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 0611 .5أسير فمسطيني يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام الثالثاء ..واالنقسام يمقي بظالله
نشرت الدستور ،عمان 2102/4/05 ،نقال عف وكاالت ،أف وزير األسرى والمحرريف في السمطة
الفمسطينية عيسى قراقع أعمف أمس أف  0711أسير داخؿ سجوف االحتالؿ يعتزموف الدخوؿ في إضراب
مفتوح عف الطعاـ بداية مف يوـ الثالثاء المقبؿ .وقاؿ قراقع في بياف صحفي لو ،إف «الوضع داخؿ السجوف
أصبح صعبا لمغاية وخطي ار جدا ،وأف حكومة إسرائيؿ اتخذت األسرى عنوانا لالنتقاـ مف الشعب الفمسطيني
ومف القيادة الفمسطينية ،ما يتطمب عدـ االختالؼ لمواجية ىذه التحديات التي يتعرض ليا األسرى».
وأضاؼ « ال نقبؿ أف تجري الحركة األسيرة وراء أي أجندة سياسية وتنظيمية ،فاألسرى دائما ىـ موحدوف
وأف خطورة الوضع في السجوف تتطمب رؤية وبرنامج موحد».
وأعمف أف برنامج فعاليات شعبي وجماىيري سينطمؽ بمناسبة يوـ األسير في كافة محافظات الوطف
والشتات ،داعيا إلى اعتبار يوـ األسير «يوما وطنيا وجماىيريا والى أكبر مشاركة شعبية إلحياء ىذا اليوـ
والمطالبة بحرية األسرى ووقؼ معاناتيـ» .ويطالب األسرى في إضرابيـ عف الطعاـ بإنياء سياستي
االعتقاؿ اإلداري والعزؿ االنفرادي ،واعادة التعميـ الجامعي والثانوية العامة لألسرى ،ووقؼ االعتداءات
واالقتحامات لغرؼ وأقساـ األسرى ،والسماح بالزيارات العائمية وخاصة ألسرى قطاع غزة ،وتحسيف العالج
الطبي لألسرى المرضى ووقؼ سياسة التفتيش واإلذالؿ لذوييـ خالؿ الزيارات عند الحواجز ،إلى جانب
وقؼ العقوبات الفردية والجماعية بحؽ األسرى.
ويمقي االنقساـ الفمسطيني بيف حركتي فتح وحماس بظاللو عمى الحركة االسيرة في السجوف التي اعمنت
توجييا نحو اعالف االضراب المفتوح عف الطعاـ التي اختارت حماس اف يبدأ في السابع عشر مف الشير
الجاري ولكف فتح لـ تقرر بعد .وقاؿ قدورة فارس رئيس نادي االسير الفمسطيني لرويترز أمس «االنقساـ
يمقي بظاللو عمى الحركة االسيرة داخؿ اسرى االحتالؿ ..حماس والجياد والشعبية والديمقراطية سيبدأوف
االضراب يوـ  08الشير الجاري فيما لـ يحدد اسرى حركة فتح بعد موعد بدأ اضرابيـ المفتوح عف
الطعاـ».
وقاؿ قدروة «ىناؾ مف يريد اف يرى نتائج الحوار الجاري حاليا بيف االسرى وادارة مصمحة السجوف قبؿ بدء
االضراب الف اليدؼ منو تحقيؽ مطالب واذا كاف الحوار يحقؽ ىذه المطالب فميكف» .واضاؼ «توجيت
الى االخوة في حركة حماس مف اجؿ االتفاؽ عمى موعد موحد لالضراب واقترحت اف يكوف في العاشر مف
ايار القادـ بحيث تكوف لجنة الحوار التي يشارؾ فييا ممثموف عف كؿ الفصائؿ بما فييا حماس قد انتيت
مف عمميا واذا تـ التوصؿ لنتائج كاف بو واذا ال يبدأ االضراب بشكؿ جماعي حتى يكوف التضامف معو
بشكؿ اوسع اال انني لـ اتمؽ جوابا لغاية االف» .وقاؿ صالح العاروري القيادي في حماس «تنطمؽ السجوف
في رحمة ذات الشوكة باالضراب المفتوح عف الطعاـ في يوـ االسير الفمسطيني /الذي يصادؼ يوـ 08
نيساف».
والسابع عشر مف نيساف ىو اليوـ الذي اطمؽ فيو سراح اوؿ اسير فمسطيني في اوؿ عممية تبادؿ بيف
الفمسطينييف واسرائيؿ عاـ  0:85ونقؿ الموقع الرسمي لكتائب عز الديف القساـ الجناح المسمح لحركة
حماس عف العاروري قولو «انيـ ىناؾ خمؼ القضباف مف أجمنا نحف ومف أجؿ حريتنا وسنظؿ أسرى حتى
يتحرروا وعمى كؿ واحد منا أيا كاف موقعو أف يساىـ في ىذه المعركة التي ىي عنواف كرامتنا أو ميانتنا
ونحف أمة ال تعرؼ اليواف».

التاريخ :األحد 1051/4/53

العدد1421 :

ص4

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوؽ االنساف انيا «تؤكد استمرار  9اسرى في االضراب المفتوح
عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ رفضا لسياسة االعتقاؿ االداري /عدد منيـ دخؿ يومو  54في اضرابو عف
الطعاـ .»/ويخشى قدروة اف يؤثر عدـ اتفاؽ االسرى عمى الدخوؿ بشكؿ جماعي االضراب عمى حركة
التضامف الشعبية معيـ.
وذكر المركز الفمسطيني لإلعالم 2102/4/04 ،مف راـ اهلل أف األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ
انتقدوا المقاء المزمع عقده بيف مسؤوليف فمسطينييف ورئيس الحكومة الصييونية بنياميف نتنياىو في السابع
عشر مف نيساف (ابريؿ) الحالي والذي يصادؼ يوـ األسير الفمسطيني.
ونقمت الشبكة الفمسطينية لمصحافة واإلعالـ بيانا لألسرى قالوا فيو "لقد سئمنا الوعود وفقدنا األمؿ في
المقاءات وفي يوـ األسير الفمسطيني ،وبدال مف أف يكوف ىناؾ مفاجأة تحرير تأتينا مفاجأة المقاءات
العدمية" ،في إشارة إلى المقاء المتوقع عقده يوـ السابع عشر مف الشير الجاري الذي يصادؼ يوـ األسير
الفمسطيني ،بيف سالـ فياض ونتنياىو ،بيدؼ تسميـ األخير رسالة مف رئيس السمطة الفمسطينية محمود
عباس.
وتساءؿ األسرى في بيانيـ" ،لماذا اختير يوـ األسير الفمسطيني لتمؾ الرسائؿ والمقاءات ،حيث كنا ننتظر
في يوـ األسير الفمسطيني أف تخرج عمينا القيادة بتبني مطالبنا وتتوجو بيا كرسالة لنتنياىو وحكومتو
المتطرفة مطالبة عمى األقؿ بإسقاط قانوف شاليط".
 .2عباس :هناك خطوات ال بد من استنفادها قبل طمب االنضمام لألمم المتحدة كدولة مراقبة
طوكيو – وفا :قاؿ الرئيس محمود عباس إنو “ال يوجد أي تناقض بيف ما أعمنو عف تعديؿ وزاري في
حكومة سالـ فياض ،وبيف االتفاؽ الذي جرى في الدوحة”.
وأضاؼ لدى لقائو عددا مف الصحفييف عمى ىامش زيارتو إلى الياباف ،امس ،أنو “إذا وصمنا إلى تطبيؽ ما
جرى في الدوحة ،فإف موضوع التعديالت سيتوقؼ ،واذا لـ يطبؽ اتفاؽ الدوحة في فرصة قريبة ستستمر
التعديالت”.
وأوضح عباس أف “االتفاؽ الذي حصؿ في الدوحة جاء عمى أساس تشكيؿ حكومة انتقالية “تكنوقراط” مف
المستقميف ميمتيا األساسية الترتيب لالنتخابات ،واذا تـ ىذا فإف الحكومة ستتولى ميمة تنظيـ االنتخابات
التشريعية والرئاسية”.
وحوؿ تأخر إجراء االنتخابات البرلمانية ،أشار إلى أف االنتخابات تأخرت كثي ار بسبب االنقالب الذي جرى
في قطاع غزة ،ما أدى إلى ىذا التأخير الذي ال نريده وال نرغبو ألنو مف المفروض أف تحصؿ قبؿ عاميف.
وقاؿ “ :ال بد أف يتـ تجديد سجؿ الناخبيف في قطاع غزة إلجراء االنتخابات المقبمة ،واذا تـ ىذا تكوف
االنتخابات قريبة ،بحيث إنو أذا بدأنا اليوـ بتجديد السجالت ،فإف االنتخابات تحتاج إلى  3أو  4شيور
لعقدىا”.
وفيما يتعمؽ بمضموف الرسالة التي يود إرساليا إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،أوضح:
“مضموف الرسالة ال نستطيع أف نكشؼ عنو ،ولكف الرسالة تتضمف شرحا وافيا عف الوضع بيننا وبيف
الجانب اإلسرائيمي ،ونطمب فييا مجموعة مف األمور التي نحتاج توضيحيا مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي”.
وحوؿ توقيت توجو فمسطيف إلى األمـ المتحدة مرة أخرى ،قاؿ عباس“ :ىناؾ خطوات ال بد مف استنفادىا،
األولى إرساؿ الرسالة إلى نتنياىو ،ثـ الرسالة الجوابية التي سنتمقاىا منو ،وبعد ذلؾ يمكف أف تتقدـ أميركا
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ببعض الخيارات واالقتراحات مف أجؿ العودة إلى المفاوضات عمى أساس أف توقؼ إسرائيؿ االستيطاف
وتعترؼ برؤية الدولتيف عمى حدود عاـ .”5856
وأضاؼ“ :إذا لـ ينتج شيء عف الخطوات الثالث بالتأكيد سنفكر بالذىاب إلى األمـ المتحدة ،والقضية ال
تحتاج إلى تحديد وقت لمذىاب إلى األمـ المتحدة ،ففي أي وقت يمكف أف نذىب ،وليس شرطا أف نذىب في
أيموؿ /سبتمبر فقط”.
وعف الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبمة ،قاؿ “الموقؼ لـ يتغير مف موضوع الذىاب إلى االنتخابات
الرئاسية وىذا رأيي ولـ يتغير ،أما شروط المرشح المقبؿ فأي شخص يحصؿ عمى أصوات األغمبية سيأتي،
والشعب ىو الذي يقدر مف سيكوف ،وليس بإمكاننا أف نقوؿ بيذه المواصفات أو تمؾ ،فالشعب الذي يحكـ
مف يصمح”.
وأضاؼ“ :الشعب سيتفيـ موضوع الذىاب لمحصوؿ عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة ألنيا نوع مف
التقدـ لألماـ ،وبالتالي الشعب يقبؿ بيا ،وبالنسبة ألميركا عارضت مسألة الذىاب إلى مجمس األمف ولكف
نحف في حوار دائـ معيـ فيما يتعمؽ بيذا الموضوع”.
وتابع “ :مف حيث المبدأ نقوؿ إف لمرئيس أوباما نوايا طيبة إليجاد حؿ في الشرؽ األوسط وكذلؾ اإلدارة
األميركية ،ولكف رؤية الحؿ تختمؼ فيما بيننا ،وىذا الخالؼ ال يعني العداء ،بؿ نحف أصدقاء ،واألميركاف
يقدموف لنا الدعـ ،وحتى لو اختمفنا في ىذه النقطة سنحاوؿ إيجاد حؿ ليا ،ولو استمر الخالؼ إلى النياية
فيذا ال يعني أننا سنقع في قطيعة مع الجانب األميركي”.
وأشار إلى أف “الرباعية الدولية قدمت اقتراحا لتفعيؿ المفاوضات في  12ايموؿ سبتمبر الماضي ،ونحف
قبمنا المبادرة بالكامؿ وبدأنا بالحوار استنادا إلى ىذه المبادرة مع الجانب اإلسرائيمي ،ولكف حسب الموعد
المحدد لـ نصؿ إلى نتيجة ،لذلؾ لـ يتغير شيء ،ونحف قبمنا المبادرة ولكف لـ نتفؽ عمى أرضية مشتركة
لمحوار بيننا وبيف اإلسرائيمييف ،ونأمؿ مف الرباعية أف تعود مرة أخرى لتفعيؿ مقترحاتيا”.
واجتمع محمود عباس ،امس ،مع رئيس وزراء الياباف ناوتو كاف ،عمى غداء عمؿ أقيـ في العاصمة
اليابانية طوكيو.
وقاؿ« :نحف سعداء جدا في أف نكوف في طوكيو لممرة الرابعة ،وكانت المرة األولى في العاـ  ،5877وىي
األولى لمنظمة التحرير إلى الياباف ،شاك ار رئيس وزراء الياباف».
وأضاؼ :أتقدـ بالتعازي عمى ضحايا الزلزاؿ وتسونامي في الكارثة التي أدت إلى خسائر كبيرة آلمت قموبنا،
ولكف ثقتنا كبيرة عمى قدرة الشعب الياباني عمى تجاوز ىذه األزمة بسرعة».
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/4/53 ،
" .3صحيفة فمسطين" تنشر رسالة عباس لنتنياهو حول شروط استئناف المفاوضات
حصؿ موقع صحيفة "فمسطيف" عمى نسخة حصرية عف رسالة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس إلى
رئيس حكومة االحتالؿ اإل سرائيمي بنياميف نتنياىو ،والتي مف المتوقع أف تنقؿ عبر رئيس حكومة الضفة
الغربية سالـ فياض ،الثالثاء القادـ في السابع عشر مف إبريؿ الحالي.
ويطالب عباس (إسرائيؿ) عبر رسالتو بأربعة بنود ،وىي -5 :قبوؿ الحكومة اإلسرائيمية بمبدأ الدولتيف عمى
حدود  ،5856مع تبادؿ طفيؼ لألراضي بالقيمة والمثؿ -1 ،وقؼ كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمؿ
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(القدس الشرقية) -2 ،اإلفراج عف المعتقميف وخاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ عاـ  -3 ،5883إلغاء كافة
الق اررات التي اتخذتيا الحكومات اإلسرائيمية ُمنذ عاـ  ،1000واحتراـ االتفاقات الموقعة.
وىدد عباس نتنياىو في حاؿ عدـ التزاـ الحكومة اإلسرائيمية بااللتزامات المشار إلييا أعاله ،بالسعي
لمتطبيؽ الكامؿ والشامؿ لمقانوف الدولي حوؿ صالحيات ومسؤوليات سمطة االحتالؿ (إسرائيؿ) في كافة
األراضي الفمسطينية المحتمة ،إذ ال يمكف أف يبقى االلتزاـ باالتفاقات الموقعة وااللتزامات الدولية قائماً مف
طرؼ السمطة الفمسطينية التي سحبت منيا معظـ ُسمطاتيا الرئيسية ،في حيف ترفض (إسرائي) حتى
االعتراؼ بالتزاماتيا  ،فالسمطة الفمسطينية لـ تعد كما اتفؽ عميو .وىذا ال يمكف أف يستمر -كما جاء في
الرسالة.
وفيما يمي نص الرسالة حرفياً:
السيد بنجاميف نتناياىو
رئيس وزراء دولة (إسرائيؿ)
السيد رئيس الوزراء:
في عاـ  ،5882وقعت ُمنظمة التحرير الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية اتفاؽ إعالف المبادئ (أوسمو)،
وتبادلت وثائؽ االعتراؼ المتبادؿ.
حددت اتفاقية إعالف المبادئ ( )5882ىدؼ عممية السالـ بتنفيذ قراري مجمس األمف " ."227" "131وأف
يبدأ تنفيذ االتفاؽ بمرحمة انتقالية ثـ مفاوضات وضع نيائي حوؿ قضايا (القدس ،الحدود ،المستوطنات،
الالجئيف ،المياه ،واألمف ،والعالقات مع الجيراف ،وقضايا ذات اىتماـ مشترؾ ،وأضفنا ليا خالؿ السنوات
وحدد شير أيار عاـ  5888كموعد النتياء مفاوضات
إنياء الصراع واإلفراج عف األسرى والمعتقميف)ُ ،
الوضع النيائي حوؿ القضايا كافة ودوف استثناء ،أي التوصؿ إلى ُمعاىدة سالـ شاممة بيف الجانبيف.
جاء االتفاؽ االنتقالي الذي وقع عاـ  ،5884واتفاؽ واي ريفر لعاـ  ،5887وبروتوكوؿ (الخميؿ) ،5887
وبعد ذلؾ اتفاؽ شرـ الشيخ لعاـ  ،5888ثـ محادثات كامب ديفيد عاـ  1000ومحادثات أنابوليس وما
بعدىا عاـ .1007 – 1006
بعد ذلؾ جاءت ُمحادثاتنا في نيويورؾ وشرـ الشيخ والقدس الغربية عاـ  ،1050ثـ أخي اًر كانت المقاءات بيف
وفدينا في عماف – األردف خالؿ شير كانوف ثاني عاـ .1051
خالؿ ذلؾ طرحت الدوؿ العربية ُمبادرة السالـ العربية عاـ  ،1001وطرحت المجنة الرباعية الدولية خطة
خارطة الطريؽ عاـ .1002
الموقعة ،القانوف الدولي ،ق اررات األمـ المتحدة  ،أكدت جميعيا عمى أف السالـ يتحقؽ فقط بإنياء
االتفاقات ُ
االحتالؿ اإلسرائيمي الذي بدأ عاـ  .5856ولحيف تحقيؽ ذلؾ أُتفؽ عمى امتناع الجانبيف.
عف القياـ بأي خطوات مف شأنيا استباؽ أو اإلجحاؼ بنتائج مفاوضات الوضع النيائي ،وقد ُحدد ىذا
المبدأ بالمادة السابعة مف البنود الختامية لمفصؿ األوؿ مف االتفاؽ االنتقالي لعاـ .5884
وحددت خارطة الطريؽ وقؼ االستيطاف وبما يشمؿ النمو الطبيعي كالتزاـ رئيس عمى الجانب اإلسرائيمي.
في حيف التزمت الحكومة اإلسرائيمية (رسالة بيرس ليولست عاـ  )5882بالمحافظة عمى المؤسسات
المقدسة
المحافظة عمى األماكف ُ
الفمسطينية التعميمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في القدس الشرقية و ُ
المسيحية واإلسالمية والحفاظ عمى مصالح الفمسطينييف في القدس الشرقية وعدـ التعرض لتطورىـ.
السيد رئيس الوزراء:
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كقادة ،فأننا نواجو ُمعارضة وتشكيؾ .ويجب عمينا أف ُنساعد بعضنا البعض في سعينا مف أجؿ السالـ.
(العنؼ) و(اإلرىاب) سواء أُرتُكب مف قبؿ الفمسطينييف أو اإلسرائيمييف ال ُيشكؿ الطريؽ.
ونحف ُندرؾ أف ُ
وأنا أعرؼ انو ينزع ثقة شعبينا عف إمكانية تحقيؽ السالـ .لذلؾ أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدـ التسامح
(العنؼ) .وفي نفس الوقت ،فأنني أمؿ تفيمؾ بأف استمرار بناء االستيطاف ينزع ثقة الفمسطينييف
مع ُ
بالتزامؾ بتحقيؽ حؿ الدولتيف .المنطؽ بسيط :إذا ُكنت تؤيد إقامة دولة فمسطينية :فكيؼ تبني عمى
أراضييا؟.
السيد رئيس الوزراء:
المترتبة عمينا تنص عمى كوف الضفة الغربية وقطاع غزة
في ىذا المجاؿ فأني أُذكر أف أىـ االلتزامات ُ
وحدة جغرافية واحدة ،تخضع لسيادة القانوف ولمسمطة الواحدة ولمسالح الشرعي الواحد .وعميو فأنني ُمصمـ
المتمثؿ بقبوؿ االتفاقات
المصالحة ووفقاً لبرنامجي ُ
عمى تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إنياء حالة االنقساـ عبر ُ
(العنؼ) .إال أف حكومة (إسرائيؿ) وقفت ُمنذ بداية االنقساـ موقؼ
الموقعة واالعتراؼ بدولة (إسرائيؿ) ونبذ ُ
ُ
المؤيد ليذا االنقساـ.
ما عدا ذلؾ نستمر في تنفيذ كؿ ما عمينا مف التزامات ،بما في ذلؾ تفعيؿ المجنة الثالثية ضد التحريض.
السيد رئيس الوزراء:
بالمبادرة األردنية
لقد تجاوبنا مع جيود إدارة الرئيس أوباما ،وجيود المجنة الرباعية الدولية ،وأخي اًر رحبنا ُ
الشجاعة التي ىدفت إلعادة عممية السالـ إلى مسارىا الطبيعي عبر طرح مواقؼ الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي بشكؿ شامؿ حوؿ األرض واألمف.
لقد قمنا بطرح مواقفنا شاممة حوؿ الموضوعيف ،وأكدنا احترامنا لما يترتب عمينا مف التزامات كافة .وطالبنا
حكومتكـ بطرح مواقؼ شاممة حوؿ األرض واألمف ووقؼ االستيطاف واإلفراج عف المعتقميف ،وىي ليست
شروط ،وانما التزامات ،ولكف وألسفنا الشديد لـ يتـ تنفيذ أي مف ىذه االلتزامات.
السيد رئيس الوزراء:
أف اقتراحنا التاريخي لمسالـ ال زاؿ ينتظر جواباً مف (إسرائيؿ):
لقد وافقنا عمى إقامة دولة فمسطيف عمى  %11مف أراضي فمسطيف التاريخية .عمى جميع األراضيالفمسطينية التي احتمتيا (إسرائيؿ) عاـ .5856
إقامة دولة فمسطينية ُمستقمة لتعيش بأمف وسالـ إلى جانب دولة (إسرائيؿ) عمى حدود  ،5856مع تبادؿأراضي متفؽ عميو بالقيمة والمثؿ.
األمف سيتـ ضمانو مف قبؿ طرؼ ثالث ،يتفؽ عميو الطرفيف ،ويتـ نشره عمى الجانب الفمسطيني.لمشكمة الالجئيف ،وفقاً لما ورد في ُمبادرة السالـ العربية.
حؿ عادؿ ومتفؽ عميو ُالقدس ستكوف عاصمة لدولتيف( .القدس الشرقية) عاصمة لفمسطيف .و(القدس الغربية) عاصمةلػ(إسرائيؿ) .السيد رئيس الوزراء:
قبؿ عشريف عاماً دخمنا في اتفاؽ تعاقدي وبرعاية دولية لنقؿ الشعب الفمسطيني مف االحتالؿ إلى
المتعاقبة ،فأف السمطة الفمسطينية لـ يعد ليا أي
االستقالؿ ،واآلف ونتيجة لسياسات الحكومات اإلسرائيمية ُ
ُسمطة .وأصبحت دوف والية حقيقية في المجاالت السياسية واالقتصادية والجغرافية واألمنية ،أي أف السمطة
فقدت ُمبرر وجودىا.
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وبنا ًء عمى كؿ ما تقدـ ،ولما كاف ما بيننا يتمثؿ بالشرعية الدولية والقانوف الدولي واالتفاقات الموقعة
والمرجعيات المتفؽ عمييا وخارطة الطريؽ وحتى نضمف نجاح عممية السالـ نتوجو لسيادتكـ بالمطالب
التالية:
-5قبوؿ الحكومة اإلسرائيمية بمبدأ الدولتيف عمى حدود  ،5856مع تبادؿ طفيؼ لألراضي بالقيمة والمثؿ.
-1وقؼ كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمؿ (القدس الشرقية).
-2اإلفراج عف المعتقميف وخاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ عاـ 5883.
-3إلغاء كافة الق اررات التي اتخذتيا الحكومات اإلسرائيمية ُمنذ عاـ  ،1000واحتراـ االتفاقات الموقعة.
ومف دوف التزاـ الحكومة اإلسرائيمية بااللتزامات المشار إلييا أعاله ،سوؼ نسعى لمتطبيؽ الكامؿ والشامؿ
لمقانوف الدولي حوؿ صالحيات ومسؤوليات سمطة االحتالؿ (إسرائيؿ) في كافة األراضي الفمسطينية
المحتمة ،إذ ال يمكف أف يبقى االلتزاـ باالتفاقات الموقعة وااللتزامات الدولية قائماً مف طرؼ السمطة
الفمسطينية التي سحبت منيا معظـ ُسمطاتيا الرئيسية ،في حيف ترفض (إسرائيؿ) حتى االعتراؼ بالتزاماتيا،
فالسمطة الفمسطينية لـ تعد كما اتفؽ عميو .وىذا ال يمكف أف يستمر.
السيد رئيس الوزراء:
أنني أؤمف بأف شعبينا متشوقاف لتحقيؽ السالـ .وكقادة ،فأف ُميمتنا التاريخية تتطمب تحقيؽ ذلؾ ،وعمينا أف
ال نخذؿ شعبينا .وتفضموا
محمود عباس /رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية /رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
موقع فمسطين أون الين1051/4/53 ،
 .4فياض :فجر الحرية سيبزغ في القدس
راـ اهلل (االتحاد) :ىنأ رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض أمس ،المسيحييف كافة والشعب الفمسطيني
بمناسبة “عيد سبت النور” المسيحي ،الذي صرح بأنو يحمؿ “تباشير التيميؿ بالفرح وبالمستقبؿ الواعد،
وتمنى االحتفاؿ بو ذات يوـ في القدس الشرقية محررة مف االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقاؿ لدى مشاركتو اآلالؼ مف أىالي راـ اهلل والبيرة في مسيرة عيد سبت النور “إف ىذا العيد واف كاف يشكؿ
عيداً دينياً ،فيو يشكؿ أيضاً عيداً وطنياً لكؿ أبناء شعبنا بمسمميو ومسيحيو”.
وأضاؼ “ سنحتفؿ بيذا العيد إف شاء اهلل في كنيسة القيامة في القدس الشرقية العاصمة األبدية لدولة
فمسطيف ،وقد تحققت تطمعات شعبنا في الحرية واالستقالؿ” .وتابع قائالً “فجر الحرية سيبزغ ،كما سيبزغ
النور اليوـ مف كنيسة القيامة ليصؿ إلى كافة المواقع ،وصوالً إلى القدس العاصمة األبدية لدولتنا”.
وشدد فياض عمى أف القيـ التي يعمؿ الشعب الفمسطيني عمى ترسيخيا كأسس لدولة فمسطيف المستقمة،
وأبرزىا العيد ومضامينو في مواجية الظمـ ،تستند إلى القيـ اإلنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالـ.
وقاؿ “إف شعبنا يسير بخطى حثيثة نحو تحقيؽ أىدافو في الحرية واالستقالؿ ،ليعيش بحرية وكرامة في
دولة فمسطيف المستقمة عمى حدود عاـ  ،5856وعاصمتيا القدس الشرقية ،كبقية شعوب األرض”.
االتحاد ،ابو ظبي1051/4/53 ،
 .5المالكي :رسالة عباس لنتنياهو تحظى بتأييد واشنطن
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راـ اهلل  -عبدالرحيـ حسيف  -وكاالت :صرح وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي أمس بأف رسالة
الرئيس الفمسطيني محمود عباس المنتظر تسميميا لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بشأف أسس
عممية السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف تحظى بدعـ وتأييد مف اإلدارة األميركية.
وقاؿ المالكي لإلذاعة الفمسطينية إف الواليات المتحدة كانت ترفض فكرة إرساؿ الرسالة إلى إسرائيؿ لتحريؾ
عممية السالـ ،وحاولت م ار اًر ثني القيادة الفمسطينية عف ذلؾ خالؿ مكالمات ىاتفية تمقاىا عباس مف الرئيس
األميركي باراؾ أوباما أو وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف .وأضاؼ “لكف واشنطف عدلت عف
موقفيا بعد إطالعيا عمى مضموف الرسالة الفمسطينية ،حيث أبدت بعد ذلؾ تأييدىا ودعميا لمفكرة ،وأبمغتنا
بعزميا تقديـ مجموعة أفكار لـ تحددىا لتحريؾ عممية السالـ حاؿ وصمت مساعي القيادة إلى طريؽ
مسدود ،وردت إسرائيؿ بشكؿ سمبي عمى الرسالة” .ومف المقرر أف يسمـ وفد حكومة تصريؼ األعماؿ
الفمسطينية سالـ فياض الرسالة خالؿ اجتماع مع نتنياىو في القدس المحتمة بعد ٍ
غد الثالثاء.
االتحاد ،ابو ظبي1051/4/53 ،
 .6السمطة الفمسطينية ترحب بقرار كمينتون صرف  047مميون دوالر
شنخوا :رحبت السمطة الفمسطينية ،بقرار وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف صرؼ مساعدات
لمفمسطينييف بقيمة  536مميوف دوالر كانت مجمدة بقرار مف الكونجرس.
وقاؿ نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السمطة محمود عباس لوكالة أنباء "شينخوا"" :إف ىذا القرار
داعيا الجيات األمريكية التي عرقمت وصوؿ المساعدات لمشعب الفمسطيني
يصب في االتجاه اإليجابي"ً ،
"إلى إدراؾ أف موقفيا ال يساعد في خمؽ أجواء لصالح عممية السالـ".
وأعرب حماد عف أممو بأف يحمؿ صرؼ المساعدات األمريكية بداية انتعاش لموازنة السمطة الفمسطينية
وتشجيع الجيات المانحة والعربية عمى الوفاء بالتزاماتيا لتمكينيا مف أداء مياميا.
وفي السياؽ ذاتو ،اعتبر وزير الخارجية في حكومة راـ اهلل رياض المالكي قرار كمينتوف ،بأنو "تصحيح
لخطأ ومؤشر إيجابي مف اإلدارة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية".
وقاؿ المالكي في تصريحات إلذاعة "صوت فمسطيف" الرسمية" :إف قرار صرؼ المساعدات األمريكية يؤكد
صوابية الموقؼ الفمسطيني في الصمود أماـ المواجيات لممضي في اإلجراءات السياسية الكفيمة بخدمة
الحقوؽ الفمسطينية".
فمسطين أون الين1051/4/53 ،

 .7حكومة فياض تثمن المواقف األردنية الداعمة لمحقوق الفمسطينية
راـ اهلل  -كامؿ ابراىيـ وبت ار  -اجتمع رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور سالـ فياض ،برئاسة الوزراء في راـ
اهلل ،مساء امس السبت ،مع وزير الداخمية االردني محمد الرعود ،والوفد المرافؽ  ،بحضور وزير الداخمية
الفمسطيني الدكتور سعيد أبو عمي ،حيث أطمعو عمى تطورات األوضاع في فمسطيف ،والتحديات الماثمة أماـ
السمطة وخاصة ما يتصؿ بتوحيد الوطف ومؤسسات الشعب الفمسطيني ،وتوسيع نطاؽ البنية التحتية ،في
القدس الشرقية ،وفي المناطؽ المسماه (ج) ،وفي قطاع غزة .
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الشرطية الفمسطينية  ،وتمكنيا مف
وأطمع فياض الوفد  ،عمى االنجازات التي حققتيا المؤسسة األمنية و
ّ
ترسيخ االستقرار ،كما أطمعو عمى القيود والعراقيؿ التي تواجييا السمطة الوطنية مف جراء نظاـ التحكـ
والسيطرة التعسفي المفروض مف قبؿ االحتالؿ .
وأشاد فياض بالعالقات الثنائية المميزة بيف فمسطيف واألردف ،واعتبر أف ىذه الزيارات تؤكد عمؽ ومتانة ىذه
العالقات ،كما أشاد بدعـ األردف ممكاً وحكومةً وشعباً لحقوؽ شعبنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتيا حقو في
إنياء االحتالؿ واقامة دولة فمسطيف المستقمة وعاصمتيا القدس .
وثمف أميف عاـ الرئاسة الفمسطينية الطيب عبدالرحيـ ،مواقؼ االردف بقيادة جاللة الممؾ عبداهلل الثاني في
دعـ القضية الفمسطينية ،باعتبارىا القضية المركزية لألمة العربية ،مؤكدا أف جاللتو لـ يدخر جيدا في دعـ
صمود شعبنا عمى أرضو.
وقاؿ عبدالرحيـ خالؿ لقائو بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل مساء امس السبت ،د الرعود والوفد المرافؽ ،اف
ىذه الزيارة تشكؿ دعماً حقيقياً لمعالقات األخوية التي تربط الشعبيف الشقيقيف األردني والفمسطيني ،وتجسيدا
لمتنسيؽ الكامؿ بيف القيادتيف األردنية والفمسطينية.
الرأي ،عمان1051/4/53 ،
 .8وزارة األسرى في رام اهلل :مروان البرغوثي مهندس الهواء الطمق في سجون االحتالل
أصدرت و ازرة شؤوف االسرى والمحرريف تقري ار شامال لمناسبة الذكرى العاشرة الختطاؼ القائد والنائب مرواف
البرغوثي في  54نيساف عاـ  1001عمى يد سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،ووصؼ التقرير مرواف البرغوثي
بميندس اليواء الطمؽ في سجوف االحتالؿ ،والمقمؽ دائما لدولة اسرائيؿ منذ لحظة اعتقالو بسبب مواقفو
الوطنية والسياسية .واعتبر التقرير أف تجربة مرواف ىي تجربة حالة رمزية فمسطينية ما زالت تشكؿ الروح
الجمعية لمنضاؿ الوطني الفمسطيني.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/4/53 ،
 .9قنصمية فمسطين في دبي تكرم العب نادي االهمى المصري أبو تريكة
دبي ػ دائرة اإلعالـ باالتحاد :استقبمت قنصمية فمسطيف في دبي نجـ الكرة العربية ومنتخب مصر والنادي
االىمي الالعب محمد ابو تريكة ،ومدرب المنتخب المصري ضياء السيد ،وكاف في استقباليما في مقر
القنصمية صباح أمس ،كؿ مف قنصؿ فمسطيف قاسـ رضواف وعضو المجمس االعمى لمشباب والرياضة
الفمسطيني حسف شعث الذي نظـ الزيارة لمنجـ العربي ،وبرىاف نجار نائب رئيس المجنة االجتماعية والثقافية
الفمسطينية في االمارات.
األيام ،رام اهلل1051/4/53 ،
 .01فصائل المقاومة تدعو إلى إضراب تضامني مع األسرى
غزة :دعت فصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة ،إلى اإلضراب عف الطعاـ االثنيف القادـ  07نيساف
(إبريؿ) وذلؾ تضامنا مع األسرى الذيف سيخوضوف اإلضراب في يوـ األسير الفمسطيني الذي يصادؼ يوـ
الثالثاء  08نيساف(إبريؿ).
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وقالت الفصائؿ في بياف صحفي ليا اليوـ السبت ( ،)5-05إف سمطات االحتالؿ "تواصؿ ىجمتيا الحاقدة
عمى األسرى ،وعمى أبناء الشعب الفمسطيني ومصادرة األراضي ،وتيويد مدينة القدس وطمس المعالـ
األثرية وتدمير المقابر والمقدسات اإلسالمية ،وخرؽ التيدئة عبر القياـ بالعديد مف محاوالت االغتياؿ وتكرار
االعتداءات في مناطؽ التماس ومالحقة الصياديف واطالؽ النار المستمر عمييـ وتعريض حياتيـ لمخطر،
إضافة إلى تدمير معداتيـ وتخريب قوارب الصيد الخاصة بيـ".
واستيجف البياف "استمرار لياث السمطة الفمسطينية في محاولتيا إلحياء ما يسمى بمسيرة التسوية
واالتصاالت المباشرة مع العدو ،األمر الذي يعبر عف رضا السمطة بما يقوـ بو العدو الصييوني مف
اعتداءات ويعطيو غطاء عمى جرائمو".
المركز الفمسطيني لإلعالم2102/4/04 ،
 .00اشتية :حماس تنتظر نتائج االنتخابات في مصر ..ونأمل أن ينتصر صوت العقل فيها
القدس المحتمة ػ محمد جماؿ :كشؼ الدكتور محمد شتية عضو المجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس
المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار (بكدار) أمس أف المجمس في المرحمة األخيرة مف إنجاز ما
طمبو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير البالد المفدى خالؿ مداخمتو في المؤتمر
الخاص بالقدس الذي عقد في الدوحة مؤخ اًر.
وعف المصالحة قاؿ د.شتية يبدو أف حركة حماس تنتظر نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر ،ألف ذلؾ
بالنسبة لحماس مفصؿ ميـ ،ونأمؿ أف يتغمب صوت العقؿ في حركة حماس ىو الذي ينتصر ،ألف الخاسر
الوحيد في ىذا االنقساـ ىو الشعب والقضية الفمسطينية.
وحذر شتية مف بعض قصار النظر الذيف يتساوقوف مع المخطط اإلسرائيمي الرامي إلى دفع قطاع غزة إلى
أحضاف مصر.
وقاؿ د.شتية " :إف أي تشابؾ في العالقة بيف قطاع غزة مصر ىو بالنياية ضربة قاسمة وخسارة لمشروع
الدولة الفمسطينية المستقمة .وأضاؼ أف دفع قطاع غزة إلى مصر مرفوض مصرياً ومرفوض مف كؿ
فمسطيني عاقؿ ،مؤكداً أف مصر عممت جاىدة لمحفاظ عمى الجغرافية والمؤسسة الفمسطينية.
ولفت إلى أف ىناؾ مف يتساوؽ مع البرنامج اإلسرائيمي الرامي إلى تفتيت وتكريس االنقساـ وسمخ قطاع غزة
نيائياً عف بقية أنحاء األراضي الفمسطينية بدفع غزة إلى المسؤولية المصرية وجرؼ حؿ الدولتيف بتمزيؽ
الجغرافيا الفمسطينية.
الشرق ،الدوحة2102/4/05 ،

 .02احصائية" :الكنيست" ناقشت  35اقتراح قانون عنصري خالل العام الماضي
القػ ػػدس المحتمػ ػػة – الدسػ ػػتور :يتضػ ػػح مػ ػػف تقريػ ػػر العنص ػ ػرية السػ ػػنوي الصػ ػػادر عػ ػػف «االئػ ػػتالؼ لمناىضػ ػػة
العنص ػرية» فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني والػػذي يسػػتعرض حػػاالت العنص ػرية االس ػرائيمية تجػػاه األقميػػات فػػي شػػتى
المجاالت سنويا ،أنػو فػي العػاـ الماضػي تػـ تقػديـ  24اقتػراح قػانوف عنصػري ،أو القيػاـ بممارسػات عنصػرية
ليا عالقة باقتراحات قوانيف عنصرية وتمييزية طُرحػت فػي (الكنيسػت) ،بيػدؼ التضػييؽ عمػى مجػاؿ التحػرؾ
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والنشاط لممواطنيف العرب فييا .كما أف بعض ىذه االقتراحات معدة لتحديد وتضييؽ مجاؿ الحياة وامكانيػات
العمؿ لالجئيف ومياجري العمؿ الذيف وصموا البالد بأعداد كبيرة في السنوات الماضية.
كمػػا يتبػ ّيف مػػف معطيػػات التقريػػر أف العػػاـ الماضػػي شػػيد  52حادثػػة مسػػاس بمشػػاعر دينيػػة ،بحيػػث كانػػت قػػد
تمثمت العػاـ قبػؿ الماضػي بالتصػريحات والتحػريض فقػط ،بينمػا فػي العػاـ األخيػر تعػدت ىػذه الحػدود لتتح ّػوؿ
لمساس فعمي وحقيقػي وصػؿ إلػى حػد حػرؽ المسػاجد .وانتشػرت ظػاىرة مػا يسػمى ب ػ»تػدفيع الػثمف» ،التػي قػاـ
تحت شعارىا أفراد أو مجموعات يمينية متطرفة بتخريب وتدنيس المقابر ،والمس بأماكف العبادة والصالة.
كما شيد العاـ المنصرـ  544حادثة عنصرية مف قبؿ مؤسسػات الدولػة ومصػالح تجاريػة ومؤسسػات خاصػة
أو عامة ،حيث أظيرت معطيات ىذا القسـ مف التقرير أنو يحوي أكبر عدد مف األحداث العنصرية ،وبشكؿ
خػاص المػػس بػػالحؽ لمسػكف مػػف قبػػؿ الدولػة العبريػػة ،والػػذي يػتـ عبػػر اليػػدـ أو إخػالء المػواطنيف مػػف شػػققيـ،
كمػػا يتضػػمف  55شػػكوى وصػػمت االئػػتالؼ بيػػذا المجػػاؿ ،إضػػافة إلػػى  11حالػػة ىػػدـ منػػازؿ مػػف قبػػؿ الدولػػة
العبرية ،وىدـ قرية العراقيب غير المعترؼ بيا في النقب عشرات المرات.
مف جيتو أكد المحامي نضاؿ عثماف ،مدير «االئػتالؼ لمناىضػة العنصػرية» أف ممثمػي جميػع المجموعػات
التي تعاني مػف العنصػرية اإلسػرائيمية قػرروا أف يتعػاونوا جميعػا ضػد التمييػز الػذي يعانونػو ،كمجموعػة واحػدة
ػيعبر
متضػػررة مػػف التمييػػز الممػػنيج مػػف قبػػؿ الحكومػػة اإلسػرائيمية ،ولػػيس فقػػط كمجموعػػات منفػػردة ،بحيػػث سػ ّ
األثيوبيوف عػف تضػامنيـ مػع ضػحايا العنصػرية مػف العػرب ،والعػرب سػيرفعوف صػوتيـ ضػد العنصػرية تجػاه
الشرقييف ،وما إلى ذلؾ.
الدستور ،عمان1051/4/53 ،
 .03موقع "يسرائيل ديفينسي"" :إسرائيل" تقيم في النقب أكبر مجمع استخباراتي في العالم
األمنيػ ػػة
أف األجي ػ ػزة
الق ػػدس المحتمػ ػػة :كشػ ػػؼ موقػ ػػع "يس ػ ػرائيؿ ديفينسػ ػػي" المتخصػ ػػص فػ ػػي الشػ ػػؤوف
ّ
ّ
األمنيػ ػػة ّ
اإلسرائيمية تعمؿ حالياً عمى إنشاء موقع استخباراتي عسكري في منطقة النقب ،وأف الحػديث يػدور عػف أكبػر
محطػػة تجسػػس وتنصػػت فػػي العػػالـ ،تيػػتـ فػػي اعت ػراض المكالمػػات الياتفيػػة والرس ػائؿ والبيانػػات اإللكترونيػػة
لمحكومػػات والمنظمػػات والشػػركات واألف ػراد عمػػى حػػد س ػواء ،التػػي يمكػػف ارسػػاليا عبػػر األقمػػار االصػػطناعية
وكابالت االتصاالت البحرية الممدودة في البحر المتوسط.
وأض ػػاؼ الموق ػػع نق ػػال ع ػػف مس ػػؤوليف ف ػػي االس ػػتخبارات اإلسػ ػرائيمية أف القاع ػػدة الجدي ػػدة لمتجس ػػس س ػػتقاـ ف ػػي
المنطقة الواقعة بيف بئر السبع وقريتي المقية وأـ بطيف العػربيتيف فػي النقػب ،عمػى مسػاحة أكثػر مػف  4آالؼ
دونـ ،عمى أف تشمؿ مباني بمساحة أكثر مف  500ألؼ متر مربع .وأوضح الموقع أف القاعدة االستخباراتية
سيطمؽ عمييا اسـ "سيمغ" وستكوف عبارة عف شبكة قيادة وسيطرة مف طراز شبكة االتصاالت "سي  "1مغمقة
جػػدا مػػف الناحيػػة التكنولوجيػػة ،وتُم ّكػػف مػػف إج ػراء اتصػػاالت مػػف دوف أي مشػػاكؿ ،كمػػا أنػػو ال يمكػػف اخت ػراؽ
المحادثات التي تجرى مف خالليا.
وكشػػؼ الموقػػع عػػف أف األسػػباب والػػدوافع التػػي أدت بالحكومػػة اإلس ػرائيمية إلػػى إنشػػاء ىػػذا المجمػػع ،ىػػو أف
حركػػة "حمػػاس" تس ػمّمت شػػبكة اتصػػاالت صػػينية متقدمػػة جػ ًػدا مػػف إي ػراف تشػػبو بػػدقتيا وتكنولوجيتيػػا المتطػػورة
مممػػيف بالتكنولوجيػػا الحديثػػة ،يواجيػػوف مشػػكمة فػػي
شػػبكة اتصػػاالت "حػػزب اهلل" ،وأف عناصػػر "حمػػاس" غيػػر ّ
استخداـ ىذه الشبكة حتى اآلف ،ولذلؾ فيـ يريدوف منع التعمـ عمييػا مػف قبػؿ "حػزب اهلل" ومنػع دخػوؿ أجيػزة
شبيية.
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باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،زعػػـ جيػػاز األمػػف العػػاـ (الشػػاباؾ) أف ميربػػي األسػػمحة فػػي سػػيناء يعممػػوف عقػػب الثػػورة
المصرية مف دوف حسػيب أو رقيػب ،حيػث تػـ فػي اآلونػة االخيػرة تيريػب مئػات الصػواريخ التػي يتػراوح مػداىا
ب ػػيف  20 -10كيم ػػومت اًر ،وأل ػػؼ قذيف ػػة ى ػػاوف ،وعشػ ػرات الصػ ػواريخ المض ػػادة لم ػػدبابات ،وأطن ػػاف م ػػف المػ ػواد
المتفجػرة والمػواد الخػاـ التػي تُسػتعمؿ فػي تصػنيع المتفجػرات ،إلػى قطػاع غػزة ،الفتػا إلػى ّانػو يريػد وقػؼ تػدفؽ
تمؾ األسمحة .وأوضح الموقع االستخباراتي أف المجمع سيتجسس عمى عدد مف الدوؿ في المنطقػة ،منيػا مػا
أف القاعدة التي تقع في منطقة أوريػـ ،فػي جنػوب إسػرائيؿ،
اسماىا بػ"دوؿ العدو" ،وأخرى تعتبر صديقة .كما ّ
عمى بعد  20كيمومت اًر مف سجف مدينة بئر السبع ،ستعترض االتصاالت الصادرة مف الشرؽ األوسط وأوروبا
وأفريقي ػػا وآس ػػيا ،ويش ػػرؼ عم ػػى تش ػػغيميا وح ػػدة  ،7100التابع ػػة لش ػػعبة االس ػػتخبارات العس ػػكرّية ف ػػي الج ػػيش
ائيمي "آماف".
اإلسر ّ
وقاؿ الموقع أف القاعػدة الجديػدة ستخضػع لحمايػة أمنيػة مشػددة ،حيػث سػتبدو أسػوارىا عاليػة ،وبواباتيػا كبيػرة
أف أىػػـ اإلنجػػازات التػػي قامػػت بيػػا الوحػػدة  ،7100المسػػؤولة عػػف ىػػذه
ومحميػػة بكػػالب الح ارسػػة ،مشػػي اًر إلػػى ّ
القاعػػدة ىػػو اعت ػراض االتصػػاؿ اليػػاتفي بػػيف ال ػرئيس المصػػري ال ارحػػؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر والعاىػػؿ األردنػػي
ال ارحػؿ الممػؾ حسػيف خػالؿ اليػوـ األوؿ مػف حػػرب حزيػراف (يونيػو)  ،5856واعتػراض االتصػاؿ اليػاتفي بػػيف
ال ػرئيس الفمسػػطيني ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات وبػػيف المجموعػػة التػػي اختطفػػت السػػفينة "أكيمػػي الورو" فػػي العػػاـ
.5884
المستقبل ،بيروت1051/4/53 ،
 .04حنين زعبي تنتقد منع سفر مشاركين في حممة "مرحبا بكم في فمسطين"
قالػػت النائبػػة حنػػيف زعبػػي فػػي سػػياؽ ردىػػا عمػػى الضػػغوطات والتيديػػدات اإلس ػرائيمية السػػاعية إلحبػػاط حممػػة
التضامف الجوية مع الشعب الفمسطيني ،أف استجابة شركتي الطيػراف األلمانيػة والبريطانيػة لتمػؾ الضػغوطات
متنكػرة لحقػػوؽ مواطنييػػا ىػػو دليػػؿ عمػػى يػػد إسػرائيؿ الطػػولى فػػي انتيػػاؾ حقػػوؽ اإلنسػػاف عمػػى مسػػتوى العػػالـ،
وىو تصعيد خطير لسياسات القمع اإلسرائيمية التي لـ تعد تقتصر عمى المواطنيف في إسرائيؿ عربا كػانوا أـ
ييودا .مؤكدة أف ذلؾ لف يثني حمالت التضامف التي ستتواصؿ وتتسع ضد السياسات اإلسرائيمية.
واعتبػرت زعبػػي أف خػػروج إسػرائيؿ عػػف طورىػػا إلحبػػاط الحممػة الدوليػػة ،ىػػو دليػؿ عمػػى أف حمػػالت التضػػامف
الدولية ،مع الشعب الفمسطيني ،تربكيا وتزعجيا ،وىذا بحد ذاتو إنجاز لمحممة.
عرب 1051/4/53 ،48
" .05إسرائيل" ترفض هبوط طائرة قادمة مباشرة من السودان
القػػاىرة  -د.ب.أ :ىبطػػت طػػائرة بضػػائع أرمينيػػة اضػػط ارريا فػػي مطػػار القػػاىرة أمػػس بعػػدما رفضػػت سػػمطات
مطار تؿ أبيب استقباليا لقدوميا مباشرة مف السوداف ،مطالبة بإجراء تفتيش وفحص لمطائرة قبؿ توجييا إلى
إسرائيؿ.
الشرق األوسط ،لندن1051/4/53 ،
 .06شبكة المنظمات األهمية الفمسطينية تستنكر منع سفر متضامني حممة "مرحباً بكم في فمسطين"
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غزة ،لندف ،ا ؼ ب :استيجنت شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية قرار عدد مف الخطوط الجوية األوروبية
إلغاء حجوزات سفر أعداد مف المتضامنيف المشاركيف في حممة "مرحباً بكـ في فمسطيف" التي ستنطمؽ
اليوـ ،واعتبرتو "استجابة لضغوط االحتالؿ االسرائيمي" .وكانت شركتا سفر بريطانية وألمانية ألغتا حجوزات
عدد المسافريف بطمب مف "إسرائيؿ" .وعبرت الشبكة عف إشادتيا وتقديرىا الكبيريف ليؤالء المتضامنيف
"االبطاؿ الذيف يصروف ،رغـ حممة التحريض والتيديد التي اطمقتيا سمطات االحتالؿ ،عمى الوصوؿ الى
فمسطيف المحتمة لكشؼ الوجو الحقيقي لالحتالؿ االسرائيمي الذي يمارس أسوأ أنواع العدواف والظمـ والتمييز
العنصري في حؽ أبناء شعبنا" .ولفتت الى أف ىؤالء المتضامنيف الذيف سينطمقوف مف عدد مف المطارات
مف اوروبا وكندا والواليات المتحدة وغيرىا ينظموف "حممة سممية مدنية تضامنية ستبدأ غداً (االحد) وتستمر
اسبوعاً في اطار النضاؿ السممي الشعبي العالمي مف اجؿ نصرة شعبنا ودعـ قضيتو العادلة ىدفيا
الوصوؿ الى االرض الفمسطينية المحتمو لمتضامف مع أىميا الذيف يتعرضوف يومياً الى انتياكات منظمة مف
االحتالؿ االسرائيمي بعدما فشؿ المجتمع الدولي الرسمي في وضع حد ليذه االنتياكات واالعتداءات".
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي ومؤسساتو الحقوقية واالنسانية بػ "التدخؿ الفوري مف أجؿ توفير الحماية
ودعـ المتضامنيف ،خصوصاً في ظؿ ما أعمنو االحتالؿ مف استعدادات وخطط امنية لمواجيتيـ،
واالستمرار في فرض الحصار والعزلة عمى شعبنا".
الحياة ،لندن1051/04/53 ،
 .07الحركة الوطنية األسيرة في الداخل الفمسطيني :لن نترك أسرانا وحدهم
غزة :دعت الحركة الوطنية األسيرة في الداخؿ (الرابطة) والتجمع الوطني الديمقراطي إلى المشاركة في إيقاد
شعمة الحرية في بيت األسير كريـ يونس ،أقدـ أسير فمسطيني ،الثالثاء القادـ ،كما وجيت الدعوة لممشاركة
في ميرجاف يوـ األسير الخميس القادـ .وتحت عنواف "لف نترؾ أسرانا وحدىـ" أصدرت الحركة الوطنية
األسيرة في الداخؿ والتجمع ،بيانا أشارت فيو إلى أف يوـ األسير الفمسطيني يأتي في ظروؼ غاية في
التعقيد والصعوبة والمعاناة واالستيداؼ لألسرى .كما أشار البياف إلى أف الحركة األسيرة تعيش ىجمة حاقدة
مستمرة منذ عدة سنوات ،ومف الواضح إف ىذه اليجمة لـ تبمغ ذروتيا بعد بؿ ىي مستمرة ومتصاعدة نحو
األسوأ ،وأف الحكومة اإلسرائيمية تستغؿ االنشغاؿ العربي والعالمي باألحداث العربية واالنقساـ الفمسطيني
المقيت الذي أصبح مجرد الحديث عنو ممجوج ومحزف ،حيث تصاعدت ىذه الحممة بعيد إتماـ صفقة وفاء
األحرار لتبادؿ األسرى التي حررت مئات األسرى الفمسطينييف والعرب.
عرب 1051/04/54 ،48
 .08أهالي االسرى في قطاع غزة يطالبون الفصائل الفمسطينية بأسر جنود إسرائيميين لمبادلتهم
طالب أىالي األسرى الفمسطينييف في قطاع غزة ،فصائؿ المقاومة الفمسطينية بالعمؿ عمى أسر جنود
اسرائيمييف لمبادلتيـ بأسرى فمسطينييف .وناشد االىالي األسرى خالؿ مؤتمر صحافي عقدوه أماـ مقر المجنة
الدولية لمصميب األحمر في مدينة غزة أمس قبؿ اياـ قميمة مف ذكرى "يوـ األسير الفمسطيني" مف كؿ عاـ،
العالـ "التدخؿ مف أجؿ اعادة برنامج زيارات أبنائيـ في سجوف االحتالؿ" .الى ذلؾ ،قاؿ الناطؽ باسـ
جمعية "واعد" لألسرى عبد اهلل قنديؿ ،إف "معظـ األسرى أعمنوا عزميـ وتصميميـ عمى خوض االضراب
عف الطعاـ احتجاجاً عمى الممارسات واالنتياكات االسرائيمية" .وتوقع أف "تتسع دائرة االضراب وزيادة أعداد
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األسرى المضربيف تدريجياً خالؿ األياـ المقبمة" ،مشي اًر الى "صعوبة التواصؿ مع األسرى في السجوف بسبب
اإلجراءات اإلسرائيمية".
الحياة ،لندن1051/04/53 ،
 .09مخطط إسرائيمي لبناء متحف يهودي في ساحة البراق
عماف  -عبد الجبار أبو غربية :كشفت مؤسسة القدس الدولية عف مخطط جديد لالحتالؿ اإلسرائيمي ييدؼ
مف خاللو إلى بناء متحؼ يروي "التاريخ الييودي" في الجية الشمالية الغربية مف ساحة البراؽ بالقرب مف
المسجد األقصى .وأفادت المؤسسة التي وثقت الخبر بالصور أف االحتالؿ يخطط لمصادرة ثالثة دونمات
لصالح بناء المتحؼ وفؽ مخطط ىيكمي تفصيمي يحمؿ الرقـ.55042 :
الرأي ،عمان1051/04/53 ،
 .21وفد الشخصيات المستقمة يبحث مع المخابرات المصرية المصالحة وأزمات غزة
القاىرة :اجتمع وفد مف الشخصيات الوطنية المستقمة مع قيادة جياز المخابرات العامة المصرية لمبحث في
سبؿ دفع عجمة تطبيؽ اتفاؽ المصالحة والتشاور في اآلليات الممكنة لحؿ األزمات التي تعاني منيا غزة
وخصوصاً الكيرباء والوقود .وأكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي أف المصرييف أعربوا عف أمميـ في أف تسفر
األياـ المقبمة عف تطورات عمى صعيد المصالحة الداخمية ،موضحاً أف إنياء حالة االنقساـ الداخمي يتطمب
توجيا حقيقيا مف قبؿ فتح وحماس ينطمؽ بإجراءات عممية بعيداً عف خمؽ الذرائع لمتيرب مف االلتزامات
التي نص عمييا اتفاؽ المصالحة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/04/53 ،
 .20أمر عسكري إسرائيمي بإبعاد مدير مؤسسة عمارة األقصى وأحد موظفيها عن االقصى
بشكؿ مفاجئ وغير مبرر ،تـ منع مدير مؤسسة عمارة األقصى د .حكمت نعامنة لممرة الثالثة كما ومنعت
موظؼ المؤسسة محمد أحمد الشرؼ مف الدخوؿ لممسجد األقصى المبارؾ لمدة شير ،بموجب قانوف
الطوارئ البريطاني لسنة 5834ـ ،والمعموؿ فيو عند المؤسسة اإلسرائيمية منذ االحتالؿ البريطاني حتى
اليوـ.
الدستور ،عمان1051/04/53 ،
 .22رام اهلل :تأسيس لجنة لمتابعة الحممة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة
راـ اهلل :قرر المؤتمر الوطني لدعـ الحممة الوطنية السترداد جثاميف الشيداء المحتجزة والمفقوديف في
محافظة طولكرـ ،والذي تشكؿ مف  31مؤسسة رسمية وأىمية وعائالت الشيداء والمفقوديف اعتبار انعقاده
بمثابة انطالقة لجمعية عمومية تنبثؽ عنيا لجنة ىدفيا متابعة دعـ الحممة عمى الصعيد الوطني ولتنفيذ
الق اررات والتوصيات التي اعتمدىا عمى صعيد محافظة طولكرـ.
الدستور ،عمان1051/04/53 ،
 .23ممثمو مخيمات المحافظات الشمالية الفمسطينية :المصالحة هي العمود الفقري لمعركة التحرير
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أريحا – "وفا" :أكد ممثمو المخيمات في المحافظات الشمالية الفمسطينية أف "طريؽ المصالحة الوطنية ىي
العمود الفقري لمعمؿ الجماعي المشترؾ في معركة التحرير وانياء االحتالؿ" .وأضافوا :إف خيار االنتخابات
الفمسطينية الرئاسية والتشريعية ىو خيار وطني وديمقراطي وحؽ مف حقوؽ شعبنا ويجب ممارستو بشقي
الوطف دوف ضغوط أو مصادرة ليذا الحؽ ،وأف حؽ العودة لالجئيف ىو حؽ شخصي وفردي وال يسقط
بالتقادـ .جاء ذلؾ في ختاـ اجتماع طارئ عقد ،امس ،في مخيـ عقبة جبر بأريحا .وقد قرر المجتمعوف
تشكيؿ وفد لزيارة قطاع غزة لمتباحث مع القوى الوطنية واإلسالمية لتفعيؿ ممؼ المصالحة الوطنية
واالنتخابات ،إضافة إلى تشكيؿ وفد لزيارة الدوؿ الصديقة والشقيقة لشرح معاناة الالجئيف ،كما أقروا تشكيؿ
لجنة لمتابعة ممؼ وكالة االونروا وتقميص الخدمات ،وتشكيؿ لجنة لمتابعة تفعيؿ دائرة شؤوف الالجئيف،
إضافة إلى تشكيؿ لجنة لعقد مؤتمر لمخيمات الضفة الغربية لمتحضير لعقد مؤتمر لمخيمات الوطف
والشتات.
األيام ،رام اهلل1051/04/53 ،
 .24مخاوف من تصاعد انتهاك الحريات في الضفة الغربية
راـ اهلل :طالب ممثموف لممؤسسات األىمية والصحفية ونشطاء مف المجتمع المدني الفمسطيني ،باتخاذ
اجراءات عممية لمقاومة ما وصفوه التضييؽ عمى الحريات اإلعالمية والعامة مف جانب مسؤوليف في
السمطة الفمسطينية ،مؤكديف عمى ضرورة البدء بسمسمة فعاليات احتجاجية عمى التعسؼ في استخداـ القانوف
لتكميـ األفواه ومالحقة الناشطيف بمف فييـ الصحافيوف الذيف يتناولوف قضايا الفساد.
الخميج ،الشارقة1051/04/53 ،
 .25بيت الهيا تحيي الذكرى األولى لمقتل المتضامن اإليطالي أريغوني
غزة  -خميؿ الشيخ :أحيا مواطنوف ومتضامنوف أجانب الذكرى األولى لمقتؿ المتضامف اإليطالي فيكتور
أريجوني ،وشارؾ مئات مف األطفاؿ في االحتفاؿ الذي نظمو مركز مف أجؿ أطفاؿ فمسطيف في الجمعية
الثقافية لحماية التراث والتنمية في بمدة بيت الىيا ،أوؿ مف أمس.
األيام ،رام اهلل1051/04/53 ،

 .26غزة :عائمة عوكل الفمسطينية تنفي اتهام السمطات المصرية البنها بتهريب معدات لمتجسس
غزة :نفت عائمة عوكؿ في مدينة غزة اتيامات السمطات المصرية البنيا ،الذي اعتقؿ أوؿ مف أمس في
مدينة اإلسماعيمية المصرية ،بامتالؾ ُمعدات تستخدـ في التجسس .وقالت إنو كاف في طريقو لزيارة ذويو
في قطاع غزة عندما اعتقمتو السمطات المصرية ،مضيفة أف ابنيا الذي يحمؿ الجنسية األميركية كانت
بحوزتو ىدايا وأجيزة كيربائية ،جمبيا لصديؽ لو يمتمؾ نادياً لمفروسية في القطاع كاف أوصاه بجمبيا لو قبؿ
قدومو .وكانت وسائؿ إعالـ مصرية تناقمت نبأ تمكف ضباط مباحث في اإلسماعيمية مف ضبط شخص
يحمؿ الجنسيتيف الفمسطينية واألميركية وبحوزتو معدات تستخدـ في التجسس قبؿ عبوره بسيارتو متجياً الى
معبر رفح الحدودي ومنو الى القطاع .الى ذلؾ ،قالت وكالة "معاً" االخبارية ،إف تحقيقات تجرييا خمسة
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أجيزة أمنية في مدينة العريش المصرية مع ثالثة فمسطينييف تسمموا مف قطاع غزة الى شبو جزيرة سيناء
عبر األنفاؽ صباح الجمعة ،تبيف منيا أنيـ تابعوف لػ "ألوية الناصر صالح الديف" الذراع العسكرية لػ "لجاف
المقاومة الشعبية" ،وىـ مف سكاف مخيـ جباليا شماؿ قطاع غزة .حيث اتيموا بأنيـ كانوا فى طريقيـ إلى
ليبيا لشراء أسمحة بمعاونة أحد المصرييف.
الحياة ،لندن1051/04/53 ،
 .27قوات االحتالل وعصابات المستوطنين تواصل القمع والتخريب في الضفة الغربية
راـ اهلل  -عبدالرحيـ حسيف ،وكاالت :واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي وعصابات المستوطنيف الييود
االعتداء عمى الفمسطينييف وتخريب ممتمكاتيـ في الضفة الغربية المحتمة .فقد أصيب سبعة متظاىريف
بجروح خالؿ قمع قوات إسرائيمية مسيرة سممية بالدراجات اليوائية في قرية العوجا بمنطقة األغوار الشمالية
لممطالبة بحقوؽ الفمسطينييف في األرض والماء والبيئة .في حيف ذكر شيود عياف أف مجموعة مف
مستوطني "كريات أربع" في الخميؿ اعتدت بالضرب المبرح عمى فمسطيني ونجمو أثناء فالحتيما أرضيما
في جبؿ جالس بالمدينة الخميؿ ،كما قامت بقطع عشرات أشجار الزيتوف وتخريب المزروعات في أرضيما
واألراضي المجاورة ليا.
االتحاد ،ابوظبي1051/04/53 ،
 .28البحرية اإلسرائيمية تعتقل صياداً قبالة غزة
غزة  -عبد القادر فارس :اعتقمت قوات البحرية اإلسرائيمية ،أمس صيادا فمسطينيا بعد مالحقة عدد مف
قوارب الصيد الفمسطينية قبالة ساحؿ جنوب غزة.
الرأي ،عمان1051/04/53 ،
 .29استطالع :تعاظم زعزعة ثقة المواطن بدور وأداء الفصائل الفمسطينية وتنامي المستقمين
راـ اهلل – نائؿ موسى :أظير احدث استطالع متخصص لمرأي أوائؿ نيساف الجاري بعنواف "األحزاب
والحركات السياسية والتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف" ،أجراه مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف ،وأفصح
عف نتائجو مدير عاـ المركز د .إياد ألبرغوثي ،أمس ،حالة عدـ رضى الشارع تجاه الفصائؿ الفمسطينية
وازدياد عدد المستقميف مف جراء العزوؼ عف االنتماء أو االنخراط في القوى والحركات الوطنية والدينية
واحتمت حركة فتح رأس قائمة القوى وحظيت بنسبة تأييد بمغت نحو ( ،)%16تمييا حركة حماس التي
تراجعت شعبيتيا إلى نحو ( ،)%55تاركة المركز الثالث لحركة الجياد اإلسالمي حوالي ( )%7ما يعني
تنامي شعبيتيا بشكؿ مطرد وسريع شكؿ مفاجأة االستطالع .وعمى صعيد تأييد الحركات في قطاع غزة
احتمت فتح كذلؾ المركز األوؿ ،وحازت عمى ثقة وتأييد حوالي ( ،)%13تمتيا ىناؾ حركة الجياد بػ
( ،)%55متقدمة عمى حركة حماس التي حظيت فقط بػ ( )%52مف تأييد المستطمعة آراؤىـ .ومف الالفت
في نتائج االستطالع معارضة ( )%32مف المستطمعة آراؤىـ وجود أحزاب وحركات سياسية في فمسطيف
مف حيث المبدأ .ولفت البرغوثي ،إلى أنو لدى السؤاؿ عف تأييد أو معارضة االحزاب الدينية مقارنة
باألحزاب العممانية في فمسطيف ،نجد أف معارضة أشد لوجود االحزاب العممانية ،وتأييداً أشد لالحزاب
الدينية .فالذيف أيدوا وجود األحزاب الدينية في الضفة والقطاع حوالي ( ،)%46والذيف عارضوىا حوالي
التاريخ :األحد 1051/4/53

العدد1421 :

ص 58

( ،)%35في حيف أف مف أيد االحزاب العممانية ( ،)%16وعارضيا حوالي ( .)%56واوضح وجود
معارضة شديدة لمجرد وجود االحزاب العممانية ،وعدـ اعتبار نسبة كبيرة مف المستطمعيف لالحزاب الوطنية
عمى أنيا أحزاب عممانية .وقاؿ د .البرغوثي أف نصؼ أفراد العينة تقريباً ( )%38اعتبروا أف النظاـ
جيد ويصمح لفمسطيف ،وتردد في ذلؾ حوالي ( ،)%22في حيف أجاب بعدـ
الديمقراطي ىو نظاـ حكـ ّ
صالحية النظاـ الديمقراطي حوالي ( )%56مف المستطمعيف ،مشي ار الى تأييد لمديمقراطية في الضفة
( )%41أكثر مف غزة حوالي ( .)%33مضيفاً أف حوالي ( %26( )%23في الضفة %18 ،في غزة)
اعتبروا بأف التعددية السياسية تساعد في بناء نظاـ حكـ ديمقراطي في فمسطيف ،وعارض ذلؾ حوالي
( %22( )%26في الضفة %32 ،في غزة) .وجاء في االستطالع أف ( )%46اعتبروا أف تمثيؿ المرأة في
االحزاب والحركات السياسية الفمسطينية ضرورياً ،في حيف اعتبر ذلؾ غير ضروري حوالي ( .)%10فيما
جدي في االحزاب الفمسطينية ،واعتبرىا غير ممثّمة بشكؿ
اعتبر حوالي ( )%16أف المرأة ممثّمة بشكؿ ّ
جدي حوالي ( .)%22ووفؽ النتائج فقد اعتبر ( ،)%74أف ىناؾ ضرورة لتمثيؿ الشباب في االحزاب ،في
ّ
حيف اعتبر حوالي ( )%3عدـ ضرورة ذلؾ ،فيما اعتبر ( ،)%40أف الشباب ممثموف بشكؿ جدي في
االحزاب الفمسطينية ،واعتبرىـ غير ممثّميف حوالي ( .)%16وعند السؤاؿ عف مدى الثقة باالحزاب
والحركات الدينية الموجودة عمى الساحة الفمسطينية ،أجاب حوالي ( ،)%8بأنيـ يثقوا بيا جميعاً ،وأجاب
حوالي ( ،)%35بأنيـ ال يثقوف بأي منيا ،وحوالي ( )%37أجابوا أنيـ يثقوف ببعضيا .أما عف مدى الثقة
باألحزاب والحركات الوطنية عمى الساحة الفمسطينية ،أجاب ( )%5بأنيـ يثقوف بيا جميعاً ،في حيف أجاب
حوالي ( )%35بعدـ الثقة بأي منيا ،وحوالي ( )%40أجابوا بالثقة ببعض تمؾ االحزاب .وعند السؤاؿ عف
مدى الثقة باالحزاب والحركات اليسارية عمى الساحة الفمسطينية ،أجاب حوالي ( )%2بالثقة بيا جميعاً ،في
حيف أجاب حوالي ( )%46بعدـ الثقة بأي منيا ،أما الذيف أجابوا بالثقة ببعضيا فكانوا حوالي (.)%25
وبينت النتائج أف ( )%21يعتبروف أف وجود االحزاب والحركات السياسية الفمسطينية أثّر في القضية
الوطنية الفمسطينية إيجاباً ،في حيف أجاب حوالي ( ،)%36أف التأثير كاف سمبياً ،وأجاب حوالي ()%54
أنو ليس لتمؾ االحزاب أي تأثير عمى القضية الوطنية .وعف مدى تأثير االحزاب والحركات السياسية عمى
المجتمع الفمسطيني ،أجاب حوالي ( )%18بأنو يوجد لتمؾ االحزاب تأثير ايجابي عمى المجتمع .في حيف
أجاب حوالي ( )%24بأنو ليس لتمؾ االحزاب تأثير ايجابي عمى المجتمع .وتبيف أف النسبة األكبر حوالي
( )% 26اعتقدت بأف االحزاب الوطنية ليا المساىمة األكبر في التغيير المجتمعي اإليجابي ،يمييا االحزاب
الدينية ( ،)%25ثـ االحزاب اليسارية حوالي (.)%3
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/04/53 ،
 .31وزارة الصحة في قطاع غزة :نقص األدوية وصل ألعمى مستوياته منذ سنة 2116
غزة  -عبد القادر فارس :أفادت و ازرة الصحة في حكومة حماس المقالة امس أف نقص األدوية في
مستشفيات قطاع غزة وصؿ ألعمى مستوياتو منذ عاـ  1005ـ .وقالت بياف ليا إف تدىو ار جديدا وغير
مسبوؽ ط أر عمى الرصيد الدوائي في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية في القطاع اليوـ إثر نفاد 570
صنفا مف األدوية و 150أصناؼ مف المستيمكات الطبية في مخازف اإلدارة العامة لمصيدلة.
الرأي ،عمان1051/04/53 ،
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 .30جمعية التراث الوطني الفمسطيني تعرض فيمم "كمنا فدائيون" في بيروت
بيروت :واصمت جمعية التراث الوطني الفمسطيني في لبناف انشطتيا في قصر االونيسكو في اطار فعالية
"اسبوع فمسطيف" ،فاستضافت الممثؿ السينمائي الفمسطيني غساف مطر وعرضت فيمـ "كمنا فدائيوف" مف
بطولتو ،بحضور سفير فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور .ثـ قدـ طفؿ فمسطيني بالمباس العسكري خارطة
فمسطيف محفورة عمى الخشب الى مطر "واقسـ امامو بدماء الشيداء :ياسر عرفات ،احمد ياسيف ،فتحي
الشقافي عماد مغنية اننا عائدوف".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/04/53 ،
 .32األردن :مؤتمر صحفي لتداول قضية إضراب األسير البرغوثي عن الطعام
عماف  -غادة الشيخ :تعقد المجاف األردنية الفاعمة لمدفاع عف حقوؽ األسرى والمفقوديف األردنييف في
المعتقالت اإلسرائيمية ظير اليوـ ،مؤتم ار صحفيا في مجمع النقابات المينية لتداوؿ قضية األسير األردني
عبداهلل البرغوثي ،الذي بدأت معركتو مع األمعاء الخاوية منذ يوـ الخميس الماضي.
وكاف البرغوثي المحكوـ عميو بػ 78مؤبدا ،بعث برسالة الى مجمع النقابات األربعاء الماضي ،يعمف فييا
عف نيتو البدء بإضراب مفتوح عف الطعاـ ،تنديدا باالنتياكات التي يتعرض ليا مف قبؿ مصمحة السجوف
اإلسرائيمية ،وأبرزىا حبسو انفراديا منذ اعتقالو في العاـ  3114وحتى اليوـ.
الغد ،عمان2102/4/05 ،
 .33اعتصام لإلسالميين في األردن بمناسبة يوم األسير الثالثاء
عماف  -الغد :دعت جماعة اإلخواف المسمميف وحزب جبية العمؿ اإلسالمي إلى المشاركة في اعتصاـ
مساء بعد غد الثالثاء ،بمناسبة يوـ األسير الفمسطيني .ودانت الحركة في بياف صدر عنيا أمس الممارسات
الصييونية "المتوحشة" بحؽ األسرى ،مشيرة إلى متابعتيا بقمؽ واىتماـ بالغ لألحداث المتسارعة داخؿ
سجوف االحتالؿ الصييوني.
وطالبت الحركة الحكومة باتخاذ اإلجراءات العاجمة لحماية األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ
الصييوني وعمى رأسيـ األسير األردني عبداهلل البرغوثي ،وترتيب زيارة لذوي األسرى األردنييف ألبنائيـ
وبشكؿ عاجؿ.
وأشارت إلى أف تمؾ الممارسات دفعت باألسرى إلى خوض معركة األمعاء الخاوية ضد السجاف المتغطرس
بمف فييـ األسير األردني عبداهلل غالب البرغوثي.
وبدأ البرغوثي إضرابا مفتوحا عف الطعاـ ،يوـ الخميس الماضي ،لينضـ إلى غيره مف األسرى ،الذيف أعمنوا
إضرابيـ عف الطعاـ تباعا حتى يوـ الثالثاء الذي يصادؼ يوـ األسير الفمسطيني ،مف بينيـ  33أسي ار
أردنيا.
الغد ،عمان2102/4/05 ،
" .34اتحرك" تعتصم اليوم رفضا لدعم "اديداس" لماراثون إسرائيمي
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عماف :ينظـ تجمع القوى الطالبية والشبابية لدعـ المقاومة ومجابية التطبيع "اتحرؾ" اعتصاماً أماـ مركز
لشركة "اديداس" في عماف ،مساء اليوـ ،احتجاجاً عمى ما قالت إنو قياـ الشركة برعاية ماراثوف رياضي
صييوني في مدينة القدس المحتمة ،وذلؾ بسياؽ محاوالت العدو لتيويد المدينة.
وأ كد التجمع ،في بياف ،أف ىذا االعتصاـ يأتي بالتزامف مع محاولة استغالؿ اىتماـ الشباب العربي
بالرياضة ،لتمرير تطبيع العالقات مع العدو عبر السعي إلضفاء الطابع اإلنساني عمى النشاطات الرياضية
بطريقة ممتوية يتـ خالليا التغاضي عف جرائـ العدو الصييوني ،الذي ترفض الشعوب العربية االعتراؼ بو
أو التعامؿ معو.
الغد ،عمان2102/4/05 ،
 .35النائب خريس يدعون إلنماء المخيمات واعطاء الفمسطينيين حقوقهم
نظـ االئتالؼ الفمسطيني المبناني طاولة حوار لعرض نتائج دراسة "امكانات الشباب والناشئة الفمسطينييف"
وذلؾ برعاية عضو كتمة التحرير والتنمية النائب عمي خريس في اوتيؿ بالتينيوـ في صور.
بعد ترحيب مف منسقة حممة "حؽ العمؿ" منة عمر وشرحيا لدراسة قاـ بيا االئتالؼ في  00مخيما مف
لبناف لشباب وشابات تراوحت اعمارىـ بيف  0:و 36سنة ومستواىـ العممي فوؽ المتوسط ،القى خريس
كممة اشار فييا الى اف "فمسطيف قضية بحجـ وطف وحجـ امة" ،مؤكدا اف "طريؽ المقاومة ىو االقصر الى
االنتصار" .ودعا الدولة المبنانية الى "انماء المخيمات واعطاء بعض الحقوؽ ليذا الشعب الصامد لتقوية
عزيمتو ولتزيده اص ار اًر عمى العمؿ مف اجؿ العودة ورفض اي شكؿ مف اشكاؿ التوطيف" ،امالً مف الحكومة
المبنانية ومجمس النواب االسراع في بت ىذه القضية الممحة.
المستقبل ،بيروت2102/4/05 ،
 .36يديعوت :وفد مغربي يزور "إسرائيل" بإذن من الممك ألول مرة منذ قطع العالقات بين البمدين
القدس المحتمة :ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انو "الوؿ مرة منذ قطع العالقات الدبموماسػية بػيف اسػ ارئيؿ
والمغػػرب عػػاـ  1000تػػزور اس ػرائيؿ بعثػػة مغربيػػة مسػػؤولة تضػػـ  3اعضػػاء بػػاذف مػػف الممػػؾ المغربػػي محمػػد
السادس" .وقالت الصحيفة اف البعثة وصمت الى البالد يوـ الخميس الماضي تمبية لدعوة مف رئيس الفدراليػة
العالمي ػػة البن ػػاء الطائف ػػة المغربي ػػة الييودي ػػة س ػػاـ ب ػػف ش ػػطريت لممش ػػاركة ف ػػي االحتف ػػاالت الش ػػعبية التقميدي ػػة
المعروفة بػ "عيد الميمونة".
وسػيمتقي االربعػة اليػوـ بنػاء عمػى طمػػبيـ نائػب وزيػر الخارجيػة االسػرائيمي دانػػي ايػالوف فػي اجتمػاع وحيػد مػػع
ممثػ ػػؿ اس ػ ػرائيمي رسػ ػػمي اذ اف زيػ ػػارتيـ وصػ ػػفت بالخصوصػ ػػية غيػ ػػر الرسػ ػػمية .وذكػ ػػر اف مػ ػػف بػ ػػيف االربعػ ػػة
المستشار القضائي لمممؾ المغربي.
وكالة سما اإلخبارية1051/4/53 ،
 .37شركة طيران بريطانية تمغي تذاكر سفر ناشطين مشاركين في حممة "أهال بكم في فمسطين"
راـ اهلل  -كفاح زبوف :أعمنت شركة بريطانية لمرحالت الجوية إلغاء تذاكر السفر لثالث ناشػطات بريطانيػات
كف يعتزمف التوجو إلى إسرائيؿ اليوـ ،في طريقيف إلى الضفة الغربية ،في إطار حممة «أىال وسيال بكـ في
فمسطيف» .وأرسمت شركة «جيت  »1رسائؿ بالبريد اإللكتروني ،إلى الناشػطات البريطانيػات الػثالث ،تػبمغيف
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فييا رفضيا سفرىف في الرحمة الجوية المنطمقة إلى إسرائيؿ اليوـ ،كما أبمغتيف برفضيا تعويضيف ماليا عػف
ذلؾ .وقالت الناشطة نورمػا تيرنػر «لػـ يخطػر ببػالي يومػا أف إسػرائيؿ تسػتطيع أف تمنػع حػاممي جػوازات سػفر
بريطانيػػة مػػف مغػػادرة المطػػار فػػي بريطانيػػا» .وتنضػػـ الشػػركة البريطانيػػة ،لشػػركة «لوفتيػػان از» األلمانيػػة ،التػػي
ألغت ىي األخرى أوؿ مف أمس حجوزات عشرات الناشطيف.
الشرق األوسط ،لندن1051/4/53 ،
 .38شركة طيران فرنسية تمغي تذاكر سفر ناشطين مشاركين في حممة "أهال بكم في فمسطين"
فمسطيف المحتمة  -وكاالت األنباء :أعمنت شركة اير فرانس أمس انيا الغت تذاكر لناشطيف يؤيدوف القضية
الفمسطينية كاف يفترض اف يتوجيوا اليوـ االحد الى اسرائيؿ مف مطػاري رواسػي-شػارؿ ديغػوؿ قػرب بػاريس،
ونيس (جنوب غرب) لممشاركة في حدث «اىال بكـ في فمسػطيف» .وقالػت متحدثػة باسػـ الشػركة «فػي اطػار
معاىدة شيكاغو تػرفض ايػر فػرانس نقػؿ اي اركػب غيػر مرحػب بػو فػي اسػرائيؿ» موضػحة اف اسػرائيؿ قػدمت
ليا قائمة باسماء الركاب .لكف الشركة رفضت كشؼ عدد الركاب المعنييف.
الدستور ،عمان1051/4/53 ،
 .39رئيس وزراء اليابان يستقبل عباس في طوكيو ويؤكد عمى تطوير العالقات مع السمطة
طوكيو – وفا :قاؿ رئيس وزراء اليابػاف نػاوتو كػاف ،مخاطبػاً رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس ،الػذي
يزور الياباف :أشكركـ مف صميـ قمبي عمى الزيارة التي قمتـ بيا إلى مدينة ناتوري في محافظة ميػاغي التػي
تعرضت لمزلزاؿ والتسونامي ،وأيضا قيامكـ بتشجيع األطفاؿ في المنطقة الذيف كانوا ىناؾ عند وقوع الزلزاؿ،
وأشكركـ مف صميـ قمبي عمى رسائؿ الدعـ والمساندة مف الشعب الفمسطيني بما فيو انتـ.
وأضاؼ :أتطمع إلى المزيد مف العالقات الثنائية بيف الياباف وفمسطيف ،وأود اف أحييكـ عمى محافظتكـ عمى
طريؽ السالـ في الشرؽ األوسط.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1051/4/53 ،
 .41متحدثون في ندوة "الجزيرة لمدراسات" :حق العودة أساس الصراع مع الكيان الصهيوني
محمد دفع اهلل :ناقش خبراء ومختصوف وباحثوف فمسطينيوف وعرب واجانب قضية الالجئيف الفمسطينييف في
العالـ العربي مف مختمؼ زواياىا السياسية والقانونية والحقيقية في سياؽ الثورات العربية وذلؾ في الندوة
التي نظميا مركز الجزيرة لمدراسات بالتعاوف مع مركز العودة الفمسطيني تحت عنواف " الالجئوف
الفمسطينيوف في الوطف — العربي والواقع واآلفاؽ "
خاطب الندوة الدكتور حسف النعمة عضو مجمس ادارة شبكة الجزيرة ،مشي ار الى اف الثورات العربية أتاحت
لشعوب المنطقة فرصة التعبير عف رأييا في كؿ القضايا المصيرية..وقاؿ اف قضية الالجئيف احتمت مكانيا
في ظؿ المتغيرات التي شيدتيا المنطقة العربية ولفت الى اف الجزيرة نجحت في تسميط الضوء عمى
القضايا الحيوية.
وكاف افتتح الندوة الدكتور صالح الديف الزيف قائال اف قضية الالجئيف ىي قضية قديمة متجددة ذات ابعاد
سياسية واجتماعية ونبو الى العالقات المتشابكة بيف قضية الالجئيف وبيف دوؿ المنطقة المحيطة الفتا الى
اف القضية يتـ نقاشيا في وقت تعاني فيو مف مخاض التحوالت.
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وقاؿ الدكتور ماجد الزير مدير مركز العودة الفمسطيني اف قضية الالجئيف ىي اساس الصراع واف ما أرؽ
الصييونية ىو بقاء مصطمح الالجئيف في القاموس السياسي واشار الى عدد مف المآالت التي آلت الييا
قضية الالجئيف خالؿ الفترة الماضية.
( بمفور) خطأ بريطاني
ومف جانبيـ ناقش المشاركوف في الجمسة االولى "قضية الالجئيف ..الجذور والواقع" فيما ناقشوا في الجمسة
الثانية الرعاية الحقوقية والقانونية والدولية لقضية الالجئيف وناقشوا في الجمسة االخيرة مواقؼ االطراؼ
العربية والدلوية مف قضية الالجئيف.
واشار سمماف ابوستة المنسؽ العاـ لمؤتمر حؽ العودة الى خطة العودة ،مشي ار الى اف
وعد بمفور في  0:08كاف فاتحة ألطوؿ حرب ُشَّنت ضد شعب ،ودامت  :5عاماً حتى اآلف .الفتا الى
قوؿ المؤرخ اإلسرائيمي المعروؼ ،آفي شميـ" ،كاف وعد بمفور واحداً مف أسوأ األخطاء التي ارتكبتيا السياسة
الخارجية البريطانية في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف.
وأكد أف ىذا الوعد انطوى عمى ظمـ كبير لمعرب الفمسطينييف وزرع بذور صراع ال ينتيي في الشرؽ
األوسط".
وأضاؼ " رغـ كؿ القوة العسكرية التي يتمتع بيا اإلس ارئيميوف ،فإنيـ لـ يربحوا المعركة عمى المدى الطويؿ.
ورغـ الضعؼ العسكري الذي يعاني منو الفمسطينيوف ،فإنيـ لـ يخسروا كؿ شيء.
واضاؼ " فيـ ما زالوا يعيشوف داخؿ فمسطيف وفي البالد المحيطة بيا .تضاعؼ عددىـ سبع مرات،
وأصبحوا  00مميوف نسمة ،وفي حيف ازداد عدد اإلسرائيمييف  01مرات ،بالتكاثر الطبيعي وعمى األخص
باستقداـ المياجريف الييود ،فإف عددىـ االف لـ يتجاوز نصؼ عدد الفمسطينييف.
وقاؿ ابوستة إف شرعية حؽ العودة راسخة في القانوف الدولي كما يؤكدىا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف،
والميثاؽ الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ،ومواثيؽ إقميمية مماثمة ،والميثاؽ الدولي الداعي إللغاء كافة
أشكاؿ التمييز العنصري.
توثيؽ اسماء الالجئيف
ومف جانبيا قدمت مريـ عيتاني خالؿ عرضيا لورقتيا بعنواف " اشكاالت منيجية وحموؿ مقترحة " قد تسيـ
في تطوير واقع دراسات الالجئيف الفمسطينييف وقالت انو بخصوص اإلحصائيات والدراسات اإلحصائية:
ضرورة االستفادة مف التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا االتصاالت؛ حيث إف إجراء الدراسات الضخمة لـ يعد
يكمؼ ميزانية ضخمة كما سابقًا
أحسنا استغالؿ الشبكات االجتماعية واإلنترنت ،واألدوات اإلحصائية التكنولوجية المساعدة.
إذا ما
ّ
وق الت إف مف المقترحات العممية في ىذا المجاؿ تتمثؿ في البدء بتوثيؽ أسماء الالجئيف الفمسطينييف
وأصوليـ وآلية لمتواصؿ معيـ ،وىو أمر مف المحبذ تطويره بشكؿ مستقؿ بعيد عف أية مظمة حزبية ،ولو أف
تابعا ليا ىي مظمة منظمة التحرير الفمسطينية بفكرتيا المجردة ال
المظمة التي مف المفترض أف يكوف ً
بواقعيا مف فساد.
افيا،
ولفتت الى اف مثؿ ىذه الشبكات أقؿ ما توفره ىو إحصاء سكاني لتعداد الالجئيف ،وأماكف توزعيـ جغر ً
وفئاتيـ العمرية ،وخصصاتيـ (ىؿ ىي :خصائصيـ؟) ،وامكانية التواصؿ معيـ بيدؼ الحصوص عمى
تفاصيؿ أكبر.
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وقالت اف ىناؾ العديد مف الدراسات عف كيفية التحقؽ مف مصداقية اإلحصائيات والسجالت اإللكترونية،
وال يغني ذلؾ عف ضرورة وجود منسقيف ومتابعيف عمى األرض.
العودة عنواف الصراع
وقاؿ طارؽ حمود في ورقتو المكانة السياسية لقضية الالجئيف في ظؿ عممية السالـ اف حؽ العودة يمثؿ
ومباشر باآلليات التي اعتمدتيا الثورة
ًا
متماىيا
ابتداء عنواف الصراع مع االحتالؿ؛ إذ ارتبط ارتباطًا
ً
ً
الفمسطينية في شعاراتيا وبرامجيا في سنوات االنطالقة .كما مثؿ برنامج النقاط العشر عاـ  0:85أوؿ
تراجع في مكانة قضية الالجئيف وحؽ العودة؛ إذ نقمو مف حالة التماىي مع آليات الثورة إلى حيز مفرد
ومخصص.
مباشر برغبة منظمة التحرير
ًا
واضاؼ :إف تراجع المكانة السياسية لقضية الالجئيف قد ارتبط ارتباطًا
الفمسطينية في الدخوؿ إلى خيارات التسوية.ولـ تخضع قضية الالجئيف لمبادئ القانوف الدولي واإلرادة
الشعبية الفمسطينية بقدر ما خضعت لمستجدات الواقع السياسي اإلقميمي والدولي.
طردا
وزاد القوؿ :تراجع مكانة حؽ العودة وقضية الالجئيف لدى مختمؼ األطراؼ عر ًبيا
ودوليا كاف يسير ً
ً
مع تراجع موقؼ ـ.ت.ؼ مف القضية ذاتيا .وقد ساىـ غياب مؤسسات منظمة التحرير وترىؿ دوائرىا
وتغوؿ السمطة في الضفة وغزة عمييا في ابتعاد قضية الالجئيف عف أولويات البرنامج السياسي.
فمسطينيا في مختمؼ محطات التفاوض ورقة مساومة وتكتيؾ ال قضية
وقاؿ حمود اف قضية الالجئيف مثمت
ً
استراتيجية.
أساسيا في الحد مف تقيقر مكانة حؽ العودة بشكؿ
دور
ولفت الى اف الفعؿ المقاوـ لعب عمى األرض ًا
ً
أكبر ،ظير ذلؾ مف خالؿ انتفاضتي العاـ  0:98و  ،3111كما أف ظيور حركة حماس والجياد
اإلسالمي كتيار رافض لمتسوية عمى الساحة الفمسطينية مثّؿ ضمانة ميمة ليا.
ميما في دعـ صمود الالجئيف الذي
واوضح اف ظيور لجاف ومؤسسات ومؤتمرات حؽ العودة مثؿ عامالً ً
مثَّؿ أساس إفشاؿ مشاريع حؿ قضية الالجئيف المطروحة.
طي صفحة االونروا
ومف ناحيتو قاؿ عمي ىويدي في ورقتو بعنواف أزمة االنروا والجيود العربية والدولية لرعاية الالجئيف اف
وطي صفحة قضية الالجئيف لف تقتصر مخاطره عمى الالجئيف
إلغاء وكالة "األونروا" أو تصفية أعماليا
ّ
فحسب ،بؿ قد تطوؿ مصالح األقطار العربية المضيفة ألف بديؿ ذلؾ ىو توطيف الالجئيف حيث ىـ ،وىذا
مرفوض مف ِقبؿ الالجئيف أنفسيـ ومعظـ الدوؿ المضيفة.
وقاؿ اف حالة رفض محاوالت إنياء دور "األونروا" والغاء خدماتيا لصالح المفوضية العميا لشؤوف الالجئيف
أو تحويؿ صالحياتيا إلى الدوؿ المضيفة وحتى تحسيف األداء وعدـ االتزاف المالي واإلداري داخؿ الوكالة
تحسينا
تتطمب تصعيد التحركات المطمبية ألف التجربة أثبتت أف الضغط الشعبي عمى إدارة "األونروا" يحقؽ
ً
وتطوير لمخدمات المقدمة.
ًا
واشار الى انو ال يوجد عالقة بيف خدمات "األونروا" وميزانيات الدوؿ المانحة ،وعمى األمـ المتحدة أف
تغطي أي عجز مالي تواجيو الوكالة ،وأزمات "األونروا" لف تنتيي بيدؼ فرض شروط الدوؿ المانحة.
وشدد عمى اف مواجية مخططات التوطيف تتطمب مناشدة الدوؿ العربية المضيفة مف أجؿ دعـ حؽ العودة
عبر تقديـ تسييالت في الجوانب الحياتية والمعيشية لالجئيف المقيميف عمى أراضييا السيما لبناف والعراؽ،
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وتجسيد المواقؼ المعمنة برفض التوطيف ودعـ صمودىـ االجتماعي ،فضالً عف اإليفاء بالتزاماتيا المالية
تجاه ميزانية "األونروا".
ساخنا في
موضوعا
وقاؿ د .عدناف ابوعامر االستاذ في جامعة غزة أف قضية الالجئيف الفمسطينييف ش ّكمت
ً
ً
التحميالت السياسية والنقاشات اإلستراتيجية التي تزخر بيا اجتماعات الحكومات اإلسرائيمية ،ووسائؿ
اإلعالـ ومراكز األبحاث وبرامج األحزاب السياسية ،وأكدت في معظميا عمى أف حؽ العودة ال يجب أف
موضوعا قابالً لمتفاوض مع الفمسطينييف واف خضع لمتفاوض فيجب أف يكوف ضمف إضعافو بالقيود،
يكوف
ً
تحد مف شموليتو وفاعميتو.
والعقبات التي ّ
وقاؿ اف حؽ العودة اقتصر عمى الالجئيف كبار السف ،وىـ الجيؿ األوؿ الذيف أُجبروا عمى مغادرة فمسطيف،
وقد ال يقوموف بالعودة دوف عائالتيـ ،وتطبيقو ضمف برنامج سنوي يرتبط بأعداد المياجريف الييود القادميف
إلى إسرائيؿ كؿ عاـ.
وزاد القوؿ :إنو لـ يط أر عمى الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية الالجئيف تطور يذكر ،منذ نشوئيا ال في زمف
الحرب وال التسوية ،لسبب واحد بسيط ،ىو أف إسرائيؿ تعتقد جازمة ،أف وجود الفمسطينييف عمى أرضيـ
ينسؼ مف األساس المشروع الصييوني ،القائـ عمى تمفيؽ أسطورة فراغ فمسطيف مف شعبيا ،بيدؼ تحقيؽ
دولة ييودية.
وقاؿ يوسؼ ابوالسعود — باحث اكاديمي — اف عمى الفصائؿ الفمسطينية ضرورة االلتقاء عمى أسس
ميما مف الشعب الفمسطيني ال يجوز التخمي عنو أو
جامعة لمتعامؿ مع فمسطينيي الشتات باعتبارىـ جزًءا ً
ترحيؿ مطالبو وتطمعاتو .ودعا الى االلتفات أكثر آلماؿ وتطمعات فمسطينيي الشتات ،فحجـ االنشغاؿ
بالشأف الداخمي الفمسطيني ،ترؾ المجاؿ لمدوؿ المضيفة لصياغة سياساتيا تجاه الالجئيف دوف التفاىـ عمى
أسس مشتركة تضمف الحفاظ عمى التراث الفمسطيني واليوية الفمسطينية.
سيكولوجيا
وقاؿ أديب زيادة بعد أف دخمت النكبة ستينيتيا ما زاؿ الفمسطيني الالجئ عرضة لمقير
ً
وفسيولوجيا في آف واحد فمـ تكف ىذه المدة الطويمة لمأساتيـ كفيمة بأف توفر ليـ الحياة الكريمة المنشودة
ً
تحت ظؿ األنظمة التي تعاممت معيـ كمصادر تيديد لألمف واالستقرار والنظاـ في العديد مف المحطات؛
مما أدى إلى تكريس العيش في ظؿ حالة مف االزدواجية بيف االندماج واالغتراب.
وقاؿ انو مما فاقـ مف أزمتيـ غياب صوتيـ التمثيمي الحقيقي وانعداـ شعورىـ بالوزف والتأثير في مجريات
األحداث السيما تمؾ المتعمقة بيـ .أما المجتمع الدولي المحيط فال يتعامؿ مع قضيتيـ سوى ُببعدىا
ساعيا جيده كي يحؿ المشكمة عمى قاعدة التوطيف والتعويض بدالً مف العودة والتعويض.
اإلنساني العاـ
ً
واضاؼ " في ظؿ انغالؽ األفؽ السياسي ألي حؿ عادؿ لقضيتيـ يغدو العمؿ عمى حشد الرأي العاـ
لصالح قضيتيـ مسؤولية الغيوريف عمى حؽ العودة مف مؤسسات مجتمع مدني أو فصائؿ ومنظمات.
وقاؿ اف المراوحة بيف التركيز عمى الحالة والصورة في بناء التصور المفضي الى رسـ السياسات وحشد
المواقؼ تغدو مسألة لمدراسة برسـ التنفيذ؛ ففي الوقت الذي ينبغي فيو المزاوجة بيف اإلنساني والصورة مف
أيضا.
ميما لمغاية ً
جانب يظؿ التركيز عمى السياسي والقانوني ً
الزما لحؽ العودة بقدر ما ينبغي االنطالؽ في
وزاد القوؿ " تكريس الصورة وتصوير المعاناة ليس شرطًا ً
ذلؾ الحؽ مف كونو حقًا بالقانوف والسياسة والديف والعرؼ الدولي ال مجرد حالة إنسانية تستدعي العطؼ
وصرؼ المساعدات والبحث عف األثماف لتسديدىا.
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قسر ال يعني البتة انتفاء الحالة والوضعية القانونية والسياسية المالزمة
طوعا أو ًا
يوما ً
وقاؿ إف انتفاء الصورة ً
لالجئ لكونو طُرد مف أرضو ووطنو وىذا يكفي.
وشدد عمى اف كؿ أسباب التخفيؼ مف معاناة الالجئيف في المخيمات أو خارجيا ينبغي أف تكوف محط
اىتماـ إستراتيجي لدى أصحاب الشأف دوف الخشية مف إمكانية فقداف الصورة والمعاناة كدالّة رئيسية عمى
ديمومة الحؽ في العودة.
عموما محط اىتماـ وتعبئة
ولفت الى انو مف الواجب البحث في إمكانيات جعؿ النكبة وقضية فمسطيف
ً
ألجياؿ األمة العربية واإلسالمية متجاوزيف بذلؾ مخاوؼ الفمسطينو فوبيا ومؤكديف الوجية نحو فمسطيف
اسيا في
طاؿ الزمف أو قصر؛ ليس ألف الصييونية نجحت في جعؿ صورة الييودي الضحية
منياجا در ً
ً
ىـ فمسطيف وعودة خمسة مالييف الجئ فمسطيني
مدارس الغرب
عموما ،بؿ ألف الواجب يقضي أف يكوف ّ
ً
إلى أرضيـ ووطنيـ مسؤولية األمة أجمع.
الشرق ،الدوحة2102/4/05 ،
" .40رباعية" أبو مازن!!

ىاني حبيب
عػػادت المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة الخاصػػة بالشػػرؽ األوسػػط لالجتمػػاع مػػف جديػػد بعػػدما مػػرت سػػتة أشػػير عمػػى
اجتماعي ػػا الس ػػابؽ ،ف ػػي ك ػػال االجتم ػػاعيف ،ك ػػاف الي ػػدؼ األساس ػػي تمري ػػر مزي ػػد م ػػف الض ػػغط عم ػػى الجان ػػب
الفمس ػػطيني بي ػػدؼ اس ػػتئناؼ العممي ػػة التفاوض ػػية .قب ػػؿ س ػػتة أش ػػير اجتمع ػػت "الرباعي ػػة" بي ػػدؼ ثن ػػي الجان ػػب
الفمسػػطيني عػػف التوجػػو إلػػى المنظمػػة الدوليػػة لنيػػؿ اعت ػراؼ مػػف قبػػؿ األمػػـ المتحػػدة ،ومجمػػس األمػػف تحديػػداً
بفمسطيف دولة كاممة العضوية والسػيادة فػي المجتمػع الػدولي ،الجانػب الفمسػطيني لػـ يسػتجب ليػذه الضػغوط،
لكنو فشؿ في تجييش العدد المطموب مف أعضاء مجمس األمف لموقوؼ إلى جانب طمبو.
بعد ستة أشير ،األربعاء الماضي تحديداً ،تجتمع المجنة الرباعية ،كي تمارس ضغوطاً إضافيةً عمى الجانب
الفمس ػػطيني ،لتع ػػديؿ الرس ػػالة الت ػػي ستس ػػمـ إل ػػى الجان ػػب اإلسػ ػرائيمي بع ػػد غ ػػد الثالث ػػاء ،وذل ػػؾ بع ػػدما أخفق ػػت
الضغوط التي مارستيا عدة جيات ،عمى رأسيا الواليات المتحدة فػي ثنػي القيػادة الفمسػطينية عػف توجيػو ىػذه
الرسػػالة إلػػى حكومػػة نتنيػػاىو لتحميميػػا مسػػؤولية تجميػػد العمميػػة التفاوضػػية ،وتأكيػػد الجانػػب الفمسػػطيني عمػػى
تحديد ثوابتو وتأكيدىا مف ناحية ،وتذكير الجانب اإلسرائيمي بمرجعية العممية التفاوضية مف ناحية ثانية ،مف
ىنا كاف ىذا االجتماع لمرباعية وعمى أعمى مستوى ،ييدؼ إلى تعديؿ صياغة الرسالة الفمسطينية بعد الفشؿ
في صرؼ النظر عنيا مف قبؿ الجانب الفمسطيني.
إالّ أف البياف الصادر عف اجتماع الرباعية األخير ،حمؿ صياغات أكثر تحديداً مقارنػة مػع البيانػات السػابقة
الصادرة عنيا ،فمـ يعد الحديث عف وقؼ اإلجراءات المعيقة الستئناؼ العمميػة التفاوضػية ،بػؿ تحػدث البيػاف
األخير وبشكؿ واضح وصريح عف االستيطاف وتوسعو وضرورة وقؼ عنؼ المستوطنيف وتقديـ مرتكبي ىػذا
العنؼ إلى العدالة ،ووقؼ التحريض عمى الفمسطينييف ،وفي شأف قطػاع غػزة ،تنػاوؿ البيػاف أىميػة الخطػوات
المتواصػػمة لتمبيػػة احتياجػػات سػػكانو ،دوف أف ينسػػى البيػػاف أف يوجػػو الشػػكر إلس ػرائيؿ ألنيػػا وافقػػت فػػي لجنػػة
االرتباط الخاصة باألمـ المتحدة عمى مشاريع البنية التحتية ذات األولوية في قطاع غزة.
ولعؿ أىـ ما تناولو ىذا البياف ،دعػوة إسػرائيؿ إلػى تمكػيف السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية مػف القيػاـ بمسػؤولياتيا
في التنمية االقتصػادية واالجتماعيػة واألمنيػة فػي المنطقػة "ج" ،األمػر الػذي سػيؤدي إلػى قيػاـ دولػة فمسػطينية
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قابمة لمحياة وتمكيف المواطنيف الفمسطينييف القاطنيف في ىذه المناطؽ مف العػيش بصػورة طبيعيػة؛ وفػي ذات
السياؽ ،فإف دعوة الرباعية الدوؿ المانحة إلى تنفيذ التزاماتيا المالية المطموبة لسد العجز الجاري فػي موازنػة
السػػمطة الوطنيػػة بمػػا قيمتػػو أكثػػر مػػف مميػػار دوالر ليػػذا العػػاـ يعتبػػر تجديػػداً اللت ػزاـ المجتمػػع الػػدولي بتمبيػػة
احتياج ػػات الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني وحمايػػػة المنج ػ ػ ازت التػ ػػي حققتيػػػا السػ ػػمطة وضػ ػػرورة مسػ ػػاعدتيا فػػػي مواجيػػػة
التحديات المالية التي تواجييا.
ونعتقد أف الصياغة الجديدة لبياف الرباعية األخير ،تأتي في إطار الضغط عمى الجانب الفمسطيني لمتخفيؼ
مف الصياغات التي ارتكزت إلييا الرسالة الموجية منو إلى الجانب اإلسرائيمي ومحاولة أخيػرة ،كػي ال تعتبػر
ىذه الرسػالة ،والػرد عمييػا مػف قبػؿ إسػرائيؿ ،إضػافة جديػدة لمعقبػات التػي تواجػو اسػتئناؼ العمميػة التفاوضػية،
مػػع ذلػػؾ ،فػػإف ىػػذه الصػػياغة لمبيػػاف األخيػػر الصػػادر عػػف الرباعيػػة ،مػػا ازلػػت قاص ػرة عػػف تمبيػػة الحػػد األدنػػى
المطمػوب ،ذلػػؾ أف البيػػاف ،رغػػـ كػػؿ اإليجابيػػات النسػبية مقارنػػة مػػع البيانػػات السػػابقة ،لػػـ يحػػدد بشػػكؿ واضػػح
الطرؼ الذي يعرقؿ استئناؼ العممية التفاوضية ،واألىـ مف ذلؾ ،فإف عدـ توافر آلية فاعمة ،لوضع مػا جػاء
فػػي ىػػذا البيػػاف موضػػع التنفيػػذ ،وذلػػؾ يقضػػي بالضػػغط عمػػى الجانػػب اإلسػرائيمي بشػػكؿ حػػازـ وواضػػح لوقػػؼ
تحوؿ ىذه الصياغات إلى مواقػؼ محػددة
العممية االستيطانية في الضفة الغربية بما فييا القدس ،يحوؿ دوف ّ
ضػػاغطة وفاعمػػة ،األمػػر الػػذي يشػػجع إس ػرائيؿ عمػػى المضػػي قػػدماً فػػي خططيػػا االسػػتيطانية والحيمولػػة ودوف
توافر أرضية كافية الستئناؼ العممية التفاوضية واالكتفاء بالترحيب مف قبؿ إسرائيؿ بما جاء في ىذا البياف،
كي تعود "الرباعية" مف حيث أتت ،راضية عف الترحيب وعاجزة عف وضع رؤيتيا موضع التنفيذ الفعمي.
وبالعودة إلى الرسالة الفمسطينية الموجية إلى الحكومة اإلسػرائيمية ،والتػي كثػر الحػديث عنيػا خػالؿ األسػابيع
الماض ػػية ،إف لجي ػػة مض ػػمونيا ،أو فاعميتي ػػا وتوقيتي ػػا ،أـ لجي ػػة كيفي ػػة توص ػػيميا وحاممي ػػا أو حامميي ػػا إل ػػى
نتنيػاىو ،فإنيػا وفقػاً لوسػػائؿ اإلعػالـ المختمفػة ،تحمػػؿ أربعػة متطمبػات فمسػطينية تؤكػػد وتكػرر الموقػؼ الثابػػت
حوؿ الثوابت الفمسطينية المتعمقة بالعممية التفاوضية:
حػػؿ قػػائـ عمػػى مبػػدأ الػػدولتيف عمػػى حػػدود  ،5856بمػػا فػػي ذلػػؾ تبػػادؿ أراض ،تجميػػد البنػػاء االسػػتيطاني فػػي
الضفة الغربية بما فييا القػدس المحتمػة ،واإلفػراج عػف األسػرى الفمسػطينييف ،خاصػة ىػؤالء الػذيف اعتقمػوا قبػؿ
اتفاؽ أوسمو عاـ  ،5883وعودة الوضػع إلػى مػا كػاف عميػو فػي أيمػوؿ عػاـ  ،1000وىػذا يعنػي احتػراـ سػيادة
السػػمطة الوطنيػػة الكاممػػة عمػػى منػػاطؽ "أ" ،رباعيػػات أبػػو مػػازف ىػػذه ،الضػػرورية لقيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية فػػي
إطػػار حػػؿ تفاوضػػي مػػف شػػأنيا قيػػاـ دولتػػيف ،فمسػػطينية بج ػوار إس ػرائيمية ،ليسػػت موجيػػة فقػػط إلػػى حكومػػة
نتنيػػاىو ،بقػػدر مػػا ىػػي موجيػػة أساسػاً إلػػى المجتمػػع اإلسػرائيمي وحثػػو عمػػى الضػػغط عمػػى قيادتػػو التػػي تنػػتيج
أصػولية سياسػية مػػف شػأنيا عػدـ التوصػػؿ إلػى حػػؿ سػممي يضػع نيايػػة لالحػتالؿ األخيػر عمػػى مسػتوى العػػالـ
حتى اليوـ.
وليس ىناؾ مف يتوىـ بطبيعة الرسالة الجوابية اإلسرائيمية ،فبعد مطالبة السمطة الوطنية بػاالعتراؼ بإسػرائيؿ
كدولػػة ييوديػػة ،مػػف المنتظػػر أف تكػػرر حكومػػة نتنيػػاىو الءاتيػػا :ال لالعت ػراؼ بحػػدود ال اربػػع مػػف حزي ػراف ،ال
لتقسػػيـ القػػدس العاصػػمة األبديػػة لدولػػة إس ػرائيؿ ،ال لوقػػؼ االسػػتيطاف ،والػػنعـ الوحيػػدة ىػػي :نعػػـ لمفاوضػػات
مباشرة بيف أبو مازف ونتنياىو المتوقفة منذ أيموؿ عاـ .1050
ومػػاذا بعػػد؟ تقػػوؿ السػػمطة الفمسػػطينية إنيػػا سػػتتخذ خيػػارات مدروسػػة عمػػى ضػػوء الػػرد اإلس ػرائيمي ،مػػف بينيػػا
العػػودة إلػػى الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة لممطالبػػة باعتبػػار فمسػػطيف دولػػة غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة،
ونعتقد أف ىذه العودة ليسػت خيػا اًر مرتبطػاً بػالرد اإلسػرائيمي بقػدر مػا ىػو اسػتحقاؽ فمسػطيني بضػرورة التوجػو
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ال ػػدائـ إل ػػى المنظم ػػة الدولي ػػة لتحميمي ػػا مس ػػؤولية عجزى ػػا ع ػػف الض ػػغط عم ػػى إسػ ػرائيؿ ك ػػي تس ػػتجيب لق ارراتي ػػا
العدي ػػدة ،ولك ػػي يتحم ػػؿ المجتم ػػع ال ػػدولي مس ػػؤوليتو المش ػػينة ف ػػي قي ػػاـ دول ػػة إسػ ػرائيؿ عم ػػى أنق ػػاض الش ػػعب
الفمسػ ػػطيني واسػ ػػتمرار احتالليػ ػػا ،وىػ ػػذه العػ ػػودة إلػ ػػى الجمعيػ ػػة العامػ ػػة ،ليسػ ػػت رداً ،إالّ إذا كانػ ػػت الخيػ ػػارات
الفمسطينية قد وصمت إلى نيايتيا!.
األيام ،رام اهلل1051/4/53 ،
 .42انتصار جديد لحارس األقصى الشيخ رائد صالح

ياسر الزعاترة
بكسبو لمقضية التي رفعيا في بريطانيا ضد قرار ترحيمو ومنعو مف دخوؿ بريطانيا ،يكوف الشيخ ارئػد صػالح
قػػد كسػػب معركػػة أخػػرى مػػف المعػػارؾ التػػي يخوضػػيا منػػذ سػػنوات طويمػػة ضػػد سػػمطات االحػػتالؿ الصػػييوني،
وسائر القوى التي تناصره بمسميات شتى داخؿ فمسطيف وخارجيا.
قرار المحكمة البريطانيػة فػي حيثياتػو تأكيػد عمػى اسػتقاللية القضػاء البريطػاني الػذي يعتبػر مميػ از فػي الفضػاء
األوروبػػي بشػػكؿ عػػاـ ،لكنػػو يشػػكؿ مػػف زاويػػة أخػػرى انتصػػا ار مػػؤز ار لمشػػيخ الجميػػؿ الػػذي أصػ َّػر عمػػى رفػػض
الخضػػوع لمقػرار ،وبقػػي طػواؿ تسػػعة شػػيور أسػػير اإلقامػػة الجبريػػة؛ لػػـ ييػػأس ولػػـ يت ارجػػع ،بػػؿ إننػػي رأيتػػو قبػػؿ
شيور في حالة تشبو اليقيف بأنو سيربح القضية ،بينما كاف الكثيروف ،وأعترؼ أنني كنػت مػنيـ ،يشػ ّكوف فػي
أف القضية ستنتيي عمى ىذا النحو.
إنػو إنسػػاف اسػػتثنائي ،وىػػذه المكانػػة التػي حازىػػا فػػي قمػػوب المسػػمميف لػػـ تكػف عبثػػا بحػػاؿ .فيػػو الرجػػؿ الربػػاني
الذي باع نفسو هلل تعالى ،وقرر أف يكوف في خدمة فمسطيف ،وحارسا لقدسيا وأقصاىا ،ال تميف لو قناة ميمػا
عظـ التيديد بالموت وانفتحت أبواب السجوف.
لو كاف أحد سواه ،ألخذىا مف قصيرىا كما يقاؿ وعاد إلى دياره ،والرجاؿ الشرفاء الذيف خاضوا معو المعركة
مػػف رمػػوز وأبنػػاء الجاليػػة الفمسػػطينية واإلسػػالمية فػػي بريطانيػػا لػػـ يفرض ػوا عميػػو شػػيئا ،إذ أنػػو ىػػو مػػف اختػػار
خوض المعركة التي تعني العيش تحت اإلقامة الجبرية تحرمو مف الخروج مف المنزؿ بعد السادسة مساء.
كاف مؤمنا بأف القضية سياسية بامتياز ،وأنيا تتعداه إلى محاكمة كؿ مف يحمؿ ى َّػـ فمسػطيف ،واال فيػؿ كػاف
الشيخ القرضاوي الذي سػبؽ أف تعػرض لػذات الحممػة ومػف ذات الجيػات ،ىػؿ كػاف فمسػطينيا ،أو أنػو عوقػب
ألنو انتصر لفمسطيف ومقاومتيا الباسمة وأبطاليا وشيدائيا؟!
أدرؾ الشػػيخ حقيقػػة القضػػية بحسػػو السياسػػي وايمانػػو الصػػادؽ ،فقػػرر أف يخػػوض المعركػػة رغػػـ أف إخوتػػو فػػي
الحركػػة اإلسػػالمية لػػـ يوافق ػوا فػػي البدايػػة عمػػى ذلػػؾ ،وفضػػموا أف يكػػوف بيػػنيـ ألف لديػػو مػػا يقػػوـ بػػو فػػي ظػػؿ
اليجمة الشرسة التي تسػتيدؼ القػدس واألقصػى ،لكنػو قػاؿ ليػـ بمسػاف حالػو ومقالػو إنيػا معركػة واحػدة ،ولػوال
أنو يحرس القدس واألقصى لما كاف ىذا االستيداؼ ،فيو لـ ييدد أمف بريطانيا ولـ يرتكب أي إساءة بحقيا،
كما أنػو دخػؿ مػف البػاب ولػيس مػف الشػباؾ ،ثػـ التقػى وحاضػر قبػؿ أف يفاجػأ بػالبوليس يقتػاده كمػا المجػرميف
إل ػػى مرك ػػز االعتق ػػاؿ بع ػػد حمم ػػة إعالمي ػػة (وعب ػػر اإلنترن ػػت) شرس ػػة م ػػف قب ػػؿ الم ػػوبي الم ػػدافع ع ػػف المص ػػالح
اإلسرائيمية في بريطانيا ،وىو الموبي الذي ما بػرح يطػارد كػؿ نشػاط فمسػطيني عمػى األرض البريطانيػة ،أكػاف
عبر وسائؿ اإلعالـ والتحريض اليومي ،أـ عبر مسمسؿ مف القضايا التي رفعيا أماـ المحاكـ.
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مػػف ىنػػا كانػػت قضػػية الشػػيخ وانتصػػاره القضػػائي بمثابػػة انتصػػار لكػػؿ أبنػػاء الجاليػػة الفمسػػطينية ،وبمػػا ال يقػػؿ
أىميػػة انتصػػا ار لمجاليػػة المسػػممة التػػي اعتبػػرت الحكػػـ عنوانػػا مػػف عنػػاويف انتصػػاراتيا عمػػى ذلػػؾ المػػوبي فػػي
ساحات اإلعالـ والقضاء ،مع أنيا إزاء خصـ ال يكؿ وال يمؿ.
قػرار المحكمػة أف وزيػرة الداخميػة البريطانيػػة قػد تعرضػػت لحممػة تضػػميؿ مػف ذلػؾ المػوبي أفضػػت إلػى اتخاذىػػا
قرار اإلبعاد ،ألف الشيخ ال يشكؿ أي تيديد لبريطانيا وال لشعبيا ،بؿ أضاؼ إلػى ذلػؾ حيثيػات تتعمػؽ بػالحؽ
الفمسطيني وما يتعرض لو الفمسطينيوف مف تمييز واضطياد ،وما تتعرض لو القدس مف استيطاف وتيويد.
ىكػػذا كػػاف الق ػرار انتصػػا ار لمجاليػػة المسػػممة ،وانتصػػا ار لفمسػػطيف والقػػدس التػػي يحرسػػيا الشػػيخ بروحػػو وقمبػػو
وكيانػػو ،ومعػػو إخوتػػو وأنصػػاره ،كمػػا كانػػت انتصػػا ار لمحركػػة اإلسػػالمية فػػي األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  37التػػي
كانػػت سػػتتعرض لمكثيػػر مػػف العنػػت تبعػػا لمق ػرار الػػذي سيصػػنفيا فػػي الػػدوائر األوروبيػػة بوصػػفيا خط ػ ار عمػػى
األمف ،األمر الذي س ُيستغؿ أيضا مف قبؿ الدوائر اإلسرائيمية التي ستجد فيو مزيدا مف األسمحة التي تحارب
بيػػا الشػػيخ وحركتػػو المجاىػػدة مػػف أجػػؿ فمسػػطيف ومقدسػػاتيا ،ومػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى وىػػج القضػػية فػػي وعػػي
الفمسطينييف في األراضي المحتمة عاـ  ،37تمؾ التي لـ تعد مذكورة في أدبيات أوسمو وعناويف التفريط.
تحيػػة لمشػػيخ البطػػؿ ،وتحيػػة لكػػؿ مػػف وقفػوا معػػو فػػي قضػػيتو مػػف رمػػوز وأبنػػاء الجاليػػة المسػػممة فػػي بريطانيػػا،
ومعي ػػـ أحػ ػرار آخ ػػروف يرفض ػػوف الطغي ػػاف الص ػػييوني ،وطغي ػػاف الموبي ػػات الداعم ػػة لالح ػػتالؿ بك ػػؿ أص ػػنافيا
وألوانيا.
الدستور ،عمان1051/4/53 ،

 .43اعتقال خمس الشعب!

حممي االسمر
االحتالؿ الصييوني اعتقؿ ما يقارب خمس الشعب الفمسطيني ،وينػدر جػدا أف تجػد عائمػة فمسػطينية لػـ يمػر
أحد أعضائيا بتجربة االعتقاؿ ،وقضية األسرى والمعتقميف الفمسػطينييف مػف القضػايا التػي تكػاد تكػوف منسػية
فػ ػػي اإلعػ ػػالـ العربػ ػػي ،ولربمػ ػػا يتػ ػػذكرىا الػ ػػبعض فػ ػػي يػ ػػوـ األسػ ػػير ،الػ ػػذي يوافػ ػػؽ غػ ػػدا  56نيسػ ػػاف ،وقػ ػػد بػ ػػدأ
الفمسػػطينيوف بإحيػػاء ىػػذه الػػذكرى منػػذ  ،5863/3/56وىػػو اليػػوـ الػػذي أطمػػؽ فيػػو سػراح أوؿ أسػػير فمسػػطيني
(محمػػود بكػػر حجػػازي) فػػي أوؿ عمميػػة لتبػػادؿ األسػػرى بػػيف الفمسػػطينييف واالحػػتالؿ اإلس ػرائيمي .ويقػػدر عػػدد
عمميػػات االعتقػػاؿ ضػػد الفمسػػطينييف منػػذ عػػاـ  )7000000( 5856أي أكثػػر مػػف  %10مػػف أبنػػاء الشػػعب
الفمسطيني قد دخموا سجوف االحتالؿ لفترات وطرؽ مختمفة .وخالؿ انتفاضة األقصى التي اندلعت في أيموؿ
 ،1000وصػػؿ عػػدد حػػاالت االعتقػػاؿ إلػػى أكثػػر مػػف أربعػػيف ألػػؼ عمميػػة اعتقػػاؿ ال ي ػزاؿ أكثػػر مػػف 7000
معتقػػؿ داخػػؿ سػػجوف االحػػتالؿ ،حسػػب بعػػض التقػػديرات ،مػػوزعيف عمػػى أكثػػر مػػف  16معػػتقالً ،ومعسػػكرات
لجيش االحتالؿ ،ومراكز توقيؼ وتحقيؽ.
ومػع اقتػراب يػوـ األسػير الفمسػطيني ،اعمػف األسػرى قبػؿ أيػاـ فػي وثيقػة بعنػواف« :العيػد والوفػاء» انيػـ حػددوا
يػػوـ غػػد موعػػدا لبػػدء اض ػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـ فػػي مواجيػػة سياسػػة االذالؿ والتضػػييؽ التػػي تفرضػػيا ادارة
السػجوف ،وسػعيا لتحقيػػؽ مطػالبيـ العادلػػة بمػا فػػي ذلػؾ الغػػاء االعتقػاؿ االداري والممارسػػات التعسػفية ضػػدىـ
كػػالعزؿ والتعػػذيب وتػػوفير عػػالج مالئػػـ لممرضػػى وضػػماف تمكػػف االسػػير مػػف اكمػػاؿ تعميمػػو ...وغيرىػػا مػػف
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المطالب ،في الوقت الذي يتواصؿ فيو اضراب عشرة أسرى منذ اكثر مف عشريف يوما ،بالتزامف مػع تصػعيد
اسرائيؿ مف ممارساتيا القمعية والتعسفية ضد آالؼ االسرى في مختمؼ السجوف.
والسؤاؿ الذي يطرحو المعنيوف بقضية األسرى ،ىو :ما الذي يتوجب عممو فمسطينيا وعربيػا ودوليػا مػف أجػؿ
نص ػرة األسػػرى والوقػػوؼ الػػى جػػانبيـ فػػي معػػركتيـ الحاسػػمة ،معركػػة االرادة واألمعػػاء الخاويػػة؟ وكيػػؼ يمكػػف
الحفاظ عمى الزخـ الذي تسارع مؤخ ار باالضراب الممحمي الذي خاضو االسير خضػر عػدناف لمػدة  55يومػا
ثـ تػاله االضػراب الػذي خاضػتو االسػيرة ىنػاء الشػمبي الكثػر مػف  32يومػا قبػؿ اف تبعػدىا سػمطات االحػتالؿ
الى قطاع غزة؟
إف اعػالف األسػرى الجديػػد فػي وثيقػة «العيػػد والوفػاء» يعنػي اننػػا امػاـ منعطػؼ حاسػػـ ومصػيري بشػأف قضػػية
األسرى وىو ما يتطمب جيدا مضاعفا وتحركا اوسػع عمػى كافػة األصػعدة ،وتقػع عمػى عػاتؽ اإلعػالـ العربػي
ومنظمات حقوؽ اإلنساف ،ميمات جسػيمة فػي اسػتثمار ىػذه المناسػبة إلثػارة ىػذه القضػية العادلػة بكػؿ السػبؿ
الممكنة.
وبػػيف ذكػػرى اعتقالػػو ويػػوـ األسػػير الفمسػػطيني  ،يكتػػب أقػػدـ أسػػير فمسػػطيني نائػػؿ البرغػػوثي ( 57سػػنة) عمػػى
جدراف سجنو تاريخ يومو االعتقالي الجديد  ،ويقوؿ في رسالة كتبيا ليذه المناسبة:
«ىػػذه نبضػػات قمػػب أسػػير أىػػدييا لمشػػعب واألمػػة وأح ػرار العػػالـ ليكون ػوا معنػػا نحػػو تحقيػػؽ الخػػالص ،وأحػػالـ
الحريػػة التػػي بػػدأت تتػػردد أصػػداؤىا فػػي العػػالـ العربػػي» .ويػػذكر أف األسػػير البرغػػوثي مػػف مواليػػد -50-12
 ،5846وقد تـ اعتقالو مػف مقاعػد الد ارسػة ،ورحمػت والدتػو وىػي تحمػـ بتحػرره والفػرح بزفافػو .وىػو يعتبػر يػوـ
األسػير مناسػػبة ميمػػة لقضػػية األسػػرى ،حيػػث يقػػوؿ « عمينػػا أف نحػػوؿ المناسػػبة لعمميػػة نضػػالية مسػػتمرة حتػػى
كسػػر قواعػػد المعبػػة ،واالحتكػػار الػػذي تمارسػػو حكومػػة االحػػتالؿ لتػػتحكـ وتتالعػػب باألسػػرى الػػذيف يسػػتحقوف
تك ػريميـ بحريػػة وبػػال اسػػتجداء ،ألنيػػـ ضػػحوا فػػي سػػبيؿ الك ارمػػة ولػػف يعيش ػوا سػػوى أح ػ ار ار وبك ارمػػة ،ونحيػػي
جماىير شعبنا الداعمة لنا ونعاىدىـ بأف موعد المقاء قريب «.
نأمؿ أف تصؿ كممات البرغوثي واآلالؼ مف األسرى إلػى عقػوؿ وقمػوب كػؿ مػف يسػتطيع أف يفعػؿ شػيئا ولػو
كاف صغيرا ،انتصا ار ليؤالء األبطاؿ..
الدستور ،عمان1051/4/53 ،
 .44عن لصوص النفط في فمسطين

محمد خالد األزعر
في العاـ  1000اكتشفت الشركة البريطانية لمغاز حقال قابال لإلنتاج بكميات تجارية قبالة ساحؿ غزة .وعمى
الرغـ مف أف السمطة الفمسطينية ىي الى كانت قد تعاقدت مع ىذه الشركة وعيدت الييا بالتنقيػب عػف الغػاز
في الموقع الذي اكتشؼ بو ،إال اف إسرائيؿ دست أنفيا عنػوة و ارحػت تطالػب بالمحاصصػة ..وكانػت الذريعػة
أف «االتفاقات الموقعة مع الفمسطينييف تقضى ببقاء مياه المتوسط المقابمة لغزة تحت السيطرة اإلسرائيمية إلى
أف يتـ الفصؿ بوضعيا في المفاوضات النيائية.»..
ويقاؿ إف أحد أىػـ أسػباب التحػرش العسػكري اإلسػرائيمي المسػتمر بغػزة ،بمػا فػي ذلػؾ الحممػة االجراميػة تحػت
مسػػمى الرصػػاص المصػػبوب قبػػؿ ثالثػػة أع ػواـ ،ىػػو التػػأثير عمػػى مصػػير ىػػذه الثػػروة الغازيػػة ..وذلػػؾ بتسػػميـ
األجواء السياسية واألمنية مف حوؿ ىذا الحقؿ الفمسطينى الوحيد.
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نستحضػر نمػط التعامػػؿ اإلسػرائيمي مػع ى ػػذه السػابقة ،بمناسػبة مػػا أعمنػو مػاىر غنػػيـ وزيػر شػؤوف االسػػتيطاف
والجدار في الحكومة الفمسطينية بداية أبريؿ الجاري ،مػف اف إسػرائيؿ بػدأت فػي اسػتخراج البتػروؿ والغػاز فػي
منطقػػة رنتػػيس فػػي محػػيط راـ اهلل ،قػػرب خػػط اليدنػػة لعػػاـ  ..5838وانيػػا « ارحػػت تبيػػع مػػا تسػػتخرجو مػػف ىػػذه
المنطقة التي أطمقت عمييا حقؿ مجده.»...
المسػػؤوؿ الفمسػػطينى أكػػد أف معظػػـ الحقػػؿ يقػػع تحػػت األ ارضػػى الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ  ،5856وأنػػو غنػػي
باحتياطات نفطية تصؿ الى مميار ونصؼ المميار برميؿ وأكثر مف  570مميار قدـ مكعب مف الغاز.
ومف سياؽ الخبػر عرفنػا أف العمػؿ بيػذا الحقػؿ؛ الػذي يمثػؿ مصػدر ثػروة يتحػرؽ الفمسػطينيوف احتياجػا الييػا،
بػ ػػدأ بػ ػػيف عػ ػػامي  1050و ،1055وأف السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية بصػ ػػدد جمػ ػػع البيانػ ػػات لمعمػ ػػؿ صػ ػػيانة الحقػ ػػوؽ
الفمسطينية في ىذه الثروة.
النػػدري مػػا الػػذي أسػػكت الجانػػب الفبمسػػطيني لعػػاميف عػػف ىػػذه السػرقة؛ التػػي تتعمػػؽ بمشػػروع ال يمكػػف اخفػػاء
معالمو ..لكف األىـ مف استيضاح سبب ىػذا السػكوت ،ىػو ضػرورة الػرد العاجػؿ عمػى ىػذه الجريمػة ،بمنطػؽ
يفوؽ في حجيتو وبرىانو عمى الحؽ الفمسطيني ما تتذرع بو إسرائيؿ في مناكفاتيا الخاصة بحقؿ غزة.
فالفعمة اإلسرائيمية تخالؼ أوًال مبادئ القانوف الدولي ،وبخاصة معاىدة جنيؼ لعاـ  5838المانعػة السػتغالؿ
موارد المناطؽ المحتمة لغير صالح سكانيا .وىػي تتعػارض ثانيػا واالتفاقػات المبرمػة مػع الجانػب الفمسػطيني،
بحسبيا خطوة أحادية توغؿ في استحالب مورد فمسطيني قابؿ لمنفاد وال يمكف تجديده.
الى ذلؾ ،لنا أف نتصور أي وقع أخالقي اقتصادي بشع ليذه الجريمة ،عندما نستذكر أف الشعب الفمسطيني
ال يممؾ أصال الكثير أو حتى القميؿ مف مثؿ ىذه الموارد وبدائميا.
عمى ضفاؼ ىذه القضية نالحظ أف إسرائيؿ تمارس عمميات نيػب ممنظمػة لمميػاه الجوفيػة الفمسػطينية ،عبػر
وسائؿ تقنية بالغة التطػور ،وأف أحػد أىػـ عوامػؿ إغػراء اإلسػرائيمييف باسػتيطاف موقػع مػا بػاألرض الفمسػطينية
المحتمػػة منػػذ العػػاـ  5856ىػػو وقوعػػو فػػوؽ مصػػدر مػػائي معتبػػر ..حت ػى ليصػػح االدعػػاء بػػدوف مبالغػػة بػػأف
خريطة االستيطاف في الضفة ىي ذاتيا خريطة توزيع المياه الجوفية ىناؾ.
قضػػية حق ػػؿ «مج ػػده» الماثم ػػة تثي ػػر التس ػػاؤؿ عم ػػا اذا كان ػػت خريط ػػة االس ػػتيطاف تحم ػػؿ دالالت أخ ػػرى غي ػػر
االرتباط بالمنػاطؽ الغنيػة بالميػاه؟ ..دالالت تتصػؿ بػالمواقع المرشػحة لوجػود ثػروات نفطيػة وغازيػة؛ اليعػرؼ
الفمسطينيوف شيئا عنيا.
ندفع بيذا السؤاؿ التنبييي وفي الخاطر أف إسرائيؿ بذلت منذ اليوـ التالى لقياميا عاـ  5837جيودا مضػنية
في سبيؿ التنقيػب عػف الػنفط واستكشػافو .وىػي اسػتعانت فػي ىػذا المضػمار بػأكثر العقػوؿ والشػركات النفطيػة
شيرة وتقدما عمميا وتقنيا عمى الصعيد العالمي .وفي غضوف ىذه الفترة الممتدة ،حفػرت أكثػر مػف  300بئػر
وأنفقػت مئػػات الماليػػيف مػف الػػدوالرات بػػال جػػدوى .والمؤكػد أف محػػاوالت التنقيػػب واالستكشػاؼ ىػػذه قػػد امتػػدت
الى الرحاب الفمسطينية المحتمة عاـ  ،5856عمى غرار ما فعمتو إسرائيؿ في سيناء المصرية ،حػيف اسػتغمت
حقوليا النفطية طواؿ فترة احتالليا.
ىػػذا التص ػػور ي ػوارب الب ػػاب أمػػاـ مس ػػألة أخ ػػرى خالفيػػة ،وربم ػػا أصػػبحت تفاوض ػػية ،ضػػمف مخمف ػػات وتواب ػػع
االحتالؿ اإلسرائيمي التي ينبغي التعػاطي معيػا فمسػطينيا .يقػوؿ مػاىر غنػيـ اف الحقػوؽ الفمسػطينية ال تبطػؿ
بالتقادـ .ىذا أمر صحيح ومفيوـ ،ولكف بعػض ىػذه الحقػوؽ المنيوبػة أو المعرضػة لمنيػب بحاجػة ممحػة الػى
مزيػػد مػػف المعرفػػة والفحػػص والشػػفافية ،والمبػػادرة بوضػػعيا عمػػى عمػػى بسػػاط المسػػائمة أمػػاـ المحتفػػؿ الدوليػػة
المعنية.
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عجبا لحاؿ الفمسطينييف ..انيـ يعانوف األمريف ألجؿ الحصوؿ عمى شاحنة نفػط تشػغؿ ليػـ محطػة الكيربػاء
في غزة ،بينما تسرؽ إسرائيؿ النفط النادر مف تحت أقداميـ في الضفة.
البيان ،دبي1051/4/53 ،
 .43كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة1051/4/53 ،
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