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***  

  
  "إسرائيل"ى الفلسطينيين والواليات المتحدة ال تستطيع فرض حلول عل: وباماأ .1

 بسبب تعثر جهود باإلحباط باراك اوباما عن شعوره األميركي عبر الرئيس :)رويترز( –واشنطن 
 غير جاهزين لتسوية صراعهما أنهم والفلسطينيين ربما اإلسرائيليين إن قائال األوسطالسالم في الشرق 

  .مهما كان حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن
 النووي انه ليس لديه أمل لألمن استضاف قمة أن الصحافيين يوم الثالثاء بعد إلىمتحدثا أوضح أوباما و

 أن وإعالنه وذلك بعد أكثر من عام من توليه منصبه األوسطيذكر لتقدم سريع باتجاه السالم في الشرق 
  .إلدارته الرئيسية األولويات السالم في المنطقة هو احد إحالل

في بعض الصراعات فإن الواليات المتحدة ال يمكنها فرض حلول ما لم تكن الحقيقة هو انه ": قالو
  ". القديمة للعداءاألنماط هذه الصراعات مستعدة لنبذ أطراف

 والفلسطينيين لبدء محادثات سالم غير مباشرة لكنها لم تحققا تقدما إسرائيل اوباما دفع إدارةوحاولت 
بنيامين نتنياهو تنازالت تذكر في محادثات مع اوباما في البيت  اإلسرائيليولم يقدم رئيس الوزراء . يذكر

  . الشهر الماضياألبيض
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 استئناف عملية السالم والتي استعصت على أمام هون من شأن العقبات بأنه أخيراواعترف اوباما 
  ".ساذج" بأنه نهجه السابقين بينما وصف بعض منتقديه األميركيينكثيرين من الرؤساء 

 من خالل حكومته والشعب الفلسطيني من خالل السلطة الفلسطينية اإلسرائيليالشعب : "وقال اوباما
نحن لسنا مستعدين لحل هذه القضايا مهما كان حجم  (ألنفسهم ربما يقولون أخرى دول عربية وأيضا

  )".الضغط الذي تمارسه الواليات المتحدة
حاضرة بشكل دائم ومشاركة "ا وستكون  الواليات المتحدة ستواصل مساعيهأنلكن اوباما أصر على 

  ".بشكل دائم
 وحظر االنتشار النووي ونزع السالح النووي األوسط التقدم في قضايا مثل السالم في الشرق إنوقال 

... بل انه سيستغرق وقتا وسيكون هناك توقف في التقدم... األسابيع أو باأليامليس "ينبغي أن يقاس 
  ".وستكون هناك إحباطات

14/4/2010، فلسطين ، القدس  
  

  "غير شرعي" من الضفة نالقرار اإلسرائيلي طرد آالف الفلسطينيي: فياض .2
 اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أن األمر العسكري اإلسرائيلي الذي قد : أ ف ب-مدريد 

التنبه من "إلى ودعا المجتمع الدولي ". غير شرعي"يؤدي إلى طرد آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية 
 غير القانونية وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية، واإلجراءاتمخاطر هذه االنتهاكات 

  ". التقيد بقواعد القانون الدولياإلسرائيليةواتخاذ موقف حازم من القرار المذكور وإلزام الحكومة 
األمر "ولية لفلسطين في مدريد أمس، إن وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الد

غير شرعي من كل وجهات ...  الفلسطينيين أو إخضاعهم لمالحقاتإبعادالعسكري الذي يهدف إلى 
  ". النظر

  14/4/2010الحياة، 
  

   العربية يدعو لتحرك عاجل لمنع تهجير اآلالف من الضفةبالجامعةمندوب فلسطين  .3
دى الجامعة العربية وسفيرها في مصر بركات الفرا إلى تحرك دعا مندوب فلسطين الدائم ل: القاهرة

عربي دولي عاجل والبدء بإجراء اتصاالت سريعة لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها العنصري الذي يقضي 
  .بتهجير آالف المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم

عمال اجتماع مجلس الجامعة قبل انطالق أ) 13/4(وشدد الفرا في تصريحات للصحفيين اليوم الثالثاء 
العربية على مستوى المندوبين الدائمين على الضرر البالغ الذي سيترتب عن تنفيذ إسرائيل قرارها 

، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، ويصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة )1650(العسكري رقم 
  .ن في وطنهممع أنهم مقيمو" غير قانونيين" أو  "متسللين"الغربية كـ

  13/4/2010قدس برس 
  

  اإلبعاد والتهويد عقابا إسرائيليا للعرب بعد العودة إلى المفاوضات غير المباشرة: عريقات .4
اعتبرت السلطة الفلسطينية أمس أن تهويد األرض الفلسطينية ومخططات : يوسف الشايب -عواصم

مواقع إسالمية إلى التراث اليهودي،  وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وضم 1600إسرائيل لبناء 
وقرارات اإلبعاد العسكرية، تأتي لمعاقبة الرئيس محمود عباس والعرب على موافقتهم العودة إلى 

  .المفاوضات غير المباشرة
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إن هذه القرارات جاءت بعد : وقال كبير المفاوضين، صائب عريقات، في مؤتمر صحافي برام اهللا، أمس
رصة لإلدارة األميركية بالمضي في محادثات غير مباشرة مع حكومة بنيامين الرد العربي بإعطاء ف

  ".لكن هذه حكومة تخير بين السالم واالستيطان فتختار االستيطان"نتنياهو، 
منع "وشدد عريقات على أن القرارات اإلسرائيلية بإبعاد آالف الفلسطينيين على خلفية ما سمي بقانون 

، هي نسف لكل جهود السالم واالتفاقيات وشرائع جنيف )الثالثاء(نفيذ أمس والذي دخل حيز الت" التسلل
  .والقانون الدولي

  14/4/2010الغد، األردن، 
  

  "نظام للتطهير العرقي والفصل العنصرية"بالعمل على إقامة " إسرائيل"عبد ربه يتهم  .5
لتحرير الفلسطينية ياسر عبد  اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة ا:)وكاالت(،يوسف الشايب -عواصم 

نظام للتطهير العرقي والفصل العنصري في األراضي "ربه امس، إسرائيل بالعمل على إقامة 
  ".الفلسطينية

إسرائيل تلجأ إلى كل الوسائل من اجل تخفيض عدد "الرسمية إن " صوت فلسطين"وقال عبد ربه إلذاعة 
تقيم نظام الكانتونات والمعازل لهم كل حسب مكان الفلسطينيين فوق أرضهم ومن أجل تمزيق وحدتهم ول

  ".إقامتهم
من الضفة " المتسللين"واعتبر عبد ربه أن القرار العسكري اإلسرائيلي األخير الخاص بإبعاد الفلسطينيين 

  ".دليل على هذه السياسة اإلسرائيلية"الغربية الذي دخل حيز التنفيذ أمس 
ار األخير تحرم الفلسطينيين من حق إنساني متعارف عليه دوليا، إسرائيل بإصدارها القر"وشدد على أن 

وهو حق التنقل واإلقامة حيثما شاء المواطن في ارض وطنه وهو ما يشكل واحدا من حقوق اإلنسان 
  ".األساسية

ما تنفذه إسرائيل يشكل جريمة عنصرية تتمادى فيها الحكومة اإلسرائيلية بشكل غير "وأضاف أن 
 يوم تطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس، وفي اليوم الذي يليه تحرمه من اإلقامة مسبوق، وهي في

  ".في أي مكان على األرض الفلسطينية
أننا ال نستطيع الدخول في عملية سياسية تستثني مدينة القدس، ألنه "ربه  وفي شأن المفاوضات، أكد عبد

ني أنها يجب أن تستثنى من الحل والتسوية إذا ما استثنيت القدس من وقف االستيطان فإن هذا يع
  ".السياسية

  14/4/2010الغد، األردن، 
 

  مؤخرا "إسرائيل" لها قد زار تابع حكومة في غزة تنفي أن يكون وفدال .6
نفت الحكومة الفلسطينية في غزة أن يكون وفداً تابعاً لها قد زار مؤخرا إسرائيل، فيما قالت : غزة

اع أن بعثة من الخبراء والمهندسين يعملون لدى المصلحة قاموا بزيارة مصلحة مياه الساحل في القط
  .إسرائيل لالستفادة من خبرتها في معالجة المياه العادمة مؤكدةً أنها تعمل بشكٍل مستقـل

نسخةً عنه أكدت وزارة الزراعة في حكومة غزة أن ما يتم الحديث عنه " السبيل"وفي بيانٍ صحفي تلقت 
لحملة اإلعالمية المكشوفة التي يمارسها االحتالل من أجل  تشويه صورة الحكومة يأتي في إطار ا

  .ومؤسساتها 
التشويش على عمل "هو " واالفتراءات "وقالت وزارة الزراعة إن الهدف من ترويج ما وصفته بـ

 المؤسسات الحكومية والتأثير على خدماتها التي تقدمها للجمهور رغم كل ما يحيط بقطاع غزة من
وحذرت الوزارة من التعاطي مع األخبار الكاذبة التي تروجها الماكينة اإلعالمية اإلسرائيلية . حصار 

  .والمواقع التي تخدم مخططات االحتالل
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وكانت إذاعة جيش االحتالل تحدثت أمس عن أن بعثة خبراء تعمل تحت إشراف حكومة حماس في 
شهرين ونصف، وقامت بجولة في محطة لتنقية المياه سراً قبل حوالي " إسرائيل"قطاع غزة كانت زارت 

العادمة لالستفادة من خبرتها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه صالحة 
 .لالستعمال

  14/4/2010السبيل، األردن، 
 

  السلطة تدين قرار االحتالل استئناف هدم المنازل في القدس .7
طة الفلسطينية نية سلطات االحتالل اإلسرائيلي استئناف هدم المنازل  دانت السل:  يوسف الشايب-رام اهللا

التي تصفها بغير القانونية في القدس الشرقية، بينما أكدت إسرائيل استمرار استيطانها في المدينة 
في حال قررت إسرائيل ذلك، ": الغد"وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين مصائب عريقات، لـ .المقدسة

ل سياستها العنصرية الرامية إلى إصابة عملية السالم في مقتل، مطالباً بتحرك دولي عاجل فإنها تواص
  .ضد سياسات االحتالل، ومن بينها هذا القرار

  14/4/2010الغد، األردن، 
  

   في الضفة"القسام"يعتقل أحد مؤسسي " أمن السلطة" .8
) حماس(على اختطاف القيادي في حركة  أقدم عناصر جهاز األمن الوقائي في مدينة رام اهللا، :رام اهللا

وأحد أوائل مؤسسي كتائب القسام في الضفة المحتلة الشيخ محمد أحمد ريان، وذلك بعد أقل من شهر من 
  .االحتاللوكان الريان قد أمضى خمسة عشر عاما في سجون ، اإلفراج عنه من سجون االحتالل

  14/4/2010السبيل، األردن، 
  

  اإلسرائيليلدول المعتمدة لدى السلطة على خطورة القرار العسكري المالكي يطلع ممثلي ا .9
أطلع وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، امس، بمقر الـوزارة بمدينـة رام اهللا،               : رام اهللا 

 المسمى  1650ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة على خطورة القرار العسكري االسرائيلي رقم             
  .والذي دخل حيز النفاذ  امس وفقاً للقرارمنع التسلل 

وأوضح المالكي بأن القرار يهدد بترحيل عشرات آالف المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق أخـرى                
داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، ويفتح الباب أمام سلطات االحتالل العسكري االسـرائيلي            

صورة جماعية، تحت دعاوى الحصول على اذن، بهدف تكـريس          لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم ب     
وتعميق سلطة االحتالل، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع األنشطة االستيطانية عليها، وخاصـة             

  .في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار
 14/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  ر ناهض الريسوزير العدل األسبق المستشاالموت يغّيب : غزة .10

المستشار ناهض منير الريس وزير العدل ) 13/4(توفي ظهر اليوم الثالثاء : عبد الغني الشامي-غزة 
)  عاما73(السابق في السلطة الفلسطينية، والنائب السابق في المجلس التشريعي، وذلك عن عمر يناهز

زة، فوالده منير الريس، كان وينحدر الريس من عائلة عريقة في مدينة غ .بعد صراع مرير مع المرض
  .رئيسا لبلدية غزة الستينيات من القرن الماضي
، وأنهى دراسته الثانوية في غزة والتحق في 1937) أكتوبر(ولد الريس في الرابع عشر من تشرين أول 

  .كلية الحقوق بجامعة القاهرة وساهم في تأسيس االتحاد العام لطلبة فلسطين آنذاك
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ني في سلك النيابة والقضاء في غزة وفي إطار القضاء العسكري بمنظمة التحرير مارس العمل القانوو
وتلقى دراسة عسكرية وتخرج من كلية ضباط االحتياط في مصر واطلع بمهمات نضالية . الفلسطينية
  .مختلفة

  13/4/2010قدس برس 
  

  إضراب األسرى عن الطعام جاء لتحريك الضمير العالمي: الغول .11
األسرى ورئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، محمد الغول على أن إضراب أكّد وزير : غزة

، "تحريك الضمير العالمي نحو الجرائم التي ترتكب بحقهم"األسرى الفلسطينيين عن الطعام، جاء بهدف 
لسطيني مستنكراً بذلك اهتمام المجتمع الدولي بالجندي اإلسرائيلي األسير وإهماله لنحو تسعة آالف أسير ف

  .داخل سجون االحتالل" يتعرضون ألبشع اإلجراءات"
، )14/11(وقال الغول خالل كلمة ألقاها ضمن فعاليات افتتاح معرض فني في قطاع غزة، الثالثاء 

يرتكب جريمة بحق األسرى أمام مرأى ومسمع العالم "إن االحتالل " النصرة لألسرى والمسرى"بعنوان 
، عاماً لألسرى جاء 2010، مشيراً إلى أن إعالن عام " والشرائع الدوليةأجمع وينتهك كافة القوانين

قضية "بهدف جذب األنظار نحو الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى، حيث أن 
  .، حسب قوله"األسرى ال تقل أهمية عن باقي القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني

هاء ألف وستمائة أسير فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة داخل وأشار وزير األسرى، إلى وجود ز
سجون ومعتقالت االحتالل، إلى جانب مائتي أسير استشهدوا في األسر وأكثر من ألف آخرين يقضون 

  .ءأحكاماً مؤبدة، ومائتي أسير وأسيرة من األطفال والنسا
  13/4/2010قدس برس 

  
   في الوقت الحالي"إسرائيل" هجمات على إجماع بين الفصائل على عدم شن: أبو مرزوق .12

 أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن ): أ ف ب- أ ب( –دمشق 
حركته مهتمة باستمرار التهدئة مع إسرائيل في غزة لعدم إعطاء الدولة العبرية مبرراً لشن حرب جديدة 

حركة " األخرى من شن هجمات، رداً على اتهامات على القطاع، لكنه شدد على أنها ال تمنع الحركات
 "أسوشيتد برس"وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة .  لشرطة حماس باعتقال مقاومين"الجهاد اإلسالمي

لكن " بين الفصائل الفلسطينية على عدم شن هجمات على إسرائيل في الوقت الحالي، "إجماعاً"إن هناك 
  ."تحدث انتهاكات

  14/4/2010الحياة، 
  

  إلى أربع  المصريةوتختزل مالحظاتها على الورقة حماس تقترب من المصالحة": المستقبل" .13
كشفت مصادر رفيعة في حركة حماس النقاب عن وثيقة يتم تداولها في الهيئات القيادية للحركة : رام اهللا

  ".نحو انجاز المصالحة"تحت مسمى 
 إلىاختزلت "حماس على الورقة المصرية للمصالحة  مالحظات إن" المستقبل"وقالت هذه المصادر لـ

 والهيئات القيادية للحركة، وجاءت األطر مالحظات صاغتها في ورقة يجري تداولها ونقاشها في أربع
  ". وجوهرية وضرورية كي يتم التوقيع على ورقة المصالحة المصريةأساسيةمالحظات : تحت عنوان

  :والمالحظات كما جاءت في ورقة حماس هي
"  وطنياً تم التوافق عليهإجماعا غير قابلة للتعطيل باعتبارها أعالهتعتبر هذه المهام " جملة إضافة - 1
 القيادي اإلطار الفقرة الخاصة بموضوع منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد الحديث عن مهام إلى
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 من 4صفحة (طني الفلسطيني المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى حين اجراء انتخابات المجلس الو
  ).الورقة المصرية

تشكيل لجنة االنتخابات بالتوافق الوطني : " تعديل الفقرة الخاصة بلجنة االنتخابات لتنص على- 2
  ). من الورقة المصرية5صفحة " (ويصدر الرئيس مرسوماً بذلك

) يتم التوافق عليها(ل لجنة عليا تشكي: " العليا لتصبح كالتالياألمنية تعديل الفقرة المتعلقة باللجنة - 3
 مصري إشرافيصدر الرئيس مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت 

وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات 
 بمساعدة مصرية وعربية األمنية األجهزةبناء وهيكلة  إعادةويتم (...)  على تنفيذها واإلشراف األمنية

  ). من الورقة المصرية9صفحة " (في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 المقبل وذلك بسبب تأخر توقيع المصالحة، 28/6 يتم التوافق على موعد جديد لالنتخابات بدالً من - 4

  . عملية االنتخاباتإجراء قبل األرضحتى يكون هناك وقت كاف لتحقيق المصالحة على 
 تلحق ورقة هذه المالحظات بوثيقة أن: " نجاح جهود المصالحة يتطلبأنوتنص وثيقة حماس على 

المصالحة، وان تكون جزءاً ال يتجزأ منها، وان يتم التوقيع عليهما في وقت واحد من قبل حماس وفتح 
 الساعية والضامنة واألطرافوجميع الفصائل والشخصيات المشاركة بالحوار ومن قبل الراعي 

  ".للمصالحة
 فقط بمثابة تغيير هام في موقفها من الورقة المصرية أربع إلىويعتبر اختزال حماس مالحظاتها 

) أكتوبر( يتم التوقيع عليها في العاصمة المصرية في شهر تشرين الثاني أنللمصالحة والتي كان مقرراً 
 أثناء ال تتطابق مع ما تم التوافق بشأنه أنهايها بدعوى  الحركة رفضت التوقيع علأنالماضي، غير 

  .الحوار
  14/4/2010المستقبل، 

  
   يكشف عن وجود تحركات لتحقيق المصالحة بعيدا عن اإلعالماألحمد .14

 في تصريحات نقلتهـا     أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       األحمدقال عزام    :  اشرف الهور  -غزة  
حثها على  " باتجاه حماس لـ     "الهجوم نحو المصالحة  " حركة فتح ستواصل     إن  الفلسطينية الرسمية  اإلذاعة
  ." النظر في موضوع التوقيع على ورقة المصالحةإعادة

 عن وجود جهات كبيرة تتحرك من اجل تحقيق المصالحة بـشكل هـادئ، بعيـدا عـن                  األحمدوكشف  
ـ       اإلعالم الذين امتنع عن ذكرهم، حيث قـال       ،  "مقاولي المصالحات "، منتقدا في الوقت ذاته من وصفهم ب
واكتفى بالقول عن الجهود المبذولة لتحقيـق        ."مقاولة فعليا " إلى تحويل عملية المصالحة     إلى يسعون   إنهم

 عدة  أن إلى  وأشار ."هناك جهات كثيرة تتحرك بصمت وبهدوء من اجل تحقيق المصالحة         " إنالمصالحة  
 حماس سواء في العاصمة اللبنانية بيروت او الـسورية          مسؤولين من حركة فتح التقوا مؤخرا قادة حركة       

واتهم حركة حماس بأن مواقفها من المصالحة ال تزال سلبية،           . في غزة لتحقيق هذه المصالحة     أودمشق،  
 مبـرر لحمـاس لـرفض    أي انه ال يوجد      وأضاف .بسبب امتناعها عن توقيع ورقة المصالحة المصرية      

 تبريرات، وطالبها بالتوقف عـن تقـديم        بأنهس من مطالب للتوقيع     ووصف ما تقدمه حما    .التوقيع عليها 
  .األعذار

  14/4/2010القدس العربي، 
  

  أفكار جديدة للمصالحة تصطدم بموقفي عباس والقاهرة ": قدس برس" .15
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن جملة من األفكار الجديدة طُرحت خالل :  غزة-دمشق 

تح الذين زاروا قطاع غزة خالل األسابيع القليلة األخيرة من شأنها أن تحقق اختراقا لقاءات قادة حركة ف
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في حالة الجمود التي تعيشها جهود المصالحة الفلسطينية منذ تقديم القاهرة لورقتها للمصالحة إلى 
ب الذي ربطته الفصائل الفلسطينية وطلبها التوقيع عليها من أجل البدء في عملية إنهاء االنقسام، وهو الطل

حركة حماس بموافقة الورقة إلى التفاهمات التي جرت في الحوارات بين الفصائل على مدى تسعة أشهر 
  .في القاهرة

وطلبت االحتفاظ باسمها، أن األفكار الجديدة " قدس برس"وحسب المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ
ا للتوافق على القضايا الخالفية والتوصل والتي تحظى بموافقة حركتي فتح وحماس تتضمن حوارا بينهم

إلى توافقات بشأنها قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية، وهي األفكار التي ال يزال 
  .درالرئيس محمود عباس والقاهرة غير متحمسين لها حتى اآلن، على حد تعبير المص

  13/4/2010قدس برس، 
  

  ن المصالحةموسى تفهم موقف حماس م: رضوان .16
اللقاء بين أمين عام جامعة "، إن "قدس برس"قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس لـ: غزة

الدول العربية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان ايجابيا، وتم الحديث فيه بصراحة وأريحية مع 
ة، وهناك رغبة في تحريك السيد عمرو موسى الذي تفهم رؤية حركة حماس تجاه الموضوعات المختلف

تم التباحث في عدة ملفات فلسطينية خاصة بعد "، مضيفا "عجلة المصالحة باإلضافة إلى الملفات األخرى
التصعيد الصهيوني والقرار بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ومخاطر هذا القرار وضرورة تحرك 

لمستمر وهذه النكبة الجديدة التي يتربص العدو جامعة الدول العربية وتحرك عربي للجم هذا العدوان ا
الصهيوني بشعبنا الدوائر بها إلفراغ األرض من أصحابها الشرعيين واستبدالهم بالصهاينة المستوطنين 

  ."وتغير المعالم الديمغرافية في القدس والضفة الغربية لصالح المشروع الصهيوني
  13/4/2010قدس برس، 

  
   إطالق العدد األكبر من األسرى الفلسطينيين لن يخرج قبلطشالي: الرشق .17

 لن تطلق  حماسأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان، أمس، أن: )ب ف أ(
العدد األكبر من األسرى " إال مقابل طسراح الجندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شالي

، "إال بتحرير العدد األكبر من األسرى الفلسطينيين لن يكون طثمن إطالق شالي"وقال إن ". الفلسطينيين
  ".ستواصل جهودها وعملها من أجل تحرير كل األسرى من سجون االحتالل"مؤكداً أن حماس 

 800 أسيراً ومعتقالً، منهم حوالي 8200أعداد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب تبلغ "وأكد أن 
، " والباقي من الضفة الغربية المحتلة1948المحتلة عام ، من القدس واألراضي 500من قطاع غزة و

 نائباً من 15 فضالً عن 33 ومن النساء ،400عدد المعتقلين من األطفال يبلغ حوالي "مشيراً إلى أن 
وحذر الرشق سلطات االحتالل من مغبة االستمرار في ممارساتها القمعية  ".أعضاء المجلس التشريعي

  . بحق األسرى
  14/4/2010الخليج، 

  
  حكومة فياض متواطئة مع اإلسرائيليين في تهجير الفلسطينيين من الضفة : البردويل .18

 حكومة ،"قدس برس"صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ.داتهم القيادي في حركة حماس : غزة
ن سالم فياض وحركة فتح بالتواطؤ مع اإلسرائيليين في قرارهم طرد عشرات اآلالف من الفلسطينيين م

الضفة الغربية، وأشار إلى أن جزءا من أهدافه هو مواجهة التنامي الديمغرافي الفلسطيني استراتيجيا 
  .والتغطية على استهداف األقصى آنيا

  13/4/2010قدس برس، 
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   لتقويضهاةوالسلطة ومحاول" إسرائيل" ضد االتفاقات الموقعة بين نقرار طرد الفلسطينيي: شعث .19

. قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعالقات الدولية فيهـا د            : وليد عوض  -رام اهللا   
 بطرد فلسطينيين، قرار سياسي، وضد االتفاقات الموقعـة بـين           األخير القرار العسكري    إننبيل شعث،   

  . لتقويض السلطة الوطنيةإسرائيلية، ومحاولة وإسرائيلالسلطة الوطنية 
  14/4/2010القدس العربي، 

  
   الشهداء في اشتباكات أمس في غزة إلى أربعةعددفاع ارت .20

استشهد مقاومان فلسطينيان من سرايا القدس في اشتباك مسلح أمس مع جيش :  حامد جاد-غزة 
  .االحتالل اإلسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

 25( الجربة مروان "إنوقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الطبيب معاوية حسنين 
، استشهدا بنيران اإلسالمي جاللة وهما من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أبوووائل ) عاما

وأشار إلى أن مقاتلين اثنين آخرين ما يزاالن في المكان الذي وقع فيه  .اإلسرائيلي" قوات االحتالل
 بسبب خطورة الوضع إليهمان الوصول  ماإلسعاف جريحين لم تتمكن طواقم أوربما شهيدين "االشتباك 

 اتصاالت تجري مع الجانب اإلسرائيلي لتأمين وصول أنوأوضح ".  قوات االحتالل النارإطالقمن 
  . لنقلهماإسعافسيارة 

  14/4/2010الغد، األردن، 
  

  الحكومة في غزة تدعم المقاومة وليس من نهجها منع المقاومين من تنفيذ العمليات: نحمدا .21
 في حديث حركة حماس أسامة حمدانقال مسؤول العالقات الدولية في : مزة حيمور ح-السبيل
إن موضوع المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني تمثل أولوية لدى حماس؛ الفتا إلى أنه كانت " السبيل"لـ

لية هناك جهود عربية حثيثة إلبرام المصالحة قبل القمة العربية، لكنها اصطدمت بشروط الرباعية الدو
وأضاف أن الجهود العربية اصطدمت باإلرداة األمريكية التي ترفض تحقيق  .والفيتو األمريكي

المصالحة الفلسطينية، وتجد لها صدى على المستوى الفلسطيني، متمثال بأبي مازن وسلطة فياض، كما 
  .تجد لها صدى إقليميا؛ على حد قوله

 أساس شروط وطنية، وليست خارجية تريد االعتراف المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون على"وأكد أن 
، مضيفا أن الحركة ال زالت تعلق األمل على دور عربي يمكن أن يبذل في تحقيق "إسرائيل"بـ

وعن رفض مصر أي  .المصالحة، ولكن على الواقع العملي ال جديد حتى اللحظة بموضوع المصالحة
لورقة المصرية؛ استغرب حمدان هذا الرفض، تدخل عربي في المصالحة، ما لم توقع حماس على ا

معتبرا أنه ال بد من جهود عربية تدعم الجهد المصري، مضيفا أن الوسيط ليست من وظيفته أن يفرض 
  .موقفه أو موقف أحد الطرفين على اآلخر، وإنما مهمته تهيئة أجواء ومناخات الحوار والتفاهم

الجهاد االسالمي للحكومة الفلسطينية بقطاع غزة باعتقال وعن اتهام سرايا القدس الجناح المسلح لحركة 
أربعة من كوادرها كانو يهمون بتنفيذ عملية ضد االحتالل، قال حمدان إن هذا ليس من نهج الحركة، 

 .مضيفا أن الحكومة تدعم المقاومة، وما الحصار المفروض عليها إال بسبب تمسكها بخيار المقاومة
  13/4/2010السبيل، األردن، 
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  جهات إعالمية في الضفة بالعمل على تشويه مواقف حماس السياسية يتهم أبو زهري .22
نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن تكون الحركة قد أرسلت وفداً فلسطينياً إلى : غزة

 للقطاع إسرائيل للتفاوض مع المعنيين هناك في تفاصيل الشؤون الحياتية لقطاع غزة، وأكد أن هناك إذنا
  .الخاص في غزة للتنسيق مع اإلسرائيليين بشؤون التجارة والحياة اليومية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية

جهات إعالمية في الضفة الغربية بالعمل على " قدس برس"واتهم أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 
ؤون التجارة والحياة اليومية هناك إذن للقطاع الخاص المعني بش: "السياسية، وقال" حماس"تشويه مواقف 

. بالتنسيق مع سلطات االحتالل في األمور الحياتية اليومية للمواطنين، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية
لكن لألسف الشديد هناك بعض الجهات اإلعالمية في الضفة الغربية المعنية بتشويه مواقف حماس، تعمل 

ومواقفها السياسية، في حين أن الذين يروجون لهذه "حماس"على توظيف األخبار بطريقة تسيء لصورة 
اإلشاعات في الضفة يقدمون خدمات سياسية وأمنية مجانية لالحتالل على حساب مصالح شعبنا وقضيته 

  .، على حد تعبيره"الوطنية
عن إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن ) 13/4(وكانت مواقع إخبارية فلسطينية كانت قد نقلت اليوم الثالثاء 

غزة كانت زارت الجانب اإلسرائيلي سرا قبل حوالي  ثة خبراء ومهندسين تعمل تحت إشراف حكومةبع
  . شهرين ونصف الشهر

  13/4/2010قدس برس، 
   

  الحدود مع مصرانسحاب قوات حماس من نقاط تمركزها على : مصادر مصرية .23
ذكرت مصادر أمنية مصرية أن قوات حماس تراجعت إلى داخل قطاع غزة بعمق كبيـر فيمـا     : القاهرة

تـزال تحلـق     يبدو أنه انسحاب لتلك القوات، خشية تعرضها للقصف من الطائرات اإلسرائيلية التـي ال             
  . في رفح الفلسطينيةاألنفاقبكثافة فوق الشريط الحدودي، وخاصة مناطق 

  14/4/2010قدس ، فلسطين ، ال
  

   مركزية فتح توصي بتعيين أبو ردينة عضوا فيها  .24
وافقت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها األخير الذي عقد أول من أمس بمدينة رام اهللا : بيت لحم

  . ردينة عضوا فيهاأبوالمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل على توصية بتعيين 
 أن وكشف اإلذاعية" معا"جاء ذلك في تصريح خص به عضو مركزية فتح محمود العالول شبكة 

المركزية وافقت على التوصية التي ستعتمد في حالة مصادقة المجلس الثوري عليها كما تنص عليه 
  .الثوري لتكمل ترشيح المركزية البو ردينة مصادقة تأتي أناللوائح، متوقعا 

  13/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  وزير العدل الفلسطيني األسبقناهض الريس حماس تنعى  .25
نعت حركة حماس إلى الشعب الفلسطيني وإلى األمتين العربية واإلسـالمية المفكـر الفلـسطيني               : غزة

و المجلس التشريعي األسبق األستاذ ناهض الـريس        والقائد الوطني وزير العدل الفلسطيني األسبق وعض      
  .13/4الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض وذلك ظهر الثالثاء ) أبو منير(

  13/4/2010فلسطين اآلن، 
  

  نتنياهو لن يتراجع عن سياسة االستيطان في القدس: سكرتير الحكومة االسرائيلية .26
كومة االسرائيلية، تسفي هاوزر، في حديث مـع االذاعـة          قال سكرتير الح  : ـ زهير اندراوس   الناصرة

، صباح امس الثالثاء، ان رئيس الوزراء االسـرائيلي،         )ريشيت بيت (االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية     
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بنيامين نتنياهو، لن يتراجع عن سياسة االستيطان في القدس المحتلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبـة               
  . عاما40منذ 
ال سكرتير الحكومة االسرائيلية ايضا ان الحكومة االسرائيلية تجري مشاورات واتصاالت مع االدارة             وق

االمريكية إليجاد طريق الستئناف المفاوضات غير المباشرة، متهما قادة الـسلطة الفلـسطينية بــعدم               
جتمعا يقدس القتلة   وواصل هاوزر تحريضه على الفلسطينيين بالقول ان م       . النضوج الستئناف المفاوضات  

  .ويطلق اسماءهم على شوارع وميادين ال يمكنه ان يكون امة تسعى للسالم، على حد قوله
من ناحية اخرى، قال دوري غولد، سفير تل ابيب السابق في االمم المتحدة والمقرب جدا مـن رئـيس                   

 االمريكيـة واالخـرى     الوزراء االسرائيلي انّه يتحتم على الدولة العبرية ان ترفض جميع االقتراحـات           
  .القاضية بتقسيم عاصمتها الموحدة، اي القدس بجزءيها الشرقي والغربي

قال غولد ان احد المجاالت السياسية التي فشلت فيها حكومات اسرائيل في العقد االخير هو التنبؤ باليوم                 و
نفصال من قطـاع    ينبغي افتراض ان الجهات التي اقترحت على ارييل شارون تبني خطة اال           . الذي يلي 

غزة لم تتوقع ان تزيد نسبة اطالق الصواريخ على اسرائيل من قبل حماس ومنظمـات اخـرى، بعـد                   
  ).2006 هجوما في 946 الى 2005 هجوما في سنة 179( في المائة من 500االنسحاب بـ 

ن نبحث مـسألة  وتابع انّه ازاء الخالفات بين الواليات المتحدة واسرائيل حول مستقبل القدس، من المهم ا          
 . اليوم الذي يلي في هذا الموضوع الحساس

  14/4/2010القدس العربي، 
  

  للمفاوضات مع الفلسطينيين" عاجل"الستئناف يدعو بيريز  .27
شمعون بيريز، أمس، إلى استئناف عملية التسوية المتعثرة مع " اإلسرائيلي"دعا الرئيس : )ب.ف.أ(

وقال بيريز بعد  .له إلى باريس في زيارة رسمية إلى فرنسا، وذلك بعيد وصو"عاجل"الفلسطينيين بشكل 
لقد انقضى عام، وأصبح الوقت متأخراً أصالً، يجب استئناف "لقائه رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون 

علينا أن نساهم في قيام دولة فلسطينية، إن ذلك : "، أضاف"المفاوضات بشكل عاجل والتوصل إلى تسوية
، يجب أن نقول ألصدقائنا الفلسطينيين إن وقتاً كثيراً قد ضاع قبل استئناف "رائيلاس"ـيشكل مصلحة ل

   ".المفاوضات
  14/4/2010الخليج، 

  
  "سكود"بيريز يتهم سوريا بتزويد حزب اهللا بصواريخ  .28

شمعون بيريز سوريا بتزويد حزب اهللا " اإلسرائيلي"اتهم الرئيس : ، وكاالت"الخليج "-القدس المحتلة 
سوريا تؤكد أنها تريد السالم وتقدم "أمس، إن " اإلسرائيلية"ني بصواريخ سكود، وقال لإلذاعة العامة اللبنا

  ".إسرائيل"في الوقت نفسه صواريخ سكود لحزب اهللا الذي ينحصر سبب وجوده بتهديد دولة 
رسة اللغة سوريا تعتقد أن ليس لديها ما تفعله سوى ترك العالم يجاملها عبر مما"وحذر بيريز من أن 

  ".المزدوجة القائمة على قول شيء وفعل عكسه، كل ذلك لن ينجح
  14/4/2010الخليج، 

  
  يعرض الهدوء في المنطقة للخطر" حزب اهللا"تعاظم قوة : باراك .29

تعاظم قوة "اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أن :  أسعد تلحمي، بيروت، باريس-الناصرة 
) مع لبنان وسورية(اريخ سكود يعرض الهدوء على الحدود الشمالية حزب اهللا وحصوله على صو
  ". للخطر ويخل التوازن في المنطقة
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إسرائيل تتابع التعاظم العسكري في "وقال باراك، خالل جولة له في معسكر للجيش اإلسرائيلي أمس، إن 
ن ال نيات عدوانية لنا تجاه وسبق أن قلنا رأينا أل. لبنان الذي يشكل خرقاً سافراً لقرارات مجلس األمن

ترى أن إدخال "وأضاف أن إسرائيل ". لبنان، لكننا ننصح ونتوقع من الجميع أن يحافظوا على الهدوء
  ".منظومات تخل بالتوازن يعرض اإلستقرار والهدوء على الحدود الشمالية إلى الخطر

في الشمال إن الجيش " يدرمات داف"وكان باراك أعلن خالل زيارته صباحاً قاعدة سالح الجو في 
ولدينا الطيارون والطواقم األرضية "جغرافياً، " القريبة والبعيدة"اإلسرائيلي جاهز لمواجهة التهديدات 

وسالح الطيران هو العامود الفقري لقدراتنا العمالنية في مواجهة ... والطائرات األفضل في العالم
مع هذه "، مضيفاً أنه "وعيونه مفتوحة لكل صوبمدرب ومتأهب "وزاد أن الجيش ". مختلف التهديدات

  ". القوة الرادعة على إسرائيل أن تحاول استنفاد كل فرصة للتوصل إلى سالم مع جاراتها
  14/4/2010الحياة، 

  
   تنفي نيتها تهجير فلسطينيين من الضفة"إسرائيل" .30

قات واسعة بحق فلـسطينيين    نفى الجيش االسرائيلي، اول من امس، وجود نية لديه الجراء مالح          : القدس|
وافـاد مـسؤول     .مقيمين في الضفة الغربية، بعد القرار العسكري المحدد الذي دخل حيز التنفيذ، امـس             

هذا القرار هو لمصلحة الذين صدر بحقهم قرار ترحيـل، النـه            "عسكري، طالبا عدم كشف اسمه، بان       
القرار الـذي   "ورأى ان   ". تئناف امامها ينطوي على انشاء هيئة قضائية يمكن لهؤالء االشخاص تقديم اس         

  ".يتعلق بالمقيمين في شكل غير شرعي في الضفة الغربية يطاول عددا محدودا جدا من االشخاص
  14/4/2010الراي، الكويت، 

  
  متخوفة من تزايد تأثير عرب الداخل " إسرائيل"": هآرتس" .31

تحديات التى ستواجه الدولة اإلسـرائيلية،      اإلسرائيلية تقريراً تناولت فيه أكبر ال     " هآرتس"نشرت صحيفة   
 48مضيفة أنها ستشغل أذهان السياسيين اإلسرائيليين، ويكمن هذا التحدى فى تعاظم وتزايد حجم عرب               

داخل المجتمع اإلسرائيلى، وهو األمر الذى تراه إسرائيل أكثر أهميةً من تحقيـق عمليـة الـسالم مـع                   
  .جيرانها

  14/4/2010الدستور، األردن، 
  

  تعترف بامتالكها مفاعلين نوويين خطرين" إسرائيل" .32
إلى قمة األمن النووي المنعقدة في واشنطن ووزير شؤون " اإلسرائيلي"اعترف رئيس الوفد : )آي.بي.يو(

مفاعلين نوويين يحتويان على مواد خطيرة، لكنه لم يشر إلى " إسرائيل"المخابرات دان مريدور أن لدى 
نحن "ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن مريدور قوله  ".اإلسرائيلية"حجم الترسانة النووية 

وكان يشير مريدور بأقواله إلى المفاعلين  ".نعمل بصورة منظمة منذ سنوات لالحتماء من مخاطر نووية
" إسرائيلي"لكن هذه ليست المرة األولى التي يقر فيها مسؤول " ناحال شوريك"النوويين في ديمونا و

  .ود المفاعلينبوج
  14/4/2010الخليج، 

  
  إحباط عشرات العمليات العام الماضي: اإلسرائيليالجيش  .33

االلكتروني ان الجـيش االسـرائيلي احـبط        » يديعوت أحرونوت « ذكر موقع    - فراس برس    - رام اهللا   
 .عشرات العمليات خالل العام الماضي كان يمكن ان تؤدي الى مقتل اعداد كبيـرة مـن االسـرائيليين                 

واوضح الموقع في اطار عرض رد النيابة العامة العسكرية، تعليقاً على مناقشة المحكمة العليا اللتماسات               
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 انطلقت من قطاع    24 عملية، من ضمنها     40 أحبطت   2009قدمتها منظمات حقوق االنسان، انه في عام        
 عمليـة مماثلـة، مـن       11 بمساعدة من الضفة الغربية، وانه منذ بداية العام الجاري أحبطت            16غزة و 

  .ضمنها ثمان انطلقت من قطاع غزة وثالث من منطقة الضفة
إلى جانب ذلك ذكر موقع يديعوت ان الشاباك احبط، خالل العام الماضي، عشرات الحاالت التـي كـان                  

، كانت في مرحلة متقدمـة جـداً مـن          »خطف«ينوي فيها اشخاص القيام بعمليات استشهادية وعمليات        
  .طريق الى التنفيذالتخطيط في ال

  14/4/2010فراس برس، 
  

 " فـوراً"لإلسرائيليين لمغادرة سيناء " نداء عاجل" .34
، طالبت "نداء عاجالً"التابعة لألجهزة األمنية اإلسرائيلية، مساء أمس، " قيادة مكافحة اإلرهاب" أصدرت 

وذلك اثر معلومات تفيد بأن ، "فورا"فيه كافة اإلسرائيليين المتواجدين في شبه جزيرة سيناء بمغادرتها 
  . هناك خطة لشن هجمات وعمليات خطف في تلك المنطقة

  14/4/2010السفير، 
  

  منشور إسرائيلي يستخدم آيات من القرآن لالدعاء بأن القدس يهودية .35
بلغت المساعي اإلسرائيلية لتزييف تاريخ القدس، إلى حد أنها لجأت إلى :  من أحمد علي-القاهرة |

ت من القرآن الكريم لالدعاء بأن القدس يهودية، ناهيك عن استخدام نصوص من التوراة استخدام آيا
للغرض نفسه من أجل الوصول إلى نتيجة خالصتها أن القدس ليست عربية مسلمة، وأن على أهلها 

  .التخلي عنها والحصول على مقابل مادي للسكن في مكان آخر
ة في الجامعة العربية خالل االجتماع الطارئ لمجلس وعرض قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتل

 مارس الماضي، يدعي أن 21الجامعة، أمس، منشورا وزعته الجماعات اليهودية على سكان القدس في 
القدس هي أرض يهودية وتستشهد بآيات من القرآن الكريم ونصوص من التوراة بطريقة مغلوطة، حيث 

 أن أرض إسرائيل هي األرض الصغيرة، وهي ملك الشعب يزعم المنشور أنه مكتوب فى التوراة،
  .اليهودي فقط ومن الممنوع سكن غيرهم فيها بصورة دائمة

  14/4/2010الراي، الكويت، 
  

   آالف موقع فلسطيني تمت عبرنة أسمائهاسبعةأكثر من : باحث في شؤون االستيطان .36
طيني، أمس، إن أكثر من سبعة آالف موقع قال باحث فلس ":وكاالت"، "الخليج "-القدس المحتلة، القاهرة 
وقال الباحث هايل صندوقة، أمين سر جمعية القدس للرفاه  .أسمائها" عبرنة"ـفلسطيني تعرضت ل

والتطوير، إن من بين هذه المواقع أكثر من خمسة آالف موقع جغرافي وعدة مئات من األسماء التاريخية 
لجنة كانت الوكالة "من يقف وراء عبرنة تلك المواقع ضح صندوقة أن ووأ .وأكثر من ألف للمستعمرات

 من العلماء 24 لهذه الغاية، وقد مارست عملها وأصبح اليوم عدد أعضائها 1922اليهودية شكلتها عام 
العديد من األماكن والمعالم الموجودة في مدينة القدس تم "وأشار الباحث الفلسطيني إلى وجود  ".اليهود

ربية والتاريخية بأسماء يستخرجونها من كتبهم القديمة ال عالقة لها بهذه األماكن أو استبدال أسمائها الع
  ".تسميتها بأسماء زعماء لديهم

وذكر أن من بين تلك المواقع أسماء لشوارع تغيرت إلى أسماء عبرية وكذلك األحياء والبنايات التاريخية 
حتى أصبح المتجول في "ليها مدينة القدس إضافة إلى أسماء التالل والجبال واألراضي التي تقوم ع

وأضاف صندوقة أن  ".القدس يقرأ أسماء على الالفتات وفي الطرقات ال عالقة لها بما نعرفه عن المدينة
 إلى اللغة ومناهج التدريس من خالل فرض حصص تعليمية عن امتدتعمليات التهويد وتغيير األسماء "
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ودعا الباحث الفلسطيني إلى  ".هيوني في المنهج العربي في القدسالهوية اليهودية والتراث اليهودي الص
" اإلسرائيلية"رفع شكوى من السلطة أو الجامعة العربية إلى األمم المتحدة ومحكمة العدل ضد اإلجراءات 

  .المتعلقة بتغيير األسماء للمواقع واألماكن الجغرافية في القدس
  14/4/2010الخليج، 

  
  منشقةالمسيحية الجماعات والحل األقصى أولوية لعشرات الجماعات اليهودية بناء الهيكل م :تقرير .37

 الجامعة العربية، أن كنيس في العربية المحتلة واألراضي ذكر تقرير أعده قطاع فلسطين :القدس المحتلة
 اإلسرائيلي قامت سلطات االحتالل التي حارة الشرف في إسالميالخراب أقيم على أرض وقف 

  .، وحولتها إلى ما يسمى حارة اليهود1967هدمها وطرد أهلها فور احتاللها القدس عام بمصادرتها و
 لالجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين  الثالثاء قدم يومي الذ،وأوضح التقرير

 هذه المنطقة في  يقامي البلدة القديمة، وأكبر كنيس يهودفي الدائمين، أن الكنيس هو أكثر معلم ارتفاعاً
 الذيولفت التقرير،  . للمسجد األقصىالقبلي تغطى على قبة الصخرة والمصلى وله قبة مرتفعة جداً

، إلى أن الصور المنشورة على مواقع إسرائيلية " القدسفيآخر االنتهاكات اإلسرائيلية "يحمل عنوان 
 ومسجد اإلبراهيميمية ومنها المسجد لكنيس الخراب تظهر أن داخل قبته رسومات كبيرة لعدة معالم إسال

  .اليهودي ادعاء أنها من التراث في" مغارة همخباله وقبة راحيل"بالل بن رباح، تحت مسمى 
 مشددة على المسجد األقصى، وذكر التقرير، أن شرطة االحتالل فرضت منذ اإلعالن عن افتتاحه قيوداً

ديمة والمسجد األقصى المبارك ومنعت من تقل  إلى البلدة الق48 وفلسطينييومنعت دخول المقدسيين 
 عاما من الدخول ألداء الصلوات، وقامت باحتجاز بطاقات هوية من سمح لهم 50أعمارهم عن 

 من قوات االحتالل على أبواب المسجد وعلى جميع مداخل البلدة 2500بالدخول، كما نشرت قرابة 
 .كريةالقديمة، باإلضافة إلى وضع الحواجز والمتاريس العس

ونقل التقرير عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن بناء كنيس الخراب جاء بناء على قرار اتخذته  
 تمويله عدد من في ساهم أمريكي ماليين دوالر 10، وبتكلفة مالية قدرها 2001الحكومة اإلسرائيلية عام 

  .األثرياء اليهود والجمعيات االستيطانية
 أن جماعات يهودية متطرفة تعمل 30/12/2009 فيذكرها " طن بوستواشن"ونقل التقرير عن صحيفة 

 هدم المسجد األقصى لبناء هيكل سليمان فيبشكل سرى داخل الواليات المتحدة األمريكية لإلسراع 
وذكر التقرير أن بناء الهيكل محل األقصى هو أولوية لعشرات الجماعات اليهودية  .المزعوم محله

 15 تمتلك التي" السفارة المسيحية الدولية"ه أولوية لجماعات مسيحية منشقة مثل المتطرفة، إضافة إلى أن
  . لإلستراتيجية اإلسرائيلية ألسباب الهوتية أساسياً الواليات المتحدة األمريكية وتشكل داعماًفيقنصلية 

 بجوار نيساً ك60 أقامت خالل سنوات االحتالل قرابة اإلسرائيليولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل 
  تسمى بحارة اليهود حالياًي حارة الشرف، والتفي اليهوديالمسجد األقصى، كما أقامت متحفا للتاريخ 

  ".المدينة اليهودية المقدسة"يسمى  قبالة حائط البراق ويضم أكبر مجسم متحرك لما يسمى بالهيكل، وما
  13/4/2010وكالة سما، 

  
  ى أرض فلسطينية ُمصادرة في القدسمخطط إسرائيلي إلنشاء كنيس ومدرسة عل .38

 مصادر إعالمية عبرية كشفت النقاب عن عزم ، أنالناصرةمن  13/4/2010 قدس برس،نشرت وكالة 
بلدية االحتالل في القدس مناقشة مخطط لبناء مبان عامة في مدينة القدس على أراضٍ فلسطينية تمت 

ال الجلسة، التي نشرت صباح يوم الثالثاء وُيستدل من جدول أعم .مصادرتها من مواطنين فلسطينيين
أن ): "15/4( الخميس يومالتابعة لبلدية القدس االحتاللية " لجنة التنظيم والبناء"، والتي ستعقدها )13/4(
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اللجنة ستناقش في مقدمة األجندة موضوع إقامة مبان عامة في حي غيلو في جنوب شرق مدينة القدس، 
الحديث يدور "وذكرت اإلذاعة العبرية أن  ". بالقرب من بارك غابة غيلو)هـ(وتحديداً في الحي السكني 

 ثم تمت 1993، التي سبق لها أن طرحت للنقاش عام 4309عن مصادقة إضافية لخطة البناء رقم 
وبحسب أجندة الجلسة المذكورة؛ فإن الحديث يدور عن  ".1995المصادقة عليها من حيث المبدأ عام 

إلى وزارة البناء إلقامة مبان عامة عليهما، " إدارة أراضي إسرائيل"حوزة ما يسمى تحويل قسيمتي بناء ب
  .علماً بأنه تمت مصادرة القسيمتين من المواطنين الفلسطينيين في التسعينيات

إذاعة جيش ، أن وكاالتال وعنالقدس المحتلة،  نقالً عن مراسلها في 14/4/2010الخليج، وأضافت 
أن بلدية االحتالل في القدس تستعد للموافقة على بناء كنيس ومدرسة في حي االحتالل أعلنت أمس، 

وأكد رئيس لجنة التخطيط والبناء في البلدية كوبي . جيلو االستيطاني في الشطر الشرقي من القدس
رسمي بحت إذ إن هذا المشروع أطلق في "كالون لإلذاعة وجود هذا المشروع، مشيراً إلى أن القرار 

وقال كالون الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس ". قي حبراً على ورق بسبب مشاكل مالية ثم ب1993
  ".من الضروري أن نتصرف بحذر ومسؤولية، ألن القدس مدينة قابلة لالنفجار"البلدية 

  
  أيامرئيس بلدية القدس المحتلة يعلن استئناف عمليات هدم البيوت الفلسطينية خالل  .39

، على االنترنت "يديعوت احرونوت" الثالثاء موقع صحيفة أمسكشف  : زهير اندراوس-الناصرة 
 للشرطة اإلسرائيلية بطلب أيامن رئيس بلدية االحتالل في القدس، نير بركات، توجه قبل أالنقاب عن 

 الهدم أعمال بركات يعتزم استئناف أن الموقع  وأضاف. الهدم الصادرة بحق منازل مقدسيينأوامرلتنفيذ 
 من بين المنازل المهددة  منزال20ًن أ العربية من المدينة بدعوى البناء غير المرخص وءاألحيافي 

 شهور، جراء 6 منذ نحو عمال الهدم توقفت مؤقتاًأن إوزاد الموقع قائال  . تقع في حي سلوانبالهدم قريباً
لب بركات، فان وفي حال استجابت الشرطة اإلسرائيلية لط.  على حكومة نتنياهواألمريكيةالضغوطات 

  . القليلة المقبلةاأليام حيز التنفيذ في إلى الهدم سيخرج أوامرتنفيذ 
 جديد في أي الموقع اإلسرائيلي، انه لم يطرأ أفاد كما ،وفي تعقيبها على الخبر، ادعت بلدية القدس

لمحاكم  تعمل بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرارات اوأنها العربية، األحياءموضوع هدم المنازل في 
 المصادقة أعقاببخصوص الهدم في شرق المدينة وغربها، وان قرارها باستئناف عمليات الهدم جاء في 

  .على ما اسماه بالناطق بلسانها ميزانية تطوير المدينة
  14/4/2010 ،القدس العربي

  
   منزالً في النقب ويخطر تسع عائالت جديدة50االحتالل يهدم  .40

 االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، عدة منازل وخيام تابعة لعشيرة  هدمت جرافات:الضفة الغربية
، بعد اقتحام القرية 1948الطاللقة غير المعترف بها في منطقة النقب جنوب األراضي المحتلة عام 

ورافق الجرافات قوات كبيرة ومعززة من شرطة االحتالل والتي حالت دون اقتراب  .بشكل مفاجئ
نازل التي تم هدمها، ثم قامت باعتقال عدد من الشبان البدو الذين حاولوا االقتراب، السكان من منطقة الم

  .ثم أخلي سبيلهم بعد عدة ساعات
 ألصقت قوات االحتالل أوامر هدم فورية لتسعة منازل في قرية أم نميلة في المنطقة ذاتها بذريعة كما

  .ل أربع وعشرين ساعة فقطالبناء غير المرخص، وتنص األوامر على هدم تلك البيوت خال
: وتعقيبا على الموضوع، قال رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب إبراهيم الوقيلي

   إلى أنها ، مشيراً" ما بين خيمة ومنزل ومنازل من الصفيح50المنازل التي تم هدمها هي أكثر من "
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1759:         العدد       14/4/2010األربعاء  :التاريخ

 في تصريح خاص لوكالة ،وناشد الوقيلي. نازل سكانها التي تداهم فيها القرية وتهدم م40العملية الـ 
 . األمة العربية واإلسالمية بتوفير الدعم لسكان منطقة النقب الصامدين،"صفا"

  14/4/2010السبيل، األردن، 
  

  نشاط استيطاني مكثف في قرية البقيعة في الجليل .41
المحتلة والخليل ويافا وعكا، تقوم بموازاة سياستها االستيطانية المكثفة في البلدة القديمة من القدس 

جمعيات يهودية استيطانية متطرفة في اآلونة األخيرة بتهويد قرية البقيعة العربية في الجليل، إذ قامت 
 في وسط البلدة هذه الجمعيات بشراء بيوت من السكان العرب في القرية، وبأسعار باهظة، وخصوصاً

 القرن التاسع عشر، واألدهى من كل ذلك أن هذه الجمعيات حيث يقع الكنيس اليهودي الذي تم بناؤه في
أن هذه المرة األولى التي يتم فيها الكشف " هآرتس"وقالت صحيفة  .تجاهر علنا أن هدفها تهويد القرية

 المحتلة، والذي تقوم به الجمعيات االستيطانية 48 عن نشاط استيطاني بهذه الوتيرة في أراضي الـ
" تراث الجليل األعلى"ب المستوطنين اليهود للسكن فيها، حيث تعمل جمعية المتطرفة بهدف استجال

  .اليهودية االستيطانية على شراء البيوت في البقيعة بثمن يضاهي خمسة أضعاف القيمة الحقيقية للبيوت
في الضفة ونقل نشاطه " كدوميم"وقال المسؤول في الجمعية شمعون فرويليخ، وهو من سكان مستوطنة 

 فهناك لو كان لدي عدد كاف من البيوت لتمكنت من إحضار ألف يهودي فوراً: "يطاني إلى البقيعةاالست
  ".ضغط كبير للقدوم إلى البقيعة

  14/4/2010الدستور، األردن، 
  

  مستوطنون يقتحمون مقام يوسف بنابلس ويؤدون شعائر دينية بحماية جيش االحتالل .42
 مستوطن الليلة قبل الماضية وفجر 600اقتحم نحو : يسيسمير حمتو ومحمد الرنت -فلسطين المحتلة 

أمس مدينة نابلس لزيارة ما يدعون انه ضريح النبي يوسف في المدينة بعد تنسيق مسبق مع جيش 
 مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين أن فلسطينية أمنيةوذكرت مصادر . االحتالل اإلسرائيلي

نيران كثيفة لتفريق الشبان الفلسطينيين وتمكين المستوطنين من تأدية  إلطالقوقوات االحتالل التي لجأت 
  .طقوسهم

  14/4/2010الدستور، األردن، 
  

   مستوطنون يضرمون النار في مركبات ويعتدون على مسجد في حواره:نابلس .43
، النار في مركبات خاصة، واعتدوا على مسجد  األربعاء أضرم مستوطنون متطرفون، فجر اليوم:نابلس

وأكدت مصادر محلية أن مجموعات من المستوطنين الذين يعتقد  .ي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلسف
 القريبة هاجموا البلدة تحت جنح الظالم لتنفيذ اعتداءات هي ليست "يتسهار"أنهم انطلقوا من مستوطنة 

ن المستوطنين وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إ .األولى من نوعها
المتطرفين هاجموا مسجدا في البلدة وخطوا عليه شعارات عنصرية ورسموا النجمة السداسية، فيما قال 
رئيس البلدية سامر حواري أن المستوطنين حاولوا تخريب إحدى محطات الوقود في البلدة لكن يقظة 

  .السكان حالت دون تنفيذ هذا المخطط
  14/4/2010طينية، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلس

  
   ألف فلسطيني من الضفة80البرغوثي يحذّر من تهجير مصطفى  .44

 حذّر النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من أن األمر :رام اهللا
رقي جديدة ضد ُيمهد لعملية تطهير ع"العسكري اإلسرائيلي بشأن التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية 
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وأضاف البرغوثي، خالل مؤتمر صحفي في رام  ". ألف فلسطيني80الفلسطينيين تشمل ما ال يقل عن 
 واستخدم فيها تعبير 67استخدمت من قبل في إسرائيل قبل احتالل عام "اهللا، أن قرارات من هذا النوع 

يمثّل تكريساً " أن األمر العسكري وأكد ".المتسللين لمنع الالجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم
لنظام االبارتهايد والفصل العنصري الذي هدفه المركزي هو تحويل المحافظات والمدن والقرى 

وأكد البرغوثي أن القرار اإلسرائيلي هو  ".الفلسطينية إلى معازل وسجون معزولة عن بعضها البعض
ؤكد أن إسرائيل ال تعترف بأي نفوذ أو سيطرة إلغاء لكل ما تبقى من ترتيبات أوسلو، بشكل ي"بمثابة 

للسلطة الفلسطينية وتلغي دور كل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية وان االحتالل 
  ".مازال قائما ولم ينته)" ج(و) ب(و) أ"(العسكري للضفة الغربية بكل مكوناتها 

  13/4/2010 قدس برس،
  

  "مخطط التهجير الجديد"دولي لمواجهة الخضري يدعو إلسناد عربي و .45
 دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إلى ضرورة : ضياء الكحلوت-غزة 

اإلسراع في التوحد الفلسطيني واإلسناد العربي والدولي لمواجهة المخططات اإلسرائيلية الرامية لتهجير 
 اإلسرائيلي بداية خطة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني واعتبر الخضري القرار. الشعب الفلسطيني

هذه الخطط ليست جديدة "وقال الخضري إن  . نسخة منه أمس"العرب"من جديد، حسب بيان وصل لـ
وكشفنا عنها سابقاً مرات عديدة، فإسرائيل تواجه قطاع غزة بالحصار في محاولة لتهجير سكانه، 

والقرار الجديد يأتي استكماال لمحاوالت التهجير، وفي القدس , قوالضفة بالجدار والحواجز واإلغال
  ."ومحاوالت تهويد المدينة المقدسة, تالحق الفلسطينيين بهدم منازلهم والتضييق عليهم

 لتكون القدس بأغلبية 2020وأشار الخضري إلى المخطط اإلسرائيلي الذي يقوم على أن يأتي عام 
لخضري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام االحتالل بوقف هذه ودعا ا. يهودية وأقلية فلسطينية

  . الممارسات ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبته على كل ما اقترفه بحقه
  14/4/2010العرب، قطر، 

  
  األمر اإلسرائيلي هدفه تعميق العزل واالنفصال بين الفلسطينيين: اتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين .46

االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين، باألمر العسكري اإلسرائيلي، الذي يحمل رقم  ندد :رام اهللا
، بشأن التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية، والذي سيؤدي في حال تطبيقه إلى طرد عشرات 1650

  .ضفةاآلالف من الفلسطينيين، من الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنهم ليسوا من سكان أو مواليد ال
إن سلطات االحتالل "نسخة عنه " قدس برس"وصل ) 13/4(وقال االتحاد في بيان أصدره يوم الثالثاء 

في إطار سعيها المحموم الستهداف الشعب الفلسطيني، أطلقت سعارها األثيم بأوامر احتاللية جديدة 
 وفلسطين المحتلة تسعى لعزل الشعب الفلسطيني، وتأكيداً للفصل العنصري الكارثي بين الضفة وغزة

  ".، وبالتالي تعميق العزل واالنفصال بين أبناء الشعب الواحد1948العام 
  13/4/2010 قدس برس،

  
   مرة منذ الحصارألولغزة ى لإ واأللمنيوم األخشاب إدخال توافق على "إسرائيل" :فتوح .47

حنات محملة  شاإدخال الموافقة على أمسقررت السلطات اإلسرائيلية يوم  : اشرف الهور-غزة 
وقال  . منذ فرض الحصار قبل ثالث سنواتاألولى قطاع غزة، وذلك للمرة إلى واأللمنيوم باألخشاب

   األخشاب إدخال السلطات اإلسرائيلية وافقت على أن البضائع للقطاع إدخالرائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
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 هذه إدخال عملية أن  وأوضح.مرباأل وزارة االقتصاد الوطني في الضفة الغربية وأبلغت، واأللمنيوم
 .بإدخالها لم تحدد الكمية التي ستقوم "إسرائيل" أن ستتم يوم الخميس، لكنه ذكر األصناف

  14/4/2010القدس العربي، 
  

  2009 منذ بداية 90مقتل بعد  تطلق حملة توعية من مخاطر مولدات الكهرباء "أوكسفام" :غزة .48
بريطانيا أنها ستطلق حملة توعية للفلسطينيين الذين يعيشون في في " أوكسفام" أعلنت مؤسسة :رام اهللا

 .قطاع غزة حول استخدام المولدات المحمولة، والتي تكون قاتلة إذا استخدمت بشكل غير صحيح
، إلى سوء نسخة عنه" قدس برس"وصلت ) 13/4( المؤسسة في بيان صادر عنها يوم الثالثاء أشارتو

، وفقاً لسلطات الصحة في غزة، )2009( شخصاً في العام الماضي75اة استخدام المولدات أدت إلى وف
 شخصاً وُأصيب 15، قُتَل )2010( أنه منذ بداية العام الحاليوذكرتوتعرض العديد إلصابات خطيرة، 

  . آخرين بجروح27
  13/4/2010 قدس برس،

  
  عروض إسرائيلية بإبعاد األسرى .49

نيون بالرفض واالستنكار الشديدين على عروض من رد األسرى الفلسطي:  عوض الرجوب-الخليل 
وكشف معتقلون  . مقابل الموافقة على اإلبعاد إلى الخارج،جانب سلطات االحتالل إلطالق سراحهم

 وبشكل متجدد فلسطينيون ومختصون بقضايا األسرى، النقاب عن العرض اإلسرائيلي الذي قدم مؤخراً
 لشؤون األسرى تحدثوا للجزيرة نت أن االحتالل يحاول من واعتبر متابعون .لعدد من قيادات األسرى

خالل مساوماته الضغط على األسرى إلخالء الساحة الفلسطينية من العناصر القيادية المؤثرة، الفتين إلى 
  .أن المساومات تكررت بشكل الفت بعد إبعاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري

وقد . بعاد األسير عايد دودين، من بلدة دورا، جنوب الضفة الغربيةوآخر القيادات التي عرض عليها اإل
بين دودين المعتقل حاليا في سجن النقب الصحراوي أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية عرضت عليه 

  .أكثر من مرة فكرة اإلبعاد عن أرض الوطن، لكنه رفض العرض وفضل البقاء بالسجن
قيادي بحماس صالح العاروري وإبعاده إلى الخارج قد تم بنفس ونفى دودين أن يكون اإلفراج عن ال

  .الطريقة، مبينا بأن أسبابا إنسانية وصحية دفعت العاروري للموافقة على اإلبعاد المؤقت لثالث سنوات
 من جهتها رفضت وزارة األسرى الفلسطينية العروض اإلسرائيلية، مؤكدة أن األسرى هم األكثر تمسكاً

  . لها، ولن يقبلوا مغادرة وطنهم وترابهم للحرية وعمالًر تطلعاًباألرض، واألكث
 للجزيرة نت إلى أن غاية االحتالل  في حديثوذهب مدير مركز أحرار لدراسات األسرى فؤاد الخفش

إفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات، وإيصال رسالة إلى األسير الفلسطيني أنه "من عروض اإلبعاد هو 
  ".اج عنه سوى الموافقة على اإلبعادال مجال لإلفر

  13/4/2010الجزيرة نت، 
  

  1967 أكثر من عشرة آالف امرأة فلسطينية مّرت بتجربة االعتقال منذ :األشقر .50
رياض األشقر مدير اللجنة اإلعالمية بلجنة نصرة األسرى أن أكثر من عشرة آالف امرأة فلسطينية ذكر 

 900 وخالل انتفاضة األقصى اختطف االحتالل ما يزيد عن ،1967مرت بتجربة االعتقال منذ العام 
سلطات االحتالل لم تتوقف عن "، الفتاً إلى أن " أسيرة حتى اللحظة37فلسطينية، وال يزال يحتجز منهن 

  ".  نساء3حيث اعتقلت منذ بداية العام الجاري : ممارسة سياسة اعتقال النساء من األراضي الفلسطينية
  14/4/2010، الدستور، األردن
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   لتدويل مقابر األرقامىسعتالحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء واألسرى الفلسطينيين  .51

" تدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين لدى سلطات االحتالل"تحت شعار : عاطف دغلس - نابلس
 أو ما "إسرائيل" تحتجزها أطلقت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء واألسرى الفلسطينيين التي

ويسعى المؤتمر لعرض القضية على المستوى  .تعرف بمقابر األرقام، مؤتمرها األول بمدينة نابلس
الدولي بعدما استنفدت وسائلها المختلفة محليا عبر الفعاليات واألنشطة المختلفة، وخلق حراك وتضامن 

ة وشعبية في هذا المؤتمر، قضية الجثامين وبحث مسؤولون وقيادات فلسطينية رسمي .شعبي غير مسبوق
المحتجزة والمفقودين لدى سلطات االحتالل، والسبل المختلفة الستردادها ودفنها بمقابر فلسطينية وفقا 

 .للتقاليد الدينية وإكراما لهم
، إن المؤتمر يشكل نقلة نوعية لوضع العالم فياض وزير األسرى في حكومة ،وقال عيسى قراقع

وأكد . الدولي أمام مسؤولياته تجاه قضية تشكل نزفا دائما لدى الفلسطينيين وعائالت الضحاياوالمجتمع 
 على جرائمها التي "إسرائيل"قراقع للجزيرة نت، على هامش المؤتمر، أن تدويل القضية يهدف لمحاكمة 

 األخالقي وقال إن التدويل أصبح السالح ".التي تحتجزها وتسرق أعضاءها"ترتكبها بحق الجثامين 
 ".لفضح ومحاسبة إسرائيل التي تعد نفسها فوق القانون"والقانوني واإلنساني بيد الفلسطينيين 

  13/4/2010الجزيرة نت، 
  

 محكمة إسرائيلية تسمح لكاتب فلسطيني بزيارة بيروت .52
سطيني  سمحت بموجبه للكاتب الفل أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، قراراً:)يو بي أي، ا ش ا(

 .  األدبي"39بيروت "عالء حليحل، من مدينة عكا، بالسفر إلى لبنان للمشاركة في مهرجان 
 تقدم بالتماس باسم حليحل إلى المحكمة مطالبا بالسماح له "مركز عدالة لحقوق األقلية الفلسطينية"وكان 

اهو ووزير الداخلية بالسفر إلى بيروت، وذلك بعد أن رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني
 . الياهو يشاي هذا األمر

 14/4/2010السفير، 
  

  منتدى اإلعالميين يدين اعتداءات أمن السلطة على الصحافيين .53
 استنكر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين ما يتعرض له الصحافيين في الضفة الغربية على أيدي :غزة

جهزة على اعتقال الصحافي صامد دويكات من سكان األجهزة األمنية الفلسطينية، مستهجناً إقدام تلك األ
يستنكر المنتدى ما وصل "نسخة منه " قدس برس"وقال المنتدى في بيان وصل  .بلدة بيتا بمحافظة نابلس

إليه حال الزمالء الصحفيين في الضفة الغربية والذي بات اعتقالهم لدى أجهزة األمن الفلسطينية أمراً 
  .اتف الجهود للتصدي للهجمة المنظمة ألجهزة أمن الضفة ضد اإلعالميين، مطالباً بتك"شبه يومياً

  13/4/2010 قدس برس،
  

  اإلرهابعالقة للبنك العربي بتمويل  ال: اإلسرائيليالجيش  .54
 والمخابرات العامة اإلسرائيلية من اقتحام القوات أعوام وبعد ستة اإلسرائيلي الجيش أعلن :أبيبتل 

 كبيرة من حسابات فيه تحت ذريعة أمواالًفرع البنك العربي في مدينة رام اهللا ومصادرتهم " الشاباك"
  . عنف، بأن البنك وموظفيه ال عالقة لهم بأعمال العنف وبتمويلهاأعمال في أصحابهاتورط 

 البنك، إدارة قد يخدم رائيلياإلس موقف الجيش إيضاح أنوقال مصدر قانوني مقرب من البنك العربي 
 المحكمة الفيدرالية في نيويورك مئات من أمامالذي يواجه ومنذ سنوات دعوى كبيرة قدمها ضده 

وزعم المدعون بأن البنك العربي استخدم .  الذين تضرروا وعائالتهم في عمليات عسكريةاإلسرائيليين
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 البنك العربي قد يطالب إنوقال المصدر القانوني  .إسرائيلية أهداف لتمويل عمليات ضد أموالكقناة لنقل 
  .اإلسرائيلي على بيان الجيش  الدعوى، وذلك اعتماداًبإلغاء

  14/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  إعالن حرب جديدة قرار تهجير فلسطينيي الضفة: المحامين في األردنالنقابات  .55
ء نقيب المحـاميين المحـامي أحمـد        قال رئيس مجلس النقبا   :  وكايد المجالي  ، طارق الحميدي    -عمان  

ألف مواطن فلسطيني خارج وطنهم هـو       ) 70(طبيشات أن القرار اإلسرائيلي القاضي بترحيل ما يقارب         
وطالب طبيشات الحكومة أن تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد وبكل مسؤولية             .بمثابة إعالن حرب  

  .التطرف اإلسرائيليمن أجل تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة 
 14/4/2010الرأي، األردن، 

  
  تمنع مهندسين أردنيين من الوصول الى القدس" إسرائيل ":مسؤول أردني .56

منعت اكثر من مرة وصول مهندسين أردنيين إلـى         " إسرائيل"مسؤول أردني أمس، أن      أعلن: )ب.ف.ا(
إلعـادة  " أخذ القياسات الالزمـة   "طريق باب المغاربة في المسجد األقصى في القدس المحتلة، من أجل            

  ".إسرائيل"من جانب " لمحاوالت هدم"تأهيله بعد تعرضه 
مشروعاً أردنياً فلـسطينياً    "إن  " فرانس برس "وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان ل         

الستـصدار  ) ة والعلوم منظمة األمم المتحدة للتربية والثقاف    (مدعوماً من باقي العرب سيقدم إلى اليونيسكو        
  ". ألنها تعرقل وصول مهندسين أردنيين إلى طريقباب المغاربة" إسرائيل"قرار إلدانة 

  14/4/2010 الخليج، 
  

  طرد الفلسطينيين" إسرائيل" جبهة العمل اإلسالمي تطالب الحكومة بالوقوف بحزم ضد قرار  .57
وأبرز أحزاب المعارضـة    » وان المسلمين اإلخ«، الذراع السياسة لـ     »جبهة العمل اإلسالمي  «طالب حزب   

وقال مسؤول الملف الفلسطيني فـي       .ضد القرار اإلسرائيلي  » الوقوف بحزم «في األردن، الحكومة أمس بـ      
اعتزام «وأضاف أن   . »نطالب الحكومة بالتصدي الحازم لهذا القرار الباطل      «: الحزب حسان ذنيبات في بيان    

. » المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل تهديـداً لـألردن          سلطات االحتالل الصهيوني إبعاد آالف    
تمضي الحكومة المتطرفة في الكيان في اتخاذ خطوات عملية باتجاه الترانـسفير،  «وأعرب عن استغرابه أن   

  .»في وقت يستمر العرب في الحديث عن التسوية
 اليهود من شتى بقاع األرض لالسـتيطان        بطرد الفلسطينيين من أرضهم بينما يستجلب     «وندد بقيام إسرائيل    

بالوقوف في وجـه العقليـة      « وطالب الدول العربية  . »مكانهم، خالفاً للمبادئ القانونية واإلنسانية واألخالقية     
  .»الصهيونية العدوانية التوسعية، من خالل إسقاط خيار المفاوضات العبثية ودعم المقاومة

  14/4/2010الحياة، 
  

  توحيد الصفلحوار ول يدفع الفلسطينيين أن القرار اإلسرائيلي ينبغي :ية الوطنالوحدة منبر .58
خالل اجتماعها برئاسة الرئيس سليم الحص، ان قرار » منبر الوحدة الوطنية« األمانة العامة لـأكدت

 الف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة من ابناء غزة هو حلقة جديدة 70السلطات اإلسرائيلية طرد «
واعتبرت ان . »سة التطهير العنصري اإلسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ومحطة للترانسفيرمن سيا

القرار اإلسرائيلي العنصري ينبغي ان يدفع الفلسطينيين الستئناف الحوار وتوحيد الصف على قاعدة «
  .مقاومة االحتالل

  14/4/2010السفير، 
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  ر الفلسطينيين من تهجي حاسم موقفيدعو كي مون التخاذ: فضل اهللا .59

حمل السيد محمد حسين فضل اهللا، المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، رسالة إلى 
اتخاذ موقف حاسم حيال سياسة التطهير العرقي ضد «األمين العام لألمم المتحدة، داعياً إياه إلى 

ن من أرضهم وتهجيرهم حتى من الفلسطينيين، ومن سعي كيان العدو اإلسرائيلي إلى طرد الفلسطينيي
الضفة الغربية، ألن المنظمة الدولية إذا كانت معنية بالحفاظ على األمن والسلم العالميين، فعليها أن تؤدي 

 . »دورها في رفض الظلم واالحتالل
 14/4/2010السفير، 

  
  ؤدي إلى سجن أهل الضفة في قراهمي  اإلسرائيليالقرار: موسى عمرو .60

مين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي، أمس، عقب االجتمـاع   األ  أكد :القاهرة
الطارئ لمجلس الجامعة، أن اإلجراءات األخيرة الرامية لطرد آالف الفلسطينيين من الـضفة الغربيـة،               

 غيـر   هناك إجماعاً عربياً على أن المفاوضات مباشرة أو       "وقال إن   . تشكل خرقاً مباشراً للقانون الدولي    
مباشرة ليس لها معنى أو فائدة في ظل هذه الممارسات، وأنه بمنطق األمـور ال يمكـن إقامـة دولـة                     

ضرورة عدم االنصياع لمثل هذه القرارات أو التعامل معها تحت أي           "وشدد على    ".فلسطينية بهذا الشكل  
يست مجرد نقلهـم    المسألة ل "وقال إن   ". ظرف من الظروف ألنها تؤدي إلى سجن أهل الضفة في قراهم          

إلى خارج الضفة بل إن الحركة داخل الضفة نفسها أصبحت مقيدة، والفلـسطينيون مهـددون بـالطرد                 
أي فاصل بين الضفة والقدس أمر ضـد القـانون وال           "وأشار إلى أن    ". والتهجير المباشر وغير المباشر   

باستخدام لغة  "، الفتا إلى أنه     "القراريمكن أن نقبل به، فما بالنا بالفصل بين أجزاء الضفة نفسها طبقا لهذا              
  ".المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف، فإن هذا خرق مباشر للقانون الدولي
 14/4/2010الخليج، 

  
   إلى مقاومة قرار الطرد من الضفة الشعب الفلسطينيالجامعة العربية تدعو .61

 في بيان أصدره عقب اجتماع على مـستوى المنـدوبين           أكد مجلس الجامعة  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلـسطيني      "الدائمين للدول األعضاء وشارك فيه األمين العام عمرو موسى،        

، "في األراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو االنصياع إليه              
وعدم التعامل مع نتائجه تحـت      ) القرار(لى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه       الوقوف إ "كما شدد على    

  ."أي غطاء أو مبرر
عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القـوة            "ووصف القرار بأنه    

ينية وإسرائيل بما فيها    يخرق االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسط      "، معتبراً أنه    "القائمة باالحتالل 
  ."اتفاق أوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة باالحتالل التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي

يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أمراً مستحيالً، وبالتـالي يكـون            "وشدد على أن هذا القرار      
تكليف المجموعة العربية فـي األمـم       " وقرر المجلس    ."استئناف المفاوضات بأي شكل أمراً ال فائدة منه       

المتحدة اتخاذ االجراءات الالزمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة لألمم المتحدة للبحث في مخاطر هـذا                
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض هـذا القـرار        "، كما قرر    "القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقفه فوراً     

  ."ة المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدوليةأمام المحاكم الدولي
  14/4/2010الحياة، 
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  قطر ترفض القرار اإلسرائيلي بتهجير الفلسطينيين .62
اكدت دولة قطر انها ترفض بشدة قرارات إسرائيل بطرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في               :القاهرة

رضاوي نائب المندوب الدائم لقطر بجامعة الدول العربيـة علـى           وقال أسامة يوسف الق   . الضفة الغربية 
هامش اجتماع مندوبي الجامعة العربية الطارىء أمس الثالثاء ان دولة قطر تساند قرار مجلس الجامعـة                
في هذا الشأن الذي يرفض هذا الموضوع جملة وتفصيال ويحث الفلسطينيين في الضفة الغربية على عدم                

   .ار والوقوف ضده بكل شدةااللتزام بهذا القر
  14/4/2010الشرق، قطر، 

  
   تفرض تحدّياً على العرب"إسرائيل"ممارسات : مندوب سوريا لدى الجامعة العربّية .63

 لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، أن استمرار وتصاعد وتيرة الممارسـات            سورياأكَّد مندوب    :القاهرة
     اً واضحاً وصريحاً أمام قدرة الطرف العربي علـى اتخـاذ           العنصرية اإلسرائيلية بات يفرض اليوم تحدي

وقال إن المخطط االسرائيلي يهدف إلى القضاء       . مواقف أكثر حسماً وجدية لمواجهة المخطط اإلسرائيلي      
على الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية لألراضي العربية المحتلة، مشدداً علـى التـصدي للـسياسة               

لى التطهير العرقي وتفريغ األرض من أصحابها الحقيقيين، والقضاء على أي أمـل             اإلسرائيلية القائمة ع  
  .في تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة

  14/4/2010األخبار، 
  

  "اسرائيل"العالم يتغاضى عن ترسانة : ردوغانأ .64
ـ               :واشنطن . ووي دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى شرق أوسط خال من السالح الن

ولفت إلى ان العالم ما يزال يغض الطرف عن إسرائيل ، وهي ليست طرفاً موقعاً على معاهدة الحد من                   
  .انتشار األسلحة النووية ويعتقد بامتالكها اسلحة نووية فيما ال تزال عضواً في الوكالة الذرية
  14/4/2010الدستور، األردن، 

  
  بمغامرة عسكرية للهروب من عملية السالم أمريكا لديها معلومات عن نية الكيان القيام  .65

التحرك لوقف التدهور العـسكري     "كشفت مصادر فلسطينية أن اإلدارة األمريكية أبلغت مصر ضرورة          
، وطالبتها بإجراء اتصاالت مع حماس، ألن حكومـة نتنيـاهو تـسعى إلـى               "إسرائيل"بين قطاع غزة و   

  ". تصعيده
    وحثّها على عدم دفع األوضاع     " إسرائيل" القاهرة التدخل لدى     واشنطن طلبت من  "وأضافت المصادر إن

نحو مزيد من التصعيد، وأن تتعهد لها مزيداً من ضبط الحدود مع القطاع وبذل كل جهد لدفع الفـصائل                   
ال تريد تصعيد العمل العسكري ضد غزة حاليـاً، ألن ذلـك سيـضع              "وأشارت إلى أن أمريكا     ". للهدوء

موقف حرج أمام الشعب الفلسطيني، وال تريد أن تخسر ما وصـلت إليـه عبـر                السلطة الفلسطينية في    
واشـنطن علمـت بنيـة      "وذكرت المصادر أن    "". إسرائيل"خطوات تقريب وجهات النظر بين السلطة و      

القيام بمغامرة عسكرية للهروب من عملية السالم، وخـصوصاً أن وضـع حكومـة نتنيـاهو           " إسرائيل"
  ". صل إلى سالم ُمرضٍالداخلي ال يؤهله للتو

13/4/2010، 1937التقرير المعلوماتي   
  

  أي ضربة إسرائيلية إليران ستكون كارثية: ساركوزي .66
، »سي بي أس  «حذر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس، لشبكة        ): يو بي أي، أ ف ب      (–واشنطن  

والسبيل . ى أن أفكر في ذلك    ال أريد حت  . كارثية، ستكون كارثة  «بان أي ضربة إسرائيلية إليران ستكون       
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األفضل لتفادي هذا السيناريو الكارثي هو اتخاذ إجراءات إلفهام إسرائيل بأننا مصممون علـى ضـمان                
على إسرائيل أيضاً أن تبذل في موازاة ذلك الجهد الضروري في من أجل التوصـل               «: وأضاف .»أمنها

  .»إلى سالم عادل ودائم مع جيرانها الفلسطينيين
14/4/2010لكويت، الراي، ا  

  
  "إسرائيل"الشيوخ األميركي يدعو في رسالة إلى كلينتون إلى تخفيف التوتر بين أمريكا و .67

 من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي برسالة الى وزيرة الخارجية االميركية هيالري            76بعث  : بيت لحم 
فـي أعقـاب    " إسرائيل"تحدة و كلينتون دعوها فيها الى تخفيف حدة التوتر في العالقات بين الواليات الم           

  .االعالن عن بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية
وقال السناتورات في رسالتهم انه يجب على اإلدارة األميركية ان تبذل قصارى الجهـد للتأكـد مـن ان                   

. سرائيلية اإل - الفلسطينية أو بالعالقات األميركية      -التوتر األخير لن يمس بمفاوضات السالم اإلسرائيلية      
والفلـسطينيين دون شـروط     " إسـرائيل "ودعا السناتورات كذلك الى استئناف المفاوضات المباشرة بين         

  .مسبقة
14/4/2010وكالة معاً اإلخبارية،   

  
  وإظهار تمسكنا الثابت بأمنها" إسرائيل"زيارة بيريز فرصة لتجديد صداقتنا لـ: فرنسا .68

الخارجية الفرنسية الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز بأنه       وصفت وزارة   :  ميشال أبو نجم لندن    -باريس  
) إلـى فرنـسا   (، مضيفة أن الزيـارة    »صديق كبير لفرنسا  «وبأنه  » رجل سالم ومهندس اتفاقيات أوسلو    «

، فضال عن التعبير عن رغبـة       »لتجديد صداقتنا إلسرائيل، وإظهار تمسكنا الثابت بأمنها      «ستكون فرصة   
 .مع الفلسطينيين» ار السالمفي إطالق سريع لمس«فرنسا 

وقال برنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع بيريـز               
كما ستتناول المحادثـات    . مع الجانب الفلسطيني  » ضرورة استئناف الحوار سريعا   «سيكون التأكيد على    

 .الملف النووي اإليراني
ة الفرنسية عن االستيطان، ومشروعات ترحيل آالف الفلسطينيين من الضفة          ولدى سؤال وزارة الخارجي   

 .»نتحدث مع أصدقائنا اإلسرائيليين بشأن كل الموضوعات ومواقفنا معروفة تجاهها«: كان الرد
14/4/2010الشرق األوسط،   

  
  ياة لجنة مساعدات الدول المانحة تجدد تعهدها بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية قابلة للح .69

تعهدها بالمساعدة في تنفيـذ     ) AHLC(جددت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين        : مدريد
برنامج الحكومة الفلسطينية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، مع التركيز على تطوير اقتـصاد مـستدام                

الكافية لتمويل المتطلبـات الماليـة      الجهات المانحة لتأمين المساعدة     " داعية"وبناء مؤسسات الدولة القوية     
  .، مع المراعاة الواجبة لتقاسم عادل لألعباء2010المتكررة لعام 

حكومة إسرائيل إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفكيك القيود المفروضة على الحركـة والعبـور               "ودعت  
"  خاصة وعامة اوسـع    والتدابير التي تعيق التجارة وتسهيل نمو الخدمات الزراعية والسماح باستثمارات         

تعزيز التعاون وبذل الجهود لوقف التدهور في الوضع في غزة من خالل الـسماح بزيـادة                "فضال عن   
كميات ونطاق السلع والخدمات من وإلى غزة، فضال عن وصول المعونة اإلنسانية دون عوائـق، وفقـا     

  ".1860لقرار مجلس األمن رقم 
الجهات المانحة بتحسين التنـسيق المحلـي       "السبانية مدريد   وأوصت في ختام اجتماعاتها في العاصمة ا      

، "للبرامج والمشاريع القطاعية والحفاظ على التركيز على خلق بيئة أكثر مالءمة لنمو القطـاع الخـاص               
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ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواصلة تعزيز عمليتهـا االصـالحية مـع              "مؤكدة  
انونية لألعمال التجارية، وتقديم الخـدمات االجتماعيـة، وبنـاء القـدرات فـي              التركيز على األطر الق   

  ".المؤسسات الرئيسية وخدمات المرافق األساسية
سالم فياض ووزير   . وقالت في بيان بعد االجتماع الذي عقد برئاسة النرويج ومشاركة رئيس الوزراء د            

تـشجع الـسلطة    "نة الرباعية توني بلير انها      الخارجية االسباني ميغال موراتينوس والمبعوث الخاص للج      
الفلسطينية على مواصلة تعزيز وضعها المالي من خالل االنضباط المالي المستمر واإلصالحات، وذلك             

  ".بهدف تعزيز أداء اإليرادات وضبط النفقات
ها فـي   بحثت األولويات وكيفية تركيز أنشطة المانحين في السنة المقبلة، متابعـة لـدعوت            "وذكرت انها   

 السـتكمال   13نيويورك لتقديم المساعدة إلى السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الحكومة الفلسطينية الـ             
". مهمة بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، فيما يتعلق ببناء المؤسسات وتطوير اقتصاد فلـسطيني مـستدام               

لرباعية تـوني بليـر، المجتمـع الـدولي     لجنة التنسيق ترحب بالتعاون الوثيق بين ممثل اللجنة ا       "وقالت  
  ".واسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوصول إلى أهداف بناء المؤسسات وتعزيز تنمية القطاع الخاص

وقدم رئيس الوزراء سالم فياض إلى االجتماع احتياجات السلطة الفلسطينية للحصول على مساعدة مـن               
، وأحاط اللجنة علما بالحاجة إلى الدعم الخارجي        2010ام  المانحين لتأمين متطلبات التمويل المتكررة لع     

  . مليون دوالر200للميزانية بقيمة مليار و
استمدت التشجيع من التقارير االيجابية عن االتجاه العام في التنمية االقتصادية للضفة            "وتقول اللجنة انها    

  ".2009في العام  % 8الغربية، بوصول النمو بنسبة 
14/4/2010 األيام، فلسطين،  

  
   آالف الفلسطينيين من الضفةترحيل حول قرار" إسرائيل"موراتينوس يطلب توضيحات من  .70

قال وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيـل موراتينـوس إن وزيـرة الخارجيـة              : )أ ف ب   (–مدريد  
ت مـن الـسلطا   » توضـيحات «األوروبية كاثرين آشتون والرئاسة االسبانية لالتحاد األوروبـي طلبـا           

األمر العسكري اإلسرائيلي الذي قد يؤدي إلى طرد آالف الفلـسطينيين مـن الـضفة               االسرائيلية حول   
  .بعد حصوله على هذه التوضيحات» سيعلن رده«، مشيراً إلى أن االتحاد األوروبي الغربية

14/4/2010الحياة،   
  

  ضي المحتلةاإلشارة إلى األرا" إسرائيل"المتوسطي بسبب رفض -فشل المؤتمر األوروبي .71
أعلن سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون األوروبية بيار لولوش أن المؤتمر الرابـع            : )أ ف ب   (–برشلونة  

 عربـي يتعلـق     -لالتحاد من أجل المتوسط في شأن موضوع المياه فشل الثلثاء بسبب خالف إسرائيلي              
في المـؤتمر   » فشل«ثاً عن   ، متحد »لألسف لم نتوصل إلى اتفاق    «: وقال. بإشارة إلى األراضي المحتلة   

  .الصحافي الختامي
، بغية ضمان الحصول    »استراتيجية للمياه في المتوسط   «وكان يفترض أن يفضي هذا المؤتمر إلى اعتماد         

. في شكل منصف على هذا المورد النادر في المنطقة وتفادي أن يصبح في المستقبل سبباً لنزاعات جديدة                
. ، ما حال دون تبني هذه الوثيقـة       »األراضي المحتلة «شارة إلى   وأوضح لولوش أن إسرائيل رفضت اإل     

  .»أراض تحت االحتالل«وعارض الطرف العربي الصيغة البديلة التي اقترحها األوروبيون وهي 
14/4/2010الحياة،   
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  وفد سويدي ينهي زيارته الى جمعية الطيبة الخيرية في جنين .72
ثل اللجنة السويدية الفلسطينية ومدارس رودولف في انهى امس وفد سويدي، مم:  علي سمودي-جنين 

السويد، زيارته الى جمعية الطيبة الخيرية والتي استغرقت اسبوعا كامال، اطلع خاللها على االوضاع 
الراهنة التي يعيشها ابناء القرية والقرى المجاورة، واطلع على االنشطة التي تنفذها الجمعية وناقش اهم 

مستقبلية، وعلى نتائج المشاريع السابقة والتي تم تنفيذها بدعم من خالل طالب احتياجات الجمعية ال
  .مدرسة رودولف حيث ابدى الوفد اعجابه من النتائج االيجابية لتلك المشاريع

وقد تم االتفاق على بلورة ورقة عمل لصياغة مشروع يهدف الى تفعيل دور المرأة في المجتمع المحلي 
حيث ستقوم اللجنة السويدية الفلسطينية بدور الشريك لجمعية الطيبة لدى وتوفير بعض فرص العمل 

  .الوكالة السويدية للتنمية الدولية لتوفير الدعم المادي المطلوب لهذا المشروع
من جهتهم، اشار القائمون على جمعية الطيبة الخيرية الى ان هناك تعاون مع مدرسة رودولف في 

ت حيث يتم في كل سنة تنفيذ مشروع واحد على االقل بدعم من السويد، السويد منذ اكثر من خمسة سنوا
  .واثنوا على دور الحكومة السويدية في دعم الشعب الفلسطيني وشكروا الوفد على الزيارة

14/4/2010القدس ، فلسطين ،   
  

  مارتن لوثر كنغ الحفيد يزور بلعين متضامنا .73
مؤسسة تحقيق الحلم والوفد المرافق له اليوم، جولتـه فـي           استهل مارتن لوثر كنغ الحفيد مدير       : رام اهللا 

  .فلسطين بزيارة قرية بلعين برام اهللا
وزار كنغ موقع الفعاليات التي تنظم كل أسبوع وموقع بناء الجدار العنصري في القرية، ومـن ثـم زار               

قاومـة الجـدار   مقر جمعية أصدقاء الحرية والعدالة، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنـة الـشعبية لم       
  .واالستيطان في بلعين

، وشكر كنغ مـستقبليه علـى       4- 16كما دعا الوفد للمشاركة في الفعالية المناهضة للجدار يوم الجمعة           
  .حفاوة االستقبال واستفسر عن بعض األمور، وأكد أنه سوف يبقى على اتصال مع أهالي القرية

13/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   
  

  السياق العام لخطة سالم فياض .74
  نقوال ناصر

إن أي إعالن فلسطيني من جانب واحد لدولة فلسطينية هو نقيض، أو ينبغي أن يكون بحكم األمر الواقع                  
 وعلى المرجعية األساسية لهـا المتمثلـة        1991الجارية منذ مؤتمر مدريد عام      " عملية السالم "نقيضا، ل 

إلسرائيلي وراعيها األميركي على التوافق المتبادل بالتفاوض فقط على حـل           باالتفاق مع دولة االحتالل ا    
نهائي للصراع، وبالتالي فإن أي إعالن كهذا ينبغي أن يكون خروجا على هذه العملية، وانقالبـا علـى                  
مرجعياتها، وعلى االتفاقيات الموقعة المنبثقة عنها، وعلى الوضع الراهن الذي تمخض عنهـا، خروجـا               

الذي أفرزته وكل الالعبين فيه، ألنه يمثـل إعالنـا          " معسكر السالم "ا يستتبعان بالضرورة تغيير     وانقالب
، فإعالن كهذا ال يمكن أن يكون إال        ")أوسلو("مدويا بفشل العملية بكاملها، وانتهاكا لمرجعياتها واتفاقياتها        

رق األدنى في القدس المحتلة     ، كما كتب اإلسرائيلي مدير مركز أبحاث سياسة الش        "إعالن حرب ال سالم   "
سالم فياض،  . ديفيد بيدين، وهنا على وجه التحديد يكمن التناقض الرئيسي في صدور إعالن كهذا عن د              

" عمليـة الـسالم   "رئيس حكومة قيادة لمنظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تكـرر إعـالن التزامهـا ب              
  .خاطرة بتأبيد االنقسام الوطني أحتراما اللتزامهاومرجعياتها واالتفاقيات الموقعة المنبثقة عنها حد الم

ال يوجد فـي   "وربما لهذا السبب قال فياض إن وثيقة إعالنه عن خطته لبناء مؤسسات دولة خالل عامين                
إعـالن سياسـي    "ألن أي إعالن كهذا هو      " أننا نذكر اإلعالن من جانب واحد عن دولة       "فيها  " أي مكان 
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تقرره في الوقت الصحيح وفـي الـسياق        "وهي التي   " رير الفلسطينية وذلك في نطاق سلطة منظمة التح     
غسان الخطيب مدير مركز اإلعالم التابع لحكومـة فيـاض          . ، وربما لهذا السبب أيضا كتب د      "المناسب

وإن االختالف هـو فقـط فـي        " مماثلة لبرامج حكومات سابقة   "قائال إن هذه الخطة ليست جديدة بل هي         
، ليدافع الخطيب   "كبديل لعملية السالم المتفسخة   "الذي أعلنت فيه حيث ينظر إليها       " اإلطار السياسي العام  "

تكمن في سماحها للمفاوض الفلـسطيني بـالتحرك علـى          " األهمية الرئيسية لها  "عن هذه الخطة باعتبار     
عتـراف  ، أوال البناء العملي على األرض مقرونا ثانيا بجهد مكمل لبناء دعم دولي لال "مسارين متوازيين "

  .بدولة فلسطينية مستقلة
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمـم المتحـدة        (وربما للسبب ذاته لم تجد اللجنة الرباعية الدولية         

أدنى سبب في خطة فياض يدعوها إلى القلق، ولذلك سـارعت إلـى             " عملية السالم "الراعية ل ) وروسيا
 وكـذلك فـي     2009ل شهر بعد إعالن فياض لخطته عام        تبنيها واإلشادة بها في بيانها الذي صدر خال       

بياناتها الالحقة ثم إلى دعم صاحبها ماليا وسياسيا وأمنيا دعما يعزز المخاوف الوطنية الفلـسطينية مـن                 
دوافعها وتوقيتها ومراميها، ليشيد ممثل الرباعية توني بلير بأداء صاحب الخطة ـ ـ وهو يحاول غسل   

 العراق بالتمسح بعملية سالم عربية ـ إسرائيلية مـن المؤكـد أن أوسـاخها     يديه من دماء الحرب على
، "من الدرجة األولى قطعا ـ محترفا وشجاعا وذكيـا  "ستلوث يديه أكثر مما تطهرها ـ ـ باعتباره أداء   

بينما تجري على قدم وساق حملة إعالمية دولية ال يترك تركيزها واتساعها مجاال لعدم الشك في كونهـا                
ة تسوق للرجل باعتباره رجل دولة وخبيرا اقتصاديا مؤتمنا على أموال المانحين وتكنوقراطيا ينفرد              منظم

في الوقت نفسه كـل القيـادات الفلـسطينية         " تشيطن"بالمصداقية واألمانة والشفافية بموازاة حملة مماثلة       
لهذه القوى جميعها، وهـذا     بديال  " الفياضية"األخرى وكل القوى الوطنية عبر االنقسام الراهن، وتروج ل        

مصطلح استخدمه في مقال له في النيويورك تايمز كاتب العمود المعروف ثوماس فريدمان، الذي يدعي               
أنه صاحب فكرة مبادرة السالم العربية، والذي نسب إلى مسؤول في إدارة جـورج بـوش األميركيـة                  

أصـعب  ) فيـاض (يجعل حياة سالم    "ن  السابقة رفضه اإلفصاح عن اسمه في المقال نفسه ألنه ال يريد أ           
  ".           بوجود شخص مثلي يمدحه

مماثل، ربما يلخصه وصـف رئـيس دولـة االحـتالل           " إسرائيلي"وفي هذا السياق يلفت النظر ترحيب       
أول خطـة   "، أو تلخصه ما قالت الجروزلم بوست إنه       "بن غوريون فلسطين  "شمعون بيريس لفياض بأنه     

، ال بل إن صهيونيا يمينيـا متطرفـا مثـل           "1964عام  . ف.ت.لة منذ تأسست م   فلسطينية جادة لبناء دو   
دوري غولد ـ ـ  المستشار الحالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشار لنظير نتنياهو األسـبق    

" مركز القدس للشؤون العامة   "آرييل شارون وسفير دولة االحتالل األسبق لدى األمم المتحدة الذي يرأس            
غير ان دعـوة  . في تقرير لمركزه ناقد لها مع ذلك" إيجابية وشجاعة"قد وصف خطة فياض بانها ـ ـ  

، بعد إعالن خطتـه،     "لألمن القومي اإلسرائيلي  "فياض، واستجابته، للمشاركة في مؤتمر هرتزليا العاشر        
سة المفتـرض أن    وفي ذروة مقاطعة للمفاوضات واالتصاالت مع دولة االحتالل أعلنتها في رام اهللا الرئا            
" السالم االقتصادي "حكومته هي حكومتها، بدد أية شكوك في كون هذه الخطة تتساوق مع خطة نتنياهو ل              

  ".شراكة إسرائيلية ـ فلسطينية"في إطار " من األسفل إلى أعلى"التي يزعم انها تدعم بناء دولة فلسطينية 
تمر بسبب المقاطعة الفلسطينية المعلنـة      وإذا كانت األضواء قد سلطت على مشاركة فياض في هذا المؤ          

 شارك فياض في    2007لالتصاالت مع دولة االحتالل فإن هذه لم تكن المشاركة األولى له فيه، ففي عام               
في وقت كانت " المستقبل"في " الشراكة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية "مؤتمر هرتزليا أيضا وأكد حرصه على 

الحكم الذاتي الفلسطيني قبل عام فقط قد أكدت بأن اغلبية الفلسطينيين           نتائج االنتخابات التشريعية لمجلس     
لكن األهم هو أنني    : "تحت االحتالل يطمحون إلى النقيض تماما، وليس إلى ما قاله فياض آنذاك للمؤتمر            

إنني أسعى إلى روابط    .. إنني أسعى إلى سالم دافئ مع إسرائيل      . أريد أن اعلن رؤية للسالم مع إسرائيل      
. نعم إننا نسعى إلى عالقات دافئة معكـم       .. اسية قوية مع إسرائيل، وأسعى إلى روابط إقتصادية قوية          سي
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نحن ال نريد أن نخرجكم     .. نحن ال نريد ببساطة أن نصل إلى نقطة حيث نكتفي بقبول أحدنا لآلخر فقط،               
  ".من حياتنا، إننا نريد أن نعيش معكم، كجيران لكم وأنداد

، فإن الصراع الدموي الدائر منذ ما يزيد على قرن من           "الفياضية"لرؤية فياض و  " الدافئ"وفي هذا السياق    
الصراع في المنطقة   "الزمان ليس صراعا بين االحتالل االستيطاني الطارد لالخر العربي الفلسطيني، ف          

ته مع هآرتس في    ، كما قال في مقابل    "ليس له عالقة بنا على اإلطالق، إنه بين الراديكاليين وبين المعتدلين          
ولهذا السبب على األرجح فإن فياض، عندما امتدحه شمعون بيـريس           . أبريل الجاري / الثاني من نيسان    

: ، لم يعلق حتى اآلن على تحريض بيريس له في المناسبة نفسها بقوله            "بن غوريون فلسطين  "بوصفه أنه   
وهذا هو السبب على    ". ربوا حماس إن عدو الفلسطينيين هو حماس، وليس إسرائيل، ويجب عليهم أن يحا          "

األرجح الذي جعل فياض يدخل التاريخ الفلسطيني باعتباره أول رئيس وزراء فلسطيني على اإلطـالق               
يأمر بفتح النار على مقاومين فلسطينيين مطلوبين لالحتالل، وبالتالي لحكومته في إطار التنسيق األمنـي               

 ستة شهداء من حماس وجنود السلطة وعابر طريق، حيث          مع االحتالل، في قلقيلية العام الماضي ليسقط      
، على ذمة نيوزويك "مزيدا من الوقت لالستسالم"انتقد قادة أمنيون بصفة غير رسمية عدم منح المطلوبين       

  .األميركية
نوفمبر عام  / كما لم يعلق فياض حتى اآلن على القنبلة التي فجرتها هآرتس في السابع من تشرين الثاني                 

شية زيارة لنتنياهو إلى واشنطن، أي بعد قرابة شهرين من إعالن فياض لخطته، بأن نتنيـاهو                ، ع 2009
مما يثير أسئلة حول ما إذا كانت هذه الخطة قـد           / يبحث خطة فياض مع كبار معاونيه     " طيلة أشهر "كان  

  !شاريه، إلخوصلت إلى نتنياهو قبل إعالنها أم بعده، وكيف وصلت إليه، وهل تم تنسيقها معه او مع مست
  قنوات اتصال

بعد شهرين من إعالنهـا     " طيلة أشهر "إن كشف هآرتس عن بحث خطة فياض في حكومة دولة االحتالل            
يثير بدوره أسئلة عما إذا كانت لفياض قنوات اتصال خاصة مع دولة االحتالل غير القنوات المعروفـة                 

حتالل، بقدر التساؤل عن قنـوات اتـصال        بين القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير وسلطتها وبين دولة اال        
إعالن الدولة الفلسطينية منتـصف عـام       "التي تجعل فياض يحدد     " الثقة"مماثلة له مع األميركيين، تفسر      

من خالل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، ويثير تساؤال مشروعا عمـا إذا كانـت هنـاك                 " 2011
 منظمة التحرير الفلـسطينية، فـي تكـرار لـسيناريو           من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وحتى     " صفقة"

. مفاوضات أوسلو السرية التي جرت من وراء ظهر الوفد الفلسطيني الرسمي المفاوض بقيادة الراحل د              
  .حيدر عبد الشافي

مع إدارة باراك أوباما لالعتراف بالدولة الفلسطينية فـور         " تفاهم سري "ومن هنا التقارير اإلسرائيلية عن      
، وكذلك حديث رئيس وزراء دولـة       )11/11/2009اليهودية األميركية في    " فوروورد"أسبوعية  (ا  إعالنه

من اإلدارة األميركية على طلبه من أوبامـا        " رد واضح "االحتالل بنيامين نتنياهو عن عدم حصوله على        
مـن األمـم    في مجلس أ  " الفيتو"خالل قمتهما األخيرة في واشنطن ان يعده األخير باستخدام حق النقض            

المتحدة إن عرض موضوع الدولة الفلسطينية عليه، وهو ما تعلن قيادة منظمة التحرير المفاوضة عزمها               
  .      عليه إلضفاء شرعية دولية على خطة فياض

إن عالقة  : " أجابت هآرتس على بعض هذه التساؤالت كما يلي        2007في األول من مثل هذا الشهر عام        
قبل حوالي سنتين، تزوجت ابنـة      .  اإلسرائيلية يمكن قياسها من القصة التالية      فياض الوثيقة مع المؤسسة   

وكانت الدعوة قد وجهت أيضا لفيـاض       . دوف فايسغالس الذي كان عندئذ رئيسا لمكتب رئيس الوزراء        
وعندما وضعت ترتيبات الجلوس، وضع فياض إلـى        . وهو حتى اليوم يتمتع بعالقة دافئة مع فايسغالس       

  ."وأجرى االثنان حديثا مطوال. وزراء آنذاك آرييل شارونجانب رئيس ال
: وفايسغالس هذا، لمن قد يكون قد نسي، هو من سوغ تجويع الفلسطينيين بالحصار حتى االستسالم بقوله               

يجب أن نوصل الفلسطينيين إلى الهزال ال       . نحن ال نجوع الفلسطينيين بل نساعدهم على تخفيف أوزانهم        "
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قد نسي ايضا، فإن فايسغالس هو المفاوض اإلسرائيلي الرئيسي على نص الرسالة            ولمن يكون   "! الموت
أبريل عام  / التي بعث بها الرئيس األميركي السابق جورج بوش إلى شارون في الرابع عشر من نيسان                

، وأن زواج ابنته تم فـي ذروة حملـة شـارون            "وعد بلفور الثاني  " والتي وصفها الفلسطينيون ب    2004
كـل هـذه الرزمـة المـسماة الدولـة          "، وهو القائل إن     "إزالة عرفات "لمقاطعة في رام اهللا ل    وحصاره ل 

) أميركيـة (وكل هذا بمباركة رئاسـية      .. الفلسطينية، بكل ما يستتبعها، قد سحبت إلى األبد من أجندتنا           
  .األميركي" وبتصديق كال مجلسي الكونغرس

ليومي بين مجلس الوزراء في رام اهللا وبين بيته في القدس           تنقل فياض ا  " الدافئة"وربما تفسر هذه القنوات     
المحتلة، وقد فسر داني بن ـ سيمون مدير المكتب الصحفي لحكومة دولة االحـتالل ذلـك بانـه مـن      

المفترض انها غير جارية حاليا، وسط حملة متصاعدة لمنـع          " المفارقات الصغيرة في إطار المفاوضات    "
 رمزيا للمنظمة وسلطتها في القدس المحتلة، ناهيك عن إغالق المدينـة            أي تواجد أو نشاط حتى لو كان      

في عالقـات   " الحميمية"تنسجم مع   " المفارقة الصغيرة "لكن هذه   . أمام بقية عرب فلسطين تحت االحتالل     
بفحص السنوات الـست    : "2007الجانبين، كما وصفها فياض نفسه في خطابه أمام مؤتمر هرتزليا عام            

التي كان ياسر عرفـات أهـم       " انتفاضة األقصى "وللتذكير كانت هذه هي سنوات      (الصراع  الماضية لهذا   
، فإنني سأصف العالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية خالل هذه الفترة بأنها كانت حميمة أكثر من  )شهدائها
فلسطينيين قد  غير أن طبيعة العالقات اليوم بين اإلسرائيليين وبين ال        .. قد يصدمكم هذا الوصف     .. الالزم

  ".وصلت إلى مستويات اإلدارة التفصيلية، حيث إسرائيل ضالعة في التفاصيل الدقيقة لحياة الفلسطينيين
بـدأت بوادرهـا    " الفياضية"إن مثل هذا الشذوذ عن المزاج الوطني الفلسطيني العام ليس وليد اليوم، ف            

 يلملم جراحه إثر إعادة احـتالل منـاطق         فعلى سبيل المثال، بينما كان الشعب الفلسطيني ما زال        . مبكرة
" إلزالـة عرفـات   "سلطة الحكم الذاتي بعد اجتياحها في العام السابق، وبينما كانت حملة شارون تتسارع              

مبـادرة الـسالم   "وحصاره في المقاطعة برام اهللا بعد منعه من حضور قمة بيروت العربية التي أقـرت          
 على  2003دفاع عن النفس، كان انشغال فياض منصبا في سنة          ، وفي ذروة االنشغال الوطني بال     "العربية

فساد السلطة الفلسطينية آنذاك، كما تشير تصريحاته عن حصة القيادة من تجارة االسمنت وعائدات هيئة               
البترول، وهي التصريحات التي عتم انضمامه إلى عرفات في حـصاره بعـدها علـى شـذوذها عـن                  

ي أهلته ـ ـ سياسيا، وليس مهنيا كونه مؤهل من الناحيـة األكاديميـة     األولويات الوطنية في حينه، والت
والمهنية كخريج لجامعات أميركية وخبير مخضرم في االحتياطي الفدرالي األميركي والبنك وصـندوق             

الفلسطيني الذي " اإلصالح"النقد الدوليين ـ ـ لفرضه وزيرا للمالية وقيما مفوضا أميركيا وأوروبيا على   
 أي مسؤول عن الفساد حتى اآلن بعد أن أستمر فياض وزيرا للمالية ثم رئيسا للوزراء طوال                 لم يحاسب 

يكون بديال لكل القوى التـي  " طريق ثالث "أكثر من سبع سنوات كان وما زال يستغلها بدال من ذلك لشق             
  .قادت وما زالت تقود النضال الوطني الفلسطيني

الفلسطيني فإن  " رجل أميركا "أهلته لوصف وسائل اإلعالم له بأنه       أما قنواته الخاصة مع األميركيين التي       
تفاصيلها قد أصبحت سرا مكشوفا حد أن يقول نائب رئيس حكومة دولة االحتالل الحالي وسفيرها فـي                 

من األميـركيين   ) فياض(الرصيد غير المحدود الذي استحقه      " داني أيالون إن     2006واشنطن حتى عام    
، 1967ان عمر فياض حوالي خمسة عشر عاما عند احتالل الضفة الغربية عـام              ك". هو ما يعطيه قوته   

وقد التحق بعهدها بالجامعة األميركية في بيروت وتخرج منها وأكمل دراساته العليا في والية تكـساس                
 عندما انتدبه صندوق النقد الـدولي ممـثال لـه فـي             2001بالواليات المتحدة حيث ظل فيها حتى عام        

التالي ما زالت أمام فياض سبعة عشر عاما أخرى يقضيها كراشد في فلسطين حتى يـوازن                فلسطين، وب 
وربما تكون هناك دالالت لمـا      . األربعة وعشرين عاما التي قضاها في حضن الثقافة السياسية األميركية         

ئما ألنـه   يتذكره األستاذ المشرف على أطروحته للدكتوراه، وليام بارنيت، بأن فياض كان طالبا مدينا دا             
كان باستمرار يسعف أصدقاءه الذين كانت أوضاعهم المالية أسوأ من وضعه، وعنـدما سـأل صـحفي                 
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أنا يهودي، وقد اختـارني ألكـون       : "بوش، أجاب . بارنيت كيف تأقلم وافد فلسطيني في بلد جورج دبليو        
  "المشرف على أطروحته، فهل يجيب ذلك على سؤالك؟

إلـى النخبـة    " من فوق ومن الخـارج    "بة رشده األميركي وبين عودته      وفي فترة السنة الفاصلة بين حق     
 2002الفلسطينية التي تتصدر القيادة الفلسطينية، كان فياض مديرا إقليميا للبنك العربي مـن أول عـام                 

 دهمـت قـوات     2004حتى الشهر السابع من العام نفسه، وفي الرابع والعشرين من الشهر الثاني عـام               
نك في البيرة واستولت على سجالت ووثائق استخدمتها في رفع دعـوى ضـد البنـك                االحتالل فرع الب  
اثناء ما كان فياض مديرا إقليميا له وتطالبه بتعـويض          " اإلرهاب"ودعم  " غسل األموال "العربي تتهمه ب  

مليون دوالر أميركي، وما زالت الدعوى جارية، لكن الالفت للنظـر أن            ) 875(ضحايا أميركيين بمبلغ    
  .فياض لم يرد كمتهم فيهااسم 

  ال تغيير في الوضع الراهن
 في سياقاتها الحالية هـي      2011إن خطة فياض إلعالن دولة فلسطينية في غضون عامين قبل نهاية عام             

الجارية منذ عقدين من الزمن ألنهـا  " عملية السالم"خطة محكوم عليها بمصير مماثل للفشل الذي أصاب  
فحات هذه العملية العقيمة التي عادت بأوخم العواقب علـى القـضية            تطرح كمجرد صفحة جديدة من ص     

الفلسطينية ووحدة قواها الوطنية ورسخت االحتالل ومدت في عمره،  وألنها تطرح كمخرج مأمول من               
الطريق المسدود الذي وصلت إليه هذه العملية، وبالتالي فإنها لن تقود إلى أي تغيير في الوضع السياسي                 

 جزء منه وألن أصحابها يتخذون من هذا الوضع مرجعية لهم، كما أنها لن تغير أي شـيء                  الراهن ألنها 
ميدانيا على األرض لهذا السبب على وجه التحديد، فأي خطة إلعالن دولة فلسطينية من جانـب واحـد                  
بالضد من الوضع الراهن ستكون بالتاكيد ثورة عليه تتطلـب اسـتراتيجية فلـسطينية مغـايرة تمامـا                  

  .تراتيجية الحالية ومنها خطة فياضلالس
، وبخاصة األميركيين، بهذه الخطة وإشادة قادة االحتالل بـصاحبها،          "عملية السالم "فترحيب كل أطراف    

، وهو األمر الذي ينفيه فياض نفسه، هي        "من جانب واحد  "بالرغم من استمرار تحذيرهم له من العمل بها         
 األميركية اإلقليمية التي تسعى واشنطن إليهـا فـي المنطقـة            دالئل تؤكد أنها خطة تنسجم مع الترتيبات      

طويل األمد وترتيبـات انتقاليـة   " سالم اقتصادي ـ أمني "وتتساوق مع خطط حكومات دولة االحتالل ل
الدولـة  " تبقيها عمليا تحت االحتالل، ومنها طبعـا         1967طويلة األمد لألراضي الفلسطينية المحتلة عام       

  ".خريطة الطريق"ليها المرحلة الثانية من التي تنص ع" المؤقتة
المجتمع الدولي إياه الذي تقوده الواليـات       " تعاون"وليس من المتوقع أن ينجح فياض في الحصول على          

، فهـذا  "من جانب واحـد "المتحدة في إضفاء شرعية األمم المتحدة على خطته لكي يتجنب أتهامه بالعمل   
الفلسطيني في الضغط على دولة االحـتالل مـن أجـل الوفـاء             الذي خذل المفاوض    " المجتمع الدولي "

على سبيل المثال إزالة ما يـسمى المـستعمرات         (بالتزاماتها األكثر تواضعا بموجب االتفاقيات الموقعة       
ليس من المتوقع أن يدعم فياض أو غيره فـي          ) المطلوب إزالتها منذ تسع سنوات    " العشوائية"االستيطانية  

ما أثبتت تطورات العام األول من والية باراك أوبامـا فـإن ثوابـت العالقـات                خطة أكثر طموحا، وك   
قد تكون لفيـاض مـع كـال    " حميمة"االستراتيجية األميركية ـ اإلسرائيلية أقوى من أي قنوات خاصة  

الحليفين وغيرهما، فتصريح خافير سوالنا ممثل االتحاد األوروبي في الثاني عشر من تمـوز الماضـي                
جلس األمن الدولي إلى االعتراف بدولة فلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق على قضايا الوضـع   الذي دعا م  

لكن حتى لو افترض    . النهائي فقد طواه التاريخ مع صاحبه ولم يعد مجديا أن يبني فياض آماله على مثله              
تخرج علـى   المراقب جدال أن هذا المجتمع الدولي قد استجاب لطموح فياض، فإن أي استجابة كهذه لن                

  .مرجعيات عملية السالم الفاشلة التي دفعت فياض إلى إعالن خطته كمخرج لها
ومن الواضح اآلن كذلك أن خيبة أمل الشعب الفلسطيني فـي اسـتراتيجية قيادتـه التفاوضـية، وفـي                   

عا، تهدد بانتفاضة وطنية ثالثة ضد االحتالل والوضع الفلسطيني الراهن م         " عملية السالم "مفاوضيها، وفي   
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انتفاضة يحذر الكثيرون من اندالعها ويدعو الكثيرون إليها، ومن الواضح أنه يجري التـرويج لخطـة                
فياض في سياق الجهود المحمومة المبذولة لمنع اندالعها، حد أن يستعين الوزير فـي حكومـة فيـاض                  

لذي، كمـا قـال،   ا) صلعم(المتحمس لخطته محمود الهباش في ذلك، بصورة انتقائية، بسيرة النبي محمد        
دون أن يرفع سالحا أو يأمر بدفاع عنيف ضد مـن ألحقـوا األذى بـه وبـصحابته                  )  سنة 13(أمضى  

)19/3/2010.(  
تفاوضـي فـي    " حكـومي "وإذا كان اإلعالن عن خطة فياض في حد ذاته دليال على عدم وجود شريك               

نتائج استطالع الرأي الذي أجـراه      الجانب اآلخر كما تكرر القول القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير، فإن           
معهد ترومان في القدس المحتلة ونشرتها هآرتس في السادس من الشهر الجاري تؤكد بأن أغلبية النـاس     
في دولة االحتالل الذين انتخبوا الحكومة الحالية ليسوا جاهزين كذلك ألي جنوح إلى السالم، وهـو مـا                  

منهم إن حل الدولتين لن يكون ممكنا أبدا،        %) 31( إذ قال    أشار إليه الرئيس السوري بشار األسد مؤخرا،      
أنه سيكون ممكنا بعـد جيـل، أي أن         %) 19(أنه قد يكون ممكنا بعد أجيال كثيرة، و       %) 20(بينما يرى   

منهم يعتقدون بأن حل الدولتين مستحيل حاليا، ومع ذلك يصر فياض في خطته علـى محاولـة                 %) 70(
، لكن بيع األوهام للشعوب أمر في منتهى الخطورة وبخاصة على باعة            تغذية شعبه بأمل خادع كالسراب    

  .الوهم أنفسهم
وإذا كان يمكن الجدل نظريا حول الطعن  في مضمون خطة فياض فإن الطعن في شـكلها غيـر قابـل                   

 ولم يصادق المجلس    2007يونيو  /  حزيران   15للجدل قطعا، إذ عندما عين رئيسا للوزراء أول مرة في           
ي على تعيينه سوغت الرئاسة في رام اهللا التعيين بوجود حالة طوارئ وطنيـة، وعنـدما أعيـد                  التشريع

 ظلت المقومات الدستورية لممارسة مهامـه مفقـودة         2009مايو  /  أيار   19تعيينه في هذا المنصب في      
حتى اآلن لتظل حكومته حكومة تصريف أعمال، ومع ذلك فإنها تعرض خطة سياسية بامتياز وتفرضها               

دون تصديق تشريعي عليها أو موافقة وطنية، وال يسع المراقب إال التساؤل باسـتهجان    " وطني"كبرنامج  
عن األسباب التي تجعل القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير الفلسطينية تمنح حكومـة بهـذه المواصـفات                

حيات حصرية خاصـة    صالحيات سياسية استراتيجية أقامت الدنيا ولم تقعدها للدفاع عنها باعتبارها صال          
 ثم العتبارها شرطا مسبقا للدخول مـع        2006بمنظمة التحرير في مواجهة حكومة حماس الشرعية عام         

  .حماس في حكومة وحدة وطنية بعد ذلك
وفي السياق العام لخطة فياض فإن تصريحاته التي أثارت جدال مؤخرا عن استعداده لتوطين الالجئـين                

يوليو الماضي عن استعداده لقبول     / قاله في معهد أسبن األميركي في تموز        ، وما   "الدولة الفلسطينية "في  
القـيم العليـا    "المستوطنين اليهود مواطنين في هذه الدولة إذا اختاروا البقاء والعيش فيها ألنه يـؤمن ب              

كـون  ، هي تصريحات ال يمكن تفسيرها إال ب    "للتسامح والتعايش واالحترام المتبادل لكل الثقافات واألديان      
المرفوضة وطنيا تمثل مرجعية لخطته، ومما يؤكد ذلك أن الموقع الفلسطيني على هـذه              " مبادرة جنيف "

المبادرة، ياسر عبد ربه، كان هو منظم الحملة االنتخابية لقائمته، وما زال هو المروج األول له ولخطته،                 
الـذي  " تحالف السالم الفلـسطيني   "بينما يضم طاقمه الوزاري  قيادات في هذه المبادرة التي انبثقت عن             

  .يتزعمه عبد ربه نفسه، ومن هؤالء على سبيل المثال مستشار فياض اإلعالمي جمال زقوت
أما إخضاع الهيكل اإلداري لمنظمة التحرير الفلسطينية لقراره المالي، واإلحاالت بالجملة على التقاعـد              

م بخريجي دورات التدريب التي ينظمهـا       لمخضرمي النضال الوطني في قوى األمن الوطني، واستبداله       
الجنرال األميركي كيث دايتون، في كتائب األمن الوطني الثمانية وكتائب الحـرس الرئاسـي األربعـة                

أبريل من العام المقبل، أي قبل شهرين من الموعد الـذي           / المقرر االنتهاء من تدريبها في شهر نيسان        
بي الشرطة الذين يـدربهم البريطـانيون وغيـرهم، فإنهـا           حدده فياض إلعالن الدولة، إضافة إلى منتس      

للقوى الوطنية، بينما يوفر له تحالف السالم الفلسطيني بديال تنظيميا لهذه           " بديال أمنيا "استعدادات توفر له    
القوى على المستوى الشعبي،فهذه االستعدادات تؤهله للحلول محلها جميعا،إذ هذا هو التفـسير الوحيـد               
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التي تقودها حكومته على البعض اآلخر، مما يجعـل إنهـاء           " الحرب" بعضها لمواصلة    لسياسة تحريض 
االنقسام الفلسطيني الراهن أولوية وطنية ملحة قبل أن يجد المستجيبون لهذا التحريض أنفـسهم خـارج                

  .التاريخ فجأة
  13/4/2010المستقبل العربي، 

  
 فكر الترانسفير يتسيد األجندة الصهيونية .75

  نواف الزرو
بهذا األمر العسكري اإلسرائيلي القاضي بترحيل نحو سبعين ألف مواطن فلسطيني عـن أرض القـدس                

وقد يكون الـرقم    ...!" ( تصوروا -وطنهم الطبيعي -التسلل إلى الضفة    "والضفة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة     
 المقرر أن يكون قد     والذي من ) متحركا إلى أعلى من ذلك وفقا لألجندة السرية اإلسرائيلية في هذا الصدد           

، فإن فكر الترانسفير والتطهير العرقي يعـود ليتـسيد المـشهد            13/4/2010دخل حيز التطبيق الثالثاء     
 .الفلسطيني واألجندة السياسية الصهيونية من جديد

، وذلـك   1967وال شك أن هذا القرار يعتبر األخطر في األوامر العسكرية االحتاللية المتخذة منذ عـام                
مل على كافة المعاني والدالالت والتداعيات المتعلقة بحقيقة وجوهر الـصراع المحتـدم مـع               كونه يشت 

 . المشروع الصهيوني على األرض والوجود والمستقبل
 ما وراء قرار ترحيل سبعين ألف فلسطيني

فالقرار الذي يضع نحو سبعين ألف فلسطيني على أجندة الترحيل، ينطوى عمليا على جملة من المعـاني                 
بالفلسفة والفكر الصهيوني االستعماري االستيطاني اإلحاللي،      , لخطيرة جدا، فهو على تماس مباشر أوال      ا

بسياسات الترانسفير والتطهير العرقي المنهجية المعتمدة في حروب الدولة         , وهو على تماس مباشر ثانيا    
 .ي فلسطينالصهيونية المفتوحة ضد الشعب والقضية واألرض والحقوق والهوية العربية ف

على تداعيات عملية مباشرة تمس الوحدة الجيوديموغرافية الفلسطينية في الضفة، فـي            , وهو ينطوي ثالثا  
 لتعزيز وتكريس الفصل ما بين طرفي الجسم الفلسطيني في الضفة والقطاع، بينما             -رابعا-مسعى خطير   

 لتفريـغ األرض    -سادسـا -يدا  ينطوي من جهة خامسة على أبعاد إستراتيجية تتعلق بالقضية، وذلك تمه          
وقضمها بغية تكريس وتخليد مشروع االستيطان والتهويد الذي بات ينتشر على نحو سرطاني مرعب في               

 احتماالت التسوية السياسية إلى األبد عن سـبق         -سابعا–كافة أنحاء الجسم الفلسطيني، األمر الذي يدمر        
 .تخطيط وتبييت

ري اإلسرائيلي األخطر في تاريخ االحتالل، في عهد نتنياهو، الذي          وليس عبثا أن يأتي هذا القرار العسك      
يمثل في الخريطة السياسية األيديولوجية الصهيونية خالصة الفكر الـصهيوني االقتالعـي االسـتيطاني              
اإلحاللي في فلسطين، والتي أخذ يعلنها ويطبقها تباعا على نحو سافر منذ أن شكل حكومته الحالية األشد                 

 .يونية في تاريخ تلك الدولةيمينية صه
شباط الماضي أمام مؤتمر هرتسليا عن خطـة إحيـاء          /ولذلك، إن كان نتنياهو قد أعلن في مطلع فبراير        

وتجديد تهويد نحو ثالثين ألف معلم تاريخي تراثي في القدس وانحاء الضفة وفلسطين بزعم أنها يهودية،                
 إلى محو وشطب كـل اآلثـار والرمـوز الـسيادية            فإنه يبلغ بذلك ذروة المخططات الصهيونية الرامية      

 .المرتبطة بالتاريخ العربي في فلسطين، وإحكام القبضة الصهيونية اإلستراتيجية على األرض والسكان
 فكر االقتالع والترحيل قبل قيام الدولة الصهيونية

يـة الترحيليـة    واستتباعا في هذا الصدد، لعلنا نستحضر مباشرة تلك األدبيـات والمخططـات االقتالع            
بعقود عديدة والتي تتحدث عن ضرورة ترحيل أهل فلسطين وتوطين          " إسرائيل"المتراكمة منذ ما قبل قيام      

 .اليهود مكانهم
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ففكر اقتالع أهل فلسطين من وطنهم عبر مختلف السبل والوسائل اإلرهابية قديم قدم الحركة الصهيونية،               
:  قـائال  12/6/1895رحيل والتـوطين، إذ كتـب فـي         وكان هرتزل نبي الصهيونية أول من نادى بالت       

 خارج الحدود بتدبير عمل لهم هناك، وفي نفس الوقت سنمنعهم مـن             -العرب-سنحاول طرد المعدمين    "
 ".العمل في بلدنا

يجب أن نستعد لطرد هذه     : " قال إسرائيل زا نغويل، وهو أحد أقطاب الصهيونية        1905نيسان  /وفي أبريل 
 ".سيف مثلما فعل أجدادناالقبائل العربية بال

وفي أعقاب الحرب العالمية األولى قدم وايزمان وارونسون اقتراحا إلى مؤتمر السالم بتحويل فلـسطين               
 ".إلى دولة يهودية وطرد العرب منها بالقوة وإسكانهم على ضفاف دجلة والفرات الخصبة

 ".ب بال أرضفلسطين أرض بال شعب لشع"ومن هنا بدأ مخطط تفريغ األرض تحت شعار 
نجح الصهاينة بعد ذلك في جعل بريطانيا تتبنى مواقفهم وأفكارهم، وكان بن غورويون أول من تحـدث                 

 أمام المؤتمر الصهيوني العشرين،     1937تموز  / يوليو 29عن فكرة ترحيل العرب في خطاب له ألقاه في          
 أراضي الدولة اليهوديـة     من خالل اقتراح ترحيل السكان العرب عن      : "الذي عقد في زيوريخ حيث قال     

 ".طوعا إذا أمكن، وقسراً إذا استحال ذلك، يصبح باإلمكان توسيع رقعة االستيطان اليهودي
وكان يوسف فايس زميل بن غوريون ونهاب األراضي المشهور والذي تزعم أول لجنة للترانسفير فـي                

 ".نريد فلسطين بدون عرب: "األربعينبات قال
أوافق على خروج العـرب     . اننا أيضاً أن نفهم مسألة نقل السكان العرب بالقوة        بإمك: "وقالت غولدا مئير  

 ". من البلد وسيكون ضميري مرتاحاً كلياً لذلك
واستتباعاً وعلى هذا األساس، تشكلت لجان تابعة للوكالة اليهودية لتشرف على تنفيذ خطط الترحيل وذلك               

 قرار الترحيل القسري وجعل بريطانيا شـريكا        ، ونجح الصهاينة في تبني    1948 - 1937ما بين عامي    
 .فعليا

 وإن كان يتزعم الجناح الصهيوني المتشدد، سـار         -الزعيم العمالي التاريخي  -وعلى درب بن غوريون     
لـيس هنـاك    : "1939تشرين الثاني   /كذلك جابوتنسكي إذ أعلن على سبيل المثال ال الحصر، في نوفمبر          

شكرا هللا فنحن اليهـود ال ننتمـي إلـى          . ليهود في أرض إسرائيل   خيار، يجب أن يخلي العرب المكان ل      
 ".الشرق األوسط، لذلك يجب أن نكنس الروح اإلسالمية من أرض إسرائيل

 ".لقد حبذت دائما أن نجلي العرب عن هذه البالد بكل ضمير مرتاح: "أما غولدا مئير فكررت تأكيدها
 البداية السرية المبكرة للترانسفير في الضفة

د تبنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ إقامة الدولة الـصهيونية سياسـات الترانـسفير والتمييـز                لق
، حيث تم احتالل األراضي العربية في الضفة        1967 حتى جاء عام     48العنصري األبرتهايد ضد عرب     

 .جديدوالقطاع وسيناء والجوالن، فاستحضرت حكومة االحتالل الفكر والمخططات الترحيلية من 
 أسبوعان، عقدت الحكومة اإلسرائيلية جلـسة سـرية         1967حزيران  /فقبل أن يمضي على حرب يونيو     

" الخطـر "ماذا يتوجب على تلك الحكومة فعله لمواجهـة مـشكلة           : لبحث موضوع في غاية األهمية هو     
ـ              ك الجلـسة   الديمغرافي الفلسطيني الناجمة عن احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة؟، ومع أن مداوالت تل

بقيت سراً، فإن األفكار التي طرحت فيها وتم نقاشها في حينه، عادت فظهـرت فـي المفكـرة الـسرية           
للدكتور يعقوب هرتسوغ، الذي شغل في حينه منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء، والتـي قامـت                 

اإلسـرائيلية،  " رتسهآ"أرملته بتسليمها للباحث اإلسرائيلي مئير أبيدان، وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة            
أن مناحيم بيغين، الوزير بال وزارة فـي حكومـة          " إلى   1988أيلول  /في مقالة نشرتها في نهاية سبتمبر     

آنذاك، أوحى بتصفية المخيمات الفلسطينية في الضفة ونقل سكانها إلى سـيناء، بينمـا              " الوحدة الوطنية "
 . فلسطينيين إلى إحدى الدول العربية المجاورة بنقل الالجئين ال–وزير المالية حينئذ–طالب بنحاس سبير 
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ومع أن نقاش الحكومة اإلسرائيلية لم يسفر يومئذ عن أي قرار محدد بهذا الخصوص، تركـز البحـث                  
باتجاه تأييد اقتراح نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية يغئال آلون الذي أيده معظم وزراء الحكومة، القاضي               

بـشتى  -إقنـاع   "ى سيناء وتوطينهم هناك على أن يجري في الوقت نفـسه            بنقل الالجئين الفلسطينيين إل   
 سكان األراضي المحتلة بالهجرة إلى الخارج، وقد تم التنسيق بين مكتب رئيس الحكومة              -وسائل الضغط 

ووزير الدفاع والجيش اإلسرائيلي من أجل تشكيل وحدة سرية تعمل في أوساط الفلـسطينيين إلقنـاعهم                
 ".لهم في األماكن التي سيتوجهون إليها خارج فلسطين والشرق األوسط" وتقديم تسهيالت"بمغادرة بيوتهم 

تشرين /وكان أرييل شارون، هو الذي كشف النقاب عن هذه الخطة وذلك في محاضرة ألقاها في نوفمبر               
بأن السلطات اإلسرائيلية عملت طوال السنين الماضية على تهجيـر العـرب            " حين أوضح    1987الثاني  

 ".مختلف الوسائل، وأنه كانت هناك منظمة خاصة لذلك الغرضب
لم تسقط أفكار ومشاريع الترانسفير والتطهير العرقي عن األجنـدات األمنيـة الـسياسية اإلسـتراتيجية                
اإلسرائيلية، فكانت تعود لتتجدد وتنتعش بين آونة وأخرى، وفي جميع الحاالت تكون ثنائية مع سياسـات                

ات إلى االغتياالت إلـى المجـازر       جتياحاإلجرامية على األرض، من اال    فة تطبيقاتها   التطهير العرقي بكا  
الجماعية، إلى التدمير الشامل للبنى التحتية الفلسطينية، إلى االعتقاالت والمحاكمات الجماعية حيث بلـغ              

و مليون سنة    نحو مليون معتقل وبلغت مدة اعتقالهم نح       67عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ عام        
 . اعتقالية

وقد تنامت أفكار ومشاريع وممارسات الترحيل والتهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين فـي ظـل               
، وفـي   2000، لتصل إلى ذروتها في ظل انتفاضة األقصى         1987االنتفاضة الفلسطينية الكبرى األولى     

، عرض ذلك المؤتمر وثيقة أعـدتها       2000في هرتسليا عام    " المركز متعدد المجاالت  "إطار مؤتمر عقده    
قيادات عسكرية وأمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تحذر من التكاثر السكاني العربـي وتـوحي               

 ". الترانسفير"بـ
وقـت  "وقد لخص مئير شتايغليتس في مقالة له نشرتها صحيفة يـديعوت أحرونـوت تحـت عنـوان                  

أن الوقت يعمل لصالح مؤيدي الترانسفير، لـيس سـريعاً،          : "، حالة انتعاش الفكرة حيث أكد     "الترانسفير
. ولكن بثبات، والمقصود تلك القوى التي تؤيد خيار الترانسفير كحل شامل للنزاع الفلسطيني اإلسـرائيلي              

أن مؤيدي الترانسفير يعززون قوتهم يوماً بعد يوم، وقد تحولت في هذه األيام مسألة نقل السكان العـرب             
ية، وما المسألة سوى مسألة وقت ليس ببعيد، حتى نشاهد يافطات تدعو إلى الترانـسفير               إلى مسألة شرع  

 ". اآلن
 خطة مبيتة لترحيل مائتي الف فلسطيني
الوجه الصريح المكشوف المتمثل بأوامر اإلبعـاد العـسكرية         : وقد أخذت تلك األفكار والمشاريع وجهين     

 والوجه المقنع الخفي المتمثل بتبييت سلطات االحتالل        التي نفذت ضد أعداد كبيرة من المواطنين العرب،       
ألف مواطن فلسطيني من األراضي المحتلة بحجة إقامتهم بدون تـصاريح، أو أن             ) 200(لطرد أكثر من    

 . تصاريحهم قد انتهت مدتها
عمليات طرد مـن    "عن  " السنابل"وفي هذا الموضوع تحدث تقرير مكتب المعلومات في القدس الشرقية           

بيت ريما وعارورة وعابود وسنجل وقرى أخرى في منطقة رام اهللا، وعن أن معظم المبعدين هـم                 قرى  
من النساء واألطفال، وكذلك رجال عملوا لفترات طويلة في دول اإلمارات العربية وعادوا إلى الـضفة                

د ، وقد قدر المركز الفلسطيني ألبحاث الالعنف فـي القـدس فـي حينـه عـد                "الغربية بعد وقت طويل   
 .ألف فلسطيني) 200(المرشحين لإلبعاد على أيدي السلطات اإلسرائيلية بالحجج المذكورة بحوالي 

 نحو جملة عربية مفيدة
وهكذا شكلت وما تزال تلك األدبيات الصهيونية  اإلسرائيلية المتعلقة بترحيل الفلسطينيين بغية االستيالء              

االقتالع والترحيل والتدمير التي جرى تطبيقها      على وطنهم وحقوقهم المشروعة أرضية خصبة لسياسات        
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ضد الشعب الفلسطيني قبل وبعد قيام دولة االحتالل، السياسات التي تتابع حكومة نتنياهو اليوم ترجمتهـا                
 .على األرض على نحو محموم

الواضح والمقروء في المدى المنظور، إن دولة االحتالل بقيادة نتنياهو اليوم سوف تواصل مخططاتهـا               
وقراراتها وتطبيقاتها الترانسفيرية والتطهيرية في المدينة المقدسة وفي كافة األمكنة العربية الفلـسطينية             

 . األخرى
إلى ذلك فعملية المفاوضات في طريق مغلق تماما، واحتمـاالت التـسوية دمـرت بالكامـل، واألرض                 

ت تقطع أوصال الوحدة الجغرافية     الفلسطينية تحت بلدوزر النهب والتهويد والضم، والجدران والمستعمرا       
والسكانية الفلسطينية، واآللة العسكرية تدك مقومات االستقالل والدولة، والمقدسات اإلسـالمية ومعهـا             

ورغـم كـل ذلـك يـصر        . المسيحية تتعرض إلى هجمة تهويدية مؤدلجة تستند إلى أساطيرهم المزيفة         
 .خيار إستراتيجي وحيدالفلسطينيون والعرب على التمسك ويا للعجب بالسالم ك

 .تحتاج فلسطين من الفلسطينيين والعرب إلى وقفة جادة وحقيقية ومسؤولة اليوم أكثر من أي وقت مضى
فاألوضاع تفرض على الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة صياغة برنامج وطني حقيقي تجمع فيه على              

ة الفلسطينية العريضة الجامعة هي الممر      خيار الوحدة والتصدي والصمود في مواجهة بلدوزرهم، فالوحد       
 .اإلجباري نحو إحباط مشاريع االحتالل على طريق االستقالل، مما قد يعني مواجهات وانتفاضات قادمة

كما أن الءات وإجراءات وعجرفة وعصا نتنياهو في وجه العرب الذين يتمسكون بمبادرتهم المرفوضـة               
ولعـل  . مراجعة جادة ومسؤولة بمستوى عروبـي حقيقـي  من دولة االحتالل، يفترض أن تحركهم نحو       

أقرب ما يخطر بالبال على هذا الصعيد، أن ينتفض العرب ويبدؤون بالتحرك والعمل على كل الجبهـات                 
 .اإلعالمية والقانونية والشرعية األممية

س وأهم من كل ذلك أن يتخذ العرب خطوات جادة على المستوى السياسي التفاوضي والتطبيعـي، فلـي                
طبيعيا أن يواصلوا التمسك بالمفاوضات ومعاهدات السالم والتطبيع فـي ظـل الحـروب اإلسـرائيلية                

  .المفتوحة، ففلسطين تحتاج إلى جملة عربية واحدة مفيدة في وجه نتنياهو
 13/4/2010الجزيرة نت، 
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  عبد الباري عطوان
عام، ومجلسها يكفون جميعا، ولمدة زمنية مفتوحة عن مناقـشة القـضايا            ليت الجامعة العربية، وامينها ال    

العربية الملحة، والفلسطينية منها على وجه الخصوص، احتراما للعقل العربي، او ما تبقى منه، بعـدما                 
  .باتت البيانات والتصريحات الصادرة عن هذه المؤسسة تثير الغثيان

ر على مستوى المنـدوبين، لمناقـشة القـرار االسـرائيلي          باالمس، وبعد اجتماع طارئ للمجلس المذكو     
الى الضفة الغربية من قطاع غزة واالردن، خرجوا علينـا ببيـان            ' تسللوا'بترحيل سبعين الف فلسطيني     

الى األوامر االسـرائيلية    ' بعدم االنصياع 'قرأه االمين العام، يطالب هؤالء الفلسطينيين المهددين بالطرد         
ا القرار عنصري ويخالف المسؤوليات، الواقعة بموجب القانون الدولي علـى عـاتق             هذه، معتبرا ان هذ   

  .الدولة القائمة على االحتالل
قضية على هذا المستوى من الخطورة، ال يجب ان تناقش من قبل المنـدوبين، الن هـذا يـشكل                   : اوال

 المشاركة فـي هـذا االجتمـاع        استخفافا بأبعادها السياسية والقانونية واالنسانية، وكان االجدى ان تكون        
الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، في الحد االدنى، ولكن وزراء الخارجية العرب منشغلون بأمور              

  .اكثر اهمية، وهي كيفية فرض حصار على ايران، والحد من طموحاتها النووية
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مر الترحيل والطـرد    كيف يطالب مجلس الجامعة الفلسطينيين المحاصرين، العزل، بالتصدي ألوا        : ثانيا
االسرائيلية وعدم االنصياع لها، فهل هؤالء يملكون االسلحة والطائرات والمدافع والصواريخ التي تتدفق             

  عليهم من اشقائهم العرب عبر الحدود والجسور الجوية؟
ويستهدف تطبيق سياسة التهجيـر القـسري       ' عنصري'اذا كان المجلس المذكور يصف القرار بأنه        : ثالثا
لسطينيين، ويخرق االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل، بما فيها اتفاقات اوسلو، فلمـاذا ال               للف

يرد على كل هذه االنتهاكات والتجاوزات بسحب المبادرة العربية للسالم، بعد ان اصبح استمرار وجودها               
 المـستوطنات وتهويـد     على الطاولة يشجع االسرائيليين على التمادي في مصادرة االراضـي، وبنـاء           

المقدسات، واخيرا طرد الفلسطينيين من اراضيهم، اي على عكس كل المبررات التي يطرحهـا بعـض                
  .البقاء المبادرة واستمرار التمسك بها' المعتدلين'و' العقالء'

***  
ناها فـي   نعترف اننا مللنا من الحديث عن حالة الهوان التي يعيشها حاليا النظام الرسمي العربي، وقد رأي               

ابشع صورها اثناء قمة سرت االخيرة، والقرارات الهزيلة التي تمخضت عنها، وسياسات النقـد الـذاتي                
التي صدرت عن بعض الزعماء، ووصلنا الى قناعة بأنه ال فائدة من مخاطبة هؤالء ومطالبتهم بفعل هذا                 

ئة والعادية، تأكيدا لعدم قدرتهم او      او ذاك، ولذلك نكتفي بالتوسل اليهم بان يوقفوا هذه االجتماعات، الطار          
  .رغبتهم، او االثنين معا، في فعل اي شيء يخدم هذه االمة وقضاياها

الفلسطينيون المرابطون في االراضي المحتلة، يتصدون وحدهم لعمليات التهويد ومـصادرة االراضـي             
لقرارات ' م االنصياع بعد'السيد عمرو موسى ومجلس جامعته،      ' نصيحة'وهدم البيوت، وال يحتاجون الى      

  .الطرد واالبعاد االسرائيلية، وال ينتظرون، بل وال يتوقعون منهم اي شيء على االطالق
فإذا كان هؤالء لم يتحركوا لكسر الحصار عن مليون ونصف مليون انسان، محاصرين، مجوعين، فـي                

االقصى، والحفريات  قطاع غزة، وصمتوا صمت القبور على بناء كنيس يهودي بالقرب من باحة المسجد              
  التي توشك ان تدمر االخير، فهل نتوقع منهم ان يتصدوا لعمليات الطرد واالبعاد القادمة؟

ممارسة االسرائيليين لسياسات التطهير العرقي للفلسطينيين ليست جديدة، ولم تتوقف مطلقاً منذ احـتالل              
 المرحلة الثانية واالخطر منهـا، اي       فلسطين قبل ستين عاماً، الجديد هو ان هذه السياسات تستعد لدخول          

 في الجليل والمثلث وغيرهما، باعتبارهم اغرابا ال مكان لهم في           1948إبعاد اهالي المناطق المحتلة عام      
  .الدولة اليهودية

فإذا كان ممنوعاً على ابناء قطاع غزة البقاء في رام اهللا او نابلس او الخليل باعتبارهم اغرابا فلمـاذا ال                    
ضع نفسه بالنسبة الى مليون ونصف المليون عربي يقيمون في الناصرة والطيبة وحيفا وعكـا               يكون الو 

ويافا الذين يتواجدون على ارض يهودية محصورة االقامة عليهـا لليهـود فقـط، حـسب الـسياسات                  
  .والمخططات العنصرية االسرائيلية الظاهرة والمخفية

س رد الفعل العربي تجاه عمليات طـرد وترحيـل اكبـر            لقيا' بالون اختبار 'اسرائيل بقرارها هذا تطلق     
  .تخطط لها حكومة اليمين الحالية في المستقبل القريب، مستغلة اشتعال حرب اقليمية جديدة في المنطقة

***  
من المحزن ان االختبار االسرائيلي هذا اعطى مفعوله وسريعاً، بل اسرع مما توقعه حكام تل ابيب، وال                 

اهو رئيس وزراء اسرائيل يفرك يديه فرحاً، بينما يقع حليفه افيغدور ليبرمـان وزيـر               بد ان بنيامين نتني   
خارجيته على االرض من شدة الضحك، وهو يستمع الى بيان االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية،               

  .وما ورد فيه من عبارات فاقدة الي حرارة او الحد االدنى من الغضب
ومة االسرائيلية على كل شيء الذالل الشعب الفلسطيني في ظـل الوضـع             تصورنا، وتوقعنا إقدام الحك   

العربي المتردي الراهن، ولكن لم يخطر في بالنا مطلقاً، وبعد كل التنازالت العربية، ومبـادرة الـسالم،                
والخدمات الجليلة التي قدمتها االنظمة العربية المريكا في الحرب على االرهـاب، واحـتالل العـراق                
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هـذا يعنـي عمليـاً، ان الدولـة         . في الضفة او العكس   ' اجنبياً'لنظام فيه ، ان يصبح ابن غزة        واطاحة ا 
  .الفلسطينية في الضفة وغزة لن تقوم مطلقاً

سـر فـي   ، شجعت الكثير مـن األ 1967عام ) يونيو(اسرائيل بعد احتاللها الضفة والقطاع في حزيران      
ظـة فـي القطـاع،       لتخفيف الكثافة السكانية المكت    يها،قال الى الضفة واالستقرار ف    قطاع غزة على االنت   

وتحسين احوال هؤالء، حيث فرص العمل والمعيشة افضل هناك، اآلن تريد حل مشكلة الكثافة السكانية،               
وخوض الحرب الديموغرافية باالحرى، بسالح التفريغ، تماماً مثلما فعلت بعد احتاللها لفلسطين بعد عام              

  .ة قرية على االقل ومحوها من الخريطة كلياً بطرد سكان اربعمائ1948
) لم ازر االردن منذ ذلك الوقـت       (2002عندما التقيت العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني في اوائل عام           

وبعد عودته من واشنطن، اي قبل ثالثة اشهر من احتالل العراق، قال انه ابدى للرئيس االمريكي بـوش               
ون على ترحيل ابناء الضفة الى االردن، مستغالً الحـرب المؤكـدة علـى              الثاني مخاوفه من اقدام شار    

لـو  'بعدم حدوث ذلك، وأكد الملك انه حصل عليها، وقال بالحرف الواحد            ' ضمانات'العراق، وطلب منه    
فهذه خطـوة ال يمكـن التهـاون        .. اقدمت اسرائيل على ترحيل اهل الضفة الى االردن سأعلن الحرب         

  .'تجاهها
ا هو رد الحكومة االردنية على القرار االسرائيلي المذكور، الن معظم المطرودين سـيجدون              ال نعرف م  

، ولكن ما جاء في     67 و 48انفسهم في االراضي االردنية، مثلما حصل الشقائهم الذين ابعدوا في حربي            
 ال يوحي   يةاإلسرائيلبيان وزارة الخارجية االردنية حول طلبها توضيحات حول هذه المسألة من نظيرتها             

  .اإلطالقباالطمئنان على 
  14/4/2010القدس العربي، 
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  ديفيد مكوفسكي
العالقات االشكالية بين رئيس الواليات المتحدة براك اوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقـوم فـي                

بين الرجلين هي فـي ثالثـة       الفروق في  وجهات النظر      . مركز التوتر بين الواليات المتحدة واسرائيل     
 في العالقة بين الرؤيا والثقة، وتصور الوقت وقضية العالقة بين السياسية الخارجيـة              –مجاالت رئيسة   

  . ال تثير آماال كبيرة بتحسن هذه العالقات في المستقبل–والداخلية 
هـي رؤيـا اسـتراتيجية       احدى الطرق التي اعتاد اوباما البارد العميق التفكير أن يبني بواسطتها الثقة             

فتاريخ عالقات الواليات المتحدة باسرائيل يبرهن على أنه عندما تتفق االثنتان           . وليس هو فقط  . مشتركة
على رؤيا استراتيجية مشتركة، كما كان في الفترات التي تولى فيها ايهود باراك واريئيل شارون وايهود                

ايتها حصرا أقل في التفصيالت التي يختلف فيها         حصرت الواليات المتحدة عن    –اولمرت رئاسة الحكومة    
فعندما ال  توجد رؤيا مشتركة تشتد الواليات المتحدة فـي ردهـا علـى               . بين الدولتين والعكس صحيح   

  .االختالفات كما حدث في أيام بوش االب واسحاق شامير
 يعرض عليه استراتيجية     لهذا من المهم أن يشرك نتنياهو أوباما في رؤياه فيما يتعلق بحل الدولتين وأن             

يظن اوباما انه أحرز تعاونا كهذا مع محمود عباس حتى لـو كـان االسـرائيليون     . يقبلها العقل لتحقيقها  
  . يشكون في ذلك

لكن يحتمـل أيـضا أن تكـون        .  ثمة من يحسبون ان نتنياهو ليست له رؤيا كهذه وهذا جوهر المشكلة           
 االسرائيلية تثير الخوف عند نتنياهو مـن أنـه اذا وثـق             احتمالية انفجار هذه الموضوعات في السياسة     

وهكذا فانه اذا كـان عـدم       . بالشخص غير  الصحيح فان اعداءه من الساسة في اسرائيل سيستغلون ذلك           
  .وجود رؤيا مشتركة يضائل الثقة فان عدم وجود الثقة أيضا يضائل احتمال صوغ رؤيا مشتركة
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 يتعلق بمبلغ الحاح الحاجة الى التسوية ال يمكن فصلها عن قضية             فروق وجهات النظر بين االثنين فيما     
ينكر مسؤولون كبار في االدارة أن نظرة اوباما للنزاع االسرائيلي الفلسطيني قد حددها             . الرؤيا المشتركة 

ينبغي ان نذكر في هذا     . تقديره لمبلغ تأثير هذا النزاع في وضع الجيش االمريكي في افغانستان والعراق           
ياق أنه حتى لو وجد حل للمشكلة الفلسطينية ايضا فلن  تزول بذلك أكثر االسباب االخرى التي تحدث                  الس

  .المقاومة للواليات المتحدة في المنطقة
وهو يظن أيضا   .  يظن أوباما انه يعمل بذلك لصالح اسرائيل الن حل الدولتين سيحل مشكالتها السكانية            

 برغم انـه  -ويعتقد أوباما ايضا . التوصل الى تسوية سيعزز حماس   أن فشل قيادة السلطة الفلسطينية في       
 أن التقدم في    –يصعب ان يجد برهانا ما على أن النظم العربية ستضاد ايران اذا حدث تقدم نحو السالم                 

  . المسيرة السلمية يستطيع ان يساعد في احداث جو اقليمي يضعف ايران
ا ونتنياهو من طريقة رؤيتهما للعالقة بين السياسة الداخليـة           وينبع فرق مهم ثالث بين وجهتي نظر اوبام       

 كـل   –يبدو أنه يصعب على أوباما االيمان بقوة القيود السياسية الداخلية التي تواجه نتنياهو              . والخارجية
وعلى ذلك يظن اوباما ان نتنياهو يفرض هذه القيود فـي           . ذلك ازاء خيار ضم تسيبي لفني الى حكومته       

  .  نفسهالحقيقة على
والى ذلك يرى أن اوباما ال يرى فضله اذ ايد حل           .  من الواضح ان نتنياهو يرى ذلك على نحو مختلف        

  .الدولتين او ازالة أكثر الحواجز في الضفة الغربية برغم كونه زعيم الليكود
لك ال  مع ذ .  ازاء الفروق في وجهات النظر هذه، يصعب أن نرى احتماال لتغير العالقات بين الزعيمين             

عليهما أن يجدا قاسما مشتركا في كل مـا يتعلـق           . يستطيع أي واحد منهما أن يسمح لنفسه بقطع العالقة        
  . بعالج التحدي االيراني واال فان النتائج قد تكون كارثية

 والى ذلك يعترف حتى الدبلوماسيون االوروبيون والعرب الذين يكادون يؤيدون جميعا استعمال ضغوط             
النـه  .  بأن مشاحنات كهذه بين قادة الواليات المتحدة وقادة اسرائيل لن تقدم مسيرة السالم             على اسرائيل، 

  .في وضع تشعر فيه اسرائيل بعدم األمن لن تكون مستعدة للتغرير بنفسها من أجل السالم
في انها حيوية الحراز استقرار     .  عالقات الثقة بين الطرفين ليست مسألة تفضل على هذا الزعيم او ذاك           

  .الشرق االوسط
  "هآرتس"

  13/4/2010وكالة سما، 
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