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  ين الالجئين الفلسطينيين في لبنانحماس تحذر من سيناريو لترحيل وتوط .1
دبلوماسي أوروبي نقل عن تقرير     ، أن   15/4/2010،  في حركة حماس   دائرة شؤون الالجئين   موقع   نشر

استخباري غربي أن سيناريو يجري العمل عليه راهناً من قبل دول القرار يقضي بترحيل الفلـسطينيين                
لى دول عربية وصـفها بالـساخنة نـسبيا، وتـوطين            إ ،م1975الذين لجئوا إلى لبنان منذ ما بعد العام         

المسجلين لدى منظمة غوث الالجئين في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقـة                
وتنسيق من بعض الدول اإلقليمية والعربية التي باتت على يقين بكل ما يتضمنه هـذا المـشروع مـن                   

  .سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ
في موازاة ذلك، يكشف الدبلوماسي أن االتجاه يتجه صوب ترحيل عدد ال بأس بـه مـن فلـسطينيي                   و

المخيمات غير المسجلين لدى إدارة غوث الالجئين في لبنان، والذين قدموا للمساعدة العسكرية في فترات               
لمصرية من جهة والى     ا -الحرب اللبنانية الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي إلى ما بين الحدود الليبية             

مناطق أخرى في العراق مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لم الشمل في حركـة              
دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم باالنتقال بين لبنان وسوريا واألردن وسائر الدول العربية المعنية،               

 جهة ثانية وبتزامن كامـل ودقيـق مـع          وكل ذلك بتمويل عربي من جهة وبرعاية غربية وأوروبية من         
حوافز عملية ومالية واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطـى فيهـا               
األولوية للعمالة الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق اإلقامة والعمل واستقدام العائلة بما يـشبه الهجـرة                

  .القسرية في ظل تضييق في مخيمات لبنان
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدبلوماسي المعني أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس األميركي بـاراك                

 وحسب صحيفة المنارة أن اإلدارة األمريكية أوفدت طاقمـا          ،أوباما على نار حامية بحيث بدأت مالمحه      
الجئين الفلسطينيين فـي    خاصا إلى عدد من الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين ال            

عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الـدوائر أن هنـاك                   
ضغوطاً على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة مـن الالجئـين الفلـسطينيين علـى                

. د محدودة من الالجئين وتـوطينهم هنـاك       أراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعدا        
وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من الالجئين الفلسطينيين،               

  .خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني
) لإلسـرائي ( التي تنص بإعطـاء ضـمانات        ، تم الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية      ،من جانب آخر  

 بحيث تتضمن مـساعدات     ، والقدس تحت إشراف دولي    ،وإنشاء صندوق لتعويض الالجئين والمستوطنين    
" تعويضات الالجئين "من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها          " لتعويض المستوطنين 

  .عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه
" القـدس العربـي   "أن   ، اشـرف الهـور    عن مراسلها غزة   من  16/4/2010س العربي،    القد أضافتو

 القيادة الفلسطينية بتفاصيلها، فرد بالقول      إبالغاستفسرت من مسؤول فلسطيني عن الخطط الجديدة، وعن         
 تكون دوائر في الـسلطة      أن يا من هذه المخططات لم يتم بحثها ولم تطرح على طاولة البحث، نافياً            أ أن

  .باألمرالفلسطينية على عالقة 
 هنية رئيس حكومة غـزة مـن هـذه          إلسماعيلر يوسف رزقة المستشار السياسي      .د حذر   اإلطاروفي  

ووصف رزقـة    .1948 هجروا عام     تهدف لتغييب حق عودة الالجئين الذين      أنهاالسيناريوهات التي قال    
 ومحاولة لاللتفـاف    اإلسرائيلية مريكيةاألاستجابة للرؤية   " بأنها   األوروبيةفي تصريح صحافي المساعي     

  ." ديارهم التي هجروا منها وتعويضهمإلىالقاضي بعودة الالجئين ) 194( المتحدة األممعلى قرار 
 وسلطة  اإلسرائيلي لحلول جدية على االحتالل      األمريكية اإلدارة عدم فرض    رزقةوفى سياق آخر اعتبر     

 ، مؤكـداً  اإلسرائيلي يأتي في سياق االنحياز الكامل لالحتالل        "عثرةبعملية السالم المت  "رام اهللا فيما يتعلق     
 ." الضغط العربيأوراق العربية وغياب اإلرادةضعف " ناتج عن األمريكية اإلرادة غياب أن
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   تنفذ حكم اإلعدام في اثنين من المتهمين بالتخابر مع االحتاللالحكومة في غزة  .2

الحكومة المقالة في قطاع  أن  ، حامد جادنقالً عن مراسلها غزةمن  16/4/2010الغد، األردن، ذكرت 
غزة نفذت أمس حكم اإلعدام بحق اثنين من المتهمين بالعمالة والتخابر مع االحتالل والتسبب في قتل 

  .العديد من المقاومين، وإصابة عدد آخر خالل سنوات تعاونهما مع االحتالل
لمقالة العقيد أحمد عطا اهللا، أنه تم أمس تنفيذ حكم اإلعدام وأعلن رئيس القضاء العسكري لدى الحكومة ا
من سكان رفح جنوب قطاع )  عاما38" (الملقب بالسبع"في المتهمين بالعمالة، محمد إبراهيم إسماعيل 

وقال ان تنفيذ الحكم جاء  .من سكان عزبة عبد ربه شمال غزة)  عاما33(غزة، وناصر سالمة أبو فريح 
  .األحكام كافة طرق الطعن فيها وأصبحت واجبة التنفيذبعد استنفاد هذه 

بالتهم المنسوبة إليه في الئحة " محمد إسماعيل"المحكمة العسكرية العليا دانت المتهم األول "وأوضح أن 
االتهام، ومنها التخابر مع جهات معادية، حيث اعترف بوضعه عدة الصقات على سيارات المجاهدين 

  ".ات، فاستشهد من استشهد وأصيب من أصيب جراء االستهدافوتم استهداف هذا السيار
في " بكر حمدان"وحسب الئحة االتهام فقد عمل اسماعيل على مساعدة االحتالل في استهداف المجاهد 

القائد " عمرو أبو ستة"سيارته بمدينة خان يونس، وإصابة آخرين كانوا برفقته، اضافة الى المجاهد 
وأقر . بو الريش، بعد أن قام المتهم بوضع عبوة ناسفة تحت كرسي سيارتهالعسكري في كتائب أحمد أ

المتهم كذلك بالتخطيط لقنص الشهيد حسام أحمد حمدان الذي استهدف وهو على سطح منزله بخان 
يونس، إضافة إلى قيامه بمساعدة االحتالل في عدة اجتياحات، وقيامه بقص أسالك عبوات ناسفة وضعت 

  .حتالل في منطقة رفح، حسب عطا اهللالتفجير آليات اال
بتهم الخيانة والتدخل في القتل حيث اعترف المتهم بأنه " ناصر سالمة أبو فريح "ودانت المحكمة المتهم 

 فعمل في متابعة الحدود ومراقبة كل من يحاول اجتياز 1998يعمل مع المخابرات االسرائيلية منذ العام 
، ثم شارك المتهم مع قوات االحتالل في اجتياح جبل 2002ى العام السلك الحدودي أو االقتراب منه حت

  .الكاشف ومنطقة العثامنة وشرق جباليا خالل العدوان األخير على غزة
ست منظمات حقوقية ، أن فتحي صباحنقالً عن مراسلها غزة من  16/4/2010الحياة، وأضافت 

، ومؤسسة "الحق"، ومؤسسة "الميزان"كز وأكد كل من مر. ومجتمعية استهجنت تنفيذ احكام االعدام
، وبرنامج غزة للصحة )ديوان المظالم(لحقوق االنسان، والهيئة المستقلة لحقوق االنسان " الضمير"

ال يقلل من خطورة جرائم "، انه "مساواة"النفسية، والمركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 
من دون احترام األصول القانونية التي تحظر "اعتبر ان التنفيذ تم ، لكنه "المدانين، وال إفالتهم من العقاب

قانون العقوبات الثوري لمنظمة "عليها، مضيفا ان " تنفيذ عقوبة اإلعدام من دون مصادقة رئيس الدولة
عقوبة اإلعدام "وبعدما اعتبر أن ". ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية) 1979لعام (التحرير 
، "وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات األخرى...  انتهاكاً لحق اإلنسان في الحياة تشكل

  .صادرة" بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى"طالب 
  

  فياض يؤكد دعمه الكامل للمقاومة الشعبية السلمية .3
لمية في مناهضة االحتالل سالم فياض دعمه الكامل للمقاومة الشعبية الس. أكد رئيس الوزراء د: رام اهللا

وشدد على حق شعبنا في حماية أرضه وعلى المقاومة . وكافة مظاهره المتمثلة باالستيطان والجدار
ان النضال الفلسطيني الهادف الى انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطين "السلمية لالستيطان والجدار، وقال 

، تتمثل في المقاومة السلمية لمناهضة االستيطان المستقلة يرتكز الى ثالث حلقات مترابطة ومتزامنة
والجدار، وبناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على البقاء 
في أرضهم وحمايتها، وذلك للتعجيل في انهاء االحتالل، باالضافة الى الدور السياسي الذي تقوده منظمة 
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جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء  .حقيق أهداف شعبنا والتوصل الى سالم عادلالتحرير الفلسطينية لت
  .في مكتبه بمقر مجلس الوزراء صباح امس" تحقيق الحلم"مارتن لوثر كينغ االبن، رئيس مؤسسة 

  16/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  بسبب دعوتهم لعقد جلسات التشريعي" حماس"توقف مستحقات مكاتب نواب " السلطة" .4
أكد عدد من نواب حركة حماس في الضفة الغربية أن موظفي المجلس التشريعي في رام اهللا يتالعبـون                  

، حيث تم إيقاف المبالغ المستحقة لكافة مكاتـب         2009) ديسمبر(بصرفيات مكاتبهم منذ شهر كانون أول       
  . النواب اإلسالميين فقط

إن إبراهيم خريشة بمساعدة موظف     ":  في تصريح صحفي   2010-4-15وقالت مصادر مطلعة، الخميس     
، فـي   "فـتح "قاما بعمل صرفيات لمكاتب نواب عن حركـة         ) المسئول المالي للمكاتب في المجلس    (آخر  

  ". التغيير واإلصالح"الوقت الذي منعت هذه الصرفيات عن مكاتب نواب كتلة 
جهون إلـى القـضاء     وأكدت المصادر ذاتها أن النواب أعلنوا في منتصف األسبوع الحالي أنهـم سـيتو             

لتحصيل مستحقات مكاتبهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والمقدرة            
  . شيكل لكل مكتب، والتي تصرف لموظفي المكاتب والعاملين فيها) 8000(بـ

صـصات  وأشارت أن النواب اإلسالميين طالبوا المسئول المالي في المجلس التشريعي بصرف هذه المخ            
من أجل إعطاء موظفي المكاتب مخصصاتهم المتراكمة منذ أربعه أشهر، إال أنه زعم عدم صرفها بسبب                

  . 2010عدم اعتماد الموازنة الخاصة لعام 
فياض على الموازنة بالقراءة األولى والثانيـة وتـم         " حكومة"بعد التصويت من قبل     : "وأضافت المصادر 

ة محمود عباس الذي أعطى وعوداً بعمل صرفيات للمكاتـب إال أن  المصادقة عليها من قبل رئيس السلط  
  ". هذه الوعد لم ينفذ حتى اآلن

  15/4/2010فلسطين أون الين، 
  

  "حبرا على ورق"األموال التي قررتها القمة العربية في سرت ما زالت : احمد الرويضي .5
طينية المحامي احمد الرويضي     رئيس وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلس       أكد: وليد عوض  -رام اهللا   

 التي قررتها القمة العربية الشهر الماضي في مدينة سرت الليبية           األموالالخميس بأن   ' القدس العربي 'لـ
لم يصل منهـا شـيئ      'ولم يصل منها اي دوالر لغاية اآلن وقال         ' حبرا على ورق  'لدعم القدس ما زالت     

  .'رلغاية اآلن ولالسف حتى هذه اللحظة هي مجرد قرا
 مليون دوالر   500وكانت القمة العربية التي انعقدت الشهر الماضي في مدينة سرت الليبية قررت تقديم              

  .دعما للقدس التي تتعرض لتهويد واستهداف اسرائيلي متواصل
واوضح الرويضي بان تلك االموال التي خصصتها القمة العربية االخيرة للقدس مـن المقـرر ان يـتم                  

لتنمية االسالمي ومن ثم تحويلها لصناديق التنمية العربية، مـشيرا الـى ان صـناديق               تحويلها الي بنك ا   
التنمية خالل اجتماع لها االسبوع الماضي في عمان اكدت للجانب الفلسطيني انها لم تتسلم اي دوالر من                 

  .تلك االموال لغاية اآلن
ما زالت حبـرا    '، مشيرا الى انها     'كل تلك االموال ما زالت في االطار الشفهي       'واضاف الرويضي قائال    

  .'حتى هذه اللحظة لم يصل منها اي شيء'، وقال 'على ورق
  16/4/2010القدس العربي، 
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   تسترجع حكمها العسكري للضفة"إسرائيل": الطيب عبد الرحيم .6
أن تطبيق إسرائيل األمر العسكري بإبعاد الفلسطينيين  أمس، اعتبرت السلطة الفلسطينية،: وكاالت

" اتفاق أوسلو"مقيمين في الضفة الغربية يعني عودة سلطة الحكم العسكري إلى ما كانت عليه قبل توقيع ال
يظهر أن "وقال األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إن القرار اإلسرائيلي  1993في العام 

قات الموقعة مع منظمة التحرير النوايا الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية هي التنصل الكامل من االتفا
الفلسطينية، حيث تجعل أي فلسطيني في وطنه معرضا للطرد، وهي السياسة ذاتها التي كانت إسرائيل 

 ".تنفذها قبل اتفاق أوسلو
يعادل في خطورته قرار استمرار االستيطان، بل هو مكمل له، "اعتبر عبد الرحيم أن القرار اإلسرائيلي و

 نتيجة واحدة، وهي طرد الفلسطيني من وطنه، وتوريد المستوطنين إلى بالدنا كونه يستهدف تحقيق
  ".واالستيالء على وطننا

  16/4/2010السفير، 
  

   تشكيل جبهات ضغط دولية لمناصرة األسرى إلىالعالقات الدولية في منظمة التحرير تدعو .7
ينية أنصار الحرية وداعمـي الحـق        قنا دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسط         :رام اهللا 

 تشكيل جبهات ضغط دولية لمناصرة األسرى الفلسطينيين والعرب في سـجون            إلىالفلسطيني في العالم    
  . من اجل تحسين ظروف اعتقالهم واإلفراج عنهماإلسرائيلياالحتالل 

فلـسطيني وخـوض     ليوم األسير ال   36وجاء في رسالة وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي بمناسبة الذكرى          
 من النساء،   37 طفال و  340 أسير فلسطيني وعربي، بينهم      7500إن نحو   " األسرى إضرابا عن الطعام     

 طفال بحاجة ماسة للعالج، ال زالوا يقبعون في باستيالت وسـجون            60 مريض، منهم    1500وأكثر من   
رامة والعـزل االنفـرادي   االحتالل، في ظروف غير إنسانية، في ظل سياسة القهر واإلذالل وامتهان الك           

  ".واإلهمال الطبي
 أسيرا من قطاع غزة من زيارتهم، منذ ثالث سـنوات،           735 الدائرة أن االحتالل يحرم ذوي       وأوضحت

 المعزولين عن باقي األسرى فـي       1948إضافة لمئات األسرى من أبناء القدس المحتلة وفلسطينيي العام          
 أسرى فلسطينيين، انتهت أحكام سجنهم، إلـى        7ل طرد   مشيرة الى عزم سلطة االحتال    ..سجون االحتالل 

خارج األرض الفلسطينية، تنفيذا للقرار العنصري القاضي بطرد الفلسطينيين، الذين يعتبرهم االحـتالل             
مقيمين بصورة غير قانونية حسب ادعائه مما يناقض كافة القوانين والتشريعات الدولية وعلـى رأسـها                

  .اتفاقية جنيف الرابعة
لبت حركات التضامن الدولية والصليب األحمر وهيئات األمم المتحدة بالعمل على كشف ممارسـات              وطا

االحتالل بحق األسرى وضرورة تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة عليهم، ووقف الـسياسة اإلسـرائيلية               
  .التعسفية تجاه األسرى وعائالتهم

  16/4/2010الوطن، قطر، 
 

  الضفة إعالن إسرائيلي للحرب الديمغرافيةطرد الفلسطينيين من : حماس .8
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق القرار اإلسرائيلي بطرد آالف : عمان

المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بذريعة عدم حملهم تصاريح من سلطات االحتالل، بمثابة 
 لعمليات التطهير العرقي وعمليات الترحيل إعالن صريح للحرب الديمغرافية الصهيونية، واستكماالً

  .1948التي خاضتها ومازالت دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطيني منذ العام ) الترانسفير(
القرار اإلسرائيلي األخير يحاول هذا المرة، إعادة إنتاج تفتيت "وقال الرشق في تصريح أصدره أمس أن 

، مؤكداً أن "داخل وخارج، وغزة، وضفة غربية، وقدساألرض والشعب الفلسطيني، وتقسيمه مابين 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1761:         العدد       16/4/2010الجمعة  :التاريخ

األرض الفلسطينية ستبقى واحدة موحدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني سيبقى أيضاً "
  ".واحداً موحداً في الداخل والشتات بالرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة بنضاله الوطني

وقفة عربية وإسالمية مسؤولة بعيدة عن "، مما يتطلب "صهيوني األخيرأبعاد وتبعات القرار ال"وحذر من 
لغة المناشدات والدبلوماسية الناعمة داخل الغرف وصالونات االجتماعات، وبعيدة عن منطق االتكال 
واالرتهان واالعتماد على دور ما لواشنطن من أجل كبح جماح السياسات العدوانية والفاشية والعنصرية 

  ".ضد شعبنا في فلسطينالصهيونية 
إجراءات "، داعياً إلى "قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين غير كافية"واعتبر الرشق 

  ".عربية سريعة وملموسة، ترتقي لمستوى الحدث
السلطة الفلسطينية بالكف عن المراهنة على المفاوضات والتسوية مع هذا العدو، ونبذ كل "وطالب 

ي بددتها تجربة أوسلو، والعودة لمربع الشعب الفلسطيني، بوقف التنسيق األمني مع العدو، األوهام الت
وإطالق سراح معتقلي المقاومة وترك قوى الشعب الفلسطيني الحية تخوض مقاومتها بكل األشكال 

  ".الممكنة في الداخل الفلسطيني
  16/4/2010الغد، األردن، 

  
  نفار من أجل مقاومة قرار التهجيرالفصائل الفلسطينية تتفق على االست .9

القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية بوجود ممثلين ، أن غزة من  16/4/2010 السبيل، األردن، ذكرت
على تشكيل لجنة فعاليات  عن المجتمع المدني، اتفقت في ختام اجتماع عقد في غزة أمس الخميس،

فشال القرار العسكري اإلسرائيلي القاضي بإبعاد من لمتابعة تنسيق النشاطات واستنفار الطاقات من أجل إ
  .وتقديمهم للمحاكمة" المتسللين إلى الضفة"أسماهم 

ودعت الفصائل في االجتماع الذي دعت إليه حركة حماس وتغيبت عنه حركة فتح، الفلسطينيين لمقاومة 
معنيين وللمسؤولين العرب القرار اإلسرائيلي بشتى ألوان المقاومة، ووجهت عدة رسائل محلية ودولية لل

  .والمسلمين للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية
إن االجتماع ناقش آليات الوقوف في : "وقال المتحدث باسم حركة حماس إسماعيل رضوان، لوكالة صفا

، "وجه قرار الترحيل والطرد اإلسرائيلي لآلالف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
  .الفتا إلى أنه تم التأكيد على رفض هذا القرار والدعوة لمقاومته بكافة أشكال المقاومة

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على جملة من الفعاليات الشعبية إلسقاط هذا القرار، تتضمن اعتصامات 
القطاع وتظاهرات ولقاءات ومحاضرات في شتى أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و

ونوه رضوان إلى  .والخارج، باإلضافة إلى فعاليات تتعلق بالجانب القانوني إلسقاط هذا القرار العنصري
 -عربية كانت أم إسالمية أم دولية-اتفاق الفصائل على صيغة مذكرة قانونية، توجه إلى الجهات المعنية 

  .إلسقاط هذا القرار
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن  الى 16/4/2010 الخليج، اإلمارات، وأشارت

جزء من جهد لتوحيد العمل الفلسطيني "رباح مهنا وصف اجتماع الفصائل والمنظمات األهلية بأنه 
ضرورة أن يكون الجهد الفلسطيني في مواجهة هذا "وأكد ". المشترك في مواجهة االحتالل ومخططاته

، داعياً " والشتات48 وشامالً لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة وفلسطيني القرار الصهيوني الجديد موحداً
المؤسسات الدولية والحقوقية إلى القيام بدورها في فضح الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا، وفي "

 ".إسقاط وإفشال هذا القرار قانونياً عبر المحافل الدولية المختلفة
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  ي غزةفتح تستنكر إعدام عميلين ف .10
 نفذت الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس حكم اإلعدام بحق : حامد جاد ويوسف الشايب، رام اهللا-غزة 

اثنين من المتهمين بالعمالة والتخابر مع االحتالل والتسبب في قتل العديد من المقاومين، وإصابة عدد 
  .آخر خالل سنوات تعاونهما مع االحتالل

ام، وقالت انه غير قانوني، اذ تنحصر مصادقة الحكم نهائيا برئيس الدولة، ودانت حركة فتح تنفيذ االعد
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، ان عملية االعدام ، ووهو ما لم يحصل في غزة أمس

ليست انتهاكاً للقانون األساسي وجريمة قتل خارجة عن القانون وحسب، بل حلقة في سلسلة جرائم "
  ".لطات الفلسطينية الشرعية، وتغطية على اإلختراقات األمنية الخطيرةاغتصابها للس

أن محاكم حماس باطلة أصالً، وال يمكن "نسخة منه، أمس على " الغد"وشدد القواسمي في بيان تلقت 
اسنادها للقانون الفلسطيني، خاصة وأنها محاكم غير شرعية كونها خارجة عن نطاق سلطة القضاء 

  ".لي فإن كل أحكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق القانونالفلسطيني وبالتا
  16/4/2010الغد، األردن، 

  
  المعتقلينوسنستخدم كل الوسائل لتحرير األسرى : حماس رأفت مرة خالل اعتصامٍ لـ .11

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، ودفاًعا عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سـجون             : بيروت
اعتصاًما أمام مقـر منظمـة الـصليب        ) 4-15(اليوم الخميس   ) حماس(ني، أقامت حركة    العدو الصهيو 

وحمل المعتصمون الفتات أكدت وقوف الـشعب الفلـسطيني إلـى جانـب              .األحمر الدولي في بيروت   
المعتقلين، ودعت إلى إطالق سراح جميع األسرى، ورفعوا لوحات تصور صورة حمامة بيضاء ترمـز               

مجموعة من األطفال نفسها بجنازير، وحملوا أسماء عدد من المعتقلين من مختلـف             إلى الحرية، وقيدت    
  .القوى

قضية المعتقلين الفلـسطينيين    "قيادي الحركة في بيروت رأفت مرة، الذي اعتبر أن          ) حماس(وألقى كلمة   
ـ         حركـة   وأكد مرة أن   ".وللقوى األخرى كافة  " حماس"قضية وطنية، ولها أولوية في البرنامج السياسي ل

ستستخدم كل الوسائل من أجل إطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سـجون              "حماس  
السكوت الدولي تواطًؤا في الجريمـة  "، مندًدا بالصمت الدولي تجاه قضية األسرى، ومعتبًرا أن   "االحتالل

  ".وشراكة في الممارسات التعسفية والقمعية الصهيونية
كلمة اسـتنكر فيهـا عـدم قيـام         " الحزب التقدمي االشتراكي  " أبو كروم عضو قيادة      وألقى الدكتور بهاء  

وأكد أبو كروم وقـوف حزبـه مـع          .المؤسسات الدولية بإدانة سلطات االحتالل على أعمالها اإلجرامية       
الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في فلسطين في نضالهم المشروع إلطـالق سـراح جميـع األسـرى              

نحن في لبنان ندعم نضال الشعب الفلسطيني وضرورة حـصول  : " سجون االحتالل، وقال والمعتقلين من 
  ".الالجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية كافة

  15/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إثارة شائعات مغرضة تستهدف المقاومة"حماس تتّهم فتح بـ .12
إثارة "ومواقعها اإلعالمية بـ " فتح"فة الغربية المحتلّة، حركة في الض" حماس"اتّهمت حركة : رام اهللا

السلطة الفلسطينية في رام اهللا  أمن ، في أعقاب قيام أجهزة"شائعات مغرضة تستهدف المقاومة وقادتها
" قدس برس"وقالت الحركة، في بيان وصل  ".حماس"باإلعالن عن مصادرة أسلحة وأموال تعود لحركة 

إن هذه الحملة الفتحاوية تهدف إلى تحويل أنظار شعبنا عن الدور "، )15/4(الخميس نسخة منه اليوم 
الخياني، الذي باتت أجهزة فتح األمنية غارقة فيه من خالل مالحقتها للمقاومة وقمعها للتحركات النضالية 

  .، حسب قولها"الشعبية والجماهيرية في الضفة الغربية وتنسيقها األمني مع االحتالل
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دليالً على أن "بمصادرة سالح ومال للمقاومة في الضفة، يعد " فتح"حركة " تفاخر"رت إلى أن وأشا
أجهزة فتح باتت تتسابق مع سلطات االحتالل لإلعالن عن نجاحاتهم في اإلضرار بالمقاومة والقسام في 

  .، حسب رأيه"الضفة، سعياً إلرضاء المحتل ونيل األوسمة الزائفة
 15/4/2010، قدس برس

  
  لم يتوصل للرد على مطالب أوباما" المنتدى الوزاري السباعي": "هآرتس" .13

في إسرائيل لم يتوصل في » المنتدى الوزاري السباعي«أن » هآرتس«أفادت :  أسعد تلحمي–الناصرة 
اجتماعيه هذا األسبوع إلى صيغة متفق عليها في شأن الرد اإلسرائيلي الرسمي على المطالب التي قدمها 

وتوقعت الصحيفة . اوباما لنتانياهو خالل لقائهما في البيت األبيض قبل أقل من شهر األمريكي الرئيس
وتابعت أنه إزاء التأخر اإلسرائيلي في بلورة رد رسمي، لم . أن يكون عقد اجتماع آخر للمنتدى أمس

ونقلت . ئيليتبين بعد متى سيصل الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إلى إسرا
ما ... إلى اآلن ال يوجد ما نبلغه لميتشل، لذلك لم يتقرر موعد مجيئه «: عن مصدر سياسي رفيع قوله

  . »زلنا نعمل على إعداد صيغ تكون مقبولة على األطراف كافة
  16/4/2010الحياة، 

  
  ثيقة سرية لتفعيل القمع العنصري ضد فلسطينيي يافاو :"اإلسرائيلية"الشرطة  .14

وثيقة سرية لتفعيل قوات الشرطة ضد فلسطينيي حي العجمي " اإلسرائيلية"أعدت الشرطة : )آي .بي.يو (
/ بادعاء مواجهة احتمال اندالع مواجهات شبيهة بأحداث أكتوبر" مرسوم عجمي"بمدينة يافا تحت عنوان 

" جميمرسوم ع"وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، أمس، عن أن  .2000تشرين األول عام 
وأن حي العجمي العربي، هو الحي " تل أبيب"تم تعميمه قبل أسبوعين على أفراد الشرطة في منطقة 

 .الوحيد المذكور في مجموعة األوامر التي تضمنتها الوثيقة لمواجهة أحداث أمنية عنيفة
الشرطة وأفادت الصحيفة بأنه يتضح اآلن األوامر التي تضمنها المرسوم بقيت سرية حتى اليوم لكن 

 .عملت بموجبها على مدار سنوات طويلة مضت في يافا
وال يزال مضمون المرسوم سرياً، لكن الصحيفة أشارت إلى أن بعض األوامر تتعلق بتعامل الشرطة مع 
مواجهات على خلفية قومية وبينها حشد قوات خاصة وتقسيم العجمي الى مناطق أمنية وتحديد القيادة 

 . شوارع وطرقات فرعية وكيفية التعامل مع المتظاهرين العرب الهرمية للقوات وإغالق 
  16/4/2010الخليج، اإلمارات، 

 
  عشرات المنازل في مدينتي اللد والرملة تواجهان مصير الهدم .15

 اللد مـن     مدينة تستمر السلطات اإلسرائيلية بتنفيذ مخططات الهدم والتشريد في       :  محمد محسن وتد   - اللد
 منزال ألهالي حي دهمش خالل ثالثين يوًما فقط، األمر الذي سيلقي            13امر هدم   خالل تسليم الشرطة أو   

كما تواجه العشرات من المنازل في مدينتي اللد والرملة المختلطتين مصير            .بعشرات السكان في العراء   
  .الهدم بذريعة البناء غير المرخص

ـ        ت محلية ودوليـة تعنـى بحقـوق         للتوجه إلى جها   48وتستعد لجنة الدفاع عن الحريات في أراضي ال
  .اإلنسان إلطالعها على ممارسات االحتالل بحق المواطنين بالمدن المختلطة

وطالب عضو بلدية تل أبيب يافا، عمر سكسك الجماهير العربية بتنظيم يوم غضب للتعبير عن الهجمـة                 
د تخاف الهري والمالحقة    العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون بالداخل، مؤكدا أن هذه الجماهير لم تع           

  . ألنها ال تقبل الظلم
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، "االحتالل يراهن على مشروع خاسـر     "وقال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الشيخ رائد صالح إن           
عليهم أال يخدعوا أنفسهم فقد يصادرون أرضا في يافا أو منزال ولكن ضمير يافا سـيبقى                "مشيرا إلى أن    

  ".ومستقبلها سيبقى كذلكيتكلم العربية وتاريخ المدينة 
إن العالقة مع يافا وعكا والقـدس واألرض ال يمكـن أن            "وقال رئيس حزب التجمع الوطني واصل طه        

  ".تحددها قوانين وال جيوش وال حتى الدبابات، فهي لنا ونحن منها وستكون لنا إلى أبد اآلبدين
15/4/2010الجزيرة نت،   

  
  فا تقر بناء فندق سياحي على أرض المقبرة المملوكية يا-  المحلية في بلدية تل أبيباللجنة .16

أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية       " مؤسسة األقصى للوقف والتراث     "  ذكرت - القدس-يافا  
إقامة فندق سياحي   " ناكش  " يافا صادقت وبشكل نهائي على طلب شركة االستثمار اإلسرائيلية           -تل أبيب   

بق إضافية تحت األرض في الفندق المزمع اقامته على أرض مقبرة القشلة ، بعد جلـسة                وبناء ثالثة طوا  
  .عقدتها اللجنة يوم األربعاء الماضي 

 يافا في أعقـاب قـرار اللجنـة         -هذا وجاء قرار اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية تل أبيب            
" ، وبعد رفض إستئنافات متكررة ومتنوعة تقدمت بهـا          المحلية التابعة لوزارة الداخلية في لواء تل أبيب         

ويعني هذا القرار أن مدينة يافا ستشهد أعمال نـبش لعظـام مـوتى        ". مؤسسة األقصى للوقف والتراث     
  .المسلمين وانتهاكاً لمقبرة إسالمية من جديد

 16/4/2010القدس ، فلسطين ، 
  

  القدساالحتالل غاضب من حظر بريطانيا إعالناً سياحياً عن  .17
ندد رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، بقرار بريطاني يحظر إعالنا سياحيا : )رويترز (
ووصف القرار " إسرائيل"كجزء من دليل سياحي ل " الشرقية"أدرج أماكن مقدسة في القدس " إسرائيليا"

وح الشعب اليهودي قلب ور"وفي بيانه وصف رئيس بلدية االحتالل حائط البراق بأنه " . مخز"بأنه 
  " .  اتهاما مخزيا يظهر جهال بالتاريخ"، وأضاف أن هيئة معايير اإلعالن البريطانية وجهت ""إسرائيل"و

  16/4/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   تبادل األسرىوالد شاليط يطالب مشعل بالمصادقة على صفقة .18
برسالة إلى رئيس المكتب السياسي     توجه والد الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط أمس الخميس،            

 خالد مشعل، مطالباً إياه بالمصادقة على صفقة تبادل األسرى بهيأتها التي صادقت عليها              -لحركة حماس 
العبرية، زعم شاليط في رسالته، مـصادقة  " هآرتس"وطبقاً للموقع اإللكتروني لصحيفة      .حكومة االحتالل 

علـى  " حمـاس " أسيراً أدرجـتهم     450أسير فلسطيني بينهم    الحكومة اإلسرائيلية على اإلفراج عن ألف       
  .قائمتها

وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة شاليط التي وجهها إلى مشعل بمناسبة ذكرى يوم األسـير الفلـسطيني،                 
  .وصلت نسخة منها إلى مكتبه في دمشق، وأخرى وصلت إلى مكتب الحركة في قطاع غزة

وجه باسمه وباسم أفراد عائلته إلى قادة حركة حماس مـن أجـل             إن نوعام شاليط يت   : "وجاء في الرسالة  
تحقيق أهداف ومصالح المئات من عائالت األسرى الفلسطينيين، إلـى جانـب اآلالف مـن العـائالت                 

  ".الفلسطينية المحاصرة في غزة
وشهدت المفاوضات حول صفقة الجندي اإلسرائيلي صعوداً وهبوطاً وفترات من الجمود، بفعل الـرفض              

  .إلسرائيلي المتواصل للمطالب الفلسطينية إلتمامهاا



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1761:         العدد       16/4/2010الجمعة  :التاريخ

ويقبع في سجون االحتالل نحو ثمانية آالف أسير فلسطيني، بينهم مئات األطفال والنساء والقدامى، الذين               
اإلفراج عن أعداد كبيرة منهم بذرائع مختلفة، وسط ظروف إنسانية ومعيـشية سـيئة              " إسرائيل"ترفض  

 .اصلوانتهاكات وإهمال طبي متو
  16/4/2010السبيل، األردن، 

  
  "اغتيال الشخصية "لم أتلقى اي رشوة وتعرضت الشد محاولة لـ:  مدافعاً عن نفسهاولمرت .19

 عقب رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت على الشبهات المنسوبة اليه فـي              :القدس المحتلة 
أكد أنه لم تعرض عليه الرشوة قط وانه لـم          المعماري في القدس المحتلة حيث      " هوليالند"قضية مشروع   

  .يتلق الرشوة قط بأي طريق، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
انـه  "وفي بيان مسجل بثته قنوات التلفيزون مساء اليوم حمل اولمرت على الشرطة والنيابة العامة قائال                

 حيث تم المساس به وبـافراد عائلتـه         تعرض لمحاولة الغتيال الشخصية لم يسبق لها مثيل حجًما وشدةً         
  .وترويج شائعات ال صحة لها على االطالق 

انه في السنوات االخيرة وخالل انشغاله بأهم القضايا التي تخص مصير دولة اسرائيل             "واضاف اولمرت   
وشـدد  ".فتحت الشرطة ضده ستة تحقيقات جنائية في قضايا فساد، إال انه تم طي جميع ملفات التحقيـق            

ان هذه التحقيقات سببت له ضائقة ال يستهان بها ولكن لم يخطر على باله ولو للحظة أال يتعـاون                   " ىعل
  ".مع محققي الشرطة

ان وكالءه أعلنوا فور بدء التحقيق في قضية هوليالند انه يضع نفـسه تحـت تـصرف                 " وقال اولمرت 
  ".المحققين في كل وقت، إال انه لم تتم مراجعتهم او مراجعته 

أن مخططات مشروع اهوليالند المعمراي تم تغييرها كلًيا بعد ان انهى مهام منصبه             " ر اولمرت إلى  واشا
ودعا اولمرت الجميع الـى   ".ريًسا لبلدية اورشليم القدس مؤكًدا انه ل يكن له اي ضلع في هذه التغييرات   

 الوزراء السابق أقوالـه     واختتم رئيس  .التحلي بالصبر واالمتناع عن اصدار االحكام المسبقة والمتسرعة       
  ".الن يتم التحقيق معه في أي وقت ترتئيه الشرطة" مؤكدا استعداده

  16/4/2010وكالة سما، 
  

  أولمرت رسمياً المشتبه به الرئيسي في فضيحة عقارات القدس:  اإلعالم اإلسرائيليةوسائل .20
سـرائيلي الـسابق ايهـود       افادت وسائل االعالم االسرائيلية ان رئيس الوزراء اال        : ا ف ب   -تل ابيب   

اولمرت اعتبر رسميا الخميس المشتبه به الرئيسي في فضيحة عقارات كبرى في القـدس بعـدما رفـع                  
  .القضاء الرقابة التي كانت مفروضة على اسمه

15/4/2010القدس، فلسطين،   
  

    وثيقة اللجنة التحضيرية لمؤتمر حيفا الثاني من اجل العودة والدولة الديمقراطيةاقرار .21
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حيفا الثاني، المؤتمر مـن اجـل العـودة             : ـ زهير اندراوس   الناصرة

والدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، اجتماعها في يافا، حيث تم اقرار الورقة التأسيـسية               
  .للجنة

حقوقهم القومية والوطنية واالنـسانية،     يعاني ابناء الشعب العربي الفلسطيني من سلب        : وجاء في الوثيقة  
ومـن الطبيعـي ان تولّـد       . ومن التشريد واالحتالل والعنصرية والحصار، وال نرى نهاية لهذه المعاناة         

المعاناة المقاومة، والمقاومة تواجه بالقمع مما يؤدي الى اطالة الصراع والحرمان مـن الحقـوق والـى                 
  . حروب دموية
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فضل للجميع هو ان يعيش كل سكان فلسطين والجئيها العائـدين فـي دولـة               نؤمن ان الحل اال   : وتابعت
  .واحدة ديمقراطية، بال تمييز

اننا نطرح علمانية الدولة كجزء من مبـادئ الديمقراطيـة          : اما بالنسبة لطابع الدولة، فقد جاء في الوثيقة       
ة او الفكرية وتـضمن حريـة       العامة التي تضمن كامل الحقوق لكل المواطنين بمختلف انتماءاتهم الديني         

  . العبادة والحفاظ على مقدسات كل االديان
اننا لن نطرح دمقرطة االحتالل، ونواجه نظاما فرض نفـسه بـالقوة والغطرسـة              : وخلصت الى القول  

 ولكـن   -ويعتمد على نفي الحقوق االساسية للمواطنين االصليين لهذه البالد ويبني على انقاض حيـاتهم               
 جديد منبثق من الناس والجلهم، نظام ينفي المشروع الصهيوني ويؤسس لقيام فلـسطين              ندعو لبناء نظام  

  .الديمقراطية العلمانية، من خالل التمسك بالحق وبالحرية والنضال لتحقيقها
16/4/2010القدس العربي،   

  
  حفيده" حفل بلوغ"حرمان غولدستون من المشاركة في  .22

مس، أنه تم ابعاد القاضي اليهودي جنوب األفريقـي ريتـشارد           ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أ    : الناصرة
الديني اليهودي لحفيده، بموجب شرط وضعه حاخامات الكنـيس اليهـودي        " البلوغ"غولدستون، من حفل    

وحسب الديانة اليهودية، فإن كل فتى يبلغ سن الثالثة عشرة، والفتاة سن الثانيـة        .الذي سيجرى فيه الحفل   
قس ديني، ويعتبر من أهم محطات حياة اليهودي، وهذه تعتبر مناسبة احتفالية جـدا      عشرة، يحتفى بهم بط   

، "يديعوت أحرنوت "االخباري التابع لصحيفة    " واينت"وقال أحد الخامات لموقع     . توازي حتى حفل العرس   
 هنا، غالبية اليهود في جنوب افريقيا ال يحبون غولدستون ويعرفون انفـسهم            إن غولدستون ليس مرغوبا   

  .كصهاينة
  16/4/2010الغد، األردن، 

  
  لبلدة القديمة في القدسا تنفّذ أكبر عمليات تهويد وتزوير لوجه "إسرائيل" ":مؤسسة األقصى" .23

أكبر "أن المؤسسة اإلسرائيلية تنفّذ هذه األيام " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت : فاطمة الزبن
، "اإلسالمي والعربي للبلدة القديمة في القدس والدينيعمليات تغيير وتهويد وتزوير للوجه التاريخي 

تشمل أسوار البلدة القديمة وأبوابها، والمحيط المالصق لها، والمسجد األقصى المبارك، واألحياء 
ونبهت إلى أن أعمال التغيير والتزوير  ".تطوير القدس"و" ترميم"المقدسية داخل األسوار، تحت مسميات 

الشوارع من األسماء العربية اإلسالمية التاريخية إلى أسماء عبرية، وتوثيق ذلك في تترافق بتغيير أسماء 
إعالنات، كما حصل في منطقة مدخل سلوان، على بعد أمتار من السور الجنوبي للمسجد األقصى، حيث 

وادي "على شارع " جاي هينوم"على شارع وادي حلوة بسلوان، و" معاليه دافيد"أطلقت اسم شارع 
  .، كما أن المؤسسة اإلسرائيلية أعلنت أنها ستقوم بتغيير جميع الفتات الشوارع في البلدة القديمة" بةالربا

 يافطات إرشادية في شوارع وأسواق البلدة القديمة، تشير إلى المسجد األقصى، مكتوب وعلقت مؤخراً
  ).الحرم القدسي الشريف(وبالعربية ) جبل الهيكل(عليها باللغة العبرية 

ضي قرار التهويد بشطب األسماء العربية واإلنجليزية، واإلبقاء على أسمائها العبرية فقط، مع كتابتها ويق
". يروشاليم" وبعد تطبيق القرار سيشطب اسم القدس، ويستبدل به اسم ،باألحرف العربية واإلنجليزية

اب العمود ، وب"داششاغر هح"  إلىباب الحديد، و)"يافا(شاغر يانو"  إلىباب الخليلوسيتحول اسم 
  إلىباب ستنا مريم، و"شاغر هورودوس"  إلى)الساهرة(باب الزاهرة ، و"شاغر شكيم"  إلى)دمشق(
شاغر " إلىباب الرحمة و" )النفايات(شاغر هأشفا "  إلىباب المغاربة، و")األسود(شاغر هاريون "

  .")صهيون(شاغر تنسيون "  إلىباب النبي داوود، و"هرحميم
  16/4/2010ردن، السبيل، األ
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   في حي وادي الجوز كبيراً تجارياً سياحياًتقر مشروعاًاالحتالل  بلدية :القدس .24

  وسياحياً سكنياًالقدس مشروعاًاالحتالل في أقرت لجنة التنظيم والبناء في بلدية :  نظير مجلي- تل أبيب
ع بمضاعفة مساحة ويقضي المشرو .القدس المحتل، شرق حي وادي الجوزشرقي  في  ضخماًوتجارياً

فالمنطقة التجارية السياحية، التي تمتد على .  مرات5 إلى 4المناطق التجارية والسياحية والسكنية من 
والمنطقة السكنية القائمة .  ألف متر مربع800 ألف متر مربع اليوم، ستصبح على مساحة 180مساحة 

  . وحدة سكنية جديدة1000، بزيادة  ألفا280ً ألف متر مربع، ستصبح على 60على مساحة 
 في إن أحداً": وقال نائب رئيس البلدية رئيس لجنة التنظيم والبناء في البلدية، كوبي كحلون، متباهياً

  ." لهذه المنطقة من أحياء المدينة، وهذه أول مرة يفكر أحد في تطويرهاالماضي لم يخطط شيئاً
  16/4/2010الشرق األوسط، 

  
  لقدسلتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال مخططات االحتالل المجتطالب النائب أبو زنيد  .25

طالبت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس النائب جهاد أبو زنيد : القدس المحتلة، باقة الغربية
الدول األوروبية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال المخططات االحتاللية 

ارها بأنشطاتها االستيطانية في القدس المحتلة، داعية المؤسسات الدولية المعنية اإلسرائيلية، واستمر
هذا في وقت حذرت فيه من . بحقوق اإلنسان لرصد وتوثيق جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا في القدس

  .مغبة مواصلة وتنفيذ االحتالل اإلسرائيلي هجمة جديدة ضد المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس
وضحت أبو زنيد أن جميع المؤشرات تؤكد نية االحتالل شن هجمة شرسة ضد أبناء القدس، تستهدف وأ

وجودهم وبقاءهم، مشيرة إلى أن تنفيذ االحتالل مخطط تهجير سكان سلوان يشكل ضربة قوية لجهود 
  .اإلدارة األميركية باستئناف العملية السياسية

  16/4/2010الدستور، األردن، 
  

   شجرة زيتون قرب القدس300يقتلعون المستوطنون  .26
 شجرة زيتون تعود إلى أهالي قرية 300اقتلع عدد من قطعان المستوطنين : عالء المشهراوي، وكاالت

إن المستوطنين يمارسون " وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح .جبع قرب القدس
  ."فة الغربية وخاصة في القدس المحتلةل في مختلف أنحاء الضإرهاباً منظماً تحت حماية قوات االحتال

  16/4/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   في الضفةهجمات المستوطنين تتصاعد: "أوتشا" .27
ن أ" :القدس يف) أوشا( أعلنت مكتب الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة: محمد جمال - القدس المحتلة

ال تتوقف وهي في تصاعد مستمر في شمال وجنوب الضفة وفي االنتهاكات التي يرتكبها المستوطنون 
وأوضح أن المستوطنين يشنون هجمات منظمة ضد المزارعين والقرى الفلسطينية التي تفتقر . "القدس

 ال يقوم بدوره في حماية )االحتالل (إن الجيش) أوشا( مكتب قالو. إلى كافة مقومات الدفاع عن النفس
 يقف في كثير من الحاالت لحماية المستوطنين وعند الحاجة يساند المستوطنين المدنيين الفلسطينيين بل

 شجرة 300وقالت إن المستوطنين اقتلعوا في ليلة واحدة من األسبوع الجاري، حوالي . في عدوانهم
  .بالضفة" مجرون" شرق مستوطنة تقعالتي " مخماس"زيتون يمتلكها فلسطينيون بالقرب من قرية 

  16/4/2010الشرق، قطر، 
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  منذ النكبة ألفاً اعتقلوا 800و... أكثر من سبعة آالف أسير في سجون االحتالل :تقرير .28
ن ربع  أظهرأ أمسنشر الفلسطيني  لنادي األسير اًتقريرأن  16/4/2010السبيل، األردن، نشرت 

ت االعتقال الشعب الفلسطيني دخل المعتقالت اإلسرائيلية، وقال رئيس النادي قدورة فارس إن عدد حاال
 ألف حالة، مشيراً إلى أن معدل االعتقال اليومي في صفوف المواطنين بلغ 800، بلغت 1948منذ سنة 

ن سلطات االحتالل اعتقلت أوأوضح فارس  . حالة اعتقال يومية20خالل االنتفاضتين األولى والثانية 
  . طفل8000رة، وما يزيد عن  أسي800 ألف مواطن، بينهم 70منذ بداية االنتفاضة الثانية أكثر من 

 عدد األسرى في سجون أنعد لمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف غداً أوذكر التقرير الذي 
 مضى على 25 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، منهم 780 آالف أسير، بينهم 7االحتالل يبلغ اليوم 

إن من بين األسرى فارس وقال  .لبرغوثيا وفخري اعتقالهم أكثر من ربع قرن، أقدمهم األسيران نائل
ن أوأضاف .  طفال340ً أسيرة بينهن أربع أمهات، وما يزيد عن 36 نائباً، ووزيرين سابقين، و16أيضاً 
 من القدس ومناطق 450 من قطاع غزة، ونحو 780 من األسرى الحاليين من الضفة الغربية و5700
 معتقالً منذ ما قبل 316 من بين األسرى أنوأوضح  .م العربي أسيراً من العال47، إلى جانب 48الـ 

سيراً محكوماً بالسجن المؤبد، أ 788وقال ان ثمة .  منهم امضوا أكثر من ربع قرن%8، أوسلواتفاق 
.  سنة20-10 صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 1100 سنة، وأكثر من 20 بالسجن ألكثر من 577و

  .مراضاً مختلفةأ أسير يعانون 1200 تشير إلى وجود وتابع أن تقديرات نادي األسير
من جهته، أشار مدير الوحدة القانونية في نادي األسير جواد بولوس، إلى أن من بين المعتقلين حالياً نحو 

بولوس ذكر و . أسيراً فلسطينيا19ً أسيراً إدارياً، فيما وصل عدد األسرى في العزل االنفرادي إلى 240
 .قلين تعرضوا لعمليات تعذيب ومضايقات من المعت%70أن 

 جهاز اإلحصاء ، أنرام اهللامن  15/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وأضافت 
 ال يزال  أسيرا264ًمنهم  ،2002 عام آالف فلسطيني اعتقل إدارياً منذ 19الفلسطيني، بين أن نحو 

واستند جهاز اإلحصاء في تقريره  .وقوفاً بدون محاكمة معتقالً م1,092إضافة إلى . معتقال حتى اآلن
 1967إلى بيانات وزارة شؤون األسرى والمحررين التي تشير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ عام 

  . ألف مواطن760 أكثر من 2010 مارس/ وحتى شهر آذار
 أسيراً استشهدوا 76نهم  م،1967 أسير منذ عام 201بلغ عدد الشهداء من األسرى فقد ووفق التقرير، 

 . أعلى نسبة الستشهاد األسرى حيث استشهد سبعة أسرى2007، وقد شهد العام 2000 العام أواخرمنذ 
 ." حالة مرضية بين األسرى1,500هناك "وقال التقرير، إن 

  
   أسرى فلسطينيين إلى األردنثمانيةمحكمة االحتالل العسكرية ترجئ النظر في إبعاد  .29

رب أن محكمة االحتالل العسكرية اإلسرائيلية في 48علم موقع عـ:  عبد الفتاحرب وتوفيق48عـ
 أسرى فلسطينيين ممن انهوا محكومياتهم في السجون 8قررت تأجيل النظر في قضية " عوفر"

  .ويأتي ذلك بذريعة عدم وجود بطاقات هوية بحوزتهم . األردنإلىبهدف ترحيلهم  اإلسرائيلية،
  16/4/2010، 48عرب 

  
  لإلفراج عن األسرى من سجون االحتالل سيرات جماهيرية تدعو إلى تحرك فاعلم .30

شارك المئات من المواطنين، أمس، في مسيرات وتجمعات جماهيرية في أنحاء  ":األيام"كتب مندوبو 
  .األراضي الفلسطينية وفي بيروت؛ تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

سرائيلي، أمس، مسيرةً سلميةً انطلقت من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب وقمعت شرطة االحتالل اإل
وشارك مئات المواطنين بينهم ذوو أسرى، أمس، في مسيرة . األحمر في حي الشيخ جراح في القدس
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وتجمع تضامني مع األسرى في نابلس بدعوة من نادي األسير الفلسطيني والهيئة العليا ووزارة األسرى 
كما شارك المئات من المواطنين في مهرجان جماهيري في الخليل، واختتم المهرجان  .ابلسومحافظة ن

  . بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة وصوالً إلى ميدان المنارة
وتجمع المئات من الالجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين والعرب أمام مكاتب الصليب األحمر 

  . لوقف ممارساتها بحق األسرى واإلفراج عنهم"إسرائيل"لضغط على الدولي في بيروت مطالبين با
  16/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  األلمنيوم واألخشاب في غزة ألول مرة بعد الحصار .31

 قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي :غزة
ملة باأللمنيوم والخشب إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم سمحت أمس بإدخال أول ست شاحنات مح

  .جنوب شرق رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ألول مرة منذ ثالث سنوات
  16/4/2010العرب، قطر، 

  
  الالجئون الفلسطينيون من العراق يحصلون على مخصصات من الحكومة القبرصية .32

 األرض ذكرى يوم األخيرة األيامقبرص في  الجالية الفلسطينية في أحيت:  زهير اندراوس-الناصرة 
بمهرجان مهيب في مدينة الرنكا، بمشاركة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم 
والمساواة، وتيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والسفير الفلسطيني في قبرص خالد 

  .بامبيس كيريتسيس) اكيل(يوعي القبرصي النجار، وعضو المكتب السياسي للحزب الش
هم في دوالتقى النائب بركة بوفد موسع من الالجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم من العراق، ويقدر عد

 آالف نسمة، واستعرض الوفد معاناته في العراق وخالل فترة الطرد في سنوات 3قبرص بحوالي 
لضيافة القبرصية، وبشكل خاص حزب اكيل الشيوعي،  وفد الالجئين على حسن اوأكد. الحرب الجارية

فرغم شح موارد الدولة تدفع لهم الحكومة القبرصية مخصصات شهرية، على ضوء تنكر العالم العربي 
  .لمعاناتهم، كما شرح الوفد معاناتهم في مجاالت العمل واالندماج في جهاز التعليم

  16/4/2010القدس العربي، 
  

   دوالر القيمة اإلجمالية إلنتاج معاصر الزيتونثالثة ماليين: اإلحصاء .33
، أن القيمة اإلجمالية  الخميس بينت القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض، يوم:رام اهللا

 عوض، في وضحتوأ .إلنتاج معاصر الزيتون في األرض الفلسطينية تبلغ ثالثة ماليين دوالر أمريكي
، تبين أن عدد المعاصر في هذا الموسم بلغ 2009يتون للعام تقرير إحصائي حول مسح معاصر الز

كمية الزيتون "وأضافت أن  . معصرة مغلقة بشكل مؤقت45 معصرة عاملة، و235 معصرة، منها 280
 طنا 4,771 طنا، وأن كمية الزيت المستخرجة بلغت 19,860، بلغت 2009المدروس لموسم عام 

  ."2008 طنا من الزيتون في موسم عام 76,388خراجه من  طنا من الزيت تم است17,584مقارنة مع 
  15/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  2010البورصة الفلسطينية تتوقع تسجيل ثماني شركات في  .34

 البورصة إن المالية لألوراققال أحمد عويضة رئيس سوق فلسطين :  محمد السعدي-رام اهللا 
 جولة ترويجية لها التي أثمرت عن أوليل ثماني شركات جديدة هذا العام بعد بدء الفلسطينية تتوقع تسج
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 إدراج إلىن هذا قد يؤدي إ األربعاءوقال عويضة لرويترز في مقابلة يوم  .األجنبيةزيادة االستثمارات 
  ."ة شركة مدرج47 يكون لدينا نحو أننأمل قبل نهاية هذا العام "وقال  .إسرائيليةأول شركة عربية 
 المالية في عام لألوراق في سوق فلسطين إدراجها هذا سيكون أكبر عدد شركات يتم إنوتقول البورصة 

  .1997 الشركات في عام إدراج بدأت عملية أنواحد منذ 
   .2009 مليار دوالر في نهاية عام 2.375 المالية بلغت لألوراقوالقيمة السوقية لسوق فلسطين 

  .%11.6 ةالفلسطينيالقدس وهو المؤشر الرئيسي للبورصة  ارتفع مؤشر 2009وفي عام 
  15/4/2010وكالة رويترز، 

  
  عدم تحقيق تقدم في المفاوضات سيؤدي إلى أزماتوبديل السالم هو الحرب : العاهل األردني .35

األمريكي  [ان الرئيس "العاهل األردني الملك عبد اهللا الثانيقال :   فايق حجازين- بترا -شيكاغو 
 ولفت ، اوباما ملتزم بشكل كامل بتحقيق السالم في المنطقة وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي]باراك

 وآمل ان يعودوا الى التركيز ،الى انه كان هناك أولويات داخلية مهمة في الواليات المتحدة االمريكية
  ".بزخم على المفاوضات بين الطرفين

المنطقة وانه عندما يكون هناك تعثر في المفاوضات  الى ان هناك توترا في العاهل االردنيولفت 
  .وتوتر، فانه قد يؤدي الى انفجار األوضاع وحدوث دوامات عنف وحروب جديدة سيتضرر الجميع منها

 ان هناك توترا في غزة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وهناك بعض اللبنانيين الذين العاهل األردنيوقال 
ن مقبلة وهناك أيضا توتر على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية حيث ان بعض يقولون أن الحرب قد تكو

إضافة إلى التوتر الدولي مع .اللبنانيين يخشون من ان احتمال تفجر دوامة جديدة من العنف ال زال قائما
  .إيران وهذه األجواء ال بد من العمل على تخفيفها

 إلى مصالحة بين حماس وفتح الن ذلك في مصلحة  عن أمله في أن يتم التوصلالعاهل األردنيوأعرب 
  . الشعب الفلسطيني وقدرتهم على خدمة قضاياهم

وفي رد على سؤال حول وجود شريك فلسطيني في حال االنقسام الفلسطيني بين فـتح وحمـاس، أكـد                   
ـ              العاهل األردني  ة  أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمثل السلطة الوطنية الفلـسطينية وهـي الحكوم

  .الشرعية للفلسطينيين وان الرئيس أبو مازن مفوض للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني
 ان عدم تحقيق تقدم في المفاوضات وإطالق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي الى حل              العاهل األردني وأكد  

الـسالم  الدولتين يضع علينا مسؤولية إبقاء األمل حيا، النه اذا لم تبدأ المفاوضات بشكل جدي فإن بديل                 
  .أي وقت خصوصا اذا ما بقي الجمود والتوترعلى حاله قد تنطلق في وهو الحرب
هناك ايضا حكومة فلسطينية قادرة يقودها رئيس الوزراء سالم فياض بكفاءة : العاهل األردنيواضاف 

حة عالية، والعالم يتعامل عادة مع الحزب الحاكم، وبالتالي ال يجوز استخدام حجة عدم تحقيق المصال
  .لعدم إطالق المفاوضات السلمية الن ذلك أمر ال تستطيع المنطقة تحمل تبعاته

  16/4/2010العرب اليوم،األردن،
  

  لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن :  األردنيوزير الداخلية .36
 قرار تقوم به على ان أي،  نايف القاضي ان االردن األردنيشدد وزير الداخلية:  حسني العتوم- جرش 

سلطات االحتالل االسرائيلي في االراضي الفلسطينية يكون الهدف منه تهجير الفلسطينيين خارج ديارهم 
هو قرار مرفوض ومدان وهو اعتداء على المصالح والحقوق الفلسطينية ويتناقض تماما مع االتفاقات 

صالح االردنية وتشكل تهديدا صارخا والمعاهدات التي وقعتها اسرائيل مع الفلسطينيين وتنعكس على الم
هذا االمر تصدينا له "وقال  .وتمهد الطريق لتصفية القضية الفلسطينية على حساب االردن ارضا وشعبا

في الماضي ونقف اليوم صفا واحدا لمنع اثاره ونتائجه على وطننا ووجودنا ولن نقبل ولن يقبل اهلنا في 
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واننا سندافع عن ارضنا وحقوقنا ومستقبل اجيالنا مهما ": افوأض، "فلسطين ان يتحمل االردن وزر ذلك
  ". كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات خلف قيادتنا الهاشمية

  16/4/2010الدستور، األردن، 
  

  جلسة الحوار تفّوض الحكومة القيام بنزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات: جعجع .37
للصحافيين أن هيئة الحوار الوطني اللبنـاني        رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع          صرح: بيروت
 تتولى الحكومة تنفيذ القرار المتعلق بنزع السالح الفلسطيني         أن"  على قد أمس،  ع  الذي جتماعفي اال اتفقت  

  .2006والذي كانت اتفقت عليه القيادات في جلسات حوارية عقدت العام " خارج المخيمات الفلسطينية
  16/4/2010األيام، فلسطين، 

  
   األسرى الفلسطينيين تدعو إلى تحرك دولي إلنهاء ملف العربيةلجامعةا .38

 طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة إعطاء ملف األسرى الفلسطينيين والعرب :القاهرة
بأنها الوحيدة في العالم ” إسرائيل“المسجونين في سجون االحتالل حقه، والعمل الجاد إلنهائه، واتهمت 

وقال قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، في بيان أصدره أمس، . ي تشرع التعذيب في السجونالت
نيسان من كل عام، أن جيش /بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل

ل في االحتالل يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني حتى سجلت سجونه أعلى نسبة اعتقا
  . األسرى يتعرضون لمعاملة ال إنسانية “العالم، مشددة على أن 

  16/4/2010الخليج، اإلمارات، 
 

  االتهامات االسرائيلية ذريعة للعدوان :سوريا .39
صرحت الخارجية السورية في بيان إن اسرائيل تطلق منذ فترة حملة تصريحات : هدى سالمة-دمشق

تنفي . ان الجمهورية العربية السورية.في لبنان بصواريخ سكودتزعم بأن سوريا تقوم بتزويد حزب اهللا 
وقالت إن اسرائيل ربما تستخدم هذا االتهام كذريعة لتوجيه ضربةعسكرية ضد أهداف . بقوة هذه المزاعم

ترى أن إسرائيل تهدف من خالل هذه المزاعم إلى المزيد من توتير "واضاف البيان ان سوريا . سورية
قة وإلى خلق مناخ يهيء لعدوان إسرائيلي محتمل وذلك للتهرب من تلبية متطلبات األجواء في المنط

  ." السالم العادل والشامل
16/4/2010الشرق، قطر،   

 
  األمن المصري يفجر نفقاً على حدود غزة .40

قالت مصادر فلسطينية إن قوات األمن المصرية فجرت، أمس، نفقاً على الشريط الحدودي بين قطاع 
وذكرت المصادر أن النفق الذي جرى تفجيره في منطقة حي البرازيل برفح أحدث دوياً . غزة ومصر 

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة األمن المصرية  .هائالً وخلف دماراً كبيراً، من دون وقوع إصابات 
وأوضح مسؤول  .اكتشفت عشرة أنفاق للتهريب في مناطق قريبة من الحدود المصرية مع قطاع غزة 

ن األجهزة األمنية عثرت على أنفاق في مواقع متفرقة بمنطقة صالح الدين الحدودية بين مصر أمني أ
  .وقطاع غزة في حملة أمنية لضبط األنفاق على الحدود

  16/4/2010الخليج، اإلمارات، 
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  أوباما يبلغ ساركوزي أنه سيواصل ضغوطه الستئناف المفاوضات رغم األثمان السياسية .41

العبرية أمس أن الرئيس باراك اوباما أكد أمام نظيره » هآرتس«أفادت صحيفة : د تلحمي أسع-الناصرة 
الفرنسي نيكوال ساركوزي في لقائهما قبل أسبوعين، أنه عازم على مواصلة ضغطه على إسرائيل 

خطوات لبناء «والسلطة الفلسطينية الستئناف المفاوضات السياسية بينهما ووجوب قيام كل منهما بـ 
على رغم إدراكه أنه قد يدفع ثمناً سياسياً داخل الواليات المتحدة في االنتخابات النصفية  ،»قةالث

المقبل، في إشارة إلى االنتقادات الحادة التي يوجهها له ) نوفمبر(للكونغرس في تشرين الثاني 
 وفاء في الشرق تخليه عن حليف الواليات المتحدة األكثر«الجمهوريون ويهود الواليات المتحدة بداعي 

   .»األوسط
عن ديبلوماسي غربي اطلع على مضمون اللقاء بين اوباما وساركوزي أن اإلدارة » هآرتس«ونقلت 

تسعى الى توفير مناخ يتيح التقدم في العملية «األميركية ال تريد خوض مواجهة مع إسرائيل إنما 
وتابع أن الرئيس . السلطة الفلسطينية، وأنها ال تضغط على إسرائيل فحسب إنما أيضاً على »السياسية

األميركي أبدى تشككه في قدرة نتانياهو على التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، كما أعرب عن 
وثمة اعتقاد لدى أوساط  .خيبة أمله من عدم استعداد نتانياهو لالنفصال عن شركائه من اليمين المتشدد

مدها الحكومة اإلسرائيلية في تسليم ردها تهدف الى تبريد األزمة بين تل إسرائيلية بأن المماطلة التي تتع
كما تعول الحكومة على الضغوط التي يمارسها اللوبي اليهودي األميركي الذي يقف . أبيب وواشنطن

 سناتوراً في مجلس الشيوخ، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، 76وراء الرسالة التي وقع عليها 
إلى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون دعوا فيها اإلدارة األميركية إلى الحذر من أن تؤثر قبل يومين 

وسبق هذه . خالفات في الرأي بين اإلدارة األميركية وحكومة نتانياهو على المصالح المشتركة للبلدين
  .الرسالة توجه مماثل من ثلثي أعضاء الكونغرس

نيويورك «على موقعها على شبكة االنترنت عن صحيفة » يديعوت أحرونوت«على صلة، نقلت صحيفة 
 وحدة 1600األميركية أمس أن الرئيس األميركي قرر منذ الكشف عن المخطط اإلسرائيلي لبناء » تايمز

شمال القدس المحتلة، أن يأخذ شخصياً زمام األمور في كل » رمات شلومو«سكنية جديدة في مستوطنة 
المركز للسالم في «ونقلت عن رئيس .  اإلسرائيلي-ي الصراع الفلسطيني ما يتعلق بالسياسة األميركية ف

يعيد تقويم التكتيك «النائب السابق في الكونغرس روبرت فاكسلر قوله إن اوباما » الشرق األوسط
، مضيفة أن اإلدارة األميركية تشهد داخلياً جدالً حاداً في شأن »األميركي تجاه إسرائيل والشرق األوسط

وضع العراقيل في طريق استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة «ألميركي المستوجب على الرد ا
وأفادت أنه بينما يؤيد مستشار األمن القومي في البيت األبيض جيمس جونز أن يقوم . »الفلسطينية

  .الرئيس األميركي بطرح مبادرة سالم أميركية، فإن المستشار الخاص دينيس روس يعارضها
16/4/2010، الحياة  

  
  مطالبة بدفع السالم وإال فإنها ستخاطر بتقوية شوكة حماس" إسرائيل: "كلينتون .42

حثت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون اسرائيل على اتخاذ المزيـد مـن             ): رويترز(واشنطن  
شوكة جماعات  الخطوات للسعي الي السالم مع الفلسطينيين وتعزيز مؤسساتهم واال فانها ستخاطر بتقوية             

  .متشددة مثل حركة حماس االسالمية
واضافت كلينتون قائلة في كلمة القتها يوم الخميس في مركز دانيال ابراهام للسالم في الشرق االوسـط                 

سواء على صعيد عمليـة الـسالم او بنـاء          -بالنسبة السرائيل فان قبول خطوات ملموسة نحو السالم         "
  ." سالح ضد حماس والمتطرفين االخرينهو أفضل)... الفلسطينية(المؤسسات 
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اولئك الذين يستفيدون من فشل قيادتنا يتاجرون في الكراهية والعنف ويعطون قوة لرئيس ايران المعادي               "
  ."ومتطرفين مثل حماس وحزب اهللا) محمود احمدي نجاد(للسامية 

الفلسطينية التي وصفتها بأنها    وجادلت كلينتون بأنه اذا لم تعمل اسرائيل على تقوية فتح ومنظمة التحرير             
  .فانها ستقوي شوكة حماس" شريك جدير بالثقة من اجل السالم"

يمكن السرائيل بل وينبغي لها ان تتخذ المزيد من الخطوات لدعم جهود السلطة الفلسطينية وبناء               "وقالت  
  ."مؤسسات ذات مصداقية وتحقيق نتائج

طلعات فال شـك ان التأييـد لـه سيتالشـي وسـيتحول             اذا لم يتمكن الرئيس عباس من تحقيق هذه الت        "
  ."وذلك الطريق يؤدي فقط الي المزيد من الصراع. بما في ذلك حماس.. الفلسطينيون الى بدائل

نحن نشجع اسرائيل على مواصلة بناء قوة دفع باتجاه حـل شـامل باظهـار االحتـرام                 "وقالت كلينتون   
...  االستيطاني ومراعاة الحاجات االنـسانية فـي غـزة         للتطلعات المشروعة للفلسطينيين ووقف النشاط    

  ."واالمتناع عن البيانات واالفعال المنفردة التي قد تقوض الثقة او تخاطر باستباق نتيجة المحادثات
16/4/2010وكالة رويترز،   

  
  "1967دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود "أميركا تدعم أمام مجلس األمن قيام  .43

قال نائب الـمندوب األميركي الدائم لدى األمم الـمتحدة السفير أليخاندرو  :اؤوط عبد الرؤوف ارن
" األيام"وولف، في إحاطة أمام مجلس األمن الدولي حول الوضع في منطقة الشرق األوسط، حصلت 

فقط من خالل مفاوضات بحسن نية يمكن لألطراف أن تتفق فيما بينها على النتيجة التي : "على نصها
، مع 1967الصراع وتحقق الهدف الفلسطيني بدولة مستقلة وقابلة للحياة على أساس حدود العام تنهي 

تبادل أراض متفق عليه، والهدف اإلسرائيلي بدولة يهودية آمنة مع حدود معترف بها تعكس التطورات 
  ".الالحقة وتلبي االحتياجات األمنية اإلسرائيلية

طراف أن تتفق فيما بينها على نتيجة تحقق تطلعات كال الطرفين ونعتقد، أيضاً، أنه يمكن لأل: "وأضاف
منوهاً بإعالن اللجنة الرباعية الدولية إمكانية توصل " للقدس والحفاظ على وضعها للناس حول العالـم

  . شهرا24ًالطرفين إلى اتفاق في غضون 
إلى دعم استئناف الـمحادثات إننا ندعو شركاءنا الدوليين، سواء داخل أو خارج هذا الـمجلس، : "وتابع

غير الـمباشرة بما يؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ونحن 
ندعو جميع األطراف الـمعنية إلى تعزيز جو من التعاون بين الطرفين، ونجدد دعوتنا الـمحددة للدول 

ف مع إسرائيل، بالتزامن مع استئناف الـمفاوضات العربية إلى إقامة حوارات إقليمية ومتعددة األطرا
  ".الثنائية

ال يمكن : "وقال" من الـمهم، أيضاً، أن يفي الطرفان بالتزاماتهما في خارطة الطريق"وشدد على أن 
السماح لإلجراءات األحادية من قبل أي من الطرفين أن تحكم مسبقاً على نتيجة الـمفاوضات ولن 

نحن ال نقبل مشروعية استمرار النشاط : ويظل موقفنا واضحاً. تمع الدولييعترف بها من قبل الـمج
االستيطاني اإلسرائيلي، وينبغي على إسرائيل وقف عمليات اإلخالء وكذلك عمليات هدم الـمنازل 

  ".الفلسطينية، لقد أوضحنا موقفنا من هذه القضايا بشكل واضح على مدى األسابيع القليلة الـماضية
الوقت نفسه، ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تواصل بذل كل جهد ممكن لضمان األمن، وفي : وأضاف

وفي هذا . وإصالح مؤسساتها الحاكمة، واتخاذ إجراءات قوية ومتسقة لوضع حد لجميع أشكال التحريض
الصدد نحن ندين بشدة تمجيد اإلرهابيين ، سواء من خالل التصريحات الرسمية أو من خالل تدشين 

  . ماكن العامةاأل
في : "وقال. من جهة ثانية، أشار الدبلوماسي األميركي إلى أن الوضع في غزة ما زال صعباً للغاية

الـمقابل، فإن الوضع بالنسبة للـمدنيين في غزة ما زال صعباً للغاية، على الرغم من بعض الخطوات 
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بما في ذلك إسرائيل، على التركيز  ونحن نحث جميع األطراف والشركاء، .األخيرة الصغيرة إلى األمام
على تلبية االحتياجات اإلنسانية الـموجودة في غزة وإعادة إعمار القطاع الخاص الـمدني الذي سيكون 

  ".الـمحرك لالنتعاش في قطاع غزة
تهريب حماس لألسلحة يتواصل، وتدخلها الـمباشر األخير في النظام الـمصرفي التجاري : "وقال

  . من والرخاء للفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواءالرسمي يقوض األ
16/4/2010األيام، فلسطين،   

  
  ساركوزي يشدد خالل استقباله بيريز على أهمية التفاوض والعقوبات على إيران .44

عبر الرئيس نيكوال ساركوزي أمس عن إصرار مزدوج على تشديد العقوبات           :  آرليت خوري  -باريس  
وأكد في كلمة ألقاها    .  اإلسرائيلية وصوالً الى السالم    -المفاوضات الفلسطينية   على إيران وعلى استئناف     

عقب جلسة محادثات ومأدبة غداء أقامها على شرف الرئيس شمعون بيريز في قصر اإلليزيـه، علـى                 
  .عالقة الصداقة والتحالف القائمة بين فرنسا وإسرائيل

، مـضيفاً أن    »حليفة إسرائيل والمتمسكة بأمنهـا    «وقال إن بيريز يعرف أن بوسعه االعتماد على فرنسا          
شرط أمـن دولـة     «ألن هذا   » ليكون للفلسطينيين دولة قابلة للعيش    «فرنسا تريد أيضاً معاودة التفاوض      

  .»إسرائيل الذي نتمسك به
أن يقدموا على مبادرات، لكي تـتم علـى األقـل عـودة        » حرفيي السالم «وأضاف ساركوزي أن على     

سيـصنعه الفلـسطينيون    «وتابع أن الـسالم     . »بال تفاوض فإن التفاهم يصبح مستحيالً     ألنه  «التفاوض،  
، ومن هـذا    »يعنينا جميعاً ألن المواجهة العقيمة تغذي التطرف واإلرهاب       «، لكن السالم    »واإلسرائيليون
تعرفون تمسكنا بالعقوبـات علـى الحكومـة        «: ومضى يقول . »السالم يعني العالم أجمع   «المنطلق فإن   

» نريد عقوبات على القادة اإليـرانيين نظـراً لـسعيهم العبثـي           «، و »إليرانية ألن تصرفها غير مقبول    ا
نريد عودة التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين ليعيش الشعبان جنبـاً          «للحصول على سالح نووي، مثلما      

  .»الى جنب
16/4/2010الحياة،   

  
  ف الفلسطينيين من الضفة مثيرة للقلقإجراءات الترحيل اإلسرائيلية آلال: األمم المتحدة .45

 راغدة درغام، وصف وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، -نيويورك 
، وقال أمام »مثيرة للقلق«اإلسرائيلية آلالف الفلسطينيين من الضفة الغربية، بأنها » الترحيل«إجراءات 

قد يمكّن السلطات اإلسرائيلية من أبعاد هؤالء األفراد، ما «راء مجلس األمن في إحاطة علنية ان هذا اإلج
وأضاف أن المنسق الخاص لألمم المتحدة روبرت سري . »أثار ردود فعل قوية فلسطينية وعربية

ووصف الوضع . »طرح المسألة مع السلطات اإلسرائيلية، وسيستمر مكتبه في مراقبة الوضع عن كثب«
ال يمكننا أن نخسر الفرصة المتاحة للتوصل الى اتفاق «: ، وقال»حرج«ه العام في الشرق األوسط بأن
 تنتج عنه دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قادرة على العيش جنباً 1967ينهي االحتالل الذي بدأ عام 

الى جنب بسالم وأمن مع إسرائيل والجيران اآلخرين طبقاً لقرارات مجلس األمن واالتفاقات السابقة 
  .»ريطة الطريق ومبادرة السالم العربيةوخ

16/4/2010الحياة،   
  

  "إسرائيل"الكونغرس اليهودي العالمي يتهم سياسة أوباما بأنها أدت إلى تأزيم العالقات مع  .46
الكونغرس اليهودي « من الناصرة نقالً عن مراسلها أسعد تلحمي أن رئيس 16/4/2010 الحياة، ذكرت
» واشنطن بوست«رسالة مفتوحة في إعالن مدفوع الثمن في صحيفتي رون الودر نشر أمس » العالمي
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إلى الرئيس األميركي انتقد فيها بحدة سياسته التي أدت إلى تأزيم العالقات » ورلد ستريت جورنال«و 
عن الودر تأكيده أنه أطلع نتانياهو على مضمون الرسالة، » يديعوت أحرونوت«ونقلت . مع إسرائيل

ما يعني أن الحديث هو عن رسالة من نتانياهو إلى اوباما عبر الطائفة «طوته، وأن أألخير بارك خ
  .»اليهودية واإلعالم في الواليات المتحدة

 من الناصرة نقالً عن مراسلها برهـوم جرايـسي أن الودر قـال              16/4/2010 الغد، األردن،    وأضافت
ي عدة صحف أميركية بارزة، كانـت       إن الرسالة المفتوحة التي نشرها أمس ف      " نيويورك تايمز "لصحيفة  

  .بالتنسيق مع نتنياهو شخصيا
إن يهود العالم قلقون من التدهور الحاد فـي العالقـات الدبلوماسـية بـين               "وأوضح الودر في رسالته،     

الواليات المتحدة األميركية واسرائيل، وقلقنا يتعاظم ويتحول إلى خوف، حينما نقرأ االسئلة المقلقة التـي               
لماذا اإلدارة األميركية ومن خالل تصريحاته حول الشرق األوسط،         "، ويضيف،   "ه المرحلة تطرح في هذ  

تهم إسرائيل بعدم التقدم في محادثات السالم؟ بعد كل ما جرى، فإن الفلسطينيين وليس إسرائيل، الـذين                 
  ".يرفضون البدء في المفاوضات

 من مسألة الحدود مـع الدولـة الفلـسطينية          وطالب الودر في رسالته، اإلدارة األميركية بتحديد موقفها       
هل من الممكن أن ال تكون الواليات المتحدة األميركية ملتزمة باتفاق دائم يمنح إسرائيل              "العتيدة، وكتب،   

" التهديدات الفلـسطينية  "كما طالب الودر بموقف أميركي مما اسماها        ". حدودا آمنة باالمكان الدفاع عنها؟    
  .ن جانب واحدباعالن دولة فلسطينية م

  
  " إسرائيل"تعد خطة دولية لتعزيز الحركـة السياحية في فلسطين و" الرباعية: "بلير .47

" الرباعية الدولية "إن  : قال توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط         : حسن عبد الجواد  
 الـصراع الفلـسطيني   تعمل على تطوير خطة سياحية ضخمة تتعاون فيها األطراف الدولية مع طرفـي    

واإلسرائيلي، من أجل تعزير الحركة السياحية في األراضي الفلـسطينية وإسـرائيل، مـشدداً علـى أن      
جاء ذلك خالل زيارتـه،  . الرباعية الدولية تحاول أن تكون السياحة عامالً مهماً في حل القضايا السياسية         

خلـود  . مايل، ووزيرة الـسياحة واآلثـار د      أمس، مدينة بيت لحم، ولقائه محافظ بيت لحم عبد الفتاح ح          
  .دعيبس
أن الجانب األميركي يدعم خطة تعزيز السياحة على مستويات مختلفـة سياسـية واقتـصادية               : وأوضح

إلى اتخاذ خطوات وتحديد موقفها حيال الخطة، فيما دعا الجانـب الفلـسطيني             " إسرائيل"وسياحية، داعياً   
 هذه الخطة في مؤتمر االستثمار الفلسطيني الـمقرر عقده في بداية           إلى تقديم كل مقومات النجاح إلظهار     

حزيران الـمقبل، حيث عملت الرباعية على دعوة وكاالت ومؤسسات فندقية وسياحية عالـمية من أجل              
ال تستطيع العيش بمفردها في الـمنطقة، موضحاً       " إسرائيل"وأضاف أن   . االستثمار في القطاع السياحي   

تستطيع تقوية واستثمار السياحة لديها دون الجانب الفلسطيني، وهو األمر الذي طرحتـه             أن إسرائيل ال    
  .بعض التوجهات الفردية والرسمية داخل إسرائيل عند مناقشة خطة تعزيز السياحة

16/4/2010األيام، فلسطين،   
  

  واشنطن تجدد التزامها دولة مستقلة وقابلة للحياة .48
إن الواليات المتحدة ملتزمـة كـل       "لعام في القدس دانيال روبنستين،      قال القنصل األميركي ا   : ووكاالت

  ".االلتزام بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة
وأكد خالل لقائه عدداً من المسؤولين المحليين ورجال األعمال واالقتصاديين ومسؤولي األجهزة األمنيـة    

  .ة ضرورية باتجاه تحقيق هذا المسعىفي مدينة الخليل أمس، أن بناء اقتصاد قوي هو خطو
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ال شك أن الحالة االقتصادية في الضفة الغربية        : "وخالل حديثه مع الصحافيين خالل الزيارة قال القنصل       
بما فيها الخليل شهدت تحسناً ملحوظاً خالل العامين الماضيين والفضل بذلك يعود لتحسن الوضع األمني               

نحن نثنـي علـى جهـود       "وأضاف  ". ا السلطة الوطنية الفلسطينية   واإلصالحات االقتصادية التي أدخلته   
الرئيس عباس ودولة رئيس الوزراء سالم فياض في بناء المؤسسات الـضرورية للدولـة الفلـسطينية                

  ".المستقبلية وتحسين البيئة االستثمارية
16/4/2010المستقبل،   

  
 على ساحة في باريس" بن غوريون"تظاهرة ضد إطالق اسم  .49

ب أن متظاهرون متضامنون    .ف.من باريس نقالً عن وكالة أ     16/4/2010لعرب اليوم، األردن،    اذكرت  
ديفيـد بـن    " إسـرائيل "مع الفلسطينيين تظاهروا أمس ضد تدشين ساحة في باريس باسم مؤسس دولـة              

  .غوريون بحضور الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز
" ارحل يا بيريـز المجـرم     "ة امام برج ايفل     قرب الساحة الواقع  , وردد نحو مئة شخص حسب المنظمين     

  .في اشارة الى عمدة باريس االشتراكي برتران ديالنوي, "اسرائيل مجرمة وديالنوي متواطئ معها"و
وامام ". اشادة بمجرم حرب  , جادة بن غوريون  "وحمل المتظاهرون اعالما فلسطينية والفتات كتب عليها        

وقال ديالنـوي   . ة باريس اختيار اسم الساحة قرب نهر السين       برر عمد , مئات المدعوين بمن فيهم بيريز    
لكنـي  , لن اكتفي بعدم االعتذار"وسط تصفيق الحاضرين ومعظمهم من ممثلي الجالية اليهودية في فرنسا        

كذلك يطعن اليسار الراديكالي    ".  بشرعية وجود دولة اسرائيل    -ولذا تمسكت بهذه الساحة   -اؤكد واعترف   
ال يمكن ان تهدي مكانا لديفيـد بـن         "علن احد قياديه الشيوعي يان بروسا ان باريس         في هذه المبادرة وا   

  ".غوريون دون ان تقوم بالمثل لياسر عرفات
 من باريس نقالً عن مراسلها مراد مراد ووكاالت أن بيار شابيرا نائب             16/4/2010المستقبل،  وأضافت  

وريون وموقف بلدية بـاريس مـن القـضية         ديالنوي نفى وجود أي عالقة بين تدشين ساحة باسم بن غ          
نحن مع مشروع إنشاء دولتين وديالنوي سـبق        : موقف بلدية باريس واضح   "وشدد على أن    . الفلسطينية

وندد مراراً بسياسة الحكومة اإلسرائيلية االستيطانية في القدس الشرقية وبما تقوم به من أعمـال عنـف                 
  ".ضد الفلسطينيين

  
  وتوطين.. ضمانات  .50

  ف رزقةيوس. د
تتواتر األنباء التي تفيد بأن ملف الالجئين الفلسطينيين قد دخل مرحلة الحسم واإلنهاء بحـسب الرؤيـة                 

قاعدة حسم الخالف في هذا الملف تقوم وفق المقترحات األميركيـة علـى حـل               . األميركية اإلسرائيلية   
ص بالالجئين باتجاه العودة إلـى       الخا 194ومن ثم تحريف قرار األمم المتحدة       . الدولتين وترسيم الحدود  

ألن فلسطين القديمـة هـي      . وفلسطين الجديدة هي ما تبقى من الضفة الغربية وغزة          . فلسطين الجديدة   
  . باعتراف الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين) إسرائيل(اليوم 

بد من االطمئنان إلـى     لذا ال , األمر عند حكومة نتنياهو وأوباما ال ينتهي عند الخطوط العريضة المذكورة          
تريد أن تطمئن إلى موقف أوباما من المطلب الفلسطيني بالعودة الرمزية لالجـئ             ) فإسرائيل(, التفاصيل

ألفاً يعودون ألسباب إنـسانية فـي       ) 150(الفلسطيني إلى فلسطين التاريخية والتي قدرتها المصادر بـ         
  ).  سنوات10(غضون 

أن هناك ضغوطاً أميركية حقيقية على الحكومات العربية من أجـل           وتريد حكومة نتنياهو أن تطمئن إلى       
وتريد أن تطمئن إلى موقف اإلدارة األميركية من المستوطنات الكبـرى حـول             . إنجاز عملية التوطين    
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وتريد حكومة نتنياهو أن يكون لها حق الفيتو على عدد الفلسطينيين العائدين إلى الضفة وغـزة                . القدس  
  . إلقامة الدائمة فيهاوالمسموح لهم با

ولـيس  , )جواز السفر والتـوطين   ( لحل مشكلة الالجئين يقوم على قاعدة حل مشكلة         ) إسرائيل(مشروع  
إذ إنها تعتبر العودة الكثيفة تمثل خطراً ديمغرافيـاً         , )العودة واإلقامة الحرة في الضفة وغزة     (على قاعدة   
  . عزز خيار المقاومة مستقبالًوتمثل خطراً أمنياً ألنها في نظرهم ت, من ناحية

إدارة أوباما تنظر بتعاطف مع المطالب اإلسرائيلية وتراها جزءاً من تعهداتها التـي منحتهـا اإلدارات                 
لذا كلف أوباما مجموعة من المختصين بإعداد ورقة ضمانات أميركية          , األميركية للحكومات اإلسرائيلية  

في ضـوء مـا   . يرها حكومة نتنياهو كتخوفات مثيرة للقلق وتستوفي التفاصيل التي تث   ) إسرائيل(تطمئن  
ألن الـصراع فـي     , أو في الرؤية اإلسرائيلية   , تقدم أود القول بأن المشكلة ليس في الضمانات األميركية        

لذا فإن المشكلة فلسطينية داخلية تتمثل ببروز       , المنطق جوهره يقوم على التناقض الفلسطيني مع الطرفين       
التاريخي في مسألة الالجئين إلـى      ) حالة التناقض ( أعلى الهرم تعمل على الخروج من        قيادات قفزت إلى  

واألمر في النهايـة ال عالقـة لـه         , واالختباء خلف الواقع وخلف موازين القوة     , والتفهم, )حالة التوافق (
ها الشخـصية   وإنما ببروز شخصيات قيادية انقلبت قناعاتها متأثرة بمصالح       , بالواقعية وال بموازين القوة   

  . والمالية على حساب المصالح الوطنية والقومية
لقد فتح فياض شهية من خططوا وانتظروا الشخصية الفلسطينية الجديدة التي تقبل بـالطرح األميركـي                

إن صمت حركة فتح عن سياسات فيـاض        ! ولديها الجاهزية للتسويق والتنفيذ على األرض؟     , اإلسرائيلي
وإن , نها تضع نفسها في موقع االتهام بالتفريط في أهم ثوابت القضية الفلسطينية           في ملف الالجئين يعني أ    

  . تحركها بالرفض سيمنع فياض من المواصلة في التنازالت
  15/4/2010فلسطين أون الين، 

  
  ومجلس الجامعة "هآرتس"بين " المقاومة" .51

  عريب الرنتاوي
التصدي ورفـض   "ربية حين دعوا الفلسطينيين إلى      ما الذي رمى إليه المندوبون الدائمون في الجامعة الع        

، هل هي دعوة للمقاومة ، هل هو انتصار         " االنصياع لألوامر العسكرية اإلسرائيلية بإبعادهم عن وطنهم      
لخيارها يقدم عليه المستوى األدنى من الممثلين في الجامعة بعد أن رفَضه المستوى األعلى في سـرت                 

عن اإلجابة على تحديات    " خيار السالم االستراتيجي الوحيد   "مام إفالس اللغة وعجز     أم أننا أ  ...قبل أسابيع؟ 
هل نأخذ األمر على محمل الجد ، وهل أخذه المنـدوبون الـدائمون             ...حكومة اليمين واليمين المتطرف؟   

  ...".اذهب أنت وربك وقاتال"والعمل بمقولة " تحصيل الحاصل"على هذا المحمل أصال ، أم أنها دعوة 
البعض منا ، وأحالها إلـى رديـف        " صنّمها"التي  " نهج المقاومة "بمقولة  " المأخوذين"لسنا في الحقيقة من     

ولـك  (لجهة خلوه من أي مضمون ، ولكننا مع ذلك نرى أنه من دون مقاومة               " اإلسالم هو الحل  "لشعار  
ي بشّرت بهـا عمليـة      ، لن تكون حلول وتسويات حتى بالمعنى المتواضع الذ        ) أن تضيف عاقلة ورشيدة   

البديل عنها المزيد   "أوسلو وما اندرج فيها وسبقها ولحقها من اتفاقيات ، فخيار المفاوضات حياة ، وشعار               
  .، أثبتا فشال ذريعا وأصحابهما يتلقون الصفعة تلو األخرى ، صبح مساء وفي العشية واإلبكار" منها

ة هذه األيام حول مـن يمنـع ومـن يـسمح            المصطرع(ولست هنا أنطق باسم أي من فصائل المقاومة         
مـا  " هآرتس"، تخيلوا   " هآرتس"، ولكنني أقتبس من افتتاحية صحيفة       ) باستمرار العمل المقاوم من غزة    

: غيرها ، وبقلم أسرة تحريرها ، ال محرر واحد منها ، تقول الصحيفة في عددها الـصادر أمـس األول   
إرهاب علـى   (لمسيرة السياسية ، وطالما ال توجد مقاومة        الجمهور االسرائيلي غير مكترث في معظمه ل      "

وانتفاضة ، فان اسرائيليين قالئل فقط معنيون بشكل عـام بوضـع الفلـسطينيين أو             ) حد تعبير الصحيفة  
عدم االكتراث هذا يعفي نتنياهو من ضغوط داخليـة ويمنحـه حريـة             . مكترثون بما يجري في المناطق    
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فضل كسب الوقت ، على ما يبدو في توقع بأن يخفف الـرئيس بـراك               العمل ، غير ان رئيس الوزراء ي      
التـسوية  "اوباما من حدة مطالبه او أن ينتظم مؤيدو اسرائيل في الواليات المتحـدة فـي كفـاح ضـد                    

  ".المفروضة
بما تمثل ومن تثمل ، تقترح أنه من دون مقاومة أو انتفاضة ، ال سبيل لجذب اهتمـام       " هآرتس"إذا كانت   
 اإلسرائيلي والتأثير عليه واستمالته ، وال مكان لتعديل برنامج عمل نتنياهو وحكومته اليومي ،               الجمهور

واستتباعا ال فرصة إلطالق عملية سالم جادة وجدية ، فقد مضى عام أو أزيد علـى مجـيء نتنيـاهو                    
) مزعـوم ال(وأوباما إلى سدة الحكم ، من دون حصول تقدم ، وستنتهي قريبا مهلـة التجميـد المؤقـت                   

لألنشطة االستيطانية في الضفة ، وقريبا ستدخل اإلدارة األمريكية في االنتخابات النصفية للكـونغرس ،               
  .األمر الذي يحيل الملف بمجمله إلى العام المقبل

توسيع التواجد اليهودي في شرقي القدس      : "ووفقا للصحيفة فإن سلوك نتنياهو يكشف عن مواقفه الحقيقية        
وهو يفضل البناء في الشيخ جراح      .  من الحفاظ على العالقات الحيوية مع الواليات المتحدة        أهم بالنسبة له  

في لحظة الحقيقة ،    . ومخاصمة اوباما ، بدال من توثيق التنسيق والتفاهم مع االدارة حيال التهديد االيراني            
 -اتيجية السـرائيل    اختار نتنياهو جذوره االيديولوجية ، وقرر التضحية في سبيلها بالمـصالح االسـتر            

  ".الدولتين للشعبين"وبوعده بدفع التسوية مع الفلسطينيين الى االمام على اساس 
هكذا تصف الصحيفة العبرية توجهات االئتالف الحاكم في إسرائيل السياسية واإليديولوجية ، وكم نتمنى              

ـ             سدود مـسدود ، وأن     أن يقنع المراهنون على سراب الحلول وأوهام المفاوضات بأن طريقهم مسدود م
 عاما ، ثبت فشلها ، وأن أوان البحث عن استراتيجية بديلة قـد              20استراتيجيتهم التي خضعت لالختبار     

  .أزف ، ومن األفضل أن نفعل ذلك اليوم وليس غدا
ويؤسفنا حقيقة أن نرى بوحاً إسرائيليا عن المقاومة واالنتفاضة لم نعد نجد أثراً له في أدبيـات الـسلطة                   

ومة في رام اهللا ، اللتين لم يعد يشغلهما شاغل هذه األيام ، سوى البرهنة على بؤس خيار المقاومة                   والحك
والتعهد بمنع اندالع انتفاضة ، واإلصرار على تأبيد الحالة االنتظارية العاجزة التـي تعيـشها الحركـة                 

  .الوطنية الفلسطينية
  16/4/2010الدستور، األردن، 
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  مصطفى إبراهيم
كعادة الفلسطينيين عندما يقدم االحتالل على مفاجأتهم بخطوة جديدة قديمة كقضية طرد عشرات اآلالف 
منهم خاصة الغزيين من الضفة الغربية المحتلة، تطفو على السطح قضية حل السلطة وضرورة إنهاء 

  .مشروع أوسلو، والتخلي عن أوهام ما يسمى بالعملية السياسية
م يجرؤ أي من الفلسطينيين على التفكير بشكل جدي على طرح القضية للنقاش الجاد، ودراسة لكن ل

البدائل من جميع النواحي ومدى قدرتهم على اتخاذ قرار من هذا النوع، ويبقى ذلك مطروحا من خالل 
ت المقاالت والتقارير الصحافية، ومن بعض المسؤولين الفلسطينيين كرد فعل على تعثر المفاوضا

اإلسرائيلية الفلسطينية، ولم يأتي ذلك كرد فعل طبيعي على عجز السلطة وعدم قدرتها على توفير 
الحماية للفلسطينيين ومواجهة السياسة اإلسرائيلية لما تقوم به من ممارسات عنصرية وقمعية وتعزيز من 

  .قبضتها على جميع األراضي الفلسطينية
شباط الماضي من خالل الوثيقة التي أعدها رئيس دائرة /  فبرايرالتهديد بحل السلطة كان في نهاية شهر

، "هآرتس"المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات والتي نشرها المحلل السياسي في صحيفة 
إن السلطة الفلسطينية تواجه مصيراً حرجاً "وقال فيها ) متخصص لقاءات مسؤولي السلطة( عكيفا الدار، 
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المفاوضات، وقد يقودها ذلك الى إسقاط حل الدولتين ووقف التنسيق األمني وتبني في حال عدم استئناف 
  ".حل الدولة الواحدة ثنائية القومية

، ضرورة التفكير في 2006وكان رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية طرح أيضاً في العام 
عزيز الدويك وعدد كبير من مستقبل السلطة الفلسطينية كرد فعل على اعتقال رئيس المجلس التشريعي 

  .النواب الفلسطينيين
، و التي 2002آذار / إال ان طرح القضية أول مرة كان على إثر عملية السور الواقي في مارس 

اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية، ودمرت مقرات السلطة المدنية واألمنية، ولم يشفع لقادة وضباط 
المشترك مع أجهزة األمن اإلسرائيلية خالل السنوات التي سبقت األجهزة األمنية التنسيق األمني وعملهم 

اندالع انتفاضة األقصى، وفرضت قوات االحتالل واقعا جديدا على األرض، اكتشف الفلسطينيين على 
  .إثره أنهم يقدمون خدمات كبيرة لدولة االحتالل

فرضته، وحصار الرئيس الراحل ولم تكتف دولة االحتالل في حينه باحتالل الضفة والواقع الجديد الذي 
، بل قامت بمساعدة 2004ياسر عرفات في المقاطعة في مدينة رام اهللا حتى تاريخ استشهاده في العام 

من أطراف دولية خاصة األمريكية بممارسة الضغوط على الراحل عرفات وتقليص صالحياته، وتعيين 
  .محمود عباس رئيساً للوزراء بمصادقة المجلس التشريعي

قامت قوات االحتالل بتشديد عقوباتها وحصارها على مدن الضفة الغربية، وقطعت أوصالها وأقامت و
مئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى وقامت بتقييد حرية الحركة، وممارسة ضغوط اقتصادية 
على الرئيس عرفات والسلطة التي أصبحت في وضع بائس لم تستطع توفير المساعدات للفئات 

  .جتماعية المهمشة أو حتى رواتب موظفيهااال
وغاب عن التفكير خبث االحتالل في أن كل ما جرى هو للتغطية على إعادة االحتالل العسكري للضفة 

، دولة االحتالل تخلت عن كل "احتالل ديلوكس"الغربية، وعليه أصبح االحتالل للضفة الغربية هو 
اكات التي قامت بها وال تزال من قتل واعتقاالت وفرض مسؤولياتها تجاه الشعب المحتل، وعن االنته

سياسة العقاب الجماعي، وبناء جدار الفصل العنصري، وغول االستيطان وتهويد القدس وهدم منازل 
  .المقدسيين وتهجيرهم، استمرار الحصار على قطاع غزة والعدوان

ت قراراته سارية المفعول، لذا هو منذ أوسلو الحكم العسكري انتهى، ولم ينته اإلحتالل العسكري وبقي
يفعلها وقت ما يريد كما حدث األسبوع الماضي من تفعيل القرار بتهجير عشرات اآلالف من الفلسطينيين 

  .وغيرهم من مدن الضفة الغربية المحتلة
هل فكرت القيادة الفلسطينية التي راكمت الفشل تلو الفشل على جميع المستويات أن يظل الشعب 

ي يدفع تكاليف وثمن احتالله، ويتحمل نيابة عن االحتالل نفقات التعليم والصحة والشؤون الفلسطين
االجتماعية والتنمية واإلعمار؟ وهل فكر الفلسطينيون مدى جدوى خطة سالم فياض بإقامة الدولة وبناء 

ية تجاه مؤسساتها تحت االحتالل؟ وكيف سيجبر الفلسطينيون االحتالل على تحمل مسؤولياته القانون
من يملك قرار حل السلطة هم الفلسطينيون أنفسهم بالتوافق بين جميع القوى الوطنية  الشعب الفلسطيني؟

واإلسالمية، وإنهاء االنقسام وإتمام المصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، وتفعيلها وبناء 
على آليات إبداعية توازن بين المقاومة إستراتيجية وطنية موحدة مبنية على الثوابت الفلسطينية ومبنية 

بإشكالها المتعددة وبين واقع واحتياجات الناس، وتوريط االحتالل وجعله يدفع ثمنا باهظا ليس فقط من 
  ).في أي بي(ظاهرات وفعاليات سلمية خالل مقاومة المزايدات وردود األفعال وتنظيم م

  16/4/2010، 48عرب
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