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  راك يقترح مبادرة سالم ويحذر من خطورة تأزم العالقات مع واشنطنبا .1
اقترح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إيهود باراك، أن تخرج حكومته من :  نظير مجلي- تل أبيب

للقضايا الجوهرية " حلوال ابداعية"مأزقها مع اإلدارة األميركية بطرح مبادرة سالم إسرائيلية تتضمن 
وحذر باراك، في حديث إذاعي أمس، من أخطار أزمة في  .اع اإلسرائيلي الفلسطينيلتسوية الصر

وأضاف أن . العالقات مع اإلدارة األميركية وقال إن أزمة كهذه تلحق ضررا كبيرا بالمصالح اإلسرائيلية
  .على الحكومة أن تخرج من هذا المأزق بتغيير جذري في العالقات لما هو أفضل

في الحكومة منهم بنيامين بن أليعازر وإسحاق هرتزوغ وافيشاي " العمل"ق أن وزراء يذكر في هذا السيا
بريفمان، اجتمعوا يوم األحد الماضي وأبلغوا باراك بأنهم يفكرون في االنسحاب من الحكومة إذا لم تتخذ 

 حزب ومن األفكار التي طرحت أيضا في االجتماع العمل على إقناع. خطوات مهمة لدفع عملية السالم
المعارض بقيادة تسيبي ليفني باالنضمام إلى الحكومة مقابل التخلص من األحزاب اليمينية " كديما"

  .المتطرفة
  22/4/2010الشرق األوسط، 

  
  المقاومة الشعبية أحد مسارات بناء الدولة: فياض .2

رسـمي فـي     اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن الحضور الدولي ال          :ملكي سليمان  –رام اهللا   
افتتاح المؤتمر الخامس للمقاومة الشعبية السلمية يؤكد االجماع الدولي المتنامي في دعم المقاومة السلمية،              
ويأتي في اطار االجماع الدولي الذي أعلنت عنه اللجنة الرباعية في موسكو، لدعم ومساندة برنامج عمل                

  . فلسطينالسلطة الوطنية، واصرارها على استكمال بناء مؤسسات دولة
وأكد فياض أمام المؤتمر، وبحضور ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سري، وسفراء وقناصـل               

أمس، على ضرورة تكامل مختلف المسارات، وعلى رأسها المقاومة الـشعبية           الدول العربية واألجنبية،    
هـذه  : وقال فيـاض   .1967السلمية، الستكمال عملية بناء الدولة، على حدود الرابع من حزيران للعام            

المسارات هي حلقات متداخلة ويشكل العنصران األوالن فيها، من القوة الذاتية الداعم األساسي للنـضال               
  .السياسي لمنظمة التحرير

ودلل فياض على ذلك  .وأكد أن كثيرا مما تحقق هو نتيجة للمزاوجة بين الجهد الشعبي والرسمي
إن ذلك وليد هذا االندماج، وسنتمكن من تنظيف السوق : نات، قائالبالمقاطعة التامة لمنتجات المستوط

ما تم من بناء لمشاريع وما سيتم "وأشار الى أن  .الفلسطينية من كافة هذه المنتجات مع نهاية هذا العام
بخاصة في مناطق الجدار وما خلفه، وفي المناطق المهددة باالستيطان، والمهمشة، واألغوار، كلها تأتي 

ياق تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، ولضمان حياة كريمة وحرة في دولة مستقلة في في س
  .، وعاصمتها القدس1967حدود العام 

  22/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  االحتالل يسابق الزمن لحسم تهويد المدينة المقدسة وتنفيذ مخططاته إزاء األقصى: بحر .3
أحمد بحر إن الكشف عن " حماس"لس التشريعي القيادي في حركة قال النائب األول لرئيس المج :غزة

 أخيراً من 48يتقاطع مع ما كشفت عنه الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام " مترو أنفاق"شبكة 
قيام االحتالل بإنشاء قطار خفيف أسفل المسجد األقصى في سلسلة أعمال ومخططات إنشائية من المقرر 

وأكد أن االحتالل يحاول . ها نهاية العام الحالي، محذراً من خطورة هذه المخططاتأن ينتهي العمل في
ودعا قوى . مسابقة الزمن لحسم تهويد المدينة المقدسة وتنفيذ مخططاته الحاقدة إزاء المسجد األقصى

دس وشرائح الشعب الفلسطيني إلى االستنفار ورسم خطة منهجية لمواجهة المخططات الجديدة وإنقاذ الق
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والمسجد األقصى، مشدداً على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية إلحباط أهداف المخططات الصهيونية قبل 
  .فوات األوان

  22/4/2010الخليج، 
  

  2011سنوقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات نهاية : مجدالني .4
 تعتزم وقف العمالة أعلن وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدالني أمس أن السلطة:  د ب أ-رام اهللا 

 وقال مجدالني ، في مؤتمر صحفي في 2011,الفلسطينية في المستوطنات اإلسرائيلية مع نهاية العام 
أن المؤشرات "رام اهللا ، إن الحملة الفلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات أعطت نتائجها وبسرعة و

وأضاف أن السوق المحلي ". الف عاملتشير إلى انخفاض عدد العاملين في المستوطنات بحوالي سبعة آ
وأشار . استوعب عددا كبيرا من العمال السابقين في المستوطنات بسبب نمو الصناعة الفلسطينية

لتوفير بدائل للعمال في " الكرامة الوطنية"مجدالني إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على إنشاء صندوق 
وطني بهدف توفير قروض ميسرة وطويلة األمد لتشجيع المستوطنات ، بالتعاون مع وزارة االقتصاد ال

وأطلقت السلطة الفلسطينية منذ شهور حملة لمقاطعة بضائع . خلق فرص عمل للتشغيل الذاتي
المستوطنات اإلسرائيلية ووقف العمالة الفلسطينية فيها ضمن مساعيها لمناهضة األنشطة االستيطانية في 

  .األراضي الفلسطينية
  22/4/2010دن، الدستور، األر

  
  االحتالل يفرج عن وزير األسرى السابق وصفي قبها .5

أفرجت سلطات االحتالل أمس األربعاء عن وزير األسرى السابق وصفي قبها على :الضفة الغربية
وكان في استقباله أفراد من عائلته، ورئيس . حاجز بئر السبع جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية

الدويك باإلضافة إلى عدد من النواب عن حركة حماس وباحثين ومختصين في المجلس التشريعي عزيز 
  .شؤون األسرى

وأكد قبها فور اإلفراج عنه أن األسرى الفلسطينيـين في أمس الحاجة للوحدة الوطنية، وينظرون بعين 
وحدة األمل إلى التئام الصف الفلسطيني، مناشدا كافة الفصائل لإلسراع بتحقيق حلم األسرى في ال

  .الوطنية
ووصف حال األسرى بالصعبة، مشيرا إلى أنهم يعيشون ظروفا قاسية، وبحاجة ماسة إلى وقفة جادة 

 .معهم، الفتًا إلى خوضهم خالل الشهر الحالي إضرابا عن الطعام عدة أيام
  22/4/2010السبيل، األردن، 

  
   غزة للمرة األولى منذ االنقسام في قطاعمشتركةحماس وفتح في تظاهرة  .6

 في تظاهرة أمس للمرة األولى منذ االنقسام الفلسطيني، شاركت حركتا حماس وفتح ):أ ف ب( –غزة 
نظمتها القوى والفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة للتنديد بالقرار اإلسرائيلي القاضي بطرد آالف 

 الفلسطينيين قرب معبر وتظاهر مئات .الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة اإلقامة في شكل غير قانوني
  .بحضور ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية، بينهم قيادات من حماس وفتح) ايريز(بيت حانون 

الرفض الفلسطيني الكلي للقرارات "وأكد القيادي في فتح هشام عبد الرازق خالل كلمة باسم الفصائل، 
االحتالل لم يكتف بانتزاع ": ، مضيفاً"اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني بمجمله

. " وأراضيهم التي شردهم وطردهم منهاأمالكهم عن إبعادهماألرض، بل يطارد الفلسطينيين ويعمل على 
الوحدة الوطنية هي صمام األمان للمشروع الوطني وللقضية الفلسطينية، االنقسام يزيد " أنوشدد على 

  ."لكي يستمر االحتالل في عدوانهمن حال التشتت والفرقة، ويخلف مناخات 
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ضرورة مواجهة القرارات " التظاهرة تؤكد أن طه في تصريحات أيمنبدوره، اعتبر القيادي في حماس 
  ."اإلسرائيلية في شكل موحد، وأنه ال بد من تناسي الخالفات والتوحد لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية

  22/4/2010الحياة، 
  

  ماماً بتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسامسورية معنية ت: محمد نصر .7
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر إن أي تقارب عربي :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 على الساحة الفلسطينية، مرحباً بتنقية األجواء العربية التي فيها مصلحة فلسطينية إيجاباسينعكس 
سورية معنية تماماً بتحقيق المصالحة الفلسطينية " إن :وعلى صعيد ورقة المصالحة أجاب نصر. وعربية

موقف حماس الرافض للورقة غير مرتبط بموقف سوري أو (...) وإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية 
، معرباً عن أمله في أن تتطور األمور »خالفه، فهو موقف داخلي اتخذته الحركة ألسباب يعلمها الجميع

  . على ورقة المصالحة قريباًإيجاباً، ويتم التوقيع
  22/4/2010الحياة، 

  
  غزةوسط لقوة إسرائيلية تتصديان " شهداء األقصى"و" سرايا القدس" .8

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في بيان، إن إحدى : )آي بي  يو– أ ب د(
 التسلل إلى شرق مخيم المغازي مجموعاتها اكتشفت مجموعة من القوات الخاصة اإلسرائيلية تحاول

لالجئين وسط قطاع غزة، وذكرت أن المجموعة اشتبكت مع القوة بشكل مباشر مؤكدة وقوع إصابات 
  .في صفوف القوة

من جهتها قالت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إن إحدى مجموعاتها تمكنت من 
اندلعت بعد أن قصفت "وأوضحت أن االشتباكات  .مخيمخاصة توغلت شرق ال" إسرائيلية"التصدي لقوة 

طائرات إسرائيلية بصاروخ إحدى مجموعاتها التي كانت تستعد إلطالق ثالثة صواريخ من نوع 
  ".على المستوطنات) أقصى(

  22/4/2010الخليج، 
  

  1650 قرارال بعد تطبيق نالفلسطينيينفضت يدها من أية اتفاقيات مع " إسرائيل": زكي .9
 1650 رقم اإلسرائيلي قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن قرار اإلبعاد :سنابل

قانون ' نفضت يدها من أية اتفاقيات مع الفلسطينيين، ألن إسرائيليحمل مدلوالت كبيرة، ومنها أن 
 العدوانية  جاء ما ينقضه في اتفاقية أوسلو، وذلك يحمل معاني وأبعاد تنسجم والطبيعة1969عام ' التسلل

 المتواصل ضد األرض الفلسطينية، وما اإلسرائيليإن القرار جاء في ذروة التصعيد : وقال .لإلسرائيليين
يجري من تهويد للقدس وإقامة كنيس يغطي قبة الصخرة التي هي أحد المعالم للتعريف بالقدس، إضافة 

وأضاف  .يلي على القانون الدوليإلى جدار الفصل العنصري الذي يعتبر جدار كراهية وهو تمرد اسرائ
 تستخف بالعالم والواليات المتحدة، وللمرة األولى يحدث فتور ما بين الواليات المتحدة و إسرائيلأن 

 مساندة وإضافةوأشار إلى أن فتح بصدد دراسة كيف يكون هناك عودة للقضية لألمم المتحدة،  .إسرائيل
  .أن تعود بهوية ذاتية واستقاللية عالقاتها مجدداً، حيث قررت وإعادةعربية، 

 21/4/2010وكالة وفا، 
  

   "منظمة التحرير"موقف سياسي عام من قبل خطة فياض إلقامة الدولة تحتاج ل": حزب الشعب" .10
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : رام اهللا

 والذي يقضي بطرد آالف الفلسطينيين من 1650مر العسكري اإلسرائيلي إن األ"الفلسطينية، حنا عميره 
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الضفة، هو تصعيد خطير وإجراء استعماري غير مسبوق في عدوانيته منذ بدء االحتالل في العام 
  .، ويتقارب في خطورته من مستوى الحصار اإلجرامي المفروض على قطاع غزة1967

، قال عميرة 2011اض إلقامة دولة فلسطينية بحلول العام وفيما يتعلق بخطة رئيس الوزراء سالم في
أعتقد أن الخطة بحاجة إلى موقف سياسي عام من قبل منظمة التحرير وأن ال تقتصر فقط على الحكومة "

 الذي يشير إلى سعي 1650ألنه ال يمكن بناؤها مع وجود االحتالل، خاصة على ضوء األمر العسكري 
  .  يجري في الضفة الغربية فيما الكل سيتأثر سلبا في هذا الموضوعإسرائيل للسيطرة على كل ما

  21/4/2010قدس برس، 
  

  فتح تنظم مهرجانا في خان يونس بمناسبة يوم األسير .11
 ليوم األسير الفلسطيني 36مهرجان الذكرى الـ) 20/4(الثالثاء " إقليم الشرقية" نظمت حركة فتح: غزة

ي ستي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحضور العديد من والعربي، حيث أقيم في كافتيرا الهب
 من هيئة العمل  قيادات وكوادر حركة فتح وعلى أسهم أمين سر اإلقليم صالح أبو حامد، و أعضاء

  . الوطني الفلسطيني
  21/4/2010قدس برس، 

  
   فتح وحماس يتوحدون في سجن جلبوع ويطالبون بنقل تجربتهم لباقي المناطق أسرى .12

 خويلد رمـضان    األسير عن   اإلنساننقل محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق        :اشرف الهور  -غزة  
 يعيشون اآلن في داخل     حركتي فتح وحماس   أسرى أن نسخة منه تأكيده     "القدس العربي "في تصريح تلقت    

  . فصلأي في سجن جلبوع بشكل مشترك وال يوجد بينهم واألقسامالغرف 
رفـضوا  " وإنهم على االندماج والعيش المشترك داخل الغرف،        أصرواكتين   الحر اسري أن األسيروذكر  

  ." الحركتينأسرى في السابق يسهل عملية الفصل بين اإلدارةعرضا قدمته 
ـ اإلسرائيليةوطالب رمضان قادة الحركتين في بقية السجون          الفصل الـذي تـشجعه      إنهاءالعمل على   " ب

العمل على االقتداء   "، كذلك ناشد قادة الفصائل في الخارج بـ         "اإلسرائيلية مصلحة السجون    إدارةوتدعمه  
  ." حالة االنقسامإنهاء داخل السجون وان يعملوا على باألسرى

  22/4/2010القدس العربي، 
  

    يزور حزب اهللا"  القيادة العامة–الجبهة الشعبية "وفد من : لبنان .13
 القيادة -بيل قاووق وفداً من الجبهة الشعبية استقبل مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا الشيخ ن: صور

العامة برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول إقليم لبنان في الجبهة أبو عماد رامز، وأعضاء اللجنة 
 فلسطين، وعلى التكامل بين الشعبين إلىأكد رامز على التمسك بحق العودة  و. المركزية في الجبهة

 2006 وتموز عام 2000 العدو بات منذ هزيمته في عام أن إلىفتاً والمقاومتين في فلسطين ولبنان، ال
وانتصار المقاومة في فلسطين، أعجز بكثير من أن يقدم على مغامرة عسكرية الن المعادلة قد تغيرت، 

 . وبات العدو مقتنعا بأن أي مغامرة ستكلفه بقاءه ككيان وكغدة سرطانية موجودة في هذه المنطقة
 22/4/2010السفير، 

  
  ال تسهيالت في معابر غزة طالما استمرت حماس باحتجاز شاليط: فيلنائي .14

ان إسرائيل لن تقدم المزيد من التسهيالت فـي         " قال نائب وزير الجيش االسرائيلي متان فيلنائي         :رام اهللا 
ونقلـت   ".معابر قطاع غزة طالما استمرت حركة حماس في احتجاز الجندي المخطوف غلعـاد شـاليط              

اسرائيل تسمح بنقـل    "ان  " كيرم شالوم " االسرائيلية عن فيلنائي قوله خالل جولة تفقدية في معبر           االذاعة
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ان الحفاظ على الهدوء في المنطقة      "واضاف  . مستبعدا نشوء أزمة انسانية   " البضائع الى القطاع باستمرار   
دائية تـستهدف   يصب في مصلحة حماس بالدرجة األولى وان اسرائيل سترد بصرامة على محاوالت اعت            

 ".مواطنيها كما فعلت في السابق
 22/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  ترفض أي جدول زمني الستئناف المفاوضات" إسرائيل" .15

ترفض أي " إسرائيل"داني ايالون، أمس، أن " اإلسرائيلي"أعلن نائب وزير الخارجية  :القدس المحتلة
ماذا "عن ايالون قوله " فرانس برس"ونقلت . ينيةمحاولة أجنبية لوضع جدول زمني لقيام الدولة الفلسط

علينا أال نتسرع وعلينا أال نحاول إرضاء . يعني وضع جدول زمني؟ لسنا بحاجة إلى جدول زمني
علينا أال نقدم تنازالت جديدة ونوقع اتفاقا ألن أحدهم على عجلة من أمره، فقط ألن "وتابع ". الجميع

  ".ينية يجب أن يتم خالل عامينأحدهم يقول إن قيام الدولة الفلسط
الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان محاوالت " إسرائيل بيتنا"وانتقد ايالون العضو في حزب 

الجميع يتحدث "وأضاف ايالون . واشنطن إلطالق مفاوضات غير مباشرة مع السلطة بواسطة أمريكية
لسطينيين انهم ال يقدمون هدية ألحد إذا أتوا إلى كان يجب القول للف. عن مفاوضات غير مباشرة هذا خطأ

  ".طاولة المفاوضات
فقد تطرق ايالون إلى االنتقادات الشديدة التي وجهها مارتن إنديك السفير األمريكي " آي.بي.يو"وحسب 

ال شك في أن على "ورد أيالون . ومستشار المبعوث األمريكي جورج ميتشل" إسرائيل"السابق في 
ذ المصالح القومية األمريكية بالحسبان مثلما تأخذ الواليات المتحدة مصالحنا القومية أخ" إسرائيل"

  ". بالحسبان، لكن ينبغي علينا أوالً أن نفكر بأنفسنا وبأمننا
  22/4/2010الخليج، 

  
  إليها" كديما"يدرس االنسحاب من الحكومة أو التحرك من أجل ضم " العمل"حزب  .16

اإلسرائيلي أن يوجه زعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك " العمل"حزب استبعدت أوساط في : الناصرة
سينسحبون من االئتالف الحكومي في حال " العمل"تحذيراً لرئيس حكومته بنيامين نتانياهو بأنه ووزراء 

تواصل الجمود السياسي مع الفلسطينيين، وذلك على رغم مطالبة وزراء الحزب باراك بتوجيه مثل هذا 
  .رالتحذي

ناقش في اجتماعه األحد الماضي مسألة " العمل"أمس أن منتدى وزراء " هآرتس"وذكرت صحيفة 
مواصلة الشراكة الحكومية في ظل الجمود السياسي المتواصل منذ تسلمت الحكومة الحالية مهماتها قبل 

وأضافت أن ثالثة من وزراء الحزب الخمسة أوضحوا لباراك وجوب بحث فكرة . أكثر من عام
ونقلت عن مسؤول كبير . إليها" كديما"االنسحاب من الحكومة أو التحرك من أجل ضم الحزب الوسطي 

في الحزب قوله إن الوزراء أوضحوا لزعيم الحزب أن األسابيع المقبلة يجب أن تشهد حسم مسألة 
برلمانية ويتوقع أن يطرح الوزراء هذا الموقف في اجتماع كتلة الحزب ال. مواصلة الشراكة الحكومية

  . األسبوع المقبل
وذكرت الصحيفة أن الوزير بنيامين بن اليعيزر حذر من أن سياسة الحكومة الحالية وتأزم العالقات مع 

وطالب . واشنطن تزيدان من عزلة إسرائيل الدولية، وتشجعان على نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم
ى نتانياهو لبلورة خطة سياسية إسرائيلية الوزيران اسحق هرتسوغ وافيشاي برفرمان بالضغط عل

  ". ومساعدته في ضم كديما إلى ائتالفه"وتنسيقها مع الواليات المتحدة 
  22/4/2010الحياة، 
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  2000جيش االحتالل أنجز خطط االنسحاب من الضفة إلى حدود  .17
وضع " لياإلسرائي"، أمس، أن الجيش "اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : )آي.بي.يو(

 في حال طلبت منه الحكومة 2000خططاً لالنسحاب من الضفة الغربية إلى حدود ما قبل انتفاضة عام 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا االنسحاب هو أحد الطلبات التي قدمها الرئيس األمريكي باراك  .ذلك

ونقلت الصحيفة عن . بيضأوباما إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالل لقائهما األخير في البيت األ
على " إسرائيل"لدى الجيش خطط لهذا االحتمال وهو مستعد لسيناريو أن توافق "مسؤول مطلع قوله 

  ". الطلب األمريكي وتقرر االنسحاب إلى خطوط ما قبل االنتفاضة
  22/4/2010الخليج، 

  
       تدرس ضرب إيران "إسرائيل" .18

يل تدرس ما ستجنيه من مزايا إذا أقدمت على شن ضربة           قالت وول ستريت جورنال األميركية إن إسرائ      
ونسبت الصحيفة في عددها الـصادر اليـوم         .عسكرية انفرادية على إيران دون موافقة الواليات المتحدة       

قولهم إن خالفاً يسود أروقة المؤسسة األمنية اإلسرائيلية حول ما إذا           , إلى مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم    
ويقـول بعـض كبـار       .ة إلى مباركة واشنطن إذا ما قررت توجيه ضربة إليـران          كانت إسرائيل بحاج  

المسؤولين اإلسرائيليين ممن أجرت معهم الصحيفة مقابالت إنهم يرون مؤشرات على أن واشنطن ربما              
  . وهو ما لن تقبل به إسرائيل،تكون على استعداد للقبول بامتالك إيران سالحاً نووياً

 21/4/2010الجزيرة نت، 
  

  "ال يمكن تحمله"تصرف المستوطنين : اإلسرائيليالجيش  .19
التي قام بها مستوطنون يهود مؤخرا فـي الـضفة          " اعمال الشغب " قال الجيش االسرائيلي إن      -تل ابيب 
وقال الجيش إن حوالي مئة مستوطن قذفوا جنوده بالحجارة وهاجموهم عنـدما    ."ال يمكن تحملها  "الغربية  

وقد اصيب جراء ذلـك جنـدي       . من دخول قرية فلسطينية   ) اي المستوطنين (م  كان هؤالء يحاولون منعه   
  .واحد بجروح في وجهه

وتقول الجماعات االسرائيلية المناصرة لحقوق االنسان إن الجيش ال يبذل في اغلب االحيان جهودا كافية               
مـستوطنين  مـن جـانبهم، يتبـع بعـض ال        .لمنع المستوطنين من االعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم      

تقضي بمهاجمة الفلسطينيين كثمن للخطوات التي تتخذها       " سياسة الفاتورة "المتطرفين سياسة يطلق عليها     
  .الحكومة التي يرون انها تهدد وجود المستوطنات

  22/4/2010 القدس، فلسطين، 
  

  يحرقون علم إسرائيل في ذكرى استقاللها" نيطوري كارتا"يهود  .20
أبرزت وسائل اإلعالم الغربية، أمس، الطريقة التي عبرت بها طائفة  : من إلياس نصراهللا-لندن 

اليهودية المتشددة المعادية للصهيونية عن معارضتها لقيام دولة إسرائيل، لمناسبة العطلة " نيطوري كارتا"
الرسمية واالحتفاالت التي جرت في أنحاء إسرائيل، أول من أمس، في الذكرى الثانية والستين لقيام 

دولة العبرية، حيث قام أفراد من أبناء هذه الطائفة في القدس الغربية وتل أبيب وحيفا ومناطق أخرى، ال
  .بإحراق العلم اإلسرائيلي في شكل تظاهري تحدياً لحكومة رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو

ها إسرائيل ، أمس، أن احتجاجات نيطوري كارتا، انعكاس للعزلة التي تواجه"اإلندبندنت"وكتبت صحيفة 
احتجاجات هذا العام جاءت في وقت يشعر الكثير من "وأضافت أن . على الساحة الدولية بسبب سياستها

اليهود اإلسرائيليين بحساسية خاصة للمسلك الذي ينتهجه بلدهم، حيث وصلت عالقات إسرائيل مع أقرب 
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بناء المستوطنات في الضفة حليف لها الواليات المتحدة إلى الحضيض للمرة االولى منذ سنين بسبب 
  ".الغربية والقدس الشرقية

  22/4/2010الراي، الكويت، 
  

  خطط جديد لشق طريق استيطاني شرق الخليلم :وزير المواصالت اإلسرائيلي .21
أعلن مسئول حكومي إسرائيلي عن وجود مخطط جديد لشق طريق استيطاني يصل بين مستوطنة 

وقال وزير  .ف في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلةوالحرم اإلبراهيمي الشري" كريات أربع"
أمس األربعاء إن وزارته سترصد أكثر من عشرة ماليين شيقل " يسرائيل كاتس"المواصالت اإلسرائيلي 

في الخليل ثم ربطه " كريات أربع"لشق شارع استيطاني يوصل بين الطريق رقم ستين ومستوطنة 
وزعمت اإلذاعة العبرية على  .براهيمي الشريف في المرحلة الثانيةبطريق الخليل وصوال إلى الحرم اإل

لسان كاتس أن الشارع المنوي شقه سيساهم في ضمان األمن ألكثر من نصف مليون زائر في مدينة 
  .الخليل سنويا، وسيعزز عالقة الشعب اليهودي بمدينة الخليل

غضون عام واحد، أما المرحلة الثانية، وستنتهي أعمال المرحلة األولى من شق الشارع المذكور في 
فحسب زعم اإلذاعة العبرية فتحتاج إلى موافقة اإلدارة المدنية وبلدية الخليل، علما بأن االتصاالت جارية 

 .حاليا بين األطراف المعنية
  22/4/2010السبيل، األردن، 

  
  "سار توراتيم"بتنفيذ مشروع لتحويل جنوب األقصى إلى بدأ  االحتالل ":مؤسسة األقصى" .22

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أمس األربعاء، أن االحتالل اإلسرائيلي وأذرعه : القدس المحتلة
التنفيذية بدآ بتنفيذ مشروع تهويدي كبير لتحويل منطقة جنوب المسجد األقصى، خاصة منطقة دار 

   ".عومالهيكل المز"اإلمارة األموية، إلى منطقة مسار توراتي تلمودي مرتبط بـ
وأوضحت المؤسسة في تقرير صحافي لها، أنه من خالل زياراتها ورصدها المتواصل، فإن االحتالل بدأ 
بمشروع كبير لتهويد كامل لمنطقة جنوب المسجد األقصى يرتبط بمشروع تهويدي لبلدة سلوان، وخاصة 

  .منقطة وادي حلوة
المنطقة إلى مسار تهويدي تحت مسمى وأشارت إلى أن االحتالل شرع بأعمال إنشائية لتحويل هذه 

كجزء من مسارات تهويدية تشمل األسوار اإلسالمية التاريخية للبلدة القديمة " مسار المطاهر التوراتية"
هو لفظ ومسمى لموقع ديني يهودي يتم من خالله حسب " المطاهر"ولفتت المؤسسة إلى أن لفظ  .بالقدس

وأشار التقرير إلى أنه سبق البدء بهذا المشروع حفريات  .مإدعائهم التطهر قبل دخول الهيكل المزعو
واسعة، تبع ذلك إعالن أذرع في المؤسسة اإلسرائيلية ادعت فيه أنه تم الكشف عن آثار يهودية تعود إلى 

 .، ثم اإلعالن مباشرة الشروع بتنفيذ مخطط لتحويل منطقة جنوب األقصى"الهيكل"عهد 
  22/4/2010السبيل، األردن، 

  
  قطار األنفاق في القدس المحتلة يهدد المقدسات واألبنية القديمة: لخطيبا .23

قال مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب إن :  نادية سعد الدين–عمان 
المخطط اإلسرائيلي بإقامة قطار أنفاق يربط بين جانبي المدينة المحتلة يهدد المقدسات اإلسالمية "
من أن قطار األنفاق سيمر من " الغد " في حديث وحذر ".المسيحية وأساسات األبنية في البلدة القديمةو

أسفل األبنية التاريخية واألثرية والدينية اإلسالمية والعربية في البلدة القديمة والقدس العربية واإلسالمية، 
  ".ها وعلى وجودهاحيث ستؤثر الحفريات وشق األنفاق أسفل تلك األبنية على أساسات

  22/4/2010الغد، األردن، 
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  "إعالن حرب" سياسة االحتالل في القدس والمسجد األقصى :التميمي .24

اعتبر قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي سياسة االحتالل في القدس والمسجد األقصى  :القدس المحتلة
فاق يصل بين شطري مدينة إقامة مترو أنب  إسرائيلي على مخططوقال في بيان رداً". إعالن حرب"

تتعرض ألشد حمالت التهويد والتطهير " إن المدينة المقدسة :ويمر من تحت المسجد األقصىالقدس 
هذا المشروع التهويدي الخطير "وأشار إلى أن ". العرقي بهدف إزالة كل ما هو عربي وإسالمي فيها

ات ملموسة على األرض ترمي إلى الذي يسير بخطوات حثيثة سبق أن مهدت له سلطات االحتالل بخطو
) المدينة اليهودية المقدسة( لما يسمى بمشروع توسيع نطاق السيطرة اليهودية على البلدة القديمة استكماالً

وحذر من أن هذه االعتداءات التي تستهدف المسجد األقصى وبنيانه ". أسفل المسجد األقصى ومحيطه
  ".رية لمئات العائالت الفلسطينية المقدسية من القدسستسبقها عمليات إبعاد قسرية وجب"وهويته 

  22/4/2010الخليج، 
  

  " أ30"قطار األنفاق يندرج ضمن مخطط كبير يسمى : التفكجي .25
قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل :  نادية سعد الدين–عمان 

الذي يهدف إلى إقامة بنية تحتية تصل "  أ30"ير يسمى قطار األنفاق يندرج ضمن مخطط كب"التفكجي إن 
بين الجانبين الشرقي والغربي من القدس المحتلة، وإقامة مناطق صناعية وتوسيع المستوطنات القائمة 

سلطات االحتالل تريد من خالل "من القدس المحتلة أن " الغد"وأضاف إلى  ".وإقامة مستوطنات جديدة
بأن قضية القدس محسومة وخارج إطار مفاوضات الوضع النهائي، ذلك المشروع إيصال رسالة 

، فضالً عن فرض األمر الواقع والسيطرة "العاصمة األبدية والموحدة إلسرائيل"باعتبارها وفق زعمهم 
  ".على حائط البراق

 مستعمرة في الضفة الغربية 160سياسة التوسع االستيطاني أدت إلى وجود "وأشار التفكجي إلى أن 
 مستعمرة في القدس 15 بؤرة استيطانية، تحوي أكثر من نصف مليون مستعمر، منها 116محتلة، وال

  ". ألف مستعمر200، يستوطنها 1967 ألف وحدة استيطانية تم بناؤها منذ عام58المحتلة وحدها، تضم 
  22/4/2010الغد، األردن، 

  
  قدسسلطات االحتالل ترغم عائلة مقدسية على إخالء منزلها جنوب ال .26

أرغمت محكمة االحتالل العليا أمس األربعاء عائلة صالح المقدسية من حي بيت صفافا : عهود محسن
  يهودياً بادعاء أن مستوطنا1966ًجنوب المدينة المحتلة على إخالء منزلها الذي تقيم فيه منذ العام 

  .اشترى البيت من متصرفيه السابقين
 حاتم عبد القادر، أنه طلب من عائلة صالح البقاء في فتح من جانبه، أكد مسؤول ملف القدس في حركة

محيط المنزل، وعدم ترك المكان، داعياً المواطنين في بيت صفافا إلى دعم ومناصرة عائلة صالح 
 .ومؤازرتها

  22/4/2010السبيل، األردن، 
  

  قوات االحتالل تستعد لهدم مسجد في رهط .27
 لهدم مسجد الصحوة في ،22/04تعد قوات االحتالل الخميس تس: ، الوكاالت محمد القيق-القدس المحتلة 

 جامع محامي المسجد في تصريحات صحفية أبووقال صابر ، 1948مدينة رهط جنوب فلسطين المحتلة 
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 شرطي وطائرتين ووحدة خاصة بالكالب ألف جهزت كتيبة قوامها اإلسرائيلية وزارة الداخلية إن
  . اإلسالميةتالل بهدف هدم مسجد الصحوة وعشرات السيارات لحماية جرافات االح

  22/4/2010فلسطين أون الين، 
  

   منسقة بين بلعين وغزة ضد الترانسفير والشريط المحتلفعاليات .28
نظمت فعاليتان من خالل الربط " من غزة إلى بلعين"تحت شعار ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

ترانسفير في الضفة الغربية والشريط المحتل في غزة، لمواجهة قرارات ال" الكونفرنس"التلفزيوني 
بحضور العديد من المسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، لكن الجديد هو مشاركة فتح وحماس 

وأقيم المؤتمر بربط تلفزيوني مع ندوة  .معاً في مبادرة تطلق أمالً بالوحدة الفلسطينية على وقع التحديات
وقال محمود الزق منسق الحملة ". من غزة إلى بلعين"به في شمال غزة بعنوان عقدت في عزبة عبد ر

". المقاومة الشعبية لن تكون على تضاد مع أشكال المقاومة األخرى"الشعبية لمواجهة الشريط المحتل إن 
  .وطالب المتظاهرون بإنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام لمواجهة االحتالل

  22/4/2010الخليج، 
  

  نون يغرقون أراضي زراعية في الخليل بالمجاريمستوط .29
 دونما من األراضي 70 األربعاء حوالي أمس أغرق مجموعة من المستوطنين المتطرفين :الضفة الغربية

  .الزراعية، في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بمياه المجاري
  22/4/2010السبيل، األردن، 

  
   في الضفة الغربية فلسطينيا24ًاالحتالل يعتقل  .30

 حملة اعتقاالت في صفوف ،22/4شنت قوات االحتالل فجر الخميس :  محمد القيق-الضفة الغربية 
   . المحتلةالغربية في مدن الضفة  شابا24ًالفلسطينيين طالت 

  22/4/2010فلسطين أون الين، 
  

 ة إلى غزمحررإبعاد أسير : بدأ تهجير فلسطينيي الضفةي االحتالل .31
أبعد االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أسيراً فلسطينياً إلى قطاع غزة، بدالً من الضفة الغربية حيث : )أ ف ب(

تسكن أسرته، في ما يبدو أنه أول تنفيذ عملي لألمر العسكري اإلسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين المقيمين في 
الجيش اإلسرائيلي ابعد زوج أخته " إن وقال أياد الباشا، من مدينة طولكرم، .الضفة والمسجلين خارجها

احمد الصباح إلى قطاع غزة، في الوقت الذي كانت فيه الزوجة وابنها في انتظاره عند حاجز ترقوميا 
وبحسب الباشا، فإن الصباح هو من مواليد األردن، وقد عاد إلى قطاع غزة بعد  ."شمالي الضفة الغربية

 .نة طولكرم مع زوجتهاتفاقية أوسلو، ثم انتقل للعيش في مدي
 إن إبعاد احمد الصباح أتى في سياق القرار اإلسرائيلي األخير الذي يعتبر أي :وقال النائب حسن خريشة

 . ويجب إبعاده"متسلال"فلسطيني ال يحمل أوراقا ثبوتية لإلقامة في الضفة الغربية 
 ."ير أخالقي وغير إنسانيعمال غ"واعتبر وزير شؤون األسرى عيسى قراقع أن إبعاد الصباح يشكل 

 .وأعرب الصباح عن رفضه مغادرة معبر بيت حانون حتى يتم السماح له بالعودة إلى أهله في طولكرم
بصفتي أول أسير يتم إبعاده إلى قطاع غزة من الضفة الغربية فإنني سأقيم خيمة اعتصام على ": وقال

 . "جتي في طولكرم إيريز حتى تتم عودتي ألهلي وزو-بوابة معبر بيت حانون 
  22/4/2010السفير، 
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   حماد تعرض للضرب على عموده الفقري ورأسه األسيرالشهيد: نادي األسير .32
 استشهاد األسير رائد أبو حماد إلى الفلسطيني الظروف التي أدت األسير كشف نادي :الضفة الغربية

، فقد تبين األسيرلدى نادي وحسب المعطيات المتوفرة  . في عزل سجن بئر السبع2010/ 4 /16بتاريخ 
 اعتقاله، وذلك كما وأثناء عضوية قبل االعتقال أمراض أيةطالقاً من إحماد لم يكن يعاني   الشهيد أبوأن

  .اإلسرائيلية السجون إدارةيتضح من ملفه الطبي الموجود بحوزة مصلحة 
 السجانين لضربة قوية في  انه قد تعرض على يدإلى أشار التقرير الخاص بتشريح جثمان الشهيد أنال إ

 التي تركتها اآلثار إن األطباء تهتك في نخاعه الشوكي، ووفقاً لتقديرات إلى أدتمنتصف العامود الفقري 
يضاً لضربة على أ الشهيد تعرض أن إلى تقرير التشريح وأشار تكون قاتلة، كما أنهذه الضربة يمكن 

 . االنفرادية في عزل بئر السبعمؤخرة رأسه، حيث وجد الشهيد مقتوالً في زنزانته
  22/4/2010السبيل، األردن، 

  
  سنواصل إضرابنا عن الطعام رغم تهديدات سلطات االحتالل: األسرى .33

 جدد األسرى في سجون االحتالل تأكيدهم وتصميمهم على خوض اليوم الثالث من أيام اإلضراب :غزة
ن تحذيرات وإجراءات عقابية ومضايقات عن الطعام داخل كل السجون اإلسرائيلية، رغم ما وصلهم م

لألسرى والمحررين تأكيد األسرى بأنهم سيخوضون " ونقلت جمعية واعد .من قبل مصلحة السجون
بريل الجاري بغض النظر عن هذه التهديدات أ /في السابع والعشرين من نيسان" األمعاء الخاوية"معركة 

  .نها ال تمثل لهم شيء، ولن يلقوا لها باال، خاصة وبعد استشهاد األسير رائد أبو حمادأل
  21/4/2010قدس برس، 

  
   وفتح على حماسارتفاع شعبية عباس وتفوق حكومة فياض على حكومة هنية: استطالع .34

 القدس أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني أعده مركز: وليد عوض واشرف الهور - غزة ،رام اهللا
 ، وأرسلتبريل في الضفة وغزةأ / نيسان15-10الذي اجري في الفترة و ،)JMCC(لإلعالم واالتصال 

 في نسبة المؤيدين لحل الدولة الواحدة ثنائية القومية  ملحوظاً ارتفاعاًاألربعاء "القدس العربي"نتائجه لـ
في % 33.8يو الماضي إلى  يون/في حزيران% 20.6في كل فلسطين حيث ارتفعت نسبة المؤيدين من 

وتزايد عدد من  %.43.9إلى % 55.2بريل الحالي، مقابل انخفاض المؤيدين لحل الدولتين من أ /نيسان
 إلى 2006 فبراير /في شباط% 19.4يعتقدون أن عملية السالم ميتة، وال يمكن استئناف المفاوضات من 

ين يعتقدون أن عملية السالم ما زالت حيه، بريل الحالي، في حين انخفضت نسبة الذأ /في نيسان% 32.1
  %.18.4إلى % 25.1وأن من الممكن استئناف المفاوضات من 

وعند سؤال المستطلعين حول أفضل السبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل وإقامة 
الثانية بتأييد المفاوضات السلمية، وجاء الكفاح المسلح في الدرجة % 43.7الدولة فضلت أكثرية من 

  .المقاومة السلمية إلنهاء االحتالل% 21.9فيما أيد % 29.8
 انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن سياسته ستزيد فرص أوباما للعملية السلمية، إدارةوعلى صعيد 

كتوبر أ /األولفي تشرين % 23.7 إلى 2009 يونيو /في حزيران% 35.4الوصول إلى سالم عادل من 
وفيما يتعلق بالخالفات األمريكية اإلسرائيلية األخيرة حول  .بريل الحاليأ /يسانفي ن% 9.9 و2009

  .تراها خالفات جادة% 17.5تراها غير جادة مقابل % 78.7موضوع االستيطان فإن 
 في نسبة رضى الجمهور عن الطريقة التي يدير بها عباس عمله كرئيس حيث وأظهر االستطالع ارتفاعاً

  %.39.4كتوبر الماضي أ /نسبة في تشرين األولال في حين كانت عن رضاهم% 48.2عبر 
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وبين االستطالع وجود ارتفاع في نسبة الذين يعتبرون أداء حكومة سالم فياض أفضل من أداء حكومة 
  .بريل الحاليأ /في نيسان% 42.9 إلى 2009 يناير /في كانون الثاني% 26.9 هنية من إسماعيل

حزاب الدينية والسياسية والشخصيات تراجعت نسبة من سينتخبون وبخصوص موازين القوى بين األ
 الحالي، في أبريل/ في نيسان% 14.4 إلى 2009كتوبر أ /األولفي تشرين % 18.7حركة حماس من 

في هذا االستطالع، وهو تأييد مقارب لما حصلت عليه % 39.7حين حافظت حركة فتح على تأييد بنسبة 
  %).40(ماضي كتوبر الأ /األولفي تشرين 

 على سؤال من ستنتخب لو أجريت انتخابات رئاسية العام وعلى مستوى الشخصيات العامة وجواباً
في االستطالع الحالي مقابل % 19.1 القائمة بنسبة تأييد بلغت رأسالجاري؛ كان الرئيس عباس على 

ثم إسماعيل هنية % 14.5كتوبر الماضي، يليه مروان البرغوثي بتأييد أ /األولفي تشرين % 16.8
كتوبر الماضي، واحتل سالم فياض المركز الرابع بتأييد أ /ولفي تشرين األ% 16.0، مقابل 11.2%

كتوبر الماضي بينما احتل مصطفى البرغوثي المرتبة أ /في تشرين األول% 4.2مقابل % 6.7بنسبة 
 فيما ارتفعت نسبة الذين ال .كتوبر الماضيأ /في تشرين األول% 6.8مقابل % 4.7الخامسة بتأييد بنسبة 

 /في نيسان% 27كتوبر الماضي إلى أ /األولفي تشرين % 23.8يريدون التصويت في االنتخابات من 
  .بريل الحاليأ

إنهم سوف % 52.3 يوليو المقبل، قال /وبخصوص انتخابات الحكم المحلي المتوقعة في شهر تموز
من المستطلعين إنهم سينتخبون حركة فتح % 59.5لن يشاركوا، وقد قال % 38.4يشاركون فيها مقابل 

وفي حال عدم مشاركة حماس في االنتخابات فستنال حركة  .قالوا إنهم سيصوتون لحماس% 18.8مقابل 
  .للجبهة الشعبية% 4.6للجهاد اإلسالمي، و% 6.4مقابل % 60.6فتح نسبة مقاربة 

  22/4/2010القدس العربي، 
  

  "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"طينيين وليست فلسطين للفلس: ألوباما" ثابت" .35
لحق العودة بياناً صحفياً رفضت فيه تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوبامـا            " ثابت"أصدرت منظمة   

ـ   "التي وردت في رسالة التهنئة التي وجهها الى الحكومة االسرائيلية بمناسبة ما يسمى                62الـذكرى الـ
أن فـي   " ثابت"واعتبرت  ". الوطن التاريخي للشعب اليهودي   " فلسطين هي    معتبراً أن " لقيام دولة إسرائيل  

تصريحات الرئيس األمريكي مغالطات تاريخية بدأت مع تصريحات نائبه جوزيف بايـدن عنـدما زار               
قصة إنجازات رائعة في منطقة مـن الـصحراء         "،  )إسرائيل( وقال بأن تاريخ     11/3/2010منطقتنا في   

  " .الخالية
في بيانها بأن تصريحات الرئيس األمريكي تمثل دعماً مطلقاً لكل الجرائم االسرائيلية بحق             " ثابت"واكدت  

الشعب الفلسطيني األعزل وتناسياً واضحاً لمعاناة أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني منتـشرين فـي                
ويمثل كذلك تأكيدا   أماكن اللجوء والشتات بفعل المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية إبان النكبة،            

يهودية الدولة ومقدمة لتنفيذ سياسة الترانسفير بترحيل من تبقى من الفلسطينيين داخل فلسطين             " نقاء"على  
  .الرئيس األمريكي بأن فلسطين لم تكن يوما للشعب اليهودي" ثابت"وذكّرت  .  1948المحتلة عام 
سطينية المحلية واالقليميـة والعالميـة الحيـاء        في بيانها جميع المنظمات والهيئات الفل     " ثابت"وقد دعت   

 لنكبة فلسطين من خالل المهرجانـات واالعتـصامات والنـدوات والمحاضـرات             62مناسبة الذكرى   
واالنشطة المختلفة في المخيمات والتجمعات والشتات ، وعدم االلتفات الى ما يقوله الرئيس االمريكي او               

  الى دعم أهلنا فـي     " ثابت"وعلى رأسها الحق في العودة، ودعت       غيره من المفرطين بالحقوق الفلسطينية      
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واكدت من أن العودة هو الفعـل       " يوم استقاللهم، يوم نكبتنا   "الداخل الفلسطيني المحتل الذين رفعوا شعار       
  .النقيض للنكبة داعية الى أكبر التفاف شعبي جماهيري لدعم أطول واكبر واقدم قضية الجئين في العالم 

  ثابتمنظمة 
 21/4/2010بيروت بتاريخ 

  
  أجهزتها دون انطالقتها وتحتجز "إسرائيل" فضائية برأس مال عربي وفلسطيني تحول "فلسطين الغد" .36

 تلقي رواتبهم واستعداداتهم لالنطالق بتلك "فلسطين الغد"يواصل موظفو فضائية  :وليد عوض -رام اهللا 
 ما زالت تواصل المماطلة في "إسرائيل"عربي، ولكن المحطة التي يملكها القطاع الخاص الفلسطيني وال

  . ومعدات تلك المحطة، بذريعة فحصهاأجهزة إدخال
  انه سرعان ما تلقى تهديداًإال البدء ببث شعار المحطة  المحطة قرر مؤخراًإدارةوكان رئيس مجلس 

 التفاق فان تلك "يلإسرائ" على مواصلة بث شعار المحطة دون التوصل مع أصر ما إذا بأنه إسرائيلياً
  . النطالقتها الشهر القادم سيكون موعدا15ً بان وأعلنت المحطة التي سبق إلى لن تصل األجهزة
 هي "فلسطين الغد" بأن محطة "القدس العربي"لـ المحطة حسن عصفور إدارة رئيس مجلس وأوضح

 أعمالطينيين ورجال  فلسأعمالفضائية يملكها القطاع الخاص، وهي عبارة عن شراكة ما بين رجال 
فضائية قال عصفور ال محمد دحالن في "حصة"وعند سؤاله عن  .أسمائهم الكشف عن عرب، رافضاً

 فلسطينيين أعمال ما بين رجال  سهم في هذه المحطة وكان دوره توفيقياًأيمحمد دحالن ال يمتلك "
 الحديث أن رغم  سهمأليوشدد عصفور على عدم ملكية دحالن  ." عرب يثقون بهأعمالورجال 

المتداول بين الصحافيين الفلسطينيين بأن تلك المحطة ملك شخصي له واستطاع الحصول على تمويل لها 
 ببعض الصحافيين الفلسطينيين للتأكيد بان جهات اسبانية األمر في الخارج وان وصل أعمالمن رجال 

 بان أيامالن في لقاء ضيق قبل  محمد دحأكد مليون دوالر من اجل تلك المحطة التي 30قدمت حوالي 
  .هناك مليوني دوالر موجودات في حساب المحطة حاليا

  22/4/2010القدس العربي، 
  

  اتحاد الجاليات والفعاليات الفلسطينية في الشتات يحذر من التهديدات االسرائيلية ضد سورية .37
 أوروبا رسالة الـى الـرئيس       -الفعاليات الفلسطينية في الشتات     بعث اتحاد الجاليات والمؤسسات و    : لندن

الدوري لالتحاد األوروبي خوسي لويس ثباتيرو اعربوا فيها عن قلقهم البالغ من التهديـدات العـسكرية                
 البريطانية والتـي    "صنداي تايمز "والنوايا العدوانية التي أطلقها أحد وزراء الحكومة اإلسرائيلية لصحيفة          

عصر الحجري بتدميرها لكامل محطـات الطاقـة والمـوانئ           ستعيد سورية إلى ال    "إسرائيل"هدد فيها أن    
والمطارات وخزانات الوقود، وستقضي على كامل بنيتها التحتية إذا اسـتمرت فـي إمـداد حـزب اهللا                  

  .بالصواريخ واألسلحة
  22/4/2010القدس العربي، 

  
  تجار غزة يستوردون مالبس بعد تخفيف الحظر .38

فلسطينيين في قطاع غزة بدأوا تقديم طلبيات لمالبس وأحذية بعد   تجاراًإن األربعاء قال تجار يوم :غزة
 مما أدى لتسهيل عبور البضائع التي كانت مودعة في منطقة الترانزيت لمدة اإلسرائيليتخفيف الحظر 

  . أعوامإلىتصل 
  لتجار القطاع الخاص باستيراد"إسرائيل"انه منذ أن سمحت ) بالتريد(وقال مركز التجارة الفلسطيني 

 القطاع إلى شاحنة معبأة بالبضائع 97 ابريل دخلت /المالبس واألحذية اعتبارا من الرابع من نيسان
  . حاوية في منطقة الترانزيت650وقدر المركز وجود نحو  .بمعدل عشر حاويات كل يوم
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 ن منظمات المعونة األجنبية فقط هي التي سمح لها باستيرادإ إسرائيليونوقال مسؤولون عسكريون 
  . غزة في السنوات الثالث السابقةإلىاألحذية والمالبس 

 شحنة بين 189 أن تجار القطاع الخاص استوردوا بالفعل إلىولكن البيانات التي قدمها بالتريد تشير 
  . وحماس"إسرائيل" خالل الهدنة بين 2008 أكتوبر /األولتشرين و يوليو /تموز

  21/4/2010وكالة رويترز، 
  

   فلسطيني من الضفة الى المملكةأي بتهجير "إسرائيل"لـ لن نسمح: األردن .39
بتهجير اي فلسطيني من    » أي شكل كان  «أكد األردن امس انه لن يسمح إلسرائيل بـ         : أ ف ب   - عمان

الضفة الغربية الى المملكة، بموجب القرار العسكري االسرائيلي االخير الذي قد يؤدي الى ترحيل آالف               
وقال وزير الدولة االردني لـشؤون       . الضفة الغربية من دون تصاريح اسرائيلية      الفلسطينيين المقيمين في  

الحكومة لن تسمح بأي شكل     : االعالم واالتصال، الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحافي         
كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات االحتالل االسرائيلي بتهجير اي فلـسطيني فـي الـضفة                  

الحكومة تراقب عبر سـفارتنا فـي       «: وأضاف. »محتلة، بما فيها القدس الشرقية، الى المملكة      الغربية ال 
اسرائيل ومن خالل االجهزة االردنية المختصة الوضع عن كثب على االرض لجهة اي تـدابير عمليـة                 

بالخيـارات  تحتفظ  «، مؤكداً ان بالده     »ملموسة قد تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي لتنفيذ هذا القرار         
  .الديبلوماسية والسياسية والقانونية كافة ازاء هذا القرار المرفوض

  22/4/2010الحياة، 
  

  ال أؤمن بنظرية التوطين والشعب الفلسطيني سيعود الى بالده بعد اقامة دولته: جنبالط  .40
لبنـان، ان   قال وليد جنبالط زعيم الحزب التقدمي االشتراكي، أحد أبرز الزعامات الدرزية في             : بيروت

زيارته االخيرة لسوريا كانت ايجابية، وان اسرائيل تحاول خلق ذرائع وتنتظر الظرف المناسـب للقيـام                
  .بعدوان على لبنان وسوريا وايران واالنقضاض على العالم العربي

انه من المستحيل الطلب من حزب اهللا تسليم سالحه مـشيرا            ،"القدس "واكد جنبالط في حوار خاص مع     
 هذا الموضوع في صلب الحوار الوطني اللبناني، وانتقـد جنـبالط حمـالت التـضييق علـى                  الى ان 

الفلسطينيين في لبنان واصفا اياها بالعنصرية داعيا الى الغاء التشريع اللبناني الذي يحرم الفلسطينيين من               
فلسطينيين الى  ودعا جنبالط ال   .موكدا عدم خوفه مما يثار حول مخاطر التوطين       . العمل في سبعين قطاعا   

مشيرا الى ان ذلك يتطلب تقديم تنازالت من قبل     . انهاء االنقسام النه ورقة رابحة في يد اسرائيل والغرب        
  .فتح وحماس

  :ولقراءة نص الحوار
252376/node/com.alquds.www://http  

  22/4/2010 القدس، فلسطين، 
  

  "إسرائيل"لصالح » االنتشار النووي«ال تغيروا : قدمش .41
بشار الجعفري من . حذرت سوريا، على لسان مندوبها الدائم في األمم المتحدة د         : محمد ظروف  - دمشق

مغبة أي تغيير لبنود معاهدة منع انتشار السالح النووي، ألنها ملزمة للجميع، وفق الفصل الـسابع مـن                  
الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة إلـى أن أحكـام               . دميثاق األمم المتحدة، ونبه     

المعاهدة الدولية ال تتحمل أي استثناء ألي طرف، وطالب الدول التـي تـوفر الحمايـة واالسـتثناءات                  
ذراً محوإلسرائيل بإعادة النظر في موقفها معتبراً ان استثناء إسرائيل يعني تهديداً لألمن والسلم الدوليين،               

الجعفري . من مخاطر جمة على الشرق األوسط، جراء غض النظر عن ترسانة إسرائيل النووية ولفت د              
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إلى أن انفراد إسرائيل بامتالك قدرات نووية عسكرية خارج إطار المراقبة الدولية يمثل خطـراً حقيقيـاً                 
من بعض الدول للمادة األولى مـن  على المنطقة العربية وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وتحدياً سافراً          

  . معاهدة عدم انتشار السالح النووي
  22/4/2010الوطن، قطر، 

  
  ال مفاوضات قبل وقف االستيطان:  لميتشل القطريرئيس الوزراء .42

تلقى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـة اتـصاال                   - الدوحة
 وقد اطلـع ميتـشل      ،المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط      هاتفيا أمس من جورج ميتشل      

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خالل االتصال على المهمة التي سيبدأها يوم الجمعة القادم بـين                
وشدد معاليه خالل االتصال    . الفلسطينيين واالسرائيليين وآخر المستجدات المتعلقة بعملية السالم المتوقفة       

 ضرورة عدم استئناف المباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية إال بالتزام إسرائيلي بوقف بناء المستوطنات             على
  .في القدس والضفة الغربية

  22/2/2010الراية، قطر ، 
 

  الشيخة موزة توجه بإعادة بناء منظومة التعليم في غزة: قطر .43
أن هنـاك توجيهـات     ” روتا“ير نحو آسيا    أكدت األستاذة أمنية نور مديرة منظمة أيادي الخ        :منال خيري 

واضحة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بالعمل على إعادة بناء الوضع التعليمي فـي                 
حاليا في غزة توفير مياه صالحة للشرب مـن         ” روتا“وأكدت في حوار لـ الراية أن من أولويات         . غزة  

  . أقرب إلى محطات التحليةخالل إعادة تأهيل المدارس حيث ستكون المدارس
  22/4/2010الراية، قطر، 

  
   دولة عظمى فلتفعل ما تشاء"إسرائيل"إذا كانت : يطالب نتانياهو بحسم خياراته إنديك .44

قال السفير األمريكي في إسرائيل سابقا مارتن إنديك إنه إذا كانـت إسـرائيل              :  وكاالت –القدس المحتلة   
وأضاف فـي   .  األمريكية وتستطيع أن تتخذ القرارات بنفسها      دولة عظمى فهي ليست بحاجة للمساعدات     

 بحاجة إلى المساعدات األمريكية فعليها      "إسرائيل" أنه إذا كانت     ، أمس ،مقابلة مع إذاعة الجيش االسرائيلي    
  .أن تأخذ بعين االعتبار المصالح األمريكية

 الشرق األوسـط جـورج      وبحسب إنديك، الذي يشغل منصب المستشار للمبعوث األمريكي الخاص إلى         
ميتشيل، فإنه على رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتخاذ قرار إما أن يواجه شـركاءه فـي                 

  .االئتالف الحكومي أو مواجهة الرئيس األمريكي باراك أوباما
يومين، إنه في   قبل  " نيويورك تايمز "وفي هذا السياق لفتت التقارير اإلسرائيلية إلى مقال كتبه إنديك ، في             

حال واصل نتنياهو رفض الحسم السياسي فإن انعكاسات ذلك على العالقات بـين الواليـات المتحـدة                 
وبحسب إنديك فإن نتنياهو تهرب من حضور القمة النووية التي          .  من الممكن أن تكون مخيفة     طإسرائيل"و

جابة بشأن تجميد البناء فيمـا  عقدت في واشنطن، في مطلع الشهر الجاري، من أجل التهرب من تقديم اإل    
  ".شرقي القدس"أسماه 

  22/4/2010الدستور، األردن، 
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  النتهاكاتها بحق األسرى" إسرائيل"يتعهد بمقاضاة " البرلمان الدولي" .45
 برفع قـضايا  ، تعهد رئيس لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد البرلماني الدولي انجبورج استشوارز      :رام اهللا 

 النتهاكها القانون الدولي االنسانى فيما يتعلق بأوضاع األسرى في السجون، معرباً            ضد سلطات االحتالل  
  .عن تضامنه الكامل مع األسرى الفلسطينيين

وأوضح محمد رضوان رئيس لجنة التواصل الدولي باللجنة العليا لنصرة األسرى بأنه تلقى رسالة مـن                
ة قد أرسلتها للبرلماني الدولي أوضـحت فيهـا         بهذا الخصوص، رداً على رسالة كانت اللجن      " استشوارز"

حجم االنتهاكات التي يمارسها االحتالل ضد األسرى في السجون، والتي تخالف في مجملهـا المواثيـق                
  .الدولية

وأضاف رضوان بان االتحاد البرلماني الدولي سيطالب الكنيست االسرائيلي بضرورة وقف االنتهاكـات             
لية واحترام قوانين حقوق اإلنسان المتعلقة باألسرى، وطالـب اللجنـة           ضد األسرى في السجون اإلسرائي    

العليا بان ترسل له تفاصيل حول االنتهاكات وشهادات أسرى تعرضوا لتلـك االنتهاكـات، حتـى يـتم                  
  .استخدامها لرفع القضايا

  22/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  يتشل يرجىء الزيارة وم في القدس"إسرائيل"واشنطن غاضبة من إعالنات تدعم سياسة  .46
اإلسرائيلية أمس، إن اإلدارة األميركيـة      " هآرتس"قالت صحيفة   :  وكاالت - برهوم جرايسي  - الناصرة

وجهت انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية نشر إعالنات في الـصحف األميركيـة لتأييـد        
  . نتنياهوسياسة االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، بدعم مباشر من

 والمنطقـة  "إسرائيل"وأعلن المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل، تأجيل زيارته إلى      
  .بسبب األزمة بين الجانبين اإلسرائيلي واألميركي

  22/4/2010الغد، األردن، 
 

  تنوي إنتاج طائرات بال طيار  إسرائيلية–شركة روسية  .47
 الحكومية الروسية إنشاء مؤسسة مشتركة مع شـركة         "ولوجياروس تكن " تنوي مؤسسة    : د ب أ   -موسكو  

  . االسرائيلية إلنتاج طائرات بال طيار"إيرسبيس إنداستري"
 طائرة بـال طيـار مـن        15تم شراء   ":  سيرغي تشيميزوف، امس   "روس تكنولوجيا "وقال رئيس شركة    

سرائيلية لصناعة مثل هـذه     وال نستبعد إنشاء مؤسسة مشتركة مع الشركة اإل       . جانبنا ألغراض االختبار  
  ".الطائرات

  22/4/2010الراي، الكويت، 
  

  سائل االعالم الغربية تغطي اخبار الشرق األوسط بطريقة غير حيادية و :روبرت فيسك .48
قدم الصحفي روبرت فيسك مراسل منطقة الشرق األوسط بـصحيفة اإلندبنـدنت البريطانيـة،               :الدوحة

لصحافة الغربية في الشرق    ة جورجتاون في قطر تحدث فيها عن ا       محاضرة بكلية الشؤون الدولية بجامع    
  ".األوسط

وقد انتقد فيسك من خالل محاضرته حالة الصحافة الغربية وتعرض بالمناقشة لمدى التحيز الذي يعيـب                
. التغطيات اإلخبارية المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط والذي يعكس نماذج سلبية عن العـرب والمـسلمين      

يسك إلى أن مثل هذه الوسائل اإلعالمية والصحفية ال تعطي تجسيداً دقيقاً للحقائق التي تشهدها               كما أشار ف  
وشرح فيـسك   . الحروب والصراعات، والسيما في تقارير المراسلين عن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني         
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ا من الفظـائع    الطريقة التي هونت بها وسائل اإلعالم الحقائق في هذا الصراع واألسلوب الذي هونت به             
  .المرتكبة عبر استخدام الكلمات بشكل معين أو بشكل مخفف مغاير للواقع

  22/4/2010الشرق، قطر، 
  

  حل الدولتين يصب في مصلحة الطرفين ومصلحة الواليات المتحدة والعالم: ونزججيمس  .49
ن التوصـل    ا ،قال الجنرال جيمس جونز مستشار االمن القومي االميركي االربعاء        :  أ ف ب   -واشنطن  

  .الى سالم في الشرق االوسط سيحرم ايران من استغالل النزاع لتحويل االنظار عن برنامجها النووي
ودعا جونز قادة المنطقة الى اظهار الشجاعة والقيادة مثل الرئيس المصري الراحـل انـور الـسادات                 

  .نوالعاهل االردني الراحل حسين ورئيس الوزراء االسرائيلي الراحل اسحق رابي
وقال الجنرال المتقاعد جونز ان حل الدولتين بين الفلسطينيين واالسرائيليين يصب في مصلحة الطـرفين       

  .ومصلحة الواليات المتحدة والعالم
  22/4/2010، القدس، فلسطين

  
  !!المسخّن والكنافة في مواجهة االستيطان والتهويد .50

  ياسر الزعاترة
بي مدينة رام اهللا احتفل الفلسطينيون بإعـداد أكبـر          وسط حضور جماهيري في قرية عارورة شمال غر       

هل يعرف المـسخن فـي أمـاكن        (وهو أكبر طبق مسخن في العالم       . بقطر أربعة أمتار  ) مسخّن(طبق  
  )أخرى؟،
و دجاجـة   500 كيلو غرام بـصل      500الذي أشرف على الطبق ، فقد تطلب اإلعداد         " الشيف"وبحسب  

و كيلوغراما من السماق وكيلو غرام      50راما من اللوز البلدي     و كيلو غ  70و لترا من زيت الزيتون      170
و كيلو غراما من الطحـين ليبلـغ        250من حب الهال وآخر من عيدان القرفة وثمانية كيلوات من الملح            

  . كيلو غراما1350وزن الطبق 
خّن برعاية  ، فقد تم احتفال المس    " جينيس"وكما كان الحال في احتفال أكبر سدر كنافة الذي دخل موسوعة            

رئيس الوزراء سالم فياض الذي اعتبر المناسبة نوعا من االحتفال بالتراث والثقافة واألصالة ، وتأكيـدا                
كم مساحة األرض التي يتحدث عنها وما       (على ارتباط الفلسطينيين بهذه األرض ، وحقهم في الحياة فيها           

  ). هي نسبتها من مساحة فلسطين التاريخية؟،
، والتي تعـد لهـا      " جينيس"ما هي اإلنجازات التالية التي سندخل من خاللها موسوعة          ال نعرف بالطبع    

كمـا ذهـب األكـاديمي      (حكومة تصريف األعمال في رام اهللا؟ قد تكون أكبر سدر مفتول أو منـسف               
، وقد نقترح هنا أكبر طنجرة ملوخية ، وتاليا أكبر رغيف طابون            ) الفلسطيني المعروف عبد الستار قاسم    

وال ننسى أكبر قرص فالفل تبعا للنزاع القـائم         . لى آخر مسلسل المعالم التراثية في الساحة الفلسطينية       ، إ 
  .بيننا وبين اليهود على حق الملكية لهذا االختراع

وحتى ال يتنطع البعض فيتهمنا بأننا ضد الفرح ، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش ويلهو ، فإننـا     
فرح ، ولوال األفراح اليومية هناك لما تزوج الناس وأنجبـوا وخرجـت األجيـال               نؤكد أننا لسنا ضد ال    

  .الجديدة األكثر تمسكا بأرضها ومقاومة لالحتالل من األجيال السابقة
لكن سيد االحتفال لم يقل إن ما جرى كان ممارسة للفرح ، بل تعبيرا عن التمسك باألرض وحق الحيـاة                    

تأتى بأطباق المسخّن وسدور الكنافة ، بل بالمقاومة التي تحـرر األرض            فيها ، األمر الذي ال يمكن أن ي       
من دنس الغزاة كي تغدو حرة كريمة ومعها أهلها ، وال شك أن سياسة وضع العربة أمام الحصان ، أي                    
البحث عن الدولة قبل تحرير األرض لم تكن مقنعة ، السيما أننا إزاء مشروع صـهيوني قـائم علـى                    

  .جير وليس االستعمار كما هو حال تجارب أخرى معروفةاالستيطان والته
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والحق أن ما يجري في الضفة من احتفاالت كالتي نحن بصددها إنما هو جزء ال يتجزأ مـن مـساعي                    
إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني برمته ، تلك المساعي التي تتم بتوافق بين جهات عديدة ، فيمـا يتـصدر                   

تون على الصعيد األمني ، وتوني بلير على الصعيد االقتصادي ، فيمـا             لعبة تنفيذها كل من الجنرال داي     
  .تقوم حكومة سالم فياض بدور العراب الذي يشرف عليها ويمنحها الشرعية

على مرمى مئات من األمتار ، وربما أقل أو أكثر من مكان االحتفال بطبق المسخن ، هناك مئات مـن                    
يه يرزحون في سجون السلطة ألنهم متهمون بـالتفكير فـي           خيرة أبناء الشعب الفلسطيني وأروع مناضل     

دعم برنامج المقاومة ، فضال عن انتمائهم لتنظيم سياسي منافس ، أما لو ذهبنا أبعد قليال ، فسنعثر على                   
ثمانية آالف فلسطيني في السجون الصهيونية يخوضون منذ أسابيع نضاال صعبا من أجل تحسين شروط               

وا بكثير اهتمام من السيد رئيس الوزراء ، وكان أولى أن يكون االحتفال خاصا              حياتهم ، وهؤالء لم يحظ    
  .بهم ، وليس بطبق المسخّن

إنها عملية مبرمجة إلعادة تشكيل الوعي ، يراد من خاللها للفلسطيني أن يقبل بصيغة العيش فـي ظـل                   
ى برنامج المقاومة برمته ،     االحتالل ، وإن بإدارة فلسطينية ، وفي ظل شيء له مالمح الدولة ، وأن ينس              

  .ألن العنف ال يجدي نفعا بحسب تنظير السيد رئيس الوزراء 
هكذا إذن ، فبينما ننشغل نحن بأطباق المسخّن ، يواصل عدونا مسيرة االسـتيطان والتهويـد وسـرقة                  

 يعبر  األرض التي يجسد طبق المسخن حقنا فيها وتمسكنا بها ، فأي نضال هذا الذي يمارسه القوم ، وهل                 
عن ضمير الشعب الفلسطيني؟ نقول بالفم المآلن ، كال ، ولو سأل مراسل الوكالة التي نقلت خبر احتفال                  
طبق المسخن الناس في القرى والمدن والمخيمات عن رأيهم لسمع كالما مختلفا ، لكنه لم يسأل ، ولـو                   

  .سأل فلن يجرؤ على نشر اإلجابات
  22/4/2010الدستور، األردن، 

 
  الخطأهامش  .51

  حسام كنفاني
هذه هي نتيجة أحدث استطالع     . رغم كل كوارث السلطة وسقطاتها، ال يزال هناك من يثق بها وبرئيسها           

نتائج مفاجئة، ليس فقط لجهة بقاء الثقة، ولكن الرتفاعها، ووصولها إلى درجة قاربت خمسين في               . للرأي
مع مـا يحمـل ذلـك مـن         (ره رام اهللا    ، ومق »مركز القدس لإلعالم واالتصال   «هكذا خرج أمس    . المئة

ارتفاع في نسبة رضى الجمهور الفلسطيني عن الطريقة التي         «، بنتائج استطالع للرأي يشير إلى       )دالالت
 في المئة في تشرين األول الماضي عـام         39.4يدير بها محمود عباس عمله رئيساً للسلطة الوطنية، من          

  .» في المئة في نيسان الحالي48.2( إلى 2009
؟ سؤال ال بد من     »القفزة الشعبية «ماذا فعل محمود عباس خالل فترة األشهر الستة الماضية ليستحقّ هذه            

ربما األمر يحتاج إلى جردة ألفعال السلطة عمومـاً،  . طرحه في حال تم التصديق على هذه الثقة الشعبية   
  .وأبو مازن خصوصاً، الستبيان هذا المزاج الشعبي

لتكن البدايـة   . ألشهر الستة األخيرة مواقف عباسية تبرر صعوده في استطالعات الرأي         عملياً، لم تشهد ا   
خالل الفترة هذه، كانت مواقف أبو مازن خاضـعة لمـا يمكـن             . من ملف المفاوضات والعملية السلمية    

 هو من ناحية مصمم على عدم استئناف المفاوضات مـن دون          . »انفصاماً سياسياً في الشخصية   «تسميته  
موقفان متناقضان، ال   . وقف االستيطان، ومن الناحية الثانية مقنتع بطريق السالم لحل القضية الفلسطينية          

يفتـرض أن يكـون قائـداً لـشعب     » رجل سياسة«يمكن أن يتماشى أحدهما مع اآلخر، وخصوصاً من         
ائـق  أبو مازن ماض في طريق السالم، رغم أن الطريـق مغلـق بعو            . يخوض معركة التحرر الوطني   

االستيطان والتهويد والموقف اإلسرائيلي المتعنّت، الرافض أساساً لقيام الدولة ذات السيادة على أرضـها              
  .وبحرها وجوها
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الطريق المغلق لم يدفع عباس إلى تغيير خياراته أو تعديل موقفه، بل وجد ضالته بالجلوس في منتـصف           
داً والعودة إلى السير فـي هـذا الممـر المعبـد            لفتح الطريق مجد  » الفرج األميركي «الطريق وانتظار   

  .بالمطبات
ضغط أثمـر اقتـراح     . جلس أبو مازن يستجدي ضغطاً أميركياً على الحكومة اليمينية في الدولة العبرية           

لكـن مـا    . هلّل لها أبو مازن، وروج لها في المحافل العربية لتوفير الغطاء الالزم           » تقارب«مفاوضات  
  .قلبت عليه مجدداً، ليعاود الجلوس أمام الحائط المسدودلبثت األمور أن ان

خالل األشهر الماضية إلـى نيـل رضـى الـشعب           » العباسية«هل من الممكن أن تؤدي هذه المسيرة        
الفلسطيني، والحديث يجري هنا عن أولئك الموجودين في الضفة الغربية؟ التقدير أن هذا الـشعب علـى          

عه المواقف الفارغة والتصريحات العنترية للقيـادة الفلـسطينية فـي           درجة كافية من الوعي كي ال تخد      
  .رفضها لإلجراءات اإلسرائيلية، وخصوصاً أن الرفض ال يتعدى حدود األحرف التي ينطق بها

عند متابعة قراءة االستفتاء قد يبطل العجب من النتائج، وال سيما بعد التوقّف عند سؤال المستطلَعين عن                 
اإلجابات رجحت خيـارات    . قيق أهداف الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة       أفضل السبل لتح  

 في المئة المفاوضات السلمية، وجاء الكفاح المسلح في الدرجة الثانية           43.7السلطة الفلسطينية، إذ فضل     
  . في المئة المقاومة السلمية إلنهاء االحتالل21.9 في المئة، فيما أيد 29.8بتأييد 

هذه اإلجابات ترسم بعض مالمح العينة المستطلَعة، التي يبدو أن غالبيتها موجودة داخل مقر المقاطعـة                
فغالبية الـشعب الفلـسطيني     . في رام اهللا، وعملها هو التصديق على السياسة التي يعتمدها محمود عباس           
  .ن الطالحبالتأكيد لم تصب بعد بعمى ألوان سياسي يمنعها من تمييز سياسة الصالح م

هذا ما يحاول االستطالع تقديمه، عندما يشير إلى تراجع االعتقاد بوجود فساد في السلطة الوطنية مـن                 
  . في المئة في نيسان الحالي73.1 إلى 2007 في المئة في آذار 87.3

نية مثل هذا التراجع غير منطقي، وال يتماشى مع األحداث وقضايا الفساد التي أثيرت في السلطة الفلسطي               
قضايا بدأت من روحي فتوح وتهريبه للهواتف الخلوية، وتوجت بقضية رفيق           . خالل هذه الفترة الزمنية   

، الذين  »الدولة«قضايا قد تكون مجرد رأس جبل جليد الفساد المتورط فيه كبار رجال             . الحسيني الشهيرة 
د مع ظهور السلطة، بل جـاء إليهـا         فالفساد ليس طارئاً على الساحة الفلسطينية، ولم يول       . تربوا في كنفه  

امتداداً للممارسات في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وتونس واألردن والكويت، وغيرهـا مـن               
  .الدول التي وصل إليها أخطبوط المنظمة

 في المئة، لكن بالنسبة إلى حال االستفتاء هذا، فقد يكـون            3في العادة يكون هامش الخطأ في أي استفتاء         
  . الهامش في المستفتين أنفسهم، وإال فعلى القضية السالمهذا

  22/4/2010األخبار، 
  

   وجيرانها"إسرائيل"نُذُر مواجهة عسكرية بين  .52
  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

ضاع تحذير عبداهللا، ملك االردن، من حرب اقليمية قد تنشب في تموز القريب فما بعد، بين مراسم يـوم        
لكن يبدو أنه يجب على إسرائيل ــ وهي ال تزال تحتفل ــ أن        . م االستقالل الذكرى ودخان كوانين يو   

  .تظهر إصغاء أكبر للقلق الذي يصدر عن األصدقاء
ينضم الملك االردني الى طائفة من كبار العالم العربي والسلطة الفلسطينية الذين يحذرون مـن اشـتعال                 

كما تبدو األمور، اآلن، إذا اشتعلت في       ". حزب اهللا "جديد، وال سيما في الضفة الغربية، أو بين اسرائيل و         
. المستقبل القريب انتفاضة ثالثة، قد ال يحدث ذلك نتاج اشتعال شعبي تلقائي بل رداً على ضغط خارجي                

قبل شهر تقريباً   . لكن يوجد آخرون يريدون ذلك    . ينبغي أن نفترض ان عبداهللا غير معني بمواجهة كهذه        
مـن  " الخـراب "في محاولتهم إشعال القدس خالل افتتاح كنيس        " حماس"و" تحف"فشل مسؤولون كبار في     
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في القطاع، اسماعيل هنية، فدعا الى تصعيد النضال        " حماس"جديد في الحي اليهودي، أما رئيس حكومة        
  .في الضفة

تابعـة  أنه ستجتمع في تموز لجنة المتابعة ال      " شيكاغو تربيون "بين عبداهللا في مقابلة صحافية مع صحيفة        
وقال إنه اذا لم يوجد تقدم في االتصاالت بـين إسـرائيل            . للجامعة العربية لبحث مبادرة السالم العربية     

هل وزن  . والسلطة فسيصعب على الدول المعتدلة في العالم العربي أن تدافع عن قرار التمسك بالمبادرة             
مى؟ سيـشجع الزعمـاء العـرب       الملك كالمه حقاً؟ وماذا سيحدث آنذاك عندما ينقضي ذلك األجل المس          

الفلسطينيين من الضفة على الخروج والتظاهر، مع الوعد بتأييد نضالهم العادل حتـى آخـر قطـرة دم                  
  .فلسطينية

فقد قرر رئيس حكومة السلطة، سالم فياض، وهو شخص معتدل أيـضا،            . ليس الملك وحده كما قلنا آنفا     
وماذا سيكون بعد ذلـك؟ إعـالن؟ أم        . ة الفلسطينية  االستعدادات القامة الدول   2011أن تستكمل حتى آب     

ربما يتوقعون هم أيضا    . مواجهة مع اسرائيل؟ يجب أن يأمل الفلسطينيون في أن يكون زعماؤهم عالمين           
  .مثل عبداهللا مبادرة سياسية جديدة من رئيس الواليات المتحدة، براك اوباما، تفرض تسوية على الطرفين

وفـي  ". تشعر بأن الحرب القريبـة أمـر محتـوم        "ه توجد عناصر في لبنان      قال الملك االردني أيضا إن    
في المدة األخيـرة    " حزب اهللا "واشنطن يصدقون في األيام األخيرة، على نحو ضمني، أن سورية زودت            

دعي سفير سورية في الواليات المتحدة في هذا الشأن لحديث تحذيري آخر فـي وزارة               . بصواريخ سكاد 
  .الخارجية
 نفسه، نُشر تقرير لوزارة الدفاع االميركية وفيه تفصيل للمساعدة العسكرية الواسعة التي تمنحها              في اآلن 

، والتي وصلت المنظمة بفضلها كما يقول االميركيون الى قدرة أعلى من تلك التي              "حزب اهللا "ايران لـ   
  .2006كانت عندها قبل الحرب في العام 

ر الدفاع ايهود باراك، اول من أمس، احتفاء بيوم االستقالل تم في            ان االستقبال التقليدي الذي أجراه وزي     
كانت المراسم هذه المرة أكثر تواضعا، على خلفية التقرير شديد اللهجة لمراقـب             . ظل جميع هذه االنباء   

أما بعض ألوية هيئة القيادة العامة      . حذف من قائمة الدعوات آالف، كثير منهم أعضاء في الحزب         . الدولة
ا مرة أخرى، الن تصريح باراك عن عدم تمديد والية رئيس االركان الحالي، غـابي اشـكنازي،                 فمثلو

  .يعجل ببت أمر التعيينات القادمة في القيادة
كمـا تـرى   . ، مكاناً مركزياً  "الوضع"الى جانب التأمالت واالشاعات عن التعيينات احتلت األحاديث عن          

ففي الوقـت  . ول بين العمل العسكري وعدم العمل السياسي     األمور من الكرياه يوجد فرق عظيم غير معق       
الذي أصبحت فيه الحدود هادئة نسبيا، أهدأ مما كانت خالل الفترات السابقة في العقد األخير، أخذ الواقع                 

  .االقليمي يتعقد
ي ، والـشلل الـسياسي الـذ      "االرهابية"إن التأليف بين زيادة ايران لقوتها العسكرية وسورية والمنظمات          

كذلك لم تشجع خطب األيام     . أصاب حكومة نتنياهو واألزمة المقلقة مع الواليات المتحدة، ال يبشر بالخير          
إسرائيل في مواجهة ايـران، وال      " قدرات"ال تهديدات رئيس الدولة شمعون بيريس بـ        : األخيرة النفوس 

الخليل وأشـعل شـعلة     تصريحات رئيس الكنيست، روبي ريفلين، الذي وعد بعدم االعتذار عن تحرير            
  ".في جيلو والطالبية، وفي مدينة داود والقطمون وفي رمات شلومو وماميال"لحياة البناء 

تعلمون انه عندما ال يوجد جديد، في القنوات السياسية مع الفلسطينيين والسوريين، فليس من الممتنـع أن        
 يوجد السرائيل عدة أسباب للقلق فـي        .يتجدد في وقت ما في السنة القريبة االنشغال بالقنوات العسكرية         

  .بدء سنة استقاللها الثالثة والستين
  "هآرتس"

 22/4/2010األيام الفلسطينية، 
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  هل فشلت االنسحابات .53

  أمير أورن
هل نجح؟ هل فشل؟ أشيء من هذا وشيء من ذاك؟ أيمكن أن نـتعلم              . مر عقد على االنسحاب من لبنان     

   سنتذكر هذا الصيف سنته الخامسة من غزة؟درسا مشتركا منه ومن االنسحاب الذي
كان الخروج من جنوب لبنان الى الحدود الدولية واحد فقط من سلسلة            .  يكمن التضليل في صوغ االسئلة    
. 1982، وبمراحل مرة أخرى بعد وصول بيروت فـي أيلـول            1972انسحابات بعد عملية الليطاني في      

  .وف برغم معارضة أمريكية قوية خوف مذابح طائفيةنفذت واحدة من مراحل االنسحاب، من جبال الش
 2000سينتهي قبل سنة    " المنطقة األمنية " في الشريط األمني أو باسمه المخطوء        1985 كان التمركز في    

يوصي ضباط كبـار مـن   . بكثير لوال أن وجد للجيش االسرائيلي حمولة على صورة جيش جنوب لبنان       
ان يقلد في افغانستان وصفة جيش جنوب لبنان، كما فـي مـصاحبة             قدماء لبنان اليوم الجيش االمريكي      

وفي تحمل شظاياه واالقالل بـذلك مـن        (قوافل المدد القاتلة، النه ال يوجد كالمحليين في اشتمام الخطر           
  ).الضغط العام في داخل الوطن

هي جنوب  كانت هنالك منطقة أخرى     .  غير دقيق  2005الخالء سنة   " االنسحاب من غزة  " كذلك عنوان   
ان ابعاد المستوطنات االربعة اسهم في تحسين الوضع األمنـي،          . والتوازن هناك ايجابي تماما   . السامرة

  .وال يطلق من أنقاض حومش صواريخ على العفولة
فهي التـي تحـدد النتيجـة ال        . فلها خلفية وسياق واستمرار خاصة    .  ال تقف االنسحابات من تلقاء ذاتها     

 علما من داخل مدرعة، والقائد الذي يغلق الباب او المستوطنة التي تبكي علـى       صور الجندي الذي يرفع   
  .انقاض بيتها

 ذكرت هيالري كلينتون أول من أمس، في تهنيئة يوم االستقالل، كيف سارع الرئيس هاري ترومان الى                
 مـن   وكان دافيد بن غوريون بضغط من ترومان أيضا سريعا فـي انـسحابه            . االعتراف بدولة اسرائيل  

أدرك بن غوريون التناقض بين احتالل منطقة وتوسيع الحدود أو انشاء مجال حجـز، وبـين                . العريش
. الحاجة الى تقصير الخطوط، ومنع مصادمة قوى عالمية واحراز تأييد لنصيب اسرائيل من قسمة البالد              

لهـذا سـارع بـن      . هذا هو الفرق بين التأمين واألمن، والسيطرة واالندماج، والتكتيكي واالسـتراتيجي          
 أيضا الى خزن وهم مملكة اسرائيل الثالثة واالنسحاب من سيناء ومن غزة بـضغط               1956غوريون في   

  .أمريكي سوفياتي
لكن فـي الفتـرة بـين       . وهذا أحد أسباب حرب يوم الغفران     .  لم تكن انسحابات بعد حرب االيام الستة      

الضغط العـسكري العربـي     . ولبنان ومصر  في األردن    –الحربين كانت انسحابات كثيرة بعد غزوات       
  .والسياسي االمريكي جعل اسرائيل تنطوي في حرب يوم الغفران عن منطقتي الجوالن وسيناء

 لوال االنسحاب مما بقي من سيناء، بالسالم مع مصر النهارت اسرائيل تحت عبء الحفاظ على حجـم                 
ة االحتياط ومن وحدات الطيران الحربـي       النه يحتاج الى قدر أكبر من الفرق ومن خدم        . قوات ال يطاق  

 وكل ذلك بشروط لم تكن قد علمت آنذاك، كالتورط في لبنـان واالنتفاضـة فـي                 –ومن ميزانية األمن    
  .المناطق

 االنسحاب من لبنان، الذي أخطأت اسرائيل على أثره بامتناعها من رد شديد على االختطاف في مزارع                
 الجولة العنيفة المقبلة فقط النه قطع عن السياق المطلوب لتـسوية            شبعا لم يحل مشكلة حزب اهللا بل أجل       

ما كـان يجـب   . تم االنسحاب من غزة في توقيت بائس ونظام مخطوء على يد زعيم يخفت         . مع سورية 
وكان يجب ابقاء نقط التمـاس مـع        . اقامة غوش قطيف وسائر المستوطنات، وكان يجب ويجب االخالء        

ولم يكن يحل الخضوع للضغط     . ى أكبر، تحت سيطرة الجيش االسرائيلي     مصر، في رفح وشماليها لجدو    
  .2006االمريكي للتمكين من مشاركة حماس في انتخابات 
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قد يجدي في غزة، السقاط نظام حماس، لكـن ال          .  لم يعد الهدف القديم وهو احتالل عاصمة العدو غاية        
 فلـن   – ومباني الحكومة بل هولي الند        الكنيست –النه حتى لو احتل العدو القدس       . في بيروت ودمشق  

ال يوجد العداء بعيدين يملكون صواريخ، وكانوا مرة الـسوفييت ثـم العـراقيين     . تستسلم تل أبيب بذلك   
. واالن االيرانيين، حدود مشتركة مع اسرائيل يمكن من طريقها الهذيان في احتالل يجعلهـم يستـسلمون    

انسحابات صحيحة، ذات بدء ووسط ونهاية، لن يكون تقدم         الدرس الصحيح من لبنان وغزة هو أنه بغير         
  .للسالم الذي لن يوجد أمن من غيره

  "هآرتس"
  21/4/2010وكالة سما، 

  
  :كاريكاتير .54

  

    
  22/4/2010الدستور،   


