحآخر عدد وإصابة 3هم الجيش هم تل عدد الذين قأن إلىلبريج فيما عاد الناطق وعدل روايته ا
 اآلنتخـوض  " أن سرايا القدس أكدت في بيان مقتضب أنهـا   13/4/2010،  48عربوجاء في موقع    

مقاتلين  ال أن الشهود   وأورد. إضافيةمن دون تفاصيل    " اشتباكات عنيفة مع العدو الصهيوني شرق البريج      
وقـوع   "إلى، مشيرين   اإلسرائيلية قذائف هاون عدة وفتحوا النار على القوة العسكرية          أطلقواالفلسطينيين  

 الفلـسطينية لـم     اإلسعاف الن سيارات    اآلن لم يتأكد حتى     األمرلكن هذا    ". في صفوف المقاتلين   إصابات
  . النارإطالق المكان بسبب كثافة إلىتتمكن من الوصول 
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   عن طريق االنترنت"إسرائيل"الكشف عن شبكات تجسس لحساب لية في حكومة غزة تعلن الداخ .2
، أنها تمكنت من "حماس"أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة :  غزة

كشف شبكات تجسس تستخدم مواقع على شبكة اإلنترنت وتستغل حاجة المواطنين تحت الحصار وتعمل 
  .لتجنيد عمالء لالحتالل في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تقوم بحملة توعية كبيرة للسكان لمواجهة ذلك

السقوط في فخ التعاون مع اسرائيل جراء "وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين من 
وقال في ". غيرهااالستخدام السيئ للمواقع االجتماعية على الشبكة العنكبوتية مثل فيس بوك وتويتر و

هناك استغالالً من المخابرات اإلسرائيلية لهذه المواقع لجمع المعلومات عن المواطنين "تصريح أمس إن 
  ".وابتزازهم إلسقاطهم في العمالة

لألسف يقوم كثير من المواطنين بكتابة كل ما يخصه على هذه المواقع التي تجمع كل الدوائر : "وأضاف
  ".يبة من األصدقاء واألقارب وتعطي معلومات مجانية لالحتالل الصهيونيالضيقة والصغيرة والقر

توافرت لدى األجهزة األمنية التي تتابع التخابر مع االحتالل ومن بعض العمالء الذين تم "وأشار إلى أنه 
ضبطهم، معلومات تؤكد أن هناك وسائل الستخدام هذه الطرق من االحتالل الصهيوني، أو التواصل من 

ونصح الفلسطينيين ". ومن هذا المدخل يتم إسقاط المواطنين... ق االنترنت، أو انتحال شخصيات طري
  .بالحذر لدى استخدامهم االنترنت

  13/4/2010الحياة، 
  

  فياض يطالب بإلغاء القرار اإلسرائيلي بطرد الفلسطينيين من الضفة .3
ها تعمل مع جميع األطراف الدولية لضمان قالت السلطة الوطنية الفلسطينية ان:  يوسف الشايب-رام اهللا 

  .إلغاء قرار إسرائيل بطرد عشرات اآلالف من الفلسطينيين من الضفة الغربية
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أمس ان االتصاالت تستهدف إلغاء القرار العسكري 

ات آالف المواطنين من مناطق لمنع تنفيذه في ترحيل عشر" منع التسلل" المسمى 1650اإلسرائيلي رقم 
  .سكنهم إلى مناطق أخرى داخل األرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها

واعتبر أن القرار يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آالف العائالت المقدسية التي لم تمنحها سلطات االحتالل 
الضفة الغربية حقها المشروع لإلقامة في القدس الشرقية، ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق 

وعزلهم عنها، فضال عن مخاطر ترحيل اآلالف من أبناء قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية 
  .ويعملون فيها

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن قرار االحتالل يتناقض مع االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير 
محتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة األرض الفلسطينية ال

بصالحيات السلطة الفلسطينية بموجب تلك االتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل 
السكاني، بل ويلغي هذه الصالحيات من خالل اعتبار مجموعات واسعة منهم متسللين في بلدهم، بما في 

  .هاذلك فئات من المسجلين رسمياً لدي
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية، وخصوصا الواليات المتحدة، 
إلى التنبه لمخاطر هذه االنتهاكات واإلجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية 

  .واألخالقية، واتخاذ موقف حازم من القرار اإلسرائيلي
  13/4/2010 الغد، األردن،
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   من تنفيذ قرارها بترحيل آالف الفلسطينيين عن الضفة"إسرائيل"اتصاالت فلسطينية لمنع  .4
 مصادر فلسطينية االثنين بأن السلطة الفلسطينية تجـري اتـصاالت مـع              أكدت : وليد عوض  -رام اهللا   

لضفة الغربيـة بحجـة      من تنفيذ مخططها لترحيل آالف الفلسطينيين من ا        إسرائيلاالطراف الدولية لمنع    
  .انهم من المتسللين وال يحملون اذنا من القائد العسكري االسرائيلي او من ينوب عنه لالقامة بالضفة

واكد ابراهيم خريشة المندوب الفلسطيني باالمم المتحدة بجنيف االثنين انه وجه العديـد مـن الرسـائل                 
  .لالطراف الدولية يحذر فيها من خطورة القرار االسرائيلي

واوضح خريشة بانه وجه رسالة لمجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة في جنيف اضـافة لرسـائل                 
للمفوضية االوروبية والدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف لحقوق االنسان يشرح لهـا خطـورة االجـراء                

  .االسرائيلي
ظمة التحرير الفلـسطينية    ومن جهته بعث الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في من           

رسائل عاجلة الى المبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشل والمبعـوث االوروبـي مـارك اوت                
وممثل السكرتير العام لالمم المتحدة روبرت سيري، والمبعـوث الروسـي لعمليـة الـسالم الكـسندر                 

التينية وافريقيا وآسـيا وكنـدا      سلطانوف، ولسفراء وقناصل وممثلي دول االتحاد االوروبي، وامريكا ال        
واستراليا ونيوزيلندا، اضافة الى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير يطالبهم بالتدخل الفوري اللغاء              
القرارات االسرائيلية العنصرية الهادفة إلبعاد عشرات اآلالف من ابناء الشعب الفلسطيني في اكبر عملية              

  .م1967تطهير عرقي منذ عام 
لب عريقات من االدارة االمريكية واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحدة وباقي اعضاء المجتمع             وط

الدولي، االنتصار للقانون الدولي، وتحريم شريعة الغاب، اذ ان ما تقوم به الحكومـة االسـرائيلية مـن                  
، واالعتقـاالت   ممارسات تشمل االستيطان والجدران والتطهير العرقـي، واالمـالءات، واالغتيـاالت          

  .واالقتحامات، يستند فقط الى غطرسة القوة وشريعة الغاب
  13/4/2010القدس العربي، 

  
  الفلسطينيين من الضفة الغربيةآالف منظمة التحرير تدين القرار اإلسرائيلي طرد  .5

د دانت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية قرار االحتالل اإلسرائيلي طر:  أحمد رمضان-رام اهللا 
آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية ذلك بأنه مظهر جديد من مظاهر العنصرية واالحتالل، وجزء من 
حملة التهجير القسري التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على مدار احتاللها لألرض 

  .الدولية احترام القوانين إلى إسرائيلالفلسطينية، فيما أبدت فرنسا تبرمها من القرار ودعت 
بصورة مفضوحة إلى نسف التواصل الجغرافي والديموغرافي للشعب "واعتبرت ان القرار يهدف 

الفلسطيني في إطار عودة األوهام اإلسرائيلية حول إمكانية خلق جزر فلسطينية معزولة تنهي بصورة 
هذا القرار "ضها وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رف". واقعية الدولة الفلسطينية المستقلة

  ".حق الفلسطيني اإلقامة في أي مكان من وطنه، والذي كفلته القوانين الدولية"، مؤكدة "العنصري
في ظل هذا العدوان اإلسرائيلي المتصاعد واإلجراءات العنصرية التي تستهدف الوجود : "وقالت

 األشقاء في العالمين العربي الفلسطيني على هذه األرض، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تطالب
واإلسالمي والمجتمع الدولي، وفي مقدمه الواليات المتحدة األميركية واللجنة الرباعية الدولية، إلى 
التحرك الفوري والجاد للتصدي للقرار اإلسرائيلي األخير وكافة اإلجراءات العنصرية الخطيرة التي 

  ".تتهدد األمن واالستقرار في المنطقة برمتها
  13/4/2010المستقبل، 
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  وينتقد سيادة المحسوبية" خطوات مهمة"يشيد بـبالسلطة ديوان الرقابة  .6
أكد ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السلطة الفلسطينية أن أجهزة السلطة :  محمد يونس-رام اهللا 

ية في التوظيف في تسهيل مهمة الرقابة، لكنه انتقد سيادة المحسوب" خطوات مهمة"ومؤسساتها خطت 
 في المئة من السيارات الحكومية 60والترقية، واالستعمال الشخصي للسيارات العامة، كاشفاً وجود نحو 

  ".عهد شخصية"في 
وقال رئيس الديوان الدكتور محمود أبو الرب في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا أمس لمناسبة صدور 

 اإلدارية والمالية كانت قريبة من الصفر في بعض مقومات الرقابة"التقرير السنوي للديوان، إن 
بعض "وأشار إلى أن ". المؤسسات قبل سنوات، لكنها تطورت الى درجات كبيرة في السنوات األخيرة

  ". عوامل الرقابة وصلت في بعض المؤسسات إلى درجة ممتاز
، مشيراً إلى أن "يةما زالت تعاني من خلل واضح في سياسات التوظيف والترق"لكنه أكد أن السلطة 

  ". المحسوبية ما زالت المحرك الرئيس في التعيينات والترقيات، خصوصاً في الوظائف العليا في السلطة"
 في المئة فقط من السيارات الحكومية متوافر من أجل الحركة، والباقي في 40 إلى 35نحو "وكشف أن 
رات الحكومية عبر حصر االستخدام الشخصي ، مطالباً بإعادة تحديد استخدام اسطول السيا"عهد شخصية

ومن يتطلب عمله اليومي توفير سيارة، وإحالة باقي "في الوزراء ووكالء الوزارات ومديري العموم 
توزيع كوبانات الوقود على مستخدمي السيارات العامة يتم "وأشار إلى أن ". السيارات إلى خدمة العمل

  .لى ضبطه، داعياً إ"بصورة فيها كثير من الفوضى
نقل جميع "واقترح الديوان في تقريره السنوي حالً لمشكلة تضخم الجهاز الوظيفي في السلطة يقوم على 

الموظفين الزائدين على الحاجة إلى دورة تدريبية لمدة عام، يصار بعدها إلى امتحانهم وتوزيع الناجحين 
  ".لمخفقين مع الحفاظ على حقوقهم كاملةمنهم على الوظائف التي يستيطعون القيام بها، وإنهاء خدمات ا

تصمم مشاريعها على نحو يعود بالنفع عليها ) للسلطة(بعض الدول المانحة "وأشار رئيس الديوان إلى أن 
استفادة األراضي الفلسطينية من بعض المشاريع تراوح "، مشيراً إلى أن "أكثر مما هو على الفلسطينيين

مشروع "وضرب مثالً بـ ". عود الباقي إلى الدولة المانحة نفسها في المئة فقط، فيما ي40 و30بين 
تقدمت به إحدى الدول إلى بلدية أريحا بقيمة سبعة ماليين دوالر، وتبين أن استفادة البلدية منه كانت 
محدودة بنحو مليون دوالر فقط، فيما عاد باقي المبلغ إلى الدولة المانحة على شكل أجور خبراء 

فرض أجندتها على المانحين بحيث تضمن استفادتها "ودعا السلطة إلى ". رياتومستشارين ومشت
  ".القصوى من المنح

االنطباع السائد هو ... هناك فارقاً بين االنطباع السائد والحقيقية"وعن الفساد المالي في السلطة، قال إن 
ابة المالية تطورت في شكل الرق"، مشيراً إلى أن "أن نسبة الفساد مرتفعة، لكن الحقيقية هي غير ذلك

هناك مخالفات مالية وإدارية في السلطة، شأنها في "وأوضح أن ". كبير في أجهزة السلطة ومؤسساتها
  ".ذلك شأن أية سلطة أو حكومة أخرى، لكن حاالت الفساد تتم إحالتها على القضاء

 للبنك الدولي إلى أن النظام وأشار تقرير حديث. وتشيد المؤسسات الدولية بتطور األداء المالي للسلطة
المالي الفلسطيني يعد اليوم واحداً من أفضل النظم المالية في المنطقة، ويماثل نظماً مالية في دول 

وتظهر التقارير الشهرية لوزارة المال الفلسطينية المنشورة على اإلنترنت جميع إيرادات السلطة . متقدمة
  .والمساعدات التي تصلها وأوجه صرفها

  13/4/2010حياة، ال
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  الفساد ال يموت بالتقادم وسنتابع الملفات القديمة والجديدة: النتشة .7
ـ         : ابراهيم أبو كامش  -رام اهللا    ، "الحياة الجديـدة  " كشف رئيس هيئة الكسب غير المشروع رفيق النتشة ل

ـ        "التي شكلت بمرسوم رئاسي   "عن بدء نشاط الهيئة      ل القطاعـات   ، في مالحقة الفساد بكل أنواعه وفي ك
  .وعند الجميع أفراد ومؤسسات بدون استثناء

ـ      أنه سيعلن عن تشكيل الهيئة ومهماتهـا خـالل مـؤتمر           " الحياة الجديدة "وأكد النتشة في مقابلة خاصة ل
: حينما وقـع المرسـوم      " أبو مازن "صحفي ربما يعقد اليوم أو غدا، مستذكرا قول الرئيس محمود عباس          

، مؤكدا أنه ال    "ابدأوا بي وصوال الى أصغر مواطن     ... ي شكوى أو شبهة فساد    ابدأوا بي ان كان هناك عل     
يوجد أحد فوق القانون وستستقبل الهيئة جميع الشكاوى من جميع المواطنين علـى اخـتالف مراكـزهم            
االجتماعية أو الرسمية في السلطة الوطنية، أو غير ذلك، على أن تكون الوثائق التي يقدمونها موضوعية                

  . كرامة الناس، الن الناس ليسوا لعبة عند غيرهم، ليتهموا من شاءوا ويمسوا كرامتهموتحفظ
وحث النتشة كل من لديه وثائق مؤكدة حول الفساد تقديمها، ومن لديه مثل هذه الوثائق وعن حسن نية لن                  

سـنوقع عليـه    اذا تبين لدينا أن هناك سوء نية باتهام الناس          :" نسمح الحد ان يؤذيه وسنحميه، لكنه قال      
  ".العقوبة، الن هذا فساد أيضا

  13/4/2010الحياة الجديدة، 
  

   في غزة تعاني أزمة إدخال األموال بسبب الحصار المفروض عليهاةالحكوم: جمال نصار .8
أكد جمال نصار النائب عن حماس ومقرر اللجنة االقتـصادية فـي المجلـس               :رويترز -ا ف ب  -غزة

 أن حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة تواجه أزمـة فـي إدخـال               التشريعي الفلسطيني أمس االثنين   
  .أموال إلى قطاع غزة بسبب الحصار الخانق المفروض عليه

زيادة الحـصار مـن قبـل       "وأعرب النائب نصار عن أمله في التغلب على األزمة التي سببها كما قال،            
 التهريب عبـر األنفـاق، وامتنـاع        الحكومة المصرية وبناء مصر لجدار على حدودها مع القطاع لمنع         

، "الشركات الربحية الكبري في قطاع غزة عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليها دفعهـا للحكومـة               
عدم استجابة البنوك الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل ألوامر البنك المركزي األميركـي              "إضافة إلى   

جميع البنوك المتواجدة في غـزة ال       " ا إلى أن  ، مشير "لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة       
  ".تستطيع تخطي المطلب األميركي في تحويل األموال

 بالمائة  10 بالمائة من موازنة الحكومة في غزة تأتي من الخارج كمساعدات و           90"وأشار نصار إلى أن     
رة أصعب ما فرضه الحصار على غـزة عـدم قـد          )..غزة(من تحصيل الضرائب والرسوم من الداخل       

  ".الحكومة على تحقيق سيولة نقدية
جمع الضرائب من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر في قطاع غـزة، إال أن             ) حماس(وقد بدأت حركة    

المتحدث باسم حكومة حماس نفى أن تكون الحكومة تمر بأي متاعب مالية، وقال إن حماس                طاهر النونو 
بل تفرض ضرائب فقط على من يمارسون نشاطا        لم تفرض أي ضرائب جديدة لم تكن موجودة من قبل           

  .تجاريا ناجحا
  13/4/2010الشرق، قطر، 

  
  القضية الفلسطينية ال يمكن أن تحل إال من خالل المقاومة: القدومي .9

أكد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي أن المفاوضـات بـين                :دمشق
ب أن يرعاها وسيط نزيه، مضيفا أن القضية الفلسطينية ال يمكن أن تحـل              الفلسطينيين واإلسرائيليين يج  

جاء ذلك خالل تصريح صحفي للقدومي أعقب المباحثات التـي أجراهـا أمـس               .إال من خالل المقاومة   
  .االثنين مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع
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يـة توحيـد الموقـف والرؤيـة        وشملت مباحثات الجانبين آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وأهم        
الفلسطينية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وسياساته االستيطانية التوسـعية واإلجـراءات اإلسـرائيلية             
الرامية إلى تهجير اآلالف من الشعب الفلسطيني وتنفيذ سياسـات التهويـد وتغييـر المعـالم الـسكانية                  

  .والجغرافية وبخاصة في مدينة القدس المحتلة
  13/4/2010 قطر، الشرق،

  
  لقدس عاصمة لهااج يترو "إسرائيل"السلطة تطالب الجامعة العربية بالتحرك لدى الصين لمنع  .10

أن السلطة الفلسطينية طالبت جامعة الدول العربية بالتحرك " الخليج"كشفت مصادر مطلعة ل  :القاهرة
صور في جناحها بمعرض من االدعاء بأن القدس عاصمتها ومن عرض " إسرائيل"لدى الصين لتمنع 

وأوضحت المصادر، . اكسبو شنغهاي الدولي في الصين تزعم أن المقدسات العربية الفلسطينية صهيونية
وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية المؤقتة رياض المالكي أرسل "التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن 

في معرض اكسبو شنغهاي الذي يبدأ " اإلسرائيلي"للجامعة مذكرة تتضمن صورا ستكون ضمن الجناح 
مطلع الشهر المقبل، لمقدسات إسالمية ومسيحية مثل قبة الصخرة وكنيسة القيامة وعليها كتابات عبرية 

  ".المجد لنا لألبد"منها شعارات مكتوبة باللغة العبرية تقول 
  13/4/2010الخليج، 

  
   يدعو المقاومة بالتمسك بشروطها إلطالق سراح األسرىبحر .11

طالب الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني فـصائل المقاومـة               : ةغز
مبيناً بـأن االحـتالل     .. الفلسطينية بأن تظل الجبهة القوية المدافعة عن األسرى وعن الشعب الفلسطيني          

وحمل بحر  . ليطسيخضع لشروط المقاومة فيما يتعلق بصفقة األسرى مقابل الجندي االسرائيلي جلعاد شا           
خالل وقفة تضامنية مع األسرى اليوم االحتالل االسرائيلي المسئولية الكاملة عما يفعله من إجرام ومـن                

 ألف مواطن فلسطيني من     70وحذر بحر من مؤامرة االحتالل الجديدة الهادفة لتهجير         . ظلم ضد األسرى  
  . بة جديدة للشعب الفلسطينيمؤكداً أنه يمثل نك.. سكان الضفة الغربية المحتلة لقطاع غزة

  13/4/2010الوطن قطر 
  

  تطالب مصر بفتح معبر رفحالحكومة في غزة  .12
وذكـرت   .طالبت حكومة غزة امس مصر باعادة فتح معبر رفح البري المغلق امام سكان القطاع             : غزة

ول الـى   هيئة المعابر في حكومة غزة في بيان لها ان المعبر فتح قبل اربعين يومـا، وتحديـدا فـي اال                   
واشارت الهيئة الى ان المعبر لـم يفـتح          .الماضي، لمدة اربعة ايام فقط    ) مارس(الخامس من شهر آذار     

طوال هذه المدة، باستثناء فتح المعبر لمدة يومين اسبوعيا في اتجاه واحد وليس في كال االتجاهين وهـي                  
  .ايام االربعاء والخميس لعودة المرضى والعالقين من مصر لغزة

ت الى ان آالف الفلسطينيين المسجلين للسفر من مرضى واصحاب اقامات وطـالب وغيـرهم ال                واشار
  .زالوا ينتظرون اعادة افتتاحه بفارغ الصبر

وتغلق مصر معبر   . 'لكي يتم التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر       'وطالبت الهيئة بفتح المعبر     
، ولم تعـد فتحـه اال       2007من العام   ) يونيو(ن  رفح منذ سيطرة حماس على غزة منتصف شهر حزيرا        

أليام على فترات متباعدة، ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غـزة المحاصـرين مـن قبـل                   
 .إسرائيل

  13/4/2010القدس العربي، 
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  حماس حول صواريخ المقاومة إستراتجية ..وزارة التخطيط بغزةلتقرير  .13
ة المتبعة في قطاع غزة، حول إطالق الصواريخ المحلية على دافع تقرير حكومي عن اإلستراتيجي

، لتفويت الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي لشن عدوان جديد 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  . على قطاع غزة

وبين التقرير أن وقف إطالق الصواريخ في المرحلة الراهنة مصلحة وطنية ومطلب شعبي وضرورة 
  . رية واقتصادية واجتماعية ونفسيةأخالقية وعسك
  السبق األول 

الصواريخ الفلسطينية في "وجاء في تقرير أعدته وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة، بعنوان 
، أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس كان لها شرف "الوقت الراهن حاجة وطنية أم ضرورة حزبية

، وذلك حسب 1948صنع على األراضي الفلسطينية المحتلة عام السبق في إطالق أول صاروخ محلي ال
  . 2001-10-26ما جاء في بيان جناحها العسكري كتائب القسام بتاريخ 

 وحتى يومنا هذا، أطلقت 2006وأوضحت الوزارة في تقريرها أن حركة حماس ومنذ توليها الحكم عام 
رحى من المستوطنين، وأدت إلى أسر لوحدها مئات الصواريخ، والتي أوقعت عشرات القتلى والج

يدحض رواية المتربصين بالمشروع اإلسالمي "الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األمر الذي من شأنه أن 
  ". بأن حماس أوقفت مقاومتها

حركة المقاومة اإلسالمية حماس كان لها شرف السبق في إطالق أول صاروخ محلي الصنع على 
، وذلك حسب ما جاء في بيان جناحها العسكري كتائب القسام 1948لة عام األراضي الفلسطينية المحت

   2001-10-26بتاريخ 
ونوه إلي محاولة حماس تحقيق ما وعدت به ناخبيها وشعبها وتنفيذ برنامجها االقتصادي واالجتماعي 

  . حركةوالسياسي والمزج بين المقاومة والحكم، ولكن العقبات وضعت أمام الحكومة التي شكلتها ال
ويتضمن التقرير المقارنة بين منهاجي حركة فتح وحماس، وتطرق إلى المحددات الفلسطينية واإلقليمية 

  . والدولية التي تتداخل في صناعة القرار الفلسطيني
  خيارات ديناميكية 

ة إلى وأشار التقرير إلي المحددات اإلقليمية والدولية التي تسود المنطقة العربية واإلسالمية باإلضاف
خيارات الحركة في المرحلة الراهنة وأنها تمتلك خيارات ديناميكية، تتمثل في تثنيت الحكم على األرض، 
ودعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل واستنهاض األمة العربية واإلسالمية واختراق المنظومات 

  . المغلقة لألنظمة عربياً ودولياً وقيادة عملية الممانعة والمقاومة
وأكد أن الرؤية ما بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة، اختلفت ألنها وجدت نفسها أمام تحديات جسام 
سواء كان ذلك على المستوى الفلسطيني أو اإلقليمي أو الدولي، ما دفعها إلى العمل على تحقيق توافق 

  . 1948فصائلي وطني لوقف إطالق الصواريخ على جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  " فتح"موقف 

ومن جانب أخر، تضمن التقرير موقف حركة فتح من الصواريخ، حيث أوضح أن الحركة حسمت أمرها 
من المقاومة المسلحة، وتبنت منهج المفاوضات كخيار إستراتيجي، وألغت بعض بنود الميثاق الوطني 

  .  كما جاء في التقرير-الفلسطيني، وعدلت أخرى
ت ديناميكية، تتمثل في تثنيت الحكم على األرض، ودعم صمود الشعب حركة حماس تمتلك خيارا

  الفلسطيني بكل الوسائل واستنهاض األمة العربية واإلسالمية واختراق المنظومات المغلقة 
  وفق التقرير الحكومي
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ن ولفتت الوزارة إلى أنه وبعد اتفاق أوسلو ذابت الحركة في المؤسساتية السياسية الفلسطينية، وغاب م
وعيها الفكر المقاوم، وغلبت عليها الذاتية والشخصانية وتبادل المصالح والنفوذ، كونها تسيطر على 

  . النظام السياسي الفلسطيني
وأشار إلي محددات المقاومة الفلسطينية بالنسبة لحركة فتح وأن االمتيازات التي حصلت عليها قيادات 

عندهم، مشيراً إلى أن فتح وسلطتها مرتبطة بالتزامات ونخب حركة فتح، أفرغت الوعي الذاتي المقاوم 
  . ، تتطلب منها أن تكون شرطي حدود لها)إسرائيل(أمنية مع 

  نتائج مهمة 
لذر "وخلص التقرير إلى أن الفكر السائد عند حركة فتح هو فكر التسوية فقط، وخيار المقاومة الشعبية هو

تعمل ضمن إستراتيجية وتوافق وطني يعطي األولوية وأن حماس وفصائل المقاومة " الرماد في العيون
  . في المرحلة الراهنة إلى إعادة بناء القدرات العسكرية والبشرية

وبين أن حكم حماس هو أحد أشكال المقاومة السياسية لمشاريع التفريط والتسوية في المنطقة وأن حركة 
ة يقوم بها مأجورون أو مضللون حماس فصيل مركزي وأساسي ومن تتحمل أعباء أي مراهقة سياسي

وأن كبرى حركات المقاومة الفلسطينية حالياً هي حركة حماس، والمزاودة عليها في هذا التوقيت بالذات 
  . ال تخدم المصلحة الوطنية

ونوه التقرير إلي الدور الهام للحكومة الفلسطينية في غزة والذي يعمل على تخفيف األعباء على 
ين وفرض األمن والتخفيف من تداعيات الحرب والحصار ، كاشفاً أن هناك حرباً المواطنين الفلسطيني

  . إعالمية تشن ضد حركة حماس والحكومة معا
حركة فتح حسمت أمرها من المقاومة المسلحة، وتبنت منهج المفاوضات كخيار إستراتيجي، وألغت 

قية أوسلو في المؤسساتية السياسية بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، وعدلت أخرى وذابت عقب اتفا
  الفلسطينية، وغاب من وعيها الفكر المقاوم 

  تقرير وزارة التخطيط
وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة العالقة مع الجماهير كي ال تفقد الحركة شعبيتها في غمرة وجودها في 

موعات التي ال سلطة مشوهة محكومة بالحصار ، وأن على حركة حماس أن تحاول إحتواء تلك المج
  . تقـر بأن المقاومة ينبغي أن تدار وفق آلية سليمة وبرعاية جهة مؤتمنة عليها

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات منها اجتماع عاجل لقوى المقاومة الفلسطينية، ودراسة الوقائع 
انة وأي خروج عن اإلجماع الوطني هو خي. والمعطيات السياسية والخروج بموقف جماعي واضح

  . وطنية و يجب أن تقوم الحكومة بمسئولياتها في هذا اإلطار
وأوصي التقرير أيضاً بالمحافظة على خطاب براغماتي أمام المجتمع الدولي، مع تعزيز ثقافة سياسية 

  . داخل المجتمع الفلسطيني لفهم طبيعة المرحلة في الوقت الراهن
ظ على إنجازاتها واالستمرار في الثبات على كما أوصي بضرورة تماسك الحركة بأمرين هما الحفا

  .مواقفها مع توسيع أساليب المقاومة ليس باستخدام السالح وحده بل توسيع االعتماد على السياسة
  12/4/2010فلسطين اون الين،

  
   عن مقترحات جديدة للمصالحةوأنباء.. في دمشق يلتقي قيادة حماس عمرو موسى .14

 العام لجامعـة    األمين ، أن دمشق كامل صقر  نقال عن مراسلها من      13/4/2010القدس العربي،   نشرت  
الدول العربية عمرو موسى التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في مكتبه بدمـشق                

 مرزوق والقياديين في الحركة محمد نصر وعزت الرشق وسامي خاطر           أبوبحضور نائب مشعل موسى     
لساعة والنصف الوضع الفلسطيني والمـصالحة الفلـسطينية وانتهاكـات          وتناول اللقاء الذي دام قرابة ا     

  . المستمرة تجاه الشعب الفلسطينيإسرائيل
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ـ      انه جرى خالل اللقـاء اسـتعراض قـضية المـصالحة            "القدس العربي "وقال القيادي عزت الرشق ل
 عمر  أن الرشق   وأكدية،  الفلسطينية من جانب حماس والجهود العربية التي بذلت لتحقيقها قبل القمة العرب           

 لموسـى   أكدت قيادة حماس    أن وأضافساط لجهود حماس الرامية لتحقيق المصالحة،       بموسى استمع بان  
 األفكـار تم خـالل طـرح بعـض        ' انه   إلى وقت ممكن الفتا     بأسرع معنية تماما بانجاز المصالحة      أنها

  .عة وفحوى تلك المقترحات يكشف عن طبيأندون ' والمقترحات من قبل الطرفين النجاز المصالحة
 الخـالف  مـأزق  عربي للدور المصري في عملية المصالحة للخروج مـن          بإسنادطالبنا  ": وتابع الرشق 
 وأنها حركته كانت والزالت تريد انجاز المصالحة الفلسطينية         أن القيادي في حماس     وأردف،  "الفلسطيني

 على محمـود    إسرائيلي أمريكيا سماه بفيتو     م إلىبذلت كل الجهود لذلك، وقال ان تعثر المصالحة يعود          
 فـي   أكـد عباس الذي رضخ لهذا الفيتو ولم يتجاوب مع مساعي المصالحة حسب تعبير الرشق الـذي                

 بقطـع   أمريكيـا  المساعي العربية لتحقيق المصالحة لم تثمر قبل قمة سرت وان هناك تهديدا              أنالمقابل  
  .اإلسرائيلية األمريكيةلى المصالحة بعيدا هن الشروط  عأقدمت هي إذاالمساعدات المالية عن السلطة 

لـم  ':  كانت حماس قد تحدثت مع موسى بخصوص سحب مبادرة السالم، قال الرشق            إذاوعند سؤاله ما    
 أكـدنا  لقد   وأضاف،  ' طوتها ولم تكترث لها    إسرائيلنتوقف عن جزئية المبادرة العربية خالل اللقاء الن         

 طريق مسدود وندعو لتقييم عربي لمجمل عملية الـسالم وطـرح            إلىل   خيار المفاوضات وص   أنسابقا  
 آالف الـساعي لطـرد      األخيـر  اإلسـرائيلي  انه جرت مناقشة القرار      إلىخيارات بديلة، ولفت الرشق     

 هذا القرار تأكيد جديد على عدوانية االحتالل وصـفعة          أنوقال الرشق   . الفلسطينيين من الضفة الغربية   
طة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجـرم حـسب             جديدة على وجه السل   

 حماس طالبت بممارسة الضغوط على المجتمـع الـدولي لوضـع حـد لالسـتهتار                أنتعبيره موضحا   
  .اإلسرائيلي
 قالـت   فلسطينية   حميدي أن مصادر   ابراهيم نقال عن مراسلها من دمشق       13/4/2010الحياة،  وجاء في   

 70ان اللقاء تناول الوضع العربي العام وضرورة التحرك العاجل لوقف خطة اسرائيل طرد              " حياةال"لـ  
وزادت ان  ". االنقسام الفلسطيني الذي يزيد الوضع العربي ضـعفاً       "الف فلسطيني من الضفة، اضافة الى       

   ".ات حماسايجاد مخارج وحلول لتوقيع المصالحة والموافقة على مالحظ"اللقاء تضمن التأكيد على 
ازاء انجاز المصالحة الفلـسطينية،     " جديداً"وكان االمين العام قال في تصريحات قبل اللقاء انه لم يحمل            

ايضاً يجب ان يكون لديه     ) مشعل(ليس من المفروض فقط ان احمل انا ما هو جديد، لكنه هو             : "موضحاً
افه، بما فيها حماس وفتح، اضر بنفـسه  جديد، والجانب الفلسطيني يجب ان يكون لديه جديد ألنه بكل أطي     

  ". بهذا النزاع والصراع، وهو مسؤول بالدرجة نفسها
مواجهـة االجـراءات    "واشار موسى الى انه اجرى اتصاالت مع مسؤولين عرب للبحث فـي كيفيـة               

 االسرائيلية التي ال يمكن ان تحدث اال في اطار قرار اسرائيلي استراتيجي بأنه ال سالم مع العـرب وال                  
كـل االمـور    : "وسئل عن احتمال سحب مبادرة السالم العربية، فأجـاب        ". دولة فلسطينية وال انسحاب   

ليس في كل خطوة نتكلم عن سحب المبادر العربية، فهناك مواقف استراتيجية أساسية يجب ان               . مطروح
ـ         رى يمكـن ان  تتخذ قرارات في شأنها على مستويات عالية وفي الوقت المناسب تماماً، وهناك امور اخ

  ".نتكلم بها وخطوات يمكن ان نتخذها
  

  للمقاومة ضد قوة إسرائيلية " كمينا"تستنكر إحباط الحكومة في غزة " سرايا القدس" .15
الذراع  " نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد أن سرايا القدس13/4/2010الغد، األردن، ذكرت 

ق باسمها أبو احمد أن األجهزة األمنية التابعة بلسان الناطأعلنت " العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي
أعدته مجموعة مشتركة من ناشطي السرايا، وكتائب " كمينا"للحكومة المقالة في غزة، أحبطت أمس 
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لقوة إسرائيلية خاصة تم رصدها أثناء محاولتها " احد األذرع العسكرية التابعة لحركة فتح"األقصى 
  .التوغل في شمال قطاع غزة

المجاهدين تفاجأوا بحضور قوة كبيرة من عناصر األمن الداخلي التابعة للحكومة المقالة، " إنوقال 
، مبينا أن األجهزة األمنية طالبت أفراد "وقاموا باحتجاز أفراد المجموعة ألكثر من أربع ساعات متواصلة

تهدئة غير معلنة المجموعة بالتوقيع على تعهد بعدم القيام بأي عمل مقاوم ضد االحتالل، بحجة وجود 
  .وأوضح أن الناشطين رفضوا التوقيع على التعهد. وانه يجب احترامها

واستنكر أبو احمد إقدام قوة من جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة على اعتقال أفراد المجموعة 
لتي تقوم يومياً أجهزة  من أربع ساعات في أحد المقرات األمنية اأكثرالمشتركة، الفتا إلى انه تم اعتقالهم 

أمن الحكومة المقالة بإخالئها خوفاً من تعرضها لعمليات قصف، مما يشكل خطراً على حياة الذين يتم 
  ".تركهم داخل المقرات فيما تتخذ عناصر األمن أماكن آمنة

وكأن التعامل مع المجاهدين لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يتم احترامهم بالشكل الالئق، "واعتبر أن 
 احمد وجود أبوونفى ". المجاهد أصبح سجينا جنائيا، يتم الزج به في السجون من دون رقيب أو حسيب

  ". غير معلنة مع االحتاللأوتهدئة معلنة "هدنة أو 
صادر فلسطينية م نقال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، أن 13/4/2010الشرق األوسط، وأوردت 
 في دمشق، إذ لوحظ )الجهاد وحماس ( إن التوتر طال قيادات الحركتين"طالشرق األوس"لـقالت مطلعة 

وحسب  .غياب قيادة حركة الجهاد اإلسالمي عن آخر اجتماعين عقدتهما الفصائل الفلسطينية بدمشق
رمضان شلح، ونائبه زياد نخالة، لم يحضرا االجتماعات التي . المصادر فإن األمين العام للحركة د

   .د عملية خان يونسعقدت مباشرة بع
 إن هذه ليست المرة "الجهاد"وكان شلح نفسه عبر عن استغرابه لتبني حماس لعملية خان يونس، وتقول 

 .األولى التي تعمد فيها حماس إلى تبني عملياتها
  

    في غزةقيادات حماسمع االنقسام يبحث زايدة  عضو المجلس الثوري لفتح أبو .16
 عضو المجلس الثـوري     ، أن غزة سمر خالد  نقال عن مراسلتها من      13/4/2010الرأي، األردن،   نشرت  

 إنه سينقل نتائج لقائه مع قيادات من حركة حماس في قطاع غـزة إلـى                أكدلحركة فتح سفيان أبو زايدة      
  .القائد العام لفتح الرئيس محمود عباس وقيادة الحركة

النائب عن حركة حماس إسماعيل األشـقر       أن لقاءه بوزير الداخلية بغزة فتحي حماد، و       ": وقال أبو زايدة  
جاء برغبة مشتركة من الجانبين، وعقد بمنزل الوزير حماد في مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلـى                 

  .أنه تم خالله استعراض للمواقف وطرح وجهات نظر
اصـل التـي ال   وأضاف أنه تم خالل اللقاء مناقشة قضايا عدة تهم الحركتين من بينها حالة االنقسام المتو 

  ."تزال تعصف بالفلسطينيين، إضافة إلى مسألة التحريض المتبادل في وسائل اإلعالم
وبين أبو زايدة أن النقاش بحث إمكانية تغيير لهجة الخطاب اإلعالمي التحريضية المستخدمة مـن قبـل                 

 . الغربيـة إعالم الحركتين، كما ناقش أوضاع حركة فتح بغزة، وتلك الخاصة بحركة حماس في الـضفة    
ورأى أن اللقاء خطوة مهمة ليست األولى من نوعها نحو تهيئة األجـواء والوصـول إلـى المـصالحة                   

الشعب الفلسطيني يريد أن يسمع لغة مختلفـة        "وتابع   .الفلسطينية، مؤكدا أنه سيهيئ األجواء لما هو قادم       
  ."تساهم في أجواء من التفاهم، والتعامل بأخالقية مع بعضنا

 "القدس العربـي  "لـ  نقال عن مراسلها من غزة أن أبو زايدة قال           13/4/2010لقدس العربي،   اوأضافت  
 يـساهم فـي     أن الشخصيات المؤثرة في حركة حماس، وانه يمكن         أكثر فتحي حماد يعد من      أنانه يعتقد   

 أي يكـون هنـاك      أن، ونفـى    " ايجابية أجواء" االجتماع ساهم في خلق      أن زايدة   أبو  وأكد .حل الخالف 
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تحفظات عند حركة فتح لعقد اجتماعات مع مسؤولي حركة حماس بهدف دفع جهود المـصالحة التـي                 
  .تقودها مصر

  
   يبحث تجميد الحسيني"لثوريا"ـ واجتماع ل"مركزية فتح" ردينة عضوا في أبوتعيين  .17

ـ            "القدس العربي "علمت  : وليد عوض  -رام اهللا    ي  االثنين بأن اللجنة المركزية لحركـة فـتح قـررت ف
 ردينـة   أبواجتماعها الذي عقدته الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين نبيل              

  .الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية عضوا في اللجنة
 ردينة عضوا في اللجنة المركزية سـيطرح علـى   أبو بأن قرار المركزية تعيين "القدس العربي"وعلمت  

  . الشهر الجاري للمصادقة عليه23ل اجتماعه القادم في المجلس الثوري للحركة خال
 بأن المجلس الثوري سيبحث تجميد عضوية الحسيني مدير مكتب عباس الـذي             "القدس العربي "وعلمت  

ـ     ، وأوضحت  الماضية األسابيعكان مثار فضيحة خالل       "لقدس العربـي  ا" مصادر فلسطينية مطلعة جدا ل
 إال اللجنة المركزية لبحثهـا  أعمالالحسيني كانت مدرجة على جدول بان نتائج لجنة التحقيق في فضيحة      

  . القضية برمتها للمجلس الثوري في اجتماعه القادمبإحالة اللجنة لم تفتح الملف مكتفية أن
 المصادر بان الرئيس الفلسطيني لم يطلب من اللجنة المركزية حجب الثقة عن عضو اللجنة اللواء                وأكدت

 األمنيـة  األكاديميـة حسب المصادر فإن عباس اكتفى بتنحية الطيراوي عن رئاسة          و .توفيق الطيراوي 
 مهمته كمستشار امني له برتبة وزير وفق توصية لجنة التحقيق التـي حملتـه               وإنهاءالفلسطينية بأريحا   

  . ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة لتصوير الحسينيإلى األمر إصدارمسؤولية 
ترأس مساء الليلة قبل الماضية اجتماعا للجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا فـي                وكان عباس   

وناقش االجتماع آخر التطورات السياسية في األرض الفلسطينية واألوضاع الداخلية في            .الضفة الغربية 
  .حركة فتح، وسبل تفعيل األطر الحركية بما يخدم المصلحة الوطنية

 لبنان مؤخرا والتي حمل فيها      إلى عضو اللجنة المركزية تقريرا عن زيارته        األحمدم  ومن جهته قدم عزا   
  . نظيره اللبناني ميشيل سليمانإلىرسالة من الرئيس الفلسطيني 

ـ  علـى الـساحة      أسابيع التي اقرها عباس قبل      األمنية في تقريره بان التعيينات      األحمد وأوضح  ةاللبناني
ير مقدح عن رئاسة جهاز الكفاح المسلح الفلسطيني الـذي يقـوم بـدور              وجرى خاللها تنحية العميد من    

 حالة من التوتر في مخيمات الالجئين، جرى تنفيذ قسم منها في حين لم ينفـذ                أثارالشرطة في لبنان مما     
  .قرار تنحية المقدح وتعيين احمد صالح خلفا له

 الفلسطيني خالفا لقرار عبـاس تعيـين         بان مقدح يواصل قيادة جهاز الكفاح المسلح       األحمد أوضحوفيما  
احمد صالح رئيسا للجهاز، قررت اللجنة المركزية ترك متابعة القضايا المتعلقة بكوادر حركة فتح فـي                

 مفوض فتح في الخارج عضو اللجنة الدكتور جمال محيـسن فـي حـين    إلىلبنان من الناحية التنظيمية  
  .ين في لبنان الى عضو اللجنة عثمان ابو غربية لمتابعتها القضايا المتعلقة بالعسكريين الفلسطينيأحالت

  13/4/2010القدس العربي، 
  

   تقرر تشكيل لجنة تحقيق بقضية استشهاد كمال مدحت برئاسة الرجوب"مركزية فتح" .18
صرح محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن اللجنة المركزية للحركة قررت في : رام اهللا

المساء، تشكيل لجنة تحقيق بقضية استشهاد اللواء كمال مدحت ورفاقه الذين استشهدوا في اجتماعها، هذا 
  .عملية اغتيال في لبنان

وكانت اللجنة المركزية قد ناقشت في اجتماعاتها، اليوم، األوضاع الداخلية للحركة واتخذت قرارا 
لجنة المركزية لحركة فتح، وتضم بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر ال
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وكلفت اللجنة بالتحقيق في . عضوي المجلس الثوري كمال الشيخ رئيس لجنة الرقابة وراجي النجمي
 .أكرم طاهر، ومحمد شحادة، وحسني شحادة، وخالد ضاهر: قضية استشهاد اللواء كمال مدحت ورفاقه

  12/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

   من أنصارها16حماس تتهم األجهزة األمنية في الضفة باعتقال  .19
 من أنصارها في    16اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال          :)أيبي   يو (– غزة

الضفة الغربية المحتلة، وقالت في بيان إن االعتقاالت جرت في محافظات الخليل وبيت لحـم وقلقيليـة                 
 من األسرى المحررين من السجون اإلسرائيلية، والصحافي صامد         13بين المعتقلين   ونابلس،وأضافت أن   

  .دويكات الذي يعمل في مكتب النجاح للصحافة في مدينة نابلس
  13/4/2010الشرق، قطر، 

  
   من الضفةنفصائل فلسطينية تدين قرار االحتالل تهجير آالف الفلسطينيي .20

المسئولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن تنفيذ  ئيليةفتح الحكومة اإلسراحركة حملت  :رام اهللا
القرار أتى  بتهجير اآلالف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، معتبرة أن قرار جيشها القاضي

  .في سياق مخطط التطهير العرقي الذي انتهجته حكومات إسرائيل
المشروعة قرارات ومخططات  ستقاوم بكل الوسائل"أن حركته " فتح"وأكد فايز أبوعيطة، الناطق باسم 

إلنهاء االنقسام السياسي الذي تسعى حكومة  تهجير المواطنين من أرض فلسطين، وستبقى تناضل
تعتبر الضفة الفلسطينية " فتح"مشدداً أبو عيطة على أن " واجتماعي إسرائيل لدعمه بانقسام جغرافي

التاريخي  الية والسيادة عليها للفلسطينيين أصحاب الحقوأن الو"وحدة جغرافية واحدة  وقطاع غزة
   ."والطبيعي في فلسطين

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قرار االحتالل إبعاد آالف الفلسطينيين عن الضفة الغربية، و
ل إنما يعبر عن العقلية اإلسرائيلية، التي تعتبر أن التخلص من األصحاب الحقيقيين لألرض هو الح

وطالب أبوعلي حسن، عضو المكتب السياسي للجبهة، في بيان صحفي  .لمشكلة وجود دولة إسرائيل
عن وقف عملية السالم العبثية والضارة "بأن تعلن السلطة الفلسطينية ) 12/4(االثنين " قدس برس"تلقته 

حرك جامعة الدول أن تت"، كما طالب للرد على قرار التهجير اإلسرائيلي "مع هؤالء المجرمين القتلة
العربية، وكل دول العالم لوضع حد لهذه السياسات اإلجرامية، وإجبار الكيان على اإلذعان لإلرادة 
الدولية عبر قرار من مجلس األمن أو الجمعية العامة يجرم هذه االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان 

  ".وأبسط قواعد القانون الدولي
الشعب الفلسطيني، وليد العوض، بقرار سلطات االحتالل العسكري وندد عضو المكتب السياسي لحزب 

، ويقضي بترحيل كل فلسطيني يحمل هوية يتحدد فيها مكان سكنه 1650اإلسرائيلي، الذي يحمل الرقم 
بقطاع غزة، األمر الذي يطال حال تنفيذه عشرات اآلالف تبدأ بأبناء الشعب الفلسطيني الذين انتقلوا 

  .دن الضفة الغربية لسبب أو آلخرللسكن في أي من م
  12/4/2010قدس برس، 

  
  فصائل المقاومة تعتصم في غزة تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل  .21

اعتصم فلسطينيون بينهم نواب وقادة في فصائل المقاومة أمام مقر اللجنة الدولية :  رائد الفي-غزة 
جون االحتالل، ودعماً لنضالهم المشروع للصليب األحمر في مدينة غزة، تضامناً مع األسرى في س

  .لتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون
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وقال القيادي في ألوية الناصر صالح الدين حسن الزعالن في كلمة نيابة عن فصائل المعارضة إن 
  .استخدام األسرى سالح اإلضراب أكبر دليل على عظم ما يحملونه في قلوبهم من عزيمة وإرادة

المرأة الفلسطينية ما زالت صاحبة الدور الكبير "ت زوجة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي أن بدورها، أكد
ام "وقالت ". في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خالل إنجابها األبطال والمجاهدين على مر الزمان

كبيرا لقضية وهي إحدى قيادات الحركة النسوية اإلسالمية إن المجتمع الدولي لم يعط اهتماما " محمد
مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية "، مطالبة طلعاد شاليجاألسرى كما أعطى اهتمامه باألسير اإلسرائيلي 

  ".النظر لحال األسرى
إن المقاومة هي الطريق "وفي اعتصام مماثل، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش 

  ".رات ومسارات أخرى ال تخدم هذه القضية الوطنيةالوحيد لنيل األسرى حريتهم وأن الرهان على شعا
  13/4/2010الخليج، 

  
  مؤتمر واشنطن فرصة لرقابة األسلحة النووية اإلسرائيلية : "الديمقراطية" .22

" ازدواجيـة "رفضت الجبهة الديمقراطية التي يتزعمها نايف حواتمة ما وصفته بــ            ): د ب أ  ( –دمشق  
 الملف النووي اإلسرائيلي بينما تهيج العالم على كوريا         إزاء الصمت    وتمارس أمريكاالمعايير التي تتبعها    

وطالب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية ، بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي لألسـلحة             . الشمالية وإيران 
 أخـرى  واشنطن بحضور أكثر من أربعين دولة بينها دول عربية ودول            األمريكيةالنووية في العاصمة    

  ".اإلسرائيليثالث ، الدول كافة بتدويل السالح النووي من العالم ال
ندعو الدول العربية والشرق أوسطية الجزائر، مصر، األردن، الـسعودية،          "وقال المصدر المسؤول إننا     

اإلمارات، تركيا، إلى استثمار اللحظة التاريخية في المؤتمر، لتدويل تهديد السالح النـووي اإلسـرائيلي               
ية والشرق األوسط ، وتقديم مشروع قرار بوضع السالح النووي اإلسـرائيلي تحـت              لكل األقطار العرب  
  ".الرقابة الدولية أوال

، وتحويل الشرق األوسط إلـى      إسرائيلكما نطالب بتصفية هذا السالح المدمر الشامل الذي بحوزة          "وقال  
  ".منطقة خالية من السالح النووي

  13/4/2010الدستور، األردن، 
  

  الدعم القطري لغزة  بتشيدحماس  .23
د الزهار القيادي بالحركة بالجهـد الـذي      ورحبت حركة حماس بلسان الدكتور محم      :)أيبي   يو (– غزة

الشيخ حمد بن خليفـة آل       مثمنة المساعدات التي قدمها سمو     في المصالحة الفلسطينية،   تقوم به دولة قطر   
الر كدعم مـالي عاجـل لقطـاع غـزة      ماليين دو10ثاني لقطاع غزة وخاصة المساعدة بتحويل بمبلغ  

  .تحديدا
  13/4/2010الشرق، قطر، 

  
  تحفظ األمن في المخيمات مرجعية فلسطينيةتشكيل ليدعو بركة علي : لبنان .24

الرياضي الثقافي " نادي االيمان"أكد المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة خالل افتتاح 
ينية قوية في لبنان تعمل لحفظ األمن داخل المخيمات تشكيل مرجعية فلسط"في مخيم البص ضرورة 
  ".ومواجهة مخططات التوطين
   فلسطيني تبحث من خالله جزئيات الملف الفلسطيني -فتح حوار لبناني "ودعا الحكومة اللبنانية إلى 
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 تمسك حركته بحق العودة ورفض كل"وأكد ". بروح من المسؤولية والشفافية لما يحقق مصلحة الشعبين
  ".مشاريع التوطين والتهجير

  13/4/2010المستقبل، 
  

    الجيشإلىعين الحلوة  مخيم فيفتح تسلم مطلق النار : لبنان .25
، الجيش اللبناني بعد ظهر أمس، الفلسطيني محمد "سلمت حركة فتح بالتعاون مع حركة حماس: صيدا

فأصاب أحدهم، وعاود الكَرة ) ألحدا(أبو الكل الذي أطلق النار في المخيم خالل إشكال عائلي مع أشقائه 
أمس بإطالق رشقات نارية في الهواء على خلفية اإلشكال األول، ما استدعى تحركاً سريعاً من قبل لجنة 

العقيد محمود عبد الحميد عيسى الملقب باسم " فتح"المتابعة التي طلبت من المسؤول العسكري في حركة 
ان حينها في أحد المستوصفات التابعة لحركة حماس في الشارع وصودف أن أبو الكل ك. توقيفه" اللينو"

 مخابرات إلىوتم توقيفه وتسليمه . التحتاني للمخيم، فتم التنسيق مع حماس من أجل إخراجه من هناك
  .الجيش اللبناني عند حاجزه على مدخل المخيم

ة بيننا وبين القوى الفلسطينية بكل ما حصل تم بناء لوثيقة التفاهم الموقع: وقال اللينو اثر عملية التسليم
هذا التفاهم نحن بصدد تطويره، وعنوانه أمن . أطيافها، قوى التحالف والقوى اإلسالمية وفصائل المنظمة

المخيمات وتحديداً أمن مخيم عين الحلوة وكل مخل باألمن وأي مطلق نار مهما عال شأنه، مهما كان 
  . ليمه فوراً للجيش اللبنانيتنظيمه وعائلته هو تحت القانون ويجب تس

  13/4/2010المستقبل، 
  

  زمة مع اميركاألجنة التنظيم في القدس تجمد منذ شهر خطط البناء الجديدة لتفادي  .26
في " لجنة التنظيم والبناء"اإلسرائيلية عن موظفين في " هآرتس"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

سرائيلية، أن اللجنة تجمد منذ أكثر من شهر مخططات بناء جديدة منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية اإل
  .تستوجب تصديق رئيسة اللجنة عليها، وذلك لتفادي اندالع أزمة أخرى مع الواليات المتحدة

وأضافت الصحيفة أنه منذ األزمة بين حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية التي بدأت خالل زيارة نائب 
 1600يدن إسرائيل قبل شهر، والتي كشف خاللها إقرار اللجنة مخططاً لبناء الرئيس األميركي جو با

شمال القدس الشرقية المحتلة، تلقى موظفو اللجنة التابعة " رمات شلومو"شقة سكنية جديدة في مستوطنة 
  .لوزارة الداخلية اإلسرائيلية تعليمات بوقف عملهم لمنع مزيد من الحرج إلسرائيل

قولهم إن التخوف من أزمة مع الواليات المتحدة " لجنة التنظيم والبناء"وموظفين في ونقلت عن مهندسين 
. ، وتم إلغاء النظر في مخططات بناء ال تلحق أي أضرار دولية بإسرائيل"أداء هستيري"دفع باللجنة إلى 

ها وأضاف الموظفون أنهم فوجئوا من رفض رئيسة اللجنة التصديق النهائي على مخططات بناء أقرت
. ، ما أدى إلى تأخير النشر عن هذه المخططات والشروع بالتالي في تنفيذها"لجان التنظيم المحلية"

وروى . وأشاروا إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع لها منذ شهر، وتم إرجاء اجتماعات كانت مقررة قريباً
) الرئيس باراك(بسبب : "باًمهندسون انه عندما استفسروا عن سبب التجميد الحاصل تلقوا جواباً مقتض

  ".أوباما
ليس في (وأشارت الصحيفة الى أنه حيال السياسة التي تنتهجها اللجنة، تم تجميد البناء في القدس الغربية 

  .. ، وأيضاً مشاريع بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية)األحياء االستيطانية
 القدس لم تتغير، وهي مطابقة لتلك التي اتبعتها سياسة البناء والتخطيط في"وجاء من مكتب نتانياهو ان 

  وأضاف انه تتم اآلن، وفي إطار سيرورة استخالص العبر من الحدث الذي ". جميع حكومات إسرائيل
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بلورة نظام يضمن عدم تكرار خلل من هذا النوع في كل ما يتعلق "وقع خالل زيارة بايدن إسرائيل، 
  ".حساسية سياسيةبتوقيت النشر عن إجراءات بناء ذات 

 13/4/2010الحياة، 
  

 الغربية الفلسطينيين من الضفة منظمات إسرائيلية لحقوق اإلنسان ترفض طرد .27
أثار القرار اإلسرائيلي بتهجير عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية موجة : حلمي موسى
 رسالة الى وزير الدفاع أرسلت عشر منظمات، وقد منظمات إسرائيلية لحقوق اإلنسانلدى استنكارات 

ايهود باراك طالبته فيها بالعمل على إلغاء أمرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد جماعي وفوري من 
ومن بين هذه ". متسللين"الضفة الغربية لعشرات آالف الفلسطينيين واألجانب الذين باتوا يعرفون كـ

".  ـ حاخامات من أجل حقوق اإلنسانحراس القضاء"، و"عدالة"، "جمعية حقوق المواطن"المنظمات 
وأعلنت هذه المنظمات أن األمرين العسكريين غير قانونيين ويتيحان مساً متطرفاً وتعسفياً بعدد هائل من 

  . الناس
ولوحظ في إسرائيل، ليس فقط التجاهل الرسمي لألمر، وإنما أيضاً التجاهل اإلعالمي، باستثناء صحيفة 

الحديث "، إن "خطر الطرد" للمسألة افتتاحيتها، وكتبت تحت عنوان وقد خصصت الصحيفة". هآرتس"
 .     يدور عن تصعيد خطير وجسيم، ال يذكر مثيل له في عهد االحتالل اإلسرائيلي في المناطق
  13/4/2010السفير، 

  
  ألحذّر من جرائم حرب بحق الفلسطينيين  سربت الوثائق: المجنّدة اإلسرائيلية .28

كزية في تل أبيب أمس، بنشر معلومات تفيد أن المجندة اإلسرائيلية السابقة عنـات              سمحت المحكمة المر  
معها، إنها سربت وثائق الجيش اإلسرائيلي الى مراسل        " الشاباك"كام قالت خالل تحقيق جهاز االمن العام        

  .االسرائيلية أوري بالو، للتحذير من جرائم حرب في حق الفلسطينيين" هآرتس"صحيفة 
سائل إعالم إسرائيلية، أن المحكمة سمحت بنشر معلومات أيضاً مفادها أن أحـد األقـراص               وأوردت و 

  .المدمجة التي نسخت عليها كام وثائق عسكرية قد فُقد، وأن أحداً ال  يعرف األيدي التي وصلت إليها
ي فـي   كانت هناك جوانب في نشاطات الجيش اإلسرائيل      "معها، إنه   " الشاباك"وأوضحت كام خالل تحقيق     

لم أنجح في تغيير كمٍ كاف من األمـور         ... ، اعتقدت أنه ينبغي إعالم الجمهور بها      )الفلسطينية(المناطق  
التي كانت مهمة بالنسبة الي أن أغيرها خالل خدمتي العسكرية، واعتقدت ان كشفها سيؤدي إلى التغيير،                

  ".مناطقولذلك كان يهمني أن يعلم الجمهور بسياسة الجيش اإلسرائيلي في ال
أنها لم تفكر في أن أفعالها تشكل خطراً على أمن الدولة وقالـت             : "وكتب القاضي في قراره قبل شهرين     

لن يركز على التفاصيل الدقيقة للنشاطات العسكرية، وإنما سيركز على          ) بالو(إنها اعتقدت أن الصحافي     
  ".بهةالمبادئ والسياسة التي أقرها قائد الجبهة الوسطى وضباط قيادة الج

  13/4/2010النهار، 
  

  بيريز ونتنياهو يدعوان العالم للتصدي لمشروع إيران النووي  .29
بنيامين نتنياهو، أمس، بما أسماه صمت العالم إزاء التهديدات " اإلسرائيلي"ندد رئيس الوزراء : )وكاالت(

وقال في .  المحتلةفي القدس) الهولوكوست" (يوم المحرقة"، وذلك خالل افتتاح "إسرائيل"اإليرانية ضد 
أنها أودت بستة ماليين يهودي في معسكرات النازية في " إسرائيل"احتفال في ذكرى المحرقة التي تدعي 

" ال نسمع االحتجاجات التي نتوقعها، العالم يتابع حياته كالمعتاد كأن شيئا لم يكن"الحرب العالمية الثانية 
ما "وأضاف ". عن الخريطة" إسرائيل"ووية وتهدد بإزالة تكثف جهودها المتالك األسلحة الن"فيما إيران 

  ".يغضبني هو غياب الغضب في العالم
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التحرك "، وإلى "إسرائيل"للتنديد بالتهديدات التي تطلقها إيران بتدمير " الدول المستنيرة"ودعا نتنياهو 
حيازة أسلحة "فاعتبر أن شمعون بيريز " اإلسرائيلي"أما الرئيس . ضد البرنامج النووي اإليراني" بتصميم

  ".الدمار الشامل مترافقة مع الدعوات إلى التدمير تشكل أكبر خطر على السالم العالمي
، أمس، ان بيريز سيتوجه اليوم إلى فرنسا في زيارة رسمية تستمر ثالثة "اإلسرائيلية"وأعلنت الرئاسة 

  . يرانيأيام لتعزيز العالقات بين البلدين ومناقشة البرنامج النووي اإل
  13/4/2010الخليج، 

  
     خوفاً على حياتهم في طائرة واحدة"إسرائيل"تقترح منع سفر قادة " شاس"حركة  .30

افراهام ميخائيل اقتراح قانون للكنيست يمنـع       " شاس"قدم رئيس كتلة حركة     : القدس المحتلة، باقة الغربية   
وزراء ورؤساء األجهزة األمنيـة مـن       بموجبه سفر جميع قادة الدولة كرئيس الدولة ورئيس الوزراء وال         

وسوغ ميخائيل طرحه القانون     .السفر ضمن طائرة واحدة في الزيارات الرسمية وذلك خشية على حياتهم          
إلى تحطم طائرة الرئيس البولندي ليخ وعدد من قادة الحكومة البولندية يـوم الـسبت، خـالل ذهـابهم                   

نديين، وانه لمنع وضع تكـون فيـه إسـرائيل قـد     للمشاركة في حفل في روسيا إلحياء ذكرى جنود بول 
  .خسرت عددا كبيرا من قياداتها السياسية والعسكرية في حال وقوع حادث طيران

  13/4/2010الدستور، األردن، 
  

   مستمر لالستيالء على أراض في القدسإسرائيلي سعي ":مركز القدس" .31
ية واالقتصادية من المحاوالت الحثيثة  حذر مركز القدس للحقوق االجتماع:يوسف الشايب  –رام اهللا 

التي تبذلها منظمات وجمعيات استيطانية يهودية للسيطرة على أراض إلى الشرق من البلدة القديمة 
وأشار  .حتى كنيسة الجثمانية" بيت أوروت"  في المنطقة الممتدة من البؤرة االستيطانيةبالقدس، خصوصاً

نسخة منه، أمس، إلى انتظام " الغد"في المركز، وتلقت تقرير خاص أعدته وحدة البحث والتوثيق 
مسيرات للمستوطنين في تلك األراضي بصورة دورية، وقيام بلدية االحتالل بمحاوالت إلرغام أصحاب 
األراضي على إقامة شبكة إنارة في تلك المنطقة وعلى امتداد الطريق التي يسلكها المستوطنون في 

  .لوانمسيراتهم من بيت أوروت وحتى س
 األرض المستهدفة إنقال أستاذ الهندسة في جامعة بير زيت المتخصص بشؤون القدس، جمال عمرو، و

هذه تقع في ما يعرف بالبوابة الصغيرة التي تبقت في واد الجوز، وهي التي تتوقف فيها الحافالت القادمة 
ا تشكل المنفد الوحيد  ألنهمن داخل الخط األخضر صوب األقصى، وهي من أكثر المناطق استهدافاً

 كان يستخدمه القادمون من العيزرية وطريق الحجاج المسيحيين للمواطنين إلى باب األسباط، وقديماً
  ". إلى باب األسباطوالمسلمين القادمين من األردن عبر أريحا أمام الجثمانية صعوداً

  13/4/2010الغد، األردن، 
  

  طينيين من الضفة تغيير خطير بالصراع الديمغرافيالفلس ترحيل "إسرائيل"قرار : "مركز القدس" .32
قال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن األمر العسكري اإلسرائيلي األخير الذي : القدس

يتيح لسلطات االحتالل ترحيل عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية، تغيير كبير في قواعد 
وأضاف المركز، في بيان له،  .1948 عن آثار النكبة الفلسطينية عام الصراع الديمغرافي ال يقل خطورة

أن تأثيرات األمر العسكري وتداعياته لن تقتصر على مواطني قطاع غزة فقط المقيمين في الضفة 
الغربية، بل ستمتد إلى كافة المواطنين الفلسطينيين من القدس ومن داخل الخط األخضر وحتى من 

  .ن حملة الجنسية األميركية واألوروبيةالمواطنين الفلسطينيي
وأشار البيان  .وربط البيان بين هذا األمر العسكري اإلسرائيلي وإجراءات العزل والحصار لمدينة القدس
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 ألف مواطن من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات ويقيم جزء كبير منهم في 20إلى نحو 
دس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، كان جرى ترحيل بعضهم مناطق داخل الحدود البلدية المصطنعة للق

 عن مصير مئات األسر  البيانوتساءل .ليال إلى مناطق سكناهم إما في الضفة الغربية أو في األردن
  .الفلسطينية من حملة الجنسية األميركية واألوروبية المقيمين في الضفة الغربية وحتى في القدس

  12/4/2010لسطينية، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الف
  

  قرار اإلبعاد يمهد لطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من مناطق الضفة": التجمع الوطني" .33
، القرار 1948 وصف التجمع الوطني الديمقراطي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة :رام اهللا

ق الضفة الغربية المحتلّة، اإلسرائيلي الجديد الذي يمهد لطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من مناط
وقال  ".التساهل الدولي مع ممارسات االحتالل االنتهاكية"مشيراً إلى أن سببه " االنفالت الجنوني"بـ

إن هذا القرار هو بمثابة استمرار لمخططات "، )12/4(، اليوم اإلثنين "قدس برس"التجمع في بيان تلقته 
 ضد الشعب 1967 وبعده، وبعد عدوان عام 1948ونية عام التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهي

الفلسطيني والدول العربية المجاورة، بهدف تصفية الوجود السياسي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية 
ودعا التجمع، السلطة في رام اهللا  ".كقضية تحرر لشعب واقع تحت مشروع احتاللي كولونيالي عنصري

وضات المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني إلى عدم العودة إلى المفا
  .مع االحتالل

  12/4/2010 قدس برس،
  

  القرار العسكري اإلسرائيلي يمثل إعالن حرب على القانون الدولي واإلنسانية: النقابات الفلسطينية .34
رار العسكري اإلسرائيلي بإبعاد آالف  حذر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية من خطورة الق:رام اهللا

جديد يستهدف اإلنسان الفلسطيني إلى جانب " ترانسفير"الفلسطينيين من الضفة المحتلة، واعتبره هجوم 
وقال التجمع، في . األرض الفلسطينية ويزيد من مأساة الفلسطينيين وتفريغ األرض من سكانها األصليين

القرار اإلسرائيلي يمثل جريمة جديدة بحق أبناء الشعب "إن نسخة عنه " قدس برس"بيان مكتوب، وصل 
الفلسطيني، تستهدف األرض والهوية والمبادئ والثوابت الفلسطينية، كما تستهدف سرقة األرض 

 لتنفيذ المخططات اإلسرائيلية، ويمثل إعالن حرب على القانون الدولي واإلنسانية وهو الفلسطينية تمهيداً
 حيث ال يحق لقوات االحتالل المس بوضع األرض الفلسطينية  وأخالقياًقانونياً وقرار باطل سياسياً

المحتلة ووحدتها الجغرافية والسياسية وفق القانون الدولي أو تغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي أو 
  ".المس بسكانها وحقوقهم

  12/4/2010 قدس برس،
  

  2011إعالن قيام الدولة في يؤيدون دعوة فياض % 71.3: جامعة النجاح استطالع .35
، نتائج االستطالع الذي أجراه مركز استطالعات الرأي  اإلثنين أعلنت جامعة النجاح الوطنية يوم:نابلس

وبلغ حجم  .10/4/2010-8والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة ما بين 
 سنة 18 ممن بلغت أعمارهم )500:  قطاع غزة،861:الضفة الغربية( شخصا1361ًعينة االستطالع 

  %.2.7، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة %3±وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو . فأكثر
سالم فياض بأن تقوم السلطة بإعالن قيام الدولة . من أفراد العينة دعوة رئيس الوزراء د% 71.3وأيد 

  .2011 أغسطس/ الفلسطينية في شهر آب
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 لوقف البناء في شرقي القدس "إسرائيل"بأن الواليات المتحدة ستنجح في الضغط على % 21.3اعتقد و
عارضوا % 47.3إجراء محادثات مباشرة بين السلطة وإسرائيل، و% 48.7لمدة أربعة أشهر، فيما أيد 

لك، كما عارضوا ذ% 60.8إجراء محادثات غير مباشرة بين السلطة وإسرائيل، بينما % 34وأيد  .ذلك
 في ظل استمرار بناء المستوطنات في "إسرائيل"قرار السلطة بأنها لن تتفاوض مع حكومة % 78.6أيد 

إجراء محادثات بين السلطة والحكومة اإلسرائيلية في حال % 83وعارض  .شرقي القدسوالضفة 
  .ذلك% 14.3القدس، بينما أيد   في البناء في المستوطنات وشرقي"إسرائيل"استمرت 

أيدوا إعالن مجموعة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف إطالق % 56.1بين االستطالع أن و
بأن موقف حركة حماس أصبح % 55.6واعتقد  %.37.7الصواريخ من غزة، بينما عارض ذلك 

   . من موقف السلطة الفلسطينية بخصوص وقف إطالق الصواريخ من غزةمتقارباً
 فتح تيستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركبأنه في الم% 51.3اعتقد و

حماس هي الطرف األكثر استفادة من التوقيع % 15.7واعتقد  .عكس ذلك% 42.5وحماس، بينما اعتقد 
بأنهم متفائلون % 50.6وأفاد   .بأن فتح هي األكثر استفادة% 22.2على اتفاق المصالحة، بينما اعتقد 

 فتح بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديداً% 44.7واعتقد .  المصالحة خالل وقت قريبمن توقيع اتفاق
بأن عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة % 48.9وأشار  .وحماس غير معنيين بإنهاء االنقسام الفلسطيني

بسبب المصالح % 42.6هو أن بعض األشخاص يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية، بينما اعتقد 
بأن السبب هو % 27.6بأن التأخير بسبب ضغوطات عربية، بينما اعتقد % 17.6ينما أشار الحزبية، ف

  .بسبب المصالح الحزبية لحركتي فتح وحماس% 44ضغوطات إقليمية، واعتقد 
. اعتقدوا بأن إتمام صفقة شاليط سوف يسرع في عملية المصالحة% 41.7وجاء في االستطالع أن 

% 12.3 المصالحة الوطنية سيؤدي إلى تسريع عملية السالم، بينما بأن التوقيع على% 32.7واعتقد 
  . اعتقدوا بأنه سيؤدي إلى وقف عملية السالم وعرقلتها

 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية، 1967على قيام دولة فلسطينية على حدود عام % 51.7ووافق 
 مع مبادلة 1967ة على حدود عام على قيام دولة فلسطيني% 28.3ووافق  .عارضوا ذلك% 44.7بينما 

بأن يكون % 66.7ورأى  .عارضوا ذلك% 66.7بعض األراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 
  .رأوا بأن يكون على مراحل% 30.3الحل النهائي للقضية الفلسطينية على شكل حل دائم، بينما 

  .عارضوا ذلك% 77.4، بينما "إسرائيل"بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فلسطين و% 20.8وأيد 
% 89.8منهم بأنها دينية، و% 97.0كما تم استطالع رأي أفراد العينة بأي النواحي تهمهم القدس، أشار 

  .تاريخياً% 94.6سياسياً، و% 88.9قومية، و
بأن وتيرة الصراع ستزداد في المرحلة القادمة بين المستوطنين والفلسطينيين، % 81.5وقال 
أفراد العينة أنه في حال بقاء المستوطنات، فإنها ستتسبب بمشكالت سياسية، بينما قال من % 83.6ورأى
  ).أثنية(عرقية % 78.8دينية، % 81.9، بأنها ستتسب بمشكالت اقتصادية، و78.0%

بأن حماس هي التي تسعى لعدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية في الضفة % 36.7واعتقد 
   .اعتقدوا بأن فتح هي التي تسعى لذلك% 11.8 غزة، بينما الغربية وقطاع

بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص الذين أفادوا بأنهم % 76.2وأفاد 
أنهم % 12.8أفاد وسيعطون أصواتهم لمرشح فتح، % 39.4سيشاركون في االنتخابات الرئاسية 

بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن % 76.1وقال  .سيعطون أصواتهم لمرشح حماس
سيعطون أصواتهم لمرشح % 40بين األشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية 

% 46وفي حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن توقع  .سيعطون أصواتهم لمرشح حماس% 13.3وفتح، 
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قرار % 61.3وفيما يتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، أيد  . توقع فوز حماس%15.8فوز فتح، بينما 
% 28.6وزارة الحكم المحلي بأن جميع المجالس البلدية والمحلية هي مجالس تسيير أعمال، بينما 

، بينما 2010 يوليو/ إجراء االنتخابات البلدية والمحلية في تموز% 79.1عارضوا ذلك، فيما أيد 
  .عارضوا ذلك% 15.2

أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين األشخاص الذين % 80.5ورأى 
سيعطون أصواتهم لقائمة فتح، % 31أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة 

  . صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولةنسيعطو% 11.5وسيعطون أصواتهم لقائمة حماس، % 10.9و
اإلضرابات النقابية التي يقوم بها المعلمون وأساتذة الجامعات والعاملون في القطاع % 39.4وأيد 

بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه % 48.9وأفاد  .عارضوا ذلك% 55.3الصحي وغيرهم، بينما 
% 75.9 وأبدى من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة، بأنهم متشائمون% 63الظروف، كما أفاد 

 .من أفراد العينة بأنهم ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن
 12/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  صالحاتمهند  تفرج عن الكاتب  الفلسطينيةالسلطة .36

ة من المثقفين والكتاب والفنانين األردنيين والفلسطينيين والعرب بياناً استنكروا  أصدرت مجموع:عمان
فيه عملية اعتقال الكاتب الفلسطيني مهند صالحات من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية 

 فيها  فلسطين على خلفية مقاالت وكتابات ينتقدإلى أثناء توجهه من األردن 28/3/2010والذي تم في 
 إلىالسلطة والوضع الحالي لالنشقاق الداخلي في فلسطين، وقد ظّل صالحات محتجزاً منذ ذلك الحين 

 عن أي اإلفصاحيقارب األسبوعين معتقالً دون  منتصف الليلة الماضية، حيث أفرج عنه بعد أن قضى ما
  .تهم رسمية موجهة ضده أو أي أسباب تذكر

  13/4/2010الدستور، األردن، 
  

  من حضور مهرجان في بيروت48ي فلسطينيمن نياهو يمنع كاتباً نت .37
 رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح للكاتب الفلسطيني عالء حليحل :)يو بي آي(

 . األدبي"39بيروت "من مدينة عكا بالسفر إلى لبنان للمشاركة في مهرجان 
 باسم "مركز عدالة لحقوق األقلية الفلسطينية"ي التماس قدمه وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية نظرت ف

لكن القضاة الذين نظروا في االلتماس طلبوا الحصول . حليحل، وطالب بالسماح لألخير بالسفر إلى لبنان
على رد خطي من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتم من خالله توضيح أسباب منعه من السفر إلى 

في ضوء الوضع في لبنان، فإن رئيس "وجاء في رد نتنياهو أنه . ث ساعاتلبنان وذلك خالل ثال
وطالبت النيابة العامة برد التماس . "الوزراء ال يجد أنه من الصواب التدخل في قرار وزير الداخلية

 . ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن التماس حليحل اليوم الثالثاء. حليحل
وطلب .  بعدما رفض وزير الداخلية إلياهو يشاي السماح له بالسفر إلى بيروتوقدم حليحل االلتماس

، خصوصا أنه مرشح للحصول "39بيروت " بيروت للمشاركة في المهرجان األدبي إلىحليحل السفر 
وستتأثر أديبة عربية أخرى من قرار المحكمة العليا هي عدنية شلبي المرشحة . على جائزة في المهرجان

 .  ويستمر لمدة أربعة أيام15/4ز بجائزة في المهرجان الذي سيفتتح في أيضا للفو
  13/4/2010السفير، 
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  مشروع فرنسي لمساعدة صيادي السمك في غزة .38
أطلقت فرنسا أمس مشروعاً لمساعدة صيادي السمك في قطاع غزة الذين تفرض ): ب.ف.أ (–غزة 

 وما زالوا يعانون آثار محرقة غزة في شتاء العام قيوداً شديدة،" اإلسرائيلية"عليهم البحرية الحربية 
فقد دشن قنصل فرنسا العام في القدس فريدريك ديزانيو مشروع دعم صيادي مخيم الشاطئ . الماضي

ويهدف هذا . لالجئين في غزة الذي تموله الوكالة الفرنسية للتعاون وتنفذه شركة التنمية الزراعية والبيئية
 ألف يورو، إلى تقديم دعم مادي للصيادين من 96 اإلجماليةأشهر وتبلغ كلفته المشروع الذي يستمر ستة 

 من سبعين صيادا أكثروبذلك يستطيع  .تصليح القوارب والشبكات وشراء شبكات جديدة ومحركات
 اختيروا الشاطئوسيقوم بتصليح قواربهم وشبكاتهم عمال من مخيم . استئناف نشاطهم المهني وتطويره

  .أشهرلمشروع الذين سيعملون فيه ثالثة خصيصا لهذا ا
  13/4/2010الدستور، األردن، 

  
  تحد جديد للفلسطينيين في غزة.. الضرائب": رويترز" .39

 جمع الضرائب من الباعة الجائلين وأصحاب )الحكومة(بدأت حركة حماس:  نضال المغربي-غزة 
الية يفاقمها من بين عوامل المتاجر في قطاع غزة مما أثار التكهنات حول تعرض الحركة الزمة م

  .األنفاقأخرى بناء مصر لجدار على حدودها مع القطاع لمنع التهريب عبر 
 ربما ال تزال تعمل نتيجة الجدار األنفاق بضع عشرات فقط من بين مئات إنوقال خبراء يوم االثنين 

  . كيلومترا14الفوالذي الذي يتم بناؤه على طول الحدود الممتدة مسافة 
وأضاف أن حكومة حماس وظفت  ."هناك أزمة مالية حقيقية"القتصادي الفلسطيني عمر شعبان وقال ا

وقال شعبان  . ألف شخص في قطاع غزة وضخت الكثير من السيولة لديها في شراء مبان وأراض34
 صعوبة إلى والعربية أو واإلسالمية األجنبيةلى غياب المساندة المالية إ إما  أيضاًاألزمةربما تشير هذه "

  ." ماألسباب القطاع إلىجلب هذه المساندة 
 بدأت الحركة في جمع ضرائب من الباعة 2007وللمرة االولى منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 

  .الجائلين وأصحاب المشروعات الصغيرة
 إنوقال  .ونفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس أن تكون الحكومة تمر بأي متاعب مالية

س لم تفرض أي ضرائب جديدة لم تكون موجودة من قبل بل تفرض ضرائب فقط على من حما
  . ناجحاً تجارياًيمارسون نشاطاً

ومن بين الضرائب المرتفعة مبلغ ستة أالف دوالر تفرضها حماس على أي مشتري سيارة للسماح له 
  . دوالر لصاحب النفقآالف خمسة ويدفع المشتري أيضاً. األنفاقبترخيص سيارته التي جلبها عبر أحد 

  12/4/2010وكالة رويترز، 
  

  سلطات االحتالل تقطع المياه عن الفلسطينيين شمال الضفة الغربية .40
شمال / طوباس/بمحافظة / بردلة/ قطعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المياه عن قرية : قنا– طوباس

/ ميكروت/الحتالل ومن خالل شركة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم أن سلطات ا. الضفة الغربية
اإلسرائيلية قطعت الليلة الماضية مياه الشرب عن مواطني القرية والمياه التي تروي المحاصيل الزراعية 

ناشد أهالي قرية بردلة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والجهات المختصة في  و.في منطقة األغوار
  .   هم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد السلطة الوطنية التدخل إلنقاذ محاصيل

  13/4/2010 ، قطر،الوطن
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   خزان مياه عذبة في غزة80لألعمال الخيرية توزع  الرحمة .41
وزعت الرحمة لألعمال الخيرية، التابعة لجمعية اإلصالح والتوجيه  : سائد الخالدي- رأس الخيمة

ة، كمرحلة أولى من مشروع سقيا الماء في  للمياه العذب خزانا80ً اإلمارات/ االجتماعي في رأس الخيمة
  .قطاع غزة مع تعبئتها بالمياه بشكل دوري لمدة أربعة أشهر كاملة

  13/4/2010الخليج، 
  

   اذا ما تحرك نتنياهو باتجاه الترانسفير"سرائيلإ" مع "السوأ االحتماالت"االردن يستعد : تقرير .42
القرار االردني اسرائيليا ال تقف بكل تأكيـد عنـد   هوامش المناورة امام صانع  :عمان ـ  بسام البدارين 

محطة استصدار بيان رسمي من تل ابيب ينفي خطة اعلنتها الصحافة االسرائيلية وتنطوي على اعتـداء                
مباشر على المصالح االستراتيجية االردنية، فعمان عمليا تتحسب السوأ االحتماالت في عهـد حكومـة               

برمان واوراقها الرابحة ال تفي بوضوح عند اسـتمطار التوضـيحات           بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته لي    
  .االسرائيلية على صعيد االعالم

في عمق مؤسسات القرار االردنية ال يخفي كبار المسؤولين استعداد عمان للذهاب الـى اقـصى مـدى                  
 ان تمس   ممكن من السيناريوهات المعاكسة التجاهات حكومة تل ابيب اذا تعلق االمر بأي خطوات يمكن             

منطقتين محرمتين بالنسبة لالردنيين، هما القدس والمسجد االقصى والوالية االردنية عليهما والحدود مع             
  .94المملكة المرسمة بموجب اتفاقية وادي عربة عام 

وقد قفزت المخاوف االردنية مجددا خالل الساعات القليلة الماضية بعد التـسريبات االسـرائيلية التـي                
يات ترحيل ونقل جماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية، االمر الذي اعاد انتاج مخاوف             تتحدث عن عمل  

  .الترانسفير وسط النخبة والى حد ما المؤسسة االردنية
وفي اجتماعات مغلقة جدا اقتصرت على نخبة من اركان الحكم والحكومة كانت الرسالة اوضـح فيمـا                 

انسفير لواجهة الحدث االقليمي، وفي عدة اجتماعات بـدا         يخص اي محاولة اسرائيلية لتصعيد خطر التر      
واضحا ان السيناريو االردني يصل الى مستوى الصدام عسكريا اذا ما تحركت بوصلة الترانسفير الـى                

  .مسافة قصيرة او طويلة بعد وادي عربة
 على خطوات  عمليا يعتبر الساسة االردنيون ان اقدام الجانب االسرائيلي والي غرض او تحت اي عنوان             

احادية تنتهي بتحرك او انتقال كتلة بشرية من اهالي الضفة الغربية عمال عدائيا ضدهم، وأحد المصادر                 
  .بأن عمان ابلغت ذلك للرئيس االمريكي اوباما وادارته عدة مرات' القدس العربي'المهمة ابلغ 

ية لواشنطن سيركز على تشديد اللهجـة  واآلن يعتقد ان الجانب االهم من زيارة الملك عبد اهللا الثاني الحال 
االردنية تجاه حزمة من خطوات اسرائيل االستفزازية التي عبثت هذه المرة بالصحن االردنـي سـواء                
عندما تعلق االمر بتوسيع االطار االستيطاني في مدينة القدس او الحفر بجانب وتحت المسجد االقـصى،                

الـذين  ' مجانين تل ابيـب   'اقع القرار االردنية بتعبير     او سواء تعلق االمر بخيارات من يوصفون في مو        
  .يتحدثون عن اقامة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية لنهر االردن

 االردنية في عهد نتنياهو اسوأ من باردة بل عدائية في           -وليس سرا في السياق ان العالقات االسرائيلية        
ائيلية وتمتنع عن التعاون مع الجانب االسرائيلي       بعض االحيان، وعمان بدأت ترتاب بكل الخطوات االسر       

في بعض القضايا المفصلية خصوصا وان تصريحات بعض اركان اسرائيل تسبب ضغطا هـائال علـى                
ثقافة السالم في الساحة االردنية وتنتج عنها توترات نخبوية وسياسية وجدلية تشغل الحكومـة وصـناع                

  .القرار
رسمي االردني نبيل الشريف عندما تطوع لنقـل تـصريح الحكومـة            ومن هنا يمكن القول ان الناطق ال      

االسرائيلية حول حاالت ترحيل جماعية لفلسطينيي الضفة الغربية لم يقصد اكثر من تـسطيح تـسريبات                
الصحافة االسرائيلية حول االمر بلسان اسرائيلي فطوال يومي االحد واالثنين انشغلت السفارة االردنيـة              
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الخارجية في عمان بهذه التسريبات بعد اقرار خطوة الرد التكتيكية على اساس اجبار             في تل ابيب وطاقم     
  .االسرائيليين على نفي ما تسربه صحافتهم

لكن المشهد برأي مراقبين سياسيين يفترض ان ال يقف عند هذه الحدود فالمؤسسة االردنية تبدو منغمسة                
لتصدي لعبث االسرائيليين في عملية السالم التي       في ورش عمل تكتيكية واستراتيجية تستهدف ليس فقط ا        

اسس االردنيون معظم خططهم االقليمية واالقتصادية على قاعدتها، ولكنها تستهدف ايضا وفـي حالـة               
الساسية والعليا للدولة االردنية التي تحـاول       aحرجة وصلت لها اتفاقية وادي عربة الدفاع عن المصالح ا         

  .بهاتوجهات حكومة نتنياهو المساس 
وهنا ايضا يلمس الساسة تهامسا عن باقة من الخطوات االردنية االحتياطية واالوراق التي تستخدم فـي                
سياق معركة حقيقية خلف الكواليس عنوانها االخطار التي شكلها الخطاب االسرائيلي علـى االردنيـين               

تعليقات الصحافة االسرائيلية   والفلسطنيين معا، فقد توارى تماما عن االنظار انصار اتفاقية وادي عربة و           
تثير اجواء مشحونة داخل المجتمع االردني تستدعي احتياطي الدفاع عن الـذات وتهـدد فـي بعـض                  

  .التفاصيل استقرار المجتمع
بنفس الوقت العالقات الرسمية شبه مقطوعة في عهد نتنياهو والسفير االردني في تل ابيب علي العايـد                 

ما يتعامل مع الكثير من التفاصيل اليومية لعمله، امـا وزارة الخارجيـة             يعمل في حقل الغام عدائي عند     
فكرست فريقا متكامال من خبرائها مهمته مالحقة وتحليل سلسلة من الخطوات والتصريحات االسـرائيلية   
العدائية واحيانا التآمرية وال يوجد تنسيق رسمي في بعض المفاصل كما كان يحصل فـي الماضـي وال                  

  . وتداور الوفودمجال لتداول
  13/4/2010القدس العربي، 

  
   تعد لفرض حل نهائي"إسرائيل": البرلماني األردني ممدوح العبادي .43

يرى السياسي والبرلماني األردني ممدوح العبادي أن سياسات التهجير والترانسفير :  محمد النجار-عمان
 الحديث اإلسرائيلي عن طرد وقال للجزيرة نت إن. تمثل تاريخا لم يحد عنه أي مسؤول إسرائيلي

 يعد تهيئة لفرض حل نهائي، 1993عشرات اآلالف ممن دخلوا الضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو عام 
وانتقد العبادي رد الحكومة األردنية على القرار .وفق مقاييس الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل

الخارجية اإلسرائيلية رد خجول من خطر كبير الحديث عن انتظار توضيحات من "اإلسرائيلي قائال إن 
وطالب الحكومة األردنية بعقد اجتماع عاجل لدراسة خيارات التعامل مع أي عمليات طرد ". قادم

الكرة في ملعبنا نحن األردنيين أكثر من انتظارنا لنفي أو توضيحات من حكومة "للفلسطينيين، واعتبر أن 
  ".بنيامين نتنياهو

  13/4/2010الجزيرة نت،   
  

  "إعالن حرب على األردن" القرار اإلسرائيلي :الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر .44
إعالن حرب على " اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر القرار اإلسرائيلي : محمد النجار-عمان
 مقدمة وقال للجزيرة نت إن قرار ترحيل عشرات اآلالف من الفلسطينيين لقطاع غزة سيكون". األردن
 ألف فلسطيني يحملون الجنسية األردنية أو وثائق أردنية موجودين في الضفة الغربية 800لطرد 

وحمل بشدة على السلطة الفلسطينية التي قال إنها لم تعمل على تثبيت الفلسطينيين  .وخارجها إلى األردن
وحذر  ".يين بنظر االحتاللمقيمين غير شرع"من حملة الوثائق األخرى في سجالتها المدنية، ما جعلهم 

يواجه التهجير الثالث في تاريخه، بينما يواجه األردن خطرا يتهدد "حتر من أن الشعب الفلسطيني 
   ".وجوده
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تجميد اتفاقية وادي عربة التي "، قائال إن المطلوب هو "بطلب التوضيحات"وطالب الحكومة بأال تكتفي 
  ".ينسفها القرار اإلسرائيلي من أساسها

  13/4/2010زيرة نت،  الج
  

   لطرد الفلسطينيين"إسرائيل"أحزاب أردنية تدعو لمواجهة مساعي  .45
كيانا متمردا وعاصيا " طالبت احزاب أردنية المجتمع الدولي إعالن إسرائيل : تيسير النعيمات-عمان

لمجلس األمن بسبب سياسة ) 7(وعزله على طريق محاسبته وفق القانون الدولي وحسب نص المادة 
 الذي أصدره قائد قوات االحتالل في الضفة 1650لفصل العنصري التي تتبعها واألمر العسكري رقم ا

واعتبرت احزاب، الشيوعي األردني، وحشد، والوحدة الشعبية، في بيانات منفصلة ان االمر  .الغربية
هستيرية لنظام تأتي في سياق االجراءات ال"العسكري اإلسرائيلي خطوة تصعيدية جديدة وخطرة للغاية، 

الفصل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي الذي تفرضه حكومة الكوارث اليمينية المتطرفة اإلسرائيلية 
  ".في األراضي الفلسطينية المحتلة، التي رفعت االرهاب، بكافة اشكاله، الى مصاف السياسة الرسمية

  13/4/2010الغد، األردن، 
   

  طاولة الحوار حول السالح الفلسطيني االلتزام بقرار :الرئيس سليمان .46
وقالت . دعا رئيس الجمهورية الى االلتزام بقرار طاولة الحوار حول السالح الفلسطيني خارج المخيمات

مصادر وزارية إن رئيس الجمهورية دعا كل وزارة للقيام بدورها في هذا المجال، ما يعني، حسب 
 . ائل الفلسطينية حول السالح خارج المخيماتالمصادر الوزارية، العودة الى الحوار مع الفص

 13/4/2010السفير، 
 

  تهجير الفلسطينيين يشكل إحدى الحلقات األخيرة لتصفية القضية": حزب اهللا" .47
المخططات الصهيونية الهادفة إلى تشريد عشرات اآلالف من المواطنين "، في بيان، "حزب اهللا"أدان 

، "ة، باستخدام حجج واهية ومبررات ال تحمل أي صفة قانونيةالفلسطينيين من الضفة الغربية المحتل
تعارض هذه اإلجراءات مع كل المواثيق واألعراف الدولية التي تنص على وجوب محافظة "مؤكدا 

القوى المحتلة على األوضاع في المناطق التي تحتلها من دون أي حق لها في تغيير الوقائع الجغرافية أو 
   ". تناقضها مع حق أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار مكان إقامتهم في وطنهمالديموغرافية، فضال عن

أن الغبار السياسي الذي يثيره األميركيون ودول أخرى معهم حول المفاوضات المباشرة "واشار الى 
وغير المباشرة، إضافة إلى تركيز الكالم على موضوع المستوطنات، يشكل تغطية واضحة لتسارع 

لعدوانية التي يقوم بها العدو سواء على صعيد ما يجري في القدس أو لجهة تكثيف بناء اإلجراءات ا
  ". المستعمرات وتصعيد ممارسات الترانسفير

ما نشهده هو لحظات مصيرية كبرى، تشكل إحدى الحلقات األخيرة في سلسلة إجراءات العدو : اضافو
  .  على اكتمال حلقات مشروع تهويد فلسطينلتصفية القضية الفلسطينية، وتبدو كأحد أبرز المؤشرات

وكل الشرفاء في العالم إلى الوقوف بجانب الشعب " منظمة المؤتمر اإلسالمي"المجتمع الدولي و"ودعا 
الفلسطيني في معركته المستمرة من أجل الحفاظ على وجوده وهويته وحقوقه في تحرير أرضه المحتلة 

 ".  ن دون قيد أو شرطوعودة أبنائه إلى هذه األرض المحررة م
  13/4/2010السفير، 
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  في الضفة التطهير العرقي سياسة  تطبق"إسرائيل" :االسد .48
خالل لقاء مع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى           الرئيس بشار االسد   أكد : ابراهيم حميدي  -دمشق  
مـن محـاوالت    " اضحقرار و "على المستويين العربي والدولي التخاذ      " التحرك الفوري "ضرورة   ،أمس

  . في الضفة الغربية بطرد الفلسطينيين من وطنهم" سياسة التطهير العرقي"اسرائيل تطبيق 
  13/4/2010الحياة، 

  
   ومعصومة ومحصنة ضد اإلجراءات الدوليةفوق القانون الدولي" إسرائيل" :موسى عمرو .49

اعا عاجال سيعقد اليوم الثالثـاء       كشف األمين العام لجامعة الدول العربية أن اجتم        :هدى سالمة  - دمشق
استصدار اللوائح التي تتحجج بها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي           "لمجلس الجامعة العربية للبحث في      

برأينا إسـرائيل تتبـع مثـل هـذه         : " ، وتابع "إلجراءات طرد جماعي في األراضي الفلسطينية المحتلة        
انون الدولي وألن لديها حصانة فـوق القـانون         اإلجراءات ومثل هذه الخطوات ألنها موضوعة فوق الق       

الدولي ويجب وضع حد لهذه الحصانة وإنهاؤها ألنه طالما إسرائيل فوق القـانون الـدولي ومعـصومة                 
ومحصنة ضد اإلجراءات الدولية التي تعاقب وتنظم العالقة بين قوى االحتالل وسكان األراضي المحتلة              

عب جدا إقامة أي سالم وإقامة دولة فلسطينية حقيقية أو إلى           فسوف تزداد األمور سوءا وسيكون من الص      
   ".احترام حقوق الناس الموجودين في األراضي المحتلة 

  13/4/2010الشرق، قطر، 
  

   طرد الفلسطينيين من الضفة قرار االحتاللالجامعة العربية تدعو الجتماع طارئ لبحث .50
بية عقد اجتماع غير عادي لمجلـس الجامعـة          قررت الجامعة العر   :فاطمة حسن  - أحمد علي  -القاهرة  

العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الجامعة، لبحث قرار سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي               
وقال السفير أحمد بن حلي نائب       .بترحيل آالف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة        

ربية في تصريح للصحافيين بالجامعة العربية إن عمرو موسى األمين العام           األمين العام لجامعة الدول الع    
للجامعة العربية سيحضر االجتماع لتدارس كيفية التعامل مـع قـرار سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي                 

  .بخصوص طرد الفلسطينيين من أراضيهم، الذي يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي المدانة دوليا
  13/4/2010العرب، قطر، 

  
    االحتالل طرد الفلسطينيين من الضفةقراريدين  "التعاون الخليجي" .51

فـي   لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد عبد الرحمن بن حمد العطيـة             األمين العام  قال: الرياض
 يمثل  قرار االحتالل اإلسرائيلي بطرد آالف الفلسطينيين من الضفة       بيان صحفي أصدره أمس االثنين إن       

ة أخرى من صور الممارسات العدوانية التي تنتهجهـا الحكومـة اإلسـرائيلية بـصورة متعمـدة          صور
 ومبرمجة إلفراغ األراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها األصليين، وتطبيق سياسة اإلبعاد العنـصرية،            

قـان  محذرا من مغبة استمرار إسرائيل باتخاذ مثل هذه الخطوات المتطرفة التي تكـرس وتيـرة االحت               
  .والعنف وتضر بعملية السالم في المنطقة

  13/4/2010الشرق، قطر، 
  

  للرقابة النووية" إسرائيل"يجب إخضاع : أبو الغيط .52
فـي  " اإلرهـاب النـووي   "طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، المشارك في قمة            :واشنطن

رداً علـى   " الخليج"وقال أبو الغيط ل    .لكل أنواع الرقابة في المجال النووي     " إسرائيل"واشنطن، بإخضاع   
تحتـوي بعـضها علـى      " إسـرائيلية "سؤال فيما إذا كانت مصر ستطرح مخاطر وجود منشآت نووية           
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تكنولوجيا نووية قديمة على دول الجوار، إن مصر تطالب بأن تكون المنـشآت والمؤسـسات النوويـة                 
   .نها ال تمثل تهديداً للمنطقةخاضعة لكل أنواع الرقابة ليتم التحقق من أ" اإلسرائيلية"

  13/4/2010الخليج، 
  

   ال تفهم إال لغة القوة والجدار الفوالذي أساء لسمعة مصر"إسرائيل": البرادعي .53
أكد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القضية الفلـسطينية               :القاهرة

ظل التوحش اإلسرائيلي ضد المقدسات اإلسالمية، وتوسيع عمليـة         تعيش اآلن أسوأ حاالتها، خاصة في       
االستيطان في القدس، وبناء الكُنس اليهودية، باإلضافة إلى حالة الضعف التي يعيشها الجانب الفلسطيني              

شـبكة   على" المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد البرادعي، في تصريح أدلى به لموقع         .بسبب االنقسامات 
شعبا يعيش في ظل هذا التصعيد اإلسرائيلي والحصار المفروض عليه، ليس أمامـه             "على أن    االنترنت،

سوى تبنِّي خيار المقاومة بكل أشكالها؛ ألن المقاومة حقٌّ مشروع وفق كافة القوانين للشعوب التي تقـع                 
  ".تحت طائلة االحتالل

وإذا تبنَّـى العـرب خيـار       "ة القـوة،    وأضاف الدكتور البرادعي أن االحتالل الصهيوني ال يفهم إال لغ         
التفاوض يجب أن تكون هناك قوة وأساليب ردع خلف مسار التفاوض لحماية ظهره، لكن إسرائيل تعلـم                 
جيدا أنه في ظل انقسام الجانب الفلسطيني، وتراخي العرب عن قضية القدس وفلسطين، فلها الحق بـأن                 

كنكتـة سـخيفة؛    "ا في الوقت ذاته أن عملية السالم باتت         ، معتبر "تروح وتغدو بعملية السالم كيفما تشاء     
   ". عاما، وكل ما نراه ال يحقِّق التقدم في القضية الفلسطينية20فنحن نتحدث عنها منذ 

، والتـي جـاءت بقـرارٍ    "المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي  "ووصف البرادعي ما تُسمى     
ه المفاوضات باتت أشبه بالعبث، تقوم به واشنطن، خاصة بعد صـدور            هذ: "، وقال "عبثية"عربي؛ بأنها   

  ". حتى االنتهاء من إجراء تلك المفاوضات" االستيطان"تصريحات من جهتها بأن يتم تجميد 
باتت تمثـل إسـاءة لـسمعة       " الجدار الفوالذي "وفي سياق آخر؛ أعرب البرادعي عن اعتقاده أن قضية          

ت أشبه بالمشاركة في حصار غزة التي باتت أكبر سجن في العالم نتيجـة              با) الجدار(خاصة أنه   "مصر،  
، مبينًا أن الحل المنطقي لتلك القضية هو غلق األنفاق وفتح المعـابر وإنـشاء               "الحصار المفروض عليها  

  .منطقة حرة في رفح يتسوق فيها الفلسطينيون، ثم يعودون إلى غزة مرة أخرى
 12/4/2010المركز الفلسطيني لالعالم، 

  
   قطرية للمصالحة الفلسطينية–مصر تنفي وجود مساع سعودية ": المدينة السعودية" .54

نفت مصر علمها بأية مساعٍ تقودها المملكة وقطر لتحقيق المصالحة الفلـسطينية،            :  أحمد عبده  -القاهرة
 التى أعدتها   مؤكدة فى الوقت ذاته أنها ترحب بأى جهد يبذل من قبل الدولتين فى إطار الورقة المصرية               

: ”المدينـة “وقال مصدر أمنى مصري رفيع المستوى فى تصريح خاص لـ           . القاهرة لتحقيق المصالحة  
إننا لم نعلم بها رسميا ولم يبلغنا اإلخوة فى المملكة أو قطر برغبتهم فى الدخول على خط جهود تحقيـق                    

سابقة للحوار، لكن هذه األيـام      المصالحة، مشيرا إلى أن هذه المساعى كانت بالفعل قد جرت فى مرحلة             
وحول موقف الجانب المصري من هذه الجهود فى حال وجودها          . لم يبلغنا أحد بجديد فى هذا الموضوع      

لتحقيق ” وخاصة فى المملكة  “إن القاهرة ترحب بأى جهد يبذل من جانب األشقاء          :قال المصدر   .. بالفعل
خرج عن إطار الورقة المصرية وال تبتعد عنهـا،         المصالحة، لكن أى مبادرات فى هذا الشأن يجب أال ت         

ألننا نرفض أى تعديل على الورقة وإذا تمت المصالحة فإنها يجب أن تكون قائمة على جـوهر الورقـة               
  .نصا وموضوعا

 11/4/2010المدينة، السعودية، 
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   يطالب بتجاوز مرحلة اإلدانة لممارسات االحتاللشيخ األزهر .55
مـن إجـراءات تعـسفية بالقـدس        " إسرائيل" إدانته لما تقوم به       شيخ األزهر  الطيبد أحمد   أكد   :القاهرة

المحتلة، وأكد أنها مدينة عربية إسالمية، وأن ما يحدث فيها من إجراءات تهويد مـن جانـب سـلطات                   
، "هو عدوان صارخ على هوية هذه المدينة ويجب أن يقابل ذلك بإدانة المجتمع الـدولي كلـه                "االحتالل  

 .ات الثقافية الدولية مثل اليونسكو أن تكون لها وقفة مع العدوان الـصارخ علـى المدينـة                ودعا المؤسس 
وأوضح شيخ األزهر أن مغزى تصريحه السابق الذي أثار جدال في األوساط اإلعالمية والذي قال فيـه                 

يكتفـون  "، وقال إن المسلمين منذ حقبة طويلة        "في القدس تحصيل حاصل   " إسرائيل"إن إدانة ما تقوم به      "
كل ما تريد، وما أطالب به أن نتجاوز مرحلة الشجب واإلدانة التي            " إسرائيل"بالشجب واإلدانة بينما تفعل     

تحصيل حاصل، والمسلمون لو تضامنوا ووحدوا مواقفهم وتخلـصوا مـن           " إسرائيل"أصبحت بالنسبة ل  
وتـدعم  " إسـرائيل "تي تؤيـد    خالفاتهم لمثلوا قوة ضغط كبيرة على المؤسسات الدولية والدول الكبرى ال          

  ".عدوانها
  13/4/2010الخليج، 

  
  قافلة مساعدات سورية الى غزة .56

 طنا من المواد الغذائية امس الى غزة في محاولة          141توجهت قافلة مساعدات تحمل     :  ا ف ب   -دمشق  
لسطيني وقال رئيس اللجنة العربية السورية العليا لدعم الشعب الف        . لكسر الحصار المفروض على الغزيين    

أن القافلة تأتي في اطار الدعم الـسوري الرسـمي والـشعبي المتواصـل لألشـقاء                "أحمد عبد الكريم    
ولفت عبـد الكـريم     ".الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تخفيف معاناتهم جراء الحصار اإلسرائيلي الظالم          

  ".اصرينالمواد المحملة في القافلة تم اختيارها بناء على طلب سكان غزة المح"الى ان 
  13/4/2010الدستور، األردن، 

  
   لوقف التصعيدالتدخل القاهرة ب تطالباشنطنو ":األخبار" .57

ـ     :  قيس صفدي  -غزة أمس، أن اإلدارة األميركية    » األخبار«كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطّالع، ل
ة بنيـامين   التحرك لوقف التدهور العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل، ألن حكوم         «أبلغت مصر ضرورة    

دعت القيادة المصرية إلى التحرك فوراً والحيلولة       «وأوضحت أن واشنطن    . »نتنياهو تسعى إلى تصعيده   
وأضـافت   .»دون تصعيد عسكري من جانب فصائل المقاومة، وطالبتها بإجراء اتصاالت مـع حمـاس             

   األوضاع نحو مزيد    واشنطن طلبت من القاهرة التدخل لدى إسرائيل وحثّها على عدم دفع          «المصادر إن 
. »من التصعيد، وأن تتعهد لها مزيداً من ضبط الحدود مع القطاع وبذل كل جهد لدفع الفصائل للهـدوء                 

ال تريد تصعيد العمل العسكري ضد غزة حالياً، ألن ذلـك سيـضع             «وأشارت إلى أن الواليات المتحدة      
د أن تخسر ما وصـلت إليـه عبـر          السلطة الفلسطينية في موقف حرج أمام الشعب الفلسطيني، وال تري         

واشـنطن علمـت بنيـة      «وذكرت المصادر أن     .»خطوات تقريب وجهات النظر بين السلطة وإسرائيل      
إسرائيل القيام بمغامرة عسكرية للهروب من عملية السالم، وخصوصاً أن وضع حكومة نتنياهو الداخلي              

ت السلطة الطلب األميركي، وتعهدت األخيرة      وبينت أن القاهرة أبلغ   . »ال يؤهله للتوصل إلى سالم مرضٍ     
ولفتت إلى أن القاهرة    . »ضبط األوضاع في الضفة كي ال يكون هناك رد على االستفزازات اإلسرائيلية           «
بدأت بالفعل االتصال مع قادة فلسطينيين مستثنيةً حماس، وطلبت من فصائل في منظمة التحرير إبالغ               «

  .»ا إلى حليفتها الجهاد اإلسالميحماس موقفها، على أن تنقله بدوره
  13/4/2010األخبار، 
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   من شن عمل عسكري ضد إيران "إسرائيل"روسيا تحذر  .58
 من شن عملية عسكرية ضد إيران، مـشيرا الـى أن            "إسرائيل"حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف      

  . عالميةمثل هذه الخطوة قد تؤدي الى استخدام األسلحة النووية وبالتالي حدوث كارثة
احتمال قيام إسرائيل بضرب إيران     "وقال ميدفيديف في مقابلة أجرتها معه قناة إيه بي سي األمريكية إن             

  ".سيكون أسوأ تطور لألحداث في المنطقة ألن أي حرب ستؤدي الى مقتل أعداد كبيرة من الناس
حرب ستمس الجميـع    وأكد الرئيس الروسي أن وقوع حرب في منطقة الشرق األوسط سيعني أن هذه ال             

وأشار ميدفيديف إلى أن اشتعال الحرب في المنطقة قد يقود الى استخدام السالح النـووي األمـر                  .هناك
  .عداد كبيرة من الناسأالذي سيؤدي بدوره الى وقوع كارثة عالمية ومقتل 

ي ماكـاروف   جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال نيكوال             
في مؤتمر صحفي عقده في موسكو االثنين أن بالده على علم بوجود خطـط لـدى الواليـات المتحـدة      

  .وإسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران كإجراء أخير لوقف برنامجها النووي
ويقول مراسل بي بي سي في موسكو هاني شادي ان هذه المرة االولى التي يصرح بها مسؤول روسي                  

  . مثل هذا التصريح على الرغم من وسائل االعالم الروسية اعتادت ان تردد مثل المعلوماتكبير
12/4/2010بي بي سي،   

  
  اًيواجه حاليا طريقا وعر "إسرائيل"-مريكاتحالف أ": الفايناشيال تايمز" .59

: سرائيلالواليات المتحدة وا  " مقالة مطولة تحت عنوان      "الفايناشيال تايمز "نشرت  : مصطفى حمو  - لندن
وقالت ان تحالف البلدين كان حجر الزاوية في السياسة االمريكية نحو الشرق االوسـط خـالل العقـود                  
الماضية لكن هذا التحالف يواجه حاليا طريقا وعرا الى درجة ان االدارة االمريكية تفكر في االعالن عن                 

  .حسب الصحيفة بشدة "سرائيلإ"خطة امريكية لحل المسألة الفلسطينية وهو ما تخشاه 
 من المجمتع الـدولي وعلـى       "سرائيلإ"ومن محاور الخالف بين البلدين الموقف من ايران حيث ترغب           

رأسها الواليات المتحدة التركيز على الملف النووي االيراني وتكثيف الضغوط علـى طهـران الـى ان         
ى بينمـا تـرى االدارة      وسط االخـر  عدم اعطاء اهمية لقضايا الشرق األ     تتراجع عن برنامجها النووي و    

  .خرىأاالمريكية ان قضايا الشرق االوسط مترابطة بطريقة او 
سرائيلي تعتبر حاسمة لبناء تحـالف       السالم على المسار الفلسطيني اإل     فاالدارة االمريكية تعتقد ان جهود    

 بعـد ان    سرائيليون يرون ان سالما دائما يمكن ان يتحقق في المنطقة         ي واسع للجم طهران بينما اإل     عرب
  .يرانتصدى العالم للتهديد الذي تمثله إي

دارة وباما وحكومة نتنياهو مثل انزعـاج اإل      ى اوجه الخالف األخرى بين ادارة أ      كما تطرقت الصحيفة ال   
 للضغط على الكونجرس لفرض مزيد من العقوبـات علـى           "سرائيلإ"مريكية من الدور الذي تمارسه      األ

  .توجهايران رغم معارضة اوباما لهذا ال
أي اختـراق   ما صحيفة الجارديان فتناولت الطريق المسدود الذي وصلت اليه الجهود االمريكية لتحقيق             أ

  .مريكية التاليةعلى صعيد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والخطوة األ
وقالت ان التصريحات االخيرة للمسؤولين االمريكيين الذين يحاولون التقليل من شـأن الخالفـات بـين                

 الحـالي علـى     دارة اوباما تعرف جيدا ان الجمـود       ال تعكس الحقيقة الن إ      "سرائيلإ"يات المتحدة و  الوال
  .سرائيلي ال يمكن ان يستمر حسب قول الصحيفةالمسار الفلسطيني اإل

مريكية حثيثـة تجـري   ز هذا الجمود اال ان هناك جهودا أ   مريكية واضحة لتجاو  ورغم عدم وجود خطة أ    
 تشمل كـل جوانـب      مريكية كبيرة س خطة جديدة تطرح في إطار مبادرة سالم أ        تار لوضع اس  خلف الس 

  .سرائيليالصراع العربي اإل
13/4/2010بي بي سي،   
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  يجب اإلسراع في تحريك المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: أوباما والعاهل األردني .60

نطن أمس لقاءات ثنائيـة علـى        أجرى الرئيس األميركي باراك أوباما في واش       : جويس كرم  –واشنطن  
كان أبرزها اجتماعه مع العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني، اذ تطرقا الـى  » األمن النووي«هامش قمة  

واستمر اللقـاء   . عملية السالم، وضرورة اإلسراع في تحريك المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين         
ه وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتـون ومستـشار          دقيقة، وحضرت  50بين أوباما والملك عبداهللا     

ولـوحظ  . األمن القومي األميركي الجنرال جيمس جونز ومستشارا أوباما رام ايمانويل ودنـيس روس            
وأفاد مسؤول عربي بارز بأن الطرفين أكدا       . غياب المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل       

وقال ان الجانـب األردنـي ابلـغ أوبامـا          . الق مفاوضات السالم  رفضهما أي خطوات أحادية تعيق إط     
خصوصاً في ضوء الحـديث     » استعداد األردن للوقوف مع واشنطن في أي خطوات لدفع عملية السالم          «

عن احتمال درس البيت األبيض فكرة طرح خطة سالم تشمل مرجعيات واضحة للمفاوضـات وإطـاراً                
  . محدداً للوصول الى حل الدولتين

13/4/2010حياة، ال  
  

  ينبغي على العالم أال يسمح بالصور النمطية الكريهة والظلم ضد الشعب اليهودي: أوباما .61
 دعا الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى اليقظة ضـد معـاداة الـسامية واإلبـادة        :)وكاالت( - واشنطن

ا إن ذكريات الـضحايا تـأتي       وقال أوبام  .الجماعية في بيان بمناسبة إحياء ذكرى يوم المحرقة اليهودية        
تذكير مستمر لتكريم إرثهم من خالل تجديد التزامنا بمنع اإلبادة الجماعية ومواجهة معاداة السامية              "بمثابة  

  ".والظلم بكل صوره
بالصور النمطية الكريهة والظلم ضد الـشعب اليهـودي الـذي           "وأوضح أنه ينبغي على العالم أال يسمح        

  ". هذا اليوميتواصل بشكل مأساوي حتى 
13/4/2010الخليج،   

  
  بيب توقف إصدار جوازات سفر لمواطنيهاأسفارة بريطانيا في تل ": جيروزاليم بوست" .62

اإلسرائيلية عن ناطق باسـم القنـصلية       » جيروزاليم بوست « نقلت صحيفة    : سمر خالد  -القدس المحتلة   
جديد جوازات سفر مواطنيها في مقر      البريطانية، ان وزارة الخارجية البريطانية قررت وقف إصدار أو ت         

  .شمال فلسطين المحتلة» تل آبيب«القنصلية العامة البريطانية في 
وسيبدأ سريان القرار اعتباراً من الثالث من الشهر القادم، وسيتم نقل الطلبات المتعلقة بمعامالت التجديـد     

  . واإلصدار عبر البريد إلى العاصمة الفرنسية باريس  
لقرار، فإنه يمكن للقنصلية فقط إصدار وثيقة سفر طارئة والتعامل مع اإلجراءات القنصلية             وبموجب هذا ا  

  .األخرى كشهادات الميالد للمواطنين المواليد خارج المملكة المتحدة
بعد » إسرائيل«إن كل الجوازات الرسمية التي ستصدر للمقيمين في         » :ونقلت الصحيفة عن الناطق قوله      

  .»رة إصدار سلطة الجوازات البريطانية داخلها، ودون إبراز مكان إقامتهمذلك ستظل تحمل عبا
 ونفى أية عالقة بين القرار األخير وبين عملية اغتيال الموساد للقيادي في حماس محمود المبحوح فـي                 

  .إمارة دبي  وأن ذلك يأتي ضمن خطة طويلة المدى لمركزية أكثر في إصدار الجوازات البريطانية
ن ستة أو سبعة مواقع سيتاح فيها تجديد الجوازات البريطانية ومنها العاصمة الفرنسية، لكنهـا    وأوضح أ 

  .في نهاية األمر ستصدر من لندن
13/4/2010الرأي، األردن،   
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  تعديل قوانين ترحيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة " إسرائيل"فرنسا قلقة من قرار  .63
تعـديل  "من قرار اسرائيل " قلقة جدا"ية الفرنسية امس ان فرنسا اعلنت وزارة الخارج : وكاالت -باريس  

ودعت الى احترام حريتهم في االقامـة       " قوانين ترحيل المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية       
  .اين شاؤوا

ت ندعو الـسلطا  "وردا على القرار االسرائيلي قال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي              
االسرائيلية طبقا للقانون الدولي، الى احترام حرية الفلسطينيين في االقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية               

  ".والسماح لهم بالتنقل بحرية في االراضي الفلسطينية
13/4/2010الحياة الجديدة،   

  
 حالة عربية من نوع غريب .64

 بالل الحسن
فال هي تستطيع أن . فيها السياسة غيابا شبه كاملتمر المنطقة العربية بحالة من نوع غريب، تغيب 

تطرح مفهوم التضامن العربي، وال هي تستطيع أن تقر بوجود الخالفات، ولذلك فهي تؤجل النقاش 
بقرار من القمة العربية إلى ما بعد ستة أشهر قادمة، حتى أن بعض الزعماء العرب يطرحون فكرة 

 .التصرف بعيدا عن اإلجماع
لغياب تبرز توجهات غريبة من نوعها، قد يفيد استعراض بعضها في توضيح صورة وفي ظل هذا ا

 .الوضع الغريب الذي نعيشه
. إذا بدأنا من السودان، حيث يعيش السودان معركة انتخابية حامية الوطيس، ربما تنتهي به إلى االنفصال

عة أيام أو يتم اتخاذ قرار زعماء يضعون شروطا لالنتخابات، ويهددون إما أن تقبل الشروط خالل أرب
. وزعماء يدعون لخوض االنتخابات البرلمانية ومقاطعة االنتخابات الرئاسية. بمقاطعة االنتخابات

وآراء وآراء ! وزعماء يدعون لتأجيل االنتخابات لمدة شهر وكأن شيئا ما سيحدث خالل هذا الشهر
ذه الخالفات كلها مندوب أميركي، ال ويتجول بين ه. تحضر فيها الخالفات وتغيب البرامج.. وآراء

فال ) دارفور(نعرف من رأيه إال أنه يريد إجراء االنتخابات في موعدها، أما االنفصال جنوبا أو غربا 
وهكذا بدال من أن تكون االنتخابات بداية إرساء وضع ديمقراطي سليم، تصبح . نعرف حقيقة رأيه فيه

.  خطأ ما في العمق ال أحد يعترف به، وال أحد يناقشه في العلنثمة. االنتخابات وسيلة من وسائل التفرقة
وفي الخالصة يبدو السودان مهددا بمصيره . ومن المؤكد أنه في السر يجري التفكير في مخاطر كثيرة

 .كدولة
وإذا انتقلنا من السودان إلى فلسطين، نجد وضعا من نوع آخر، أبرز ما فيه إحساس عربي غريب من 

أبرز ما يجري هناك تهديد . الشعور وكأن ما يجري هناك يجري في مكان قصي بعيدنوعه، يوحي ب
ومن الالفت . القدس التي كادت تفجر انتفاضة ثالثة. القدس المهددة بالضياع والتهويد. يتعلق بالقدس

وا من الذين بادروا إلى التحرك في هذا االتجاه لم يأتوا من الضفة الغربية، إنما جاؤ» الناس«للنظر أن 
هم الذين بدأوا األحداث وهم الذين حركوا المواجهة . 1948داخل الوطن، من األراضي التي احتلت عام 

 ألول 1948مع االحتالل، وهو تطور فريد من نوعه، كان يؤذن بانتفاضة ثالثة يشارك فيها فلسطينيو 
، ثم »من هناك«اس القادمين في الضفة الغربية ليشاركوا الن» الناس«ولكن المفاجأة كانت حين هب . مرة

أما الذين منعوهم فهم الذين يقولون برفض المقاومة المسلحة، وينادون . وجد من يتصدى لهم ويمنعهم
بالمقاومة الشعبية السلمية، وإذا بهم يتصدون لهذه المقاومة السلمية ويمنعون تضامنها مع الذين بادروا 

 .بادر إليه أشخاص من داخل البيت ال من خارجهإليها، حتى أن هذا المنع أصبح مدار استنكار 
وفي ظل هذا المنع للنضال السلمي، بعد أن تم منع وتدمير النضال المسلح، صدر مرسوم رئاسي إيجابي 

المرسوم يقول بضرورة إتالف كل األفالم السرية التي صورتها . جدا، ولكنه يؤشر بحالة من نوع خطير
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د من القيادات، ولعدد من المسؤولين، من أجل ابتزازهم، ومن أجل أن أجهزة المخابرات الفلسطينية، لعد
وهكذا تمت استباحة الحرمات، وتم دخول . يتحولوا إلى أدوات طيعة في تنفيذ ما تطلبه تلك األجهزة منهم

سنوات وسنوات ! البيوت من غير أبوابها، وانزرعت داخل البيوت عيون كثيرة ترى ما ال يجب أن يرى
يات االبتزاز هذه مستمرة، وأبطالها يحتلون المواقع القيادية واحدا بعد اآلخر، إلى أن صدر مرت، وعمل

ولكنه مرسوم يحرق األفالم ويدمرها، وال يحاسب الذين بادروا إلنجازها، فهل . هذا المرسوم اإليجابي
 .ؤالسيبقون في مناصبهم؟ وهل سيتم فعال حرق األفالم المسيئة والمعيبة؟ نكتفي بهذا الس

ماذا يجري في اليمن؟ أين هم الحوثيون؟ أين . وإذا تساءلنا عن اليمن بعد أن هدأ أوار الحرب فيه
في اليمن، التي بادر اإلعالم األميركي إلى إبرازها فجأة على أنها خطر بديل لخطر الحوثيين » القاعدة«

 يرفع رجال صمتوا ستة ثم سكت عن ذلك وكأن األمر لم يكن؟ وماذا يجري في الجنوب اليمني، حيث
عشر عاما عن العمل السياسي، ثم برزوا من جديد ينادون بضرورة تفكيك الوطن، والعودة إلى 
االنفصال؟ ماذا يجري في الجنوب، حيث يتهرب القادة القادرون على البت والحسم من مواجهة أخطائهم 

لمئات من الكوادر التي بنت دولة في التعامل مع جنوب اليمن وأهله، ويواصلون سياسة استئصال، بل وا
الجنوب، وهم نخبة البلد الذي اندمج في دولة الوحدة، وهم أساس األجهزة القادرة على تسيير أمور البلد؟ 
وبدال من المبادرة إلى فتح الحوار مع الجميع، إليقاف األخطار، وبلورة سياسات متفق عليها، تصد 

وكلنا . ذيرات والتهديدات، والتغني بأن اليمن سيبقى واحدادعوات االنفصال، ال نشهد سوى توجيه التح
نريد يمنا واحدا موحدا، ولكن ذلك ال يتم إال باالعتراف بالخطأ، والوقوف أمامه بجرأة، وإلغائه، وبناء 

فمتى سيحدث ذلك؟ والسؤال هنا ليس مجرد سؤال، فمن دونه سيتحرك . سياسة جديدة متفق عليها
وهذا يفرض، حتى على . هدأ اليمن، وسيكون أيضا مصدر تهديد لجيرانهآخرون، ولن ي» حوثيون«

 .الجيران، مسؤولية مساعدة اليمن وتشجيعه على فتح باب الحوار الغائب على مصراعيه
ونعود إلى الوضع الفلسطيني، ونعود بشكل خاص إلى الجهود العربية التي تبذل بنوع من السرية، في 

 :ولكن هذا األمر بات يحتاج إلى نوع من الكالم الصريح. سطينيةمحاولة إلنجاز المصالحة الفل
الذي » اتفاق مكة«تمثلت المحاولة األولى في . لقد تم حتى اآلن بذل محاولتين للمصالحة الفلسطينية: أوال

 .وتمثلت المحاولة الثانية في ورقة المصالحة المصرية.  إسرائيلي-تم إفشاله بتحريض أميركي 
تفاق مكة باالعتراف بشرعية االنتخابات التي قادت حركة حماس إلى السلطة، وتميز أيضا تميز ا: ثانيا

وتميزت الورقة المصرية بتركيزها على الجانب . بتكريس مبدأ المشاركة بين حركتي فتح وحماس
وما يجري اآلن هو تغييب شبه كامل التفاق مكة، . اإلداري، وبخلوها من أية إشارة إلى موقف سياسي

ضور شبه كامل للورقة المصرية، بينما يمكن االنفتاح على موقف ثالث يقرب الحل ويفتح باب وح
فهل هناك . التفاهم، وهو الموقف الذي يحاول أن يدمج بين الورقتين، ويجعل منهما ورقة مصالحة واحدة

 من هو مستعد لقرع األبواب وفتحها على بعضها؟
ولكن أميركا تعارض . ى مراعاة يبديها طرف تجاه طرف آخريحتاج األمر هنا إلى قرار سياسي، ال إل

وقد آن األوان ألن نقول ألميركا ال، ونمضي إلى مصالحة فلسطينية فعلية، . ذلك، وتضغط من أجل منعه
 .تنهي هذا الكابوس الجاثم على صدر الجميع

ستعد لطرح مبادرة البعض يسعى إلى تأجيل هذه المصارحة مع أميركا، ألنها، وكما يقول اإلعالم، ت
 بين ياسر عرفات 2000سياسية تخص الوضع الفلسطيني، تقوم على أساس مفاوضات كامب ديفيد 

ولو كان هذا التأجيل مفيدا . وتقوم على أساس خطة الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون. وإيهود باراك
ب ديفيد؟ رفضها ألنها تريد لماذا رفض عرفات الخطة اإلسرائيلية في كام: لتم قبوله، ولكن لنسأل

  االستيالء على القدس وعلى نصف الضفة الغربية، فهل سيكون الموقف الجديد عودة إلى مناقشة تلك 
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والمصالحة الفلسطينية . القضايا؟ نرجو أال يحدث ذلك، وأال نعود إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها
  . الحلقة المفرغةعلى أساس الورقتين هي التي تخلصنا من ورطة هذه

  13/4/2010الشرق األوسط، 
 

  مرحلة جديدة.. "إسرائيل"حماس و .65
 مؤمن بسيسو 
تعيش حركة حماس في قطاع غزة وضعا استثنائيا بكل معنى الكلمة، فهـي تعـايش إشـكالية العالقـة                   

فيـه  الميدانية اليومية مع قوات االحتالل على امتداد الجبهة الحدودية، في ذات الوقـت الـذي تعـايش                  
 .إشكاليات فلسطينية داخلية داخل إطار العمل المقاوم وتكتيكاته المختلفة

في سياق العالقة الممتدة مع االحتالل برزت عملية خان يونس البطولية كأولى التحديات الكبـرى منـذ                 
 انتهاء الحرب على غزة، وكادت تودي بقواعد اللعبة التي حكمت العالقة الميدانية بين إسرائيل وحمـاس               

حتى اآلن، وتؤسس لمرحلة جديدة ذات سمت خاص لوال التـدخل األميركـي الـذي كـبح االندفاعـة                   
 فصال جديدا من فصول المواجهة الدامية مع الفلـسطينيين فـي        -ولو مؤقتا –الصهيونية العدوانية، ومنع    

 .القطاع المحاصر
رات تقريبا باسـتثناء خيـار      ال جدال في أن حماس تواجه وضعا صعبا ومعقدا اليوم في ظل انعدام الخيا             

الثبات والصمود، فهي تدرك أكثر من غيرها أن الحفاظ على الحد األدنى من اسـتمرارها فـي الحكـم                   
والسلطة في ظل قسوة واشتداد الحصار يعتمد على مدى قدرتها على اللعب على وتر التناقضات، ونسج                

 .القواسم المشتركة من رحم المتضادات
 يوم، وتسوء األحوال بإطراد، ويقترب بناء الجدار الفوالذي من نهايتـه لـيحكم              يشتد الحصار يوما بعد   

قبضة الموت على غزة المحاصرة، في حين يتربص جيش االحتالل أي فرصة لفتح نيران حقده وإرهابه                
ضد حماس وأهالي القطاع، وكأنه يمني نفسه بمواجهة جديدة تحقق له أهدافه التي عجز عن بلوغها إبان                 

  .ب األخيرةالحر
معادلة حساسة ومعقدة للغاية بال شك، ومعها تبدو حماس أكثر حساسية إزاء الخـروج مـن محـددات                  
وقواعد اللعبة الراهنة، فهي ترغب في تحييد العامل اإلسرائيلي الضاغط المتربص الذي كاد أن ينفلـت                

ة، ورسم معالجـات الحـد      من عقاله مؤخرا، كي تتفرغ لمواجهة تداعيات المعضلة السياسية واالقتصادي         
األدنى التي تضمن بقاء قطاع غزة على درجة من الكفاية بما يؤهله لتحمل تبعـات الهجمـة الخارجيـة                

 .أطول فترة ممكنة
لكن العملية األخيرة، رغما عن كل محاوالت الضبط، دشنت مرحلة جديدة في مـسار حركـة حمـاس                  

 .الحكم واستحقاقات المقاومة والتحريرالتكتيكي الذي يسعى للتوليف بين تعقيدات السلطة و
لم تكن العملية هجومية ذات مبادرة، واقتصرت على الجانب الدفاعي المحض، ولكنهـا كانـت كافيـة                 
لتحريك المياه الراكدة في إطار عالقة حماس باالحتالل ميدانيا، وإدخال تعديالت معينة على طبيعة وآفاق               

 .يوني الرسمي تجاه حماس في قطاع غزة عقب الحرب األخيرةالسياسة األمنية التي حكمت التوجه الصه
حتى هذه العملية، شكل تكريس الهدوء الميداني مصلحة مـشتركة للطـرفين رغـم اخـتالف الـدوافع                  
والمنطلقات، لكن الوقوع القدري للعملية مثّل انعطافة جديدة في مسار الوضع الميداني وآفـاق العالقـة                

 تحكمها مؤشرات الحذر البالغ والترقب الكبير في ظـل الخطـط العـسكرية              المتبادلة بين الطرفين التي   
 .الصهيونية الجاهزة لضرب حماس وإضعافها التي تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها

منذ تنفيذ العملية توالت التصريحات الصهيونية المعادية الصادرة عـن بعـض المـستويات الـسياسية                
جيه ضربة عسكرية مؤلمة إلى حماس في غزة والعودة إلى أسـلوب            والعسكرية التي دعا بعضها إلى تو     
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االغتياالت النوعية لقياداتها السياسية والعسكرية، في حين دعا البعض اآلخر إلى إعادة احتالل القطـاع               
 .وإسقاط حكم حماس وإنهاء التهديد اإلستراتيجي الذي يمثله على الدولة العبرية

نية على العديد من السيناريوهات بشأن ضرب حماس، ومن بينهـا           تحتوي أدراج وزارة الحرب الصهيو    
سيناريو توجيه ضربة جوية قوية بشكل مباغت لنخبة سياسية أو عسكرية أو كالهمـا داخـل الـصف                  
القيادي لحماس ومراكز التصنيع ومخازن األسلحة، ومعالجة األمر ميدانيا فيما بعد وفقا لـردود الفعـل                

 يتعلق باغتيال كادر أو كوادر عسكرية فـي إطـار ضـربة جويـة مفاجئـة                 الفلسطينية، وسيناريو ثانٍ  
واالستعداد للتعامل مع الموقف الميداني على أساس الفعل ورد الفعل، وسيناريو ثالث يتعلـق بمعالجـة                
حاالت المواجهة وإطالق الصواريخ كال على حدة، وتقدير الرد العـسكري اإلسـرائيلي إزاءهـا وفقـا           

 . الميدانيةلحجمها ونتائجها
وفي إطار هذه السيناريوهات يتوقع أن يدور الطرفان في إطار حلقة من ردود الفعل التي ستشهد اتساعا                 
في دائرة االستهداف قبل أن يفيئا إلى أسس ومحددات المرحلة السابقة ذات الهدوء الهـش والمناوشـات                 

 . الالحرب والالسلم من جديدالتي ال تخرج عن نطاق السيطرة، والعودة لالنتظام في إطار حالة
ومما يبدو فإن السيناريو الثاني كان السيناريو المفضل للقيادتين السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، خاصة             
أنه يتكامل الحقا مع السيناريو األول مع تصاعد المواجهات، ويحقق إسرائيليا جملة من األهداف الداخلية               

 .زمات السياسية والحزبية التي تواجهها حكومة نتنياهو حالياوالخارجية، ويحررها من الضغوط واأل
ومع ذلك فإن الرفض األميركي القاطع إلشعال األوضاع، والتحذيرات األميركية التي ُأطلقـت إزاء أي               
تغيير إسرائيلي لقواعد اللعبة مع حماس في غزة، حال دون بلوغ أي من السيناريوهين األولين، واضطر                

للقبول بالسيناريو الثالث على مضض، وهو ما بدا واضحا فـي تـصريحات نتنيـاهو               حكومة االحتالل   
  . األخيرة قبل عدة أيام

من جهتها لم تتأخر حماس عن تقدير الموقف وتقييم التطورات، وعمدت إلى تبني خطة طوارئ شـاملة                 
 واالحتماالت، وتعمل   تستند إلى خطورة التطورات الحاصلة، وتأخذ بعين االعتبار كافة التفاصيل والبدائل          

على إرساء معالجات أمنية شاملة تشمل مختلف بناها ومؤسساتها، الحكومية والحركيـة والجماهيريـة،              
 .بعيدا عن أي تهاون أو تقصير قد تدفع ثمنه باهظا في قادم األيام

ت الرد  لم تقرأ حماس الموقف الصهيوني بشكل تقليدي هذه المرة، وبسطت توقعاتها إزاء طبيعة واحتماال             
العسكري الصهيوني، فهناك الكثير من الدوافع واألسباب التي نضجت من زاوية صهيونية لتأديب حماس              

 .وإضعافها وتركها تلملم ذاتها وتلعق جراحها فترة من الزمن
" تل أبيـب  "لقد استعادت حماس عافيتها عسكريا إثر الحرب األخيرة، وطورت منظومة صاروخية تهدد             

ش االحتالل، وتحدت العناد والصلف الصهيوني إزاء صفقة شاليط، وال تـزال تـرفض   وفق اتهامات جي 
، وتصر على تعديل بعض بنود الورقة المصرية للمـصالحة الراميـة إلـى          "الرباعية"االنصياع لشروط   

إخراجها من دائرة الشرعية الدستورية عبر البوابة االنتخابية، وتحمي حق المقاومة بمظلة شرعية، وهي              
اب كافية لتعجيل استدعاء ضربة عسكرية صهيونية قوية محفوظة في أدراج وزارة الحرب وتنتظـر               أسب

 .اإلقرار من المستوى السياسي فحسب
تعلمت حماس الكثير من الحرب األخيرة ذات صفة المباغتة والضخامة والشمول، وكان من الحكمـة أن                

جم التحدي الصهيوني المفروض، وتقلص دائرة      توسع مدى رؤيتها وتوقعاتها كي تتالءم احتياطاتها مع ح        
 .األثر المباشر للهجمة الصهيونية المتوقعة، وتخفض خسائرها إلى حدها األدنى

ومع ذلك فإن العالقة الميدانية الظاهرة مع االحتالل تخفي في باطنها خلال فلسطينيا داخليا فـي معالجـة                  
ين فصائلها، وهو ما تعـاني منـه حمـاس كثيـرا،            أداء الحالة المقاومة ككل وسبل التنسيق والتعاون ب       

 .وخصوصا فيما يتعلق بقضية إطالق الصواريخ، وإشكالية التبني الفصائلي لعمليات اآلخرين
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طفا الجدل الفصائلي والوطني حيال قضية إطالق الصواريخ على السطح مؤخرا إثر تصريحات عـضو               
هار يدلي بدلوه إزاء بعض المجموعات العابثـة        محمود الزهار، فلم يكد الز    . المكتب السياسي لحماس د   

التي تمتهن إطالق الصواريخ في أوقات ومفاصل معينة دون رؤية وطنية مصلحية أو بهـدف اإلربـاك                 
 .والتخريب، حتى تكاثرت عليه السهام والطعان من هنا وهناك

 الجـزاف الـذي     وألقوا الكلم , وما هي إال لحظات حتى تصدر اليسار وبعض اإلسالميين مشهد الرفض          
جسد في بعضه تسرعاً وقصر نظر، في حين عبر البعض اآلخر عن تصفية حسابات ومناكفات حزبيـة                 

 .مزمنة ال تنشد المصلحة الوطنية الفلسطينية بحال
فقد عبر الرجل عـن رؤيـة واضـحة لـم      , تصريحات الزهار لم تحمل جديداً أو تخالف سياقات الواقع        

 .ة األكثر إثارة للجدل على الساحة الفلسطينية طيلة األعوام األخيرةيخالجها أي التباس إزاء القضي
لكن صوابية الرؤية المطروحة إزاء هذه الجدلية الحساسة لم يكن من الحكمـة معالجتهـا وإدارة ملفهـا                  

وإنما كان ينبغي طرقها من خالل      , أو القيادات األساسية لحماس   , اإلعالمي عبر المستوى القيادي األرفع    
  .ة الناطقين اإلعالميين الذين خبروا الجدل الفصائلي وتعرجاته الشائكةمنظوم

قضية الصواريخ، شأنها شأن كل وسائل وأدوات المقاومة، يجب أن تخضع لمعايير الـربح والخـسارة                
بعيـدا عـن الفوضـى العـشوائية        , وأن يظللها سقف المصلحة الوطنية الفلسطينية على الدوام       , الوطنية

 .االعتباطي الذي ال يحتكم إلى هدف أو منطق وطني رصينواجتراح العمل 
وال تبدو مقارنة الوضع الراهن بواقع الحال الفائت قبل دخول حماس معترك الحكم وميدان السلطة ذات                

وال يـصح إطالقـا وضـع       , والمنطلقات غير المنطلقات  , فالدوافع غير الدوافع  , أثر أو قيمة موضوعية   
زامات األمنية مع االحتالل مع ممارسات تستهدف حماية الشعب والمجتمـع           ممارسات تدور في فلك االلت    

 !من هول وبشاعة اإلجرام واإلرهاب الصهيوني في الكفة ذاتها وإخضاعهما للمنطق والتقييم ذاته
ينبغي االعتراف بأن المقاومة الفلسطينية على اختالف قواها وفصائلها تعيش أزمة مزمنة حجزتها عـن               

وحالت بينها وبين إرساء    , ب متطلبات إنجاح العمل المقاوم في ظل تقلب الظروف الوطنية         تلمس واستيعا 
منظومة رؤى ومحددات إستراتيجية قادرة على التعاطي بشكل راشد وحكيم مع استحقاقات كل مرحلـة               
وفقا لظروفها وخصائصها، وبناء رؤية متكاملة تحدد األولويات، وتوازن بين المصالح، وتـضع نقـاط               

 .عمل المقاوم على حروف المصلحة الوطنية الفلسطينية الجامعةال
ال مفر من اإلقرار بأن استدراكا عاجال يجب أن تبادر إليه حماس وتتـداعى إليـه القـوى الفلـسطينية                    
ومنظمات وشخصيات المجتمع الفلسطيني الوازنة إلرساء قواعد عمل وطنية ناظمة لـألداء الفلـسطيني              

المقبلة، ورسم مالمح إستراتيجية عمل موحدة يتقيد بها الجميع، وتـشكل عنوانـا             المقاوم خالل المرحلة    
 .للتوافق الوطني واإلجماع الفلسطيني

ما يحفل به الوضع الميداني اليوم يبعث على القلق الكبير الممتزج بالخطر الداهم، فالظرف الداخلي الذي                
عبنا إلى أتـون مواجهـة داميـة تفـتح          يعتمل في قطاع غزة ال يحتمل أي عبث إضافي يستهدف جر ش           

 .جروحه الغائرة من جديد
ومع ذلك ينبغي التفريق بين المبادرة بإطالق الصواريخ وبين المبادرة إلى صد العـدوان واالجتياحـات                
والتوغالت الصهيونية، فال خالف على أن الدفاع عن غزة وأهلها ومقدراتها يشكل واجبا وطنيا مقدسـا،                

لمواجهة االحتالل ومخططاته العسكرية يشكل أولى األولويات ضمن أجنـدة المرحلـة            بل إن االستعداد    
الراهنة، في وقت تستعجلنا عملية إطالق الصواريخ العشوائية إلى مرحلة صدام ذات إيقاعات قاسـية ال                

ائه لزوم لها في ظل جبهة داخلية مثخنة اقتصاديا وإنسانيا، وتقحمنا في أتون جدل داخلي ال طائل من ور                 
 .على اإلطالق

ال شك أن المقاومين الفلسطينيين الصادقين المخلصين كُثْر وأيضا العابثين المخربين وأصحاب المصلحة             
الهدامة واألغراض السياسية الدنيئة، وهو ما يقتضي انحيازا إلى منطق التنسيق، واالقتراب أكثر فـأكثر               
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مختلفة، وبلورة تفاهمات وآليات توافـق موحـدة        من دوائر التعاون المشترك بين قوى وأذرع المقاومة ال        
بغية تفعيل المقاومة وأدواتها بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية والعمل على عزل وتعرية الحـاالت               
المشبوهة التي تمتهن العبث والتخريب وخلط األوراق على الساحة الفلسطينية وسـط ظـروف دقيقـة                

 .ومفاصل حساسة
التقليل من حدة وأثر اإلشكالية المزمنة حيال تضارب التبني الفـصائلي لعمليـات             بموازاة ذلك ال يمكن     

المقاومة بأي حال من األحوال، كونها تلقي بظاللها السلبية على آفاق التنسيق والعمل الجمعي المقـاوم،                
يز النهج  وتبثّ توترات حادة في سياق العالقات الفلسطينية الفصائلية التي يفترض أن تنصب لخدمة وتعز             

 .المقاوم وسبل االرتقاء به دون أية مؤثرات سلبية جانبية
ال تعنينا اإلعالنات الفصائلية المتهافتة على الظفر بحظوة الجهد المقاوم وقطف ثمار العمليـة األخيـرة                
رغم مؤشراته السلبية وإعادة إنتاجه لواقع إشكاليات التبني الفصائلي لعمليات اآلخرين، بقدر مـا يعنينـا                
صدق وإخالص العمل المقاوم ذاته، وانتظامه شعارا وتطبيقا على أرض الواقع في مضمار الدفاع الفعلي               

 .عن شعبنا المحاصر داخل جدران غزة الضيقة إبان المرحلة المقبلة
نستحضر بكل أسف المشهد الميداني الذي حملته الحرب األخيرة على غزة، وأبرز حقيقة بعض المواقف               

 عاة، والبون الشاسع بين النظرية والتطبيق، فالعبرة ال تكمن في الشعارات الرنانـة التـي               الفصائلية المد
تجلجل األرض وتدوي في فضاء الناس واإلعالم، وإنما في الثبات أمام الجحافل الغازية، والصمود فـي                

لحالة الدفاعية  قلب المعركة، ودفع تكاليف المقاومة واستحقاقات الكفاح دون التولّي لحظة الحسم وقصر ا            
  !على طرف وحيد

على أية حال، فإن أشكال التناقض الفلسطيني الداخلي يجب أن تبقى ثانوية علـى الـدوام، وأن تحظـى                   
بأشكال العالج المالئمة في إطار توافقات وطنية مناسبة، وأن ال تشغل البعض عـن جـرائم االحـتالل                  

 .ومخططاته العدوانية
لة بتحديات ال تحصى، وما لم تبادر إلى حملة سياسية وإعالمية لفضح            دلفت حماس إلى مرحلة جديدة حاف     

المخطط الصهيوني، وتُرسي منظومة إجراءات أمنية صارمة، فإن حكومة االحتالل وجيـشها المجـرم              
 . في مخططاتها العدوانية، وحينها ستخسر حماس الكثير-بكل أريحية–ستمضي 

يب واالستئصال، لكن حكومة االحتالل لن تتـورع        صحيح أن حماس استعصت على كل محاوالت التذو       
عن اقتناص كل الفرص المتاحة لإلثخان فيها وإضعافها ونزع أنيابها وتقليم مخالبها التي نمت جيدا خالل                

 .األشهر األخيرة
ولو –من الصعب أن تمضي األمور على شاكلتها األمنية الراهنة دون معالجات سياسية فلسطينية داخلية               

 بحيث تكون قادرة على لم الشمل الـوطني وتحقيـق المـصالحة الداخليـة وإحبـاط                 -ألدنىفي حدها ا  
    .المخططات الصهيونية في أقرب وقت ممكن

 13/4/2010الجزيرة نت،  
  

  االنتظار سياسة قاتلة... المبادرة األمريكية مؤجلة  .66
  هاني المصري

عن اثنين من كبار مسؤولي اإلدارة نفسها ،        سارعت اإلدارة األمريكية الى نفي األنباء التي ترددت نقال          
و نشرت قبل أيام من ديفيد اغناتيوس في واشنطن بوست األمريكية حول و نشرها     خطـة للـسالم                      
سيطرحها الرئيس األمريكي في الخريف القادم ، و أن الخطوط العريضة لها ستبنى على التقـدم الـذي                  

  .سبق إحرازه في المفاوضات السابقة 
"  جيمس جونز مستشار الرئيس لألمن القومي هذه األنباء قائال ، بان اإلدارة األمريكية لم تتخـذ                  لقد نفى 

إننا ال ننوي فـي أي      : أي قرار حول مقاربة جديدة إلحياء عملية السالم و أضاف         " في المرحلة الراهنة    
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ولـة فلـسطينية ذات     وقت كان مفاجأة احد ، و أي إجراء سيتخذ يرمى الى تعزيز امن إسرائيل و قيام د                
  .سيادة 

إطالق األخبار حول المبادرة األمريكية للسالم و نفيها مع إبقائها محلقة باألجواء كـسيف مـسلط علـى           
إسرائيل يدل على أن اإلدارة إما أنها تفكر بالضغط على إسرائيل من اجل استئناف المفاوضات و عينها                 

الوقت المناسب ، ألن استئناف المفاوضات وحده       مصوبة نحو ضرورة االستعداد لطرح مبادرة سالم في         
  .و بدون مبادرة ال يكفي

أو أن اإلدارة األمريكية تكتفي بمجرد التلويح بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية لكـي تقبـل بالطلبـات                 
  .األمريكية الهادفة الستئناف المفاوضات من خالل وضعها أمام احتماالت أصعب إذا لم توافق عليها 

اإلدارة األمريكية تراجعت بسرعة مرة أخرى بعد الرفض اإلسرائيلي إلطالق المبادرة و سـاعد              أو أن   
على هذا التراجع أن المشاورات التي أجرتها مع الخبراء و كبار المـسؤولين األمـريكيين الحـاليين و                  

ية المكبـل   السابقين أظهرت تباينا في اآلراء بين من يطالب بأخذ اعتبارات رئيس الحكومـة اإلسـرائيل              
بائتالف حكومي متطرف بالحسبان و عدم الضغط عليه ، و لقد طرح هذا الرأي من قبل دينـيس روس                   
،و يترتب على هذا الرأي عدم االنشغال األساسي باستئناف المفاوضات بل التركيز على تحقيق انجازات               

يدمان ومـارتن أنـديك و      الخ على األرض ، و يدافع عن هذا االتجاه توماس فر          .... أمنية و اقتصادية    
اليوت أبرامز و غيرهم و بعضهم وصل الى حد المطالبة بعدم إعطاء األولوية لقضية الشرق األوسط بل                 
لقضايا أخرى، و ترك الطرفين الفلسطيني و اإلسرائيلي لكي يواجها الوضع لوحـدهما، حتـى ينـضجا               

  .النجاز التسوية ، و يطالبان بالتوصل الى اتفاق 
الب باعتماد توجه جديد ، ومنهم ساندي بيرغر و كولين باول و فرانـك كـارلو تـشي و                   و بين من يط   

روبرت س مكفارلين و جون كيري و رام ايمانويل بدون أن يعني ذلك التخلي عن مواجهة إيـران بـل                    
المطلوب عند هؤالء مقاربة جديدة تتعامل مع القضية الفلسطينية من خالل ربطها بقضية إيـران علـى                 

  .ن القضيتين شقان لمشكلة استراتيجية واحدة أساس أ
أن التهديد بإطالق مبادرة وشبه التراجع السريع عنه يدل على أن التغير المهم الـذي تـشهده الـسياسة                   
األمريكية حاليا رغم انه قابل للتبلور ال يزال في بدايته و محدودا حتى االن ، و قابال لالرتـداد عنـه و               

 اإلدارة األمريكية وبين مختلف العناصر و المراكز و القـوى المـؤثرة             محل صراع داخلي عنيف داخل    
  .على القرار األمريكي

الن التقليل  . لذا ال ننصح احد بتجاهل هذا التغير في السياسة األمريكية ، وال بالمبالغة به و التعويل عليه                
ر و إنما في موقع االنتظار لما       منه أو المبالغة فيه تجعل الفلسطينيون و العرب خارج موقع الفعل و التأثي            

  .تؤول إليه األمور داخل الواليات المتحدة األمريكية وما  بينها و بين إسرائيل 
أن هذا االنتظار يعني أن الفلسطينيين و العرب سيقبلون في النهاية ما يتم التوافـق عليـه إسـرائيليا و                    

 العربية و استخدامها لخدمة االهـداف       و بدون دور عربي فاعل يجمع أوراق الضغط و القوة         . أمريكيا  
  .العربية ، لن يلبي الحد األدنى من المصالح و المطالب و الحقوق الفلسطينية و العربية

، حت سقف منخفض جدا   فإذا نظرنا الى اآلراء المختلفة داخل اإلدارة األمريكية سنجد أنها ال تزال تدور ت             
 إدارة الصراع دون المجازفة بحله و ما يعنيه ذلك مـن            يتراوح ما بين دعاة االستمرار في إتباع سياسة       

دعم مطلق إلسرائيل ، و بين دعاة السعي لحله و لكن على أساس مقاربة تعتمـد مـا توصـلت إليـه                      
المفاوضات السابقة ، هذا يعكس تراجع محسوب في التأييد إلسرائيل و لكن بدون التخلي عنهـا و عـن                   

تراتيجي ،و يدعم هذا التوجه لوبي عسكري و أوساط متزايدة من           الدفاع عن أمنها وعن كونها حليف اس      
  .القوى في الواليات المتحدة األمريكية  

 ، ومباحثـات طابـا ، و        2000على الجميع أن يتذكر ما انتهت إليه مفاوضات قمة كامب ديفيـد عـام               
 ما بين المواقف    المفاوضات في عهد حكومة اولمرت، وكيف أنها لم تحسم أية قضية ، و استمرت الهوة              
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الفلسطينية و اإلسرائيلية شاسعة جدا ، رغم المرونة الكبيرة التي أبداها الجانب الفلسطيني الذي وصـل                
الى حد الموافقة على مبدأ تبادل األرض قبل أن يعرف ماذا له، وقبل إقرار إسرائيل بأنها دولة محتلة و                   

 كذلك على حل قضية الالجئـين عبـر الخطـوط           استعدادها لالنسحاب، و وافق الجانب الفلسطيني سابقا      
الخمسة الشهيرة التي تتضمن عودة رمزية لالجئين الى ديارهم و ممتلكـاتهم بـدون تحمـل إسـرائيل                  
المسؤولية التاريخية و القانونية و السياسية ، على تقسيم القدس الشرقية بحيث تكون األحياء العربية فيها                

توطنات و األحياء اليهودية  تبقى تحت سيادة إسرائيل هي و كل مـا              جزء من الدولة الفلسطينية، و المس     
  .يسمى الكتل االستيطانية الكبيرة

إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن اإلدارة األمريكية تتجنب حتى االن ممارسة الضغط الجدي على               
ة اسـتراتيجية مـع     إسرائيل ألنها تخشى عواقب ذلك عليها من قبل إسرائيل ، التي ترتبط بعالقة عضوي             

الواليات المتحدة األمريكية ، و من قبل مؤيديها الذين ال يقتصرون علـى اللـوبي الـصهيوني و إنمـا                    
يشملون المحافظون القدامى و الجدد و معظم الحزب الجمهوري و قطاعات مهمة جـدا مـن الحـزب                  

  .الديمقراطي ، و يتمركز نفوذ هؤالء خصوصا في الكونغرس ووسائل اإلعالم
ال يشجع اإلدارة األمريكية على المجازفة بالضغط على إسرائيل أن الوضـع العربـي و الفلـسطيني                 و

  .فالعرب منقسمون و ينقصهم اإلرادة السياسية الفاعلة و الموحدة. ضعيف و سيئ 
أما القيادة الفلسطينية ، فهي من جهة ال تعطي األولوية للوحدة، وال تجمع ما لديها من أوراق قـوة و ال                     

 ،د سياسة االنتظار و ردود األفعال     تفتح الخيارات األخرى، و لذا ال تملك سياسة فاعلة مبادرة و إنما تعتم            
  .و هي ال تدرك ، على ما يبدو مغزى و آفاق المتغيرات اإلقليمية و الدولية واإلمكانيات التي تطرحها 

حل القـضية الفلـسطينية ، ألنـه    ومن جهة أخرى فان االنقسام الفلسطيني ال يشجع احد على المجازفة ب      
  .يعطي ذريعة قوية إلسرائيل لالدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني حتى تعقد االتفاق معه

رغم ذلك نالحظ أن إسرائيل تريد التفاوض من اجل التفاوض مع فريق فلسطيني دون اآلخـر، و ذلـك                   
  .قسام بالحد األقصى لصالحها لتعميق االنقسام الفلسطيني و إضعاف الفريقين معا ، و حتى توظف االن

فإسرائيل تريد التفاوض وال تريد التوصل الى اتفاق ، و ذلك حتى تقطع الطريـق علـى الخيـارات و                    
البدائل والمبادرات األخرى و حتى تستفرد بالطرف الفلسطيني و تضعه تحت أقصى الضغوط و االبتزاز               

ض تصفويه للقضية الفلسطينية مـن مختلـف        حتى يوافق في النهاية على ما تقدمه له إسرائيل من عرو          
جوانبها؟ أو حتى ال يقدر على منع تحقيق الحل اإلسرائيلي و يضطر للتعايش مع االحتالل بدون اتفاق و                  

  .يسعى لتحسين شروط الحياة تحت االحتالل
اق إن اإلدارة األمريكية حتى االن اكتفت بإظهار خالفاتها مع الحكومة اإلسـرائيلية ، و لوحـت بـأور                 

الضغط و لكنها لم تستخدمها ، و تنحاز في الوقت الراهن لالستمرار في السعي لحل الصراع تـدريجيا                  
،أي العتماد السياسة القديمة مع قدر محسوب من التغيير ،على هذا األساس فان األمـور إذا اسـتمرت                  

ؤقتة، بصيغتها القديمـة    على هذا المنوال ، ستنتهي على األغلب الى اعتماد خيار الدولة ذات الحدود الم             
  %).80على (أو بصيغتها الجديدة %) 60على (

لذا فمع أهمية الترحيب بالتغير في الموقف األمريكي و رؤية أسبابه ودالالته، ال يجب وضـع الموقـف                  
الفلسطيني و العربي تحت سقفه ، بل ال بد من تشجيع اإلدارة األمريكية و الضغط عليها لتتقدم أكثر حتى                   

 مقاربة جديدة لحل الصراع تعتمد القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية، التـي تتـضمن                تصل الى 
الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، وليس االستمرار تحت سقف اتفاق أوسـلو و الحلـول االنتقاليـة و                  

  .التعامل مع الصراع باعتباره نزاع على األرض يحل بالتفاوض بدون مرجعية ملزمة 
ن قبول أن يكون تجميد االستيطان هو السقف ، سواء بشكل جزئي أو كلي ، و ال اعتباره كتنازل                   فال يمك 

هائل من إسرائيل بل المطلوب اعتماد مقاربة قادرة على إنهاء االحتالل و تمكين الشعب الفلسطيني مـن                 
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عاصـمتها القـدس    ممارسة حقوقه بالعودة و تقرير المصير و إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة و               
  .1967على حدود 

إن األولوية القصوى لدى القيادة و القوى و الفعاليات الفلسطينية يجب أن تكون إلنهاء االنقسام وتحقيـق                 
شراكة عادلة و إعادة االعتبار للبرنامج الوطني المنسجم مع الشرعية الدولية القادر لوحده على توحيـد                

ة الرباعية والتدخالت اإلسرائيلية و العربية واإلقليميـة و عـن           الشعب الفلسطيني بعيدا عن شروط اللجن     
  .التفريط و التهور

إن أهم ورقة  قوة لدى الفلسطينيين بعد عدالة قضيتهم و تفوقها األخالقي و كفاحية الشعب الفلـسطيني و                   
تغيرات اإلقليمية  استعداده للتضحية هي القراءة الواعية و الدقيقة و الواقعية للواقع و موازين القوى و الم              

و الدولية، بحيث يتم حشد الطاقات و الجهود الفلسطينية و العربية والدولية لتحقيق أقصى ما يمكن بدون                 
  .زيادة أو نقصان

طريق االستفادة من الفرص المتاحة و درء المخـاطر         .... فاالنتظار قاتل ، و المبادرة هي طريق النجاة       
  !!القائمة 

  13/4/2010، )بدائل(إلعالم واألبحاث والدراسات موقع المركز الفلسطيني ل
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هو أمر عسكري صدر قبل ستة شهور ، وتعلم به السلطة الفلسطينية ، كما تعلم بموعد البـدء بتنفيـذه ،    
يس لديها الوقت الكافي لمتابعـة      لكنها مشغولة كما يعلم الجميع ببناء المؤسسات وزيادة االستثمارات ، ول          

مثل هذا األمر الهامشي ما دام بوسع الدولة التي ستقوم صيف العام المقبل أن تستوعب الالجئين ، بمـن                   
  .فيهم المرحلون الجدد،،

سيذهب كثيرون إلى مطالبة المستهدفين بالقرار بضرورة التشبث بأرضهم ورفض قرارات الترحيـل ،              
ن ذلك دون نصيحة من أحد ، وليتذكر الجميع أن هؤالء هم بالفعـل متـسللون               وهم في واقع الحال يفعلو    

وفق المصطلح اإلسرائيلي ، ألنهم عادوا إلى مدنهم وقراهم عبر تصاريح زيارة ثم ظلوا هناك ، بل عاد                  
  48,بعضهم إلى غير مدينته وقريته ألن بعضهم من الجئي 

المدينة ، بل الجزء من المدينة الذي سكن فيـه حتـى ال             نعم ، هناك كثير منهم ال يكاد يغادر القرية أو           
تلتقطه الحواجز اإلسرائيلية وتبادر إلى اعتقاله تمهيدا لترحيله ، وهو يفعل ذلك من أجل البقاء في أرضه                 

  .ووطنه
ولكن كيف سيواجهون اإلجراء الجديد الذي ينص على اعتقالهم لمدة تصل إلى سبع سـنوات إذا ألقـي                  

اللهم إال إذا كانوا من المتسللين الجدد الذين سيصار إلى ترحيلهم من المكان الذي جاءوا               القبض عليهم ،    
منه ، وأكثرهم إما جاءوا من قطاع غزة أو من األردن؟، ولنتذكر أن هؤالء لن يكونـوا بمنـأى عـن                     

ذه المنطقـة  االعتقال ، ال سيما أن أجهزة دايتون ال تحرك ساكنا عندما يقرر الجيش اإلسرائيلي اجتياح ه           
  .أو تلك من مناطق الضفة الغربية

يقول بعضهم إن اإلجراء الجديد هو نوع من الضغط على السلطة كي تعود إلى طاولة المفاوضات ، فهل                  
يعني ذلك أن المفاوضات هي ضد المصلحة الفلسطينية؟ وإذا قيل إن المقصود هو العـودة للمفاوضـات                 

ممن فاوضوا زمنا طويال ، بما في ذلك سنوات أولمرت الثالث           دون تجميد االستيطان ، فما هو الموقف        
دون تجميد االستيطان؟، إنهم يعجزون عن مواجهة األسئلة المنطقية التي ترد على ألسنة الناس حيال هذه                
القضية ، وتراهم يعودون إلى الحديث التقليدي عن فشل المقاومة وعدم قدرة الشعب على احتمالها ، مع                 

 أن الجماهير قد خرجت يوما إلى الشوارع تطالبهم بإنقاذها من عبء المقاومة ومـساعدتها               أننا ال نتذكر  
  .على العيش بسالم
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ال يعني ذلك أن اإلجراء الجديد غير قابل لإللغاء ، أو أنه ليس نوعا من الضغط السياسي ، لكن ذلـك ال             
اجهته بالتنـازل مـصيبة ، فيمـا        يغير في حقيقة عدوانيته ، بل ربما تمهيده لخطوات أسوأ ، كما أن مو             

تمريره مصيبة أكبر ، فما هو الحل؟ لنتذكر أن اإلجراء الذي يتحدثون عنه هو جزء ال يتجزأ من مسلسل              
العدوان على الشعب الفلسطيني الذي يشمل االجتياحات واالعتقاالت واالستيطان والتهويـد ، وال يمكـن               

يملك أصحابنا حال آخر غيـر االنتفاضـة والمقاومـة          الرد عليه وحيدا دون اإلجراءات األخرى ، فهل         
  .المدعومة من جماهير األمة العربية واإلسالمية ، والتي تفرض نفسها على العالم أجمع؟،

سيعود بعضهم إلى الكالم الفارغ حول حماس واالنقسام الذي يشجع اإلسرائيليين على المزيد من العدوان               
الوحدة ، فضال عن أن الوحدة التي يريدونها هي الوحدة علـى ذات             ، مع أن العدوان لم يكن متوقفا أيام         

وال تسأل عن عجزهم عن الرد ، ولـو         . البرنامج العقيم الذي أعلنوا عنه بعد التخلص من ياسر عرفات         
  .بوقف التنسيق األمني مع العدو

 بل على مشروع    الجديد فحسب ،  " الترانسفير"التوحد على برنامج المقاومة هو الرد ، ليس على مشروع           
االحتالل برمته ، والكيان الصهيوني الذي خرج ذليال من لبنان ، ثم مني بهزيمة أمام حزب اهللا ، فيمـا                    

  .عجز عن تركيع قطاع غزة ، ليس شيئا آخر هنا ، بل هو قابل للهزيمة والتراجع لو توفرت اإلرادة
التهويد ال تكون إال بدعم خيار المقاومة ،        والتوطين والوطن البديل واالستيطان و    " الترانسفير"إن مواجهة   

  .أما تبني التسوية فلن يكون إال على حساب فلسطين واألردن ، بل األمة بأسرها
  13/4/2010الدستور، األردن، 
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