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  يجري تغييرات كبيرة في حكومة فياضو...  الورقة المصريةلىعباس يريد تعديالت ع": الحياة" .1

لرئيس الفلسطيني محمود  أن ا"الحياة" كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: جيهان الحسيني-القاهرة 
 تكلف "مظلته"عباس لديه تحفظات عن الورقة المصرية التي طرحت تشكيل لجنة من الفصائل تحت 
وأكدت أنه . اإلعداد لالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة واإلشراف على إعادة إعمار قطاع غزة

وأشارت إلى أن لديه  .ظمة التحريرطلب من القاهرة إجراء تعديالت على نصها، بحيث ال تتجاهل من
مالحظات على الورقة التي سلمت إليه في مطار القاهرة قبيل مغادرته الخميس الماضي عقب إنهاء 
محادثاته مع الرئيس حسني مبارك، مشيرة إلى أنه يريد إجراء تعديالت على االقتراحات التي تضمنتها 

  .سادس والعشرين من الشهر الجاريالورقة قبل طرحها في جلسة الحوار المقبلة في ال
وفي هذا السياق، سلّم السفير الفلسطيني لدى القاهرة نبيل عمرو رسالة من عباس أمس إلى الطاقم األمني 
المساعد لرئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، خالل اجتماع عقده مع كل من وكيل 

 إن الرسالة تتناول موقف "الحياة"وقال عمرو لـ .اهيماالستخبارات اللواء عمر قناوي واللواء محمد إبر
القيادة الفلسطينية من اقتراح مصر الذي يتضمن مجموعة من األفكار بهدف تجاوز العقبات التي قد 

 األفكارشرح مصر هذه "وأوضح أنه سينقل إلى عباس . تحول دون إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
  ."الحوارالتي تهدف في النهاية إلى إنجاح 

تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية تحت مظلة " على عبارة "مآخذ"ولفتت المصادر إلى أن عباس لديه 
يفضل كلمة مرجعية "، موضحة أنه "كلمة مظلة تبدو وكأنها مجرد عنوان أو رمز يستخدم"، ألن "عباس

كومة رام اهللا وال تمنحهما يرى أن المقترحات ال تتناول منظمة التحرير وح"وأضافت أنه . "بدال منها
وكشفت  ."الدعم المتوقع والمفترض، رغم أنهما عنوان الشرعية المعترف بهما من المجتمع الدولي

 عزم الرئيس الفلسطيني على إرسال مبعوث أو مبعوثين من وفد حركة فتح للبحث في المقترح "الحياة"لـ
 الحركة، مرجحة أن يكلف رئيس الكتلة المصري وإجراء التعديالت الالزمة التي تتوافق مع موقف
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يفضل إشراك الفصائل "وأشارت إلى أن عباس أبلغ المصريين بأنه . البرلمانية للحركة عزام األحمد بذلك
يعزز مكانة حماس ويضعها " بين فتح وحماس، ألنه "في جلسات الحوار، وأنه ال لزوم للحوار الثنائي

  ."على المستوى نفسه
دعو مصر مبعوثين من وفد حماس لقراءة الورقة ودراسة مالحظات الحركة ورجحت المصادر أن ت

بالتوازي مع وصول مبعوث فتح لتكون هناك قراءة مشتركة للورقة تمكن من التوصل إلى توافق "عليها، 
ونقلت عن مسؤول . "مبدئي عليها قبيل طرحها رسمياً في جلسة الحوار المقبلة لتكون جلسة حاسمة

يهدف إلى حل إشكالية الحكومة حتى ال يظل الحوار يراوح مكانه في طريق " القاهرة مصري أن اقتراح
مسدود، ولذلك فإن هذا االقتراح ليست له عالقة بقضية المنظمة أو بأي ملف آخر، وهو مقتصر فقط 
على قضية الحكومة التي يكفي التوصل إلى حل في شأنها إلنجاح الحوار وتحقق األهداف المرجوة منه، 

 ."هي كسر الحصار وتشغيل المعابر إلعادة اعمار غزة واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعيةو
أرجأ تشكيل حكومة بناء على رغبة المصريين، خشية أن يفهم أن هذه الخطوة "وأوضحت أن عباس 
فإن المصريين لم يعارضوا تشكيل حكومة جديدة في رام اهللا، لذلك "وأكد أن . "موجهة ضد الحوار

الرئيس سيقوم بتعديل وزاري كبير على حكومة سالم فياض قبيل توجهه إلى واشنطن في األسبوع 
الحقائب السيادية، وعلى رأسها الخارجية "وتوقعت أن يشمل التعديل . " من الشهر الجارياألخير

أكيد دعمها ورجحت أن تدعو مصر فياض لزيارة رسمية خالل اليومين المقبلين لت. "واإلعالمواالقتصاد 
  .له، بناء على طلب من القيادة الفلسطينية

 14/4/2009الحياة، 
  

  2007لوثائق الفلسطينية لسنة يصدر كتاب ا" الزيتونة"مركز  .2
، 13/4/2009وكالة فلسطين بـرس     و،  13/4/2009وكالة وفا،   و ،  13/4/2009لجزيرة نت،   ذكرت ا 

المركـز  و ،13/4/2009وكالة معاً   و ،13/4/2009وكالة قدس برس    و،  13/4/2009صحيفة االنتقاد   و
أصدر حـديثا   مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت       ، أن   13/4/2009الفلسطيني لإلعالم،   

 وثيقة تغطي أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية        354ويحوي  " 2007الوثائق الفلسطينية لسنة    "كتاب  
  . والخارجية المتنوعة التي أثرت على هذه الساحة، وترسم خريطة األحداث الداخلية2007في سنة 

ويعد كتاب الوثائق الفلسطينية أحد أهم الكتب الدورية التي يصدرها مركز الزيتونة كل عـام، ويعتمـد                 
المركز آلية دقيقة في اختيار الوثائق وتصنيفها وفق أهميتها مما يسهم في إبراز الصورة بشكل متكامـل                 

  .للسنة محل التوثيق
برز أهمية كتاب الوثائق في تأمين مادة مرجعية للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها وتطوراتها، كما              كما ت 

  .يسهم في إغناء المكتبة العربية بالكتب المرجعية التي تخدم الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني
 الزيتونة في هذه السلسلة،     هو الكتاب السنوي الثالث لمركز    " 2007الوثائق الفلسطينية لسنة    "ويعتبر كتاب   

ويتميز الكتاب الحالي بشمولية من حيث المواضيع ونوع الوثائق وعددها، مما أتاح الفرصة لرسم صورة               
  .2007متكاملة لخريطة األحداث لسنة 

يشار إلى أن الخالف الفلسطيني الداخلي والتطورات التي نجمت عنه أخذت حيزاً كبيراً مـن مجمـوع                 
ي على قطاع غزة، والمواقف الدولية      سرائيل في الكتاب، كما كان موضوع الحصار اإل       الوثائق المعروضة 

والعربية منه، حاضرة بقوة في الكتاب، دون إغفال قضايا مهمة وحساسة مثل تهويد القدس، واالستيطان،               
  .يةسرائيلية، والعربية اإلسرائيلوالمقاومة، والمفاوضات الفلسطينية اإل

لى اآللية نفسها في اختيار الوثائق وفق معيارين أساسيين همـا أهميـة الوثيقـة        وحافظ محررا الكتاب ع   
وأثرها، مع مراعاة الحضور المتوازن للوثائق المتعلقة بالفـصائل الفلـسطينية والمقـابالت الشخـصية               

  .دولياًياً وإسرائيلللرموز الفلسطينية والشخصيات العربية والدولية، وما يتعلق بالقضية عربياً وإسالمياً و
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أما في مضمون الوثائق فقد تنوعت بين وثائق مكتوبة وبيانات وتصريحات لوسائل اإلعـالم ومحاضـر      
  .اجتماعات وقرارات ونصوص إخبارية مختارة ومحررة بعناية

تجدر اإلشارة إلى أن الجهد والوقت الكبيرين الذين استلزمهما إعداد الكتاب تسببا في تـأخير صـدوره،                 
اد الكتاب فريق من العاملين في المركز، ورتبت الوثائق فيه زمنياً، وتمـت فهرسـة               حيث ساهم في إعد   

  .عناوينها وفق مضمون الوثيقة المعروضة، إلى جانب تدقيق الوثائق لغوياً وأكاديميا
ويضم الكتاب في صفحاته األخيرة فهارس األسماء واألماكن والمؤسسات والمنظمات، مع إضافة جديدة             

فهرست المؤتمرات واالتفاقيات والمبادرات، مما يسهل على الباحثين الوصول إلى الوثائق           لهذا العام هي    
  .التي تهمهم في إعداد بحوثهم ودراستهم

 . صفحة من القطع المتوسط، وأعده وحرره محسن صالح ووائل سعد892يذكر أن الكتاب يقع في 
  

  باستقبال الالجئين الفلسطينيينمؤشرات إلى قبول كردي و.. عباس في أربيل في زيارة مفاجئة .3
 كردستان العراق إقليم بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس : عمر ستار-بغداد 

 خالل زيارة " وسبل دعم الشعب الفلسطينيواإلقليمالعالقات الثنائية بين السلطة "مسعود بارزاني في 
 أن المسؤولين في "أسوشيتد برس"ادت وكالة وأف. لى شمال العراقإمفاجئة قام بها عباس يوم أمس 

 يبدون استعداداً الستقبال الالجئين الفلسطينيين من مناطق أخرى في العراق حيث يعيش حوالي اإلقليم
  . ألفا11ً

 نيجرفان بارزاني ورئيس اإلقليم كردستان رئيس وزراء إقليموالتقى الرئيس الفلسطيني في عاصمة 
 النائب محسن "الحزب الديموقراطي الكردستاني"وذكر القيادي في . تيبرلمان كردستان عدنان المف
 العراق مطلع الشهر لكن إلى كردستان كان مقررة في جدول زيارته إلىالسعدون أن زيارة عباس 

  .ارتباطاته الخارجية وبدء أعمال القمة العربية في الدوحة حاال دون ذلك
تعد مهمة على صعيد توطيد " أربيل إلىارة عباس  أن زي"الحياة"وأضاف السعدون في اتصال مع 

ونعدها تقديراً لموقف . اإلقليم كونها الزيارة األولى لرئيس دولة عربية إلى إلى إضافةالعالقات الثائية، 
 أعربت عن اإلقليم أن حكومة إلىوأشار  ."األكراد في دعم القضية الفلسطينية وبقية القضايا العربية

بحثا في قضايا مهمة " أن الجانبين إلىولفت . "دعم الممكن للسلطة والشعب الفلسطينييناستعدادها لتقديم ال
  ."تتعلق بحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية

  14/4/2009الحياة، 
  

   الوطنيؤكد حرص السلطة على إنجاح الحوار يربه عبد .4
أن " عكاظ"ربه لـ لفلسطينية ياسر عبدأفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا:  فهيم الحامد-جدة 

الرئيس محمود عباس شرح خالل لقائه مع خادم الحرمين الشريفين أمس األول تفاصيل تطورات القضية 
مشيرا إلى أنهما ركزا على أهمية تحقيق ، الفلسطينية، وأهمية تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة

ة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على السالم الذي يضمن عودة الحقوق المشروع
اهللا على الجهود التي تبذلها السلطة لتحقيق  وأشار إلى أن الرئيس عباس أطلع الملك عبد. ترابه الوطني

الوئام والوفاق بين الفصائل الفلسطينية وطبيعة التحرك العربي والفلسطيني القادم لمواجهة حكومة نتنياهو 
  .فة وتنكرها لمرجعيات السالمالمتطر

وأكد عبد ربه أن فتح ستشارك في الجولة الرابعة من الحوار الفلسطيني الذي سينطلق في القاهرة بهدف 
إنجاحه والوصول إلى توافق حيال تشكيل حكومة وحدة تستطيع التعامل مع المجتمع الدولي وتساهم في 

  .في إعمار غزةرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتشرع في البدء 
  14/4/2009عكاظ، 
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  "الدولتين" لحملها على قبول حل نتنياهوالسلطة تطالب العالم بالضغط على حكومة  .5

الجديدة " إسرائيل"طالبت السلطة الفلسطينية بالضغط على حكومة  ":يو بي آي"، "الخليج "-رام اهللا 
لسطينية رفيق الحسيني إن عملية السالم ، وقال رئيس ديوان الرئاسة الف"الدولتين"لحملها على قبول حل 

وقال الحسيني خالل . ية ترفض مبدأ حل الدولتينإسرائيلتواجه خطورة كبيرة، تكمن في وجود حكومة 
لقائه، أمس، وفداً فرنسياً ضم أعضاء من البرلمان الفرنسي ورؤساء بلديات وإعالميين في مدينة رام 

ية من أجل االستمرار في عملية السالم وفق سرائيلى الحكومة اإلاهللا، إن العالم مطالب اليوم بالضغط عل
  ".يإسرائيلالذي هو باألصل مطلب "مبدأ حل الدولتين، 

  14/4/2009الخليج، 
  

  عباس يهنئ بيريز بعيد الفصح اليهودي بعد يوم من تهنئته نتنياهو .6
المنتهية واليته (ينية  قالت مصادر إعالمية عبرية إن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسط:الناصرة

ي شمعون بيريز، وذلك سرائيلاتصاالً هاتفياً مع الرئيس اإل) 13/4(، أجرى يوم االثنين )بحسب الدستور
ي بنيامين نتنياهو، مهنئاً إياهما بعيد سرائيلبعد يوم من إجرائه اتصاالً مماثالً مع رئيس الوزراء اإل

دولة "يز أكد خالل المكالمة الهاتفية مع عباس أن وذكرت اإلذاعة العبرية أن بير .الفصح اليهودي
  ".ال يجوز أن نفقد األمل في تحقيق هذا الهدف"، وقال إنه " تتطلع إلى إحالل السالم في المنطقةإسرائيل

  13/4/2009قدس برس، 
  

  شاليط لن يرى النور قبل أسرانا: الوزير الغول .7
، المستشار فرج ]في الحكومة المقالة [ينأعلن وزير شؤون األسرى والمحرر : رنا الشرافي- غزة

الغول، عن انطالق أيام الغضب الفلسطينية في ذكرى يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر 
وقال  .ي من األسرى جميعاسرائيل من كل عام، حتى يتم تبييض سجون االحتالل اإلأبريل/ من نيسان

نطالب الفصائل الفلسطينية " ":إبداعات األيدي المقيدة"ض الغول في كلمة ألقاها أمس، ضمن فعالية معر
األسرى يجب أن " :وأضاف ".ي جلعاد شاليط بأال يرى األخير النور قبل أسراناسرائيلاآلسرة للجندي اإل

، منتقداً "فليكن هذا العام عام وحدة الشعب الفلسطيني وتحرير األسرى.. يبقوا سبباً في إبقائنا يداً واحدة
لتمييز العنصري التي ينتهجها االحتالل بحق األسرى والذي فصل بين أسرى حماس والجهاد سياسة ا

إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان المتواصلة التي ) فوق القانون الدولي( اإلسالمي، عدا عن تصرفه وكأنه 
  .ينتهجها بحق األسرى

  14/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لألسرى الشرعية النضالية والقانونية إلسقاط يةإسرائيلالنائب قراقع يكشف عن مخططات  .8
ية إسرائيل كشف النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي عن مخططات :بيت لحم

وإجراءات قانونية تنفذها حكومة االحتالل إلسقاط الشرعية النضالية والقانونية لألسرى واألسيرات في 
ية بعد فشل صفقة شاليط وضعت سرائيلالتي شكلت من الحكومة اإل أن اللجنة الخاصة سجونها، موضحاً

منهجا ومعيارا للتعامل مع األسرى الفلسطينيين كمجرمين مجردين من أية حقوق إنسانية وسياسية، وأن 
 على كافة المستويات هي تشديد اإلجراءات على األسرى وحرمانهم من إسرائيلالسياسة المقبلة لحكومة 

   .1967ها إعادة النظر في الئحة حقوق األسرى المعمول بها في إدارة السجون منذ عام أية حقوق بما في
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جاءت أقوال قراقع خالل محاضرة ألقاها في مدرسة بنات العبيدية الثانوية على هامش فعاليات يوم و
  .األسير الفلسطيني

 14/4/2009الحياة الجديدة، 
  

  ت لمتضرري الحرب على غزة مليون يورو تعويضا27 قدمت  المقالةالحكومة .9
 مليون يورو ضمن مشروع إغاثة وإيواء 27أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها قدمت حوالي : غزة

وقال  .ي على قطاع غزةسرائيلاألخيرة التي شنتها قوات االحتالل اإل" الفرقان"المتضررين من حرب 
 13847 حوالي إنلقت فلسطين نسخة عنه المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء في تقرير ت

مواطناًُ من أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي وعائالت الشهداء والمصابين، استفادوا من 
  .المشروع موزعين على كافة محافظات قطاع غزة

  13/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ّزةالسلطة تقطع تمويل عالج أطفال غ: ية العاشرةسرائيللقناة اإلتحقيق ل .10
 وقف تمويل عالج أطفال غزة، الذين يعانون أمراضاً خطرة ةالفلسطينيقررت السلطة : فراس خطيب

وقال أحد  .ية، التي ترفض قبول التمويل من حركة حماسسرائيلويتلقّون العالج في المستشفيات اإل
ضمن " القرار يقع ، مشدداً على أنّ"بعد عملية الرصاص المصهور"األطباء إنّ قرار وقف التمويل جاء 

ويعاني هؤالء األطفال أوراماً سرطانية وتعقيدات في القلب، إضافة إلى حاالت نادرة . "إطار سياسي
. ومستعصية في جهاز المناعة، ومعظمهم موجودون في مستشفى سفرا التابع لتل هشومير في تل أبيب

  .ية العاشرة تحقيقاً عن الموضوعسرائيلوقد أجرت القناة اإل
ى البروفسور عاموس تورن في مستشفى سفرا أن وقف التمويل بالنسبة إلى عدد كبير من األطفال وير

، بينما أكد "خاليا السرطان ال تنتظر السياسيين لترتيب التأشيرات"، مضيفاً أن "حكماً باإلعدام"يعني 
عملية الرصاص مباشرة بعد "زميله مدير قسم األطفال، يورام بوينوبر، أنّ مشاكل التمويل بدأت 

  ."المصهور
  14/4/2009األخبار، 

  
  "إسرائيل"ـ األجهزة الفلسطينية تتحرك بدافع الكراهية لحماس وليس حباً ل:ةيإسرائيلإذاعة  .11

إن األجهزة األمنية الفلسطينية تمارس :  يمكن القول:ي، تقرير إيلئيل شاحرسرائيلإذاعة الجيش اإل
، بل بدافع "إسرائيل"ـلضفة الغربية، ليس من منطلق الحب لنشاطاتها الفاعلة في أنحاء مختلفة من ا

الكراهية لحركة حماس، ودروس مستخلصة مما وقع في قطاع غزة بعد استيالء حماس عليه، إضافة إلى 
، فعلى سبيل المثال "إسرائيل"منع حماس من رفع رأسها في الضفة، أو القيام بأي هجمات مسلحة ضد 

ن العثور على ورشة إلنتاج المتفجرات، بل إن األجهزة األمنية الفلسطينية تمكن الفلسطينيون مؤخراً م
  .تضفي أجواء الثقة بالنفس مع أنهم يعلمون حجم القيود المفروضة عليهم

 اآلن لها "إسرائيل"من جهة أخرى ذكر ضابط فلسطيني كبير، أن حقيقة عدم وقوع عمليات انتحارية في 
هجمات من هذا النوع العتبارات شتى، وليس بسبب عمليات اإلفشال عالقة بعدم رغبة حماس في تنفيذ 

وقد ذكر ذلك  . لفعلت دون أي عوائق"إسرائيل"لها، فلو رغبت حماس في إدخال مسلح انتحاري إلى 
القرار بالعمليات االستشهادية لم يتوقف، ولقد حاولنا أكثر من مرة إرسال : أسامة المزيني عندما قال

  .فقتل البعض واعتقل آخروناستشهادي من غزة 
على صعيد آخر ذكر الضابط الفلسطيني من الضفة أن حماس اآلن تحاول تنظيم صفوفها في الضفة، 
بعدما تلقت ضربة قوية جداً، إذ لم يعد بإمكانها العمل بنجاح، من شمال الضفة حتى جنوبها، وإنما ضمن 
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، إسرائيل قيادتها العليا موجودة داخل سجون خاليا محلية أي أن الحركة تجد صعوبة في االنتعاش، ألن
وأضاف الضابط أنه ليست هناك عالقة بين التهجمات في األشهر األخيرة،  .أو سجون السلطة الفلسطينية

كما أنه ال يشكل دليالً على أن المناطق في حالة غليان، وعلى وشك وقوع تصعيد في الضفة، وإنما 
  .هجمات عفوية ليس هناك رابط بينها

  13/4/2009، 1163الشرق األوسط، .د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م
  

   على سالمة الطائفة المسيحية الوزارةؤكد حرصويصباح ومسلم يلتقي   المقالةالداخليةوفد  .12
 زار وفد من مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية بغزة، قيادة الطائفة الالتينية في القطاع، وضم :غزة
د كالً من المراقب العام للوزارة حسن الصيفي، ومساعده لشؤون المتابعة رجب البابا، حيث التقوا الوف

بالبطريرك ميشيل صباح ممثل الطائفة األبرشية الالتينية في القدس، واألب مانويل مسلم راعي الطائفة 
مة وأمن المواطنين، سال"وأكد المراقب العام لوزارة الداخلية حرص وزارته على  .الالتينية في غزة

وأكد المراقب العام  ".الشركاء في الهم والوطن"في قطاع غزة، والذين سماهم " وخاصة الطائفة المسيحية
ستبقى وفية للمواقف الوطنية واإلنسانية التي جسدها األب مانويل خالل وجوده في "أن وزارة الداخلية 

  ". فاء للطائفة المسيحية وقيادتها الحكيمةأن هذا اليوم هو يوم بر وو"، وأضاف "قطاع غزة
يشرفني دائما أن أجاهر بعالقتي الوطيدة مع المسلمين "من جهته؛ ثمن األب مانويل مسلم الزيارة قائالً 

  ".هنا في قطاع غزة، ومع الحكومة الفلسطينية التي منحتنا كّل الدعم والتسهيل لعملنا
  13/4/2009قدس برس،  

  
   في باكستان تهدد الطلبة الفلسطينيين بالتصفيةالسلطةسفارة : "مالفلسطيني لإلعال" .13

 كشفت مصادر مطلعة عن تلقي طلبة فلسطينيين يدرسون في باكستان تهديـدات باالغتيـال               :إسالم آباد 
 في باكستان، في ظل تـصاعد حملـة         ]الفلسطينية [رام اهللا  والمالحقة من قبل القائمين على سفارة سلطة      

المركـز  "وأكدت المصادر فـي تـصريحات لمراسـل          .لبة المنتمين للتيار اإلسالمي   التضييق على الط  
أن السفارة، قامت بعملية تضييق شديدة على الطلبـة الـذين يـشتبه             ) 4-12(األحد  " الفلسطيني لإلعالم 

ن ن القـائمي  إوقالـت    .بانتمائهم إلى التيار اإلسالمي، وصلت إلى حد التلويح باغتيالهم، بحسب المصادر          
على السفارة وجهوا تهديدات باالغتيال لطلبة، وحجبوا المستحقات المالية عن آخرين، في حين وضـعوا               
العراقيل الشديدة من خالل المعامالت التي تقوم بها السفارة من اعتماد األوراق، وإصـدار الجـوازات،                

   .وغير ذلك
  12/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فلسطيني وإمداده بالسالح ليس تهمة بل عمل يشرف صاحبهمساعدة الشعب ال: نزال .14

 القيـادي فـي     نزال، أن محمد    دمشقمراسلها من   كامل صقر    عن 14/4/2009القدس العربي،   ذكرت  
ـ     حماس،   ان حركة حماس ال تنسق مع حـزب اهللا، وأكـد           ' القدس العربي ' قال في تصريحات خاصة ل

لتي ينسق معها حزب اهللا، مكتفياً بالقول ان حماس ليست هي        نزال أنه ليس لديه أية معلومات عن الجهة ا        
نتضامن مع حزب اهللا إزاء هذه الحملة القاسية التي تُشَن عليه، ونوضح أن مساعدة              ': الجهة، وقال نزال  

نقدر أي جهـد يبـذل      ': وأضاف. 'الشعب الفلسطيني وإمداده بالسالح ليس تهمة بل عمل يشرف صاحبه         
  .'أو اإلسالمي لدعم الشعب الفلسطيني سواء كان دعماً شعبياً أو رسمياًعلى المستوى العربي 

وحول ما إذا كانت حماس قد اتصلت بالسلطات المصرية أو بحزب اهللا لبحث تلك القضية أكد نـزال أن                   
الحركة لم تتصل بالسلطات المصرية وال بحزب اهللا ألنه ال عالقة ألحد من حماس بهـذا الموضـوع،                  
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س لم تقم حتى هذه اللحظة بأية وساطة بين مصر وحـزب اهللا، معتبـراً أن الخطـوط                  موضحاً أن حما  
  .مفتوحة بين الطرفين ويمكنهما التعاطي المباشر وليسوا بحاجة لوساطة حماس

ية، أوضح نزال بأنه ليس     سرائيلوحول إمكانية قبول حماس بأن يعمل حزب اهللا من غزة ضد القوات اإل            
 على األراضي الفلسطينية، وأن هناك قوى فلسطينية تقاوم وهـي ليـست             هناك حاجة لوجود حزب اهللا    

بحاجة إلى أية عناصر تقاتل إلى جانبها، وأن الشعب الفلسطيني يطلب إمداده بالمال والـسالح والغـذاء                 
والدواء وال يطالب بعناصر بشرية ألن األقدر على القتال هم أهل البلد الذين يعرفون جغرافيتـه خالفـاً                  

  .ين إليه من الخارجللقادم
فوزي برهوم المتحدث باسم حمـاس عـزا فـي          ، أن   غزة من 14/4/2009السبيل، األردن،   وأضافت  

ـ   الحملة المصرية األخيرة في سيناء لمنع إدخال السالح واألموال إلـى غـزة،             " السبيل"تصريح خاص ل
 المنظومـة الدوليـة     التي تمارس على مصر من الغالف اإلقليمي والعربـي، وابتـزاز          "نتيجة للضغوط   

فـوق كـل    "وطالب برهوم مصر بوضع االسـتحقاق العربـي واإلسـالمي            ".للموقف الرسمي العربي  
وشدد برهـوم علـى أن دعـم قـوى المقاومـة             ".ابتزازات، وفوق كل استحقاقات وفوق كل اعتبارات      

  .هو واجب على كل عربي وإسالمي"الفلسطينية بالمال والسالح والمواقف والفعاليات 
  

  لقاء بين حركتي فتح والجهاد يبحث سبل تذليل الخالفات أمام الحوار: غزة .15
التقى موفدا الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، قادة حركة الجهاد، في إطار سلسلة لقاءاتهما : غزة

 ما دمرته الحرب إعمارلالطالع على األوضاع في القطاع، وبحث قضايا الحوار الوطني وإعادة 
ألي "وجدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش رفض الحركة  . األخيرة"يةسرائيلاإل"

  . الحوارإنجاح، داعياً فتح وحماس إلى " تلزم أي طرف فلسطينيإقليميةاشتراطات دولية أو 
وقال البطش إنه تم استعراض عناصر وأسباب األزمة الداخلية وسبل التغلب على العثرات التي تعترض 

  . مضيفاً أن حركة الجهاد ترى في الوحدة الوطنية ركيزة إستراتيجيةالمصالحة،
  14/4/2009الخليج، 

  
   والجهاد يعلنوا تضامنهم مع حزب اهللا"القيادة العامة"لشعبية وا .16

 فـي الجبهـة      مـسؤوالً  اًمصدر، أن    غزة  مراسها من    فتحي صباح   عن   14/4/2009الحياة،  ذكرت  
 قام به حزب اهللا بتكليفه بعض مناضليه إسناد ودعم شعبنا فـي غـزة               ما"اعتبر   الشعبية لتحرير فلسطين  

بمتطلبات مقاومة االحتالل أمراً إيجابياً ومشروعاً ويقع في دائرة واجبهم القومي نحو شـعبنا والقـضية                
في الوقت الذي نثمن فيه دور حزب اهللا فـي مقاومـة            : "وقالت الجبهة في بيان   ". المركزية لألمة العربية  

الل الصهيوني، نأمل من الجهات المصرية المختصة اإلفراج عـن مناضـلي حـزب اهللا وعـدم                 االحت
  ".محاكمتهم على فعل قاموا به ضد عدو األمة بكاملها، وليس عدو الشعب الفلسطيني فقط

التحية للدور الجهادي لحزب اهللا وقيادته في دعم "القيادة العامة الجبهة الشعبية ـ من جهتها، وجهت 
حزب اهللا وخالل "ورأت في بيان أن ". عبنا الفلسطيني في حربه المفتوحة ضد العدو الصهيونيقضية ش

مسيرته الجهادية نأى بنفسه تاريخياً عن أي مسائل داخلية في الساحة العربية، وجل اهتمامه تركز على 
 والقومية المسؤولية الوطنية"وقالت إن ". مواجهة العدوان الصهيوني ودعم نضال شعبنا ومقاومته

  .ضده" واإلسالمية تقتضي توجيه التحية والتقدير لحزب اهللا ووقف حمالت التعبئة والتحريض
 القيادي فـي حركـة الجهـاد        غزة، أن   مراسلها من    قيس صفدي  عن   14/4/2009األخبار،  وأضافت  

ا، مشدداً  قال إن األزمة بين مصر وحزب اهللا ذات طابع سياسي، وال تخدم طرفيه             اإلسالمي خالد البطش  
حزب اهللا حركـة مقاومـة،   "وأضاف أن   ". العدو الصهيوني "على أن المستفيد األكبر من هذه األزمة هو         

مصر التي قدمت عشرات آالف الشهداء مـن أجـل          "، مشيراً إلى أن     "ومن حقه دعم المقاومة الفلسطينية    
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األزمة فتحت الباب أمام    "ى أن   وأشار إل ". فلسطين ال ينبغي لها الوقوف في وجه دعم حزب اهللا للمقاومة          
حملة تشويه ظالمة ضد حزب اهللا والمقاومة الفلسطينية، ويجب على مصر أن ال تقبل علـى نفـسها أن                   

  ".تكون مدخالً إلطاحة حزب اهللا والمقاومة
  

   يتبادل األدوار مع االحتالل لمالحقة المقاومة  بالضفةأمن السلطة :حماس .17
األمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية بتبادل األدوار مع االحتالل         اتهمت حركة حماس األجهزة      :غزة
جاء ذلك في تقرير وزعتـه       .ي، بشأن مالحقة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة        سرائيلاإل

 بين األجهزة األمنية وسلطات االحتالل خالل     " التآمر األمني "الحركة، أمس، على وسائل اإلعالم، يرصد       
  .م2009) مارس(وآذار ) فبراير(شهري شباط 

لقد أصبح النشاط األمني مشتركاً، فقوات أمن الرئاسة واألجهزة األمنية تنتشر في العديـد مـن                :" وقالت
مدن الضفة الغربية لتوقع الرعب والخوف في قلوب المواطنين اآلمنين، وتجلب لهم القلق تحت ذريعـة                

  ".ع جيش االحتالل الصهيونيحفظ األمن، ضمن مخطط متفق عليه م
والمفارقة التي تثير األسى أنه في الوقت الذي تجوب فيه دوريات االحـتالل شـوارع مـدن        :" وأضافت

لتوفِّر لهم الحماية، وهو ما يعكس المستويات التي وصل لها          " دايتون"الضفة الغربية، تنتشر أجهزة سلطة      
  ".يسرائيلاإلالتآمر األمني بين تلك األجهزة وقوات االحتالل 

  14/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطينية موحدة للتعامل مع حكومة نتنياهوإستراتيجيةيجاد إلضرورة هناك : حماس .18
قال المتحدث باسم حماس مشير المصري إن الحركة تدعم أي تحرك سعودي إلنهاء : فهيم الحامد -جدة 

. هي الحاضنة الرئيسة للقضية الفلسطينيةمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المملكة كانت وماتزال 
وأفاد أن على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التسرع في التوجه بالحوار مع حكومة نتنياهو المتطرفة 

وأكد على ضرورة إيجاد استراتيجية . في إشارة إلى االتصال الهاتفي بين نتنياهو ومحمود عباس
اهو المتطرفة عبر تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنجاح حوار فلسطينية موحدة للتعامل مع حكومة نتني

القاهرة وتشكيل حكومة وحدة مقبولة من جميع األطراف الفلسطينية تعمل على مواجهة الصلف 
  .ي وتساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته المشروعةسرائيلاإل

  14/4/2009عكاظ، 
  

  حة للرد على انتهاك األقصى والقدسكل الخيارات مفتو: حماس .19
 من مغبة استمرار االعتداءات واالنتهاكـات       إسرائيلحذرت حركة حماس أمس     :  ضياء الكحلوت  -غزة  

  .التي يتعرض لها المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة، في ظل صمت عربي وإسالمي ودولي مطبق
لخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني للرد      إسماعيل رضوان القيادي البارز في حماس إن كل ا        .وقال د 

على االستهداف المتواصل للمسجد األقصى المبارك، مؤكداً أن الطرق العسكرية والسياسية والـشعبية،             
  .هي الخيارات المطروحة للضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته وهجماته على القدس واألقصى

 تـستهدف القـدس إلضـاعة هويتهـا         إسرائيلأن  " العرب"وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لـ       
الفلسطينية العربية اإلسالمية، مشددا على أن هذه االنتهاكات والتعديات ستفجر بركانا وغضبا جماهيريـا     

هذه االعتـداءات يجـب أن      "وقال رضوان    .من الفلسطينيين واألمتين العربية واإلسالمية تجاه االحتالل      
 تحرك األنظمة لفعل كل شيء من أجل حماية المقدسات والمسجد           تحرك األمة نحو القدس وفلسطين، وأن     

  ".األقصى، عليهم أن يتحركوا قبل فوات األوان
 14/4/2009العرب، قطر، 
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  حماس تتهم أجهزة السلطة باالعتداء على معتقليها لكسر صيامهم .20

عتداء على عدد من    ، إن األجهزة األمنية في الضفة الغربية، قامت باال        حماسقالت حركة   : الضفة الغربية 
المعتقلين السياسيين في معتقل الجنيد الواقع في مدينة نابلس بهدف إجبارهم على إنهاء صيامهم كل يومي                

  .اثنين وخميس من كل اسبوع
أن ذلك يشكل إضافة جديـدة      "نسخة منه الى    " السبيل"وأشارت حماس في بيان صادر عنها أمس وصلت         

  .، بحسب الحركة"هزة األمنية تحت مسؤولية محمود عباسمن االعتداءات التي تمارسها األج
 14/4/2009السبيل، األردن، 

  
   منظومات صاروخية3ية أمريكية ضخمة الختبار إسرائيلمناورة : "تجيروزاليم بوس" .21

" كبيرة جداً"ية النقاب عن مناورة عسكرية مشتركة وصفت بأنها إسرائيلكشفت مصادر صحفية : الناصرة
، ستشمل عمليات )2009( في وقت الحق من هذا العام إسرائيليات المتحدة األمريكية مع ستجريها الوال

  .اختبار لثالث منظومات دفاعية صاروخية
، )14/4(، التي أوردت النبأ في صدر صفحتها األولى اليوم الثالثاء "تجيروزاليم بوس"وقالت صحيفة 

 تجربة على إطالق النوع المحسن لصاروخ  ستشملإسرائيلالمناورة المشتركة التي ستجرى في "إن 
ي المضاد للصواريخ، باإلضافة إلى اختبار صاروخين أمريكيين العتراض سرائيلاإل) السهم(حيتس 

الصاروخية ) AEGIS(والثاني منظومة ) THAAD" (ثاد"الصواريخ الباليستية، األول من طراز 
  . المضادة للصواريخ التي يتم إطالقها من السفن

خلق البنية التحتية "ية قولها إن الهدف من هذه المناورة هو إسرائيلالصحيفة عن مصادر أمنية ونقلت 
ية الثالث من العمل بصورة مشتركة، إذا قررت سرائيلالالزمة لتمكين المنظومات الدفاعية األمريكية واإل

إيران على غرار ما  في حال وقوع مواجهة مع إسرائيلالواليات المتحدة نشر منظوماتها الدفاعية في 
  .، حسب قولها"1991فعلته إبان حرب الخليج األولى في عام 

  14/4/2009، قدس برس
  

  ي يعثر على وثائق عسكرية سرية في حاوية نفايات بجانب قاعدة لسالح الجوإسرائيل .22
اب ، النق)13/4( العبرية، في عددها الصادر اليوم االثنين "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  -الناصرة 
ياً عثر على وثائق حساسة مع تفاصيل في حاوية بالقرب من قاعدة تابعة لسالح الجو إسرائيلعن أن 

  .ي الكائنة في مركز الدولة العبرية، ووصلت إلى الصحيفةسرائيلاإل
ياً عثر في كومة القمامة على وثائق حساسة مع تفاصيل عن نشاط سالح إسرائيلوأوضحت الصحيفة أن 

، وتتضمن الوثائق أسماء الطيارين وإشارات "الرصاص المصبوب"ي تفاصيل عملية الجو وخصوصاً ف
المناداة، واألهداف، إضافة إلى تفاصيل كاملة عن نشاطات الطيارين في سالح الجو خالل عملية 

  ". الرصاص المصبوب"
رين وتفصيل معطيات كاملة ودقيقة حول الطلعات الجوية ووقت الطلعات، وأسماء الطيا"وتشمل الوثائق 

  ".لكل مهمة، وتفاصيل أخرى
 13/4/2009، قدس برس

  
  "إسرائيل"ي يطالب بالفصل المدني غزة وإسرائيلوزير  .23

ي يسرائيل كاتس حكومته البدء بعملية االنفصال سرائيلطالب وزير المواصالت اإل:  ردينة فارس-غزة 
ستلزمات البنى التحتية، وأن نبني وقال يجب أن نوقف إمدادات البضائع وم. إسرائيلالمدني بين غزة و
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سورا مرتفعا بيننا وبينهم، لتتولى مصر شؤون قطاع غزة، وأن تفهم أنها إذا حاولت التهرب من 
ي أنه ال سرائيلوذكر كاتس في حديث مع إذاعة الجيش اإل .المسؤولية في غزة فإن األخيرة تطاردها

 أن هذا ما قاله أعضاء في الحكومة السابقة مناص من عملية عسكرية أخرى ضد قطاع غزة، منوها إلى
هذا : "ومنهم من هو في الحكومة الحالية، على خلفية أن العملية العسكرية األخيرة لم تحقق أهدافها، وقال

 ".األمر واضح للعيان
 أن تغير نهجها السياسي مع قطاع غزة، ليكون قادة حماس داخل المعادلة ويدفعوا إسرائيلورأى أن على 

 وتهريب السالح واستمرار أسر شاليط، مطالبا بعدم التفريق بين القيادة إسرائيل إطالق النار على ثمن
 لتغيير قواعد اللعبة سرائيلوشدد على أن هناك فرصة سانحة إل. السياسية والعسكرية في صفوف حماس

 .في غزة، لتعمل على تجفيف مستنقع اإلرهاب فيه، على حد زعمه
  14/4/2009عكاظ، 

    
  جميل أن يتخاصم حزب اهللا ومصر من دوننا: بيريز .24

، "إنهم يتخاصمون من دوننا وهذا أمر جيد"أمس اإلثنين، يز ي شمعون بيرسرائيل قال الرئيس اإل:الناصرة
ي رسمي منذ إسرائيلفي إشارة إلى الخالف الدائرة بين مصر وحزب اهللا اللبناني، وهذا أول رد فعل 

  .مألتفجر القضية وظهورها على ال
 بمناسبة عيد الفصح العبري، إسرائيل الذي كان الحاخام األكبر األسبق لليهود الشرقيين في يزوقال بير

، ألنه لديها نزعات األوسطعاجال أم آجال سيكتشف العالم ان لدى إيران طموحا بالسيطرة على الشرق "
، التي تسعى للسيطرة إيرانيةة استعمارية، وال مفر من الصدام  بين شرق أوسط عربي سني، وأقلية شيعي

  .األوسطعلى الشرق 
  14/4/2009الغد، األردن، 

  
   لزيارة ميتشلاستعداداُية سرائيللترويكا اإلأول اجتماع ل .25

في تل أبيب أول اجتماع " هكرياه"ية في سرائيلعقد يوم أمس في مقر وزارة الدفاع اإل: حلمي موسى
وتضم هذه الترويكا كالً من رئيس الحكومة ". لمطبخ الصغيرا"للترويكا القيادية الجديدة التي تعرف بـ

وجرت في هذا االجتماع . بنيامين نتياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان
ويعتبر هذا . مناقشة المواقف التي ستعرض على المبعوث األميركي الجديد للشرق األوسط جورج ميتشل

وتم اإلعالن  .  للعالقات بين ممثلي األحزاب الثالثة األكبر في االئتالف الحكومياالجتماع أول اختبار
وبحسب المراسل السياسي .  عن أن لقاء هذه الهيئة هو لقاء تحضيري لالجتماع مع ميتشلإسرائيلفي 

الجتماع ولكن كانت الكلمة األكثر ترداداً في ا" أنابوليس"ي فإن كلمة سرائيلللقناة الثانية في التلفزيون اإل
 . لجهة السعي لاللتفاف على مبادئها

 14/4/2009السفير، 
 

  تل أبيب قلقة من دعوة الملك عبد اهللا الثاني والرئيس عباس لواشنطن قبل نتنياهو .26
ي، االثنين، إن رئيس السلطة محمـود       سرائيلقالت إذاعة جيش االحتالل اإل    :  زهير اندراوس  -الناصرة  

رئيس األمريكي باراك أوباما نهاية الشهر الجاري، مـشيرة إلـى أن العاهـل              عباس تلقى دعوة للقاء ال    
األردني، الملك عبد اهللا الثاني تلقى في وقت سابق دعوة مماثلة، وزادت قائلة إن الدولة العبرية ال تخفي                  

ة، منذ تسلم يسرائيلقلقها وخشيتها من هذه الخطوة، الفتة إلى أنّه يوجد فتور في العالقات األمريكية ـ اإل 
  .نتنياهو وليبرمان مقاليد الحكم في تل أبيب
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ي إن القادة العرب سيجلسون في الغرفة البيضاوية نهاية الشهر الجـاري،            سرائيلوقالت إذاعة الجيش اإل   
  ).مايو(بينما سينتظر نتنياهو لشهر أيار 

، فإن أحد التقديرات يفيد     وحسب اإلذاعة، التي قالت إنّها اعتمدت على مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب            
بأن اإلدارة األمريكية تحاول بث رسالة غير مباشرة لحكومة نتنياهو فـي أعقـاب تـصريحات وزيـر                  

 من تفاهمات أنابوليس حـول حـل        إسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي أعلن فيها تنصل        سرائيلالخارجية اإل 
راك أوباما، عندما ألقى الخطاب في تركيا ذكر لقاء         ية إلى أن الرئيس با    سرائيلالدولتين، ولفتت اإلذاعة اإل   

أنابوليس باالسم، األمر الذي يدلل على أنّه يقصد ما يقول، ويريد توجيه رسالة حادة وواضحة لـصناع                 
وتابعت إذاعة جيش االحتالل قائلة ان المسؤولين في الواليات المتحـدة األمريكيـة             . القرار في تل أبيب   

  ، أفيغدور ليبرمانقلقون من وزير الخارجية
  14/4/2009القدس العربي، 

  
  تعول على زيارة البابا إلنعاش السياحة وتلميع صورتها" إسرائيل" .27

إلنعاش  لبابا بنديكتوس السادس عشر إلى األراضي المقدسة،لزيارة  في أول إسرائيلتعول : ب.ف.أ
 ماليين 10وقد رصدت نحو . السياحة وتحسين صورتها أمام العالم خاصة بعد محرقتها في قطاع غزة

أن تشجع " يةسرائيلاإل"وتأمل السلطات .  منه15أيار إلى / مايو11دوالر للتحضير الزيارة المرتقبة في 
 ماليين زائر، وهو رقم 3 نحو 2008الزيارة على توافد أعداد اكبر من السياح الذين بلغ عددهم في 

  . قياسي، ثلثهم من الحجاج
 14/4/2009الخليج،   

    
  حتالل يفجر قارب صيد فلسطينيا بزعم وجود متفجرات على متنهاال .28

ية صباح أمس قارب صيد فلسطينيا صغير الحجـم         سرائيلفجرت الزوارق الحربية اإل   : حامد جاد  -غزة
ادعى  و .شوهد على بعد مئات األمتار من الشاطئ الشمالي لمدينة غزة، بزعم احتوائه على مواد متفجرة              

يش االحتالل الجنرال غابي اشكنازي بأن زورق الصيد الفلسطيني الذي انفجر           ما يسمى برئيس أركان ج    
صباح أمس قبالة شواطئ غزة كان يحمل على متنه مئات الكيلوغرامات من المتفجـرات وذلـك فـي                  

ونقلت إذاعة االحتالل عن اشكنازي ادعـاءه بـان          .محاولة الستهداف سفينة من سالح بحرية االحتالل      
حوا في تنفيذ هذا الهجوم نظرا الن طاقم زورق االحتالل كان يتابع التعليمات الـصادرة               فلسطينيين لم يفل  

  .إليه
 أن القارب كان مفخخاً، وأن سالح بحرية االحتالل يعمل  فحص كيفيـة وصـول                إلىوأشار اشكنازي   

  .القارب إلى هذه المسافة في عرض البحر دون أن يكون على متنه أحد
  14/4/2009الغد، األردن، 

    
  "إسرائيل"انهيار أكبر شركات المجوهرات في  .29

إلنتـاج خـام    " سـتيلمان " أمس عن إفالس شركة     " إسرائيل"أعلن في   :  حامد اغبارية  -القدس المحتلة   
المجوهرات، وتعيين وصي على أمالكها، بسبب ديونها المتراكمة للبنوك وعدم تمكنهـا مـن مواجهـة                

  .بيعاتهااألزمة المالية العالمية، أمام انخفاض م
وقـد أعلـن الفـرع      . هي شركة بلجيكية يملكها يهود، ولها فرع رئيس في تل أبيـب           " ستيلمان"وشركة  

 . مليون دوالر25ية تجاوزت سرائيلالمذكور أن ديونه للبنوك اإل
  14/4/2009السبيل، األردن، 
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   تحت حماية االحتالل األقصى تدنيس "مسلسل"المستوطنون يواصلون  .30
 130نحو ، أن وكاالتو رامي منصور، عن مراسلهاالقدس المحتلة من  14/4/2009الدسـتور،   ذكرت  

دعـت  فيمـا    باحة المسجد األقصى المبارك تحت حراسة شرطية وأمنية مشددة،            أقتحموا يهوديا متطرفاً 
يوم الخميس المقبل للتصدي لمحاوالت اليهود المتطرفين تنظـيم اقتحـام           " النفير"شخصيات مقدسية إلى    

واقتحم امس قطعان المستوطنين باحات األقصى، حيث حـاولوا أداء صـلواتهم             .مسجد األقصى كبير لل 
إال أن حراس األقصى تصدوا لهم ومنعـوهم مـن          " عيد الفصح اليهودي  "في المكان بمناسبة    " التلمودية"

حـت  ت" الربـانيم " يتقدمها عدد من الحاخامات      ،وتمت عملية االقتحام على شكل مجموعات متتالية       .ذلك
  .حراسة بوليسية مشددة

 المجموعات اليهودية للمسجد األقصى سيستمر على مـدار         اقتحاموقال بيان لمؤسسة األقصى للوقف إن       
 بهدف تشجيع أكبر عدد مـن الجماعـات والمجموعـات           ،أسبوع كامل يكون أوجه يوم الخميس المقبل      

 من خطوات تقسيم المـسجد األقـصى        اليهودية إقتحام المسجد األقصى وإقامة الشعائر التلمودية كخطوة       
وكان متطرفون يهود جالوا فـي باحـات        . وإقامة الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك       

  . بعد خروجهم من الصالةنفلسطينيي كما اعتدوا على مصلين ،االقصى األحد
ية سـرائيل ءات اإل  الدكتور يوسف جمعة سالمة إلى وقف االعتدا       ،ودعا خطيب المسجد األقصى المبارك    

 مؤكدة ضرورة العمل على تثبيـت المقدسـيين فـي           ، وسائر األراضي الفلسطينية   ،على القدس المحتلة  
.  ودعم مؤسساتهم الصحية والتعليمية والثقافية والتجارية      ،مدينتهم من خالل إقامة المشاريع اإلسكانية لهم      

المسجد األقصى المبارك حلقة من المخطط      واعتبر الشيخ سالمة االقتحامات واالعتداءات المتكررة على        
  . وإقامة الهيكل المزعوم بدالً من المسجد األقصى المبارك،اليهودي المتطرف لتهويد المدينة المقدسة

 دعا حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشئون القدس الفلسطينيين في القـدس               ،من جانبه 
اجتياح واسـع   "ى المسجد األقصى صباح الخميس المقبل للتصدي لـ          إلى النفير العام إل    إسرائيلوعرب  
 داعيا الى التحرك شـعبيا ورسـميا لحمايـة    ،للمسجد األقصى يعتزم المتطرفون اليهود القيام به    " النطاق

 مطالبـا المجتمـع     إسرائيل ما يحاك ضده على ايدي الجماعات االرهابية المتطرفة في           األقصىالمسجد  
اصلة بحق مقدسـات     لوقف هذه االنتهاكات واالستفزازات المتكررة والمتو      إسرائيلى  الدولي بالضغط عل  
يين مصلي وصحافيين فلسطينيين داخل المـسجد األقـصى         سرائيل الشرطة اإل  اعتقلت،  المدينة على صلة  

  .لعدة ساعات
لت ي اعتقسرائيلأن شرطة االحتالل اإلأكدت  "مؤسسة األقصى" أن ،13/4/2009قدس برس، وأضافت 

وأوضحت المؤسسة أن  .صباح اليوم االثنين، المنسق اإلعالمي لمؤسسة األقصى، محمود أبو عطا
سلطات االحتالل اعتقلت اإلعالمي محمود أبو عطا خالل تواجده في المسجد األقصى لتغطية االقتحامات 

يشكل خطراً على "التي يقوم بها المتطرفون اليهود، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وذلك بادعاء أنه 
  .في المسجد األقصى" الجمهور اليهودي

  
   طفال منذ انتفاضة األقصى7700االحتالل اعتقل أكثر من : فروانة .31

يقبع قرابة عشرة آالف فلسطيني من الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة والقـدس               :  ضياء الكحلوت  -غزة
 نائبا  43 طفال و  360 مواطنة و  65 بينهم   ،يسرائيل في سجون االحتالل اإل    1948واألراضي المحتلة عام    

ويشير المختص فـي شـؤون       .ووزيرا سابقا، إضافة إلى عشرات المعتقلين العرب من جنسيات مختلفة         
أيلول /األسرى عبد الناصر فروانة إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ بداية انتفاضة األقصى في سبتمبر              

وقال للجزيـرة نـت إن      ،   ثمانمائة مواطنة   طفل وأكثر من   7700 ألف فلسطيني بينهم     68 قرابة   2000
 كـانوا محتجـزين قبـل       498جميع المحتجزين اآلن كانوا قد اعتقلوا أثناء انتفاضة األقصى باسـتثناء            
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 منهم مـن عمـداء      95 اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية،         330االنتفاضة، وتحدث عن    
  ). عامامضى على اعتقالهم أكثر من عشرين(األسرى 

وحسب فروانة فغالبية المعتقلين موقوفون بانتظار المحاكمة أو رهن االعتقال اإلداري، ويحتجز العشرات             
، %47.5ونـسبة المحكـوم علـيهم       " مقاتل عدو "أو  " مقاتل غير شرعي  "من معتقلي غزة استنادا لقانون      

ن ومراكز التوقيف تقع فـي      ويضيف أن غالبية المعتقالت والسجو     .منهم رهن االعتقال اإلداري   % 5.5و
 بعضها في مناطق خطرة ومعرضة للحروب في الشمال قرب الحـدود            1948األراضي التي احتلت في     

 منها ما أنشأ حديثاً بظروف وشروط أكثر        25مع لبنان أو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، وعددها          
وأوضح فروانة   .حزيران/د حرب يونيو  قسوة، ومنها ما ورث عن االنتداب البريطاني والحكم األردني بع         

 نتيجة اإلهمال الطبي والتعـذيب والقتـل        1967 معتقال منذ    196أن الظروف القاسية أدت إلى استشهاد       
العمد بعد االعتقال، وكانت آثار االعتقال والسجن وتوابعهما سبباً رئيسياً في وفاة مئات بعـد مغـادرتهم                 

  .السجن
  14/4/2009الجزيرة نت، 

  
   القدس تتعرض للتهويد أكثر من أي وقت مضى: صبريعكرمة  .32

قال مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري إن مدينة القدس تتعرض للتهويد أكثر مـن              :  محمد النجار  -عمان
ية قد تغير معالمها تماما في حال استمرار األوضـاع          إسرائيللهجمة استيطانية   "أي وقت مضى، وتخضع     

ية األخيرة بينت تصاعدا غير مسبوق في       سرائيل أن اإلجراءات اإل   وأكد صبري  ".2020الحالية حتى عام    
منذ عـام   % 400عمليات تغيير الوقائع بالقدس، وأضاف أنه رغم تزايد أعداد السكان الفلسطينيين بنسبة             

 تسعى ألن تصبح هذه     إسرائيل"، مؤكدا أن    %35، فإن نسبة سكان القدس العرب اليوم ال تتجاوز          1967
ي أخطرت خالل األسبوعين    سرائيلوكشف صبري أن سلطات االحتالل اإل      ".2020ل  بحلو% 15النسبة  

بلديـة  "وأشار إلـى أن      .الماضيين فقط نحو ثالثمائة فلسطيني في المدينة المقدسة بقرارت لهدم منازلهم          
ف القدس الصهيونية وبمعاونة الحكومة اليمينية المتطرفة بدأت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من اإلجراءات تهد             

  ".لتفريغ المدينة من سكانها الشرعيين
  13/4/2009الجزيرة نت، 

  
   في وجه المصلينغلق الحرم اإلبراهيميياالحتالل  .33

ي الخليل في وجه المصلين المسلمين  فية إغالق الحرم االبراهيميسرائيل أعلنت السلطات اإل:رام اهللا
ويسيطر . وفتحه أمام المصلين اليهود ليومي األحد واالثنين إلقامة طقوس دينية احتفاالً بعيد الفصح

وفي المناسبات الدينية اليهودية، تغلق السلطات الجزء . اليهود على نحو ثلثي الحرم اإلبراهيمي الشريف
مالً أمام المصلين اليهود الذين غالباً ما يأتون من المستوطنات المخصص للمسلمين من الحرم وتفتحه كا

  .والبؤر االستيطانية في المدينة
  14/4/2009الحياة، 

  
   في الضفةمواطنين 8االحتالل يعتقل  .34

ي، أمس ثمانية مواطنين فلسطينيين، فـي أنحـاء         سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل   :  سمر خالد  -رام اهللا   
  .غربية المحتلة، بزعم أنهم مطلوبون لقوات االحتاللمتفرقة من الضفة ال

  14/4/2009الرأي، األردن، 
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  هيئة حقوقية فلسطينية تحصل على عضوية كاملة في األمم المتحدة .35
أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، أمس، حصولها على العضوية الكاملة في : ا ب د

وقالت رندة السنيورة المديرة  .مية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدةمجلس حقوق اإلنسان والمفوضية السا
في سابقة في األمم المتحدة حصلنا على : "التنفيذية للهيئة في مؤتمر صحافي في رام اهللا بالضفة الغربية

العضوية الكاملة في الهيئات الوطنية التابعة لألمم المتحدة وسيكون لنا الحق بالمشاركة في جميع 
  ".اطات كعضو له كامل الحقوقالنش

  14/4/2009الخليج، 
  

  تطالب بإيجاد آلية لدعم صيادي غزة" منظمات حقوقية" .36
نظمات األهلية في   مدعت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة ال           :فايز أبو عون  

د آلية دعم مادي مناسـبة      اعتصام تضامني نظمته، صباح أمس، في ميناء الصيادين بمدينة غزة إلى إيجا           
للصيادين الذين يمارسون الصيد بهدف دعم صمودهم ومواصلة عملهم وال سيما الذين تعرضوا ألضرار              

وشددت عشر مؤسسات وجمعيات على ضرورة العمـل علـى تـسهيل حركـة          .في مراكبهم ومعداتهم  
جتمع الـدولي بالـضغط     ملسموح الصيد فيها من خالل مطالبة ا      مساحة ال مالصيادين في البحر وتوسيع ال    

  .اضية قدماً في ممارسة عدوانها بحق الصيادينمعلى حكومة االحتالل ال
عيـشي للـصيادين،    مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إلى الواقـع ال       مزيني من ال  مبدوره، تطرق فضل ال   

هنة م آالف عائلة أخرى مساعدة لهذه ال      5 آالف شخص يعملون في مهنة الصيد ونحو         5موضحاً أن نحو    
وكان الشوا تال على     .باتوا يعيشون واقعاً مريراً للغاية بسبب منعهم من دخول البحر وإطالق النار عليهم            

ؤسسات والجمعيات العشر، أوضح فيها أن مراكز حقوق        مذكرة التي وقعت عليها ال    معتصمين ال ممسامع ال 
الـصيادون أثنـاء ممارسـتهم       تعرض لها    9991 اعتداء متنوعاً منذ بداية العام       265اإلنسان رصدت   

 .225 واحتجاز واعتقال قرابة 15مهنتهم، ما تسبب في استشهاد اثنين منهم وجرح 
 14/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  تطلق سراح مراسل فضائية القدساألجهزة األمنية في الضفة  .37

لبيكـاوي  أطلقت أجهزة األمن الفلسطينية بمدينة نابلس سراح الـصحفي أحمـد ا  :  عاطف دغلس -نابلس
وكان منتدى اإلعالميين    . يوما من االعتقال لدى جهاز االستخبارات      77مراسل قناة القدس الفضائية بعد      

الفلسطينيين قد ناشد أول أمس في بيان له الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطالق سراح أربعة صحفيين                
  .ال يزالون معتقلين في سجون السلطة الفلسطينية

 13/4/2009الجزيرة نت، 
  

  المنتدى الفلسطيني في بريطانيا نصرة لغزة .38
انتصار غـزة   "نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يوم فلسطين الخامس تحت شعار           :  مدين ديرية  -لندن

وذلك في قاعة استقبال بلدية كينزينغتون بالعاصمة لندن التي غصت بعدد كبير مـن              " طريقنا إلى القدس  
، الـشيخ   48وي ونائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين بأراضي         الحضور بينهم النائب جورج غال    

كما تم تكريم النائب في مجلس العموم البريطاني جورج  غالوي وبعض من شاركوا في                .كمال الخطيب 
وقدمت لهم دروع وهدايا من التراث الفلـسطيني تكريمـا لمـواقفهم            ) فلسطين حرة (قافلة شريان الحياة    

  . القافلة حيث قام غالوي وعائلته ببيع ألبوم لصالح غزة ضمن السوق الخيريةوجهودهم ومشاركتهم في
 للجزيرة نت   48من جانبه قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين بأراضي              

إن مشاركته بالمنتدى وفي اليوم السابق بمهرجان في مدينة مانشستر هو نصرة للقدس الشريف واألقصى               
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وأضاف الخطيـب أن إخـالء       .ية المستمرة سرائيلرك في ظل زيادة حمالت التهويد واالعتداءات اإل       المبا
ية سـرائيل مئات المنازل في أحياء القدس وفي سلواد وفي الشيخ جراح هو دليل على هـذه الهجمـة اإل                 

  .الشرسة
 13/4/2009الجزيرة نت،  

  
  از المصرفي الفلسطينيتراجع في حجم أصول وودائع للجه: سلطة النقد الفلسطيني .39

أظهرت البيانات المالية للمصارف العاملة في فلسطين خالل شهر شباط من العـام             :  سمير حمتو  -غزة  
 فيما  ، تراجعاً في حجم صافي األصول والودائع مقابل ارتفاع في حجم وحقوق الملكية والتسهيالت             2009

وقالت سلطة   . الشهر من العام الماضي   شهدت جميع مؤشرات الجهاز المصرفي ارتفاعا مقارنة مع ذات          
 مليون  2,5النقد الفلسطينية في تقرير لها صدر أمس أن إجمالي رأسمال الجهاز المصرفي ارتفع بحوالي               

 هذا في حين ارتفع حجم      ، مليون دوالر  878 ليصل إلى حوالي     ،2009دوالر خالل شهر شباط من العام       
  .  مليون دوالر140العام الماضي أي بما يعادل  عن ذات الشهر من 18%رأس المال بما نسبته 

  14/4/2009الدستور، 
  

  320 الحصار إلى ضحاياارتفاع  .40
أعلنت وزارة الصحة عن وفاة سيدتين من سكان قطاع غزة بعد منعها من السفر للعالج بالخـارج                  :غزة

ويرتفـع   .لمعابري المفروض على قطاع غزة منذ قرابة العامين وإغالق كافة ا          سرائيلبسبب الحصار اإل  
 شهيداً، بينما يتهدد    320ي المفروض منذ عامين على قطاع غزة، إلى         سرائيلبهذا عدد شهداء الحصار اإل    

  .خطر الموت المئات من المرضى الذين يحتاجون إلى عالج في الخارج
  14/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ة عاصمة الثقافمسابقة دولية في البحث العلمي واآلداب من أجل القدس .41

الحملة األهلية الحتفالية القـدس عاصـمة       "أعلنت نقابة الصحفيين عن مسابقة دولية باسم         :هبة مصطفى 
وتضمنت شـروط المـسابقة أن       .في البحث العلمي واآلداب من أجل القدس      " 2009الثقافة العربية لعام    

ية واالجتماعيـة  تكون البحوث العلمية المقدمة مختصة بمدينة القدس وتغطي مجـاالت العلـوم اإلنـسان          
وغيرها، وأن تلتزم البحوث العلميـة المقدمـة بمنـاهج البحـث            .. والدينية واآلثار والمعمار واالقتصاد   

وفيمـا يخـص     .والتوثيق العلمي، وأن تتميز بتقديم إضافة جديدة في مجاالت الدراسات المتعلقة بالقدس           
ر والدواوين والرواية والدراسات النقدية التي      اآلداب تقبل الحملة األهلية األعمال األدبية في مجاالت الشع        
  .تعالج القضية الفلسطينية، وخاصةً الجوانب المتعلقة بالقدس

يتم تقييم البحوث العلمية المقدمة بواسطة مركز زيتونة للدراسات ولالستشارات، أما األعمـال األدبيـة               
عمال األدبية والبحوث في موعد أقصاه      فسيتم تحكيمها بواسطة مؤسسة فلسطين للثقافة، على أن تُسلَّم األ         

 آالف دوالر للمركـز     10وتبلغ قيمة جوائز المسابقة      .م2009م، وتُعلن النتائج في نوفمبر      15/8/2009
  . آالف دوالر للمركز الثاني، وألف دوالر للمركز الثالث3األول و

 13/4/2009إخوان أون الين، 
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   احتفالية القدس عاصمة الثقافةاسبةلتراث الفلسطيني لمنلمعرض إقامة : لبنان .42
، معرض التراث "2009 القدس عاصمة الثقافة العربية - اللبنانية االحتفالية األهليةالحملة " أمسافتتحت 

معا من اجل "الفلسطيني السنوي، في قصر االونيسكو، برعاية الرئيس الدكتور سليم الحص، تحت شعار 
 . " الخالداألرض الثقافة العربية، وإحياء ليوم ، وإحياء للقدس عاصمة"القدس وفلسطين

 إقامة إلىفالمبادرة العربية تدعو . القدس تختصر القضية المركزية للعرب في فلسطين"وقال الحص إن 
 المحتلة يجعل القدس عنوانا األرضدولة فلسطينية عاصمتها القدس، ومحور النضال الفلسطيني في 

، ومن هنا كانت مسارعة 2009ن القدس عاصمة ثقافية عربية للعام من هنا كانت أهمية إعال.. لكفاحه
. " المناسبة وعدم السماح بإقامة االحتفالية التي كانت مرسومة داخل المدينةإجهاض إلىالعدو الصهيوني 

إن عملية القضم اآلثم للقدس مرت وتمر من دون أن يكون لها أصداء عربية، من المفترض أن ": وتابع
ها هو معرض التراث الفلسطيني يأتي ليذكرنا بدور حيوي تاريخي تؤديه ": وختم قائال. "تكون مدوية

فالتراث الفلسطيني الغني يبقى .  ظروف االحتالل والبطش والتنكيلأقصى، متحدية المنكوبةفلسطين 
شاهدا على روعة صمود الشعب الفلسطيني المناضل، فلم ينقطع عن العطاء بسخاء في إثراء مخزون 

 . "مة العربية من الثقافة واإلبداع والتراثاال
احتفالية العرب الثقافية تتنقل بين ":  عدلونيأكرم العام لمؤسسة القدس الدولية الدكتور محمد األمينقال و

العواصم العربية، لكنها عندما تحط رحالها في القدس تصبح جزءا من صراع على هوية يريد االحتالل 
ي المجنون لمجرد انطالق فعاليات مدنية سرائيل يمكن فهم الغضب اإلاألساسذا ان ينسينا إياها، وعلى ه
 . "ثقافية او فكرية في القدس

حاول ":  جميل حمامي فقال. الشيخ رائد صالح كلمة نائب رئيس الهيئة العليا لمدينة القدس دألقىثم 
 الفلسطينية التي األرضبناء على االحتالل تجريد السكان من هويتهم الحقيقية، ووضع قيودا على عمليه ال

 ولوائح أنظمة العربية وهدم البيوت، وفرض األحياءورثناها من اهلنا وأجدادنا، وحاول الحد من نمو 
 والمسيحية القديمة، وما يجري اإلسالمية األمالكلعدم السماح لنا بجمع شملنا وأسرنا، واالستيالء على 

 . "ل دليل على ما نقوإالفي حي سلوان ما هو 
  14/4/2009السفير، 

  
  لثقافةاإطالق الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة : األردن .43

 العربية الحتفالية القدس عاصمة للثقافـة       األهلية الحملة   أمس أردنية أعلنت فاعليات نقابية وشعبية      :عمان
وأكـد   .لذات المناسبة  للحملة الرسمية    األردن إطالق، والتي تأتي بعد يومين فقط من        2009العربية لعام   

 اسحق الفرحان، في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مجمع النقابـات المهنيـة               األردنيةرئيس الحملة   
 عام القدس زكي الغول ورئيس مجلس النقباء المهندس الزراعي عبد الهـادي الفالحـات               أمينبمشاركة  

 في  واإلسالمية العربية   لألمةبرز تحد   االحتالل الصهيوني للقدس أ   "ونقيب المهندسين وائل السقا، على أن       
وقـال   ". مدينة القدس كاملة بشرقها وغربها وجنوبهـا وشـمالها         وإسالميةالعصر الحديث، وأن عروبة     

 لتتكامل الجهود الشعبية على سعة      األردن عشر قطرا عربيا وفي مقدمتها       أربعةالفرحان إن الحملة تشمل     
القـدس  "ارات الثقافة في العالم العربي ليكون شعار العمـل          المؤسسات الشعبية مع الجهود الرسمية لوز     

  ".توحدنا
  14/4/2009الغد، األردن، 

  
   مليون دوالر تحويالت المغتربين بالربع األول من العام الحالي 824: ردناأل .44

ي بينت أرقام للبنك المركزي األردني أن قيمة التحويالت المالية لألردنيين العاملين ف:  يو بي أي-عمان 
)  مليون دوالر أمريكي824( مليون دينار أردني 584الخارج بلغت بنهاية الربع األول من العام الحالي 
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وحذر خبراء من  .لنفس الفترة من العام الماضي)  مليون دوالر 831( مليون دينار 589مقارنة مع 
داعيات األزمة احتمال تراجع حجم حواالت األردنيين العاملين في الخارج للعام الحالي بسبب ت

 ألف أردني في الخارج معظمهم في دول الخليج العربي التي 500االقتصادية العالمية، حيث يعمل نحو 
وكان حجم تحويالت األردنيين العاملين في الخارج قد بلغ مع نهاية العام  . تأثرت بشكل كبير باألزمة

لين األردنيين في الخارج كداعم وينظر إلى حواالت العام . مليارات دوالر أمريكي4الماضي نحو 
  .رئيسي للحساب الجاري وتقليل عجزه وزيادة الودائع من العمالت الصعبة

  14/4/2009القدس العربي، 
  

  تجنّد ضابطاً لبنانياً متقاعداً وزوجته "إسرائيل" .45
مكن ، أن فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، ت"السفير"كشف مصدر أمني لبناني واسع االطالع لـ

وزوجته من . ع.  القبض، على عميد متقاعد في جهاز األمن العام يدعى أإلقاءفي اآلونة األخيرة من 
بلدة رميش في قضاء بنت جبيل، وأظهر التحقيق معه أنه حول مكتبه المتخصص بالخدمات، الى مركز 

 .  وجهاز المقاومةي تتعلق بالقوى األمنية اللبنانيةسرائيل معلومات للجيش اإلإرساليتم من خالله 
  14/4/2009السفير، 

 
  أفّضل التعامل مع ليبرمان بدال من ليفني : السفير السوري لدى واشنطن .46

أعرب السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى، عن استعداده للتعامل مـع            :  محمد سعيد  -واشنطن  
وقـال، فـي    . خـرى وزير الخارجية الصهيوني المتطرف أفيغدور ليبرمان عن أي شخصية صهيونية أ          

إنني شخصيا أفضل التعامل مع شـخص       "يوم األحد،   " سي إن إن  "مقابلة على شبكة التلفزيون األميركية      
ية السابقة تـسيبي ليفنـي،      سرائيلمثل أفيغدور ليبرمان عن التعامل مع أشخاص مثل وزيرة الخارجية اإل          

مالؤها يتحدثون طوال الوقـت حـول       فليبرمان على األقل صريح يقول ما يعتقده تماما، بينما ليفني وز          
رغبتهم في صنع السالم بينما يرتكبون الفظائع في غزة أو ارتكاب أمور مشابهة في األراضي الفلسطينية                

واعتبر مصطفى أن وصول باراك أوباما إلى رئاسة الواليات المتحدة، أمر يجعله متفائال بـأن               ". المحتلة
  .الموسوريا قد يتوصالن إلى صفقة س" إسرائيل"

  14/4/2009الدستور، 
  

 ية السلبية ال تنبئ ببوادر إيجابية لعملية السالمسرائيلالسعودية تعتبر أن التصريحات اإل .47
ية الجديـدة ال تنبـئ      سرائيلاعتبرت السعودية أن التصريحات السلبية الصادرة عن الحكومة اإل        : الرياض

عودي في بداية جلسته، أمس، أطلع من خادم        وكان مجلس الوزراء الس   . عن ببوادر إيجابية لعملية السالم    
الحرمين الشريفين على لقاء الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية               

  . ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي جرى أول من أمس في الرياض
  14/4/2009الشرق األوسط، 

  
 وار الفلسطينيمصر تطلب مساعدة الرياض في إنجاح الح .48

ناشدت مصر المملكة السعودية بذل مساعيها إلقناع الرئيس الفلسطيني محمود          :  محمد بشير جابي   -جدة  
عباس بقبول خطة القاهرة الخاصة بحل الخالفات القائمة بين حركتي فتح وحماس، هذا ما كشفته صحيفة                

  .ية، أمسإسرائيل
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طينية قوله إن خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبد         ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بارز في السلطة الفلس       
العزيز، ناشد الرئيس عباس بقبول المبادرة المصرية خالل القمة السعودية الفلسطينية، أمس األول فـي               

  .الرياض
  14/4/2009عكاظ، 

  
  تحرك عربي جماعي لحّض واشنطن على تحّمل مسؤولياتها إزاء السالم .49

كد األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمد صبيح، أن الرسـالة            أ:  جيهان الحسيني  -القاهرة  
التي أعدها اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان لنقلها عبر العاهل األردني إلى الرئيس األميركـي                

باكورة تحرك عربي جماعي سيشهد مزيداً مـن التفـاعالت خـالل            "خالل لقائهما الشهر الجاري، تعد      
ـ  ". المقبلةالمرحلة   يهدف إلى حض اإلدارة األميركية الجديدة على       "، إن هذا التحرك     "الحياة"وقال صبيح ل

 إسـرائيل تحمل مسؤولياتها تجاه عملية السالم وتحقيق رؤية الدولتين على أرض الواقع ووقف سياسـة               
االسـتفادة مـن    رغبة العرب جميعـاً فـي       "، مشيراً إلى    "القائمة على استمرار االستيطان وتهويد القدس     

  ".اإلشارات االيجابية الواردة من إدارة أوباما تجاه الشرق األوسط والمنطقة العربية
  14/4/2009الحياة، 

  
   أنفاق للبضائع على حدود غزة5السلطات المصرية تكشف  .50

. أعلن مصدر أمنى مصري، أمس، اكتشاف خمسة أنفاق للتهريب على الحدود بين مصر وغزة             : وكاالت
سؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى أن األجهزة األمنية عثرت على األنفاق الخمسة خالل               وأوضح الم 

وأشار الـى   . اليومين الماضيين، وأحبطت محاوالت تهريب كميات كبيرة من البضائع والوقود الى غزة           
 أن الشرطة عثرت في النفقين على أكياس من المالبس واألقمشة كما عثرت على كمية كبيرة من قطـع                 

. وتابع أن عددا من المهربين الذوا بالفرار حين رصدوا قدوم قـوات الـشرطة             . غيار أجهزة الكمبيوتر  
وأضاف المسؤول أن الشرطة عثرت في أحد األنفاق على مضخة وخراطيم لنقل السوالر والبنزين الـى                

اضي كما عثرت    نفقا العام الم   461وتقول السلطات المصرية إنها عثرت على        .الجانب اآلخر من الحدود   
   . نفقا في األشهر الثالثة األولى من العام الحالي70على 

  14/4/2009الخليج، 
  

  الشرطة تشتبك مع بدو سيناء أثناء مطاردتها لخلية حزب اهللا: مصر .51
تحولت شبه جزيرة سيناء، أمس، لمسرح عمليات بين الـشرطة المـصرية            :  حسام أبو طالب   -القاهرة  

 اهللا تتكون من ثالثة عشر شخصاً ثالثة فلسطينيين وعشرة لبنـانيين، وردت             وخلية مفترضة تابعة لحزب   
وقالت مصادر  . أسماؤهم ضمن اعترافات أعضاء التنظيم الذين تقوم نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم حالياً            

أمنية إن تبادال إلطالق النار وقع، أمس، بين الشرطة المصرية وبدو في منطقـة وادي العمـر بوسـط                   
  .وقد تمكن أفراد الخلية من الفرار من المنطقة التي كانوا يوجدون فيها على مدار األيام الماضية. اءسين

  14/4/2009القدس العربي، 
  

  حل صراع الشرق األوسط يكمن في السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم: نجاد .52
محمود أحمدي نجاد، أن حـل      أعلن الرئيس اإليراني    : ، وكاالت األنباء   مصطفي عبد اهللا   -برلين، فيينا   

الصراع في الشرق األوسط يكمن في السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم في استفتاء شعبي حر، مشيرا               
وانتقد . في الوجود فسيكون على الجميع قبول ذلك      " إسرائيل"الى أنه اذا قرر الفلسطينيون االعتراف بحق        

ـ نجاد دعم الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية       غير الطبيعي، على حد قوله، وتركيزهم      " إسرائيل" ل
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وأشار نجاد، في مقابلة مع مجلة دير شـبيجل         . علي إدانة طهران بسبب دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني       
  .ظهرت للوجود نتيجة الحرب العالمية الثانية والسياسات األلمانية" إسرائيل"األلمانية، الى أن 

  14/4/2009األهرام، 
  

 ي يطعن سائًحا صهيونيا في سيناءعامل ليب .53
أعلن محمد هاني متولي، محافظ جنوب سيناء اليوم اإلثنين، أن سائحا صهيونيا طُعن أثناء              : جنوب سيناء 

إن عـامالً   : قيامه بنزهة مع عائلته بساحل مدينة نويبع الواقعة جنوب شبه جزيرة سيناء، وقال المحافظ             
  .يوني في وجهه، ثم هرب تاركًا خلفه جواز السفر الخاص بهليبيا قام بطعن السائح الصه

  13/4/2009إخوان أون الين، 
  

 مؤتمر في اسطنبول يعّري مخططات تهويد القدس .54
يعقد في العاصمة التركية اسطنبول، يوم الخامس والعشرين من الـشهر           :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  

ى منظمات المجتمع المدني في تركيا تنظـيم المـؤتمر          الجاري، مؤتمر عالمي للدفاع عن القدس، وتتول      
للدفاع عن المسجد األقصى المبارك، وتعرية المخططات الصهيونية الراميـة لهدمـه وتهويـد المدينـة                

فـي  " فـاتح "الثقافي فـي منطقـة      " علي أميري "ويفتتح المؤتمر أعماله في مركز      . المقدسة بشكل كامل  
 الشيخ رائد   1948يس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام        اسطنبول، ويرأس الجلسة الصباحية رئ    

والهوية والوجود العربي   ، صالح مقدما لمحة للمؤتمر حول المخاطر التي تهدد المسجد األقصى المبارك          
ودعا منظمو المؤتمر في بيانٍ لهم، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقـف            . ومستقبل القدس ، اإلسالمي

ية المسجد األقصى المبارك من الممارسات الصهيونية الظالمة، مشيرين إلى أن المسجد            الحفريات، وحما 
  .األقصى المبارك هو عنوان القضية الفلسطينية

  14/4/2009عكاظ، 
ومن الجدير بالذكر أن مدير عام مركز الزيتونة الدكتور محسن صالح سيشارك فـي أعمـال هـذا                  * 

  . جلساته الثالثر وسيترأس إحدىمالمؤت
  

  قافلة طبية وغذائية سورية إلى غزة .55
انطلقت صباح، اليوم االثنين، قافلة من المساعدات الغذائية والطبية واإلنسانية، هـي الخامـسة               : دمشق

وأوضـح مـصدر إعالمـي      . والعشرون المقدمة من الشعب السوري، إلى الفلسطينيين في قطاع غـزة          
كما . د غذائية متنوعة وألبسة ومواد طبية وجبائر      موا سوري، أن القافلة تتضمن ستّ شاحنات كبيرة تضم       

تضم القافلة علبة حلوى ضخمة، تزن طناً كامالً من الحلويات الشامية، مقدمة من صانعي الحلـوى فـي           
  .دمشق إلى أطفال غزة

 13/4/2009قدس برس، 
  

 أوباما يدرس إمكانية رعاية قمة بين عباس ونتنياهو للتفاوض على أساس دولتين لشعبين .56
ية أمس، أن الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا يـدرس           إسرائيلكشفت مصادر   :   نظير مجلي   -ل أبيب   ت

المقبل تجمع بين الرئيس الفلسطيني محمـود       ) أيار(إمكانية رعاية قمة في البيت األبيض في مطلع مايو          
وقالت .  الوقت ي بنيامين نتنياهو، اللذين سيكونان في واشنطن في ذلك        سرائيل ورئيس الوزراء اإل   ،عباس

هذه المصادر إن أوباما معني بلقاء كهذا في حالة االتفاق المسبق مع نتنياهو وأبو مازن حول الخـروج                  
ببيان مشترك يثبت فيه موافقتهما على إجراء مفاوضات مكثفة محدودة الزمن حول تسوية دائمة للصراع               

 . يقوم على أساس مبدأ دولتان لشعبين
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ية، أمس، فإن أوباما ينوي أن يثبت لنتنياهو، من السيد هنا،           سرائيلاإل" ونوتيديعوت أحر "وحسب صحيفة   
ـ                " إسـرائيل "مؤكدة أن اإلدارة األميركية لن تسمح بالمماطالت هذه المرة وهي معنية بايجاد مخـرج لـ

وللقوى المعتدلة في المنطقة بواسطة التوصل إلى اتفاق سالم دائم ينهي الصراع ويفتح صفحة جديـدة ال                 
يكون فيها مجال للمتطرفين ألن يواصلوا الحرب ونشاطات العنف واإلرهاب بحجة اسـتمرار الـصراع         

 .واالحتالل واالستيطان
14/4/2009الشرق األوسط،   

  
  ميتشل يبدأ جولته الثّالثة في منطقة الشرق األوسط من الرباط  .57

شل جولته الثالثة فـي المنطقـة   يبدأ المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميت  : واشنطن، القاهرة 
اليوم من المغرب العربي بزيارة غير مسبوقة للرباط، قبل توجهه إلى المنطقة للبحث في سبل الدفع بحل                 

ية ورفض حكومة بنيامين نتانياهو تبني      سرائيلالدولتين، رغم التعقيدات الجمة في الساحتين الفلسطينية واإل       
ـ  وأكدت مصادر أميرك  مبدأ حل الدولتين،      أن واشنطن ترى دوراً محـتمالً للمغـرب         "الحياة"ية مطلعة ل

  .كوسيط في جهودها إلحداث السالم
14/4/2009الحياة،   

  
 احتمال مشاركة مندوبين أميركيين في مؤتمر لمكافحة العنصرية: اللوبي اليهودي األميركي .58

 رسالة مـن البيـت      صرحت مصادر في اللوبي اليهودي األميركي، بأن هناك       :   نظير مجلي   -تل أبيب   
لمكافحـة  " مؤتمر ديـربن الثـاني    "األبيض تثير المخاوف، وهي احتمال مشاركة مندوبين أميركيين في          

. العنصرية، الذي سيعقد في سويسرا في العشرين من الشهر الجاري، تحـت إشـراف األمـم المتحـدة                 
 صفحة ومحـت    17إلى   صفحة   33فالواليات المتحدة تقول إنها نجحت في تقليص قرارات المؤتمر من           

ـ       ولم يبقَ فيها سوى بنود عاديـة تـدين الممارسـات           " إسرائيل"فيها البنود التي تعتبر معادية لليهود ول
" إسرائيل"ية العسكرية ضد الفلسطينيين وممارسات التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في            سرائيلاإل

 .وهدم البيوت في القدس الشرقية المحتلة
14/4/2009الشرق األوسط،   

  
 الهند تخطِّط إلطالق قمر تجسُّس صهيوني الصنع .59

أعلنت الهند عن نيتها في إطالق قمر صناعي صهيوني الصنع؛ ألغـراض التجـسس،              : سامر إسماعيل 
وأعلنت وكالة األنباء الهندية الرسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية التعاون المـشترك بـين الهنـد                  

  . مجال الصناعات الجوية وتكنولوجيا الفضاءوالكيان الصهيوني في
13/4/2009إخوان أون الين،   

  
 1967 ألف فلسطيني مروا بتجربة االعتقال في سجون االحتالل منذ عام 800: تقرير .60

، بينمـا   1967 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ عـام        800قالت وزارة األسرى والمحررين إن حوالي        :غزة
  .ألف فلسطيني) 68( انتفاضة األقصى أكثر من قاسى من مرارة االعتقال خالل

وأضافت الوزارة في تقرير إحصائي شامل بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من               
ما زالت سلطات االحتالل تمارس سياسة االعتقال بحق الـشعب الفلـسطيني دون             : "نيسان من كل عام   

 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة والقـدس، يـتم   15 إلى 10توقف، حيث ال يكاد يمر يوم دون اعتقال       
اإلفراج عن بعضهم بعد التحقيق الميداني، أو االحتجاز لعدة أيام، والباقي يتم تحويله إلى أحـد مراكـز                  

  ". سجنا25ًاالعتقال والتحقيق والتوقيف التي تنتشر على طول الوطن وعرضه ويبلغ عددها 
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طف منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غـزة             وأشارت إلى أن االحتالل اخت    
  .  مواطن فلسطيني بينهم نساء وأطفال ونواب وقادة) 1500(والقدس ما يزيد عن 

  أعداد األسرى
وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة أن سلطات االحتالل ما زالـت تختطـف فـي                 

) 1600(أسـيرةً، و ) 68(طفـل و ) 400(أسير فلسطيني وعربـي، بيـنهم   ) 11600(سجونها أكثر من  
  .عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.ي المجلس التشريعي وعلى رأسهم دنائباً ف) 43(مريض، وهناك 

ـ    ) 470(أسير من قطاع غزة، و    ) 1000(وبين أن من بين األسرى       ) 47(، و 48من القدس ومناطق الـ
ت مختلفة، بينهم أسير سعودي وآخر تركي تم اعتقاله مؤخراً بالقرب من الحـدود          أسيراً عربياً من جنسيا   

  . من الضفة الغربية المحتلة) 9400(المصرية، و
أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمـرة أو لعـدة   ) 750(ولفت إلى أنه حسب األحكام هناك أكثر من      

) 620(مرة، ومن بيـنهم     ) 67(ي حكم عليه بالمؤبد     مرات، أعالهم حكماً األسير عبد اهللا البرغوثي والذ       
  .أسير محكوم) 5500(أسير موقوف و) 4800(معتقالً إدارياً دون تهمة، و

وعن الحالة االجتماعية لألسرى، أشار األشقر إلى أن غالبية األسرى هم غيـر متـزوجين، نظـراً ألن                  
أسير أعزب،  ) 7300(اومة، حيث هناك    االحتالل يستهدف باألساس فئة الشباب الذي يعتبرهم جذوة المق        

أسيراً معتقلين منذ مـا قبـل اتفاقيـة         ) 334(وأشار إلى أنه يوجد في سجون االحتالل        . والباقي متزوج 
أسـرى مـن    ) 3(وهؤالء من كافة المنـاطق بيـنهم        " األسرى القدامى "ويطلق عليهم مصطلح    " أوسلو"

 والباقي من الضفة الغربيـة      1948 المحتلة عام    من المناطق ) 21(أسيراً من القدس، و   ) 45(الجوالن، و 
  .وقطاع غزة

أسـيراً  ) 95(أسيراً أمضوا أكثر من خمسة عشر عامـاً، مـنهم           ) 321(ومن بين هؤالء بحسب التقرير      
 عاماً، واثنان منهم أمضوا أكثر      25أمضوا أكثر من    ) 11(مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، و       

  .األسير نائل البرغوثي، واألسير فخري البرغوثي:  وهما عاماً داخل السجون،30من 
  األطفال األسرى

وأشار األشقر إلى أن االحتالل صعد في الفترة األخيرة من سياسة اعتقال األطفال، حيث ارتفع عـددهم                 
طفل خالل الشهر الحالي، جميعهم كانوا على مقاعـد         ) 400(طفالً قبل شهرين إلى أكثر من       ) 320(من  

  .ومنهم من هو في الصفوف االبتدائية فقطالدراسة 
طفـالً  ) 140(أطفال موقوفـون بانتظـار المحاكمـة، و   ) 205(وحسب الوضع القانوني لألطفال، هناك      

طفالً ما زالوا   ) 50(أطفال يخضعون لالعتقال اإلداري دون تهمة، وهناك        ) 6(محكومون لمدد مختلفة، و   
طفالً يعانون من أمراض مختلفة في ظـل إهمـال          ) 75(تحت التحقيق، ومن بين األطفال األسرى هناك        

  .طبي متعمد من قبل إدارة السجون
ويعاني األسرى األطفال المتواجدون في مراكز التحقيق والتوقيف بحسب التقرير ظروف اعتقال قاسية،             

ـ             القوة ويتعرضون للتعذيب والتنكيل واالعتداء بالضرب والشبح خالل التحقيق النتزاع االعترافات منهم ب
  .ويحرمون من كل حقوقهم، ويتعرضون للضغط الجسدي والنفسي

  المرضى في تصاعد
وبين األشقر أن استمرار االحتالل في تطبيق سياسة اإلهمال الطبي على األسـرى أدى إلـى ارتفـاع                  

تتعمـد سـلطات االحـتالل تـرك        : "وقال. أسير مريض ) 1600(أعدادهم بشكل كبير حيث وصل إلى       
الج حتى تبقيهم فريسة لألمراض تنهش في أجسادهم، لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي             األسرى بدون ع  
، مؤكداً أن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً لكل األعراف واألخالق والمواثيق الدوليـة التـي               "في نفس األسير  
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حتى فـي   تعتبر العالج من الحقوق األساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى اإلنسان في كل الظروف                
  ".ساحات الحروب

أسيراً مصابين بالسرطان دون أن يجدوا عالجاً سوى        ) 16(وأضاف أن من بين األسرى المرضى هناك        
  .المسكنات واألكامول الذي يصرف لكل األمراض حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى

يعـانون مـن    ) 170(لـة، و  أسيراً بحاجة إلى عمليات جراحية عاج     ) 550(وأشار التقرير إلى أن هناك      
يـستخدمون الكرسـي المتحـرك      ) 17(أمراض خطيرة جداً كالسرطان والكلى والقلب، والـشرايين، و        

والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم باإلعاقة إثر تـدهور أوضـاعهم الـصحية داخـل          
  .لبصر بشكل كاملمن األسرى فاقدو ا) اثنان(يعانون من مرض السكري و) 80(السجون، وهناك 

أسيراً مصابين بالرصاص والـشظايا أثنـاء       ) 45(وأوضح أن هناك العشرات مهددين بفقدان البصر، و       
أسيراً هم نزالء دائمون فيما يسمى بمستشفى سجن الرملـة الـذي يعـاني فيـه                ) 41(االعتقال وقبله، و  

  . المرضى من القمع واإلرهاب والمساومة على العالج مقابل تقديم معلومات
  اختطاف النواب والوزراء

نائباً، وفى مقـدمتهم رئـيس المجلـس        ) 43(وأوضح التقرير أن االحتالل ال يزال يختطف في سجونه          
النائب مروان البرغوثي،   :  هم فتحعزيز دويك، من بينهم ثالثة محسوبون على قائمة حركة          .التشريعي د 

مة أبو على مـصطفى التابعـة للجبهـة         وجمال حويل وجمال الطيراوي، ونائباً واحد محسوب على قائ        
" التغيير واإلصالح "نائباً من المختطفين محسوبون على قائمة       ) 39(الشعبية وهو النائب أحمد سعدات، و     

وصفي قبهـا وزيـر     : ، إضافة إلى ثالثة وزراء سابقين في الحكومة العاشرة وهم         حماسالتابعة لحركة   
  .لتعليم، وعمر عبد الرازق وزير الماليةاألسرى، وناصر الدين الشاعر وزير التربية وا

  14/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مرحلة التعويم والتمييع واالنتظار .61
  منير شفيق

ألن المرحلة السابقة قد أحدثت تغييرا عميقا في ميزان القوى العالمي الذي تشكل بعـد انهيـار االتحـاد                   
 أو أكثر حدث في ميـزان القـوى فـي           السوفيتي وتفكيك حلف وارسو، وألن تغييرا عميقا بالقدر نفسه        

 الباكستانية، فإن المرحلة الراهنة أخذت تتسم بحال تعويم وتمييـع           - التركية - اإليرانية -المنطقة العربية 
للصراعات إلى جانب االنتظار وما قد تسفر عنه من انتقال في موازين القوى والصراعات والمعـادالت                

  .السياسية
ي جاءت بعد انتهاء الحرب الباردة كانت بدورها حالة انتقالية لم تسفر عن             صحيح أن المرحلة السابقة الت    

تشكيل نظام عالمي جديد يحمل درجة من الثبات والديمومة، كما كان حال النظام الذي تشكل بعد الحرب                 
 -عمومـا -وصحيح أن أميركـا والغـرب   . 20العالمية الثانية، وعلى التحديد في خمسينيات القرن الـ        

ما لو أنهما كسبا الحرب الباردة وأن العالم أصبح طوع بنانهما، ومن هنا نشأت أوهام قيام نظام                 تصرفا ك 
عالمي جديد أحادي القطبية، وانتهى عصر الثورات والمقاومات وثبت النصر والقول الفصل، للعولمـة              

  .والليبرالية والحضارة الغربية
رى عدا بريطانيا في رفض قيام نظـام عـالمي          ولكن في الحقيقة كانت مرحلة صراعات بين الدول الكب        

وكانـت مرحلـة    . أحادي القطبية، كما سعت إليه إدارة بوش األب فإدارتا كلينتون، فإدارتا بوش االبـن             
مقاومات وانتفاضات ناجحة كما تجسد في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان والصومال، مع التفـاوت              

لشعبية واسعة النطاق ضد العولمة وضد العدوانية العـسكرية         في مستوى النجاح، إلى جانب التحركات ا      
  .يةسرائيلاألميركية واإل
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 تدهورا مريعا في قدرة أميركا على السيطرة وفرض إرادتها وفي           2009فكانت المحصلة مع نهاية العام      
انستان سوء سمعتها، وقد انتقل التدهور من السياسي على المستوى العالمي إلى العسكري في العراق وأفغ              

وفلسطين ولبنان، إلى األزمة المالية التي أطاحت بالعولمة والشركات والمصارف األميركيـة العمالقـة              
أرضا، وساوت النظام الرأسمالي العالمي من حيث سوء السمعة واألهلية بالنظام االشتراكي الـشمولي،              

تمتع بهـا النظـام الرأسـمالي       طبعا مع الفارق في مستوى السقوط وإمكان استعادة الحياة، وذلك لميزة ي           
الغربي، وهو تدخل الدولة إلنقاذه من أموال دافعي الضرائب والنهب الخارجي، وليس بـسبب ميزاتـه                

  .كنظام اقتصادي
المهم أن مجيء باراك أوباما جاء في هذه المرحلة التي تتسم بسقوط المرحلة السابقة، وربما أيـضا راح                  

مرحلة االنتقالية الراهنة، فما دامت أميركا تعـاني حالـة تـدهور            يضع بصماته على السنة األولى من ال      
سياسي واقتصادي وعسكري ومعنوي، فليس أمامها غير التخفيف من المـأزق عبـر شـعار الحـوار                 
والمفاوضات، واالبتعاد عن لغة اإلمالء والعنجهية والقوة، ولكن من دون تغيير فـي األهـداف، وفـي                 

، وهي الشرط الشارط لوجودها كدولة كبرى إمبريالية تسعى للهيمنة علـى            اإلعداد للعودة إلى لغة القوة    
  .العالم والتحكم في مصائره ونهب ثرواته

هذا االنفتاح أو التغيير في لغة الخطاب، ومن دون إقرانه بتغيير عملي ملموس إزاء المطلوب تحقيقه أو                 
األولى من المرحلـة الجديـدة بـسمات        الوصول إليه، هو األمر الذي شكل سببا رئيسيا في اتسام السنة            

فغالبية األطراف التي وجهت إليها إدارة أوباما لغة الحوار والتفاوض بصورة           . التعويم والتمييع واالنتظار  
مباشرة أو حتى غير مباشرة، قابلت ذلك بالترحيب، والبعض راح يبالغ بالتفاؤل كأن المشكل كـان فـي                  

  .األسلوب وليس في الجوهر واألهداف
و توقفنا عند مثلين رئيسين األول الموضوع اإليراني والثـاني الموضـوع الفلـسطيني، لوجـدنا أن                 ول

المطلوب تحقيقه في الموضوع اإليراني لم يختلف عن الذي سعت إدارة بوش لتحقيقه بأسلوبها الخـشن                
  .وقعقعتها للسالح، ولهذا رأينا الموقف اإليراني يطالب باألفعال وهو يرحب باألقوال

ألمر كذلك في الموضوع الفلسطيني، حيث لم تظهر بادرة اختالف واحدة عن مواقف إدارة بوش، بـل      وا
 وال جديد سوى ما حدث من تغيير فـي الموقـف            "حل الدولتين وطريق أنابوليس   "هنا أعلن الهدف نفسه     

ي األدق مـن  ، بل بالنسبة إلى الموقف من حماس، أو ف     )حتى اآلن بالطبع  (ي مع حكومة نتنياهو     سرائيلاإل
شرعية المجلس التشريعي المنتخب، ومن تشكيل الحكومة والشروط التي فرضتها الرباعية، واسـتغالل             

التي قرارهـا بيـد اإلدارة األميركيـة      (االرتهان المالي للسلطة الفلسطينية على مساعدات الدول المانحة         
  .، استمرت سياسات إدارة بوش نفسها)يةسرائيلوالحكومة اإل

 هنالك من تغيير سيحدثه جورج ميتشل، فسيكون إكماال لذلك الشوط من المفاوضـات الثنائيـة                وإذا كان 
  .التي سعت إليه كونداليزا رايس، ولم تفلح في إقناع حكومة أولمرت بقطعه

، ومن ثـم عـدم الـسماح بتعـويم          "تغيير"لهذا يجب إسقاط كل األوهام حول ما تحمله إدارة أوباما من            
  . لمواقف واالنتظار، بينما تقرر إدارة أوباما الخطوة الثانيةالصراعات وتمييع ا

حالة تعويم الصراعات وتمييع المواقف، واالنتظار، تخدم الذين هزموا أو تضعـضعوا فـي المرحلـة                
السابقة، وال تخدم الذين انتصروا أو خرجوا أقوى من تلك المرحلة، أو في األقل ستجعل مهمتها صـعبة                  

  .قادمة التي تعد لها إدارة أوباما بعد أن تقف على قدميها من جديدفي مواجهة الهجمة ال
  13/4/2009 ، قطر،العرب
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  في ديارنا" يسرائيلاإل"تجليات العبث  .62
  فهمي هويدي

. في دول المنطقة" يينسرائيلاإل"لكي نتتبع تجليات االختراق والعبث " المؤامرة"لسنا بحاجة إلى سيناريو 
ل الشهادة المثيرة التي أدلى بها المسؤول األمني األول في الدولة العبرية تسلط فالوثيقة التي تسربت حو

  .أضواء كافية على تدابيرهم ومخططاتهم، تغنينا عن االجتهاد والتخمين في الموضوع
)1(  

الحديث كان عن استراتيجية الدولة العبرية في المنطقة، التي تناولتها محاضرة آفي ديختر رئيس 
الذي صار وزيراً لألمن الداخلي في حكومة إيهود "" يةسرائيلاإل"جهاز أمن الدولة "سابق ال" الشاباك"

وهو في منصبه األخير أدلى بشهادته أمام الدارسين في معهد أبحاث األمن القومي . أولمرت
، وهذه خالصة لكالمه، حيث اضطررت الختصار بعض المعلومات التفصيلية، العتبارات "يسرائيلاإل"

  . بالحيز ال أكثرتتعلق
فخيار القوة . استخدمت فيها كل الخيارات" إسرائيل"في ما يخص الساحة الفلسطينية قال ديختر إن 

أما الخيار الثاني الذي لجأت إليه فيتمثل في السعي المستمر لتعميق الصراع بين . مشهور ومعلوم للكافة
وذكر في هذا الصدد أنه حين كان . 1993سلو الفصائل الفلسطينية وبين السلطة التي أفرزتها اتفاقية أو

، التي قامت بها "المنظمات اإلرهابية"رئيساً للشاباك، شارك في إعداد الحمالت والمالحقات ضد ما أسماه 
وقال صراحة إنه في تلك المهمة وجد تعاوناً . األجهزة األمنية الفلسطينية، خاصة جهاز األمن الوقائي

وحسبما ذكر فإن تلك !! من في غزة، ومسؤول األمن في الضفةعلى أوسع نطاق من مسؤول األ
كما أدت إلى اعتقال العشرات من قيادات وكوادر ". التخريبية"الحمالت أدت إلى إفشال مئات العمليات 

إلى قيادات مهمة مثل المهندس يحيى عياش " يةسرائيلاإل"تلك المنظمات، وأسهمت في وصول اليد 
  .نتيسي والشيخ أحمد ياسين وأبوشنب وأبوعلي مصطفى وغيرهموالدكتور عبدالعزيز الر

" يةإسرائيل"تباهي ديختر بأن الصراع الذي دارت رحاه بين حركتي حماس وفتح كان نتاج سياسة 
وقال إن ثمة عوامل ساعدت على إنجاح ذلك المخطط، منها مثالً إدراك الجهات المعنية في . محكمة

حماس والجهاد، بين قادة المؤسسة األمنية الفلسطينية ومعهما بعض لعمق العداء لحركتي " إسرائيل"
من تلك العوامل أيضا شعور قادة . وهو العداء الذي ظهر جلياً بعد رحيل أبوعمار. قيادات السلطة وفتح

األجهزة األمنية بأن تنامي حركة حماس يشكل تهديداً وجودياً لهم، واقتناعهم بضرورة حسم هذه المسألة 
وأضاف في هذا الصدد أن تيار الحسم الذي يستهدف قمع ..  بعدما تولى أبومازن رئاسة السلطةخصوصاً

وحدها، وإنما أيضا من " إسرائيل"حركة حماس وإقصاءها لقي تأييداً مالياً وسياسياً ومعلوماتياً ليس من 
احة الفلسطينية يحقق وخلص الرجل إلى أن استمرار الصراع في الس. الواليات المتحدة والرباعية الدولية

من الدرجة األولى، وأن القضاء على حماس والجهاد يظل هدفاً استراتيجياً ينبغي أال " يةإسرائيل"مصلحة 
  .تتوقف مساعي تحقيقه بكل السبل

)2(  
وقال "". إسرائيل"أكثر بيئة إقليمية تفرض التحدي االستراتيجي على "في شهادته اعتبر ديختر أن لبنان 

 وعدم نجاحها في تلك الجولة ال يعني 2006،مع حزب اهللا في عام" إسرائيل"وة استخدمته إن خيار الق
" إسرائيل"في الوقت ذاته فإن . استبعاد ذلك الخيار، الذي سيظل قائماً واالستعداد له مستمراً بوتيرة عالية

قت في ذلك وقد حق. لم تتوقف عن السعي إلحداث االضطراب وتعميق الشقاق في الساحة اللبنانية
باندالع الحرب " توجت"نجاحات عدة، منها مثالً أنها استطاعت خلق بيئة معادية للمنظمات الفلسطينية 

وبين بعض القوى اللبنانية " إسرائيل"في هذا الصدد أشار إلى التنسيق الذي قام بين . 1975األهلية عام 
ال، بموافقة رئيس الوزراء آنذاك تلك القوى بالسالح واألمو" إسرائيل"حيث زودت . في تلك الحرب

  .إسحاق رابين ووزير الدفاع شمعون بيريز
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االستخباراتية داخل لبنان والسياسية في " يةسرائيلاإل"ومن هذه النقطة استطرد قائال إن المجهودات 
  .المحافل الدولية، هي التي أجبرت السوريين على االنسحاب من لبنان

ة معادية للمنظمات الفلسطينية في السبعينات تكرر مع حزب اهللا، الذي في إيجاد بيئ" يسرائيلاإل"الدور 
وهي .. جهداً خاصاً لتشويه صورته وحصاره ومحاولة استنزافه وتمزيق قوته" يةسرائيلاإل"بذلت األجهزة 

حيث تقوم . في ذلك تخوض حرباً سرية لم تتوقف ضد الحزب بالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية
". خطره"منظمات وإقامة المعسكرات للفرق التي تلتقي مع البلدين حول هدف التخلص من بحشد ال

إلى مساندتهما وتعظيم قوتهما في " إسرائيل"وتحدث في هذا السياق عن معسكرين لم يفصح عنهما تتطلع 
  .لبنان، لكسب المواجهة الحاسمة ضد حزب اهللا

جرب مع الواليات المتحدة محاولة اختراق الساحة ت" إسرائيل"بالتوازي مع ذلك  أضاف صاحبنا  أن 
اللبنانية وزرع االختالالت فيها، لتعميق النزاعات السياسية والمذهبية والطائفية، وقطع الطريق أمام 

  .تحقيق التوافق بين القوى السياسية، ومن ثم استمرار إذكاء العداء لحزب اهللا ولسوريا وإيران
، وأن أولمرت اعتبر أن التفاوض "إسرائيل"جادة في التوصل إلى سالم مع أما سوريا فمن رأيه أنها غير 

في التعامل مع كل من إيران وحزب اهللا، وهو ما لم يؤيده ديختر  الذي " يةإسرائيل"معها يخدم خيارات 
  .ذكر أن خيار استخدام القوة ضد سوريا يؤيده قطاع عريض من القيادتين السياسية والعسكرية

 اعتبر أن ثمة خيارات ثالثة متاحة في الوقت الراهن للضغط على سوريا، أولها إلى جانب ذلك
التي كانت مطبقة منذ الخمسينات، وبمقتضاها لعبت تركيا دوراً مهماً في " شد األطراف"استراتيجية 

الضغط على سوريا، ولكن بعد التحسن الذي طرأ على عالقات أنقرة ودمشق خالل السنوات األخيرة، 
خالل السنوات الخمس األخيرة، " إسرائيل"وهو ما سعت إليه . ممكن أن يقوم األكراد بهذا الدورفمن ال

حين بذلت جهوداً حثيثة لتشجيع األكراد على إقامة كيان خاص بهم في شمال العراق، أصبح اآلن دولة 
  .ور التركيمن الناحية العملية، معتبرة أن الدور الكردي في الضغط على سوريا يمكن أن يعوض الد

" إسرائيل"الخيار الثاني يتمثل في استخدام الساحة اللبنانية للضغط على سوريا، وحسب كالم ديختر فإن ل
أصدقاء في لبنان على استعداد للقيام بهذا الدور، لكنهم ال يريدون الكشف عن العالقات التي تربطهم بتل 

  .عاون مع الواليات المتحدةأبيب، التي تحرص على استثمار موقف أولئك األصدقاء بالت
مع المعارضة العراقية، " إسرائيل"الخيار الثالث يكمن في التعامل مع المعارضة السورية، وتكرار تجربة 

حين ساندتهم سياسياً ووفرت لهم الدعم المالي األمريكي كما دربتهم عسكرياً، وهو نفس األسلوب الذي 
  .ناناتبع مع بعض القوى المعارضة في السودان ولب

الساحة السورية أمر ميسور، وإن هناك منافذ عدة تحقق " شد أطراف"في ختام هذه النقطة قال ديختر إن 
  .ذلك الغرض، عبر األردن ولبنان وكردستان العراق

)3(  
االستراتيجي من العراق تنطلق من الحرص على تقويض مظان " إسرائيل"المعادلة الحاكمة لموقف 
هذه كلمات ". يسرائيلاإل"ا الرئيسية، من أجل تحقيق المزيد من األمن القومي القدرات العربية في دوله

ديختر التي أضاف عليها أن العراق ال ينبغي أن يعود إلى سابق عهده وقوته، بحيث يصبح دولة مواجهة 
وصاحبة دور على الصعيدين العربي واإلقليمي، وهم يعولون كثيراً على األكراد الذين " إسرائيل"ضد 

حتفظون معهم بعالقات تاريخية وثيقة منذ السبعينات، ولكنهم ال يريدون االكتفاء بما يمثلونه من ضمانة ي
لهم في شمال العراق، ولكنهم يتطلعون إلى توفير تلك الضمانة في بغداد ذاتها، حيث تحاول األجهزة 

اء العراق خارج دائرة نسج عالقات مع بعض النخب السياسية واالقتصادية تستهدف إبق" يةسرائيلاإل"
، في هذا الصدد ذكر الرجل أن تحييد العراق عن طريق تكريس "إسرائيل"الدول العربية المشتبكة مع 

  .أوضاعه الحالية ليس أقل أهمية وحيوية من تكريس وإدامة تحييد مصر



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1404:         العدد       14/4/2009اء الثالث :التاريخ

 تشغيل خط نقل فيما يخص مراهنتهم على األكراد، ذكر ديختر أن ثمة التزاماً من القيادة الكردية بإعادة
وإذا ما تراجع األردن فهناك البديل . النفط من كركوك إلى حيفا عبر األردن، الذي نوقش مع مسؤوليه

، وهذا المشروع تمت دراسته لتوصيل "إسرائيل"التركي، أي مد خط كركوك من كردستان إلى تركيا ثم 
  ".إسرائيل"أنابيب المياه والنفط مع تركيا ومن تركيا إلى 

وقال ". وتصديراً للتحديات" إسرائيل"أكثر الساحات تهديداً ل"رق الرجل إلى إيران، فإنه اعتبرها حين تط
إن الحل األمثل هو تقويض النظام القائم في طهران واستبداله بنظام علماني يستطيع أن يتفاهم مع 

تطيع أن يحقق هذا لذلك فإنه انحاز إلى فكرة العمل العسكري الذي يس". إسرائيل"الواليات المتحدة و
أوال الضغط على إيران من خالل الوجود األمريكي : الهدف، وإلى جانب ذلك هناك خياران آخران هما

في العراق، ودعم منظمة مجاهدي خلق، واستخدام النفوذ األمريكي في الخليج، وتطويق إيران من خالل 
اإليرانية التي تضم عرباً وأكراداً وبلوشاً أما الخيار اآلخر فيتمثل في تفكيك الدولة . الدول المحيطة بها

إلخ وهذه مهام لن تتحقق لها الفاعلية المطلوبة إال إذا شاركت فيها الواليات المتحدة .. وفرساً وأتراكاً
  .بشكل جاد

معلومات تشير إلى أن إيران قد تنتهي من صنع أول رأس نووي في العام " إسرائيل"في رأيه أن لدى 
ما أنها حصلت من روسيا على منظومة متطورة جداً مضادة للجو، وهي أمور ينبغي ، ك)2009(الحالي 

  .، التي ينبغي أن تتحرك لمواجهتها بحزم وسرعة"إسرائيل"أال تسكت عليها 
)4(  

ختم ديختر محاضرته بحديث عن السودان، كنت قد أشرت إلى بعض جوانبه في مقال سابق، وقد لخص 
ونقل عن بن جوريون وغيره من . ال يصبح قوة مضافة للعالم العربيرؤيته في أن السودان ينبغي أ

اآلباء المؤسسين للدولة العبرية قولهم إن إضعاف السودان يجب أن يتم من خالل تشتيت جهوده وتبديد 
طاقاته، وهو الموقف المبدئي الذي دفع تل أبيب إلى تكثيف أنشطتها في الجنوب وفي دارفور، وتتطلع 

القل في بقية أنحاء السودان، وحسب تعبيره فإن هناك قوى دولية تتزعمها الواليات المتحدة إلى إثارة الق
مصرة على التدخل المكثف في السودان، بما يؤدي إلى استقالل الجنوب فيه، وإقليم دارفور على غرار 

تي انقسمت إلى استقالل كوسوفو، وبالتالي يتم تقسيم البلد إلى عدة كيانات مثلما حدث مع يوغسالفيا ال
وهذا المخطط ماض في طريقه بنجاح، ستكون أولى ثمراته إعالن استقالل الجنوب قبل موعد . ست دول

  .2011إجراء االستفتاء على ذلك في عام 
هل هناك أحد في العالم : ثمة أسئلة عديدة تلح على المرء وهو يستعرض هذه المعلومات منها مثال

ل هناك تشاور من أي نوع بين أركانه حول كيفية التعامل مع العبث العربي يفكر في هذه األمور، وه
لن يهدأ لها بال، إال إذا تم إنهاك وتفكيك العالم العربي " إسرائيل"الذي اليزال يرى أن " يسرائيلاإل"

لست واثقاً من وجود رد إيجابي عن هذه التساؤالت، األمر الذي يدفعني إلى . وتدمير القوة اإليرانية
واألمر متروك له .  سقف التوقعات واالكتفاء بإبالغ القارئ، لكي يكون على وعي بما يحيط بهتخفيض

  .بعد ذلك، وهللا األمر من قبل ومن بعد
  14/4/2009الخليج، 

  
  !كيف سيتعامل أوباما مع نتنياهو وليبرمان؟ .63

  أسامة عثمان. د
مـع التحـول    " السالم"تراجع فرص   على المشهد الفلسطيني الراهن، يتقلص األمل بسبب انسداد األفق و         

نحو مزيد من اليمينية؛ األمر الذي يرسم عالمات استفهام خطرة على خيار حل الـدولتين،               " يسرائيلاإل"
  . الخيار الذي تتبناه اإلدارة األمريكية، وتنبعث األسئلة عن الموقف األمريكي من هذه التطورات السياسية
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سياسته االستيطانية، وإدارة الظهر لمشاريع التـسوية؟ أم أنهـا          هل ستترك اليمين الصهيوني يتمادى في       
  ستقع في صدام مع حكومة نتنياهو؟ 

قد ال يكون هذا، وال ذاك؛ ألسباب باتت واضحة، أهمها انشغال إدارة أوباما بأولويـات أكثـر إلحاحـا                   
وأعباء دورها العـالمي،    وتأثيرا على المصالح األمريكية، من قبيل معالجة تداعيات أزمة أمريكا المالية،            

وملفات حرجة كالعراق، واالنسحاب منه، وأفغانستان، والسيطرة عليها، وما تتطلبه تلك األهداف من بناء              
تحالفات جديدة، أو تفعيل تحالفات قائمة، كما هو الشأن مع إيران، حيث االتجاه واضح نحو مزيـد مـن                   

  . التعاون سواء في العراق، أو في أفغانستان
لتفعيل، فيظهر في تعزيز الدور التركي، وهو ما بدا جليا في زيارة الرئيس األمريكـي األخيـرة،                 وأما ا 

وخطابه أمام البرلمان التركي، ودعم تركيا في سعيها لالنضمام لالتحاد األوروبي، وتأكيده على الشراكة              
  . بين البلدين، ومع العالم اإلسالمي من البوابة التركية

  ؟ "إسرائيل" بين الفلسطينيين وفماذا عن ملف السالم
لعل األرجح أن تتجه اإلدارة األمريكية نحو إدارة األزمة؛ حتى تتهيأ أجواء صالحة لبدء عملية جدية مـا             

والفلسطيني، ولعل األول أكثر استعصاء مـن       " يسرائيلاإل"زالت معيقاتٌ حقيقية تقف أمامها، في الجانب        
  ين الرافض ألية حلول ممكنة، وأما على الجانب الفلسطيني، فإن الثاني، إذ الشعب هناك يتوجه نحو اليم

ـ    ، ال يعني بالضرورة قيام عقبة إجرائية تمنع عقد اتفاقات صلح بين            "إسرائيل"رفض حماس االعتراف ب
؛ إذا ما عرض ذلك االتفاق على الشعب الفلسطيني في استفتاء عام، وهو             "يةسرائيلاإل"السلطة، والحكومة   

 أكدت عليه حماس، مرارا، وعبر عنه خالد مشعل بعد اجتماعه بكارتر، الرئيس األمريكي              الموقف الذي 
  . األسبق

فحماس تقف من عملية رفض السالم موقفا أقرب إلى السلب منه إلى اإليجاب؛ إذ تقتـصر معارضـتُها                  
طويلـة؛  م، مقابل هدنة    67على تبنيها لموقف يخص الحركة، وهي حين تقبل بدولة فلسطينية في حدود             

  . فإنها واقعيا تترك فرصة لعملية سلمية أن تنطلق، وتؤتي نتائجها
وهو أمـر   " انعدام الشريك "فلسطينيا تكمن فيما تتذرع به من       " يسرائيلاإل"لكن المشكلة التي تقلق الجانب      

ويل يخدمه االنقسام بين سلطة حماس في غزة، والسلطة في رام اهللا، ولكن األكثر إسهاما في تراجع التع                
على عملية سالم مع الفلسطينيين، هو ما دل عليه فوز حماس الواضح في االنتخابات التشريعية األخيرة                

أن يروا في ذلك مؤشرا على نسبة محدودة يمثلهـا أبـو مـازن              " إسرائيل"م؛ إذ يستطيع زعماء     2006
  . وحركة فتح في الشعب الفلسطيني

اوز المواقف األمريكية المعلنة من قـضية االسـتيطان،         المتعاقبة على تج  " إسرائيل"وقد دأبت حكومات    
واستحقاقات عملية السالم ومشاريعه، وخططه من مثل خارطة الطريق، وبعـدها أنـابوليس، متذرعـة               
بالسبب السابق، وهو انعدام الشريك، وقد أشهرته واسعا أيام الرئيس عرفات، وتشهره اآلن عاليا زمـن                

د على جديته، سواء على الصعيد األمني، أو غيره، استطاعت ذلـك            الرئيس عباس الذي قدم كل ما يؤك      
  ! في ظل غياب ضغط أمريكي جدي

فماذا عساها تكون إستراتيجية أوباما تجاه الوضع الفلسطيني الراهن وانعكاساته الخطـرة علـى األمـن                
  اإلقليمي، ومنطقة الشرق األوسط؟ 

 البديل، وقد تعززت مع وصول الليكود وليبرمان،        يظهر هنا األردن بمخاوفه الحقيقية من مشروع الوطن       
وتظهر هنا مصر التي ال تستطيع التنصل من عالقتها بجوارها الفلسطيني المتوتر، وما قد يتركه ذلـك                 
على الشعب المصري الذي يتعرض لحالة من االستقطاب البين من دول تخشاها مـصر، ولـيس أقلهـا     

  ! إيران
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 ظهرها لهذا الملف الذي أكدت توصيات لجنة بيكر هاملتون ـ تشكلت بعـد   يستبعد أن تدير إدارة أوباما
التأزم األمريكي في العراق ـ على أهمية إيالئه أولوية؛ لما له من انعكاسات مهمة على الوضع العربي  

  . العام، وعلى نجاح أمريكا في مشاريعها في المنطقة العربية واإلسالمية
لى ترتيب أوضاعها في المنطقة، بما يخدم مـصالحها الحيويـة أوال،            فاألرجح أن واشنطن تعمل اآلن ع     
بدول بعضها له عالقات معها كتركيا، وبعضها يمثل هاجـسا          " إسرائيل"وعلى نحو يفضي إلى محاصرة      

لها كإيران، وأخرى في حالة نزاع معها كسوريا، في هذه األثناء تترك الوقتَ يظهـر عجـز التركيبـة                   
  ". السالم"لحالية، عن تحقيقالحكومية اليمينية ا

، وعالقةً ليست في أحسن حاالتهـا مـع         "يسرائيلاإل"ما يعني بالضرورة أمنا قَلقا، وغير مستقر للشعب         
؛ إذ  "إسرائيل"اإلدارة األمريكية، وهو أمر ال يمكن تجاهُل أهميته لدى الوسط السياسي وحتى الشعبي في               

 تتحدى اإلدارة األمريكية؛ فهي قد تتصادم، أو تعاند روسـيا           "يةإسرائيل"سرعان ما ال تتهاوى أية مواقف       
والدول األوروبية، والمجتمع الدولي، وحتى مجلس األمن، لكن خصوصية عالقتها بواشنطن لم تسمح لها              

  .يوما بذلك
  13/4/2009مجلة العصر 
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