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   ساما داخل نفقثر رش السلطات المصرية غازاًوفاة أربعة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين إ:48عرب .1

 7مصرعهم وأصيب لقوا يين فلسطين، أن أربعة )وكاالت(نقال عن  29/4/2010، 48عربنشر موقع 
آخرون بحاالت اختناق إثر رش السلطات المصرية غازات سامة داخل نفق على الحدود المصرية مع 

أن العاملين باألنفاق أرادوا أن " للخدمات الطبية اإلعالميوأفاد أدهم ابو سلمية المنسق  .قطاع غزة
اعتقادا منهم بأن النفق خال من السموم إال أنهم ينزلوا إلى أحدها والذي تم رشه بالغاز السام قبل أسبوع 

 ".واإلصابات عن القتلى أسفرفوجئوا ببقائها في النفق ما 
 .وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه تم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى يوسف النجار في مدينة رفح

ي ألحد األنفاق الحدودية مع وقالت شرطة رفح إن المواطنين األربعة توفوا نتيجة تفجير الجانب المصر
 عاما، 20عاما، وأسامة جمعان أبو جاموس 25وذكرت أن القتلى هم محمد علي أبو جاموس  .مصر

 عاما، وجميعهم من مخيم البريج وسط القطاع باإلضافة لنضال جمال الجدي من 20وخالد الرمالوي 
 . حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 4لفلسطينية في قطاع غزة الجانب المصري المسؤولية عن استشهاد ومن جهتها حملت وزارة الداخلية ا
 .  آخرين بحاالت اختناق7مواطنين وإصابة 

ـرب نسخة منه، أن هذه ليست المرة األولى التي يتم بها ضخ 48وأكدت الوزارة، في بيان وصل عــ
ه األعمال في كثير من الغازات السامة والمياه العادمة في األنفاق باإلضافة إلى تفجيرها، وأدت هذ

  .  األحيان إلى قتل المواطنين وانهيار األنفاق فوق رؤوسهم
، أن حركـة  حـازم الحلـو   غزة  نقال عن مراسله من 29/4/2010 فلسطين أون الين، وجاء في موقع 

حملت مصر مسؤولية استشهاد أربعة فلسطينيين في انهيار نفق أرضي جنـوب قطـاع غـزة،                حماس  
واسـتنكر   . مصري بفتح تحقيق في الحادث وإعالن نتائجه وتقديم المسؤولين للمحاكمة         مطالبة القضاء ال  

عمليـات القتـل    "،2010-4-29سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، في مؤتمر صحفي الخمـيس            
مثل هذه الممارسات تتـسبب فـي       "، مشيراً إلى أن     "المتكررة التي تستهدف العمال الفلسطينيين البسطاء     

وأكد أن اعتماد   ". معاناة عبر االستهداف الممنهج للمتنفس الوحيد لدخول المواد اإلنسانية للقطاع         مفاقمة ال 
هو خطوة اضطرارية لجأ إليها الـشعب الفلـسطيني نتيجـة الحـصار             "قطاع غزة على تجارة األنفاق      

بسطاء ومـنعهم   ليس قتل المواطنين ال   "، مشدداً على أن البديل لألنفاق       "المفروض عليه منذ أربعة سنوات    
  ". من العمل وإنما فتح معبر رفح وتمكين شعبنا من التزود باحتياجاته بشكل طبيعي
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ودعا أبو زهري منظمات حقوق اإلنسان للقيام بدورها والكشف عن األسلحة المحرمة دولياً كالغـازات               
  . السامة المستخدمة في قتل الفلسطينيين على الحدود المصرية الفلسطينية

ـ           " حماس "كما طالبت  تحمـل  "جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجهـات المعنيـة بـ
  ". مسؤولياتها تجاه الحصار والعمل بشكل جاد لكسره 

  
  حماس تريد تفجير الوضع بالضفة وجاهزون لتسلم اية مناطق جديدة:  العلياللواء ذياب .2

نحن جاهزون لتسلم ايـة     " اللواء ذياب العلي،     قال قائد قوات االمن الوطني،       : منتصر حمدان  –رام اهللا   
، في اشارة منه الى جاهزية قوى االمـن         "مناطق جديدة وسندافع عن اي شبر يحرر من فلسطين باسنانا           

  .الوطني في تسلم مهامها الية مناطق جديدة ينسحب منها االحتالل االسرائيلي
لية بالتعاون مع شبكة امين االعالميـة، فـي         واكد العلي خالل لقاء عقده مع ممثلي وسائل االعالم المح         

المقر الجديد لقيادة االمن الوطني في رام اهللا، ان قوى االمن نجحت في محاربة كل قوى الشر الموجودة                  
  .في مجتمعنا والتي كانت تعمل لصالح اجندة خارجية ترمي الى تقويض مشروعنا الوطني

لمناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي نفذتها قوى       وردا على اسئلة الصحافيين حول اسباب ومبررات ا       
االمن في اكثر من محافظة، اوضح العلي ان هذه المناورات تمت بمشاركة كافة االجهزة االمنيـة فـي                  
اطار تدريب وتطوير عمل قوى االمن واختبار قدراتها التنسيقية في تنفيذ المهـام المناطـة بهـا حـين                   

  .الضرورة
قوى : وجود احاديث صحافية حول امكانية تسلم السلطة الوطنية لمناطق جديدة، قال          واكد العلي انه رغم     

  .األمن لم تبلغ رسميا بهذا األمر
وشدد العلي على ان مهمة قوى االمن محصورة في حماية النظام السياسي والمؤسسات على طريق بناء                

لـن  "وقال  .  ع الوطني للخطر  الدولة ومواجهة كل محاوالت العبث الداخلي والخارجي وتعريض المشرو        
  ".نسمح الحد بالمقامرة بدماء شعبنا لخدمة اهدافه الحزبية الخاصة او االجندات الخارجية 

واعاد العلي التأكيد على ان دور الجنرال دايتون وعالقته بقوى االمن الفلسطينية التتعدى مهمة تنـسيق                
نسق االميركي ويتولى انجاز هـذه المهمـة مـن          الدورات التدريبية مع االشقاء في االردن باعتباره الم       

، مؤكدا ان قيادة االمن الوطني تدار بعقول واوامر وتعليمات فلسطينية تستمدها            "النواحي التنسيقية والمالية  
  .من المرجعية األمنية التي تتمثل في مجلس األمن القومي والرئيس محمود عباس

تيب وتأهيل سبعة ألوية تابعة لقيادة االمـن الـوطني،          وكشف العلي عن نجاح قيادة االمن الوطني في تر        
مليون دوالر من حيث الترتيب واالعـداد        ) 11( موضحا ان تكاليف تدريب واعداد كل لواء تصل الى        

  .والتسليح
نحـن لـسنا هـواة اعتقـال        :" وحول االعتقاالت السياسية التي تنفذها قوى االمن في الضفة قال العلي            

تقال اي مواطن اال وفق اجراءات واضحة وان اعتقال عناصر من حماس يتم على              للمواطنين وال يتم اع   
  ".خلفية المتاجرة باالسلحة او غسيل االموال وتهريبها من مصادر خارجية الى داخل الوطن

نحن نتعامل مع كل الفصائل واالحزاب بمستوى واحد، وهناك قيادات من حماس تـشتم الـسلطة              " وقال  
  ".العالم ال يتم التعرض لهم ما داموا ال ينتهكون القانونعالنية عبر وسائل ا

واتهم العلي حركة حماس بالعمل لتشويه صورة دور االجهزة االمنية من خالل التحـريض والـدعايات                
المغرضة التي كانت منها اطالق اوصاف اجهزة دايتون وغيرها من الوصفات الجاهزة لديها لزعزعـة               

  .وطنيةثقة المواطنين بقوى االمن ال
واشار العلي الى ان حركة حماس لها مصلحة كاملة في استمرار الفوضى االمنية وخرق القانون وتعمد                
لتقويض مصداقية وصدق عمل قوى االمن الذين يقفون الى جانب شعبهم وحماية مشروعنا الوطني مـن                

  .المخططات التي لها صبغات سياسية خارجية
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" وراء امتناع حماس عن التوقيع على الورقة المـصرية وقـال            وتساءل العلي حول االسباب التي تقف       
لماذا ترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية؟، وتدعي في الوقت ذاته انها مع المقاومة فـي حـين                  

  !!.تقمع كل من يمارس المقاومة في قطاع غزة
 تعمل علـى حكـم      حماس تريد ان يتفجر الوضع االمني في الضفة بذريعة المقاومة، في حين           " واضاف  

  ".القرعة "غزة بالحديد والنار وقتلت اناسا في قطاع غزة بـ
 29/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  أزيلت كافة القيودأذا لسنوات متصلة % 10بإمكان االقتصاد تحقيق نمو نسبته : فياض .3

ن ينطلـق   سالم فياض، رئيس الوزراء، أمس، إن بإمكان االقتصاد الفلـسطيني أ          . قال د  :سائد أبو فرحة  
لسنوات متصلة، إذا رفعت كافة القيود اإلسرائيلية عليه، متوقعـاً فـي            % 10وبمعدالت نمو تتجاوز الـ     

اآلن نفسه، أن تبلغ إيرادات السلطة الوطنية وللمرة األولى منذ نشأتها، نحو ملياري دوالر خالل العـام                 
  .الحالي

من المؤتمر السنوي السادس لالئتالف من      ، نظمت ض  "الموازنة"وأشار فياض، خالل جلسة مساءلة حول       
عـن العـام    % 20، إلى أن اإليرادات ستزيد خالل العام الحـالي بنـسبة            "أمان"أجل النزاهة والمساءلة    

خالل الربع األول من العام الحالي مقارنة مـع         % 35الماضي، مبيناً أن هناك زيادة في اإليرادات بنسبة         
  .الفترة ذاتها خالل السنة الماضية

العـام  % 64العام الماضي، إلى    % 53ذكر أن نسبة تغطية اإليرادات إلى النفقات الجارية سترتفع من           و
من اإليرادات العام الحالي، مقارنة مـع       % 75الحالي، مشيراً بالمقابل إلى أن فاتورة الرواتب ستستهلك         

  .العام الماضي% 87
ق مزيد من التقدم باتجاه نوعيـة أفـضل         ولفت إلى أن هذه اإلنجازات تأتي ضمن إطار يهدف إلى تحقي          

  .لإلنفاق، سواء على الصعيد التشغيلي، أو التطويري
  المساعدات الخارجية

 مليون دوالر، بينمـا     355وبخصوص المساعدات الخارجية، ذكر أنها بلغت العام الماضي نحو مليار و          
دوالر، ما اعتبره مبلغاً كبيراً،      مليون   240قدر حاجة السلطة من هذه المساعدات لهذا العام بنحو مليار و          

لكنه أكد أن سياسة السلطة المالية تقوم على مواصلة الجهود بغية تقليص االعتمـاد علـى المـساعدات                  
  .الخارجية

، بينما  %37وذكر أن االتحاد األوروبي أكبر مانح للسلطة، حيث بلغت نسبة مساهمته العام الماضي نحو               
  . مليون دوالر275 ثنائي، وقدمت كانت أميركا أكبر مانح على مستوى

  اإلنفاق الحكومي
ورأى أن اإلنفاق الحكومي ساعد خالل السنوات الماضية في إحداث اإلنعاش االقتصادي، وكان العنصر              

  .في األراضي الفلسطينية% 7األكثر تأثيراً في حدوث نمو اقتصادي بنسبة 
  ال زيادة في الضرائب

توجهات الحالية فقط، باعتبار أنها حصيلة توجهات وتاريخ، مـضيفاً          وتطرق إلى أن الموازنة ال تعكس ال      
  ".ال بد من التعامل مع ما هو قائم، ومحاولة إدخال التحسينات والتعديالت بناء على ما هو مطلوب"

وجدد التأكيد على أن الموازنة ال تنطوي على أية زيادة بالضرائب، منوهاً إلى أن سياسة السلطة تقـوم                  
  .التحصيل بناء على ما هو قائم من نظمعلى زيادة 

  مديونية السلطة
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 مليار دوالر، مـن ضـمنها       1ر6وبالنسبة إلى مديونية السلطة، ذكر أنها غير مقلقة وإن كانت تبلغ نحو             
  . مليون دوالر مديونية للبنوك560نحو 

ر متدنية، وال تقارن    من الناتج المحلي اإلجمالي، فإنها تعتب     % 23وذكر أن كون المديونية تشكل ما معدله        
  .مع الدول المثقلة بالديون

 مليون دوالر، كانت باألساس منحة من الـدول العربيـة           450وتطرق إلى أن جزءاً من المديونية بواقع        
  .، بيد أن تحويل األموال أخذ طابع القرض الحسن2000أقرت خالل القمة العربية العام 

  29/4/2010األيام، فلسطين، 
 

  نية تنفي تقارير عن خالفات بين عباس وفياضالسلطة الفلسطي .4
نفت السلطة الفلسطينية امس األربعاء بشدة تقارير إسرائيلية عن نشوب توتر فـي          :  اشرف الهور  -غزة  

من ' القدس العربي 'العالقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض، فيما علمت             
 محمود عباس سيطلب االسبوع المقبل من رئيس الوزراء سـالم           مسؤول كبير في حركة فتح ان الرئيس      

  .فياض البدء باجراء التغيير الوزاري على حكومته وفق توصيات المجلس الثوري
وقال غسان الخطيب، رئيس المركز اإلعالمي الحكومي، في تصريحات صحافية إن العالقة بين عبـاس               

  .'بل االنسجام والتكامل إلى أبعد الحدودال يشوبها أي نوع من التوتر أو التناقض 'وفياض 
الحكومة تختص فـي    'ونفى بشدة أي تعارض في صالحيات واختصاصات الرئاسة والحكومة، قائال إن            

مجال بناء المؤسسات الفلسطينية حتى تكون جاهزة لقيام الدولة وهو أمر تستغله الرئاسة فـي المجـال                 
وأضاف أن العالقـة بـين عبـاس وفيـاض           .'الدوليةالسياسي سواء التفاوضي أو العمل مع األطراف        

 .'تنحصر في االنسجام التام وهو أمر يظهر جليا في مواقفهما وتصريحاتهما علـى كافـة المـستويات                  '
اإلسرائيلية ذكرت في تقرير لها امس ان توترا كبيرا يسود العالقة في االونـة              ' هآرتس'وكانت صحيفة   

 فتح، ورئيس وزرائه سالم فياض بسبب موقفيهما مـن إعـالن            االخيرة بين عباس، الذي يتزعم حركة     
  .الدولة الفلسطينية

ـ       ان الرئيس عباس سيعقد خالل ايام عقب عودته من         ' القدس العربي 'وذكر مسؤول كبير في حركة فتح ل
  جولة للصين اجتماعا مغلقا مع فياض للتشاور حول التغيير الوزاري المرتقب، الذي ستشارك فيه حركة 

بقوة في الحكومة من خالل تقلد المناصب السيادية على خالف الحكومتين السابقتين اللتـين شـكلتا                فتح  
  .عقب سيطرة حماس على قطاع غزة

  29/4/2010القدس العربي، 
  

   ميتشل للسلطة لبدء المفاوضات"رشاوى" ترفض  في غزةحكومةال .5
 امـس رفـضها لمـا اسـمته         اعلنت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس يوم       : اشرف الهور -غزة  
التي حملها المبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتـشل للـسلطة الفلـسطينية مقابـل               ' الرشاوى'بـ

  .استئناف المفاوضات مع اسرائيل
نسخة منه ان عمليات رفع الحواجز واطالق االسرى وتخفيـف          ' القدس العربي 'وقالت في بيان لها تلقت      
. 'لشعبنا اغتصبها االحتالل يجب ان تعود دون اي مقايـضات سياسـية           حقوق  'الحصار عن القطاع هي     

. 'معاقبة االحتالل على هذه االجراءات وليـست مـساومته علـى انهائهـا            'وشددت على ان االصل هو      
ـ       مع االحتالل بشكل مباشر او غير مباشـر،        ' التفاوض العبثي 'وجددت حكومة غزة رفضها الي عودة ل

 فتح عن قرارها بعدم العودة للتفاوض دون وقف االستيطان مؤشـرا خطيـرا              نعتبر تراجع قيادة  'وقالت  
  .'على الية التعاطي مع الضغوط الدولية والحقوق الفلسطينية
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مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية والبحث الجدي في االطار الفلسطيني وعبر الحـوار             'ودعت الى   
  .'كيفية استعادة حقوق شعبناالداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية ل

تمثيل '، وقالت ان مشاركته في التفاوض       'ال يمثل شعبنا  'واشارت حكومة حماس الى ان المفاوض الحالي        
  .'شخصي ال يلزمنا والشعب الفلسطيني باي التزامات حالية او مستقبلية

  29/4/2010القدس العربي، 
  

  لسطينيين الى غزة على وقف إبعاد ف"إسرائيل"سنجبر : الحكومة في غزة .6
» سـتجبر «امس انهـا    » حماس« الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة        أكدت:  أ ف ب   -غزة  

. »حمـاس «اسرائيل على وقف سياسة إبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية الى القطاع الخاضع لسيطرة              
من الخليـل الـى     )  عاماً 19(زمة  وكانت السلطات االسرائيلية ابعدت مساء الثلثاء الفلسطيني فادي العزا        

شـمال  ) ايريـز (قطاع غزة حيث انضم الى خيمة اعتصام في الجهة الفلسطينية من معبر بيت حـانون                
الذي افرجت عنه اسـرائيل وأبعدتـه الـى غـزة           )  عاماً 40(القطاع، اقامها مبعد آخر هو احمد صالح        

  .االسبوع الماضي
لـن نـسمح لالحـتالل      «: »فـرانس بـرس   «نو لوكالة   طاهر النو » حماس«وقال الناطق باسم حكومة     

االسرائيلي بتمرير مخطط إبعاد المواطنين من الضفة الى غزة كما حصل مع العزازمة الثلثاء، وسنجبر               
ستدعم صمود المبعـدين فـي خيمـة        «وأوضح ان حكومته    . »االحتالل على اعادته الى بيته في الخليل      

 1990(جح تجربتهم كما نجحت تجربة مبعدي مرج الزهور         االعتصام المفتوح قرب حاجز ايريز، وسنن     
  . »)في جنوب لبنان

  29/4/2010الحياة، 
  

  السلطة ترفض تصريحات رئيس بلدية االحتالل في القدس حول استئناف االستيطان .7
احتجت السلطة الفلسطينية أمس على نية إسرائيل استئناف االسـتيطان فـي            :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

تلة، بينما أعلن أهالي حي البستان في بلدة سلوان أمس أنهم تقدموا بمخطط هيكلي بديل لبلدية                القدس المح 
  . منزال في الحي، لبناء متنزه أثري88االحتالل في القدس بعدما أجلت مخططا بهدم نحو 

ـ       اديـة  ، إن إسرائيل تمعن في إجراءاتها األح      "الغد"وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ل
  .المخالفة لكل االتفاقات وقرارات الشرعية الدولية، لفرض حقائق على األرض، وتقويض عملية السالم

وطالب عريقات الواليات المتحدة األميركية واللجنة الرباعية الدولية وضع حـد للتوسـع االسـتيطاني               
يلي بنيـامين نتنيـاهو،     اإلسرائيلي، مجدداً رفض السلطة الفلسطينية لمقترحات رئيس الوزراء اإلسـرائ         

  .المتعلقة بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
وشدد عريقات على رفض السلطة لتصريحات رئيس بلدية االحتالل في القـدس نيـر بركـات، حـول                  
استئناف البناء االستيطاني في القدس، واعتبرها دليل عدم وجود رغبة إسرائيلية باستئناف المفاوضـات،              

  .ية الساعية الستئنافهالتقويض الجهود األميرك
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
  جيش االحتالل يركب أجهزة اتصال داخل الحرم اإلبراهيمي: الهباش .8

استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، محمود الهباش قرار :  يوسف الشايب-رام اهللا 
هيمي في القسم الذي سيطرت عليه حكومة االحتالل تركيب خزانة حديدية على جدار صحن الحرم اإلبرا

  .إسرائيل لتسهيل االتصال بين الجنود داخل الحرم
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وقال الهباش، في تصريحات له، أمس، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي وكعادتها تمنع رفع األذان على 
مآذن المسجد اإلبراهيمي الشريف عشرات المرات، وأن إجراءات وممارسات االحتالل مستمرة منذ 

  .1994 الحرم اإلبراهيمي الشريف منذ العام مذبحة
وطالب الهباش سلطات االحتالل برفع يدها عن الحرم اإلبراهيمي باعتباره يخص المسلمين وحدهم، 
وليس من حق سلطات االحتالل أن تواصل وضع يدها عليه، وأن تستمر في التحكم والسيطرة عليه، 

  .عدة تفتيشات قبل الوصول الى المسجدوعليها أن تتوقف عن إيذاء المصلين وإخضاعهم ل
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
   حاج6600 السعودية ترفع حصة فلسطين إلى :الهباش .9

 قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، محمود الهباش، إن المملكة العربية السعودية :رام اهللا
 الحجاج من خمسة آالف حاج، إلى وافقت على طلب فلسطيني زيادة حصة فلسطين األساسية في عدد

  . حاج6600
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
  "الجبهة الشعبية" تعتقل عضوين من في غزةالحكومة  .10

اعتقلت قوات االمن التابعة لحركة حماس نشطاء سياسـيين فلـسطينيين           :  سمير حمتو ، رويترز    -غزة  
. ى سكان غزة واال ولد ذلك انفجارا      خالل الليل لتوزيعهم منشورات تحث الحركة على تخفيف الضغط عل         

وأبلغ قيادي بالجبهة الشعبية ان عددا من أعضاء الجبهة اعتقلوا الليلة قبل الماضية ثم اطلـق سـراحهم                  
  .أمس

ويعتبر ما جاء في منشورات الجبهة الشعبية أعنف انتقاد علني يوجه لحماس حتى االن منذ ان سيطرت                 
الي سلوك ترى انه مناف لالسالم وفرضت مؤخرا ضرائب          والتي تتصدى    2007على قطاع غزة عام     

  . مليون يعيشون في القطاع الساحلي1,5جديدة على 
  29/4/2010الدستور، األردن، 

  
  السلطة تمهل العاملين في المستوطنات قبل تطبيق قانون جديد يعاقبهم .11

فلسطينيين العاملين في أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن السلطة الفلسطينية ستمنح ال: رام اهللا
المستوطنات اإلسرائيلية مهلة قبل بدء تطبيق قانون وقعه الرئيس محمود عباس قبل يومين ينص على 

وكان المستشار القانوني للرئاسة . معاقبة كل من يعمل في المستوطنات أو يروج للبضائع المنتجة فيها
نات وترويج بضائعها وفق القانون الجديد إن عقوبة العمل في المستوط» الحياة«حسن العوري قال لـ 

، ) ألف دوالر14(تصل إلى السجن حتى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آالف دينار أردني 
مؤكداً أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً األسبوع المقبل، لكن السلطة منحت أصحاب 

ونقلت وكالة .  المقبل للتخلص من بضائع المستوطنات)يونيو(المحال التجارية مهلة حتى نهاية حزيران 
 ألف فلسطيني يعملون في المستوطنات، 21عن مسؤول فلسطيني أمس ان نحو » أسوشييتد برس«

للعثور على عمل آخر قبل بدء تطبيق القانون، لكنه رفض تحديد هذه المهلة، » مهلة مناسبة«سيمنحون 
ضفة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، على رغم تحسن ما يبرز صعوبة تطبيق هذا القانون في ال

  .طفيف شهدته أخيراً
  29/4/2010الحياة، 
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  الزهار يحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية فشل صفقة األسرى .12
 اإلسـرائيلية حمل القيادي في حركة حماس الدكتور محمـود الزهـار، الحكومـة             :  سمير حمتو  - غزة

لمباشرة لتبادل األسرى، التي جرت بين حركته واسرائيل، متهما تلـك           مسؤولية فشل المفاوضات غير ا    
وقال خالل لقاء نظمته اللجنة السياسية لحركة حماس في مخـيم           . الحكومة برفض دفع ثمن صفقة شاليط     

 جولة من المفاوضات حول     120إن الحركة أنهت حتى هذه اللحظة        "أمسالنصيرات بالمحافظة الوسطى    
  ". وان الكثير من الجوالت السابقة كانت برعاية العديد من الدول كمصر وألمانيا،األسرىصفقة تبادل 

 جوهر اتفاق الـصفقة مـع حركـة         اإلسرائيليةوعزا الزهار أسباب فشل المفاوضات إلى إلغاء الحكومة         
إلى حين استجابة االحتالل لمطالب المقاومـة       "حماس ، مؤكداً أن حركته ستبقى محتفظة بالجندي شاليط          

 محور العالقة مع الدول العربية إلى أن حماس تعمل على التعامل مع كـل               فيولفت الزهار    ".لفلسطينيةا
، موضـحاً أن    "الدول العربية بما يتناسب ذلك مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وبما يحقق أهدافه وأمنياته            
 مرجعاً الـسبب    هناك دوال مركزية تحرص حماس على أن تكون عالقتها جيدة معها كاألردن، ومصر،            

وثمن الزهار عالقة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، قـائال         . فى ذلك إلى البعد التاريخي لهاتين الدولتين      
كل من يريد أن يقف مع الشعب الفلسطيني من الدول العربية واإلسالمية، ويعمل على دعمه مرحباً بـه                  "

  ".ونحن نستقبله
  29/4/2010الدستور، األردن، 

  
   ويعزز االنقسام"مهين"تئناف المفاوضات اس: الرشق .13

 اعتبرت حركة حماس أمس أن موافقة الرئيس محمود عباس على العودة إلى ):أ ف ب( -دمشق
، ورأت أن عباس يريد استصدار موقف "الهوة واالنقسام"المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تعمق 

رأى عضو المكتب السياسي لحماس و. ل في مواجهة إسرائي"يضعف الموقف الفلسطيني"عربي موحد 
شكلت استجابة للضغوط األميركية اإلسرائيلية "عباس الرئيس محمود عزت الرشق أن تصريحات 

وقال . "ونكوصاً جديداً في مواقف سلطة رام اهللا وإيغاالً في تعميق الهوة واالنقسام في الساحة الفلسطينية
واقتراح أميركي صرف يسهم في ...  مهينة للمفاوضاتعودة" هي "المفاوضات غير المباشرة"إن صيغة 

تمييع األمور ثانية وفي ترحيل وتفكيك المطالب المشروعة بوقف عمليات التهويد الجارية في األراضي 
نيته "وأضاف أن . "، بينما يتواصل قضم األرض الفلسطينية كل يوم1967الفلسطينية المحتلة العام 

عربي جديد على مستوى الجامعة العربية ولجنة المتابعة يضعف العودة الستصدار موقف ) عباس(
) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(الموقف الفلسطيني والعربي المفترض في مواجهة سياسات 

  ".نتانياهو
  29/4/2010الحياة، 

  
  مؤتمر صحفي لحماس يعرض مشكالت الالجئين وبركة يطالب بوقف التمييز: لبنان .14

الوقف الفوري لعمليات إهانة وتحقير الفلسطينيين وبمعالجة قضية " حماس في لبنان بـطالبت قيادة حركة
حق العمل للفلسطينيين وحق التملك والتمييز في اإلجراءات والمعامالت والقوانين وااللتزام بالبيان 

، ودعت وزير "الوزاري للحكومة الذي تحدث عن تحسين األوضاع، وذلك لتخفيف معاناة الالجئين
 اإلسراع في إلى العودة عن قراره حول المؤسسات الفلسطينية وداعية إلىلداخلية والبلديات زياد بارود ا

  .عملية إعمار مخيم نهر البارد
وكانت الحركة عقدت مؤتمرا صحافيا في فندق الكومودور، الحمرا حضره مسؤول العالقات الفلسطينية 

لحماس في لبنان رأفت مرة ومسؤول العالقات اللبنانية في لبنان مشهور عبد الحليم والمسؤول السياسي 
  .الفلسطينية علي بركة
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مكننة المديرية العامة لشؤون الالجئين وتعيين مدير عام دائم والسماح "وطالب بركة الحكومة اللبنانية بـ
 الفوري بعمل معقبي المعامالت وفتح فروع للمديرية في المناطق اللبنانية وزيادة عدد الموظفين والوقف

 حياته الطبيعية وفك الطوق األمني عنه إلىلعمليات إهانة وتحقير الفلسطينيين وبإعادة مخيم نهر البارد 
والسماح بحرية الدخول والخروج ووقف العمل بالتصاريح واإلسراع في عملية اإلعمار والسماح بإدخال 

ين مستلزمات الحياة كافة من عمل مستلزمات البناء كافة وتقديم إغاثة إنسانية عاجلة لألهالي وتحس
 15العودة عن قراره بتاريخ "، داعيا بارود الى "ورعاية صحية وتعليم وتحسين مواصفات اإلعمار

 خطر بقاء الضغط إلى"ونبه  ." بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل وإلغائه بالكامل2010فبراير/ شباط
بهذا الشكل والدعوة للكف عن النظر للوجود الفلسطيني  على الالجئين الفلسطينيين في لبنان االجتماعي

من زاوية أمنية والى التأكيد على أن تلبية بعض مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال تتناقض مع 
مصالح اللبنانيين والى مكاشفة المؤسسات المعنية بالالجئين الفلسطينيين في لبنان من اجل تبيان مظاهر 

اعدتها على القيام بواجباتها كما يجب لتدارك القصور الذي وقعت فيه ألن الخطأ الخلل والخطأ ومس
  ". في نهج التجاهل وتعمد اإلساءة فهو خطيئةاالستمرارمسألة طبيعية أما 

  29/4/2010المستقبل، 
  

  "الكفاح المسلّح" خالد تدعو إلسقاط السلطة والتوجه لـليلى .15
بهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد إلى إسقاط السلطة دعت عضو المكتب السياسي للج: رام اهللا

، مشيرةً إلى أن "أساس وسبب االنقسام الذي يهدد المشروع الوطني الفلسطيني"الفلسطينية إذا ثبت أنها 
وقالت خالد، خالل مشاركتها في مهرجان تضامني  ".الكفاح المسلّح، كفيل بإعادة حقوق الفلسطينيين"خيار

السلطة ال تمثل شعبنا ألنها من نتاج أوسلو، ومن يقف "، )27/4(لفلسطينيين أمس الثالثاء مع األسرى ا
وراء االنقسام ويغذيه هو االحتالل المستفيد األول واألخير من انقسامنا السياسي والجغرافي، ومن يعيق 

  .، على حد تعبيرها"استعادة الوحدة الوطنية في كال السلطتين برام اهللا وغزة يخدم االحتالل ومخططاته
، معربةً عن "فشل خيارات السلطة الفلسطينية البائسة في المفاوضات"وفي الشأن ذاته، أكّدت خالد على 

، في ظل إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين "هرولة المفاوض الفلسطيني"إدانتها لما أسمته بـ 
وأشارت عضو  ".عاصمة أبدية لدولة إسرائيل"نتنياهو رفض تجميد االستيطان والتأكيد على أن القدس 

المكتب السياسي للجبهة، في المهرجان الذي عقد في العاصمة السورية دمشق، إلى أن استعادة حقوق 
، مطالبةً القيادة "ممارسة كافة األشكال النضالية؛ وعلى رأسها الكفاح المسلح"الشعب الفلسطيني تتم بـ

ضحيات الشعب الفلسطيني بتصحيح المسار واستعادة اللحمة الداخلية بأن تكون على مستوى ت"الفلسطينية 
  ".والتفرغ لمواجهة العدو ومخططاته من استيطان وجدار وهدم للمنازل

  28/4/2010قدس برس، 
  

  من عناصرها والحركة تتهمها بالتحريض وضرب االستقرار 12تتهم حماس باعتقال " الشعبية" .16
 من عناصرها 12جبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة حماس باعتقال اتهمت ال: نكفاح زبو - رام اهللا

على خلفية البيان الذي أصدرته الجبهة أول من أمس، وانتقدت فيه اإلجراءات الضريبية الجديدة التي 
وقال جميل مزهر، عضو . اتخذتها الحكومة المقالة في غزة، في ظل الحصار، محذرة من تمرد شعبي

أمس ) أول من( من رفاقنا ليلة 12اعتقلت حماس ": "الشرق األوسط"جبهة لـاللجنة المركزية بال
، على خلفية البيان الذي يطالب حماس بوقف اإلجراءات التي تمس )أمس(وأفرجت عنهم هذا الصباح 

 ."مصالح الناس
عن يمس حرية التعبير، وال يحق لهم منعنا من الدفاع "واعتبر مزهر أن اعتقال حماس لناشطي الجبهة 

 ."مصالح الناس وقوتهم، في ظل ما يتعرضون له من حالة حصار وعدوان متواصل
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، واتهمت الجبهة الشعبية، "اإلشاعات"، ووصفته بـ"الشعبية"لكن حماس استنكرت بشدة، أمس، بيان 
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس . "التحريض، وضرب حالة االستقرار واألمن في قطاع غزة"بـ

في الوقت الذي تُعتقل فيه قيادات الجبهة الشعبية في الضفة، وتُستدعى لالستجواب على أبواب ": في بيان
أجهزة أمن فتح، ويعتقل العشرات من أبنائها، وتُمنع من ممارسة حق المقاومة، وإقامة مهرجان 

 ."انطالقتها، فإنها تشن هجوما على حركة حماس
ال للمساحة الواسعة للحريات الممنوحة في غزة، مؤكدة أن واعتبرت حماس بيان الجبهة الشعبية استغال

توقيت هذا البيان ال يخدم بالمطلق مصالح المواطن الفلسطيني، بل يتساوى مع كل األصوات المنادية 
 .بتوتير األجواء وتأليب الرأي العام

واصل رفع هذا غير صحيح، كل المواطنين يتحدثون عن هذه المعاناة، ونحن سن": ورد مزهر بالقول
نحن حزب ": ، وأضاف"لواء الدفاع عن المواطنين على الرغم من الطريقة التي ردت بها حماس

وأكد  ."معارضة يلتقط القضايا التي تمس كرامة المواطن، ونحولها إلى معارك في إطار ديمقراطي
نجمع مزيدا من نحن اآلن ": مزهر أن الجبهة ستتمسك بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، وزاد قائال
 ."المعلومات لعرض شهادات بشأن ما قلناه، وسنعرض المزيد في الوقت القريب

  29/4/2010الشرق األوسط، 
 

  الضرائب التي فرضتها حكومة غزة تدعو إلى احتجاجات ضد "الديمقراطية" .17
ءات التي قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تنظر بخطورة بالغة لإلجرا: حامد جاد -غزة 

حكومة غزة بفرضها الضرائب والجمارك على المواطنين والسلع وسيارات النقل المالكي  اتخذتها 
  .والمحالت التجارية، بما فيها المحدودة التي تعيل أصحابها

 بيان لها فرض الضرائب على التجار وأصحاب المحالت التجارية فيواعتبرت الجبهة الديمقراطية 
ن وحاالتهم االجتماعية، بدالً من توفير مقومات صمودهم في وجه الحصار واإلغالق استهتاراً بالمواطني

  .والعدوان اإلسرائيلي المتواصل
ودانت الجبهة الديمقراطية إجراء حكومة غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطالق العنان 

  ودعت إلى  . واالجتماعيةلالرتفاع غير المسبوق في األسعار مع ازدياد تردي األوضاع االقتصادية
التحركات الشعبية واالحتجاجية السلمية لوقف تلك اإلجراءات التي تضغط على كاهل الفئات االجتماعية 

  .الفقيرة
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
   السلطة باعتقال خمسة من أنصارها في الضفةتتهمحماس  .18

لتابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال خمسة من اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية، ا: رام اهللا
  . أنصارها، في الضفة الغربية

  28/4/2010قدس برس، 
  

   النظاميين تطبق مبادرة لتحقيق المصالحةالمحاميننقابة  .19
وإنهاء االنقسام، في " حماس"و" فتح"أطلقت نقابة المحامين النظاميين مبادرة للمصالحة بين حركتي : غزة

ووضع العراقيل في طريق " إسرائيلية "-بالخضوع لضغوط أمريكية" فتح"تهامها ل ا" حماس"حين جددت 
وقالت لجنة الحقوق والحريات واألسرى في بيان، أمس، إن المبادرة تضمنت تطبيق المبادئ  .المصالحة

األساسية التي تشملها على مرحلتين، وتنص المرحلة األولى على توفير حسن النوايا لالستمرار في 
وطالبت باعتماد خطاب . ز األجواء اإليجابية ووقف الحمالت التحريضية التي تعزز االنقسامتعزي
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ودعت إلى  .إعالمي وحدوي يدعم جهود المصالحة، وااللتزام بما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة
وميين البدء الفوري بتبييض السجون واإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة الموظفين العم

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنص على ضرورة اإلسراع في . والعسكريين إلى أعمالهم
وطالبت بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية وهيكلة  .إنجاز الورقة المصرية

  .األجهزة األمنية
  29/4/2010الخليج، 

  
  على زيارتهم إلى ليبيا48نواب فلسطينيي  اإلسرائيلي يطالب بمحاكمة اليمين .20

، هجمة شرسة على النواب العرب الذين )البرلمان(شهد الكنيست اإلسرائيلي :  نظير مجلي- تل أبيب
، أمس، بسبب قرار اليمين بالمطالبة بمحاكمة ستة نواب قاموا بزيارة ليبيا والتقاء 48يمثلون فلسطينيي 

  . ه رئيسا للقمة العربيةرئيسها العقيد معمر القذافي، بصفت
فبناء على طلب من النائب اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري، قررت لجنة النظام إجراء بحث األسبوع 

وخالل جلسة عادية للكنيست، راح نواب . المقبل حول سحب الحصانة البرلمانية منهم تمهيدا لمحاكمتهم
، ومنعوه من إكمال »القائمة العربية الموحدة«لة اليمين يقاطعون عضو الكنيست، أحمد الطيبي، رئيس كت

فطلب منه رئيس الجلسة أن ينزل عن المنصة، لكنه أصر على حقه في . إلقاء كلمته حتى انتهى وقته
 .فاستدعى الحرس وأجبروه على النزول عن المنصة بالقوة. إكمال خطابه

وفسر . ظام البرلمانية األسبوع القادمورد النواب العرب بقرار مقاطعة الجلسة التي ستعقدها لجنة الن
نريد أن نتركهم «: النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، هذا القرار بالقول

يتمتعون بهذه الحفلة الجنسية الشائنة، التي تظهر حقيقة أن اليمين اإلسرائيلي يضم كثيرا من الفاشيين 
  . »ة من النازيةالذين تلقوا ثقافتهم في السياس

، وهو أيضا شارك في الوفد، إنه يستغرب من »القائمة العربية الموحدة«وقال النائب طلب الصانع من 
  :  اليهودية انتقاد ومعاقبة النواب العرب على زيارة ليبيا-أن يحاول نواب األحزاب اإلسرائيلية 

منية ألسوأ األنظمة الفاشية في العالم، فإسرائيل تقيم عالقات سرية وعلنية وتقدم السالح والخبرات األ«
 .»!فهل يحق لها االعتراض على زيارة ليبيا التي ال يعتبرها القانون اإلسرائيلي دولة معادية؟

  29/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تؤيد قمع منظمات حقوق اإلنسان" اإلسرائيليين"غالبية : استطالع .21
تؤيد قمع نشاط منظمات حقوق اإلنسان " سرائيلييناإل"أظهر استطالع للرأي أن غالبية : )آي.بي.يو(

ومعاقبة من يكشفون عن أنشطة غير أخالقية وغير قانونية لجيش االحتالل ومنع الصحافة من النشر 
، أمس، إنه "هآرتس"في االستطالع الذي تم إجراؤه مؤخراً ونشرته صحيفة % 57.6 وقال. حول ذلك

غير أخالقية بمزاولة " إسرائيلية"التي تكشف عن ممارسات يجب عدم السماح لمنظمات حقوق اإلنسان 
تؤيد معاقبة من يعبرون عن " إسرائيل"وتبين من االستطالع أيضاً أن غالبية الجمهور في  .نشاطها بحرية

  ". إسرائيل"تأييدهم لفرض عقوبات على 
  29/4/2010الخليج، 

  
   ينفي أي تجميد لالستيطان في القدسرئيس بلدية القدس .22

نفى رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، من واشنطن، أي تجميد لالستيطان في : )االتوك(
المدينة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في سياق محاوالت الستئناف المفاوضات مع الجانب 

وقال للصحافيين بعد محادثات مع أعضاء الكونغرس األمريكي إن االستيطان سيتصاعد . الفلسطيني
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سيطرة فلسطينية في " إسرائيل"وأضاف انه ال يمكن أن تقبل . ا حدث تباطؤ مؤقت في الفترة األخيرةبعدم
  .أي جزء من المدينة حتى لو أدى ذلك لعدم التوصل التفاق

  29/4/2010الخليج، 
  

     إسرائيلية لعرقلة تنفيذ صفقة األسرىتحركات .23
ي إيلي يـشاي تحركـات مـع ممثلـي منظمـة            بدأ وزير الداخلية اإلسرائيل   : القادر فارس   عبد – غزة

اإلسرائيلية، في مسعى إلقناع الحكومة اإلسرائيلية بعدم اإلفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن            » الماغور«
وأفادت اإلذاعة العبرية أن هـذا االجتمـاع        .صفقة التبادل المرتقبة مع حماس حول الجندي جلعاد شاليط        

 أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل، مقابل اإلفراج عن         يهدف للضغط على يشاي لعرقلة إطالق سراح      
 .شاليط، مشيرة إلى دعوة المنظمة للحكومة اإلسرائيلية لعدم التأثر بالرسالة التي بثتها كتائب القسام أخيرا              

كانت قد قدمت عدة التماسات لمحاكم إسرائيلية ضد قرارات اإلفراج عن           » الماغور«يشار إلى أن منظمة     
  .سطينييناألسرى الفل

  29/4/2010عكاظ ،
  

  األرمن" إبادة"تعترف بـ" الكنيست"يعتزم تمرير مذكرة في " ريتسمي"حزب  .24
حاييم اورون، أمس، انه يأمل في تمرير مذكرة في " اإلسرائيلي"أعلن رئيس حزب ميريتس : )ب.ف.أ(
" اإلسرائيلي"ذاعة الجيش وقال إل. األرمن إبان حكم السلطنة العثمانية" إبادة"تعترف بما سماها " الكنيست"

 .بمعزل عن عالقتنا مع تركيا، اعتقد أن من المهم لألرمن أن يتم االعترف بإبادتهم من قبل األتراك
عندما نساعد تركيا على إنكار هذه اإلبادة، نسيء أيضاً إلى ذكرى المحرقة وهذا أمر غير "وأضاف 
  ". مقبول

  29/4/2010الخليج، 
  

  اطون المخدرات أثناء الخدمة جنود يتعثمانية اعتقال .25
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية ثمانية جنود إسرائيليين من لـواء كفيـر، المعـروف             : ردينة فارس  -غزة  

بتنكيله بالفلسطينيين، خاصة في منطقة الخليل، وشمالي الضفة الغربية بعد اكتشافها تعاطيهم للمخـدرات              
  .أثناء الخدمة

إن الجنود المشتبه بهم اعتادوا تعاطي المخدرات أثنـاء نـشاطاتهم           وبحسب تقديرات الشرطة العسكرية ف    
   .العسكرية في منطقة شمالي الضفة الغربية وخالل العطل

 29/4/2010عكاظ، 
  

   الكنيست اإللكتروني ينشر بالخطأ أسرارا عسكريةموقع .26
بكة اإلنترنت قالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن موقع الكنيست على ش:  برهوم جرايسي- الناصرة

نشر قبل يومين عن طريق الخطأ بعضا من المنظومات التكنولوجية األكثر حساسية التي تستخدمها 
وتضمن النشر أسماء لمسؤولين كبار في جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية  .أجهزة االستخبارات

  .، رغم أن هويتهم سرية حسب القانون"الموساد"
منية اإلسرائيلية فإن هذه ليست الحالة الوحيدة، بل وقع مثلها قبل نحو وحسب مصادر في األجهزة األ

عام، فموقع الكنيست ينشر بروتوكوالت أبحاث اللجان البرلمانية المختلفة، باستثناء اللجنة البرلمانية 
للشؤون األمنية والخارجية وما يتفرع عنها من لجان، إذ تجري رقابة مشددة لما ينشر حول أبحاث هذه 
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وكشفت الخلل، وزارة الحرب اإلسرائيلية التي سارعت للطلب من الكنيست شطب المعلومات  .اللجنة
  .المنشورة على وجه السرعة، معربة عن قلقها من تكرار مثل هذه األخطاء

  29/4/2010الغد، األردن، 
  

  عبر سوريا" ذات قدرات عالية"حصول حزب اهللا على صواريخ جدد ادعاءات ي باراك .27
جدد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمام األمين العام لألمم المتحدة بان : ك ـ سامر رزقنيويور

من طريق " ذات قدرات عالية"على صواريخ ونظم أسلحة " حزب اهللا"كي مون أمس، ادعاءات حصول 
 عشية وتوقف باراك في مقر األمم المتحدة في طريق عودته من واشنطن الى إسرائيل،. سوريا وإيران

الجلسة المخصصة في مجلس األمن الدولي لمناقشة التقرير الحادي عشر حول تطبيق القرار المقررة 
  .صباح اليوم في نيويورك

  29/4/2010المستقبل، 
  

  قطاع غزةلكسر حصار " انتفاضة بحرية" من "إسرائيل" في قلق .28
لـة االسـتنفار فـي البحريـة        أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية عـن حا       :محمد جمال  - القدس المحتلة 

، وذلك بعد أن عبرت محافل أمنية إسرائيلية عن خـشيتها           "انتفاضة السفن "اإلسرائيلية استعداداً لمواجهة    
انتفاضـة  "من أن تتحول ظاهرة إرسال سفن بحرية لكسر الحصار المفروض على قطـاع غـزة إلـى                  

  ".بحرية
 اعتزام منظمات مناصرة للشعب الفلـسطيني       أعربت مصادر سياسية وأمنية عن قلقها خصوصاً في ظل        

التي تحظـى   " االنتفاضة" سفن بحرية إلى شواطئ غزة وأبدت حيرتها في كيفية مواجهة هذه             10إرسال  
  .باهتمام إعالمي عالمي

   سفن بالتزامن إلى غزة سيتم في 10وحسب معلومات توافرت لدى وزارتي الخارجية واألمن فإن إبحار 
مقبل من موانئ مختلفة في اليونان وتركيا، لتصل شواطئ غزة خـالل أيـام قليلـة،                الثالث من الشهر ال   

  ".حماس"ووصفت المصادر اإلسرائيلية الحركات المنظمة لهذه الفعالية بأنها مناصرة لحركة 
 29/4/2010الشرق، قطر، 

  
   وتركيا تتجه للقطيعة"إسرائيل" العالقات األمنية بين : أمنية إسرائيليةمصادر .29

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن العالقات األمنية بين إسرائيل وتركيا علـى            : ـ عبدالقادر فارس   غزة
وشك االنتهاء، وأن التحالف االستراتيجي األمني بين البلدين قد انتهى بسبب موقف الحكومـة التركيـة                

م اتخاذ قرار رسـمي     وقال مصدر أمني في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، إنه لم يت          .المنتقد إلسرائيل 
بهذا الشأن إال أنه تم تقليص العالقات بين الجانبين، وأنه لم تتم وال صفقة جديدة أو زيارات متبادلة بـين                    

  .الطرفين
وأضاف المصدر أنه في الماضي كان موقف الجيش التركي من إسرائيل إيجابيا جدا وكان هناك تعـاون                 

 قد تأثر من الموقف السياسي للحكومة التركية والمعـادي          أمني واستراتيجي، لكن يبدو أن الجيش التركي      
  .إلسرائيل

وزارة األمن اإلسرائيلية رفضت التعقيب بشكل رسمي، لكن هناك من يـشك فـي المؤسـسة األمنيـة                  
  ."اإلسرائيلية بأن السالح المتطور الذي اشترته تركيا ربما سيصل إلى سورية

   29/4/2010عكاظ، 
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 ئيلية الصاروخية القدرات اإلسرا: تقرير .30
وتتراوح قوتها . بدأت إسرائيل تطوير قدراتها الصاروخية منذ بداية الستينيات من القرن الماضي

 - أريحا « كيلومتر، وصوالً إلى صواريخ 1300التي يبلغ مداها » النس«الصاروخية بين صواريخ 
 .  آالف كيلومتر4، التي يصل مداها إلى »2

 : آالف الصواريخ من أنواع مختلفة، وفي اآلتي أهمهاوتضم الترسانة اإلسرائيلية 
 إلى 500يتراوح مداها ما بين . 1971أدخلت هذه الصواريخ الى الخدمة ابتداء من عام : »1-أريحا«

 .  كيلوغرام، كما يمكن تزويدها برأس نووي400ألف كيلومتر، ويمكن تزويدها برأس حربي بزنة 
تعمل هذه الصواريخ بالوقود . 1987 الخدمة ابتداء من العام أدخلت هذه الصواريخ الى: »2-أريحا«

 .  كيلومتر، ويمكن تزويدها برأس حربي بزنة طن2800 و1300الصلب، ويتراوح مداها ما بين 
تعمل هذه الصواريخ بالوقود . 2008أدخلت هذه الصواريخ الى الخدمة ابتداء من العام : »3-أريحا«

 كيلومتر، ويمكن تزويدها برؤوس متفجرة تقليدية أو 11500 و4800الصلب، ويتراوح مداها ما بين 
 .  كليوغراما750 و350نووية بزنة تتراوح بين 

 150يبلغ مداها نحو (» 1-دليله«مجموعة من الصواريخ الموجهة، من بينها صواريخ : »دليله«
، »2-دليله«، و)2006ام كيلومتراً، وقد استخدمها الجيش اإلسرائيلي للمرة األولى خالل حرب تموز الع

جي بي « كيلومترا، ويتم توجيهها عبر نظام 550 و250يتراوح مداها ما بين (»  جي إل–دليله «و
 ). »أس
يتكون من ثالثة أقسام ويعمل . صاروخ معد إلرسال المركبات للفضاء الخارجي): المذنّب(» شافيت«

، ويستخدم 1994الجوية في العام » ماخيمبل«أطلق الصاروخ للمرة األولى من قاعدة . بالوقود الصلب
 . »2-أريحا«وهو نسخة معدلة من صاروخ . إلطالق أقمار التجسس

وهو أول صاروخ يطور من قبل إسرائيل . نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية): السهم(» آرو«
 . إلقليميوالواليات المتحدة صمم خصيصا العتراض وتدمير الصواريخ الباليستية على المستوى ا

وتمتلك إسرائيل هذا النوع من القذائف التي يصل . يطلق هذا االسم على القذائف البعيدة المدى: »لورا«
 .  كليوغراما570 كيلومتر، والقادرة على حمل رأس متفجر بزنة 200مداها إلى 

ن تعمل هذه الصواريخ بالوقود السائل، ويمك. صواريخ قصيرة المدى من صنع أميركي: »النس«
 .  كليومترا130أما مداها فيبلغ .  كيلوغرامات210تزويدها برأس متفجر زنته 

 . أرض مصمم للتصدي لمقاتالت وطائرات من دون طيار-صاروخ جو: »باراك«
أدخلت الى الخدمة منذ أواخر السبعينيات، وتعد امتداداً لصواريخ .  جو-صواريخ جو: »بايتون«
 . منذ أواخر الخمسيناتالتي استخدمتها إسرائيل » شافرير«

  29/4/2010السفير، 
  

  باألغوار إسرائيليةاستشهاد طفلتين اثر دهسهن من قبل شاحنة  .31
 مصادر طبية باستشهاد طفلتين واصابة والدهما وشقيقهما بجراح جراء اصطدام شاحنة أفادت :نابلس

  .األربعاء، مساء يوم غواراأل بالجرار الزراعي الذي كان يقلهم في منطقة البيضا في إسرائيليةعسكرية 
  29/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   ديب أول شهيد في المسيرات السلمية في قطاع غزةأحمد .32

 استشهد الشاب أحمد سليمان سالم ديب إثر إصابته برصاص االحتالل اإلسرائيلي، أثناء مشاركته :غزة
 معاوية حسنين، .وأكد د .ة أمس األربعاءفي المسيرة السلمية التي نظمت على الحدود الشرقية لمدينة غز
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 مدير عام اإلسعاف والطوارئ في مستشفيات القطاع، أن ديب وصل إلى مستشفى الشفاء بغزة، مصاباً
  .إثر تعرضه إلطالق نار في أسفل الجسد

  29/4/2010السبيل، األردن، 
  

   هندسي لترخيص مباني المقدسيين ومنع قرارات الهدم في حي البستانمخطط .33
عن إعداد مخطط هندسي تفصيلي لحي البستان " مؤسسة القدس للتنمية"أعلنت :  عهود محسن–لسبيل ا

يهدف إلقناع بلدية االحتالل في مدينة القدس بترخيص مباني المواطنين وفق رؤية تفصيلية لمنع قرارات 
   .الهدم المتواصلة

ان في القدس أن المخطط الذي وذكرت المؤسسة في مؤتمر صحفي عقد في خيمة االعتصام بحي البست
سلمته لبلدية االحتالل يشكل طرحاً عملياً وعصرياً لتطوير الحي، بعد رفضها الموافقة على أي مخطط 

  .1967للبناء قدمه األهالي لترخيص المباني، والتي بنيت في معظمها قبل 
ئيلية في سلوان فيلم عن المخططات اإلسرا" وتبقى سلوان"وعرض خالل المؤتمر الذي حمل عنوان 

  منزال88ًوبالتحديد في حي سلوان وواد حلوة لصالح إقامة حدائق توراتية تحيط بالمسجد األقصى مكان 
  . في واد حلوة منزال50ًفي الحي، وأكثر من 

واحتوى المؤتمر على معلومات جديدة حول مخططات االحتالل ضد سلوان والمسجد األقصى المبارك، 
  .الل تهويد سلوان بهدم األقصىوكيف ربطت بلدية االحت

 للمخطط الهندسي الهيكلي التفصيلي أحمد جبارين عرضاً" مؤسسة القدس للتنمية"من جانبه، قدم مدير 
  للمعايير العالمية، لوقف معاناة المواطنين في الحي ووقف استنزافهم مالياًللبناء في الحي الذي صمم وفقاً

  .دفعهامن خالل المخالفات التي يضطروا إلى 
من " : ألف فلسطيني، وقال200 ألف مبنى تحت خطر تهديد الهدم يعيش فيها 17وأشار جبارين لوجود 

  ."هنا ال بد من نسخ هذه التجربة على جميع مناطق القدس تأخذ بعين االعتبار مصالح السكان
  29/4/2010السبيل، األردن، 

  
  ما يقوم به االحتالل هو جريمةوقرار ضم القدس قرار باطل ومرفوض : قاضي قضاة فلسطين .34

 تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين أن القدس مدينة .أكد الشيخ د: )ا ف ب(،  يوسف الشايب-رام اهللا 
، وهي مدينة عربية منذ آالف السنين والعاصمة 1967محتلة كسائر المدن الفلسطينية المحتلة منذ العام 

وأضاف أن قرار ضم مدينة القدس هو . ية للدولة الفلسطينيةاألبدية السياسية والوطنية والدينية والروح
قرار باطل ومرفوض وفقاً للقوانين والقرارات الدولية، وأن ما يقوم به االحتالل من تحريف لتاريخها 
وتغيير لمشهدها التاريخي واألثري والثقافي هو جريمة أخرى ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلية ضد 

  .لقانونية واإلنسانيةالقيم واألعراف ا
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
  فجر الخميسآخرين  ء وتسعة فلسطينيين فجر األربعاعشرةالحتالل يعتقل ا: لضفةا .35

قوات ، أن  أحمد رمضان ووكاالت،رام اهللانقالً عن مراسلها في  29/4/2010المستقبل، نشرت 
  .ن من محافظة الخليلعشرة فلسطينييفجر األربعاء االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت 

 قوات االحتالل اعتقلت في ساعة مبكرة من        ، أن الناصرةمن   29/4/2010 قدس برس، وأضافت وكالة     
  .، تسعة فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة)29/4(فجر اليوم الخميس 

 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1774:         العدد       29/4/2010الخميس  :التاريخ

   االحتالل تقتحم مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراحمخابرات .36
قتحمت المخابرات اإلسرائيلية مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، ا: السبيل

 والتي دعت إليها االئتالف من ، الفلسطينيينىلمنعها االعتصام واإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسر
  . األسري المقدسيينوأهاليأجل القدس، بمشاركة المؤسسات المقدسية، 

  29/4/2010السبيل، األردن، 
  

   باستخدام أساليب محرمة دولياً في تعذيب األسرى"إسرائيل" حقوقية تتهم جمعية .37
أن العام الجاري شهد تصعيداً خطيراً من قبل  )حسام( أكدت جمعية األسرى والمحررين :رام اهللا

عترافات المحققين اإلسرائيليين في استخدام أساليب محرمة دولياً في تعذيب المعتقلين، من أجل انتزاع ا
وتستخدم أساليب مهينة وال أخالقية وخارجة عن القانون أثناء استجواب األسرى وإرغامهم على . منهم

اإلسرائيلي يتصرفون بهوس أمني، وبدون أية " شاباك"جمعية أن رجال الـالوذكرت  .اإلدالء باعترافات
ما دفعهم " مكافحة اإلرهاب"ى اعتبارات قانونية وإنسانية مع المعتقلين، وتحت دوافع ومبررات ما يسم

  .إلى تعذيب المعتقلين بطرق وحشية فاقت التصور
 إن التعذيب يبدأ منذ لحظة اعتقال وقبل الوصول إلى مركز وقال أسرى محررون أفرج عنهم أخيراً

كثير منا حقق معه ميدانياً أو داخل "تحقيق رسمي حيث نتعرض للضرب والتنكيل واالعتداءات، و
  ".كرية تحت وابل من الضرب واالهانات واإلذاللالسيارة العس

  28/4/2010 قدس برس،
 

   األسيرات يعانين أوضاعاً مأساوية:األسيرة قاهرة السعدي .38
دخلت األسيرة الفلسطينية قاهرة السعدي، أمس، عامها التاسع على التوالي في سجون  : رائد الفي-غزة 

 لحقوق اإلنسان عن األسيرة السعدي التي تقضي االحتالل الصهيوني، ونقلت مؤسسة التضامن الدولي
حكماً بالسجن المؤبد ثالث مرات قولها إن تتمتع بمعنويات عالية ولديها أمل كبير بقرب تحررها وبقية 

وقالت لمحامي المؤسسة إن لديها أربعة أبناء، ويمنع االحتالل ابنيها محمد وساندي من . األسيرات
 37احدة من بين خمس أسيرات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد، أن وأوضحت السعدي، وهي و. زيارتها

للنساء يشتكين من عدم السماح لهن بإدخال الكتب وإخراج " هشارون"و" الدامون"أسيرة في سجني 
وقالت إن كثيراً من األسيرات يعانين مشكالت صحية وال . األشغال اليدوية ومقابلة األزواج المعتقلين

  .جون بتلقي العالجتسمح لهن إدارة الس
  29/4/2010الخليج، 

  
   اعتقلت ثلث الشعب الفلسطيني وال تقيم وزنا للقوانين الدولية"إسرائيل": قراقع .39

 1967 سنة اعتقلت منذ    "إسرائيل"ن  أ  في حكومة فياض    والمحررين األسرىعلن وزير شؤون    أ :رام اهللا 
 من ثلث الشعب الفلسطيني     أكثرن هذا العدد الكبير والذي يمثل       أ مواطن و  ألف 850 من   أكثرن  وحتى اآل 

  .اإلنسان ال تقيم وزناً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق "إسرائيل" أنلهو اكبر دليل على 
 مع عدد من قضاة محكمة العدل الدولية في الهاي، وذلك في            أمس قراقع خالل لقائه بهولندا      أقوالجاءت  
 إسرائيل على احترام حقوق     إجبار التي تقوم بها وزارة األسرى من اجل العمل على            الحملة الدولية  إطار

 في معتقالت ال تتوفر فيها المعايير الدوليـة الحتجـاز الـسجناء             األسرى الفلسطيني وخصوصا    اإلنسان
  . وفق المواثيق الدوليةواألسرى

 29/4/2010الحياة الجديدة، 
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 عزل أسيراً في زنازين ال19:  فارسقدورة .40
 أسيرا 19هناك " إن "السفير"ل رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس لـاق: امجد سمحان -رام اهللا 

يقبعون في زنازين العزل، الذي يعتبر من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون اإلسرائيلية 
 وضيقة لفترات طويلة من الزمن، ضد األسرى، حيث يتم احتجاز األسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة

  .  اآلخرين"ال يسمح له خاللها االلتقاء باألسرى
اخطر ما يواجهه األسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، وال يقدم "وأضاف فارس 

األسير المعزول ألية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز 
يمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، "وتابع . "ي إدارة السجون أو وزير األمن الداخلياألمن ف

 . "وكل من تعرض للعزل خرج من السجن مصابا بأمراض نفسية وعضوية خطيرة
وعدد تقرير صدر عن نادي األسير، برئاسة فارس، أسماء األسرى المعزولين، وغالبيتهم من كبار قادة 

 العسكرية والسياسية للفصائل الفلسطينية الذين تتهمهم إسرائيل بارتكاب عمليات قتل كبيرة األجنحة
محمود عيسى المعزول منذ ثماني سنوات، وحسن سالمة المعزول منذ ست سنوات، وكل "ضدها، وهم 

ار من محمد جمال النتشة وعبد اهللا البرغوثي وإبراهيم حامد وهشام الشرباتي ومعتز حجازي وصالح د
موسى، ومضى على عزلهم أربع سنوات، فيما األسيرة وفاء البس، واألسير احمد سعدات، ثابت 
مرداوي، احمد المغربي، جمال أبو الهيجا، مهاوش نعمات، عطوة العمور، أياد أبو حسنة، مهند شريم، 

 . "عاهد غلمة فقد تراوحت فترات عزلهم بين العام والثالثة أعوام
  29/4/2010السفير، 

  
   مختطفون ورهائن وليسوا بأسرىاالحتالل في سجون نالفلسطينيو : في القانون الدوليخبير .41

 للجمعية الفلسطينية االستشاري مصطفى أبو الخير، الخبير في القانون الدولي ورئيس المجلس .دأطلق 
لحقوقيين حيث تصريحاً قانونياً شكل مفاجئة لدى معظم األكاديميين القانونيين وا) راصد(لحقوق اإلنسان 

 مختطفون االحتالل في سجون نالفلسطينيو: ((قال في مقابلة بثت مباشرةً عبر قناة الرافدين الفضائية
وأضاف أبو الخير بأن القانون الدولي اإلنساني  )).ورهائن وليسوا بأسرى طبقا للقانون اإلنساني الدولي

ب التي تقاوم االحتالل لنيل الحرية فرض حماية قانونية علي حركات التحرر الوطني وأفراد الشعو
 1949واالستقالل وللحصول علي حق تقرير المصير، وقد نصت اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

 هذه الحماية، وكذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة ى عل1977البروتوكولين اإلضافيين لهم لعام 
، 14/12/1960الصادر في ) 15( الدورة/ 1514 ومجلس األمن، وعلي رأسهم قرار الجمعية العامة رقم

  .الخاص بتصفية االستعمار ومنح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة
  27/4/2010 راصد، -الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

  
  "يوم النكبة"ستة آالف كوفية تجسد حق العودة في  .42

 المساهمة في حماية 194حملة "لة بعنوان أطلقت مجموعة من الشباب الفلسطيني واللبناني حم.: ط.هـ
، عبر 1948 األمم المتحدة في العام أقرته الذي 194من خالل تجسيد قرار حق العودة "حق العودة 

 في موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر قرار وإدخالهكتابته بأكثر من ستة آالف كوفية فلسطينية، 
  . المقبل الذي يصادف ذكرى النكبةمايو/ أيار 15تمت صياغته بالكوفيات، وذلك في 

 تذكير إلى عنه خالل مؤتمر صحافي عقد في المدينة الرياضية في بيروت، أعلنويهدف النشاط، الذي 
 ديارهم التي شردوا منها إلى الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة 194العالم بالقرار الدولي 

  .ر وحمايته والحث على تفعيل تنفيذهوتعريف الجيل الجديد على هذا القرا
  29/4/2010المستقبل، 
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 عملية مواجه الحصار ليست سهلة وفي الوقت ذاته، ليست صعبة أو مستحيلة: الخضري .43

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة النائب جمال الخضري في مقابلة مع : حنان عيسى
 ثالث حوالي العالم، ولذلك جاء حامالً معاناة غزة المستمرة منذ ، إن لبنان يمثل نافذة مهمة على"السفير"

 تجاه االحتاللسنوات، آمالً أن تسهم وسائل اإلعالم اللبنانية التي لم تتوان عن فضح ممارسات 
 جانب إلىالفلسطينيين في أن تكون جزءاً من قوة ضغط عربية ودولية لرفع الحصار عن غزة، هذا 

 . "نحو طفولة آمنة... معاً" تحت عنوان "تكافل"ه جمعية مشاركته في مؤتمر نظمت
 مستحيلة إذا ما أويقول الخضري إن عملية مواجه الحصار ليست سهلة وفي الوقت ذاته، ليست صعبة و

توفرت اإلرادة القوية، ولذلك قامت اللجنة بوضع خريطة عمل لكسر الحصار تقوم أوالً على تفعيل 
بياً ودولياً، كما تعمل على حث البرلمانيين في جميع الدول العربية واألجنبية الدور الشعبي فلسطينياً، عر

 .  دور مساند وفعال، وضرورة أن يتحمل المستوى الرسمي مسؤولياتهأداءعلى 
وشدد الخضري على ضرورة تفعيل المستوى القانوني في إبراز االنتهاكات الخطيرة للحصار، وأخيراً 

 مشاريع من شأنها إقامةخالل المؤسسات األهلية الداعمة التي تساهم في تعزيز صمود سكان غزة من 
 .تخفيف المعاناة وتحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية ألهل القطاع

أما بشأن العالقة مع مصر، فيقول إن التواصل والتنسيق قائم، والمصريون ال يتأخرون في تلبية أي 
لسكان، ونفى أن يكون للجدار الذي تبنيه مصر على الحدود مع مطلب قد يساهم في التخفيف من معاناة ا

 . "ما كان يدخل لغزة مازال يدخل"غزة أي أثر على دخول السلع والمواد الغذائية والمحروقات قائالً 
 . مخيمات الالجئين في بيروت قبل مغادرته، إليصال تحية صمود من حصار الى ما يشبه الحصار

  29/4/2010السفير، 
  

  "شبكة حماية وتنمية الطفل الفلسطيني تحت االحتالل"التكافل تنهي مؤتمرها الثاني بتأسيس  ةجمعي .44
/  نيسان28 – 27 -26أنهت جمعية التكافل لرعاية الطفولة فعاليات مؤتمرها الثاني الذي عقدته في 

المؤتمر ستة وقد ناقش .  بيروت-في فندق البريستول" معا نحو طفولة آمنة" الجاري، تحت عنوان أبريل
أوراق عمل تناولت تداعيات الحصار على األوضاع الصحية ألطفال غزة، واألطفال والمخدرات مشاكل 
وحلول، والمشكالت النفس اجتماعية لألطفال األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وترسيخ الهوية 

 في المؤتمر عدد كبير من وقد شارك. العربية لدى األطفال، والمسؤولية الدولية في حماية األطفال
النخب والشخصيات التي مثلت القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي من مختلف 

  . دول العالمين العربي واإلسالمي
والتي تهدف إلى " شبكة حماية وتنمية الطفل الفلسطيني تحت االحتالل"وقد انبثق عن المؤتمر تأسيس 

المؤسسات المنضوية في إطارها لتأمين بيئة آمنة وتطوير خدمة الطفل  إيجاد رؤية مشتركة بين
الفلسطيني تحت االحتالل، والسعي لتقوية أدواتها وتعزيز أساليبها ووسائل عملها في الرصد والتوثيق 
وفضح ممارسات المحتل ورفع الدعاوى ضد المنتهكين لحقوق األطفال؛ وتحقيق أعلى درجات التنسيق 

راكة في التفكير والتخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم والتطوير، وتحمل المسؤولية، واتخاذ والتعاون والش
القرارات وإدارة األزمات، والنجاح والتوسع، ودعم برامج التنمية واإلغاثة والصمود الخاصة باألطفال 

  ..تحت االحتالل
  28/4/2010 ،بيروت
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  ر مليون دوال110 االتصاالت الفلسطينية خسائر .45
مليون دوالر، نتيجة عمل الشركات اإلسرائيلية في " 110"بلغت خسائر قطاع االتصاالت الفلسطينية نحو 

وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في . السوق الفلسطيني من الضرائب وعدم الترخيص
 جيش االحتالل هو ، إن/28/4الحكومة الفلسطينية برام اهللا مشهور أبو دقة، في مؤتمر صحفي األربعاء 
  ". االستعمار الكالسيكي"ذراع الشركات اإلسرائيلية في عملها في السوق الفلسطيني، ووصفها بـ

في السوق الفلسطيني، " بليفون، أورانج، سيلكوم، ميرس" وأوضح أن عمل الشركات اإلسرائيلية األربع 
سلو والمتعلق باالتصاالت، الذي  الذي ورد في اتفاقية أو36يتم بصورة غير نظامية، ويخالف البند 

يقضي بأن تقوم هذه الشركات بدفع الضرائب وعمل التصريحات الالزمة للسماح لها بالعمل داخل 
وأضاف إن االتفاقات االقتصادية المختصة بقطاع االتصاالت، تسمح بالتنسيق مع . السوق الفلسطيني

الدواعي األمنية، مشيراً إلى أن حصة  تتهرب من ذلك بحجة "إسرائيل"الشركات الفلسطينية، لكن 
وبين أبو دقة أن الحملة التي تنظمها %. 12شركات الخليوي اإلسرائيلي من السوق الفلسطيني تبلغ 

الوزارة، تستهدف بطاقات الدفع المسبق والشرائح، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، والتي تقوم 
  . م المسؤولين عن هذا العمل للقضاءبمصادرتها من أي محل وشركة تقوم بتسويقها، ويقد

  29/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  حكام سياسية وظالمةاأل: نصر اهللا..  لعناصر من خلية حزب اهللا المؤبد .46
محكمة أمن الدولة العليا في مصر قضت صباح اليـوم بالـسجن         أن  ،  28/4/2010 الجزيرة نت،    ذكرت

ـ         ، وبالسجن مددا راوحت بين ستة أشهر       "لية حزب اهللا  خ"المؤبد على أربعة متهمين في قضية ما يعرف ب
التي بدأت عندما أعلنت السلطات المصرية       –وحوكم في هذه القضية      . سنة في حق متهمين آخرين     15و

نيسان من العام الماضي اعتقال أعضاء في ما قالت إنها خلية تابعة لحزب اهللا على األراضي                /في أبريل 
وتوبع المتهمون   .22نيان وخمسة فلسطينيين وسوداني، الحاضرون منهم        متهما بينهم لبنا   26 -المصرية

بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب وبتهريب أشخاص وبضائع إلى               
قطاع غزة، وأكدوا في جلسات المحكمة أنهم لم يكونوا يريدون اإلساءة إلى مصر وال تهديد استقرارها،                

  .ريدون فقط دعم المقاومة الفلسطينيةبل كانوا ي
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا أعضاء الخلية، وبينهم خمسة قالت إنهم ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين               

ـ   التخابر لمصلحة منظمة أجنبية، والتخطيط لتنفيـذ عمليـات إرهابيـة علـى األراضـي               "في مصر، ب
خاصة في منطقة قناة الـسويس لرصـد حركـة الـسفن            ، وقالت إنهم اشتروا فيالت ومحال       "المصرية

  .اإلسرائيلية واألميركية
ـ  أن   ،   29/4/2010السفير،  وأضافت    السيد حسن نصر اهللا اعتبر األحكام التي        "حزب اهللا "األمين العام ل

ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكـام سياسـية               "صدرت أمس   
نحن من اليوم األول الذي     :  التلفزيونية الكويتية يبث اليوم    "الرأي"قال نصر اهللا في حديث لقناة       و. "وظالمة

أعلن فيه عن اعتقال األخوة في مصر، أكدنا ـ وقلت ذلك أنا شخصياً ـ إن هـؤالء أخـوة مقـاومون      
جين عـن   مجاهدون شرفاء، وليس كما قال رئيس المحكمة الذي كان يتلو األحكام حيث وصفهم بالخـار              

القانون والمجرمين واإلرهابيين، هؤالء من جملة شرفاء هذه األمة، وذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم كـانوا               
يمدون يد العون إلخوانهم في قطاع غزة، ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المـشروعة              

 .والتي يجب أن يحتضنها الجميع
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   جماهيري إعمار البارد تعد لتحركلجنة .47
في بيان أصدرته بعد اجتماعهـا      » اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد        «أعلنت  

أمس، أنها في صدد اإلعداد لتحرك جماهيري واسع ومركزي، من أجل مطالبة الدول المانحة، بما فيهـا                 
ة، والتسريع في إعمار المخـيم، وإنهـاء        الدول العربية، بااللتزام بتسديد ما يترتب عليها من مبالغ واجب         

 . معاناة أهله ومأساتهم التي طالت، وصوال إلى حياة طبيعية ومدنية
وأكدت اللجنة على أهمية التزام الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها الحكومة اللبنانية في تنفيذ تعهـداتها،                

ل السياسي في ذلك الشأن كي يصبح األمر        وما جاء في بيانها الوزاري لجهة إعمار المخيم، وعليها التعام         
  وطالبت الحكومة بإعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، كمدخل . واقعا ملموسا على األرض

وحيت صمود أهالي مخيم البارد وصبرهم بعد ثالث سنوات علـى  . ضروري وسياسي لحل كافة األمور 
  الكارثة 

 29/4/2010السفير، 
  

  ها على الحدود مع غزة وتعلن اسقاط شبكات تهريب االموال لحماس تحكم قبضتمصر .48
اكدت مصادر امنية مصرية ان فرق االمن المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة  : اشرف الهور-غزة

شبكات تهريب االموال لحركة حماس عبر االنفاق االرضية التي تربط مصر مع ' اسقاط'نجحت في 
تراجع عمليات تهريب البضائع للقطاع ' القدس العربي' فيه مصادر لـقطاع غزة، في الوقت الذي اكدت
   .بسبب االجراءات االمنية المصرية

المحلية عن تلك المصادر االمنية في مدينة رفح المصرية قولها ان اغالق االنفاق مع ' معا'ونقلت وكالة 
، الفتة الى ان نشاط 'طاع غزةانعكس مباشرة على تهريب االموال لق'قطاع غزة وبناء الجدار الفوالذي 

وذكرت  .'تزايد ونجح في اسقاط شبكات تهريب اموال عديدة لحماس عبر االنفاق'مباحث امن الدولة 
في تقريرها ان السلطات المصرية بدأت في اجراءات امنية لمنع وصول البضائع المهربة ' معا'وكالة 

المقام فوق قناة السويس، على بعد ' ري السالمكوب'الى قطاع غزة من خالل نقاط امنية تبدأ من منطقة 
   . كيلومترا من حدود غزة250اكثر من 

عقابا لحركة حماس على عدم توقيعها على ورقة 'وذكرت ان هذه االجراءات غير المسبوقة تأتي 
ولفتت الى ان  .'الضغوط االمريكية واالسرائيلية على مصر الغالق االنفاق'، اضافة الى 'المصالحة

على مداخل مدينة رفح المصرية، وتشييد جدار من االسالك ' بوابات الكترونية'مقبلة على بناء مصر 
الشائكة حول المدينة بالكامل واسناد مهمة حراسة السلك الشائك لعناصر من االمن المصري وعناصر 

  . الخارجمعينة من البدو بهدف منع اختراق سيارات التهريب لمدينة رفح التي سيفرض عليها حصار من
 29/4/2010القدس العربي، 

  
   العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يؤكد أن وضع القدس يستدعي وقفة حازمةاألمين .49

جدد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو أمس رفضه : مؤيد أبو صبيح
بحق " الترانسفير الثالث"سجد األقصى وللسياسات اإلسرائيلية الرامية للنيل من مدينة القدس الشريف والم

   .فلسطينيي الضفة وغزة
إن القدس الشريف جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة في " الغد"وقال في تصريحات إلى 

، مشيرا إلى أن المستوطنات التي تقام على األراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل 1967العام 
   .انون الدولي واتفاقية جنيف الرابعةخرقاً صارخاً للق

وأكد ضرورة أن ينهي الفرقاء الفلسطينيون خالفاتهم، وصوال لتوافق بينهما في مواجهة الغطرسة 
وهذا ما يدعونا إلى "وأشار إلى أن الجانب القانوني لوضع القدس واضح أشد الوضوح،  .اإلسرائيلية
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مة لمواجهة هذا التحدي اإلسرائيلي السافر، وقفةً التأكيد أن وضع القدس الحالي يستدعي وقفة حاز
استثنائية لوضع استثنائي، ال يوجد معه فرض كفاية، بـل فرض عين، واجب على كل مسلم بأن يسهم 

  ".في نصرة القدس، وإنقاذها من براثن العدوان اإلسرائيلي
  29/4/2010الغد، األردن، 

  
   وبدء مفاوضات حقيقيةاء عملية السالمتفاعل مصري أوروبي كبير إز: الخارجية المصرية .50

 أكد السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن وجهات :القاهرة
وقال ". متقاربة إلى حد كبير إزاء عملية السالم في منطقة الشرق األوسط"النظر المصرية األوروبية 

تريد مساعدة الجانب الفلسطيني والسلطة "األوروبية زكي، في تصريحات إذاعية، إن جميع األطراف 
، "الفلسطينية على موقفها الحالي وتشجيعها على المضي قدما في مفاوضات تكون لها جدية ومصداقية

كل األطراف تدرك أن الجانب "وأضاف . مشيرا إلى أن كل األطراف تدرك صعوبة الموقف
أفعال إيجابية من أجل تحسين المناخ وبالتالي تطوير العمل يراوغ وال يتقدم بنوايا طيبة وب" اإلسرائيلي"

بخصوص هذا " تفاعل مصري أوروبي كبير"، مؤكدا وجود "السياسي وفتح المجال أمام مفاوضات حقيقية
  .الشأن

  29/4/2010الخليج، 
  

  مفكر ومؤرخ مصريان يحذران من استمرار الصمت إزاء تهويد القدس .51
ان من استمرار الصمت العربي واإلسالمي إزاء الممارسات حذر مفكر ومؤرخ مصري :القاهرة

الصهيونية في القدس المحتلة والتي تستهدف تهويدها ومحو هويتها وتدمير المقدسات وفي مقدمتها 
المسجد األقصى، مطالبين بالوحدة بين دول الطوق وتنسيق المواقف فيما بينها في مواجهة العدو 

الذي " القدس نحميها معاً ونستعيدها معاً"محمد عمارة في مؤتمر . ي دوقال المفكر اإلسالم .الصهيوني
نظمته مؤسسة القدس الدولي بنقابة الصحافيين، أمس، إن الحفريات تحت األقصى تهدد وجوده، محذرا 

  .من أن أخطر ما يواجه األمة العربية هو الشعور بالهزيمة النفسية أمام صلف الكيان
قاسم عبده قاسم إن ثمة تشابها إيديولوجيا بين الحرب الصليبية والحركة . اريخ دومن جانبه، قال أستاذ الت

الصهيونية، وذلك كون االثنين أخذا بالفكرة األساسية المزعومة بأن فلسطين هي أرض الميعاد وأنها 
ر ، مشيرا إلى أن وحدة العرب والمسلمين هي السبيل الوحيد إلزاحة الكيان وتحري"شعب اهللا المختار"

  التراب الوطني في
  29/4/2010الخليج، 

  
   روسية تشترط السالم الشامل قبل طرح الملف النووي اإلسرائيلي- أميركية ورقة .52

 اميركية الـى الـدول العربيـة،        -روسية  » ورقة اقتراحات «قدمت موسكو   :  راغدة درغام  -نيويورك  
اذ انها اشترطت التوصل الـى      . ثاءلثالمس ا أول  أناقشها السفراء العرب لدى األمم المتحدة بصدمة بالغة         

 قبل تنفيذ قرار الشرق األوسط الصادر عن مـؤتمر مراجعـة            "إسرائيل"اتفاق سالم شامل بين العرب و     
عالن الشرق األوسط منطقة خالية من      إى  إل، والذي دعا    ١٩٩٥معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية العام       
  .  اسلحة الدمار الشامل فيهاالسالح النووي وإلى انشاء منطقة خالية من

 األميركية طالبت ايضاً بانضمام والتزام كل الدول العربية باتفاق          -ان الورقة الروسية    » الحياة«وعلمت  
ازالة األسلحة البيولوجية واتفاق ازالة األسلحة الكيماوية واتفاق حظر اجراء التجارب النوويـة، وبقيـة               

  .دمار الشامل في المنطقة قبل النظر في الملف النووي اإلسرائيلياالتفاقات األخرى المتعلقة بأسلحة ال
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 األميركية التي طالبت كذلك دول المنطقة بااللتزام        -على ورقة االقتراحات الروسية     » الحياة«وحصلت  
وأكدت ضرورة تعاون دول المنطقة في التغلـب علـى          . الطوعي بعدم السعي وراء تخصيب اليورانيوم     

  .لموجودة في المنطقة، في اشارة ضمنية الى ايران وسوريةالمخاوف النووية ا
وطالبت روسيا والواليات المتحدة ايضاً في ورقتهما المشتركة اخضاع المنشآت النووية الى التفتيش، اي              
انهما ربطتا تنفيذ قرار الشرق األوسط المعني بإعالن الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النوويـة                

  . مع ملف ايران النووي"سرائيلإ"ساساً أ والذي كان هدفه
 األميركية عن موافقة على عقد مؤتمر تحت اشراف الوكالة الدوليـة للطاقـة    -وعبرت الورقة الروسية    

، بحسب تعبير مصدر خبيـر فـي        »للبحث في الخطوات المطلوب اتخاذها للبدء في تنفيذ القرار        «الذرية  
  . مؤتمر مراجعة المعاهدةخلفية وتفاصيل الصيغ المتداولة في اوراق

29/4/2010الحياة،   
  

 في مجلس األمن" إسرائيل"نفي تعهد أوباما بعدم استخدام الفيتو ضد قرارات تنتقد ت أمريكا .53
نفى البيت األبيض أمس أن يكون الرئيس األميركي باراك أوباما قد تعهد بعدم             :  مينا العريبي  - واشنطن

» إضعاف الثقة « ب "إسرائيل" في مجلس األمن في حال قامت        "ائيلإسر"استخدام الفيتو ضد قرارات تنتقد      
أضعفت إسرائيل الثقـة    «أن أوباما تعهد أنه في حال       » نيويورك تايمز « صحيفة   قالتو. في عملية السالم  

  .»بين الطرفين بشكل خطير، فان الواليات المتحدة لن تقف في طريق قرار لألمم المتحدة يدين ذلك
وقـال  . وجود مثل هـذا التعهـد األميركـي       » الشرق األوسط «لبيت األبيض نفى ل   إال أن مسؤوال في ا    

سياستنا حول القضايا المتعلقة بإسرائيل في األمم المتحدة،        «: ، مضيفا »هذا التقرير غير دقيق   «: المسؤول
سنواصل التصريح بشدة من أجل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وسنواصـل             «: وأضاف. »لن تتغير 

 .»هود انتقاد إسرائيل بمفردها بشكل غير عادلمعارضة ج
وامتنع البيت األبيض عن التعليق حول مضمون رسالة أوباما إلى عباس، واكتفى المـسؤول األميركـي                

إننا طلبنا من كال الجانبين اتخاذ خطوات إلعادة بناء الثقة والمضي قـدما بالمحادثـات غيـر                 «: بالقول
اصيل تلك الطلبات ألننا نؤمن بأنه من المفروض مناقـشتها فـي            لن ندخل في تف   «: وأضاف .»المباشرة

  .»قنوات دبلوماسية خاصة
إن الـرئيس أوبامـا     » الشرق األوسـط  «من جانبه قال الناطق باسم مجلس األمن القومي مايك هامر ل          

 وردا على سؤال حول إمكانية تأثير الملـف       . حول إمكانية استئناف المفاوضات وتحقيق السالم     » متفائل«
اإليراني على عملية السالم، شدد هامر على أن اإلدارة األميركية مهتمة بالقضيتين ولكن ال تأخذ واحدة                

  .اهتماما أكثر من األخرى
29/4/2010الشرق األوسط،   

  
  بعض المسؤولين األمريكيين هاجموا تصريحات نير بركات حول االستيطان": يديعوت" .54

أمس، ان بعض المسؤولين في االدارة االميركية       " وت أحرونوت يديع"قال موقع   : رام اهللا  أحمد رمضان    
عمليات البنـاء فـي       التي أعلن فيها أن    هاجموا تصريحات رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات        

القدس سوف تستأنف على قدم وساق وقدموا احتجاجا لوزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، علـى مـا                 
  ". على مساعي االدارة للبدء في المفاوضات غير المباشرةمحاولة للتأثير"اعتبروه 

29/4/2010المستقبل،   
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  انتقادات علنية لحكومة نتنياهو وسياسته  يوجهون وميركل وبرلسكونيساركوزي .55
ان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وجه انتقـادات شـديدة          " هآرتس"ذكرت  : رام اهللا  أحمد رمضان    

ونقلت قولـه إنـه     . الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس في باريس قبل أسبوعين       لنتنياهو، خالل لقاء مع     
ووصفت مصادر سياسية اسـرائيلية     . خاب ظنه من نتنياهو، وال يعرف ما هو برنامج نتنياهو السياسي          

ن ساركوزي باشر حديثه مع بيريس بتوجيه انتقادات شديدة لنتنياهو علـى            أ، و "قاسياً جداً "اللقاء بأنه كان    
  . ر ربع ساعة من دون توقفمدا

ونقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية قولها إن ساركوزي بدا محبطاً من الجمود في العملية الـسياسية،                
ومع كل الود والتعاطف والتزامنـا      . لقد خيب املي  : "والقى بجزء كبير من المسؤولية على نتنياهو، وقال       

  ".ستطيع ان افهم الى اين يتجه وما الذي يريدهحيال اسرائيل، ال يمكننا ان نقبل بتلكؤه، وال ا
وأضافت ان التوتر في العالقات بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما حول اإلستيطان تسببت في ان زعماء                

  .اإلمتناع عن توجيه انتقادات لحكومة نتنياهو" يستصعبون ""إسرائيل"دول أوروبية داعمة ل
 ، وجهت   "إسرائيل"نية انغيال ميركل، التي تعتبر األكثر تأييداً ل       كما ذكرت المصادر ان المستشارة األلما     

  .مؤخراً انتقادات علنية لحكومة نتنياهو وسياسته تجاه الفلسطينيين
وأيضا نقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية ايطالية أن الرئيس اإليطالي سيلفيو برلـسكوني ، يواجـه                

، ولفتت إلى خطابه في القمة العربية في ليبيا         "إسرائيل"د ل صعوبات في اإلستمرار بتقديم الدعم الالمحدو     
. وإلقاء مسؤولية الجمود السياسي على نتنياهو ودعوته إياه ألى القيام بمبادرات حسنة تجاه الفلـسطينيين              

سـيفاجئه فـي    "وأضافت ان نتنياهو تحدث هاتفياً مرتين في الفترة األخيرة مع برلسكوني ووعده بإنـه               
  .، حسب المصادر اإليطالية"طيني، لكن ذلك ال يلوح في األفقالموضوع الفلس

29/4/2010المستقبل،   
  

   "سرائيلإ"وروبيون يعلنون معارضتهم لسياسات أ يهود .56
دعوة "أطلقت شخصيات يهودية ناشطة من اجل السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين           :  ا ف ب   -باريس  

  ".خطير"امر "  تلقائيا سياسة الحكومة االسرائيليةتبني يهود الشتات"معتبرة ان " الى المنطق
.  ايار في بروكسل في اجتماع للبرلمان االوروبـي        3رسميا في   " ؤ الى المنطق  "وتنطلق الحركة المسماة    

 توقيعا اغلبية اصحابها من الفرنسيين والبلجيكيين       2250وضم موقع النداء على االنترنت أمس اكثر من         
  .والسويسريين وااليطاليين

هدفنا ان نعلن مواقف يهود اوروبيين لطالما لزموا الصمت واسماع صوت يهودي            "واوضح كاتبو النص    
نرى ان وجود اسـرائيل مهـدد       "واضافوا  ". متضامن مع دولة اسرائيل وناقد لخيارات حكومتها الحالية       

يضا في االحـتالل    فبعيدا عن اساءة تقدير خطر االعداء الخارجيين ، نعلم ان هذا الخطر كامن ا             . مجددا
واالستمرار بال انقطاع في االستيطان في الضفة الغربية واالحياء العربية في القدس الشرقية ، وفي ذلك                

تبني سياسة الحكومة االسرائيلية تلقائيا خطير      "واعتبر مؤسسو جاي كال ان       ".خطأ سياسي وغلط اخالقي   
بقاءها كدولـة يهوديـة وديموقراطيـة       " اذ ان    ،" النها تذهب في عكس المصالح الحقيقية لدولة اسرائيل       

  ".مشروط بنشوء دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقابلة للحياة
29/4/2010الدستور، األردن،   

  
  "شاليت"باريس تدين شريط القسام حول  .57

تدين شريط الصور المتحركة الذي بثتـه       "أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن فرنسا        : )ب.ف.أ(
  .في غزة" جلعاد شاليت األسير لديها" اإلسرائيلي"القسام على موقعها ويسخر من وضع الجندي كتائب 
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وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خالل مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول انتقاد مسؤول كبير                
م جهـود   ندعو مجدداً إلى إطالق سراحه في أقرب فرصة وندع        "في غزة هذا الشريط     " حماس"في حركة   

  ".الوساطة األلمانية
29/4/2010الخليج،   

  
  الكندية ترفض السماح لغاالوي بدخول أراضيهاالحكومة .58

رفضت الحكومة الكندية السماح لعضو البرلمان البريطاني، جورج غاالوي بدخول كندا، وإلقـاء             :أوتاوا
ع غزة، معتبرةً إياه    محاضرات بشأن وضع األراضي الفلسطينية المحتلّة، والحصار المفروض على قطا         

  ".شخصاً غير مقبول"
لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، يعتـزم زيـارة     ) تحيا فلسطين " (فيفا بالستينا "وكان قائد حملة    

يـدعم حركـة   "الماضي، إال أن سلطات الهجرة الكندية منعته من ذلك بدعوى أنه ) مارس(كندا في آذار    
  ".منظمة إرهابية"حكومة الكندية على أنها ، التي تصنفها ال"حماس الفلسطينية

28/4/2010قدس برس،   
  

  عزله كان وراء رفضه بيع فلسطين لليهوديؤكد فيها أن لسلطان عبد الحميد الثاني لسالة ر .59
 بعد زهاء مئة عام نفضت عائلة الشيخ محمود أبو الشامات شيخ الطريقة : إبراهيم حميدي-دمشق 

 الشيخ الدمشقي إلى السلطان عبد الحميد الثاني أرسلهار عن رسالة نادرة الشاذلية في بالد الشام الغبا
 "القطعي"تشرح األسباب الفعلية لخلع السلطان عن عرش السلطنة العثمانية، قائالً إن السبب كان رفضه 

  . اليهودإلىبيع األراضي الفلسطينية 
فاجآت لجهة أسباب عزل السلطان وعلى رغم أن الكالم عن وجود هذه الوثيقة قديم، وهي ال تتضمن م

  . العثماني، فان عودة الحديث عنها أثار جدالً بين المؤرخين والخبراء في الوثائق لجهة مدى صحتها
 مع جده الكبير "عالقة روحية" إن السلطان عبد الحميد كان يرتبط بـ"الحياة"ويقول عمار أبو الشامات لـ

ة صوفية في حي القنوات في دمشق القديمة، بحسب ما سمع الشيخ أبو الشامات الذي كان يقيم في زاوي
وذكر أن أحد . 1922ووثق من الشيخين رشاد وعبد الرحيم نقالً عن جدهم الصوفي الذي توفي عام 

  . السلطان المنفيإلى الشيخ محمود الذي حمله رسالة خطية إلىحراس السلطان جاء 
 يشرح ثم... ا بالدعاء والحمد هللا رب العالمين وتقديم على نسخة عنه"الحياة"وتبدأ الوثيقة التي حصلت 

لم أتخل عن الخالفة اإلسالمية لسبب ما، سوى أنني بسبب ":  أسباب عزله، قائالً"أمانة في ذمة التاريخ"
: ويوضح. "المضايقة من رؤساء جمعية االتحاد وتهديدهم، اضطررت وأجبرت على ترك الخالفة

على تأسيس وطن قومي لليهود في األرض المقدسة، ورغم أصروا وأصروا علي بأن أصادق "
 مليون ليرة إنجليزية ذهباً، 150وأخيراً وعدوا بتقديم . إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف

إنكم لو دفعتم ملء األرض : فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاً، وأجبتهم بهذا الجواب القطعي
لقد خدمت الملة .  ليرة إنجليزية ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي مليون150ذهباً فضالً عن 

اإلسالمية والمحمدية ما يزيد عن ثالثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السالطين 
أبلغوني القطعي اتفقوا على خلعي، و" انه بعد جوابه إلى، الفتاً "والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم

هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن .  فقبلت بهذا التكليف األخير"سالنيك"أنهم سيبعدونني إلى 
ألطخ الدولة العثمانية والعالم اإلسالمي بهذا العار األبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في 

واألسلوب أسلوبه . هو خط السلطانن الخط أعمار أبو الشامات أكد و ."األراضي المقدسة فلسطين
  .ولم يكن هناك على أسفلها ختم السلطان ألنه كان معزوالً. والموقف موقفه والتوقيع توقيعه

  29/4/2010الحياة، 
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  استراتيجية تحتاج استفتاء..  الممكنةالدولة .60

  عالء الريماوي
ات الدولة الممكنة التي تـسعى      في المقابلة التي بثتها اإلذاعة العبرية مع محمود عباس كشفت عن توجه           

السلطة ومنظمة التحرير إلى تبنيها في المفاوضات المزمع بدؤها في األسابيع القليلة القادمة بعد زيـارة                
  . متوقعة لعباس إلى واشنطن على ذمة هآرتس 

ولـة ،   قليل الكالم الذي قيل فتح المجال لقراءة واسعة لتوجهات السلطة السياسية هذه األيام لمشروع الد              
  : والذي يمكن إجماله في نقاط أربع 

تصر السلطة على مساحة أرض توازي في حجمها األرض الفلسطينية التي           : كيان الدولة الجغرافي    . 1
على أن ما تريده هو كامل األراضي التي احتلـت          ) إسرائيل( من غير إلزام     1967تمثل حدود حزيران    

حتمل آللية تبادل لألراضي ، تفقدنا المساحات الشاسعة مـن           ، مما يجعلنا نقف أمام مشهد م       67في العام   
األراضي المجاورة للخط األخضر ، والتي تعتبر الخزان المائي للدولة العتيدة ، والذي يـشكل إجمـالي                 

من مياه الضفة ، مع التأكيد على أن هـذه المـساحات تـشكل األرض النموذجيـة                 % 75المخزون فيه   
  . لسلة الغذائية األساسية للمواطن الفلسطيني لمستقبل زراعي معقول يلبي ا

عبارة مميته قاتلة تجعل الرؤية التي يمكن الموافقة عليها فـي           : الالجئون والحل الممكن المتفق عليه      . 2
 سـتنهي   48ظل قناعة إسرائيلية وأمريكية وأممية من أن العودة إلى أراضيهم التي رحلوا منها في العام                

التوجه للحل الممكن يمكن قراءته من خالل تقسيمة ثالثية ما بين الدولة الموعودة             ، هذا   ) إسرائيل(دولة  
  . واللجوء المحسن والسياحة األرضية في أوروبا وأمريكا

ما يمكن أن تستوعبه الدولة في أقصى أحوالها ال يتجاوز المليون نسمة مع التأكيد على أن األثر سيكون                  
 يجب دراسة معمقة لها تتناسب وحجم األراضي التي تمتلكها الدولـة ،             كبيراً على البنية التحتية ، والتي     

من مساحة فلسطين التاريخية ،هذا الواقع سيلغي من الذهنية         % 20والتي ال تزيد في أفضل أحوالها عن        
 ماليين فلسطيني سيفقدون االرتباط بالدولة الفلسطينية ، وسيجري عليهم تحويل جيني ليعاد             6الفلسطينية  

هم بحسب البلدان التي يشك أن تعطيهم حقوق مواطنة كاملة مما سيجعلنا أمام مشهد نحـر جديـد                  تعريف
  . يفوق في ألمه وجع النكبة األولى

 ،  19المؤكد هو بقاء كافة مستوطنات القـدس الــ          : المستوطنات الكبيرة ومفهوم تبادل األراضي      . 3
ة في الخط األخطر وامتداداتها من الجنوب إلى        ومراكز األمن المحيطة بها ، وكذلك المستوطنات اللصيق       

شمال الضفة الغربية ، والتي تشكل محاور تقسيم األرض الفلسطينية في الضفة إذا أضفنا موافقة البقـاء                 
  ) . إسرائيل(لبعض مناطق الغور في يد 

ة يمكن تصوير المشهد على األرض في الضفة الغربية على أنه كانتونات مخنوقة ومحصورة ومكـشوف              
ومهددة في كل أوقاتها ، هذه الصورة ال يمكن رؤيتها من غير خارطة توضيح يصعب استيعاب منظرها                 
  .على الورق ، مع التأكيد على أن الخواص التي ستفقدها األرض الفلسطينية قد ذكرت في النقطة األولى

ية اليـوم ، وبعـد      مع قبول تبادل األراضي في الضفة سنخضع له في القدس ، القدس الشرق            : القدس  . 4
مـن أراضـي     % ) 75 - 70(الجدار أصبحنا فيها نقارب تعداد اليهود الذين يملكون بأحيائهم الكبيرة           

المدينة ، مما يجعل المتبقي للعرب حواري وقرى صغيرة معزولة بمستوطنات كبرى ليسار إلى تـسمية                
" عاصمتنا المدنية "ى المكبر وسلوان    األحياء القريبة مثل العيزرية وأبوديس وشارع رابط ينظم الحركة إل         

التي ستخضع لرقابة أممية ضمن إجراءات خاصة إلدارة األماكن المقدسة التي سنفقد فيها الجزء األسفل               
  .من المسجد األقصى
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هذه الرؤية والتي تحدثنا عن مالمحها من خالل وثيقة قدمت للرئيس أوباما ، تشير كثير من المؤشـرات                  
جعلنا نخشى من أن قراءتنا ستكون دقيقة في الحديث عن توجهات السلطة المعلنة هذه              إلى أنه سيتبناها، ت   

  .األيام
المشكلة ليست في الحدود المؤقتة أو الدائمة إذا كانت النتيجة هي انقالب سياسي على جغرافيـة ممكنـة                  

  .للدولة غير قابلة للحياة 
ق له التصديق على اتفاق السالم مـن        وفي حديث السالم وضعت جمهورها في صدارة من يح        ) إسرائيل(

خالل قوانين تلزم باالستفتاء على مستقبل الجوالن ، هذه العقلية يمكن احترامها في ظاهر األمـر ألنهـا                  
  .مساس بجهد بذله شعبها مع أنهم قطاع طرق ولصوص

لـة  اليوم بات من المهم أن يطالب الشعب الفلسطيني من منظمة التحرير عرض تصورها الواضـح للدو               
الممكنة الستفتاء شعبي على كافة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده ليختار مستقبله بنفسه ال أن يحدده                

  .آحاد في المكاتب المغلقة ومع التأكيد على االحترام 
  28/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  !! إذ تحاكم أسرى في سجون االحتاللالسلطة .61

  ياسر الزعاترة
 بيت لقيا لمدة عام ونصف في سجون األمن الوقائي التابعة للسلطة فـي رام               اعتقل أسد مفارجة من قرية    

اهللا ، ولم يفرج عنه رغم صدور قرار بذلك من المحكمة العليا بعد حوالي ستة شهور من اعتقاله ، ثـم                     
عادوا وأفرجوا عنه بعد تدهور وضعه الصحي ومكوثه في المستشفى شـهرا كـامال ، لكـن سـلطات                   

  .ه بالمرصاد ، إذ اعتقلته مباشرة بعد ذلكاالحتالل كانت ل
اليوم يتعرض أسد مفارجة وعدد من إخوانه األسرى في سجون االحتالل إلى محاكمـات فـي محـاكم                  
السلطة تمهد إلصدار أحكام غيابية بحقهم ليصار إلى اعتقالهم حال خروجهم من سجون المحتل ، وغالبا                

ني بكل بساطة العمل على توفير األموال ألسـر الـشهداء           بتهم تتعلق بما تسميه غسيل األموال الذي يع       
واألسرى ، وبالطبع حتى ال يقال إن االعتقاالت تتم على خلفية سياسـية ، ال سـيما أن قـصة العمـل                      

  ".الفلسطيني الجديد"العسكري لم تعد موجودة بعد أن تم االنتهاء منها بجهود الجنرال دايتون وإبداع 
ة من معنى تلك التي نتابع فصولها في الضفة الغربية بحـق عناصـر حركـة                مأساة بكل ما تحمله الكلم    

حماس ، وبدرجة ثانية بحق بعض عناصر حركة الجهاد اإلسالمي ، فهنا لم يعد للقيم وال للوطنيـة وال                   
للمروءة أي مكان ، إذ ال يمكث األسير المحرر من سجون االحتالل بضعة أيام ، وأحيانا بضع سـاعات                 

ألجهزة األمنية بيته أو تستدعيه للحضور إلى مقراتها ليصار إلى اعتقالـه ، بينمـا يحـدث                 حتى تداهم ا  
العكس بشكل دائم ، إذ يخرج الرجل من سجون السلطة ليجد قوات االحتالل في انتظاره ، وكل ذلك في                   

  .سياق من تبادل المعلومات بين الطرفين
أكان في الضفة أم في قطاع غزة ، لكن واقع الحـال            ال حاجة للتأكيد على أننا ندين أي اعتقال سياسي ،           

يقول إن الوضع في القطاع مختلف إلى حد كبير ، حيث يتحرك أنصار فتح بشكل شبه عادي ، بل يحمل                    
  .بعضهم السالح أيضا

وفيما تراجعت عمليات التعذيب في سجون السلطة بسبب االنتقادات التي وجهت من قبل أوساط دوليـة                
 الظاهرة عادت للتفشي من جديد بحسب ما ذهبت عائالت عدد من المعتقلين بعـد لقـاء                 ومحلية ، إال أن   

أبنائها في السجون ، وال تسأل بعد ذلك عن استدعاء النساء وكبار السجن السـتجوابهم بـشأن أبنـائهم                   
المعتقلين ، فضال عن عمليات اإلقصاء الوظيفي لمن ينتمون لحركة حمـاس ، ال سـيما فـي وزارات                   

  .ية وسواها ، بما في ذلك النساءالترب
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والخالصة أننا إزاء حرب بالغة الشراسة تشنها أجهزة السلطة على حركة حماس ، وهي حرب تتجـاوز                 
استهداف الحركة إلى بث اإلحباط بين صفوف الناس ، فضال عن تركيع سائر األصوات التي يمكـن أن                  

ي يقوم على تغيير منظومة العمل الوطني برمتـه ،      تفكر في مقاومة ، بل حتى انتقاد المسار القائم ، والذ          
بما في ذلك تغيير حركة فتح ذاتها التي تعمل الحكومة عبر أموال المانحين إلى شرائها بالكامل وتحويلها                 
إلى مجموعة من المنتفعين الذي يعطون الوالء لمن يقدم لهم المال والرواتب واالمتيازات ، ولذلك لم يعد                 

ن لسالم فياض من النفوذ في حركة فتح ما يوازي نفوذ الرئيس نفسه ، مع العلـم أن                  من العسير القول إ   
ذلك يتم بعلم هذا األخير ، وربما إرادته تبعا للتفاهم القائم بينهما على البرنامج الداخلي والمسار السياسي                 

  .في آن
الوضع الجديد ، وهو    ما يجري هو جزء ال يتجزأ من عملية إعادة تشكيل المجتمع في الضفة على مقاس                

وضع ال مكان فيه للنضال وال للجهاد والفصائل الجهادية ، فالمرحلة ال تمت إلى الماضي بصلة ، إذ أنها                   
  .مرحلة بناء وتنمية ، وكل من يفكر في استعادة الوضع القديم ، سيواجه بالقمع من دون رحمة

سة ، وإلى متى سيصبر شعبنا علـى هـذه         ال نعرف على وجه اليقين إلى متى ستستمر هذه المعادلة البائ          
اللعبة التي تدير الظهر لتاريخه وتضحياته ، بينما تمارس أبشع أنواع التنكيـل بخيـرة رمـوزه وأروع                  
رجاله ، لكننا نؤمن في المقابل أنها مرحلة عابرة ال بد أن تنتهي ، سواء تم ذلك بعد شهور أو سنوات ،                      

  .واأليام بيننا
  29/4/2010الدستور، األردن، 

  
  !أي حوار مع المتطرفين اإلسرائيليين؟ .62

 فايز رشيد.د
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الدورة الثالثة للمجلس الثوري لحركـة فـتح، إلـى                  

. اإلسرائيلي، وهذا يحوي بـالطبع المتطـرفين اإلسـرائيليين        ) الشعب(إجراء حوار شعبي فلسطيني مع      
تنظيم مؤتمر خاص في أريحا في غضون       , بر نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية    وتعتزم السلطة وفقاً لخ   

وحسب مصدر مقرب من أبـو  . شهرين، بمشاركة كل المحافل اإلسرائيلية التي توافق على المشاركة فيه   
إلـى جانـب    , ستسعى السلطة إلى رؤية أكبر قدر ممكن من السياسيين والزعماء في إسـرائيل              , مازن

كما سيدعى أيضاً ممثلون أمريكيون وأوروبيون إلعطاء المـؤتمر مظلـة           . يين وعرب مسؤولين فلسطين 
  . دولية
فإن الحوار كأسلوب هو مسألة حضارية موضوعية مطلوبة، ولكن هذا المبدأ ال يعتمد فقط علـى                , بداية

  . ومفيداًلهما نفس الرغبة فيه، وبذلك يكون إيجابياً, طرف واحد، وإنما يتوجب أن يكون مقترناً بطرفين
هو توفر قواسم مشتركة ولو بحدودها الدنيا، من أجـل          , من زاوية ثانية، فإن أحد أهم اشتراطات الحوار       

  . ويعطي ُأكُلُه, وفي هذه الحالة يكون للحوار معنى, أن يتم البناء عليها
 وذاتهـا   ثالثاً، فإن بعض األطراف المعبرة عن مظاهر نازية وفاشية وعنصرية استعالئية، ترى نفـسها             

وبأساطير تتمركز في   , عقيدية واضحة , فوق البشر، وتخاطبهم باعتبارهم عبيداً لها، تتعامل معهم بدونية        
بعيـداً عـن    , تالفيف أدمغتها ومتصورةً أنها تحمل اآلراء الصحيحة، والتي على اآلخرين االلتزام بهـا            

  . هذا الحواروالذي يتوجب أن يشكل شرطاً رابعاً لقيام مثل , الحوار المتكافئ 
وفاشية موسوليني وعنصرية النظام العنصري في      , لم تتعامل دول العالم وشعوبه مع نازية هتلر ونظامه        

بـل  , جنوب أفريقيا ورئيسه إيان سميث، بلغة الحوار وااللتقاء وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين              
ا ظواهر طارئة فـي التـاريخ       وخاضت حروباً شرسة ضدها، باعتباره    , لفظت هذه األنظمة وحاصرتها   

البشري، تحمل كل الضرر لإلنسانية، التي تتعايش أطرافها ضمن قوانين وأسس تقـوم علـى التكـافؤ                 
حتى وإن وقعت حروب بين طـرفين       . واالحترام والتعاون وحل الخالفات بالطرق الحضارية فيما بينها       
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والعودة بـالطرفين   , ل احتواء هذه الحروب   يقوم المجتمع اإلنساني بكل ما يلزم من أج       , في هذه اإلنسانية  
  .إلى لغة الحوار

حتـى وإن كانـت     , يأخذان نفس شكل الظواهر الطارئة الـسابقة      , الصهيونية وتمثيلها السياسي إسرائيل   
إسرائيل قد استمرت وأصبحت دولة معترفا بها في األمم المتحدة، وتخاض معها حوارات وتعقـد معهـا             

ففي إسرائيل هناك الكثير من ألوان الطيف       . من حقائق مشابهة لتلك التي ذكرنا      اتفاقيات، فإن ذلك لن يغير    
واألساطير ما فوق العادة،    , السياسي اإلسرائيلي، التي تربت على الفكر الصهيوني وعلى العقائد التوراتية         

  .بكافة أشكالهما, والعقالنية والموضوعية, والتي تقع خارج إطار التاريخ والزمن 
  صار إلى حوار فلسطيني مع األطراف اإلسرائيلية التي تؤيـد بعـضاً مـن حقـوق الـشعب                  نفهم أن ي
والتي تعترف بالشعب الفلسطيني شعباً مثـل       , أو التي تنتقد بعض جوانب الحركة الصهيونية      , الفلسطيني

إسرائيل بيتنـا، حركـة     : كل شعوب األرض، ولكن ال نفهم أي معنى للحوار مع أحزاب إسرائيلية مثل            
س، أحودات هاتوراة وغيرها من األحزاب اليمينية الفاشية، التي تنكر وجود الشعب الفلـسطيني مـن                شا

األساس، والتي ترى فيه وباقي الشعوب العربية أغياراً باعتبارهم همجيين ال يستحقون سوى القتـل، وال             
، وألنهـم  )لعربي الميتالعربي الجيد هو ا(يستحقون سوى القيام بقتلهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، ألن        

أي حقوق في أرض إسـرائيل، أرض الميعـاد،         (وليس لهم   ) ملعونون(وهم  ) ليسوا أكثر من صراصير   (
وعلـى ذلـك    ). التي وهبها اهللا للشعب اليهودي، باعتبارها أرضاً بال شعب، تؤول إلى شعبٍ بال أرض             

يل زيادة انتـشار هـؤالء أفقيـاً        قس، فما كتبناه هو غيض من فيض من معتقداتهم التي يؤمنون بها، ودل            
بـل  , وعمودياً في الشارع اإلسرائيلي، هو تحقيق نجاحات لهم متزايدة بين كل انتخابات كنيست وأخرى             

والدليل على ذلـك هـو االئـتالف اإلسـرائيلي          , أصبحوا بيضة القبان لقيم ائتالفات إسرائيل الحكومية      
  !.الحكومي الحالي، بزعامة نتنياهو

فهـي  ! فلك أن تتـصورها   , الصهيوني- وآراء هذه األحزاب في إنهاء الصراع العربي       أما وجهات نظر  
فكيف التصور بإمكانية قيام حوار مـع       ... تنطلق من عقائد توراتية تنفي الوجود الفلسطيني من األساس        

  .مثل هذه األطراف؟
سالم مع الفلسطينيين   من اإلسرائيليين تريد ال   % 84أورد الرئيس الفلسطيني في خطابه المذكور أن نسبة         

ال نعرف من أين استقى الرئيس محمود عباس هذه النسبة؟ والرد عليه يتمثل فـي               !. وإقامة دولة مستقلة  
  : نقطتين
األمر الذي يتنافى مـع هـذه       , أن الزيادة الملموسة ألحزاب اليمين الفاشي اإلسرائيلي في اطراد        : األولى
  .النسبة
م اإلسرائيلي التي أجرتها معاهد وبحوث متخصصة وصحف وأجهـزة          أن استطالعات الرأي العا   : الثانية

% 30لم تورد مطلقاً هذه النسبة، بل العكس من ذلك فإن ما ال يزيد على نـسبة                 , إعالم إسرائيلية واسعة  
بقاء القدس عاصمة موحدة    : من اإلسرائيليين تؤيد إقامة سالم مع الفلسطينيين والعرب، ولكن على قواعد          

، إضافة إلى آخر الالءات اإلسـرائيلية       67وعدم االنسحاب من كل مناطق      ,  عودة لالجئين  ال, إلسرائيل  
  . المعروفة

, في الصراع مع إسرائيل   , إن تحديد خيارات الفلسطينيين والعرب بنهج المفاوضات فقط       : في الختام نقول  
اسـتنتاجات خاطئـة    , هو مظهر خاطئ وينافي طبيعة الصراع، والمظاهر الخاطئة ال يمكنها إنتاج سوى           

  .اإلسرائيلي بكل أطيافه) الشعب(تماماً مثلما دعوة الرئيس عباس إلى إجراء حوار مع , وغير موضوعية
 29/4/2010الشرق، قطر، 
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   استوعب العرب رسالة الجيش اإلسرائيلي؟هل .63
  وحيد عبد المجيد. د

 فعل عربية روتينية تبدو كما لو انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متجددة ومتنوعة ومبتكر بعضها، وردود
فعلى مدى عقود من الزمن غيرت فيها إسرائيل حقائق على األرض، لم يتمكن العرب من . أنها مبرمجة

  .تغيير االتجاه السائد في ردود فعلهم التي تدور عادة حول الرفض واإلدانة والشجب واالستنكار
إلى الضفة " المتسللين"سرائيلي األخير بشأن إبعاد ورغم أن ردود الفعل العربية على األمر العسكري اإل

فهي ال تقتصر هذه . الغربية، ال تخرج عن هذه القاعدة العامة، فإنها تنطوي على جديد جدير بالتأمل
المرة على الشجب الروتيني معدوم األثر، وإنما تشي بعدم إدراك مغزى الموقف اإلسرائيلي المشجوب 

فقد وصل التعامل الروتيني مع االنتهاكات .  جوهرية المتضمنة فيهوعدم التقاط الرسالة األكثر
اإلسرائيلية إلى حد أن إعادة إنتاج ردود الفعل اللفظية صارت بديال عن التفكير في فحوى هذه 

فقد انطلق الشجب . االنتهاكات، وليس فقط عن التحرك الجدي لمواجهتها في إطار تصور أو خطة
سكري اإلسرائيلي بشأن اإلبعاد يهدف إلى تهجير عشرات اآلالف من واإلدانة من أن األمر الع

وذهب بعض البيانات . الفلسطينيين وترحيلهم بصورة جماعية وتفريغ الضفة الغربية من سكانها
أي النقل الجماعي " الترانسفير"والتصريحات والمواقف العربية إلى مدى أبعد عبر اعتباره نوعاً من 

  .الخارجللسكان من وطنهم إلى 
من مبالغة أو تهويل، ألن األمر العسكري اإلسرائيلي يهدد " الترانسفير"وبغض النظر عما في خطاب 

بنقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة باألساس وليس إلى الخارج، فقد أدى االستغراق في 
فال شك أن إبعاد .  هذه النتائجنتائجه المتوقعة إلى إغفال مغزاه الذي ينطوي على انتهاك أكثر خطراً من

فلسطينيين استقروا في الضفة، حيث تتيسر سبل العيش مقارنة بالوضع البائس في القطاع، هو عقاب 
  .جماعي يحظره القانون الدولي

لكن هذا اإلبعاد ليس هو الهدف األول أو األكثر أهمية لألمر العسكري اإلسرائيلي، الذي يستحيل عملياً 
فالهدف الرئيسي هو إعالن نهاية حقبة سالم أوسلو والبدء بإعادة . حدة أو في فترة قصيرةتنفيذه دفعة وا

وهذه هي الرسالة التي بعثت بها قيادة الجيش . 1993األوضاع رسمياً إلى ما كانت عليه قبل عام 
هو نقض فاألساس الذي يقوم عليه هذا األمر . اإلسرائيلي، عبر هذا األمر العسكري، ولم يدركها العرب

. اعتراف إسرائيل بأن الضفة الغربية وقطاع غزة تشكالن وحدة سياسية، وبالتالي ديموغرافية، واحدة
كما " حل الدولتين"وهو أيضا األساس الذي يقوم عليه ". أوسلو"وكان هذا االعتراف هو أحد أهم مقومات 

مة كامب ديفيد الثانية في يوليو تتبناه الواليات المتحدة فعليا منذ أن رعى الرئيس األسبق كلينتون ق
، ورسميا منذ أن أعلنه بوش االبن كمبدأ لسياسة إدارته تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في 2000
  .2002يونيو 

هو مبدأ إدارة أوباما، وهدف التحرك السلمي الذي بدأته العام الماضي واصطدم " حل الدولتين"ومازال 
  .مرار االستيطانبإصرار حكومة نتنياهو على است

وهذا المبدأ، إلى جانب الوجود المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية بغض النظر عن فاعليته، هو الباقي من 
فإذا قررت قيادة الجيش . وهو أيضاً الذي يبقي أمال شاحباً في حل سلمي للصراع. أوسلو التي انهارت

رية المنفردة، بعد أن التزمت لسنوات بالتنسيق اإلسرائيلي اإلجهاز عليه وأعادت العمل باألوامر العسك
األمني مع السلطة الفلسطينية، فهذا انتهاك نوعي يفوق أثره وخطره إبعاد ما بين أربعين وخمسين ألف 

وهذا بافتراض أنها قادرة على الوصول إليهم جميعهم علما بأن البيان المصاحب إلعالن األمر . شخص
 أنه لن تكون هناك مالحقات منظمة للمشمولين به، األمر الذي يعني أوضح" المتسللين"العسكري بشأن 

وهذا ما يحدث فعليا، قبل إصدار ذلك األمر، عند ضبط أشخاص ينطبق . أن تطبيقه سيخضع للظروف
ووفقاً لإلحصاءات الرسمية . على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية" التسلل"عليهم مفهوم 
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 استناداً إلى أمر عسكري مشابه 2008 في عام 48 و2009 شخصاً في عام 32 تم إبعاد اإلسرائيلية،
لكنها كانت تفعل ذلك في صمت ضمن انتهاكات شتى . 1969صادر عن قائد المنطقة الوسطى في عام 

  .ويختلف ذلك تماماً عن إصدار أمر عسكري جديد أو تجديد العمل رسمياً بأمر سابق. اللتزاماتها
لك أنها ليست بحاجة إلى مثل هذا األمر الجديد، إال إذا كان لها هدف آخر أكبر من إبعاد ويعني ذ

  .فلسطينيين سيظلون على آية حال في داخل الوطن
ويمكن تحديد هذا الهدف عبر تأمل المشهد الراهن بعد أن بلغت الجهود السلمية طريقاً مسدودة، وبدأ قادة 

 الذي ترتب على وقف المقاومة بأشكالها كافة، وليس فقط الكفاح يدركون فداحة الخطأ" فتح"في حركة 
فثمة اتجاه محمود يتبلور اآلن . المسلح، ووضع األوراق جميعها في سلة عملية تفاوضية باءت بالخسران

في الضفة الغربية باتجاه المقاومة الشعبية المدنية غير المسلحة، استلهاماً لتجارب قرى صغيرة محاذية 
لعازل مثل بلعين ونعلين اللتين اشتهرتا بنجاحهما في إزعاج سلطة االحتالل عبر النضال للجدار ا
  .السلمي

وكانت وسائل إعالم إسرائيلية قد كشفت قلقاً شديدا يعتري قيادة الجيش من احتمال تعميم المقاومة الشعبية 
تها وجهدها سعيا إلى أولهما أنه سيفرض عليها توجيه قسم معتبر من طاق: في أنحاء الضفة لسببين

محاصرة هذه المقاومة التي يمكن أن تغير المشهد الراهن على ساحة الصراع، في الوقت الذي يزداد 
أما السبب الثاني فهو أن الكلفة السياسية لقمع مقاومة شعبية مدنية ذات طابع . حديث الحرب اإلقليمية

 الذي تدهورت صورة إسرائيل على سلمي تفوق بكثير أثمان ضرب المقاومة المسلحة، في الوقت
  .المستوى الدولي بشكل ال سابق له بسبب جرائم الحرب التي فاض بها عدوانها األخير على قطاع غزة

لذلك فالمغزى األكثر أهمية، وخطرا، لألمر العسكري اإلسرائيلي هو إعالن أن شيئاً لن يمنع قيادة 
 ذلك االلتزامات التعاقدية والجهود السلمية التي الجيش من مواجهة أي تحرك فلسطيني مقاوم، بما في

وهذه هي رسالة الجيش اإلسرائيلي التي ينبغي على العرب تحذير المجتمع . يمكن اإلجهاز عليها بقرار
  .الدولي من عواقبها

ومازال ممكنا التحرك في هذا االتجاه لتنبيه األميركيين واألوروبيين إلى أن إسرائيل تعد العدة لإلجهاز 
 وتكريس 1993على ما بقي من أساس هش للجهود السلمية وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاق 

احتالل الضفة وإحكام الحصار على القطاع وتدمير البناء المؤسسي واالقتصادي الذي أقامته السلطة 
: ن إدارته هيفلتكن رسالة العرب، إذن، إلى أوباما وأركا. بصعوبة شديدة في السنوات الثالث األخيرة

إذا كنتم مؤمنين حقاً بأن فشل الجهود السلمية اليوم يهدد أمن بالدكم القومي وسالمة قواتكم في المنطقة، 
  !فكيف تكون الحال إذا استحال استئناف هذه الجهود غدا وبعد غد؟

 29/4/2010االتحاد، االمارات، 
  

   فلسطين إلى الذاكرة الدوليةإعادة .64
 جيمس زغبي

فهو ينتظر إما استجابة رئيس الوزراء . العربي ليقف على حافة االنتظار الطويل ثانيةًًعاد العالم 
اإلسرائيلي للمطالب األميركية عقب التوتر الذي ساد بين تل أبيب وواشنطن بسبب اإلعالن عن بناء 

.  لمطالبهوحدات استيطانية جديدة في القدس، أو ينتظر رد فعل البيت األبيض إزاء عدم استجابة إسرائيل
وفي كلتا الحالتين ففي االنتظار السلبي الطويل مضيعة لوقت ثمين ولفرصة عظيمة كان يمكن للعالم 

 . العربي أن يغتنمها للمضي في طريقه السياسي إلى األمام
ال شك في أن إدارة أوباما استشاطت غضباً من إعالن إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في 

وقد كان رد الفعل األميركي مباشرا وقويا وظل على عنفوانه أليام عدة أعقبت . لمحتلةمدينة القدس ا
وفي الوقت نفسه أظهرت استطالعات الرأي العام األميركي التي أجريناها ميل . اإلعالن اإلسرائيلي
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كية غير أن نتنياهو استجاب لتلك الغضبة األمير. شارع الواليات المتحدة لصالح موقف البيت األبيض
تحدياً » أيباك«فقد كان ظهوره أمام المؤتمر السنوي لـ. باستقطابه دعم قاعدة تأييده الرئيسية في واشنطن

وبينما ظل أوباما ثابتاً على موقفه الرافض لذلك اإلعالن االستيطاني اإلسرائيلي، . مباشراً للرئيس أوباما
طها في تنظيم حمالت الرسائل االحتجاجية واصل نتنياهو تعبئة قاعدته المؤيدة، وهي قاعدة عرفت بنشا

الموجهة إلى الكونغرس، ونشر صفحات إعالنية كاملة في الصحف األميركية، النتقاد أوباما على ما 
 . وصف بأنه مناهضة منه إلسرائيل

وطوال هذا الوقت، لم يكلف قائد فلسطيني واحد نفسه مشقة الوصول إلى الواليات المتحدة للتعبير عن 
صحيح أن فلسطين نفسها شهدت سلسلة . عبه من سياسات التوسع االستيطاني اإلسرائيلي هذهموقف ش

. من التظاهرات الشعبية، لكنها لم تفعل شيئاً ولم تقدم جديداً، ولم تترك أدنى أثر يذكر هنا في واشنطن
 وهكذا فقد .كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً دون أن تخلف وراءها أي أثر يذكر هي األخرى

كان طبيعياً أن يتساءل كثير من األميركيين عن طبيعة هذا الصراع الذي يجري بين إسرائيل وواشنطن، 
 دون أن يكون للعرب أدنى حضور أو تأثير عليه؟ 

هذا، وتشير استطالعات الرأي العام التي أجريناها إلى تأييد نسبة كبيرة من األميركيين لتبني سياسات 
كما تؤيد أغلبية مقدرة حل الدولتين، إلى جانب االعتقاد بضرورة إيجاد موقف . لنزاعمتوازنة بشأن ا

وبينما تشير األغلبية إلى تأييدها لموقف الرئيس . حازم إزاء استمرار السياسات االستيطانية التوسعية
زاء سياسات األميركي، فإن هذه األغلبية نفسها تجهل ما يكون عليه موقف الفلسطينيين والعرب أنفسهم إ

وهذا ما يترك قطاعاً كبيراً من الرأي العام األميركي عرضة لوجهة النظر األحادية . التوسع االستيطاني
اإلسرائيلية، التي تنفي أن تكون السياسات التوسعية المتبعة من قبل تل أبيب، سياسات استيطانية 

ديدة بأنها مجرد ملحقات أو وحدات باألساس، وتميل بدالً من ذلك إلى وصف الوحدات االستيطانية الج
ولما كانت مثل هذه الحجج المضللة تطرح لقطاع واسع من الرأي العام األميركي، فهي . سكنية مجاورة

 . تلعب دورها في تحييد وإرباك الكثيرين، وسط غياب الدور والتأثير العربيين
ة لنائب الرئيس األميركي بايدن، إلى وسرعان ما تطور ما كان قد بدا في أول األمر كأنه إساءة إسرائيلي

أزمة في العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية، لتنتهي إلى إعادة تأكيد واشنطن صلتها األزلية القوية مع 
التمسك : إسرائيل، في ذات الوقت الذي تتمسك فيه اإلدارة بحزمة من األهداف التي يصعب التوفيق بينها

سرائيلي الفلسطيني، اإلصرار على أن تكف إسرائيل عن سلوكياتها بالحل السلمي التفاوضي للنزاع اإل
وسياساتها االستفزازية، متبوعاً بتوقف الفلسطينيين عن دفعها نحو تلك السلوكيات عادة، وأخيراً دعوة 

وأقصد بالتناقض هنا أنه ليس لحكومة نتنياهو أدنى رغبة . جميع أطراف النزاع إلى طاوالت التفاوض
بناء مزيد من الوحدات االستيطانية التوسعية، أو تغيير أي من سلوكياتها األخرى إزاء في وضع حد ل

كما أقصد أنه ليس بوسع القيادة الفلسطينية الدخول في التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي في . الفلسطينيين
 . ظل السياسات والسلوكيات التي تتبناها تل أبيب

ل السياسات خالل فترة األسابيع الستة الماضية، كان قد تمحور ويالحظ أن موضوع النقاش الذي دار حو
حول قيمة وطبيعة العالقات األميركية اإلسرائيلية، وما إذا كان أوباما سوف يسعى إلى تغيير النظام 

وفي كل هذه المحاور لم يرد أدنى ذكر للعرب وال للفلسطينيين، رغم كونهم . الحاكم في تل أبيب
  . سي افتراضاًموضوع الحوار الرئي

والواجب الذي يتعين القيام به اآلن، هو أن تنخرط القيادات العربية والفلسطينية خاصة، في حوار مباشر 
مع الرأي العام األميركي، سواء بهدف الدفاع عن وجهة نظرهم ورؤيتهم للسياسات التوسعية االستيطانية 

وفي ما يبدو فإن هذه اللحظة، ال تزال تمثل . اعاإلسرائيلية، أو في ما يتعلق بتصورهم للحل السلمي للنز
وكما نرى . محك اختبار وصراع إرادات سياسية بين ما تقوله واشنطن، وما تريده إسرائيل على األرض
وال بد من . فإن الطرف الرئيسي الغائب في هذا الصراع هو العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1774:         العدد       29/4/2010الخميس  :التاريخ

يزية السلبية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكذلك حقوقهم الثابتة صياغة جميع المظالم والسياسات التمي
وهذا ما يتطلب بروز شخصيات عربية . في شكل رؤية حقوقية واضحة... ومنها إعالن دولتهم المستقلة

فلسطينية قادرة على رواية هذه القصص، بما يساعد على إحياء القضية الفلسطينية في ذاكرة المجتمع 
 . لي على حد سواءاألميركي والدو
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