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   السلطة الفلسطينيةمجمدة إلى مليون دوالر 147نتون تأمر بتحويل كلي .1
كسرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون القيد التشريعي من :  جويس كرم-واشنطن 

رس المفروض على المساعدات للفلسطينيين، وأصدرت قراراً تنفيذياً يتخطى اللجنة النيابية جالكون
 السلطة الفلسطينية ومنظمات غير حكومية في الضفة الغربية إلىعدات الجمهورية ويحول رزمة مسا

 إلى أن الوزارة وجهت رسالة رسمية ، على لسان مسؤول فيها،وأكدت الخارجية األميركية .وقطاع غزة
قرار كلينتون المضي قدماً بتحويل المساعدات االقتصادية للعام " تبلغهم بـءالثالثارس جأعضاء الكون

 مليون دوالر كانت مجمدة في الكونجرس بقرار من رئيسة لجنة 147 وقيمتها " الفلسطيني للشعب2011
وبالتالي استخدمت كلينتون تفويضها التنفيذي . العالقات الخارجية النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن

 اإلسرائيليلوبي  وال"إسرائيل"لكسر قرار الكونجرس واختارت المواجهة مع اللجنة وزعيمتها القريبة من 
تمثل دعماً محورياً للشعب الفلسطيني "وبررت كلينتون القرار كون المساعدة  .في الواليات المتحدة

واعتبرت . " محاربة التطرف داخل مجتمعها وبناء مستقبل أكثر استقراراًإلىوالقيادات التي تسعى 
 التقدم الذي تم إحرازه في السنوات وتحجيم...  هكذا برامجإغالقمن دون التمويل قد يتم "الرسالة أن 

األخيرة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتحسين االستقرار واألمن والفرص االقتصادية والتي تساعد 
  ." والفلسطينيين على حد سواءاإلسرائيليين
 نإ":  امتعاض ليتينن من الخطوة وتحدي كلينتون لسلطاتها، وقالت للموقع"ناشونال جورنال"ونقل موقع 

 باليين دوالر للفلسطينيين في السنوات الخمس الماضية، وماذا جنينا 3الواليات المتحدة أعطت ما قيمته 
أين هي المحاسبة لصرف أموال دافع الضريبة .  المزيدإرسال اإلدارةاليوم قررت ": وأضافت. "منها؟

  ."األميركي؟
  13/4/2012الحياة، لندن، 

  
  جدول زمني لتطبيق قراراتها وضع  ب"يةالرباع"الرئاسة الفلسطينية تطالب  .2

السلطة الفلسطينية سارعت الى إعالن ترحيبها ، أن رام اهللا، من 13/4/2012الخليج، الـشارقة،    ذكرت  
لتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجـراءات فاعلـة لوقـف عنـف           ” إسرائيل”بدعوة اللجنة الرباعية الدولية ل    

بـالوقف الـشامل    ” إسـرائيل “ بالمتابعة الفاعلة إللـزام      وتحريض المستوطنين، وطالبت اللجنة الرباعية    
  .لالستيطان

 وأكد رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض، أمس، ترحيب السلطة الفلـسطينية بمـا               
باعتبارها حيوية لمستقبل دولة فلسطين، وبدعوتـه إلـى         ) ج(تضمنه بيان اللجنة حول المناطق المسماة       

وشـدد علـى أهميـة تنفيـذ        . قيام بمسؤولياتها في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة      تمكين السلطة من ال   
 . مليـار دوالر   1.1االلتزامات المالية المطلوبة لسد العجز في موازنة السلطة لهذا العام والبالغة نحـو              

ـ                ي وطالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، اللجنة الرباعية بوضع آليات لتنفيذ ما جاء ف
 .بيانها

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية    ، عن محمد يونس من رام اهللا، أن           13/4/2012،  الحياة، لندن وأضافت  
وضع آليات وجدول زمني لتطبيـق قراراتهـا        " إال انه طالبها بـ      "الرباعية" ببيان   ، رحب نبيل أبو ردينة  

  ."بحق الجهة التي ال تنفذهاوبياناتها الراهنة والسابقة، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ إجراءات 
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القيـادة  "وأضـاف أن    . "هذه هي الطريق الوحيدة إلعادة المصداقية لعملية الـسالم        " إن   "الحياة"وقال لـ   
الفلسطينية التزمت بكل ما جاء في بيانات الرباعية السابقة، بينما رفض الجانب اإلسرائيلي هذه البيانات،               

  ."يطانوواصل تعنته وإصراره على مواصلة االست
وتابع أبو ردينة أنه إذا أرادت إسرائيل العودة إلى المفاوضات عليها االعتراف بحل الـدولتين، وحـدود                 

  . ووقف التوسع االستيطاني في الضفة بما فيها القدس المحتلة1967عام 
  
 

  إذا أراد نتنياهو أن يلتقي عباس فعليه أن يوقف االستيطان أوالً: نمر حماد .3
رد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد على بيان مكتب نتانيـاهو،            : ونس محمد ي  –رام اهللا   

إذا أراد نتانياهو أن يلتقي عباس فعليه أن يوقف االستيطان أوالً،           "بتكرار الشرط الفلسطيني القاضي بأنه      
 أنه  " برس فرانس"وأوضح حماد في حديث مع وكالة        ."ألنه ال يمكن أن يتحقق السالم في ظل االستيطان        

  ."إذا قرر نتانياهو التراجع عن مواقفه بمواصلة االستيطان سيكون ذلك جيداً للسالم وللمنطقة بأسرها"
إن رسالة عباس لن تكون مجرد خطاب، إنما يريـد          " عن مصدر فلسطيني قوله      "هآرتس"ونقلت صحيفة   

واقف الفلسطينية بشأن اتفـاق     من خاللها نقل رسالة إلى الجمهور في إسرائيل وأرجاء العالم، لعرض الم           
  ."سالم مع إسرائيل

  13/4/2012، الحياة، لندن
  

  بصورة تطورات القضية الفلسطينيةعباس يزور اليابان ويضع قيادتها  .4
،  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     استقبل: عبد الرؤوف ارناؤوط  " األيام"من موفد   ) اليابان(سنداي  

رئيس الوزراء الياباني السابق ورئـيس جمعيـة الـصداقة اليابانيـة            ، أمس،   ]الذي يزورها  [في طوكيو 
كمـا  . الفلسطينية من الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم يوكيو هاتوياما، وعضو الحزب موتوهيرو اونو           

ووضـع الـرئيس    . استقبل ناتاسوياما غوتشي من حزب نيوكوميتو، وهو ثالث أكبر األحزاب اليابانيـة           
كما استقبل الرئيس، مبعوث عملية السالم ايمورا فـي         . طورات القضية الفلسطينية  ضيوفه بصورة آخر ت   

  . مستهل زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو التي وصلها، صباح أمس
 الى  تضامناً مع سكان المنطقة التي تعرضت العام الماضي       و ،وفي لقاء مع أطفال  مدرسة مدينة ناتوري       

 وزرع شجرة زيتون في إحدى ساحات       ،س عباس التمر على الطالب    وزع الرئي  زلزاول أعقبه تسونامي،  
نحن كشعب فلسطيني نقدر عالياً الدعم األخوي الذي يقدم من الشعب الياباني إلـى  : "مدينة ناتوري، وقال  

الشعب الفلسطيني، ونحن نعرف أن ما يتعهد به الشعب الياباني لدعم فلسطين يأتي في وقته المحدد لـه                  
  ". ا يدل على الروابط الوثيقة التي تربطنادون تأخير وهذ

 13/4/2012، األيام، رام اهللا
  
  
  
  

  توقعات بتخلي فياض عن حقيبة المالية في التعديل الوزاري المرتقب": القدس العربي" .5
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من مصادر واسعة اإلطالع أن التعديل الوزاري المرتقـب  ' القدس العربي'علمت : غزة ـ أشرف الهور 
 بالمئة من الوزارات، وأن هناك حديثا يـدور عـن           30 سالم فياض، سيطال نحو      على حكومة الدكتور  

  .إمكانية تعيين وزير مالية جديد للسلطة الفلسطينية
وبحسب المصادر فقد ذكرت أن الحديث عن التعديل الوزاري سيبدأ بشكل فعلي عقب وصول الـرئيس                

  .محمود عباس إلى الضفة الغربية من جولته الحالية
ستؤول إلى حركة فـتح، أم إلـى        ) المالية( المصادر المطلعة إن كانت هذه الوزارة السيادية         ولم تكشف 

شخصية مستقلة في التشكيل الوزاري، خاصة بعد أنباء سربت مؤخراً تتحدث عن طلب قيادة حركة فتح                
  .من الرئيس عباس أن يكون على رأس الوزارة أحد كوادر الحركة

خارجية رياض المالكي، والداخليـة سـعيد أبـو علـي، سـيحتفظان             وبحسب المعلومات فإن وزيري ال    
بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، عالوة على بقاء وزراء فتح في أماكنهم، إضافة إلى وزيـر األوقـاف                 

  .محمود الهباش
  13/4/2012، القدس العربي، لندن

  
  "لبطاقاتحاملي ا"يبحث في فلسطين ترتيب أوضاع األردني وزير الداخلية : علويحسن  .6

قال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي، إن المباحثات         :  نادية سعد الدين وموفق كمال     –عمان  
محمد الرعود خالل زيارته لألراضي الفلسطينية المحتلة بعـد غـد،           األردني  القادمة مع وزير الداخلية     

راء، مـن بـاب ترتيـب الوضـع         ستتناول المسألة المتعلقة بحملة البطاقات الخضراء والزرقاء والصف       
  .والتسهيل على المواطنين الفلسطينيين

ال عالقة لذلك بسحب األرقام الوطنية والجنسية من أردنيين         "أمس، أن   " الغد" وأكد علوي، في اتصال مع      
الموقف األردني الرسمي واضـح حيـال       "، وفق ما تناقلته أنباء أمس، مشيرا إلى ان          "من أصل فلسطيني  

  ". إذ ال توجد إجراءات من هذا القبيلتلك المسألة،
وأضاف أنه سيتم خالل الزيارة، أيضا، بحث الطلب الفلسطيني بإلغاء الضرائب المفروضة مـن جانـب                
األردن على المواطنين الفلسطينيين عند دخولهم األراضي األردنية، والمقدرة بعشرة دنانير على الفـرد              

  .الواحد
 توجد قضية اسمها قضية محمد دحالن أو حماس سيتم بحثها خالل            ال"وفي سياق منفصل، أكد علوي أنه       

هي جـزء   " حماس"، نافياً بذلك ما تردد من أنباء مؤخراً بهذا الخصوص، مشدداً على أن حركة               "الزيارة
  .أساسي من الشعب الفلسطيني

 13/4/2012، الغد، عمان
  

  حتالل ضد االالنائب مصطفى البرغوثي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية .7
أعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي عن إدانته العتداء المستوطنين          :محمد جمال  -  القدس المحتلة 

على المواطنين في قرية يانون وقال إن قيام المستوطنين باالعتداء علـى المـواطنين أثنـاء زراعـتهم                  
والمـستوطنون ضـد شـعبنا      أراضيهم في قرية يانون يندرج في إطار الجرائم التي يقوم بها االحتالل             

ودعا البرغوثي إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد االحتالل وإسناد صمود المواطنين في مناطق             . األعزل
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الجدار واالستيطان لمواجهة عربدة المستوطنين الرامية إلى منع المواطنين من زراعة أراضيهم بمساندة             
  . قوات االحتالل

 13/4/2012، الشرق، الدوحة
 

  استمرار االعتقاالت السياسية بالضفة يهدد مصير المصالحة الفلسطينية: يالقرعاو .8
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح فتحـي القرعـاوي أن               : طولكرم

أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة ال يمكن احصائهم بدقة بـسبب مـا                 
  ".اعتقاالتها الكثيرة والمستمرة"التي أحدثتها هذه االجهزة في ظل استمرار " عملية اإلرباك "سماها

ـ    أصبح الحديث  : "، قال القرعاوي  )12/4(الخميس  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وفي تصريحات خاصة ل
  ، "عن المصالحة الفلسطينية في ضوء االعتقاالت السياسية نكتة مضحكة جدا

يحتـاج  "وإنجاح ملف المصالحة الوطنية،     " أزمة االعتقاالت السياسية  "اوي أن الخروج من     واعتبر القرع 
 ألن المصالحة تتعرض للكثير من الضغوط الخارجية التي تحـاول           ..الى حلول صادقة من كل األطراف     

  ".إفشالها باي طريقة كانت
 12/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تصرف دفعة جديدة من مستحقات المحررين القدامىفي حكومة فياض وزارة األسرى  .9

 امـس   ، في حكومة سـالم فيـاض،      أعلن بسام المجدالوي مدير عام شؤون األسرى والمحررين       : غزة
الخميس بأن وزارته وبالتعاون مع وزارة المالية، قامت امس بصرف مستحقات متأخرة تُقـدر بـستمائة                

قدامى، الذين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية عن فتـرات         ألف شيقل لدفعة جديدة من األسرى المحررين ال       
أسرهم قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، والذين سبق وأن سجلوا في مراكز الوزارة وقدموا األوراق               

  .الالزمة إلتمام المعاملة
 ألف شيقل، لدفعة جديدة    ) 597931( وأضاف بأن وزارة األسرى والمحررين صرفت مستحقات بمقدار         

أسيرا محررا، موزعين على كافة محافظات الوطن الـشمالية          ) 155( من األسرى القدامى بلغ عددها      
  .والجنوبية لمن استكملت اجراءات الصرف لهم

 13/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  مفاوضاتلل شرط العودةقرارات الدولية ال ب"سرائيلإ"لتزام إوقف االستيطان و :ابو ليلى .10
عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر         ” ابو ليلى “قال النائب قيس عبد الكريم      : رام اهللا 

  .فلسطين ان قرارات الشرعية الدولية تشكل أساساً الي عملية تفاوض ومرجعية لها
يتوجب على الرباعية الدولية والعالم بأسره الضغط على حكومة االحتالل ألجل وقف            ” واضاف ابو ليلى  

ها على االرض، واجبارها على وقف عمليات التهويد ومصادرة االراضـي، وعمليـات القتـل               اجراءات
والتشريد اليومية التي تمارسها حكومة االحتالل وجيشها ومستوطنوها بحق شعبنا، مطالبا اياها باتخـاذ              
 إجراءات للضغط على إسرائيل لضمان انصياعها لمتطلبات استئناف عملية الـسالم بـدالً مـن تكـرار      

  .الدعوات إلى بدء المفاوضات دون أسس واضحة
ان المفاوضات الثنائية العقيمة التي استمرت لسنوات عديدة لـم تحقـق شـيئاً للـشعب                “واكد ابو ليلى    

الفلسطيني، حيث كانت تجري دون أسس، و دون تحديد المنطلقات االساسية والمرجعيات الواضحة، فيما              
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لوقائع على االرض واتخاذ اجراءات من جانب واحد، فعملت على          استغلتها سلطات االحتالل في تغيير ا     
  .تهويد مدينة القدس المحتلة وبناء الجدار الفاصل وكذلك توسيع االستيطان وغيرها من االجراءات

  13/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  عيسى قراقع يزور تونس ويبحث أوضاع األسرى في سجون االحتالل .11
 التقى وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقـع بـرئيس الجمهوريـة             -ديدة   الحياة الج  -تونس  

التونسية محمد المنصف المرزوقي وبرئيس الحكومة التونسية حمادى الجبالي وذلك في إطار زيارة الى              
تونس برفقة عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والـديار                

  .المقدسة
ال قراقع ان قضية األسرى بحثت مع الرئيس التونسي ورئيس الوزراء حيث شرح قراقـع أوضـاع                 وق

األسرى المتفجرة في السجون وما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية خطيرة و تفعيل هذه القضية علـى                 
  .كافة المستويات وخاصة المستوى العربي

 تونس لمؤتمر دولي وحقوقي حـول قـضية         وقد وافق الرئيس التونسي ورئيس الوزراء على استضافة       
  .األسرى خالل األشهر المقبلة وتشكيل لجنة عليا فلسطينية تونسية لوضع الترتيبات لذلك

  13/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   المالي  السلطة الفلسطينية تلقي اللوم على غزة في مشكلة العجز:تحقيق .12
تواجـه  :  من جيهان عبد اهللا    -) تحرير عبد المنعم هيكل    -عربية  اعداد لبنى صبري للنشرة ال     (-رام اهللا   

السلطة الفلسطينية ضغوطا بسبب انفاقها على قطاع غزة وقيام خصمها السياسي حركة حماس بمنع تدفق               
وتقول السلطة الفلـسطينية المدعومـة مـن    . االيرادات اليها في الوقت الذي تعاني فيه من العجز المالي        

ي زعماؤها لحركة فتح انها ضخت نحو سبعة مليارات دوالر في قطاع غزة منـذ أن                الغرب والتي ينتم  
 لكنها تشكو من ان الحركة االسالمية تحبط جهودهـا لموازنـة            2007سيطرت حركة حماس عليه عام      

  .دفاترها
 بالمئـة مـن ميزانيتهـا       40 مليون دوالر شهريا أي أكثر من        120وتقول السلطة الفلسطينية انها تنفق      

جمالية على الرواتب والخدمات في غزة على الرغم من اخراجها من القطاع في حرب أهلية قـصيرة                 اال
مع حماس قبل خمس سنوات وذلك في محاولة لتظهر للعالم أنه بالرغم من الخـالف الـسياسي مـازال                   

  .الفلسطينيون شعبا واحدا له ادارة واحدة
بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربيـة المحتلـة مـن           ولم تعترف السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمتع        

  .اسرائيل بحكم حماس لغزة ومازالت تدفع أجور العاملين السابقين لدى السلطة في القطاع
وقال أحمد عساف المتحدث باسم     . وال تزال اسرائيل تفرض حصارا محكما على القطاع بمساعدة مصر         

فع تكلفة أي من احتياجات السكان في غزة بـل علـى            فتح في الضفة الغربية ان حماس في المقابل ال تد         
  .العكس فانها تبيع الدواء الذي تتلقاه من السلطة الفلسطينة مجانا وتحتفظ بالمال

وتنفي حماس ذلك وتقول ان السلطة الفلسطينية انما تقوم بتحويل المساعدات االجنبية المخصصة للشعب              
 حماس ان قطاعات حيوية مثـل التعلـيم والـصحة ال    وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم . الفلسطيني

  .تتلقى دعما من السلطة اال بشكل متفرق ويأتي في صورة منح من بعض الدول
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وتواجه السلطة الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية خاصة مـن االتحـاد االوروبـي                
  .2012ليار دوالر في  م1.3والواليات المتحدة والدول العربية عجزا مقدرا بقيمة 

للسلطة الفلـسطينية منـذ     )  مليار دوالر  1.1( مليون يورو    837ويقول االتحاد االوروبي انه أسهم بمبلغ       
وقـال  .  بالمئة منه الى قطاع غزة لتغطية رواتب ومعاشات العاملين بالسلطة هناك           34 تم توجيه    2008

ماتنا ال تدفع حكومة حماس اال لرواتب       بحسب معلو "مسؤول من االتحاد االوروبي طلب عدم نشر اسمه         
  ."موظفيها ولجهازها االمني

وتقر حماس بأنها لن تدفع كل رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية لكنها تعلل ذلك بأن أغلب المعنيـين        
  .ال يعملون بعد أن وجهت فتح أوامر للموظفين الحكوميين المنتمين اليها بعدم التعاون

.  كذلك بالنسبة للسلطة الفلسطينية قضية الضرائب التي يتعين عليها جبايتها من غزة            ومن القضايا الحرجة  
وتقول السلطة ان حماس وتجار غزة يعلنون للسلطات االسرائيلية باستمرار قيمة أقل من القيمة الفعليـة                

. 2007 مليون دوالر من التهرب الضريبي منـذ عـام           400لوارداتهم وهو ما كلف السلطة الفلسطينية       
  .وتجمع السلطات االسرائيلية الرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ان غزة جمعت اثنين بالمئة من اجمالي االيرادات الضريبية               
  .2005 بالمئة في عام 28 بالمقارنة مع 2011الفلسطينية في عام 

في حكومة حماس بأن الحركة تحتجز اقرارات جمركيـة تحتاجهـا           وأقر عالء الرفاتي وزير االقتصاد      
 مليون دوالر وأنها ستستمر في ذلك حتـى توافـق الـسلطة             95السلطة الفلسطينية لجمع ايرادات بنحو      

وقال الرفاتي لرويترز بالهاتف مـن غـزة ان هـذه           . الفلسطينية على تحويل االموال الى غزة مباشرة      
  .اهللا منذ ان سيطرت حماس على القطاعاالقرارات لم ترسل الى رام 

ويرجع جزئيا ظهور هذه الخالفات المالية بين الجانبين في العلن الى أزمة الوقود التي تترك جزءا كبيرا                 
من غزة بدون كهرباء لعدة ساعات يوميا منذ أوائل فبراير شباط الماضي والتي نتجت عن قرار مـصر                  

  .اع عبر شبكة من االنفاقبالحد من تدفق الوقود المهرب الى القط
 مليون دوالر شهريا لشركة طاقة اسرائيلية تمد غزة         50وتقول السلطة الفلسطينية انها تدفع ما يزيد على         

  .بالكهرباء لكن حماس ترفض تسليم االموال التي تحصلها من فواتير الكهرباء
  12/4/2012وكالة رويترز لألنباء، 

  
  ابه المفتوح عن الطعاميعلن إضراألسير عبد اهللا البرغوثي  .13

الذراع العسكرية لحركة "اعلن األسير عبد اهللا البرغوثي احد ابرز قادة كتائب القسام  : حامد جاد-غزة 
  ".الخميس"إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم امس " حماس

 تحت أي وأبلغ البرغوثي محامي نادي األسير الذي زاره امس في سجن الرملة أنه لن يفك إضرابه
ظرف من الظروف، إال بعد تحقيق مطالبه، المتمثلة في إخراجه من العزل االنفرادي، والسماح لذويه في 

  .األردن بزيارته، وكذلك السماح لزوجته وأوالده بزيارته
 13/4/2012الغد، عمان، 
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  حماس تصطف مع االحتالل في الهجوم على الرئيس عباس: فتح .14
في بيان صدر عن المتحدث باسمها أحمد عساف اليوم الخميس، ردا على قالت حركة فتح  :رام اهللا

إن قيادات من حماس تعبر عن رهبتها وارتعابها من المكانة المرموقة للرئيس محمود : تصريحات موسى
عباس في قلوب وعقول الشعب الفلسطيني التي اكتسبها بقدرته وصبره وصدقه في تمثيل إرادة الشعب 

ه في خندق المصالح الوطنية العليا لشعبنا ونضاله بإخالص لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وثبات
  .وأمانيه في الحرية واالستقالل

إنما هو ' الرئيس عباس ال يصلح أن يكون رئيسا وال قائدا'نعتبر قول يحيى موسى أن ': وأضاف عساف
ومة االحتالل التي تكثف تعبير دقيق عن موقف حماس واختيارها االصطفاف والتحشيد في جبهة حك

هجومها في اآلونة األخيرة على الرئيس في ظل إعالن القيادة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة من جديد 
  .وتوجيه رسالة حاسمة لرئيسها نتنياهو

إن أقوال موسى إما أنها انعكاس واضح لواقع االنقسام الرأسي واألفقي في حماس، ': وقال عساف
ة للمصالحة إذ جاءت بعد ساعات من تصريحات أسامة حمدان التي قال فيها إن ومواقفها الرافض

  .الخطوط مع حركة فتح ما زالت مفتوحة، أو أنها تبادل أدوار
ودعا ما تبقى من قيادات حماس الوطنية للوقوف بوجه أصحاب التيار التخريبي الباحثين عن انقالبات 

  .جديدة تودي بالقضية والوطن إلى الهاوية
  12/4/2012، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و

  
  ال يوجد لنا أي نشاط خارج األراضى الفلسطينية: سرايا القدس .15

أكد أبو أحمد الناطق الرسمى لسرايا القدس الذراع العسكرى لحركة الجهاد اإلسالمى، ): أ.ش.أ(-غزة 
 أى نشاط خارج األراضى الفلسطينية، مشددا اليوم الخميس، أن السرايا ال تملك أى قواعد وال يوجد لها

  .على أن ساحة القتال الوحيدة لصد العدوان اإلسرائيلى هى فلسطين
واستبعد أبو أحمد قيام إسرائيل بشن عدوان واسع على قطاع غزة حاليا لما يمر به االحتالل من أزمات 

ت بقوة وصواريخها بلغ مداها بعيدا داخلية، الفتا إلى أن السرايا خالل العدوان األخير على القطاع رد
  . مليون مستوطن إلى المالجئ1.5أدخلت 

ونبه الناطق الرسمى لسرايا القدس فى الوقت نفسه إلى أنه من حق المقاومة الفلسطينية الحصول على 
  . السالح من أى مكان وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة ترسانة السالح اإلسرائيلية المتقدمة

، إال أن قيام "تسخين األجواء"أحمد تزايد الحديث عن عدوان وشيك على القطاع بأنه محاولة ووصف أبو 
إسرائيل بعدوان واسع لن يكون اآلن، فالعدو يدرك جيدا أن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدى، وتابع 

  ".السرايا تملك مفاجأة فى حال أى عدوان جديد"
  13/4/2012اليوم السابع، مصر، 

  
   فلسطيني لمواجهة التوطين والتهجير-عو إلى حوار لبنانيحماس تد .16

التمسك بنهج المقاومة وبالمصالحة "في لبنان علي بركة على " حماس"أكَّد ممثل حركة : بيروت
وأوضح . ، مشيراً إلى أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني هو المقدمة الطبيعية لتحرير فلسطين"الفلسطينية
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أنه استعرض مع وزير الشباب والرياضة اللبناني ) 4-12(له اليوم الخميس بركة في تصريح صحفي 
  .فيصل كرامي الوضع الفلسطيني في لبنان

طالبنا خالل اللقاء أن يكون هناك إصرارا على إعادة بناء مخيم نهر البارد، وعلى بناء أفضل : "وقال
 لبنان، وأن أمن المخيمات هو من أمن العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وعلى أمن واستقرار

  ".لبنان
حوار لبناني ـ فلسطيني لوضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة التوطين والتهجير، ودعم "ودعا بركة إلى 

حق العودة، واالتفاق على خطوات مشتركة للعيش الكريم للشعب الفلسطيني في لبنان الذي يناضل منذ 
وشدد بركة على أن الشعب الفلسطيني الذي يرفض التوطين  ".فلسطين سنة من أجل العودة إلى 64أكثر 

والتهجير ال يمكن أن يتنازل عن حق العودة؛ ألنه يعتبر أن حق العودة حق مقدس ال يسقط بالتقادم، وال 
  ."تملك أية جهة في هذا العالم أن تسقط هذا الحق الفلسطيني

  12/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إعالن للفشل ويساوي بين الضحية والجالد بيان الرباعية الدولية: الشعبية الجبهة .17
ورأت  إعالن للفشل،"اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان اللجنة الرباعية الدولية بمثابة : رام اهللا

رد انتقاد سياسات إحجام الرباعية الدولية عن مج"، أن )13/4(الجبهة، في بيان صحفي لها اليوم الجمعة 
االحتالل وانتهاكاته الموثقة من مؤسسات وممثلي األمم المتحدة نفسها في فلسطين والتي أعلنوا عنها قبيل 

الجاري، من انفالت االستيطان في القدس والضفة الغربية ) أبريل( نيسان 11اجتماع الرباعية الدولية في 
موارد الرزق للمواطن ودفعه لهجرة أرضه وإجراءات هدم البيوت والمزارع واآلبار ومصادرة 

ومزارعه، يكشف عن افالس الرباعية وفشلها التام الذي وصل درجة تحميل المسؤولية للضحية 
  ". والمساواة مابين الضحية والجالد ومطالبتها بتوفير االمن لالحتالل

 لمؤسسات األمم المتحدة الكف عن مالحقة األوهام والمفاوضات العقيمة، وإلى العودة"ودعت الجبهة إلى 
والتمسك بالدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعايتها لتنفيذ قراراتها ذات الصلة، وبتوفير الحماية الدولية 
  ".المؤقتة للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل سيادته واستقالله وحقه في تقرير مصيره على ترابه الوطني

  13/4/2012قدس برس، 
  

  سام تحول فعليا لجيش ناجع ويستخدم شبكة اتصال خاصةالقكتائب : جيش االحتالل .18
والعامل ضمن ) ناحال( ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى الخميس أن لواء :القدس المحتلة

فرقة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية يلخّص مرحلة حساسة في القطاع المحفوف بالمخاطر، مشيرة إلى 
  .من عملية برية بغزةأنه كان على مسافة قصيرة 

عن قائد كتيبة االستطالع في اللواء الممسك بالقطاع المركزي في غالف " ويال اإلخباري"ونقل موقع 
الجيش كان في الفترة األخيرة على مسافة قصيرة من إجراء حربي يتمثل بعملية برية في "إن : غزة قوله

  ".على أساليب الهجوم، والتأسيس لألحداث الكبرىقطاع غزة، ولذلك فإنه في اآلونة األخيرة يركز عمله 
جنود وحدات النّخبة في اللواء استعدوا في األسابيع األخيرة ليكونوا األوائل في دخول "وأضاف أن 

القطاع، ومن وقت آلخر يمكنهم مالحظة على مدى مئات األمتار المواقع والمسلّحين من حركة حماس، 
  ".صواريخ) التصعيد األخيرةجولة (التي لم تطلق هذه المرة 
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وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أكدت األسبوع الماضي أن كتائب القسام شاركت في جولة التصعيد 
  .األخيرة دون اإلعالن عن ذلك

إن شاركت في المرحلة القادمة، سيبدو كل شيء مختلف تماما، ألن لديها ) كتائب القسام(لكنها "ولفت 
  ".من الجولة األخيرة، ونحن تعلمنا أيضا أال نستعد للحرب السابقة، بل للقادمةقدرات جيدة، وقد تعلمت 

وبحسب الموقع، فإن قوات اللواء نفّذت مهام تحت تهديد الصواريخ المضادة للدروع من نوع متقدم، 
  .وقذائف الهاون الموجهة للمواقع العسكرية وأنفاق الهجوم

المهام العمل ضمن تضليل توقّعات حركة حماس وكسر الروتين، وأوضح أن الجنود حاولوا خالل هذه 
  .واليوم المقاتلون يعرفون أنّه من الممنوع عليهم الوقوع في الفخّ

بات قائد السرية يستطيع التفكير كيف يمكن دخول غزة، والقتال فيها، وفي ذات الوقت كيف يمكن "وتابع 
  ".إخراجهم من هناك

 االحتالل أراض في القطاع، حينها سيفعل ولو مقابل مصابين في صفوف اضطر"ووفق الموقع فانه إن 
، مشيرا إلى أن تدريبات الجنود تقوم على أساس التبادل والتعمية ألقصى حد حتى ال يتم كشفهم، "الجيش

  ".ومنع االختطاف حتّى عند الخطر، وإصابة الجندي المختطف
ة إلى أن المواجهات األخيرة على حدود غزة شهدت في السياق ذاته، ألمحت محافل عسكرية إسرائيلي

  .تحوالً في طابع القوات العاملة فيها
الحمالت العسكرية استهدفت عدة أهداف في أكثر من اتجاه تعيد لألذهان عناصر العقيدة "إن : وقالت

 سائدا في العسكرية الصهيونية المرتكزة في أساسها على نقل المعركة دائما لساحة العدو، وهو ما كان
، وفي 1973، 1967، 1956مختلف الحروب التقليدية، سواء في الجوالن أم سيناء، خالل حروب 

  ".، واليوم في قطاع غزة1982جنوب لبنان سنة 
التوجه الجديد يقضي بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة، دون أن يثقل على الجيش "وأضافت 

 العسكري الميداني أعلى صور التعاون التي ميزت العالقات وأجهزته األمنية، بحيث يصبح التنسيق
  ".المتبادلة بين الجانبين، وإال ستصبح الكيان عرضة لمخاطر وتهديدات لم تشهدها من قبل

وأشارت إلى أن هذا يأتي في ضوء أن الفصائل الفلسطينية في غزة خاصة حركة حماس تعمل على بناء 
لوضع، فينبغي التفكير كيف ستظهر المنطقة بعد نحو سنة، فنشطاء خطط تنفيذية، وإذا ما استمر هذا ا

  .الحركة يقيمون أنفاقًا، ويبنون تحصينات، ويعملون على خطط قتالية مستوردة
 لهم بالقنص، واستمرار النار، وزرع -بحسب المحافل-كما أن البنية التحتية للتربة في قطاع غزة تسمح

ديد كبيرا أكثر مما هو عليه اليوم، إذ أن حماس تستغل التهدئة عبوات وغيرها، وبعد سنة سيكون الته
  .لتعاظم قوتها، وغدا لديها هواء للتنفس، وهي تتعاظم حاليا

 هذا األمر دفع برئيس دائرة العمليات السابق في هيئة األركان سامي تورجمان "وذكرت المحافل أن
 لم نشهدها من قبل بغزة السيما الصواريخ للتحذير من أنه بعد عدة أشهر سنتصدى لقدرات عسكرية

المضادة للدبابات، بعد أن اجتاز رجال حماس تدريبات وتأهيالت في طيف واسع من المجاالت، 
كالقنص، والتفجير، ومضادات الدبابات، والتحصين، واالستحكامات، ونشوء منظومة قتالية حقيقية، 

  ".ها من قبلوتبلور مفهوم شامل مع قدرات شبه عسكرية لم نعرف
كما أن ملخصات التقارير التي تصدرها األجهزة األمنية حول تعاظم بنية حركة حماس تقترب من 
وصفها بالتهديد االستراتيجي والوجودي للكيان، وهو ما يعاظم النقد داخل الحكومة على سياسة التجلد في 
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، ومعسكرات تدريب ومدربين ضوء تنامي قوة حماس العسكرية، كونها باتت تمتلك شبكة اتصال مستقلة
  .خبراء، وتتباهى بأن جيشها يبنى بناء على المعايير المتعارف عليها دوليا

ولفتت إلى أن حماس أصبحت فعليا تتحول إلى جيش ناجع بكل ما تعنيه الكلمة، وتستخدم شبكة اتصال 
تم إنفاقها على إجراءات خاصة، سواء لتجاوز عمليات التنصت، أو توفير مئات آالف الدوالرات التي ي

  .االتصال التي يستخدمونها
يمكن رؤية بوادر جيشها القادم، فالحركة تعزز معسكرات تدريب في كل مدينة بالقطاع "وبحسب المحافل 

 دونما، والنشطاء الجدد كما المخضرمون يتوجهون عدة أيام لمعسكرات 20تصل مساحة بعضها 
  ".لنار، والقذائف الصاروخية، وإعداد العبوات الناسفةالتدريب العملي على عمليات إطالق ا

ذراع حماس العسكري بغزة بأنه جهاز مؤهل حسب المعايير العامة لكل جيش "وتُقدر األجهزة األمنية 
مهني في العالم، وبالتالي هناك قلق غير بسيط منها، ويرى بأنه في حالة اجتياح بري للقطاع، سيكون 

 ألف مقاتل ينتظرونهم، موزعين في عدة ألوية، لكل لواء قائد يرأس قادة 13 ـ12لديها جيش مكون من 
كل شيء واضح لهم، فنظام الحركة "وأضافت المحافل  ".كتائب، وداخل الكتائب توجد قوات خاصة
 مقاتالً 400 رجالً للتدريب في الخارج، وهؤالء يدربون 20واالتصال مثلما في الجيش، فهم يبعثون بـ

 "في غزة
  12/4/2012الة سما االخبارية، وك

  
  "دولة يهودية"ال تطلب االعتراف بـ رسالة نتنياهو لعباس: "يديعوت" .19

، أمس، أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين    "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : )أ ف ب، أش أ (
ئيلي بـشأن   نتنياهو سيبعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن تفاصيل الموقف اإلسرا           

الحدود والترتيبات األمنية، مشيرة إلى أن هذه الرسالة لن تحوي طلب اعتراف الفلـسطينيين بإسـرائيل                
  ."دولة يهودية"

 عن مسؤولين حكوميين اطلعوا على الرسالة أن إسرائيل ستشير من خالل الرسالة إلـى               "يديعوت"ونقلت  
 إلى التشديد على ضـرورة أن تكـون الدولـة           طلبها الحفاظ على السيطرة على غور األردن، باإلضافة       

  .الفلسطينية المقبلة منزوعة السالح
ـ      "وقال مسؤول إسرائيلي إن      لـن   "دولة للشعب اليهـودي   " طلب اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل ك
الجانب اإلسرائيلي لن يدخل في المحادثات بشروط       "، فيما قال مسؤول آخر إن       "يظهر في الرسالة الجديدة   

، معتبـراً أن  1967، في إشارة إلى الرغبة الفلسطينية في التزام باالنسحاب إلى حدود ما قبل عام        "سبقةم
  ."هذا يعد بمثابة شرط مسبق ونحن نعترض على شروط من هذا القبيل"

 13/4/2012السفير، بيروت، 
  

  "صديقي وأخي الرئيس مبارك"بن إليعازر ينهي كتابة مذكراته بعنوان  .20
ين بن إليعازر عضو الكنيست اإلسرائيلي الصديق الشخصي للرئيس المصري السابق حسني            يعتزم بنيام 

  ".صديقي وأخي الرئيس مبارك"االنتهاء من كتابة مذكراته بعنوان , مبارك
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أن المذكرات تتضمن جميع األسرار منذ أول لقاء مع مبارك بعد أسبوع            , االلكتروني" محيط"وذكر موقع   
وحتى آخر زيارة قام بها بن إليعازر لمبارك فـي          ,  األسبق أنور السادات للقدس    واحد من زيارة الرئيس   

  2011.قصره بشرم الشيخ عقب تنحيه عن الحكم في العام 
التي دعمها بعدد من الوثائق والصور واللقاءات الخاصة بينـه وبـين            , ويكشف بن إليعازر في مذكراته    

  .إسرائيل والشخصيات التي وقفت وراء الصفقةالتفاصيل السرية لصفقة الغاز بين مصر و, مبارك
  13/4/2012السياسة، الكويت، 

 
  " كاذب" في واشنطن "إسرائيل"سفير : الطيبي .21

وصف النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، السفير اإلسـرائيلي         :  حسن مواسي  -الناصرة  
ـ     فـورين  "عن أقواله التي نشرها فـي مجلـة         ، مطالباً إياه بالتراجع     "الكاذب"في واشنطن مايكل اورن ب

األميركية، زعم فيها بأن الطيبي يدعم فصائل المقاومة الفلـسطينية والتحـريض علـى دولـة                " بوليسي
  .إسرائيل

وتقدم بشكوى رسمية ضـد     " اختراق سافر للحصانة الديبلوماسية   "واعتبر الطيبي تصريحات السفير بأنها      
فـورين  "الخارجية رافي باراك، في أعقاب مقال كتبـه أورن فـي            السفير اورن امام مدير عام وزارة       

  .أساء فيه إلى النائب الطيبي وقدم فيه أكاذيب بحقه" بوليسي
 13/4/2012المستقبل، بيروت، 

  
  "إسرائيل"ـسيناء بعد الثورة مصدر قلق أمني ل": رتسآه" .22

س، أن شبه جزيرة سيناء، التي      في موقعها على الشبكة اليوم الخمي     " هآرتس"اعتبر تقرير صحافي نشرته     
أمنيا فعليا إلسرائيل باتت    " شريطا"شكلت على مدار سنوات حكم مبارك، منطقة عازلة منزوعة السالح و          

  .بعد الثورة وسقوط النظام مصدر قلق أمني إلسرائيل
فـي  وقال التقرير إنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بإدخال سبعة فرق عسكرية لشبه الجزيرة،                

في سيناء إال أن النـشاط األساسـي        " للقضاء على اإلرهاب  "سياق حملة عسكرية هي األكبر من نوعها        
التجاري للقبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، والمتمثل بتهريب البضائع واألشـخاص عبـر الحـدود                

وم مكونة باألسـاس    إن القوات المنشورة في سيناء الي      وادعى التقرير  .واألنفاق ال يزال مستمرا كما هو     
من جنود شباب يفتقرون إلى الخبرة العسكرية الالزمة، عدا عن استخدام معدات وناقالت سوفيتية الصنع               
وقديمة، بينما لم يكن بمقدور السائح خالل العهد السابق أن ال يالحظ االنتشار المكثف للشرطة وضـباط                 

  .الجيش والمخابرات في هذه المواقع إبان عهد مبارك
 12/4/2012، 48عرب 

  
  "أهال بكم في فلسطين"حملة محاكمة ناشطي إعتقال ومجموعة حقوقية إسرائيلية تطالب ب .23

طالبت مجموعة حقوقية إسرائيلية باعتقال ومحاكمة مئات من المتضامنين مع          : ب.ف. أ -القدس المحتلة   
أهال وسهال بكم   "م  الفلسطينيين المتوقع وصولهم بعد غد إلى مطار بن غوريون، ضمن حملة تضامن باس            

وسيعلن المشاركون يتهم زيارة الضفة الغربية بوضوح مع أن إسرائيل تعهدت بمنعهم من             . "في فلسطين 
وأعلنت نيتسانا دارشان ليتنر، من مركز إسرائيل الحقوقي، أنها طلبت من مدعي عام الحكومـة،          . القدوم
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نطلـب منـه    ":  لإلذاعة العامة اإلسـرائيلية    وقالت.  للحملة في عامها الثالث    "وضع حد "يهودا فاينشتاين،   
هذا نشاط إجرامي، وخرق للكثير من القوانين في إسرائيل، بما يتضمن التجمـع غيـر               . محاكمة هؤالء 

يجب أن تضع إسرائيل    ": وتابعت. "المرخص له وعبور الحدود، بينما طلب منهم بالتحديد عدم القدوم هنا          
  ."فعون الثمنحدا لذلك، فهم ال يتعلمون ألنهم ال يد

وحولت إسرائيل مطار أبيب إلى ثكنة عسكرية، استعدادا للتعامل مع المتضامنين حال وصولهم ومـنعهم               
ونشر مئات من رجال الشرطة، منذ أول من أمس، داخل المطار وحوله، بعد             . من مغادرة أرض المطار   

وفين من الصعود علـى مـتن       أن فشلت محاوالتها إبالغ شركات الطيران األجنبية بمنع الناشطين المعر         
  .الطائرات بحسب تقارير إعالمية

 13/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  "كرميئيل"طعن جندي إسرائيلي قرب  .24
أصيب جندي إسرائيلي اليوم، الخميس، بجروح وصفت بأنها متوسطة، وذلك بعد تعرضه للطعن قـرب               

  حين اعتقلت الشرطة  وجاء أنه تم نقل الجندي إلى مستشفى نهارية، في  ".كرميئيل"
بشبهة المشاركة فـي    )  عاما 16(وأشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن الشرطة قامت باعتقال فتى قاصرا           

  .عملية الطعن، ويجري البحث عن فتى آخر هويته معروفة للشرطة
 12/4/2012، 48عرب 

  
  نيسان /  أبريل17 في إلعالن إضراب شامل عن الطعام" العهد والوفاء"األسرى يوقعون وثيقة  .25

جمعية األسرى والمحررين ، أن وليد عوض، عن مراسلها 14/4/2012، العربي، لندنالقدس ذكرت 
ذكرت بأن المفاوضات التي جرت على مدى األيام القليلة الماضية بين اسرى السجون الجنوبية ' حسام'

الذريع بسبب التعنت الشديد وإدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية لبحث مطالب األسرى قد باءت بالفشل 
   .الذي أبدته إدارة السجون تجاه مطالب األسرى

نفحة وعسقالن والنقب وإيشل وريمون 'من ممثلي األسرى داخل سجون ' حسام'وفي رسالة تلقتها جمعية 
والمعروفة بالسجون الجنوبية أكد األسرى أنهم قرروا وقف المفاوضات العبثية وعديمة الجدوى مع '

السجون والتي تستخدم من قبلها لتضليل الرأي العام من خالل إظهار حرصها على مناقشة إدارات 
مطالب األسرى وتجاوز األزمة، إضافة إلى ممارستها أسلوب المماطلة والتسويف الهادف إلى االلتفاف 

   .على مطالبهم وثنيهم عن خوض معركتهم الستعادة حقوقهم
رارهم بوقف المفاوضات مع إدارة السجون باشروا بتوقيع ميثاق وذكر األسرى في رسالتهم أنهم وفور ق

شرف بين كافة الفصائل داخل السجون بهدف إلزام الجميع بخوض معركة األمعاء الخاوية بشكل موحد 
وطالب األسرى كافة القوى والفصائل الفلسطينية خارج السجون بتوقيع ميثاق  .دون تردد أو تراجع

ضمن إلتزاما من قبل هذه الفصائل بتوحيد الجهود ومضاعفتها دعما وإسنادا لهم شرف مماثل فيما بينها يت
في معركتهم إلى أن تتكلل خطواتهم النضالية بالنجاح في انتزاع حقوقهم من بين أنياب جالديهم بما 

كما أهاب األسرى بكافة أبناء الشعب الفلسطيني في  .يمكنهم من العيش بكرامة داخل أسوار السجون
خل والشتات بإظهار المزيد من الدعم والمؤازرة لقضيتهم العادلة معلنين أن ساعة الصفر ستبدأ يوم الدا

  .السابع عشر من نيسان وهو ذكرى يوم األسير الفلسطيني
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وقع في عدد من  األسرى الفلسطينيون والعرب، أن 12/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
التي صاغوها لخوض معركة الحرية واألمعاء الخاوية وأقروا من " الوفاءالعهد و"سجون االحتالل وثيقة 

وأفاد منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى  .الجاري) إبريل( نيسان 17خاللها إضرابا شامال في 
إن الوثيقة تؤكد أن األسرى ماضون بعزيمة كبرى في معركتهم "والحقوق الفلسطينية نشأت الوحيدي 

نتزاع حقوقهم التي كفلتها كافة األعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية من أنياب السجان اإلنسانية ال
  ".اإلسرائيلي

إلغاء قرار حرمان أسرى قطاع غزة وكافة األسرى من : وأشارت الوثيقة إلى مطالب األسرى وهي
ش الليلي واالعتقال الزيارة والمستمر منذ سنوات طويلة، إلغاء سياسة العزل والعزل اإلنفرادي والتفتي

اإلداري وتجديده، ومنع األسرى من لقاء المحامين والغرامات الباهظة، إضافة إللغاء قرار منع األسرى 
من التواصل مع العالم الخارجي ومشاهدة التلفاز والسماح لهم االتصال بذويهم وصوال لكافة حقوقهم 

نظمت صفوفها "لحركة األسيرة وحسب الوثيقة وأكد على أن ا ".اإلنسانية في العالج والتعليم الجامعي
ال تراجع حتى الرضوخ "، مؤكدة أنه "جيدا استعدادا لخوض اإلضراب الكبير ابتداء من اليوم المحدد

  ".لمطالبهم اإلنسانية
  

  منذ شهرأسرى فلسطينيين يواصلون اضرابهم عن الطعام ثمانية : مركز الميزان .26
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أن سمير حمتوعن مراسلها ، 13/4/2012، الدستور، عمانذكرت 

 أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 8اعلن ان 
  . ما يزيد عن شهر احتجاجا على سياسة االعتقال اإلداري بحقهم
تجاجا على استمرار اعتقالهم دون تهمة، وأشار المركز إلى أن األسرى الثمانية مضربين عن الطعام اح

مستنكرا بشدة استمرار سياسة االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين وما يواجهونه من معاملة قاسية 
وعبر عن قلقه على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، محملًا المجتمع الدولي المسئولية عن . ومهينه

  . راج عنهمحياتهم وطالبه بالتدخل العاجل لإلف
لحقوق  'أدمير'منظمة ، أن وليد عوض، عن مراسلها 13/4/2012، القدس العربي، لندنونشرت 

اإلنسان والتي تعنى بمتابعة أوضاع األسرى الفلسطينيين حذرت الخميس من خطورة الوضع الصحي 
عتقال اإلداري لثمانية أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على سياسة اال

وبحسب المنظمة فإن أربعة من السجناء الفلسطينيين يقبعون في عيادة سجن الرملة لتردي  .بحقهم
أحوالهم الصحية، وهم األسير طاهر حالحله من مدينة الخليل، وبالل دياب من منطقة كفر الراعي 

مر أبو شالل واللذان  يوماً، واألسير حسن سفيدي من نابلس وع43واللذان يضربان عن الطعام منذ 
   . يوماً، احتجاجاً على اعتقالهم إداريا35يضربان عن الطعام منذ أكثر من 

وأشارت المنظمة إلى أن األربعة اآلخرين يقبعون في سجون مختلفة، وهم األسير أحمد سكر من سجن 
اً،  يوم24 يوماً، واألسير أحمد أطاج والذي يضرب منذ 23شطة، والذي يضرب عن الطعام من 

وفي المقابل لم تعترف  . يوما19ًباإلضافة عن معتقلين من مدينة جنين ونابلس، واللذان يضربان من 
إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية سوى بوجود سبعة أسرى مضربين عن الطعام في السجون 

  .اإلسرائيلية
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   من ساحة البراق دونماتثالثة  مخطط إسرائيلي لبناء متحف يهودي على :مؤسسة القدس الدولية .27
كشفت مؤسسة القدس الدولية، أمس، عن مخطط جديد لالحتالل اإلسرائيلي يهدف من خالله إلى بناء 

في الجهة الشمالية الغربية من ساحة البراق بالقرب من المسجد األقصى " التاريخ اليهودي"متحف يروي 
طط لمصادرة ثالثة دونمات لصالح وقالت المؤسسة التي وثقت الخبر بالصور إن االحتالل يخ. المبارك

  ).11053: (بناء المتحف اليهودي وفق مخطط هيكلي تفصيلي يحمل الرقم
ساحة البراق الذي " تطوير"خطوة عملية جديدة في سياق مشروع "وأوضحت أن مخطط االحتالل هو 

عليها وإعادة  بهدف إعادة هيكلة الساحة من أجل السيطرة 22/10/2010أعلن عنه االحتالل رسميا في 
يأتي في هذا السياق نية االحتالل هدم طريق "، مشيرة إلى أنه "رسمها بما يتناسب مع الرؤية اليهودية

، وبناء مواقف للسيارات، وحفر نفق "للمصليات اليهوديات"باب المغاربة، وتوسيع ساحة البراق لتتسع 
  ".الحي اليهودي"يربط الساحة بما يسمى 

  13/4/2012، مؤسسة القدس الدولية
  

  يدعو إلى التصدي لمخططات التهويد والمس باألماكن المقدسة" اإلبراهيمي"و" األقصى"مؤتمر نصرة  .28
الذي نظم في قاعة › نصرة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي‹دعا المشاركون في مؤتمر : الخليل

 مخططات االحتالل محافظة الخليل، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أمس، إلى الوقوف في وجه
اإلسرائيلي التي تستهدف تهويد المسجدين، وذلك عبر تكثيف الزيارات وإقامة الشعائر الدينية فيهما، إلى 
جانب تحمل الشعوب العربية واإلسالمية واألمم المتحدة مسؤولياتها في الحفاظ على المسجدين وحمايتهما 

للحفاظ على عروبة القدس ولتعزيز صمود ) ت الماليةبما فيها االلتزاما(وتفعيل قرارات القمم العربية 
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تبني  .أهلها في وجه عمليات االقتالع والتهجير اإلسرائيلية

السلطة الوطنية الفلسطينية حملة إعالمية وسياسية ودبلوماسية لحماية المسجد األقصى والمقدسات 
  .ةاإلسالمية والمسيحي

  13/4/2012،  رام اهللاأليام،
  

   لخوض االضرابمايو/ أيار10فارس يدعو الحركة األسيرة الى التريث حتى قدورة  .29
دعا رئيس نادي األسير قدورة فارس الحركة األسيرة في سجون االحتالل إلى التريث واالنتظار لموعد 

ركة لخوض اإلضراب أقصاه العاشر من الشهر المقبل وذلك للتمكن من بلورة موقف جماعي من قبل الح
 إن لجنة من إدارة السجون تلتقي بالحركة األسيرة "صوت فلسطين"وقال فارس لـ  .المفتوح عن الطعام

وتدرس مطالبها، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه اللجنة شكلية ولم تحقق مطالب األسرى فإن جميع األسرى 
رئيس نادي األسير أنه سيتم تنظيم وعن فعاليات يوم األسير، أكد  .مستعدون للدخول في اإلضراب

عشرات الفعاليات حتى نهاية الشهر من خالل المهرجانات والندوات والمسيرات ألجل إعالء صوت 
  .الحركة األسيرة

  13/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   فلسطينيين في شمال الضفة بعد اشتباكهم مع مستوطنينخمسةاعتقال  .30
جيش اإلسرائيلي خمسة فلسطينيين، أمس، بعد اشتباكات مع مستوطنين في اعتقل ال: ب.ف. أ-نابلس 

واشتبك خمسة مزارعين فلسطينيين من قرية عقربا مع مستوطنين من مستوطنة . شمال الضفة الغربية
وقال راشد فهمي، عضو مجلس قروي عقربا، إن خمسة مزارعين . إيتمار المتطرفة قرب مدينة نابلس

قة األغوار على متن جرارات زراعية اشتبكوا مع المستوطنين الذين أطلقوا عليهم كانوا عائدين من منط
الخمسة أصيبوا برضوض واعتقلهم الجيش "وأضاف أن . النار في الهواء، وتبادلوا إلقاء الحجارة

وقع حادث سيارة عن ": من جهتها، أكدت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي االعتقال، قائلة ."اإلسرائيلي
أصيب مواطنان إسرائيليان، ونقال ": وأضافت ."ق كيدوميم، وتجمع إسرائيليون وفلسطينيون واشتبكوامفر

  ."إلى المستشفى، بينما اعتقل خمسة فلسطينيين تمهيدا لتسليمهم إلى الشرطة
  13/4/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  دياً ونفسياًاإلهمال الطبي سياسة ممنهجة لالحتالل للقتل جس :محررينوشهادات أسرى  .31

أكد محررون فلسطينيون وباحثون في شؤون األسرى أن سجون العدو  :محمد جمال - ريما زنادة-غزة
الصهيوني تعلو به صرخات األلم والموت جراء التعذيب واإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون 

  .الظلم لألسرى الفلسطينيين
ق والتي اعتقلت أكثر من عامين وأنجبت طفلها األسير ومن جهتها، قالت األسيرة المحررة فاطمة الز

أن األسيرات يعشن ظروفا صعبة داخل سجون العدو ": الشرق"المحرر يوسف داخل زنازين السجن، لـ
الصهيوني خاصة المرضى فكثير من األسيرات كن يتقلبن على أرض غرفة السجن من شدة ارتفاع 

  .، أو حتى ما يخفف درجة حرارتهندرجة حرارتهن ومع ذلك لم يقدم لهن العالج
من جهته أكد األسير المحرر والباحث المختص في شؤون األسرى والمحررين عبدالناصر فروانة أن 
العدو الصهيوني يتعمد في إجراء سياسية ممنهجة من أجل زيادة معاناة األسرى مما جعل األمراض 

رملة هو عبارة عن سجن وكل ما وأضاف أن مستشفى ال .تظهر على األسرى واألسرى المحررين
يحمله فقط هو اسمه حيث يتعامل المريض األسير في داخله مثل ظروف السجن ويكون كذلك مقيدا 
بالحديد وتتم ممارسة أنواع مختلفة من التعذيب داخلها حيث تحولت إلى غرف للتحقيق والضغط 

سجون جراء التعذيب واإلهمال والمساومة مما جعل الكثير من المرضى يطلبون عودتهم إلى داخل ال
وأكد أن األطباء ال يحملون إال ثوب المهنة بعيداً عن  .الطبي في العيادات ومستشفى سجن الرملة

  .أخالقيات المهنة فهم يمارسون دور الضغط والتحقيق على المريض
قول العدو الصهيوني يجعل من األسرى ح: "وأضاف الباحث والمختص بشؤون األسرى فروانة قائالً

  ".تجارب خاصة بعد أن حذرت الكثير من الجهات بهذا الموضوع
  13/4/2012، الشرق، الدوحة

  
   يصدر تقرير عن حالة المعابر في قطاع غزةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .32

تناول تقرير من سلسلة حالة المعابر في قطاع غزة، التي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
 وحتى 1/3/2012ابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور األفراد خالل الفترة من أوضاع المع

31/3/2012.  
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ورصد التقرير أثر استمرار فرض االحتالل اإلسرائيلي حصاره الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين 
  .وعلى أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية
تي تروجها حول إدخال تسهيالت على الحصار المستمر للعام  وفند التقرير مزاعم سلطات االحتالل ال

الخامس على التوالي، كما رصد المركز في هذا التقرير، أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 
  . يوما31ً

  12/4/2012، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  

  لى كنيسة القيامة تمنع المسيحيين من الوصول إ"إسرائيل": المطران عطاهللا حنا .33
 عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، بشدة استنكر المطران الفلسطيني: القدس

حنا في بيان صحفي تلقت  وقال .اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بسبب األعياد اليهودية
اآلالم استعداداً  م التي فيها نعيش أسبوعفي هذه األيا"إنه  )12/4(نسخة عنه اليوم الخميس " قدس برس"

السكان، وتغلق بوابات القدس وتمنع التحرك خاصة  لعيد القيامة، نرى أن السلطات اإلسرائيلية تقيد حركة
  ".البطريركيات والكنائس من و إلى باب الخليل حيث

فة إلى السكان الموسم الشريف، إضا زوار المدينة المقدسة في هذا"وأضاف المطران حنا يقول إن 
بأعيادهم، يعانون من هذه اإلجراءات التي تمنع الكثيرين  المحليين ومنهم المسيحيين الذين يحتفلون

القيامة، وتقيد حركة المؤمنين وال يستثنى من هذا حتى رجال الدين بكافة  الوصول إلى كنيسة
    ".ومناصبهم رتبهم

  12/4/2012قدس برس، 
  

    2012خالل عام  مركبة حديثة دخلت قطاع غزة 500ة من البضائع وألف شاحن12": هيئة المعابر" .34
أعلن نظمي مهنا رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع  :حامد جاد

 شاحنة 12628والمنتجات التي تم توريدها إلى قطاع غزة بلغت خالل الربع األول من العام الحالي 
  .ألساسية والمساعدات التي يسمح بدخولها الجانب اإلسرائيلي محملة بالسلع ا

أن ما سمح بدخوله الجانب اإلسرائيلي إلى قطاع غزة تضمن واردات " األيام"وأوضح مهنا في حديث لـ 
تجارية من إسرائيل والخارج والضفة الغربية ومنتجات زراعية وحبوبا وأعالفا ومواد بناء ومساعدات 

 شاحنة 656 مركبة حديثة للقطاع خالل هذه الفترة و 500الجانب اإلسرائيلي بإدخال إنسانية، كما سمح 
  .محملة باالسمنت والحديد ومواد البناء لمشاريع تنفذها منظمات دولية في قطاع غزة 

 ألف لتر سوالر الطبيعي ونحو 400 طن من غاز الطهي ونحو 7900وأشار مهنا إلى أنه تم ضخ نحو 
 آالف 105 ألف لتر سوالر الطبيعي و600لبنزين لشركات القطاع الخاص وتم ضخ  ألف لتر من ا290

  . الف لتر سوالر صناعي لمحطة توليد الكهرباء437لتر من البنزين لصالح وكالة الغوث كما تم ضخ 
 عن حركة الواردات والصادرات عبر معبر كرم 2012في سياق استعراضه للتقرير الربع سنوي لعام 

ن مهنا أن الجانب اإلسرائيلي سمح خالل الفترة المذكورة بتصدير منتجات زراعية الى السوق أبو سالم بي
 طنا 175 شاحنة و43األوروبية واألردن، حيث تم تصدير ما يزيد على ستة ماليين زهرة ما حمولته 

  .رزية طنا من البندورة الك71 طنا من الفلفل حلو المذاق و15 شاحنة و54من التوت األرضي بحمولة 
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"  طنا93" شاحنات من البندورة 6وأشار إلى أنه تم للمرة األولى منذ خمس سنوات تصدير حمولة 
وتصدير حمولة شاحنة واحدة من األثاث المنزلي وذلك للمشاركة في معرض الصناعات الخشبية الذي 

  .أقيم مؤخرا بالعاصمة عمان، حيث شاركت في التصدير ست شركات من غزة
 طناً من البسكويت المصنع في غزة لصالح برنامج الغذاء العالمي الذي قام 140تم نقل ولفت إلى انه 

  .بتوزيعه على مدارس وكالة الغوث في محافظات الضفة الغربية
وأشار إلى أن الجانب اإلسرائيلي أبدى موافقة على تصدير شاحنتين من المالبس الى بريطانيا، لكن حتى 

الشركة الفلسطينية المصدرة تحول دون تصدير هاتين الشاحنتين، كما اللحظة هناك مشاكل فنية لدى 
أبدى الجانب اإلسرائيلي موافقة على تصدير حمولة شاحنة واحدة محملة بأسرة أطفال إلى تونس، فيما ما 

  .زالت هناك مشاكل فنية لدى الشركة الفلسطينية المصدرة تحول دون تصدير هذه الشاحنة
 اسطوانة غاز نيتروز فارغة وخزان هيليوم 361خول البضائع تمكنت من نقل وأوضح أن لجنة تنسيق د

 اسطوانة غاز نيتروز وخزان 181الى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم كما استطاعت اللجنة إدخال 
  .هيليوم سائل ممتلئ الى قطاع غزة الستخدامه في المستشفيات والمراكز الصحية

ي أمس معبر كرم أبو سالم بسبب األعياد اليهودية حيث يستمر اإلغالق إلى ذلك أغلق الجانب اإلسرائيل
 53 طنا من غاز الطهي و 115حتى صباح األحد المقبل، فيما عمل المعبر أول أمس على ضخ نحو 

ألف لتر من السوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء جرى تصدير شاحنتين من الزهور 
  .لدول أوروبا

  13/4/2012، ، رام اهللاأليام
  

 مجابهة التطبيع األردنية تدين زيارات شخصيات عربية للقدس .35
   دانت اللجنة العليا التنفيذية لحماية: مجابهة التطبيع األردنية تدين زيارات شخصيات عربية للقدس عمان

الجتماعية الى الوطن ومجابهة التطبيع الزيارات التي قام بها عدد من الشخصيات السياسية والدينية وا
  ."التطبيعية"فلسطين المحتلة، بحجة زيارة األماكن المقدسة، داعية إلى التوقف عما أسمته  الممارسات 

وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنها استندت إلى جملة من الفتاوى الصادرة عن كبار علماء الشريعة 
اسية حول تلك الزيارات والترويج لها االسالمية، والرموز الدينية المسيحية المعتبرة، ورؤيتها السي

  ."عمال تطبيعيا، يصب في تحقيق أهداف العدو"وتسهيل القيام بها، باعتبارها 
ودعت الخطباء والوعاظ والمفكرين واألدباء واإلعالميين إلى تكثيف جهودهم لكشف ما وصفته بخطورة 

  .بهاتلك الزيارات التطبيعية وادانتها والتحذير من خطورة االستمرار 
الى أن تغلب المبادئ على المصالح، " التطبيعية"كما دعت اللجنة المكاتب السياحية المروجة لهذه السياحة 

والمصالح العليا على المصالح الذاتية التي عاقبتها ندامة، وأن تتجه لتفعيل السياحة الوطنية الداخلية، التي 
  .ديةتعزز االنتماء للوطن، وتسهم في تنشيط الحياة االقتصا

إلى ذلك، جددت اللجنة إدانتها لممارسات بعض تجار الخضار والفواكه، المستمرين في استيراد 
وحذرت من أسمتهم بعض أسرى .  المنتجات االسرائيلية من الكيان الصهيوني، واالتجار بها في البالد

 تجاري أو ممن يواصلون التعامل مع العدو الصهيوني في صورة نشاط"المصالح الذاتية الصغيرة 
  ."زراعي او ثقافي

 13/4/2012الغد، عمان، 
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  والحدود آمنة..  سيناء خاضعة للسيطرة أنمصر تؤكد..  مزاعم إسرائيليةى علرداً .36

، أن  وحسناء الشريف، أحمد سليم،العريشنقالً عن مراسليها في  13/4/2012األهرام، القاهرة، نشرت 
 ال يمثل الواقع ،ن ما نشرته الصحف اإلسرائيلية أمسأكد أ،  محافظ شمال سيناء،عبد الوهاب مبروك

وهو أمر طبيعي في أي منطقة ، %3 وأن نسبة ما تسميه االنفالت األمني ال تجاوز، اإلطالقىبسيناء عل
 ى أن ما تنشره الصحف اإلسرائيلية محاولة للتشكيك في قدرة مصر على وأشار المحافظ إل.حدودية

 ، أال يقع في ذهن القارئ أن سيناء خارج السيطرةىنتمن:  قائالًضافوأ. السيطرة عليها ليس صحيحاً
 أن ى إل مشيراً، وهذا أكبر دليل علي السيطرة،فالجهاز التنفيذي واألمني يعمل بكامل طاقته بالمحافظة

 أنها أصبحت "إسرائيل" ولكننا ال نستطيع أن نقول مثلما تقول ، نفسها بها نسبة انفالت أمني"إسرائيل"
  .ج السيطرة األمنيةخار

 ، إلى أن زهير أندراوس،الناصرةنقالً عن مراسلها في  13/4/2012، لندن، القدس العربيوأشارت 
خصصت في عددها الصادر أمس الخميس صدر صفحتها األولى كانت قد ة هآرتس العبرية جريد

رية، أنشيل بيفر،  خاصٍ قام بإعداده الصحافي المتخصص في الشؤون العسكروعنوانها الرئيسي لتقري
نقالً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في تل أبيب، أن المنطقة باتت و، حول شبه جزيرة سيناء، مشدداً

  .مصدر قلق أمني للدولة العبريةحسني مبارك  وسقوط النظام  يناير25 بعد ثورة
رية لشبه هآرتس إنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بإدخال سبعة فرق عسك وقال تقرير

الجزيرة، في سياق حملة عسكرية هي األكبر من نوعها للقضاء على ما أسمته الصحيفة باإلرهاب في 
سيناء، إال أن النشاط األساسي التجاري للقبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، والمتمثل بتهريب البضائع 

  .لمصادر عينها للصحيفةواألشخاص عبر الحدود واألنفاق ال يزال مستمرا كما هو، كما قالت ا
  

   زيارة القدس وهي تحت االحتاللهم رفضيون يعلنونمصردين علماء  .37
 تجمع فتاوى علماء المسلمين في مصر حول عدم جواز زيارة القدس في الوقت الحالي وهي :القاهرة

ة، تحت وطأة االحتالل الصهيوني، مؤكدين أن السفر إلى القدس لن يكون إال من خالل تأشيرة صهيوني
 تقتل حالة أنها عن وهو اعتراف ضمني بدولة االحتالل وتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، فضالً

 أحمد الطيب، .ويأتي على رأس هؤالء العلماء شيخ األزهر د . الصهاينةتجاهالعداء في نفوس العرب 
لماء أهل الدكتور صفوت حجازي، رئيس رابطة ع، و مفتي مصر األسبق،دكتور نصر فريد واصلوال

والدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة  السنة والمتحدث باسم اللجنة الشعبية لمقاومة تهويد القدس،
  . رئيس لجنة القدس باتحاد األطباء العرب،في جامعة األزهر، والدكتور جمال عبد السالم

  12/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "نحن الفرس واليهود شعب واحد"بعنوان يين سرائيلاإلع اليهود و حملة صداقة ميطلقونإيرانيون  .38
حملة ود "أطلقت مجموعة من المنظمات اإليرانية المحسوبة على معارضي النظام في طهران : تل أبيب
وبادرت  ."نحن؛ الفرس واليهود، شعب واحد": ، عنوانها"إسرائيل" مع اليهود ومع الشعب في "وصداقة

وأطلقوها .  جمعية ومنظمة إيرانية كندية11إلى هذه الحملة مجموعة إيرانيين يعيشون في كندا، يمثلون 
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بشكل علني من خالل حملة إعالنات في الصحف ومن خالل إذاعات وقنوات فضائية تبث لإليرانيين من 
  ."إسرائيل" في مختلف أنحاء العالم، وأبرزت كثيراً

 لصاحبه روني رحماني، وهو إسرائيلي "سالم تورونتو" لما نشره موقع لة، وفقاًويشير بيان هذه الحم
 إلى خروج ماليين اإليرانيين إلى الشوارع ضد السياسة التي يتبعها حكامهم إزاء شعبهم ،مهاجر في كندا

  .، وقد تم قمعهم بوحشية"إسرائيل"وشعوب المنطقة بأسرها؛ العربية، وكذلك اليهود في 
  13/4/2012سط، لندن، الشرق األو

  
  ر المسجد األقصى وحي الشيخ جراح وسلوانوزيوفد برلماني أوروبي  .39

 جهاد أبو زنيد وفداً برلمانياً أوروبياً ترأسه  الفلسطيني أطلعت عضو المجلس التشريعي:القدس المحتلة
دس واإلجراءات مير كوستيلو وعدد من ممثلي األحزاب البرلمانية على األوضاع الميدانية في مدينة الق

اإلسرائيلية المفروضة على المواطنين المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة، وطرد السكان من مناطق 
جاء ذلك خالل جولة ميدانية للوفد البرلماني األوروبي برفقة أبو زنيد، حيث قام الوفد البرلماني  .سكناهم

 مدير دائرة األوقاف ،يخ عزام الخطيب الشوالتقىالمسجد األقصى المبارك، ، وبزيارة حي الشيخ جراح
  . في حي البستاناالعتصامكما قام الوفد البرلماني بجولة في بلدة سلوان وخيمة  .العامة في القدس

  13/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اليابان تؤكد تصميمها على مواصلة دعم فلسطين .40
ى مواصلة دعم فلسطين والعالم العربي، جاء  بالده مصممة علإن قال رئيس الوزراء الياباني :طوكيو

 سفارة فلسطين في اليابان كبار رجال الدولة ورجال السلك إليهذلك في كلمته التي ألقاها في حفل دعت 
الدبلوماسي العربي ولفيف من رجال األعمال والشخصيات البارزة في مجاالت األدب والصحافة 

  .والفنون
لسلك الدبلوماسي العربي في اليابان، وجه دعوة لرئيس الوزراء  بصفته عميد ا،كان سفير فلسطينو

 حملة ألجل التعاطف مع الشعب الياباني بعد كارثة التسونامي والزالزل التي تعرضت إطارالياباني في 
 جانب الشعب والقيادة إلى عن وقوف بالده تحدث رئيس الوزراء الياباني مطوالًحيث لها مؤخرا، 

  .الشرعية الفلسطينية
  13/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   والنظام السوري"حماس"أسرار العام األخير من العالقة بين : "المجتمع"مجلة  .41

 في لقاء لم يكن للنـشر قبـل بـضعة           "حماس"عندما سألت مسؤوالً في حركة      :  غياث الشامي  - دمشق
أحياناً يكـون  ": رية، أجابني حركته عن األحداث العاصفة التي تجري في سو     "صمت"شهور، عن أسباب    

الصمت أبلغ من الحديث، والتجارب علّمتنا أن الصمت في بعض األحيان، يكون أهون الشرين، وأخـف                
 منذ تفجر األزمة السورية، وأثارت      "حماس" التي التزمت بها حركة      "الصمت"ولكن سياسة   .. "الضررين

 سياسية، أقـدمت عليهـا حركـة        "حنكة"وصفها  إعجاب كثير من المراقبين والمتابعين السياسيين لها، ب       
 منـذ   "حمـاس " لقيادة   "الحاضنة" في ظل ظروف سياسية معقّدة وصعبة، باعتبار أن سورية هي            "حماس"

 السياسية  "المظلة" من األردن، وكانت     "أبعدت"م، عندما   1999أكثر من عقد من الزمان، وتحديداً منذ عام         
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 مؤخراً من قبل قيادات وازنـة       "االختراق"مشار إليها، تعرضت ل   سياسة الصمت ال  . لها طوال هذه الفترة   
؛ مما دفع الحركـة إلـى       "اإلعالمي"وكبيرة في الحركة خالل األسابيع األخيرة، وأثار حالة من االرتباك           

 مـن أنـه     "الحمـساوي " ما أشرنا إليه في حديث القيادي        "حكمة"النفي والتوضيح، واالستدراك، ما يؤكد      
رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية كان أول مـن           ! " الصمت أبلغ من الحديث    أحياناً يكون "

 بحضوره مهرجاناً أقيم في الجامع األزهر بالقاهرة بعد صالة يوم الجمعة، حمل عنوان              "االختراق"دشّن  
فـات   إلى التجاوب مع هتا    - على ما يبدو     -، ما اضطره    "جمعة إنقاذ األقصى ونصرة الشعب السوري     "

وفي وقـت كـان     ! "نصرة الشعب السوري البطل   "عشرات اآلالف من الجماهير المحتشدة، بالدعوة إلى        
هنية يواصل حديثه عن فلسطين والقدس واألقصى، كانت الجماهير تقاطعه بالهتافات ضد سورية وإيران              

نائب رئيس المكتب   بعد ذلك نُسبت إلى     )!..  إلى وقت قريب جداً على األقل      "حماس"حلفاء   ("حزب اهللا "و
 غادرت سـورية  "حماس"إن حركة ": موسى أبو مرزوق تصريحات جاء فيها   . د "حماس"السياسي لحركة   

 لم يعد لها وجـود     "حماس"احتجاجاً على الحملة الوحشية التي يشنها النظام السوري ضد معارضيه، وأن            
 إلى الدوحة لإلقامـة بـدالً مـن         من الناحية العملية في سورية، مشيراً إلى أن مشعل ومساعديه غادروا          

ليس صحيحاً أني تحدثت عن مغـادرة       ": وعلى الرغم من نفي أبي مرزوق لتصريحاته بالقول       .. "دمشق
 لسورية احتجاجاً على األوضاع األمنية هناك، أبداً لم يصدر عني أي شـيء مـن هـذا                  "حماس"قيادات  
ير موجودين في الساحة السورية بسبب ارتباطات       لم نغلق مكاتبنا في دمشق، وإن كنا غ       ": ، متابعاً "القبيل

تتصل بنشاطنا السياسي نقوم بها في أماكن مختلفة في العالم، هذه هي األسباب المباشرة لوجودنا خـارج                 
:  القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي من الدول العربية، قـائالً            "حماس"، مجدداً موقف    "سورية

لداخلي ألي من الدول العربية، ونحاول أن نجنّب الفلسطينيين التدخل فـي أي             نحن ال نتدخل في الشأن ا     "
ولكن تزامن تصريحات أبي مرزوق مـع تـصريحات زميلـه           . "شأن عربي حفاظاً على حيادهم وأمنهم     

صالح البردويل، التي أكد فيها خروج الحركة من سـورية          .  في قطاع غزة د    "حماس"القيادي في حركة    
ال يمكـن   ": ، موجهاً نقداً الذعاً وغير مسبوق للنظام الـسوري بقولـه          "..ون الحركة لتسهيل مهمة وشؤ  "
كل ذلـك،  .. " أن تقف ساكتة أمام نزيف الدم اليومي الجاري في سورية من دون أن تقدم موقفاً    "حماس"ل

، وهي حالـة ال تعكـس       "الصمت" التي أبرزها الخروج من حالة       "االرتباك"يشير بشكل واضح إلى حالة      
وبعيـداً  . االختالف في الموقف السياسي، وإنما تعكس االختالف في طبيعة التعامل اإلعالمي مع الموقف        

 من الثـورة الـسورية؟      "حماس"عن التصريحات والتصريحات المضادة أو النافية لها، ما حقيقة موقف           
والتنـاقض،  أسئلة تطرح نفسها في ظل التـضارب        ..  قراراً بالخروج من سورية؟    "حماس"وهل اتخذت   

! ليس في التصريحات فحسب، بل في المعلومات المتسربة من دمشق وغزة ورام اهللا والقاهرة والدوحـة               
، ووثيقة الصلة بها، تحدثت بـصراحة ودون        "حماس" التقت مصادر مطلعة، ومقربة من حركة        "المجتمع"

  . ها بهذا الصدد منها، واإلجراءات التي اتخذت"حماس"، وموقف "الثورة السورية"تحفّظ عن 
   "األسد" مع "مشعل"لقاء 

 مع الرئيس الـسوري  "خالد مشعل" مع الثورة السورية، بلقاء رئيس مكتبها السياسي         "حماس"بدأت حكاية   
 فـي فبرايـر     "حـسني مبـارك   "، بعد أيام قليلة فقط من إطاحة الثورة المصرية بـالرئيس            "بشار األسد "

 الذي رأى أن الوقت     "مشعل"نافه في اليوم التالي، بناء على طلب        جاء هذا اللقاء، الذي تم استئ     .. م2011
 يمكن أن تشتعل في أي      "ثورة"بات مناسباً لقيام الرئيس السوري بإصالحات سياسية داخلية تجنّب سورية           

 يعيش في سورية منذ أكثر من عشرة أعوام، كـان خاللهـا نـشطاً فـي                 "مشعل"وقت، خصوصاً وأن    
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وشرائح الشعب السوري، ويغشى مناسباتهم االجتماعية المختلفة، ويحرص على         التواصل مع جميع فئات     
 الذي يعيشه السوريون، نتيجـة االسـتبداد األمنـي،          "االحتقان"حضورها، وبالتالي فإنه كان يلمس مدى       

 كان يتجنّب الخوض مع المسؤولين السوريين السياسيين واألمنيين فـي          "مشعل"ولكن  . والظلم االجتماعي 
ن له عالقة بالوضع الداخلي، التزاماً بسياسة حركته في عدم التدخل بالشؤون الداخلية من ناحيـة،                أي شأ 

 لدى المسؤولين السوريين من إثارة أي موضوع لـه عالقـة بـسياساتهم              "الحساسية العالية "ولمعرفته ب 
ماسيتين عن ضـرورة     على مدى يومين، تحدث بلباقة ولياقة دبلو       "األسد" في لقائه مع     "مشعل".. الداخلية

، مشيراً إلى حاجة سورية إلى سياسة داخلية ناجحة كمـا هـي سياسـتها               "الداخل السوري "االلتفات إلى   
، مؤكـداً أنـه مـع       "مـشعل "، أو هكذا أبدى ل    "مشعل" مالحظات   "بشار األسد "تقبل الرئيس   .. الخارجية

 لم تمض أسابيع قليلة على اللقاء،       :لثورةشرارة ا . ، الذي ال يحدث خلالً في المجتمع      "اإلصالح التدريجي "
 وآخرون، ولكن المفاجأة كانت في المكان في جنوب سورية، وتحديداً فـي             "مشعل"حتى حدث ما توقعه     

، "مشعل"، التي عرفت بوالئها للنظام، حيث انطلقت من هناك شرارة الثورة، وهنا تحرك              "درعا"محافظة  
يين، بدءاً من نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، ووزيـر          وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين السور     

الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس للشؤون السياسية واإلعالمية بثينة شعبان، ونائب وزير الـدفاع        
كان مضمون هذه اللقـاءات،     .. العماد آصف شوكت، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء علي المملوك         

 صحيحة، تتجاوز الـشكل     "معالجات" الموقف، من خالل     "احتواء" العملي والجاد ل     هو ضرورة التحرك  
لقـاءات  . إلى المضمون، واالستفادة من هذه األحداث لطرح جدول مبرمج وزمني إلصالحات حقيقيـة            

، وبدا وكأنـه جـزء ال       "مشعل" المذكورة قوبلت بارتياح وترحيب من المسؤولين، الذين التقاهم          "مشعل"
من القيادة السورية، فلم يتم التحسس من اقتراحاته كما كان األمر سابقاً، ولم يتم التعامل معها على                 يتجزأ  
، فضالً عن الثقة الكبيـرة التـي        "المكابرة"، وذلك أن الظرف ال يحتمل       "تدخل في الشؤون الداخلية   "أنها  

  .  لدى المسؤولين السوريين عموماً"مشعل"يحظى بها 
رورة أن يظهر الرئيس على الرأي العام، ويلقي خطاباً يحدث تحوالً وتغيـراً فـي                على ض  "مشعل"ركّز  

 في الظهور، خشية أن يستحضر في أذهان الـسوريين، صـورة            "متردداً"كان الرئيس   .. مسار األحداث 
، ولكن الـرئيس قـرر أخيـراً        "حسني مبارك "، و "زين العابدين بن علي   "خطابات الرئيسين المخلوعين    

وكانـت المفاجـأة، أن   .. ط أجواء متفائلة، أن يكون خطاباً إيجابياً يعلن فيه إصالحات حقيقية     الظهور وس 
، الـذي   "خالد مشعل "خطاب الرئيس جاء معاكساً لكل التوقعات، ومحبطاً لكل المتفائلين، وكان من بينهم             

 شيئاً مما قالـه علـى       تسمر أمام الشاشة، منتظراً أن يجد مقترحاته في ثنايا هذا الخطاب، ولكنه لم يجد             
  ! ، ومستفزاً لكل من شاهده واستمع له"فوقياً"، و"متعجرفاً"بل على العكس، كان خطاباً ! اإلطالق

  القشة التي قصمت ظهر البعير
 إلـى مـدن     "درعا"، فقد اشتعلت الثورة، وانتقلت من       "القشة التي قصمت ظهر البعير    "كان الخطاب هو    

 فيما يمكن أن تفعله، وما الموقـف        "حماس"، وهنا تداولت قيادة     " الهشيم النار في "أخرى، منتشرة انتشار    
بعد نقاشات واسعة ومعمقة، استفادت فيه قيادة الحركـة مـن كـل خبراتهـا،               .. الذي عليها أن تتخذه؟   

، وعدم التعليق العلني واإلعالمي على مـا يجـري،          "الصمت"التزام سياسة   : استخلصت الموقف التالي  
هذا الموقف لـم يعجـب      .. إنها ملتزمة بسياستها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية        : قولواالكتفاء بال 

 وقيادتها علـى مـدار      "حماس" الذي يرى أن سورية آوت واحتضنت        "بشار األسد "، وخصوصاً   "النظام"
 عشرة أعوام على األقل، وأنها تعرضت لضغوط شديدة بسبب هذا االحتضان، وأنها وفّرت دعماً سياسياً              
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وفي المقابل، فإن قطاعات من     !..  للنظام "وفياً" أن تقف موقفاً     "حماس"وإعالمياً ولوجستيا لها، وأن على      
 بموقف واضح، تعلن فيه تأييدها للثورة السورية، بل وطالبهم بعـضها            "حماس"المعارضة، كانت تطالب    

 خصومها دائمـاً، بأنهـا       التي يشهرها في وجه    "الورقة" من سورية، حتى تنزع عن النظام        "الخروج"ب
 يتـابع هـذا     "مـشعل " لم تستجب للضغوط من الجانبين، وكان        "حماس"قيادة  . داعمة للمقاومة الفلسطينية  

 إعالمي، نظراً   "كمين" في أي    "االنزالق"الملف شخصياً، ويحذّر قيادات الحركة في الداخل والخارج من          
، وأي  "االنتحـار الـسياسي   "ي للنظام، يعني    لحساسية الموقف ودقته وخطورته، فأي تأييد صريح وضمن       

 علـى   "حمـاس "حافظـت   ..  في مأزق مع النظام    "حماس"إدانة صريحة أو ضمنية للنظام، تعني إدخال        
 إلى موقف التأييد ألي مـن طرفـي         "تنزلق"موقفها طوال الشهور السبعة األولى من اشتعال الثورة، فلم          

  . "، وأخف الضررينأهون الشرين"الصراع، وكأن هذا بالنسبة لها 
  غضب الرئيس
 "مـشعل "، وكان يبلغ زواره الذين يستفسرون عن موقـف          "مشعل" غاضباً من    "بشار األسد "كان الرئيس   

، ألنه امتنع عن التجاوب مع طلبه إصدار بيان يرد فيه على الـشيخ              "مشعل" على   "عاتب"، بأنه   "حماس"و
، على الرغم   "مشعل"الرئيس امتنع عن لقاء     .. "قارن حصار درعا بحصار غزة    "يوسف القرضاوي، الذي    

 الفجوة، ولكن الـرئيس المعـروف       "جسر" الهوة، و  "ردم"من وساطات عديدة قام بها أصدقاء للطرفين ل       
 "المـؤامرة " موقفاً واضحاً مـن  "مشعل" رفض كل المحاوالت، مصراً على ضرورة أن يصدر  "عناده"ب

، ويحظى بثقة الرئيس    "مشعل"ك الذي يحتفظ بعالقة وثيقة مع       اللواء علي المملو  ! التي تتعرض لها سورية   
 بضرورة اإلعالن عن موقف داعم للنظام، مشيراً إلى أن هـذا هـو              "مشعل"، حاول إقناع    "بشار األسد "

 الذي كان يرأس فريق عمل منذ اشـتعال الثـورة الـسورية             "مشعل".. طلب شخصي من الرئيس نفسه    
مع . عضاء هذا الفريق، الذين لم يتحمس أكثريتهم للتجاوب مع هذا الطلب          لمتابعة الموقف وتقييمه، عاد أل    

خالد " تتصاعد، وال أفق لوقفها، أخذت الضغوط تتزايد على          "الثورة"استمرار األحداث، وإدراك النظام أن      
  اإليرانيين، الذي وصف   "الحلفاء"، بضرورة تقديم أي موقف يساعد النظام، وهنا جاء االقتراح من            "مشعل

، يحـضره األمنـاء     "األسـد "، حيث اقترحوا بأن يتم ترتيب لقاء مع الرئيس          "ماكر" و "خبيث"بأنه اقتراح   
، ويتم تغطيتـه    "حسن نصراهللا " السيد   "حزب اهللا "العامون للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى األمين العام ل       

 لرفضه المتكـرر لقـاء      "مخرجاً"، الذي رأى فيه     "األسد"هذا االقتراح لقي موافقة من الرئيس       .. إعالمياً
 مـن   "بـرود "االقتراح اإليراني قوبل ب   .  التي يمكن أن تتمخض عنه     "الرسالة"، فضالً عن قيمة     "مشعل"
 ضمنية من المقاومة الفلـسطينية  "مبايعة"، إذ إنه يعني بالمضمون السياسي إعالن   "حماس" وقيادة   "مشعل"

 في البداية على آليـة      "مشعل"تحفّظ  !..  بين المقاومتين  "يدمج"و   "يخلط"، كما أنه    "األسد"واللبنانية للرئيس   
، "المـضمون "اللقاء، وليس مبدأه، إذ إنه ال ضرورة للقاء جماعي بهذه الطريقة، وألن المطلوب في رأيه                

، الذي تعثّر في البدايـة      "ترتيب اللقاء "وجرت على مدار شهرين حوارات ومفاوضات ل      . وليس الصورة 
 السوريون عقده، وأخذ اإليرانيـون      "استعجل"لكنه بعد ذلك، تعثّر ألسباب سياسية، حيث        ألسباب فنية، و  

 وجد أن التوقيت ليس مناسباً على اإلطالق، خصوصاً وأن الموعد           "مشعل"يضغطون لتحقيق ذلك، ولكن     
 وهو الخطاب !..  دقيقة 99حدد بعد خطاب الرئيس األخير، الذي كان أطول خطاباته، حيث استغرق نحو             

، وإعالنه اسـتمرار مكافحـة      "المستعربين" الجامعة العربية، واصفاً أعضاءها ب     "األسد"الذي هاجم فيه    
؛ ما يعني استمرار الحل العسكري، إضافة إلى تزايـد وتيـرة التـصعيد              "العصابات اإلرهابية المسلحة  "

 أن أي لقاء مـع      "علمش"في ظل هذه األجواء، وجد      .  األمني، وتزايد أعداد القتلى والجرحى     -العسكري  
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، وعلى الـرغم مـن تنـازل        "حبل دقيق ومشدود  "الرئيس سيثير متاعب جمة لحركته، التي تسير على         
 وجـد أن أي     "مـشعل " وحده، فإن    "مشعل" عن صيغة اللقاء الجماعي، لمصلحة لقاء مع         "األسد"الرئيس  

فضل هو تأجيل اللقاء إلى وقت      ، سيكون لها تداعيات سلبية على الحركة، وأن األ        "األسد"صيغة للقاء مع    
 أن يعتذر عن اللقاء مـع الـرئيس         "مشعل"تكون فيه الظروف مناسبة ومواتية، بالطبع، كان صعباً على          

 الـذي كـان   - وبجرأة كبيرة، أبلغ المملوك    "مشعل"نفسه، لما يسببه هذا االعتذار من حرج شديد، ولكن          
 واعداً أن يتم ذلك بعد تحسن الظروف، وبعد عودته من رحلة             اعتذاره بلباقة،  -مكلَّفاً بمتابعة ملف اللقاء     

  . طويلة سيقوم بها
  !الخروج األخير

 األخير له، حيـث قـررت قيـادة         "الخروج" دمشق إلى القاهرة، وكانت تلك المغادرة هي         "مشعل"غادر  
تويجاً لنقاشات  جاء هذا القرار ت   ..  األخرى المقيمة في دمشق    "حماس" أال يعود ال هو وال قيادات        "حماس"

معمقة وطويلة، وعلى مدى عدة شهور في أوساط الهيئات القيادية، فلم تعد سورية مكاناً مناسباً لممارسة                
.  نشاطاتها، وتواصلها مع الداخل، ولم تعد مكاناً ومالذاً آمناً لقياداتها، كما كان عليه األمر سابقاً               "حماس"

، وأصبحت صعبة للغاية، يضاف إلـى       "سالستها"ة فقدت   كما أن حركة الدخول والخروج من وإلى سوري       
 التي وقعت في حمص وإدلب وحماة وغيرها مـن المـدن الـسورية،              "المجازر الوحشية "ذلك كله، أن    

، التي باتت المجازر والجرائم تقع على مقربة        "حماس"أصبحت تشكل حرجاً أخالقياً ومعنوياً شديداً لقيادة        
 هذا القـرار    "حماس"ولعّل ذلك كان من أهم الدوافع التي عملت على اتخاذ           منها، دون أن تحرك ساكناً،      

 نحـو اتخـاذ     "حماس"الخطير المهم، إلى جانب العامل المتعلّق بالضغوط التي بدأ يمارسها النظام لدفع             
 "حمـاس " طوال عام األزمة، ولكـن اتخـاذ         "حماس"مواقف تأييد للنظام السوري، وهو ما تجنّبته قيادة         

 اإلعالمية، التي رأت أن الحكمـة تقتـضي         "حماس" من سورية لم يغير من سياسة        "الخروج" ب قرارها
 وعدم الدخول في مواجهات ومناكفات إعالمية، مع األجهزة اإلعالمية الرسمية للنظـام،             "الصمت"التزام  

رور أكثـر    من سورية بعد م    "حماس"خرجت  . أو األجهزة اإلعالمية المستقلة، التي تدور في فلك النظام        
 هادئاً وتدريجياً دون صخب، وهو مـا        "خروجاً"من عقد من الزمان على وجود قياداتها فيها، ولكنه جاء           

  .عده مراقبون وسياسيون حكمة وحنكة من قيادة عجنتها وصقلتها األزمات والمحن
  17/3/2012مجلة المجتمع، الكويت، 

  
  نها البدو الفلسطينيين تعد ألخطر عملية ترحيل في القرن ضد سكا"إسرائيل" .42

 هو واحد من أولئك العرب النشيطين في المعركـة إللغـاء مـا               العزازمة سليم:  نظير مجلي  - تل أبيب 
بموجبه يجري العمل على تجريـد      . "تسوية أراضي النقب  " الجديد لما يعرف باسم      "برافر"يسمى بمخطط   

ة عمل في ألمانيا، تكلم خاللها مع عدد        وقد عاد لتوه من زيار    . هؤالء المواطنين مما تبقى لهم من أرض      
: ويروي لنا ما حدث معه هناك، فيقول      . من النشيطين السياسيين واألكاديميين، ليطلعهم على قضية النقب       

عندما تقول إنه في إسرائيل القرن الحادي والعشرين، التي تتباهى بأنها واحة الديمقراطية فـي الـشرق                 "
ون بال تيار كهربائي وال تصريف للمجـاري وال مـدارس للتعلـيم،             األوسط، يوجد أناس ما زالوا يعيش     

ومنذ سنين ونحـن    . ويعيشون في بيوت من الصفيح مهددة بالهدم دائما، ال أحد يصدقك في دول الغرب             
وللمـسؤولين  . في البداية حاولنا شـرحها للمـواطنين اإلسـرائيليين اليهـود          . نحاول شرح هذه الحقيقة   

ولكننـا  . وهناك أيضا لم يصدقونا في البداية    . فقررنا االنتقال إلى المجتمع الدولي    . ولكن عبثا . الحكوميين
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وهناك مؤسسات دولية تابعة لألمـم المتحـدة وأخـرى          . اآلن والحمد هللا بدأنا نالحظ تجاوبا مع روايتنا       
ظ وهـذا يغـي  . أميركية وأوروبية، ترسل لنا وفودا لدراسة ادعاءاتنا واالطالع عن كثب على أوضـاعنا   

  ."حكومة إسرائيل
 الحقوقي في النقب، الذي عاد من جولة في الواليات المتحدة           "عدالة"ثابت أبو راس، مدير فرع مركز       . د

نحن لم نهدف إغضاب الحكومة اإلسرائيلية، إنما نحـاول إطـالق           ": األميركية لشرح قضية النقب يقول    
ل لخطر نكبة أخرى، أخطر مـن مأسـاة         فهم يتعرضون لمأساة ب   . صرخة ألم من معاناة أهلنا في النقب      

  ."1976سنة ) يوم األرض(مصادرات األرض التي قادت جماهيرنا إلى إضراب 
إن هدف زيارتنا للواليات المتحدة، كان إطالع أصدقاء إسرائيل وحكومتهم هناك على سياسة             ": ويضيف

 والتي تتوج اليوم    1948عام  التمييز واالضطهاد العنصري التي يواجهها عرب النقب منذ قيام الدولة في            
وللحقيقة فإن معرفة واطالع الشعب األميركي ومؤسساته على أوضاع المواطنين العرب           . بمخطط برافر 

في إسرائيل وخاصة عرب النقب تكاد تكون معدومة، حيث إن تركيز اإلعالم والسياسة األميركية علـى                
ر منهم وخاصة أعـضاء كـونغرس مـن         وقد استغرب قسم كبي   . مجمل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني   

. وتـابع د  . "تصرفات حكومة إسرائيل تجاه مواطنيها وخاصة أنها تدعي ليل نهار أنها واحة الديمقراطية            
ثابت أبو راس بأنه يجب االستمرار في العمل في كل المحافل الدولية من خالل إقامة لوبي دولي لقضايا                  

ة وإجبار الحكومة على التراجع عن مخططها الذي فيما         عرب النقب من أجل فضح المخططات اإلسرائيلي      
  ." في المائة من أراضي عرب النقب75لو نفذ سيصادر نحو 

  قضية دولية
بالفعل، أصبحت قضية النقب دولية، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة الدولية لمكافحة التمييز العنـصري،             * 

 فيه إسرائيل إلى إلغاء مخطط برافـر المـذكور   التابعة لألمم المتحدة، قرارا في األسبوع الماضي، تدعو     
وقد أغـضب هـذا     . ووقف كل صنوف التمييز العنصري ضد العرب عموما وأهل النقب بشكل خاص           

القرار حكومة إسرائيل مرتين، األولى ألنه فضح سياستها في الخارج، والثانية ألنها رأت فيـه تمـردا                 
ا طيلة عشرات السنين مرتعا لسياستها، قسم كبير مكنهم         فهؤالء كانو . لعرب النقب على سياستها وسيادتها    

يرسل أبناءه للتطوع في صفوف الجيش اإلسرائيلي ويمنحـون أصـواتهم فـي االنتخابـات لألحـزاب                 
  .الصهيونية، من الليكود يمينا وحتى حزب العمل

 سياسـة  الباحث شكري الهزيل، ابن النقب، يقول إن تدويل قضية عرب النقب هو رد فعل طبيعي علـى     
فقبل أن تقوم   . إسرائيل، خصوصا أن دول الغرب كانت شريكة إلى حد ما في سياسة نهب أراضي النقب              

إسرائيل أجرت بريطانيا مسحا حول أراضي النقب بينت فيه أنها عربية وأن سكانها لم يكونوا من البـدو       
رض، ومـع ذلـك فإنهـا        مليون دونم أ   3.5الرحل بل فلحوا األرض وثبتت ملكيتهم على ما ال يقل عن            

، أرسلت الواليـات المتحـدة      2004وفي سنة   . وقفت إلى جانب منح هذه المنطقة للدولة اليهودية العتيدة        
شخصا عرف نفسه على أنه البروفسور الري سيسكند من بوستون، وقال إنه جاء للوساطة بين الحكومة                

 مع مخطط حكومة إسرائيل بقيـادة       وتبين أن الوساطة تنسجم   . اإلسرائيلية وعرب النقب حول األراضي    
  .أرئيل شارون، يومها، القاضي بالسيطرة على أراضي النقب العربية لتوطين مليون يهودي

طـرد  ": تحت االسـم  ) البرلمان اإلسرائيلي (وحكومة شارون كانت قد مررت قانونا جديدا في الكنيست          
رض األصليين من خـالل هـدم       ، والمقصود هنا طرد عرب النقب أصحاب األ       "غزاة األرض في النقب   

ولكي يقنعوا المواطنين به، خرجـوا بـذلك        ! البيوت وحرث الزرع وترحيلهم إلى نقاط التوطين القسري       
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وقد استغلوا في هذا االفتـراء حقيقـة وجـود          . االفتراء أن البدو لصوص، يعتدون على ممتلكات اليهود       
 يسرقون ممتلكات أهلهم أيضا ولـيس       بعض اللصوص البدو، ممن أسقطهم المجتمع عندنا ألنهم لصوص        

  .فقط اليهود
ولم تتوقف حكومة شارون عن األساليب التقليدية المخادعة في االستيالء علـى ارض عـرب النقـب،                 

 بتجنيد بعض المحامين العـرب واليهـود        2004وبجانب وساطة سيسكند المزعومة، قام في نهاية عام         
األرض "سياسية في النقب وأنشأوا شركة سمـسرة تُـدعى          وبمساندة وتورط بعض القيادات التقليدية وال     

 مهمتها شراء ما تبقى من أراضي عرب النقب من خالل خداع وإغراء أصحاب األراضي               "ض.م.. ُأمنا
. ببيع أرضهم واالنتقال للعيش في مدن التوطين القسري المذكورة أعاله والمخصصة لتجميع عرب النقب             

خطـة تطـوير    "ثم أعقبها بما يسمى     . ق لتمويل نشاط شركات السمسرة    وتبين أن ماال أميركيا وفيرا تدف     
وهـو  (التي تبناها شارون ووزير شؤون تطوير النقب والجليل، شمعون بيريس           ] 2005 ["النقب والجليل 

، وتدعمها اإلدارة األميركية وتهدف إلى جلب مليون مـستوطن يهـودي إلـى            )الرئيس اإلسرائيلي اليوم  
  .الكاملالنقب بهدف تهويده ب

  نهب متواصل على مدى عشرات السنين
النقب هو المنطقة الجنوبية من إسرائيل، الذي كان قد حدد في زمن االنتداب البريطاني على فلسطين،                * 

وحتى جبال الخليـل فـي    ) قرب قطاع غزة  (بمنطقة جغرافية تمتد من بلدة الفالوجة المصرية في الغرب          
ال وحتى مدينة أم رشرش، التي أصبحت إيالت على خليج العقبة           الشرق ومن شمالي بئر السبع في الشم      

 آالف مـنهم عـرب      110 ألف نسمة،    120، أي قبل قيام إسرائيل،      1947عاش فيها سنة    . في الجنوب 
  . آالف يهودي10فلسطينيون و

فرحلـوا إلـى األردن   .  ألفا مـنهم، بـالقوة  99، طردت ما ال يقل عن 1948عندما قامت إسرائيل سنة   
سلمان أبو ستة، مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين في لندن، خالل تدوينه تـاريخ              . ويروي د . ومصر

يبلغ عدد أفراد المجتمع العربي البدوي      . النقب عن مذبحة تمت في بئر السبع، كنموذج ألساليب الترحيل         
ألـف   570 ألف نسمة، يشكلون ربع إجمالي سكان النقب، حيث يعيش هناك أيضا             190في النقب اليوم    

 ألف دونم، تحاول السلطات     200 مليون دونم أرض، ولم يبق لهم اليوم سوى          3.5كانوا يملكون   . يهودي
  .اإلسرائيلية مصادرتها

عدد السكان  .  قرية أخرى ال تعترف الحكومة بها      36 قرية معترف بها وفي      16ويعيش عرب النقب في     
كلها قائمة قبـل قيـام      .  نسمة 4000 إلى   600 ألفا، في كل قرية      75في القرى غير المعترف بها يعادل       

وتفتقر هذه القرى إلى الخدمات األساسية مثل المياه الجارية والكهرباء والطـرق والخـدمات              . إسرائيل
الهاتفية وأنظمة الصرف الصحي، وتصاريح البناء والمدارس التعليمية والعيادات الطبية وسائر الخدمات            

 لهذا الوضع، نجد المواطنين يعانون من أسوأ األوضاع على جميع           ونتيجة. الصحة والخدمات االجتماعية  
  :األصعدة

فالمجتمع العربي البدوي في النقب هو أكثر قطاعات المجتمع اإلسرائيلي فقرا حيث تبلغ نسبة العـائالت                
 في المائة بـين الرجـال       30وتبلغ نسبة البطالة أكثر من      .  في المائة  60التي تعيش فيه تحت خط الفقر       

وترتفع معدالت األمية والجريمة بينهم، أكثر من معـدالتها فـي إسـرائيل             .  في المائة بين النساء    80و
ويعاني . تبلغ نسبة وفيات األطفال بين السكان البدو أربعة أضعاف مثيالتها لدى السكان اليهود            . بضعفين

وتـصل نـسبة    . ودأطفال العرب البدو من معدالت أعلى من المرض والحوادث أكثر من نظرائهم اليه            
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 في المائة   90األطفال العرب البدو الذين يعالجون في المركز الطبي سوروكا في بئر السبع إلى ما نسبته                
بمعـدل  ( عيادات صحية في البلدات المعترف بها        8هناك  . من إجمالي عدد األطفال الذين يتلقون العالج      

  . القرى غير المعترف بها عيادات صحية فقط لرعاية الرضع في5و) عيادة في كل بلدتين
 38 سنوات، تتوافر التجهيزات التعليمية المعمول بها ل       4 - 3وفي مجال التعليم فإن الفئة العمرية ما بين         

 في المائة من األطفال في القرى غير المعترف         17في المائة فقط من األطفال في القرى المعترف بها ول         
 المخصصة لبدو   36 مدرسة ابتدائية فقط من المدارس ال      11ولألطفال في سن التعليم المدرسي، تقع       . بها

 في المائة   40النقب في القرى غير المعترف بها وال توجد أي مدارس ثانوية في هذه القرى كما يتسرب                 
 في المائـة مـنهم      17من العرب البدو األطفال من المدرسة قبل إنهاء الدراسة الثانوية ويحصل أقل من              

  ).البجروت(عامة على شهادة الثانوية ال
وفوق هذا كله، تنظم الحكومة من سنة إلى أخرى، عمليات هدم للبيوت بدعوى أنهـا بنيـت مـن دون                    

إحدى القـرى،   . تراخيص بناء، علما بأن كل من تقدم بطلب تصريح ودفع الرسوم الباهظة، رفض طلبه             
وألن الحكومة ال تريد أن     . اال تقع بين مدينة بئر السبع جنوبا ومدينة رهط العربية شم          "العراقيب"وتدعى  

وقـد  . يكون هناك امتداد عربي ما بين بئر السبع ورهط، قررت إقامة حديقة محمية مكان بلدة العراقيب               
  . مرة، حيث كان األهالي يعيدون بناءها من جديد في كل مرة تهدم36هدمتها خالل السنتين األخيرتين 

سهم من أجل ترحيلهم للـسيطرة علـى أراضـيهم          تيئي: والهدف من كل هذه الممارسات، واضح، وهو      
. فبعضها مخصص للجيش كمناطق معسكرات ومناطق تـدريب       . ووضعها في تصرف مؤسسات الدولة    

  .وبعضها مخصص لبناء بلدات يهودية أو توسيع بلدات قائمة
  كفاح بدل اليأس

، وبالمقابل أهملتها   48لسنوات طويلة، نجحت الحكومات اإلسرائيلية في كبت هذه الفئة من فلسطينيي            * 
لكن منذ أوساط السبعينيات، بدأت عملية وعي متنامية، بـوتيرة بطيئـة            . أيضا الحركة الوطنية العربية   

واليوم يعتبر أهل النقب جزءا ال يتجزأ من الحركة الوطنية، يشاركون فـي النـضاالت،            . ولكن بإصرار 
ل التطوعي لتطوير بلداتهم واإلصرار علـى       فمن جهة يحققون إنجازات كبيرة فردية، مثل العم       : بشكليها

، ومن جهـة يـشاركون فـي        ) حامل شهادة بروفسور، بينهم امرأة واحدة      11يوجد بينهم   (تعليم أبنائهم   
  .النضاالت الوطنية

وهم ممثلون في البرلمان بنائب واحد هو طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، الذي يعتبـر                
هذه المناسـبة   ": ويضيف. لسنة نقطة انطالق جديدة في كفاحهم ذات بعد دولي        مناسبة يوم األرض هذه ا    

تحل هذه السنة على خلفية تحديات مصيرية تواجه جماهيرنـا العربيـة الفلـسطينية عمومـا، متمثلـة                  
وتضع أهلنا  . بمخططات سلطوية تستهدفنا على مستوى األرض والهوية، وعلى مستوى اإلنسان والبنيان          

، مما يستوجب من جماهيرنا العربية تحمـل        1948 تحد وجودي ال مثيل له منذ نكبة عام          في النقب أمام  
مسؤولياتها التاريخية في مواجهة هذه التحديات في هذا المنعطف التاريخي من خـالل المـشاركة فـي                 
الحراك الكفاحي، النضالي والجماهيري، ألن الربيع العربي أكد للقاصي والداني أن الـشعوب بحراكهـا               

  ."تصنع مصيرها، وأنه ال مستحيل أمام إرادتها
 في جميع مناطقهم،    48ثابت أبو راس، عن وجه الشبه في معركة األرض ما بين فلسطينيي             . ويتحدث د 

سياسة مصادرة األرض العربية    . ما أشبه اليوم بالبارحة   ": فيقول. من النقب إلى الجليل والمثلث والساحل     
في الحالتين استعملت السلطات نفس األسلوب التجميلـي        . ليوم في النقب  باألمس في الجليل وا   . هي نفسها 
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تطـوير  (واليوم يتم الحـديث عـن       ) تطوير الجليل (هناك تم الحديث عن     . ألبشع الممارسات العنصرية  
التي أصدرها محافظ منطقة الجليل، يسرائيل كنيغ،       (باألمس كتبت وثيقة إسرائيل كينغ العنصرية       ). النقب

حتـى إن   . واليوم نحن أمام وثيقة برافر الترحيلة     ) مخططا لتيئيس العرب ودفعهم إلى الرحيل     ورسم فيها   
األجواء العامة نفسها حيث سبق يوم األرض األول حملة إعالمية شعواء ضد قيادة الجمـاهير العربيـة                 

ليـوم  وا. آنذاك ومورست الضغوط الكبيرة على رؤساء السلطات المحلية العربية لثنيهم عن اإلضـراب            
ونحن نقف على أعتاب يوم أرض جديد وجلب قانون برافر للكنيست فنحن نشهد تصعيدا مـستمرا فـي                  

هذا باإلضافة إلى حمالت التشكيك الحكومية المختلفة       . وتيرة التحريض ضد عرب النقب وقياداته الوطنية      
  ."والتي تهدف إلى ضرب وحدة عرب النقب ونسيجهم االجتماعي

 13/4/2012 ،الشرق األوسط، لندن
  

  نتنياهو" فقوس"عباس و" خيار" .43
  عوني صادق

، مرة يقال   ”اإلسرائيلية“األخبار الكثيرة المتضاربة عن االجتماعات بين مندوبي سلطة رام اهللا والحكومة            
في عمان، وأخرى يقال في القدس المحتلة، ثم الرسائل المتبادلة المتسربة بين عباس ونتنياهو، إلى جانب                

تي تصدر عن الرجلين، أو الناطقين باسميهما، كلها تؤكد أن الطرفين يصران على طحـن           التصريحات ال 
الماء من خالل تأكيد المواقف ذاتها التي عرفت عنهما وعرفا بها، والتي لم تساعد على التقـدم خطـوة                   

واالستيطان علماً أن ال شيء جامد بالنسبة إلى برامج التهويد       (واحدة أو الخروج من حالة الجمود الراهنة        
إن صـدقوا  ” اإلسرائيليين“ وكثيرون من -، مواقف ملت جماهير الشعب الفلسطيني خصوصاً    )الصهيونية

 من سماعها مرة تلو أخرى، دون أن يمل أصحابها أو ينتبهوا إلى ما أصبحت تسببه من إزعاج شـديد     -
  .للسامعين 

، قـال   )اتفاق أوسلو (سبب تأييده   المصرية، عن   ) 15/5/1996 -األهالي(في حوار أجرته معه صحيفة      
أعد االتفاق أشـبه بمـوطئ   “: الكاتب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي مفسراً موقفه الذي استهجنه كثيرون      

قدم، بوضع الرجل في الركاب، فإما أن ينجح الفارس في أن يمتطي صهوة الفـرس، وإمـا أال يـنجح،                    
لم تكن تستند إلى رؤية سـليمة،       ” االحتمالية“هذه  ومع أن   ! . . ”فتركض الفرس وتجرجره وراءه محطماً    

امتطـاء صـهوة    “بالنظر لما انطوى عليه االتفاق من نوايا وفخاخ، فإنه بعد عشرين عاماً من محاوالت               
  .، اليزال مستمراً في مواقفه األولى من دون تغيير ”جرجرت وحطمت الفارس“الفاشلة التي ” الفرس

 عباس أكثر من مرة بحل السلطة، ثم عاد وتراجع وأنكر تهديداته، مـا              وفي الفترة األخيرة، هدد الرئيس    
الكف عن التهديد بحل السلطة ألنـه       “، إلى أن يدعوه إلى      ”االتفاق“دفع، مؤخراً يوسي بيلين، أحد عرابي       

وهذه الدعوة سبق لعباس أن رفضها عندما دعاه إليها فلسطينيون كثر، لكنه            . ” لم يعد لهذه السلطة معنى    
لقـد  “: ، اعترف الرئيس قـائالً    )أم الرسائل (رسالته األخيرة إلى نتنياهو، والتي أطلق عليها البعض         في  

كل الخيارات الفلسطينية مطروحـة،     “، مؤكداً أن    ”أصبحت السلطة بال سلطة، وليس لها والية على شيء        
 فلمـاذا كانـت     ) .6/4/2012 -األيـام (”” إسرائيل”باستثناء حل السلطة الوطنية أو سحب االعتراف ب       

  الرسالة؟ وماذا ينتظر الرئيس؟
إن الرسالة جاءت نتيجة انسداد األفق السياسي وعـدم نجـاح           “: نقلت عن الرئيس قوله   ) األيام(صحيفة  

منذ متـى كـان     : ومن حقنا أن نتساءل   ! ”المفاوضات، وستتضمن شرحاً لما وصلت إليه المسيرة السلمية       
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؟ ”ما وصلت إليه المسيرة الـسلمية     “اهو غائباً وفي حاجة إلى شرح       األفق السياسي مفتوحاً؟ وهل كان نتني     
المزعومة من ال يعرف أين وصلت؟ ال شك في أن هنـاك            ” العملية السلمية “وهل هناك بين المهتمين ب      

، لكنه يستفز الكثيرين أيـضاً عنـدما   ”بِجلَد الرئيس وصبره، وتفاؤله وطول باله ورحابة صدره“معجبين  
بعد تسليم الرسالة لنتنياهو، إذا كان هو جواب إيجابي فنحن مستعدون للحوار، لكن إذا لم               “: يضيف قائالً 

! . . ”تأت بأي ثمرة وشعرنا بعدم وجود أمل، فعندها كل خياراتنا مفتوحة، ولن نستثني خيـاراً واحـداً                
 فعـن أي    .” الخيـارات كلهـا مفتوحـة     “: وأصارحكم القول إنه ال يغيظني من أقوال الرئيس مثل قوله         

” خيار“يتحدث وهو الذي حشر نفسه وسلطته، وشعبه وقضيته أيضاً، في خيار واحد وحيد هو               ” خيارات“
التي يلجأ إليها الرئيس، سواء كان ذلك في اتجاه األمم          ” الحركات“المفاوضات؟ والجميع يعرفون أن كل      

هذا أمر ال يحتاج إلـى شـرح أو       و. المتحدة وهيئاتها، أو غيرها، ال ترمي إال إلى استئناف المفاوضات           
  .تفصيل

كل من في رأسه عقل يدرك أن مطالب عباس غير مقبولة لدى            “وبالعودة إلى يوسي بيلين، نجده يرى أن        
دليل على فشله، وأن    “دون نتيجة   ” مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاق أوسلو      “، وأن   ”اليمين اإلسرائيلي 
لفئة من الفلسطينيين ترتزق    “أصبح ستاراً   ” اتفاق أوسلو “لين أن   أكثر من ذلك، يرى بي    ! ”من الواجب دفنه  

ألـيس  ) . 6/4/2012 -الـسفير ! (”للتنصل من عملية السالم   ” اإلسرائيلية“من وجود السلطة، وللحكومة     
بيلين على حق في ما يخص تقييمه لالتفاق والسلطة معاً، وإن كان عليه، لو أراد أن يكون أكثر صـدقاً،                    

وحكوماتـه  ” اليـسار اإلسـرائيلي   “وحكومة نتنياهو، فهل كان     ” اليمين اإلسرائيلي “له على   أال يقتصر قو  
  وحكوماته؟” اليمين اإلسرائيلي“أفضل من 

ليس الرئيس في حاجة إلى انتظار جواب نتنياهو، فقد أعلنه مراراً وتكراراً وأكد أنه مستعد للعودة إلـى                  
عـدم وقـف    : ب الفلسطينيين، لكنه وضع شـرطين     من جان ” من دون شروط مسبقة   “طاولة المفاوضات   

في الوقت نفسه، تكرر السلطة أنهـا       . ” إسرائيل دولة للشعب اليهودي   “االستيطان، واعتراف السلطة ب     
دولـة الـشعب    ”لن تعود إلى الطاولة إال بوقف االستيطان في القدس والضفة، وتـرفض االعتـراف ب              

ور، مثالً، أن نتنياهو سيتراجع عن مواقفـه وهـو غيـر            إذاً، ماذا ينتظر الرئيس؟ هل يتص     . ” اليهودي
المضطر، ما دام برنامجه التهويدي االستيطاني يقطع محطاته دون عوائق؟ إلى ذلك، ال يستطيع الرئيس               
أن يراهن على انتهاء والية نتنياهو، فكل المراقبين، إسرائيليين وأجانب، يؤكدون أن ال بديل لنتنياهو في                

لسلطة ال سلطة لها ومتمسكة بها،      ” المتاح الوحيد “إذاً فيم االنتظار، أم أنه      . ة أو عادية    أية انتخابات مبكر  
  ؟”األفق المسدود“لديها غير االنتظار حتى ينفتح ” خيارات“وال 

” خيـار “إن الرئيس يعرف، وأنصاره يعرفون، أن استمرار التمسك باستراتيجية المفاوضات، يعنـي أن              
نتنياهو، فإما قبولـه، وإمـا      ” فقوس“، وأن الموجود على الطاولة ليس سوى        من أن يمر  ” أثخن“الرئيس  

  !إلى متى سيقبل الفلسطينيون هذه الثنائية؟: وهنا يقوم السؤال. البقاء في قاعة االنتظار 
  13/4/2012، الخليج، الشارقة

  
  آن األوان إلنشاء حزب سياسي: اإلسالميون في فلسطين .44

  أحمد يوسف
، تعمدت إسرائيل العمل على إفشال      2006) يناير(تشريعية التي جرت في كانون الثاني       بعد االنتخابات ال  

 السياسية في الحكم، عبر القيام بسلسلة من االعتقاالت لقيادات الحركة وكوادرها داخـل              "حماس"تجربة  
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 عملياً  - ، انتهى 2007) يونيو(وبعد األحداث الدامية في حزيران      . مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية   
  . داخل إدارات الحكم في الضفة الغربية، إما بفعل السلطة أو بفعل ممارسات االحتالل"حماس" وجود -

: اليوم، ونحن نتجه إلى االنتخابات مرة أخرى، تفرض بعض التساؤالت نفسها على مـشهدنا الـسياسي               
شيح نفسه كممثـل عـن      كيف ستجرى هذه االنتخابات في الضفة الغربية؟ هل هناك من سيجرؤ على تر            

 القيام بحمالت انتخابية    –وعين االحتالل تتربص بكل من هو حمساوي      -حركة حماس؟ وهل بإمكان أحد      
لشخصه أو لحركته؟ هل من المعقول أن يقوم البعض بكشف هوية انتمائه وهو يعلـم أن هـذا سـيكون                    

  مدخالً العتقاله الحقاً؟
شراكة السياسية التي ستحتضن كل ألوان الطيف الوطني        اليوم، ونحن نتحدث عن العمل المشترك وعن ال       

واإلسالمي، نحتاج إلى وعاء يحتضن الجميع، اإلسالمي والليبرالي واليساري على أرضية من التوافـق              
الوطني وخدمة المصلحة الوطنية العليا، حيث تقف أمامنا تجارب عربية وإسـالمية جـديرة أن نترسـم        

  .رب وتونس ومصرخطاها في كلٍّ من تركيا والمغ
في الحقيقة، هناك داخل ساحتنا الفلسطينية أكثر من عنوان إسالمي يمكن أن تستوعبه هذه المظلة، فهناك                

وهناك حركة الجهاد اإلسالمي وهناك السلفيون وهنـاك حـزب التحريـر،            ) اإلخوان المسلمون (حماس  
ه من حركات، كما أن هناك أغلبية       إضافة إلى مجموعات إسالمية أخرى ليس لها بريقُ وشعبيةُ ما ذكرنا          

، وهي تتطلع لمظلة وطنية مستقلة، بعيدة من حسابات األحزاب القائمة،           %40صامته تبلغ نسبتها حوالى     
  .ولها رؤية تفتح المجال واسعاً لمشاركة الجميع

 فـي –إننا .  بوجه خاص"حماس"هذه األسئلة تطرح نفسها بقوة على اإلسالميين بشكل عام، وعلى حركة    
 أمام تحديات تفرض علينا التفكير بطريقة ذكية ال تعطي لالحتالل مبرراً السـتهداف كوادرنـا                -الواقع

الوطنية واإلسالمية، وذلك بخلق فضاءات سياسية للمناورة يمكن أن نقطع معها دابر االحـتالل ومكْـره                
  .ونتخطى فيها حيلَه

ن مظلة تتسع للجميع في الـساحتين الوطنيـة          هو إنشاء حزب سياسي يكو     – في الحقيقة    –إن المطلوب   
هذا من ناحية، أما الدافع اآلخر، فهو ما تمر به الساحة الفلسطينية من ظواهر االسـتقطاب                . واإلسالمية

والتشرذم، وما تعيشه من حاالت اإلحباط وفقدان الثقة في الكيانات الحزبية القائمة، كما أن تجربة كلٍّ من                 
 بالمستوى الذي انتظرته جماهير الشعب الفلسطيني، حيث طغت الـشعارات           حركتي فتح وحماس لم تكن    

التي لم ترتق إلى تحقيق الحد األدنى من الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية، إضافة إلخفاق الطرفين في                
وعودهما للشعب الفلسطيني بحياة أفضل، ناهيك عن الفشل في إحداث أي تقدم على مـستوى التحريـر                 

  .والعودة
  الدواعي واألسباب

 وحتى اآلن لم تقدم النموذج الذي تمكن اإلشارة إليه واالستشهاد به            1996إن تجربة الفلسطينيين منذ عام      
كنموذج ناجح للحكم الرشيد، فيما تشهد الساحات السياسية لبعض الدول العربية واإلسالمية اليوم تقـدماً               

يقية، بالرغم من الخصوصية التي تنفرد بها كـل حالـة           قابالً للمحاكاة من حيث أطره المفاهيمية والتطب      
  .سياسية عن األخرى

إن التحوالت التي تجري في العالمين العربي واإلسالمي قد شهدت حـاالت مـن التغييـر واإلصـالح                  
السياسي التي يمكن التعاطي مع أبعادها واالستفادة من عناصر نجاحها، وخاصـة التجـارب التركيـة                

  .ةوالمغربية والتونسي
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استخدمت القوى الوطنية الفلسطينية، طواَل ما يقرب من قرن من الزمان، العديد من الوسائل واألساليب،               
في محاولة منها لتحقيق المشروع الوطني، ويمكن القول بثقة مقرونة بدالئل وشواهد تاريخية، إن الحركة               

المية، وفي الوقـت ذاتـه إلهـام        الوطنية الفلسطينية استطاعت استلهام معظم تجارب حركات التحرر الع        
  . في فترة من الفترات-كفلسطينيين-البعض منها بمزيد من الوسائل التي انفردنا بها 

  الوسائل واآلليات
إن هناك جملة من الوسائل التي سيتم اعتمادها للتعاطي مع المرحلة القادمة والتي يـرى الحـزب أنهـا                   

  :بمثابة أولويات بالنسبة إليه، وهي
م بعملية متزنة من توزيع المهام وتقسيم الملفات على مختلف وسائل المشروع الـوطني، ففـي                 القيا -1

الوقت الذي مورست فيه المقاومة المسلحة والعمل التفاوضي على حد سواء، نجد أن قنـوات ووسـائل                 
الت أخرى ربما تكون في األهمية ذاتها لم تأخذ قسطها من التعبئة والتحشيد، وربما أقـصد هنـا المجـا                  

  .السياسية واإلعالمية والشعبية
 إحياء جوانب التنسيق والتكامل بين مكونات الحالة الوطنية، في ضوء أن مختلف القوى في عمومها                -2

لم تنجح في إيجاد حالة من التوافق واالنسجام والتعاون بينها، وتحقيق قواعد العمل المشترك، السيما وأن                
ر حالياً لألسف بمزيد من البؤس، هو حالة التنافر وتشتيت الجهـود            ما ساد خالل العقود الماضية، واستم     

، واختلفـت المرجعيـات،     )األجندات(وتطايرها في اتجاهات مختلفة، بحيث تضاربت األهداف والرؤى         
  .وتباينت الوسائل

 تفعيل الوعي الشعبي المتنامي، فلم يعد خافياً حجم ما صنعه صمود الشعب الفلسطيني بقـواه الحيـة                  -3
وبطوالتها وتضحياتها مرحلة بعد مرحلة، من إحياء للوعي الشعبي الفلسطيني، وما أصبح له مـن دور                

  .فاعل في شكل تضامن جماهيري واسع النطاق
 األخذ بمبدأ التفاوض السياسي، باعتبار أن المفاوضات هي وسيلة من وسائل إدارة المنازعات الدولية               -4

ن خاللها تحقيق إنجازات وطنية ودعم المشروع الوطني، بشرط         وقت السلم ووقت الحرب، التي يمكن م      
  .أن تنضبط المفاوضات باإلطار الوطني والحقوق والثوابت الوطنية

  الموقف من المقاومة
إن المقاومة تحظى بإجماع وطني فلسطيني، باعتبار أنها حق مشروع مادام االحتالل اإلسرائيلي قائمـاً               

 المشكلة الرئيسة التي واجهتنا جميعاً هي كيفية تنظيم المقاومة بطريقة           غير أن . في األراضي الفلسطينية  
لذا، فإننا نرى أن وضع المقاومة ضمن إطار ينظم عملها ويرشد سياسـاتها             . تكفل أن تكون أشد نجاعة    

  .ويناغم بين مختلف أطرافها هو من أهم األولويات التي ترسخ لعالقة وطنية أكثر تماسكاً وتالحماً
  شراكة والتحالفإطار ال

إن الحزب المطلوب يجب أن يكون واجهة للعمل السياسي مفتوحة على الجميع، ويتوجب عليه الـسعي                
بغض النظر عن أيـديولوجياتها الـسياسية وتوجهاتهـا الفكريـة           -لحشد الجهود الوطنية المخلصة كافة      

  .التحرير والعودة في جبهة واحدة، لتمكين شعبنا من تحقيق طموحاته في -وأدواتها النضالية
إن الحزب المطلوب يمكنه كذلك العمل في إطار شراكة سياسية مع اآلخرين، بما يعزز قدرات مشروعنا                

  .الوطني للنهوض بالحالة المجتمعية لشعبنا في الوطن والشتات
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في سياق هذه الرؤية، ستكون عملية الحشد والتعبئة للحزب، وحيث إن هذه المعطيات تتسع للجميع، فإن                
فرص التمثيل ستكون أبوابها مشرعة كي يجد الكل الفلسطيني بغيته، باعتبار أن الوطن يـأتي أوالً، وأن                 

  .الحق فوق كل شيء
  13/4/2012، الحياة، لندن

  
  الرجل الجديد على الساحة اإلسرائيلية .45

  باتريك سيل
ب الـرئيس الجديـد     يعتَبر ظهور شاؤول موفاز على الساحة السياسية اإلسرائيلية هذا الشهر في منـص            

 بـأن   - وإن كان ضـئيالً      -وهو يحمل في طياته وعداً      .  تطوراً مرحباً به   "كاديما"لحزب يسار الوسط    
 ونجاحه السياسي إلى إضعاف، أو حتى قلب السياسات التوسعية والمروجـة            "كاديما"يؤدي انتعاش حزب    

 االئتالف الحكومي الذي يضم القوميين      للحرب التي يعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفاؤه في        
  .المتشددين دينياً والجناح اليميني من حزب العمل

، وهو ما يجعل واليته     2009) مارس( آذار   31فهو في منصبه منذ     . ويبدو نتانياهو ثابتاً في مكانه حالياً     
يل في الواليات   وقد سمحت له براعته في تعبئة داعمي إسرائ       . األطول بين رؤساء الحكومات في إسرائيل     

 داخل جماعات الضغط والحزب الجمهوري واإلعالم ومراكز البحوث المحافظة، وخـصوصاً            -المتحدة  
 بالتآمر على الرئيس األميركي باراك أوباما في المسائل الشرق أوسطية، وبنيل استحـسان              -الكونغرس  

  .اليمين في إسرائيل والواليات المتحدة
 كما حصل مرات عدة     -شهورة بتقلباتها، وإعادة تركيب التحالفات السياسية       إال أن السياسة اإلسرائيلية م    

وبقيادة موفاز الذي يحل مكان تسيبي ليفني التي كانت         .  ليست مستحيلة في مطلق األحوال     -في الماضي   
  بقيـادة "الليكـود " ليصبح ثقله موازناً بقـوة لتكتـل   "كاديما"تفتقر إلى الكفاءة السياسية، قد يتطور حزب      

  .نتانياهو وشركائه في اليمين المتطرف
إلى ذلك، تجدر المالحظة أن موقف نتانياهو العدائي إزاء إيران، وإهانته ألوباما التي قد تنطـوي علـى                  

، وميله  )نوفمبر المقبل /كون الرئيس األميركي قد يسعى للثأر إذا أعيد انتخابه في تشرين الثاني             (خطورة  
على األراضي الفلسطينية، فيما ال يكرس إال اهتمامـاً ضـئيالً للمجتمـع            لتوسيع المستوطنات بال هوادة     

وقـد يـتم    . اإلسرائيلي، هي أمور سبق أن خلقت شعوراً كبيراً بالتوتر في أوساط بعض فئات النـاخبين              
التعبير سياسياً عن هذا التوتر خالل االنتخابات المقبلة في إسرائيل، التي يفترض أن تجرى قبل خريـف                 

  .، على رغم احتمال إجرائها في وقت أبكر2013عام 
، 2005وقد أسسه أرييل شارون في عام       . ناضجاً لعملية تحول  ) ومعناه إلى األمام   ("كاديما"وبات حزب   

عندما عمد، بعد انفصاله عن المتشددين في تكتل الليكود، إلى جمع الليكوديين المعتدلين وأعـضاء مـن                 
ولكن عندما أصيب شارون بـسكتة دماغيـة،        .  االنسحاب من غزة   حزب العمل لدعم خطته الرامية إلى     

، وشكّل بعد ذلك حكومة ائتالفيـة، إثـر فـوز           2006ترأس إيهود أولمرت الحزب خالل انتخابات عام        
.  بتسعة وعشرين مقعداً من أصل مئة وتسعة وعشرين، ليصبح بذلك الحزب األكبر في الكنيست              "كاديما"

 مجدداً بمعظم المقاعد، وكانت هذه المرة بقيادة تسيبي ليفنـي، إال            "كاديما" ، فاز 2009وفي انتخابات عام    
 "إسـرائيل بيتنـا   "أنه انتقل إلى المعارضة عندما شكّل نتانياهو حكومة بقيادة الليكود، بالتعاون مع حزب              
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ي فـي    اليهودي المتطرف دينياً، والجناح اليمين     "شاس"القومي الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، ومع حزب        
  .حزب العمل برئاسة إيهود باراك

ومنذ ذلك الحين، بذل نتانياهو وسعه لتحطيم طموحات الفلسطينيين بإنشاء دولة، ورفض عروض السالم              
، أوضح أنـه يفـضل األرض علـى    "إسرائيل الكبرى "ومع تعصبه الظاهر لدولة     . العربية الرسمية كلها  

 من الدعاية اليمينية المتطرفة فـي إقنـاع إسـرائيليين           وفي تلك األثناء، نجحت عشرات السنين     . السالم
  .كثيرين بأن الفلسطينيين وغيرهم من العرب يريدون قتلهم، وبأنه ال شريك إلسرائيل في عملية السالم

 سنة، في حال أراد     63هذا هو التيار الفكري النافذ الذي من المفترض أن يهزمه موفاز، البالغ من العمر               
 السالم مع جيرانه العرب، وبعيداً عن السياسات العدوانية التـي اتـسم بهـا حكـم                 توجيه إسرائيل نحو  

وهو يتمتع بمزايا سياسية كثيرة تسمح له بإتمام هذه المهمة، حيث أن تقلده في السابق لمنـصب               . نتانياهو
مكن االعتماد  قائد األركان ووزير الدفاع يمنحه مكانة جيدة تخوله طمأنة الجمهور اإلسرائيلي القلق بأنه ي             

  .عليه لحماية البالد
إلى ذلك، قد تشكّل خلفية موفاز إحدى المزايا الممكنة األخرى، فهو ليس من نخبة تل أبيب اإلسـرائيلية،                  

بل على العكس، هو يهودي إيراني ولـد فـي طهـران،    . التي تضم بمعظمها أفراداً من أصول أوروبية     
وقد شرح خالل   . إسرائيل عندما كان في سن التاسعة، ونشأ فقيراً       ويتكلّم الفارسية، وقد جاء به والداه إلى        

إنترناشـيونال هيرالـد    "ونشرتها صحيفة    ("نيويورك تايمز "مقابلة أجراها معه إيثان برونر من صحيفة        
كيف سمحت له الخلفية القاسية التي اختبرها بفهم مشقات وخيبات          ) 2012أبريل  /  نيسان   7 في   "تريبيون

 يـزداد فيهـا     - نقالً عن كالمه     -إلسرائيليين الذين يعانون لتوفير لقمة عيشهم في دولة         عدد كبير من ا   
  .األثرياء غنى فيما يزداد مساكينها فقراً

، يـأتي   "كاديمـا "ولكن بصفته الزعيم الجديد لحـزب       . وقد اعتُبر موفاز دائماً على أنه يميني إلى حد ما         
شأن التفاوت االجتماعي واالقتصادي في إسرائيل، وكذلك       تعبيره عن وجهات نظر ليبرالية ومستنيرة في        

والواضـح أن   . في شأن مسألتين أساسيتين هما السالم مع الفلسطينيين والحرب مع إيران، كمفاجأة جيدة            
ويشعر المرء بأن موفاز مستعد لترتيب تفـاهم مـع          . إيران تشكّل بنظره محور اهتمام رافقه مدى الحياة       

البلدين، وبعيداً عن الهستيريا المروعة لدى نتانياهو، الذي ال يتوقف يوماً عن            إيران على أساس مصالح     
) والغائب عن الوجود حتى اآلن    (تشويه سمعة إيران وعن وصف برنامجها الرامي إلى صنع قنبلة نووية            

  .على أنه تهديد لوجود إسرائيل وخطر كامن يهدد البشرية جمعاء
 إن الخطر األكبر الذي يهدد دولة إسرائيل ليس إيران النووية، بل            "زنيويورك تايم "وقال موفاز لصحيفة    

ويعني ذلك أن إنشاء    . كون إسرائيل ستتحول إلى دولة تضم قوميتين في غضون ثالثين إلى خمسين عاماً            
وانتقد تركيز نتانياهو على البرنامج النووي اإليراني، الـذي         . دولة فلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل     

هتمام، برأيه، عن أوليات أهم، مثل صنع السالم مع الفلسطينيين، ووضع حد لبناء المـستوطنات               أبعد اال 
وفي رأيه أن مـن المفتـرض أن        . في معظم أرجاء الضفة الغربية، وتقليص حجم الالمساواة في البالد         

سطينيين كامـل  تحتفظ إسرائيل بالمناطق االستيطانية في الضفة الغربية، ولكن يفترض أيضاً أن تمنح الفل        
وتابع . مطالبهم المتعلقة باألراضي، وذلك عن طريق مقايضة مناطق المستوطنات بأراض داخل إسرائيل           

أن الحدود واألمن مواضيع قابلة للتفاوض في غضون سنة، وأن عشرات آالف المستوطنين سـيرحلون               
  .ون على الرحيلأما من تبقّى منهم، فسيرغَم. عن منازلهم إذا تأمنت لهم تحفيزات مناسبة
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فقد حاولـت   . ويرى مراقبون كثيرون إن إسرائيل ارتكبت أخطاء إستراتيجية كبيرة في السنوات األخيرة           
 من خالل هجوم وحشي على      "حماس"، وحاولت تدمير    2006 عبر اجتياحها للبنان عام      "حزب اهللا "تدمير  

غزة خـصوصاً فـي حـصد       وساهمت عملية   . وقد باء هذان المسعيان بالفشل    . 2008-2009غزة في   
  .انتقادات الرأي العالمي وقوضت العالقة الوثيقة التي كانت تربط إسرائيل بتركيا

ومن خالل التهديد المتكرر بضرب المرافق النووية اإليرانية، ابتزت إسرائيل الواليات المتحدة وجعلتهـا        
نهائي لألنشطة النوويـة    تفرض عقوبات شديدة على طهران، ومن الواضح أنها أملت من ذلك وضع حد              

اإليرانية، مع العلم أن التوصل إلى هذا الهدف غير الواقعي مستبعد خالل المحادثات المزمـع انطالقهـا                
والمعـروف باسـم    (اليوم بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن إضافة إلى ألمانيا              

طهران  ("محور الممانعة "ية آماالً إسرائيلية بهدم     وفي الوقت ذاته، خلقت األزمة الراهنة في سور       ). 5+1
 إال أن هذا بـدوره هـدف        -، وباستعادة الهيمنة اإلسرائيلية التي ال ينافسها أحد         )"حزب اهللا " - دمشق   -

  .غير واقعي
وفيما تواجه المشكلة الفلسطينية مأزقاً خطيراً، وفي ظل الخطر الدائم والمستمر بنشوب حرب مع إيران،               

  .سرائيل إلى صوت متعقل كصوت شاؤول موفازتحتاج إ
  13/4/2012، الحياة، لندن

  
  رحلة الى سيناء ما بعد الثورة .46

  ريفافأنشل 
على جـانبي الـشارع     . رجل بدوي ملتح توجه الى سيارة عمومية في الشارع المركزي لرفح المصرية           

تريدون العبـور   ". لالضيق تقف مجنزرتان للجيش المصري وثلة من الجنود مدججة بسالح حربي كام           
الثمن األولي هو ألف جنيه مصري، لكن يوجـد  .  سأل بابتسامة، لكن بجدية كاملة     "من فوق أم من تحت؟    

في ذروة الحملة العسكرية األكبر حتى اآلن للقضاء على االرهاب في شـمالي سـيناء،      . مجال للمساومة 
ريب عبر الحـدود، الـى قطـاع غـزة          الته? فان العمل التجاري األساس للعشائر البدوية في المنطقة         
  .يتواصل كالمعتاد? واألراضي االسرائيلية، عبر األنفاق والثغرات في الجدار 

الحواجز العسكرية تبدأ قبل الدخول الى سيناء، في الطريق المؤدي من بور سعيد الى الجسر الكبير فوق                 
م معززة بـالجنود بـدال مـن الـشرطة،          نقاط الرقابة هذه ثابتة كل أيام السنة ولكنها اليو        . قناة السويس 

 كم بعد القناة، حتى     200لكن، على طول نحو     . بالمجنزرات وبالمواقع المحصنة بأكوام من أكياس الرمل      
الجيش المصري، رغم الحملة وتعزيز     . أطراف العريش، تكون المواقع العادية مهجورة في ساعات الليل        

سبع كتائب اضافة الى ما تسمح به اتفاقات كامب ديفيد          التي يصل حسب مصادر اسرائيلية الى       ? القوات  
ال يتجرأ على مرابطة جنود قالئل على طول الطريق الرئيس لشمالي سيناء خشية العمليات التي تبادر                ? 

  .اليها العشائر البدوية
اسرائيل صادقت في السنة األخيرة عدة مرات على زيادة حجم القوات العسكرية في شمال شرق سـيناء                 

في كل  . حسين مستوى األمن على مقربة من الحدود، لكن ال يبدو أن القوات المصرية حققت أي تحسن               لت
األحوال، فهي ال تنتشر في جنوبي قاطع الحدود، في المنطقة التي اطلق منها األسبوع الماضي صاروخ                

النفي فـي أن    بدال من ذلك يفضلون في مصر ببساطة        . غراد الى ايالت، حسب تقدير الجيش االسرائيلي      
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تعزيز القوات ال ينجح حتى في منع االضرار بأنبوب الغـاز الـى             . يكون الصاروخ اطلق من أراضيه    
  .14اسرائيل، الذي فجر هذا االسبوع للمرة ال 

قبل نحو كيلو مترين فقط من العريش تقف مرة اخرى المجنزرات مع المدافع الثقيلـة، أكيـاس الرمـل                   
مـن هنـاك، داخـل      . الوقود التي أحرقها تماما البدو قبل بضعة أسـابيع        والجنود، قريبا جدا من محطة      

العريش، وكل بضعة كيلو مترات حتى رفح المصرية ومعبر الحدود المزيـد فالمزيـد مـن الحـواجز                  
  .المجهزة جيدا، الجنود يلتصقون بالمدرعات ومواقع المدافع على األسطح

النطباع حيث أن المزيد من القوات والمجنزرات يتدفقون        في النظرة االولى تبدو الحملة العسكرية مثيرة ل       
لكن سرعان ما يتبين بـان      . من القواعد في غربي سيناء قرب القناة، التي بنيت على بقايا خط بار ليف             

الكتائب الجديدة رابطت فقط على طول محور الحركة المركزي، وهي ال تجري            . هذا نشاط سطحي فقط   
 الطريق كي تجري تفتيشات في العريش وفي رفح وبالتأكيد ال تقتـرب            دوريات على طوله، ال تنزل عن     

  .من خيام العشائر البدوية التي توجد في المنطقة الجبلية جنوبي قاطع الشاطئ
في األحداث التي دعي فيها الجيش الى التدخل في ايام الثـورة فـي              . كما أن نوعية القوات ليست عالية     

 وحدات مختارة مع جنود دائمين قدامى، مزودين بأفضل المـدرعات           السنة الماضية في القاهرة، شاركت    
أما الى سيناء فقد ارسلت كتائب مجندين شباب عديمي التجربة، والمجنـزرات تكـاد تكـون                . األميركية

  .جميعها مدرعات سوفييتية قديمة
 ممكنا عبور   في زيارات سابقة قبل بضع سنوات في سيناء لم يكن         . الضباط يكاد ال يظهرون في المنطقة     

سـلطات  . اما اآلن فلم يتبق لهـم ذكـر  . الشارع دون لقاء مئات الشرطة والعمالء الذين غمروا المنطقة   
القانون المصرية ال تظهر على االطالق بقرب الحدود، باستثناء حفنة من افراد الشرطة في معبر الحدود                

  .الى قطاع غزة
 يعتزم حقا الصدام مع البدو، هذا واضح من الشكل          الجيش ال "محمد بطيخ، بليط يسكن في رفح، يقول ان         
كانت هنا عيارات   ) األول(وليلة أمس   . هذا استعراض فقط  . الذي يصلون فيه الى هنا ويقفون في المكان       

الجيش لم يتدخل، احتمـى فقـط       . نارية بين عشيرتين من البدو تتقاتالن على نصيب من تجارة التهريب          
  ."بمواقعه

، يقول محمود صالح، سائق فلسطيني انتقلت عائلته الى الطرف المـصري            "لسلطاتنحن ال نتورط مع ا    "
عندما يريدون  . البدو يدخلون الى المدينة يقومون بعملهم ويعودون الى الخيام في الجبال          ". 1968في عام   

نا نحن ال نشكو من أن االنفاق تتيح لنا أن نزور بين الحين واآلخر اقرباء             . يهاجمون أيضا محطة شرطة   
الوضع في القطاع اآلن ممتـاز إذ       . قبل شهر عبرت كي أشارك في عرس ابن عمي        . في الطرف اآلخر  

المصريون يفتحون احيانا الحدود وتوجد منذ اآلن أنفـاق كبيـرة جـدا         . توجد بضائع تدخل من اسرائيل    
  ."ثمن األنفاق هبط. تسمح بادخال البضائع دون قيد

على طول الطريق مـن العـريش وقفـت         . ن المعبر مغلقا ومقفرا   هذا االسبوع، ربما بسبب الحملة، كا     
. شاحنات ثقيلة محملة بأكياس االسمنت بانتظار فتح المعبر أو الفرصة للتوجه الى احدى فتحات األنفـاق               

واكتفوا فقط بابطاء السفر وبنظرة عـابرة       . الجنود حتى لم يفحصوا هويات السائقين أو شهادات االرسال        
. وخشية العملية، وقفوا على طول اليوم الحار وعلى رؤوسهم طاساتهم الحربية          . راتعلى مسافري السيا  

وعلى المجنزرات فتحت مظالت    . وبين الورديات يمكثون في الخيام التي نصبت على جوانب المدرعات         
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مـن  (يوم الخمـيس    . "سنقاتل ونموت كشهداء  ": في أحد المفترقات كتب الجنود بالحجارة الملونة      . ملونة
  .بعد الظهر بدأوا في طي بعض من المجنزرات التي نقلت غربا على شاحنات) سبوع الماضياأل

قسم كبير من المدرعات حتى لم تنصب في شمالي سيناء، بل خارج القواعد التي في القسم الداخلي مـن                   
يات، رجال القوة متعددة الجنس   . شبه الجزيرة وذلك لزيادة الحراسة عليها خشية هجمات اخرى من البدو          

المسؤولين عن الرقابة على الجوانب األمنية في اتفاقات كامب ديفيد، بقوا يغلقون علـى أنفـسهم هـذا                  
الطريق العسكري المركزي من العـريش الـى        . االسبوع في قواعدهم ولم يظهروا في دوريات ميدانية       

، "العصابات البدويـة  الناس الذين سافروا الى هناك اعتقلوا واختطفوا من         ". ناحل، في وسط سيناء، هجر    
يروي ميالد مجدي، الذي ينقل كمجال رزق له سياحا من القاهرة الى الفنادق ومواقع االسـتجمام علـى                  

في أفضل األحوال سلبوا وتركوا على قارعة الطريق بـال أي           ". شواطئ البحر األحمر في جنوب سيناء     
  ."أنا دوما كنت أعود من هناك، أما اآلن فاني ال أتجرأ. وسيلة

كل أعمال البناء في المشاريع السياحية تقف       . عن السياحة المتفرعة في سيناء يصعب الحديث هذه األيام        
قفراء، وباستثناء الفنادق في طابا، المحاذية لمعبر الحدود الى اسرائيل، فان مواقع السياحة فـي جنـوب                 

الظهيـره بـاص سـياح      الهدوء المطلق في ناحل يخرقه في       . سيناء توجد في اشغال يقترب من الصفر      
  .صينيين يبدون وكأنهم هبطوا من الفضاء الى البلدة المغبرة

فياض الحويل، رئيس احدى العشائر البدوية في سيناء جلس هذا األسبوع في عريشة قرب محطة الوقود                
تهريبات؟ تفجير انبـوب الغـاز؟   . على الطريق المؤدي جنوبا باتجاه طابا وهو يدخن سيجارة المرخوانة     

في أرجاء مصر يوجد نقص خطير في السوالر غيـر          . ك، اآلن هو مشغول بالسمسرة على الوقود      يضح
رجاله جاءوا في   . ، يكاد يستخدمه كل السائقين في الدولة      90 و   80الودود للبيئة مع أوكتان منخفض من       

ها طابور طويل من السيارات تنتظر الـدور لـشحن        . تندر محمل بعبوات الوقود وسيطروا على المحطة      
هـذا مجـرد    : وهو يرفع يده استخفافا لرؤية القافلة العسكرية المـارة        . أفق دخل ربحي آخر   . بالسوالر

لكن يبـدو   "، يتظاهر بالبراءة،    "أنا ال أعرف كيف أفسر لماذا يجنن البدو الجيش        . استعراض وجود عادي  
  ."أن هذا هو الوضع

. م يخزنون الوقود ويحدثون نقصا فيه بـذلك       الحكومة المؤقتة في مصر تتهم تجار السوق السوداء في أنه         
في . لكن النقص ينبع أغلب الظن أساسا من أن ليس للحكومة ما يكفي من ميزانية لدعم الوقود للمواطنين                

الشائعة السائدة هي أن الناس المرتبطين بنظـام        . مصر، مثلما هو الحال دوما، تتكاثر نظريات المؤامرة       
.  يحدثوا النقص ويمسوا بمكانة البرلمان الذي بسيطرة االخوان المسلمين         مبارك القديم يدمرون الوقود كي    

، هكذا تنتقل الشائعة    "في الليل أمسكوا هنا بأربع سيارات مع عمالء مبارك يسكبون الوقود          ) األول(أمس  "
ويوم الخميس سد المدخل الغربي الى العريش لساعات من قبل الـسائقين            . من اللسان الى االذن في رفح     

  .بعضهم يقف منذ يومين بانتظار أن تصل ارسالية جديدة من الوقود الى المحطة. محبطينال
في رفح وفي العريش يبدو واضحا منذ سنين انعدام رغبة القاهرة في االستثمار في منطقـة ال تجـذب                   

جـد  من يو . ومع ذلك، فان التهديدات وعبور البضائع الى القطاع أدت الى ازدهار معين للمكان            . السياح
في قبو بيته فتحة نفق يبني عليه فيال جميلة، وقسم قليل من مواد البناء التي تتدفق مـن فـوق وتحـت                      

في العريش فتحوا حتى فرعا جديدا لكنتاكي فرايـد         . األرض الى القطاع ينتقل في الطريق الى بناء جديد        
ويبرز البدو في   . صرمعظم السكان في المدن هم فلسطينيون أو مهاجرون من أماكن اخرى في م            . تشكن
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سيارات جميلة جديدة في الشوارع وعلى الطريق الرئيس، والجيبات التي تنقلهم الى الخيام من              . سياراتهم
  .أجل تهريب البضائع واألشخاص الى حدود اسرائيل

فرق العمل التي ترممها يمكن أن تجـدها علـى طـول الطـرق              . الفساد ظاهر أساسا في وضع الطرق     
لكن حتى الطرق التي رممت في السنتين األخيرتين فقط تآكلـت تمامـا وأصـبحت               . ءالرئيسة في سينا  

  .أحد ما أخذ االسفلت الى أماكن اخرى. مشوشة
الثورة التي لم تستكمل بعد في مصر وجدت تعبيرا في سيناء أساسا في الفوضى األمنيـة الـسائدة فـي                    

رى التي كانت في األشهر األخيرة، وللرئاسة       اشارات المعركة االنتخابية للبرلمان ومجلس الشو     . المنطقة
خالفا لمدن اخرى في مصر، حيث كل حـائط         . في نهاية الشهر المقبل، تبدو أقل بكثير في شبه الجزيرة         

مغطى باالعالنات لالحزاب والمرشحين المختلفين، الى رفح والعريش جاء أساسا النـشطاء المؤيـدين              
وجه أبو اسماعيل الملتحي بنصف بدر، يظهر من على حيطـان   . للسلفي الكاريزماتي حازم ابو اسماعيل    

أما المرشحون  . كثيرة في رفح التي تسير فيها كل النساء مغطاة من أخمص أقدامهن الى أعلى رؤوسهن              
  .اآلخرون فال يظهرون في المنطقة على االطالق

  12/4/202، هآرتس
  13/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  :كاريكاتير .47

 

  
  11/4/2012ين أون الين، فلسط


