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  "إسرائيل"ياهو يشترط اعترافاً فلسطينياً بيهودية نونت.. ."حل الدولتين"ميتشل يؤكد على  .1

تصريحات المبعوث ، أن  أسعد تلحميسلهانقالً عن مراالناصرة  من 17/4/2009الحياة، ذكرت 
يين أمس أظهرت خالفات جدية في سرائيلاألميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل ومضيفيه اإل

 والفلسطينيين إسرائيلوجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب في شأن مستقبل المفاوضات السياسية بين 
  .ومالمح الحل السلمي

 أن سياسة  ليبرمانيةسرائيلختام االجتماع إنه أوضح لوزير الخارجية اإل في األميركيوقال المبعوث 
الواليات المتحدة تقوم على إعطاء أولوية لحل دولتين تعيشان بسالم، دولة فلسطينية إلى جانب دولة 

، "واتفقنا على اللقاء من جديد"ضاف ان لقاءه ليبرمان كان جيداً وصريحاً أ كدولة يهودية، وإسرائيل
  .اً على أن الواليات المتحدة تتوقع حال سياسياً شامالًمشدد

 وأخرى اقتصادية، باإلضافة إسرائيلمن جهته، قال ليبرمان ان االجتماع تناول مسائل تتعلق بأمن دولة 
ضرورة بلورة سياسة وأفكار "وأكد . إقليميةالى توثيق التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين في مسائل 

". سيرة السالم على المسار الفلسطيني بعد أن آلت هذه المسيرة الى طريق مسدودجديدة في خصوص م
المقاربة التقليدية لحل النزاع لم تثمر حتى اآلن نتيجة أو حالً، ما يستدعي البحث عن أفكار "وقال إن 

لم "  السابقة، خصوصا الحكومة السابقةإسرائيلالتنازالت التي قامت بها حكومات "وتابع ان  ".جديدة
تحادثنا في أهمية التعاون : "وزاد.  نشوب الحرب على لبنان ثم على غزةإلىتحقق اي نتيجة بل أفضت 

نسقنا المواقف في شأن الموضوع الفلسطيني ونتوقع ... والتنسيق الوثيقين بيننا وبين الواليات المتحدة
  ".حواراً معمقاً يتعلق باألبعاد االقتصادية واألمنية للصراع

تي طرحها رئيس ال" مبادرة السالم االقتصادي"سائل اإلعالم العبرية إن ليبرمان شدد على أهمية وقالت و
 ثمة ضرورة لتحقيق تحسن اقتصادي يكون جزءا إسرائيل إلىبالنسبة "نياهو، وقال إنه حكومته بنيامين نت

اماً قاطعاً في وضوحه  تنتظر التزإسرائيلوأضاف أن ". من المحادثات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
  . دولة يهودية ودولة الشعب اليهوديإسرائيلمن المجتمع الدولي ليس في شأن األمن فقط، إنما باعتبار 

 والمنطقة كلها، إسرائيلالذي يعتبر التهديد المركزي على  "اإليراني حل للتهديد إيجادورأى ليبرمان ان 
، يجب أن يسبق أي حل للقضية "ي تم ضبطها في مصرواالثبات لذلك هو شبكة حزب اهللا اإلرهابية الت

ايران مع سالح نووي وصواريخ بعيدة المدى، مع حماس في غزة وحزب اهللا في "وقال إن . الفلسطينية
وإذا كنا نبحث عن حل ثابت للمشكلة الفلسطينية فيجب قبل كل شيء ... لبنان، هي المشاكل الحقيقية

  ".ياإليرانوقف تعاظم امتداد التهديد 
ية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب خالل لقائه المبعوث سرائيلاعلنت رئاسة الحكومة اإلو

". دولة يهودية "إسرائيلاالميركي الخاص للشرق االوسط جورج ميتشل مساء امس اعترافاً فلسطينياً ب
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 ان يعترف ائيلإسرتتوقع : "ونقل مسؤول كبير في مكتب رئاسة الحكومة عن نتانياهو قوله لميتشل
  ". كدولة يهودية قبل التحدث عن دولتين لشعبينإسرائيلالفلسطينيون اوال ب

 تعتز بعالقاتها مع إسرائيل أن  قال نتنياهو،أن  تل أبيب من17/4/2009الشرق األوسط، وأوردت 
الواليات المتحدة، وترى أن مصالحهما مشتركة وأن حكومته ستحرص على تعزيز هذه المصالح 

ولكنه امتنع عن تأييد مبدأ الدولتين بشكل صريح، قائال إن حكومته ملتزمة بخريطة الطريق، . رارباستم
ولكنها لم تعد برنامجا تفصيليا حول سبل التقدم في المفاوضات على هذا المسار، وطلب مهلة بضعة 

  .أسابيع حتى تبلور الحكومة خطة عمل سياسية مفصلة
 ، انالهادي  أحمد عبد، نقالً عن مراسلها القدس المحتلة من 17/4/2009الوطن، السعودية، وأضافت 

كما التقى أيضا رئيس ، ي شمعون بيريز في القدس المحتلة صباح أمسسرائيلميتشل قد التقى الرئيس اإل
ي جابي أشكينازي وزعيمة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني ووزير سرائيلهيئة أركان الجيش اإل

  .إسرائيلالذي سبق وأن اجتمع معه مساء أول من أمس بعد وصوله الدفاع إيهود باراك 
  

  األقصى يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستوجب تكاتف الجهود لمواجهتها: أبو حلبية .2
 أحمد أبو حلبية . دعا رئس اللجنة القانونية، ومقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، د:غزة

شد الرحال والرباط في ساحات "ه في مختلف أماكن تواجدها إلى قيادات الشعب الفلسطيني وجماهير
ية الشرسة التي تستهدف سرائيلالمسجد األقصى والدفاع عنه بكل الطرق، وذلك في مواجهة الهجمة اإل

" قدس برس"يح صحفي تلقت وقال أبو حلبية في تصر". المسجد والتي يعتزم أن ينفذها المستوطنون ضده
ط رهيب منِ قبل المستوطنين، وبتغطية من الحكومة الصهيونية وتحت حماية هناك مخط: "نسخة منه

الجيش والشرطة، يتمثل في االقتحامات اليومية لساحات المسجد األقصى المبارك، وذلك بهدف فرض 
إن المخطط المذكور يأتي تمهيدا لخطوات : "وأضاف". أمر واقع للوجود الصهيوني في تلك الساحات

ي تقسيم ساحات المسجد بين المسلمين واليهود في محاولة إلعادة ما حدث في المسجد أكبر وأخطر، وه
  ".اإلبراهيمي والذي خصصت فيه مناطق لصالة اليهود وأخرى للمسلمين

وأعرب عن أمله أن تتوصل الفصائل المتحاورة وخاصة حركتا حماس وفتح إلى إنجاز اتفاق فلسطيني، 
ادة اللحمة بين شطري الوطن على أساس المحافظة على المقدسات وإعالن نجاح الحوار الوطني، وإع
  .وصيانة ثوابت الشعب الفلسطيني

بحماية المسجد األقصى والوقوف صفا واحدا في "كما ناشد العالم العربي واإلسالمي حكاما ومحكومين 
، مطالباً الجميع "وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الحجر والشجر واإلنسان في المدينة المقدسة

وتوجه كذلك إلى المنظمات الحكومية ". بالقيام بأدوارهم لمناصرة أهالي مدينة القدس الصامدين"
لتفعيل إعالن مشاريع حفظ الحقوق واآلثار، ورفع الدعاوى أمام "والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات 
م يومية بحق الشعب الفلسطيني ي على ما يقوم به من جرائسرائيلالمحاكم الدولية ضد االحتالل اإل
  ".والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

  16/4/2009 قدس برس،
  

  وزارة األسرى بغزة تطالب بالخروج عن حالة الصمت ونصرة قضيتي األسرى واألقصى .3
ضرورة الخروج " ناشدت وزارة األسرى والمحررين في قطاع غزة العالمين العربي واإلسالمي :غزة

رة األسرى والمسرى، نظراً لما يتعرضون له من خطر شديد نتيجة سياسات عن حالة الصمت ونص
  ".االحتالل العدوانية اإلجرامية، وما تمارسه إدارة السجون بحق األسرى من جرائم
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نسخة عنه " قدس برس"وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة في تصريح صحفي تلقت 
األسرى تهم الشعب الفلسطيني ويعتبرها أولوية كما هي قضية القدس إن قضية ): "16/4(يوم الخميس 

  ".والمقدسات، ألن هؤالء األسرى قدموا أعز ما يملكون من أعمارهم من أجل الوطن
كان واجباً علينا أن نسعى بكل من أوتينا من قوة لنصرتهم، واستخدام كافة السبل من أجل " وأضاف

وأشار األشقر إلى أن المسجد األقصى ".  لمبادلتهم باألسرىإطالق سراحهم بما فيها خطف الجنود
يتعرض لهجمة عدوانية من قبل المستوطنين بدعم من حكومة االحتالل المتطرفة، بهدف تهويده، بعد أن "

  ".حفروا عشرات األنفاق تحته في محاولة لهدمه، وإقامة الهيكل المزعوم
سرى، وخاصة ونحن نعيش ذكرى يوم األسير وطالب الجميع بضرورة التحرك العاجل لنصره األ

للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومناصره قضاياه "ودعا الشعوب العربية وأحرار العالم . الفلسطيني
العادلة وفى مقدمتها قضية األسرى، وضرورة إحياء يوم األسير الفلسطيني من قبل الجالية الفلسطينية في 

االحتالل بأن أسرانا ليسوا وحدهم، وأنهم يحظون بالدعم الكامل من كل أنحاء العالم إليصال رسالة إلى 
كل أحرار العالم، وحتى ينكشف الوجه البشع لالحتالل الذي يرتكب الجرائم بحق األسرى خالفاً للقانون 

  ".الدولي اإلنساني
  16/4/2009 قدس برس،

  
  ار قطاع غزةمنظمة التحرير ترفض مقترحاً مصرياً بلجنة مشتركة لإلشراف على إعم .4

 أكدت مصر إلى مذكرة رسمية أرسلتنها أ أمسعلنت منظمة التحرير الفلسطينية  أ: اشرف الهور-غزة 
 كل ملفات الخالف الداخلي جملة واحدة، رافضة بذلك المقترح المصري القائم إنهاءخاللها على ضرورة 

 على لإلشرافس محمود عباس على تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية تعمل تحت مظلة الرئي
 العام لجبهة التحرير الفلسطينية العضو في منظمة األمين يوسف أبووقال واصل  . قطاع غزةإعمار

 أرسلت وإنهان فصائل المنظمة اجتمعت في رام اهللا وخرجت بهذا القرار، إ "القدس العربي"التحرير لـ
رزمة "طالبت بحل الخالفات  ة التحرير منظمأنبو يوسف أكد أو . القاهرة بذلكإلىمذكرة رسمية 

 التي لم تتوصل الفصائل لحلول لها خالل جوالت الحوار السابقة، األربعة، خاصة ملفات الخالف "واحدة
 االنتخابات، شكل القيادة الفلسطينية خالل المرحلة إجراءوهي برنامج الحكومة السياسي، وطريقة 

  .األمناالنتقالية، وملف 
 على قطاع لإلشراف موضوع تشكيل لجنة من الفصائل أنن القيادة الفلسطينية رأت أ يوسف أبووذكر 
 فصائل المنظمة طالبت بان تكون جميع التنظيمات أنلى إ أيضا، الفتا "ال تنهي حالة االنقسام"غزة 

 الجاري في 26الفلسطينية التي حضرت جلسات الحوار السابقة حاضرة في االجتماع المقرر يوم 
ثنائية " ال تكون الحوارات القادمة أنكدت على ضرورة أن منظمة التحرير أ يوسف أبووضح أو .القاهرة

  ." يقتصر حضورها على بعض الفصائلأو
  17/4/2009القدس العربي، 

  
  وُرفضت... جنة المشتركة ُسلمت إلى عباس على سلم الطائرة للّالورقة المصرية": األخبار" .5

س الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في التاسع مـن شـهر نيـسان              خالل زيارة الرئي  : حسام كنفاني 
 مصرية تتضمن اقتراحاً بتـأليف لجنـة مـشتركة           ورقة الماضي، تجنّب المسؤولون المصريون عرض    

لكن حين هم بالمغادرة وصعد إلى الطائرة لحقه اللواء إبراهيم          . للتنسيق بين حكومتي غزة ورام اهللا عليه      
جل الثالث في المخابرات المصرية بعد عمر سليمان وعمر القناوي، لتسليمه ورقة قال له              عبد السالم، الر  

  ".مشروع الحكومة الفلسطينية المقبلة"إنها 
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اللجنـة المـشتركة لتنفيـذ وثيقـة الوفـاق          "على نصها، تحمل عنوان     " األخبار"والورقة، التي اطلعت    
نة ومدتها، إذ تقترح أن تكون من سـنتين، وتـضم           ، وتتضمن شرحاً لتأليف اللج    "والمصالحة الفلسطينية 

، "الجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين      "،  "الجهاد اإلسالمي "،  "حماس"،  "فتح: "ممثلين عن الفصائل التالية   
  .وأي عناصر أخرى يتَّفَق عليها" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"

مة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس      حكو"وحرصت الورقة على إرضاء أبو مازن، إذ شددت على أن           
  ".تمثّل المظلة السياسية للجنة، وكذلك تمثّل الغطاء المالي لها) أبو مازن(

إطاراً تنفيذياً ليست لديها أي التزامات أو اسـتحقاقات سياسـية،           "أما اإلطار القانوني للجنة، فهي ستكون       
 عملها فـي أعقـاب االنتخابـات الرئاسـية          وتبدأ عملها فور توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وينتهي       

، في إشارة ضمنية إلى أن اتفاق المصالحة الذي تعتزم          "والتشريعية المقبلة وتأليف حكومة فلسطينية جديدة     
القاهرة التوصل إليه لن يتضمن تأليف حكومة جديدة، بل بقاء الوضع على ما هـو عليـه إلـى موعـد          

  .االنتخابات
    تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام      "األول يتعلّق بمهام    . دتها الورقة بشقين  أما مهام اللجنة، فقد حد

اإلعداد لالنتخابـات الرئاسـية     : ، الذي سيطبّق في المناطق الفلسطينية، وذلك في المجاالت التالية         2009
كون أجهـزة وطنيـة     ، وإعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية لت      25/1/2010والتشريعية بما ال يتجاوز     

  ".حرفية ومهنية بعيدة عن القضائية، ومعالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية
تتولى اللجنة اإلشراف على عمليات إعادة إعمار قطـاع غـزة بالتعـاون             "وفي الشق الثاني من المهام،      

كـذلك  . اسباً في هذا المجال   والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المخولة بذلك، طبقاً لما تراه من          
تتولى اللجنة اإلشراف على المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غـزة والـواردة مـن الـدول والهيئـات                   

  ".المختلفة
وتؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أنه فور اطالع أبو مازن على فحوى الورقة المصرية، دعا إلـى عقـد                  

 عرض محتوياتها على الحاضرين، ومن ضمنهم موفد        اجتماع في للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث      
غير أن المقربين من أبو مازن يشكّون في أن         . إلى حوار القاهرة، أحمد قريع، الذي نفى علمه بها        " فتح"

أبو العالء كان على اطالع على الورقة، وهو من أشار بعرضها على عباس، وال سيما أنه اقترح خالل                  
  .نبيل شعث" الفتحاوي"، وأيده في ذلك القيادي "قةالتعامل مع الور"االجتماع 

وخالل النقاشات في الجلسة، ُألِّفت لجنة لدراسة االقتراح المصري، والتوصل إلى رفضه على اعتبار أنه               
وتأكيد الحوار الشامل، وصوالً إلى حكومة تعيد توحيد الوطن، وتـشرف           . اقتراح غير موضوع للنقاش   "

الحوار الثنائي لم يعد مجدياً، ما يتطلب العودة        "وشددت اللجنة على أن     ". عمارعلى االنتخابات وإعادة اإل   
الموافقة على تأليف لجنة التفاق لم يوقع بعد، وليس من المؤكّـد            "واستغربت كيفية   ". إلى الحوار الشامل  

  ".وإذا فشل االتفاق، فستكون األزمة في ملعب اللجنة المشتركة. توقيعه
قف رئيس حكومة تسيير األعمال، سالم فياض، كان حاسماً في رفض االقتـراح             وتؤكد المصادر أن مو   

وشددت المصادر علـى أن األميـركيين       ". تجحيش للزوجة "إذ رأى فياض أن االقتراح بمثابة       . المصري
رفضوا االقتراح المصري أيضاً، الذي عرضه اللواء عمر سليمان على المبعـوث األميركـي للـشرق                

ال إعادة إعمار إال بعد تأليف حكومة وحـدة         "وتشير إلى أن جواب ميتشل كان       . تشلاألوسط، جورج مي  
  ".وفق شروط اللجنة الرباعية

  17/4/2009األخبار، 
  

 الحكومة المقالة تعد خطة إلزالة األنقاض التي خلفتها الحرب .6
الركام ورفع أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في الحكومة المقالة إعداد خطة إلزالة : غزة

ية األخيرة على قطاع غزة، ونقله إلى سرائيلاألنقاض الذي خلفته عمليات القصف خالل الحرب اإل
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وأشار وزير األشغال واإلسكان يوسف المنسي إلى أن الحكومة . مناطق يتم تخصيصها لهذا الغرض
كات المقاوالت تواصل اتصاالتها مع عدد من الجهات العربية على مستوى الحكومات والهيئات وشر

والنقابات لتوريد معدات إزالة الركام والبناء وإدخالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية تكمن 
في الحصار، مؤكدا أن الحكومة تتلقى اتصاالت بشكل شبه يومي من أطراف عربية وعدتها بإرسال 

 .الدعم الالزم إلعادة اإلعمار
منشآت والمؤسسات الدولية والمحلية التي تم تدميرها خالل الحرب، ودعت الوزارة أصحاب البيوت وال

في حال رغبتهم في إزالة ونقل الركام وأنقاض المباني، التنسيق الكامل والحصول على اإلذن الرسمي 
وأشار المنسي إلى أن الحكومة المقالة شرعت بالفعل . بذلك لتسهيل عملية نقل مخلفات المباني المدمرة

تصاالت مع الحكومة المصرية من أجل السماح بإدخال مواد البناء الالزمة لعمليات ترميم في إجراء ا
 .المنشآت والمنازل المتضررة جراء الحرب على غزة

 17/4/2009الشرق األوسط، 
  

  متفجرات قلقيلية قديمة وتعود ألحد الشهداء": فلسطين" أمنية لـرمصاد .7
في " أبو أيوب األنصاري"ن المتفجرات التي ضبطت في مسجد ذكرت مصادر أمنية في قلقيلية، أ :قلقيلية

م، وقد كان 2006مدينة تعود للشهيد إبراهيم محمد الفايد الذي اغتالته قوات االحتالل في رمضان عام ال
الشهيد غير واضح االنتماء فكتائب شهداء األقصى اعتبرته أحد قادتها الميدانيين وتبنته في بوسترات تم 

ال بعضها حتى اللحظة في شوارع المدينة، كما أن حماس اعتبرته أحد عناصرها بعد أن توزيعها وماز
  .ترك كتائب األقصى وانضم إلى كتائب القسام

إن الشهيد بطبيعته كان متدينا ومهنته بناء المآذن، وقد شيد عدة : "مقربون من الشهيد إبراهيم الفايد قالوا
الذي ادعت األجهزة األمنية العثور " أبو أيوب األنصاري"سجد مآذن لمساجد المدينة ومن ضمنها مئذنة م

  .في مخزن أرضي تابع للمسجد على مواد وعبوات جاهزة للتفجير
إن جهاز األمن الوقائي يعرف هذه الحقيقة ونفذ عملية اعتقال لمرافق ": "فلسطين"وقالت مصادر أمنية لـ

ف بأن هذه المتفجرات تعود إلى الشيخ الشهيد إبراهيم الشهيد إبراهيم الفايد وهو ثائر شواهنة، الذي اعتر
الذي كان وقتها منتميا إلى كتائب شهداء األقصى وتركها وهو على خالف مع أحد قادتها الميدانيين 

وجد في هذه " أمن السلطة"إن : "وتابعت هذه المصادر .لتورطه في قضايا جنائية كما أفادت المصادر
نا من أجل الفبركة ضد حماس وخليتها القسامية في قلقيلية، وحاولت تلفيق المتفجرات القديمة صيدا ثمي

التهمة إال أنها فشلت بعد اعتراف شواهنة مرافق الشهيد الفايد في مقر جهاز األمن الوقائي قبل أيام بأنها 
  .مخلفات قديمة

  17/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

 هلضفة وقوات االحتالل تستعد لتفجيرلمقاومة في الأمن السلطة يعلن اكتشاف معمل متفجرات  .8
 أنه   أعلنت مصادر أمنية في السلطة الفلسطينية في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة،:رام اهللا

تم اليوم العثور على معمل متفجرات جديد في أحد المنازل المهجورة غرب قلقيلية، مخصص لتصنيع 
وأضافت هذه المصادر، أن المعمل كان يحتوي على عدة  .يةعبوات ناسفة لصالح المقاومة الفلسطين

عبوات اثنتان منها تقريبا جاهزة للتفجير والعديد من العبوات األخرى كانت قيد اإلعداد، باإلضافة إلى 
  . مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة

  .لتفجير المعملي يستعدون سرائيلية، أن خبراء متفجرات من الجيش اإلإسرائيلوأعلنت مصادر 
  16/4/2009 قدس برس،
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 دعم فصيل فلسطيني يحظى بدعم إيران يؤدي إلى مزيد من الفرقة: منتقداً حزب اهللالفرا  .9
 بركات .انتقد السفير الفلسطيني المناوب ممثل حركة فتح في مصر، د:  عبد الستار حتيتة- القاهرة

ر اهللا، متهماً إياه بتقديم دعم لفصيل فلسطيني يحظى الفرا، بشدة، حزب اهللا اللبناني وأمينه العام حسن نص
بدعم إيران، على حساب الفصائل الفلسطينية األخرى، مما يؤدي إلى مزيد من الفرقة بين الفصائل 

قد ": ولم يحاول الفرا أن ينفي أو يؤكد وجود اثنين من حركة فتح من ضمن المعتقلين وقال .الفلسطينية
حن ال نفرق بين هذا أو ذاك، ألنه كله، باآلخر، فلسطيني، ليس لدينا أي نوع يكونان من فتح أو حماس؛ ن

  ."من أنواع التمييز بأن هذا من هذا الفصيل أو ذاك
الذين علّمنا حزب اهللا المقاومة، ) حركة فتح(نحن ":  أمس"الشرق األوسط"وقال الفرا رداً على أسئلة 

 سالحاً أثناء وجودنا في لبنان، وعليه أال ينسى ذلك ولن ونحن الذين دربنا كوادره، ونحن الذين أعطيناه
هل هذه .. ما عالقة تهريب حزب اهللا سالحا لحركة حماس بالمقاومة: وتساءل ."نسمح له بالمزايدة علين

وعمل .. وفلوس، من أنفاق وبرة أنفاق.. مقاومة، ليست هذه هي المقاومة؛ تجميع سالح وغير سالح
دعم المقاومة له أساليبه وطرقه، دون "وأوضح الفرا أن  ."ا عالقة هذا بالمقاومةم.. خاليا في بلد ثانٍ

الجوالن مفتوحة، لماذا ال يتعامل ) هضبة(ثم إن حزب اهللا لديه .. اتّباع مثل هذه التدخالت الجارية
أم أن بالمقاومة في الجوالن، ولماذا ال يتعامل بالمقاومة في جنوب لبنان في مزارع شبعا وكفر شوبا، 

إننا لسنا ": وتابع الفرا القول ."السبب الذي دفعه لمساعدة حماس هو العالقات التي تربط حماس بإيران
حزب اهللا بهذا يتدخل .. ضد حزب اهللا، ولكن ضد سياسات خاطئة، وضد التدخل في الشأن الفلسطيني
أو .. ل في شأن أحد أيضاًفي الشأن الفلسطيني، وغير مسموح له وال لغيره بأن يتدخل، ألننا ال نتدخ

ال هو وال .. هو يدعم حماس، وال يدعم الشعب الفلسطيني.. الوقوف مع طرف على حساب طرف
فتح هي التي ابتدعت المقاومة، وهي التي بدأت المقاومة كلها، وال يستطيع أحد "وقال الفرا إن . "إيران

ية، فإن سرائيلف معتقل في السجون اإل أل12حتى اآلن، حين يتم التطرق إلى وجود .. أن يزاود عليها
منهم من فتح، ومع ذلك لم نتدخل في شؤون دولة عربية، وكنا قادرين أن نأتي بسالحنا وإمكانياتنا % 60

بطرقنا بدون التدخل، لكن أن يتم دعم فصيل على حساب الفصائل األخرى، فهذا لألسف، تدخل في شأن 
 العام الماضي، إسرائيلر أن القيادي في حزب اهللا الذي اغتالته داخلي لبلد، وحزب اهللا ال يستطيع أن ينك

ال . ، كان في فتح، وأن كوادر حزب اهللا كلها تدربت في فتح، وأنه أخذ سالحاً من فتح)عماد مغنية(
هل أصبحت حركة فتح، بعد ":  وتساءل الفرا قائال"..يستطيع نصر اهللا، وال غير نصر اهللا، أن ينكر هذا

هل .. تعجبهم، وهل صارت حماس، ألنها ماشية مع إيران ومع غير إيران، هي التي تعجبهمكل هذا، ال 
حزب اهللا ال يستطيع أن يعلمنا المقاومة، بل نحن الذين . هم يريدون أن يعلموننا المقاومة بعد كل هذا

حزب ( يقوم واآلن.. لم يكن موجوداً من األساس.. علمناه المقاومة، وإال أين كان حين كنا نحن نقاوم
الحديث عن المقاومة بهذه الطريقة، حق .. بشربكة الدنيا في بعضها بحجة المقاومة، ودعم المقاومة) اهللا

 ."يراد به باطل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
على مثل هؤالء أن يذهبوا لقطاع غزة، ليتعرفوا على حجم الدمار الذي تعرض له، جراء "وقال الفرا إن 

 ."وليتفرجوا على حالة البؤس التي أصبحت عليها غزة.. يةيلسرائالحرب اإل
 17/4/2009الشرق األوسط، 

  
  تشكيل لجنة أخوة برلمانية بين المجلس التشريعي ومجلس الشعب السوري .10

 أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، أمس، عن تشكيل لجنة أخوة .أعلن د :دمشق
شريعي الفلسطيني ومجلس الشعب السوري، وذلك لتعميق العالقات األخوية بين برلمانية بين المجلس الت

جاء ذلك خالل زيارته على رأس وفد  .المجلسين وتوطيد العالقات بين الشعبين الفلسطيني والسوري
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محمود األبرش ورئيس لجنة . برلماني، مقر مجلس الشعب السوري، حيث التقى رئيس المجلس د
  .سلمان حدادالعالقات الخارجية 

بحر البرلمان السوري على وقفته المشرفة في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في أديس أبابا . وشكر د
إن لجنة األخوة هي لجنة لتوطيد العالقة بين المجلسين، : وأضاف. يسرائيلومقاطعة ممثل االحتالل اإل

اصة أن سوريا اتخذت عدة مواقف وكي تساهم في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجلسين وخ
مناصرة للمجلس التشريعي مثل مقاطعة اجتماعات اتحاد البرلمانات األورومتوسطي التي تستثني المجلس 

  ".التشريعي من دعواتها
 .واتفق الجانبان على تحديد يوم للتضامن مع النواب األسرى في سجون االحتالل وخاصة التضامن مع د

 التشريعي الفلسطيني، وفضح ممارسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني عزيز دويك، رئيس المجلس
  .واستهداف المجلس التشريعي واغتيال النائب الشهيد سعيد صيام

  17/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "يوم األسير الفلسطيني والعربي" ويشارك في "األونروا"زكي يلتقي وفداً ألمانياً ومفوض  .11
 دولة فلسطين في لبنان عباس زكي على وحدة الصف الفلسطيني في أكّد ممثل منظمة التحرير سفير

وعرض زكي خالل استقباله وفداً ألمانياً  .لبنان خدمة لمصالح الالجئين وتحسين أوضاعهم في المخيمات
في مكتبه، السياسة التي ينتهجها في لبنان على مختلف الصعد وخصوصاً لجهة بناء عالقات قوية ومتينة 

 .للبنانية وضرورة إعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق المدنية، كحق العمل والتملك والتنقلمع الحكومة ا
 األميركي الجديدة جادة في تطبيق حل الدولتين، وثمن دور المبعوث األميركية اإلدارة تكون أنوأمل 

  .للمنطقة جورج ميتشل
 بلعب األلمانيةيد صوتهم ومطالبة الحكومة  عن تضامنه الكبير مع الفلسطينيين وتوحاأللمانيوعبر الوفد 

 والفلسطينيين إضافة إلى تحسين أوضاع الالجئين يينسرائيلاإل المفاوضات بين إطاردور أكثر ريادة في 
  .في لبنان

 في لبنان سلفدوري لمباردو األونروا كارن أبو زيد ومدير عام األونرواثم استقبل زكي مفوض عام 
  .تقدم الذي تشهده عملية إعمار مخيم نهر الباردالذي وضع زكي في صورة ال

 والمعتقلين في السجون الصهيونية األسرىمن جهة ثانية تساءل زكي، في كلمة خالل إحياء هيئة ممثلي 
 نيسان في لقاء تضامني نظمته في دار نقابة 17الذي يصادف في "  الفلسطيني والعربياألسيريوم "

عسكري اسمه جلعاد : "وقال".  منزل من السماء؟يسرائيلاإل ودم هل الدم الفلسطيني ماء: "الصحافة
 ونساء منسيون أطفالوفي المقابل لدينا . قامت الدنيا ولم تقعد. شاليط أسر وهو في مهمته العسكرية

لماذا : " ، متسائال" البطش والتنكيل بالشعب الفلسطينيأشكال يمارس كل أن يسرائيلاإلوكأن من حق 
  ". للعالم ونحن ال نفعل شيئانحمل المسؤولية

  17/4/2009المستقبل، 
    

  "لم ولن تعبث بأمن أية دولة عربية حماس: " بغزةالمستشفى الميداني األردني يزور الزهار .12
 محمـود   . القيادي في حركة حمـاس د      وكالة بترا من غزة، أن     عن،  17/4/2009الغد، األردن،   ذكرت  
ملكا وحكومة وشعبا على الخدمات التي يقدمها المستـشفى          األردن إلىأعرب عن شكره الجزيل      الزهار

 المستـشفى   إلىجاء ذلك خالل زيارة الزهار       . للتخفيف من معاناة األهل في قطاع غزة       األردنيالميداني  
 بالـشكر  أتوجـه  وبالنيابة عن حركة حماس     إنني"وقال الزهار    . في غزة أمس الخميس    األردنيالميداني  

 يستمر التعاون في خدمة     أن ذخرا للفلسطينيين في كل المجاالت، آمال        األردن  يحفظ أنوالدعاء الخالص   
  ". الذي كرمه اهللا تعالى على كثير من المخلوقاتاإلنسان
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إن حركته درست جميع قال الزهار ، أن غزة من 16/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
بما فيها المقترح المصري، وسيتوجه وفدها نهاية المقترحات التي طُرحت إلنجاز المصالحة الفلسطينية؛ 

الفضائية أن " القدس"أكد الزهار في تصريحات لقناة  و.الشهر الجاري إلى القاهرة لتقديم الردود عليها
الفصائل حقَّقت الكثير من االتفاقات في حوار القاهرة، وأن ما تبقَّى من ملفات عالقة هي قضايا صغيرة 

  .ات إستراتيجية كبيرةلكنها ذات تأثير
حماس لم ولن تعبث بأمن أية دولة عربيـة؛ ألن ذلـك             إن حركة : " قائالً الزهارمن جهة أخرى، أوضح     

 .، في إشارة منه إلى محاكمة األردن ثالثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح حماس"ليس من سياستها
  

  "ين ليس تهمةألن دعم فلسط"": حزب اهللا"شلح يدعو إلى احتواء األزمة مصر و .13
 العام لحركة الجهاد رمضان شلح أعـرب عـن         األمين وعن وكاالت، ان  ،  17/4/2009السفير،  ذكرت  

 المؤتمر القومي العربي في الخرطوم، إن       أماموقال في كلمة    ". حزب اهللا "استغرابه للحملة التي تستهدف     
ة توجب اإلدانة بل هـو واجـب        تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والمقاومة ليس تهمة أو جريم         "

في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم، فنحن نعتقد         "واعتبر أنه   ". وشرف يكرم فاعله وال يجرم    
أن مصر الشقيقة أولى من بريطانيا في الحوار مع حزب اهللا، وأن مصر قلب العرب وقاعدتها المركزية                 

العمل على  "ودعا شلح القيادة المصرية إلى      ". دة مع إيران  تاريخياً أولى من إدارة أوباما بفتح صفحة جدي       
احتواء هذه األزمة مع حزب اهللا، وعدم فتح المجال لبعض السفهاء في اإلعالم الذين يحـاولون التـسلق                  

 ". إسرائيلوركوب الموجة في هذه األزمة العابرة، كسباً لرضا أميركا و
أن الهدف من النضال ضد االحتالل  على شلح شدد ، أنبيت لحم من 17/4/2009 وكالة معاً، وأضافت

 هو تحرير فلسطين وليس إقامة الدولة الفلسطينية، وان خيار المقاومة هو الخيار االستراتيجي يسرائيلاإل
 إن استبدال هدف الدولة بهدف تحرير األرض هو السبب الرئيسي وأوضح . هذا الهدفإلىللوصول 

وأد برنامج " مشروع الدولة "طني الفلسطيني اليوم، مضيفا ان للمأزق الذي وصل إليه المشروع الو
 أن يكون إلىودعا  .التحرير، ومكّن لالحتالل أن يستولي على األرض فلم يبقَ أرض إلقامة الدولة عليها

العنوان المؤسسي للمشروع الوطني الفلسطيني هي منظمة التحرير التي ينبغي إعادة بنائها لتستوعب كل 
ليات الشعب الفلسطيني ال أن يتم مصادرتها أو تفريغها في السلطة أو االستيالء عليها أو القوى و فعا

  .استخدامها ورقة في معارضة اآلخرين أو الهجوم على مشروع المقاومة
  

  تهويد مدينة القدس إلى ضرورة التحرك العاجل ضد حملة العرب والمسلمين حماس تدعو .14
إن حركته تهيب "قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان  :وكاالت، "الخليج "-فلسطين المحتلة، عمان 

باألمتين العربية واإلسالمية بضرورة التحرك العاجل لوقف سياسة تهويد القدس وضياع الهوية العربية 
من اللعب بالنار ومحاولة تغيير معالم المدينة ومن " إسرائيل"وحذر ". واإلسالمية للمدينة المقدسة

اللغة "وفي اإلطار، قالت كتائب المجاهدين في فلسطين إن  .بناء الشعب الفلسطيني فيهامخططات تهجير أ
  ". المفهومة عند االحتالل ليتوقف عن هجمته ضد القدس واألقصى هي المقاومة

  17/4/2009الخليج، 
  

  أبريل /  نيسان26ترفض دعوة لعقد جولة من الحوار قبل حماس ": األهرام" .15
مصدر فلسطيني رفيع المستوي النقاب لألهرام عن أن حركة حماس اعتذرت كشف  :الهول أشرف أبو

بريل أ/ نيسان 23 عن عدم قبول دعوة لعقد الجولة المقبلة من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في
  .أبريل/ نسيان 26 الحالي وتمسكت بإجراء الجولة في موعدها األصلي وهو
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أن قيادة حركة حماس في دمشق أبلغت القاهرة أنها غير جاهزة وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
 ألنها لم تنته بعد من إعداد ردودها علي المقترحات التي ]أبريل/ نسيان[ 23 الستئناف الحوار في

 اقتصرت علي أبريل/ نسيانطرحت في الجولة السابقة من الحوار والتي تمت في األول والثاني من 
  .وفدي فتح وحماس

  17/4/2009، األهرام
  

  األغا يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع للضغط على المتحاورين إلنهاء االنقسام .16
زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المواطنين في الضفة وغزة إلى            . دعا د  :حسن جبر 

  .النزول إلى الشوارع من أجل إنهاء االنقسام وفرض المصالحة
 في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت، أمس، في غزة بدعوة من لجنة األسرى للقـوى               وكان األغا يتحدث  
  .والمؤسسات من أجل دعم قضية األسرى العادلة الوطنية واإلسالمية

وفي باحة الجندي المجهول، عقد المشاركون في المسيرة مهرجاناً خطابياً تحدث فيه رفيق حمدونه منسق               
  . التضامن الكامل مع قضية األسرى العادلةلجنة األسرى عن حركة فتح معلناً

من جهته، ألقى يوسف الصليبي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كلمة هيئة العمل الوطني، وأكـد                
  .فيها أن أي شعب ال يحترم أسراه ال يمكن أن ينتصر

17/4/2009األيام، فلسطين،   
  

  لدوليةحماس تندد برفض االحتالل التعاون مع لجنة التحقيق ا .17
إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن حركته لن تقف عائقاً أمام أي لجنة تحقيـق          . قال د  :غزة

  .يسرائيلدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد أبناء شعبنا من قبل الجيش اإل
نسخة عنه على دعم حركـة حمـاس لكـل الجهـود            " فلسطين"وأكد رضوان في تصريح صحفي تلقت       

  ".لمبذولة لفضح سياسة العدو الصهيوني وجرائمها
دليالً واضحاً على أن هذا الكيان قـائم        :" واعتبر رضوان رفض حكومة االحتالل التعاون مع هذه اللجنة        

  ."على القتل واإلرهاب والجرائم وانه متمرد على المنظومة الدولية التي تكيل بمكيالين
  17/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لسطين أفضل األماكن الحتضان مؤتمر فتح والعودة للمقاومة رهانهاف: قدورة فارس .18

إلى العدول عن فكرة البحث عن مكان الحتضان مؤتمر حركة فتح  دعا قيادي في حركة فتح: رام اهللا
السادس، والبدء في االستعداد لتنظيمه في الداخل الفلسطيني على أرضية العودة بفتح إلى صورتها 

وأوضح عضو اللجنة الحركية العليا لحركة  . مناضلة من أجل الحرية واالستقاللاألولى كحركة وطنية
أن ترشيح مروان البرغوثي لعضوية اللجنة " قدس برس"فتح قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ

إذا ما عقد : "أضافالمركزية المقبلة للحركة، يأتي في سياق العودة بالحركة إلى صورتها األولى، و
مروان سيحظى بتأييد الغالبية العظمى من قواعد فتح، فهذه إشارة لعودة الحركة إلى المؤتمر فإن 

  ".منطلقاتها األساسية ممثلة في الحرية واالستقالل
واستبعد فارس أن يتمكن التيار المتنفذ داخل حركة فتح في منع ترشيح مروان البرغوثي لعضوية اللجنة 

  .المركزية للحركة
ك أن المؤتمر السادس سيكون منعطفا سياسيا في مسار الحركة، قال قدورة وعما إذا كان يعني بذل

نحن حركة تمتعت بمرونة عالية، قلنا إذا توفرت فرصة على طاولة المفاوضات لتحقيق : "فارس
 عاما من المفاوضات لم 18شروطنا فال مانع أن نجلس لطاولة مفاوضات نكون فيها أندادا، لكن بعد 
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ار واالستيطان وعزل القدس وتهويدها، وبالتالي الواقع يفرض علينا أن نواصل ما نحصد شيئا إال الجد
 تتعامل مع المفاوضات بطريقة استخدامية وهي ال تؤمن إسرائيلبدأناه، فنحن حركة واقعية وعقالنية، و

  ".بحرية الشعب الفلسطيني لذلك الواقعية تفرض علينا التعامل مع الواقع
بالنسبة لنا قلنا إن هذا : "ر السادس لمؤتمر فتح السادس، قال قدورة فارسوحول موعد ومكان المؤتم

 المؤتمر يجب أن يعقد داخل الوطن، وإذا كانت فتح تريد بعث رسالة تحد لالحتالل فاألفضل أن تعقد
  . مؤتمرها في الداخل

  16/4/2009قدس برس، 
  

  مواقفه رغم حمالت التشويهتؤكد أن شعبنا يحاول انتزاع " بيرزيت"نتائج انتخابات : حماس .19
اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس في الضفة الغربية أن نتائج انتخابات جامعة بيرزيت، : رام اهللا

وقالت الحركة في تصريح  ".أبناء شعبنا يحاولون انتزاع مواقفهم رغم حمالت التشويه"دليل على أن 
تود حركة حماس في الضفة ): "16/4(س نسخة منه اليوم الخمي" قدس برس"صحفي مكتوب، وصل 

الغربية أن تعرب عن بالغ تقديرها و تهانيها للكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت بمناسبة خوضها 
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة وحصولها على نتيجة متقدمة ومميزة بالمقارنة مع العام السابق؛ رغم 

مؤشر "ورأت حماس أن هذه النتيجة  ".يةسرائيلة واإلالتضييق والمالحقة من قبل السلطتين الفلسطيني
واضح على أن أبناء شعبنا يحاولون انتزاع مواقفهم التي تعبر عن آرائهم الحقيقية رغم كل حمالت 

  ".التشويه والتزوير والضغط النفسي واإلعالمي واألمني
  16/4/2009قدس برس، 

  
  ة حماس في الضفة رغم التضييق عليهاتظهر تصاعد قو" بيرزيت"انتخابات : يةإسرائيلمصادر  .20

ية عن قلقها من نتائج انتخابات جامعة بيرزيت الفلسطينية، ثاني أكبر إسرائيلعبرت مصادر : الناصرة
 19 مقعدا مقابل 22 [الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أظهرت صعوداً لقوة حركة حماس

 بالمقارنة مع انتخابات العام ] العام الماضي25مقعداً مقابل  24 [ وتراجعاً لحركة فتح]العامل الماضي
وذكرت اإلذاعة العبرية في تعليقها على نتائج االنتخابات إن تقدم حركة حماس في هذه  .الماضي

االنتخابات بالمقارنة مع االنتخابات السابقة يأتي في الوقت الذي يمتنع العديد من أنصار حماس يمتنعون 
ي االنتخابات خشية من اعتبارهم محسوبين على الحركة ويتعرضون لالعتقال من قبل عن المشاركة ف

  .أجهزة األمن التابعة للسلطة في الضفة
 إنه على الرغم من تقد فتح على حماس بمقعدين؛ إال أنه إذا ما "يديعوت"من جانبها؛ قالت صحيفة 

ن فتح خسرت مقعدا في المقابل نجد أن قورنت مع نتائج االنتخابات التي جرت في العام الماضي نجد أ
وبينت الصحيفة أن  .مقعداً) 20(حماس كسبت مقعدين حيث حصلت في انتخابات العام الماضي على 

مصادر فلسطينية قالت بأن النتائج كانت لها دالالت واضحة على فوز حماس في الضفة على الرغم من 
  .االعتقاالت األخيرة في صفوف أعضائها البارزين

 16/4/2009س برس، قد
  

   بشأن المؤتمر السادسفتحاستمرار الخالفات في ": الخليج" .21
كشفت مصادر قيادية في حركة فتح عن وجود خالفات داخل الحركة  ):أ.ب.د(، "الخليج "-رام اهللا 

بشأن عضوية المؤتمر العام السادس للحركة، الذي لم يحسم موعد انعقاده لغاية اآلن رغم العديد من 
حات التي تلمح الى إمكان انعقاده في الفترة القليلة المقبلة، موضحة ان سبب تلك الخالفات تعود التصري

  .لعدم وضوح اآللية التي سيتم من خاللها اعتماد عضوية المؤتمر
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 عضو بعدما 1800 إلى ألعضاء المؤتمر قد يصل اإلجمالي العدد إن، "الخليج"ـوقالت تلك المصادر ل
 إدخال عضو، موضحة ان بعض مراكز القوى في اللجنة المركزية تحاول 1500 كان مقرراً ان يصبح

أعضاء جدد في عضوية المؤتمر األمر الذي قد يسهم في التأثير في انتخابات اللجنة المركزية بصورة 
  .مباشرة

 ذلك لم يحسم موضوع مكان عقد المؤتمر، حيث أكدت تلك المصادر أن الجزائر تقدمت باقتراح إلى
افته، وأبدت استعداداً لتغطية جميع نفقات أعضاء المؤتمر، في حين أن هناك مقترحات حول إمكان استض

  .عقد المؤتمر في مصر
وأعلن مسؤول حركة فتح في إقليم نابلس شمال الضفة الغربية، أمس، ترشيح أمين سر الحركة مروان 

وقال أمين سر فتح .  المركزية لفتحمنذ سبع سنوات، لعضوية اللجنة" إسرائيل"البرغوثي، المعتقل لدى 
في نابلس هيثم الحلبي خالل مهرجان جماهيري بمناسبة يوم األسير الفلسطيني إن ترشيح البرغوثي عن 

  . إقليم نابلس لعضوية اللجنة المركزية تم بشكل رسمي
  17/4/2009الخليج، 

  
  زب وحماس بين الحاألمنيالكشف عن عناصر حزب اهللا فضح التعاون : ألمانيةصحف  .22

 بأن كشف الخلية وما تبعه مـن تـدهور فـي            األلمانية اإلعالمرأت وسائل    : عالء الدين جمعة   -ألمانيا  
العالقة بين الحكومة المصرية وحزب اهللا اللبناني يوضح بصورة كبيرة مدى العالقة التي تـربط بـين                 

  . في السابق من جهة أخرى وهو ما نفته حماس مراراوإيرانماس وحزب اهللا وبين حماس ح
 سورية حزب اهللا بدأ يتوسـع       - قالت بأنه من الواضح ان محور ايران      " سود دويتشه تسايتونغ  "صحيفة  

 السودانية، ومـا    واألراضي الفلسطينية في غزة عن طريق حماس        لألراضي بتمدده   أخرىويأخذ أبعادا   
 تـساؤالت   أيـضا يطرح   من محاوالت لتهريب أسلحة للمقاتلين في حركة حماس وهو ما            أنباءورد من   

، خاصـة   بإيران تربطها   أن ومدى العالقة التي تريد      األمربمدى معرفة ومباركة الحكومة السودانية لهذا       
أن الحكومة السودانية لما تتعاف بعد من قرار محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية الـرئيس الـسوداني                 

 .ات التي تبعتها بين السودان والعالم الغربي      عمر البشير عن االنتهاكات التي حصلت في دارفور والتوتر        
  .وأكدت الصحيفة أن هذا التمدد من شأنه أن يهدد أمن واستقرار مصر

  17/4/2009القدس العربي، 
  

  "األقصى" و"القدس"  فضائيتي على"درال"ـ ل"الفلسطينية"فتح تجهز فضائية ": ةالجريدة الكويتي" .23
" الفلـسطينية " قناة فضائية تحمل اسم      إلطالقيباتها النهائية   بدأت حركة فتح ترت   :  سامي محاسنه  -عمان  

كوسيلة لتقديم الموقف الفتحاوي إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي وللرد على المواقف السياسية التـي               
وقـال  . التابعتين لحماس، بحسب مصدر فلسطيني رفيع المـستوى       " األقصى"و" القدس"تروج لهما قناتا    
ـ           المصدر الفلسطين  إن " الجريـدة "ي المقرب من الرئيس الفلسطيني ورئيس فتح محمود عباس في عمان ل

 وعرب  وأردنيين نبيل عمرو بدأ مشاوراته النهائية مع إعالميين فلسطينيين          القاهرةالسفير الفلسطيني في    
ـ        " الفلسطينية" العمل في فضائية     إلىبهدف جذبهم    ل التي ستروج ألفكار وقيادات حركة فتح خصوصا قب

وأكد المصدر أن حركة فـتح خصـصت        . إجراء االنتخابات النيابية والرئاسية المقررة في العام المقبل       
 الفضائية من أموال الحركة ال من أي مصدر تمويلي آخر، في حين             إلطالقماليين الدوالرات كموازنة    

ـ                ضائية الجديـدة   قالت مصادر مقربة من قيادات فلسطينية إن دوال عربية ساهمت في تغطية نفقـات الف
   خـالل   األضـواء التابعتين لـحماس خطفتا    " األقصى"و" القدس"وقال المصدر ان فضائيتي     . وموازنتها
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ي على قطاع غزة، إذ جرى تعبئة الشارع الفلسطيني         سرائيل خصوصاً خالل العدوان اإل    األخيرتينالسنتين  
 .في اتجاه خيار حماس

  17/4/2009الجريدة، الكويت، 
  

  يينسرائيل تستفز اإل في غزة عاماً عليه في األسر30ورة لشاليط بعد مضي ص": يديعوت" .24
ي األسير جلعاد شاليط، بعد مضي ثالثين عامـاً  سرائيلاستفزت صورة جدارية للجندي اإل :القدس المحتلة 

يين والـصحف   سـرائيل عليه في األسر، رسمها فنانون فلسطينيون من أنصار حركة حماس، مشاعر اإل           
العبرية في عددها الصادر أمس، هـذه الرسـوم         " يديعوت أحرونوت "ووصفت صحيفة    .الصادرة أمس 

".  عامـاً  30كيف سيبدو منظـر شـاليط بعـد         "بمظاهر القسوة والجبروت التي تمثلت في اختيار فكرة         
  .يين بمصيرهسرائيلي المفقود رون أراد لتذكير اإلسرائيلوتضمنت الجدارية رسوماً أخرى للطيار اإل

لصحيفة إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يعرض فيها أنصار حماس أشياء مؤلمة تهـدف                وأشارت ا 
  .يسرائيللحشد الرأي العام في غزة، وبث رسالة مؤثرة ومؤلمة للمجتمع اإل

  17/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وزراء نتنياهو يرفضون أنابوليس .25
المعادلة "زمتة وزير الداخلية ايلي يشاي إن الدينية المت" شاس"قال زعيم حركة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وأيضاً ... السياسية الواجب اعتمادها في هذه المرحلة هي اقتصادان للشعبين وليس دولتان للشعبين
وأضاف ". ميتشل يدرك أن إجبار المنطقة على إجراء محادثات سياسية افتراضية سيأتي بنتائج عكسية

سيفيد التجند "ضات اقتصادية في أساسها المصلحة الفلسطينية، و ان من األصح بناء الثقة عن طريق مفاو
  ".العالمي إلنعاش االقتصاد الفلسطيني في إنعاش المجتمع الفلسطيني ونبذ اإلرهاب

وقال وزير النقل يسرائيل كاتس لإلذاعة العامة أمس إن الحكومة الحالية لن تقبل برؤية الدولتين للشعبين 
واضاف ان نتانياهو سيبلور خطاً سياسياً ". وهو اتفاق أثبت فشله وغير ملزم"، وتنفض يديها من أنابوليس

لكن الحكومة بحاجة إلى الوقت لبلورة نهجها "يأخذ في الحسبان كل العوامل، وفي مقدمها أمن إسرائيل 
المصالح المشتركة وعالقات إسرائيل "واضاف لإلذاعة العسكرية ان ". السياسي مع الفلسطينيين

اي مصلحة بإضعاف إسرائيل في وقت تفرض "وأنه ليس للرئيس باراك اوباما " يات المتحدة وثيقةوالوال
  ".حماس وايران وحزب اهللا الوقائع على االرض

  17/4/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل" صواريخ من غزة على جنوب إطالقباراك يهدد بالرد على عملية  .26
ايهود باراك امس بالرد على عملية اطالق صواريخ        هدد وزير الجيش اإلسرائيلي     : اشرف الهور  -غزة  

، وهو اول تهديد لباراك ضد      "ستدرس كيفية الرد  "من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، وقال ان حكومته          
  .القطاع بعد تقلده منصب وزير الجيش في الحكومة اليمينية

بعـد  "تحدرين من اصل مغربـي      وقال باراك في كلمة له القاها خالل احتفال الطائفة الميمونة لليهود الم           
ثماني سنوات من االطالق المتواصل لصواريخ القسام باتجاه البلدات اإلسرائيلية قررنـا تنفيـذ عمليـة                

  ".في قطاع غزة ووجهنا ضربات موجعة لحركة حماس) الرصاص المصبوب(
كن بعد عيد   اتمنى ان يعم الهدوء في كل المنطقة، ونحن لم نعرف بعد من اطلق الصاروخ، ول              "واضاف  

  وتطرق باراك الى الحديث عن حالة الهدوء التي كانـت تـسود جنـوب              . "الميمونة سندرس كيفية الرد   
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إسرائيل خالل االسابيع القليلة االخيرة، واعرب عن امله في ايجاد السبل الكفيلة لضمان اسـتمرار هـذا                 
  .الهدوء

  17/4/2009القدس العربي، 
  

  "كاديما"نتنياهو يسعى لتفكيك ": معاريف" .27
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل       " معاريف"ذكر موقع صحيفة    :  حسن مواسي  -حيفا  

المعارض ، حيث التقى بوزير األمن اإلسرائيلي األسبق شاؤول موفـاز،           " كاديما"مساعيه لتفكيك حزب    
  .وذلك في إطار اجتماعاته مع وزراء األمن اإلسرائيلي السابقين

ابعون للشأن الحزبي اإلسرائيلي أن اجتماع نتنياهو يندرج في إطار مـساعيه لتفكيـك حـزب                ورجح مت 
المعارض ال تزال قائمة، حيـث      " كاديما"، وان مقربين من نتنياهو أكدوا أن خطته لتفكيك حزب           "كاديما"

العمـل علـى    ينوي  " الليكود"، وان   " الليكود"إلى  " كاديما"ينوي العمل على انضمام عدد من نواب كتله         
تمرير مشروع قانون في الكنيست ، وتعديل قانون تشكيل كتلة حيث يكون بمقدور ربع أعضاء كتلة من                 
كتل الكنيست االنسالخ عن حزبهم األصلي وإقامة كتلة جديدة، بدل ثلث نواب الحزب كما ينص القانون                

، "موفاز"ء الكواليس بقانون    يطلقون على التعديل من ورا    " الليكود"وأضحت الصحيفة أن أعضاء      .الحالي
  . نائبا13بدل " الليكود"والذي بموجبه باستطاعة موفاز أن يقيم كتلة من ثمانية نواب واالنتقال إلى 

  17/4/2009الدستور، 
 

  أوباما يتهرب من لقاء نتنياهو: مصادر إسرائيلية .28
 األبيض أنه تم تبليغ ، أمس، على لسان موظفين في البيت"إسرائيلية"كشفت مصادر  :القدس المحتلة 

بنيامين نتنياهو، أن الرئيس األمريكي باراك أوباما لن يتمكن من " اإلسرائيلي"مكتب رئيس الوزراء 
استقبال نتنياهو في مايو المقبل، في تطور اعتبرته الصحيفة مؤشرا إلى أزمة في العالقات على أثر 

  .خالف حول استمرار العملية السياسية
العبرية أنه كان يتوقع عقد لقاء أوباما ونتنياهو في بداية مايو، وفيما " وت أحرونوتيديع"وذكرت صحيفة 

في ) إيباك" (إسرائيل"يشارك نتنياهو في المؤتمر السنوي للمنظمات اليهودية األمريكية الداعمة ل 
الصحيفة وأضافت . في ذلك الوقت" أوباما لن يكون في المدينة"واشنطن، إال أن البيت األبيض أوضح أن 

  ".إيباك"أن مستشاري نتنياهو يميلون إلى إلغاء سفره إلى واشنطن وعدم المشاركة في مؤتمر 
وتابعت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا، أن إدارة أوباما لن تستمر في نهج الرئيس السابق 

د، وكانت بعض مرات عدة في العام الواح" إسرائيل"جورج بوش، الذي درج على استقبال رئيس حكومة 
  .اللقاءات تتم بعد اتصال هاتفي قبل مدة وجيزة من اللقاء

مؤخرا، مفادها أن اوباما لن ينتظر سنتين " إسرائيل"وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما بعثت برسائل إلى 
  .حتى يبلور نتنياهو خطة سياسية بخصوص التسوية

  17/4/2009الخليج، 
  

   يستبعد حالً عسكرياًبيريزو... إيران ضد "عمل حازم"ـام بللقياً تطابق تعلن أن هناك ليفني .29
فـي وجهـات    " تطـابق "اعلنت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني وجود         : اشرف الهور  -غزة  

ضد ايران لمنعها من امتالك اسلحة نووية، فـي         " عمل دولي حازم  "النظر داخل إسرائيل نحو القيام بـ       
 اشتراط واشنطن مساعدة تل ابيب في الملف االيرانـي مقابـل            إسرائيلية الوقت الذي كشفت فيه صحيفة    

  .اخالء مستوطنات في الضفة الغربية
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جـاءت   و ".واإلرهـاب التطرف  "، على ضرورة التصدي لما امسته       "كاديما"واكدت ليفني رئيسة حزب     
  .ر المنطقةاقوال ليفني خالل لقائها بنائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الذي يزو

 رئيس الدولة   زلكن تصريحات ساسة إسرائيل في الملف االيراني تضاربت، حيث وصف شمعون بيري           و
  "السخافات"الحديث عن شن هجوم على طهران بـ 

لـيس   "اإليرانية خالل لقائه مع الموفد االمريكي لعملية السالم جورج ميتشل ان حل القضية              زوراى بيري 
 ".عسكريا

  17/4/2009القدس العربي، 
 

   يحبط خطة جماعات يهودية القتحام األقصى واسعتحرك شعبي فلسطيني .30
آالف الفلسطينيين من نقالً عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض، أن  17/4/2009،  القدس العربيذكرت

قصى الخميس لحمايته من  للمسجد األ تدفقواهالي مدينة القدسأ ومن 1948 المحتلة عام األراضي
وحالت قوات  ."شد الظهر"ين الذين كانوا قد قرروا اقتحامه في مسيرة ضخمة تحت عنوان المستوطن

غلقت أقصى والبلدة القديمة من القدس وي التي انتشرت بكثافة في محيط المسجد األسرائيلاالحتالل اإل
دى أقصى مما  عاما لأل50عمارهم عن أمعظم شوارعها من وصول المصلين المسلمين الذين تقل 

مكانية تنفيذ حتشاد آالف المواطنين على مداخل المسجد وفي محيط البلدة القديمة من القدس تحسبا إلال
وفي الوقت الذي  .قامة شعائر دينية تلمودية فيهإالمستوطنين مخططهم باقتحام الحرم القدسي الشريف و

 يسرائيلاإلالحتالل  قوات اإجراءات رغم األقصىاستطاع المئات من الفلسطينيين من التسلل لساحات 
 إلغاءقدرت مصادر محلية في القدس ان نفير الفلسطينيين لصد المستوطنين اجبر سلطات االحتالل 

  .مسيرة المستوطنين والحيلولة دون اقتحام الحرم القدسي خشية اندالع مواجهات مع المواطنين
ـ          أكدمن جهته    اض لـشؤون القـدس علـى        حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سالم في

 الكثيـر  أن إلىمواصلة المواطنين الرباط داخل القدس لتفويت الفرصة على المستوطنين القتحامه مشيرا        
 النفير نحو المسجد األقصى     إلى الدعوة الفلسطينية    أن  وأوضح .من المواطنين لبوا الدعوة لحماية المسجد     

  . مسيرة المستوطنينإلغاء  التي تحدثت عنيةسرائيلاإل اإلنباءستظل قائمة رغم 
 مفتـي القـدس والـديار       ، أن رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها من      17/4/2009الحياة،  وجاء في   

اليوم اثبت المواطنون استعدادهم للدفاع عـن المـسجد         ": "الحياة" لـ    قال الفلسطينية الشيخ محمد حسين   
 البالد للذود عـن     إنحاءعشرات اآلالف من    قدم  ": وأضاف. " وعن القدس مهما كانت التضحيات     األقصى

  ." الماليينإلى اإلعداد الفلسطينية مفتوحة، لوصلت األراضيالمسجد، ولو كانت باقي 
الشيخ كمال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، أن  نقالً 17/4/2009الشرق األوسط، وأضافت 

لقد أعلنت " كلمة له خارج األقصى  في قال،"إسرائيل"الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في 
الجماعات والمنظمات اليهودية عن هذا اليوم يوماً القتحام المسجد األقصى، وتجمع الفلسطينيون بهذه 

، وفصائل فلسطينية، ومؤسسات دينية إسرائيلاألعداد الكبيرة، بعد إطالق الحركة اإلسالمية في 
جاه المسجد األقصى لحمايته من اعتداءات المستوطنين وشخصيات وطنية وإسالمية، نداء للنفير العام ت

. ، وتتويجاً لنهاية عيد الفصح اليهودي"لتطهيره من دنس العرب«الذين تنادوا إلى اقتحام األقصى أمس 
 . حافلة، من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني100 حوالي إسرائيلوسيرت الحركة اإلسالمية في 
أردنا اليوم أن نعبر عن تضامننا " للروم األرثوذكس، سبطيةرئيس أساقفة وقال المطران عطا اهللا حنا، 

ونحن اليوم نعبر عن . األخوي مع أشقائنا المسلمين شركائنا في االنتماء إلى هذا الوطن وهذه المدينة
إن المسيحيين والمسلمين في هذه "وأضاف، .  "تضامننا معهم وهم يتعرضون إلى استفزازات خطيرة

تمون إلى شعب واحد وقضية واحدة ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي فيه تتحرر القدس وتكون الديار ين
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تصرفات المجموعات االستيطانية المتطرفة، إنما "واعتبر حنا أن . "عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة
  ."تصب الزيت على النار وتنسف أي جهود للتقارب والحوار والتفاهم بين األديان والشعوب

  
   وتبلغ ذروتها اليوم...سير ليوم األ35 الذكرى الـ  فلسطينية فيمسيرات شعبية .31

 :وليد عوض واشرف الهور، غزةورام اهللا عن مراسليها من نقالً  17/4/2009لقدس العربي، اذكرت 
 الدولي الخميس بدعوة من األحمر مقر الصليب أمام  تظاهرواالمئات من المواطنين في مدينة غزةأن 
 في حين جابت مسيرة شعبية شوارع بيت لحم جنوب الضفة الغربية تضامنا مع اإلسالميةى الوطنية القو

 في سجون االحتالل، وذلك بالتزامن مع تنظيم مهرجان جماهيري في مدينة نابلس ضمن العديد األسرى
  .األسير بمناسبة يوم األسرىمن الفعاليات الشعبية للتضامن مع 

منـسق حملـة    ، أن   يوسف الـشايب   رام اهللا عن مراسلها من    نقالً   17/4/2009الغد، األردن،    وأضافت
مقاومة جدار الفصل العنصري في قرية بلعين قرب رام اهللا، عبد اهللا أبو رحمة، أشار في حـديث لــ                    

، ستشتمل على فعاليات    "الجمعة"أن مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري، والمقررة          " الغد"
بيوم األسير، منها رفع ملصقات تطالب االحتالل باإلفراج عن األسرى، وقيام الفلـسطينيين             عدة خاصة   

يين بتقييد أنفسهم في رسالة إلى العالم بضرورة االلتفات إلـى           إسرائيلومن معهم من متضامنين أجانب و     
 بفعل جـدار    معاناة األسرى في سجون االحتالل، والربط بين السجن الكبير الذي يعيش فيه الفلسطينيون            

  .الفصل العنصري، والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، والزنانين التي يقبع داخلها األسرى
وفي السياق كشف وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة تسيير األعمـال الفلـسطينية، أشـرف                

ـ  طينيين، مـشيراً   ، نية السلطة الفلسطينية عقد مؤتمر دولي خاص بقضية األسرى الفلس          "الغد"العجرمي ل
إلى أنه يجري الترتيب لعقد هذا المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بحيث تشارك فيه شخـصيات سياسـية،          

أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة        و .ومؤسسات حقوقية وقانونية محلية، وعربية، ودولية     
، مـشيراً   االحتالل آالف فلسطيني ال يزالون يقبعون في سجون         9الفلسطينية أشرف العجرمي، أن قرابة      

نسخة منه، أمس إلى ضرورة نقل أعداد األسرى بدقة، كي تكتسب قضيتهم مزيـداً              " الغد"في بيان تلقت    
 آالف أسير رقم مهول، وال يقلـل مـن حجـم قـضيتهم،              9 إلى أن    من المصداقية، أمام العالم، ومشدداً    

وتأتي أرقام العجرمي بينما أجمعت المصادر المختلفة سـواء أكانـت عربيـة أم              ". وأهميتها، وأولويتها 
ـ       إسرائيلفلسطينية أم حتى      . ألف أسير منذ زمن بعيـد      11ية أن عدد األسرى الفلسطينيين تخطى حاجر ال

قضية األسرى متجددة باستمرار، بما في ذلك أعدادهم        "بة يوم األسير الفلسطيني     وأضاف العجرمي بمناس  
في سجون االحتالل، ففي كل يوم تقوم قوات االحتالل باعتقال المزيد من األسرى، لكن السنة والنـصف                 
الماضية شهدت عمليات إفراج طالت قرابة األلف أسير، من بينهم عميد األسرى السابق سـعيد العتبـة،                 

وأشار إلى أن التضارب في األرقام الخاصة بإحصاءات         .لك بجهود سياسية من قبل القيادة الفلسطينية      وذ
األسرى، تعود إلى استسهال بعض المؤسسات ذات العالقة، واعتمادها إحصائيات غير محدثـة، مـشدداً      

  .صعلى أن وزارة األسرى تبذل مجهوداً مهماً في إطار توفير إحصاءات دقيقة بهذه الخصو
  

  رقامباألاألسرى يبين .. يصدر تقريراً" نادي األسير" .32
ية يعيـشون ظروفـا     سرائيلأفاد نادي األسير الفلسطيني بأن األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإل          

قاسية للغاية، منافية ألبسط الحقوق اإلنسانية التي كفلها القانون الدولي اإلنساني، إضافة إلـى مواصـلة                
  .يةسرائيلنتهاكات والمضايقات من قبل إدارة السجون اإلممارسة كل اال

ية حسب أحدث معطيـات نـادي       سرائيلوفيما يلي ملخص ألوضاع األسرى الفلسطينيين في السجون اإل        
  :األسير الفلسطيني
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ية نحو عشرة آالف أسير فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غـزة            سرائيل تعتقل سلطات االحتالل اإل    -
  .1948تلة عام واألراضي المح

.  أسيرا، اثنان منهم أمضيا ما يزيد على أربع سنوات ونصف السنة           560عدد المعتقلين اإلداريين نحو     -
ي، ويخول هذا األمـر     سرائيل ووفقا للقانون اإل   1988 لسنة   1229ويتم االعتقال اإلداري وفقا لألمر رقم       

ا ستة شهور، قابلة للتجديـد دون سـقف         القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطيني لفترة أقصاه        
  .محدد

 عامـا،   18 و 13 طفال يتوزعون على عدة سجون، تراوح أعمارهم بين          389 عدد المعتقلين األطفال     -
 أسيرا طفـال صـدرت      139و. طفال لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً      ) 54(من بينهم أكثر من     

  .بحقهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة
 بحيث بلغت ذروتها مع بداية      18 و 12 تزايدت الهجمة على األطفال ما بين سن         2009العام   مع بداية    -

  . أسير، أفرج عن غالبيتهم400 بلغ عددهم  حيث2009نيسان 
  عشرة آالف فلسطينية

 ولغاية اآلن أكثـر مـن عـشرة آالف مواطنـة            1967ي منذ العام    سرائيل اعتقلت قوات االحتالل اإل    -
 أسيرة فـي    65مواطنة تم اعتقالهن خالل انتفاضة األقصى وال يزال منهن          ) 800 (فلسطينية، من بينهن  
  .ي، عدد منهن محكومات بالسجن المؤبدسرائيلسجون االحتالل اإل

 ما زالت حكومة االحتالل تحتجز جثامين أكثر من مائتي شهيد وشهيدة في مقابر األرقام كعقاب لهـم                  -
  .وألهاليهم على ما ارتكبوه من عمليات

بنيامين في رام اهللا، وحوارة في نابلس، وسـالم فـي جنـين،             : يةسرائيل من أبرز مراكز التوقيف اإل     -
  .وعتصيون في بيت لحم

المسكوبية في القدس، وعسقالن في الجنوب، وبتح تكفا فـي تـل أبيـب،              :  من أبرز مراكز التحقيق    -
  .48والجلمة شمال الـ

هـداريم  : شـماال ): الشاباس(ية  سرائيلها لمصلحة السجون اإل    أبرز السجون المركزية التابعة في إدارت      -
، وتلموند للنساء، ومجدو، وشطة، وجلبـوع،       )ريمونيم(للرجال، والشارون لألطفال، والشارون للرجال      

الرملة نيتسان، والرملة أيالون، والرملة مجـين، والرملـة مـراش           : وفي الوسط . وكفاريونا، والدامون 
عسقالن، ونفحة، وريمون، وهـولي     : وأما في الجنوب فالسجون هي    . مركزي، وعوفر ال  )مشفى السجن (

  .كيدار بئر السبع، وإيشل بئر السبع، والنقب
 من بين األسرى نحو ألف وخمسمائة حالة مرضية، منها نحو خمسمائة حالة تحتـاج لعـالج فـوري                 -

  .شفى الرملةونحو ثالثين أسيرا مريضا يقيمون إقامة دائمة في سجن م. وعمليات جراحية
  شهداء األسر

  .1967ية نتيجة اإلهمال الطبي والتعذيب منذ العام سرائيل استشهد نحو مائتي أسير داخل السجون اإل-
  .يةإسرائيل أسيرا معزوال بقرار محكمة عليا 22 من بين األسرى -
ية إسـرائيل نسية  ية بدون ج  سرائيل من بين األسرى نحو ثالثمائة أسير مقدسي من حملة بطاقة الهوية اإل            -
ـ     151 أسيرا قبل أوسلو، و    17ومن بينهم   ) المقيمين في القدس  (  مـن حملـة     48 أسيراً من أراضي الـ

  . أسيرا معتقال قبل أوسلو23بينهم . يةسرائيلالجنسية اإل
 أسيراً، من بيـنهم     330 يبلغ   1993ية قبل   سرائيل عدد من األسرى القدامى الموجودون في السجون اإل        -

  .يةسرائيلضوا ما يزيد على عشرين عاما حتى اآلن في السجون اإل أسيراً ق67
  . نائباً ووزيراً سابقا39ً من بين األسرى أكثر من -
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  . تعتقل سلطات االحتالل عددا غير معروف من األسرى العرب، ويقدر عددهم بعشرين معتقال-

 16/4/2009الجزيرة نت، 
  

  فة في سجون االحتاللمئات األسرى يعانون أمراضاً مختل": الضمير" .33
 أشارت مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية أن من بين التـسعة آالف أسـير              : يوسف الشايب  –رام اهللا   

 360 أسيراً موقوفـاً، و    25نسخة عنه، أمس، أن من بين األسرى        " الغد"وما يزيد، مشيرة في بيان تلقت       
  .يني ووزير سابق نائباً في المجلس التشريعي الفلسط43 امرأة، و65طفالً، و

في بيانها إلى أن المئات من األسرى يعانون من أمراض مختلفـة بيـنهم عـشرات                " الضمير"وأشارت  
يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي، ومنهم من يقـيم بـشكل                

لمحتجزين اآلن فـي    على أن جميع األسرى ا    " الضمير"وشددت   .دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة      
 معتقال اعتقلوا ما قبل     498سجون ومعتقالت االحتالل كانوا قد اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى، باستثناء           

ي سـرائيل ، فيما أن مجموع ما أقدمت قوات االحتالل اإل        2000 أيلول من العام     28اندالع االنتفاضة في    
 طفل، وأكثـر    7700ف مواطن فلسطيني، بينهم      أل 68على اعتقالهم منذ بداية انتفاضة األقصى، قد بلغ         

 870إلى أنه من بين األسـرى،       " الضمير"وفي ملف اإلحصاءات الصادر عنها، تشير        . امرأة 800من    
 من داخل الخط األخضر، وقرابة ثمانية آالف أسـير مـن الـضفة              135 من القدس، و   315من غزة، و  

تقلين العرب ومن جنسيات مختلفة منهم من الجوالن        الغربية المحتلة، فيما يضاف إليهم العشرات من المع       
السوري المحتل، واألردن، وأسير سعودي، وبعضهم من السودان ومصر تجـاوزوا الحـدود ألسـباب               

  .موقوفون وبانتظار المحاكمة %) 47(مختلفة، غالبيتهم 
  17/4/2009الغد، األردن، 

  
  هلمعتقلين في سجوننسياً باألطفال ايتهم االحتالل بالتحرش ج" مركز حقوقي" .34

يين بـالتحرش جنـسياً     سـرائيل اتهمت منظمة حقوقية تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين، الـسجانين اإل         
المركز الفلسطيني للدفاع عن    "وفي بيان صادر عن      .باألطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل     

د والضغط النفسي على المعتقلين األطفال،      ية تمارس االضطها  سرائيل إدارات السجون اإل   إن قال   "األسرى
  . طفالً في ظروف اعتقاٍل غاية في الصعوبة423 أن سلطات االحتالل تعتقل إلىمنوهاً 

 إلجبـارهم وأشار المركز إلى سلطات االحتالل تحاول ابتزاز األطفال المعتقلين، وتحاول التغرير بهـم              
 المركز أنه من بين المعتقلين األطفـال         وأكد .يةرائيلساإلعلى الموافقة على التخابر مع جهاز المخابرات        

 طفل ينتظرون المحاكمة، عالوة على عشرة       182 طفالً تم تقديمهم للمحاكمة، في حين ال زال          231هناك  
 المركز إلى أن األطفال المعتقلين       وأشار . يخضعون لالعتقال اإلداري دون تقديم تهم موجهة إليهم        أطفال

لفة وبحاجة إلى عناية طبية خاصة، وهذا ما ال توفره إدارة السجون لهم، مشيرا              يعانون من أمراضٍ مخت   
ابـن  ) أشـهر عام وثالثـة    ( ال زالت تعتقل أصغر طفل في العالم، وهو يوسف الزق            "إسرائيل"إلى أن   

  .، يقبع معها حتى اآلن في السجن"كفار سابا" في "مائير"األسيرة فاطمة الزق التي أنجبته بمستشفى 
 17/4/2009السبيل، األردن، 

  
  االحتالل يساوم األسرى على العالج مقابل اعترافات": مؤسسة حقوقية" .35

 أسـيرا فلـسطينيا     27، أن   "يوم األسير الفلسطيني  " في تقريرٍ لها بمناسبة      "مؤسسة التضامن الدولي  "قالت  
 أن":  وأضـافت  .العالج الـالزم  ، دون أن يتلقَّوا     "الرملة"يعانون من أمراضٍ مميتة يرقدون في مستشفى        
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معظم األسرى المرضى صدرت بحقهم أحكام مرتفعة، وتتم مـساومتهم علـى العـالج مقابـل اإلدالء                 
 نقال عن وزارة األسرى والمحررين في حكومة هنية، إلى وجـود            "التضامن"وأشار تقرير    ."باعترافات

 يعـانون مـن أمـراضٍ خطيـرة جـدا،            أسيرا 170 أسيرا بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، و       550
 أسيرا الكراسي المتحركة والعكاكيز في      17كالسرطان، والكلى، والقلب، والشرايين، إضافةً إلى استخدام        

 أسـيرا مـصابين   45 أسيرا مصابين بـداء الـسكري، و  80كما أشارت إلى أن هناك     .حركتهم وتنقلهم 
  .بالرصاص والشظايا أثناء االعتقال أو قبله

 17/4/2009بيل، األردن، الس
  

  تصدر تقريرا عن أقدم األسرى في سجون االحتالل" منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية" .36
أصدرت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية أمس الخميس تقريرا عن أقدم األسرى الفلسطينيين في سـجون               

وعـة مـن األسـرى      ي، أشارت فيه إلى أن عملية الزج في غياهب الـسجون لمجم           سرائيلاالحتالل اإل 
الفلسطينيين لعقود، ومحاولة تغييبهم عن مجتمعهم، قد فرضت على هؤالء األسرى وعلى ذويهم تجارب              

وقالت المنظمة في تقريرها إن قوات االحتالل تسعى من خالل           .معاناة مريرة في غياب الحقوق والعدالة     
 إلـى إضـعاف روح المجتمـع    سياسة إصدار األحكام الطويلة بحق المئات من األسـرى الفلـسطينيين    

 أسير فلسطينيا وعربيـا،     12وتضمن التقرير أسماء     .الفلسطيني والحيلولة دون المضي للمطالبة بحقوقه     
عاما، وهم معزولون عن العالم الخارجي، وبعضهم لم يسمح لـه           ) 31(و) 24(أمضوا مددا تتراوح بين     
  .برؤية ذويه منذ أعوام

 من حياة هؤالء األسرى وكيفية اعتقالهم، من خالل شهادات ذويهم،           وساقت المنظمة في تقريرها سطورا    
ووصفا للظروف المأساوية التي يجبر األسرى على العيش في ظلها داخل زنازين السجون، وما تكابـده                

 31وحسب ما جاء في التقرير مضى على اعتقال األسير نائل البرغوثي أكثر مـن                .العائالت من مشاق  
 وهو من مدينة رام اهللا، وكذلك األمر بالنسبة لألسير فخري البرغوثي            4/4/1978 عاما، حيث اعتقل في   
ووفقا للتقرير يعد األسير بشر المقت األحدث أسرا مـن           .حزيران من نفس العام   / الذي اعتقل في يونيو   

  .11/8/1985بين األسرى الذين تضمنهم التقرير، وقد اعتقل بتاريخ 
  17/4/2009الجزيرة نت، 

  
   الهجمة التي تشهدها القدس استكماال لمخطط تهويدي شامل: " علماء فلسطينرابطة" .37

ية األخيرة ضد القدس والمسجد األقصى، سرائيل، أن الهجمة اإل"رابطة علماء فلسطين"اعتبرت : غزة
وتمثل إمعاناً "تأتي استكماالً لمخططات التهويد الرامية إلى طمس هوية القدس العربية واإلسالمية، 

ياً في تنفيذ مخططات تستهدف استئصال الوجود العربي واإلسالمي وإحكام السيطرة على المدينة يلإسرائ
ودعت بأن  ".المقدسة في ظل غفلة عربية وإسالمية، وتآمر يهودي عالمي، مستعيناً بالهيمنة الغربية

لعربي يوم غضب ونفير من أجل األقصى في كافة بالد العالم ا) "17/4(يكون يوم غد الجمعة 
واإلسالمي، وأن تكون خطبة الجمعة في جميع مساجد المسلمين كافة لبيان أهمية المسجد األقصى 

وطالبت رابطة علماء فلسطين  ".وكشف مؤامرات العدو في هدمه وتهويده ومنع المسلمين من الصالة فيه
قف جادة وحقيقية من جامعة الدول العربية والعواصم العربية واإلسالمية بضرورة التداعي التخاذ موا

شأنها إجبار سلطات االحتالل على وقف انتهاكاتها وتجاوزاتها لحرمات المسلمين ومقدساتهم، كما دعت 
علماء العالم اإلسالمي إلى تبيان الموقف المطلوب من المسلمين عامة تجاه الذود عن المقدسات اإلسالمية 

  .المستباحة في فلسطين
  17/4/2009، دس برسق
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  في غزة تنديدا بممارسات المستوطنين في القدس "لجنة القدس عاصمة الثقافة"ـ اعتصام ل .38
، )16/4(، اليوم الخميس "2009اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية "نظَّمت : غزة

في مدينة غزة بمشاركة أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم " الجندي المجهول"اعتصاماً جماهيرياً أمام ميدان 
  . عطا اهللا أبو السبح، ومشاركة عدد من المؤسسات المحلية واألهلية.رئيس اللجنة د

محاوالت المغتصبين دخول المسجد "خالل كلمته، أن " اللجنة الوطنية العليا للقدس"وأكد أبو السبح رئيس 
الحتالل  كبرى لزعماء العرب الذين يقفون مكتوفي األيدي تجاه ما يقوم به اإهانةاألقصى المبارك 

  ".ي من تدنيسٍ للمسجد األقصى المبارك وهدمٍ لمنازل المقدسيين وتهجيرٍ لهمسرائيلاإل
محاوالت تدنيس المسجد األقصى من قبل "ومن جهته؛ أكد عز الدين المصري مدير عام الثقافة أن 

المسجد قطعان المستوطنين ستبوء بالفشل بصمود أبناء مدينة القدس ووقوفهم في وجههم ودحرهم عن 
تهدف إلى إرهاب "وأشار إلى أن هذه المحاوالت اليومية لدخول المسجد األقصى  ".األقصى المبارك

  ".يةسرائيلالمصلِّين واإلقدام على مجازر جماعية بحقهم في المسجد األقصى المبارك بحماية الشرطة اإل
  17/4/2009، قدس برس

  
  لقضاةمن المواطنين بالضفة يثقون با% 77: "استطالع" .39

 الفلسطينية بناء   األراضي من نوعه، حول واقع السلطة القضائية في         األول استطالع، هو    أظهر: رام اهللا 
% 71، ان   "أوراد"الذي نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنميـة         ه  جاء في نتائج  ،  على رؤية الجمهور  

واعتمـد   .يثقـون بالقـضاة   من الجمهور   % 77 استدعت الحاجة وان     إذا للقضاء   سيلجئون الجمهورمن  
 موظفـا،   124 قضـاة،   107 محاميا، و  345 مواطنين في الضفة، و    1010االستطالع على عينة شملت     

  .2008 مراجعا ومتقاضيا خالل شهر تشرين الثاني من العام 358
  17/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  "الخليل" و"بيرزيت"تفوز في انتخابات جامعتي " فتح"لـ  التابعة"  الطالبيةشبيبةال" .40

على منافستها كتلة الوفاء اإلسالمية التابعة " فتح"فازت حركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة : أ ب د
. ، أول أمس األربعاء في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت كبرى جامعات الضفة الغربية"حماس"لحركة 

وأربعة مقاعد لكتلة القطب اليساري " حماس" مقعداً لكتلة 22 مقعداً مقابل 24على " فتح"وحصلت كتلة 
  .المحسوبة على الجبهة الشعبية ومقعد واحد لكتلة حزب الشعب

وأظهرت النتائج . في مدينة الخليل"  فلسطينكبولي تكن"بانتخابات مجلس طلبة جامعة " الشبيبة"كما فازت 
على  ) الشعب وفداالجبهة الشعبية وحزب( مقعداً فيما حصل تحالف األطر الطالبية 26حصولها على 

  . وقاطعت حماس والجهاد اإلسالمي االنتخابات. أربعة مقاعد والمبادرة على مقعد واحد
  17/4/2009الخليج، 

 
  تطالب بفتح معبر رفحفي غزة تظاهرة للمرضى  .41

تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة وعدد من سيارات : غزة
ورفع المرضى . ابة معبر رفح الحدودي في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة أمس أمام بواإلسعاف

خالل االعتصام الذي نظمته اللجنة العليا لفك الحصار، الفتات وشعارات تطالب بفتح معبر رفح المغلق 
  . منذ نحو ثالث سنوات ويتم فتحه استثنائياً بين الحين واآلخر

لدكتور يوسف أبو الريش بفتح معبر رفح البري لتمكين آالف وباسم اللجنة العليا لفك الحصار، طالب ا
ووصف الحصار على القطاع بأنه ظالم ويحرم آالفا من المرضى من تلقي . المرضى العالقين من السفر



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1407:         العدد       17/4/2009الجمعة  :التاريخ

 مريضاً توفوا نتيجة منعهم من السفر 324 أن إلىالعالج ويفتك بالمرضى الذين يصارعون الموت، الفتاً 
 إلى.  أن ألف مريض ما زالوا ينتظرون إعادة تشغيل معبر رفحإلىوأشار . ارجلتلقي العالج في الخ

 كافة العمل على إنهاء معاناتهم المسئولينذلك، ناشد مئات الطالب الفلسطينيين العالقين في القطاع 
  .وتمكينهم من االلتحاق بجامعاتهم العربية واألجنبية

  17/4/2009الحياة، 
  

  ر أفالم مهرجان الجزيرة بالدوحةالمعاناة الفلسطينية تتصد .42
فالم التسجيلية، الذي   يتواصل في العاصمة القطرية الدوحة مهرجان الجزيرة الدولي الخامس لأل         : الدوحة

 19 أفالم مـن بينهـا       104وتشارك في المهرجان    ".  أعوام من األمل   5"افتتح مساء االثنين تحت شعار      
 التي تنقـل المعانـاة الفلـسطينية        األفالموتصدرت   .يرا فيلما قص  41 فيلما متوسطا، و   42فيلما طويال،   

 الذي يحكي عن فنانين فلسطينيين من مدينتين فـي  "أوتار مجهولة "عروض المهرجان، حيث عرض فيلم      
شمال وجنوب فلسطين، يسعيان لتقديم القضية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي بطريقتهم الخاصة، حيـث              

لواقعية ومعاناته، ومحاولته توصيل قضية وطنه إلى العالم بلغـة يفهمهـا            ينقل صورة الفنان الفلسطيني ا    
  .الجميع من خالل الفن والموسيقى

 17/4/2009السبيل، األردن، 
  

  اعتصام في األردن تنديداً بمحاوالت المستوطنين اقتحام األقصى .43
المي في عمـان للتنديـد      نفذ مئات األردنيين اعتصاماً أمام مقر جبهة العمل اإلس        :  حاتم العبادي  -عمان  

، وحمل المشاركون اليافطات التي تطالـب العـالم اإلسـالمي           "األقصى"بمحاوالت المستوطنين اقتحام    
وقال المراقب العام لجماعـة اإلخـوان        ".يةإسرائيل"، وداسوا أعالما أمريكية و    "األقصى"بالتدخل لحماية   

فيه عدد من النواب والنقباء والقيادات الحزبية       المسلمين همام سعيد في كلمة له في االعتصام الذي شارك           
إن ما يجري لألقصى المبارك ال يسكَت عنه، وهو جريمة تستلزم االنتفاض للـدفاع عنـه فـي وجـه                    "

ي من عمان، كما    سرائيلوطالب بطرد السفير اإل   . "المتطرفين اليهود الذين ما انفكوا ينخرون في أساساته       
المساعدات والمعونات إلى قطاع غزة، مؤكداً أن خيار المقاومة هـو           أدان إغالق مصر معابر غزة أمام       

وطالب األمين العام للحزب زكي بني أرشيد في تصريحات          كما   ."األجدى السترجاع األراضي المحتلة   "
صحافية الحكومة األردنية بالنهوض إلى مستوى المخاطر التي تتراكم تجاه المقدسات في ظـل تنـامي                

  .ي وتولي حكومة يمينية مقاليد الكيانسرائيلمجتمع اإلالنزعة العنصرية لل
  17/4/2009العرب، قطر، 

  
  ما قامت به مجموعة حزب اهللا واجب وطني لدعم المقاومة في غزة: بني أرشيد .44

قال زكي بني أرشيد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسي : محمد الدعمة: عمان
واجب وطني "ن في األردن، إن ما قامت به مجموعة حزب اهللا اللبناني هو لجماعة اإلخوان المسلمي

وكانت السلطات المصرية قد . "وشرعي وقومي في محاولة لدعم المقاومة اإلسالمية في قطاع غزة
 .اعتقلت أخيرا خلية تابعة لحزب اهللا اللبناني اعترفت بتهريب األسلحة والمتفجرات

هذا العمل ليس اعتداء على السيادة الوطنية " أن "الشرق األوسط"وأضاف بني أرشيد في تصريح لـ
المصرية، وأن األمن القومي المصري هو جزء من األمن القومي العربي، ومن الواجب أن يتعاطى 

كان من األجدى للسلطات المصرية أن تساعد المقاومة "، مشيرا إلى أنه "الجميع للدفاع عن األمن القومي
أين كانت السيادة المصرية عندما ": وتساءل بني أرشيد. "األمة العربية واإلسالميةفي دفاعها عن شرف 
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تم قصف األنفاق في مدينة رفح المصرية وانتهاك السيادة المصرية في الجاسوسية عندما ألقي القبض 
 ."عزام عزام؟) يسرائيلاإل(على 

 17/4/2009الشرق األوسط، 
  

   أردنياً يعنون أوضاعا قاسية في سجون االحتالل35 ":اللجنة الوطنية لألسرى األردنيين" .45
ية ميسرة  سرائيل في السجون اإل   األردنيين اعتبر مقرر اللجنة الوطنية لألسرى والمعتقلين        :هديل الدسوقي 

ملص أن هذا اليوم أتى الستذكار ما قدم األسرى األبطال من تضحيات في سبيل عزة ورفعـة الـوطن                   
وأشار ملص إلى أن أكثر من أحد عشر ألف أسير           . أرضه وأرض أجداده   ومقاومتهم لوجود المحتل على   

 أسيرا أردنياً، يتعرضون للمعاملة القاسية بخـالف اتفاقيـة          35ما زالوا  قابعين في المعتقالت من بينهم         
ـ                أن "جنيف الثالثة الداعية إلى احترام األسير وإعطائه كافة حقوقه، مطالبا العالم الذي يدعي الحضارة بـ

  ".وم بمسؤولياته نحو ملف األسرى بالدفع تجاه اإلفراج الفوري عن المعتقلينيق
 17/4/2009السبيل، األردن، 

  
  ولكن ليس على حساب لبنان.. نصارع ألجل ما يرتضيه الشعب الفلسطيني: عون .46

في محاضرة له في موسـكو بعنـوان         النائب العماد ميشال عون   " واإلصالحتكتل التغيير   "اعتبر رئيس   
بعد حربي لبنان وغزة أصبحت مشروعية األنظمة العربية مرتبطـة بـدعمها            "انه   "،لقضية الفلسطينية ا"

للقضية الفلسطينية، كما أنها أصبحت المدخل لمشروعية الدول اإلسالمية، هكذا كانـت إيـران وهكـذا                
أن تكـون لهـا      ال يمكن مقاربة الحلول النهائية قبل حل قضية الالجئين ويجب             وقال أنه  .أصبحت تركيا 

األولوية المطلقة، وعلى دول األمم المتحدة التي صوتت على قرار تقسيم فلسطين ان تتحمـل مـسؤولية                 
 في المئة من عديد سكانه، والذي بلغت        12لبنان، الذي يشكل الفلسطينيون فيه      "واعتبر ان    ".الحل وأعبائه 

، )المرتبة الـسادسة (نسب األعلى في العالم    في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من ال       400كثافته السكانية   
هو من أقل الدول العربية موارد ومساحةً وأكثرهم كثافة سكانية، ويسعى الى تحقيق التوازن منذ قـرون                 
عبر هجرة أبنائه الى الخارج، وقد زادته األزمات االقتصادية المتواصلة تهجيراً بحيث بلغ عدد اللبنانيين               

قارب الستة عشر مليوناً فيما عدد اللبنانيين المقيمين في لبنـان بالكـاد يالمـس    المنتشرين في العالم ما ي 
األربعة ماليين، من هنا يتبين إن لبنان هو بلد هجرة وليس بلد استيطان وال يتحمل استيعاب أي فـائض                   

  . حتى اليوم1967وبسبب ذلك لم يعرف االستقرار من نهاية حرب االيام الستة في العام . بشري
الديبلوماسية العالمية هي سلسة من الجرائم، فتصحيح جريمة وقعت على شعب ما يكون بجريمة              : "وختم

أخرى تقع على شعب آخر، لقد أرادوا تعويض الشعب اليهودي عما حصل له أبان الحرب العالمية الثانية                 
 هنـا،   على حساب الشعب الفلسطيني، ثم تعويض الشعب الفلسطيني على حساب الشعب اللبنـاني، مـن              

نصارع اليوم من أجل حل يرتضيه الشعب الفلسطيني وال يكون على حساب لبنان بـل يتحمـل عبئـه                   
 ".المجتمع الدولي الذي أوجد األزمة في بدايتها

  17/4/2009النهار، 
  

  اهللا في مصرالموساد يشارك في التحقيق مع خلية حزب ": األخبار" .47
 25ائل اإلعالم المصرية، أمس، أن السلطات قبضت على         ذكرت وس : منتصر الزيات : اهللا رام   - القاهرة

شخصاً من المتهمين في خلية حزب اهللا التي كانت تمد غزة بالعتاد، بينما أشارت مصادر دبلوماسية في                 
ـ   إلى أن عنصرين من جهاز الموساد برتبة عميد وضابط إشراف انتقال من تل أبيـب                "األخبار"القدس ل

 . مصر - قبل أربعة أيام للمشاركة في التحقيق مع ما يعرف بخلية حزب اهللا              إلى القاهرة بصورة عاجلة   
 بنية خاليا أخـرى مرتبطـة بالمجموعـة         إسرائيلوذكرت المصادر أن القاهرة أوصلت معلومات إلى        
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وعقبها طلبت وزارة الخارجيـة رسـمياً مـن         . ية في الداخل والخارج   إسرائيلوحزب اهللا ضرب أهداف     
وأضافت أن القاهرة أبـدت موافقتهـا       .  قبول إشراك الضابطين الكبيرين في التحقيقات      نظيرتها المصرية 

ي في القضية كبير إلـى      سرائيلفوراً على إشراك الضابطين في التحقيق، وبينت أن التنسيق المصري اإل          
 درجة أن المعلومات باتت تنقل من تل أبيب إلى أطراف أوروبية وعربية مباشرة قبل وصولها من مصر                

  .التي تطلع أكبر عدد من حلفائها على التحقيقات وسيرها
  16/4/2009األخبار، 

 
 تنظم لقاء تضامنياً في يوم األسير" االحتاللهيئة ممثلي األسرى في سجون " :لبنان .48

 يوم األسير الفلسطيني والعربي الذي "هيئة ممثلي األسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية"أحيت 
استهل اللقاء نقيب وان، في لقاء تضامني نظمته قبل ظهر أمس، في نقابة الصحافة،  نيس17يصادف في 

 أسير فلسطيني 400ي أسير مقابل إسرائيلالصحافة محمد البعلبكي الذي استغرب معادلة إطالق جندي 
 آالف 10ي إلطالق إسرائيل ألف جندي 400هل معنى ذلك أن يتم خطف ": في سجون االحتالل، وسأل

 . "لسطيني؟مناضل ف
التداول المشترك الجماعي " حسن حدرج "حزب اهللا"من جهة أخرى، اقترح عضو المجلس السياسي في 

ية، على غرار مؤتمر سرائيلفي عقد مؤتمر دولي لمتابعة قضية األسرى والمعتقلين في السجون اإل
ينبغي أن "عتبر أنه وا. "القدس الدولي الذي عقد في اسطنبول ومؤتمر دمشق وتشكلت له اطر للمتابعة

 وأخالقية، ويتم توحيد الجهود والطاقات من أجل إنسانيةيتشكل لهذه القضية إطار دولي يحملها كقضية 
 . "جعلها تحقق انجازات في موضوع إعطاء الحرية لهؤالء المناضلين

 17/4/2009السفير، 
  

  "إسرائيل" وجود اتصاالت بين حماس وؤكد يالمصريةرئيس لجنة العالقات الخارجية  .49
 ورئيس لجنة ،"إسرائيل" سفير مصر السابق في ،أكد السفير محمد بسيوني:  سيد الشورة-الفيوم 

 وجود خطوط اتصال بين قادة حماس والحكومة ى القومي بمجلس الشورواألمنالعالقات الخارجية 
 اتفق مع عيزرا ،ه تحفظ بسيوني علي ذكر اسم، احد قيادات حماسإنوقال . ية منذ فترة طويلةسرائيلاإل

 قبوله إقامة حكم ذاتي فلسطيني ى وزارة الدفاع علىي األسبق عندما كان يتولسرائيلوايزمان الرئيس اإل
 أو بسيوني وجود أي عالقات ىكما نف.  لحماس في غزةاإلسالمي المجمع إقامةوليس دولة في مقابل 

جاء ذلك  .ا هناك عداء شديد بين الجانبينية وإنمسرائيل نوع بين حزب اهللا والحكومة اإلأياتصاالت من 
  . الموسم الثقافي لجامعة الفيومإطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في أقامهاخالل الندوة التي 

  17/4/2009الوفد، مصر، 
  

   بضرورة تحرك األمتين العربية واإلسالمية لنصرة األقصى تطالبجامعة الدول العربية .50
طالبت جامعة الدول العربية بضرورة تحرك األمتين العربية :  وكاالت-فلسطين المحتلة، عمان 

وقال السفير محمد صبيح، مساعد األمين العام . واإلسالمية لنصرة المسجد األقصى والشعب الفلسطيني
إن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني "للجامعة العربية لشؤون فلسطين في تصريح للصحافيين أمس، 

قدم بطلب إلى الجامعة لعقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية لبحث رياض المالكي ت
وأكد ".  في المدينة المقدسة وممارسات المستوطنين بحق المقدساتإسرائيلاإلجراءات التي تقوم بها 

  موعد صبيح أن مشاورات يجريها األمين العام للجامعة العربية حالياً مع وزراء الخارجية العرب لتحديد 
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االجتماع الطارئ من أجل مجابهة إجراءات االحتالل في القدس ودعم ونصرة أهلها، وحمل المجتمع 
  ".إسرائيل"الدولي مسؤولية تعنت 

  17/4/2009الخليج، 
 

  اجتماع عربي لبلورة خطة عمل إلعمار غزة .51
عمل لتأهيل وإعمار عقد، أمس، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع لبلورة خطة : وام

ونظمت االجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية التابعة للجامعة . القطاع الصناعي في قطاع غزة
العربية بمشاركة وفد فلسطيني برئاسة مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسن أبو لبدة الذي قال، في 

لتي قدمتها الحكومة الفلسطينية خالل إنه تم التأكيد على الخطة ا"تصريح للصحافيين عقب االجتماع، 
مؤتمر شرم الشيخ الذي خصص إلعمار غزة وهي لمدة عامين والتي صيغت بالشراكة بين كل الفاعلين 

وأضاف أبو لبدة ان هناك معيقات تحول دون البدء باإلعمار في مقدمتها االحتالل ". على األرض
ة دولية وإقليمية وعربية إللزام الكيان الصهيوني الجائر مؤكدا أن هناك مسؤولي" يسرائيلاإل"والحصار 

  .برفع الحصار وفتح المعابر
  17/4/2009الخليج، 

  
  ينتقد التمسك بمبادرة السالم  اإلخوان المسلمينالمرشد العام لجماعة .52

انتقد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف تمسك الحكومات العربية بمبادرة السالم : القاهرة
 رغم رفض الكيان الصهيوني لها، مشيرا إلى أن المبادرة فقدت كل 2002ذ قمة بيروت المطروحة من

إمكانية لتطبيقها وأن الحكومات العربية ال تملك البديل وال تقدر على تكاليف التصدي للمؤامرة على 
تحرك فلسطين والقدس والمقاومة، ودعا عاكف في رسالته األسبوعية الشعوب العربية واإلسالمية إلى ال

وحذر عاكف من بدء الحرب على . إلنقاذ القدس والمسجد األقصى وعدم التعويل على المواقف الحكومية
المقاومة بعد اإلعالن األمريكي عن انتهاء الحرب على اإلرهاب، مشيرا إلى سعي العدو الصهيوني إلى 

  .زعات الدينية والطائفيةإشعال حروب وفتن داخلية في البالد العربية واإلسالمية عن طريق إثارة الن
  17/4/2009الخليج، 

  
 "إسرائيل"سورية أبدت رغبتها في استئناف المفاوضات مع : مستشار الرئيس التركي .53

أكدت تركيا، أمس، أن سورية مستعدة الستئناف المفاوضات غير المباشرة مع :  مينا العريبي-لندن 
سورية أبدت " عبد اهللا غل، أمس، بأن وصرح أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي". إسرائيل"

الكل ينتظر معرفة السياسة ": "الشرق األوسط"وأضاف لـ".  جادةإسرائيلرغبتها في ذلك إذا كانت 
  ".ية وإذا كانوا جادين في السالمسرائيلالخارجية اإل

  17/4/2009الشرق األوسط، 
 

   لم تتغير تجاه حماسوبريطانيا تؤكد أن سياستها... مالمح مقاطعة أوروبية لنتنياهو .54
أن دول االتحاد " البيان"كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة باالتحاد األوروبي لـ:  جمال شاهين-لندن 

أبلغت تل أبيب، بأنها ال ترغب في استقبال أي مسؤول بحكومة نتنياهو في الوقت الحالي، بسبب رفضها 
 تستبعد المصادر تأجيل مؤتمر موسكو للسالم في ولم. ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية" أنابوليس"لتفاهمات 

حالة مواصلة تل أبيب سياسة رفض أنابوليس، مشيرة إلى تفاهم أميركي أوروبي تم التوافق عليه برفض 
ي بوساطة أوروبية سرائيلية، المتعلقة بمواصلة التفاوض في المسار السوري اإلسرائيلبعض األفكار اإل
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 هضبة الجوالن، وان ذلك لن يكون بديال بأي شكل من األشكال لمبدأ أميركية وتركية والتفاوض بشأن
 .إقامة الدولة الفلسطينية

 في السياق نفسه أكدت وزارة الخارجية البريطانية أمس في بيان أن ثمانية من أعضاء البرلمان 
لحماس البريطاني الذين يزورون سوريا التقى بمبادرة فردية مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 

وهذه المقابلة ليست تعبيراً عن موقف الحكومة البريطانية كما ان السفير البريطاني في دمشق سيمون 
  . كوليتر ورئيس الوفد البرلماني ريتشارد سبرينج لم يحضرا اللقاء الذي عقدة البرلمانيون مع قادة حماس

  17/4/2009البيان، اإلمارات، 
  

  اإليراني بوشهر مقابل إخالء المستوطنات المفاعل النووي : واشنطن لتل أبيب .55
أمس عن أن رئيس طاقم البيت األبيض رام إيمانويل " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : القدس المحتلة

التقى مؤخراً مع زعيم إحدى المنظمات اليهودية األميركية، الذي لم تسمه، ولمح له أن اإلدارة األميركية 
ى أن معالجة الملف النووي اإليراني ستتم تبعاً للتقدم الحاصل في الجديدة برئاسة باراك أوباما تر

ي من أراضي الضفة الغربية المحتلة وإخالء سرائيلالمفاوضات السلمية مع الفلسطينيين واالنسحاب اإل
مشيراً . ي من الضفةسرائيلالمستوطنات وفي مقدمتها يتسهار التي سيعتبر إخالؤها رمزاً لالنسحاب اإل

تسوية دائمة في األعوام األربعة المقبلة على "ي والفلسطيني إلى سرائيلجب أن يصل الطرفان اإلإلى أنه ي
وأفادت . يةسرائيلأساس دولتين لشعبين بغض النظر عن هوية الشخص الذي يترأس الحكومة اإل

توصل إلى يين والفلسطينيين على السرائيلتحمل رأياً يقضي بإجبار اإل"أن اإلدارة األميركية " يديعوت"
 . ، في إشارة إلى إيران"اتفاق، واالنتقال إلى الموضوع التالي

بعث بتلميحات واضحة بأنه ال يعتزم االنتظار لعامين إلى أن يبلور رئيس "ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما 
منوهةً ، "ي بنيامين نتنياهو خطته السياسية بالنسبة لمستقبل المفاوضات مع الفلسطينيينسرائيلالوزراء اإل

ي للتقدم في القناة الفلسطينية وبين توقع سرائيليشدد على الربط بين االستعداد اإل"إلى أن البيت األبيض 
 ". تل أبيب من أن تعالج واشنطن التهديد اإليراني

  17/4/2009البيان، اإلمارات، 
 

  من مهاجمة إيران" إسرائيل"وزير الدفاع األمريكي يحذر  .56
من " إسرائيل"حذر وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس :  وكاالت- طهران واشنطن، القدس المحتلة،

األمريكية أمس مداخلة لغيتس خالل لقاء مع " لوس انجلوس تايمز"ونشرت صحيفة . مهاجمة إيران
بتوجيه ضربة عسكرية " إسرائيل"طالب معهد عسكري في فيرجينيا هذا األسبوع، قال فيها إن قيام 

وقال غيتس إن الضربة ربما تؤخر البرنامج . يرانية ستكون له عواقب خطيرةللمنشآت النووية اإل
وتعزز تصميمها للحصول على "النووي لطهران من سنة إلى ثالث سنوات، ولكنها قد توحد إيران 

  ".برنامج نووي قد يمتد في أنحاء البالد وتؤجج مشاعر الكراهية تجاه الجهة المسؤولة عن الضربة
  17/4/2009الخليج، 

  
  باالنحياز للعرب" بي بي سي"منظمات صهيونية تتهم  .57

مرة أخرى بعد " سي.بي.بي"هاجمت منظمات اللوبي الصهيوني في بريطانيا هيئة اإلذاعة البريطانية 
  .اتهامات وجهت إلى محرر شؤون الشرق األوسط في الهيئة بأنه منحاز للعرب

طيتها اإلعالمية قد أثارت عالمات استفهام حول وتغ" سي.بي.بي"وكانت المؤسسة المختصة بمراقبة الـ
تقارير صحافية لجيرمي بوين المحرر المختص بشؤون المنطقة اعتبرتها غير متوازنة وتميل إلى 
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" سي.بي.بي"وفي الوقت نفسه فإن بعض الجماعات العربية قد اتهمت الـ. التعاطف مع المواقف العربية
  ".يسرائيلاإل"النزاع العربي  أيضاً بأنها ال تتخذ موقفا منصفاً من 

" سي.بي.بي"التي تضم شخصيات بارزة مهمتها متابعة عمل الـ" Trestتريست "وقالت هذه المؤسسة 
وضمان حيادها اإلعالمي قد قالت في تقريرها أخيراً إن بوين انتهك التعليمات الخاصة بالتزام الدقة 

واتهم بعضهم هذه المؤسسة " سي.بي.بي"ن في الوعدم االنحياز، ولكن هذا التقرير أثار غضب العاملي
  ".سي.بي.بي"بأنها تقوض مصداقية ال

التي انفردت " االندبندانت"وشن الصحافي البريطاني المخضرم روبرت فيسك في مقال له في صحيفة 
 لموقفها من بوين، مديناً الجبن الذي يتحلى به كبار" التريست"بنشر تقرير المؤسسة هجوماً حاداً على 

  .، وهذه المؤسسة بالذات"سي.بي.بي"المسؤولين في الـ
  17/4/2009الخليج، 

  
  ما الذي يعنيه رفض نتنياهو سياسة أوباما؟ .58

  
  عاطف الغمري

المعروف أن استراتيجية أوباما للشرق األوسط التزال حتى اآلن تخضع لالسـتعراض والدراسـة فـي                
وبنيامين نتانياهو كان يعرف هذا حين اعلـن        . .وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي بالبيت األبيض        

صراحة أمام الكنيست عكس مايعلن أوباما وهو يتصرف في مواجهة ساحة أميركية التزال رماديـة ألن                
ومنذ فـوزه فـي     . مايصدر عن أوباما وحكومته هو حتى اآلن أقوال وتصريحات أقل من مرتبة األفعال            

 واألفكـار المدروسـة مـن خبـراء         2009 ينـاير    20نوفمبر الماضي ثم دخوله البيت األبيض فـي         
ومتخصصين توضع تحت يده وهي كثيرة وهؤالء الخبراء كانوا ضالعين لسنوات طويلة مـضت فـي                

  . يينسرائيلعمليات التفاوض بين العرب واإل
 ولم تكن توقعاتهم محـصورة      إسرائيلوكانوا اليخفون توقعهم لألسوأ لو أن نتانياهو جاء رئيسا لحكومة           

 فحسب بل إنهم، واعترافا منهم بفشل مـساعي         إسرائيلي الدائرة التي ترى المشكلة نزاعا بين العرب و        ف
الحكومات األميركية السابقة ـ قد وسعوا زاوية النظر لتستوعب مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه  

ضر بمصالح أميركا أساسا    الواليات المتحدة في المنطقة وباعتبار ان إزهاق الحل العاجل لقضية السالم ي           
وكان ذلك متفقا مع رؤية مايسمى بالمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية والتي ينتمي إليها تقريبا معظم                
من اختارهم أوباما وزراء ومساعدين ومستشارين والتي ترى بأن كل المشكالت التي تواجهها بالدهم في               

  . قضية الفلسطينية فيها وضعا مركزياالمنطقة مترابطة وال تنفصل عن بعضها وتحتل ال
وهي نفس النظرة التي كان قد أعلنها أحد األقطاب الكبار في المدرسة الواقعية وهو جيمس بيكر عنـدما                  

هـاملتون  -كلفه الكونجرس قبل ثالث سنوات بمهمة دراسة الوضع في العراق، وعاد ليقدم تقريره بيكر               
  . الذي رفضه الرئيس بوش

هو حكمه متخذا توجها يخالف ما أعلن أوباما من خطوط لسياسته تجاه الحـل ومتمـسكا                وحين بدأ نتانيا  
بصيغة الدولتين وتعمد نتانياهو عدم ذكر حل الدولتين في خطابه بالكنيست ثم أعقبـه وزيـر خارجيتـه                  

ن  صداما بـي   -ولو نظريا   - بصيغة الدولتين، فإن ذلك بدا       إسرائيلأفيجدور ليبرمان بإعالن عدم التزام      
  . ية ورؤية أميركية لمصالحهاإسرائيلموقفين أو بين سياسة 

وال خالف على أن حكومة بوش كانت قد تجاوزت عندما كان يخص مصالح أميركا وأمنها القومي فـي                  
 تجاه عملية السالم ، وهو ما اعترف به الدبلوماسي األميركـي ديفيـد أرون               إسرائيلتعاملها مع سياسة    

بحـث أميركـا    « األرض الموعودة   « لسنوات في مفاوضات السالم في كتابه       ميللر الذي كان مشاركا     
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ي وقال فيه ان سياسة أميركا قوضت بـشكل كبيـر نفـوذ ومـصالح               إسرائيلالمراوغ عن سالم عربي     
  . الواليات المتحدة في الشرق األوسط

ماتضمنته تلك الدراسة   واآلن فإن من أهم األفكار والمقترحات التي أعدت لتكون ضوءا كاشفا أمام أوباما              
استعادة التـوازن   :  من أبرز خبراء الشرق األوسط في أميركا وجاءت تحت عنوان            15التي شارك فيها    

 قبل أقل من شـهر علـى تـولي          2008استراتيجية للشرق األوسط للرئيس الجديد وظهرت في ديسمبر         
نديك وبروس رايدل وغيـرهم     ريتشارد هاس وشبلي تلحمي ومارتن إ     : أوباما منصبه رسميا وكان منهم      

وباعتبار أن تلك الدراسة هي مشروع مشترك بين مجلس العالقات الخارجية ومعهد بروكنجز واستغرق              
 شهرا واستندت إلى خبرة وبحوث المشاركين فيها وكذلك سفر بعـضهم إلـى المنطقـة                18العمل فيها   

توصيات تقـدم إلـى الـرئيس       وإجرائهم لقاءات مع مفكرين وشخصيات متخصصة لبلورة سلسلة من ال         
  . أوباما

هؤالء رسموا أمام الرئيس الجديد صورة للتحديات التي سيواجهها والتي وصفوها بأنها خطيرة ومعقـدة               
المشكلة النووية مع إيران والوضع في العراق ـ ونفوذ أميركي يضعف بفعل سمعة  : ومترابطة وتشمل 

ومـن بـين ماتـضمنته      ..  والفلـسطينيين    رائيلإسأصيبت بأضرار جسيمة وعملية سالم مخادعة بين        
  : توصياتهم 

ضرورة أن تشرع أميركا في إعادة تقييم أكثر عمقا الستراتيجيتها وأن تطلق مبادرة دبلوماسـية شـاملة                 
  . ي أولوية لهإسرائيلوأن يجعل أوباما مهمة تحقيق تسوية سالم عربي ـ 

األراضي الفلسطينية قد أوجد وضعا قد يجعـل         وفي   إسرائيلإن ماجرى أخيرا من أحداث وتطورات في        
  . ولذلك يجب اإلسراع بالتحرك. من حل الدولتين أمرا غير ممكن

وإن اإلخفاق في صياغة اتفاق سالم سوف يجد تعقيدات خطيرة لسياسات أميركا تجاه المشكالت األخرى               
  . لها في الشرق األوسط

 وجيرانها بل أيضا للطريقة التي      سرائيلليس فقط إل  ي يظل قضية محورية     سرائيلـ اإل  إن النزاع العربي  
  . ينظر بها العرب للواليات المتحدة

والمالحظ أن دراسات أخرى عديدة لمراكز سياسية واستراتيجية مهتمة بـاألمن القـومي األميركـي               .. 
 هنا في   ومصالح الواليات المتحدة في الشرق األوسط لم تختلف كثيرا مع هذه الرؤية ، لكن الالفت للنظر               

هو االبتعاد عن سياسة عزل الحـق للقـضية   . الدراسة التي وصفت بأنها تبلور توصيات تقدم إلى أوباما      
الفلسطينية عن بقية المشكالت والتحديات األخرى ألمن ومصالح أميركا في المنطقة والربط فيها بعينهـا               

. قلب المصالح األميركية ذاتهـا     ألنه يعيد وضع الحل الفلسطيني في        إسرائيلجميعا ، وهو توجه ترفضه      
  .  تحرص عليه من عدم الفصل بين أمنها وأمن أميركاإسرائيلوهو مخالف لما كانت 

وحسب منطق التحليل ـ نظريا ـ يمكن القول أن نتانياهو قد دخل في طريق صدام مع سياسة أميركيـة    
  . تخص مصالحها

ولـو  .. رض سياسة هو نفسه أعلن تمسكه بهـا؟       إلى أي مدي يعتبر أوباما قادرا على ف       : لكن السؤال   .. 
  كانت على األقل تنص على حل الدولتين الذي رفضته علنا حكومة نتانياهو؟

إن أوباما اليدير سياسته في فراغ لكنه يتحرك داخـل خريطـة            : اإلجابة البد أن تضع في حسابها مايلي      
 باستخدام ضغوطها على صـناعة      يحكمها النظام السياسي األميركي والذي يسمح لمجموعات من القوى        

  . السياسة الخارجية وأهمها فيما يخصنا قوة الضغط اليهودي
إن الفريق المعاون ألوباما يضم بالطبع شخصيات ال ترى مايراه اآلخرون بالنسبة للمدى الذي تصل فيه                

 حين تكون    ، وهؤالء يمثلون كبحا لهذه التوجهات      إسرائيلالسياسة األميركية إلى الضغط على حكومات       
  . لديهم مبررات قوية وظروف إقليمية تعزز حجتهم
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ي تراوح طريقها قوة سرائيلستظل رغبة أوباما أو قدرته على التغيير المطلوب تجاه النزاع العربي ـ اإل 
أو ضعفا نتيجة قوة أو ضعف الموقف العربي حسب منهج في السياسة الخارجية يقول عـادة للطـرف                  

وماالذي ستقدمه لي مقابل ماتطلبه مني حتى ولو كان اسـتخدام           .. ديك أنت أوال؟  اآلخر ما الذي ستغيره ل    
  مالديك من مقومات الضغط؟

إن السياسة عند أميركا أو عند غيرها من الدول صاحبة الفكر االستراتيجي هي عملية تقابل واحتكاك                .. 
  . تحركات استراتيجية كل له هدفه ومراميه وحسابات مصالحه

لية تحاول كل استراتيجية أن تزيح األخرى أو تعمل على تحييدها وحسب نتيجة هذا النزال               وفي هذه العم  
فإذا ظل العرب بال حراك اسـتراتيجي فـإن الحركـة           . حتى ولو كان سلميا تتقرر المواقف والسياسات      

  . ية هي التي تملك التأثير الفاعل على الموقف األميركيسرائيلاإل
لهذا تبقـى التوقعـات بـشأن       . ان لدى أوباما حسن النية والرغبة والرؤية      هكذا تدار األمور حتى ولو ك     

  .ماسيفعله أوباما في إطارها النظري حتى اآلن على األقل
  17/4/2009الوطن، قطر، 

 
  السالم االقتصادي" نكتة" .59

  ألون كوهين ليفشتس
ة االميركية الجديدة من    تعود الضفة الغربية إلى مركز الخارطة، في ظل التوقعات لتدخل واسع من االدار            

االدارة االميركية تضع نـصب عينهـا التـصور    .  والفلسطينيينإسرائيلاجل تحريك عملية سياسية بين   
لـشدة االسـف    . القديم القائم على دولتين تعيشان جنبا الى جنب وتتمتعان باالستقالل واالمن واالزدهار           

  . يتعلق باحتماالت التنمية في الضفة الغربيةيرتكز هذا التصور على افتراضات اساسية خاطئة في كل ما
 بالتنمية والتطور الفلـسطيني     إسرائيل مليون دونم من اراضي الضفة اراضي دولة ال تسمح           1ر6تعتبر  
والى جانبها، مئات االف الدونمات التي اعلنت كمناطق مغلقة لالغراض العسكرية او كمناطق قد              . عليها

 فـي   68معطيات البنك العالمي تشير الى ان       . لسطينيون من استخدامها  وضعت اليد عليها والتي يمنع الف     
المائة من مجموع التجمعات في الضفة الغربية تمتلك اراضي زراعية غير مستغلة او ال يمكن الوصول                

علـى سـبيل    . ية بوضع اليد على االراضي    سرائيلاليها، بما في ذلك النقص في المياه وقيام السلطات اإل         
 8التي تعطي   ( في المائة من مجموع االراضي الزراعية المفلوحة في الضفة الغربية            10من  المثال اكثر   

تتضرر مباشرة فقط بسبب عقبـات الفـصل بـين          ) في المائة من مجموع المنتوج الزراعي الفلسطيني      
  .السكان واراضيهم

 سياسـة التخطـيط فـي       -ية وحدها التي تحول دون التنمية الفلسطينية        سرائيلليست السياسة العقارية اإل   
 في المائة من اراضـي      60ية الكاملة وفقا الوسلو تشكل      سرائيلالموجودة تحت السيطرة اإل   ) سي(مناطق  

صالحيات التخطيط الكاملة بما في ذلك اصدار تراخيص البنـاء          . الضفة تتحمل المسؤولية هي االخرى    
لتي تطبق من خالل ذلك الـسياسات فـي         ية ا سرائيلوطرح الخطط الهيكلية موجود بيد االدارة المدنية اإل       

على سبيل المثال نسبة طلبات تراخيص البناء التي قـدمها  . المناطق وتلحق الضرر بصورة واسعة هناك 
 فـي المائـة     5 الى   1972 في المائة في عام      97الفلسطينيون وصادقت عليها االدارة المدنية هبطت من        

  . موارد عقارية وتنمية حثيثة للمشروع االستيطانيهذا في موازاة تخصيص. فقط في السنوات االخيرة
 تجمعا فلسطينيا التي تتواجد كل مناطقها العمرانيـة فـي المنطقـة             149االدارة المدنية صادقت من بين      

 قرية فقط، وفي اغلب االحوال كانـت هـذه    15، حتى االن على خطط هيكلية خاصة استثنائية لـ          "سي"
  .القرية وال تستجيب في واقع االمر لالحتياجات االساسية للسكانالخطط الهيكلية محصورة في حدود 

" سـي "التنكيل الممأسس ال ينتهي عند حد منع اصدار تراخيص البناء لسكان القرى الواقعة في المناطق                
 مبنـى   240وانما تتواصل من خالل تطبيق متشدد للقانون، هدمت في اطاره فـي الـسنوات االخيـرة                 
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في ظل الواقع الذي يكون فيه الحصول على رخـصة بنـاء معـدوما، يـضطر            . بالمتوسط في كل عام   
في غياب  . للبناء من دون ترخيص رغم التهديد بالهدم      " سي"فلسطينيون كثيرون من القاطنين في المناطق       

الحلول القانونية لتجسيد حق االنسان بالحصول على سقف يأويه تحت قبة السماء تتبـع االدارة المدنيـة                 
  .ليا اطارا قانونيا سلطويا يهدف الى االعتداء المنهجي على حقوق االنسان في المناطقنظريا وفع

هناك عالقة واضحة بين عدم توفر القدرة على الوصول بحرية للموارد الطبيعية، الى جانـب الـسياسة                 
. تـدني المقيدة في اصدار تراخيص البناء وسياسة تطبيق القانون المتشدد، وبين مستوى االستثمارات الم            

 في المائة وبقيت علـى هـذا        15 قلت االستثمارات الخاصة في الضفة بنسبة        2006 و   2005في عامي   
 انكمش المنتوج الخام القومي للفرد في الضفة        2007في  .  ايضا 2008 و   2007المستوى تقريبا في عام     

  .1999 في المائة مقابل العام 60بـ 
لسطينية المتاحة في الضفة، عندما ال يتوفر افق اقتصادي وحيث          عندما تكون هذه البنية التحتية للتنمية الف      

، يكون الحديث   إسرائيلتتواجد حقوق االنسان ومحيطه في المناطق خارج اطار اهتمام صناع القرار في             
عن السالم االقتصادي مجرد كالم غريب وعجيب، وكذلك ستار دخان الخفاء االعتداء الممأسس من قبل               

  .لى السكان الفلسطينيين في الضفة الغربيةي عسرائيلالحكم اإل
  عن هآرتس

  17/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  !هنا ليست إيرلندا الشمالية .60
  شلومو أفنيري

، لـيس بحاجـة إلـى       إسرائيلالسيناتور السابق، جورج ميتشل، الذي استهل صبيحة أمس محادثاته في           
تفاق بين الغالبية البروتستانتية واألقليـة      هو سياسي مجرب ذو إنجاز رئيسي هو تحقيق اال        : نصائح كثيرة 

مع ذلك، يجدر به، وهو المبعوث الخاص لرئيس الواليات المتحدة للشرق           . الكاثوليكية في إيرلندا الشمالية   
  .االوسط، أن يلتفت إلى عدة جوانب مميزة للصراع هنا

أمـا هنـا،    . لتاريخ نفسه الصراع في إيرلندا ديني في أساسه بين طوائف تتحدث اللغة نفسها وتتشاطر ا            
وفيما لم يشكّك أحد في إيرلنـدا الـشمالية   . فالصراع يدور بين حركتين قوميتين، وله مظاهر دينية أيضاً    

بحق بريطانيا في الوجود، يشكك الكثيرون في الجانب الفلسطيني بشرعية الدولة اليهودية، ويشكك قـسم               
  .يين بحق وجود القومية الفلسطينيةسرائيلمن اإل
نزع سالح الميليشيات كان شرطاً مسبقاً إلجراء       : م ذلك، يجب أخذ ما يمكن تعلمه من إيرلندا الشمالية         رغ

فشل االنتخابات في السلطة الفلسطينية ينبع من أن الحركات التي شاركت فيها كانـت فـي                . االنتخابات
التطور الـديموقراطي،   وضع حد للحرب األهلية الداخلية الفلسطينية، وضمان        . األساس ميليشيات مسلحة  

  .االنتخابات يجب أن تكون مشروطة بنزع سالح كل الميليشيات: يستوجبان عدم التنازل في هذه القضية
إحدى المخاطر التي ستواجه ميتشل هي الحاجة إلى معالجة القضايا الجارية أيضاً، مثل التوصـل إلـى                 

بهـذه الطريقـة، قـد      . القطاع وفتح المعابر   في غزة، وإعادة إعمار      حماس و إسرائيلالتهدئة الفعالة بين    
بدالً من التركيز على عملية السالم، سيجد نفسه غارقاً في تفاصـيل التفاصـيل    : تتجزأ مهمته إلى أجزاء   
  .من المهم هنا استخدام تفكير خالق وإبداعي. داخل األزمات الجزئية

وقفت وراء الفشل إلى جانب العقبـات       حتى من أيد عملية أوسلو ال يمكنه أن يتجاهل أن أسباباً جوهرية             
عملية أوسلو كانت محاولة لبناء مؤسسات دولة وطنية فلسطينية من األعلى إلى            : التي طرحها كل جانب   

األسفل، وقد فشل ألن المجتمع المدني الفلسطيني لم تلد من رحمه األدوات الـضرورية إلقامـة البنيـة                  
  .التحتية للدولة
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ت محاوالت ناجحة على يد مبعوث الرباعية للشرق األوسط، طوني بليـر،            خالل العامين األخيرين، جر   
والمنسق األمني األميركي في السلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتون، لبناء المؤسسات الفلسطينية مـن              

وقد حصل ذلك من خالل بناء مؤسسات بلدية ومناطقية، وتعزيـز البنـى التحتيـة               . األسفل إلى األعلى  
في جنين وبيت لحم وحتى في الخليل، تمخـضت         .  وبناء أجهزة أمن قادرة على أداء مهمتها       االقتصادية

  .عن هذه المحاوالت نجاحات مثيرة
الذي يطرحه بنيامين نتنياهو الهادف إلى إيجاد بديل للدولـة          » السالم االقتصادي «هذه الخطوات ال تشبه     

. حت حتى اآلن في إقامة بنى تحتية حقيقية للدولـة         بل بالعكس، هذه المحاولة الوحيدة التي نج      . الفلسطينية
هـذه  . صحيح أنها عملية تدريجية تستغرق وقتاً، لكن العملية األخرى، من األعلى إلى األسفل، قد فشلت              

  .مسألة يجب االعتراف بها
ي الـذي   سرائيلإحدى العقبات هنا هي الفجوة بين الموقف اإل       : وهناك مالحظة أخيرة في المسألة السورية     

 االنتدابية وسوريا، والموقف السوري الذي يركـز علـى          إسرائيليركّز على الحدود الدولية بين أرض       
: من األجدر بميتشل أن يوضح نقطة حساسة للسوريين عند اللقاء بهم          . 1967خطوط الرابع من حزيران     

: عمق من ذلـك   ، أم أنه أ   1948هل ينبع موقفهم فقط من محاولة الحفاظ على إنجازات احتاللهم في عام             
عدم االعتراف المبدئي بشرعية الحدود الدولية في الشرق األوسط ألن اإلمبريالية الغربيـة هـي التـي                 

هذه ليست مسألة نظرية، وقد توضح موقف سـوريا مـن لبنـان             . فرضتها بعد الحرب العالمية األولى    
  .وقضايا أخرى في المنطقة

  عن هآرتس
  17/4/2009األخبار، 
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  معتصم حمادة
ي يتوقع، وهو يوافق على اتفاق أوسلو، أن تصبح الحالة          سرائيللست أدري ما إذا كان العقل السياسي اإل       

ولست أدري ما إذا كـان العقـل الـسياسي          . الفلسطينية، تحت سقف هذا االتفاق، على ما هي عليه اآلن         
لو، وقيام سلطة إدارة ذاتية فلسطينية في الضفة والقطـاع، أن           ي، يتوقع، وهو يصدق اتفاق أوس     سرائيلاإل

 -قيام مثل هذه السلطة سيدفع بالنضال الفلسطيني نحو وجهة جديدة، بحيث يتحول الصراع من فلسطيني                
 فلسطيني، وبحيث تُشغل القوى الفلسطينية عن النضال ضد االحـتالل، فـي             -ي، إلى فلسطيني    إسرائيل

وفي الغوص في تعقيـدات     ) تحت االحتالل (شؤون بناء النظام السياسي الفلسطيني      ترميم خالفاتها، وفي    
  .قانون االنتخابات، وتعقيدات العالقة بين رئيس السلطة ورئيس حكومته، وحدود صالحية كل منها

إن مناسبة هذا الكالم هي نتائج الحوارات الفلسطينية التي انتهت إليها جوالت القاهرة الـثالث األخيـرة                 
والتي لم تفلح في معالجة قضايا الخـالف، ولـم          ) 2/4/2009) (19/3/2009 -10 (-) 26/2/2009(

ولقد أوضحت هذه الجوالت أن األمور السياسية الجدية كانـت          . تنجح في وضع حد لحالة االنقسام القائم      
ؤسـساتها  غائبة عن طاولة الحوار، وأن القضايا التي حضرت بقوة هي تلك المتعلقة بواقع الـسلطة وم               

، أكد، بما ال لبس فيه، أن الـصراع         حماس و فتحوكيفية إعادة توحيدها، في تنازع مكشوف بين حركتي         
يدور في حقيقته على السلطة ال على البرامج السياسية أو على بنـاء اسـتراتيجية فلـسطينية لمجابهـة                   

  .استحقاقات المرحلة القادمة
قـانون  . تأليف الحكومة : قت الحوارات في النقاط التالية    علّ. لقد كان الصراع على السلطة شديد الوضوح      

ولقد تأكد مجدداً هذا األمر     . مرجعية األجهزة األمنية، وكيفية إعادة توحيدها     . االنتخابات وموعد إجرائها  
عن التحرك خارج مواقفهما المتعنتـة، فـي        ) فتح وحماس (حين عجز الطرفان الرئيسيان في الخالف،       

قـد يقـال فـي      .  تهرباً من إعالن الفشل    26/4/2009لى رفع جلسة الحوار إلى       مما أدى إ   2/4/2009
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في هذا السياق نقول إن السلطة قد تبدو        . معرض التعليق على هذا، إن الصراع يدور حول سلطة وهمية         
ي بطريقة مذلّة، وكـأن تمنـع       إسرائيلوهمية في بعض اللحظات، كأن يجري توقيف وزير على حاجز           

لكـن  .  بعض الوزراء والنواب من التنقّل ما بين الضفة والقطاع، أو قد تعتقل بعـضهم        سلطات االحتالل 
هذا ال يلخّص السلطة كلها وال يلغي أن هذه السلطة، المسماة وهمية، تحمـل فـي ثناياهـا ألصـحابها                    
 امتيازات ومصالح فردية وجماعية، وتراكم مكاسب وتبني آليات في العالقات االجتماعيـة الفلـسطينية،             

بحيث تصبح تراكيبها أساساً لحياة سياسية جديدة، تتصارع بعض القوى لتؤدي فيها الـدور الرئيـسي،                
فضالً عن ذلك فإن آليات بناء السلطة ومـا ولّدتـه مـن             . ولتهيمن على القسم األكبر من المصالح فيها      

مبدأ تقديم الخدمات   مصالح، رسم عالقات جديدة بين بعض القوى السياسية وقواعدها الشعبية، تقوم على             
قبل قيـام الـسلطة     . والمصالح المنفعية الضيقة ال على مبدأ االنحياز السياسي أو على خلفيات برنامجية           

 في أروقة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ونمـت وترعرعـت     1969الفلسطينية، ولدت بعد عام     
، ذات طابع معنوي ومادي، مستفيدة من       بيروقراطية فلسطينية، بدأت تبني لنفسها مصالح شخصية وفئوية       

نمو الحالة الفلسطينية تحت ظالل بندقية المقاومة وتضحيات المقاتلين الفقراء فـي األغـوار والجـوالن                
ولقد حاولت هذه البيروقراطية، التي انتـشرت فـي         . وجنوب لبنان، وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة      

أن تتماهى مع مثيالتها العربيات، وأن تقيم تحالفات، لـيس          مؤسسات منظمة التحرير كالنار في الهشيم،       
وقد عمـدت هـذه     . على خلفيات سياسية على الدوام، بل وأحياناً كثيرة بما يضمن لها مصالحها الفئوية            

البيروقراطية إلى لجم الحركة السياسية الفلسطينية في الشتات، بحيث ال تتجاوز السقف العربي الرسمي،              
 النقيض، بل كثيراً ما وفرت للنظام العربي الرسمي شهادات حسن سلوك، وبـراءة              وال تقف منه موقف   

ودعمه ) عبر البيروقراطية الفلسطينية إياها   (ذمة أمام جمهورها من خالل عالقاته اإليجابية مع المقاومة          
  .لها؛ وخاصة بعد طفرة البترودوالر في منتصف السبعينات

الحركة الشعبية تحت االحتالل، حين كانت تتدخل لتعدل نداءات         كذلك عمدت هذه البيروقراطية إلى لجم       
االنتفاضة األولى، بما ال يتعارض مع سياسات البيروقراطية القيادية في المنظمة وتكتيكاتها وعالقاتهـا              

أكدت ذلك تجربة االنزالق نحـو اتفـاق     . العربية وطموحاتها السياسية المحدودة بحدود مصالحها الفئوية      
ذي مثّل انقالباً، من فوق، على البرنامج الوطني الفلسطيني، وعلى االنتفاضة، لمصلحة تـسوية              أوسلو، ال 

هزيلة، لم توفّر للشعب الفلسطيني الحد األدنى من حقوقه، لكنها وفرت لبيروقراطية المنظمة أرضاً تقـيم                
ك وفّر لها المزيد من     ، كذل )وهو األمر الذي كان ينقصها ضمن رؤيتها السياسية المحدودة        (عليها سلطتها   

المكاسب، عبر تدفق أموال الجهات المانحة إلى صندوق السلطة الفلسطينية حتى لو كان ثمن ذلك لجـم                 
االنتفاضة وإجهاضها، وترويض المقاومة المسلحة وتدجينها، وتطويق الحركة الوطنية، فصائل وحركـة            

ة اتسعت صفوف البيروقراطيـة علـى رأس        ومع قيام السلطة الفلسطيني   . شعبية، بقيود أوسلو والتزاماته   
الهرم السياسي الفلسطيني واتسعت مصالحها، وارتبطت، بشكل أو بآخر، بعالقة جدليـة مـع االحـتالل        
والتعاون معه، وأعيدت صياغة العديد من القيم االجتماعية واألخالقية الموروثة من عهد الكفاح المـسلح               

ل، وجرى الترويج لفكرة استراحة المحارب، كما جرى تزوير         والمقاومة في الشتات واالنتفاضة في الداخ     
عنوان المرحلة الجديدة على أنها مرحلة بناء الدولة، وكأن االحتالل بات قـاب قوسـين أو أدنـى مـن                    

  .الزوال
مثل هذه البيروقراطية اعتادت منذ نهاية الستينات أن تؤدي دور السلطة، إن على رأس الهرم الـسياسي                 

وهي لم تعش يومـاً مـا فـي         . رير أو على رأس سلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع         في منظمة التح  
صفوف المعارضة، بل هي ال تستطيع أن تعيش في صفوف المعارضة، ألنها بنت آليات عملها وحياتها                

 عاماً في السلطة دون     40ونعتقد أن من أمضى نحو      . اليومية على قاعدة االستفادة من موقعها في السلطة       
وهذا مـا أصـاب     . نازع، سيعيش حالة من االغتراب وافتقاد التوازن إن هو انتقل بغتة إلى المعارضة            م
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 فـتح وقد انقسمت   . حماس في مواجهة    2006 بالتحديد حين خسرت االنتخابات التشريعية عام        فتححركة  
  :آنذاك إلى تيارين

 الملحقة بمؤسسة الرئاسة، رأى أنـه        األول المستفيد من موقعه في رئاسة السلطة، وإداراتها وأجهزتها         -
 في السلطة، وبنى حساباته على أن معركة طرد الحركـة اإلسـالمية مـن               حماسمن المعيب مشاركة    
في مراهنة على فـشل     . آتية سريعاً !) الذي اغتصبته من فتح عبر صندوق االقتراع      (موقعها الجديد هذا    

  .ة الفلسطينيةالحركة اإلسالمية في إدارة الشؤن الحكومية في السلط
 9( أما التيار الثاني، الذي استمرأ موقعه في المجلس التشريعي وفي الحكومات الفلـسطينية المتعاقبـة    -

 في السلطة ولـو مـن موقـع         حماسفلم يجد حرجاً في مشاركة      ) حكومات ترأستها فتح واستأثرت بها    
إلـى  )  حكومـة هنيـة الثانيـة      في(أما باقي القضية فمعروف، إذ تحولت هذه الشراكة         . الشريك الثاني 

، باهتزازاتها االرتدادية التـي مـا زالـت الحالـة           14/6/2007منازعات انتهت إلى ما انتهت إليه في        
  .الفلسطينية تعيش تحت وطأتها

على الضفة األخرى، نشأت حركة سياسية فتية، بنت مواقفها على الشعارات، وحاذرت على الـدوام أن                
استندت إلى تراث سياسي إسالمي بألوانه المتباينة على        .  الواضح والصريح  يكون لها برنامجها السياسي   

تغرف منه لتبرر مواقفها وشعاراتها في سياسة رجراجة وبهلوانية، تنتقل بها من            . مر العصور الماضية  
وبذلك تنتقل مـن    . النقيض إلى النقيض، دون أي حرج، ودون االعتراف بالتناقضات التي تحكم مواقفها           

المفاوضات من حيث المبدأ، نظراً ألن فلسطين وقف إسالمي ال يجوز التفـاوض حولـه، إلـى                 رفضها  
الطعن في قدرة محمود عباس على التفاوض وتأمين شروط التسوية التي يرغب فيها الغـرب، وترشّـح       
نفسها بديالً له في تصريحات معلنة وفي رسائل تحملها إلى زوار القطـاع مـن رجـاالت الكـونغرس                   

وتنتقل من موقع تمسكها بالمقاومة خياراً وحيداً إلى القبول بتهدئة مؤقتـة،            . مان األوروبي وغيرهم  والبرل
ولها في كل موقف مستند شرعي، ال يرقى إلى         . ثم هدنة مطولة، ثم هدنة مديدة قد تمتد إلى أربعين عاماً          

ني تعمل من خالله لتتبوأ     صحته الشك، لكنه مسلوخ عن سياقه السياسي، ومعلق مصلوباً على واقع فلسطي           
 وحلفائها، تحكمها في ذلك رؤية لتسوية غامضة، وشـعارات تـراهن علـى              فتحالسلطة في منافسة لـ     

وإلى حين أن تقوم هذه الثورة      . التحرير الكامل على يد الثورة اإلسالمية التي سوف تجتاح العالم يوماً ما           
ي قطاع غزة، ضمن شروط تعرف هي جيداً حجـم           في بناء سلطتها ف    حماساإلسالمية الموعودة، تندفع    

 بداية  حماسوتدعمها في ذلك إخوانية دولية، ترى في تجربة         . الضريبة السياسية التي تحملها في طياتها     
مشرقة لزمن إخواني يفترض أن يسود العالم العربي، إما من موقع االستفراد بالـسلطة أو مـن موقـع                   

ود تحاذر أال تغضب الواليات المتحدة، لذلك ال يتردد أحد قـادة            الشراكة في األنظمة القائمة، وضمن حد     
 مروجـاً لهـا     حماساإلخوان في زيارة السفير األميركي في منزله في القاهرة، ليشرح له حقيقة أهداف              

  .يسرائيل اإل-، في التسوية األميركية للصراع الفلسطيني فتحبديالً لسلطة أبو مازن وسلطة 
 شأنها أن تبني ألصحابها مصالح فئوية على المستوى الشخـصي والجمـاعي،             واإلقامة في السلطة من   

ومصالح سياسية، ال تستقيم بعدها إال من خالل تمديد اإلقامة فـي ربـوع الـسلطة، أكانـت هـشة، أم               
تتغنى إلى حين بالديموقراطية التي قادتها إلى قمة السلطة في مؤسستين مـن             . متماسكة، حقيقية أم وهمية   

 لكنها، مع اقتراب اسـتحقاق االنتخابـات الجديـدة،    ... سات هما المجلس التشريعي والحكومة ثالث مؤس
، فبقاؤها في الـسلطة     »الديموقراطية لمرة واحدة وأخيرة   «: تتراجع عن هذا التغني، لترفع شعارها التالي      

لتالي يصبح مـن    وبا. دائم ألنها هي الحكم الرشيد، الذي لم تتوافر له الفرصة ليعبر عن نفسه حتى اآلن              
حقه، وفقاً لهذا القول، أن يجدد لنفسه شرعية سيادته على المؤسسة، وتسلطه عليها، إن لم يكن لمـصلحة             
الحفاظ على الحكم الرشيد، فعلى األقل لمصلحة صون المقاومة التـي تحولـت إلـى شـرطي ورجـل              

، في االتفـاق علـى      حماس و فتحولعل هذا ما يفسر لماذا فشل الطرفان،        . استخبارات وسجون وزنازين  
ألن السلطة الفلسطينية، على هـشاشتها، باتـت        . الحكومة، وعلى قانون االنتخابات وعلى موعد إجرائها      
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رحـم اهللا محمـود     . هدفاً بذاته، ينظر إليها كل طرف على أنها في الوقت نفسه سرير ال يتسع لجسدين              
  .درويش

  17/4/2009األخبار، 
  

  :كاريكاتير .62
  

  
  16/4/2009الشرق، قطر،   


