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  ولن نخضع للصهاينة واألمريكان.. سنأسر الجنود لإلفراج عن األسرى: مشعل .1

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة       أن   دمشق من   19/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،     نشر
على شروط سياسـية؛    حماس، رفض العرض الذي قدمه مسؤولون عرب لحركته، والمتمثّل في الموافقة            

منها االعتراف بالكيان الصهيوني، وأقسم باهللا أن المقاومة الفلسطينية سـتفرج عـن جميـع األسـرى                 
  .الفلسطينيين في سجون االحتالل؛ وذلك بأسر مزيد من الجنود الصهاينة

، خالل فعاليات أسبوع األسـير بدمـشق، عـن          )4-19(وكشف مشعل، في كلمة له مساء اليوم اإلثنين         
ال بـد أن أعلـن      : "، وحول هذا العرض قـال مـشعل       "حماس"عرض تقدم به مسؤولون عرب لحركة       

ال مصالحة وال تعديل على ورقة المصالحة، إال إذا قبلتم بـشروط            : قيل لنا من مسؤولين عرب    .. الحقيقة
ـ        ، معربا عن رفـض حركتـه هـذا         )"إسرائيل(سياسية تساوي شروط الرباعية، ومفتاحها أن نعترف ب

  .لعرضا
لن نخضع لشروطكم، ولن    : أقول لألمريكان والصهاينة ومن يتبنى شروطهم     : "وفي السياق ذاته تابع قائالً    

اهللا معنا سينـصرنا، وعمـا      .. ندفع ثمنًا سياسيا مهما طال علينا الحصار ومهما ازدادت علينا العقوبات          
المزيفون من القيادات التـي     قريب سيتحطم الحصار عن غزة، وسيخرج االحتالل عن الضفة، وسيسقط           

  ".صنعها االحتالل وفرضها على شعبنا
أمريكا تفرض هـذه الزعامـات   "أشار مشعل إلى وجود معلومات مؤكدة أن       " القيادات المزيفة "وعن هذه   

وال -المفتقرة إلى التاريخ الوطني، وتفرض معها الغطاء الفتحاوي من خالل بعض القياديات الفتحاويـة               
  ".تى الدول العربية وتلزمهم بزيارات معينة تفرضهم ح-أعمم

أقسم باهللا وأقسم علـى اهللا      : " وقال موجها كالمه إلى األسرى واألسيرات في سجون االحتالل الصهيوني         
  ".أقسم أنكم سترون الحرية عن قريب إن شاء اهللا.. أننا سنفرج عنكم رغم أنف العدو الصهيوني

غيرنا وقَّـع   .. كل قوانين الدنيا لم تكف لإلفراج عن األسرى       : ناءأقول لقادة العدو الجب   : " وأضاف مشعل 
أوسلو واتفاقيات عديدة بعد أوسلو، وظل اآلالف في سجون العدو، ونحن في فـصائل المقاومـة أعلنـا                  

وقف العدوان واإلفراج عن األسرى، وكل ذلـك لـم يكْـف            : التهدئة مرات عديدة، وكان مطلبنا أمرين     
سنأسر جنـودكم كمـا تأسـرون رجالنـا     : لم يبقَ أمامنا إال حلٌّ وحيد: "، وأضاف"لإلفراج عن األسرى  

  ".ونساءنا
وكما أن غلعاد شاليط لم يكـن أول        : " وأردف مشعل قائالً، وسط تصفيق حاد وتفاعٍل كبيرٍ من الجمهور         

  ".هذا وعد، ووعد المؤمن الحر دين عليه.. المأسورين فلن يكون آخرهم بإذن اهللا
أقول لناعوم شـاليط، وآلبـاء      : " قادة الكيان مسؤولية أي أسر محتمل لجنودهم؛ حيث قال         مشعلحمل   و

ال تلوموا إال قادتكم؛ فهم الذين يتحملون المسؤولية عن أسـر المزيـد مـن               : األسرى الجدد إن شاء اهللا    
  ".الجنود؛ ألنهم أفشلوا صفقة التبادل األخيرة

اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن من القاهرة، أن  19/4/2010قدس برس،  وكالة وذكرت
النقاب عن أن جامعة الدول العربية بدأت تحركا ديبلوماسيا جديدا كشف الفلسطيني إبراهيم الدراوي 

إلقناع حركة حماس باإلعالن عن قبول المبادرة العربية للسالم كمبادرة عربية جديدة إلحراج إسرائيل 
  .ض الستحقاقات السالموكشف حقيقة موقفها الراف
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أن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو " قدس برس"وأوضح الدراوي في تصريحات خاصة لـ
موسى طرح موضوع اعتراف حماس بالمبادرة العربية للسالم على خالد مشعل أثناء لقائه به مؤخرا في 

  .العاصمة السورية دمشق
  

  ني من الضفة ال تملك ترحيل أي فلسطي"إسرائيل": عباس .2
الرئيس محمود عباس شدد على أن إسرائيل ال تملك ، أن شرم الشيخمن   20/4/2010 الحياة، ذكرت

ترحيل أي فلسطيني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو العكس، متعهداً أن تتصدى السلطة الفلسطينية 
ولي في حال فشل العملية لقرار ترحيل فلسطينيين من الضفة، كما هدد باللجوء إلى مجلس األمن الد

  .السياسية
أمس في منتجع شرم الشيخ حيث عقدا قمة ثنائية ناقشت » أبو مازن«وكان الرئيس حسني مبارك استقبل 

  . آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني
 وأشار إلى أنه بحث مع ، على صحة مباركفى تصريحات عقب اللقاء إنه اطمأن» أبو مازن«وقال 

الرئيس القضايا ذات االهتمام المشترك، خصوصاً العملية السياسية، وتطورات الموقف على الساحة 
الفلسطينية، وإلى أين وصلت، وما هو الموقف الحالي األميركي واإلسرائيلي، موضحاً أن الموقف 

  . ل العودة إلى مائدة المفاوضاتالفلسطيني يطالب إسرائيل بوقف االستيطان من أج
أي رد ايجابي من أجل العودة ) بنيامين نتانياهو(حتى اآلن لم يقدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي «: وأضاف

وأضاف أنه تم خالل القمة كذلك استعراض نتائج القمة العربية فى سرت، مشيراً إلى . »إلى المفاوضات
  . أن تلك القمة كانت ناجحة بكل المقاييساتفاق الرؤيتين المصرية والفلسطينية على

ورداً على سؤال عن الرؤية الفلسطينية المتمسكة بضرورة وقف االستيطان قبل العودة إلى مائدة 
المفاوضات في وقت تتزايد تهديدات إسرائيل بالتراجع حتى عن الوقف الصوري لالستيطان في الضفة 

ل شهرين، قال الرئيس الفلسطيني إن الموقف الفلسطيني ما لم توافق السلطة على استئناف التفاوض خال
لسنا متصلبين، بل إن «: فى هذا الخصوص هو نفس موقف المجتمع الدولي والواليات المتحدة، مضيفاً

موقفنا يتسم بالمرونة، وال يختلف عن الموقف الذي يعلنه دائماً المسؤولون األميركيون الذين يطالبون 
الستيطانية حتى يمكن استئناف المفاوضات، ومن ثم تناول القضايا الرئيسة إسرائيل بوقف األنشطة ا

األخرى المتعلقة بالحدود والالجئين والمياه والقدس واألمن وكل قضايا الحل النهائي، ولكن حتى اآلن لم 
  .»يتجاوب اإلسرائيليون مع تلك الدعوات على رغم أنها تتطابق تماماً مع الموقف الدولي

سؤال عن قرارات الترحيل اإلسرائيلية األخيرة آلالف الفلسطينيين المقيمين في الضفة ورداً على 
، مؤكداً عدم أحقية »السلطة الفلسطينية بدأت فعالً بالتحرك ضد هذا القرار«: »أبو مازن«الغربية، قال 

تفاقنا ألن ا«إسرائيل مطلقاً في ترحيل أي فلسطيني من أرضه، سواء من الضفة إلى غزة أو العكس 
األساسي معهم هو أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة تحت سيادة موحدة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي 

  . »فإن القرار اإلسرائيلي هو نوع من االستفزاز الذي يهدف إلى مضايقة الفلسطينيين
ت هوية، موضحاً وشدد على أنه ال يمكن إلسرائيل التذرع بأن من شملهم قرار الترحيل ال يملكون بطاقا

إسرائيل ال تملك حق ترحيل أي «: وأضاف. أن جميع الفلسطينيين في الضفة وغزة يملك بطاقات هوية
  .»فلسطيني، والسلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك، وستواجهه بشتى السبل

و أب«وعما اذا كانت السلطة الفلسطينية ستلجأ الى مجلس األمن فى حال فشل العملية السياسية، قال 
ال بد أن تكون أمامنا خيارات متعددة، ونحن من جانبنا سنستنفد كل الوسائل الديبلوماسية «: »مازن

والسياسية مع المجتمع الدولي، ومع اللجنة الرباعية الدولية، خصوصاً مع الواليات المتحدة، وإذا ما فشل 
إال اللجوء إلى المجتمع الدولي كل هذه الخيارات والمساعي، فلن يكون أمامنا بالتأكيد في تلك الحالة 

  .»ومجلس األمن
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مصادر ، أن محمد عبد اهللانقالً عن مراسلها  شرم الشيخ  من20/4/2010الشرق، قطر، وأضافت 
فلسطينية رفيعة قالت إن القاهرة والسلطة الفلسطينية رفضتا اقتراحا أمريكيا إسرائيليا بشأن الترتيب لعقد 

ارك والرئيس الفلسطيني والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني ورئيس اجتماع قمة رباعي يشارك فيه مب
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، باإلضافة إلى وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون يعقد في 

  .شرم الشيخ الشهر المقبل يخصص لبحث استئناف عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ادر ضمن الوفد الرئاسي الفلسطيني الذي زار مصر مع عباس إن مضمون هذا االقتراح وقالت مص

عرضته اإلدارة األميركية وخاصة كلينتون وكذلك مستشار األمن القومي األميركي جيمس جونز على 
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، خالل مشاركته في واشنطن األسبوع الماضي في قمة األمن 

  .النووي
وكشفت المصادر أن القاهرة أبلغت واشنطن وقتها استحالة قبول مصر والسلطة الفلسطينية عقد هذه القمة 
ما لم تقدم إسرائيل على مجموعة خطوات استباقية وبوادر حسن نية في مقدمتها وقف االستيطان في 

  .لى غزة ألف فلسطيني من الضفة والقدس إ70القدس الشرقية ووقف عمليات ترحيل أكثر من 
  

  وليس لدينا معتقلون سياسيون" العمالء" بحق سنواصل تنفيذ أحكام اإلعدام: فتحي حماد .3
أكد وزير الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية في غزة فتحي حماد، أن وزارته ماضية               : غزة

رام بحق أبناء شعبه،    في تنفيذ أحكام اإلعدام لكل من ثبت تورطه في العمالة مع االحتالل أو مارس اإلج              
  .وذلك بعد استنفاد كل اإلجراءات القانونية

وقال حماد في مؤتمر صحفي عقده أمس االثنين أمام منزل وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام، في 
  ".إن تنفيذ أحكام اإلعدام جاء للحفاظ على الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري: "مدينة غزة

ارته لن تسمح بالعبث في الجبهة الداخلية، داعياً المؤسسات الحقوقية المعارضة وحذر حماد من أن وز
  .ألحكام اإلعدام إلى االلتفات إلى ضحايا العمالء والمجرمين

وجدد تأكيده على إنهاء حالة االعتقال السياسي، داعياً وسائل اإلعالم إلى زيارة السجون في القطاع 
وحث حماد  .عض المعتقلين فقط ممن ارتكبوا مخالفات وجنح وجناياتللتأكد من ذلك، مشيراً إلى وجود ب

المواطنين على عدم االستماع إلى ما وصفها بالشائعات المغرضة التي تطلقها مفوضية حركة فتح، مبيناً 
أن لدى وزارته خطة إستراتيجية لمواجهة الشائعات، وأنه لن يسمح مطلقا بأن يقوم أحد بالعبث في 

  .ية بقطاع غزةالجبهة الداخل
وأكد استعداد وزارته الستيعاب عناصر األجهزة األمنية السابقة في غزة، ولكن بعد تدريبهم وإعادة 

إن وزارة الداخلية : "وقال .تأهيلهم على المستوى السياسي على قاعدة رفض التنسيق األمني بالمطلق
 القطاع، وواصلت عملية البناء استعادت عافيتها على كافة المستويات من آثار الحرب األخيرة على

  ".وتطوير المواصالت واالتصاالت والمقرات والتوظيفات
  20/4/2010السبيل، األردن، 

  
   من حكومة فياضاستقالة وزير األشغال العامة محمد اشتية .4

قالت مصادر فلسطينية إن وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني محمـد اشـتية             :  د ب أ   -رام اهللا   
وبررت المصادر استقالة اشتية برغبته في التفرغ لمهام حركية كونه عـضوا            .  أمس من منصبه   استقال

  .منتخبا في اللجنة المركزية لحركة فتح
من جهته قال غسان الخطيب رئيس المركز اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة الفلسطينية إنه ال يملـك                

ك في وقت تحدثت فيه تقارير صحفية عن نية رئـيس           يأتي ذل . معلومات رسمية بشأن االستقالة وأسبابها    
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الوزراء الفلسطيني سالم فياض إدخال تغييرات جديدة على تركيبة حكومته ينتقل بموجبها اشـتية إلـى                
  .منصب مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية خلفا لرفيق الحسيني

  20/4/2010الدستور، األردن، 
 

   فلسطينيين من الضفةإبعاد "إسرائيل"  تعلن عن إجراءات للتصدي لقرارحكومة فياض .5
ما يلـزم مـن     " أعلنت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم االثنين انها ستتخذ            :د ب أ  -رام اهللا   
للتصدي للقرار العسكري اإلسرائيلي إلبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربيـة والقـدس بتهمـة              " إجراءات

  .التسلل واإلقامة غير القانونية
الت الحكومة، في بيان صحافي عقب اجتماعها األسبوعي في رام اهللا برئاسة سالم فياض، إنها ترفض                وق

 بزعم منع التسلل باعتباره يهدد بترحيـل عـشرات          1650القرار العسكري اإلسرائيلي الذي يحمل رقم       
  .آالف الفلسطينيين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى

   إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر تنفيذ القـرار علـى            اتخاذ ما يلزم من   "وقررت الحكومة   
األرض وتكثيف االتصاالت الالزمة مع المحافل الدولية ذات الصلة التخاذ القرارات الالزمـة إلجبـار               

  ".إسرائيل على التراجع عنه وإلغائه
  19/4/2010القدس ، فلسطين ، 

 
  لطةابوديس للسبلدة  ينفي علمه عن قرب تسلم عريقات .6

 نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية الدكتور صائب عريقات علمه بمـا جـاء               - قنا -رام اهللا 
وقال عريقات فـي حـديث       . عبر وسائل اإلعالم عن قرب موعد تسلم بلدة ابوديس للسلطة الفلسطينية          

 فـي عـام     صحفي انه كان من المفترض ان تكون السلطة قد تسلمت ابوديس مع العيزرية والـسواحرة              
 وفق اتفاقية اوسلو وهذا األمر تم االتفاق عليه وصوت عليه الكنيست االسرائيلي أيضا وال علـم                 1998

مشيرا إلى ان المطلـوب مـن       .. لي اذا كانت إسرائيل ستنفذ ذلك معتبرا إسرائيل تطلق بالونات اختبار          
  . ستيطانية وان تضمن أميركا ذلكإسرائيل حاليا إلغاء القرارات االستيطانية بالقدس ووقف العطاءات اال

  20/4/2010الوطن، قطر، 
 

  اإلسرائيلييننشد على ايدي المقاومة في خطف الجنود : بحر" .7
أحمد بحر أن المجلس يشد على أيـدي  .قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د : علي سمودي -غزة

, يتم اإلفراج عـن األسـرى الفلـسطينيين       المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود االسرائيليين حتى         
وأضاف بحر خالل زيارة قام بها في شرق غـزة          .واصفا خطف الجنود بالشرف الكبير لفصائل المقاومة      

أن األسرى الفلسطينيين يـستحقون     " إلي منزل األسير روحي مشتهى وجمال ارقيق وعاطف المصري          
وأشار بحر إلـى أن     ". يتنسموا هواء الحرية   بأن تتكاتف من أجلهم الجهود من أجل إطالق سراحهم حتى         

المجلس التشريعي قام وسيقوم بعدد من الفعاليات التضامنية مع األسرى الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية              
  .معركة الكرامة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة التي كفلتها لهم القوانين الدولية

 20/4/2010القدس ، فلسطين ، 
 

   تعذر إجراء االنتخابات المحلية في غزةتعلن عنلمركزية ا لجنة االنتخابات .8
 االنتخابات للهيئات المحلية في إجراءأكدت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، تعذر عقد  :رام اهللا

قطاع غزة بسبب منع حركة حماس التي تسيطر على القطاع اللجنة من تحديث السجل االنتخابي األمر 
  . االنتخابات المحلية سيكون مقصوراً على الضفة الغربيةجراءإالذي يؤشر إلى أن 
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 الحكومة على موقف أكدتوابلغت لجنة االنتخابات المركزية موقفها هذا إلى الحكومة االنتقالية، حيث 
السلطة الوطنية الثابت بضرورة تمكين لجنة االنتخابات المركزية من القيام بعملها وتأدية مهامها بشفافية 

  . بشكل تام دون إعاقة من أية جهة كانتوحيادية
واعلنت الحكومة الفلسطينية عزمها مراجعة كافة التحضيرات المتعلقة باستعدادات اللجنة إلجراء هذه 
االنتخابات واتخاذ القرارات الالزمة بشأن اجرائها في قطاع غزة في جلسته القادمة، معبرة عن أسفها 

  .ذه االنتخابات في غزةعرقلة اجراء ه إلقدام حركة حماس على
  20/4/2010الخليج، 

  
   تغلق خمس محطات تلفزيونية محلية في نابلسحكومة فياض .9

أغلقت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا خمس محطات محلية في مدينة نابلس شمال : الضفة الغربية
وقال . هاالضفة الغربية، بحجة عدم اكتمال أوراق الترخيص وإجراءات تصويب العمل المطالبة ب

أنهم تسلموا يوم الخميس الماضي قرارا بإغالق محطاتهم اليوم " السبيل"أصحاب المحطات المغلقة للـ
االثنين، وان لم يتم االلتزام بالقرار سيتم تنفيذه بالقوة، مما دفع أصحاب المحطات وقف البث واإلغالق 

  .بشكل طوعي صباح اليوم
سرع والجائر، حيث لم يتم إعطاؤهم الفرصة الكافية ووصف أصحاب المحطات قرار اإلغالق بالمت

لتصويب أوضاعهم، مشيرين إلى الدور الكبير الذي لعبته المحطات المحلية أثناء أحداث االنتفاضة، 
 .ودورها في نقل الحدث المحلي أوال بأول للمواطنين في المدينة

  20/4/2010السبيل، األردن، 
  

  ترحيل الفلسطينيين من الضفة" إسرائيل"دة تحتج على قرار لدى األمم المتحةالبعثة الفلسطيني .10
قوات «احتجت البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة بشدة على القرار اإلسرائيلي الذي يمنح : نيويورك

االحتالل سلطة غير مسبوقة الحتجاز من تعدهم متسللين إلى األرض المحتلة من الفلسطينيين في الضفة 
، و »إجراء استفزازي عنصري غير قانوني جديد«، واصفة القرار بأنه »وترحيلهمالغربية، وسجنهم 

يهدد بإقدام السلطة القائمة باالحتالل بترحيل عشرات اآلالف من الفلسطينيين من الضفة بذريعة إقامتهم «
وطالبت المجتمع الدولي بالرد على اجراءات اسرائيل وحماية . »غير القانونية في األرض المحتلة

  . الفلسطينيين
وأشار المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور في رسالة إلى كل من األمين العام 
ورئيس مجلس األمن وزعت امس، أن األمر يستهدف خصوصاً الفلسطينيين الحاملين بطاقات هوية 

اشرة في ما يصل إلى صادرة في قطاع غزة ممن يعيشون في الضفة، إضافة إلى المقدسيين، وسيؤثر مب
  .»بما يهدد بتشتيت شمل آالف األسر الفلسطينية« ألف فلسطيني 70

  20/4/2010الحياة، 
  

  مبادرة قطرية للمصالحة بالتنسيق مع مصر ودعم سوري سعودي: عبد المجيدخالد  .11
قوى قال أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني وفصائل تحالف ال:  نادية سعد الدين-عمان 

دولة قطر تقدمت بمبادرة شاملة للمصالحة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر "الفلسطينية خالد عبدالمجيد، إن 
المبادرة القطرية عبارة عن صفقة "من دمشق إن " الغد"المجيد لـ وأضاف عبد ".وبدعم سوري سعودي

طة، حيث تتضمن المصالحة شاملة يتم العمل على إنجاحها حالياً من خالل اتصاالت إقليمية ودولية نش
الفلسطينية وملف الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط واإلفراج عن أسرى فلسطينيين وفتح المعابر 

  ".وتخفيف الحصار عن قطاع غزة
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مقترحات قدمها األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلنهاء "ويتوازى مع المبادرة القطرية، 
جاد ملحق تطبيقي للورقة المصرية يشكل ضمانات لحركتي فتح وحماس، وبعد أن يتم االنقسام تتضمن إي

التوافق عليه تتم دعوة الحركتين للتوقيع على الورقة في القاهرة، يتبعها دعوة الفصائل الفلسطينية للتوقيع 
  ".عليها

ا تدرسها حماس موسى ناقش تلك المقترحات خالل زيارته إلى سورية األسبوع الماضي، فيم"وقال إن 
  ".حالياً، حيث ستكون موضع نقاش اجتماع الفصائل الثمانية الموجودة في دمشق خالل األسبوع الحالي

الملحق يشكل ضمانات لحركتي فتح وحماس ويتضمن آلية تطبيق الورقة وتفسير بعض "وأوضح أن 
  ".النقاط المبهمة الواردة فيها، إضافة إلى مقترحات حماس

لجهود المبذولة حالياً تهدف إلى الخروج من المأزق الراهن، حيث سيتم تعزيزها خالل ا"وأشار إلى أن 
األسبوعين الحالي والمقبل من خالل مباحثات ستجرى في مصر مع األردن والمملكة العربية السعودية 

  .وسورية وقطر
لمخابرات العامة المعلومات الواردة تتحدث عن زيارة قريبة لرئيس جهاز ا"إلى أن عبد المجيد ولفت 

، مشيراً "المصرية عمر سليمان إلى دمشق لتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار األسد لزيارة مصر
أهمية تلك اللقاءات في بحث سبل الخروج من المأزق الراهن ودفع األمور لتحقيق مصالحة في "إلى 

  ".القاهرة
  20/4/2010الغد، األردن، 

  
   مجمدةتبادل األسرىوصفقة .. رة بشأن المصالحة معدومةاالتصاالت مع القاه: البردويل .12

صالح البردويل أمس االثنين، أن جميع الجهود المتصلة . دأكد القيادي في حركة حماس : غزة
إن : "وقال البردويل في تصريحات صحفية. بالمصالحة وبصفقة األسرى مجمدة في الوقت الراهن

معدوما، وال توجد جهود للمصالحة على األرض، وال يوجد التواصل مع القاهرة بشأن المصالحة بات 
تحرك إلتمام صفقة األسرى المتصلة بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط، وال أي اتصاالت مع القاهرة 

  ".إطالقا إال ما هو قائم على األرض من إخراج مريض أو إدخال ميت عبر معبر رفح، ال أكثر وال أقل
  20/4/2010السبيل، األردن، 

  
  التدخالت األمريكية واإلسرائيلية تعيق تحقيق المصالحة : حمدانأسامة  .13

إن الجمود هو الذي :" حمدان ممثل حركة حماس في لبنان في تصريحات صحفيةأسامة قال ): وكاالت(
وعلل السبب إلى استمرار التدخل  .، ولم يحدث اى تغيرات تطرأ عليه الصالحة الفلسطينيةيعترى ملف

سرائيلي في موضع المصالحة الفلسطينية لكي تكون هذه المصالحة وفق المعايير األميركي واإل
  ".اإلسرائيلية األمريكية

وأشار إلى أن موقف حماس هو اإلصرار على تحقيقها، ولم يتغير هذا الموقف رغم كل هذه العقبات 
 هناك مراهنة لدى ومع األسف حتى اللحظة ال يوجد أي تغير إيجابي في موقف الفريق اآلخر، بل ربما

هذا الفريق أن استمرار تمسكه بمواقفه ربما يحقق له مكاسب على صعيد العالقة مع إسرائيل وأميركا، 
  .وربما يسهل له عملية التسوية كما يعتقد

وتعقيبا على موافقة حماس للعودة إلى مفاوضات غير مباشرة بخصوص صفقة تبادل األسرى ، قال 
 الموقف اإلسرائيلي والتعامل بصورة إيجابية وموافقة على شروط المقاومة إذا حصل تغيير في" :حمدان

سيكون هناك تقدم وتحريك في عجلة التفاوض، أما اآلن ال جديد بخصوص ذلك، ألن من عطل هذا 
  ".التقدم هو الموقف اإلسرائيلي والتراجع عما توصل إليه من تفاهمات
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نحن نرحب بعودة " :ي لبذل تحرك في قضية شاليط، قائالوعبر حمدان عن ترحيبه بعودة الوسيط األلمان
الوسيط األلماني للتحرك، ولكن كما قلت الذي يحكمه هو استجابة التجاوب اإلسرائيلي مع شروط 
المقاومة وااللتزام بما التوصل إليه، وليس االنقالب على ما تم التوصل إليه كما حصل مؤخرا، وأدى 

  ".إلى تعطيل هذا الملف
  19/4/2010فلسطين اليوم اإلخبارية، وكالة 

  
   يؤدي إلى استئناف المفاوضات"إسرائيل"واشنطن عاجزة عن اتخاذ موقف من : األحمد .14

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع : رام اهللا
اد عشرات اآلالف من الفلسطينيين من الضفة إسرائيل لم يكن واردا قبل قرار السلطات اإلسرائيلية إبع

 موقف من إسرائيل يسمح اتخاذالغربية، وأرجع السبب في ذلك إلى غياب اإلرادة األمريكية القادرة على 
  .باستئناف المفاوضات

ونفى األحمد أن تكون دعوة فتح إلى التصعيد الشعبي ضد إسرائيل إعالنا عن التخلي نهائيا عن خيار 
  .لحالكفاح المس

" فتح"على صعيد آخر نفى األحمد علمه بوجود أي مفاوضات إلجراء تعديل حكومي يدخل عناصر من 
تعابير "ووصفه بأنه من " حكومة رام اهللا"في الحكومة الفلسطينية، ورفض بشدة استخدام مصطلح 

  .دعا األحمد حماس إلى التوقيع على الورقة المصرية التمام المصالحةكما  ."ليبرمان
  19/4/2010 برس، قدس

  
   إسرائيلي واشتباك مع مسلحين فلسطينيين في غزةتوغل .15

 على أطراف أمستوغلت قوات إسرائيلية مدعومة بعدة آليات عسكرية ): وكاالت( – عالء المشهراوي
أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري لحركة و. بلدة بيت الهيا في شمال قطاع غزة

  .ن إحدى مجموعاتها اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت شمال قطاع غزةالمقاومة الشعبية أ
  20/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

 
  الجهاد تحذر من مخاطر تهدد حياة أحد عناصرها في سجون السلطة  .16

حذرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس، من المخاطر التي تتهدد حياة أحد عناصرها : رام اهللا
 المواطن سمير فتحي محمود عجاج أني سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة المحتجز ف

من قرية صيدا في محافظة طولكرم شمال الضفة، ما زال محتجزا في سجن االستخبارات العسكرية منذ 
لحركة وحسب تأكيدات ا .ما يقارب الشهرين بعد اعتقاله من منزله ونقله إلى سجن جنيد في مدينة نابلس

فإن عجاج يخوض إضراباً عن الطعام منذ ما يقارب خمسة أيام احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي 
  .من دون اتهام مباشر له

  20/4/2010الخليج، 
  

  مكاتب فتح خارج فلسطين يتم تصفيتها تدريجيا": القدس العربي" .17
قاليم حركة فتح في الخارج وبـصورة        تسود أ  واالرتباكبدأت حالة من الفوضى     :  بسام البدارين  -عمان  

محددة في دول المغرب العربي وبعدها في الساحة األوروبية حيث تلقت مؤسسة الرئاسـة الفلـسطينية                
خالل اليومين الماضيين المزيد من الشكاوى ورسائل التذمر والتحذير، فيما تفاعلت داخل نخبـة حركـة        

 أقـاليم  لمكاتب ولجان حركـة حمـاس فـي         جئمفافتح خصوصا في الخارج مخاوف لها عالقة بنشاط         
  . العديد من مكاتب حركة فتح في الخارجإغالقالخارج لتعبئة الفراغ الناجم عن 
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 ساحتي الجزائر ومصر،    إلىحصل سابقا في ساحة تونس فتحاويا        وبصورة دراماتيكية انتقلت عدوى ما    
 إلىفي ساحتي مصر والجزائر     فقد صدر مرسوم رئاسي يقضي بتحويل المتفرغين من كادر حركة فتح            

 بما حصل مـع كـادر       أسوة على التقاعد    إلحالتهم الذي يعتبر خطوة تمهيدية      األمرمالك جيش التحرير،    
 القـاهرة   العاصـمتين  مكتبي الحركة العريقين فـي       إغالق رسميا الحقا عن     اإلعالنتونس، مما يستبق    

  .والجزائر
 بان مكاتب الحركة في الخارج يتم تصفيتها تدريجيا         "ربيالقدس الع " مصادر قيادية في حركة فتح       وأبلغت

وبصمت فيما تعمل بكفاءة شخصيات محسوبة على حركة حمـاس السـتقطاب الفعاليـات والجاليـات                
الفلسطينية في ساحات الخارج بعد عملية التخدير والتصفية التي تعرضت لها مكاتب التعبئـة والتنظـيم                

  .الحركية في الخارج
 الحركة فـي    إخالء الماضي حاول السفيران بركات الفرا ومحمد الحوراني التحذير من           األسبوعوطوال  

 إلـى  الحركـة    أبناءهاتين الساحتين، وناضل السفيران دون فائدة لتأجيل قرارات تحويل المتفرغين من            
  . على التقاعدإحالتهمكادر قوات الجيش قبل 

 مكتبي الحركة في سـاحتي      إغالقاه وباتت خطوة    وفشلت جهود السفيرين الفرا والحوراني في هذا االتج       
  .مصر والجزائر وشيكة جدا بعد تصفية وتسليم مكاتب ومقرات الحركة رسميا في الساحة التونسية

'  فلسطين فقط  إلىمن تونس   " الحركة وقادتها المقيمون في ساحة تونس شعار         أبناءوفي غضون ذلك رفع     
 الحركة في تونس حيث كلف الـرئيس        أزمةة التي اتخذت اسم      الحالي األزمةكحل وحيد يقبلونه لمواجهة     

 أحيلـوا الفلسطيني محمود عباس القيادي نمر حماد بتولي حل مسائل وشكاوى الموظفين السابقين الذين              
  .اآلنعلى التقاعد من الدائرة السياسية التي لم تعد قائمة من الناحية العملية 

  20/4/2010القدس العربي، 
 

  تدعو لمسيرة منددة بقرار تهجير الفلسطينيين من الضفةالفصائل : غزة .18
ـ  واإلسالميةاتفقت القوى الوطنية  :غزة ـ اشرف الهور   ي في اجتماع عقد بينهم بحضور ممثلـي حركت

 القاضي بترحيل   اإلسرائيليعلى مواجهة القرار    بحضور باقي الفصائل الفلسطينية األخرى      فتح وحماس   
  .بية فلسطيني من الضفة الغرألف 70

 األربعـاء كافة الفلسطينيين بالمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنطلق يوم          ت  وطالبت هذه التنظيما  
) ايريـز (عند الساعة الثانية عشرة من احد الميادين الواقعة على شارع صالح الدين والقريبة من معبر                

  .. شمال القطاعاإلسرائيلي
  20/4/2010القدس العربي، 

  
 ية ترجئ النظر في قضية عباس زكي لشهرينمحكمة إسرائيل .19

النظر في قضية عباس زكي، عضو اللجنة " عوفر"أرجأت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في : رام اهللا
المركزية لحركة فتح وتسعة مواطنين آخرين اعتقلوا معه قبل أقل من شهر بتهمة مشاركتهم بمسيرة 

  .سلمية في بيت لحم
  19/4/2010قدس برس، 

  
  وقف البناء اليهودي بالقدس الشرقية غير مقبول... أعيدوا جلعاد شاليط: نياهونت .20

، وعشية الذكرى الثانيـة     »قتلى الجيش اإلسرائيلي والعمليات العدائية    «لمناسبة إحياء ذكرى    : مهدي السيد 
بـرة  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فـي خطـاب فـي المق          وجه  والستين إلعالن قيام الدولة العبرية،      

بحجة » األنظمة المتطرفة «في القدس المحتلة، أصابع االتهام إلى إيران و       » جبل هرتسل «العسكرية على   
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إلى إعادة الجندي األسـير لـديها، جلعـاد شـاليط، متوعـداً             » حماس«ودعا حركة   . »تأييد اإلرهاب «
  .»مالحقة القتلة«بـ

يدنا األولى ممدودة للسالم    «وأضاف إن   . »مإننا شعب ينشد السالم ويصلّي من أجل السال       «وقال نتنياهو   
تجاه جميع جيراننا الراغبين في السالم، ويدنا الثانية تمسك بسيف داوود للدفاع عن شعبنا، وضـد مـن                  

  .»يسعون إلى قتلنا
األنظمة اإلسالمية المتطرفة، وفي مقدمتها إيران، التي حولت الدعوة إلى تدمير إسرائيل            «واتهم نتنياهو   

  .»ها اليومي بالوقوف وراء رياح اإلسناد التي يحظى بها اإلرهابإلى خبز
محتجزيـه  «وتطرق نتنياهو إلى قضية شاليط، فوعد بعدم التوقّف عن العمل إلعادته، ووجه كالمه إلى               

بمالحقتهم فـي   » من يريدون السوء لنا والقتل ألوالدنا     «وتوعد  . »أعيدوا جلعاد شاليط  «: ، قائالً »وقادتهم
  .»جعلهم يدفعون ثمن كراهيتهم وجرائمهم« وكل مكان

، إنه في مـا يتعلّـق       »صباح الخير أميركا  «اإلخبارية، ضمن برنامج    » أي بي سي  «وقال نتنياهو لشبكة    
 عامـاً موقـف جميـع الحكومـات         42فموقفه ال يعبر عن رأي فردي، بل هو منـذ           «بالقدس الشرقية   

، واصفاً المطلب الفلسطيني    » وغولدا مائير وشمعون بيريز    اإلسرائيلية السابقة، بينها حكومة إسحق رابين     
  .»غير مقبول«بوقف البناء اليهودي في القدس الشرقية بأنه 

أعتقد أنه فـي أي عائلـة       «وحاول نتنياهو التقليل من حجم التوتّر بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وقال            
ارب، هناك تقلبات وخالفات، ولكنّي أعتقـد أن        وفي أي عالقة وفي العالقات بين الحلفاء وحتى بين األق         

لدينا مـصالح وقـيم مـشتركة     «وأضاف  . »العالقة بين الواليات المتحدة وشعب إسرائيل قوية كالصخر       
  .»ستجعلنا نتجاوز كل هذا، وسنحاول أن نعالج الخالفات بطريقة تتناسب مع هذه الروحية

 إدارة أوباما على الطاولة خطة سالم أميركية، إن        وقال نتنياهو، رداً على سؤال عما سيحصل إذا طرحت        
ال أعتقد ان أحداً يفكّر بجدية في أن بإمكانه فـرض           «وأوضح  . هي أمر غير مقبول   » تسوية مفروضة «

وهـذا مـا نريـد      . فالسالم يجب أن يأتي من الطرفين الجالسين إلى الطاولة معاً لحل مشاكلهما           . السالم
  .»تحقيقه

  20/4/2010األخبار، 
  

  ال يوجد مبرر لنشوب حرب في المنطقة الصيف القادم: باراك .21
وزيـر  أن  : وكـاالت ، وعن    باقة الغربية  -القدس المحتلة    من،  20/4/2010الدستور، األردن،   ذكرت  

الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك صرح بأنه ال يوجد مبرر لنشوب حرب في المنطقة الصيف القادم، مؤكدا                
وأعرب باراك خالل مقابلة مع راديو اسرائيل عن أملـه          .  أي هجوم في الشمال    أن إسرائيل ال تنوي شن    

أال يطرأ تدهور على الوضع االمني في مناطق أخرى، مشددا على ضرورة الـسعي باسـتمرار لـدفع                  
  .المسيرة السياسية ألن بديل ذلك أسوأ منه

 تسوية تعتمد على مبدأ الـدولتين،       إسرائيل تمتلك ما يكفي من القوة والثقة بالذات للتوصل إلى         "وقال إن   
وإذا تبين أن التوصل إلى مثل هذه التسوية أصبح غير ممكن فليعلم الجميع أن المسؤولية عن ذلك تقـع                   

  ".على عاتق الطرف اآلخر
وأبدى باراك قلقه من الخالف مع الواليات المتحدة بسبب السياسة االسـتيطانية االسـرائيلية وقـال ان                 

الجفاء الناشيء مع   "وقال  . بذل المزيد من الجهود لمحاولة تحقيق السالم مع الفلسطينيين        اسرائيل البد أن ت   
للـسالم  " مبادرة دبلوماسية اسرائيلية واسعة   "ودعا باراك الى    ". الواليات المتحدة ليس في صالح اسرائيل     

  . بما في ذلك محادثات مع الفلسطينيين حول قضايا حيوية
ي أن فرض تسوية على األطراف ليس هو الطريق الصحيح لتحقيق النتـائج             وأكد وزير الدفاع اإلسرائيل   

  .في الشرق األوسط
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 امس االثنين    صرح باراك، أن   الناصرة عن زهير أندراوس من   ،  20/4/2010القدس العربي،   وأضافت  
  به يران ال تشكل خطرا وجوديا على الدولة العبرية، وجاءت اقوال الوزير خالل حديث اذاعي ادلى                إان

لالذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية، وزاد باراك قائال تعقيبا على التهديد النووي االيراني انّه في               
  .حال حصول ايران على القنبلة النووية فان االمر يعني بدء سباق تسلح نووي في منطقة الشرق االوسط

انية التجارية في التلفزيون االسـرائيلي      في القناة الث  ) واجه الصحافة (في سياق ذي صلة، اجرى برنامج       
                 80استطالعا للرأي شمل عينة من االسرائيليين حول التهديد النووي االيراني، حيث بينـت النتـائج ان 

بالمائة من اليهود االسرائيليين يشعرون بان البرنامج النووي االيراني يشكّل خطرا على وجـود الدولـة                
 .العبرية

  
  "االنتفاضة الشعبية"اء على تمويل  تسعى للقض"سرائيلإ" .22

امس ان القيـادة المركزيـة للجـيش        »  جيروزاليم بوست «نشرت صحيفة   :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
اإلسرائيلي تتقدم الجهود التي تستهدف التمويل الرسمي الفلسطيني بالتنسيق والتعاون مع جهـاز األمـن               

  .»الشين بيت«الداخلي 
إن مسؤولي السلطة وبينهم رئيس الحكومة فـي رام اهللا          » :عسكرية قولها    ونقلت الصحيفة عن مصادر     

سالم فياض يديرون ويتابعون االحتجاجات األسبوعية في الضفة، وبينها ما يجري في نعلـين ونعلـين                
  .»والنبي صالح

 ووفقاً لتقديرات القيادة المركزية لجيش االحتالل فإن مسؤولين في السلطة، وخاصة فيـاض يـشجعون               
  .الشبان الفلسطينيين على المشاركة في المظاهرات المناوئة لالحتالل في كل يوم جمعة

أخبرنا فياض أن االنتفاضة الشعبية التي يقولون إنها سلمية مـن           «: وقال مسؤول عسكري كبير للصحيفة    
الة الممكن أن تتحول بشكل سريع إلى أن تكون عنيفة وستقوض الجهود الرامية من الطرفين إلى خلق ح                

  .»من االستقرار في الضفة
فياض يخطط لالستمرار في التعاون على المستوى المهني مع إسرائيل في القضايا األمنيـة              « وأضاف  

  .»واالقتصادية، لكنه في الوقت نفسه اتخذ قراراً إستراتيجياً باالحتفاظ بحق التظاهر ضد إسرائيل
لسطينيين إلى المساجد والمراكز المجتمعية في       وذكرت الصحيفة أن فياض وجه عدداً من المسؤولين الف        

 .»العنف«الضفة بعد االحتجاج اإلسرائيلي للتهدئة والحفاظ على عدم تدهور األوضاع نحو 
  20/4/2010الرأي، األردن، 

  
   إنسان غير مسبوقة ضد مركز عدالة ومؤسسات حقوق إسرائيليةحملة تحريض  .23

االسرائيلية اليمينية فـي الفتـرة االخيـرة حملـة     ) تسوام تر(تشن منظمة  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
والصندوق الجديد السرائيل ومؤسـسات حقـوق انـسان اخـرى،           ) عدالة(تحريض شعواء ضد مركز     

فلسطينية واسرائيلية، وتأتي الحملة بحجة ان هذه المنظمات شريكة بتقديم شكاوى في شبهات الرتكـاب               
  .ووزراء في الحكومة امام محاكم في دول اجنبيةجرائم حرب ضد ضباط في الجيش االسرائيلي 

  20/4/2010القدس العربي، 
  

  الخليل" تحرير"لن نعتذر عن احتالل يافا وصفد و: رئيس الكنيست .24
ارض "جددت النخبة اإلسرائيلية أمس بلسان رئيس الكنيست، رؤوفين رفلين، دعوتها لما يسمى: الناصرة

تحرير "لحركة الصهيونية لن تعتذر عن احتالل يافا وصفد وإن ا"، وقال متفاخرا "إسرائيل الكاملة
  ".الخليل
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وفي خطاب لمناسبة احياء ذكرى قتلى جنود االحتالل اإلسرائيلي، هاجم رفلين الجهات التي تدعو 
إسرائيل إلى سحب احتاللها من القدس المحتلة، كما هاجم االصوات المماثلة التي تخرج من داخل 

  .الشارع اإلسرائيلي
  20/4/2010لغد، األردن، ا

  
   لسوريا لتفادي الحرب فقط اإلسرائيليةالتحذيرات: "محلل إسرائيلي" .25

اعتبر محرر شؤون الشرق األوسط في إذاعة إسرائيل باللغـة العربيـة يوسـي نيـشر، أن                 : تل أبيب 
ـ   "التحذيرات التي نقلت لسوريا في األسبوع الماضي وفق صحيفة الصندي تايمز، تهدف              ى باألسـاس إل

إنه ال مـصلحة    : "وقال نيشر   ...". السعي لتفادي حرب أو تصعيد عسكري في الجبهة الشمالية إلسرائيل         
راك، اليوم،  اإلسرائيل بشن حرب ال في الوقت الحالي وال في أي وقت، فقد استبعد وزير الدفاع إيهود ب                

الحرب اآلن ليست في    كما أن   . نشوب حرب مؤكدا أن إسرائيل ال تنوي شن حرب على جبهتها الشمالية           
  .مصلحة دمشق وال حزب اهللا فهما تدركان خطورة الحرب عليهما

فعشية كل  . أما التصعيد الكالمي بين الطرفين فهو وفق يوسي نيشر فهو يرتبط بالتوتر الموسمي الصيفي             
صة صيف يزداد الحديث عن سخونة الوضع، وثانيا الجمود في العملية السياسية على كافة المسارات وخا              

المسار السوري ال سيما على خلفية التوتر في العالقات بين الوسيط التركي وإسرائيل فله دوره وتـأثيرة                 
  .على العالقات بين إسرائيل ودمشق

والسبب الثالث يعود وفق الصحافي يوسي نيشر إلى المشاورات الدولية حول سبل احتواء األزمـة بـين                 
ي يثير من جديد الخيار العسكري الذي ال تستبعده واشـنطن           طهران والغرب حول الملف النووي اإليران     

  . مع تأكيدها أن هذا الخيار ال يتصدر سلم أولوياتها
 20/4/2010القدس، فلسطين، 

  
   في القدس المحتلة"إسرائيل"يهود اصوليون يحرقون علم  .26

ول من أمس وصباح في القدس المحتلة، مساء أ" الحريديم"هاجم المئات من اليهود االصوليين : الناصرة
الذي يعتبر أكبر " مائة شعاريم"في حي " وعمد اليهود .أمس، مظاهر احتفاء إسرائيل بذكرى قيامها

معاقلهم في القدس المحتلة، الى اضرام النار في الحاويات واحراق مئات األعالم اإلسرائيلية ورجموا 
اهم من الطوائف المتشددة دينيا، ومن بينها وسو" الحريديم"ويعزى هذا التقليد لدى .السيارات، التي تحملها

، الى رفضها للصهيونية، وعدم شرعية إسرائيل دينيا، إذ يعتقدون حسبما تؤكد التوراة "ناطوري كارتا"
خارج " الحريديم"وتعيش غالبية اليهود ". مملكة إسرائيل تقام حينما يعود المسيح ألول مرة إلى العالم"أن 

ي الواليات المتحدة وبريطانيا، اما القلة التي تعيش في القدس المحتلة فلسطين المحتلة، خصوصا ف
 .فترفض التعامل مع المؤسسات اإلسرائيلية

  20/4/2010الغد، األردن، 
  

   في نيوزيلندا "إسرائيل"إعادة فتح سفارة  .27
د غيـاب   فتحت سفارة إسرائيل في العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أمس أبوابها، بع         :  د ب أ   -ولينجتون  

ولم تكشف وزارة الشؤون والتجارة الخارجية في نيوزيلندا عن مكان السفارة على موقعها              .ثمانية أعوام 
وكان تم إغالق السفارة في العـام        .االلكتروني حتى تم فتحها، بعدما هدد محتجون أنهم سيعطلون الفتح         

  وتـدهورت العالقـات بـين      . راليا ألسباب مالية، وتم نقل مهام السفير إلى سفير إسرائيل في است           2002
  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1765:         العدد       20/4/2010الثالثاء  :التاريخ

 بعد اعتقال اثنين من عمالء الموساد اإلسرائيلي لمحاولتهما الحصول          2004إسرائيل ونيوزيلندا في العام     
  .على جوازات سفر نيوزيلندية بطريق غير قانوني

  20/4/2010الدستور، األردن، 
  

  "2010" إخطار هدم بالقدس خالل 850: ناشط حقوقي مقدسي .28
أكد ناشط حقوقي مقدسي أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سـلمت أهـالي            :  محمد القيق  -لمحتلة  القدس ا 

وقـال معـاذ   .  قراراً بهـدم المنـازل  850 الجاري أكثر من 2010مدينة القدس المحتلة منذ مطلع عام    
قـدس  إن أكثر من عشرة آالف منزل هدم في أحياء ال         :" الزعتري، مدير مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع     

  ".  أعوام الماضية، منها عدة منازل هدمها أصحابها عنوة وتحت التهديد10المحتلة خالل 
ـ     110 مـا يقـارب مـن        2009إن بلدية االحتالل هدمت خالل عام       " :" فلسطين"وأضاف في حديث ل

هـذه  و,  منزالً أمر االحتالل أصحابها بهدمها بما يعرف بالهدم الذاتي         35وحدات سكنية في القدس، منها      
وأشار إلـى أن    ". اإلجراءات وضعت المقدسيين في حالة ترقب وخوف على مستقبلهم ومستقبل منازلهم          

حيث تسعى الحكومـة    "  إخطار بهدم منازل ألهالي المدينة المقدسة،        2200االحتالل وزع في ذات العام      
  ". بناء الكنساإلسرائيلية عبر عدة خطط لتغيير الديموغرافيا والمباني والمخططات العمرانية و

ويشير الزعتري إلى أن حي البستان الذي يقع جنوب المسجد األقصى المبارك يتعرض ألكبـر حملـة                 
  .  مقدسي بالتهجير من الحي1500تهويد، حيث يتهدد خطر الهدم أكثر من 

  19/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  الطالب العرب يتلقون نصف المستحقات المالية لنظرائهم اليهود: القدس .29
أمس حول التربية والتعلـيم فـي       " هآرتس"دلت معطيات نشرتها صحيفة     : القدس المحتلة ، باقة الغربية    

مدينة القدس، أن هناك فرقا واضحا وملموسا في مستوى الخدمات التعليمية بين شطري القدس الـشرقي                
 يتلقاها نظرائهم فـي      تقريبا من الميزانية التي    50%والغربي، وأن التالميذ في المدارس العربية يتلقون        

وأشارت الصحيفة أن هذه المعطيات وردت فـي رسـالة بعـث بهـا               .المدارس اليهودية غرب المدينة   
المستشار القضائي لبلدية االحتالل بعثتها إلى إلى نائب رئيس البلدية ، وأشار فيها إلى أن البلديـة تـدفع             

 شيكل لكل طالـب     214ة مختلفة مقابل     شيكل لكل طالب في غرب المدينة لقاء خدمات وأنشط         408مبلغ  
  .شرق المدينة

  20/4/2010الدستور، األردن، 
  

  جماعات صهيونية متطرفة تخطط لتقسيم األقصى: أمين عام هيئة العلماء في القدس .30
 قال أمين عام هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة عبد الرحمن عباد إن : نادية سعد الدين–عمان 

المقبل، بينما ) أكتوبر( متطرفة تخطط لتقسيم المسجد األقصى في شهر تشرين األول جماعات صهيونية"
  ". ألف منزل في المدينة المقدسة20يهدد االحتالل بهدم 

نظمتها أمس جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون مع " القدس والمخاطر الصهيونية"ودعا خالل ندوة عن 
رك األمة العربية واإلسالمية من أجل إنقاذ األقصى، ونصرة تح"المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس، إلى 

قيام الهيئات والمؤسسات في القدس المحتلة بتسيير حافالت للمسجد "وأشار إلى  ".أهالي القدس المحتلة
 حافلة مساء 25األقصى من أجل تعميره بالشعب الفلسطيني، مقابل تسيير سلطات االحتالل أكثر من 

  ". أسبوع إلى األقصى تمهيداً الحتالله والسيطرة عليه ومن ثم تقسيمهالسبت من كل/ الجمعة
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 ألف منزل في القدس المحتلة، في إطار سياسة تهويد القدس 20سلطات االحتالل تهدد بهدم "وأضاف إن 
  ".المحتلة وطمس الهوية العربية اإلسالمية، وسط صمت عربي ودولي مطبق

 موقعاً أثرياً ودينياً وتاريخياً عربياً وإسالمياً 150لى التاريخ، بضم التعدي اإلسرائيلي ع"وأشار عباد إلى 
تمسك "، مؤكداً على "إلى قائمة التراث اليهودي، رغم وجود تلك المواقع بمئات السنين قبل االحتالل

الشعب الفلسطيني بالقدس المحتلة وتصديهم لمخططات االحتالل من أجل دحره وتحرير األرض وتقرير 
  ."المصير

من جانبه، حذر رئيس المجلس األرثوذكسي في األردن وفلسطين المحتلة األمين العام المشارك للهيئة 
خطورة الهجمة االستيطانية الشرسة لالحتالل اإلسرائيلي في "اإلسالمية المسيحية رؤوف أبو جابر من 

  ".األراضي الفلسطينية المحتلة
  20/4/2010الغد، األردن، 

  
  و األقصى متأهبون ألي محاولة غدرمرابط: عكرمة صبري .31

أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين خطيب األقصى المبـارك       : قنا-عمان
أن المرابطين في األقصى يدافعون عنه بكل ما يملكون وهم في حالة تأهب ألية محاولة غدر صـهيونية                  

وقال إن األقصى ليس للفلسطينيين   .ة بكل ما يملكون   يمكن أن تصدر عن االحتالل وعلى استعداد للتضحي       
وحدهم بل لجميع المسلمين؛ موضحاً ما يعانيه هذا المسجد من أطماع وادعاءات االحـتالل الـصهيونية                

  . ة حولهالكاذب
  20/4/2010الشرق، قطر، 

  
  الالجئون خارج فلسطين يتعرضون لشتى ألوان التعسف والتمييز: تقرير دولي .32

 قال تقرير أممي، إن الالجئين الفلسطينيين خارج فلسطين ما زالوا يتعرضون لشتى ألوان :اوف -القاهرة 
وأوضح أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية  .التعسف بل والتمييز

ة محاصرة مع حول تنقل العمالة بين بلدان العالم العربي، أنه في لبنان ما زالت المخيمات الفلسطيني
فرض رقابة شديدة على الدخول أو الخروج منها، وما زال الالجئون الفلسطينيون محرومون من 
ممارسة عشرات المهن، ومحرومون من إقامة أي منشآت حتى داخل المخيمات األمر الذي عاني ويعاني 

ن أوراق ثبوتية،  ألف فلسطيني يعيشون بدو25منه الالجئون هناك باإلضافة إلى وجود نحو أكثر من 
  .األمر الذي يعقد من حياتهم اليومية

 مليون الجئ فلسطيني حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة 4,7وأشار إلى أن المنطقة استضافت 
  . مليون مهاجر، يقيمون في المنطقة العربية13 مليون مهاجر من أصل 5.8كشف أن و، 2010

  19/4/2010، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
  

  االحتالل يطلق النار على متظاهرين في رفح .33
أطلقت قوات إسرائيلية النار امس على متظاهرين فلسطينيين وأجانب خالل : عالء المشهراوي، وكاالت

على طول حدود ” الحزام األمني“مسيرة على أطراف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لالحتجاج على 
لقوات اإلسرائيلية استهدفت المتظاهرين بإطالق كثيف للنار لتفريقهم وذكرت مصادر محلية أن ا. القطاع

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمواجهة الحزام . دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
األمني الذي تقيمه إسرائيل على حدود قطاع غزة عشرات الفلسطينيين ومتضامنين أجانب باتجاه الحدود 

  .دينة رفحالشرقية لم
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ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية على السلك الشائك الذي يفصل الحدود مع إسرائيل والفتات تطالب 
برفع الحصار واإلجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وحرمانهم من العمل في 

  . أراضيهم الزراعية
  20/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
  عون الطريق الرئيسية بين نابلس ورام اهللالمستوطنون يقط .34

قطع المستوطنون تحت حراسة قوات االحتالل أمس الطريق العام          :وكاالت-محمد جمال -القدس المحتلة 
، حيث تجمع المئات منهم في المنطقة وشرعوا        )وادي الحرامية (الواصل بين نابلس ورام اهللا عند منطقة        

ين في المنطقة وعلى السيارات الفلسطينية في الطريـق الرئيـسي           في االعتداء على المواطنين الفلسطيني    
وكان حاجز عسكري إسرائيلي في منطقة وادي الحرامية قد شهد مقتـل وجـرح              . الرابط بين المدينتين  

 أثنـاء أحـداث     2002ثالثة وعشرين جندياً ومستوطنا على يد الفدائي الفلسطيني ثائر حماد في العـام              
  .انتفاضة األقصى

  20/4/2010 قطر، الشرق،
  

  وفاة شاب داخل أحد األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية: غزة .35
، داخل داخل احد األنفاق األرضية بين )19/4(شاب فلسطيني مصرعه، مساء اليوم االثنين  لقي: غزة

  .قطاع غزة ومصر
ل احد األنفاق لقي حتفه داخ)  عاما20(وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب علي محمد أبو شعر 

  .على طول الحدود المصرية الفلسطينية نتيجة انهيار كتلة رملية عليه وهو داخل النفق
 فلسطينياً وفق توثيق 143وبوفاة أبو شعر يكون عدد الضحايا الذين قضوا داخل األنفاق قد ارتفع إلى 
  .لعمل داخل األنفاقمؤسسات حقوقية فلسطينية، التي تناشد باستمرار توفير عوامل األمان أثناء ا

  18/4/2010قدس برس 
  

  قمع وتعرية وتدنيس واجراء تجارب على االسرى".. نحشون وميتسادا"مهمات : فروانة .36
 أصدر الباحث المختص بشؤون األسرى ومدير دائرة االحصاء بوزارة األسـرى       - الحياة الجديدة    -غزة

، تقريراً شامالً عن الوحدات الخاصـة       والمحررين في السلطة الوطنية عبد الناصر عوني فروانة، امس        
نخـشون  "التي شُكلت منذ سنوات خصيصاً لقمع األسرى واذاللهم، والتي باتت تعرف باسـم وحـدات                

" الوحـدة الوطنيـة   "وتحديداً قسم   " معتقل عوفر "، وذلك في أعقاب اقتحامها امس لبعض أقسام         "وميتسادا  
  .وقمع األسرى هناك

ره الضوء على تعريف تلك الوحدات ومهامها وعملها وأهدافها وما تمارسه           وسلط الباحث فروانة في تقري    
على أرض الواقع، مؤكداً على أن تاريخها حافل باالنتهاكات الخطيرة لحقوق األسرى والتي تصنف وفقاً               
للقانون الدولي على أنها جرائم حرب، تستدعي التحرك العاجل بهدف توثيقها أوالً ومـن ثـم مالحقـة                  

مرتكبيها، وما جرى في النقب مؤخراً هو حلقة في سلسلة طويلة من تلك الجرائم، والتي مـن                 ومحاسبة  
  .المفترض أن ال تمر مرور الكرام، وأن نبدأ بها في المحاكم الدولية

وكشف فروانة في تقريره أن تلك الوحدات مزودة بأسلحة متنوعة وحديثـة منهـا الـسالح األبـيض،                  
موع، الرصاص المطاطي، أجهزة كهربائية تؤدي الى حروق فـي الجـسم،            الهراوات، الغاز المسيل للد   

  .أسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص الدمدم المحرم دولياً، ورصاصا غريبا يحدث آالماً شديدة
لم تقتصر على القمع والضرب وااليذاء المعنوي       " نخشون  " وأظهر فروانة في تقريره أن جرائم وحدات        

متد في كثير من األحيان للمساس بالمشاعر والمقدسات الدينية، متمثلـة بقـذف             والجسدي باألسرى، بل ا   
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المصاحف الشريفة على األرض والدوس عليها وتدنيسها ورميها في دورات المياه وتمزيقها، كما حصل              
، وكشف أن لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست االسرائيلي         2005في معتقل مجدو ونفحة منتصف عام       

  ارتها التفقدية لسجن مجدو، أكدت تمزيق نسختين من المصحف الشريف، واعتبـرت أن الحادثـة               بعد زي 
شاذة، مؤكداً أن حوادث قذف المصاحف من قبل الوحدات الخاصة بشكل استفزازي أثناء قمعهم لألسرى               

  .ما زالت مستمرة
  20/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  االحتالل يعاقب األسرى في سجن جلبوع .37

لحة السجون اإلسرائيلية في سجن جلبوع بفرض عقوبات بحق األسرى الفلسطينيين، رداً شرعت مص
  .على اإلضراب الذي نفذوه منذ بداية الشهر الحالي احتجاجاً على ظروف اعتقالهم السيئة

 2001ونقل محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان عن األسير محمد دغلس المعتقل منذ 
إن إدارة المعتقل شرعت قبل أيام بالتضييق على األسرى على ”:مرة، قوله15لمؤبد ومحكوم بالسجن ا

وشدد دغلس على أن المعتقلين في  .”خلفية الخطوات االحتجاجية التي نفذوها لتحسين أوضاعهم المعيشية
  .سجن جلبوع مصممين على االستمرار في برنامجهم االحتجاجي حتى تلبية جميع مطالبهم العادلة

ذلك تعاني األسيرات والمقدسيات خصوصاً، من سياسية التضييق عليهن في السجون، كما تقول الى 
  .مسؤولة مشروع رعاية األسيرات التي تقوم عليه مؤسسة الضمير في رام اهللا احترام الغزاونة
  20/4/2010االتحاد، االمارات، 

  
  للتعريف بمعاناة األسرى الفلسطينيين» أكثر من لغة«حملة يطلق مركز األسرى للدراسات  .38

" أكثر من لغة للتعريف بقضية األسرى"أطلق مركز األسرى للدراسات حملة :  ضياء الكحلوت-غزة 
من خالل فعاليات تعمل على نقل هذه القضية من المستوى الوطني المحلى إلى المستويين القومي 

وأشار مدير المركز رأفت حمدونة إلى أن أولى  .رار وشرفاء العالموالدولي لتكون محل اهتمام كل أح
الخطوات في هذا االتجاه كانت فعالية اشترك فيها المركز وصوت األسرى ومدرسة عباد الرحمن وكانت 

وطالب كل المؤسسات المعنية بقضية . عبارة عن عرض فني وبحضور أهالي األسرى ومتضامنين
ليتها كلمات بأكثر من لغة أمام وسائل اإلعالم لتصل رسالة األسرى األسرى بأن تجعل في كل فعا

 لغات ووعد 3ومعاناة أهاليهم لكل العالم، وتعتبر هذه الفعالية هي ثاني الفعاليات لمركز األسرى بـ
  . بتكرار مثل هذه الجهود

  20/4/2010العرب، قطر،  
  

  اغالق معابر القطاع وموافقة على ادخال األدوات المنزلية .39
اعلنت سلطات االحتالل عن اغالق معابر القطاع التجارية التي تعمـل باالصـل   : غزة ـ اشرف الهور 

وقـال   بشكل جزئي، وذلك يومي االثنين والثالثاء على ان يعاد العمل بها مجددا صبيحة يوم االربعـاء،               
منزلية التي كانت   ناصر السراج وكيل وزارة االقتصاد الوطني ان اسرائيل ستدخل لقطاع غزة االدوات ال            

، موضحا ان الموافقة االسرائيلية على ادخال هذه االصناف مـن الـسلع       2007محتجزة في الموانئ منذ     
 وما قبـل    2007) ديسمبر(تشمل فقط البضائع المحتجزة في الموانئ االسرائيلية منذ شهر كانون االول            

  .هذا التاريخ
  20/4/2010القدس العربي، 
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  "أكبر رغيف مسخن في العالم"ـالفلسطينيون يحتفلون ب .40
احتفل فلسطينيون، في بلدة عارورة قرب رام اهللا، أمس، بقيام طهاة فلسطينيين :  يوسف الشايب–رام اهللا 
، بمبادرة من شركة فلسطينية في رام اهللا، بالشراكة مع عديد "أكبر رغيف مسخن في العالم"بإنجاز 

وتعد المبادرة محاولة متجددة لدخول . دني الفلسطينيالوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الم
، وأكبر "سدر كنافة"العالمية لألرقام القياسية، بعد نجاح تجارب سابقة مشابهة بأكبر " غينيس"موسوعة 

  ".المسخن فلسطيني بامتياز"، وقدمه الشيف غسان عبد الجواد، كبير الطهاة في مشروع "صحن تبولة"
 كيلو غراماً، وأن الطهاة 1350ف المسخن، قطره أربعة أمتار، ويبلغ وزنه وكشف عبد الجواد، أن رغي

 كيلو 50 كيلو غراماً من اللوز، و70 دجاجة، و500األربعين المشاركين في إعداد الطبق استخدموا 
 لتراً من زيت 170 كيلو غراماً من الطحين، و270 كيلوغرام من البصل، و500غراماً من السماق، و

  .يلوغراما واحداً من كل من الهال، والقرفة، وورق الغارالزيتون، وك
من جهتها شددت وزيرة السياحة الفلسطينية، خلود دعيبس، على أهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز 
السياحة الداخلية والخارجية، خصوصا في الريف الفلسطيني، وكذلك في تثبيت رموز الهوية الفلسطينية، 

  .1967ائيلية الشرسة على هذه الرموز، ومنذ االحتالل في العام السيما مع الهجمة اإلسر
  20/4/2010الغد، األردن، 

  
  ضريبة جديدة على مبيعات السجائر: غزة .41

اختفت علب السجائر من كل األنواع من معظم المحال التجارية في قطاع غـزة،              :  فتحي صباح  -غزة  
أول من أمس في جباية ضريبة جديدة علـى         » حماس«وذلك بعدما شرعت الحكومة المقالة التي تقودها        

مبيعات السجائر، ما أدى الى ارتفاع األسعار ارتفاعاً كبيراً، فيما شهدت األسواق والمحال التجارية نقصاً               
  .هائالً، في ظل شكوى المدخنين الذين بحث كثيرون منهم عنها من دون جدوى

ن من وزارة المال التابعة لحكومة ان موظفي» الحياة«وأوضح تجار وأصحاب محال تجارية لـ 
 سيجارة، ومثلها على كل 20فرضوا ضريبة بقيمة ثالثة شواكل على كل علبة سجائر تحتوي » حماس«

  . علبة معسل نرجيلة
إن الحكومة تعاقدت مع احدى المطابع المملوكة ألحد أنصار » الحياة«وكشفت مصادر موثوقة لـ 

رفة الجمركية أو الضريبة الجديدة، ليتم لصقها على كل علبة للتع» تيكت«لطبع ورقة صغيرة » حماس«
  .سجائر

وال توجد إحصاءات رسمية ألعداد المدخنين في قطاع غزة، لكن هناك تقديرات تشير الى أن في القطاع 
  .  ألف مدخن200نحو 

المحلية إن » صفا«وقال وكيل وزارة المال في حكومة غزة إسماعيل محفوظ في تصريح لوكالة 
الرسوم الجديدة تمثل أقل من نصف الرسوم الجمركية المفترضة على السجائر والمتعارف عليها في «

وعزا اتخاذ القرار الجديد إلى أنه . »2006 و2005القانون والتي كانت سارية المفعول في األعوام 
 بمنع كان صدر قرار حكومي سابق«وأشار الى أنه . »يأتي ضمن سياسة الحكومة في منع التدخين«

  .»التدخين في األماكن الحكومية والعامة، ونحن رفعنا أسعاره بفرض هذه الرسوم للحد من إمكان تداوله
  20/4/2010الحياة، 

  
  التعليم جزء ال يتجزأ من الصمود الفلسطيني في القدس: الملكة رانيا .42

ة مساء أمـس االول     في مقابلة خاصة أجرتها اإلعالمية منتهى الرمحي بثت على فضائية العربي          : عمان
التي أطلقتها أمس األول واألسباب التي دفعتها       " مدرستي فلسطين "األحد، تحدثت الملكة رانيا العبداهللا عن       

ببساطة ألنني أؤمن أن التعلـيم جـزء ال يتجـزأ مـن الـصمود               : "وقالت. إلطالقها في القدس الشرقية   
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األخبـار اختزلـت    ... سـائل الممكنـة     الفلسطيني في القدس ، ويجب أن نمكّن هذا الصمود بكـل الو           
الفلسطينيين سياسة ، ومعاناة، ومساعدات ، سواء في عناوين األخبار أو حتى التقارير اإلنـسانية التـي                 
نراها في آخر النشرات ، ال نرى الطفل الفلسطيني إال وجهـا للقـصف ، ولالجتيـاح ، ولإلغـالق ،                     

ينقصه ، مثل حقه األساسي في التعلـيم، وحقـه فـي            نرى ما يؤثر عليه ، لكن ال نرى ما          .. وللحصار  
  .."التعليم ، ال يجب أن يكون رهن حقه في قيام دولته

  20/4/2010الدستور، األردن، 
  

  "إسرائيل" تطالب بسحب مبادرة السالم وطرد سفراء  األردنيةالمعارضة .43
 ضرورة اتخاذ خطوات أكدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية األردنية: أحمد برقاوي

عملية لنصرة الشعب الفلسطيني إزاء سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك من خالل إغالق الحدود بوجه سياسة الترانسفير اإلسرائيلية، 

عربية وإغالق السفارات مع تفعيل وإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفراء الصهاينة من العواصم ال
  .كامل لقوانين مقاطعة للكيان الغاصب، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو

وطالبت الحكومات العربية بسحب المبادرة العربية للسالم والعمل مع دول العالم ومؤسساته الفاعلة 
ني وفضح أطماع المحتلين لمواصلة الضغط على الصهاينة من أجل افشال المشروع العدواني االستيطا

  .لألراضي الفلسطينية
وحذرت أحزاب المعارضة من خطورة اإلجراء الصهيوني على األردن والمنطقة العربية إلى جانب 

  .فلسطين
  20/4/2010 السبيل، األردن، 

  
  تعاون بين جمعية الهالل األحمر األردني وجامعة بن غوريون: تقرير إسرائيلي .44

انجرار جمعيات محلية تعمل في المجال "ات وطنية ونقابية مما أسمته حذّرت شخصي: محمد محيسن
وكان موقع الخارجية اإلسرائيلية قد نشر تقريرا ". االنساني من التمادي في التطبيع مع الكيان الصهيوني

حول مشروع مشترك جديد بين الهالل األحمر األردني وجامعة بن غوريون اإلسرائيلية لما قال إنه 
  ".راكة تمنحهما إمكانية تجنيد قوى الطوارئ لمعالجة األزمات حال وقوعهاإيجاد ش"

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور احمد العرموطي إن النقابات المهنية 
ترفض اي تعاون مع الكيان الصهيوني، ملمحا الى شكوى تقدمت بها احدى النقابات المهنية حول هذا 

  ".التعاون
إن مجلس النقباء كلف لجنة مقاومة التطبيع النقابية لمتابعة القضية، مشددا ان النقابات لن تتوانى "وقال 

مشيرا الى أن النقابات ستطالب . عن اتخاذ موقف حاسم مع من أسماهم بالمطبعين مع الكيان المغتصب
  ".جمعية الهالل االحمر بالتوضيح

  20/4/2010السبيل، األردن، 
  

  األردن بخدماتهابلشمول أبناء غزة المقيمين " األونروا" يدعو مركز حقوقي: األردن .45
دعا المركز الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره السنوي األخير، وكالة غوث وتشغيل : نجاة شناعة

، 1967، إلى شمول أبناء قطاع غزة المقيمين في األردن منذ احتالل عام "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
  . دماتها أسوة بباقي الالجئين الفلسطينيينبخ

وفي ذات الوقت، أعرب المركز عن قلقه من إجراءات تقليص الخدمات التي اتخذتها الوكالة العام 
الماضي، لما تحمله انعكاسات التخفيض من آثار سلبية على قضية الالجئين، واألردن من حيث زيادة 
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فيما يرفض المركز قبول فكرة تصفية الوكالة الدولية قبل إيجاد و. األعباء المالية التي تتحملها الحكومة
حل عادل لقضية الالجئين يتمثل بعودتهم وتعويضهم، حث التقرير الدول المانحة على زيادة حجم 

، بهدف اإليفاء بالمتطلبات المتزايدة لالجئين الفلسطينيين في األردن ومناطق "األونروا"مساعداتها لـ
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن مليون وتسعمائة ألف، بحسب . األخرىعمليات األونروا 

بيانات دائرة الشؤون الفلسطينية؛ حيث تشرف الدائرة على ثالثة عشر مخيما يقيم فيها أكثر من أربعمائة 
 .1967 و1948ألف فلسطيني من الالجئين والنازحين من فلسطين عامي 

  20/4/2010السبيل، األردن، 
  

  فلسطينيين من الضفةال تصدر دراستين حول قرار طرد  في األردن المطبوعاتدائرة  .46
تابعت دائرة المطبوعات والنشر على مدار األيام الماضية أبعاد القرار اإلسرائيلي الخطير :  بترا-عمان

  .القاضي بطرد عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية والنتائج المترتبة عليه
وبينت  .لدائرة في دراستين صادرتين عنها ماهية القرار وتفاصيله والفئات المستهدفة منهوأوضحت ا

القرار اإلسرائيلي بطرد عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة (الدراسة األولى والتي جاءت تحت عنوان 
 في والتي أعدها الباحث) 11/4/2010الغربية حسب ما ورد في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بتاريخ 

الشؤون اإلسرائيلية تيسير مشاقبة األسباب الموجبة إلصدار هذا األمر العسكري المنافي لكل المواثيق 
والتي لخصها بالسعي نحو الحد من حجم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك تحسباً للمشكلة 

لفلسطيني في الضفة الغربية، الديموغرافية واستكمال الفصل الكامل للسكان في قطاع غزة عن المجتمع ا
  .وردع المواطنين األجانب المشاركين في نشاطات جماهيرية مناهضة لسياسة االحتالل اإلسرائيلي

وأشارت الدراسة إلى الجهود األردنية على أكثر من مستوى لمواجهة هذا القرار والذي سيكون له 
  .انعكاسات خطيرة على المنطقة بشكل عام إذا تم تنفيذه

 خطوة إسرائيلية جديدة في سياسة 1650القرار (ولت الدراسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان تناو
للباحث نبال خماش سلسلة القوانين العنصرية التي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية ) االستيطان االحاللي

دوات دون أي الحالية بحق اإلنسان الفلسطيني بغية اقتالعه من أرضه وطرده منها بشتى الوسائل واأل
  .رادع

واعتبرت الدراسة أن هذا القرار يشكل صورة من صور االستعمار اإلحاللي المنطلق من الفكرة 
وقد  .األساسية للحركة الصهيونية القائمة على أن اليهود شعب بال أرض وأن فلسطين أرض بال شعب

 األحادية، مؤكداّ ضرورة وقف هذه  عبداهللا الثاني الى خطورة اإلجراءات اإلسرائيليةالعاهل األردنينبه 
  .اإلجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على األرض

  20/4/2010السبيل، األردن، 
  

  السلطات المصرية ترحل سكان الحدود الستكمال بناء الجدار الفوالذي مع غزة .47
طات إن السل:  قال سكان يقطنون الحدود بين مصر وقطاع غزة ومصادر محلية: شادي محمد-رفح

المصرية تتفاوض حاليا مع العشرات من األسرة المقيمة بالمنطقة الحدودية لتعويضهم وإيجاد منازل 
بديلة لهم داخل بلدة رفح الحدودية بما يتيح استكمال األعمال الخاصة بالجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر 

جارهم خالل أعمال الحفر ودفعت مصر تعويضات للسكان المحليين الذين انتزعت أش .أسفل خط الحدود
وقال مصدر أمني  .التي تمت في مناطق أخرى على الشريط الحدودي في أثناء أعمال الجدار الفوالذي

إن أعمال الجدار الفوالذي متوقفة اآلن في منطقة صالح الدين لحين إخالئها من : طلب عدم كشف اسمه
 .كثر كثافة من ناحية عدد السكان والمنازلالسكان؛ حيث إن التعامل معها يحتاج إلى الحرص؛ ألنها األ
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وتأمل إسرائيل في أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت األرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول 
  .نهاية العام

  20/4/2010العرب، قطر، 
  

  لحدود مع قطاع غزةا  على أنفاق للتهريبعشرةضبط : مصر .48
 فتحات ألنفاق تهريب داخل بنايات تقع في المنطقة 10ضبطت أجهزة األمن المصرية في سيناء : رفح

أن أشارت الحدودية في رفح، وصادرت كمية من المضبوطات كانت قرب أحد األنفاق المضبوطة، و
فتحات األنفاق المضبوطة موجودة داخل بنايات ألشخاص معروفين ينتمون الى عائالت مقيمة في رفح، 

  . صاهرةوأن كثيراً منهم تربطه عالقات قرابة وم
  19/4/2010الحياة، 

  
  حملة عالمية لنصرة الفلسطينيين تنطلق من ليبيا .49

شهدت مدينة بنغازي شرق العاصمة الليبية طرابلس االنطالقة الثانية للحملة اإلنسانية لنصرة الشعب 
وتأتي  ".اإلنسانية معكم.. لن ننساكم"الفلسطيني التي ترعاها المنظمة العالمية للسلم واإلغاثة تحت شعار 

هذه الحملة لتعبر عن انتفاضة عالمية إلنقاذ الشعب الفلسطيني من الجوع والحصار والقهر، من خالل 
   .كفالة أفراد أو أسر فلسطينية بما يحقق تواصالً اجتماعياً وإنسانياً

وأعلن رئيس المنظمة خالد الخويلدي الحميدي بعد عرض شريط تسجيلي يوضح بعضاً من صور مآسي 
في قطاع غزة، أن الصورة التي رأيناها وحاولنا أن تصل إلى قلوبكم، وان ما رأيناه بهذا الشريط الحياة 

ال يمثل إال قليالً من واقع المأساة، وان هذه الصورة لن ترصد التعبير الحقيقي لمأساة األرامل والثكالى، 
تلفة في النهج واألسلوب شكالً وذكر بأن هذه الحملة مخ .وفقدان المستقبل واألمل ورائحة الدمار والخوف

نسعى أن يكون التواصل مباشراً، وقد انطلقت هذه "ومضموناً، ألن الدعم المالي غير حكومي وقال 
الحملة في مدينة طرابلس بمشاركة خليجية، وكان هناك دعم أوروبي لهذه الحملة، مما يعطي األمل بأن 

فلسطين قطعة من أحزان العالم، ووصمة عار في "العالم بدأ يشعر بحزن فلسطين وجرحها، مؤكداً أن 
  ". التاريخ الحديث

  20/4/2010الخليج، 
  

   تعربان عن قلقهما الستمرار حصار غزةوالبحرين  ةالسعودي .50
" اإلسرائيلي"عن قلقهما البالغ واستيائهما الستمرار فرض الحصار "أعربت السعودية والبحرين أمس، 

كما أعربا عن األمل في قيام االتحاد األوروبي " . في قطاع غزةالجائر على الشعب الفلسطيني خاصة 
  " .والواليات المتحدة باالضطالع بدورهما في تحريك التسوية

  20/4/2010الخليج، 
  

  من حاصر الفلسطينيين وقام بتجويعهم هم العرب أنفسهم: هيكل .51
 اليوم في مأزق وال أحد يتصور  القضية الفلسطينية ان:"محمد حسنين هيكل"قال الكاتب الكبير : القاهرة

سوء األحوال في غزة، ويعز علي أن يقال لي إن من حاصر وجوع الشعب الفلسطيني ليس إسرائيلي، 
  .وإنما الشيء المؤلم هو أن من حاصر الفلسطينيين وقام بتجويعهم هم العرب أنفسهم

رائيلي، واصفاً إياها  اإلس-من خطورة المرحلة التي نمر بها في الصراع العربي » هيكل«وحذر 
بالمرحلة بالغة الخطورة في المنطقة، خاصة على مصر، مؤكداً أن األجندة الوحيدة المطروحة على 
الساحة هي األجندة اإلسرائيلية وأن إسرائيل تمضي في طريقها ومخططها نحو دول المنطقة، وليس 
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ي للدخول في حروب فرعية بعيدة هناك ما يعوقها بل على العكس فهي نجحت في أن تجذب العالم العرب
عدم » هيكل«، وأكد »ويقصد إسرائيل«عن صراعها الحقيقي بالرغم من وضوح العدو الرئيس أمامها 

جدية ما يجري من مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوضع يحتاج لتغيير موازين القوة 
  .في البداية قبل الحديث عن أي مفاوضات

  !نحن كمصريين وعرب ال نعرف من نحن؟ وماذا نريد؟ وأين نتجه؟» هيكل«وقال 
ما يجري في العالم العربي هو : وشدد على أن مصر هي المسئول األول عما يجري في المنطقة قائالً

انعكاس لما يجري في مصر، فهذا بلد محوري لما يجري في المنطقة، والدور المصري هو الدور 
  .المحوري واألكبر

 20/4/2010لسطين، ، فالقدس
  

  من بيت لحم% 87السلطة الفلسطينية ستفقد السيطرة على : "أوتشا" .52
" أوتشا"حذر مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في جنوب الضفة الغربية            ): د ب أ   (-بيت لحم   

جمـوع   في المئـة مـن م      13اليوم االثنين من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من السيطرة سوى على             
  .أراضي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بسبب الممارسات اإلسرائيلية

خالل لقاء لهم مع محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل أن السلطة الفلسطينية ستفاجأ              " أوتشا"وأوضح ممثلو   
  .بالمشاريع التوسعية االستيطانية والطرق االلتفافية التي ستغير حياة آالف المواطنين الفلسطينيين

وقالوا في بيان صادر عن المكتب األممي إنهم يتواصلون مع الفلسطينيين واإلسرائيليين ويطلعون علـى               
تنذر بوضع  "مخططات الطرفين بهدف متابعة القضايا اإلنسانية، مشيرين إلى أن المخططات اإلسرائيلية            

  ".ب أو جكارثي وخطير على بيت لحم وسكانها في كافة المناطق، سواء كانت المصنفة أ أو 
وحذر البيان من نية إسرائيل اإلعالن عن ضم منطقة الريف الغربي لما يعرف بالمشروع االسـتيطاني                

خالل السنتين المقبلتين، مشيرة إلى أن المخططات اإلسرائيلية تشير إلى أن تـل أبيـب               " القدس الكبرى "
  .تخطط لضم قرى الريف الغربي

لحم انقلب بشكل عكسي، بعدما أصبح عدد المـستوطنين         كما أوضح أن الوضع الديموغرافي غرب بيت        
  . ألف فلسطيني، ما أثر على وضع السكان الفلسطينيين بشكل إنساني22 ألف مستوطن مقابل 60

" 300حاجز  "، تم مصادرة أراضي المحافظة شماالً وإغالقها عبر الحاجز المعروف بـ            "أوتشا"وبحسب  
  .مام أصحاب األراضي الواقعة في الشمالبشكل نهائي أمام المواطنين، وتحديداً أ

وفي ما يتعلق بشرق بيت لحم، أشار البيان إلى أن معظم األراضي تعـد محميـات طبيعيـة ومنـاطق                    
عسكرية ال يستطيع أصحابها ومربو المواشي استخدامها، بينما سيقضي المشروع االستيطاني المعروف            

حدة استيطانية على أي امتداد للفلسطينيين في منطقة         و 800المزمع أن يتضمن إقامة     " جفعات هايتام " بـ
  ."جنوب بيت لحم

19/4/2010القدس، فلسطين،   
  

  األمم المتحدة تنتقد قرار الترحيل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين .53
انتقد خبير في األمم المتحدة بحدة أمس االثنين، أمرين عسكريين إسرائيليين يمكن أن يؤديا إلى         : نيويورك
  .جن فلسطينيين يقيمون في الضفةالغربيةطرد أو س

وقال ريتشارد فالك، المقرر الخاص لألمم المتحدة، حول وضع حقوق االنسان في االراضي الفلـسطينية               
يمكن أن ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدوليـة         "المحتلة في بيان، إن هذين األمرين العسكريين        

  ".حول الحقوق المدنية والسياسية
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أو إبعـاد أي شـخص      /يسمحان إلسرائيل على ما يبدو بتوقيف ومالحقة وسجن و        "وأضاف أن القرارين    
الذي تتحدث عنه السلطات االسرائيلية يمكن أن يخـضع         " المتسلل"ألن مفهوم   " موجود في الضفة الغربية   

اإلبعاد بدون أي   ورأى فالك أن األمرين العسكريين ينصان على إمكانية         . للتأويل وقد يؤدي إلى تجاوزات    
مراجعة قضائية، وأن الموقوفين يمكن أن يبقوا معتقلين سبعة أعوام إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم دخلـوا                  

  . الضفة الغربية بطريقة مشروعة
سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق اإلنسان والحق اإلنساني الـدولي يمكـن أن تـرتبط بهـذه                 "ورأى أن   

طات اإلسرائيلية على أساس هذين األمـرين اللـذين يتـسمان بـالخطورة،             األعمال التي تقوم بها السل    
  ".خصوصا إذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان

احد أشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب أن يدفع الشخص المبعـد               "وتابع، بأن   
  ".لغنفقات إبعاده وأن تصادر ممتلكاته إذا لم يكن قادرا على تسديد المب

عمليات النقل القصري جماعيا أو فرديـا وترحيـل         "وأشار إلى أن معاهدة جنيف الرابعة تنص على أن          
إلى أراضي الدولة المحتلة أو أي دولة أخرى محتلـة أم ال،            , أشخاص محميين خارج األراضي المحتلة    

  ".محظور مهما كان السبب
20/4/2010السبيل، األردن،   

  
  "إسرائيل"مع "  الثابتةالعالقة"أوباما يؤكد على  .54

ـ        ): ب. ف. أ  (-واشنطن    العـالن قيـام     62أكد الرئيس االميركي باراك اوباما االثنين في الذكرى ال
" ستزداد ترسخا "وانه واثق من أنها     "  إسرائيل"التي تربط بين بالده و    " العالقة الثابتة "على  " إسرائيل"دولة  

  .في المستقبل
يتطلع لمواصلة جهودنا مع إسرائيل من أجـل تحقيـق          "بيت االبيض انه    واضاف اوباما في بيان نشره ال     

، وذلك رغم التوتر مع حكومة      "السالم واألمن الشامل في المنطقة والتوصل الى حل على أساس الدولتين          
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

لشعب االسرائيلي وصداقتهم المتينـة     نحن نحيي مرة اخرى االنجازات العظيمة التي حققها ا        "وقال اوباما   
  ".والراسخة مع الشعب األميركي

20/4/2010القدس، فلسطين،   
  

  لم ترغبا في نجاح المفاوضات بين حماس وفتح" إسرائيل"أمريكا و: باحثة بريطانية .55
، )تـشاتهام هـاوس   'المعهد الملكي للشؤون الدولية في لنـدن        'صدر مؤخرا عن    :  سمير ناصيف  -لندن  

كتاب للدكتورة روزماري هوليس، المديرة السابقة لقسم الشرق        ) وايلي بالكويل (اك مع دار النشر     باالشتر
في العاصمة البريطانية، عن الـسياسة      ' سيتي يونيفرستي 'االوسط في المعهد، واالستاذة حاليا في جامعة        

  .الخارجية البريطانية في ظل قيادة رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير
ت هوليس في الفصل الذي تناولت فيه مواقف بلير ازاء الغزو االسرائيلي للبنان فـي صـيف عـام                   أكد

امريكا واسرائيل لم ترغبا في نجاح المفاوضات التي توسط فيها الملك السعودي عبداهللا بـن               ' ان   2006
تفاقية مكة،  ، والتي تم التوصل خاللها الى ا      2007فبراير  /عبدالعزيز بين منظمتي حماس وفتح في شباط      

كمـا تعطلـت    . حيث وافقت حماس على االعتراف باالتفاقيات السابقة وعلى نشوء حكومة وحدة وطنية           
الجهود السعودية العادة احياء المبادرة العربية التي قدمت في مؤتمر القمة العربية فـي بيـروت عـام                  

ة بين حماس وفـتح فـي       وهذا حسب تقييمها، ساهم في التمهيد للمواجهة العسكري       ). 155ص  . ('2002
  .، التي احدثت شرخا بين القيادات الفلسطينية مستمرا حتى الساعة2007صيف عام 
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واشارت هوليس الى ان انتخاب باراك اوباما رئيسا المريكا اعاد االمل في احيـاء الـسالم الفلـسطيني                  
 أحـبط هـذه اآلمـال       2009 في عام    إسرائيلولكن انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً لوزراء       . االسرائيلي

  .وجعلها محدودة
20/4/2010القدس العربي،   

  
  ما العمل؟: الخيارات اإلستراتيجية الفلسطينية .56

  هاني المصري
ال يمكن تقديم ملخص شامل عما دار في الورشة التي نظمتها مجموعة أكسفورد لألبحاث ومركز بدائل،                

ضمن مشروع سيشمل عقد عدة ورشات داخـل        ألنها كانت غنية باألفكار واالقتراحات واآلراء، وألنها        
فلسطين وخارجها ويهدف الى بلورة وثيقة جديدة، إذا أمكن ذلك، تبني على وتستكمل الوثيقة األولى التي                

الخيارات : استعادة زمام المبادرة  : خرجت عن ورشات سابقة نظمتها مجموعة أكسفورد لألبحاث بعنوان        
  .الل اإلسرائيلياإلستراتيجية الفلسطينية إلنهاء االحت

ما العمل؟ استهدفت التقدم أكثر واالنتقال من التشخيص للواقع         : ورشة الخيارات اإلستراتيجية الفلسطينية   
  .واحتماالته والعوامل المؤثرة فيه الى تقديم الحلول واألفكار والتوصيات الكفيلة بالمعالجة

االنقسام أو إدارة االنقـسام؟، األجنـدة       سيناريوهات المستقبل القريب، معالجة     : فمحاور الورشة تضمنت  
 المكونات واالحتماالت، أشكال المقاومة وخياراتها، العملية السلمية والخيارات مـع           -الوطنية المشتركة 

  .إدارة اوباما، وأخيراً السياسات واألطراف اإلقليمية ودورها
غم أن الحوار تناول كـل      أول شيء ملفت للنظر هو أنه رغم مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، ور            

شيء بصراحة وعمق وجرأة، ورغم وجود اختالفات جوهرية حول العديد من المسائل فان التقارب فـي                
وهـذه العبـارة ليـست      . البرنامج السياسي والرؤى، وما يجمع الكل الفلسطيني أكثر بكثير مما يفرقـه           

تغدو أوضح وأقوى باستمرار ويـساعد      عاطفية، وال تسقط التمنيات على الواقع، بل تعكس الحقيقة التي           
اتضاح المأزق والذي وصلت إليه العملية السياسية بحيث لم تعد عملية يـراهن عليهـا               : أوال: على ذلك 

  .حتى الكثيرون من أبرز مؤيديها
وصول القوى والفصائل التي تطرح خيار المقاومة كخيار وحيد، الى حد قبول الهدنة، ولـو مـن                 : ثانياً

دون اتفاق رسمي، بما يشبه تعليق المقاومة حتى إشعار أخر، والسعي القناع من يقـاوم               طرف واحد، وب  
  .بشكل مسلح الى االلتزام باالمتناع عن تنفيذ عمليات في المرحلة الراهنة حفاظا على المصالح الوطنية

 بحيـث ال    إن ما سبق يفتح الطريق لمقاربة جديدة تجمع ما بين كافة الخيارات، المقاومة والمفاوضـات،              
فال يمكن تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية فـي        . يستبعد احدها اآلخر، ال بشكل كلي وال بشكل جزئي        

فالمقاومة غير محرمة وليست    . ظل طبيعة وجذرية األهداف التوسعية االحتاللية اإلسرائيلية بدون مقاومة        
الهدف، وأشكال المقاومة وتوقيتهـا     فال يجب تحريمها فهي حق، وال تقديسها فهي وسيلة لتحقيق           . مقدسة

. وأهدافها يجب أن تخضع للبرنامج الوطني والقيادة الوطنية الموحدة التي يجب أن تشكل بعـد الوحـدة                
  .فالمقاومة المسلحة قد تكون مالئمة في ظرف ما وغير مالئمة في ظرف آخر

تالل باألشكال كافة، بما فيهـا      وهناك قناعة تتزايد حول ضرورة االحتفاظ بالحق الفلسطيني بمقاومة االح         
الكفاح المسلح، مع تركيز المقاومة في المرحلة الراهنة على المقاومة الشعبية بكل أشـكالها، والتـي ال                 
تقتصر على المظاهرات السلمية فقط، وإنما مقاومة متنوعة ومتسعة لتشمل كل شكل من أشكال الصمود               

  .اإلعالمية والثقافية واالقتصاديةوالمواجهة السياسية والقانونية والجماهيرية و
كما أن هناك قناعة تكاد تكون اجماعية بأن المفاوضات كما سارت عليه، وليس من حيث المبدأ، خاطئة                 

ولكن يجب أن تكون هناك     . وضارة مع أن أي صراع سيجد حال في نهاية األمر على طاولة المفاوضات            
داف وشكل الحل النهائي، مع اإلصرار على ضرورة        مرجعية للمفاوضات تحدد منذ البداية األسس واأله      
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وقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية التي تجحف بالقضايا التي يتم التفاوض حولهـا، وخـصوصا وقـف                
  .االستيطان الذي ال يبقي ما يمكن التفاوض حوله

فهـي  . لغايـة وإذا نظرنا الى السيناريوهات القريبة، فهي تظهر إذا استمر االنقسام الفلسطيني مرعبـة ل             
تتراوح بين أن يستمر الواقع الحالي، أقل قليال أو أكثر قليال، أو أن تسير األمور نحو حل انتقالي آخـر،                    
تحت مسميات مختلفة أبرزها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو نحو فرض حل نهائي ال يلبي الحد األدنـى                  

  . واإلقليمية والدوليةمن الحقوق الفلسطينية، أو للتوجه ألحياء الخيارات العربية
وهناك سيناريوهات ايجابية تتوقف على قدرة الفلسطينيين على انهاء االنقسام واستعادة الوحدة على اسس              

  .وطنية وديمقراطية قادرة على تفعيل الطاقة الفلسطينية للحد االقصى
لى صعيد الملف   كما أن أي بحث في السيناريوهات ال يمكن أن يسقط احتماالت الحرب والسالم سواء ع              

فإذا سارت المنطقة الى الحرب ضد إيران       . الفلسطيني أو اللبناني السوري أو على صعيد الملف اإليراني        
  .فربما تتغير معالمها بشكل جذري، ألنها ستفتح احتماالت جديدة لم يكن مجرد التفكير فيها ممكناً

فاق المصالحة والتوصل الى صـفقة، فهـذا         اإليرانية نحو الو   -وإذا سارت العالقات األميركية والدولية      
سيؤثر على خريطة المنطقة بحيث تأخذ إيران دورا هاما وتركيا دورا هاما، وتبقى إسـرائيل بالـصورة       

  .بينما يكون العرب هم الغائب األكبر
وإذا وضعنا احتماالت الحرب والسالم مع إيران في سياق رؤية احتماالت التسوية السياسية في المنطقـة          

 ظل رؤية إدارة باراك اوباما، التي يبدو أنها تفكر بتغيير السياسة األميركيـة، ولكنهـا لـم تبلـور                    في
إستراتيجيتها بشكل كامل وواضح حتى االن، وهي تشهد صراعاً بين جناحين مختلفين، الصقور والحمائم              

 وال ينطلق مـن  وتتعرض لضغوط من األطراف المؤيدة إلسرائيل والذي ال يشمل اللوبي الصهيوني فقط       
  .أسباب سياسية فقط انما أيديولوجية ودينية وثقافية وقيمية

الجديد االن أن هناك في الحكم األميركي من بدأ ينظر الى ضرورة حل الصراع بالمنطقة ليس ألسـباب                  
أخالقية فقط وإنما ألسباب سياسية واقتصادية وأمنية باعتبار أن حل الصراع وإقامـة دولـة فلـسطينية                 

  .مصلحة أميركية علياأصبح 
على صعيد الملف الداخلي الفلسطيني، سواء على صعيد المنظمة والسلطة والمسألة الديمقراطية أو على              
صعيد االنقسام واستمرار حاله وجود سلطتين متنازعتين ومسألة برنامج الحكومة إلقامة مؤسسات الدولة             

  .لمدى القريبحتى آب العام القادم، فال يبدو أن هناك اختراقا على ا
فبدون مصالحة وطنية ال يمكن تحقيق انجاز جوهري، وال إعادة بناء النظام الفلـسطيني علـى أسـس                  

والمصالحة بعيدة حتى اآلن وهي حتى تتحقق بحاجة الى وضع أسس متكاملة للنظـام الـسياسي                . سليمة
ة وأسـس ومرجعيـة   الفلسطيني، تتناول الجوانب الـسياسية والديمقراطيـة واالجتماعيـة واالقتـصادي     

المفاوضات وأشكال المقاومة ومرجعيتها ومكانة السلطة في النظام السياسي وعالقتها بالمنظمة، وتتناول            
وعدم االتفاق علـى األسـس وكيفيـة        . الشراكة الوطنية، واآلليات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق كل ذلك       

فة الى العوائق الخارجية التي تـؤثر جـديا         الشراكة الوطنية تبدو هي العائق األكبر أمام المصالحة، اضا        
  .على اتمام المصالحة خصوصا العائق االسرائيلي

  .بدون تصور متكامل إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ال يمكن أن تكون االنتخابات لوحدها حال
يون لوحـدهم،   بدون التفريق ما بين شروط المشاركة بالنظام السياسي الفلسطيني التي يقررها الفلـسطين            

مـع  . وشروط المشاركة في الحكومة التي يتدخل بها المجتمع الدولي، ال يمكن الوصول الى المـصالحة              
األخذ باالعتبار أن أي حكومة يجب أن تكون مقبولة من المجتمع الدولي ألنه يمدها بالـشرعية والـدعم                  

ة الرباعية، بل يمكـن أن يقتـصر        ولكن قبول الحكومة دوليا ال يعني الموافقة على شروط اللجن         . المالي
  .على قبول القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشكل إجمالي بما في ذلك قبول حل الدولتين



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1765:         العدد       20/4/2010الثالثاء  :التاريخ

إن األمر الحاسم هو أن كون االنقسام أصبح امرأ واقعا ال يعني التسليم به والتعامل معه كأنه أبدي بـل                    
  .ن إدارة االنقسام فيجب أن يتم ذلك بأفق إنهائه ال تكريسهوإذا كان ال بد م. يجب مواصلة العمل إلنهائه

  .يمكن التنافس بين السلطتين لتقديم نموذج حضاري ديمقراطي ال التنافس على القمع
يمكن وقف االعتقاالت التعسفية والفصل الوظيفي والتحريض اإلعالمي وإغالق المؤسسات والحد مـن             

  .وإذا تحقق ذلك فانه يساعد على إنهاء االنقسام. بية وقطاع غزةالحريات الفردية والعامة في الضفة الغر
يمكن إبقاء الحوار مستمرا ولبلورة االتفاق على النقاط الممكن االتفاق عليهـا مثـل المقاومـة المثمـرة                  
ومواصلة العمل من اجل تحقيق تسوية سياسية تحقق الحقوق الفلسطينية وما يعنيه ذلك من تأييـد وقـف                 

دم استئنافها إال بعد تحديد مرجعية واضحة وملزمة ووقف االسـتيطان ويمكـن تـشجيع         المفاوضات وع 
  .والتي تساعد على التفهم والتقارب وليس انتقادها واستخدامها بالصراع الداخلي. الخطوات االيجابية

أن فإذا اقتربت حماس من فتح بالنسبة للتهدئة والتفاوض وبرنامج الدولة، فهذا يجب أن يـسعد فـتح ال                   
  .يدعوها للشماتة بحماس

وإذا عادت فتح لحمل لواء المقاومة، حتى ولو ركزت على المقاومة الشعبية وأخذت تجمع أوراق القـوة                 
  .مجددا فهذا يجب أن يسعد حماس

  20/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث، بدائل، 
  

  !الديموغرافيا والترانسفير والحلم الصهيوني .57
   نواف الزرو

من ابرز واخطر ما اثاره القرار العسكري االسرائيلي االخير بطرد نحو سبعين الف فلسطيني مـن                لعل  
القدس والضفة من تداعيات ، ما يتعلق بثالثية الديموغرافيا والترانـسفير والحلـم الـصهيوني بتحقيـق       

  ".ارض بال شعب لشعب بال ارض"شعارهم 
الحلم الصهيوني على مدى العقود الماضية ، وتركت        الحروب واالنتفاضات الفلسطينية المتصلة احبطت      

عقـدة  "تأثيرا بالغا على مسألة الصراع والتوازن الديموغرافي ، الذي شـكل ويـشكل علـى الـدوام                  
  .لإلسرائيليين" ديموغرافية أمنية استراتيجية

 العامـل   ذلك أن تلك االنتفاضات فتحت كافة ملفات الصراع والنكبة والحروب المحتملة ، والتي يـشكل              
الديموغرافي عنصرا حسما كبيرا فيها ، ما دعا عددا كبيرا من كبار قـادة ومفكـري وبـاحثي الكيـان        

  .جراء التكاثر العربي" إسرائيل"اإلسرائيلي إلى دق أجراس الخطر الراهن والقادم على 
 ، فقد اقتـرح     االدبيات الصهيونية التي تتحدث عن الديموغرافيا العربية والتخلص من العرب كثيرة جدا           

إبعاد كل عربـي يمـس جنـدياً        : "اسحق بيرتس وزير االستيعاب اإلسرائيلي في حينه على سبيل المثال         
، في حين حذر رحبعام زئيفي زعيم حركة موليدت في خطاب ألقاه أمام             " إسرائيلياً مع عائلته إلى الخارج    

سرائيل إلى الدولة العربية رقـم      أنه بعد عشر سنوات سوف يصبح أغلبية وستتحول إ        "مؤتمر الحركة من    
 وعـددها  -هشومير هتصعير-أن جميع كيبوتسات الحارس الفتى  "، مشيراً إلى    "  في الجامعة العربية   23
، بينما ربط البروفيسور سرجيو     " كيبوتساً كانت قد أقيمت على أنقاض قرى عربية تم ترحيل أصحابه           75

أن هجرة كل   : " اليهودية والصراع الديموغرافي قائالً     لفرجوال من الجامعة العبرية ما بين الهجرة       -دي  
أن "، مـشيراً إلـى      "  ألف يهودي جديد تؤجل التوازن الديموغرافي بين العرب واليهود سنة أخرى           100

 للعرب ، بينما سيـصبح عـام        46% لليهود مقابل    54%التناسب بين العرب واليهود سوف يتقلص إلى        
  . أقلية2020د عام  متعادالً ، ولكن ليصبح اليهو2015

وهناك من بين اإلسرائيليين المنزعجين من ذلك كثير من السياسيين من الوسط وحتى اليمين ، وهنـاك                 
قد تخلق الفوضى العالمية حولنا     : "ضباط ومسؤولون كبار ، كلهم كانوا يتحدثون فيما بينهم بتفاؤل قائلين          
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كان العرب ، وتنفيذ شيء من سياسة الترانسفير        لحظة تاريخية ، يمكن أن نقوم خاللها بطرد كثير من الس          
  ".التي كثيراً ما نتحدث عنها

هذا ما أورده داني روبنشتاين في مقدمة مقالة نشرتها صحيفة هآرتس حول تنامي أفكار وآمال ترحيـل                 
  .الفلسطينيين من الوطن المحتل إذا ما اندلعت النيران في الخليج

لى ذلك على سبيل المثال في األقوال التي كان أدلى بهـا أحـد              لقد وجدت إشارة إ   : "وأضاف روبنشتاين 
إذا انجرت إسرائيل إلى الحرب نتيجة للوضع ، وإذا تجرأ الفلـسطينيون            : "، إذ قال  " المقربين من شامير  

  ".في المناطق خاللها على التشويش علينا ، فإنهم سيجدون أنفسهم وراء الحدود
واسعة في الرأي العام اإلسرائيلي مهيأة ألفكار طرد العرب منذ وقـت            أن فئات   : "ويتابع روبنشتاين قائالً  

طويل ، والواضح أن هذه األجواء اإلسرائيلية معروفة ، وهي ليست ثمرة سنوات الصراع الطويلة فقط ،             
من التكاثر السكاني العربي    " اسرائيل"وإنما هي نتيجة سياسة أمنية طويلة ، ويبدو أن ذهول ودهشة قادة             

ر الديموغرافي تواصل فعلهما ومفعولهما تراكمياً حتى في عهد حكم الليكود برئاسة نتنياهو ، إلى               والخط
أن انعكس ذلك الهاجس الديموغرافي الصهيوني في أول تقرير استراتيجي حكومي إسرائيلي يصدر عن              

  ".الحكومة اإلسرائيلية منذ إقامة الدولة العبرية
 نبي التحريض العنصري الصهيوني ضد الديموغرافيا العربية فـي          البروفيسور اإلسرائيلي ارنون سوفر   

ـ              ، حيـث    2000مراحل سابقة ، كان في مقدمة المحرضين العنصريين منذ المرحلة األولي النتفاضة ال
" صورة قاتمة " اإلسرائيلية ،    -عرض في إطار يوم دراسي عقد في جامعة حيفا حول العالقات الفلسطينية           

: كاني العربي ، توصل في ختامها إلى اسـتنتاجات تحريـضية مكثفـة جـاء فيهـا                بالنسبة للتكاثر الس  
 من 73 %2000)أي في كانون األول ـ  ( وفقاً للمعطيات فأن السكان اليهود يشكلون اليوم -ديموغرافياً"

 نتيجة للتكاثر الطبيعي الفلـسطيني ورغـم        2020مجموع سكان إسرائيل ، وستنخفض هذه النسبة عام         
 ، وإذا كان مجموع اليهود غربي النهر اليوم يشكلون أغلبية ضئيلة            68%يهودية المستمرة إلى    الهجرة ال 

 ، وذلك دون األخـذ بعـين        42% سنة إلى    20 فقط ، فان هذه النسبة ستنخفض خالل         51%تصل إلى   
  ".االعتبار احتمال عوده الجئين فلسطينيين

ات سوفر الديموغرافية ، حيث كتب في صحيفة        تحذير" يارون لندن "وعزز الكاتب اإلسرائيلي المعروف     
  ".الحلم الصهيوني"أن التكاثر الطبيعي للفلسطينيين قد يضع حداً لـ: "يديعوت احرونوت يقول

وقد وصلت حملة التحريض العنصري ضد السكان العرب ذروة جديدة لها ، بالتوصـية التـي أطلقهـا                  
إقامة نظـام   "سكرية اإلسرائيلية سابقاً الداعية إلى      الجنرال احتياط شلومو غازيت رئيس االستخبارات الع      

طوارئ غير ديموغرافي في إسرائيل يفرض قيوداً على نسبة المواليد لما تشكله من خطر ديمـوغرافي                
  ".على إسرائيل

إسـرائيل شـعب بحاجـة إلـى     "وقال غازيت خالل مؤتمر للمجلس الصهيوني التابع للوكالة اليهوديـة         
  ".تديكتاتورية لعدة سنوا

 ، في إطار حديث     1973وتطرق غازيت الذي كان رئيساً لالستخبارات العسكرية بعد حرب تشرين عام            
إلى األقوال التي أدلى بها في المؤتمر ، خصوصا حول ما اسماه            " يديعوت احرونوت "أجرته معه صحيفة    

رائيل فتـرة طويلـة ،      التي تؤكد عدم توقع استمرار وجود أغلبية يهودية في إس         " األخطار الديموغرافية "
أن : وذلك جراء نسبة ازدياد المواليد في القطاع العربي بالمقارنة مـع نـسبة ازديـاد اليهـود ، وقـال       

التهديدات الديمغرافية تشكل اليوم الخطر األكبر على إسرائيل وإذا لم ندرك هذا وتتخـذ كافـة الـسبل                  
دولة يهوديـة وصـهيونية خـالل جيـل         المناسبة وعلى الفورفان دولة إسرائيل ستتوقف عن وجودها ك        

وحسب كافة المعطيات والتطورات الالحقة المتعلقة بذات البعد الديموغرافي ،          " وكأقصى حد خالل جيلين   
فقد أخذت المؤسسات السياسية الحكومية والحزبية والبرلمانية ، واألمنيـة ، واألكاديميـة االسـتراتيجية               

ـ اإلسرائيلية تولى اهتماماً مركزياً أكبر     ، كما أخـذت  " الخطر الديموغرافي العربي" من أي وقت مضى ل
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 تتكاثر لتمتد شـاملة معظـم       - الداعية إلى ترحيل الفلسطينيين ترحيالً جماعياً        -األصوات الترانسفيرية   
  .أطياف المجتمع السياسي اإلسرائيلي

لترانسفير والحلم الصهيوني   فال غرابة اذن في ضوء كل ذلك ان تترافق لديهم دائما ثالثية الديموغرافيا وا             
  . ،..الذي ال يمكن ان يتحقق ويستكمل من وجهة نظرهم اال اصبحت بالدنا خالية من اهلها واصحابها

ويبقى على الفلسطينيين والعرب ان يراجعوا خيارهم االستراتيجي الوحيد لصالح خيارات واسلحة اخرى             
  .،...يمكنها ان تردع البلدوزر التهويدي الصهيوني

  20/4/2010دستور، األردن، ال
  

  !التجاذب األميركي ـ اإلسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية .58
  ماجد كيالي
تفيد التجاذبات الدائرة من حول عملية التسوية بأن هذه العملية باتت تقتصر على البحث في تحديد حدود 

المستوطنات والحدود والجوانب الدولة الفلسطينية، السيادية والجغرافية، ما يشمل تقرير مصير القدس و
  ).الثنائية واإلقليمية(األمنية 

، )ودول االتحاد األوروبي(ويستنتج من ذلك أن القوى الفاعلة في هذه العملية، وهي الواليات المتحدة 
ضمن توافق على (تتوخّى إنهاء الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع 

، على أن يلحق ذلك انسحاب إسرائيل من الجوالن السورية وما تبقى من أراضٍ لبنانية )ضٍتبادل أرا
امام اسرائيل أقل من سنة ونصف السنة للتوصل إلى تسوية متفق عليها مع «وبحسب عكيفا الدار . محتلة

سرة ، فإن األ2011) اغسطس(إذا لم يخرج الفلسطينيون عن طريق سالم فياض في آب ... الفلسطينيين
الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة، من المتوقع أن تعترف بالضفة وبشرق القدس كأراضي دولة 

قدم ) مستشار نتانياهو(بل إن دوري غولد )  الماضي29/3 -»هآرتس«. (»سيادية تحتلها دولة أجنبية
تحدث تغييراً في فإن إدارته س... اوباما يؤمن بأن بإقامة دولة فلسطينية «صورة أوسع مفادها أن 

 –ما شهده نتانياهو في واشنطن لم يكن مشكلة أميركية ... عالقات الغرب مع العالم العربي واإلسالمي
التوترات في عالقات . بل بداية تغيير استراتيجي في السياسة الخارجية للواليات المتحدة... إسرائيلية

  ). الجاري2/4، »إسرائيل اليوم«(. »إسرائيل والواليات المتحدة جزء من تغيير عالمي أوسع
طبعاً ثمة مالحظات على التجاذبات الدائرة في شأن عملية التسوية، من دون التقليل من أهمية تحجيم 
إسرائيل، ولو على مستوى إنهاء احتاللها الضفة والقطاع، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة لهم، في 

  .هذه الظروف الصعبة والمعقدة
ولى، أن الصراع حول عملية التسوية إنما يجرى عملياً بين إسرائيل من جهة واإلدارة المالحظة األ

من جهة مقابلة، أي بمعزل عن النظام العربي، الغائب األكبر ) ومعها دول االتحاد األوروبي(األميركية 
دات إرادات الوح) وربما تعارض(عن التفاعالت الجارية في إقليمه، إن لضعف فاعليته أو لتشتت 

  .المتشكّلة منه
مالحظة ثانية، مفادها أن الفلسطينيين ال حول لهم وال قوة في التجاذبات الدائرة حالياً، بعد أن خمدت 

، وبعد أن أخفق خيار المفاوضات، وبحكم حال االختالف )في الضفة وغزة(االنتفاضة والمقاومة 
  .واالحتراب واالنقسام الحاصلة
ة التي تتم على أساس تفاوضي، وفي إطار موازين قوى مختلة لصالح المالحظة الثالثة، أن التسوي

أما االعتقاد . إسرائيل، ومعطيات إقليمية ودولية غير مواتية للفلسطينيين، معنية فقط بإقامة دولة فلسطينية
أن هذه التسوية يمكن أن تجلب دولة وحق العودة، في آن معاً، فينطوي على سذاجة، وهو األمر الذي تتم 

، »حل عادل ومتوافق عليه لقضية الالجئين«والدليل أن الحديث يجرى عن . لتعمية عليه، والمخاتلة فيها
، )2001(وطالما أن إسرائيل ترفض حق العودة، فالموجود فقط رزمة بدائل، تضمنتها مقترحات كلينتون 
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 للتعويض السياسي في مقاربة لمخاوف إسرائيل الديموغرافية، وتأكيداً على يهوديتها، وفي محاولة
  .والمعنوي للفلسطينيين

المالحظة الرابعة، تتمثل بأن القوى الدولية المعنية تنطلق في سعيها لدفع عملية التسوية، في هذه 
، بمعنى أن مقاربتها )من دون إغفال عوامل قيمية وأخالقية أخرى(المرحلة، من مصالحها اآلنية أساساً 
ضرورة إحقاق حقوق الفلسطينيين وتعويضهم عن المظالم التي لحقت للتسوية ليست ناجمة عن إدراكها ل

، وتحكمها )1967(، وسيطرتها على كامل أرضهم 1948بهم، بسبب قيام إسرائيل بتشريدهم عام 
  . بأحوالهم وتنكليها بهم حتى اآلن

ل تعبير للراح(واضح أن كل ذلك يضعف مضامين التسوية، ويحرمها من عنصري الحقيقة والعدالة 
، الالزمين لمحو مظالم الماضي وتحقيق نوع من االعتراف والتكافؤ، ولو النسبي، إزاء )إدوارد سعيد

بدليل أن القوى الدولية المعنية تدافع عن إصرار إسرائيل، التي تدعي الحداثة والعلمانية، على . المستقبل
وأن هذه القوى ال تبدي ! يني، على رغم ادعاءاتها بمحاربة التطرف الد»دولة يهودية«االعتراف بها 

ممانعة إزاء سعي إسرائيل لفرض روايتها الدينية لتاريخ المنطقة على الشعب الفلسطيني، إلخراجه من 
كذلك فإن هذه القوى تتحسب العتبارات إسرائيل األمنية، وطمعها . الزمان والمكان وتبرير وجودها

عن قرارات الشرعية الدولية التي تفتي بعدم بتوسيع حدودها على حساب الدولة الفلسطينية، بمعزل 
  !جواز ذلك لدولة محتلة

الى دفع عملية التسوية، ) ومعها أوروبا(كل ما تقدم يؤكد أن المصالح هي التي دفعت الواليات المتحدة 
والضغط على إسرائيل، ال سيما مع اقتراب موعد انسحاب القوات األميركية من العراق وأفغانستان، 

ة الملف النووي اإليراني، ومع الخشية من التداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك وفي مواجه
على مصالح ومكانة كل من الواليات المتحدة وأصدقائها في المنطقة، ال سيما مع تنامي نفوذ اإلسالم 

  . السياسي المقاتل، وتزايد حركية الجماعات اإلرهابية المتطرفة
ئيل، فإنها على ما يبدو لن تصمد طويالً أمام عناد السياسة األميركية الشرق اآلن، بالنسبة الى اسرا

أوسطية، وعلى األرجح فإنها تعد مقاربتها الخاصة في هذا الشأن، ولنتذكر أن نتانياهو مع بناء دولة 
 ، وأن شارون، الذي كان معارضاً لقيام)وهو تقريباً برنامج السلطة ذاته(فلسطينية من تحت إلى فوق 

الشريك الثاني (» إسرائيل بيتنا«، وأن حزب »كاديما«دولة فلسطينية، ذهب نحو هذا الخيار وأنشأ حزب 
مع الفلسطينيين، ) حتى من ضمن إسرائيل(مع تبادل أراضٍ ) في االئتالف وثالث اكبر حزب في إسرائيل

بجواز » أفتى«ن الحاخام عوفاديا يوسف كا) للمتدينين الشرقيين(» شاس«وأن األب الروحي لحزب 
  . »النفس أهم من األرض«التسوية باعتبار أن 

ربما كان الغرض من الممانعة اإلسرائيلية اآلن يتمثل بسعي إسرائيل الى تحقيق العديد من المكاسب، 
ما أمكن، وال سيما في شأن القدس، ) الجغرافية والسيادية(ومن ضمنها تحجيم حدود الدولة الفلسطينية 

سرائيل ووضعها كدولة يهودية، والحفاظ على مكانتها كحليف استراتيجي للواليات المتحدة وتأكيد رواية ا
في المنطقة، والتأكد من وقوف الدول الكبرى معها في السعي لتحجيم طموحات إيران النووية، فلكل 

  . شيء ثمن
 الدولة المتخيلة التي قائمة اآلن، في شكلها الراهن، وهي بالتأكيد غير» الدولة الفلسطينية«ولنتذكر أن 

ويبدو أن المطلوب اآلن، فقط، . تحدث عنها البرنامج المرحلي في زمن سابق وفي أوضاع سابقة
قرارات من طراز انكفاء القوات اإلسرائيلية خلف الجدار الفاصل، وتحويل مناطق ج إلى ب وب إلى أ 

ينيين، وتركهم لتدبر أوضاعهم، وليس ، وتسهيل حياة الفلسط)ما يحل مشكلة االستيطان والحدود والقدس(
  .أكثر

هكذا يمكن القول، ومع هذا التحول الدولي، بأن تاريخ المنطقة، أو تاريخ الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، 
بات عند عتبة معينة، ولكن اجتياز هذه العتبة يحتاج، في شكل أكبر، إلى تفعيل النظام العربي، كما إلى 
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حين ذلك فإن شكل التسوية ستتحكم به التجاذبات والمعايير األميركية وضع فلسطيني أفضل، وإلى 
أما من يريد تغيير هذه المعادلة المجحفة فعليه أن يقوم بذلك ال باألقوال فقط وإنما . واإلسرائيلية فقط

  .باالستعدادات الالزمة وباألفعال أيضاً
  20/4/2010الحياة، 

  
 اح المسلح القطاع ومنظومة الكفأسلحةبين ... حماس .59

  ميكيلي جورجو
كانوا قد بادروا لسلوك طريق تدعيم      , مختارين او مضطرين  , يبدو ان قادة حماس   : ترجمة بديع ابو عيده   

  .السلطة وتحقيق االستقرار على حساب المقاومة ضد اسرائيل
تولد االنطباع ان حماس قد اصبحت اكثر استعدادا للعمل على اسلمة المجتمـع فـي غـزة اكثـر مـن                 

  .عدادها لمواصلة مشروع الكفاح المسلح الذي بدأه مؤسسوهااست
لكنها ليست اولوية حيـث يتوجـب       , يقول احد قادة حماس في خانيونس ان المقاومة المسلحة تمثل مبدأ          

  العمل على  مواءمتها مع الظروف القائمة والوضع السياسي
عنـدما قـال ان     ) بق جوليو اندريوتي  هنا اشارة لرئيس الوزراء االيطالي االس     (لم يكن اندريوتي مخطئا     

مع ان السلطة في قطاع غزة تمثل مسارا صعبا يطفح بالمكائد واالغواءات            , السلطة تستهلك من ال يملكها    
ليست . بالنسبة لحماس التي بدأت تجد صعوبة في عكس صورتها كحركة نضال واداة لتسيير دفة الحكم              

لطة حماس التي اخذت تقترب من ذكراها السنوية        فس, موضوع نقاش مسألة فرض السيطرة على االرض      
, الثالثة كانت قد اصيبت بخدش فقط نتيجة الهجوم االسرائيلي الذي شن على غزة قبل ما يزيد على العام                 

والحاق الدمار الشديد بالمباني واالحياء السكنية والمؤسسات الخدميـة         ,  فلسطيني 1400مما تسبب بمقتل    
لـم يعمـل    , الذي تفرضه دولة اسرائيل على القطاع     , )على المدنيين (الخانق  الحصار  . والبنيات التحتية 

بل على العكـس مـن      , بطريقة ذات داللة على التخفيف من الروابط القائمة بين فلسطينيي غزة وحماس           
على المساعدات الماديـة التـي      , )غالبية السكان (ذلك حيث كانت قد ادت الى زيادة اعتماد االكثر فقرا           

من المؤكد ان المـوارد الماليـة تبقـى         . التحادات والجمعيات الخيرية التابعة للحركة االسالمية     تقدمها ا 
وتجارة التهريب ما بين غزة     , لكن ما حصل من اعادة تنظيم امور االنفاق المقامة تحت االرض          , محدودة
 المفروضة  يعود باالساس للضرائب  , كان قد ضمن دفقا متواصال من االموال الى خزائن حماس         , ومصر

  .اضافة للتبرعات والهبات المقدمة من قبل متبرعين كثر, على البضائع المستوردة
 ان القرار الذي اتخذه سالم فياض رئيس الحكومة الفلـسطينية           -: التوقف عن اطالق صواريخ القسام     -

  الـف  70 القاضي باجبـار     2007,بعد نجاح انقالب حماس الذي وقع في شهر حزيران          , المعترف بها 
مع االستمرار في صـرف     , موظف يعملون لدى السلطة الفلسطينية بالتوقف عن العمل والبقاء في بيوتهم          

رغم كونهـا   , كان قد ساهم كذلك بتدعيم عمل حكومة اسماعيل هنية طيلة هذه السنوات الثالث            , رواتبهم
كنت حماس من التغلب    مقاطعة تم . ولقسم ال بأس به من تلك العربية      , غير شرعية بالنسبة للدول الغربية    

وتـشكيل  ,  الفا من نشطائها وانصارها بمختلف الوزارات واالدارات العامـة         32عليها من خالل تعيين     
قبل عدة اشهر كان االف من الشباب الغزيين قـد          .  الفا 15قوات امنية ضخمة يصل عدد عناصرها الى        

لم , لكنه مضمون , مل مقابل اجر قليل   ع. شاركوا باختبارات تؤهلهم لاللتحاق بسلك الشرطة التابع لحماس       
. من االدارة المتساهلة لالموال العامة    , تكن غير ذات تأثير مسألة ادارة الشأن العام اكثر شفافية بكل تأكيد           

, الذين كانوا يتولـون الـسلطة فـي غـزة         , )حزب ابو مازن  (بالنسبة لبعض المسؤولين في حركة فتح       
ويسمحون النفسهم بالحد االدنى من حياة      , يسكنون بيوتا متواضعة  فالوزراء وكبار الموظفين االسالميين     

  .بالمقارنة مع بقية السكان الخاضعين للحصار, الترف
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من الضغط  , العمل على مواجهة تحديات ليست قليلة     , يتوجب على من يحظى بمثل هذا التماسك      , مع ذلك 
, ن قادة حماس مختارين او مـضطرين      ويبدو ا . الى المعارضة الداخلية  , العسكري الذي تمارسه تل ابيب    

فـي  . وتحقيق االستقرار على حساب المقاومة ضد اسرائيل      , كانوا قد بادروا لسلوك طريق تدعيم السلطة      
مـا  , او احتـواء  , قد انشغلت بإيقاف  , كانت قوات االمن الخاضعة المرة اسماعيل هنية      , االشهر االخيرة 

ليـست  , ن قبل مجموعات مسلحة تابعة لتشكيالت اخرى  مسألة اطالق الصواريخ م   , امكن على اقل تقدير   
بسبب عدم اعالنها عن اقامة امارة اسـالمية فـي          , التي تتهم حماس بخيانة االسالم    , تلك الموالية للقاعدة  

, مثل كتائب ابو علـي مـصطفى      , لكن كذلك تلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية        , غزة
وكان هنية قد عمد الى النزول للميدان بعد عمليات القـصف الجـوي             . ركسيةالتابعة للجبهة الشعبية الما   

, وكانت االعنف في هذه النواحي منذ ما يزيد على العـام , التي نفذتها الطائرات االسرائيلية قبل اسبوعين    
مـن اجـل    , مطالبا كافة المجموعات المسلحة بالتوقف عن اطالق الصواريخ نحو االراضي االسرائيلية          

اكثر وضـوحا بهـذا   , احد مؤسسي حركة حماس, وكان محمود الزهار.  حدوث تصعيد عسكري تحاشي
وقد . حيث قال ان عملية اطالق الصواريخ تؤدي في حقيقة االمر الى خدمة المصالح االسرائيلية             , الصدد

ـ           : تساءل عدد غير قليل من الفلسطينيين مستغربين       دة لكن لم تكن هي نفس الكلمات التي نطق بها قبل ع
  ?الذي اتهم بالتبعية للواليات المتحدة االمريكية, سنوات ابو مازن
لـذا فهـي    , عن سعي حماس الى تثبيت سـلطتها      , احد قادة الجبهة الشعبية في غزة     , يتحدث رباح مهنا  

وقت اذ شـرعت    : ويشرح مهنا ذلك قائال   . مستعدة للتخلي عن ممارسة كفاح مسلح حقيقي ضد اسرائيل        
ية بالعمل في شهر كانون االول الماضـي بتـسيير دوريـات بالمنـاطق المحاذيـة                قوات االمن الحكوم  

ادركنا ان غاية حماس تتمثل بالمحافظة على الوضع القائم في          , بهدف وقف اطالق الصواريخ   , السرائيل
وتبعا لما يعتقده المـسؤول     . المهدد نتيجة ردود الفعل العنيفة على العمليات المسلحة       , كما هو عليه  , غزة

فان حماس آخذة في التحول من حركة مقاومة لتصبح جزءا مـن حركـة االخـوان                , في الجبهة الشعبية  
لقد تولد االنطبـاع ان     . التنظيم االسالمي الذي تشكل في مصر بالعشرينيات من العام الماضي         , المسلمين

 لمواصـلة   اكثر مـن اسـتعدادها    , حماس قد اصبحت اكثر استعدادا للعمل على اسلمة المجتمع في غزة          
نتيجة العمليـة التـي     , تقييم جرى دحضه ولو في جزء منه      . مشروع الكفاح المسلح الذي بدأه مؤسسوها     

, مما ادى الى مـصرع جنـديين اسـرائيليين        , نفذت على الحدود مؤخرا من قبل مجموعة تابعة لحماس        
 الجنـاح العـسكري     يدور الحديث في غزة عن ان     . اضافة الى عدد غير محدد من المقاتلين الفلسطينيين       

وحصل على الموافقة المكانية القيام بغـارات       , كان قد طلب  , الذي اوقفت عمله القيادة السياسية    , للحركة
 اردوغـان لـيس     -, من اجل نفي موضوع التخلي عـن المقاومـة        , عرضية على طول خطوط العدو    

اس ابدا الرغبة في اقامة     لم تعلن حم  .  غامض هو السلوك فيما يخص اسلمة المجتمع الفلسطيني        -:طالبان
الذين يستقبلون باذرع مفتوحة    , الشيء الذي يلح بالمطالبة فيه خصومها القاعديون      , امارة صغيرة في غزة   

وما زالت تكرر الرغبة في التوصل الى مـصالحة  , عشرات الشباب الذين خاب املهم بالحركة االسالمية     
. اردوغان ليس طالبـان   . اسية واقليمية فلسطينية  بهدف اقامة وحدة سي   , مع حركة فتح بزعامة ابو مازن     

والذين ينظرون بعين الرضا لحزب العدالة والتنمية بزعامـة         , الشعار الذي رفعه قادة حماس لمدة طويلة      
المؤيـدين المعلنـين    , وغازي حمد , رئيس الحكومة التركية لكن لم تغب عن البال حقيقة ان احمد يوسف           

في الوقت الذي لم تتردد فيه حكومـة        ,  وظيفة مستشارين لرئيس الحكومة    كانا قد اعفيا من   , للخط التركي 
ومـنعهن مـن    . هنية بالتصويت لصالح مراسيم قوانين خاصة بمنع النساء من ركوب الدراجات النارية           

كما منع منذ عدة شهور في غـزة اسـتيراد          , التردد على صالونات الحالقة ان كان الحالقون من الذكور        
, بينما تطفو تركيا اردوغان فوق بحر من الراكي       , )حتى بالنسبة للمقيمين االجانب   (لية  المشروبات الكحو 

  .والنبيذ, البيرة
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لقـد انطلقـت      : احد قادة حماس في خانيونس قائال     , يحتج يحي موسى  :  الكفاح المسلح المتوجب تعديله    -
 مقارنـة كلمـات محمـود       ومن الغبن , حركتنا لم ولن تتخلى عن مقاومة اسرائيل      , ضدنا حملة تشهيرية  

, فبالنسبة لما يعتقده موسـى    , الذي وقف باستمرار ضد الكفاح المسلح     , بتلك التي قالها ابو مازن    , الزهار
مـع الظـروف    , حيث يتوجب العمل على مواءمتها    , فان المقاومة المسلحة تمثل مبدأ لكنها ليست اولوية       

لسنا راغبين في هذه المرحلة بتقـديم ذرائـع         : ثم يضيف . والوضع السياسي العام  , القائمة على االرض  
من اجل تحويل انتباه العالم عن السياسات العنصرية والقمعية التي يمارسونها فـي             ) اسرائيل(للصهاينة  

االمر الـذي ال يقنـع اولئـك    , ربما يكون ذلك دليل نضوج بالنسبة للبعض  . وبقية انحاء فلسطين  , القدس
مام حماس اخذ ينصب اكثر من اي وقت مضى على تحقيق اسـتقرار             الفلسطينيين الذين يدركون ان اهت    

منسق اللجان الشعبية للنـضال فـي المنطقـة         , سلطتها والسعي الى اسلمة غزة مثال ذلك محمود الزايق        
الجيب االرضي الذي عمدت اسرائيل الى اقامته داخل غـزة وحرمـت دخولـه علـى جميـع               , العازلة

 في تناسق تام مع التظاهرات الشعبية التي تُسير في الضفة الغربية ضـد             مبادرة قريبة العهد  , الفلسطينيين
انها معركة مقدسة الجل تحرير منطقـة واسـعة حيويـة           : يتحدث زايق عن ذلك فيقول    . الجدار العازل 

فان حماس هي القوة السياسية الوحيدة التي تـرفض         , ورغم ذلك . بالجزء االكبر منها بالنسبة لمزارعينا    
وكمـا  . يها وعلى ارض الواقع يمكن القول ان حماس ال ترفضها وال تؤيدها في الوقت نفسه              المشاركة ف 
منذ ان تنبهت الى ان من يشاركون فـي تظاهراتنـا           , لكن قواتها االمنية تشدد الرقابة علينا     : يقول الزايق 

 نجاحنـا   تخشى حماس ان يؤدي   . بل االف الفلسطينيين من مختلف االطياف السياسية      , ليسوا بضع مئات  
  ."الذي اخذت تتخلى عنه ببطء, الى التضليل على  مفهومها للمقاومة

  "المانيفيستو"
  20/4/2010العرب اليوم، 
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