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  الخارج من قطاع غزة و"متسللون" أنهممخطط إسرائيلي لترحيل اآلالف من الضفة بدعوى  .1

 ذهن االحتالل اإلسرائيلي ، أن أسعد تلحمي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  12/4/2010الحياة، نشرت 
تفتق عن مخطط جديد لترحيل عشرات آالف الفلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية بداعي أنهم 

إسرائيلية أن أمراً وكشفت منظمات حقوقية  . قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو من الخارج"متسللون"
 قائد قوات جيش االحتالل في الضفة اللواء غاد شمني، أشهرعسكرياً في هذا الشأن وقعه قبل ستة 

وسيدخل التنفيذ ابتداء من يوم غد، مؤكدة أن األمر العسكري يتجاهل تماماً االتفاقات الموقعة بين 
ر الجديد يندرج في المقاربة التي تعتمدها وأشارت إلى أن األم). أوسلواتفاق ( والفلسطينيين "إسرائيل"

السلطات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة القاضية بتقليص حقوق الحركة التي تمتع بها في السابق حملة 
أمر جارف يتيح محاكمة جنائية وترحيالً "وأشارت إلى أن الحديث هو عن . بطاقة الهوية الفلسطينية
  ."جماعياً للناس من بيوتهم

 كل من دخل إلى "متسلالً" في عنوانها الرئيس أمس أن األمر العسكري يعتبر "هآرتس"دت صحيفة وأفا
من وجد في المنطقة من دون أن يكون في حوزته تصريح باإلقامة "، أو "بصورة غير قانونية"الضفة 

جيش على أن يكون التصريح صدر عن قائد قوات ال... يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية
وأشارت الصحيفة إلى أن األمر . "أو من ينوب عنه) أي الضفة(اإلسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة 

  .يتجاهل تماماً وجود السلطة الفلسطينية واالتفاقات الموقعة معها
، وشمل 1969وأضافت الصحيفة أن األمر الجديد يوسع دائرة من يسري عليهم األمر السابق من عام 

، وهي األردن ومصر وسورية "عدوة"لى الضفة من دول اعتبرها القانون اإلسرائيلي كل من قدم إ
وتابعت أنه اعتماداً على ممارسات  ).وبعد السالم مع مصر واألردن أخرج البلدان من القائمة. (ولبنان

سلطات االحتالل وقراراتها في السنوات العشر األخيرة، يمكن االستنتاج بأن أوائل الفلسطينيين 
أي المولودون (المعرضين لألمر الجديد هم أولئك المسجل مكان إقامتهم في بطاقات هوياتهم قطاع غزة 

، كذلك الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البالد )في القطاع أو أوالدهم الذين ولدوا في الضفة
  .لكنهم فقدوا ألسباب مختلفة مكانة المواطنة، أو أزواج أجانب لفلسطينيين

شرقي القدس المحتلة، أو   قد يشمل فلسطينيين من"المتسلل" أن التعريف الفضفاض لـ"هآرتس"وتابعت 
وقال الناطق بلسان الجيش .  عالقات ديبلوماسية معها مثل الواليات المتحدة"إسرائيل"مواطني دول تقيم 

 حقيقة أن جيش االحتالل يقر ولفتت إلى. اإلسرائيلي إن األمر الجديد لن يستخدم ضد مواطنين إسرائيليين
  . من دون أن يطلع الجمهور العام على تفاصيلها"في الغرف المغلقة"أوامر 
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في حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة أخيراً، ": ويضيف األمر العسكري
لى الدولة أو المنطقة شرط طرده إ) خالل أقل من ثالثة أيام(فإن إجراءات طرده ستكون سريعة للغاية 

 تشمل فرض سجن لسبع سنوات، "المتسللين"كما يتيح األمر اتخاذ إجراءات جنائية ضد . "التي تسلل منها
أما من يثبت أنه دخل إلى الضفة بصورة قانونية، لكنه يقيم فيها بصورة غير قانونية، فستتم محاكمته "

وأكثر من ذلك يتيح األمر لقائد جيش . "نواتأيضاً بارتكاب مخالفة عقوبتها القصوى السجن ثالث س
  . تكلفة اعتقاله وترحيله، شرط أن ال يتعدى المبلغ ألفي دوالر"المتسلل"االحتالل تحميل 

 التي كشفت األمر العسكري الجديد، برسالة "مركز الدفاع عن الفرد"وبعثت المنظمة اإلسرائيلية الحقوقية 
طالبته فيها ) القائد العسكري للضفة(اإلسرائيلي آفي مزراحي  في الجيش "المنطقة الوسطى"إلى قائد 

  . بإرجاء تنفيذ األمر العسكري
 إلى أن التخوف من أن يكون الفلسطينيون الموجودون في الضفة الذين عنوان إقامتهم "هآرتس"وأشارت 

ضفة، فإن وتابعت أنه بناء لقرار داخلي لقيادة جيش االحتالل في ال .غزة، الهدف األول للترحيل
.  الحصول على تصريح إقامة في الضفة2007الفلسطينيين الذين عنوانهم هو غزة، ملزمون منذ عام 

 كأنهم مواطنو دولة أجنبية، وتم ترحيل الكثير "موجودين غير قانونيين" 2000واعتُبر هؤالء منذ عام 
، اضطر فلسطينيو 2008ام وأشارت إلى أنه حتى ع. منهم إلى قطاع غزة، بينهم الذين ولدوا في الضفة

وتابعت الصحيفة أن  ."أ"القدس أيضاً إلى استصدار تصاريح خاصة لدخول المنطقة العروفة بـ شرقي
مجموعة أخرى يتوقع أن تتضرر من األمر تشمل المواطنين الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة 

  .في السنوات األخيرة "إسرائيل"بموجب إجراءات لم شمل العائالت والتي جمدتها 
التعديالت على األمر " أن "هآرتس"وجاء في تعقيب مكتب الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي على تقرير 

المتعلق بمنع التسلل التي وقعها قائد الجبهة الوسطى نشرت رسمياً بالعبرية والعربية، وسيتم نشرها في 
  .ضفة وفي غرف المحامين في المحاكم العسكريةمكاتب اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل في ال

 وليد عوض وزهير ،الناصرة ورام اهللانقالً عن مراسليها في  12/4/2010القدس العربي، وأضافت 
 فلسطيني في الضفة معظمهم من ألف 35ن هناك حوالي  أكدتأمصادر حقوقية فلسطينية ، أن اندراوس
  .فق األمر العسكري اإلسرائيلي عرضة لترحيلهم وأكثر قطاع غزة باتوا أهالي

ن هذا القرار هو توطئة لخطوات إسرائيلية أ باإلنسان، مدير مؤسسة الحق لحقوق ،وشدد شعوان جبارين
 لإلذاعة جبارين وأشارقادمة لتخفيض عدد سكان الضفة من خالل ترحيلهم وفق ذلك القرار العسكري، 

 اإلقامةجل أ القانونية من أوضاعهمي تمت تسوية  فلسطينألف 35ن هناك حوالي أالفلسطينية الرسمية ب
  . لم يحصلوا على الموافقة اإلسرائيلية لغاية اآلن مع عدم حصولهم على بطاقة هويةأنهم إالفي الضفة 

 إلى ضرورة "لقدس العربي" لـأرسل في بيان صحافي اإلنسانومن جهته دعا مركز المقدسي لحقوق 
لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء األمر العسكري الجديد رقم العمل على كافة الصعدة القانونية 

  .13/10/2009 والذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش االحتالل العليا في 1650
وجاء في بيان  .األمر إلغاء اإلسرائيلي إلى اإلسرائيلية الحقوقية الجيش "هاموكيد"دعت منظمة كما 

 العظمى من واألغلبية.  ساري المفعولتحدد ما تعتبره إسرائيل تصريحاً ال األوامر" أنللمنظمة 
 أنواع نوع من أي الحصول على أبداً الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم األشخاص
 سبع إلىالذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثالث ) متسلل(تعريف " أنضافت أو ."التصاريح

 شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بمن في ذلك أي حيث المبدأ على  تطبق منأنسنوات يمكن 
  ." من دول العالمأومواطنون إسرائيليون 

 األمر العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية األمينمصطفى البرغوثي .ومن جهته اعتبر النائب د
 القرار ينطوي على خطورة إنوثي وقال البرغ . قرار بالغ الخطورةبأنهالعسكري اإلسرائيلي الجديد 

  . يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد آالف الفلسطينيينألنهكبيرة 
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وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن المغتصب لألرض 
 .ل اإلسرائيلي، وال شرعية لكل قوانينه وأوامرهوالمتسلل إليها في الضفة الغربية المحتلة هو االحتال

وشدد بركة على أن مجرد صدور القرار هو جريمة حرب وتنفيذه جريمة أكبر وعلى المجتمع الدولي أن 
  .يقول كلمته في جريمة التهجير الجديدة للشعب الفلسطيني التي تنفذها إسرائيل الرسمية

لحقوق " سواسية"مركز ، أن  حامد جاد،غزةمراسلها في نقالً عن  12/4/2010الغد، األردن، وأوردت 
 يمكن جيش االحتالل من إبعاد اآلالف من الفلسطينيين  عسكرياً أمراً"إسرائيل"اإلنسان اعتبر أن إصدار 
 "إسرائيل"وشدد المركز على أهمية إجبار  .1948 للعالم وللفلسطينيين بنكبة عام من الضفة، يعد تذكيراً
 احتاللها وتطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالحتالل اإلسرائيلي والمناطق على ضرورة إنهاء

وطالب المركز األطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء االنقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية  .المحتلة
لمواجهة إسرائيل دوليا لنزع حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات 

  .لدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيا
 التايمز، أن جريدة  حيدر البطّاط،لندننقالً عن مراسله في  12/4/2010 بي بي سي، وأشار موقع
 ناشد وزارة اإلنسان من عشرة جمعيات ومنظمات إسرائيلية معنية بحقوق  ائتالفاًإن تلاقالبريطانية 

  . ساعة24 يدخل حيز التنفيذ خالل أنسكري، المفترض الدفاع اإلسرائيلية عدم تطبيق القرار الع
 أي معظم الفلسطينيين ال يعرفون شيئا عن إنوتنقل الصحيفة عن احد محامي تلك الجمعيات قوله 

 ال يوجد له تعريف محدد أمرن هناك مشكلة في تحديد طبيعة وماهية تلك التصاريح، وهو أتصاريح، و
  .حتى اآلن، حسب تعبيره

 ألف فلسطيني في الضفة الغربية هم في 25 هناك ما يقرب من إن" جيشا"باشي من منظمة وتقول ساري 
ن إسرائيل أ إلىوتشير باشي  . تصاريحأصالً مسجلين في غزة، وهناك آالفا آخرين ال يملكون األصل

 الضفة من سكانها الفلسطينيين إفراغ إلى في الضفة وهي تطبق سياسات تعسفية تهدف أطماعلها 
  .بدالهم بمستوطنين يهودواست

  
  "ال حاجة لمبادرات جديدة"قول يوجود مبادرة سالم جديدة وينفي عريقات  .2

 الدكتور صائب عريقات    ، أن وليد عوض  عن مراسلها    رام اهللا  من    12/4/2010 القدس العربي،    ذكرت
ة لم يـتم تبليغهـا      رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اكد االحد بان القيادة الفلسطيني           

ونفى عريقات ان يكون هنـاك موعـد محـدد           .بموعد زيارة المبعوث االمريكي للمنطقة جورج ميتشل      
لوصول ميتشل للمنطقة، نافيا االنباء التي تتحدث عن رعاية ميتشل مباحثات سرية بين طاقمي التفاوض               

لفلسطينية الرسمية االحد وجود    ونفى عريقات في تصريح لالذاعة ا      .الفلسطيني واالسرائيلي في واشنطن   
تحضيرات لعقد قمة في شرم الشيخ المصري بحضور فلسطيني واسرائيلي وامريكي ومصري الطـالق              

وبشان سعي اسبانيا وفرنسا ومصر العداد مبادرة الحياء عملية السالم قال عريقـات بـان                .المفاوضات
هـاء االحـتالل االسـرائيلي لالراضـي      المنطقة ليست بحاجة لمبادرات جديدة بل هي بحاجة لحلول الن         

وطالب عريقات بتحرك تلك الدول القامة الدولة الفلسطينية واالعتـراف           .1967الفلسطينية المحتلة عام    
  . وليس الدخول في دائرة المبادرات والبحث عن حلول1967بها على االراضي المحتلة عام 

ضرب كل جهـد السـتئناف المفاوضـات        وشدد عريقات على ان حكومة بنيامين نتنياهو مصممة على          
  .وصوال للسالم، وذلك من خالل اصرارها على االستمرار في االستيطان وفرض الحقائق على االرض

مصادر فـي الـسلطة     ن   أ  ا،  د ب  ، عن وكالة  رام اهللا  نقلت من     12/4/2010 الدستور، األردن،    وكانت
لة تعتبر هامـة وحاسـمة علـى صـعيد          الفلسطينية أكدت أمس أن ميتشل سيصل المنطقة قريبا في جو         

) قـدس نـت   (وقال مسؤول فلسطيني مطلع لوكالـة       . المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي    
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ميتشل يرعى مباحثات سرية بين طاقمي التفاوض الفلسطيني واالسـرائيلي فـي            "الفلسطينية لألنباء إن    
  ".واشنطن

يتشل أرجأ زيارته للمنطقة األسبوع الماضي بسبب       م"وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن         
رعايته لتلك المباحثات وفضل عدم زيارة المنطقة قبيل إستشكاف آفـاق العمليـة التفاوضـية المقبلـة ،      
وإجراء التحضيرات للقاء قمة تجمع الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية إدارة الرئيس االمريكـي بـاراك              

فترة المقبلة ، لإلعالن من خاللها عن إنطالق مفاوضات تهدف الى تنفيـذ             أوباما في شرم الشيخ خالل ال     
  ".مقترحات أمريكية تقدم بها ميتشل من شأنها البدء الفعلي للدور األمريكي على األرض

هناك مشاورات تجري داخل أروقة السلطة الفلسطينية ، وهناك العديد من           "وقال المسؤول الفلسطيني أن     
ها مسؤولو السلطة في مسعى للضغط على ادارة أوباما من اجل تـسريع خطواتهـا               المقترحات التي قدم  

  ".تجاه اسرائيل ، لكن ما يلوح في األفق ال يبشر بقرب حلول نهاية بالنسبة للفلسطينيين
  

  ونسف للمفاوضات" تطهير عرقي" قرار طرد اآلالف من الفلسطينيين من الضفة :السلطة .3
 من إقـدام    وامسؤولون فلسطينيون حذر  ، أن    محمد يونس  عنام اهللا   ر من    12/4/2010 الحياة،   ذكرت

إسرائيل على ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وذلك بعد الكشف امس عن قرار عسكري يتيح للجيش            
ووصـف رئـيس دائـر      . ابعاد كل من هم من غير مواليد الضفة الغربية او حملة هوية االقامة فيهـا              

األمـر العـسكري    » الحيـاة «رير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات لــ        المفاوضات في منظمة التح   
وقال انه يعتبـر    . »جزء من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية        «االسرائيلي بأنه   

وأجرت السلطة الفلسطينية امس     .»نسفاً للمحادثات وللمفاوضات واالتفاقات الموقعة بين الطرفين      «القرار  
. الً مع اإلدارة األميركية ودول االتحاد االوروبي وأطلعتها على القرار االسرائيلي وأبعاده ونتائجـه             اتصا

  .»مثل هذه القرارات تؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء«وقال عريقات ان 
ان «، مضيفاً »قات الموقعةيتناقض مع االتفا«وقال الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة ان القرار االسرائيلي 

  .»من حق الفلسطينيين اإلقامة في أي مكان من األرض الفلسطينية
يشكل حلقة جديدة من حلقات «الدكتور نبيل شعث ان القرار » فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

ال ان على وق. »التطهير العرقي في ظل نظام االبارتهايد الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
  .المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة االسرائيلية الجديدة ووقفها

المسؤول عن ملـف القـدس      أن   ، نادية سعد الدين   عنعمان   من    12/4/2010 الغد، االردن،    وأضافت
 حذر من خطورة القرار اإلسرائيلي بطرد آالف الفلـسطينيين          ،المحتلة في رئاسة السلطة أحمد الرويضي     

خالل وجوده أمس فـي عمـان إن        " الغد"وقال إلى    ".بجريمة ترانسفير جديدة  "لضفة الغربية، ونعته    من ا 
، "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف إجراءات االحتالل المستهدفة تفريغ األرض من سـكانها             "

إذا نفذت  "رويضي  وأضاف ال  ".الواليات المتحدة التخاذ موقف فاعل وضاغط لمنع تنفيذ القرار        "كما دعا   
سلطات االحتالل تهديدها، فإن غالبية المستهدفين سيعودون إلى الدول المجـاورة التـي جـاءوا منهـا،              

سلطات االحتالل تحاول الضغط على     "، محذراً من أن     "وتحديداً األردن، بحكم صلة القرابة بين العائالت      
لمساس بالقضايا ذات الـصلة المباشـرة       الجانب الفلسطيني لدفعه إلى طاولة التفاوض، وذلك من خالل ا         

  ".بالمواطنين الفلسطينيين، كاالستيطان وتهويد القدس واألسرى والمياه
إسرائيل تخشى الخطر الديمغرافي، وهي مستمرة في تنفيذ سياستها كقوة احتالل تتحكم "وأشار إلى أن 

  ".في دخول وخروج الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة
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  من مخطط الترحيل الجديد" سرائيلإ" تحذر  غزة فيحكومةال .4
حذرت حكومة غزة المقالة اسـرائيل مـن مغبـة    : رام اهللا ـ الناصرة ـ وليد عوض وزهير اندراوس  

اإلقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية المواطنين إلـى التـصدي لهـذا األمـر           
وقال طاهر النونو المتحدث باسـم       .ع ألوامر االحتالل  والتمسّك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم االنصيا     

من الواضـح أن    'الموالي لحركة حماس قوله     ' المركز الفلسطيني لإلعالم  'الحكومة، في تصريحات نقلها     
هناك مخططًا إلفراغ األرض من أهلها بدءا من مدينة القدس، واآلن ينتشر في مختلف منـاطق الـضفة                  

وأشار إلـى    .'ألرض والسيطرة عليها وإخالئها من السكان الفلسطينيين      المحتلة بهدف فرض وقائع على ا     
غير الشرعية برام اهللا، الفتـا      ' حكومة فتح 'الذي تفاوض عليه    ' الحل النهائي 'أن ذلك يأتي ضمن مسلسل      

ودعا النونو الدول العربية إلـى وقـف هـذه           .'مستعدين لهذا التنازل  'إلى أن هناك مسؤولين فلسطينيين      
  .'ال شيء بات يردع االحتالل' االسرائيلية الجديدة، مؤكدا أنه السياسة

وعن تزايد حاالت الترحيل إلى غزة أكد النونو أن االحتالل يريد تفريغ الضفة ألنهـا أرض الـصراع                  
المقبلة، ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحّل إليـه مـن ال يرغـب فـيهم مـن                      

  . الغربيةالفلسطينيين في الضفة
  12/4/2010القدس العربي، 

  
   أجهزة أمن السلطة تسلم االحتالل عبوات ناسفة مصادرة من المقاومة":يديعوت" .5

ضمن جهودها وتنسيقها المستمر مع إسرائيل سلمت قوى األمن التابعة للسلطة الفلسطينية            : القدس المحتلة 
 بأحجام مختلفة بعد أن صـادرتها خـالل          عبوة ناسفة  17جيش االحتالل   , في رام اهللا ظهر أمس األحد       

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان رسـمي إنـه          .عمليات لها في منطقة طولكرم شمال في الضفة الغربية        
  .سعيد بمستوى التنسيق األمني ضد ما وصفه قوى اإلرهاب مع قوات األمن الفلسطينية 

 أن العبوات التي جرى تسليمها أعـدت        استنادا لمصادر في الجيش   " يديعوت أحرونوت "بدوره ذكر موقع    
وأن البحث مـا زال مـستمرا   " مركب"لتنفيذ عمليات تفجيرية، وأن بعضها بدائي الصنع وبعضها اآلخر      

عن غيرها وكذلك الوصول إلى الحركات الفلسطينية المقاومة التي تقوم على صناعتها في الضفة الغربية               
ات الناسفة لجيش االحتالل في األيام األخيرة تضاف لعمليـات          وأشار إلى أن عملية تسليم العبو     , المحتلة  

مشابهة بعد أن عثرت قوى األمن التابعة للسلطة على عبوات ناسفة في الفترة األخيرة، منها عبوة ناسفة                 
ولفت موقع الصحيفة إلى أن قائـد منطقـة المركـز فـي الجـيش               .  كجم 20ضخمة يصل حجمها إلى     

صدر تعليماته لقوات االحتالل للبقاء على حالة استعداد عالية فـي الـضفة             اإلسرائيلي ، آفي مزراحي، أ    
  ".الهدوء النسبي "الغربية على الرغم من 

  12/4/2010الشرق، قطر، 
  

  "الكاذب"بشأن حرب غزة بـ" هيومان رايتس"الحكومة في غزة تصف تقرير  .6
' هيومن رايتس ووتـش 'رفضت حكومة حماس في قطاع غزة ما اوردته منظمة : غزة ـ اشرف الهور 

في تقرير لها نشر يوم امس اتهم الحركة كما اسرائيل بعدم اجراء تحقيقات صـادقة بـشأن انتهاكـات                   
 .'كـاذب ' شهرا، وقالت ان التقريـر       15قبل  ' الرصاص المصبوب 'لقوانين الحرب وقعت خالل عدوان      

ان 'حقوقية العالمية بالقول    وعقب فرج الغول وزير العدل في حكومة حماس بغزة على تقرير المنظمة ال            
هذا التقرير يساوي بـين     'واضاف خالل تصريحات ادلى بها للصحافيين        .'التقرير كاذب ومجاف للحقيقة   

  .'الضحية والجالد
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ال 'ان التحقيقات التي اجرتها اسرائيل حتى اآلن بـشان الحـرب            ' هيومن رايتس ووتش  'وجاء في تقرير    
 ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تجر ادنى تحقيق ذي              تتفق مع المعايير الدولية، في حين     

  .'صدقية
، وذكر في ذات الوقـت ان حكومتـه   'مخالف للحقيقة'لكن الغول الوزير في حكومة غزة قال ان التقرير   

  .قدمت تقريرا شامال ووافيا لالمم المتحدة وللمفوض السامي بشأن كافة االستفسارات حول الحرب
لم تخاطب حكومة غزة بأي صفة، وقال ان تسوية موقـف           ' منظمة هيومن رايتس ووتش    'واشار الى ان  

حكومة حماس مع اسرائيل امر خاطئ، كون ان الحكومة قدمت تقريرها، فيما لـم تقـدم اسـرائيل اي                   
تحري الصدق والحقيقة في تقاريرها وعـدم تـشويه         'وحث الغول المنظمة الحقوقية العالمية الى        .تقرير

  .'لمقاومة الفلسطينيةمواقف ا
  12/4/2010القدس العربي، 

  
  2010عباس يصادق على موازنة  .7

 2010، على قانون الموازنة العامة للعام ،)األحد(صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس : )معاً(
وذلك بموجب قرار بقوة القانون وفقاً ألحكام القانون األساسي الفلسطيني، بناء على تنسيب مجلس 

 إلى ديوان الفتوى والتشريع لنشره، وذلك 2010وأحالت الرئاسة، قانون الموازنة العامة للعام ، .لوزراءا
  . بعد إصداره من قبل عباس

  12/4/2010الخليج، 
  

  التشريعي الفلسطيني يطلق فعاليات التضامن مع األسرى .8
لوطنية العليا لنصرة األسرى، أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتعاون مع اللجنة ا:  السبيل-غزة

عن انطالق فعاليات التضامن والنصرة لقضية األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
  .والتي ستستمر حتى السابع عشر من نيسان من الشهر الجاري، والذي يصادف يوم األسير الفلسطيني

رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن سلسة وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة؛ أكد النائب األول ل
الفعاليات التي سينظمها المجلس سوف تأخذ طابعاً استراتيجياً، من خالل عدم اقتصارها على المعالجات 

وأشار إلى أن . الظرفية أو الموسمية، موضحاً أنها ستشمل على برنامج عمل متكامل يضمن لها النجاح
قات المحلية واإلقليمية والدولية من أجل نصرة قضية األسرى، الفعاليات ستتضمن حشد الجهود والطا
وشدد على ضرورة أن يبدي الشارع الفلسطيني بكافة شرائحه  .وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي

المختلفة أقصى مظاهر التضامن مع األسرى، ومنحها األولوية ودرجة الصدارة ضمن األجندة الوطنية 
ودعا بحر كافة البرلمانات العربية  . الواسعة في هذه الفعالياتلكل طرف، من خالل المشاركة

واإلسالمية والدولية لعقد جلسات برلمانية طارئة من أجل بحث قضية أكثر من ثمانية آالف أسير 
وفي حديثه لفت بحر إلى أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة في ذكرى يوم األسير  .فلسطيني
  .الفلسطيني

وزير األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية في غزة، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ومن جهته أكد 
لنصرة األسرى محمد الغول، أن هناك العديد من األسرى من بينهم نواب في المجلس التشريعي يعانون 

  .من شتى أنواع األمراض الخطيرة نتيجة اإلهمال الطبي بحقهم
  12/4/2010السبيل، األردن، 
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  غزة تشهد زيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي: زير التعليم العاليو .9
على الرغم من أن نيران الحرب والحصار علقت بثوبها، تحاول غزة التكيف مع واقعها والتحامل :غزة

وسجلت مؤسسات التعليم العالي مؤخرا زيادة ملحوظة في . وقوفا أمام احتياجات أبنائها التعليمية
ويتقدم المتحان الثانوية العامة .  كليات متوسطة تهتم معظمها بالتعليم التقني7، فافتتحت محافظات القطاع

وأكد .  ألف طالب وطالبة ال تتمكن جامعات غزة من استيعابهم38كل عام في قطاع غزة، أكثر من 
غزة مسألة وزير التربية والتعليم في غزة الدكتور محمد عسقول، أن زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي ب

نساهم في تعويض غزة عن الفترة السابقة، ونقول إن أي "وأضاف عسقول . تأخرت عن الخروج للنور
  " .مؤسسة تنشأ تمر بخطوات مهنية ومنهجية وضعتها لجان متخصصة تحدد مؤهالتها

 11/4/2010قدس برس، 
  

  قرار االحتالل طرد آالف الفلسطينيين من الضفة مقدمة لنكبة جديدة : حماس .10
ببالغ الخطورة إلى قرار جيش االحتالل الصهيوني الساعي لطرد         " قالت حركة حماس انها تنظر    : رام اهللا 

فأبناء شعبنا  .. ا إجراء مرفوض جملة وتفصيالً؛    "مؤكدة ان هذا     " ،"آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية    
  .اخل وطنهم فلسطينالفلسطيني هم أصحاب األرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل د

هذا القرار الخطير خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الـضفة          " واعتبرت حماس في بيان وصل وكالة سما        
الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، الستقدام آالف المستوطنين الجـدد لتـسمين               

 تأكيد جديد علـى عدوانيـة االحـتالل         ، وهو ..المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل      
وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، و هي بمثابة لطمة جديدة على وجـه                 
السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم وتتخـذها ذريعـة واهيـة                

  ".لى عاتقهم مواجهة االحتالل ومشاريعه االستيطانيةلمالحقة المجاهدين والمقاومين الذين يأخذون ع
أهلنا في الضفة الغربيـة     " داعية  " حكومة سالم فياض من التجاوب أو التساوق مع هذا القرار          " توحذر

إلى مقاومة تلك اإلجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفض هذا القرار، ولقطـع               
الحتالل لمزيد من القرارات الهادفة إلى طرد شرائح جديـدة مـن شـعبنا              الطريق على إمكانية إصدار ا    

  ".الفلسطيني
جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكافة المنظمـات اإلنـسانية، إلـى             " ودعت حماس   

ـ                  دة التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع االحتالل من تنفيذ هذا اإلجراء التعسفي الذي يعد نكبـة جدي
  .حسب البيان" يتعرض لها الشعب الفلسطيني

  11/4/2010وكالة سما، 
  

  تستنكران قرار االحتالل طرد آالف الفلسطينيين من الضفة" الشعبية"الجهاد و .11
آالف الفلسطينيين من سكان الضفة  بطرد  استنكرت الفصائل الفلسطينية القرار اإلسرائيلي:القدس المحتلة

حركة الجهاد اإلسالمي األمر العسكري اإلسرائيلي الهادف إلبعاد آالف الغربية المحتلة، وعدتْ 
الفلسطينيين من الضفة إجراء جديدا يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين، وطردهم من أرضهم، 

  .وحرمانهم من أبسط حقوقهم
 صاحب وأكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد نافذ عزام في تصريح صحفي، أن الفلسطيني هو

  .األرض، ووجوده هنا على أرضه فلسطين وجود شرعي
شكال جديدا للترانسفير والتهجير، وتفريغ "من جانبها، عدت الجبهة الشعبية األمر العسكري اإلسرائيلي 

وقالت الشعبية في  ".األرض من سكانها األصليين، وهو قرار جائر وباطل، وغير قانوني وال شرعي
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 التعسفية لجيش االحتالل وقادته ما هي إال إمعان في االنتهاكات المنهجية إن اإلجراءات: "بيان لها
  ".والجسيمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، والتي باتت ترتقي لجرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية
  12/4/2010السبيل، األردن، 

  
  إلى مناسبة للمصالحة" يوم األسير"سعدات يدعو من سجنه إلى تحويل  .12

دعا األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، الى تحويل مناسبة يوم  :ةرام اهللا، غز
األسير الفلسطيني في السابع عشر من الشهر الحالي، الى محطة لتحقيق المصالحة، في وقت أعلن 

ل وقال سعدات في تصريح من داخ. المجلس التشريعي برنامجاً لفعاليات التضامن مع األسرى المضربين
نأمل أن تكون هدية يوم األسير هي المصالحة الحقيقية على قاعدة الثوابت والمصلحة "عزله االنفرادي 

الرهان على شعبنا سر الصمود الذي يؤسس لتحقيق أحالم وتطلعات "، مؤكدا أن "التي هي أسمى الغايات
  ".حتالل الصهيونيالشعب لتحقيق النصر والعودة والحرية لفلسطين وأسراها في سجون ومعتقالت اال

  12/4/2010الخليج، 
  

  حماس تنفي وجود خالفات داخلية .13
نفت حركة حماس وجود أي خالفات داخل الحركة وذلك تعقيبا على نـشر بعـض                :هدى سالمة -دمشق

المواقع اإللكترونية لرسائل تنظيمية مزعومة مرسلة إلى رئيس المكتب السياسي خالد مشعل مـن قبـل                
  .ة والسياسية في قطاع غزة تشي بوجود خالفات بعض القيادات العسكري

مجرد " وأكد بيان صادر عن الحركة أمس األحد أن تلك الرسائل ال أساس لها من الصحة، موضحا أنها                  
فبركات إعالمية تقوم عليها بعض الجهات الفلسطينية المشبوهة والحاقدة على الحركة والمقاومة، وهـي              

  ".لك الجهات الراغبة برؤية الحركة ضعيفة ومنقسمة على ذاتها رسائل تعبر عن أماني دفينة لدى ت
  12/4/2010الشرق، قطر، 

  
   ساعاتألربعبعد اعتقال أربعة من عناصرنا أمن حكومة غزة يفرج عن  :سرايا القدس .14

 أفرجت األجهزة األمنية التابعة لحكومة غزة عن مجموعة مشتركة من مجاهدي سـرايا القـدس،                :غزة
 لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ووحدات االستشهادي نبيل مسعود كانـت تنـوي              الجناح العسكري 

، بعد اعتقال دام أكثر     - في إحدى المناطق     -تنفيذ عملية جهادية نوعية ضد القوات اإلسرائيلية الخاصة         
  .من أربع ساعات

التـابع لحكومـة    " األمن الداخلي "وكان مصدر قيادي في سرايا القدس قد اعلن عن إقدام قوة من جهاز              
غزة، اعتقال مجموعة من عناصر سرايا القدس ووحدات االستشهادي نبيل مسعود التابعة لالقصى أثناء              

ضد القوات الخاصة االسرائيلية التي اعتـادت التوغـل لمئـات           " جهادية نوعية "استعدادهم لتنفيذ مهمة    
  .األمتار داخل أراضي قطاع غزة

 نسخة منه إقدام جهاز األمن الداخلي على احتجاز العناصر لمـدة            وأستغرب المصدر في بيان وصل سما     
  .تزيد عن أربع ساعات في أحد المقار األمنية

  12/4/2010وكالة سما، 
  

  فتح تتهم حماس بمساندة الحصار على غزة بفرض الضرائب على السكان .15
تهـا  شنت حركة فتح هجوما عنيفـا علـى خـصمها الـسياسي حمـاس، واتهم              : ـ اشرف الهور   غزة
وقـال اسـامة     .بمعاناة سكان غزة من خالل فرض الضرائب، وهو امر نفتـه االخيـرة            ' المتاجرة'بـ
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تسعى لترسيخ انقالبها االسود عبر فرض ضرائب       'القواسمي المتحدث باسم حركة فتح ان حركة حماس         
  .'واتاوات على البضائع والمعونات والمحالت التجارية دون وجه حق

مساندة للحصار وباطلة   'نسخة منه الى ان اجراءات حماس تعد        ' القدس العربي 'واشار في تصريح تلقت     
الذين يعانون اصال من حصار     '، مشيرا الى ان فرض الضرائب يضاعف معاناة السكان          'ومخالفة للقانون 
  .'اسرائيلي خانق

ب سـيطرتها  بـسب 'واتهم المتحدث باسم فتح قيادة حركة حماس باالستفادة من الوضع الراهن في القطاع       
  .'على الموارد المالية وتكسبها من تجارة االنفاق وتجارة الوقود المهرب بارخص االسعار

تدفع 'ورفض القواسمي اتهامات حركة حماس لفتح، وقال ان السلطة الفلسطينية الخاضعة لسيطرة حركته              
  .'اس على دفع الضرائبفواتير الكهرباء والماء والدواء واحتياجات القطاع، فيما يجبر امراء حماس الن

  12/4/2010القدس العربي، 
  

  ألسرى موحدون حول قرار اإلضراب ومحاوالت االحتالل لتفريق فشلتا: "حماس" .16
أشادت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل، بموقف األسرى البطولي             : رام اهللا 

 هذا اإلضراب من أجل انتزاع حقـوقهم رغمـاً عـن            الذين أبدوا التزاما كبيراً وإرادة قوية في خوضهم       
.. أن هذا النجاح يرجع      ،  )11/4(األحد  " قدس برس "وأكدت الهيئة القيادية العليا، في بيان تلقته         .السجان

إلى وحدة الموقف ولحمة الصف وخوض اإلضراب من قبل جميع أسرى شعبنا بنفسٍ وحـدوي وعلـى                 
جميع األسـرى   "وأشارت الهيئة، إلى أن      ".ت االحتالل إلضعافها  أرضية جمعية صلبة فشلت كّل محاوال     

يخوضون معركتهم النضالية في وجه االحتالل، وإدارات سجونه بموقف موحد وأن كّل جهود االحـتالل   
   ".ومحاوالته لتفريق شملهم قد باءت بالفشل

  11/4/2010قدس برس، 
  

   موقوفين في حوادث قوساياأربعةالبناني سلّمت مخابرات الجيش " القيادة العامة" .17
مخابرات الجيش اللبناني، اربعة موقوفين، لبنانيين "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "سلمت : بيروت

خالد : والذين تم تسليمهم هم .]سهل البقاع ـ لبنان [ عين البيضا-وفلسطينيين الرتباطهم بحوادث قوسايا 
  .احمد محمد ومحمود محمد محمدرامز عراجي، علي قاسم عراجي، وائل 

  12/4/2010الراي، الكويت، 
  

  اشتباك مسلح بين شقيقين ينتميان لفتح: توتر أمني في مخيم عين الحلوة .18
ثر إصابة شخص بإطالق إ ، أمس، توتراً]جنوب لبنان [ مخيم عين الحلوةشهد : حسن عبداهللا: بيروت

ففيما تحدثت معلومات من المخيم عن خلفيات نار في اشتباك تراوحت المعلومات في تحليل أبعاده، 
ومسؤول األمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد " فتح"سياسية لالشتباك نفى القائد العسكري لحركة 

صبحي أبو عرب حصول استنفار عسكري داخل مخيم عين الحلوة، الفتاً إلى أن ما جرى في المخيم هو 
  ".فتح"لتي تنتمي كلّها لحركة إشكال عائلي بين عائلة أبو الكل ا

  12/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  نتنياهو يجدد شروطه الستئناف المفاوضات .19
جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلـسة مجلـس            : محمد جمال -القدس المحتلة 

ن شروط مبـدياً    الوزراء صباح أمس األحد دعوته الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المفاوضات دو           
  .كما قال, استعداده لبحث كل شيء على الطاولة
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ومن المقرر أن يبحث المنتدى الوزاري السباعي برئاسة نتنياهو في بلورة الـردود اإلسـرائيلية علـى                 
المطالب التي طرحها على إسرائيل الرئيس األمريكي براك أوباما تجميد االستيطان والـشروع بعمليـة               

  . سياسية ذات مغزى 
وحسب ديوان نتنياهو من بين المقترحات التي سيتم طرحها خالل الجلسة تمديد سريان مفعـول القـرار                 
بتجميد البناء في المستوطنات في حال موافقة السلطة على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسـرائيل دون                

  . شروط 
إلسـرائيلي خـارج    أمس إن إسرائيل قد توافق على أن تنتشر قوات الجـيش ا           " معاريف"وقالت صحيفة   

في الضفة الغربية المحتلة كما كان الوضع عليه قبل انـدالع أحـداث             ) ب  ( و  ) أ  ( المناطق المصنفة   
  .االنتفاضة الثانية

ـ           بخصوص البناء فـي    " تسوية"وبحسب الصحيفة، فإن أحد المقترحات أيضا تقضي بأن تقوم إسرائيل ب
  .  حسن نية من قبل السلطة الفلسطينيةاألحياء العربية في القدس المحتلة مقابل بادرات

، اسـتئناف   "بيت الـشرق  "ويسعى نتنياهو، إلقناع الوزراء بالسماح للمؤسسات الفلسطينية الوطنية، مثل          
لما كانـت عليـه     ) ب(و) أ(عملها في القدس المحتلة، إضافة إلعادة تموضع قوات االحتالل في مناطق            

  .رتيبات أمنية مسبقة مع السلطةعشية اندالع االنتفاضة الثانية، وبناء لت
  12/4/2010الشرق، قطر، 

  
  جريمة حربطرد آالف الفلسطينيين من الضفة  يعد قرار عضو الكنيست محمد بركة .20

قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة  :رام اهللا ـ الناصرة ـ من وليد عوض وزهير اندراوس  
 الجيش االسرائيلي طرد عشرات آالف الفلسطينيين الذين        ار قر الديمقراطية للسالم والمساواة، تعقيباً على    

 إن المغتـصب لـألرض      ،يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائيـة           
والمتسلل إليها في الضفة الغربية المحتلة هو االحتالل اإلسرائيلي، وال شرعية لكل قوانينـه وأوامـره،                

 التي ينوي االحتالل بتنفيذها بطرد عشرات آالف الفلـسطينيين مـن الـضفة              محذراً من جريمة الحرب   
  .الغربية المحتلة

وزاد النائب بركة قائالً إن هذا القرار ليس صادراً عن مجرد ضابط، بل صادر عن أعلـى المـستويات                   
لـسطيني  السياسية والعسكرية، ويهدف إلى جانب تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى استفزاز الـشعب الف       

وجر المنطقة إلى توتر خطير وتأزم أكبر لألوضاع، في إطار عرقلة متواصلة ألي انفراج ومفاوضـات                
وشدد بركة على أن مجرد صدور القرار هو جريمة حرب وتنفيذه جريمة أكبـر وعلـى                . تقود إلى حل  

نفـذها إسـرائيل    المجتمع الدولي أن يقول كلمته في جريمة التهجير الجديدة للشعب الفلـسطيني التـي ت              
  .الرسمية

  12/4/2010القدس العربي، 
  

  حزب داخل ال تمنع حصول انشقاق "حزب العمل"نائبة بالكنسيت عن استقالة  .21
ومن . قدمت عضوة الكنيست والوزيرة سابقا، يولي تمير، استقالتها، يوم أمس األحد، من الكنيست

وسوف يحل محلها في القائمة عضو . يمللتصم" شنكر"المتوقع أن يتم تعيينها في منصب رئيسة كلية 
وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن استقالة تمير من الممكن أن  .الكنيست والوزير سابقا غالب مجادلة

في " المتمردين"، خاصة وأن تمير كانت تصنف ضمن مجموعة "العمل"تمنع حصول انشقاق في حزب 
 .أعضاء بعد استقالة عضو الكنيست أوفير بينيسوقد تراجعت هذه المجموعة إلى ثالثة . داخل الحزب

ويتضح من هذه التقديرات أن مجادلة سوف يكون في صفوف باراك، ولن يتم تصنيفه ضمن مجموعة 
  ".المتمردين"
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يذكر أنه كان من الممكن أن تصل هذه المجموعة إلى خمسة أعضاء خاصة وأن عضو الكنيست دانييل 
ومع استقالة تمير فإن عضوي الكنيست عمير . مام إلى المجموعةبن سيمون كان يدرس إمكانية االنض

  .بيرتس وإيتان كابل سيكونان المعارضين المركزيين لرئيس الحزب إيهود باراك
  12/4/2010، 48عرب 

  
   لفترة محدودة االستيطاناستعداد إسرائيلي للموافقة على تجميدهناك : طلب الصانع .22

ال العضو العربي في الكنيست طلـب الـصانع ان جلـسة الحكومـة              ق: معا– الحياة الجديدة    -رام اهللا   
اإلسرائيلية امس كانت بهدف تقديم أجوبة للقضايا التي طالبت الواليات المتحـدة الحكومـة اإلسـرائيلية      

وحول نية الحكومة اإلسرائيلية تجميـد االسـتيطان فـي القـدس             .بتقديم أجوبة عليها للرئيس األميركي    
اإلذاعية ان هناك إدراكا بأن الدخول فـي مواجهـة مـع            " معا" لنشرة أخبار شبكة     قال الصانع , والضفة

الواليات المتحدة في الوقت الحالي سيكون له مردود سلبي ومأساوي على المدى االستراتيجي في قضايا               
  .جوهرية تخص األمن االستراتيجي، مشيرا إلى ان هذا األمر سيؤدي إلى تبني حلول وسطية

 يعني انه قد يكون هناك استعداد إسرائيلي للموافقة على تجميد البناء لفترة محدودة وقـد                واوضح ان ذلك  
تكون أطول من الفترة السابقة، ولكن سيرفضون تجميد االستيطان بالقدس وذلك لكـون الـصقور هـم                 

  .األغلبية في السباعية السائدة وهي سباعية يمينية 
 12/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  ويبحث معه الملف اإليراني "الناتو" مندوب أيالون يلتقي .23

التقى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، بمساعد سكرتير حلف شمال األطلسي : رام اهللا
للشؤون السياسية واألمنية، جيري ساديفي، في إطار محادثات ثنائية تتناول الملف النووي ) الناتو(

وقالت اإلذاعة العبرية، إن االجتماع بحث التطورات األمنية في  .اإليراني والوضع األمني في المنطقة
المنطقة، إضافة إلى الملف النووي اإليراني، حيث أكّد أيالون أن التصريحات التي أطلقها الرئيس 

  .، حسب تعبيره"يجب أن تثير قلق العالم أجمع"اإليراني مؤخراً 
، على أن هنالك مصالح وتحديات )11/4(األحد وشدد أيالون في اجتماعه مع ساديفي، صباح اليوم 

  .، كما قال"الناتو"مشتركة بين كل من تل أبيب وحلف 
  12/4/2010 قدس برس، 

  
  يقطنه أولمرت يعمل في مبنى وصي بنقل فلسطيني يالشاباك .24

فلسطيني من سكان كفر  ، بنقل عامل)الشاباك(أوصى جهاز اإلستخبارات اإلسرائيلي الداخلي : الناصرة
، يعمل في مبنى يقطنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، دون )48داخل فلسطين (اسم ق

  .أسباب تذكر
أوصى جهاز األمن العام مديري ناد للياقة البدنية في تل "، )11/4(وقالت اإلذاعة العبرية، اليوم األحد 

 23(، مشيرةً إلى أن هذا المستخدم "لمرتأبيب، بنقل مستخدم يعمل لديهم في ذات المبنى الذي يقطنة أو
، "لم يسبق أن ارتكب هو أو أحد من عائلته أي جرائم أمنية"، يعمل في النادي منذ ثالثة أشهر، و)عاماً

  .حسب اإلذاعة
  12/4/2010قدس برس، 
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  استهداف اليهود في أنحاء العالم زاد إلى أكثر من الضعف في عام واحد :  تل أبيبجامعة .25
، أمس، أن استهداف اليهود في أنحاء العالم زاد إلى أكثر من "تل أبيب"ذكر تقرير لجامعة : )أ.ب.د(

معاداة " واصفة هذه الحوادث، كالعادة، بأنها 2009الضعف في عام واحد منذ محرقة غزة في بداية عام ،
  .احتجاج على جرائمهاودوائرها المختلفة هذا االتهام على أي انتقاد أو حادث " إسرائيل"وتطلق ". للسامية

التابع للجامعة " معهد ستيفن روث لدراسة معاداة السامية والعنصرية المعاصرة"وأفاد التقرير الذي أعده 
كان األسوأ منذ بدء مراقبة مظاهر معاداة السامية قبل عقدين، وذلك بالنسبة ألعمال ) 2009(عام "بأن 

ائي الذي ينشأ على مستوى العالم نتيجة للمظاهرات العنف المرتبطة بمعاداة السامية أو المناخ العد
  ".واليهود" إسرائيل"الحاشدة والتعبيرات اللفظية والمرئية ضد 

 - حادثا1129 إلى 2009وطبقا للبيانات التي قدمها التقرير، وصل عدد حوادث العنف المسجلة عام 
  . حادثا فقط559لغ والذي ب_ 800عن عددها عام % 100وهو ما يمثل زيادة بنسبة أكبر من 

، وذلك مقابل ) حادثا على الترتيب195 حادثا و374(وشهدت بريطانيا وفرنسا أعلى زيادة في الحوادث 
  .2008 حادثا على الترتيب عام 50 حادثا و112

 116 أما الواليات المتحدة فشهدت 2008 فقط عام ،13 مقابل 2009 حادثا عام 130كما شهدت كندا 
  .2008 حادثا عام 98بل  مقا2009حادثا عام 

وذكر التقرير أن أغلب حوادث العنف، والسيما في غرب أوروبا، وجد أنها نفذت بواسطة أفراد ذوي 
في " دورا مهما"أصول عربية أو مسلمة، وأن من أسماهم الناشطين المتطرفين اليمينيين أيضا يلعبون 

  .تنفيذ مثل هذه الهجمات
والمعادية " إسرائيل" عاما للتعبيرات واالتهامات المعادية ل 2009يمكن اعتبار "وقال معهد روث إنه 

  ".للسامية على الساحة الدولية
  12/4/2010الخليج، 

  
   واالحتالل يخطّط لبناء المزيد... في البلدة القديمة70 كنيساً يهودياً في القدس منها 218: خاطر .26

ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن كشف األمين العام للهيئة اإلسالم:  منتصر حمدان-رام اهللا 
خاطر، عن مخططات جديدة لالحتالل ترمي لبناء كنس ضخمة بجوار المسجد األقصى والى الشرق من 

  . مارس الماضي/ في أواخر آذارالذي تم تدشينه رسمياً" كنيس الخراب"
 70قدس المحتلة، منها  داخل ال يهودياً كنيسا218ًوحسب ما أكده خاطر في تصريح صحافي، فان هناك 

 أن سلطات االحتالل تواصل بناء الكنس وتدشين الرموز إلى  في البلدة القديمة وحدها، مشيراًكنيساً
اليهودية في معظم أرجاء المدينة، وتستهدف البلدة القديمة بشكل خاص لتغيير طابعها العربي واإلسالمي 

 المدى إلغراق البلدة القديمة وعموم القدس وقال إن االحتالل يعمل وفق مخططات بعيدة. والمسيحي
  .بالكنس بمعالم مزيفة

وحمل خاطر المجتمع الدولي ممثال في اليونسكو ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والفاتيكان واألمم المتحدة 
  .المسؤولية الكاملة عما تتعرض له القدس من تهويد خطير يستهدف هويتها ومقدساتها وتاريخها

مسلمين ورجال الدين المسيحيين الذين يعنيهم حاضر ومستقبل القدس بضرورة التحرك وطالب العلماء ال
وعقد قمة دولية للعلماء لتدارس ما يقوم به االحتالل في القدس، ووضع آليات وخطوات فاعلة تساهم في 

  .إنقاذ المدينة ومقدساتها قبل فوات األوان
  12/4/2010الخليج، 
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  2020 سنةليار دوالر لجعل الفلسطينيين في القدس أقلية ساحقة  م15 رصدت  "إسرائيل": تقرير .27
في الجامعة العربية، من خطورة " قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة" حذر تقرير وزعه :رام اهللا

، "2020القدس " في القدس المحتلة وفي مقدمتها خطة المخططات االستعمارية اإلسرائيلية المنفذة حالياً
 رصدت "إسرائيل"وقال التقرير، إن  .لجعل العرب في المدينة أقلية ال تذكر من حيث العددالتي تهدف 

 مليار دوالر لتنفيذ هذا المخطط، الذي بدأ في بلدة العيسوية، حيث تمت مصادرة أكثر من 15أكثر من 
دس  ألف مستوطن إلى الق40 من أراضي البلدة، كما يسعى هذا المخطط لنقل أكثر من  دونما660ً

  .المحتلة ليصبح جل سكان المدينة من اليهود
 نسمة، تشكل الكتلة اليهودية 760000وأشار التقرير إلى أن التعداد السكاني في مدينة القدس هو 

تهدف لخفض الوجود العربي " 2020خطة القدس "، و%35، بينما العرب يشكلون %65السكانية نحو 
، ونسبة اإلسرائيليين أكثر من %12 أقل من 2020م الفلسطيني في المدينة بحيث يصبح بحلول عا

  .، مما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها األصليين88%
 دونما، تشمل أراضي القدس بشطريها الشرقي 12600ولفت التقرير إلى أن مساحة المشروع تبلغ 

  .1967والغربي، ومعظمها من األرض الفلسطينية التي احتلت عام 
  11/4/2010 قدس برس،

  
  الصهاينة انتهوا من تهويد القدس وما تبقى متعلق بالحرب الديمغرافية: الحموري .28

أكد مدير مركز القدس للمساعدات االقتصادية واالجتماعية في القدس زياد :  عهود محسن–السبيل
ع، تنتهي بإغالق الحموري أن الصهاينة انتهوا من تهويد القدس، مع بقاء بعض الرتوش على المشرو

أن ما تبقى " للسبيل"وبين الحموري في تصريحات  .جدار الفصل، والضم من مختلف النواحي المتبقية
 هو الجزء المتعلق بالحرب الديمغرافية، فالصهاينة يحاولون التخلص من التواجد 2020من مشروع 

 القديمة ومحيطها، مع اعتبارهم الفلسطيني في المدينة بإخراج أكبر عدد ممكن من المقدسيين من البلدة
  .فاقدين لحقي اإلقامة والهوية؛ ألن هؤالء السكان من حملت البطاقة الزرقاء

بحسب % 70 أن وصلت نسبة المقدسيين الواقعين تحت خط الفقر أكثر من إلى الحموري ارشأو
جراءات التي ووصف الحموري األوضاع في القدس بالكارثية، نظراً لإل .إحصائيات سلطات االحتالل

تقوم بها قوات االحتالل والمستوطنون، مطالباً القادة العرب بالتحرك إلنقاذ القدس، ودعم الفلسطينيين؛ 
مما يوجب عليهم أخذ األمور على محمل الجد؛ ألنه لو هزم الفلسطينيون " ال قدس بدون الفلسطينيين"ألنه 

  .جميعاً في هذه المعركة، فالمصيبة ستحل بالعرب -ال قدر اهللا-
  12/4/2010السبيل، األردن، 

  
  مؤسسة القدس تطالب بتوفير حماية دولية للمدينة المقدسة من جرائم االحتالل .29

 أحمد أبو حلبية أن الهجمة اإلسرائيلية تشتد شراسة . أكد رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين د:غزة
ها، وعلى المقدسيين، وقد تسارعت وخطورة على مدينة القدس ومسجدها األقصى المبارك ومقدسات

واستهجن أبو حلبية في مؤتمر صحفي عقده يوم األحد  .وتيرتها على كل شيء في المدينة المقدسة
  .في غزة تكثيف تصعيد التدنيس واالقتحام للمسجد األقصى المبارك) 11/4(

فوري لتوصيتهم في مؤتمر  جامعة الدول العربية والحكام العرب بالعمل على التطبيق الأبو حلبيةوطالب 
القمة العربية، الذي انعقد في طرابلس بليبيا مؤخراً بخصوص دعم مشاريع صمود المقدسيين في القدس 

وطالب العرب والمسلمين على المستوى الرسمي والمؤسساتي .  مليون دوالر500المحتلة بمبلغ 
جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد ومنظمات حقوق اإلنسان بضرورة العمل على توفير حماية دولية من 
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المدينة المقدسة وسكانها ومقدساتها وآثارها،وذلك من خالل تفعيل القوانين والقرارات الدولية الخاصة 
  . بالقدس، ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومقاضاتهم في المحاكم والمحافل الدولية 

  11/4/2010 قدس برس،
  

  االستنكار والشجب ال يكفيان...  أنقذوا األقصى:العليا  الفلسطينيةقاضي المحكمة الشرعية .30
أكد قاضي المحكمة الشرعية العليا عضو المجلس األعلى للقضاء الشرعي : الهادي  حنان عبد-القاهرة 

أننا كشعب فلسطيني ندافع عن المسجد األقصى بصدورنا وأرواحنا، " ماهر عليان خضير .في فلسطين د
 عليان األمة العربية طالبو ."ربية واإلسالمية أن تقف بجانب الشعب الفلسطينيلكننا نعول على األمة الع

 العالم العربي لم تصدر إنواإلسالمية أال تنسى المسجد األقصى الذي هو عقيدة األمة اإلسالمية، قائالً 
  .ة الموقف السلبي للمنظمات الدوليمنه إلى اآلن إال عبارات الشجب واالستنكار، مستنكراً أيضاً

بجمع وتوثيق كل الجرائم اإلسرائيلية، خاصة ما جرى في الحرب وأشار إلى أنهم في المحكمة يقومون 
 لتقرير األخيرة على غزة، كل ذلك مجموع وموثق عن طريق القضاء الفلسطيني وتم تقديمه أيضاً

  ."غولدستون"
  12/4/2010الراي، الكويت، 

  
   زيارة القدسرابطة علماء فلسطين تثمن موقف العريفي رفض .31

ثمن رئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس موقف الشيخ محمد العريفي ورفضه زيارة : بيروت
أثمن الموقف األصيل : "وقال أبو راس في بيان صحفي .مدينة القدس المحتلة والتطبيع مع االحتالل

المهمة والضرورية في هذا للعريفي الذي يدل على صفاء علمائنا األجالّء في اتخاذ المواقف الرجولية 
" اقرأ"وأكد أن تصريحات العريفي في برنامجه على قناة  ".الوقت والمعتمدة على ديننا اإلسالمي الحنيف

قطعت كل لسان يتطاول على العلماء ويدعو إلى التطبيع، وقد كانت فتاوى الشيخ واضحة في القطع "
  ".تالل المغتصب ألرض فلسطين الحبيبةبتحريم أي نوع من أنواع التطبيع أو العالقة مع االح

  12/4/2010السبيل، األردن، 
  

   بعد االتفاق على تحويل ثالثة مليون دوالر إلى الضفةإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة .32
ياسر الوادية في تصريحات .  أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د: حكمت يوسف،غزة

 رام إلى مليون دوالر من قطاع غزة 3ساء يوم األحد انه تم االتفاق على تحويل م" سما"خاصة لمراسل 
 تجمع إنوقال الوادية  . محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاعإلىاهللا لكي يتم ضخ الوقود الصناعي 
  رئيسإلى باألمس ضم كل الفصائل الوطنية واإلسالمية باإلضافة الشخصيات المستقلة عقد اجتماعاً

وأعضاء شركة توزيع الكهرباء وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمدنية وتم االتفاق على تحويل 
  . محطة توليد الكهرباءإلى الضفة وضخ الوقود الصناعي إلىاألموال من قطاع غزة 

  .انه واعتبارا من مساء يوم األحد سيتم إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء "سما"وأوضح الوادية لـ
ن مشكلة الكهرباء وبكل صراحة  ناتجة عن االنقسام الداخلي والتجاذب السياسي ولكن أ"وأكد الوادية 

ن ما يتم جبايته في قطاع غزة ال يكفي لتغطية مصادر الكهرباء أ إلىتفاصيلها وتبعاتها أيضا ترجع 
  ".والتي تتمثل في الخط اإلسرائيلي والمصري ومحطة توليد الكهرباء

 تشغيل محطة توليد الكهرباء إعادة انه تم األحد مسؤول شركة توزيع الكهرباء في غزة نأعلمن جهته 
التي تغذي نحو ثلث قطاع غزة بالتيار بعدما كانت توقفت عن العمل صباح الجمعة بسبب نفاد الوقود 

 تم"وقال المهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء في غزة  .جراء الحصار اإلسرائيلي
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ضخ وقود صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة اليوم وهو يكفي لتشغيل وحدة واحدة فقط وال 
  ". ساعة يوميا12 من  بدالً ثماني ساعات يومياًإلى ولكن سيتم تخفيف قطع التيار الكهربائي األزمةيحل 

  ". السابق غزة كما كان فيإلى تمويل ضخ الوقود بإعادة األوروبياالتحاد "وطالب سكيك 
تم منذ صباح " قطاع غزة رائد فتوح انه إلى "إسرائيل" رئيس اللجنة تنسيق دخول البضائع من وأوضح
 فتوح  وأكد". قطاع غزة وال زالت العملية مستمرةإلى ضخ الوقود الصناعي من إسرائيل )األحد (اليوم
  ". إسرائيل تصلنا منالتيلم يتم توقف ضخ الوقود ولكن هناك تقليص للكميات "انه 

  11/4/2010وكالة سما، 
  

   حالة مرضية في سجون االحتالل عشرات منها مزمنة2000: مركز األسرى للدراسات .33
في األراضي الفلسطينية، على وجود ألفي حالة مرضية في " مركز األسرى للدراسات" أكّد :رام اهللا

 تقريباً من إجمالي %25بته صفوف األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية، أي ما نس
وأشار المركز إلى  .عددهم الكلّي، بينهم ستة عشر أسيراً مصاباً بمرض السرطان وحياته مهددة بالخطر

أن عدد األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل بلغ نحو ثمانية آالف ومائتي أسير؛ يشكّل 
 إلى خمسمائة أسير من مدينة القدس واألراضي  تقريباً منهم، إضافة%10األسرى من قطاع غزة نسبة 

  .، ومنهم نحو ثالثمائة وثمانون طفالً وأربع وثالثون أسيرة1948ًالفلسطينية المحتلّة عام 
وطالب مدير المركز، رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية للضغط على دولة االحتالل للموافقة 

 المرضية المزمنة داخل السجون والمعتقالت، ووقف على إدخال أطباء مختصين لعالج الحاالت
  .سياساتها االنتهاكية ضد األسرى الفلسطينيين والعرب

  12/4/2010 قدس برس،
  

   يتضامنون مع غزة بإطفاء األنوار"النقب" و"هدرايم"أسرى  .34
 أغلق أسرى سجني هدرايم والنقب الذين يخوضون مع أسرى آخرين إضراباً : ضياء الكحلوت-غزة 
 الزيارة والطعام، األجهزة الكهربائية وأطفؤوا األنوار طوال الليل تضامناً مع قطاع غزة الغارق في عن

  .الظالم نتيجة إطفاء محطة الكهرباء التي تمده بالطاقة
  12/4/2010العرب، قطر، 

  
 للكشف عن مصير أحد نشطائها المعتقلين لديها حكومة رام اهللا تدعو" راصد" .35

، الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "راصد"عية الفلسطينية لحقوق اإلنسان  دعت الجم:رام اهللا
للكشف عن مصير منسقها في األردن الصحفي مهند الصالحات، عقب قيام األجهزة األمنية الفلسطينية 

قدس "ل في بيان وص" راصد"وقالت  .باعتقاله منذ نحو أسبوعين، أثناء عودته إلى األراضي الفلسطينية
 اعتقلت الصالحات، أثناء عودته من األردن ، إن شرطة رام اهللا)11/4(نسخة عنه يوم األحد " برس

واحتجزته بطريقة تعسفية ال إنسانية على خلفية كتابة مقاالت تنتقد االنقسام الفلسطيني والفساد في "
، مشيرةً إلى أنه لم يتم حتى اآلن توجيه أي تهم رسمية ضد الصالحات كما لم يتم اإلعالن عن "المجتمع

يان مناشدته للحكومة الفلسطينية، بالتدخّل الفوري للكشف عن مصير كما جدد الب .مكان احتجازه
، "المتورطين في األجهزة األمنية الفلسطينية في توقيفه الال مشروع"الصحفي واإلفراج عنه، ومحاسبة 

  .حسب تعبيره، محمالً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الصالحات بشكل مباشر
  11/4/2010 قدس برس،
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  قوقية تدعو إلى مواجهة التحديات التي تستهدف اإلعالم الفلسطينيهيئة ح .36
 دعت الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية، كافة المواقع الفلسطينية اإللكترونية :رام اهللا

إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة وموحدة لمواجهة التحديات التي تستهدف اإلعالم الفلسطيني، في 
وأكّد منسق عام الحركة،  .لموقع الحركة اإللكتروني ومحاولة تدميره" قراصنة اإلنترنت"قتحام أعقاب ا

، أن هذه االعتداءات التي تستهدف المواقع )11/4(األحد " قدس برس"نشأت الوحيدي في بيان تلقّته 
طني الصادق أعداء الحقوق الفلسطينية وتستهدف العمل الو"اإللكترونية الفلسطينية، تأتي من قبل 

  ".والهادف الذي يكرس االحتالل اإلسرائيلي جهده من أجل تفتيته
باقتحام ومحاولة تدمير موقع الحركة، مشيرةً إلى أن هذا " قراصنة اإلنترنت" أدانت الحركة قيام كما

  .االعتداء يأتي بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لألسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان
  11/4/2010 ،قدس برس

  
  من كبار السن مصابون على األقل بمرض مزمن واحد% 89:  في لبنانالمخيمات الفلسطينية .37

 إقليم العالم العربي -يظهر في دراسة أجراها صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة : قاسم. قاسم س
كبار السن الفلسطينيين في األوضاع الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للشباب و"بعنوان ) أونيفام(

من مجموع كبار السن الموجودين في % 89 أن "مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين في لبنان
لدى الذكور، % 85.1المخيمات الفلسطينية مصابون على األقل بمرض مزمن واحد، إذ تبلغ هذه النسبة 

إن هذه الفئة الكبيرة التي تعتمد على هكذا، باإلمكان القول . بالنسبة إلى اإلناث% 91.6لتصل إلى 
األونروا للحصول على التقديمات االستشفائية ال ترى أن ما تقدمه الوكالة يغطي حاجاتها، وخصوصاً أن 

، لذلك كان عدم الرضى نتيجة اتصال هذه %87.5نسبة كبار السن الذين يحتاجون إلى األدوية تصل إلى 
  .اتها الموجودة في المخيماتالفئة الدائم باألونروا من خالل عياد

من جهة أخرى، تظهر الدراسة اختالف اآلراء بين جيلين أساسيين في المجتمع الفلسطيني، هما جيل 
الشباب وكبار العمر الذين تباينت إجابتهما عن بعض األسئلة من جهة أولى لعدم اطالع كبار السن على 

ومن جهة ثانية عدم . مسهم يومياً هذه الخدمةمستوى التعليم في األونروا على عكس الشباب الذين ت
ففيما يرى الشباب بين . اطالع الشباب على خدمات األونروا سابقاً من الناحية اإلغاثية نظراً لصغر سنهم

أما %. 8.2، يرى كبار السن أنها كافية بنسبة %18.4 عاماً أن خدمات األونروا كافية بنسبة 21 و18
 أنها مقبولة، 21 و18بين % 39.1ليمية التي تتعلق بفئة الشباب أساساً، فيرى في ما يتعلق بالخدمات التع

من % 31أما في ما يتعلق بالعمل اإلغاثي، فيرى %. 36.6بينما تنخفض النسبة عند كبار السن بنسبة 
  %.20.3 وما فوق بنسبة 41الشباب أنها مقبولة، بينما يختلف الرقم عند الفئة العمرية 

  12/4/2010األخبار، 
  

  في غزة% 1 و...%8.5 بنسبة االقتصاد الفلسطيني في الضفة يحقق نمواً: تقرير النقد الدولي .38
 مما يفوق ،%8.5 حقق االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خالل العام المنصرم نموا بنسبة :رام اهللا

 إلىزيادة النمو مردها ن أ ،وجاء في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي%. 1.5ـ التوقعات السابقة ب
 ، الحواجز العسكريةوإزالة ، االقتصادية التي ادخلها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياضاإلصالحات
 زيادة الدعم الدولي لالقتصاد أن ،وذكر التقرير.  للفلسطينيين"إسرائيل" التي تقدمها اإلضافيةوالتسهيالت 
. فقط% 1 فان نسبة النمو االقتصادي بلغت ،طاع غزةأما في ق.  في انتعاشه ساهمت أيضاًالفلسطيني

  .  ومصر على القطاع حسب التقرير"إسرائيل" الطوق الذي تفرضه كل من إلىويعود ذلك 
  11/4/2010وكالة سما، 
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  نمو الناتج المحلي الفلسطيني أمر ايجابي لكن الوضع محفوف بالمخاطر: البنك الدولي .39

 إلى وقدم شار تقرير للبنك الدولي صدر حديثاًأ : عيسى الشرباتي-ة  الحياة االقتصادي-القدس المحتلة 
انه وفقاً للعديد من المقاييس، فإن السلطة الفلسطينية تسير "لجنة االرتباط الخاصة لمجموعة المانحين 

بطريقة جيدة على الطريق نحو الوفاء بوعدها إلقامة دولة فلسطينية تستطيع تقديم الخدمات وتحقيق 
 ."ومع ذلك، فإن هذا الوقت ليس بالوقت المناسب للشعور بالرضى عن الذات.  االقتصادي لسكانهاالرخاء
 المالية اإلدارة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وخاصة في مجال تحسين باإلصالحات"تقرير ال وأشاد

  ." المستثمرين نظام التقاعد العام، والتزام السلطة بتنفيذ مئات المشاريع وجلبوإصالحالعامة 
 حيث بلغ ،االنتعاش االقتصادي الذي حدث في اآلونة األخيرة يعتبر مدعاةً للتفاؤل"أن أشار التقرير إلى و

 ةالمائ في 6 مرتفعاً من نسبة ةالمائفي ) 6.8( حوالي 2009معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
وبينما يحدث معظم النمو في الضفة، . بالمخاطر إال أن الوضع يظلُّ محفوفاً ،2008تقريباً في عام 

كما أن هذا النّمو . يستمر قطاع غزة في مواجهة انخفاض في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
تقوده مجموعةٌ مؤتلفةٌ من التّدفقات الكبيرة في المساعدات التي يقدمها المانحون، واإلصالحات التي 

طينية والتي عملت على زيادة ثقة المستثمرين، وتخفيف حدة بعض تضطلع بها حكومة السلطة الفلس
وتُعتبر استدامة النمو، في ظل االعتماد على المساعدات التي يقدمها المانحون، . القيود األمنية اإلسرائيلية
  ."سبباً يبعث على القلق

سطيني واستمرار نظام  تطور االقتصاد الفلأمام اإلسرائيلية المعيقات والعراقيل إلىوتطرق التقرير 
 أالتقرير انه بالرغم من عملية التطور والنمو وجلب المستثمرين وتنفيذ المشاريع، الولفت  .اإلصالحات

يجب على " السلطة الفلسطينية ستبقى تعتمد على مساعدات المانحين في المستقبل، وقال التقرير أن
ك من خالل المزيد من التدفقات التمويلية التي المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لهذه األجندة، بما في ذل

مليار دوالر ) 1.6(، ارتفع العجز المتكرر في الموازنة إلى حوالي 2009ففي عام . يمكن التنبؤ بها
ويرجع هذا االرتفاع، في المقام األول، إلى الحاجة إلى . 2008مليار دوالر في عام ) 1.3(بالمقارنة مع 

  ."طارئ في قطاع غزةاالستجابة إلى الوضع ال
  12/4/2010الحياة الجديدة، 

  
   بسبب الحصار المصريغزةأزمة في إدخال األموال ل: "التشريعي"مقرر اللجنة االقتصادية في  .40

كشف النائب جمال نصار مقرر اللجنة االقتصادية في : محمد جمال، .)ب.ف.ا (– القدس المحتلة ،غزة
حكومة في غزة صعوبات في إدخال األموال ال عن مواجهة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة

إلى القطاع بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية وامتناع الجهات الربحية من المقتدرين عن 
وأضاف نصار أن البنوك الفلسطينية العاملة . دفع مستحقات ضرائب الدخل الواجب عليها دفعها للحكومة

وال تابعة لحركة حماس من الخارج مستجيبة بذلك ألوامر البنك المركزي في القطاع ترفض إدخال أم
  .األمريكي الذي يمنع التعامل مع حماس وحكومتها في غزة

  12/4/2010الشرق، قطر، 
  

  يصلح لالستهالك البشريفي غزة فقط من الحوض الجوفي % 10-5: "يونيسيف" .41
، أن هناك عدة "يونيسيف"م المتحدة للطفولة أبرز التقرير الشهري لمنظمة األم :كتب سائد أبو فرحة

تحديات لتحسين عملية الوصول إلى المياه اآلمنة في األراضي الفلسطينية، خاصة على صعيد قطاع 
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها لمستجدات العمل للشهر الماضي، والذي يركز على وضع  .غزة

 أن وكاالت األمم المتحدة ومصلحة إلى مسح لألسر في القطاع،  إلى نتائجقطاع المياه في القطاع، استناداً
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فقط من الحوض الجوفي يصلح لالستهالك البشري، مع مراعاة % 10-5مياه بلديات الساحل، تقدر أن 
ونوهت إلى أن  . أعوام، ما لم يتم تحسين ضوابط استخدامه10-5أن هذا المورد قد ينفد على مدى 

 11 من شبكات المياه، إلى جانب  كيلومترا30ًقطاع، ألحق أضراراً بأكثر من العدوان اإلسرائيلي على ال
: وأضافت . وصلة تربط المنازل بشبكات المياه840 خزان على أسطح المباني، و6000 للمياه، وبئراً

من المياه بسبب التسرب، وتعاني اإلمدادات % 47يؤدي اإلخفاق في إصالح الشبكات إلى فقدان حوالي 
طع بشكل متكرر، حيث إن نصف السكان يحصلون على المياه ثالثة أيام في األسبوع على أقصى من التق

  .تقدير أو ال يحصلون عليها إطالقاً
من سكان القطاع، موصولون بشبكات المياه، إال % 98وفيما يتعلق بمياه الشرب، أوضحت المنظمة أن 

صول على ماء الشرب، إذ تنفق األسر بالمتوسط يعتمدون على باعة المياه للح% 82.7أن غالبيتهم بواقع 
  . شيكال شهريا67 شيكالً في الشهر على المياه، ويرتفع إنفاق بعض األسر ليصل إلى 36

من أهالي القطاع يعتمدون على المياه المحالة في شربهم، ما يعني أنهم يستهلكون % 86.9 وبينت أن
وذكرت أن ارتفاع مستوى  .كالسيوم والمغنيسيوممياها انتزعت منها بعض المغذيات الحيوية مثل ال

الفقر، أجبر الكثيرين على شرب المياه من اآلبار الخاصة والزراعية، التي تعاني من التلوث جراء 
من المياه في % 95-%90أن " اليونيسيف"وأوردت منظمة  .األنشطة الزراعية وتسرب المياه العادمة
ا يدفع العديد من األسر إلى استعمال مياه الشرب في إعداد شبكة البلدية غير صالحة لالستهالك، م

  .من األسر في القطاع بشكل عام تستخدم مياه الشرب في الطهي% 47وجبات الطعام، علما بأن 
 145أما على مستوى الضفة، فأشارت المنظمة الدولية استنادا إلى مسح نفذته العام الماضي، وشمل 

من دخلهم لشراء % 40ير مرتبطة بشبكة المياه، وأن األهالي ينفقون  تجمعا غ120تجمعا، إلى أن نحو 
مياه من باعة غير خاضعين لإلشراف، مبينة بالمقابل، أنه من ضمن التجمعات التي ترتبط بشبكات مياه، 

 تجمعا أشار إلى سوء الروابط التي تصل الشبكات بالمستخدمين، ما يسبب تسرب أكثر من 40هناك 
 38 لترا للفرد في اليوم في 20وذكرت أنه تنخفض معدالت استهالك المياه إلى نحو  .من المياه% 40

  .تجمعا، علما أن أعلى معدالت استهالك المياه سجلت في أريحا
 12/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  ئة لوحة عن القدس في مدارس وبلديات غزةاتعليق م .42

 100طينية في غزة خالل األيام القليلة القادمة تعليق تبدأ وزارة الثقافة الفلسطينية في الحكومة الفلس: غزة
لوحة في المدارس االبتدائية، والمجالس القروية، واألماكن العامة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع 

  ".الطريق إلى القدس"
وأكد وزير الثقافة أسامة العيسوي في بيان له أمس األحد على ضرورة تنظيم نشاطات مستمرة من أجل 

 .دس والمسجد األقصى، مشيراً إلى ضرورة إحياء المدينة المقدسة وتاريخها في الذاكرة الفلسطينيةالق
الطريق إلى القدس هي طريق العز والكرامة والتحرير، وإن الوزارة تسعى بشكل حثيث "إن : وقال

  ".لتوعية الجمهور الفلسطيني بمكانة القدس والمسجد األقصى وتاريخهما الراسخ
 الفتة على البلديات 12ل الفتة من المشروع في مجلس الوزراء الفلسطيني، تبعها تعليق وعلقت أو

  .المركزية في قطاع غزة
  12/4/2010السبيل، األردن، 
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  "حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية"إصدار كُتيب بعنوان  .43
بد الناصر فروانة كُتيباً جديداً بعنوان  أصدر األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، ع:غزة

 صفحة من الحجم المتوسط وهو 48ويقع في  ".حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية"
عبارة عن دراسة توثيقية شاملة لمجمل تاريخ عمليات تحرير األسرى ضمن ما يعرف بصفقات التبادل 

  .سياسية أو إفراجات حسن النية منذ اتفاقية أوسلو وما تالها أو ما يسمى االفراجات ال1948منذ العام 
  12/4/2010 قدس برس،

  
  دورة جديدة من جائزة إسماعيل شموط للفنون التشكيلية .44

عن إطالق جائزة الراحل إسماعيل شموط للفنون التشكيلية لهذا " مؤسسة فلسطين الدولية"أعلنت : عمان
الر، وتمنح إلى مبدع أو مبدعة من الشباب، وذلك ضمن حفل في العام، والتي تبلغ قيمتها خمسة آالف دو

  .ذكرى رحيل الفنان الكبير مساء األربعاء السابع من تموز المقبل
أن : أوالً: المقدم للجائزة فهي" العمل"أما شروط . Painting، في مجال التصوير تُقدم الجائزة حصراً

أن :  ثانياMixed mediaً ، األكريليك، المواد المختلفةالرسم الزيتي: يكون في مجاالت التصوير التالية
أن ال يكون :  وغير منقول عن عمل آخر، رابعاأن يكون أصلياً:  سم، ثالثًا80-100يكون حجم العمل 
  . بالقضايا اإلنسانيةأن يكون العمل ملتزماً: ، ولم يحصل على جوائز سابقة، خامساًقد عرض سابقاً

  12/4/2010الدستور، األردن، 
  

  األردن يؤكد حق الفلسطينيين اإلقامة في أي مكان على ترابهم الوطني .45
وزير الدولة لشؤون ، أن صالح الخوالدة عماننقال عن مراسلها من  12/4/2010 الغد، االردن، ذكرت

، ان وزارة الخارجية اجرت  قال االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف
صاالت مكثفة مع وزارة الخارجية االسرائيلية عبرالسفارة االردنية في تل ابيب طلبت خاللها ات

ايضاحات حول ما تناقلته بعض وسائل االعالم االسرائيلية حول أمر عسكري إسرائيلي جديد سيدخل 
واضاف  .حيز التنفيذ هذا األسبوع، يمكن سلطات االحتالل من إبعاد اآلالف الفلسطينيين عن ارضهم

الشريف ان السفارة االردنية في تل ابيب ابلغت من قبل وزارة الخارجية االسرائيلية نفيها لوجود مثل 
وشدد الدكتور الشريف على رفض االردن وادانته الي اجراء اسرائيلي احادي الجانب في . هذا القرار

   .في أي مكان على ترابهم الوطني كافة االراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا على حق الفلسطينيين االقامة 
أن الموقف األردني المبدئي من هذا القرار أنه يتعارض مع ، 12/4/2010، 48عرب  وأضاف موقع

القانون الدولي الذي ينص على حق العودة، وأن األردن لن يسمح تحت أي ذريعة بأن يتم طرد أي 
جماعي للفلسطينيين باتجاه األردن، فلسطيني خارج أرضه ألن ذلك سيعطي شرعية ألي عملية تهجير 

  .وتطبيق فكرة الوطن البديل
  

  تطلب استقدام عمالة أردنية للعمل في مزارعها" إسرائيل": "هآرتس" .46
قالت صحيفة هاآرتس، إن إسرائيل تقدمت بطلب رسمى إلى األردن لفتح معبر حدودى فى منطقة : عمان

راعة األردنيين للعمل فى منطقة تمار وادى عربة جنوب البحر الميت يخصص لعبور عمال الز
وأوضحت الصحيفة، أن اإلسرائيليين يرغبون فى استقدام العمالة . اإلسرائيلية الواقعة على الحدود

األردنية فى المجال الزراعى نظرا لمهارتها وكفاءتها المهنية واألهم رخص ثمنها مقارنة بجنسيات 
  .العمال األجانب اآلخرين

  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1757:         العدد       12/4/2010اإلثنين  :التاريخ

إلى ضرورة االهتمام بهذه الدعوة موضحة أنها ستحقق الكثير من المكاسب  وأشارت الصحيفة 
  .االقتصادية والسياسية إلسرائيل مع األردن

  11/4/2010دنيا نيوز، 
  

  "هروب لألمام"جعجع ما يجري من تهويد لمدينة القدس بمثابة عملية  .47
" الوطن"سمير جعجع في لقاء مع اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية :  حسن المصطفى-بيروت

، تقوم بها حكومة رئيس الوزراء "هروب لألمام"ما يجري من تهويد لمدينة القدس بمثابة عملية 
التحول االستراتيجي في الرؤية األمريكية "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا العرب لالستفادة مما أسماه 

ختالف في وجهات النظر بين حكومتي أوباما ، خصوصا مع اال"حيال السالم في الشرق األوسط
  .ونتنياهو

عبر .. كيف برأيك يمكن أن تزال أشواك الطريق. أشرت إلى أن الطريق ليست معبدة بالورود
  المفاوضات وحسب، أم ال ترى ضيرا في استخدام السالح أيضا كوسيلة لتحقيق السالم العادل والشامل؟

وقت الحاضر يضر بالقضية الفلسطينية، وفي خضم الكباش الدائر ـ أنا رأيي أن استعمال السالح في ال
ـ وإن تحت الرماد ـ بين الحكومتين اإلسرائيلية واألمريكية، فإنني أتأسف أن تقوم بعض الفصائل 
برمي قذائف قليلة جدا من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، ألنها لن تؤثر شيئا في التوازن االستراتيجي 

القضية الفلسطينية في شيء، ومن جهة ثانية ترجع أمريكا والغرب الصطفافهم التقليدي القائم، ولن تفيد 
إن أعدل قضية في العالم إذا حملها أناس ليسوا جديرين بثقة المجتمع الدولي، فلن يؤدي . مع إسرائيل

ق بهم ذلك إلى وصولهم إلى أي مكان، وفي ذات الوقت، فإن أسوأ قضية في العالم، إذا حملها أناس يث
ولذا، فإنني أرى أن أي استخدام للسالح في . المجتمع الدولي، فمن الممكن أن تصل إلى مكان ما

الصراع العربي اإلسرائيلي، من اآلن وحتى إشعار آخر من شأنه أن يساعد إسرائيل، ويقوي أصوات 
ير االستراتيجي الذي المؤيدين لها داخل أمريكا، وسيلزم اإلدارة األمريكية الحالية بالتراجع عن التغي

  .حصل بداخلها، والذي يرى أن حل الصراع في الشرق األوسط هو مصلحة قومية أمريكية
  العالقة مع الرئيس عباس

الرؤية السلمية للصراع في الشرق األوسط التي طرحتها تتقاطع ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود 
   بينك وبين الرئيس عباس؟عباس، مما يقود لسؤال عن صحة المعلومات عن وجود تواصل

ـ هذه المعلومات صحيحة، وإنني أكن كل التقدير واالحترام للرئيس عباس ولجهوده في سبيل القضية 
الفلسطينية، وهو بطبعة وشخصه وتصرفاته وبمواقفه التي يأخذها رغم هدوئها إال أنها تفيد القضية 

ومون بضوضاء كبيرة، ولكن بنتيجة عكسية الفلسطينية أكثر بعشرات المرات من كل اآلخرين الذين يق
  .على القضية الفلسطينية

  فلسطين في خطاب القوات
، خصصت مقطعا تحدثت فيه عن فلسطين "البيال"في " القوات"في آخر خطاب لك ضمن مهرجان 

  ؟"القوات اللبنانية"هل هو تحول في أدبيات .. والقدس، وكان هذا أمرا الفتا
، والتي بدأت بمواجهة سالح فلسطيني أسميه 1990 وحتى 1975ذ عام ـ خالل الحرب األهلية، من

، يصول ويجول على األراضي اللبنانية، كان جُل همنا وقتها البقاء، وبالتالي انحصرت اهتماماتنا "طائشا"
في كيفية أن نكون موجودين، من هنا لم نكن نستطيع أن نطال القضايا الكبرى، ألن التطرق للقضية 

الغيوم، وتخلصنا من " انقشعت"واآلن بعد أن .  حينها كان يعتبر في مجتمعنا نوعا من الخيانةالفلسطينية
تلك المرحلة السوداء وتخطيناها نحن واألخوة الفلسطينيون، ولذا فنحن ننظر إلى األمور اآلن من زاوية 

  .أخرى مختلفة تماما ونتخذ المواقف الطبيعية
  ؟"االنعزال المسيحي"روج من فكر هل هذه عودة إلى النسيج العربي، وخ
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ـ المسيحيون لم يكونوا في يوم من األيام خارج النسيج العربي، وهناك أمر ال يعرفه الكثيرون، وهو أن 
عام " منظمة التحرير الفلسطينية"من أوائل الفرقاء اللبنانيين الذين أعادوا العالقة مع " القوات اللبنانية"

 كانت لدينا 1987 و1986انت لدينا عالقات مع العراق، وفي العامين ، وفي السنة التي قبلها ك1986
عالقات مع مصر والجزائر واألردن، أي أننا في أيام اشتداد الحرب األهلية كان تواصلنا العربي هو 

  .األساس، بخالف ما حصل أول سنين الحرب
  التوطين

وتوطين الالجئين الفلسطينيين في أال تتخوف من أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان، 
  أراضيه؟

ـ على اإلطالق، هذه هي أول مرة في تاريخ لبنان، إذا حصل فيها حل للقضية الفلسطينية، فإنه لن 
  .يكون على حساب لبنان، ولن يكون هنالك توطين

  لماذا؟
 هو مجرد ـ ألنه قبل هذه المرحلة بخمس سنوات، لم يكن هنالك عمل جدي ضد التوطين، وكل ما كان

بما فيها نحن، في جميع "  آذار14"لكنه خالل هذه السنوات الخمس، فإن جميع قيادات . كالم إنشائي
عالقاتنا الدولية كنا نتحدث بموضوع التوطين ونظهر مخاطره، مما حدا حتى باألمريكيين ـ وهذا بدا 

ألن يتخذوا مواقف من واضحا في األشهر األخيرة على لسان أكثر من مسؤول أمريكي زار لبنان ـ 
التوطين، رغم أننا نعرف أن األمريكيين لديهم موقف مبدئي مع التوطين في أي مكان، إال أنهم أصبحوا 

  .اآلن ضد توطين الفلسطينيين في لبنان
  12/4/2010الوطن، السعودية، 

  
  لقاهرة تغلق باب التدخّل العربي في ملفّ المصالحةا :"األخبار" .48

من مصادر فلسطينية موثوق بها أن مصر رفضت تدخالً سعودياً في المصالحة " خباراأل"علمت : رام اهللا
وأوضحت  .، وأغلقت الباب أمام أي تدخل عربي إلنهاء االنقسام الفلسطيني"فتح"و" حماس"بين حركتي 

القاهرة طلبت خالل القمة العربية من بعض الزعماء العرب، وخصوصاً السعوديين "المصادر أن 
ين والقطريين عدم التدخل في ملف المصالحة الفلسطينية لجهة إقناعها بضرورة تعديل والسوري

  ".فتح"بتوقيع الورقة المصرية التي وقّعتها حركة " حماس"، وطالبتهم بأن يقنعوا "المقترحات
  12/4/2010األخبار، 

  
   مليون دوالر26.4مبلغ بدعم السلطة الفلسطينية ت الجزائر .49

وقال األمين .  مليون دوالر لدعم السلطة الفلسطينية26.4قدمت الجزائر مبلغ : صالح جمعة-القاهرة
  العام المساعد للشؤون المالية واإلدارية بجامعة الدول العربية،

 مليون دوالر لدعم 26.4إن األمانة العامة تلقت من حكومة الجزائر مبلغ " السفير سمير سيف اليزل 
  ".السلطة الفلسطينية

  12/4/2010 الشرق األوسط،
  

   ماليين دوالر لقطاع غزة10  العربية تسلم الجامعةقطر .50
سلمت دولة قطر امس االحد جامعة الدول العربية شيكا  :وكاالت االنباء - فلسطين المحتلة -قنا -القاهرة

بمبلغ عشرة ماليين دوالر لتلبية الحاجات الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك 
 حفظه -ى توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى بناء عل



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1757:         العدد       12/4/2010اإلثنين  :التاريخ

 وقام بتسليم الشيك السيد جاسم محمد مبارك درويش القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالقاهرة باإلنابة -اهللا 
  .مسخالل اجتماع السيد أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية معه ا

  12/4/2010الشرق، قطر، 
  

  العربية تطالب المجتمع الدولي بحماية المعتقلين الفلسطينيين الجامعة .51
طالبت جامعة الدول العربية أمس األحد المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية : مراد فتحي-القاهرة

ة للمعتقلين الفلسطينيين ووقف تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة والتدخل الفوري لتوفير الحماي
االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليا 
 .عن هذا القانون الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة التي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

ردا على استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلية في " إدارة فلسطين"لعربية جاء ذلك في بيان للجامعة ا
استخدام قانون المقاتل غير الشرعي في استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد اهللا عياشي أبو مغيصب 

  .كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات داخل السجون اإلسرائيلية
  12/4/2010الشرق، قطر، 

  
  سندخل غزة عبر مينائها البحري:  القافلة التركيةمنظمو .52

صالح بيليسي أن قافلة السفن ) IHH(أكد الناطق باسم هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركية 
وقال  .التركية ستدخل إلى قطاع غزة أواخر أيار المقبل، عبر مينائها البحري، وليس عن أي طريق آخر

ليس لدينا خطط بديلة كما فعلنا سابقًا في : "التركية أمس األحد" الزمان"حات لصحيفة بيليسي في تصري
وأوضح بيليسي أن منظمي القافلة تمكنوا من شراء سفينتين ستقل  ".قدومنا إلى غزة في ديسمبر الماضي

ظمات  طن، فيما ستساهم المن3500 شخصاً متضامنًا، فيما ستقل األخرى مساعدات بزنة 1083إحداهما 
إن المساعدات ستشتمل "وأضاف  .األهلية البريطانية بسفينتين أخريين، وواحدة أيرلندية، وأخرى يونانية

على معدات طبية، ومواد بناء كبادرة رمزية، فهناك الكثير من المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة 
 ".ن، ونحن نعيد البناءجراء الحرب اإلسرائيلية على غزة، وستكون رسالتنا هناك أنتم تدمرو

  12/4/2010السبيل، األردن، 
  

  وال تعاون مع أي مؤسسة صهيونية" إسرائيل"ال تطبيع مع : رئيس جامعة األزهر .53
ورفض التعاون العلمي والثقافي مع أية " إسرائيل" رفض التطبيع مع  يؤكداألزهررئيس جامعة : القاهرة

وأكد تضامنه مع  .ة بصرف النظر عن موقع وجودهاهيئة أو مؤسسة تمثل الفكر والسياسات الصهيوني
  .شيخ األزهر في رفض السفر إلى القدس إال بعد تحرير األقصى

  12/4/2010الخليج، 
  

   عبر زيارة القدس سالمطرح خطة لوباما  يدعو أبريجنسكي": واشنطن بوست" .54
شار األسبق للـرئيس     المست  أن    محمد سعيد  نقالً عن مراسلها  واشنطن   من   12/4/2010 األخبار،   ذكرت

الرئيس باراك أوباما إلى طرح خطـة سـالم         دعا  األميركي األسبق جيمي كارتر، زبيغينيو بريجنسكي،       
  . اإلسرائيلي، وذلك عبر زيارة القدس المحتلة بصحبة زعماء عرب-واضحة لتسوية الصراع العربي 

جلس النواب األميركـي عـن      اقتراح بريجنسكي جاء في مقال نشره بالمشاركة مع العضو السابق في م           
 عقود مـضت،    3قبل أكثر من    : "، كتب فيه  "واشنطن بوست "والية نيويورك ستيفن سوالرز في صحيفة       

أعلن رجل الدولة اإلسرائيلي موشيه ديان في حديثه عن بلدة مصرية كانت تسيطر عليها إسرائيل وتعـد                 
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 على شرم الشيخ من دون سالم، على أن         منفذها الوحيد إلى البحر األحمر، أنه يفضل أن تسيطر إسرائيل         
  ".يكون هناك سالم من دون السيطرة على شرم الشيخ

، الذي يعمل حالياً عضواً في مجلس إدارة مجموعة األزمات الدولية،           )صهيوني أميركي (وكان سوالرز   
  .من أشد الموالين للدولة العبرية خالل وجوده في مجلس النواب األميركي

لو كانت وجهة نظره هذه قـد سـادت،         "مقالهما الذي نُشر في عدد يوم األحد، أنه         وأوضح الكاتبان في    
رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو         "، مضيفين أن    "لظلت إسرائيل ومصر في حالة حرب     

وتصريحاته بشأن عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل، تعبر عن نسخة محدّثة لعقيدة ديان بأنـه يفـضل أن                 
  ". كل القدس من دون سالم على أن يحقق سالم من دون كل القدسيسيطر على

     هذا أمر مؤسف ألن اتفاق سالم شامل هو في مصلحة جميع األطـراف،             "وقال بريجنسكي وسوالرز إن
فهو يصب في المصلحة الوطنية للواليات المتحدة، نظراً ألن احتالل الضفة الغربية والعزلة المفروضـة               

 من استياء المسلمين تجاه الواليات المتحدة، ما يجعل تحقيق أهداف حكومة أوباما             على قطاع غزة يزيدان   
  ".الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة أكثر صعوبة

، مستدلين بما قاله وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بـاراك          "إسرائيل"وأكدا أن السالم هو أيضاً في مصلحة        
  .هديد لمستقبل إسرائيل، بل حتى أكبر من قنبلة إيرانعن أن عدم وجود حل الدولتين هو أكبر ت

غير أن كاتبي المقال ذكرا أن الكشف الروتيني عن اقتراح أميركي للسالم لن يفي بالغرض، وال يمكـن                  
إال لمبادرة جريئة ومثيرة مع استعداد قوي وتاريخي، يمكن أن يعطي دفعة سياسية ونفسية الزمة لتحقيق                

أنور السادات إلى القـدس     ) الرئيس المصري الراحل  (الرحلة الشجاعة التي قام بها      "ورأيا أن   . تقدم كبير 
  ". عقود، مهدت الطريق أمام اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر3قبل 
وبالمثل يتعين على الرئيس األميركي باراك أوباما السفر إلى الكنيست فـي القـدس والمجلـس                : "وتابعا

ام اهللا لدعوة كل من الجانبين للتفاوض على اتفاق للوضع النهائي استناداً إلـى              التشريعي الفلسطيني في ر   
إطار عمل محدد من أجل السالم، وينبغى له أن يفعل ذلك بالشراكة مع زعماء عرب وأعـضاء اللجنـة                 

ميـع  كما أن خطاباً الحقاً من جانب أوباما في البلدة القديمة في القدس، موجهاً إلى ج              "، مضيفين   "الرباعية
الناس في المنطقة، يعيد إلى األذهان خطابه في جامعة القاهرة إلى العالم اإلسالمي في حزيران من العام                 

  ".الماضي، يمكن أن يكون حدثاً متوجاً في هذه الرحلة من أجل السالم
، وأوضح الكاتبان أن الخطوط العريضة األساسية لخطة سالم دائم وشامل، التي يمكن أن يقدمها أوبامـا               

  :معروفة للجميع
 إيجاد حل لمشكلة الالجئين التي تنطوي على التعويض وإعادة التوطين في دولة فلـسطينية لكـن                 : أوالً

ليس في إسرائيل، وهذا هو دواء مر للفلسطينيين، لكن إسرائيل ال يمكن أن تتوقع انتحاراً سياسـياً مـن                   
  .أجل السالم

، ونوع من الترتيب الدولي للبلدة القديمة، وهذا هو دواء مـر             تقاسم حقيقي للقدس عاصمةً للدولتين     :ثانياً
  .بالنسبة إلى اإلسرائيليين ألنه يعني قبول أن األحياء العربية في القدس الشرقية ستصبح عاصمة لفلسطين

، مع تعديالت حدودية متبادلة ومتساوية للسماح بـدمج         1967 تسوية إقليمية على أساس حدود عام        :ثالثا
ورابعاً، دولة فلسطينية منزوعة الـسالح مـع        . وطنات في الضفة الغربية إلى الدولة العبرية      أكبر المست 

قوات من الواليات المتحدة أو من حلف شمالي األطلسي على طول نهر األردن لتوفير قدر أكبـر مـن                   
  .األمن إلسرائيل

المبادرة (2002ة لعام   وأوضح بريجنسكي وسوالرز أن معظم هذه الخطوط ُأقرت فى خطة السالم العربي           
، وفي الخطة التي وضعتها اللجنة الرباعية، وكـذلك         )العربية ال تتضمن دولة فلسطينية منزوعة السالح      

العناصر األساسية التي تبنّاها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بـاراك وأخـرى مـن رئـيس الحكومـة                  
  .اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1757:         العدد       12/4/2010اإلثنين  :التاريخ

ين الذين يتشككون في رغبة الفلسطينيين والعرب في صنع السالم معهـم، فـإن              وبالنسبة إلى اإلسرائيلي  
مبادرة جريئة من أوباما ستعطي تعبيراً كبيراً عن آفاق السالم الحقيقية، مـا             "الكاتبين ينظران إليها بمثابة     

لى حلول  يجعل من السهل على القيادة السياسية في إسرائيل، إجراء التفاهمات الالزمة من أجل التوصل إ              
  .وسط

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، كما يروج الكاتبان، سيوفر ذلك غطاء سياسياً لقبول قرار يحـول دون عـودة                 
فالقادة الفلسطينيون يعرفون بالتأكيد أنه ال اتفاق سالم سيكون ممكناً          . عدد كبير من الالجئين إلى إسرائيل     

دًأ مقدساً، هو حق العودة، والقيادة يمكـن أن تقـدم           من دون التخلي عما كان العديد من الناس يعدونه مب         
على مثل هذا التحول في سياق اتفاق شامل من شأنه أن يقيم دولة فلسطينية عاصمتها القـدس الـشرقية                   

  .وتحظى بدعم دول عربية أخرى
ها وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن ذلك سيضفي شرعية على مبادرتها الدبلوماسية الخاصة، التي تضمنت             

 سنوات، وعالوة على ذلك، فإن تأييدها ألوبامـا فـي           8خطة السالم التي طرحتها الجامعة العربية قبل        
  .الجهد من شأنه أن يكون إسهاماً حيوياً فى حل النزاع

ستكون بمثابة انتصار دبلوماسـي     "وأخيراً بالنسبة إلى أوباما نفسه، فمثل هذه الخطوة، كما يقول الكاتبان            
إحضار أوباما للقادة العرب واللجنة الرباعية معه إلى القدس ورام اهللا لتأييـد             "ين إلى أن    ، مشير "وسياسي

، ونظراً ألن من غيـر المتـصوّر أن         "خطته، سيكون مثاالً قوياً في التعامل مع الصراع الذي طال أمده          
 تعـده عاصـمتها،   ترفض الحكومة العبرية عرضاً من أوباما لجمع القادة العرب واللجنة الرباعية في ما         

  .فإنه يمكن توقُّع أن معظم أصدقاء إسرائيل في الواليات المتحدة سيرحبون بهذا التحرك أيضاً
 من واشنطن نقالً عن مراسلتها حنان البدري، أنه بعد هذا التقييم الـذي              12/4/2010 الخليج،   وأضافت

عا خطة عمل أخـرى فـي حـال    حمل تشجيعاً ألوباما للقيام بهذه الخطوة فإن بريجنسكي وسوالرز وض       
رفض اي من األطراف للخطة، وتقضي بأن يكون أوباما على استعداد للقيام بخطوات أخرى واسـتخدام                
وسائل مختلفة عما كان عليه حاله حين رفض نتنياهو مطالبة واشنطن بوقف االستيطان، حيـث ينبغـي                 

 على موافقة على خطته للسالم مما       على أوباما حينها الذهاب الى مجلس األمن الدولي والسعي للحصول         
  .سيخلق المزيد من الضغوط الدولية على الطرف العنيد  أي الرافض لخطة السالم هذه

وفي نهاية هذه األطروحة أكد السياسان األمريكيان أن الوقت قد حان رغم التأخير للتحـرك، وان علـى                 
ريخي لتحويل حل الدولتين الى أمر واقـع        وفلسطينية وأمريكية اتخاذ قرار تا    " إسرائيلية"جميع األطراف   

  .وانه ينبغي على أوباما اتباع استراتيجية بعيدة المدى
  

  سرائيلية جديدةإ-النرويج تبدي استعدادها الستضافة مفاوضات فلسطينية .55
  قال ولي عهد النرويج األمير هـاكون مـاغنوس ان بـالده علـى اسـتعداد                  : جمال المجايدة  -أوسلو  

  . سالم جديدة بين الفلسطينيين واالسرائيليين اذا رغبت االطراف المعنية في ذلكالستضافة مفاوضات
واكد في لقاء بمكتبه في القصر الملكي في اوسلو امس االول، انه لم يعد من السهل التوصل الى تـسوية                    

وحول سالم الشرق االوسـط     . للصراع العربي االسرائيلي وحل مشكالت العالم الراهنة في وقت قصير         
  .ال ان النرويج تعتبر شريكا في عملية السالم منذ امد طويل وتربطها صالت ممتازة باالطراف المعنيةق

طراف المعنية لتحريك   سرائيلية بموافقة األ  إواعرب عن استعداد بالده الستضافة اية مفاوضات فلسطينية         
ضات على غرار اوسـلو     كد ان النرويج صديق للجميع وهي قادرة على استضافة المفاو         أعملية السالم و  

  . اال انه اكد انه ليس من السهل حل مشكلة الشرق االوسط في وقت قصير1993في عام 
12/4/2010الحياة الجديدة،   
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  االستخبارات األسترالية تحقق في قضية المبحوح .56
 بدأت أجهزة االستخبارات األسترالية تحقيقاتها في قضية جوازات الـسفر المـزورة التـي             ): يو بي أي  (

استخدمها جهاز الموساد اإلسرائيلي في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحـوح               
  .في دبي في كانون الثاني الماضي

األسترالية، أمس، أن أجهزة االستخبارات في البالد بدأت تحقيقاتها فـي           " آيه بي سي نيوز   "وذكرت قناة   
ما تسلمت الحكومة يوم الجمعة الماضـي تقريـر الـشرطة           مسألة استخدام جوازات السفر المزورة، بعد     

  .الفدرالية حول هذه القضية، والذي تضمن خالصة مقابالت أجراها محققون أستراليون في إسرائيل
وأعلن وزير الخارجية األسترالي ستيفين سميث أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات بشأن ما تردد حول                

ال جدوى من   "وقال سميث إنه    . الجوازات المزورة في اغتيال المبحوح    استخدام عمالء من الموساد لهذه      
، مشدداً على أن قرار الحكومة بشأن هذه القضية سيعلن فور           "الخجل من القول إننا نريد مزيداً من العمل       

  . استكمال التحقيقات
12/4/2010السفير، لبنان،   

  
  " الرباعيةجدار"جهود انجاز المصالحة الفلسطينية تصطدم مجدداً بـ  .57

  براهيم حميديإ
بعد اصطدام التحركات " حماس"و " فتح"تجددت الجهود العربية لتحريك ملف المصالحة بين حركتي 

العربية واالسالمية النهاء االنقسام قبل انعقاد القمة العربية االخيرة في سرت نهاية الشهر الماضي بإعادة 
على ما يشبه شروط اللجنة الرباعية الدولية " حماس"ة اي موافق. ربط توقيع المصالحة بالجانب السياسي

التي تشمل اعترافها بإسرائيل واالتفاقات الموقعة وبحل الدولتين، االمر الذي رفضته الحركة واقترحت 
  .بدائل تساعد على توقيع المصالحة

وانهاء ساد اعتقاد في االسابيع االخيرة ان قمة سرت، تشكل فرصة النجاز مصالحة طال انتظارها 
وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساهمة في رفع حصار قطاع غزة " حماس"و" فتح"االنقسام بين 

  .في القطاع" حماس"واالستجابة لمطالب اهالي غزة وقيادات 
شاركت في هذا . عليه، جرت تحركات مكثفة بعضها معلن وبعضها جرى وراء الكواليس وبهدوء

وتضمن ذلك لقاء رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم . الحراك دول عربية واسالمية
خالد مشعل ثم اتصاله بوزير الخارجية السعودي " حماس"بن جبر ال ثاني رئيس المكتب السياسي لـ 

االمير سعود الفيصل، اضافة الى قيام وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بلقاء مدير المخابرات 
  . عمر سليمانالمصري اللواء

االنقـسام ضد . حان الوقت للوحدة ونبذ االنقسام: "في دمشق وقتذاك" الحياة"وقال داود اوغلو لـ 
يجب اال : "، مخاطباً الرئيس محمود عباس ومشعل"مصلحة فلسطين وضد مصلحة الشعب الفلسطيني

  ".تفكرا اآلن باالهداف السياسية بل بمستقبل فلسطين بأكملها
التأكيد على "ر سعود بزيارة القاهرة بعد لقائه الرئيس بشار االسد في دمشق، حيث جرى كما قام االمي

كما ان ". ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يعزز الموقف الفلسطيني والعربي على الساحة الدولية
ورية على لم حرص س" الناطق الرئاسي السوري افاد بأن األسد اكد خالل لقائه مشعل بداية العام الجاري

الشمل الفلسطيني وتوحيد صفوفه ودعمها ألي جهد يساعد على إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء 
تحقيق المصالحة هو الطريق الوحيد كي يستطيع الفلسطينيون العمل الستعادة "، معتبراً أن "االنقسام

" حماس"قامت وفود من كما ". حقوقهم ومواجهة التحديات التي تعترض مسار القضية الفلسطينية
  .بزيارات الى ليبيا، مع استمرار االتصاالت الهاتفية بين مشعل والرئيس الليبي معمر القذافي
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وازاء رفض القاهرة اجراء اي تغيير . هذه الجهود العربية بمرونة على امل انهاء االنقسام" حماس"قابلت 
الماضي، اقترحت ) اكتوبر( تشرين االول في الورقة المصرية للمصالحة التي كان مقرراً توقيعها في
جعلت " حماس"وبحسب المعلومات، فان . الحركة االسالمية صوغ مالحظاتها والحاقها بالورقة االصلية

مالحظاتها تقتصر على ان تكون القيادة الموقتة المزمع تشكيلها الى حين إعادة انتخاب مؤسسات منظمة 
، اضافة الى ضرورة تشكيل الرئيس عباس كالً من لجنة "لغير قابلة للتعطي"التحرير الفلسطينية 

اعادة "، مع التأكيد على "حماس"مع " التوافق"االنتخابات واللجنة االمنية العليا لتنفيذ اتفاقية المصالحة بـ 
  .ألجهزة االمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة" بناء وهيكلة

رورة تأجيل موعد االنتخابات الذي كان مقرراً في ض" حماس"وباعتبار ان اتفاق المصالحة تأخر، رأت 
يتفق عليه، مع التأكيد على ضرورة ان تكون ورقة " موعد جديد"المقبل الى ) يونيو( حزيران 28

وان يتم التوقيع عليها بأن من قبل االطراف " ملحقة بالورقة المصرية وجزءاً ال يتجزأ منها"المالحظات 
  .فاق المصالحةالمعنية والرعاة والضامنة الت

، قوبلت بدعم عربي يساهم في توقيع "حماس"رأت اطراف عربية في هذه المالحظات تقدماً ومرونة من 
بل ان الدول العربية الخليجية المعنية بالمصالحة اقترحت تضمين المالحظات بالورقة . المصالحة

ة ومن جميع الفصائل في الوقت توقع من قبل االطراف الراعي" ورقة التطمينات"المصرية او تسميتها بـ 
  .ذاته الذي توقع فيه الورقة المصرية، مع اقتراح اجراء االنتخابات بعد ثمانية اشهر من توقيع المصالحة

مطلب ربط توقيع " حماس"لكن المفاجأة كانت في ربط المصالحة بالبعد السياسي، حيث وصل الى 
" حماس"وبعد استشارات داخل قيادة . 1967 المصالحة بالموافقة على االعتراف بإسرائيل وبحدود

االول، العودة الى : حرصت على ترك باب االتصاالت مفتوحاً لمزيد من الجهود، مقترحة احد الخيارين
 واتفاق مكة للعام 2006مثل وثيقة الوفاق الوطني للعام " حماس"و" فتح"الوثائق السابقة الموقعة بين 

الحق "ما يعني . 2007 الحكومة الوطنية المنبثقة من اتفاق مكة  وبرنامج2005 واتفاق القاهرة 2007
وتكليف منظمة " 1967باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع اراضي 

  .وفق الثوابت الوطنية والتمسك بخيار المقاومة" ادارة المفاوضات"التحرير الفلسطينية 
 اعادة بحث الموضوع السياسي من البداية، علماً -" حماس" اقتراح  بحسب-اما الخيار الثاني، فيتمثل 

" حماس"ان المفاوضات االخيرة المتعلقة في لجان الحوار بين الحركتين في القاهرة، تضمنت رفض 
  . هذه االتفاقات" احترام"االتفاقات الموقعة مع اسرائيل مقترحة استخدام كلمة " التزام"ادخال عبارة 
ان العرقلة الفعلية تأتي من جانب واشنطن وأن المبعوث االميركي للشرق االوسط " ماسح"وترى قيادة 

السناتور جورج ميتشل ربط استمرار المساعدات بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة او انجاز المصالحة 
  االسرائيلية وليس-لالستمرار في جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية " الرباعية"على اساس شروط 

، وهو االمر الذي اشار اليه مشعل في رسالته الى قادة "حماس"اي برنامج سياسي آخر اقرب الى موقف 
حريصون كما أنتم حريصون على إنهاء هذا االنقسام في : "اذ جاء في المذكرة الخطية. الدول العربية

نا الوطنية أسرع وقت وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني حتى نتفرغ وبصف موحد إلنجاز حقوق
السبب األكبر وراء االنقسام الفلسطيني هو التدخل "، مشيراً الى ان "ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي

وما زالت التدخالت الخارجية تعمل على تعطيل . الخارجي واالنقالب على نتائج االنتخابات الفلسطينية
  ".هاجهود المصالحة الفلسطينية من خالل وضع فيتو أو شروط سياسية علي

لذلك، فإن جهود انهاء ". انهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية خيار حتمي ال بد منه"لكنه جدد ان 
دعم "نص على " اعالن سرت"وهي تستند حالياً الى نتائج القمة العربية، ذلك ان . االنقسام ال تزال قائمة

ن التوصل الى اتفاق للمصالحة يوقع من الجهود العربية لتحقيق المصالحة ودعوة مصر االستمرار لتأمي
التحذير من ان استمرار االنقسام يشكل خطراً حقيقياً على  مستقبل "مع " جميع االطراف الفلسطينية
مطالبة جميع الفصائل باتخاذ الخطوات الالزمة لرأب الصدع والتجاوب "و " الشعب الفلسطيني وقضيته
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لحة الوطنية المنشودة وبما يضمن وحدة االراضي الفلسطينية مع المساعي العربية بما يكفل تحقيق المصا
  ".جغرافياً وسياسياً

في هذا السياق، تأتي زيارة مشعل الى الدوحة ولقائه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة قبل ايام 
وتصريحات رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة عبدالسالم التريكي خالل جولته العربية التي شملت 

. نمر بموقف حرج في امتنا العربية وهناك هجمة على االمة العربية: "اذ قال". حماس"ت مع قيادة لقاءا
 الفلسطيني امر يقلقنا، ويجب - العربية وبصفة خاصة الخالف الفلسطيني -ولالسف الخالفات العربية 

ل استعادة االرض ان نعمل على انهاء هذا الخالف الذي سيعرقل العمل العربي والعمل الفلسطيني من اج
  ". الفلسطينية وانشاء الدولة الفلسطينية

  12/4/2010الحياة، 
  

  نبوءة سالم فياض .58
  ماهر ابو طير

يقول سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ، ان الدولة الفلسطينية ، ستقوم قبيل نهاية العـام المقبـل ،                   
   2011,وقبيل شهر آب من عام 

 على كل الضفة الغربية ، وال على ربعها ، الن اسـرائيل ببـساطة               لن تكون هناك دولة فلسطينية ، ال      
تعتبر الضفة الغربية ، يهودا والسامرة ، وال يوجد مسؤول اسرائيلي واحد يجرؤ على الموافقـة علـى                  

  . هذه هي الخالصة. السماح بقيام دولة فلسطينية
او كونفدرالي ، مع االردن ، ولـن  لن تكون هناك دولة فلسطينية ، ولن يكون هناك اي مشروع فيدرالي            

. تعيد اسرائيل الضفة لالردن ، ولن تقبل بأي دور اردني ، او عربي ، او دولي ، في الـضفة الغربيـة                     
والجدار العازل مجرد حل مؤقت ،      . والقدس لها . اسرائيل تريد الضفة الغربية لها    . السبب في ذلك بسيط   

  . ر في المشروع االسرائيليالراحة الرأس قليال ، الكمال االجزاء االخط
مشاريع التهجير ، وتحطيم المـشروع الفلـسطيني ،         . ما نحن امامه ، اخطر بكثير مما يحلم به البعض         

والتخلص من الفلسطينيين ، والسطو على موارد الضفة الغربية ، من مياه وغيرها ، هو أهم السـرائيل                  
واالطراف الدولية تردد كالمـا     . يل في هذه القصة   العالم يتواطأ سرا مع اسرائ    . من اقامة دولة فلسطينية   

للضغط اللغوي على اسرائيل ، ارضاء للعرب والطراف اخرى ، وهي لن تُسلم مترا فـي القـدس وال                   
هل نحن عاقلون حقا ، لنصدق ان اسرائيل سـتقبل قيـام دولـة              . الضفة الغربية ، القامة دولة فلسطينية     

انظار الفلسطينين في العالم معنويـا ، وبـشريا وعاطفيـا وسياسـيا             فلسطينية ، الى جانبها ، تنشد اليها        
  . واقتصاديا

الن اسرائيل لن تقف عند ما يسمى قرارات دولية ، وال عند            . وال اساس لهذا التفاؤل   . سالم فياض متفائل  
ـ      . الدولة الفلسطينية مشروع يناقض مشروع اسرائيل     . ضغط دولي  ل اسرائيل تُعرف نفسها بأنها من الني

الى الفرات ، واذا كان الشعار تضرر على االرض كثيرا بفعل المقاومة وعوامل اخرى ، فهذا ال يعنـي                   
ان اسرائيل ستأتي غدا وتُسلم الضفة الغربية والقدس الشرقية او ربع الشرقية الـى العـرب ، او الـى                    

ائيل حولت الضفة الغربيـة     واسر. معنى الكالم ان السالم بالمعنى الذي يتحدثون عنه لن يتم         . الفلسطينيين
الى مجمعات سكانية ترعاها بلديات ، وتقدم ما هو ممكن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والغـذاء                 

  . والماء ، مثل اي تجمعات سكانية اخرى ، ال صلة سياسية بينها وبين بعضها البعض
وجود ، ودولتهم ، وبتنـا نفـاوض        تنازلوا عن فلسطين الثمانية واالربعين واعترفوا بحق اسرائيل في ال         

على الضفة الغربية ، وسنصحو غدا ، امام التفاوض ، على الحواجز والممرات ، وعلى ضريبة البنزين                 
والسوالر ، وواردات الضرائب ، الننا تنازلنا عن االكبر ، فلماذا يقفون عندنا حين نفاوضهم على االقل                 

سالم قد انتهت ، وانها ميتة منذ زمـن بعيـد ، بـدال مـن                لماذا ال نعترف علنا بأن عملية ال      . واالصغر
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مواصلتنا الحديث عن الدولة الفلسطينية التي ال تقوم ، ومواصلتهم بناء المستوطنات واكمـال مـداميك                
  . مشروعهم ، ونحن في قمة الخدر والغياب

  12/4/2010الدستور، األردن، 
  

  اإليراني-التركي-وريتراجع دور حلفاء أمريكا مقابل صعود نجم المحور الس .59
  ألستر كروك

في الوقت الذي تبذل فيه الواليات المتحدة وأوروبا جهوداً مضنية لتسوية الخالف مع إيران، وإيجاد 
اإلسرائيلي والصراع الدائر في أفغانستان، بدأت األرضية االستراتيجية -حلول مالئمة للنزاع الفلسطيني

  .األمريكيين بشأن المنطقة تتحول وتتغير بشكل دراماتيكيالتي ترتكز عليها افتراضات األوروبيين و
وأبرز هذه التحوالت بالطبع هو ال مباالة تركيا بتحالفها األمريكي، وعدم اهتمامها بعضويتها في االتحاد 
األوروبي، وعودتها للتركيز من جديد على الدول المجاورة لإلمبراطورية العثمانية التركية السابقة في 

  .ق األوسطآسيا والشر
وعلى الرغم من ان هذا ال يعني بالضرورة ابتعاداً عن الغرب، إال انه يعكس شعوراً متزايداً بالضيق 
واإلحباط لدى تركيا من السياستين األوروبية واألمريكية، بدءاً من تأييد الغرب لعمل إسرائيل في غزة 

ول تركيا في عضوية االتحاد إلى الموقف غير الموضوعي من إيران، باإلضافة بالطبع لمأزق قب
بيد أن أصداء هذا التحول التركي تتناغم على نحو وثيق مع النهضة اإلسالمية التي تتبلور . األوروبي

وإذا ما استمرت تركيا في السير على هذا الطريق بنجاح، ستصبح دولة مهمة جداً . اآلن داخل تركيا
  .إيران كقوة ناشئة في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتياستراتيجياً لتوازن القوة في المنطقة مثلما برزت 

غير ان اتفاقياتها مع العراق، إيران وسورية تعكس اهتماماً مشتركاً بالجانب االقتصادي، فهناك اآلن 
مجموعة من دول الشرق األوسط الشمالية تستعد لكي تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا 

ناء أنبوب نابوكو، الذي لن يحل محل روسيا في توفير الغاز ألوروبا فقط، بل الوسطى بعد اكتمال ب
. سوف يضعف تدريجياً مكانة المملكة العربية السعودية كقوة جيواستراتيجية تبعاً الحتياطياتها النفطية

 ما يدعى وإذا ما تذكرنا الركود االقتصادي وأزمة خالفة الرئيس اللتين تعوقان مصر كثيراً، لتبين لنا ان
، التي كانت على الدوام محور السياسات األمريكية "مجموعة دول الشرق األوسط الجنوبية المعتدلة"بـ 

  .في المنطقة، قد ضعفت وأصبحت حلقة ال يمكن االعتماد عليها في تغيير  مجرى األحداث
 حليفي الواليات الحقيقة هي ان الالعبين السياسيين في المنطقة ال يستطيعون تجاهل تحول القوة من

المتحدة مصر والسعودية إلى مجموعة دول الشمال في الشرق األوسط مما دفع الدول األخرى فيه 
خير دليل على ذلك هو لبنان اليوم، حيث نجد . لتعديل مواقفها من اجل التكيف مع واقع القوة الجديد

نهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد مواكب حلفاء الواليات المتحدة السابقين ونقاد الحكومة السورية، وم
 آذار من 14الحريري، ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، بل وحتى بعض زعماء حركة 

المسيحيين تتجه إلى دمشق أو تستعد للحج إليها، ولم يغب مغزى هذا عن أعين المراقبين في المنطقة 
  .بالطبع

 هذه التطورات إال أنها ستصطدم بهذا الواقع الجديد عندما وإذا كانت إدارة أوباما غير مدركة بالكامل
تحاول اآلن حشد تأييد العالم لجولة جديدة من العقوبات على إيران، بعد ان أعلنت طهران أخيراً عزمها 

غير  أن هذه العقوبات سوف تفشل على .  بناء عشرة مواقع أخرى لتخصيب المزيد من اليورانيوم
 والصين لن تكونا جادتين في تأييدها، بل ألن تحالف الدول العربية المعتدلة األرجح، ليس ألن روسيا

  .المؤيدة للغرب بدأ يتحول ليصبح نمراً من ورق على ما يبدو
ولو تذكرنا تغير توازن القوة في المنطقة، الذي تمت اإلشارة إليه سابقاً، لتبين لنا ان الدول المعتدلة لم 

بل حتى حرب اليمن الدائرة بين . ة إيران وحلفائها على نحو فاعلتعد في موقف يمكنها من مواجه
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الحكومة والحوثيين، الذين ينتمون لطائفة شيعية معتدلة، لم تحرك شعوراً واسعاً بالعداء لدى السنة في 
العالم العربي نحو إيران إذ يرى الكثيرون في ما يجري هناك مجرد صراع داخلي على الرغم من تدخل 

  .عربية السعودية فيهالمملكة ال
على أوروبا والواليات المتحدة االستعداد للتعامل مع الواقع الجديد المتمثل في بداية ُأفول نجم حلفائها 
التقليديين في الشرق األوسط وصعود نجم دول المحور السوري التركي اإليراني، بل كلما أسرع الغرب 

بروز إيران كدولة نووية، امن : لتي تهمه مثلفي تعديل موقفه هذا، كان ذلك أفضل ألن المسائل ا
إسرائيل، ومستقبل إمدادات الطاقة، ال يمكن حلها بتجاهل التحوالت الجديدة الجارية اآلن على مسرح 

  .الشرق األوسط
   "كريستيان ساينس مونيتور"

  12/4/2010السبيل، األردن، 
  

  وهم تقسيم القدس .60
  دوري غولد

اليـوم الـذي   "لت فيها حكومات اسرائيل في العقد االخير هو التنبؤ بــ     احد المجاالت السياسية التي فش    
ينبغي افتراض أن الجهات التي اشارت على اريئيل شارون بتبني خطة االنفصال من قطاع غـزة                ". يلي

لم تتوقع ان تزيد نسبة اطالق الصواريخ على اسرائيل من قبل حماس ومنظمات أخرى، بعد االنـسحاب                 
  ).2006 هجوما في 946 الى 2005 هجوما في سنة 179( من  في المائة500بـ 

اليـوم  " ازاء الخالفات بين الواليات المتحدة واسرائيل حول مستقبل القدس، من المهم ان نبحث مـسألة                
ال شك في أن تقسيم القدس سيزيد زيادة كبيـرة قابليـة االحيـاء              . في هذا الموضوع الحساس   " الذي يلي 

ادا على تجربة الماضي، من شبه المحقق ان المنظمـات االرهابيـة الفلـسطينية              اعتم. اليهودية لالصابة 
  .ستستغل القابلية الزائدة لالصابة لمهاجمة سكان القدس بأي طريقة كما فعلوا من غزة

فقرية شعفاط مثال تقع على مبعدة نحـو مـن          .  ان مبلغ قابلية االحياء اليهودية لالصابة في القدس كبير        
.  ألف  اسـرائيلي    42ل الفرنسي ونحو من مائة متر عن بسغات زئيف التي يعيش فيها              متر عن الت   300

 مترا فقـط عـن الحـرم        74وكما ذكر الباحث نداف شرغاي، يستطيع سكان قرية العيسوية التي تبعد            
الجامعي للجامعة العبرية في جبل المشارف، يستطيعون في المستقبل السيطرة على المنطقة االستراتيجية             

  . معاليه ادوميم من جهة الشمال–طلة على شارع القدس الم
 يوجد من يزعمون انه اذا نفذت اسرائيل ذات مرة انسحابات داخل القدس فان ذلك سيحدث فقـط فـي                   

لكن اسرائيل كان لها اتفاق مرحلي مع السلطة الفلسطينية قبل          . اطار اتفاق سالم يمنع عودة سيناريو غزة      
فقد اطلق قناصـة    . ء لم يمنع تحول القدس الى مركز رئيس لالعمال االرهابية         االنتفاضة الثانية وهو شي   

فلسطينيون النار على الدوام من قرية بيت جاال التي كانت واقعة تحت الحكم الفلسطيني التام فـي سـنة                   
  . ألف اسرائيلي27، على حي جيلو المجاور الذي يعيش فيه 2000

 زعم وهو الذي أنهى آنـذاك عملـه رئيـسا           2005ايلول   في أثناء محاضرة حاضرها آفي ديختر في        
وقـد ذكـر ديختـر      .  لم تف السلطة الفلسطينية بأي التزام أمني السـرائيل         2000للشاباك انه منذ سنة     

بصراحة اسماء صائب عريقات وياسر عبد ربه مثال لزعمـاء فلـسطينيين ضـللوا عناصـر األمـن                  
  .االسرائيلية والمصرية واالمريكية

ب على اسرائيل ان تأخذ في حسابها االمكان الحقيقي لحدوث هجمات أخرى حتى بعد احـراز                 لماذا يج 
اتفاق رسمي؟ اوال ينبغي ان نفترض ان كل اتفاق مع الفلسطينيين سيثير مقدارا من عدم الرضـا وذلـك    

م اذا منحت اسرائيل سيادة على الحائط الغربي في اطـار اتفـاق فـسيزع             . النه لن يحقق جميع اهدافهم    
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زعماء دين مسلمون بارزون ان المنطقة ملك للوقف الن محمدا ربط هنـاك براقـه بحـسب الروايـة                   
  .االسالمية

تبـدو قـوات    .  وثانيا يصعب ان  نقدر كيف ستنظر حكومة فلسطينية مستقبلة الى المنظمات االرهابية            
ئيلي يزودها بأكبر قسط من     دايتون التي تتبع سالم فياض اليوم كأنها تؤدي عملها جيدا الن الجيش االسرا            

لكن في حال   . يوجد لفياض هدف هو انه يريد اعالن دولة فلسطينية        . الحماية الحقيقية في الضفة الغربية    
انسحب الجيش االسرائيلي من المنطقة، هل ستحارب قوات دايتون حماس ام تتعاون معها كما فعل أناس                

  تحت سلطة مروان البرغوثي؟" ية االسالميةالقوى الوطن"فتح خالل االنتفاضة الثانية في اطار 
 يوجد عند كثيرين من مؤيدي تقسيم القدس فرض مخطوء تماما هو ان القدس الغربيـة كلهـا يهوديـة                   

 اقترح الرئيس كلينتون ان يـصبح       2000في سنة   . والقدس الشرقية كلها عربية وأن التقسيم بينهما سهل       
بدا ان هـذه    .  كل حي عربي جزءا من الدولة الفلسطينية       كل حي يهودي في القدس اسرائيليا، وأن يصبح       

ال يمكن أخذ مدينة    . الصيغة عدل، لكنها تفضي في واقع االمر فقط الى تدهور الوضع األمني في القدس             
  .تبدو مثل رقعة شطرنج عرقية وتقسيم السيادة بين الخانات الحمراء والسوداء

  .لميدان وأن ترفض المقترحات الجديدة لتقسيم عاصمتها يجب على اسرائيل ان تبين الواقع المعقد في ا
  "إسرائيل اليوم"

  11/4/2010وكالة سما، 
  

  ؟أليس من طريق ثالث".. الالجئون" .61
  جواد البشيتي

مـا  , وبأوجهه كافة , ال شك في أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة يجب أن تلقى من دعم المجتمع الدولي              
ونقطة انطالق لـ استكمال حل مشكلة      , لة المخيمات الفلسطينية في الشتات    يمكنها من أن تكون حال لمشك     

 ويتفق  194,يستند إلى قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم         , الالجئين الفلسطينيين حال نهائيا عادال    
ـ , بالتـالي , وما يمكنهـا .. بين الفلسطينيين وبين إسرائيل وآخرين   ) عبر التفاوض السياسي  (عليه   ن أن م

  .تكون دولة قومية للفلسطينيين جميعا
والذي ال يفقد الالجئ الفلسطيني المنتقل من مخيمه في الشتات إلى أراضي الدولة             , في هذا الحل االنتقالي   

¯ وإنمـا ب  , يصبح الالجئ الفلسطيني متمتعا ليس بـ حقوق اإلنسان فحسب        , الفلسطينية حقه في العودة   
والـذي  , يشحن حقه في العودة, وعلى هذا النحو , التي بانتقاله إليها  , سطينيةحقوق المواطنة في الدولة الفل    

فبقاء المخيم في الشتات إنما يبقي الالجئ واقعا بين         , بمزيد من القوة الواقعية   , لم يتمكن من ممارسته بعد    
  .وسندان التوطين بصوره المختلفة) ودول أخرى(إلى دول أوروبية ) أو الهجرة(مطرقة التهجير 

على أهميـة   , بالتالي, وأن يتفقوا , لقد حان للفلسطينيين أن يتخطوا جدلهم القديم والمألوف في حق العودة          
فإنهاء تلك المخيمات من خالل نقـل       , وضرورة تمييز مسألة حق العودة من مسألة المخيمات في الشتات         

مشكلة حق العودة بما يزاوج بـين       أهاليها إلى أراضي الدولة الفلسطينية هو البداية الفعلية والحقيقية لحل           
  .العدالة الواقعية والواقعية العادلة

وأحسب أن التأسيس لدولة فلسطينية تملك من المقومات ما يجعلها قابلة عمليا وواقعيا ألن تكـون دولـة                  
لحل مشكلة جـزء كبيـر مـن الـشعب الفلـسطيني هـو              , أيضا, للشعب الفلسطيني بأسره هو الطريق    

فضمان حق كل فلسطيني من هؤالء فـي الجنـسية          ,  تجنسوا بجنسيات عربية وأجنبية    الفلسطينيون الذين 
إلـى أن يختـاروا التجـنس بالجنـسية         , إن عاجال أو آجـال    , سيؤدي, والمواطنة الفلسطينية , الفلسطينية
  .الفلسطينية
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ال إسقاط  , إن إنهاء المخيمات الفلسطينية في الشتات هو وحده الذي يؤسس لحل نهائي لمشكلة حق العودة              
ولكنه يذلل العقبات من طريق حل الجزء األعظم من مشكلة الالجئين الفلسطينيين ضـمن              ; فيه لهذا الحق  

  .الدولة الفلسطينية
, ولكن تجربة الزواج تثبـت    ; )الطالق(يدعى الحق في االنفصال     , ثمة حق , وحقوق الزوجين , في الزواج 
  .االنفصال, ضرورةبال, أن الحق في االنفصال ال يعني, في استمرار

لصحيفة يديعوت  , الرئيس المصري حسني مبارك   , ذات مرة , تحدث, نظريا وعمليا , وبما يشبه هذا الحق   
فدعا , )إلى ديارهم في إقليم دولة إسرائيل     (أحرونوت اإلسرائيلية عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة         

ألن ; أن الالجئـين لـن يعـودوا      ) مئن إسرائيل وكأنه يط (مؤكدا  , اإلسرائيليين إلى االعتراف بهذا الحق    
أو مـا يجعلـه     , لديه من المصالح الشخصية ما يمنعـه      , وعلى ما نفهم من كالم الرئيس مبارك      , الالجئ
  ..).إلى يافا وحيفا واللد(عن العودة , ممتنعا

دام واقعـه   أما لماذا يستمسك الالجئ الفلسطيني بحقه فـي العـودة مـا             ; هذا التوقع فيه كثير من الواقع     
فهذا التناقض هو ما حمل الرئيس المـصري        , معاكس ومضاد , يدفعه في اتجاه آخر   ) الحياتي الشخصي (

فالالجئ يريد أن يشعر بأنه قد نال حقـه         , في المقام األول  ) نفسي(على حله بقوله إن السبب سيكولوجي       
  .ناع عن العودةفإذا حانت لحظة القرار واالختيار فإنه سيقرر ويختار االمت, في العودة

, والذي يعترضون عليه  , ثم أوضح الرئيس مبارك لإلسرائيليين أن بند الالجئين في مبادرة السالم العربية           
إذا لـم   , يضمن لهم رفض أي جزء من أجزاء الحل النهائي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين           , ويتخوفون منه 

يجب أن يكون محل اتفاق بـين       , ك المبادرة بحسب تل , ألن الحل ; فإذا رفضوا فلن يكون هناك حل     , يرقهم
  ).الفيتو(فكال الطرفين يتمتع بما يشبه حق الرفض أو النقض , المفاوضين الفلسطيني واإلسرائيلي

فمهمـة  , ألن الالجئين لن يعودوا   ; فها هم يقولون إلسرائيل اعترفي بحق العودة      , إننا نشكر العرب جميعا   
وينبغـي  , أما سؤال كيف يمكننا   ?; اذا سيقرر الالجئ عدم العودة    العرب أن يتوفروا على إجابة سؤال لم      

فهذا ما  ?, وأن نشجعه عليها بوسائل تشبه تلك التي تزين له عدم العودة          , أن نمكن الالجئ من العودة    , لنا
  .وأن يجيبوه, ال مصلحة للعرب في أن يسألوه

أن أحدا ال يملك    , للخارجية اإلسرائيلية عندما كانت وزيرة    , وكان الرئيس مبارك قد أبلغ إلى تسيبي ليفني       
على حذف بند حق العـودة      , مثال, وأن أي رئيس دولة عربية لن يجرؤ      , التنازل عن حقوق الفلسطينيين   

  .من المبادرة
ولكنه ظل ينطـوي    ; التضاد بين الموقفين العربي واإلسرائيلي من مسألة حق العودة ما زال واضحا جليا            

أو الحل النهائي للنزاع بـين      , األول هو أن السالم   : مرين في منتهى األهمية   على توافق غير معلن على أ     
إلـى شـيء    , في الوقـت الحاضـر    , يتحول من شيء ممكن واقعيا    , إسرائيل وبين الفلسطينيين والعرب   

ولـو  , مستحيل واقعيا إذا ما أريد لحق العودة أن يترجم بعودة ماليين الالجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل              
واألمـر الثـاني هـو      .  إليها بوصفهم جالية فلسطينية واسعة ال يملك أفرادها حقوق المواطنة فيها           عادوا

ضرورة أن يضمن اتفاق إنهاء النزاع إلى األبد بندا يعلن فيه في وضوح أن مشكلة الالجئين الفلسطينيين                 
ر الجمعية العمومية لألمم    وقرا, قد حلت بما ال يبقي من مبرر لالدعاء بأن هذا الحل لم يستنفد حق العودة              

   .194المتحدة الرقم 
 12/4/2010 األردن، العرب اليوم،
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