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  "إسرائيل"و  السلطة عملية تنسيق أمني بين1297أكثر من : إسرائيليةوثيقة  .1

كشفت وثيقة رسمية اسرائيلية النقاب عن قيام االجهزة االمنية االسـرائيلية والفلـسطينية              :القدس المحتلة 
عن العـام   % 72 عملية امنية في الضفة الغربية خالل العام المنصرم وهو ما يزيد بنسبة              1297بتنسيق  

  .الذي سبقه
جدا في عدد االجتماعـات بـين       هناك زيادة كبيرة    "وقالت الوثيقة التي نشرتها وكالة االنباء االيطالية ان         

، واعتبرت هذه االجتماعات    "الجانبين بما في ذلك اجتماعات دورية يحضرها مسؤولون رفيعوا المستوى         
في هذا المجال   " التعاون الثنائي "بين قادة االمن االسرائيلي والفلسطيني وتعزز       " تساعد في بناء الثقة   "أنها  

لسطينية واالسرائيلية في عدد من المجاالت المتعلقة بفـرض         وقد تم عقد ندوات مشتركة بين الشرطة الف       
  .القانون

ـ   الخطوات المكافحة لالرهاب التي تقوم بها اجهزة االمن الفلسطينية وهي كبيرة غيـر             "واشادت الوثيقة ب
االخفاق في ابعاد االرهابيين عن الشوارع لفترات مطولة جعـل مـن            "، وقالت   "انه يتوجب القيام بالمزيد   

، ان تعيد بسرعة بناء بنيتها التحتية العسكرية والمدنيـة،          )حماس(على المنظمات االرهابية، مثل     السهل  
يجب تعزيز الجهود والقيام بخطـوات  "، واضافت منوهة )"حماس(اما القيد الثاني فهو انعدام قرار يحظر    

 نصها الذي وزعتـه  ، وفق"اكثر حزما وفاعلية بما في ذلك محاكمة االرهابيين مصادرة االسلحة وغيرها    
الحكومة االسرائيلية على المشاركين في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد قيل عدة               

  .ايام في مدريد
وتميط الوثيقة عن الكثير من تفاصيل التعاون االمني بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي والتي عادة ال               

بنقـل معـدات    "نا، حيث أكدت على ان الحكومة االسرائيلية سمحت         يفضل كال الجانبين الحديث عنها عل     
 وثيقـة   270تم اصدار   "، وقالت   "وذخيرة لقوات االمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية من الخارج         

  ".وضع خاص لكبار الضباط في قوات االمن الوطني الفلسطينية
وات التي تم اتخاذها لتسهيل عمليات قـوات        زيادة كبيرة جدا تم اظهارها في عدد الخط       "واشارت إلى ان    

 ساعة على مدى ايام االسبوع السبعة في        24االمن الوطني الفلسطينية بما في ذلك عمليات مستمرة لمدة          
قلقيلية واريحا وبيت لحم ورام اهللا وسلفيت كما تم اقامة آلية لتعزيز التنسيق بين الجانبين وبفضلها فـان                  

 وصـل عـدد     2009لتعامل معها االن في غضون دقائق معدودة وفي العـام           الطلبات ذات االولية يتم ا    
  ".2008عن العام % 72 أي بزيادة بنسبة 1297العمليات المنسقة إلى 

الجنـرال  ) المنسق االمني االميركـي   (شبكة االمن االسرائيلي تحافظ على عالقات وطيدة مع         "واضافت  
ي عملية بناء قدرات اجهزة االمن الفلسطينية، وتـشارك         دايتون وتقوم بكل ما يمكنها من اجل المساعدة ف        

ويبحث ) لبناء اجهزة االمن الفلسطينية   (اسرائيل في منتدى متابعة رباعي انشيء في ضوء مؤتمر برلين           
". في مواضيع تتعلق بتطوير القدرات الفلسطينية في مجال االمن المدني وسيادة القانون والنظام القضائي             
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لالسف، فإن التهديدات االمنية ما زالت تتطلب اجراءات وقائية، ان قـدرة النـشاط              "ومع ذلك فقد تابعت     
االرهابي على تقويض التقدم على االرض تجعل من الملح السرائيل القيـام بخطـوات لـردع ومنـع                  

  "االرهاب
 هجوما خططت ونفذت من الـضفة       646وفي هذا الصدد فقد ذكرت الوثيقة ان العام الماضي شهد تنفيذ            

غربية بما ادى إلى قتل خمسة اسرائيليين، ثالثة منهم باطالق نار واثنين طعنا بسكين، وقد تم تنفيذ هذه                  ال
لألسف، فإن االشهر االولى من العام الجاري سجلت ارتفاعـا          "، وقالت   )حماس(العمليات تحديدا من قبل     

ن الضفة الغربية وفـي شـهر        هجوما ارهابيا م   87مقلقا في النشاط االرهابي، ففي اول شهرين تم تنفيذ          
  ". هجوما في الضفة الغربية والقدس89اذار تم تسجيل 

  16/4/2010وكالة سما، 
  

  تريد فرض نظام كانتونات في األراضي الفلسطينية" إسرائيل: "عريقات .2
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب :  محمد يونس–رام اهللا 
اسرائيل تريد فرض نظام كانتونات في االراضي الفلسطينية، تريد تقسيمنا الى قدس وضفة "  ان عريقات

اليوم هناك شوارع يسمح ألهالي ": واضاف. "وغزة، ثم تقسم الضفة الى اريحا والخليل ونابلس ورام اهللا
هل القدس، اريحا بالمرور منها وال يسمح استخدامها لباقي سكان الضفة، وهناك مناطق محرومة على ا

يريدون تهجيرنا وتحويل ارضنا الى ": واضاف. "وهناك شوارع خاصة فقط للمستوطنين في الضفة
  ."كانتونات

  17/4/2010الحياة، 
  

   الحكومة في غزة ماضية في تنفيذ أحكام اإلعدام بحق العمالء:زياد الظاظا .3
د الظاظا أن حكومته عازمة على       أكد نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة زيا       : محمد األسطل  –غزة  

تنفيذ كافة اإلجراءات الكفيلة بمعاقبة كل الذين يتسببون في سفك دماء المواطنين وقادة المقاومة من خالل                
ـ . التخابر والعمالة لالحتالل اإلسرائيلي    الحكومة لن تتردد في اللجوء ألي إجراءات من شـأنها    : "وقال ل
  ".ض األفراد الذين يهددون أمنهالحفاظ على الشعب الفلسطيني من بع

واعتبر الظاظا تنفيذ حكم اإلعدام بمثابة رادع لكل الذين يتعاونون مع االحتالل، قائالً ان هؤالء العمـالء                 
حكم اإلعدام مطبـق  : "وقال. تسببوا في شكل مباشر في قتل فلسطينيين وليس مجرد تخابر مع العدو فقط            

  ". ألحد االعتراض على تنفيذه ما دام منصوصاً عليه قانونياًفي دول كثيرة من هذا العالم، وال يحق
وفي ما يتعلق بمصادقة رئيس السلطة، فالحكومة مخولة من قبل المجلس التشريعي في تنفيـذ               : "وأضاف

  ".األحكام القضائية في ظل انتهاء والية الرئيس الذي آلت مهامه إلى الحكومة
كما أنـه   "نونياً، وقال ان هذا اإلجراء مطلب شعبي فلسطيني         وشدد على أن تنفيذ حكم اإلعدام مضبوط قا       

  ".قوبل بترحاب على نطاق واسع
 16/4/2010القدس ، فلسطين ، 

 
  إعدام العمالء قرار مشروع ينسجم مع القانون والدستور الفلسطيني: بحر .4

جم تمامـا مـع     قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن إعدام العمالء ينس            : قنا -غزة  
القانون والدستورالفلسطيني، من حيث اتباع كافة اإلجراءات والمعاييرالقانونية فيمـا يتعلـق بتفاصـيل              

  .مراحل عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ
وأضاف في بيان بهذا الصدد أن ادعاء البعض باغتصاب صالحيات الرئيس كون األمر يـدخل ضـمن                 

ادعاء خاطئ بالنظر إلى انتهاء شرعية الـرئيس         انون األساسي، هو  نطاق صالحياته الحصرية حسب الق    
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 وفق القانون األساسي الفلسطيني المعدل، مما ينقل الصالحيات المختصة إلى           2008 -1 - 9منذ تاريخ   
وقال إن االتهامات التي أطلقتها حركة فتح بهذا الخـصوص باطلـة، داعيـا              .الحكومة الشرعية في غزة   

الهزيلة المتهافتة التي تحـاول ضـرب األوضـاع         "لى التوقف عن كيل االتهامات      حركة فتح والسلطة إ   
السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية في القطاع استجابة لمآرب فئوية ضيقة ال تمـت لمـصلحة               

  ".شعبنا بصلة
  17/4/2010الشرق، قطر، 

 
  مشجعة وايجابيةكلينتون تصريحات هيالري : أبو ردينة .5

 باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية هـيالري    وصف المتحدث 
، غير أنه أكد وجوب الضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلجبارها علـى            "مشجعة وإيجابية "كلينتون بأنها   

يلي بنيـامين   وقال إن رئيس الوزراء اإلسرائ    . االلتزام بشروط الشرعية الدولية واستحقاقات عملية السالم      
يتهرب من اإلجابة على المطالب التي وجهها الرئيس األمريكي باراك أوباما إليه لـدفع عمليـة                "نتنياهو  

السالم، ومن هنا تأتي ضرورة تحرك الواليات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية التخاذ خطـوات فاعلـة     
 واإليجابية يجب أن تتم ممارسة الضغوط       للضغط على الحكومة اإلسرائيلية، فإلى جانب البيانات المشجعة       

 ".على إسرائيل
  17/4/2010الوطن، السعودية، 

 
  البرلمانات اإلقليمية والدولية للتدخل العاجل إلنقاذ األسرى يدعو" التشريعي" .6

دعت رئاسة المجلس التشريعي رؤساء البرلمانات العربيـة واإلسـالمية           : محمد جمال  -القدس المحتلة   
والعاجل بغية إنقاذ األسرى األبطال في سجون االحتالل الذين يواجهون الموت والظلـم             للتدخل الفوري   

والقهر وكافة صنوف اإلذالل وامتهان الكرامة اآلدمية على أيدي االحتالل اإلسرائيلي المجرم، مؤكدة أن              
 وإعالميـة شـاملة     برلماناتنا العربية واإلسالمية قادرة على بلورة حملة برلمانية قوية ذات أبعاد قانونية           

لفضح وعزل النهج اإلسرائيلي العنصري، وإلزام كيان االحتالل بتطبيق القوانين واالتفاقيـات الدوليـة              
  .واإلنسانية على كافة أسرانا دون تأخير

وطالبت في رسالة لها رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية بقيادة حملة برلمانيـة موجهـة تـستهدف                
 وكافة المؤسسات والبرلمانات الدولية والجهات ذات العالقة من أجل طرح قـضية             تحريك األمم المتحدة  

  .األسرى الفلسطينيين أمام مختلف المحافل الدولية
  17/4/2010الشرق، قطر، 

  
  السلطة بعد انتخابه باللجنة المركزية لفتحب الطيراوي استقال من مناصبه : فلسطينيمسؤول .7

 مؤخرا والتي مفادهـا ان      اإلعالم التي نشرت في وسائل      األخباررز ان   افاد مسؤول فلسطيني با   : رام اهللا 
 عاريـة عـن   أخبـار الرئيس محمود عباس اعفى اللواء توفيق الطيراوي من مناصبه في السلطة هـي           

 منصب في السلطة او الحكومة، وانه بعد انتخابه         أيالصحة، وذلك الن اللواء توفيق الطيراوي ال يشغل         
مركزية استقال من جميع مناصبه التنفيذية، وان الذين يقفون خلف هذه اإلشاعات هم             عضوا في اللجنة ال   

  .وأتباعها إسرائيل
  17/4/2010القدس العربي، 
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  "الرباعية" الفلسطينية ال يمكن ان تتم وفق شروط المصالحة :مشعل .8
طني فلسطيني  خالد مشعل امس باعتماد برنامج و     ) حماس( طالب رئيس المكتب السياسي لحركة       -غزة  

وفق شروط اللجنـة  " ال يمكن ان تتم"يحمي المقاومة ويساندها لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي قال انها         
  .الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط

ودعا مشعل في كلمة مسجلة القيت خالل مهرجان اقامته حركة حماس هنا اليوم بمناسبة الذكرى السادسة                
ضرورة استنفار المقاومة الفلسطينية في الـضفة       "ادتها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الى       الستشهاد احد ق  

  ".الغربية من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
المصالحة الفلسطينية ال يمكن لها ان تتم وفق شروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة وبعيـدا عـن                  "وقال ان   

  ". الى حماية المقاومة ومساندتهاالبرنامج الوطني الفلسطيني الذي يدعو
آن االوان للعرب للكف عن خيار التسوية المفتقر الوراق القوة وان االقوياء فقـط              "وشدد مشعل على انه     

ان تعمل الدول العربية على دعم صـمود        "مشددا على اهمية    " يصنعون السالم اما الضعفاء فال يصنعونه     
  ".الل على أرضهالشعب الفلسطيني وتعزيز حق مقاومته لالحت

النموذج الذي قدمه الشعب الفلسطيني خالل العقود الماضية في مواجهة االحتالل كفيل بـأن              "واعتبر ان   
لم يكـن   "ورأى مشعل ان الشهيد الرنتيسي       ".تعتمد علية االمة العربية من اجل تقديم الدعم والمساندة له         
  ".اقفهيتحدث عن المقاومة فقط وانما كان نموذج للمقاومة في مو

واتهم رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمته اسرائيل بالسعى الى تهويد المسجد االقـصى وتدنيـسه                
 .وتغير معالم المدينة المقدسة من خالل سرقة التاريخ الفلسطيني والعمل على فرض سياسة االمر الواقع              

تبدي لها المزيد من المرونـة      بالرغم من السياسات الصهيونية فأن هناك فئة من الفلسطينيين          "ورأى انه   
  "."من خالل التفاوض

  17/4/2010، القدس، فلسطين
  

  اتفاق اوسلو جديد والورقة المصريةال اتفاق مع حماس يلزمنا التهدئة : نخالة .9
ال ": "الحياة" زياد نخالة لـ "الجهاد اإلسالمي"قال نائب األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

هناك قراراً ذاتياً بعدم "، لكنه أضاف أن "اتفاق ما مع قيادات حركة حماس يلزمنا التهدئةيوجد قرار أو 
تصعيد الوضع اتخذته الحركة العتبارات وتقديرات كثيرة منها عدم فتح معركة جديدة واألوضاع 

ته غير أنه هدد بأن حرك. "الضوابط ذاتية، وليست لها اعتبارات مع أي طرف. المعيشية في قطاع غزة
حماس ليست لديها رغبة "ورأى أن . "ستضطر إلى إطالق صواريخ إزاء أي تصعيد عسكري إسرائيلي"

في التصعيد مع إسرائيل، وهي حريصة على التهدئة وعلى عدم حدوث تصعيد، لكن ال يمكنها أن تمنع 
، "سرايا القدس" في غزة عنصراً من "حماس"واعتبر أن احتجاز األجهزة األمنية التابعة لـ . "المقاومة

مجرد أمر لحظي ميداني في ضوء مناكفات ال ترقى إلى مستوى "، هو "الجهاد"الذراع العسكرية لـ 
  ."خالفات

بمثابة اتفاق اوسلو "إلى ذلك، انتقد نخالة ورقة المصالحة الفلسطينية التي صاغتها القاهرة، وقال إنها 
ا جاء في الورقة من دمج الملف الداخلي والملف خطورة م"، محذراً من "جديد يلزم كل الشعب الفلسطيني

ال يجوز دمج الملفين، وكان يجب على ورقة المصالحة أن تتضمن فقط الشق ": وأضاف. "السياسي
  . "اإلداري والتنظيمي، وليس الوضع السياسي في الشكل المطروح الذي يدعو إلى إنهاء الصراع

أي اضافة أو حذف لحرف من "حة، وقال إن  التوقيع على ورقة المصال"حماس"ودافع عن رفض 
الورقة التي وقعتها حركة ... الصياغة التي تم التوافق عليها يؤثر في المعنى ويكون له تأثير مختلف 

فتح وُأرسلت نسخة منها إلى حماس لتوقعها منحت الرئيس محمود عباس كل الصالحيات، بما فيها البعد 
المصريين طبقاً لرؤيتهم يريدون "وأضاف أن . "المفاوضاتاألمني واالنتخابات والشق السياسي و
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مرجعية فلسطينية محددة يمكن مخاطبتها، وهي عباس، وال يريدون لفصائل المقاومة أن تكون فوقه، 
والورقة بمحتواها تجعل الجميع يعمل لدى عباس ألن السلطة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني طبقاً لما 

من يعتبر أن الوضع الفلسطيني سيعالج بمجرد توقيع ورقة "ورأى أن . "جاء في ورقة المصالحة
هذه الورقة ليست سحراً، بل ستزيد األمر تعقيداً وستورطنا ... المصالحة وسينتهي االنقسام، فهو واهم 

في إشكاالت جديدة مع إسرائيل وستضيف التزامات جديدة على السلطة أن تستجيب لها، وعلى رأسها 
  ."األمن
بمجرد توقيع الورقة ستطالب إسرائيل عباس باالستجابة لشروطها والتزاماتها األمنية، فهم "ر أنه واعتب

. يريدون وضعاً فلسطينياً مستقراً يمكن السيطرة عليه وملتزماً أيضاً بشروط الرباعية) اإلسرائيليون(
. " في حضن إسرائيلوالشرطة الفلسطينية في رام اهللا تعمل مع سلطات االحتالل والسلطة هناك تعيش

الوضع الفلسطيني معقد لدرجة أن حماس إذا وقعت على ورقة المصالحة، فإنها ستكون "وخلص إلى أن 
مصر تقول إن إسرائيل يمكن أن تحقق "وأكد أن إسرائيل غير مستعدة للسالم و. "في وضع ال تحسد عليه

 مستوطن في الضفة الغربية وجلب  ألف500إسرائيل غير مستعدة إلزالة ... السالم، وهذا وهم كبير 
  ."جوهر القضية الفلسطينية هو حق العودة لالجئين"، معتبراً أن "الجئين من المخيمات ليحلوا مكانهم

  17/4/2010الحياة، 
  

   طليقة لتحرير االسرى وحماس راضية عن اعدام الخونة والعمالءالمقاومةيد : الحية .10
ب السياسي لحركة حماس المقاومة الفلسطينية وعلي رأسها        طالب الدكتور خليل الحية عضو المكت     : غزة

كتائب القسام بتحرير األسرى بكافة الوسائل واألساليب المتاحة لهم مؤكدا أن يد المقاومة حـرة وطليقـة    
  .من أجل أن تفعل ما تشاء من أجل تحرير األسرى

 عصر اليوم الجمعـة     جاءت تصريحات الحية خالل مهرجان نظمتة حركة حماس في المحافظة الوسطى          
وناشد الحية في كلمته الحكومة المصرية باإلفراج عـن          .لتكريم أهالي أسرى المحافظة والتضامن معهم     

  .في سجون مصر وعلى رأسهم القائد القسامي أيمن نوفل
واستنكر الحية بقاء المقاومين في سجون الضفة الغربية، ومطالبا السلطة واالجهزة األمنية اطالق سراح              

، مؤكدا في الوقت ذاته أن      " كيف تريد السلطة مصالحة فلسطينية ، وهي تعتقل المئات        " ل المقاومة     رجا
  ".اإلفراج عن المعتقلين هو الخطوة األولى لنجاح المصالحة 

نحن في حماس   " وفي ملف اإلعدام الذي نفذته الحكومة المقالة أمس الخميس تجاه اثنين من العمالء اكد               
ووجه الحية رسالة للعمالء والمخابرات الصهيونية بـأن        " . م تجاه الخونة والعمالء     راضون عن اإلعدا  

المرحلة قد تغيرت كثيرا ، ولم يعد لهم مجاال للحرية ، داعيا العائالت الفلسطينية الى االنتباه الجيد تجـاه        
  ."أبنائهم قبل أن يقعوا في شبال العمالة 

  17/4/2010وكالة سما، 
  

  ة الترحيل بالمقاومة الشعبية والمسلحة تقرر مواجهحماس .11
قررت حركة حماس مواجهة القرار العسكري االسرائيلي االخير القاضي بترحيل الفلسطينيين عن الضفة 

ودعا الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أمس إلى  .الغربية بالمقاومة الشعبية والمسلحة
  ".لشعبية والمسلحة والقانونية حتى إسقاط هذا القراربالمقاومة ا"مواجهة القرار اإلسرائيلي 

نظمته الحركة بمناسبة الذكرى السادسة الستشهاد القيادي " عهد ووفاء"وطالب رضوان خالل مهرجان 
التنسيق األمني مع االحتالل "في حركة حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي السلطة الفلسطينية بوقف 

واعتبر  ". سراح المقاومين من سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربيةوإطالق يد المقاومة وإطالق
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 .القيادي في حركة حماس القراراإلسرائيلي عنصريا ويهدف إلى تفريغ األرض من أصحابها األصليين
  .واكد تمسك حماس بالثوابت الوطنية وبخيار المقاومة, وعدد رضوان مناقب الشهيد الدكتور الرنتيسي

  17/4/2010ردن، السبيل، األ
  

   صفقة األسرىاستئنافأنباء عن  .12
قالت مصادر فلسطينية إن مفاوضات تبادل األسرى بين حركة المقاومة اإلسالمية           : وديع عواودة  -حيفا  

وإسرائيل استؤنفت بوساطة ألمانية وإن أي صفقة ستشمل أسرى القدس والداخل اسـتنادا إلـى               ) حماس(
 األسـير   48أوضح مدير جمعية أنصار السجين داخل أراضـي         و .طمأنة من جهات سياسية ذات صلة     

المحرر منير منصور أن المفاوضات استؤنفت بعد تفجير إسرائيل للصفقة في السابق على خلفية قرارها               
لم تتفجر الصفقة نتيجة خالفات حول األسماء       "وأضاف في حديث للجزيرة نت       . أسيرا للمنافي  150إبعاد  

 على تحويل عملية التبادل لعملية تهجير خطيرة لها دالالت سياسـية سـلبية              بقدر ما هو تعنت إسرائيل    
وأكد منصور أن األسرى أنفسهم رفضوا اإلفراج عنهم مقابل إبعادهم إلى خارج البالد باعتبارهـا                ".جدا

  .سياسة تهجير صهيونية مؤثرين البقاء في السجن على الرحيل
  16/4/2010الجزيرة نت،  

  
  مان مسيرتين في القطاع للتضامن مع األسرى والجهاد تنظحماس .13

شارك آالف الفلسطينيين أمس، في مسيرتين منفصلتين دعت لهما حركتا : وائل بنات، الوكاالت: غزة
الجهاد اإلسالمي شمال وجنوب قطاع غزة، تضامناً مع األسرى في السجون اإلسرائيلية "حماس و

وفي مخيم جباليا شمال القطاع خرج اآلالف من .  الضفةواحتجاجاً على قرار يتيح إبعاد الفلسطينيين من
ورددوا هتافات تحث الذراع المسلح للحركة ألسر " الوفاء لألسرى والمسرى"أنصار حماس في مسيرة 

المزيد من الجنود اإلسرائيليين للضغط على إسرائيل لتنفيذ صفقة تبادل يطلق بموجبها األسرى في 
ادي في الحركة وعضو كتلتها البرلمانية محمد شهاب، في كلمة خالل ودعا القي. السجون اإلسرائيلية

وأكد أن .المسيرة إلى أوسع تحرك تضامني مع األسرى ومناهضة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
" األمة العربية واإلسالمية"داعياً " بكل الوسائل"حركته لن تتخلى عن مساعيها إلطالق سراح األسرى 

  .كات الفلسطينية في هذا اإلطارإلى مساندة التحر
وفي خان يونس جنوب القطاع شارك حشد كبير من أنصار الجهاد اإلسالمي في مسيرة رفضاً لقرار 
إسرائيلي يتيح إبعاد آالف الفلسطينيين عن الضفة، وتضامناً مع األسرى الذين ينظمون سلسلة فعاليات 

بار السلطات اإلسرائيلية على السماح لذوي أسرى احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم االعتقالية وإلج
وقال عضو . غزة والممنوعين أمنياً بزيارة ذويهم، ووقف سياسة إجبار ذويهم على التعري قبل الزيارة

في ذكرى يوم األسير الفلسطيني لزاما علينا ان نتذكر "المكتب السياسي للحركة محمد الهندي في كلمة له 
  ".ال الصابرين في سجون االحتاللمعاناة وآالم آالف األبط

  17/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  استشهاد ناشط من كتائب االقصى خالل اشتباكات مسلحة مع جنود االحتالل شرق غزة .14
استشهد ناشط فلسطيني ينتمي لكتائب االقصى التابعة لحركة فتح واصـيب آخـر   : غزة ـ اشرف الهور 

وقالت كتائب   .ات اسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة غزة      بجراح الجمعة في اشتباكات خاضوها مع قو      
االقصى في بيان لها ان ناشطيها خاضوا اشتباكات مباشرة وعنيفة مع جنود االحتالل الذين نفذوا عمليـة       
التوغل، الفتا الى ان عملية االشتباكات تجددت مرة اخرى بعد التوغل بنحو الساعة، حيـث ذكـرت ان                  
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وبحسب البيان  . باكاتهم مع القوة االسرائيلية المتمركزة في محيط مستوطنة كفار عزة         ناشطيها جددوا اشت  
  .فان دبابة اسرائيلية اطلقت قذيفة على اثنين من مقاتليها ادت الى استشهاد واحد، واصابة آخر بالشظايا

االمني وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان قوات جيشه قتلت ناشطا حاول زرع عبوة ناسفة قرب السياج                
وذكر المتحدث ان الناشط القى قنبلة يدوية باتجاه قوة عـسكرية، دون ان              .الفاصل بين القطاع واسرائيل   

  .يسفر انفجارها عن اصابة اي من الجنود، الذين اطلقوا النار صوبه واردوه قتيال
حلـي  وسبق عملية التوغل واستشهاد الناشط الفلسطيني اعالن اسرائيل عن سقوط صاروخ من صـنع م              

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الصاروخ سقط        .اطلقه نشطاء من قطاع غزة على جنوب اسرائيل       
  .بالنقب الغربي' اشكول'في محيط المجلس االقليمي 

  17/4/2010القدس العربي، 
  

   الستشهاد ابو جهاد على يد الموساد بالتمسك بالمقاومة22تحيي الذكرى  فتح .15
احـد  ' ابوجهـاد ' الغتيال خليل الوزير     22ت حركة فتح الجمعة الذكرى الـ       احي: وليد عوض  - رام اهللا 

وشددت كتائب شهداء االقصى     .قادة الحركة، مؤكدة على التمسك بالمقاومة لحين اقامة الدولة الفلسطينية         
ـ            في الـذكرى   ' 'القدس العربي 'الجناح المسلح لحركة فتح على التمسك بالمقاومة، وقالت في بيان ارسل ل

، محفـور   )ابريل(ثانية والعشرين الستشهاد القائد امير الشهداء ابو جهاد اليوم السادس عشر من نيسان              ال
في ذاكرتنا الوطنية من نور ونار النه اليوم الذي امتدت فيه يد الجريمة االسـرائيلية المحفوفـة بالحقـد             

ل، وقائدا متميـزا مـن قـادة        والكراهية والعنصرية السوداء وعربدة القوة لتغتال رجال من اشجع الرجا         
  .'حركات التحرر الوطنية واالقليمية والعالمية، القائد الفتحاوي خليل الوزير ابو جهاد

نحن في ذكراه الخالدة ندعو باسم حركـة فـتح الـى وحـدة البنـادق           : واضافت كتائب شهداء االقصى   
تاكيد على ان االنقسام المـستمر    الفلسطينية ووحدة النضال الفلسطيني ووحدة الهدف الفلسطيني مجددين ال        

منذ قرابة الثالث سنوات هو واقع شاذ خطط له عدونا الرئيس وهو االحتالل االسرائيلي، واقع شـاذ ال                  
يجب ان يستمر، وال يجب ان تنحني هاماتنا امام هذا االنقسام، بل يجـب ان نـستدعي الهمـة العاليـة                     

بنا ومصالحه العليا من اجل ان نستعيد الوحدة لنكون         واالرادة السياسية الحرة والرهان الصحيح على شع      
من خالل وحدتنا الوطنية، مؤهلين فعال وليس قوال لمواجهة االخطار المحدقة والحقائق الـصعبة مثـل                
مخططات تهويد القدس وجنون االستيطان وعربدة القوة االسرائيلية وقرار ترحيـل ابنـاء شـعبنا مـن                 

   .موطنهم واغالق الحرم االبراهيمي
فوحدتنا هي طريقنا الوحيد للصمود والبقاء والكفاح والنصر تلك هي التركة المقدسة التي تركها              : وتابعت

لنا القائد الوطني الكبير شهيد حركة فتح وشهيد فلسطين وشهيد االمة خليل الوزير ابو جهاد وكل شهدائنا                 
  .االبرار

  17/4/2010القدس العربي، 
  

  لفلسطيني للمشاركة بالفعاليات التضامنية احياء ليوم االسيربناء الشعب اتدعو أ الفصائل .16
دعت الفصائل الفلسطينية ابناء الشعب الفلسطيني للمشاركة بالفعاليات التضامنية         : ـ وليد عوض   رام اهللا 

التي تنظمها القوى الوطنية واالسالمية احياء ليوم االسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر مـن                
  .من كل عام) يلابر(نيسان 

ومن جهتها دعت حركة فتح المجتمع الدولي عموما واللجنة الرباعيـة والمنظمـات الحقوقيـة الدوليـة                 
خصوصا للعمل على انهاء ملف اسرى الحرية الفلسطينيين، واالفراج عن جميع المعتقلين الفلـسطينيين              

رير الفلسطينية رسـالة للمجتمـع      في سجون االحتالل فيما وجهت دائرة العالقات الدولية في منظمة التح          
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 ليوم االسير الفلسطيني، وخوض االسرى اضرابا عن الطعام احتجاجا على           36الدولي، بمناسبة الذكرى    
  .ظروف اعتقالهم

ومن جهتها دعت حركة حماس للمشاركة في المسيرات الشعبية تضامنا مع االسرى الفلسطينيين في يوم               
عالمي باسم حماس بان نهج وسياسة حركته واضـح وثابـت تجـاه          وشدد الناطق اال   .االسير الفلسطيني 

قضية االسرى وهو خطف المزيد من الجنود االسرائيليين الطالق سراح جميع االسرى بكافة اشـكالهم               
  .وانتماءاتهم ومن مختلف المناطق الجغرافية

ف الفعاليات الـشعبية    ومن ناحيتها دعت جبهة النضال الشعبي الشعب الفلسطيني وقواه السياسية الى تكثي           
وطالبت فـي بيـان اصـدرته        .التضامنية لدعم صمود االسرى القابعين في سجون االحتالل االسرائيلي        

الجمعة لمناسبة يوم االسير، وسائل االعالم الى تسليط الضوء على معانـاة االسـرى وكـشف جـرائم                  
  .االحتالل و فضح ممارساته واجراءاته العدوانية

هة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى اوسع حملة تـضامن مـع قـضية االسـرى               ومن جهتها دعت الجب   
والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون االسرائيلية، والى العمل لدى جميـع المؤسـسات الدوليـة               

  .السياسية والقانونية والحقوقية من اجل فرض اطالق سراحهم دون قيد او شرط
حرير فلسطين، ان الوفاء لالسرى القابعين في سجون االحتالل، يكون          ومن جهتها اكدت الجبهة الشعبية لت     

من خالل التمسك بالوحدة ونبذ االنقسام واالسراع بتحقيق المصالحة الفلسطينية علـى اسـاس التمـسك                
  .بالثوابت الوطنية

  17/4/2010القدس العربي، 
  

  في بيروت لدعم المعتقلين ورفض التهجير لجهادل جماهيري اعتصام .17
تنديدا بقرار حكومة "ت حركة الجهاد اإلسالمي اعتصاما جماهيريا أمام مسجد الفرقان في بيروت نظم

 "االحتالل إبعاد عشرات آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، وتضامناً مع األسرى األبطال
قات السياسية وألقى كلمة الحركة مسؤول العال .حضره ممثلو الفصائل وحشد جماهيري من أبناء المخيم

انه باطل كبطالن وجود االحتالل، ": في بيروت محفوظ منور حيث رفض قرار التهجير الجائر وقال
وإن هذا القرار يستهدف بالدرجة األولى إبعاد المقدسين عن عاصمتنا، وإفراغ األرض من سكانها 

كبة الحقيقية والكبرى لشعبنا هذا القرار هو نتاج التفاق أوسلو المشؤوم الذي مثل الن": أضاف ."األصليين
وقضيتنا، ومنذ هذا االتفاق وشعبنا يتعرض لحملة تضليل واسعة تستهدف حرف البوصلة واستبدال 

 ."األولويات، وآخر فصول هذه الحملة التضليلية هو ما يعرف بخطة إقامة الدولة
إن ": فلسطينية، فقالوألقى المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة كلمة تحالف القوى ال

ونحن ال .  ألف فلسطيني هو قرار غير شرعي صادر عن كيان غير شرعي70قرار االحتالل طرد 
هذا القرار الهادف إلى خلق مشاكل داخل الساحة . نعترف بهذه الحكومة وال بالقرارات الصادرة عنها

  .لعلم الصهيونيوفي نهاية االعتصام تم احراق ا. "الفلسطينية ومشاكل فلسطينية عربية
  17/4/2010السفير، 

  
  في مخيم البص في يوم األسير الفلسطيني  اعتصاماً تنفذحركة حماس: لبنان .18

وفـي هـذا    . عمت االعتصامات، أمس، المخيمات الفلسطينية لمناسبة يوم األسير الفلسطيني والعربـي          
وأشار عـضو القيـادة     . بصاإلطار، نفذت حركة حماس اعتصاماً أمام مكتب األمم المتحدة في مخيم ال           

القرار الصهيوني إبعاد اآلالف من أبناء شعبنا في الضفة إلى غزة           "السياسية في الحركة جهاد طه إلى أن        
الرد الحقيقي هو في وحدة الموقف الفلسطيني وتحـصين         "، مؤكداً أن    "خطوة جديدة ترمي إلى نكبة جديدة     

كـذلك  . " مع الكيان الصهيوني واإلدارة األميركيـة  الجبهة الداخلية عبر وقف أشكال التفاوض والتواصل      
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العرب بالتخلّي عن المبادرة العربيـة وسـحبها مـن          "ألقيت كلمات لممثلين عن أحزابٍ لبنانية، طالبت        
التداول ووقف كل ممارسات التطبيع رداً طبيعياً على الجرائم واالنتهاكات الصهيونية في حق األسـرى               

  ."امن العربي على قاعدة المقاومة والممانعةوالمقدسات، وإعادة بناء التض
وللمناسبة نفسها، ذكّرت المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية، في اعتصام أمام مقر البعثة الدوليـة              

ـ   آالف القابعين في سجون االحتالل الصهيوني فـي ظـل أقـسى الظـروف غيـر       "للصليب األحمر، ب
  . "الالإنسانية

 لتحرير فلسطين في مخيم البص لقاء تضامنياً مع األسرى والمعتقلين، نددت فيـه     ونظمت الجبهة الشعبية  
وتخلل اللقـاء   . "بالصمت العربي والدولي إزاء الجرائم الصهيونية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني          "

عرض مقتطفات من مقابلة صحافية أجريت مع األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سـعدات مـن داخـل                  
  .سجنه

  17/4/2010األخبار، 
  

  يعتبر ازالة مستعمرات تطهيراً عرقياً" إسرائيلي"وزير  .19
ان تزيل أي مستعمرات في " إسرائيل"انه ال يتعين على " إسرائيل"قال وزير بحزب الليكود الحاكم في 

وصرح وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون في مقابلة مع صحيفة  .اتفاق سالم مع الفلسطينيين
، فإنه يجب أن يتمكن اليهود من "إسرائيل"الصادرة أمس، انه مثلما يقيم العرب في " جيروزاليم بوست"

االقامة في كيان الفلسطيني في المستقبل، على حد يعالون الذي يساوي بذلك بين الفلسطينيين المقيمين في 
إذا كنا "ساءل يعالون قائالً وت .أرضهم منذ آالف السنين والمستوطنين المستجلبين من شتى أنحاء األرض

نتحدث عن التعايش والسالم، فلماذا االصرار الفلسطيني على اجراء تطهير عرقي في األراضي التي 
  .حسب زعمه". يحصلون عليها من اليهود

  17/4/2010الخليج، 
  

  بعد رفض تركيايبحث في أوروبا وآسيا عن مناطق إلجراء مناورات  اإلسرائيلي سالح الجو .20
أمس إن سالح الجو يبحث في " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : )آي.بي.يو(ب ـ تل أبي

أوروبا وآسيا عن مناطق إلجراء مناورات عسكرية بعدما رفضت تركيا إعطاءه اإلذن للتحليق في 
  .أجوائها

 مع التركيز "نحن نبحث عن مناطق جديدة يمكننا أن نحلق فيها: "ونقلت عن مسؤول في سالح الجو قوله
وأضافت الصحيفة أنه في السنوات األخيرة، وبسبب التهديدات المتنوعة التي  .على المهام الطويلة المدى

  .مهامه التدريبية الطويلة المدى" اإلسرائيلي"يواجهها وخصوصاً من إيران، ضاعف سالح الجو 
طلعات " اإلسرائيلي"يران وحتى الحرب التي أفضت إلى محرقة في غزة في الشتاء الماضي، أجرى الط
إال أنه بعد العملية وتدهور . فوق تركيا وشارك في العديد من المناورات السنوية مع سالح الجو التركي

  .بنشر طائراتها في تركيا" إسرائيل" التركية، رفضت أنقرة السماح ل-"اإلسرائيلية"العالقات 
ومن غير المرجح أن . تعود أبداً إلى ما كانت عليهعالقاتنا مع تركيا لن "إن " اإلسرائيلي"وقال المسؤول 

  ". يسمح لنا في ظل الحكومة الحالية في تركيا بالتحليق مجدداً هناك
  17/4/2010الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل" منذ إنشاء  الف جندي اسرائيلي سقطوا في كافة الحروب682": يديعوت" .21

كرى الجنود الذين سقطوا في المعارك منذ وجود تستعد اسرائيل يوم االحد القادم الحياء ذ: بيت لحم
اسرائيل، حيث تبدأ المراسيم الساعة الثامنة مساء بحضور الرئيس االسرائيلي شمعون بيرس وقائد 
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الجيش جابي اشكنازي، ويستمر ايضا يوم االثنين حيث من المنتظر وصول ما يقارب مليون ونصف 
 الف جندي اسرائيلي سقطوا في كافة 22,682 يوجد بها اسرائيلي على مقابر الجيش االسرائيلي، التي

  .الحروب التي اشترك بها الجيش االسرائيلي منذ وجود اسرائيل
اليوم الجمعة فان هذا العدد فقط من الجنود في الجيش " يديعوت احرونوت"وبحسب ما نشرت صحيفة 

، 1860وذلك منذ عام " ارهابية" الف اسرائيلي قتلوا في عمليات 3,971االسرائيلي، حيث يضاف عليهم 
  . الف اسرائيليا26,653 عاما الى 150ليصل العدد االجمالي ومنذ 

واضافت الصحيفة ان وزير الجيش االسرائيلي ايهود براك سوف يشارك يوم االثنين ايضا في احياء 
  .ذكرى الجنود االسرائيليين الذين سقطوا في المعارك

16/4/2010وكالة معاً اإلخبارية،   
  

  حكومة نتنياهو تجاه وقف االستيطانيتوجه لواشنطن ليشرح لها عدم مصداقية الطيبي  .22
اكد الدكتور احمد الطيبي النائب العربي في الكنيست االسرائيلي للقدس العربـي            : ـ وليد عوض   رام اهللا 

سـتيطان  مساء الجمعة بان القيادة الفلسطينية بانتظار االجوبة االمريكية على اسـئلتها بـشان وقـف اال               
االسرائيلي وخاصة في القدس، مبينا ان حكومة بنيامين نتنياهو مازالت تماطل واشنطن من خالل عـدم                

  .الرد على مطالبها المتعلقة بضرورة وقف االستيطان
حسب معلوماتي فان نتنيـاهو لـن يقبـل وقـف           ' واضاف الطيبي الذي يتوجه اليوم الى واشنطن قائال         

بعـد الموافقـة    ' ة او الغاء المشاريع االستيطانية التي تمت المصادقة عليهـا         االستيطان في القدس الشرقي   
  .الفلسطينية والعربية على العودة للمفاوضات غير المباشرة

سنـشرح  'وحول اذا ما يحمل الطيبي رسالة من القيادة الفلسطينية لالدارة االمريكية قال للقدس العربـي                
لوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومتـه االكثـر تطرفـا          موقفنا الذي يعتقد بعدم مصداقية رئيس ا      

وضرورة ان يكون هناك تغييرا جذريا وجوهريا في سياسة االدارة االمريكية باتجاه هذه الحكومة االكثر               
  . 'تطرفا في تاريخ الحكومات االسرائيلية

  17/4/2010القدس العربي، 
  

  ة في حي الشيخ جراح بالقدس العربية يستعيدون المبادر"دعاة السالم االسرائيليون" .23
في كل يوم جمعة يتظاهر المئات من ناشطي اليـسار االسـرائيلي تـضامنا مـع الفلـسطينيين                  : القدس

المطرودين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة رغم انهم ال يشكلون سوى اقلية ويتعرضـون الـى                 
  .انتقادات مواطنيهم

ن كل جمعة في حي الشيخ جراح الذي تحول الى موقع االحتجـاج             ويشكل الناشطون بضع مئات يتجمعو    
  .على ترحيل العائالت الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود في القدس الشرقية

بعد سنوات مـن    "واعرب الكاتب ديفيد غروسمان، احد ابرز دعاة السالم في اسرائيل، عن ارتياحه النه              
الدفاع عن حقوق االنسان ليس     "وقال ان    .ارة الى التظاهرات  ، في اش  "الشلل يشهد اليسار حماسة وحيوية    

  ".حكرا على اليساريين، انها قضية كافة االسرائيليين
 16/4/2010القدس، فلسطين، 

  
  نصب أول منطاد مراقبة لرصد تحركات متسللين جنوبي جبل الخليلت "إسرائيل "":يديعوت" .24

كتروني أمس ان سالح االستخبارات الميدانية فـي        االل" يديعوت احرونوت "كشف موقع صحيفة    : رام اهللا 
مراقبة استخبارياً في أجواء تل عراد لرصـد تحركـات          ) بالون(جيش االحتالل نصب ألول مرة منطاد       
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الحديث يدور هنا عن احدى المناطق السائبة جدا        "آالف الفلسطينيين المتسللين الى اسرائيل مشيرا الى ان         
  ".منها سياج أمني فاصل خالفا لباقي أنحاء الضفة الغربيةالتي ال يوجد في أنحاء شاسعة 

هناك منظومة كاملة تعمل في جنوب جبل       " وأوضح ضابط كبير في جيش االحتالل في حديث للموقع ان           
نشهد هنا تدفق أموال كبيرة وهناك      . الخليل لمساعدة الفلسطينيين على الوصول الى أي نقطة في اسرائيل         

المنظومة تشمل عناصر تقوم بتسفير ونقل المتسللين الفلـسطينيين وتنظـيم           : عمن يقوم بتنظيم الموضو   
واكد الضابط انه يجب أخذ هذه الظاهرة بنظر االعتبـار واال فـسيكون مـن               ". المبيت لهم واستخدامهم  

  .المقبلة" التخريبية"الصعوبة بمكان إحباط العملية 
 17/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  ين اسرائيليجنديينانتحار  .25

 أقدم جنديان إسرائيليان على االنتحار، صباح امس، وهما من دالية الكرمل داخل فلسطين              :القدس المحتلة 
وأشـارت   .  حيث وضع األول حدا لحياته في قاعدة عسكرية، في حين انتحر الثـاني فـي منزلـه                  48

مال الجليل  وذلك بعد     التقارير األولية إلى أن الجندي األول قد وضع حدا لحياته في قاعدة عسكرية في ش              
وعلم أن الجنديين هما أشـرف مـريح         .أن علم بأن صديقه المقرب منه قد وضع حدا لحياته في منزله           

  . عاما21ولؤي نصر الدين، وكالهما في سن 
  17/4/2010الرأي، األردن، 

  
   بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد أسيرونطالبوي... يوم األسيرالفلسطينيون يحيون  .26

الشعب ، أن محمد جمال، القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  17/4/2010 الشرق، قطر، تنشر
الفلسطيني يحيي اليوم ذكرى يوم األسير الفلسطيني في كافة محافظات فلسطين بزيارة ذوي األسرى 

وشارك نواب حركة حماس في القدس المحتلة أمس باالعتصام التضامني الذي أقامته . ورفع صورهم
كما شارك في  . أهالي األسرى المقدسيين أمام الصليب األحمر في حي الشيخ جراح في المدينةلجنة

االعتصام إلى جانب النائب أحمد عطون أمجد أبوعصب رئيس اللجنة وناصر قوس ممثل نادي األسير 
خل الفلسطيني في القدس ووزير القدس السابق خالد أبوعرفة، والمطران عطااهللا حنا، ووفد من الدا

الفلسطيني على رأسهم علي أبوشيخة منسق شؤون القدس لدى مؤسسة إعمار األقصى، وفراس العمري 
مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية األسرى، وعدد من الشخصيات المقدسية اإلسالمية والمسيحية 

  . وأهالي األسرى المقدسيين
ث على االهتمام بهم ومتابعة وتخلل االعتصام العديد من الكلمات التي تعرض قضية األسرى وتح

وألقى المطران عطااهللا حنا كلمة دعا فيها المسلمين والمسيحيين للوقوف  .معاناتهم والوقوف إلى جانبهم
  .ضد مدينة القدس واألسرى الفلسطينيين  الشرسة التي يقوم بها العدوةمتوحدين في وجه الهجم

ام على ضرورة توحيد الصف والوقوف جنبا إلى وأكد النائب أحمد عطون في كلمة ألقاها خالل االعتص
وطالب عطون المجتمع الدولي،  .جنب في وجه الحملة الشرسة التي يشنها االحتالل ضد أسرانا البواسل

ومؤسسات حقوق اإلنسان باالرتقاء إلى مستوى المسؤولية القانونية والعمل على إلزام الكيان الغاصب 
  .يع التدابير الالزمة في حال عدم التزامها بذلكباحترام القانون الدولي واتخاذ جم

 جامعة الدول العربية لتطبيق توصياتها المتعلقة 2010ودعت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى 
بقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، والتي أقرتها خالل القمة العربية التي عقدت في دمشق 

بإحياء يوم األسير الفلسطيني والعربي، واعتباره يوماً عربياً  30/3/2008و 29 ا بينخالل الفترة م
  .لألسير، تضامناً مع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
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 األسيرنادي ، أن  علي سمودي،جنيننقالً عن مراسلها في  16/4/2010القدس، فلسطين، وأضافت 
 رائد األسيرية في ظروف ومالبسات استشهاد  بتشكيل لجنة تحقيق رسماالفلسطيني ومؤسسة مانديال طالب

  .اإلسرائيليمحمد احمد حماد في سجن ايشيل 
قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، بأن استشهاد األسير حماد و
، الحتاللافي بئر السبع، نتيجة لإلهمال الطبي المتعمد والمتبع داخل سجون ) ايشل ( في زنازين سجن "

  . شهيدا198ً ولغاية اليوم إلى 1967يرفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة منذ العام 
  

   األسرى يطالب الفضائيات العربية بتخصيص يوم مفتوح لألسرىمركز .27
طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، الفضائيات العربية بتخصيص يوم مفتوح : غزة

وطالب بتدويل قضية األسرى . فلسطينيين في يوم األسير الذي يوافق اليوم السبتللتضامن مع األسرى ال
وتعريف المجتمعات العربية والجاليات والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بتفاصيل معاناة ما يزيد 

  . أسير فلسطيني وعربي في السجون اإلسرائيلية7000على 
  17/4/2010السبيل، األردن، 

 
  "يوم األسير الفلسطيني"ولندا يعلنون تضامنهم مع المعتقلين في فلسطينيو ه .28

تضامنه الكامل مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون " المنتدى الفلسطيني في هولندا" أعلن :الهاي
، )17/4(، الذي يصادف اليوم السبت "يوم األسير الفلسطيني"االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بالتزامن مع 

  .سيشاركون بكثافة بفعاليات ستقام في عموم القارة األوروبية لدعم األسرىمؤكدين أنهم 
" قدس برس"وقال أمين أبو راشد، األمين العام للمنتدى الفلسطيني، في تصريح مكتوب له اليوم، وصل 

 إن قضية األسرى هي شاغل دائم للشعب الفلسطيني وأمته وللضمائر الحية في العالم، وقد آن"نسخة منه 
فلسطينيي أوروبا يستشعرون أن مسؤولياتهم نحو "، مبيناً أن "األوان لتفعيل هذه القضية على أوسع نطاق

  ".األسرى في سجون االحتالل، من الفلسطينيين والعرب، باتت مضاعفة عن أي وقت مضى
  17/4/2010 قدس برس،

  
   تحول مقبرة إسالمية في يافا إلى فندق سياحي"إسرائيل" .29

اللجنة " أن 1948 ذكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في فلسطين المحتلة عام : قنا– المحتلة القدس
التابعة لبلدية مدينة يافا؛ صادقت وبشكٍل نهائي على طلب شركة االستثمار " المحلية للتخطيط والبناء

ت المؤسسة في بيانٍ لها وبين. إقامة فندق سياحي على أرض مقبرة القشلة اإلسالمية" ناكش"الصهيونية 
 بانتهاك حرمة عشرات القبور  وتصريحاًاليوم أنها ترفض وتستنكر هذا القرار، الذي يعطي إذناً

وأوضحت أن هذا  .الموجودة في أرض المقبرة اإلسالمية المملوكية التاريخية على أرض مقبرة القشلة
 . لمقبرة إسالمية جديداًلمسلمين وانتهاكاًالقرار يعني أن مدينة يافا ستشهد أعمال نبش لعظام موتى ا

  17/4/2010الوطن، قطر، 
  

  37 تتعرض للهدم للمرة " جرولأبوطويل " قرية :النقب .30
 أبو قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، ترافقها جرافات الهدم، على مداهمة قرية طويل أقدمت

 وقامت أطفالهم إليواء السكان أقامهالتي جرول للمرة السابعة والثالثين، حيث هدمت جميع الخيام ا
   . جميع محتوياتها ومن ثم تجريفهابإتالف
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 السكان أعاد قرية العراقيب حيث شرعت بهدم بعض البيوت التي إلىومن ثم تابعت القوات سيرها 
  .يراألخ األرض بمناسبة يوم  ناجحاً قطرياً شهدت العراقيب مهرجاناًأن الخطوة بعد هذه وتأتيبناءها، 

  17/4/2010الدستور، األردن، 
  

  ريد تحويل القدس إلى عاصمة دينية ليهود العالمت" إسرائيل": عبد القادر .31
سيبنون ما "  اإلسرائيليينإن :"الشرق األوسط"قال وزير القدس السابق حاتم عبد القادر لـ: رام اهللا

لون الصراع إلى ديني، إنهم يحو": وأضاف. "على بعد أمتار من األقصى) فخر إسرائيل(يسمونه 
. "ويريدون أن يقولوا إن هذا المدينة ليست عاصمتهم السياسية فقط؛ بل العاصمة الدينية لكل يهود العالم

. "الكنيس الكبير، الهيكل الثالث المزعوم" خطوة أخرى نحو بناء "فخر إسرائيل"ويرى عبد القادر أن بناء 
  ."أصبح هذا مسألة وقت": وزاد

  17/4/2010 الشرق األوسط،
  

  في حي الشيخ جراح" قدس النور"تخطط لبناء كنيس " إسرائيل":  اإلسالمية المسيحيةلهيئةا .32
إن عدد الكنس في القدس " الشرق األوسط"قال رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر لـ: رام اهللا

، "فخر إسرائيل" ببناء  في البلدة القديمة، وأوضح أن األوامر صدرت70، بينها  كنيسا213ًوصل إلى 
  ."فخر إسرائيل" أن بناء الهيكل سيكون الخطوة القادمة بعد وبقي موعد التنفيذ فقط، معتبراً

 أخرى لبناء كنيس ثالث سيطلق وحسب المعلومات المتوفرة للهيئة اإلسالمية المسيحية، فإن هناك خططاً
ي بالهدم في حي الشيخ جراح، سينتهي  سيشملها قرار إسرائيل بيتا20ً على حساب "قدس النور"عليه 

  .2014العمل فيه عام 
وتشير المعلومات إلى خطط أخرى لبناء محمية طبيعية على حساب منازل الفلسطينيين في حي الطور، 

  .هناكحيث تزعم السلطات اإلسرائيلية وجود نوع نادر من النسور 
  17/4/2010الشرق األوسط، 

  
  د الجدار في الضفة اإلسرائيلي يقمع مسيرات ضالجيش .33

 دعا مشاركون في المسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في الضفة :فلسطين المحتلة
  .جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الفعاليات الشعبية، لتعزيز صمود األسرى

 المسيل وأصيب، عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز
للدموع، جراء قمع االحتالل لهذه المسيرات في كل من بلعين ونعلين والنبي صالح والمعصرة والولجة 

  .في محافظتي رام اهللا وبيت لحم
كما  .في مسيرة المعصرة بمحافظة بيت لحم دعا مشاركون المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لألسرىف

وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار . ة نعلين األسبوعيةقمعت قوات االحتالل المشاركين في مسير
 من المشاركين في المسيرة أصيبوا بحاالت إغماء جراء في البلدة محمد عبد القادر عميرة، إن عدداً

وقمعت قوات االحتالل مسيرة . استنشاقهم للغاز المدمع، فيما اعتدى الجنود على العديد منهم بالضرب
وعند وصول المسيرة موقع البوابة الغربية قوبلت بزخات . لدة بلعين واتجهت للجدارانطلقت من وسط ب

  .من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق
  17/4/2010الخليج، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1762:                العدد17/4/2010السبت : التاريخ

  يحرقون سيارتينوجينصافوط يعتدون على قرية مستوطنون ال :الضفة .34
 واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث :تعالء المشهراوي، وكاال

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية وأخرى عسكرية إسرائيلية أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا فجر أمس 
  ."ثمن يجب دفعه"وكتب المستوطنون باللغة العبرية على جدار . سيارتين في قرية جينصافوط

رة العسكرية اإلسرائيلية سجلت شكوى تقدم بها سكان القرية ودانت هذا العمل وقال الجيش إن اإلدا
  .التخريبي الجديد

  17/4/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   لرصد حركة الفلسطينيين بالضفة ينصب منطاداً اإلسرائيليالجيش .35
ت الميدانية نصب سالح االستخبارا:  وكاالت،أحمد ربيع،  محمد جمال- القاهرة ،القدس المحتلة، غزة

في جيش االحتالل اإلسرائيلي ألول مرة منطاد مراقبة استخباري في أجواء تل عراد الفلسطيني القريب 
من حدود الخليل مع صحراء النقب لرصد تحركات آالف الفلسطينيين الذين يتنقلون بين الخليل والقرى 

  .المحتلةوالبلدات البدوية الفلسطينية 
 التي ال يوجد في أنحاء شاسعة ديث يدور هنا عن إحدى المناطق السائبة جداًوقال جيش االحتالل إن الح
 بجيش االحتالل لصحيفة وأوضح ضابط كبير . لباقي أنحاء الضفة الغربيةمنها سياج أمني فاصل خالفاً

 أمس أن هناك منظومة كاملة تعمل في جنوب جبل الخليل لمساعدة الفلسطينيين على "يديعوت أحرونوت"
وبحسب تقديرات الضابط يستغل كل يوم اآلالف من الفلسطينيين .. ."إسرائيل"ل إلى أي نقطة في الوصو

 شيكال مقابل نقله إلى 250حقيقة عدم استكمال بناء سياج أمني فاصل في المنطقة ويدفع كل منهم مبلغ 
  ."إسرائيل"مكان عمله داخل 

  17/4/2010الشرق، قطر، 
 

  مليات االختطاف اإلسرائيلية في الضفة يرصد عشرات التوغالت وعتوثيق .36
 قوات االحتالل نفذت ثالثاً وعشرين عملية توغل إنالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، قال  :رام اهللا

على األقل في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، خالل األسبوع الممتد من الثامن وحتى الرابع 
قد اختطفت قوات االحتالل خالل المركز فتوثيق الصادر عن وحسب ال . إبريل الجاري/عشر من نيسان

  .توغالتها تلك اثنين وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفالن
  16/4/2010 قدس برس،

 
  لترحيل الجئين فلسطينيين من لبنان" مساعٍ غربية" تستنكر "ثابت" منظمة .37

عن استنكارها لما ) 16/4(يوم الجمعة لحق العودة، ومقرها بيروت، ال" ثابت" أعربت منظمة :بيروت
في البيان " ثابت"وقالت منظمة  .وصفتها بمساعٍ أوروبية وغربية لترحيل الجئين فلسطينيين من لبنان

، إنها تابعت وبقلق شديد ما تناقلته وسائل اإلعالم عن مساع أوروبية غربية "قدس برس"الذي أرسل إلى 
 إلى دول عربية، وتوطين 1975 لبنان منذ ما بعد العام إلى تقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجؤوا

  . المسجلين لدى وكالة األونروا بعلم قادة لبنانيين وتسهيلهم، وموافقة وتنسيق من بعض الدول العربية
السيناريو األوروبي الغربي "لحق العودة عن قلقها الشديد تجاه ما وصفته بـ" ثابت "وأعربت منظمة

والعربي، الذي يعني، حكماً، تهجيراً جديداً لالجئين وشطب قضية حق العودة وتكريساً للتوطين، 
  ".ونستنكره بأشد عبارات االستنكار
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غير القابلة للتصرف، وبالتالي ال يحق حق العودة لالجئين من الحقوق "على أن " ثابت"وشددت منظمة 
ألي كان التفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني الالجئ، أو أن يتنازل عن حقه في العودة إن كان 

  ". أو نظماً عربية) فلسطينية(االتحاد األوروبي أو الغرب عموماً أو سلطة 
 أو فرض التوطين لالجئين بالتالي؛ فأي اتفاق على شطب حق العودة"وخلص البيان إلى القول 

الفلسطينيين؛ سيبقى حبراً على ورق، وال يمثل الشعب الفلسطيني بشيء، والتاريخ لن يرحم أي مفرط 
  .، وفق تعبيرها"بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ وفي المقدمة منها حقه في العودة

  16/4/2010 قدس برس،
  

   الفلسطينيين باإلسراع في معامالت الالجئينتطالب اعتصامات في مخيمات صور ومواقف: لبنان .38
 على ممارسة نفذت اللجان الشعبية في منطقة صور سلسلة اعتصامات في مخيمات المنطقة احتجاجاً

 بيروت إلىمدير شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان في انجاز المعامالت ما يضطر المواطنين الذهاب 
 الضرورية اإلجراءاتأخذ "هابت اللجان الشعبية بوزير الداخلية وأ .ألكثر من مرة لمتابعة معامالتهم

فتح مراكز في المناطق القريبة "وأملت  "لتخفيف األعباء عن الالجئين الفلسطينيين في انجاز المعامالت
  ". عن الالجئيناألعباءمن المخيمات ما يسهل ويخفف 

 القوانين الجائرة في إللغاءالدولة اللبنانية العمل "كما دعت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في بيان 
ممارسة مديرية شؤون "ـوأسفت ل". حق الفلسطينيين وإقرار وتشريع الحقوق المدنية واالجتماعية

 المعامالت إصدارالالجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية وتعاطيها السلبي والمماطلة والتسويف في 
  ".ويجبرهم على االنتظار في طوابير مهينة أمام مركز المديريةالخاصة بالالجئين ما يضطرهم 

  الفلسطيني وخصوصاًاألمنيفي بيان، جميع المعنيين بالشأن " اإلنسانشاهد لحقوق "وطالبت مؤسسة 
 الفلسطيني ويخفف من معاناته اإلنسان حل عادل يحفظ كرامة إليجادوزارة الداخلية بالسعي الجاد 

اوراقهم الثبوتية من المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين، وذلك للعديد من اليومية، في استصدار 
وجود عدد غير كاف من الموظفين النجاز المعامالت، ضيق المكان، قدم الملفات وعدم :  منهااألسباب
رية،  نظام المركزية في استصدار هذه الوثائق، عدم تعيين مدير عام مدني للمديإتباع المكننة، إدخال

هذا وحذرت الجمعية حصول احتجاجات واعتصامات . اعتماد سياسة التمييز في معامالت الفلسطينيين
  .مستقبال في حال عدم التجاوب بهذا الشأن

  17/4/2010المستقبل، 
  

  تشكو نقص األموالاألونرواو...  البارد يحتجون على تقليص بدل اإليجارفلسطينيو .39
نفذ نازحو مخيم نهر البارد تهديداتهم التي كانوا أطلقوها  :إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

 في مخيمي البداوي والبارد احتجاجاً على األونروافي وقت سابق، ونظموا اعتصامين أمام مركزي 
وحذر المعتصمون  .وكالة تقديماتها المالية وخدماتها وعلى رأسها مسألة تخفيض بدل اإليجارلتقليص ا
ما يحصل إلى "ونروا لمطالبهم التي ردت في بيان لها ء إلى التصعيد في حال لم تستجب األمن اللجو

  ."نقص األموال
وتحدث في البداوي باسم النازحين الطفل خالد غنيم وفي البارد أمين السر للجان حق العودة عبد اهللا 

سلفا توري لومباردو، مستنكراً ونروا في لبنان ديب، حيث أذاع نص البيان المرفوع إلى المدير العام لأل
سياستها المتمثلة بالتقليص التدريجي والمبرمج لتقديماتها وخدماتها، والظاهرة جلياً في ملف بدل اإليجار 

 150 دوالر أميركي إلى 200وأشار ديب إلى أنه تم تخفيض بدل اإليجار من  .لنازحي مخيم نهر البارد
ار، باإلضافة إلى التنصل مما وعدت به بإعطاء بدل إيجار عن دوالراً، وذلك في ظل ارتفاع قيمة اإليج

 .ثالثة شهور وتخفيضها إلى شهرين تحت ذريعة عدم توفر األموال الالزمة
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أن توزيع اإلعانات النقدية لإليجار سوف يبدأ ":  في بيان لهااألونرواوتعليقاً على الموضوع أوضحت 
التغيير في التوزيع "مع رد " مايو/  وأيارأبريل/ نيسان، وسيغطي التوزيع شهري أبريل/  نيسان٢٠يوم 

ألن وحدة إدارة الشمال تعاني من نقص في األموال، وهي ما لم تتلق أمواالً إضافية،  لفترة شهرين فقط،
بجهود حثيثة لجمع التبرعات " تقوم أنهاوقالت األونروا  .فإنها ستعاني من مشكلة في المضي في برامجها

 ."أنشطة اإلغاثة األساسية لبقية العام الحاليلمتابعة تنفيذ 
  17/4/2010السفير، 

  
  تعتصم أمام البعثة الدولية للصليب األحمر" الديموقراطية الفلسطينيةالنسائية" .40

، في اعتصام أمام    "يوم األسير الفلسطيني والعربي   "، في   "المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية   "ذكّرت  
ـ   مقر البعثة الدولية   آالف القابعين في سجون االحتالل الصهيوني فـي ظـل أقـسى            " للصليب األحمر، ب

وقد تطرقت األسيرة المحررة كفاح عفيفي إلى هذه الظروف القاسية، متسائلة           . "الظروف غير الالإنسانية  
أة هل سمعتم باألم التي أنجبت في المعتقل وهي مكبلة اليدين وأمام أعين الحراس؟ هل سمعتم بتلك المر                "

وناشدت عفيفي المؤسسات والمحافل الدولية، وفي مقدمها       . " سنوات في المعتقل؟   3التي عاش طفلها معها     
الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج      "منظمة الصليب األحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية،        

كيل والتعذيب التي تمارس فـي      عن األسرى، وفي مقدمهم األطفال والنساء، والتدخل لوقف إجراءات التن         
  ."حق المعتقلين والمعتقالت من أبناء شعبنا

  17/4/2010األخبار، 
  

  سيرة غير مكتملة..  الصُّّياغ يوسفكبير .41
، في "يوسف صايغ سيرة غير مكتملة" كتاب جديد بعنوان "رياض الريس للكتب والنشر"صدر عن شركة 

الكتاب كناية عن مذكرات تكتسب و. ماري صايغ صفحة، وهو من تقديم أنيس صايغ وتمهيد روز420
) 1948(تلقي الضوء على حقبة ما قبل تقسيم فلسطين . أهمية متعددة الجوانب، اجتماعياً وسياسياً وعلمياً

  ."الفلسطيني لم يبع أرضه لليهود"كاشفة تفاصيل مهمة، حيث يدرك القارئ مثالً أن 
 الحرجة التي عاشتها القضية الفلسطينية في الفصل ويكشف الكتاب بعض الوقائع السياسية واللحظات

  ."في السياسة الفلسطينية"الثالث عشر من الكتاب تحت عنوان 
أما األهمية التاريخية واالجتماعية متمكن في الوصف الدقيق للحياة االجتماعية في الفصول األولى من 

وصيدا ) 1930-1925 (والبصة) 1925-1918(الكتاب، حيث باكورة الذكريات في قرية خربة 
ويبرز في ). 1940-1939(والعراق ) 1938-1930(وطبريا ) 1938-1934-1929(وبيروت 

المذكرات يوسف، العالم االقتصادي الذي درس في عدد من الجامعات في لبنان وبريطانيا والواليات 
روعات المتحدة وألف عشرات الكتب والبحوث، وأسس مركز التخطيط الفلسطيني وأعد أهم المش

  .االقتصادية التي لم تلقَ االهتمام الكافي
يبقى أن السيرة غير مكتملة كما ورد في العنوان ألنها ال تغطي ما يريد الكثير من القراء معرفته عن 

 .يوسف صايغ االقتصادي والمعلم والكاتب والمتحدث في المؤتمرات
  16/4/2010مجلة العودة، 

  
  نيون للسينما الواقعيةفيلم فلسطيني في مهرجان " عايشين" .42

افتتح مهرجان نيون للسينما الواقعية أعماله في غرب سويسرا اليوم بمشاركة :  ماجد الجميل- جنيف
 سويسري مشترك يصور الحياة -، وهو فيلم وثائقي من إخراج فلسطيني "عايشين" فيلماً من بينها 160

ويكاد أن يتجول . 2009يناير / كانون الثانيئيلي في  اإلسرااالجتياحالمعيشية اليومية في قطاع غزة بعد 
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 اليومية في القطاع، ينقل خاللها بلقطات واالقتصادية االجتماعيةالفيلم في كِل زاوية من زوايا الحياة 
واقعية الحياة اليومية المستحيلة للطالب، والعامل، والعاطل، والصياد، والمزارع، كما يركِّز على نظرة 

  .ب والكهل، للحياة في القطاع وما فيه من خراب ودمارالصبي والشا
  17/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  مبادرة السالم العربية تتعرض لضغوطات: العاهل األردني .43

 العاهل األردني في لقاء مع مجلس التحرير في صحيفة شيكاغو تربيـون             اكد : فايق حجازين  -شيكاغو  
وفر آلية لتحقيق هذا السالم لكن المبادرة تتعرض لـضغوطات،          نشرته أمس، إن مبادرة السالم العربية ت      

الفتا إلى أن آخر اجتماعين للقمة العربية أكدا على االلتزام بالمبادرة رغم الضغوطات المتزايـدة جـراء      
 ، في رد على سؤال، أن المستقبل الذي         العاهل األردني وأكد  . عدم تحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع      

ة يضمن إلسرائيل عالقات طبيعية مع الدول العربية وان البديل لذلك أن تبقـى إسـرائيل                تطرحه المبادر 
   .قلعة معزولة وإبقاء المنطقة رهينة لتفجر الصراعات التي سيدفع الجميع ثمنها

 عن كيفية ضمان امن اسرائيل، فقال أن المبادرة العربية تطرح عند تحقيق السالم              العاهل األردني وسئل  
مرتكز إلى حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة عالقات سـلمية              الشامل ال 

طبيعية بين إسرائيل وجميع الدول العربية واإلسالمية التي تؤيد المبادرة إضافة إلـى ضـمانات أمنيـة                 
  .جماعية
نأمل به هو انخـراط      ما   " ضرورة إطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم، قائال إن        العاهل األردني وأكد  

فعال بين الفلسطينيين واألميركيين من جهة واإلسرائيليين واألميركيين من جهة أخرى في أسرع وقـت               
  ."ممكن

  17/4/2010الرأي، األردن، 
  

  "إسرائيل " تدرس إيقاف تصدير الزيتون إلى األردنيةالزراعةوزارة  .44
ارة الزراعة تدرس جديا تحديد فترة  أن وز"السبيل"أكدت مصادر مطلعة لـ :  عصام مبيضين-عمان

  .، حتى منتصف تشرين أول القادم فقط"إسرائيل"تصدير ثمار حب الزيتون من األردن الى 
ويأتي الحد من التصدير ضمن عدة معطيات من أبرزها أن ثمار الزيتون حتى هذا التاريخ غير ناضجة، 

 التاريخ، كون ثمار الزيتون ستكون ناضجة وكميات الزيت فيها قليلة، وسيصار الى منع التصديربعد ذلك
  .ومحملة بكميات أكبر من الزيت

ويحقق منع التصدير في ذلك التوقيت، وفق المصادر، عدم عصر ثمار الزيتون في المعاضر االسرائيلية 
وفي نفس الوقت تدرس وزارة . وتصديرها باعتبارها زيت زيتون إسرائيلي قادم من األراضي المقدسة

يارات أخرى من شأنها أن تحد من ذلك، منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على الزراعة خ
  ."إسرائيل"الصادرات  من هذا المنتج الى 

  17/4/2010السبيل، األردن، 
  

  يستنكر تجاهل المجتمع الدولي لترسانة الكيان الصهيوني النووية العمل اإلسالمي .45
هة العمل اإلسالمي المهندس خضر بني خالد محاباة استنكر مسؤول الملف الدولي في حزب جب: عمان

المجتمع الدولي للكيان الصهيوني، وعدم تجريده من أسلحة الدمار الشامل، والتراخي في إخضاع منشآته 
  .النووية للمراقبة الدولية

لمتحدة وثمن في تصريح له أمس انتقاد تركيا لهذا التجاهل في مؤتمر األمن النووي المنعقد في الواليات ا
في الوقت الذي نكبر فيه موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي : "األمريكية، وقال
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كنا نتوقع من الدول العربية المشاركة في ) غض الطرف الدولي عن سالح إسرائيل النووي(انتقد 
وني موجه المؤتمر بأن تقف نفس الموقف على األقل، وهي أولى بهذا الموقف كون السالح الصهي

  ".للمنطقة أوال
  17/4/2010السبيل، األردن، 

  
   الداخلية وزارةالحريري يطلب تسريع معامالت الفلسطينيين في .46

 اثار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع وزير الداخلية زياد بارود خالل اتصال هاتفي :بيروت
ومة وتتعلق بطريقة تعامل دوائر اجراه معه امس، موضوع الشكاوى التي يتلقاها مكتب رئيس الحك

وطلب  .الوزارة المذكورة مع الالجئين الفلسطينيين وتأخير معامالتهم المتعلقة بالوالدة او السفر وغيرها
  .الحريري من بارود التدخل لإلسراع في انجاز هذه المعامالت والحض على حسن التعامل مع الالجئين

  17/4/2010الحياة، 
  

  عدة الحكومة والجيش إلنهاء مسألة السالح الفلسطيني خارج المخيماتالجميل يدعو إلى مسا .47
مساعدة الجيش اللبناني " أمين الجميل إلى "الكتائب"دعا الرئيس اللبناني السابق رئيس حزب : بيروت

والحكومة التي كلفت من هيئة الحوار الوطني البحث في حلول إلنهاء مسألة السالح الفلسطيني خارج 
جميع األطراف وافقوا على هذا األمر وكانوا ": "العربية"وقال الجميل في حديث الى قناة . "المخيمات

مصرين على معالجته في أسرع وقت ممكن، وعلى إيجاد اآللية الالزمة كي يتحمل الجيش مسؤولياته 
نظمات في تلك المناطق، ولكن ال نعلم بحقيقة النيات والصدقية في التعامل مع هذا الملف، ألن هناك م

طرح خالل الزيارة األولى للرئيس "وأوضح أن هذا الملف  ."محمية وعلينا ترقب الصدقية قبل كل شيء
  . "سعد الحريري لسورية، وكانت هناك نيات طيبة واستعدادات من سورية لمعالجة هذا األمر

  17/4/2010الحياة، 
  

  ملّح ويجب وضع حّد لهالسالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها هو ملف  :خليل النائب .48
السالح الفلسطيني داخل المخيمات "النائب يوسف خليل أن " التغيير واإلصالح"أكد عضو تكتل : المستقبل

وخارجها هو ملف ملح ويجب وضع حد له عبر اتخاذ قرار على طاولة الحوار ينفّذ عبر رئيس 
مكنها إزالة الكثير من العقد خاصة مع سوريا ي"، الفتاً الى أن "الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان

  ".الفصائل المسلّحة خارج المخيمات والتي لها عمق وتحالف معها منذ زمن
  17/4/2010المستقبل، 

  
  الضفة من أجندتناال  لن تسقط القدس وال األقصى و:دكتوراة فخرية خالل تسلمه أردوغان .49

شهادة الدكتوراة ) 4-16(ليوم الجمعة استلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ا: إسطنبول
الفخرية التي منحتها الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، في حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة 

وقال أردوغان في كلمته التي ألقاها في الحفل، أنه استلم خالل رئاسته للوزراء شهادات . التركية أنقرة
الم إال أن الشهادة التي منحتها الجامعة اإلسالمية بغزة لها معنى دكتوراة فخرية عديدة من جامعات بالع

   .آخر يميزها عن الشهادات األخرى
وكما .. إن مجيئكم هنا وعدم تمكني من الذهاب إلى غزة يثبت هذا المعنى بشكل واضح: "وأضاف

فإن أالم فلسطين تعلمون أن تركيا وفلسطين ترتبطان بأواصر تاريخية وعاطفية، وكما كان في التاريخ، 
وشدد أردوغان على ضرورة توحيد الفلسطينيين صفوفهم والتوصل إلى ". آالمنا وفرحة فلسطين فرحتنا

وخاصة إخواننا في .. نحن مشتاقون إلى وحدتكم: "المصالحة بينهم ليتمكنوا من إنهاء معاناتهم وأضاف
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ن تسقط القدس وال المسجد األقصى ل: "وقال." غزة، ليعلموا أن تركيا معهم وستواصل جهودها للسالم
، مبينا أن قدر تركيا ال يختلف عن قدر فلسطين، وال قدر القدس ورام اهللا "والضفة الغربية من أجندتنا

  .وغزة يختلف عن قدر إسطنبول وأنقرة وإزمير
  16/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  اقعة بين النهر والبحرفلسطين هي األرض الو. الضفة وغزة ليست فلسطين: القذافي .50

العرب ال ، أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في كلمة ألقاها مساء الخميس في سرت أكد : طرابلس
إذا أرادت أميركا أن تكسب الشارع العربي أو تكسب  :وقال. "فلسطين ":يحبون أميركا، والسبب واضح

ير سياستها هذه، والمبررات موجودة ، صداقة األمة العربية أو تكسب صوت العرب، ال بد أن تغ
فالفلسطينيون اآلن مثل اليهود في الماضي عندما كانوا مشتتين ومضطهدين ، ولم يضطهدهم العرب ، 

: أضافو .فقد إضطهدهم الرومان وإضطهدهم اإلنكليز والروس، وليس العرب الذين إضطهدوا اليهود
. ميركا إلى جانبهم وليس إلى جانب اإلسرائيليين اآلن الفلسطينيون في وضع يستحقون فيه أن تكون أ

. والوقوف مع الشعب الفلسطيني بأن يعطوه الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه خدعة ال تنهي الصراع
 ماليين فلسطيني على األقل، الذين طردوا من عام 4وأوضح أن على أميركا أن تعمل على إعادة 

التفكير في إقامة دولتين واحدة منهما في الضفة الغربية : وقال. ، يجب أن يعودوا إلى ديارهم1948
الضفة الغربية ليست فلسطين، وغزة . وقطاع غزة، ودولة إسرائيلية، هذا تفكير ساذج ولن يحل المشكلة

فلسطين هي األرض الواقعة بين النهر والبحر، وهذه يجب أن يعيش فيها الفلسطينيون . ليست فلسطين
و دولة واحدة ديموقراطية مشروطة بعودة الالجئين الفلسطينيين وبنزع أسلحة واإلسرائيليون، والحل ه

  .الدمار الشامل
  17/4/2010الحياة، 

  
  تنتهك حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والمواثيق الدولية" إسرائيل: " المصريالعمال اتحاد .51

ره أمس باالنتصار للقانون طالب االتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان أصد :خالد حسن-القاهرة
الدولي ورفض الحصانة الممنوحة إلسرائيل من بعض القوي الدولية بما يجعلها فوق القانون الدولي 

أدان و. والتمادي في انتهاكاتها السافرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وخرق القوانين والمواثيق الدولية
ها في محيط المسجد األقصي المبارك، وقرارها البيان مخطط إسرائيل لتهويد القدس واستمرار حفريات

باستبعاد القدس من مفاوضات الحل النهائي، وارهابها في الضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة واقامة 
  . المزيد من الكنس اليهودية في القدس

ير كما أدان اتحاد العمال ممارسات االستيطان واستمرار اقامة جدار الفصل العنصري وعمليات التطه
وطالب . العرقي واالغتياالت واالعتقاالت واالقتحامات المتواصلة ألبناء وممتلكات الشعب الفلسطيني

اتحاد العمال بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة لألمم المتحدة لبحث مخاطر القرار اإلسرائيلي بطرد 
اد الشعب الفلسطيني وطالب االتح. وتهجير عشرات اآلالف من الفلسطينيين والعمل علي وقفه فوراً

برفض هذا القرار وعدم التعامل معه أو االنصياع له حتي يحصل علي حريته واقامة دولته المستقلة 
  .وعاصمتها القدس الشريف

  16/4/2010الوفد، مصر، 
  

  الدول العربية بعدم التهديد بسحب المبادرة العربيةكلينتون تطالب  .52
نقالً عن مراسلها مينا العريبي، أن وزيرة الخارجيـة          من واشنطن    17/4/2010 الشرق األوسط،    ذكرت

مركـز دانيـال    "األميركية هيالري كلينتون طالبت بمناسبة افتتاح مركز جديد تابع لدانيال إبراهام باسم             
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 ومقره واشنطن الدول العربية بعدم التهديد بسحب المبادرة العربيـة،           "إبراهام للسالم في الشرق األوسط    
العرض الصادق الذي تبدو عليه، فيجب أال نسمع تهديدات من بعـض الـدول              "لمبادرة  قائلة، إذا كانت ا   

دفـع  "ودعت كلينتون الدول العربية إلى      .  في عملية السالم   "العربية بأنها ستنسحب كلما واجهت تراجعا     
مبادرة السالم العربية باألعمال وليس فقط األقوال وجعل السعي وراء المفاوضات وتحقيق اتفـاق مـن                

  ."األسهل للفلسطينيين
وحمل خطاب كلينتون رسائل عدة، فباإلضافة إلى مطالبة دول عربية بعدم التهديد بسحب مبادرة السالم،               

كمـا  . والتحالف بينهمـا  " إسرائيل"هناك رسالة أخرى تؤكد التزام الرئيس األميركي باراك أوباما بأمن           
ولية يريدون السالم أكثـر مـن اإلسـرائيليين         أكدت أنه ال يمكن أن يكون األميركيون أو أي أطراف د          

  .والفلسطينيين، قائلة إن القرارات يجب أن تأتي منهم
وبينما تواصل واشنطن سعيها الستئناف المفاوضات، فإنها في الوقت نفسه ستواصل دعـم المؤسـسات               

الواليـات  ": نوقالت كلينتو . الضرورية إلقامة الدولة الفلسطينية من دون انتظار مسار المفاوضات فقط         
المفاوضات بين األطراف بهدف الوصول إلى حل الـدولتين         : المتحدة تدعم مسارين في الشرق األوسط     

وبناء المؤسسات التي تضع األرضية الضرورية لدولة مستقبلية للفلسطينيين والضمانات األمنيـة التـي              
، بغض النظر عن السعي لتحقيقها،      جميع هذه الجهود  "ولكنها أردفت قائلة إن     . "تزود األمن لدولة إسرائيل   

  ."ال يمكن أن تنجح إذا ما كسب المتطرفون النقاش
واعتبرت كلينتون أن الخالف بين حماس وفتح في فلسطين دليل على هذا الصراع، قائلة إنهما يمـثالن                 

 فحماس تأخذ أي فشل في عمليـة الـسالم        . النقاشين المختلفين حول كيفية تحقيق طموحات الفلسطينيين      "
والسلطة لديها المهمة األصعب أال وهي إقناع شعب مشكك، بأن السالم ليس فقط ممكنـا  .. كتبرير لرأيها 

حماس تعرقـل الـدعم الـدولي وعمـل       "معتبرة أن   . "بل أفضل طريق لتحسين حياته وتحقيق طموحاته      
حماس "وأضافت أن   . "المنظمات غير الحكومية اإلنسانية وتفعل القليل لتطوير النمو االقتصادي المستدام         

منظمـة  "وفي المقابـل قالـت إن   . "كشفت عن أنها غير مهتمة بالتنمية وبناء المؤسسات والسالم والتقدم      
أبو (، مشيدة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس       "التحرير الفلسطينية أثبتت نفسها شريكا ذا مصداقية للسالم       

  .ورئيس الوزراء سالم فياض) مازن
طة السلطة إلقامة دولة فلسطينية خالل عامين، مشيدة بتلك الجهود ومؤكدة الدعم            وأشارت كلينتون إلى خ   

  . لها
 من واشنطن نقالً عن مراسلها محمد سعيد، أن كلينتون دعـت رئـيس              17/4/2010 األخبار،   وأضافت

. ةالحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إبداء مزيد من الصدق حيال مبدأ إعـالن الدولـة الفلـسطيني                
تـسهيل  "، لكنها أشارت إلـى أن       "موافقاً مبدئياً على حل الدولتين    "وأشارت كلينتون إلى أن نتنياهو كان       

الوصول والتنقل داخل الضفة الغربية رداً على تحسين الوضع األمني الذي قام به الفلسطينيون ليس كافياً                
 "حماس"جندي اإلسرائيلي األسير لدى     وتطرقت إلى قضية ال   . "إلثبات أن هذه الموافقة صادقة للفلسطينيين     

ينبغي على حماس أن تطلق فوراً سراحه، كما ينبغي على السلطة الفلسطينية أن             "جلعاد شاليط، قائلة إنه     
تضاعف جهودها لوضع نهاية للتحريض والعنف، وأن تحمل على الفساد وتغرس ثقافة السالم والتسامح              

  ."بين الفلسطينيين
ئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته على الدخول فوراً في مفاوضـات مـع             كذلك حثّت كلينتون الر   

ما من شك أنه من دون دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربيـة، ومـن                 "وقالت إن   ". إسرائيل"
دون مساندة مالية واسعة ومستمرة، فإن جهود السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات وحفز النمو سـتفقد                

  ."زخمها
 واشنطن نقالً عن مراسلها حنان البدري، أن كلينتون دافعت عن جـدار             17/4/2010 الخليج،   وأضافت

" االنتحارية"الفصل العنصري مؤكدة أنها كانت دوماً مدافعة عن هذا الجدار قبل أن تضيف بأن العمليات                
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ينية حيث طالبتهـا    بسبه قلّت بدرجة كبيرة، ووجهت في خطابها تحذيراً غير مسبوق إلى السلطة الفلسط            
  . باالمتناع عن استخدام المؤسسات الدولية، ال سيما األمم المتحدة كمنصات أو منابر للجدل التحريضي

  
   اإلسرائيلية-واشنطن تعد ورقة من بنود لتحفيز الثقة والتهيئة للمفاوضات الفلسطينية  .53

ميركـي جـورج ميتـشل       من مصادر موثوقة أن المبعـوث اال       "الحياة"علمت  :  جويس كرم  -واشنطن  
ورقة تتضمن خطوات لبناء الثقة يتبناها الطرفان وتمهد        "والمسؤول في البيت األبيض دنيس روس يعدان        

 "وقـف االسـتيطان   " وتشمل بنوداً تحدثت عنها الوزيرة األميركية في خطابها مثل           "النطالق المفاوضات 
  . "االمتناع عن خطوات وتصريحات انفرادية في القدس"و

17/4/2010ة، الحيا  
  

   إلى عدم تنفيذ أي عمليات إعدام أخرىمفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تدعو حماس .54
حثت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنـسان، نيفـي بـيالي،            :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  

م عقوبة اإلعـدام،    السلطات القائمة في قطاع غزة إلى عدم تنفيذ أي عمليات إعدام أخرى وإلغاء استخدا             
  .مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي" جرائم"وذلك بعد أن تم إعدام اثنين من السجناء الذين اتهموا بارتكاب 

إنني أدعو حماس إلى إعادة النظر في موقفها وإظهار احترامهـا لـرفض المجتمـع               : "وأضافت بيالي   
العقوبة في قطاع غزة، والتمـسك الكامـل        الدولي القطعي لعقوبة اإلعدام، وذلك عبر إلغاء استخدام هذه          

  ".بالحق في الحياة وتعزيزه
وشددت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان على أنه وفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن الحـق فـي                 
الحياة محمي، في حين يقتصر استخدام عقوبة اإلعدام على أخطر الجرائم في ظـل ظـروف محـدودة                  

  ،"هذا السبب، أحث حماس على وقف جميع عمليات اإلعدام األخرى التي تنوي تنفيذهال: "وتابعت . للغاية
17/4/2010األيام، فلسطين،   

  
  باريس تدين إعدام حماس لفلسطينيين وتعتبره اغتياالً .55

 "تستنكر"أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس ان فرنسا            ): أ ف ب   (–باريس  
  ".إسرائيل" فلسطينيْين اتهما بالعمالة ل"اغتيال" حماس المقالة في قطاع غزة على اقدام حكومة

واضاف ان فرنسا تعرب    . "نستنكر ما اعتبر اعداماً ونسميه اغتياالً     ": وأوضح الناطق في مؤتمر صحافي    
  ."تدعو الى احترام الحريات العامة في غزة" من هذه التطورات و"قلقها الشديد"عن 

17/4/2010الحياة،   
  

 ومؤسسة إغاثة تركية ترسالن أسطول سفن إلى غزة الشهر المقبل" غزة الحرة" .56
عن مشروع ) آي أتش أتش( ومؤسسة اإلغاثة التركية "حركة غزة الحرة"أعلنت كل من : زينة برجاوي

وقد وعدت منظمات أخرى من . مشترك بإرسال عشرة سفن إلى قطاع غزة المحاصر في أيار المقبل
وأيرلندا والسويد بإرسال قوارب تحمل ناشطين لالنضمام إلى األسطول مع حركة غزة الحرة اليونان 
  .وتركيا

 على اإلبحار بسفينتي شحن التزمت بهما منظمات غير حكومية من تركيا، "غزة الحرة"وتتركز مهمة 
 محملة وسوف تكون. إضافة إلى سفينة شحن تم شراؤها من التبرعات المقدمة من الشعب الماليزي

  .باالسمنت، وأنظمة تنقية المياه ومواد غذائية
 الى "غزة الحرة" لفتت غويفا باترلي الناشطة االيرلندية وإحدى أعضاء حملة "السفير"وخالل اتصال مع 

ان العديد من منظمي الحملة يتلقون تهديدات بالقتل عبر الهواتف، إضافة لمضايقات من مجهولين 
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 باترلي جميع المجتمعات المدنية، المدارس والمستشفيات والنقابات العمالية ودعت. يلحقونهم بسياراتهم
وسيتم تحميل . واألسر في جميع العالم الى التبرع بأكياس اسمنت ولوازم المدرسية إلرسالها إلى غزة

وعن توقعاتها .  ضمن أسطول السفن الذي سيبحر في أيار المقبل"راشيل كوري"البضائع على سفينة 
نحن مستعدون ألي شيء، هناك احتمال بان تهاجم البحرية ":  رد فعل إسرائيلي، تقول باترليحول أي

  ."اإلسرائيلية سفننا، ونحن سنتحرك بطريقة استراتيجية
17/4/2010السفير،   

  
  إقرار بالعجز عن مواجهة حزب اللّه وناقش سيناريوهات الحربت "سرائيلإ" .57

 حزب اهللا بصواريخ سكود من سوريا، إلى الواجهة مجـدداً،           عاد حديث إسرائيل عن تزود    : يحيى دبوق 
وسط إعادة تقويم للضجة اإلعالمية األخيرة، وإقرار واضح بارتداع تل أبيب عن مواجهـة المقاومـة،                

  وعدم القدرة على تلقي أثمانها
سأل معلق الشؤون السياسية واألمنية في صحيفة معاريف، عوفر شيلح، عـن األسـباب التـي منعـت                  

تأكيد ضابط رفيع   "رائيل من استهداف صواريخ سكود، التي قيل إنها نُقلت من سوريا إلى لبنان، رغم               إس
تل أبيب التي تتعامل منـذ      "، مشيراً إلى أن     "المستوى في الجيش اإلسرائيلي أن الضربة كانت قريبة جداً        

 تنظر هذه المرة إلى المسألة      سنوات مع السالح المنقول إلى منظمات إرهابية، باعتباره هدفاً مشروعاً، لم          
على أنها عمل شرعي أو ال، بل من خالل الثمن وردة الفعل المتوقعة، رغم أن سوريا لم ترد حتى اآلن                    

  ."على عمليات عسكرية نُفّذت على أراضيها
إما أن إسرائيل تفترض أن هناك      : ورأى شيلح أن نجاح نقل الصواريخ إلى لبنان قد يعود إلى أحد سببين            

داً لضبط النفس لدى سوريا، وإما أن تل أبيب وصلت بالفعل إلى اقتناع بأن صواريخ سكود ليـست                  حدو
مع العلم بأن الفرضية القائمة لدى المؤسسة األمنية تشير إلى أن كـل مـا فـي                 "سالحاً كاسراً للتوازن،    

  ."مخازن سوريا سينقَل في نهاية المطاف إلى لبنان
من يفكر في مواجهة جديدة مع      "العسكرية مع حزب اهللا، مشيراً إلى أن        وحذر شيلح من إمكان المواجهة      

حزب اهللا، على شاكلة المواجهات السابقة، سيكون مخطئاً بالتأكيد، ذلـك أنهـم فـي الجانـب اآلخـر                   
يستخلصون الدروس المطلوبة من الماضي، ويشغَلون حالياً بإقامة االسـتحكامات فـي بـاطن األرض،               

المنطقـة إلـى    "، مضيفاً أن    "ن المبنية، ومراكمة قدراتهم العسكرية في مناطق واسعة       والتغلغل في األماك  
الجنوب من نهر الليطاني أصبحت ممتلئة بصواريخ الكاتيوشا، والجزء األكبر من الـصواريخ البعيـدة               

  ."المدى واألكثر دقة، موجود إلى الشمال منه
التقـديرات فـي   "الحرب مع لبنان، وأشار إلى أن ويعترف شيلح بأن إسرائيل هي التي كانت دائماً تقرر        

إسرائيل لم تتغير قط، فحزب اهللا ال يرغب في خوض مواجهة حالياً مع إسرائيل، مع أنه قد يجر إليهـا                    
التاريخ يثبت أكثر مـن مـرة أن مـن يبـدأ     "أضاف أن . "في حال حصول تصعيد إسرائيلي ـ إيراني 

  ."داً إسرائيلالمواجهة ليس الجانب الثاني، بل تحدي
من جهته، كتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، معيداً طرح السؤال عـن                

هل هذه الصواريخ هي السالح نفسه الكاسر       ": معاني وجود صواريخ سكود في حوزة حزب اهللا، وتساءل        
 قـد زودت حـزب اهللا       للتوازن الذي حذرت منه القيادة األمنية في العام الماضي؟ فإذا كانـت سـوريا             

، فهذا يعني تهديداً من نوع جديد، ليس بسبب مداه أو وزن رأسه المتفجر،              )د(بصاروخ سكود من طراز     
  ."بل بسبب دقة اإلصابة لديه أيضاً

امتالك صواريخ سـكود، وتـدريب      "وعن االستراتيجيا التي يتبعها أعداء إسرائيل، يشير هرئيل إلى أن           
ها في سوريا، ليست إال رأس جبل الجليد، ذلك أن الجميع لدينا قد حفظـوا               عناصر حزب اهللا على تشغيل    

المعادلة الجديدة عن ظهر قلب، فالمحور الراديكالي في الشرق األوسط، بقيـادة إيـران، تبنـى فكـرة                  
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، يسعون إلـى    2006المقاومة، ال تدمير إسرائيل أو احتالل أراضيها، ألنهم منذ حرب لبنان الثانية عام              
ف الدولة العبرية على نحو متواصل، ما يجعل قدرة إسرائيل تتآكل، وهذا الهدف يتحقق بواسـطة                استنزا

  ."النار المكثفة على نقاط ضعفها، أي الجبهة الداخلية المدنية اإلسرائيلية
وللداللة على حجم التهديد، ينقل هرئيل عن الرئيس السابق إلدارة مشروع اعتـراض الـصواريخ فـي                 

الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل حالياً، هي أكثر       "، عوزي روبين، أن     )الحيتس(إلسرائيلية  وزارة الدفاع ا  
 طناً، وهذا المعطى ال يشمل صواريخ الكاتيوشا        1435 ألف صاروخ، تحمل رؤوساً متفجرة تزن        13من  

جومية لسالح  إيران وحلفاءها أوجدوا توازناً مقابل القوة اله      "وبحسب روبين، فإن    . "التي يملكها حزب اهللا   
  ."الجو، وبنوا من خالل ذلك ردعاً حيال إسرائيل

ويعود هرئيل ليستشهد بالمحاضرة التي ألقاها قائد المنطقة الشمالية فـي الجـيش اإلسـرائيلي، غـادي                 
أيزنكوت، في معهد أبحاث األمن القومي قبل أشهر، التي عرض خاللها مبـادئ النظريـة العـسكرية                 

أسوأ ما في هذه النظرية أن الصواريخ سيتواصل سـقوطها          "اهللا، موضحاً أن    للمواجهة المقبلة مع حزب     
، مـا   )على حزب اهللا  (غير متأكد من وجود حل هجومي ساحق للجيش         ) أيزنكوت(على إسرائيل، وهو    

  ."من شأنه أن يحسم مصير المعركة
د حماية في مواجهـة     إيجا"وعن منظومة الدفاع اإلسرائيلية في مواجهة الصواريخ، يشدد الكاتب على أن            

الصواريخ ليس في الوقت الحالي إال فكرة أكثر من كونه واقعاً، ومن الصعب أن نتوقع صموداً متواصالً                 
فإذا قُصفت إسرائيل فـي األيـام األولـى         . للجبهة الداخلية خالل الحرب، من دون منظومة حماية فعالة        

مر للجيش كي يحقق حالً فورياً، رغم أن        بآالف الصواريخ، فسيضغط الجمهور على الحكومة إلصدار األ       
هيئة األركان العامة في الجيش تدرك أهمية عامل الزمن، والخطط العسكرية لديها تـستلزم وقتـاً، وأي                 

  ."محاولة لتنفيذها على نحو غير واقعي سيؤدي إلى انهيارها وإلى خسائر كبيرة
تقارير أجنبية  "أمير بوحبوط، إلى أن     في سياق ذلك، كتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف،           

األسد أرسل إلى حزب اهللا صواريخ سـكود، بـل درب عناصـر             ) الرئيس السوري بشار  (بشرتنا بأن   
الحزب على كيفية استخدامها، ودربهم أيضاً على كيفية استخدام منظومات دفاع جوي متطورة، وبالتالي              

رغم . "مستمراً في لعبه  ) سوريا(قي الالعب المجنون    فإن إسرائيل لن تجلس بهدوء لفترة طويلة، إذا ما ب         
ـ    مستوى الردع القائم حيال إسرائيل من جانـب المقاومـة،    ذلك، عاد وأكد ـ في إقرار غير مباشر 

إسرائيل ال تستطيع أن تستوعب ضربة أخرى لسفينة حربية جديدة، وبالتأكيد ال تستطيع             "مشدداً على أن    
ساسة في البر، وبالتالي ستكون الحرب المقبلة أشد شراسة وأبـشع مـن   أن تستوعب ضربة لمنشآتها الح 

  . على إسرائيل"الحروب السابقة
، المقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين        "إسرائيل اليوم "من جهته، كتب حامي شيلو في صحيفة        

كود، مـن ضـمنها      ألف صاروخ، قبل أن تصل إليه صواريخ س        44حزب اهللا يملك حالياً     "نتنياهو، أن   
، "المئات وربما اآلالف من الصواريخ القادرة على إصابة تل أبيب ورمات غان ونتانيا وريشون ليتسيون              

اإلسرائيليين يدركون، لكنهم يكبتون ذلك، أن إسرائيل ستكون بعد استهدافها دولة مختلفة            "مشدداً على أن    
  ."تماماً

  17/4/2010األخبار، 
  

  ! ؟1650مغزى القرار العسكري " .58
  عبد الرحيم ملوح

، الـذي  1650أخرج قائد المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي من درج مكتبه القرار العسكري رقـم          
وغـادي شـمني هـو الـسكرتير        . سبق لسلفه غادي شمني أن أقره في الثلث األخير من العام الماضي           
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لعسكري في السفارة اإلسـرائيلية     العسكري السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ارئيل شارون، والملحق ا        
  .بواشنطن اآلن

إن المغزى األساس لهذا القرار هو اإلعالن الرسمي بأن الضفة بمناطقها كافة، وفي مقدمتها القدس هـي                 
أراض ال زالت تخضع للجهاز األمني اإلسرائيلي، وهذا يعني اوالً، إعالن وفاة التفاق اوسلو وما تبعـه،          

 اإلعالن، وفي مقدمتها متطلباتـه      –سطينية يجب أن تخضع لمتطلبات هذا القرار        وثانياً، بأن السلطة الفل   
  .األمنية، وثالثاً، أنه ال يوجد وحدة جغرافية وسياسية واحدة في األرض المحتلة

ومن الهام رؤية أن اإلعالن عن هذا القرار جاء في سياق سياسي متكامل، بدءاً بالتنكر المتصاعد التفاق                 
 رابين ذلك بقوله، بأن ال مواعيد مقدسة لديه، وفي هذا اإلطار تنكرت حكومـة أيهـود                 أوسلو، حيث بدأ  

باراك وقبلها حكومة بيريس ونتنياهو األولى لالتفاقات التي سبقت، وأساسها انتهاء المرحلـة االنتقاليـة               
، كحـد   194وإعالن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، بما فيها حق عودة الالجئين وفقاً للقـرار               

  . أي بعد خمس سنوات من اتفاق أوسلو1999أقصى في عام 
، وزيارة شارون باالتفـاق     2000وكلنا يذكر وبعين المتفحص السياسي لفشل مفاوضات كامب ديفيد عام           

مع باراك لألقصى التي فجرت االنتفاضة الثانية، وعملية السور الواقي التي ترتب عنها اجتياح الـضفة                
وحملة االغتياالت واالعتقاالت التي رافقتها وفي مقدمتها اغتيـال ابـو علـي             .  بالكامل وإعادة احتاللها 

  .الخ...مصطفى والشيخ أحمد ياسين وحصار الرئيس عرفات ثم تصفيته
وهذه األعمال العسكرية واألمنية، من وجهة النظر اإلسرائيلية مهدت الطريق لما تبعها مـن سياسـات                

 على الفصل السياسي بين الضفة وغـزة، مـن          2005ث أقدمت في عام     حي. وممارسات احتاللية فعلية  
خالل إعادة االنتشار العسكري في غزة وفرض الحصار عليها، والتخلي الفعلي عن مـسؤوليات القـوة                

وبمعنى آخر أن الوالية القانونية للسلطة الوطنية ضربت في مفاصلها األساسية عبـر هـذه               . المحتلة لها 
  .الممارسات السياسية

وكلنا اليوم يتذكر مغزى مواقف رئيس الوزراء الحالي نتنياهو منذ بداية العام الحالي حتـى األن علـى                  
القـدس الموحـدة كلهـا      :" عندما ذهب لالحتفال بعيد الشجرة في مستوطنة معالي أدوميم، وقـال          . األقل

ل هذا أقـدم علـى    ، وقب "عاصمة إسرائيل، ومعالي ادوميم جزء منها وهي الطريق الموصل للبحر الميت          
 الف دونم، والبدء في تطبيق خطة المنطقـة         12ضم مستوطنة كيدار لمعالية أدوميم وبينهما ما يزيد عن          

E1      وذهب بعدها ألرئيل وسط الضفة ليقول نحن نزرع للمستقبل         .  ببناء مركز قيادة شرطة إسرائيل فيها
  .يم كان هنا في الضفةان تاريخ الدولة العبرية القد: وليقول بعدها. من أجل أبنائنا

لقد سبق ورافق هذا حملة االستيطان المكثفة في القدس وبوسط أحيائها العربية والقديمة، ويجري الحديث               
ووضع األغوار بكاملها تحـت سـيطرة       .  كنيس في القدس القديمة وحدها     70 كنيس منها    218عن بناء   

  .الخ...ر القدس للتراث اليهودياالحتالل العسكري، وضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل وأسوا
إذن نحن أمام سياسة استراتيجية وسلسلة من الممارسات االحتاللية لتنفيذها، ال تتورع عن اإلقدام علـى                
أي عمل لترسيخ أقدامها، بما في ذلك إعادة احتالل الضفة وضرب غزة باألسلحة المحرمة دوليـاً بعـد                  

 لحقوق الشعب الفلسطيني في تقريـر مـصيره علـى           والهدف األساس هو التنكر   . فرض الحصار عليها  
أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق الالجئين من أبنائه في العودة لديارهم وفقـاً للقـرار                 

194.  
، يأتي في هذا السياق ومن أجل خدمة هذه السياسة وبهدف تطبيقها فعلياً علـى               1650والقرار العسكري   

  .أرض الواقع
.  االحاللي سياسياً وعمليـاً    –ل هذا تتطلب االرتقاء لمستوى مجابهة هذا المخطط االحتاللي          ان مجابهة ك  

والعمل على مستويين داخلي وخارجي، فالصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، إضافة لكونه فلسطينياً اال أنه              
  :صراعاً عربياً وانسانياً، ومع الطبيعة العنصرية له ، وهذا يتطلب
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أشكال التنسيق وبخاصة األمني مع سلطات االحتالل، والتحرك فـي مجابهتـه كحركـة              وقف كل   : اوالً
تحرر وطني وديمقراطي فلسطيني، فسلسلة من الوقائع واألحداث دللت بأن االحتالل كشف عن مشروعه              

. والتنكر للشرعية الدولية وقراراتها   . المستقبلي، وجوهر هذا المشروع يقوم على فرض نفسه كقوة محتلة         
ماية ورعاية اإلدارات األمريكية المتعاقبة، فاالدارة األمريكية الحالية، ال تمارس الـضغط المطلـوب              بح

فالسلطة الوطنية لم تنشأ لتكون روابـط       . على حكومة نتنياهو رغم ظهور التباين التكتيكي بينهما مؤخراً        
  .قرى جديدة وعلى االحتالل ان يفهم هذا

كل المستهدفين من هذا القرار، بما في ذلك التصادم مع أية قوة تستهدف أياً              توفير الحماية الشعبية ل   : ثانياً
فحماية اإلنسان الفلسطيني وحقه في الحياة والعيش والتنقل، جزء ال يتجزأ           . منهم وفي أي مكان او موقع     

  .من حماية األرض والمقدسات، ومن مقاومة االحتالل بكل أشكال تواجده وممارساته
لوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة االنقسام القائم هي الرسالة األمضى على سياسة االحـتالل             الوحدة ا : ثالثاً
فاستعادة الوحدة لكل مكونات شعبنا، شرطاً الزماً لمجابهة سياساته وممارساته كافه، ومـن أجـل               . هذه

أو مبرر يقنع أحد    استعادة حقوق شعبنا بالحرية وتقرير المصير واالستقالل والعودة، فلم يعد هناك ذريعة             
  .باستمرار هذه الحالة

التحرك السياسي دولياً وقانونياً، ومع مختلف المؤسسات الدولية واإلقليمية سياسياً وقانونياً، بهدف            : رابعاً
واستصدار قرارات بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقـه الوطنيـة   . فرض العزلة بكل أشكالها على إسرائيل  

  .سياسياً وفعلياً
ار أولية في عملية مجابهة متعددة األسـاليب واألشـكال لالحـتالل وممارسـاته الـسياسية                ان هذه أفك  

، وبمـا يعـزز صـمود       1650والعسكرية واالقتصادية واالحتاللية العنصرية وأخرها القرار العنصري        
  ."شعبنا فوق أرضه وفي مجابهته لالحتالل

 16/4/2010القدس ، فلسطين ، 
  

  ن االحتالل والمقاومة وتوازن الردع بي"سكود"ضجة  .59
  ياسر الزعاترة 

التي نقلتها سوريا إلى حـزب اهللا ، بحـسب   " سكود"منذ أيام تنشغل األوساط اإلسرائيلية بقصة صواريخ     
معلومات سربتها صحيفة كويتية قبل أن تغدو مادة لمخاوف إسرائيلية ، تلتها تحذيرات لسوريا وتحريض               

  .عليها لدى الدوائر األمريكية
ورها مالت إلى اعتبار األخبار والتسريبات المشار إليها شكال من أشكال التخريب اإلسـرائيلي              دمشق بد 

على مسار التحسن في العالقات بينها وبين الواليات المتحدة ، مع احتمال أن تكـون مقدمـة لعـدوان                   
 األجـواء   وتهربا من الضغوط الدولية ، السـيما أن       " اسستحقاقات السالم "عسكري ، وكل ذلك تهربا من       

العامة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو ليست على ما يرام ، لكن ذلك كله ال ينفـي وجـود مخـاوف                     
إسرائيلية حقيقية مردها صعود القوة العسكرية لحزب اهللا ، والذي يتزامن بدوره مع صعود مماثل فـي                 

 لها من خالل مصر التي      القوة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة ، وهذه األخيرة يحاولون التصدي           
سرعت مؤخرا بناء الجدار الفوالذي المخصص عمليا لوقف تهريب السالح ، فيما سربت الدوائر المعنية               
  .مؤخرا أنباء عن القبض على شحنة أسلحة مهمة كانت في طريقها لقطاع غزة تشمل صواريخ متطورة

تبرئة لسوريا ، من    " سكود"متعلقة بصواريخ   كان من الطبيعي أن تميل دوائر حزب اهللا إلى نفي الرواية ال           
دون أن تنسى التأكيد على قدرات الحزب الصاروخية األكثر أهمية مـن خـالل نوعيـة أخـرى مـن                    

، وإن تكن ذات مدى أقل ، فـضال عـن   " سكود"، وهي أكثر دقة من  ) يقال إن اسمها الفاتح   (الصواريخ  
التي كان الطيارون اإلسرائيليون    " بلي ستشين ال"حصولها على صواريخ أرض جو التي ستضرب ألعاب         

  2006,يمارسونها خالل حرب تموز 
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والحق أن تصريحات حسن نصر اهللا المتوالية التي أكدت أن الرد على العدوان اإلسرائيلي سيكون بالمثل                
 ، وعينا بعين وهدفا بهدف ، هذه التصريحات كانت بدورها تأكيدا على أن القدرات العسكرية ، بخاصـة                 

 ، فيمـا    2006الصاروخية لحزب اهللا قد تطورت على نحو تفوق على ما كانت عليه أيام حرب تمـوز                 
وعـن قـصد علـى      (أبقى الرجل حكاية المضادات الجوية غامضة بعض الشيء ، األمر الذي كـشفته              

  .التسريبات التي تؤكد وجودها بين يدي الحزب) األرجح
ت حزب اهللا العسكرية قد تضاعفت ثالث مرات منذ حـرب           المصادر اإلسرائيلية أكدت بدورها أن قدرا     

تموز وإلى اآلن ، وهي ال تدري ما تفعل في مواجهة ذلك ، األمر الذي ينطبق عمليا على الوضع فـي                     
قطاع غزة ، مع فارق أن وضع حزب اهللا يظل أكثر تفوقا بكثير تبعا لسهولة تهريب األسلحة إليه ، أكان                    

  .فيما ال يستبعد شراؤها من جهات أخرىمن سوريا ، أم من إيران ، 
المسؤولون اإلسرائيليون دبوا الصوت خالل األيام الماضية ، من بيريس إلى باراك ، محذرين من أن ما                 
يجري ال يمكن السكوت عليه ، لكنهم في ذات الوقت يبدون عاجزين عن معالجة المعضلة ، السـيما أن                   

 حرب تموز في لبنان ، وكذلك واقع ما بعد العدوان على قطاع             حكومتهم تعيش حالة ارتياح لواقع ما بعد      
  .غزة ، من حيث هدوء الجبهتين

لكنهم في المقابل ينظرون بالكثير من القلق إلى توازن الردع الجديد الذي يتشكل على الجبهتين ، وحيث                 
ك أن جيشهم لم    لن يكون بوسع اإلسرائيليين ممارسة عدوانهم من دون ثمن حقيقي ، ولعل األسوأ من ذل              

يعد هو ذاته الجيش القديم الذي يقتحم ويهاجم دون خوف ، األمر الذي أثبتته حرب تموز وعدوان غـزة                   
  .دون رتوش ، أي أنه أصبح جيشا تكنولوجيا يعجز عن حسم أية معركة

ـ                    دى في أي حال ، فإن الوضع القائم ليس مسبوقا بحال ، وهو مخيف بالنسبة لإلسرائيليين ، أقله في الم
وهـو  (المتوسط والبعيد ، سواء تعلق األمر برد حزب اهللا في حال وقع عدوان على إيران ، أم تعلـق                    

بتغير في سياق األحداث يمكّن الشعب الفلسطيني من تجاوز الواقع الذي يفرضه عليـه جماعـة                ) األهم
دركـه جنـراالت    ولعل ذلك هو ما ي    . ، وصوال إلى إشعال انتفاضة جديدة ضد عدوه       " الحياة مفاوضات "

البنتاغون ممن يضغطون لتليين مواقف نتنياهو من أجل إطالق عملية سالم تؤدي إلى تسكين الوضع في                
المنطقة ، بدل اشتعاله على نحو يهدد الدولة العبرية ، في ذات الوقت الذي يهدد فيه أرواح جنودهم فـي                    

  .ووي اإليرانيالعراق وأفغانستان ، فضال عن تشويشه على مهمة وقف الطموح الن
  17/4/2010الدستور، األردن، 

  
   لحزب اهللاسوريةصواريخ  .60

  عبد الباري عطوان
تعيش المنطقة العربية هذه األيام ظروفا غريبة وملتبسة تذكرنا باالوضاع التي كانت سائدة قبـل حـرب               

المقاومـة ال   بالكامل على كل المسارات، والفلسطيني منها خاصة، و       ' مجمدة'فعملية السالم   . 1973العام  
. تقاوم، فال عمليات استشهادية وال صواريخ تستهدف التجمعات االستيطانية شمال قطاع غزة او النقـب              

  فهل نحن نعيش مرحلة السكون الذي قد يسبق العاصفة؟
هي المهيمنة علـى    ' الالسلم والالحرب ' كانت حالة    1973اكتوبر عام   /قبل حرب رمضان تشرين االول    

رب االستنزاف، وهدوء الجبهـة المـصرية ـ االسـرائيلية، واخـراج المقاومـة       المنطقة بعد توقف ح
الفلسطينية من االردن بعد حرب ايلول الدموية، ولكن هذه الحالة لم تطل، وشاهدنا القـوات المـصرية                 

  .والسورية تدخل الحرب، وتخترق الحدود، وبقية القصة معروفة
حديد الجيوش الرسمية، ولكن اسرائيل شنت ثالث حروب        منذ سبعة وثالثين عاما لم يحارب العرب، وبالت       

وواحدة استهدفت قطاع غزة مطلع العام الماضي، لم تكسب في          ) 2006 و 1982(اثنتان منها على لبنان     
  .اي منها، واضطرت لالنسحاب في نهاية المطاف بعد تكبد خسائر عسكرية وسياسية ضخمة
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ختلف كثيرا من حيـث المعطيـات والتفاصـيل والظـروف           السائدة حاليا ال ت   ' الالسلم والالحرب 'حالة  
السياسية، ولكنها تختلف من حيث حدوث تغيير في خريطة التحالفات على االرض، فقد خرجت مـصر                

فـي  ' حماس'، وصمود حكم    'حزب اهللا 'وحلت محلها ايران كحليف استراتيجي لسورية، وجاء تعاظم قوة          
  .حلف االيراني السوريقطاع غزة اضافات مهمة، سياسيا وعسكريا لل

اسرائيل تعيش حالة من القلق من جراء هذا التحالف المدعوم ببرنامج نووي طموح يمكـن ان يعطـي                  
ثماره رؤوسا نووية في غضون عام او ثالثة حسب التقديرات االمريكية، ويمكن ان تترجم هذا القلق في                 

دة او مجتمعة، للخروج من حـال       صورة هجوم عسكري جديد على لبنان او سورية او قطاع غزة، منفر           
األزمة التي تعيشها حاليا، وتتسبب في عزلتها وتصاعد االنتقادات لها حتى مـن قبـل اقـرب حلفائهـا                   

  .االمريكيين
معـا، فبعـد تـصريحات      ' حزب اهللا 'االيام االخيرة شهدت تصعيد اللهجة التهديدية االسرائيلية لسورية و        

ائيلي بالحاق هزيمة ساحقة بسورية تطيح بنظام الـرئيس بـشار           افيغدور ليبرمان وزير الخارجية االسر    
االسد وعائلته، قرأنا تسريبات متعمدة في صحف اسرائيلية تتحدث عن تراجع اسـرائيل فـي اللحظـة                 

  .الى حزب اهللا في جنوب لبنان' سكود'االخيرة عن مهاجمة شاحنات سورية تحمل صواريخ 
سورية واجبارها علـى فـك      ' ارهاب' االسرائيلية التي تريد     هل هذه التسريبات جزء من الحرب النفسية      

تحالفها العميق مع حزب اهللا اللبناني، ام انها حلقة في اطار خلق المناخات واالجواء المالئمـة لتبريـر                  
  ؟'حزب اهللا معا'عدوان اسرائيلي قادم على سورية و

' ' '  
 الالفت ان عملية التحرش االسـرائيلي       من الصعب اعطاء اجابات جازمة حول اي من االحتمالين، ولكن         

بسورية تتصاعد وتيرتها منذ وصول بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة الى الحكـم، كمـا انـه      
، 'حزب اهللا 'يالحظ ايضا احتجاج االدارة االمريكية الحالية بقوة على قصة نقل الصواريخ المزعومة الى              

  .ليةاي تبنيها بالكامل للرواية االسرائي
الى حزب اهللا ليس باالمر الجديد او المفاجئ، وسواء نفت سورية رسميا ذلك او              ' سكود'ارسال صواريخ   

اكدته، فإن هذا االحتجاج االسرائيلي ـ االمريكي المزدوج جاء متأخرا اكثر من عشرين او حتى ثالثين  
خ مـن مختلـف االحجـام       في ترسانته اكثر من اربعين الف صـارو       ' حزب اهللا 'عاما، واال كيف امتلك     

واالبعاد، اطلق اربعة آالف منها باتجاه العمق االسرائيلي كرد على العدوان االسرائيلي على لبنان صيف               
  .2006عام 

اسرائيل تبحث عن ذريعة إلشعال فتيل الحرب، فحزب اهللا لم يوفرها لها من خالل توقفه عـن اعمـال                   
حرمتها منها عنـدما طلبـت مـن جناحهـا          ' حماس' و المقاومة انطالقا من الجنوب في الوقت الراهن،      

العسكري وفصائل المقاومة االخرى وقف اطالق الصواريخ محلية الصنع، اما القيادة السورية فأظهرت             
كل اوجه ضبط النفس، عندما امتصت اكثر من عمل ارهابي اسرائيلي استهدف العمق السوري، ابرزها               

  .ر النووي المزعوم في الشمال الشرقيالغارة االسرائيلية على مفاعل دير الزو
التحرش االسرائيلي بالجوار العربي لم يتوقف عند سورية وحلفائها في لبنان وقطاع غزة، بل امتد ايضا                
الى سلطة الرئيس محمود عباس، والشريك االردني على الجانب اآلخر من الحدود، عندما بدأت في تنفيذ                

لف فلسطيني من الضفة الغربية، نسبة كبيرة منهم من ابنـاء   قانون عسكري يقضي بطرد حوالى سبعين ا      
فبعد ان استولت على االرض، وهودت المقدسـات، بـدأت اآلن           . قطاع غزة، ناسفة بذلك اتفاقات اوسلو     

  .1948مرحلة تهجير اهلها، تماما مثلما فعلت عام 
اورات عسكرية او مدنيـة     كل المؤشرات تؤكد ان اسرائيل تستعد للحرب، فال يمر اسبوع دون اجراء من            

وال نعتقد ان توزيع االقنعة الواقية من الغاز على حـوالى خمـسة ماليـين               . لزيادة الجاهزية لخوضها  
  .اسرائيلي جاء من قبيل التمويه والخداع
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' ' '  
جميع الحروب التي خاضتها اسرائيل ضد العرب، كان عنصر المفاجأة القاسم المشترك فيهـا جميعـاً،                

 التي استخدم فيهـا الـسوريون والمـصريون         1973دة التي لم تربحها كانت حرب عام        والحرب الوحي 
 الكارثيـة، وافتـضاح اكذوبـة       1967العنصر نفسه ببراعة لم يتوقعها احد، بالمقارنة مع هزيمة عـام            

  .الجاهزية العسكرية العربية، التي صدقها الكثيرون
عيمه السيد حسن نصر اهللا بأنه سيقصف العمـق         حزب اهللا ال يحتاج الى صواريخ جديدة، وعندما هدد ز         

االسرائيلي، وسيدمر مطار بن غوريون اذا هاجموا مطار بيروت، وسيدمر تل ابيـب اذا هـاجموا اي                  
مدينة لبنانية، فإنه يدرك، وهو الذي يملك شبكة استخبارات كفوءة، وجهاز رصد معلومات ثبتت فعاليته،               

  .ضاًان اسرائيل تستعد للحرب، وهو كذلك اي
الحلف السوري االيراني الجديد اقوى بكثير من نظيره السوري المصري الذي خاض الحرب قبل سبعة               
وثالثين عاماً، فأحمدي نجاد مختلف قطعاً عن الرئيس محمد انور السادات، والرئيس بـشار االسـد ال                 

  .لتقوه اكثر من مرةيمكن ان يكون نسخة طبق األصل عن والده، او هكذا يقول المقربون منه او الذين ا
نتنياهو يلعب بالنار حتماً، وقد يكون يريد الهروب من ازماته الحالية، وعزلته الدولية، بالبـدء بعـدوان                 
جديد، ولكن عليه ان يتعلم من التجربة االمريكية المريرة في العراق وافغانستان، فالذهاب الى الحـرب                

الكبير في موازين القوى، ولكن ما هو ليس كـذلك          امر سهل، واالنتصار فيها سهل ايضاً بسبب الفارق         
  .هو ما سيحدث بعد االنتصار، وكيفية التعاطي مع اعراضه الجانبية االكثر خطورة

الخوف االمريكي من الحرب بسبب الخسائر الكبيرة في افغانستان والعراق، مادياً وبـشرياً، يجـب ان                
 الواليات المتحدة او اسرائيل، ولكن ما يحدث هو         في يد العرب، سواء في وجه     ' اوراق القوة 'يكون احدى   

تجاه الحرب، واستبعادها تماماً من اجنداتهم      ' الرعب العربي 'العكس تماماً، اي استخدام اسرائيل وامريكا       
االقليمية، وتمسكهم بالخيار السلمي، رغم كل الصفعات التي تعرضوا لهـا نتيجـة رفـضه اسـرائيليا،                 

  .دهم وتحويلهم الى ادوات تبعيةواستخدامه وسيلة ابتزاز ض
من المؤسف ان اسرائيل تعتبر ايران غير العربية عدوها االكبر في المنطقة، وال تحسب اي حساب ألي                 

فمعظم الدول العربية، كبيـرة     . من الدول العربية االخرى، باستثناء سورية المتحالفة معها، اي مع ايران          
  . على سلم اعداء اسرائيلكانت او صغيرة، ال تحتل اال مرتبة متدنية

التي بدأت تترسخ حالياً نظراً للجمود العربي، والتغول االسرائيلي يجب ان ال            ' الالسلم والالحرب 'مرحلة  
تستمر، فحل الدولتين تآكل، واالحتقار االسرائيلي لمبادرة السالم العربيـة، وصـل ذروتـه، والـسلطة                

للخروج منها، اي حالة الالسلم والالحرب هذه، تنطلـق         الفلسطينية فقدت مبررات وجودها، ولعل البداية       
من االراضي المحتلة على شكل انتفاضة مفتوحة االحتماالت واالستعداد الحتمال الحـرب فـي الوقـت                

  .نفسه، ولعلها تكون آخر الحروب فعالً
  17/4/2010القدس العربي، 

  
  مسألة ثمن .61

  عوفر شيلح
 مهاجمة القوافل التي نقلت صواريخ سكاد من سورية الـى           الى أي حد كان الجيش االسرائيلي قريبا من       

. لبنان؟ اذا اردنا الحكم على حسب كالم ضابط رفيع المستوى في المدة االخيرة، فان ذلك كان قريبا جدا                 
أقرت اسرائيل في السنين االخيرة سياسة فحواها أن السالح المنقول الى منظمات االرهاب هـو هـدف                 

وهذا ما حدث على حسب نشرات أجنبيـة  . لى أرض دولة ذات سيادة أخرى    مشروع حتى لو كان ذلك ع     
في هجوم سالح الجو في السودان وهو واحد من اجراءات كثيرة لمحاربة طرق التهريب الى قطاع غزة                 

  .حظي خالفا لغيره بنشر علني
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فـي الـسنين    لقد أصبحت سورية الضعيفة المتمردة      . لم يعد السؤال سؤال الشرعية بل الثمن والرد فقط        
االخيرة ميدان العاب يسمح فيه الجميع النفسهم بأشياء لم تكن تخطر في البال ذات مرة كـالهجوم علـى              
مواقع يشتبه في نشاطها الذري، واغتيال ارهابيين بل جنرال في الجيش السوري، ومطاردة ساخنة مـن                

ن على أي واحـدة مـن هـذه         لم يرد السوريون الى اال    . القوات االمريكية لمتمردين هربوا من العراق     
  .العمليات

إما أن شخصا ما في اسرائيل يفتـرض        : يمكن أن نفسر حقيقة ان صواريخ سكاد نقلت الى لبنان بمعنيين          
أن ضبط سورية لنفسها له حد، وإما أنهم خلصوا عندنا الى استنتاج ان صواريخ سكاد لم تعـد بمنزلـة                    

كل ما يوجد في سورية ينقل آخر االمر الى لبنان          "و أن   الفرض عند جهاز األمن ه    ". سالح يخل بالتعادل  "
يوجد في المستودعات السورية بيقين أشياء امتالكها شرعي لدولة         . ، كما يكررون قوله في الجيش     "ايضا

يجـب أن   . ويبدو ان صواريخ سكاد ال تعرف عندنا هذا التعريف        . ذات سيادة لكن ال لمنظمة كحزب اهللا      
هذا االسبوع في صحف عربية والتي صدقها مسؤولون اسرائيليون كبار شـبه            نفسر االنباء التي نشرت     

نحن نعلم ما الذي تفعلونه، وعندما تفعلون شيئا ال نوافق عليـه            "نصف تصديق على أنها تحذير بصيغة       
  ". حقا فستعلمون

 فهناك أيـضا يستخلـصون    . يخطىء من يفكر في مواجهة ممكنة مع حزب اهللا مثل المواجهات السابقة           
فهم يتحصنون داخل األرض، ويدخلون المنطقة المبنية، ويزيدون االعداد، وينتـشرون علـى             : الدروس

فالمساحة الى نهـر الليطـاني،      : يسمون هذا في الجيش االسرائيلي    " من العمق  والى العمق    . "مسافة أبعد 
ثر في المنطقة المبنيـة     وكما قلنا آنفا سيظلون أك    (المليئة بصواريخ الكاتيوشا القصيرة المدى ستظل هناك        

لكن جزءا كبيرا من السالح الثقيل، ذي المدى والكتلة والدقة التي هـي             "). المحميات الطبيعية "وأقل في   
  .أكبر، منتشر في المنطقة من الليطاني فما بعد

في بدء حرب لبنـان،     " الوزن النوعي "هذه أيضا أهداف ثقيلة معرضة أكثر لالصابة، كما برهنت عملية           
لكن في تكتيك حـزب اهللا للتـصعيد        . دمر فيها أكثر السالح للمدى المتوسط والبعيد عند حزب اهللا         التي  

التدريجي، وهو أننا سنزيد مدى اطالقنا على كل اشتداد لهجومكم الجوي، يكفي عدة صواريخ تبقى وتبلغ                
يخل "رات وأنه   تحدثوا في اسرائيل هذا االسبوع عن سالح مضاد للطائ        . أماكن اعتبرت قبل ذلك حصينة    

هذا يثير االهتمام النه يوجد في سورية سالح كهذا كثير، ويفترضـون فـي              . ، ويقتضي هجوما  "بالتعادل
ويبدو انه سيكون له فـي األسـاس        . الجيش االسرائيلي أنهم في حالة مواجهة سيعرفون مواجهته بنجاح        

 يمكن القضاء عليه او ابطال      معنى رمزي فاسرائيل لن تدع لحزب اهللا أن يقلص بشيء ما، حتى لو كان             
عمله سريعا، حريتها الجوية المطلقة في لبنان والتي هي على قدر كبير بديل من الشريط األمني الـذي                  

  .2000كان حتى آيار 
وقد يجر اليها في األساس اذا حدث  تـصعيد بـين            . لم يتغير التقدير وهو أن حزب اهللا ال يريد مواجهة         

ها اليوم قيادة ربط دائمة في لبنان، وهي بديل منظم من العالقات التي جرت              اسرائيل وايران التي يوجد ل    
لكن التاريخ برهن أكثر من مرة على أن من يبدأ          . من طريق عماد مغنية حتى موته المفاجىء في دمشق        

 عندما يمضي الطرف الثاني فـي هـذا االتجـاه او            –المواجهة ليس الطرف الثاني بل اسرائيل خاصة        
  .ة يقررون عندنا أنه ال يمكن معايشتهايكشف عن ني

  "معاريف"
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