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   دعوات إلى الوحدة وإنهاء االنقسام وتدويل قضية األسرى..الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى يوم األسير .1

الـشعب الفلـسطيني، أحيـا      ، أن   "وفا"و،  "األيام"مندوبو   نقال عن     18/4/2010 األيام، فلسطين،    ذكرت
، ليوم االسير الفلسطيني، وذلك بتنظـيم المـسيرات واالعتـصامات والنـدوات             36لذكرى الـ   امس، ا 

  .التضامنية، في انحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة
نعمل على حشد الدعم الدولي لإلقرار بحقوق األسرى        "سالم فياض،   . وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء د     

 كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقـدمتها اتفاقيتـا جنيـف            ومكانتهم كأسرى حرب تنطبق عليهم    
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الثالثة والرابعة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باإلضـافة             
  ".إلى اتفاقية الهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب

سطينية، في بيان صدر عنهـا، امـس، التزامهـا          من جهتها، جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل       
المطلق بتحرير أسرى الحرية على اختالف انتماءاتهم السياسية والتنظيمية، ورهن التوقيع على أي اتفاق              

  .سياسي مع حكومة إسرائيل بإطالق سراح جميع األسرى من سجون االحتالل
يل قضية األسرى في سجون االحتالل،      وبهذا الصدد، طالب عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية، بتدو        

  .باعتبارهم أسرى حرب، ودفع المجتمع الدولي للعمل من أجل إطالق سراحهم 
وأكدت الفصائل والشخصيات في بيانات صحافية، لمناسبة يوم األسير أن حرية األسـرى هـي شـرط                 

ومنع اندالع حـرب    أساسي لتحقيق السالم في الشرق األوسط، وهي إحدى أهم أسباب استقرار المنطقة             
  .إقليمية

واعتبر قدورة فارس، رئيس نادي األسير، المشاركة الجماهيرية الواسعة في يوم األسير، دلـيالً علـى                
  .التزام الشعب الفلسطيني بالكفاح من أجل إنهاء آالم األسرى ومعاناتهم

ولى منذ سيطرة حركة    الى جانب الفصائل الفلسطينية للمرة اال     " حماس"و" فتح"وفي غزة، توافقت حركتا     
، على تنظيم سلسلة فعاليات تضامنية مـع االسـرى          2007المقاومة االسالمية على قطاع غزة منتصف       

وقصد مئات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين       .بدأت السبت بخيمة اعتصام في غزة وإضراب عن الطعام        
  ".االسير الفلسطيني"مناسبة يوم خيمة االعتصام التي أقامتها لجنة االسرى الفلسطينيين صباح امس ل

" حمـاس "و" فتح"وتضم لجنة االسرى التي جرى تشكيلها اخيراً ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حركتا               
وهذه هي المـرة االولـى التـي         .2007للمرة االولى منذ سيطرة االخيرة على قطاع غزة في منتصف           

ائلية لالشراف المشترك علـى كـل الفعاليـات         ضمن لجنة فص  " حماس"و" فتح"يجري فيها االتفاق بين     
  .التضامنية مع األسرى

وقام المعتصمون باضراب عن الطعام يستمر يوماً واحداً تعبيراً عن تضامنهم مع المعتقلين في الـسجون    
  . أسير7500االسرائيليية الذين يزيد عددهم على 

ة وخصوصاً صورة للقيادي في حركة      ورفع المعتصمون صوراً لذويهم المعتقلين في السجون االسرائيلي       
كما ردد المـشاركون فـي االعتـصام         .فتح مروان البرغوثي وامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات        

  .هتافات تدعو النهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهد لالفراج عن االسرى
طارئة لمناقشة قـضية    "عقد جلسة   وطالب أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي البرلمانات العربية ب         

  ".المختطفين في سجون االحتالل) البرلمانية" حماس"من كتلة (االسرى والنواب 
لماذا زار  "، متسائالً   "الكيل بمكيالين "ودعا بحر االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الى االمتناع عن             

  ".سر االسرى الفلسطينيين في غزة؟ولم يلتق أ) الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت(أسرة 
القوى الوطنية واإلسالمية أكدت ضرورة ، أن فتحي صّباح عن غزة من 18/4/2010 الحياة، وأضافت

تجسيد الوحدة الوطنية من أجل إعادة االعتبار لقضية األسرى داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي ومحاولة 
 وفائها وتضامنها مع األسرى واألسيرات في ذكرى كما عبرت عن. العمل الجدي من أجل اإلفراج عنهم

  .  الفلسطيني"يوم األسير"
وأقام المعتصمون الى جانب خيمة التضامن خياماً أحاطوها بأسالك شائكة في ما يشبه السجن 
االسرائيلي، فيما قيد شبان أيديهم بالسالسل، ووضعوا قطعاً من القماش األسود على عيونهم، في محاكاة 

ألسرى وآالمهم، ورفعوا شعارات تطالب بالوحدة الوطنية إلنقاذ األسرى مما يتعرضون له من ألوضاع ا
  .انتهاكات داخل السجون

ويخوض االسرى منذ مطلع الشهر إضراباً كلياً عن الزيارات، وجزئياً عن الطعام، في كل السجون 
وأضرب عشرات .  من زيارتهماحتجاجاً على أوضاعهم المتردية وتجاهل حقوقهم اإلنسانية ومنع ذويهم
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شعلة "الغزيين أمس عن الطعام تضامناً مع األسرى، فيما أضاءت لجنة األسرى ومنظمة أنصار األسرى 
 من أمام منزل عميد األسرى الفلسطينيين من قطاع غزة سليم علي الكيال المعتقل منذ "الوفاء لألسرى
  . في السجن28يام المقبلة عامه الـ ، والذي يدخل في األ1983عام ) مايو(الثاني من ايار 

ومن مدخل الخيمة التي .  إسماعيل هنية خيمة االعتصام"حماس"وزار رئيس حكومة غزة التي تقودها 
تزينها صور الرئيس الراحل ياسر عرفات وسعدات والبرغوثي وغيرهم من األسرى، اعتبر هنية أن 

ئناف المقاومة وتحقيق المصالحة الوطنية وتوفير احترام األسرى وتقديرهم ورفع شأنهم يتم من خالل است
ال بد أن من نحقق المصالحة، بمساعدة أشقائنا ": وأضاف. الدعم الالزم لقضيتهم على كل المستويات

العرب، وذلك برفع اليد األميركية عن المصالحة التي يجب أن تتحقق وفق مقتضيات الرؤية الوطنية 
  ."الفلسطينية

فكرة عقد الجلسة في ذكرى يوم األسير، "رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن وقال النائب األول ل
األسرى بحاجة إلى خطوات جدية من أجل التصدي لسياسة "، معتبراً أن "جاءت برغبة من جميع النواب

  .وثمن إقامة الخيمة التضامنية مع األسرى بمشاركة الفصائل. "االحتالل في حقهم
وزيـر شـؤون األسـرى      ، أن   منتصر حمدان  عن   رام اهللا  من    18/4/2010  الخليج، اإلمارات،  ونقلت

أبو حماد في سجون االحتالل بأنه جريمـة        رائد  والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، وصف استشهاد       
وحمل حكومة االحتالل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وطالب المؤسسات الدولية            .جديدة  ” إسرائيلية“

  .ل العاجل من اجل إنقاذ األسرىوالحقوقية للتدخ
 أسير فلسطيني يعانون من أمراض      1200، فإن هناك قرابة     ”الخليج“وحسب ما أكدته مصادر رسمية ل       

بانتهاج سياسة اإلهمال الطبي المتعمد     ” إسرائيل“واتهم قراقع،    .مختلفة، موزعين على  عدد من السجون        
طالبنا بلجنـة تحقيـق     “وقال قراقع    .سرى للخطر   بحق األسرى األمر الذي يعرض حياة المئات من األ        

وطالبنا بتشريح الجثة ومشاركتنا من خالل محامينا وأطباء فلسطينيين في التـشريح لمعرفـة ظـروف                
  ”.استشهاد األسير رائد ابو حماد

وأعلن رئيس نادي األسير قدورة فارس، عن بدء اندالع انتفاضة األسرى في سجون االحتالل خاصة مع                
  .ألسرى  باستخدام سالح الجوع من اجل إعالء قضيتهم العادلةبدء ا

، الـى أن    سمير حمتو ووكاالت األنباء   عن  القدس المحتلة    من    18/4/2010 الدستور، األردن،    وأشارت
 أسير ال يزالون يقبعون فـي سـجون         7500 قالت إن نحو     ،2010 األسرى   ةاللجنة الوطنية العليا لنصر   

وذكرت اللجنة فـي تقريـر تلقـت        . نائباً) 15(طفالً و ) 330(أسيرة و ) 37(هم  االحتالل اإلسرائيلي بين  
 20%الدستور نسخة عنه انه لم يبق بيت فلسطيني إال واعتقل احد أفراده أو أكثر ، مؤكدة أن ما نـسبته                   

وأشارت إلى انه ما زالت سلطات االحـتالل        . من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني مروا بتجربة االعتقال       
 15 إلى   10رس سياسة االعتقال بحق الشعب الفلسطيني دون توقف ، وال يكاد يمر يوم دون اعتقال                تما

  .مواطن من الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة
وأفادت الجنة أن االحتالل اعتقل منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غـزة                 

. مقدسـي ) 400(مواطناً من قطاع غزة ، و     ) 90(اطناً فلسطينياً ، بنيهم     مو) 1530(والقدس ما يزيد عن     
شهيداً بعد استشهاد األسير رائد محمـود       ) 198(وأكدت اللجنة أن عدد شهداء الحركة األسيرة ارتفع إلى          

  .من القدس المحتلة في سجن ايشل نتيجة اإلهمال الطبي) عاماً( 31أبو حماد 
أسيراً استـشهدوا   ) 70( أسيراً استشهدوا بسبب اإلهمال الطبي ، وهناك         )51(ومن بين الشهداء األسرى     

أسـرى  ) 7(أسيراً عمداً بعد اعتقـالهم مباشـرة ، باإلضـافة إلـى     ) 70(جراء التعذيب ، فيما استشهد    
  .استشهدوا نتيجة استخدام إطالق الرصاص الحي عليهم
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 الف فلسطيني منذ العام     70قلت ما يزيد عن     وقال بيان لنادي األسير الفلسطيني أن سلطات االحتالل اعت        
واشار الى ان هناك تقـديرا بـان عـدد          .  أسيرة ، وما يزيد عن ثمانية االف طفل        800 ، بينهم    2000

 أسير ، ثالثون منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملـة،             1200االسرى المرضى يتجاوز    
  .عون في العزل االنفرادي أسيرا وأسيرة يقب19وقال البيان انه ال يزال 

  
  من دون حل قضية األسرىال حل وال سالم : عباس .2

ولشعبنا الفلسطيني  ) األسرى(شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان انه يجدد العهد لهم            : ب.ف.أ
أن قضية األسرى كانت وستبقى شغله الشاغل في كل يوم وكل لقاء واجتماع، مؤكدا، في بيان بمناسـبة                  

  .” أن هدفه هو تحريرهم من األسر وإعادتهم الى بيوتهم سالمين“ألسير الفلسطيني يوم ا
أن ال حل وال سالم في منطقتنا من دون حل قضية األسرى، ولن يجري أي اتفـاق فلـسطيني                   “واعتبر  

  ” من دون حل نهائي لقضية األسرى” إسرائيلي“
  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  مقاومة في الضفة لتلتحم بمقاومة غزةهنية يدعو إلى استئناف ال .3

دعا رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في قطاع غزة السـتئناف المقاومـة فـي               : غزة   -حامد جاد   
الضفة الغربية وتعزيز تالحمها مع المقاومة في غزة، لدعم قضية األسرى في سجون االحتالل، جـددت                

هن التوقيع على أي اتفاق سياسي مع حكومـة إسـرائيل           منظمة التحرير الفلسطينية، التزامها المطلق بر     
  .بإطالق سراح جميع األسرى

وشّدد هنية خالل جلسة لكتلة حركة حماس البرلمانية على أن المقاومة الفلسطينية ما تزال في الميـدان،                 
  .وترفع قضية األسرى إلى سلم أولويات العمل الوطني وتتصدر قمة اهتماماتها

 المقاومة الشعبية أمر جيد، وال أحد يمكنه أن يحط من قدر حركة الشعب فـي                الحديث عن "وأضاف أن   
، مشدداً على أن كافة الخيارات متاحة لإلفراج عن األسرى وأن المقاومة األنسب هي التـي                "هذا السياق 

  .يمكن أن توجع االحتالل
ال بد أن نحقق    "، وقال   "جيةاالمالءات الخار "وأكد هنية ضرورة إتمام المصالحة الوطنية بعيدا عما اسماه          

المصالحة وان يساعدنا أشقاؤنا العرب من خالل رفع اليد األميركية عن المصالحة، التي يجب أن تتحقق                
  ".وفق مقتضيات الرؤية الوطنية الفلسطينية

ودعا هنية الدول العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتهم في دعم األسرى وذويهـم مـن خـالل إنـشاء                  
ألنهم يدافعون ليس فقط عن فلسطين وإنما عن ميراث األمـة العربيـة             " األسير الفلسطيني    صندوق لدعم 
  ".واإلسالمية

وأشار إلى أن األسرى يخوضون اإلضراب واالحتجاجات بشكل موحد، موضحا أن هذه رسالة من أجل               
  .استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة

  18/4/2010الغد، األردن، 
  

  عم الدولي لإلقرار بحقوق األسرى ومكانتهم كأسرى حربنعمل على حشد الد: فياض .4
قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أمس، خالل افتتاحه جدارية الحرية لألسرى، في  :رام اهللا
نعمل على حشد الدعم الدولي لإلقرار بحقوق األسرى ومكانتهم كأسرى حرب تنطبق عليهم : رام اهللا

دولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، واإلعالن العالمي لحقوق كافة المعاهدات والمواثيق ال
  اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باإلضافة إلى اتفاقية الهاي،
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  . واتفاقية مناهضة التعذيب
  18/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  "إسرائيل"مفاوضات سرية مع ينفي وجود عريقات  .5

نفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التحريـر الفلـسطينية         :  د ب أ   -القاهرة  
مزاعم عن وجود مفاوضات سرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ، مؤكدا أن ما يثار في وسائل اإلعالم                

  .وخاصة اإلسرائيلية هي مجرد بالونات اختبار ليس لها أي أساس من الصحة
لقائه أمس أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ، إن إطالق مفاوضات التقريب             وقال عريقات، عقب    

وطالب عريقات بعدم االلتفات لمثل هذه االنباء ، وقال أرجـو           . مع اإلسرائيليين مرتبط بوقف االستيطان    
 منه يتم خارج قاعـات المفاوضـات        95%أال نلتفت إلى مثل هذه األنباء ، فسلوك التفاوض االسرائيلي           

وتـابع  . وعبر تسريبات وبالونات اختبار ، مناشدا الجميع أال يستقوا مصداقية مما تعلن عنـه إسـرائيل               
عريقات إننا نقول بكل شفافية ومصداقية تامة أننا ننتظر ما ستسفر عنه نتـائج المحادثـات اإلسـرائيلية             

ة العربيـة لطـرح هـذا       األمريكية ، وعندما يكون هناك رد أمريكي فإننا سنعود مرة أخرى إلى الجامع            
  . الموضوع

وردا على سؤال حول مصير المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل قال عريقات إننا كعرب وفلسطينيين               
أعطينا موافقة علي هذه المفاوضات كما أعطينا االدارة االمريكية فرصة مدتها أربعة أشهر ، لكن الـذي       

 وحدة استيطانية هو رئـيس الـوزراء االسـرائيلي          1600قال لالدارة االمريكية ال وأعطى أوامر ببناء        
بنيامين نتنياهو وال يزال يقول ال للمحادثات غير المباشرة ، كما أن الذي أفشل هـذه المباحثـات هـي                    

  .السياسات االسرائيلية بفرض وقائع على األرض
  18/4/2010الدستور، األردن، 

  
  ليون يريدونه عبر المفاوضات الفلسطينية تستعد لتسلم أبو ديس واإلسرائيالسلطة .6

، إن تعليمات مبدئية أعطيت "الشرق األوسط"قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ:  كفاح زبون -رام اهللا
لكتائب عسكرية تابعة لألمن الوطني الفلسطيني، وحرس الرئاسة كذلك، باالستعداد لتسلم بلدة أبو ديس 

مصادر أن خطة العمل الموضوعة فور تسلم أبو وأضافت ال. القريبة من القدس، من دون تحديد موعد
ديس تقضي بمحاربة حالة االنفالت األمني في المنطقة، عبر مالحقة مروجي مخدرات وإنهاء ظاهرة 

  .انتشار السيارات غير القانونية، وتلك ظاهرتان حاربتهما السلطة في الضفة الغربية أيضا
ن خطة أميركية لنقل مزيد من المناطق في الضفة وتأتي االستعدادات الفلسطينية لتسلم أبو ديس ضم

الغربية للسلطة التي ال ترى في ذلك إجراء كافيا لبدء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وتصر 
بشكل أساسي على وقف االستيطان في القدس، وإلغاء قرارات استيطانية اتخذت مؤخرا لبناء مزيد من 

  .لمقدسةالوحدات االستيطانية في المدينة ا
إسرائيل لم تعط ردها، لكننا نرجح الموافقة على تسلم بعض ": "الشرق األوسط"وقال مسؤول أمني لـ

المناطق وليس كلها، ومن بينها أبو ديس، التي يسمح للسلطة بالعمل فيها حتى على النطاق األمني، ولكن 
من أبو " ب"قرار تسليم المنطقة وتعتقد السلطة أن نتنياهو قد يوافق على ". على نطاق محدود غير رسمي

  ".ج"ديس التي عملت فيها األجهزة األمنية سابقا، لكن بشكل غير رسمي، ولكن ليس 
: في أبو ديس" ب"حول إمكان تسلم منطقة " الشرق األوسط"وقال مسؤول أمني رفيع، ردا على سؤال لـ

ضت على السلطة تسلم مناطق وكشف المسؤول أن إسرائيل عر". ال اتفاق حتى اآلن، لكن يوجد كالم"
. في قرى تتظاهر أسبوعيا ضد إسرائيل، مثل بلعين ونعلين والنبي صالح في محيط مدينة رام اهللا" ب"

منطقة تقع (وافقنا على ذلك، ولكن ضمن تسليمنا مناطق تشمل أيضا أبو ديس والرام : "وأضاف المصدر
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)". اإلسرائيليين(طقة مثال، ولكن لن نكون حراسا لكم  من20قلنا لهم نقبل بتسلمينا ). بين القدس ورام اهللا
أن نتسلم مناطق مثل النبي صالح وبلعين ونعلين، لمنع .. يريدون منا أن نخدمهم: "وتابع القول

  ".المظاهرات ضدهم، وهذا لن يكون
  18/4/2010الشرق األوسط، 

  
   تحيي يوم األسير في لبنان منظمة التحريرممثلية .7

 التحرير الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية يوم األسير الفلسطيني بلقاء تضامني مع أحيت ممثلية منظمة
في مقر " تضامنا مع اسرى الحرية في سجون ومعتقالت االحتالل االسرائيلي"االسرى تحت شعار 
  .الممثلية في بيروت

 والمرأة، وفي المقدمة كل األسرى"وحيا ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد اهللا عبد اهللا 
مقاومتنا ال "، الفتا إلى أن " سنة30األسيرة البطلة طاهرة السعدي التي تمضي ثالث مؤبدات إضافة إلى 

فبتصميمنا وعزيمتنا والعهد الذي التزمنا به، نؤكد أن . يشغلنا عنها أي أعباء سواء كانت إقليمية أو دولية
 تحت االحتالل ولن نغفل مصالح شعبنا في كافة أماكن مسيرة النضال لن تتوقف ما دام شعبنا واقع

  ".تواجده
توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في انجاز معامالت الالجئين الفلسطينيين والحض "وحيا 

  ".على حسن التعامل مع الالجئين
  18/4/2010المستقبل، 

  
  ساجد في الضفةالهباش يصدر قرارا بوقف بناء الم":  الفلسطيني لإلعالمالمركز" .8

" وزيـر "، إن   )غيـر الدسـتورية   (رام اهللا   " حكومـة "قال مصدر مطلع في وزارة األوقاف في        : رام اهللا 
األوقاف محمود الهباش أصدر قرار بوقف بناء المساجد في الضفة الغربية المحتلة، إلى حـين وضـع                 

ليا وتقلص عددها إلى أقل قـدر       إجراءات جديدة معقدة، ال تسمح ببناء المساجد بالطريقة التي تتم بها حا           
  .ممكن

وأوصى الهباش بوضع حد للجان التطوعية التي تقوم على بناء المساجد في الـضفة الغربيـة، وعـدم                  
حتى يتم وضع حد لظاهرة     "السماح بإنشاء لجان جديدة سوى تلك التي تقوم على بناء مساجد حالياً، وذلك              

  .انتشار بناء المساجد في الضفة الغربية
 الهباش قراره هذا، خالل اجتماع لكبار موظفي وزارته في رام اهللا قبل أيام، إلى أن السماح ببنـاء                   وعزا

سوف يكلف ميزانية الوزارة مبالغ باهظة، بحكم أن العادة جرت أن يـتم             "المساجد كما هو حاصل حالياً      
وقال المـصدر لمراسـل      "..تسليم أي مسجد بعد بنائه إلى وزارة األوقاف من أجل تعيين إمام وخادم له             

إنه يوجد حاليا نحو ألف مسجد في الضفة الغربية ال يوجد بها أئمة معينـين               " المركز الفلسطيني لإلعالم  "
فياض ال تخصص اعتمادات لتعيين أئمة مساجد مثلما تصدر         " حكومة"من قبل وزارة األوقاف، مؤكداً أن       

  .تعيينات لباقي الوزارات
  17/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  لتضامن الشعبي والرسمي إلى جانب قضية األسرى يدعو إلى ا" الفلسطينيالوطني" .9

وقوفه إلى جانب قضية األسرى والمعتقلين األبطال في سجون "أكد المجلس الوطني الفلسطيني : عمان
  ".االحتالل ومتابعته الحثيثة لهذه القضية الحيوية التي تمس كل بيت فلسطيني
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الذي صادف في السابع عشر من نيسان " يوم األسير الفلسطيني" أصدره أمس بمناسبة وقال في بيان
وفود المجلس البرلمانية تحرص في كافة مشاركاتها البرلمانية العربية "، إن 1974من العام ) إبريل(

  ".والدولية على فضح ممارسات االحتالل ضد اإلنسان الفلسطيني
والرسمي مع كل الخطوات التي يقوم بها األسرى داخل سجونهم التضامن الشعبي "ودعا المجلس إلى 

االحتاللية من إضراب عن الطعام وعن زيارة األهل، واعتبار ذلك نضاال في سبيل الدفاع عن كرامتهم 
  ".وحقوقهم التي كفلتها لهم اتفاقيات جنيف

، والتفتيشات ما يتعرض له أهالي األسرى من مضايقات وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم"ودان 
  ".واإلجراءات االستفزازية التي تفرض عليهم أثناء دخولهم بوابات السجون وغرف الزيارات

المؤسسات والمنظمات القانونية واالنسانية العربية والدولية الى تفعيل قضية االسرى الفلسطينيين، "ودعا 
واالعالن العالمي لحقوق االنسان وبيان مدى تجاهل االحتالل اإلسرائيلي ألبسط قواعد القانون الدولي 

  ".واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات الالانسانية في تعامله مع االسرى الفلسطينيين
  18/4/2010الغد، األردن، 

  
  تحذر من كارثة إنسانية وصحية في مشافي غزة  في غزة الحكومة .10

ـ         : معاً صحية التـي سـتلحق بالقطـاع       حذرت وزارة الصحة المقالة وبخطورة من الكارثة اإلنسانية وال
الصحي جراء نفاد الوقود في المستشفيات على وجه التحديد، حيث تعاني مستشفيات القطاع فـي هـذه                 

 ألف لتر مـن الـسوالر والـالزم لتـشغيل المولـدات             300األثناء من نقص حاد في الوقود يصل إلى         
ذلك من فاجعة قد تحدث في أي لحظة        الكهربائية، خالفا النقطاع التيار الكهربائي المتكرر وما يصاحب         

وأكدت الوزارة المقالة في بيان أن حجم الضرر على المرضى وعلى األجهزة الطبية كبير جدا السـيما                 .
وأن العديد من المستشفيات قد تتوقف فيها بعض الخدمات الطارئة والمهمة جدا، باإلضافة إلى ثالجـات                

لدم، وناشدت كافة المؤسسات الدولية واإلنسانية والحقوقيـة،         األدوية، ومختبرات التحاليل الطبية وبنوك ا     
من أجل السماح بإدخال الوقود لمنع حدوث كارثة إنـسانية          ” اإلسرائيلي“للضغط على سلطات االحتالل     

 . ستكون نتائجها وخيمة في حال استمرت هذه األزمة 
  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  إذا أبعدت آالف الفلسطنيين من الضفة" إسرائيل"ع سنقطع كل أشكال العالقة م: األحمد .11

عزام األحمد رئيس كتلة حركـة      ، أن   سنية محمود  عن مراسلتها     17/4/2010الشروق، وصر،   ذكرت  
 فى حال تنفيذها    "قطع جميع أشكال العالقة مع إسرائيل     "فتح البرلمانية، كشف عن نية السلطة الفلسطينية        

لسطينيين عن الضفة الغربية المحتلة بدعوى عدم امتالكهم تـصاريح          قرار إبعاد عشرات اآلالف من الف     
  . إقامة

ـ     إمكانية انهيار التنسيق األمنى بين     " عبر الهاتف من رام اهللا من        "الشروق"وحذر األحمد فى تصريحات ل
الجانبين، وربما تتصاعد األمور أكثر وتنهار السلطة الفلسطينية وتعـم الفوضـى والعنـف األراضـى                

  ."ينيةالفلسط
تنفيذ القرار سيكون له أبعاد سياسية تتمثل فى إعادة احتالل الضفة وإطـالق اسـم يهـودا                 "وأضاف أن   

والسامرة عليها، باإلضافة إلى تنصل اإلسرائيليين من جميع االتفاقيات الموقعة مع السلطة، وعدم رغبتهم              
سياسة التطهير العرقى بـوتيرة     فى استئناف عملية السالم، ومن ثم تكريس الوضع الراهن مع استمرار            

  ."أوسع مما كان فى جنوب أفريقيا
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األحمد أشاد فى هذا الصدد بموقف الجامعة العربية من القرار اإلسرائيلى، الذى بـدأ سـريانه الثالثـاء                  
ليس من تحرك فعـال علـى الـساحة         .. للمرة األولى تكون الجامعة سباقة فى التحرك      ": الماضى، قائال 

  ."ا قررته الجامعة، وهو التوجه إلى األمم المتحدةالدولية أفضل مم
وردا على سؤال حول دخول قطر على خط المصالحة الفلسطينية، التى ترعاها مصر منذ البداية، أجاب                

وأميـر  ) الرئيس الفلسطينى محمود عباس   (بين  ) العربية(حديثا عابرا دار خالل قمة سيرت       "األحمد بأن   
حماس ) حركة(يس أن أساس المصالحة هو الوثيقة المصرية، وأن توقيع          أوضح خالله الرئ  ) الشيخ(قطر  

ال مبرر الستمرار حماس فى البحث عن وسطاء        "ورأى األحمد أنه    . "عليها هو المفتاح الوحيد للمصالحة    
  ."مقاولين للمصالحات؛ ألن المقاولين ال يشبعون.. جدد

نـزع الـسالح    "لمخيمات الفلسطينية، قـال إن      وحول زيارته مؤخرا للبنان وترتيب البيت الفتحاوى فى ا        
الفلسطينى خارج المخيمات شأن لبنانى لم يتم بحثه مع اإلخوة اللبنانيين؛ لكونه من حـق لبنـان فـرض           

  ."سيادته على أرضه
الحديث اقتصر فقط على تنظيم السالح داخل المخيمات؛ ألننا ال نريد استغالل المخـيم              ": وتابع موضحا 

ارج األغراض الفلسطينية، كما بحثنا عن المـسئولين اللبنـانيين سـبل مـنح أبنـاء      الفلسطينى لهدف خ  
  ."المخيمات جميع الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية والصحية

 إبعـاد   القرار اإلسـرائيلي  فسر   األحمد   ، أن   علي الصالح ، عن   18/4/2010 الشرق األوسط،    وأضافت
 إلى األوامر العسكرية وسلطة الحكم العسكري التي كانت قائمـة            بأنه عودة  آالف الفلسطينيين من الضفة   

.. التنكر التفاقات أوسلو والتنصل منهـا     "وهذا حسب األحمد ينطوي على      . 1993قبل اتفاق أوسلو عام     
  ".وهذا بدوره يعني أن االحتالل ال يزال قائما

النية، ويفسر القرار بأنه  إن هناك من هو حسن ، القول"الشرق األوسط" في حديث لـ،وتابع األحمد
ولكنني أقول إنه .. محاولة من الجانب اإلسرائيلي للتحرش بنا لدفعنا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات"

  ".محاولة إلشغالنا في قضايا جانبية بعيدا عن قضايا االستيطان والقدس والقضايا األخرى األكثر أهمية
  

  األسرى جزء من قضية فلسطين: شلح .12
، علـى أن قـضية      2010-4-17ين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح السبت           أكد األم 

األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي جزء من الصراع األممي على فلسطين، وأن من يساوم علـى                
  . حريتهم يساوم على فلسطين والقدس

لسطين، ومن يتخلـى عـنهم أو       إن معركة حرية األسرى هي معركة حرية الوطن فلسطين كل ف          : "وقال
  . ، موجهاً التحية لكافة األسرى في سجون االحتالل"ينساهم يتخلى عن فلسطين والقدس

الـذي تنظمـه حركـة      " الحفاظ على قضية األسرى كقضية إجماع وطني      "جاء ذلك في المؤتمر الشعبي      
زة، ضمن فعاليـات يـوم      الجهاد اإلسالمي في فلسطين في قاعة المؤتمرات بمركز رشاد الشوا بمدينة غ           

  . األسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، وهم يخوضون كذلك معركتهم النضالية النتزاع حقوقهم
وشدد األمين العام للجهاد، على أن حرية األسرى هي حرية الوطن، وتحريرهم هو من تحريـر األرض                 

السجن الكبير، واألمة مـن     والمقدسات وتحرير القدس وفلسطين كل فلسطين، ومن حرية شعبنا من هذا            
  .األسر وخروجها من السجن األمريكي الصهيوني الذي يمتد بطول وعرض العالم العربي واإلسالمي

  17/4/2010فلسطين أون الين، 
  

   األلماني في صفقة األسرى زار المنطقة من دون ان يأتي بجديدالوسيط .13
أن الوسيط األلماني في صفقة " الحياة "كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 

وإسرائيل فرهارد كونراد الذي يشغل منصب نائب رئيس االستخبارات " حماس"تبادل األسرى بين حركة 
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األلمانية، زار المنطقة أخيراً قبل نحو أسبوعين وأجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، كما التقى 
لقاهرة حيث استقبله رئيس االستخبارات المصرية الوزير في غزة، وزار ا" حماس"مرتين قيادات من 

  . عمر سليمان
على رغم أنه : "وقالت". كانت استكشافية ولم يأت بجديد"ووصفت المصادر زيارة الوسيط األلماني بأنها 

يبدو أنه يريد تفعيل ملف تبادل ... التقى مسؤولين إسرائيليين، اال انه لم يتم طرح أي بدائل او خيارات 
ليس لديها مانع على االطالق في استئناف المفاوضات غير " حماس"، الفتاً إلى أن "األسرى وجعله حياً

المباشرة مع إسرائيل من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية في مقابل إطالق 
 لمطالب الحركة الوطنية لكن شرط أن يكون ذلك وفقاً"الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت 

  ".التي تمس قضية األسرى الشرفاء الذين ناضلوا وقدموا تضحيات كبيرة لقضيتهم، ولن نتخلى عنهم
سيناريوات " حماس"أن الوسيط األلماني تناول في محادثاته مع قيادات " الحياة"وكشفت المصادر لـ 

وأعربت عن . اطي معه لبدء المفاوضاتمختلفة، لكنها ال ترقى بعد إلى طرح واضح ومحدد يمكن التع
، مؤكدة حرص "ليست سهلة نظراً الى صعوبة الملف وتعقيده"اعتقادها بأن مهمة الوسيط األلماني 

لن يطلق شاليت إال من : "وقالت. الحركة على التجاوب مع أي طرح يلبي مطالبها التي أعلنتها للجميع
 الى االحتفاظ به، لكن يجب أن تدفع إسرائيل الثمن خالل صفقة وطنية مشرفة بامتياز، فنحن ال نسعى

  ".أوالً
  18/4/2010الحياة، 

  
  عقيدة مليشيا عباس خدمة أمن االحتالل: التنسيق األمني تعليقا على وثيقة البردويل .14

قال الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة حماس إن ما كشفته الوثيقة الصهيونية عن حجـم                : غزة
ال يغير من الحقيقة التي نعلمهـا       "في رام اهللا والكيان الصهيوني      " فتح"ق األمني بين سلطة     عمليات التنسي 

أي شيء، فالعقيدة األمنية التي بنيت عليها أجهزة رام اهللا هي عقيدة خدمة أمـن االحـتالل ومنـع أي                    
  ".تشويش على عملية التسوية في المنطقة وضرب المقاومة

أجرت مـع العـدو     ) المنتهية واليته (ت النقاب عن أن مليشيا عباس       وكانت وثيقة رسمية صهيونية كشف    
)  في المائة  72( عملية تنسيق أمني في الضفة خالل العام المنصرم وهو ما يزيد بنسبة              1297الصهيوني  

  .عن العام الذي سبقه
يني المركز الفلسط "وشدد البردويل، في تصريح صحفي مكتوب، وزعه المكتب اإلعالمي للحركة، وتلقى            

من يمتلك عقيدة أمنية تقوم على حفظ أمن االحتالل، إنسان          "، على أن    )4-17(نسخة منه السبت    " لإلعالم
، مضيفاً أن هذا التصرف ينطوي على مخاطر في االنتماء، فـال  "انسلخ تماما من قيادة الشعب الفلسطيني    

  ". يخدم أمن العدوانتماء لمن يخون الشعب وال انتماء لمن يضرب المقاومة وال انتماء لمن
شكل من أشـكال    "، أن الشق األول من خارطة الطريق هو         "التغيير واإلصالح "وأوضح النائب عن كتلة     

التعاون األمني والمقاولة األمنية التي تقوم بها مليشيا عباس خدمة ألمن االحتالل على أمـل أن تحـرز                  
الشخـصيات االعتباريـة بالـسلطة،      بعض االنجازات الخاصة من الكيان كتسهيل مرور األموال وسفر          

  ".وبعض االمتيازات الخاصة بقياداتها
  17/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  للمرة األولى منذ االنقسام" حماس"و" فتح"يجمع "  الفلسطينياألسير يوم" .15

صائل إلى جانب الف  ” حماس”و” فتح“توافقت حركتا    : منتصر حمدان  -رام اهللا   : ، وكاالت ”الخليج “-غزة  
الفلسطينية األخرى للمرة األولى منذ االنقسام المؤسف قبل ثالث سنوات، على تنظيم سلـسلة فعاليـات                

وبدأت الفعاليات، أمس، بخيمة اعتصام في غزة وإضـراب عـن           .للتضامن مع األسرى بصورة موحدة      
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يـا فلـسطينيو    وأح.الطعام، واعتصام في رام اهللا، وتشكيل لجنة خاصة باألسرى بمشاركة كل الفصائل             
، خاصة أن يوم األسير تزامن مـع        ”انتفاضة األسرى “الضفة الغربية، المناسبة على إيقاع دعوة إلعالن        

  .استشهاد األسير رائد أبو حماد في زنزانته االنفرادية
في فعاليات التضامن مع    ” حماس”و” فتح“، في لجنة األسرى ان مشاركة       ”فتح“وأكد رأفت حمدونة ممثل     

  .”ب أن تشكل مدخال لمساندة األسرى وإنهاء االنقساميج“األسرى 
الى أهمية إنجاز الوحـدة الوطنيـة       ،  ]في الضفة  [عباس زكي ” فتح“ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة      

باعتبارها األرض الصلبة التي البد من االستناد إليها في مواجهة االحتالل وسياساته، مشددا على أهمية               
  .صرية لتوحيد الشعب واألرضالتوقيع على الورقة الم

  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  للمقاومة الحق في استخدام شتى الوسائل لتحرير األسرى: حماس .16
أكد الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس على أن يد المقاومة الفلسطينية وعلـى رأسـها                 : غزة

ملة في تحرير كافـة األسـرى مـن سـجون           لها الحرية الكا  "الجناح العسكري للحركة،    " كتائب القسام "
وأشار الحية، خالل مهرجان الوفاء لألسـرى الـذي نظمتـه حركـة              ".االحتالل وبكل الوسائل المتاحة   

، إلى المعاناة الكبيرة التي يعيـشها       )4-16(في المحافظة الوسطى من قطاع غزة مساء الجمعة         " حماس"
صمت الدولي تجاه هذه القضية التي تمس الـشعب         األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، مستهجنا ال      

  . الفلسطيني بأكمله
السلطات المصرية إلى اإلفراج الفوري عن كافة األسرى في سجونها وعلى رأسهم            " حماس"ودعا قيادي   

  . أيمن نوفل، الذي تعتقله مصر في سجونها منذ أكثر من عامين" كتائب القسام"اإلفراج عن القيادي في 
  17/4/2010قدس برس، 

  
   لتحرير األسرىصفقة التبادل ليست االمل الوحيد والنهائي:  عبيدةأبو .17

أكدت كتائب القسام امس انها ستعمل من اجل تحرير كل االسرى معلنة ان صفقة :  حامد جاد-غزة 
  .لالفراج عن االسرى" ليست االمل الوحيد"التبادل مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 

صفقة التبادل ليست االمل الوحيد والنهائي فسيظل "ناطق باسم كتائب القسام في بيان ان وقال ابو عبيدة ال
في سواعد المجاهدين قائما وهو ليس من باب التمني فقط بل ان االمل سيظل مدفوعا بالعمل .. االمل 

ة ثابتة استراتيجي"وتابع ابو عبيدة ان لدى جناحه العسكري  ".من اجل تحرير كل اسير فلسطيني ومسلم
كانت كل المفاوضات العبثية قد تجاوزت قضيتكم فان "واضاف ان  ".في التعامل مع قضية االسرى

  ".المقاومة لن تتجاوزكم وستظلون رافعة اساسية لعملنا الجهادي حتى نحرركم ونعيدكم الى اهلكم
  18/4/2010الغد، األردن، 

  
     ق الصواريخ من غزة بسبب إطالتأجج الخالفات بين حماس والجهاد": البيان" .18

 تأججـت مـن     "الجهاد اإلسالمي " و "حماس" أن خالفات كبيرة بين حركتي       "البيان"علمت  :  البيان –غزة  
الجهـاد  "وقالت مصادر مقربة من الحركتين ان قياديين فـي           .جديد وقد ظهرت هذه األيام على السطح      

 بقطاع غزة خاصة بعد     "حماس"ي تديرها    يشنون هجوما إعالميا كبيرا على الحكومة المقالة الت        "اإلسالمي
 قبل أيام كانوا يعدون العدة إلطالق صـواريخ ضـد           "الجهاد اإلسالمي "اعتقال عدد من مجاهدي حركة      

  .قوات االحتالل وبعد توقيع تعهد بعدم القيام بإعمال المقاومة تم اإلفراج عنهم
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 في هجوم الذع    "أخوة يوسف " بـ   "حماس" الشيخ عبداهللا الشامي قادة      "الجهاد"ووصف القيادي البارز في     
قادة حماس يقولون ما ال يفعلون، يتغنون       "وقال الشامي ان    .  حيث اتهمها باعتقال المجاهدين    "حماس"على  

  ."بالمقاومة على الفضائيات ويالحقون المقاومين على األرض ويعتقلونهم ويسومونهم سوء العذاب
لم تفعل شيئا لتحقيق هذا الشعار، بل العكس        "ير واإلصالح،    التي رفعت شعار التغي    "حماس"وأكد على أن    

  .، مؤكدا أن ال شيء يهّمها سوى المناصب والكراسي"هو ما تقوم به من أفعال
الـسلطة عنـدما وصـفت      " والسلطة الوطنية الشرعية قال الشيخ الـشامي ان          "حماس"وفي مقارنة بين    

  ."، واليوم حماس التصفها بالعبثية فقط بل بالخيانيةالصواريخ بالعبثية أقامت حماس الدنيا ولم تقعدها
  18/4/2010البيان، اإلمارات، 

  
  طالب بالحرية لألسرىت" الديمقراطية" .19

الحرية لألسرى الفلسطينيين والعرب في سجون ومعتقالت "دعت الجبهة الديمقراطية إلى : عمان
 كثير من األسرى بأمراض خطرة إصابة"وأشارت في بيان أصدرته أمس إلى  ".االحتالل اإلسرائيلي

جراء انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية، كما يعاني قرابة ألف أسير من حاالت مرضية 
خطيرة تحتاج إلى عالج طارئ وعمليات جراحية عاجلة، فضالً عن مئات األسرى الذين يعانون من 

  ".األمراض المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة على حياتهم
حملة تضامن واسعة مع قضية االسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون "لى ودعت إ

اإلسرائيلية والعمل لدى جميع المؤسسات الدولية السياسية والقانونية والحقوقية من أجل فرض إطالق 
  ".سراحهم من دون قيد أو شرط

  18/4/2010الغد، األردن، 
  

   لتحرر جميع األسرىنعمل على قدم وساق: أذرع غزة العسكرية .20
هددت أذرع عسكرية لفصائل المقاومة في غزة بالعمل بكل السبل على تحرير األسرى              :”الخليج “-غزة  

وقال المتحدث باسم سرايا القـدس       .”إسرائيليين“في سجون االحتالل بما في ذلك التخطيط لخطف جنود          
وهدد المتحـدث باسـم لجـان       ” سرىفي يوم االسير نعمل على قدم وساق لتحرير جميع اال         “ابو حمزة   

لـن يكـون شـاليت      “، وقال   ”لمبادلتهم باالسرى ” اسرائيليين“بخطف جنود   “المقاومة الشعبية أبو مجاهد     
  .”االسير الوحيد

  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  تنسيق امني بين حماس ومصر .21
سيق أمني جرى االسبوع عن تن" الحياة"لـ " حماس"كشف مسؤول بارز في :  جيهان الحسيني–القاهرة 

في غزة وبين السلطات المصرية، مشيراً إلى اغالق األجهزة األمنية " حماس"الماضي بين أجهزة حكومة 
في غزة االنفاق بين قطاع غزة واألراضي المصرية الخميس الماضي تجاوباً مع حال االستنفار األمنية 

اء وتهريبه إلى األراضي الفلسطينية عبر في سيناء تحسباً لخطف أحد السياح اإلسرائيليين في سين
المصريين أبلغونا باحتمال اختفاء أحد اإلسرائيليين، فتجاوبنا فعال واغلقنا "وقال المصدر إن . األنفاق

تحملنا من جانب المسؤولية وقمنا بإغالق االنفاق من الجانب : "وأضاف". األنفاق كإجراء وقائي
ي شيء من هذا القبيل وخطف أفراد وتهريبهم حرصاً منا على الفلسطيني كإجراء وقائي خشية حدوث أ

  ".السيادة المصرية، فنحن نرفض أي مس بها
  18/4/2010الحياة، 
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  باعتصام بخيم الرشيدية جنوب لبنان" يوم االسير الفلسطيني"تحيي الجهاد  .22
، )صـور (ية  الذكرى في اعتصام امام مسجد فلسطين في مخيم الرشـيد         " حركة الجهاد االسالمي  "احيت  

، وممثلين لالحزاب اللبنانية والفصائل الفلـسطينية والجمعيـات         "ابو سامر "بمشاركة عضو قيادة الحركة     
كـل الخيـارات    "ورفع المشاركون الفتات اكدت رفضها لسياسة التهجير، وأكـدت ان           . واللجان االهلية 

الـى  " الجماعة االسالمية "و" حماس"دعت حركة    .والقيت كلمات في المناسبة   ". مفتوحة لتحرير االسرى  
  .، امام مبنى االسكوا في وسط بيروت، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم"يوم االسير"المشاركة في احياء 

  18/4/2010النهار، 
  

   على تجميد االستيطان "إسرائيل"الضغوط األميركية لن تجبر : فلنائي .23
لنائي، إن الضغوط األميركية لن تـؤثر  قال نائب وزير الحرب اإلسرائيلي متنان ف: تل أبيب ـ وكاالت 

  .على إسرائيل ولن تجبرها على تجميد االستيطان
وجاءت أقوال فلنائي رداً علي ما تم إعالنه بأن الرئيس األميركي بارك أوباما قـال للـرئيس الفرنـسي             

ـ               ات نيكوال ساركوزي بأنه سيواصل ممارسة الضغوط على إسرائيل حتى لو كلفه األمر خسارة االنتخاب
  .للكونغرس األميركي في شهر تشرين الثاني القادم

من جهة ثانية، قال فلنائي، خالل اليوم الثقافي األسبوعي في بئر السبع امس، إن حزب اهللا لديه صواريخ                  
قادرة على ان تصل حتى مدينة بئر السبع، أما السوريون فلديهم صواريخ تغطي كـل إسـرائيل حتـى                   

  .لمصرية اإلسرائيليةعلى الحدود ا) متسبي ريمون(
وحسب أقوال فلنائي، في رده على ما نقل في وسائل اإلعالم بـأن سورية سلمت حزب اهللا صـواريخ                  

العرب أدركوا بأنهم ال يستطيعون االنتصار على الجيش اإلسرائيلي في ساحات المعركة،            :"من نوع سكاد  
يلي بضرب قلب األمـاكن الـسكنية       لذلك هم طوروا قدرات عسكرية لاللتفاف على قدرة الجيش اإلسرائ         

  ".وسط إسرائيل
في أي حـروب مـستقبلية فالجبهـة الداخليـة          :"إلذاعة الجيش، فقد تابع فلنائي قوله خالل الجلسة       ووفقاً  

اإلسرائيلية ستكون معرضة لهجوم صاروخي، كما أن الجنود اإلسرائيليين سيلحق بهم األذى على جبهات           
لعدو، والمهـم اآلن    الحرب ولكن الجيش اإلسرائيلي يعلم جيداً قدراته وقادر على تدمير الوسائل القتالية ل            

  .على حد قوله". أن يتم إعداد وتهيئة الشعب اإلسرائيلي لحرب محتملة ونحن نقوم بذلك اآلن
والتي سرقت وثيقة سرية من حاسوب الجـيش اإلسـرائيلي قـال            ) عنات كام ( وبالنسبة لقضية المجندة    

ن نحن نحاسب أنفسنا في قيادة      حدث فشل وإخفاق كبير بنجاحها في سرقة تلك الوثائق السرية واآل          :"فلنائي
  ".الجيش

  18/4/2010األيام، فلسطين، 
  

  "إسرائيل"ـ الرئيس في أكبر فضيحة فساد بالمتهمأولمرت  .24
رفعت محكمة الصلح اإلسرائيلية أمس السبت حظر النشر عن هوية المتهم الرئيسي فـي               :القدس المحتلة 

 المتهم الرئيسي في القضية هو رئيس الـوزراء         ، ليتأكد بأن  "فضحية هولي الند   "-قضية الفساد الجديدة    
اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ومن المنتظر أن يستدعي للتحقيق معه خالل أيام بتهم تلقي رشـاوى                

  . مالية وخيانة األمانة، السيما وأنه يحاكم بقضايا فساد أخرى
  18/4/2010الشرق، قطر، 
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  يفة مصدرها تجار من غزة والضفةعمالت إسرائيلية مز: مصادر إسرائيلية .25
 شواكل تغرق السوق اإلسرائيلية     10قالت مصادر إسرائيلية أن ماليين القطع النقدية المزيفة من فئة الـ            

وأضافت المصادر ان الشرطة     .وهي مزيفة بطريقة محكمة يصعب معها تمييز القطع المزيفة من غيرها          
الظاهرة والتعامل معها، فيما ادعت المصادر أن مـصدر         اإلسرائيلية تجد صعوبة كبيرة في مواجهة هذه        

وادعت المصادر بأن القطع النقدية المزيفة تصل فـي   .العمالت المزيفة هو قطاع غزة أو الضفة الغربية   
وأشارت المصادر إلى عدم القدرة على تحديد حجـم         . األساس من قطاع غزة والضفة الغربية عبر تجار       

  . شواكل10زيفة من فئة التداول بالقطع النقدية الم
  18/4/2010البيان، اإلمارات، 

  
  الجوز في القدسو حلوة يواديأحياء  يباشر فعليا بتهويد االحتالل .26

ذكرت جهات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة أن بلدية االحتالل، باشرت           : القدس المحتلة، باقة الغربية   
 ذلك إطالق أسماء عبرية على شوارعها وإحيائها ،         في تنفيذ مشروع لتغيير مالمح أحياء المدينة بما في        

موضحة قيام مفتشي بلدية االحتالل بإجراء جولة في حي وادي حلوة في القدس امس االول ، وتوزيعهم                 
منشورات وبيانات تشير إلى قراراتها بتغيير بعض أسماء الشوارع عدا عن البدء في عمليات بناء وهدم                

سرائيلية إلى جانب عاملين في شركة موريه لتطوير القدس التابعـة للبلديـة             وقام موظفو البلدية اإل    .فيها
بإلصاق المنشورات على المحالت التجارية في وادي حلوة مع اإلعالن عن النية بالشروع بعمليات حفر               

وبين منشور بلدية القدس أن العمل في الحـي          .وبناء في شوارع الحي وذلك بعد أيام من بدء العمل فعليا          
 من الشهر الجاري رغم أن العمل كان قد بدأ فعليا قبل نحو أسبوع ، وبشكل مفاجئ                 25دأ في تاريخ    سيب

للسكان الذين كانوا ينتظرون قرار إحدى المحاكم اإلسرائيلية العتراضهم على المشروع وقبـل توزيـع               
  .المنشور

 مـشروع سـكني وسـياحي       وفي سياق متصل وافقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية االحتالل علـى           
وتجاري ضخم في القدس الشرقية المحتلة يستهدف شرق حي وادي الجوز ويـسعى لتهويـده وإسـكان                 
مستوطنين فيه ، والذي سيتم بموجبه مضاعفة مساحة المناطق التجارية والسياحية والسكنية التي كانـت               

ع ، إلى جانـب توسـيع        ألف متر مرب   800 ألف متر مربع لتصبح على مساحة        180تمتد على مساحة    
 280 ألف متر مربع ، سيتم توسيعها لتصل لمساحة          60منطقة سكنية استيطانية قائمة االن على مساحة        

  . وحدة سكنية جديدة1000ألف متر إضافة إلى زيادة 
  18/4/2010الدستور، األردن، 

  
   بانفجار غامض شرق مخيم البريجشهيدان .27

ين اثنين في انفجار غامض في منطقة جنوب وادي غـزة،           ، فلسطيني 2010-4-17استشهد مساء السبت    
وأفاد مراسلنا أن الطواقم الطبية لم تستطع التقدم إلى أشـالء الـشهيدين النتـشالهما               . شرق مخيم البريج  

أيمن أبو خوصة، وناجي النباهين، وهما في       : وأكدت مصادرنا أن الشهيدين هما    . بسبب منع االحتالل لها   
  . ولم يبلغ حتى اللحظة سبب االنفجار ويشتبه بأن يكون االنفجار داخلياً. العشرينات من العمر

  17/4/2010فلسطين أون الين، 
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  فلسطينيون يطلقون إحياء ذكرى النكبة بمسيرة إلى لقرية مسكة المدمرة .28
 رفـضها مخططـات     48أكدت جمعية الدفاع عن المهجرين فـي أراضـي           :”الخليج “-القدس المحتلة   

تعويض وكل بدائل العودة، داعية فلسطينيي الداخل للمشاركة الجماهيرية في مسيرة العـودة             التوطين وال 
  .” يوم االستقالل“بما يسمى ” إسرائيل“التقليدية الثالثاء إلحياء ذكرى النكبة بموازاة احتفال 

 قبل عقـدين للـدفاع عـن حقـوق          48وتنظم جمعية الدفاع عن المهجرين التي تأسست داخل أراضي          
هجرين في وطنهم والبالغ عددهم نحو ربع مليون، مسيرة العودة لقرية مسكة المدمرة المجاورة لمدينة               الم

  .وكانت مسيرة العودة العام الماضي قد تمت في قرية الكفرين المهجرة . الطيرة في المثلث 
ت على أن   وأكدت الجمعية عقب اجتماعها، أمس، على حق الالجئين والمهجرين بالعودة لديارهم، وشدد           

وذكرت بهدم وتدمير أكثر مـن      . هذا الحق ال يتقادم وغير قابل للتصرف، محذرة من مشاريع التوطين            
تستبيح المقدسات وتمعن   ” إسرائيل“ قرية ومدينة عن بكرة أبيها ومصادرة أمالك أهليها، وما انفكت            530

جئـين والمهجـرين وقـوانين      الفي مخططاتها اإلجرامية عبر سن القوانين المتعلقة بخصخصة أمالك ال         
  .النكبة

  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  لجان المخيمات تستعجل انجاز معامالت القيود الشخصية: لبنان .29
نفذت امس اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات المية ومية في صيدا والبرج الشمالي والرشيدية               :صيدا

جاز معامالت القيود الشخصية في مديريـة شـؤون         اعتصامات رمزية للمطالبة بالتعجيل في ان     ) صور(
: وقال المسؤول عن اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية غالـب الـدنان             .الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

تؤسفنا ممارسة مديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين في وزارة الداخليـة اللبنانيـة وتعاطيهـا الـسلبي                "
المعامالت الخاصة بالالجئين الفلسطينيين، مما يجبرهم على االنتظـار         والمماطلة والتسويف في اصدار     

طوابير مهينة ومرهقة ساعات طويلة امام مركز المديرية من دون الحصول على البطاقة، مما يضطرهم               
  .مجدداً الى العودة مراراً

 واحتراماً للقـوانين     اللبنانية المشتركة، والتزاماً   –ومن منطلق الحرص على تعزيز العالقات الفلسطينية        
والمؤسسات الرسمية اللبنانية، نتوجه الى معالي وزير الداخلية اللبنانية زياد بارود للتدخل مباشـرة مـن              
اجل التعجيل في انجاز معامالت القيود الشخصية وضرورة إنشاء مراكز جديدة للمديرية في كل المناطق               

  ".مما يخفف االعباء على الالجئين
الممارسات المهينة التـي يتعـرض لهـا        "ية عبر المعتصمون عن اسفهم واستنكارهم       وفي مخيم الرشيد  

  ".الالجئون الفلسطينيون، على ابواب مديرية شؤون الالجئين
  18/4/2010النهار، 

  
   متضامنين أجانب قرب الخليلعشرةاالحتالل يعتقل  .30

انة جنوب الخليل في الـضفة       اعتقلت قوات االحتالل، أمس، عشرة متضامنين أجانب في منطقة التو          :وام
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل منعت متضامنين أجانب من الوصول للتضامن مع              .الغربية

وحسب المصادر قامت تلك القوات باعتقال عشرة منهم لمـنعهم          . المزارعين في خربة التوانة شرق يطا     
  .دخول بلدة بيت أمر شمال الخليل كما منعت قوات االحتالل متضامنين أجانب من  .من التظاهر 

  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 
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   ساعة72 يفرض اغالقا شامال على الضفة لمدة االحتالل .31
اعلن الجيش االسرائيلي امس فرض اغالق شامل على الضفة الغربية المحتلة           : ب.ف. ا -القدس المحتلة   

ـ    ساعة، وذلك    72اعتبارا من منتصف ليل السبت االحد ولمدة          لتأسـيس   62بمناسبة احتفاالت الذكرى ال
االغالق يـدخل حيـز التنفيـذ       "وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس ان قرار           .الدولة العبرية 

  ".اعتبارا من منتصف ليل السبت وحتى منتصف ليل الثالثاء
  18/4/2010الحياة الجديدة،  

  
  "يوم األسير الفلسطيني"فلسطينيو هولندا يعلنون تضامنهم مع المعتقلين في  .32

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 

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

إّن قضية األسرى هي شاغل دائم للشعب الفلسطيني وأّمته وللضمائر الحّية في العالم، وقد آن "نسخة منه 
فلسطينيي أوروبا يستشعرون أّن مسؤولّياتهم نحو "، مبيناً أّن "األوان لتفعيل هذه القضية على أوسع نطاق

  ".األسرى في سجون االحتالل، من الفلسطينيين والعرب، باتت مضاعفة عن أي وقت مضى
وأشار أبو راشد إلى قرار المؤسسات والتجّمعات الفلسطينية في القاّرة األوروبية، إبراز قضية األسرى 

ل، في أعمال مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن، المقّرر عقده بعد أسابيع في القابعين في سجون االحتال
  .برلين

  17/4/2010، قدس برس
  

  "جائزة ياسر عرفات لإلنجاز"فتح باب الترشيح لـ  .33
” جائزة ياسر عرفات لإلنجاز   ”أعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح ل         :”الخليج “-رام اهللا   

 الف دوالر، ومجسم رمزي تمت صناعته في أكثر من دولة، حيث من المقرر              25التي تصل قيمتها الى       
أن تمنح المؤسسة هذه الجائزة لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديراً لما أنجزه في مجاالت العمل الوطني                  

  .األكاديمي / أو الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي
الجائزة بأهمية أن يتمتع العمل باألصـالة واإلبـداع، وأن          وحددت المؤسسة مجموعة من مسوغات هذه       

يكون قد رسخّ نهجاً قيادياً في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيراً ومؤشـراً                  
على المثابرة وااللتزام، وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعّم الفائدة منه علـى                  

  .أن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة المجتمع، و
  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 

  
   لقرار اسرائيل بتهجير الفلسطينيينالتصديالدعوة لملتقى وطني لبحث آليات  .34

هضة عقد عشرات النشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات الوطنية ملتقى حوارياً في جمعية منا           : عمان
الصهيونية والعنصرية مساء يوم الخميس الماضي بغرض بلورة قراءة سياسية مشتركة لتبعات القرارين             

و الخاصين بترحيل عشرات األلوف من أهلنا الفلسطينيين من         1650 1649العسكريين الصهيونيين رقم    
ـ             رارين فلـسطينيا   الضفة الغربية ، والوصول القتراحات وتوجهات لطريقة التعامل مع تبعات هذين الق

  .وأردنيا وعربيا
األحزاب والنقابات واالتحادات المختلفـة     : واتفق المجتمعون على الدعوة لملتقى وطني عام عاجل يضم        

والهيئات الشعبية والشخصيات السياسية وممثلين عن فصائل المقاومة وشخصيات من الـدول العربيـة              
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وتبعاته في مختلف الساحات داخل فلسطين المحتلـة        ليقرر هذا الملتقى آليات التصدي للقرار الصهيوني        
  .. وخارجها

  18/4/2010الدستور، األردن، 
  

   يعتصمون في عمان للمطالبة بإطالقهم"إسرائيل" معتقالً أردنياً في 21عائالت  .35
 معتقالً اردنياً في السجون االسرائيلية امس اعتصاماً في عمان امس 21 نفذت عائالت : أ ف ب-عمان

وتجمعت العائالت امام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني وهي ترفع .  بإطالق ابنائهاللمطالبة
الحرية لألسرى االردنيين في المعتقالت " صورة شخصية ألبنائها والفتة كبيرة كتب عليها 21

  ."االسرائيلية
 مع المعتقلين في السجون ويقوم المعتصمون بإضراب عن الطعام يستمر يوماً واحداً تعبيراً عن تضامنهم

  .االسرائيلية
ودعا مقرر اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين االردنيين في المعتقالت االسرائيلية ميسرة ملص في كلمة 

القيام بمسؤولياتها بالضغط "، الحكومة االردنية الى "االسير الفلسطيني"في المناسبة التي تتزامن مع يوم 
وأوضح ان . "راج عن االسرى االردنيين والبحث عن مصير المفقودين منهمعلى الكيان الصهيوني لإلف

 خالل الحرب 1967 بعضهم فقد عام " مفقودا29ً اسيراً اردنياً في المعتقالت الصهيونية و26هناك "
القيام بمسؤولياتها تجاه اهالي االسرى الذين يعيشون ظروفاً "كما دعا الحكومة الى .  االسرائيلية-العربية 

  ."معيشية واقتصادية صعبة
  18/4/2010الحياة، 

  
   على العدوان على لبنان"إسرائيل" يتهم الواليات المتحدة بتشجيع "حزب اهللا" .36

 أمس على تصريحات إسرائيلية وأميركية وأوروبية على أنه تزّود بصواريخ "حزب اهللا"رد : بيروت
 دعائية يقودها رئيس الكيان الصهيوني لتحويل استجابة تلقائية لمناورة" عبر سورية معتبراً أنها "سكود"

  ." اإلسرائيلي–االنتباه من التباين حول شروط إطالق التفاوض على المسار الفلسطيني 
ينطوي " نواف الموسوي إن الحديث األميركي عن أن لبنان في خطر شديد "حزب اهللا"وقال النائب عن 

  . "ذ أشهرعلى تهديد سبق أن وّجه الى مسؤولين لبنانيين من
ما دام لبنان عرضة للتهديد اإلسرائيلي فإن واجب المقاومة أن تتزود بما يلزم "لكن الموسوي اعتبر أنه 

  ."من قدرات لردع العدوان اإلسرائيلي
يشجع إسرائيل على مهاجمة "ورأى النائب عن الحزب أيضاً علي فياض أن موقف الواليات المتحدة 

لها ما يعني أن أميركا تضع نفسها في موقع الشريك في أي عدوان لبنان ويسعى الى توفير الغطاء 
  ."محتمل مع ما يترتب على هذا من مسؤوليات

  18/4/2010الحياة، 
  

   وإعطاء الحقوق لالجئين بلبنانوجود مقايضة بين السالح الفلسطيني يرفض فاعورأبو  .37
لف الفلسطيني في لبنان، في اتصال  وزير الدولة وائل أبو فاعور، المطلع على تفاصيل الم يعّد:بيروت

، أن المطلوب اليوم بات أكثر من توافق سياسي على مبدأ ضبط السالح داخل هيئة "الشرق األوسط"مع 
المطلوب هو توافق على السير بمجموعة من الخطوات العملية لترجمة هذا المبدأ، "الحوار، ويرى أن 

يؤمن تحقيق المصلحة اللبنانية من جهة والمصلحة  لبناني، بما -وفي مقدمتها قيام حوار فلسطيني 
يحتاج إلى توفر "وإذ يشير إلى أن وضع أي آلية لضبط السالح الفلسطيني . "الفلسطينية من جهة أخرى

، يرفض أبو فاعور وجود مقايضة بين موضوع السالح "مجموعة من العناصر المحلية وغير المحلية
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جئين الفلسطينيين، رغم ربط المتحاورين الموضوع بمسألة الحقوق الفلسطيني وإعطاء الحقوق المدنية لال
األول إعطاء الحقوق : ثمة موضوعين أساسيين يتعلقان بالملف الفلسطيني في لبنان"ويوضح أن . المدنية

، "المدنية للفلسطينيين، وفي حدها األدنى حق العمل، والثاني موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات
اإلنجازات يمكن أن تتحقق على صعيد هذين الملفين، ومن شأن إقرار األول أن يسهل "أن الفتا إلى 

  ."التوصل إلى حلول في الملف الثاني
 أن "الشرق األوسط"ويوضح مستشار ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت هشام دبسي لـ

سيادة اللبنانية بشأن السالح داخل الرئيس محمود عباس عبر أكثر من مرة عن ترك األمر لما تقرره ال
إعالن فلسطين "المخيمات الفلسطينية وخارجها، في موازاة التزام الموقف الرسمي الفلسطيني في لبنان بـ

في موازاة . ، بشأن الخضوع لمقتضيات األمن الوطني اللبناني وفقا لما ترتئيه الدولة اللبنانية"في لبنان
  الموقف الفلسطيني،

الذي ينفي علمه بأي اتصاالت يجريها الجانب اللبناني مع المنظمات الفلسطينية خارج ويؤيد دبسي، 
المخيمات، ما جاء على لسان أبو فاعور لناحية الرفض الفلسطيني المطلق ألي مقايضة بين السالح 

  .والحقوق المدنية، مشددا على الفصل التام بين الملفين، لبنانيا وفلسطينيا
  18/4/2010الشرق األوسط، 

  
   من الضفةنترحيل آالف الفلسطينيي" إسرائيل"مصر عازمة على التصدي لقرار : الغيطأبو  .38

” إسرائيل“أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، عزم مصر التصدي لقرار : )ا ش ا(
ظمة وقال، في بيان عقب اجتماعه أمس مع رئيس دائرة المفاوضات بمن. بترحيل آالف الفلسطينيين 

بأن يتم تطبيقه وأنها ” اإلسرائيلي“مصر لن تسمح لمثل هذا التوجه “التحرير الفلسطينية صائب عريقات، 
وقال بيان للخارجية المصرية إن لقاء أبو الغيط وعريقات بحث األمور ذات الصلة . ” تعتزم التصدي له

  .” السالم على وجه الخصوصبالوضع الفلسطيني عموماً وباالتصاالت الجارية الستئناف جهود تحقيق 
  18/4/2010المستقبل، 

  
  ال مبادرة ثالثية مع فرنسا وأسبانيا إلحياء عملية السالم: مصر .39

نفت القاهرة أنباء ترددت مؤخرا عن وجود مـشاورات إلطـالق مبـادرة ثالثيـة               : أحمد ربيع -القاهرة
وقالت إن  .  الفلسطينيين واإلسرائيليين  بالتنسيق بينها وبين كل من فرنسا وأسبانيا إلحياء عملية السالم بين          

ويقوم الـرئيس الفرنـسي نيقـوال        .تفتقد إلى الدقة وال أساس لها من الصحة         " اإلعالمية  "هذه التقارير   
ساركوزي بزيارة إلى القاهرة كانت مقررة مطلع الشهر المقبل لكنها تأجلت بانتظار تماثل الرئيس حسني               

ادر أن ساركوزي سيحمل أفكارا ومقترحات فرنسية يتداول بـشأنها          وأكدت المص  .مبارك للشفاء الكامل  
مع القاهرة تهدف إلى كسر الجمود الذي يواجه عملية السالم، علـى خلفيـة لقائـه بـرئيس الـوزراء                    

  .اإلسرائيلي نتنياهو، في إطار الجهود التي تقوم بها فرنسا لهذا الغرض
  18/4/2010الشرق، قطر، 

  
  ببعثة تقصي حقائق لوقف قرار التطهير العرقي اإلسرائيلي العربي يطالب البرلمان .40

 بعثـة لتقـصي   إرسـال  المتحدة الـى  األمم  أمس دعا البرلمان العربي    :وكاالت– سمر خالد    -القاهرة  
 مـن   اآلالف ترحيـل عـشرات      اإلسرائيليةالحقائق على وجه السرعة لوقف قرار السلطات العسكرية         

  .الغربيةالمواطنين الفلسطينيين من الضفة 
 القومي في البرلمان الدكتور محمد ابو هديب فـي          واألمنوقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية       

قرار الكيان الصهيوني فصل جديد مـن فـصول         " العامة للجامعة العربية امس   ان         األمانةبيان وزعته   
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 المحتلة وفرض   األرضني من   التطهير العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني بتصفية الوجود الفلسطي        
  ." واقع لتكريس االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزةأمر

واضاف ان هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار االمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعـة                
وعاصمتها القـدس   ويهدف الى تهويد االراضي الفلسطينية المحتلة ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة            

  .1967وحتى حدود الرابع من حزيران 
وشدد رئيس اللجنة على ادانة البرلمان العربي لهذا العمـل االجرامـي، مطالبـا البرلمانـات الوطنيـة                  
واالقليمية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي الى العمل علـى دعـوة الجمعيـة                

ذ موقف حازم وحاسم لوقف اجـراءات الكيـان الـصهيوني المـستمرة فـي               العامة لالمم المتحدة التخا   
  .االراضي الفلسطينية المحتلة

  18/4/2010الرأي، األردن، 
  

   من الضفةنيعبر عن إدانته للقرار اإلسرائيلي بترحيل اآلالف الفلسطينييداوود أوغلو  .41
مس، مع نظيره الفلسطيني ريـاض      جدد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو خالل لقائه، أ         : )معاً(

المالكي في البرازيل، تأكيد دعم بالده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة               
األخير بترحيل اآلالف   ” اإلسرائيلي“وعاصمتها القدس، وعبر عن إدانته وبالغ قلقه من القرار العسكري           

  .من سكان الضفة الغربية 
الذي يهدد بترحيل عشرات اآلالف مـن  ” اإلسرائيلي“ح المالكي مخاطر القرار العسكري    من جهته، أوض  

المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، ويتناقض تماما مع كافة المواثيق الدوليـة وخاصـة               
 اتفاقية جنيف الرابعة وكافة االتفاقات الموقعة 

  18/4/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  نفقا جديد من األنفاق المخصصة لتهريب السيارات إلى غزةتكتشف زة األمنية ألجها :مصر .42
اكتشفت األجهزة األمنية في مدينة رفح نفقا جديد من األنفـاق المخصـصة لتهريـب               : مصطفى سنجر 

إن النفق اكتـشف فـي منطقـة        : "السيارات إلى قطاع غزة من األراضي المصرية، وقال مصدر أمنى         
  ".ذية للشريط الحدودي مع قطاع غزةبرفح المحا) القمبز(

وأوضح المصدر أن أنفاق السيارات يتم إعدادها بشكل فني أكثر دقة من أنفاق البضائع العادية، حيث يتم                 
نقل البضائع عبر السفن، ويتم تزويـدها بـأجهزة         " بكونتيرات"تبطين جوانبها بالقوائم الحديدية الخاصة      

وبذلك ترتفع   .الها إلى عمق النفق عبر ألواح خشبية مائلة تدريجيا        اتصال وإنارة وشفاطات هواء ويتم إنز     
حصيلة األنفاق التي تم الكشف عنها والخاصة بتهريب السيارات كاملة إلى قطاع غزة إلى سـتة أنفـاق                  

  .على مدار العامين الماضي والحالي
  17/4/2010الشروق، مصر، 

  
  ومصر ترفض...قابل طن لحوم إلى مصر بدون م150 تعرض إرسال "إسرائيل" .43

عرضت الحكومة اإلسرائيلية علي الحكومة المصرية، متمثلـة فـي          :  وبدر الدين إبراهيم   ،حماد الحجر 
 طن لحوم، لمساعدتها على مواجهة العجز اللحوم التي ارتفعت إلى أسـعار             150وزارة الزراعة تصدير    

قابل، إال أن مصر رفـضت       جنيه، وذلك دون م    100قياسية ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى         
العرض ألنها ترى أن أزمة اللحوم مفتعلة ومبالغ فيها، وسط دعوات حكومية للمـواطنين فـي مـصر                  

  بمقاطعة اللحوم،
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   بعد عجزها عن إجبار التجار على التراجع عن رفع األسعار غير المبرر بعد تخفيض أسعار األعالف
  18/4/2010المصريون، 

  
  ستئناف مباحثات السالم يدعو إلى ا"5+5"منتدى  .44

 دعت دول الحوض الغربي للبحر االبيض المتوسط التي عقدت اجتماعـا وزاريـا              : وكاالت ،سمر خالد 
 الى استئناف مفاوضات السالم بـين الفلـسطينيين   "منتدى خمسة زائد خمسة   "الجمعة في تونس في اطار      

  .واسرائيل ونددت باالستيطان االسرائيلي خصوصا في القدس الشرقية
وضم المنتدى غير الرسمي للحوار بين ضفتي غرب المتوسط وزراء خارجية ليبيا وتـونس والجزائـر                

  .والمغرب وموريتانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا
وقال وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي ترأس مع نظيره التونسي كمـال مرجـان                

طالبنا باالستئناف الفوري للمفاوضات وعبرنا عـن قلقنـا ازاء االسـتيطان            "المنتدى  الدورة الثامنة لهذا    
  ."والوضع في القدس الشرقية

اننـا  "من جانبها قالت ستيفانيا كراكسي وزيرة الدولة االيطالية في المؤتمر الصحافي الختامي لالجتماع              
يضا االمل الذي يثيره توافـق دولـي        نتقاسم القلق ذاته بشأن الوضع الذي يزداد صعوبة كل يوم ولكن ا           

  . للنزاع في الشرق االوسط"اوسع من اجل تسوية سريعة
واعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لدى مغادرته تونس عن ارتياحه للحوار الذي دار بـين                

  . وزراء الدول العشر
 االوقات ولكـن خـالل هـذا        تحدثنا بشكل جيد في السياسة ومن الطبيعي اال نكون متفقين في كل           "وقال  

االجتماع كنا قريبين جدا حقيقة من اتفاق كامل بشأن مـا يجـري فـي القـدس والنـزاع االسـرائيلي                     
  ."الفلسطيني

ورغم التطابق المعلن في وجهات النظر فان االعالن الختامي الذي كان مقررا ان يـصدر نهايـة يـوم                   
القمة العربية على صياغة عبارة تتعلق بالوضع في        فقد احتجت ليبيا التي ترأس حاليا       . الجمعة لم يصدر  

  .الشرق االوسط، بحسب مصدر قريب من االجتماع
وسيعقد االجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في ايطاليا التي ستعمل على متابعة فكرة عقد قمـة ثانيـة                 

  . وتنسق توسيع اختصاصات المنتدى ومجاالت عمله"خمسة زائد خمسة"لمنتدى 
  18/4/2010ردن، الرأي، األ

 
  ذلك الضجيج حول ترحيل جديد للفلسطينيين .45

  نهلة الشهال
يتبعثر في كل :  تذكر بمسلك الدجاج"الجديد"ردود الفعل العربية على القرار العسكري اإلسرائيلي 

  .ليعود بعد دقائق مستكيناً ناقراً الحبوب من جديد... االتجاهات، ويركض مذعوراً مبقبقاً بصوت عال
هو استجابة غريزية لخطر، وليس جزءاً من تصور وال من . ق في هذا الزعيق استناده إلى فراغفالمقل
وهذا . ويزيد في تدعيم صفته تلك أنه يتكرر حيال كل خطوة من خطوات االحتالل اإلسرائيلي. خطة

  .يجعله مستهلكاً، مفهوم الحدود والنتائج، أو الالنتائج
اهات عربية أو فلسطينية تدعو إلى تسوية مع إسرائيل، ولو مجحفة رأس المصيبة ليس وجود اتج: الفراغ

فقد يمكن الدفاع عن مثل هذا التصور، وعن . تماماً، وتسميها عملية سلمية ومفاوضات أو ما شئتم
الحاجة للرضا بحل ما، إذا ما كانت شروط مثل هذا الحل متوافرة، أي إذا كانت هناك فرصة حقيقية 

أركان السلطة . من المقر به أن مثل هذه اإلمكانية غير متوفرة اليوم. ما كانتللتوصل إلى تسوية مه
الفلسطينية نفسها يقولون ذلك، ويشيرون بتكرار، وفي كل مناسبة، إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق 
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وعليه، بنى سالم فياض مجمل خطته على . مسدود، هذا عدا خروجها تماماً عن إطار اتفاقية أوسلو
وهو، استعداداً، .  فرض أمر واقع بعد سنتين، يتمثل بإعالن أحادي الجانب لدولة فلسطينيةنظرية

منصرف إلى بناء ما يسميه مؤسسات تلك الدولة، لتوفير مستلزمات اإلعالن ذاك، متجاهالً بالتأكيد أن 
  . الشروط المطلوب توافرها سياسية قبل أن تكون تقنية

وكمثال، تكفي مالحظة . تهامه بعدم الوضوح، إال لمن ال يريد أن يرىأما الجانب اإلسرائيلي، فيصعب ا
التعامل اإلسرائيلي الرسمي مع موضوعة االستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر يوجد في صدده توافق 

وحين قبل نتانياهو بإعالن تجميد . دولي على الشرعيته، وقد مارس بشأنه الرئيس أوباما ضغوطاً جدية
لعشرة أشهر، خرج وزراؤه، كعوزي لندو وزير البنى التحتية، وهو صاحب الشأن االستيطان 

اختصاصاً، وبنيامين بيغن، ابن مناحيم، والوزير بال حقيبة دون أن يقلل ذلك من أهميته، يدلون للمأل 
كما تورد كافة . بتصريحات تقول إن االستيطان سيستأنف عند نهاية تلك المدة بوتائر أسرع من السابق

التقارير الدولية، الصحافية والديبلوماسية، أن االستيطان لم يتوقف فعلياً وعملياً أبدا، أي أن البناء في 
  . المستوطنات مستمر من دون إعالن

وهو كذلك ليس . والمهم في األمر أن هذا الموقف ليس وليد تعنت أو تطرف من قلة من المسؤولين
د إلى رؤية إسرائيلية راسخة ومتصلة، يتقاسمها في العمق كافة عابراً أو طارئاً أو تكتيكياً، بل يستن

. الساسة إلى أي جناح انتموا، وذلك خال بعض التفاصيل المتعلقة بالدرجة األولى باإلخراج واألسلوب
وتدليالً، فإن قادة حزب العمل، منذ بداياته، كما حالياً في ظل ألمع شخصياته وأقواها دون شك، أي إيهود 

وطن لشعب بال "فهناك خيط جامع منذ اإلعالن عن والدة . نسجون بال انقطاع على هذا المنوالباراك، ي
، الشعار الذي يمثل قمة إنكار وجود الفلسطينيين، مروراً بقول موشيه دايان "أرض في أرض بال شعب

 ليبرمان، ، وانتهاء بأفيغدور"المسألة ليست ما هو الحل، ولكنها كيف نعيش من دون حل" إن 1968عام 
الذي يحلو للبعض اعتباره مجنوناً، ولكنه وزير خارجية إسرائيل وأحد نواب رئيس وزرائها، الذي يدعو 

وهذا الخيط الجامع هو نية إسرائيل السيطرة التامة على . "إدارة الصراع وليس حله"إلى التفكير في 
تمثل بالدرجة األولى في وجود وألن دون ذلك عقبات وعوائق، ت. األرض التي تقع بين البحر والنهر

  . الكتلة البشرية الفلسطينية، تُجرى إدارة تلك السيطرة، وليس ممارستها مباشرة وفق القواعد الكالسيكية
األول متحقق عبر . أما الشكل األمثل لهذه اإلدارة، فالمزاوجة بين التحكم الميداني والتحكم السياسي

ية، تصنعها في الضفة مئات نقاط التفتيش العسكرية، والجدار، طرائق شتى واسعة وفعالة، كشبكة عنكبوت
والبؤر االستيطانية، ووجود قوات االحتالل حيثما تشاء، ودخولها إلى أي منطقة تشاء، حتى على بعد 
أمتار من مقر رئاسة السلطة، والوجود العسكري الدائم في غور األردن، واإلغالق والسيطرة بالنار 

  . في المعتقل الكبير، غزة، كما في الضفة على أية حالوهو ما يجري... الخ
فهذه توفر إلسرائيل على . أما السيطرة السياسية فتتم عبر الحرص على إبقاء عملية التفاوض حية

المستوى الدولي غطاء من الشرعية، وإن كان مصنوعاً من عمى أو نفاق كاملين، تتمكن في ظله من 
وهي كذلك توفر لها تحرراً من عبء االحتالل . قصى قدر من التمويهاالستمرار في العملية األولى بأ

وهذا أيضاً، وفي المؤدى العملي، (وموجباته، فتتحمل السلطة الفلسطينية كلفة إدارة الحياة اليومية 
، ويتحمل المجتمع الدولي الكلفة المادية عبر )"لجان القرى واألحياء"مشروع إسرائيلي قديم كان اسمه 

سخية التي تغدق على السلطة وعلى فئات من المجتمع المدني، مما يمكّن من تجنب إماتة المنح ال
  .الفلسطينيين من الجوع بمعناه الحرفي

تلك بمجملها عناصر إلستراتيجية مفتَكرة ومبنية، تحكم مواقف قادة إسرائيل منذ تأسيسها، وبوصلتها ما 
امدة أو صماء، بل تجري أقلمتها باستمرار مع وهي بالطبع ليست ج. "أمن إسرائيل القومي"يسمونه 

وتحدث حولها خالفات وصراعات، ولكن ذلك كله . المعطيات التاريخية والسياسية، الدولية منها والمحلية
  . يتم من داخلها، دون تجاوز إلطارها العام
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يجية، مهما كانت وبالطبع يمكن االعتداد بمقدار االستحالة التاريخية إلسرائيل، وكيف أن هذه اإلسترات
متبلورة ومتماسكة، تركض بهذا الكيان نحو حتفه، ألنها ستصطدم عاجال أو آجالً بحدودها الموضوعية، 
أي بوقائع ال يمكن محوها، على رأسها استمرار وجود الشعب الفلسطيني، بالمعنى المادي والسياسي لهذا 

  ... ا، ليس قدراً ثابتاًالوجود، وكون توازن القوى السائد حالياً، دولياً وإقليمي
فإن لم نكتف بانتظار اليوم الذي ستظهر فيه تلك الحدود . جهتنا نحن: الفراغ قائم في الجهة األخرى

الموضوعية للمشروع اإلسرائيلي، ال بد من تسجيل أننا ال نمتلك بإزاء آليات اشتغاله، وهي معقدة 
واإلحباط في أحيان أخرى والدعوة إلى القبول بواقع ومتشابكة، إال االستنكار أحياناً واالستشاطة غضباً، 

قد تكون له وظائف، كمنع استقرار ! فالغضب ليس استراتيجيا. وهما وجهان لعملة واحدة. األمر
لقد فقد الطرف الفلسطيني القدرة على تخيل مواقف سياسية، وانتهت . االستسالم، ولكنه ليس خطة فعالة

، 2002 المطلَقة في قمة "المبادرة العربية"ي، وكان آخر مظاهرها مثل تلك الرغبة عند الطرف العرب
التي، وبمعزل عن السجال حول محتواها ومقبوليته، بقيت مجرد إعالن للنوايا، ولم تتحول إلى خطة 

  .سياسية أو ديبلوماسية، وال إلى سقف متبلور، أو ضابط لتعيين المقبول والمرفوض
  !تلك وظيفته. لنا... ار العسكري اإلسرائيلي ملهاة سخيفة جديدةفي هذا السياق، يجوز اعتبار القر

  18/4/2010الحياة، 
  

   تهاجم وأوباما يتراجع"إسرائيل" .46
  بالل الحسن

 الفلسطينيين من غزة إلى قطاع غزة أو إلى األردن، بداية "المتسللين"اإلعالن اإلسرائيلي عن إبعاد 
 بداية مرحلة خطرة، يمكن اعتبارها بمثابة إعالن حالة . اإلسرائيلي-مرحلة جديدة في الصراع العربي 

، سياسة الترحيل الجماعي للفلسطينيين، وصوال إلى "الترانسفير"إنها بداية تطبيق سياسة . حرب متصلة
 الدولة، ثم وصوال إلى طرح حلول إسرائيلية للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، من خالل فكرة "يهودية"

ردن التي يرفضها الفلسطينيون واألردنيون، أو من خالل فكرة تبادل األراضي الوطن البديل في األ
إقليميا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألردن ومصر، حسب خطة اللواء احتياط غيورا آيالند، التي 

  .عادت إلى الظهور على صعيد دولي
اق أوسلو، فهو يعبر عن خطة المظهر األول في قرار الترحيل اإلسرائيلي يمس، أول ما يمس، اتف

إسرائيلية مؤداها إلغاء اتفاق أوسلو، ألنه يلغي الوالية الجغرافية التي ينص عليها االتفاق بين قطاع غزة 
  .والضفة الغربية ومنطقة أريحا، فيعتبر القادم من غزة إلى الضفة الغربية متسلال

لتي أصبحت ممنوعة رسميا من تقرير مصير المظهر الثاني في قرار الترحيل يمس السلطة الفلسطينية، ا
تابعيها من المواطنين الفلسطينيين، وقد أصبح القرار منذ اآلن رهن إرادة الحاكم العسكري اإلسرائيلي، 

ومع أن سلطة االحتالل اإلسرائيلي كانت لها دائما . فهو الذي يعتقل، وهو الذي يحاكم، وهو الذي يبعد
 "التعاون"ا، بخاصة األمنية منها، فإنها تتخذ اآلن بعدا جديدا، يلغي قاعدة سلطة اليد العليا في كل القضاي

فقد جرى العرف بين الطرفين على أن الطرف . الذي كان قائما بين السلطة الفلسطينية والسلطة المحتلة
ن الفلسطيني يتقدم بطلبات لسلطة االحتالل يتم بموجبها الحصول على أذون دخول وإقامة دائمة، أما اآل

فقد تمت تنحية السلطة الفلسطينية جانبا، ولم يعد لها حتى دور الوسيط، وأصبح األمر برمته تحت 
  .سيطرة الحاكم العسكري اإلسرائيلي

وما دامت هذه الخطة قد بدأت السير في هذا االتجاه، فإن الخطوة المنطقية الثانية ستكون حول أبناء 
 وأقاموا فيها حسب القانون اإلسرائيلي، وأحيانا "إسرائيلأراضي دولة "الضفة الغربية الذين دخلوا 

. تزوجوا من نساء فلسطينيات حسب القانون اإلسرائيلي، ثم أنجبوا وأصبح أبناؤهم اآلن شبابا يافعين
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هؤالء أصبحوا معرضين لقرارات اإلبعاد إلى الضفة الغربية، مع ما يعنيه ذلك من تدمير لبنية العائلة 
  .بأكملها
ن هاتان الخطوتان، اإلبعاد من داخل الضفة الغربية، ثم اإلبعاد إلى الضفة الغربية، سوى مقدمة ولن تكو

للقرار اإلسرائيلي األكبر واألخطر، وهو التطبيق المتواصل لسياسة الترانسفير، أي سياسة الترحيل 
الدولة، وسعيا لتغيير  "يهودية"الشامل للفلسطينيين من وطنهم إلى حيث يرغبون أو يجبرون، تحقيقا لفكرة 

  .التوازن الديمغرافي الذي يقلق إسرائيل
، وفي مؤتمر هرتسليا األول، الذي حضرته آنذاك كل أطياف النخب 2000لقد اتخذت إسرائيل منذ عام 

اإلسرائيلية، قرارا استراتيجيا بضرورة العمل من أجل ترحيل الفلسطينيين خارج وطنهم فلسطين، وبلغ 
ومع أن هذا القرار لم يوضع آنذاك موضع التنفيذ، فإن . ليونا ونصف مليون فلسطينيعدد هؤالء اآلن م

النقاش السياسي حوله تواصل في إسرائيل، بين داعين لبدء تنفيذ الترحيل بالقوة واإلكراه، وداعين 
لنظرية غريبة تدعو إلى ما يسميونه الترحيل الطوعي، وذلك من خالل تصعيب الحياة بحيث ال يجد 

وتم بين هذا وذاك وضع خطط سميت خطط تطوير . مواطن الفلسطيني أمامه من حل سوى الرحيلال
الجليل والنقب، حيث توجد أغلبية فلسطينية، الستقدام إسرائيليين إلى قلب تلك المناطق، تحقق تغيير 

  .التوازن الديمغرافي
ثور الجدل السياسي حول وحين يتطور تطبيق هذه الخطة، وحين يتواصل إبعاد المواطنين، وحين ي

 الجديدة، حول الوطن الفلسطيني -حقوقهم وحول مصيرهم، ستبادر إسرائيل إلى طرح فكرتها القديمة 
البديل في األردن، وتكون األزمة بذلك قد بلغت ذروتها، منبئة بصراعات سياسية، وبحاالت تأزم ليس 

  .ت والحروبمن المستبعد أن تصل إلى التأزم العسكري المنبئ بالمواجها
الخطير في األمر أن دخول هذه السياسة اإلسرائيلية حيز التطبيق، يترافق مع تراجع في الموقف 

فقد شاع . السياسي األميركي من قضية التسوية السياسية، ال بد أن يحظى بعناية فلسطينية وعربية خاصة
ة للتسوية، وبما يعني أنها خطة في األنباء، قبل أيام، أن الواليات المتحدة األميركية تعتزم طرح خط

وقد شاعت هذه . للتطبيق، وربما خطة تفرض على الطرفين إذا لم يتم التوافق حولها عبر التفاوض
األنباء على أثر استضافة الرئيس باراك أوباما لعدد من مستشاري األمن القومي السابقين، والذين 

 بين الرئيس الراحل ياسر 2000امب ديفيد نصحوه ببلورة خطة أميركية تقوم على قاعدة مفاوضات ك
عرفات ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك إيهود باراك، كما تقوم على مشروع الرئيس األميركي األسبق بيل 

ولكن ما تم إعالنه بعد ذلك رسميا أو . كلينتون للتسوية، والذي أعلنه قبل خمسين يوما من انتهاء واليته
 التشاوري في البيت األبيض، قلل من آفاق التفاؤل وأعاد الموقف على لسان بعض من حضروا االجتماع

األميركي إلى سابق عهده، إما كموقف غير جدي في رعاية التسوية، أو كموقف منحاز إلسرائيل، وضد 
  .مصالح الفلسطينيين والعرب

رئيس الموقف األميركي الرسمي الذي ألغى نهج التفاؤل الذي روج له اإلعالم، جاء على لسان ال
برزت فيها التوجهات ) 13/4/2010 -رويترز (األميركي نفسه، وذلك من خالل تصريحات للصحافيين 

  :التالية
تراجع الرئيس أوباما عن كون الخالف السياسي بينه وبين نتنياهو، وصور الخالف السياسي شامال : أوال

ا أنهم غير جاهزين لتسوية إن اإلسرائيليين والفلسطينيين ربم"الفلسطينيين والعرب أيضا، فقال 
  ."صراعاتهم، مهما كان حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن

إن الواليات المتحدة ال "أعلن أن ما ستطرحه أميركا من حلول هو للتفاوض وليس للفرض، فقال : ثانيا
  ."يمكنها فرض حلول ما لم تكن أطراف هذه الصراعات مستعدة لنبذ األنماط القديمة للعداء



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1763:         العدد       18/4/2010السبت  :التاريخ

إن التقدم في قضايا مثل السالم "أعلن أن التسوية التي سترعاها أميركا، ربما تتعثر وتتوقف، فقال : ثالثا
ينبغي أال يقاس باأليام واألسابيع، بل إنه سيستغرق وقتا، وسيكون هناك توقف في .. في الشرق األوسط

  ."التقدم، وستكون هناك إحباطات
وال نعتقد أن رئيسا . ن سياسة أطلقها بنفسه، مثلما فعل أوباماوال نعتقد أن سياسيا أميركيا أعلن تراجعه ع

  .أميركيا تراجع أمام إسرائيل بعد خالف علني بينهما، مثلما فعل أوباما
لقد أقدم أوباما على هذا الموقف الذي يلغي أي تفاؤل عربي باحتمال تحسن سياسته، بعد أن تشاور مع 

إلى ) "واشنطن بوست" -زبيغنيو بريجنسكي (أبرز هؤالء كبار االختصاصيين األميركيين، وقد بادر 
إعالن نصيحة ألوباما، وتضمنت هذه النصيحة دعوة صريحة إلى الفلسطينيين للتنازل عن حق العودة، 

يعرف القادة الفلسطينيون أنه ال يمكن الوصول إلى سالم من دون التنازل عما يعتقده الكثير من "فقال 
وبشرنا بريجنسكي بأن من يرفض حال من هذا النوع سيتعرض لضغط . "ودةحق الع: الشعب حقا مقدسا

إذا تم رفض العرض من أحد الطرفين أو كليهما، فإن الواليات المتحدة "دولي كي يرضخ ويقبل، فقال 
سوف تسعى إلى الحصول على موافقة مجلس األمن على إطار تحقيق السالم هذا، ومن ثم يكون هناك 

  ."ف المعترضضغط دولي على الطر
ويبقى أن يستخلص . انتهت بما يرضي إسرائيل. وبهذا تكون جولة اختالف أوباما ونتنياهو قد انتهت

ومعنى ومغزى التكتيك السياسي األميركي . الحاكم العربي معنى ومغزى السياسة اإلسرائيلية الجديدة
.. وب وال يستعد لهاومخطئ كل من يرى نذر الحر. فمثل هذه السياسات تؤذن بالحروب. الجديد

  .واستعدادا بالقوة.. واستعدادا باالقتصاد.. استعدادا بالسياسة
  18/4/2010الشرق األوسط، 
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  هشام منّور
مسار المفاوضات بين السلطة " إحياء"إذا كانت اإلدارة األمريكية الحالية ورئيسها أوباما قد فشلت في 

ينية والحكومة اإلسرائيلية اليمينية برئاسة نتنياهو، بسبب تعنت األخير ورفضه لما يسميه المطالب الفلسط
األمريكية بإيقاف االستيطان ونهب األراضي الفلسطينية وتهجير أهلها بشتى الوسائل والذرائع الواهية، 

 إلى متطلبات السالم، سياسية على حكومة نتنياهو لالنصياع" ضغوطات"وتعتزم بناء على ذلك ممارسة 
كما تزعم إدارة أوباما، فإن السعي األمريكي للترويج لمجموعة من الضغوطات السياسية على نتنياهو 

نتنياهو وشرذمة " رغبات"وحكومته ال يمكن فهمه أو تعقله في ظل سعي اإلدارة األمريكية لتلبية 
  . جئين الفلسطينيين في الشتاتالمتطرفين من حوله عبر اجتراح الحلول لمواجهة هاجس ملف الال

أمريكي جديد للمطالب الصهيونية، تبحث اإلدارة األمريكية حالياً عن سبل " انصياع"وفيما يبدو وكأنه 
حل ملف الالجئين الفلسطينيين وحده، في ظل اعتباره الملف األكثر أهمية بالنسبة لالحتياجات األمنية 

لالجئين في حركة حماس عن دبلوماسي أوروبي تسريبه لتقرير اإلسرائيلية، فقد نقل موقع دائرة شؤون ا
استخباري غربي مفاده أن سيناريو جديداً يجري العمل عليه من قبل الدول الغربية والمعنية بما يسمى 
عملية السالم في الشرق األوسط، يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى لبنان منذ ما بعد العام 

، وتوطين الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى منظمة "بالساخنة نسبياً"ربية وصفها م، إلى دول ع1975
غوث الالجئين في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقة وتنسيق من بعض الدول 

ل وآليات اإلقليمية والعربية التي باتت على دراية بكل ما يتضمنه هذا المشروع من سيناريوهات وتفاصي
  . تنفيذه ومدته

وكشف الدبلوماسي الغربي أن االتجاه يتجه نحو ترحيل عدد ال بأس به من فلسطينيي المخيمات غير 
المساعدة العسكرية في فترات "المسجلين لدى إدارة غوث الالجئين في لبنان، والذين قدموا لما سماه 
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 المصرية من جهة، -ما بين الحدود الليبية في سبعينيات القرن الماضي إلى منطقة " الحرب اللبنانية
والى مناطق أخرى في العراق، مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لّم الشمل في 
حركة دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم باالنتقال بين لبنان وسوريا واألردن وسائر الدول العربية 

وذلك بالتزامن مع حوافز عملية ومالية . غربية وأوروبيةالمعنية، وذلك بتمويل عربي ورعاية 
واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطى فيها األولوية للعمالة 
الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق اإلقامة والعمل واستقدام العائلة بما يشبه الهجرة القسرية في ظل 

  .  التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنانالظروف المعيشية الصعبة
الدبلوماسي الغربي أكد في السياق ذاته أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
على نار حامية وأولته أهمية خاصة بحيث بدأت مالمحه، إذ أوفدت اإلدارة األمريكية طاقماً خاصاً إلى 

ل العربية، بينها دول خليجية، لبحث خطوات تنفيذ توطين الالجئين الفلسطينيين في عدد من عدد من الدو
دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الدوائر إن هناك ضغوطاً 

اضيها، بعد على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين على أر
وأضافت المصادر . أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعداد محدودة من الالجئين وتوطينهم هناك

أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من الالجئين الفلسطينيين، خاصة من المقيمين 
  . في لبنان بتمويل سعودي ياباني
التسويق لها في المنطقة تزامنت مع الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية، الخطة األمريكية التي يجري 

وإنشاء صندوق لتعويض الالجئين والمستوطنين، على حد ) إلسرائيل(التي تنص على إعطاء ضمانات 
عن " المستوطنين"سواء، ووضع مدينة القدس تحت إشراف دولي، بحيث تتضمن مساعدات لتعويض 

عند التوصل إلى " تعويضات الالجئين"يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها طريق إيجاد صندوق دولي 
  . اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه

السلطة الفلسطينية من جهتها نفت العلم بهذه الخطط التي تطبخ على نار حامية هذه المرة، واعتبرت أن 
ح على طاولة البحث، نافية أن تكون دوائر في السلطة أياً من هذه المخططات لم يتم بحثها ولم تطر

  . الفلسطينية على عالقة باألمر أو علم به
والحال أن تناسل خطط تصفية حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم إذ يتساوق مع المخططات 

 فإنها تهدف إلى إلى مناطق الضفة الغربية،" تسللهم"اإلسرائيلية لترحيلهم وتهجيرهم من أرضهم بحجة 
 وتصفيته في ظل صمت مريب من قبل مسؤولي 1948تغييب حق عودة الالجئين الذين هجروا عام 

سلطة رام اهللا، فضالً عن كونه رضوخاً أمريكياً وأوروبياً صارخاً للمطالب اإلسرائيلية، ومحاولة 
هم التي هجروا منها القاضي بعودة الالجئين إلى ديار) 194(لاللتفاف على قرار األمم المتحدة 

وتعويضهم عن سنوات الشتات القاسية، في ظل تعثر تحريك عملية السالم الميتة، وضعف اإلرادة 
العربية عن حماية هذا الحق، وانشغال الجميع بملف االنقسام الفلسطيني الذي بات يشبه قصة إبريق 

  . الزيت الشهيرة
  17/4/2010فلسطين أون الين، 
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