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  "كيةيمصلحة قومية أمر" ميتشل يرى السالم ... بحل الدولتين"إسرائيل"عباس يطالب بإلزام  .1

 الرئيس الفلسطيني  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 18/4/2009القدس العربي، نشرت 
 الحكومة األمريكية اإلدارةن تلزم أ للسالم جورج ميتشل بياألمريكمحمود عباس طالب الجمعة المبعوث 

   . برئاسة بنيامين نتنياهو بحل الدولتين وخطة خارطة الطريق للسالماإلسرائيلية
 للقيادة الفلسطينية بأن أوضح بأن ميتشل "القدس العربي" نمر حماد المستشار السياسي لعباس لـوأوضح

حتى تعيد تقييم سياستها تجاه الموضوع الفلسطيني وعملية " عينأسبوحكومة نتنياهو طلبت مهلة لمدة 
 . الذي يتبنى حل الدولتيناألمريكية اإلدارة على موقف األمريكي تأكيد المبعوث إلى، ومشيرا "السالم

 برفض القيادة الفلسطينية العودة للمفاوضات مع األمريكيوضح حماد بأن عباس ابلغ المبعوث وأ
 الفلسطينية ووقف االستهداف اإلسرائيلي لمدينة األراضي االستيطان بشكل كامل في  قبل توقف"إسرائيل"

 في الزيارة المرتقبة لعباس لواشنطن للقاء ميتشل انه تم البحث مع إلىشار حماد أو .القدس ومواطنيها
ود تبذل  تكون هناك جهأن تكون خالل الشهر القادم، ونافيا بشكل قاطع أن، مرجحا أوباماالرئيس باراك 

  .لترتيب لقاء بين عباس ونتنياهو
مام ميتشل على خطورة أ من مصادر فلسطينية بان عباس شدد "القدس العربي" علمت أخرىومن جهة 

 التي "إسرائيل"هودية ين تعترف القيادة الفلسطينية بأمريكي بضرورة ما طرحه نتنياهو على المبعوث األ
 لميتشل أوضحوحسب المصادر فان عباس  .م من المسلمينكثر من مليون فلسطيني معظمهأيعيش فيها 

  ."إسرائيل"بأن السلطة والقيادة الفلسطينية ترفض االعتراف بيهودية 
ومن جهته قال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير للصحافيين عقب 

ولتين والتفاهمات الدولية وطالب خير جدد التزامه بحل الد األأناللقاء الذي عقد بين ميتشل وعباس 
شار أو . الفلسطينيةاألراضي جانب ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي في إلى بذلك "إسرائيل"بإلزام 

 الفلسطينية التزام واشنطن بحل الدولتين كونه الطريق الوحيد لحل ةللقياد أن ميتشل جدد إلىعريقات 
ادرة العربية للسالم والسعي لتحريكها لتحقيق الحل المبني  اإلسرائيلي ودعمها للمب-الصراع الفلسطيني 

  .على الدولتين
ملتزمة بحل الدولتين الذي نرى انه " الواليات المتحدة إنومن جهته قال ميتشل خالل المؤتمر الصحافي 
 ةبإقام ملتزمة األمريكيةالواليات المتحدة "، مضيفا "األوسطال يوجد حل غيره للصراع في منطقة الشرق 

 المعاناة التي إلىشار ميتشل أو ."دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
ننا إ" قائال "إسرائيل" المبادرة العربية للسالم مع إلىنوه و "إسرائيل"لحقت بالمنطقة جراء الصراع مع 

وشدد ميتشل على  ." هذا الهدفإلى تكون جزءا من الجهود للوصول أننريد من مبادرة السالم العربية 
 نرى انه وإننان السالم الشامل في المنطقة مصلحة للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي وشعوب المنطقة أ"

  ."أمريكيةمصلحة قومية 
صائب عريقات انتقد اشتراط  أن وكاالتونقالً عن الرام اهللا، من  18/4/2009الخليج، وأضافت 

من جانب نتنياهو، مشيرا إلى أن هذا الشرط يتنافى " هلوسة"ووصفه بأنه " إسرائيل"االعتراف بيهودية 
نثمن الزيارة " "فرانس برس"ـوقال عريقات ل .مع االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير ومصر واألردن
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عاليا ألنها أول مرة يشدد فيها مسؤول أمريكي على أن تحقيق السالم الشامل في المنطقة هو مصلحة 
  ".ة وان مبادرة السالم العربية أحد أسس الحلأمريكي

عريقات أكد على  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 18/4/2009الشرق األوسط، وجاء في 
  ."أن المسألة ال تتعلق بما نريده نحن وما تريده إسرائيل، بل هناك مرجعيات محددة لعملية السالم"
  

  نهاء أزمة حزب اهللا ويؤكد احترامه لمصرهنية في أول ظهور علني يطالب بإ .2
 إسماعيل هنية، ]المقال [رئيس الوزراء الفلسطيني أن غزةمن  18/4/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

وألقى خطبة الجمعة في  .ظهر أمس، علنا للمرة األولى منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة
/  نسيان17تزامن ظهور هنية مع يوم األسير الفلسطيني و .المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غرب غزة

أبريل، حيث أكد أن الجهود ال تزال متواصلة إلطالق سراح األسرى كافة حتى يعودوا إلى أهليهم أعزة 
وأشاد هنية بصمود األسرى األسطوري خلف قضبان ". إنهم في قلب كل فلسطيني" :كرماء، قائالً

ن على فراقهم والمحتسبين ذلك عند اهللا، ووعد باستمرار العمل حتى ذويهم الصابري"الزنازين، وكذلك 
صبراً أيها األسرى إن حريتكم آتية وإن االحتالل : "ووجه هنية رسالة لألسرى قائال". تحريرهم جميعا

ال "، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه "إلى زوال وان شعبكم ومقاومتكم وحكومتكم لن تفرط في حريتكم
  .لى قضية تبادل األسرىطرأ ع" جديد

القدس " :كما وتحدث هنية عن مدينة القدس المحتلة، ومساعي المتطرفين اليهود لتهويدها، وأضاف
تتعرض لمؤامرات وتهديدات حقيقية وجدية تهدد المدينة المقدسة وتعمل على تهويدها وتهدد بشكل خطير 

: المية إلى تحرك جدي لحماية القدس، وقالودعا هنية األمتين العربية واإلس ".المسجد األقصى المبارك
واستعرض رئيس  ".ليس بالكالم نريد حماية القدس والمسجد األقصى ولكن بكل الطرق والوسائل"

الوزراء المخاطر التي يواجهها السكان المقدسيون وحملة الطرد المنظمة بدعوى أنهم سكان غير 
بلدية القدس االحتاللية تكثيف االستيطان والعدوان في شرعيين، مشيراً إلى أن هدف الحملة التي تقوم بها 

  . كل أنحاء الضفة المحتلة
تحترم استقرار الدول العربية وأمن شعوبها ألن أمن الدول العربية من أمن "شدد هنية على أن حكومته و

 أجهزة اإلعالم واتهم هنية .، مشيراً إلى اإلشكال الواقع بين القاهرة وحزب اهللا اللبناني"الشعب الفلسطيني
، حيث دعا إلى حله وتمتين جبهة األمة في إستراتيجية "بالنفخ في الخالف المصري اللبناني"العبرية 

وأشار إلى ضرورة الوقوف إلى جانب برنامج الصمود وحل ". األطماع الصهيونية"واحدة لمواجهة 
  .عاجل لألزمة بين القاهرة وحزب اهللا بما يخدم المصالح العليا لألمة

معركة "وجدد هنية تأكيده على فشل الحرب في تحقيق أي من أهدافها وانتصار الشعب الفلسطيني في 
وبقيت الفئة المؤمنة كما في بدر األولى .. .الفرقان التي أبدى فيها أهل قطاع غزة صموداً أسطورياً

  ".صامدة ثابتة راسخة على مبادئها وثوابتها لم تتنازل ولن تتنازل
 .عبد العزيز الرنتيسي الذي صادفت أمس، ذكرى اغتياله.ئيس الوزراء مسيرة الشهيد دكما استذكر ر

الذي بقي على الثوابت، وجاء من بعده قادة " أسد فلسطين"وأشاد هنية بمناقب الرنتيسي، ووصفه بـ
نزار ريان . آخرون على درب الشهادة ومنهم الوزير الشهيد سعيد صيام، والعالم المجاهد الشهيد د

  ".غيرهم المئات من كواكب الشهداء الذين ساروا على ذات النهج وذات الطريقو
هنية إسماعيل  أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 18/4/2009الشرق األوسط، وأضافت 

من خالل الطرق السياسية والدبلوماسية، من أجل " خالفها مع حزب اهللا أن تحتوي "مصر العربية"طالب 
: وقال هنية ."ه للقضايا الكبرى وفي مقدمتها القدس والمسجد األقصى الذي يتعرض لهجمة خطيرةاالنتبا

ولكن نؤكد على ضرورة ": ، ومضى يقول"نؤكد على ضرورة احترام استقرار وأمن دولنا وشعوبنا"
 ."لياحترام حركات المقاومة في منطقتنا التي دافعت عن األوطان وشعوبها وهزمت االحتالل اإلسرائي
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 إسماعيل هنية قال أن شرف الهور، أغزة نقالً عن مراسلها في 18/4/2009القدس العربي، وأوردت 
هي التي " التدخالت والضغوط الخارجية إن أيضا، لكنه قال "قطع شوطا ال بأس به" الحوار الفلسطيني إن

  ." االنقسامإنهاء إلى اتفاق يفضي إلىتحول دون التوصل 
، الذي اشترط على الفلسطينيين األخيرةئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وردا على تصريحات ر

 كدولة الشعب اليهودي كشرط للحديث عن حل الدولتين، شدد هنية على حق "إسرائيل"ـاالعتراف ب
التطرف " هي صيحة من إنما تصريحات نتنياهو أن، مؤكدا أرضهالشعب الفلسطيني العيش فوق 

 ."الصهيوني
  

  هدفه عرقلة حل الدولتين" يهودية إسرائيل: "ردينة أبو .3
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات رئيس الحكومة : وكاالتال – رام اهللا – أحمد ربيع -القاهرة 

وضع "يهدف إلى " كدولة يهودية"اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل 
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن كالم ". ينالعراقيل أمام حل الدولت

أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة قد بدأت بوضع العراقيل أمام قيام حل الدولتين على قاعدة "نتنياهو يعني 
ينة كالم واعتبر أبو رد". الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية وتفاهمات أنابوليس

  . للجهود الدولية وخاصة األمريكية منها"إسرائيل"نتنياهو تحديا من قبل حكومة 
  18/4/2009الشرق، قطر، 

  
  اعتقال الفلسطينيين والنواب مخالفٌ للقانون الدولي ونطالب الجميع بتحمل مسئولياته: بحر .4

ار االحتالل في سياسته  أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة استمر. أكد د:غزة
التعسفية باختطاف أبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم، وخاصة النواب؛ األمر الذي يخالف كل األعراف 

، مطالبا األمم المتحدة ومنظَّمات حقوق اإلنسان "اتفاقية جنيف الرابعة"الدولية والقانون الدولي اإلنساني و
 .بتحمل مسؤوليتاها تجاه قضية األسرى" معة الدول العربيةجا"و" منظمة المؤتمر اإلسالمي"الدولية و

نسخة منه، االحتالل " المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى )4-17(وحمل بحر في بيانٍ صدر عنه الجمعة 
أسرانا البواسل، خاصة في ظل ما يمارسه من سياسة اإلهمال "الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة 

وطالب الصليب األحمر الدولي بالضغط على  ".مرضى واألطفال وكبار السنالطبي المتعمد ضد ال
االحتالل لوقف الجرائم البشعة ضد األسرى البواسل وخاصة المرضى، إضافةً إلى البرلمانات العربية 
واإلسالمية وكافة االتحادات البرلمانية لعقد جلسة خاصة تضامنًا مع األسرى، وخاصةً النواب، وعلى 

 عزيز دويك، والضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ قرارٍ حاسمٍ ضد الكيان الذي يعتقل أكثر . درأسهم
  . ألف مواطن فلسطيني؛ من بينهم أطفال ونساء ومرضى11من

ودعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الجماهير الفلسطينية والعربية واإلسالمية إلى مواصلة 
ود أسرى الحرية، مجددا مطالبة الفلسطينيين والتشريعي والمقاومة اآلسرة لشاليط فعالياتهم التي تدعم صم

  .بأال يفرجوا عنه حتى يتم اإلفراج عن األسرى
  17/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أجهزة السلطة األمنية تعتقل ثالثين فلسطينياً من حماس في الضفة .5

ربية، ثالثين مواطناً فلسطينياً من المحسوبين على حركة  اعتقلت أجهزة األمن بالضفة الغ:رام اهللا
  ./]17/4[حماس، في حصيلة أسبوعية جديدة وثقتها الحركة ونشرتها يوم الجمعة

  17/4/2009 قدس برس،
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1408:         العدد       18/4/2009السبت  :التاريخ

  سفير فلسطين في النرويج ينفي اتهامات حماس بتلقي رسالة شكر من ليفني .6
 على حركة نرويج ياسر محمد النجار الجمعة هجوماًشن السفير الفلسطيني لدى ال:  وليد عوض-رام اهللا 

ونفى النجار ما تناقلته بعض المواقع  . التابعة لها به على حد قولهاإلعالمحماس على خلفية تشهير آلة 
التابعة لحماس على شبكة االنترنت عن تلقيه رسالة من مجلي وهبي نائب وزيرة الخارجية اإلسرائيلية 

 على غزة ومكافحة األخيرة "إسرائيل"كره فيها على مساعدته وتفهمه لحرب السابقة تسيبي ليفني يش
إن هذا محاولة لتشويه سمعتي بين الفلسطينيين والتعدي على تاريخ  "وقال النجار، في بيان له .اإلرهاب

عائلتي، خاصة أن ذكرى استشهاد والدي أبو يوسف النجار ووالدتي أمام عيني كانت منذ أيام فقط، فأنا 
  ."يس لدي عالقة مع السفير اإلسرائيلي ال من قريب وال من بعيد ولست بحاجة لهذه العالقةل

 ال تقدر وال بأنها الفلسطينية الرسمية الجمعة واتهمها اإلذاعةوهاجم النجار حركة حماس من خالل 
ي عهد حكومة  انه استقبل مسؤولين من الحركة فإلى الذي ترفعه، ومشيرا " اهللاإالال اله "تحترم شعار 

  ."نا سفير فلسطينأ"الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال 
  18/4/2009القدس العربي، 

  
  العدوان على غزةتمتلك اليوم أسلحة أفضل من التي كانت تمتلكها قبيل حماس : الزهار .7

القيادي في حماس محمود الزهـار      ، أن   غزة مراسلها من    قيس صفدي  عن 18/4/2009األخبار،  ذكرت  
حركته أصبحت تمتلك اليـوم أسـلحة       "الذي ظهر في خطبة الجمعة في مسجد فلسطين في غزة أن            أكد،  

رفـض حمـاس االعتـراف      "وجدد  ". أفضل من التي كانت تمتلكها قبيل اندالع الحرب على قطاع غزة          
، وهذا  أول ظهور علني للزهار أمام الجمـاهير بعـد العـدوان              ".بإسرائيل بأي شكل أو طريقة أو هيئة      

  ،سرائيلي األخير على قطاع غزةاإل
وجود أربع نقاط تعيـق التوصـل إلـى االتفـاق     "وإلى الحوار الفلسطيني في القاهرة، أشار الزهار إلى       

وتـابع أن   ". قضايا صغيرة لكن تأثيراتها االستراتيجية كبيرة     "، الفتاً إلى أنها بمثابة      "والمصالحة الوطنية 
نجاز المصالحة، بما فيها المقترح المصري، وسـيتوجه        حماس درست جميع المقترحات التي طرحت إل      "

  ".وفدها نهاية الشهر الجاري إلى القاهرة لتقديم الردود
تطرق في خطبته إلى صـفقة األسـرى،        ، أن الزهار    غزة من 18/4/2009 السبيل، األردن،    وأضافت

رسـتها علـى    لن تغير شروطها، ولن تنجح ضغوط االحتالل الذي يحـاول مما          "مشددا على أن حماس     
 ". أسيرا من أصحاب المؤبدات450الحركة وأسراها، في ثني الحركة عن مطالبها وهي 

  
   لكل من راهن على االحتالل وخيار التسوية"صفعة"تصريحات نتنياهو : رضوان .8

اعتبرت حركة حماس ان تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسـرائيلي           : ـ أشرف الهور   غزة
من اجل استئناف المفاوضـات، بأنهـا تمثـل         " يهودية الدولة العبرية  "لفلسطينيين بـ   بضرورة اعتراف ا  

وطالب الدكتور إسماعيل رضوان القيـادي فـي        . لكل من راهن على االحتالل وخيار التسوية      " صفعة"
عدم التعلق بخيار التسوية والعمل بدال من ذلك على تعزيـز الوحـدة             "حماس الرئيس محمود عباس بـ      

  ".الوطنية
عنصرية هذا الكيان وهـذه الحكومـة التـي تـدعو إلـى             "وأشار الى ان تصريحات نتنياهو تؤكد على        

االعتراف بهذا الكيان والى الطابع اليهودي لدولة االحتالل في محاولة ألخـذ شـرعية لتهجيـر شـعبنا         
ه المـؤامرات   وأكد رضوان أن خيار الفلسطينيين لمجابهة هذ       ".48الفلسطيني من األراضي المحتلة عام      

يكون بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على الحفـاظ علـى الثوابـت             "وهذا الصلف اإلسرائيلي    
  ".واحتضان المقاومة

  18/4/2009القدس العربي، 
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  حركة فتح في قطاع غزة أصبحت شبه محظورة بسبب إجراءات حماس: النجاأبو  .9
و قيادة حركة فتح في قطاع غزة، أن اللجنة التحضيرية          أعلن إبراهيم أبو النجا عض    :  سمير حمتو  -غزة  

. لعقد المؤتمر السادس للحركة أوشكت على إنجاز ما هو مطلوب منها على جميع األصعدة لعقد المؤتمر               
وقـال   .مضيفا أن قضية واحدة هي التي بقيت وهي أن تقرر اللجنة المركزية زمان ومكان عقد المؤتمر               

ى اإلطالق قضية المحاصصة في المؤتمر وتساوي العـدد فـي المنـاطق ،              ليس مطروحاً عل  : أبو النجا 
  .معتبرا أن المؤتمر سيد نفسه كما أن اللوائح والمعايير التي وضعت تنطبق على غزة والضفة والخارج

وفيما يتعلق بتقييمه لوضع حركة فتح في قطاع غزة قال أبو النجا ان فتح أصـبحت شـبه محظـورة،                    
بق أي مؤسسة لحركة فتح اال واستولت عليها ، داللة ذلك أنني أجلس معك هنـا                موضحا أن حماس لم ت    

وكان لي مكتبان بحكم عملي كمسؤول لدائرة التعبئة الفكرية في اللجنة           ) مقهى الديرة بغزة    ( في المقهى   
  .القيادية العليا ولنا مؤسسات ومكاتب تعرفها حماس

  18/4/2009الدستور، 
  

  قصى تعلن قطع عالقتها بحزب اهللا كتائب األ ":وكالة وفا  .10
قالت كتائب شهداء األقصى، مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمن جودة لكتائب األقصى، إنها : رام اهللا

  .اتخذت قرارا ال عودة فيه يتمثل بقطع العالقة بكافة أشكالها التي كانت تربط الكتائب بحزب اهللا اللبناني
 محمود عباس، أن هذا القرار جاء بعد االستناد للقناعات رئيسللوأضافت الكتائب، في رسالة وجهتها 

الحركية الفتحاوية، ومن بعدها القناعات الوطنية الفلسطينية، مضيفة أنها لن تكون أداة فلسطينية في يد 
  .غير فلسطينية تعبث بالمصلحة الفلسطينية العليا وعالقاتها العربية

ن القومي المصري من قبل حزب اهللا والذي بدوره طلب إن ما حدث من عبث واختراق لألم: "وتابعت
منا موقف معلن ضد ما تتخذه مصر من إجراءات ضده، فرجحنا بذلك المصلحة الفلسطينية البعيدة عن 
أي تأثير خارجي والعالقات الفلسطينية، وتحديدا العالقة مع مصر الشقيقة، باعتبارها بوابة القضية 

  ".خاذ أي موقفالفلسطينية العادلة فرفضنا ات
إننا كنا وال زلنا جزءا أصيال من حركة التحرير الوطني الفلسطيني التي : "وقالت الكتائب في رسالتها

  ".رفضت، وما زالت ترفض، كل االستقطابات الخارجية التي ال تعنى بالمصلحة الوطنية العليا
اعتبار أنه الداعم المادي الوحيد العالقة التي كانت تربطنا بحزب اهللا اللبناني كانت على "وأردفت أن 

  ".للكتائب، ولم تستند على تقاطعات وطنية أو مذهبية أو أجندات إقليمية
وأشارت الكتائب إلى أن هذا القرار جاء، أيضا، إلنهاء حالة اللغط وعدم الوضوح في شكل ومضمون 

  . الفلسطينيتوجهاتها وارتباطاتها كجزء من النسيج الحركي الوطني داخل الجسم الفتحاوي
  17/4/2009 وفا، –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ر من انهيار حل الدولتينوفد من فتح يلتقي ميتشل ويحذّ .11

 لعملية السالم في الشرق االوسط جـورج        األميركيحذر وفد من حركة فتح خالل لقائه الموفد         : رام اهللا 
وفد عن قلقه الـشديد جـراء الـسياسات         وعبر ال  .ميتشل في رام اهللا أمس من انهيار خيار حل الدولتين         

المعلنة وغير المعلنة للحكومة اإلسرائيلية ورفضها القاطع لالعتراف بحق الشعب الفلـسطيني بتقريـر              
  .مصيره على أرضه

وقال قدوره فارس ان الوفد ابلغ ميتشل انه من غير الكافي الضغط على إسرائيل للموافقـة علـى حـل                    
رف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وان توقف اسـتيطانها وعـدوانها           الدولتين، بل ال بد من أن تعت      

  . على شعبنا
 18/4/2009الحياة الجديدة، 
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   دعم المقاومة فريضة شرعية ووطنية وضرورة قومية :خليل الحية .12

فريضة شرعية وواجب "، دعم المقاومة "حماس" خليل الحية، القيادي البارز في حركة .داعتبر : غزة
  .، ودعاها إلى تهيئة كل الوسائل لدعمها في فلسطين"ضرورة قومية لألمةوطني و

في ) 17/4(اليوم الجمعة " حماس"وقال الحية في كلمته خالل مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة 
إّن الشعب الفلسطيني انتفض من تحت "مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، 

ر أن يقابل الدبابة بالحسام، والصواريخ بأجساده العارية فحقق اهللا له االنتصار، وبعد ما جرى الركام وقّر
  ".بغزة يجب على األمة أن تعيد حساباتها

بالثوابت الفلسطينية رغم كل اآلالم والحصار واالعتقال، فهي "متمسكة " حماس"وشّدد الحية على أّن 
  .، وفق تأكيده" أي تنازل يمس الثوابت الوطنية الفلسطينيةمشروع مقاومة وقبلت بتحدياتها ولن تقدم

يا مهج القلب؛ "وجّدد الحية اإلعراب تمّسك الحركة بمطالبها في صفقة األسرى، وقال مخاطبا األسرى 
صبراً فحماس لن تخذلكم، والمقاومة لن تخذلكم، اطمئنوا فلن نقدم التنازل في صفقة األسرى، وسنبقى 

  ".حتى نحقق صفقة وطنية كريمة ترفع رأس الشعب الفلسطينيمتمسكين بمطالبنا 
من المعيب والعار أن نقف في يوم األسير ندافع ونقاتل ونفاوض لنعمل على إخراج أسرانا  ":وقال الحية

، "من سجون االحتالل؛ بينما يوجد في سجون أجهزة الضفة مئات المعتقلين تحت بند محاربة المقاومة
  .على حد تعبيره

 17/4/2009برس، قدس 
  

    يجب وقف المفاوضات وربطها بوقف االستيطان والعدوان: حواتمة .13
 الدول العربية إلى قطع جميع العالقات  األمين العام للجبهة الديمقراطية،طالب نايف حواتمة،: غزة

" يةالعبث"السياسية واالقتصادية مع الجانب اإلسرائيلي، ووقف كافة أشكال المفاوضات التي وصفها بـ 
مع الحكومة اإلسرائيلية، وربطها بوقف كافة أشكال االستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس 

ودعا حواتمة المجتمع الدولي للضغط على حكومة  .المحتلة، ووقف كافة أشكال العدوان في قطاع غزة
حدود الرابع من حزيران نتنياهو لإلقرار بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام دولة فلسطينية على 

  . ، مع ضمان عودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها1967) يونيو(
 17/4/2009قدس برس، 

  
  وفصائل المقاومة لتحرير األسرى" كتائب القسَّام"كافة الخيارات مفتوحة أمام : حماس .14

لسنوية الخامسة الغتيال والذكرى ا" يوم األسير الفلسطيني"قالت الحركة في بيانٍ لها بمناسبة : غزة
ستبقى قضية أسرانا البواسل على سلَّم : "نسخة عنه" قدس برس"الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، تلقت 

وفصائل المقاومة المجاهدة لتحريرهم من " كتائب القسام"أولوياتنا، وإن كافة الخيارات مفتوحة أمام 
 معاناتهم داخل السجون؛ وذلك بعد أن صم المجتمع سجون االحتالل، جنبا إلى جنب مع أي جهد إلنهاء

  ".الدولي آذانه عن نداءات شعبنا برفع المعاناة واالضطهاد والظلم الواقع عليهم
على حكومة : "، مضيفةً"بكل الجهود المبذولة إلنجاز صفقة التبادل وفق الشروط المعلنة"ورحبت الحركة 

طالق سراح شاليط ال يتأتَّى بارتكاب الحماقات، وإنما باالستجابة االحتالل الصهيوني اإلدراك جيدا أن إ
  ".لشروط المقاومة

المساس بهم يفتح "وحذرت الحركة االحتالل من التعرض لقادة الشعب الفلسطيني وأبنائه، مؤكدة أن 
 السلطة ، داعية"األبواب على مصاريعها لفصول معركة جديدة لن تنتهي إال بانتصارٍ جديد للمقاومة
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الفلسطينية في رام اهللا إلى وقف حملة االعتقاالت والتنسيق األمني الخطير مع االحتالل ومالحقة أبناء 
  .المقاومة وأنصارها وذويهم في الضفة

 17/4/2009قدس برس، 
  

  من قبل المخابرات المصريةتنا  تتم دعوأنرفض أ ألنني القاهرة إلىذهب ألن : حمد جبريلأ .15
 القيادة العامة فـي حـديث   -قال احمد جبريل، االمين العام للجبهة الشعبية  :اندراوسالناصرة ـ زهير  

اّن المشكلة الرئيسية في العالم العربي اّن العديد من األنظمـة العربيـة، وفـي               " القدس العربي "خّص به   
اّن ، وقـالوا    األمـريكيين ، وضعت جميع البيض في سلة       ]الرئيس المصري  [مقدمتها نظام حسني مبارك   

السالم هو خيارنا االستراتيجي، ومن التاريخ تعلمنا اّن هذا الخيار ال يجلـب للـشعوب ال الحريـة وال                   
االستقالل، وبالتالي اقول اّن هذا االدعاء فارغ من المضمون، ويتحتم علـى هـذه االنظمـة ان تـستعد         

  .لخيارات اخرى، وفي مقدمتها خيار الممانعة والمقاومة
 ويتحدث عن النوايا االسـرائيلية، فـي        ]وزير الخارجية المصري   [ان يقف ابو الغيط   اتمنى  : وزاد قائال 

معبر رفح تلفت المواد الغذائية بعشرات الماليين من الدوالرات بسبب رفض المصريين ادخالهـا الـى                
القطاع، مئات االطنان اخذوها وارسلوها للجيش المصري، كما وزعوها على البدو في سـيناء لـشراء                

 ال تأمل من هذا النظام خيرا، القصة وما فيها اّن حسني مبارك يريد توريث ابنه جمال، وهو يعتقد                   الذمم،
اّن هذا االمر لن يتم اال بموافقة االسرائيليين واالمريكيين، فهو يريد ان يسترضي واشنطن وتـل ابيـب                  

  .م غيرهجمال مبارك ا: ويقوم بكل هذه التصرفات، ونحن اآلن ندفع فاتورة من يحكم مصر
قلت لالخوان في الفصائل الفلسطينية اّن الذهاب الى مصر ستكون له خسائر كبيرة، واول الخـسائر ان                 
يستغل النظام هذا االمر ويقول للمعارضة المصرية، التي خرجت بمئات االلوف الى الشوارع للتـضامن               

لسطينية قدمت الى القاهرة، اي     مع الشعب في غزة، تطلعوا، باشارة واحدة من السبابة، جميع القيادات الف           
  .اّن النظام يستغل الحوار الفلسطيني الجهاض النهضة الشعبية المصرية

اوال وقبل كل شيء، اريد ان اقـول        : ، قال على األزمة الجارية اآلن بين مصر وحزب اهللا       ه   تعقيب وحول
ربية التي يقوم بهـا     اّن هذه االزمة المفتعلة ضد حزب اهللا، هي ليست اول عمل ضار ضد المصلحة الع              

النظام المصري بقيادة حسني مبارك، من خالل متابعتنا للسلوك المصري فاننّا ناسف لتـصرفات هـذا                
 ).كامب ديفيـد  (النظام، باعتقادي اّن السبب الرئيسي والمركزي الذي يحرك نظام مبارك، هو اّن اتفاقية              

  .يفكر في كيفية دعم المقاومة في غزة ما قام به حزب اهللا هو عمل مشّرف وشجاع، النّه :وأضاف
نا اكشف لك اآلن، وبكل صراحة، انني لن اذهب الى القاهرة، النني            أ: وحول حوار القاهرة، قال جبريل    

ارفض ان تتم دعوة القيادات الفلسطينية من قبل المخابرات المصرية إلجراء حوار فلـسطيني، نحـن ال             
لقد طلبت بشكل واضح، وها انا اعود واكـرر بـأن       : وأضاف نثق بهذا النظام، وانا شخصيا ال اثق فيه،       

 ان  وأكد أنه يـرفض  تقوم الجامعة العربية برعاية هذا الحوار، وتكون دول عربية شريكة في الرعاية،             
  . هي الراعية الحصرية للحوار الفلسطيني مصرتكون

  17/4/2009القدس العربي، 
  

  الحركةمن  على عناصر  الناربإطالقفتح تتهم مسلحين منتمين لحماس  .16
اتهم فهمي الزعارير الناطق الرسمي باسم فتح مسلحين منتمين لحركة حمـاس  : رام اهللا ـ وليد عوض 

وأكد المتحدث باسم فتح أن المربع األمنـي         . من الفتحاويين  3بغزة باطالق النار الليلة قبل الماضية على        
لسيطرة كتائب القسام، وأن الجنـاة اتجهـوا إلـى          الذي أطلقت منه النيران على أبناء فتح الثالثة يخضع          

في الوقت الذي   : وقال الزعارير  .مسجد اإلحسان في منطقة الجرن في جباليا والذي تسيطر عليه حماس          
بدأ فيه الحوار الوطني الفلسطيني عادت حماس لسلوكها المشين بالعقاب بإطالق النار علـى األطـراف                
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لمصابين الثالثة استدعوا لالستجواب والمقابلة أكثر من مرة من قبل          واشار الزعارير الى أن ا     .والمفاصل
 .ما يسمى باألمن الداخلي التابع لحماس في قطاع غزة

  18/4/2009القدس العربي، 
  

 في مخيم شاتيال" يوم األسير "تنظم اعتصاما بمناسبةالديموقراطية  .17
ة، لمناسبة يوم األسير العالمي، اعتصاما والمنظمات الجماهيرية الفلسطيني" الجبهة الديمقراطية" نظمت 

أوسع حملة تضامن مع "أصدرت الجبهة بياناً دعت فيه إلى كما . أمام مدرسة أريحا في مخيم شاتيال
قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية، والعمل لدى جميع المؤسسات 

 ". من اجل فرض إطالق سراحهم بال قيد أو شرطالدولية السياسية والقانونية والحقوقية 
 ألف، يشكلون اليوم خط الدفاع 11األسيرات واألسرى الذين يزيد عددهم على "أن " الجبهة"واعتبرت 

، وهم اليوم يجسدون "وثيقة الوفاق الوطني"األول عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، فهم من قّدم لشعبنا 
 ". يملي، وطنياالوطنية الحقيقية، بما ينبغي و

 18/4/2009السفير، 
  

  يرضي أمريكا" تالعب لفظي"ترجيح قبول الحكومة بمبدأ الدولتين بشروط و": معاريف" .18
 عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "معاريف"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
تالعب "ل وضع جملة من الشروط و من خال" سيقر في نهاية المطاف بمبدأ الدولتين للشعبين"نتانياهو 
  .يرضي اإلدارة األميركية الجديدة ويحول دون صدام مباشر معها" لفظي

وقال المصدر إن نتانياهو سيؤكد للرئيس باراك اوباما خالل اجتماعهما في البيت االبيض المتوقع الشهر 
تراف الفلسطينيين المقبل، ان تطبيق حل الدولتين ممكن في حال توافرت شروط ضرورية مثل اع

بيهودية إسرائيل، أي تنفيذهم الشرط اإلسرائيلي الوارد في أحد تحفظات الحكومة اإلسرائيلية السابقة 
من ) التي كان نتانياهو ووزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان عضوين فيها(برئاسة آرييل شارون 

 جزءاً من 14 أنها ترى في تحفظاتها الـ الدولية، علماً أن إسرائيل أعلنت في حينه" خريطة الطريق"
  .الخريطة الدولية

، فإن نتانياهو سيسعى الى تفادي مواجهة مباشرة مع اوباما وتجنب "معاريف"ووفقاً للتفاصيل الواردة في 
قول ال، على نحو يذكّر بالنهج الذي اتبعه شارون في عالقاته مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش 

من دون أن يشوش ذلك على العالقات " نعم"مفعول " لكن"بحيث تبطل " ولكن... نعم"والمعروف بـ 
  .الودية بين تل أبيب وواشنطن
بن كسبيت أن نتانياهو بات يدرك بعد لقائه ميتشل أن ال مفر أمام " معاريف"وكتب المعلق السياسي في 

المستقبل بدولتين للشعبين وعليه سيحاول تغليف اعترافه في "حكومته من االعتراف بمبدأ الدولتين 
  ".بتحفظات كثيرة ومتنوعة، تماماً كما فعل شارون إزاء خريطة الطريق

ال شك أن النتيجة النهائية ستكون االعتراف بمبدأ "ونقل المعلق عن المصدر السياسي الكبير قوله إنه 
نتانياهو يحاول أن يرهن وتابع أن ". الدولتين، وما يحدث اآلن هو مناورة تتعلق بالتوقيت وليس بالجوهر

وهذه ليست مسألة جوهرية، فاألميركيون يوافقون "هذا االعتراف باعتراف فلسطيني بمبدأ الدولة اليهودية 
  ".على هذا الطلب

  18/4/2009الحياة، 
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   داخل السجنضابط استخبارات إسرائيلي يكشف عن لقاءاته بالشيخ الشهيد أحمد ياسين .19
ضابط االستخبارات الرئيسي لمصلحة السجون اإلسرائيلية سـابقا تـسفيكا          كشف  :  وديع عواودة  -حيفا  

"  هآرتس" بريغادير سابق في الشرطة في حديث موسع لملحق صحيفة           -سيلع وهو مستشار نفسي وعميد    
أنه كان اإلسرائيلي الوحيد الذي التقى الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسـس حركـة المقاومـة اإلسـالمية            

  .ت أسبوعية متتالية طيلة ثالث سنواتضمن لقاءا) حماس(
ويقول سيلع إن ياسين تمتع بشخصية قوية جدا ويسيطر على ما يجري داخل السجون وخارجهـا، وإن                 

احتجزنا الشيخ ياسـين فـي      "لقاءاته كانت تهدف إلحباط عمليات فلسطينية داخل الخط األخضر ويتابع           
ناه الزيارات، وعزلناه طيلة خمس سنوات في قبو        سجن هداريم بشروط قاسية جدا بل أذقناه الموت فحرم        

  ". درجة، فيما ساد برد مرعب في الشتاء وامتنعنا عن تنظيف القبو45بلغت درجة حرارته في الصيف 
ويشير إلى كونه رجال حكيما ونزيها جدا، وسادت بيننا حرب دماغية، وفي نهاية كل مواجهـة دماغيـة                  

  .ي الجانب الفلسطيني وإما اإلسرائيليبيننا كنا نعرف أن أحدا سيموت إما ف
لدينا من نتعلم منـه     : حينما كنت أقول له أوقفوا تفجير الحافالت وقتل النساء واألطفال كان يجيب           "ويتابع  

فقد أقمتم دولة بالقوة العسكرية ونحن نقتل أطفالكم ونساءكم من أجل بناء دولتنا، أما أنتم فتفعلون ذلك من                  
  ".أتم دولة وأنتم قذرون ومتلونونأجل االحتالل، وقد أنش

ويكشف أن الشيخ ياسين رفض اقتراحا إسرائيليا بإطالق سراحه مقابل الكـشف عـن جثـة الجنـدي                  
أنت : وقال لي ذات مرة   "اإلسرائيلي إيالن سعدون الذي تم أسره وقتله ولم يعرف مكان دفن جثته، وتابع              

 أحد في العالم مطلع علـى الحقيقـة مثلـك،      تعرف مدى قسوة شروط أسري واشتياقي للحرية وال يوجد        
وتعرف حجم أشواقي إلى أحفادي ومحبتي لهم، وحلمي بشم رائحتهم ولكن االقتراح بمبـادلتي بجثمـان                

  .مهين ومرفوض
سأعطيك الجثمان ألنك تطلب ذلك فنحن ندرك وجع العائلة، ولكن عدني أال تطلق سراحي مقابل جثمان                

  ".ت داخل السجن بأن تبلغ عائلتي كم كنت مشتاقا إليهم وأحبهمالجندي، ثم هل تعدني في حال م
وردا على سؤال ينفي سيلع أن تكون المعلومات حول مكان دفن جثمان الجندي سعدون في النقـب قـد                   

ويشير إلى أنه التقى األسير المحرر سـمير قنطـار داخـل            . صدرت عن الرئيس الراحل ياسر عرفات     
  .سجنه

هـذا مجـرد هـراء      " ويتابع   1979ه تهما بقتل طفلة خالل عملية نهاريا عام         وأكد أن إسرائيل حاكت ل    
وأسطورة، فقد بحثت الموضوع معه وأكد لي أنه لم يفعل ذلك وأنا أصدقه فحينما أصيب ببطنه بـثالث                  

  ".رصاصات كان بعيدا عن مكان الطفلة المقتولة بحجر داخل الزورق
 18/4/2009العرب، قطر، 

  
  طانوف االطالع على سياسة تزويد السالح لدول في المنطقة يطلب من سلليبرمان .20

حرص وزير الخارجية اإلسرائيلية الروسي األصل أفيغدور ليبرمان على تأمين :  اسعد تلحمي-الناصرة 
استقبال دافئ لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف، وذلك في مسعى إسرائيلي متواصل الى 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن ليبرمان وسلطانوف ، و تعزيز العالقات مع موسك
القضايا المتعلقة بالعالقات المتينة بين الجانبين وقضايا إقليمية "تناوال في اجتماعهما أمس عدداً من 

ئل وأفادت وسا". مختلفة، وفي مقدمها العملية السياسية وتزويد روسيا أسلحة لدول مختلفة في المنطقة
اإلعالم العبرية ان اللقاء استهل بطلب ليبرمان من ضيفه االطالع على سياسة تزويد روسيا السالح لدول 
في المنطقة، لكن لم يرشح شيء عما دار في هذا الموضوع، وتحديداً موقف موسكو من تزويد منظومات 

ن تكفّ موسكو وأضافت أن ليبرمان طلب من ضيفه ا.  جو متطورة لسورية وايران-صواريخ أرض 
  .عن إمداد دول في المنطقة باألسلحة
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وقال ليبرمان في ختام لقائه الديبلوماسي الروسي إن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ما زالت في طور 
ورداً على طلب ". وعندما يتم االنتهاء من صوغها سنعرضها على المجتمع الدولي"صوغ سياستها 

 من مؤتمر السالم الذي تنوي روسيا استضافته العام الحالي تتّمة سلطانوف االطالع على موقف إسرائيل
لمؤتمر أنابوليس، قال ليبرمان إنه يجب اإلعداد جيداً للمؤتمر واالطالع أوالً على هوية المشاركين فيه 

  .وعلى جدول أعماله والقرارات المتوقعة منه
اص في مجلس األمن في قضية كما أبدى ليبرمان تحفظه من مبادرة روسيا إجراء نقاش وزاري خ

  ". قبل إنجاز حكومة نتانياهو اجراءات صوغ سياستها"الشرق األوسط 
  18/4/2009الحياة، 

  
   عمر سليمان يلتقي ليبرمان األسبوع المقبل:"يديعوت" .21

اإلسـرائيلية أمـس الجمعـة، إن وزيـر         " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 عمر سليمان سيلتقي األسبوع المقبل وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمـان            المخابرات المصرية 

خالل زيارة سليمان إلى إسرائيل يوم األربعاء المقبل، ويأتي هذا بعد يـومين مـن تـصريحات وزيـر        
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التي قال فيها إن مصر ستتعامل مع الحكومة اإلسرائيلية ولكن لـيس                 

  . ليبرمانمع
وقالت الصحيفة إن سليمان سيأتي إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود               

 يوفـال   "الـشاباك "باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ورئيس جهاز االستخبارات العامة الداخلية           
ادل األسرى، والموقف مـن حركـة       ديسكين، لسماع وجهة نظر الحكومة الجديدة في ما يتعلق بصفقة تب          

  .حماس
اإلسرائيلية أمس، إن اتصاالت مكثفة تجـري بـين إسـرائيل           " هآرتس"وفي السياق ذاته، قالت صحيفة      

ومصر من أجل تنقية األجواء في العالقات بين البلدين في أعقاب تصريحات ليبرمان وتعيينـه وزيـرا                 
  .للخارجية

  18/4/2009الغد، األردن، 
  

   بليون دوالر15 بقيمة "سرائيلإ"ـة تعرقل إبرام صفقة طائرات أميركية لخالفات تقني .22
اإلسرائيلية أمس الجمعة، أن خالفـات تقنيـة بـين          " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

 F-35إسرائيل والواليات المتحدة تعرقل إبرام أضخم صفقة عسكرية بـين البلـدين لـشراء طـائرات                 
  . بليون دوالر15األميركية بقيمة 

وقالت الصحيفة إن الخالف بين الجانبين يدور حول طلب إسرائيل دمج أجهزة الكترونية فـي الطـائرة                 
 التي تعتبر من أكثر الطائرات الحربية تطورا في العـالم، وتتميـز بـسرعة               F-35الحربية من طراز    

  .لمضادة للطائراتغاراتها وقصفها لألهداف وهروبها السريع من أجهزة الرادار والصواريخ ا
وقد اقر الكونغرس األميركي مبدئيا ابرام صفقة كهذه بين جيش االحتالل اإلسرائيلي وشـركة لوكهيـد                

 طائرة، تصل كلفتها اإلجمالية بما في ذلك أجهزة ومعدات للتوجيه والصيانة            75مارتن األميركية، لتشمل    
  .2014م أولى الطائرات في العام  بليون دوالر، على أن تبدأ إسرائيل بتسل15وما شابه، إلى 

  18/4/2009الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل" إعادة توزيع كمامات واقية في ":يديعوت" .23
في الجيش " الجبهة الداخلية"اإلسرائيلية أمس أن قيادة " يديعوت احرونوت"أفادت صحيفة  -الناصرة 

ت الواقية من الغازات السامة على اإلسرائيلي المسؤولة عن الدفاع المدني قررت إعادة توزيع الكماما
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. المقبل بعد أن جمعتها منذ أكثر من عام لعدم صالحيتها) نوفمبر(المواطنين ابتداء من تشرين الثاني 
وأضافت أن عملية التوزيع على جميع المواطنين ستستغرق عامين نظراً الى النقص في عدد األقنعة 

  .الواقية
جنرال يائير غوالن، إن إعادة توزيع الكمامات ال يتعلق بأي معلومات وقال قائد الجبهة الداخلية الميجر 

أو حرب وشيكة، وإن الطريق األنجع لمواجهة أي وضع طارئ تكمن " حدث طارئ"متوافرة اآلن عن 
  .في إعداد المواطنين في األيام العادية ألي طارئ

  18/4/2009الحياة، 
  

  ة الفلسطينيينمحاولة لتسويد صفح" إسرائيل"يهودية : الطيبي .24
أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير أن مطلب .أكد د -القدس المحتلة

كدولة يهودية وعاصمتها القدس هو شرط " إسرائيل"باعتراف الفلسطينيين ب " اإلسرائيلية"الحكومة 
ل ورفضته منظمة التحرير تعجيزي كانت قد وضعته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني من قب

  .الفلسطينية
ولفت في بيان أن نتنياهو يحاول عبر هذا االشتراط محاولة إيهام العالم بأن الفلسطينيين هم الذين ال 

  .يريدون السالم ورمي الكرة في ملعبهم وتحسين صورة حكومته اليمينية في العالم
  18/4/2009الخليج، 

  
  األميركية للصناعات الحربية" تكسترون"كة قلق إسرائيلي من شراء اإلمارات لشر .25

، أمس، أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن يؤدي بيع          "جيروزاليم بوست " ذكرت صحيفة    :يو بي آي   -خاص
األميركية للصناعات الدفاعية إلى مجموعة شركات إماراتية، إلى تعريض الـصناعة           " تكسترون"شركة  

  .عن أسرار مهّمةالعسكرية االسرائيلية للخطر من خالل الكشف 
وأوضحت الصحيفة أن لدى المؤسسة األمنية االسرائيلية روابط قويـة مـع الـشركات التـي تملكهـا                  

الهجومية، التـي   " كوبرا"، التابعة لها على سبيل المثال، تنتج مروحية         "بيل هيلكوبتر "، فشركة   "تكسترون"
  .اإلسرائيلي في عمليات الحفظ والصيانةيستخدمها الجيش اإلسرائيلي، كما أنها ال تزال تدعم سالح الجو 

هناك العديد من المشاريع التـي      "، مضيفاً   "هذا ليس أمراً بسيطاً إلسرائيل    "وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي     
  ".نطّورها معاً، لذلك فإذا بيعت الشركة فستتعّرض الكثير من المعلومات السرية للخطر

ن مجموعة شركات إماراتية بينها شركة كويتية اقتربت        وكانت تقارير إعالمية قد أفادت في وقت سابق أ        
األميركية للصناعات الجوية والمقـاوالت     " تكسترون"من إبرام صفقة، تشتري بموجبها الشركات شركة        

  .الدفاعية
  18/4/2009األخبار، 

  
  بزوغ نجم لوبي يهودي ليبرالي جديد ينافس إيباك في أميركا: "واشنطن بوست" .26

عندما شكل عدد من اليهود الليبراليين :  دان إيغن"الشرق األوسط" خاص بـ"واشنطن بوست"خدمة 
العام الماضي، كان لديهم أمل متواضع بجمع " جاي ستريت"جماعة للضغط وجمع تبرعات أطلق عليها 

 . دوالر لدعم عدد قليل من مرشحي الكونغرس50,000
 دوالر للعشرات من 600,000من لكن الذراع السياسية للجماعة، بدال من ذلك، جمعت ما يقرب 

الديمقراطيين وحفنة من الجمهوريين، لتصبح لجنة عمل سياسي موالية إلسرائيل وتعد األبرز في 
 33وقال المنظمون إن . واشنطن، وذلك بحسب تقارير اإلنفاق التي أصدرتها لجنة االنتخابات الفيدرالية

وقال . ب والشيوخ فازوا في االنتخابات عضوا دعمتهم الجماعة في مجلس النوا41عضوا من بين 
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لقد تجاوز األمر توقعاتنا، ولم نكن نعلم ": "جاي ستريت"جيرمي بن عامي، المدير التنفيذي لمجموعة 
 ".مستوى النجاح الذي كان من الممكن أن نالقيه، لكننا نعتقد أن هذه رسالة حان وقتها

، وتقول إن النقاش الدائر "لسالم المناصرة إلسرائيلالذراع السياسية لحركة ا"وتطلق الجماعة على نفسها 
حول إسرائيل في الواليات المتحدة يميل نحو اليمين بالرغم من التعاطف الليبرالي لغالبية اليهود 

إلسرائيل والفلسطينيين، وتفضل الدبلوماسية " حل الدولتين"مبدأ " جاي ستريت"وتؤيد جماعة . األميركيين
لكن األساليب . وذلك وفق الموقع اإللكتروني والتصريحات الصادرة عن المنظمةعلى القوة العسكرية، 

الهجومية التي تتبعها الجماعة عززت من االنتقادات الموجهة إليها من قبل جماعات الدفاع اليهودية التي 
. سرائيليةقالت إن المشروع يبدو أنه يرمي إلى جذب االنتباه ويذهب غالبا بعيدا في انتقاداته للسياسة اإل

حصلت على جل تمويالتها من مجموعات صغيرة من المؤدين " جاي ستريت"ويقول المنتقدون أيضا إن 
  . لها، األمر الذي أثار تساؤالت نطاق قبولها

 راعٍ لها في مجلس 100تستحق الثقة لقدرتها على اجتذاب أكثر من " جاي ستريت"وقال بن عامي إن 
محايدة في هذه " ايباك"عيين ميتشل كمبعوث للشرق األوسط، فيما كانت النواب، رحبوا بقرار أوباما ت

 .القضية
 عضو في الكونغرس على استعداد إلقرار التعيين يعد إنجازا 100إن الشعور بأن : "وأضاف بن عامي

 ".إننا لن نستطيع إن نغير العالم، ولكن األمور بدأت في التحول. حقيقيا
  18/4/2009الشرق األوسط، 

  
  حرب غزةشهاد شابين في الضفة وطفل متأثراً بغازات است .27

 ذكر أن شابا فلسطينيا، استشهد ا فلسطينيا طبيامصدرعن وكاالت، أن  18/4/2009الخليج، ذكرت 
أمس، إثر إصابته بقنبلة غاز أطلقها جيش االحتالل على المسيرة السلمية المناهضة لجدار الفصل 

وقال المصدر في مستشفى رام اهللا الحكومي إن .  بالضفة الغربيةالعنصري في قرية بلعين غرب رام اهللا
توفي إثر إصابته في صدره بقنبلة غاز أطلقها جيش االحتالل )  عاما30(الشاب باسم إبراهيم أبو رحمة 

  .عليه
واستشهد شاب ثان بنيران قوات االحتالل، أمس، بعد اقتحامه منزال في مستعمرة بيت حجاي في منطقة 

 17" (رباح حجازي سور"وقال متحدث عسكري لإلذاعة العبرية إن الشاب . يل جنوب الضفةجبل الخل
، حاول مهاجمة المستوطنين في المستعمرة بسكين وأصاب أحدهم بجروح قبل أن تهرع قوات من )عاما

  .الجيش وتطلق النار عليه ويستشهد
 4(ضيع أيهم كرم أكرم عيد في سياق آخر، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الطفل الر

  .في غزة متأثراً بحالته الصحية الخطيرة التي ألمت به خالل المحرقة اإلسرائيلية في غزة) شهور
قوات االحتالل المتمركزة عند الـسياج الحـدودي     أن ،من غزة  18/4/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  

المتـضامنين األجانـب والمتطـوعين      شرق بيت حانون فتحت نيران أسلحتها أمس باتجاه العشرات من           
  .والمزارعين

  
   ليوم األسير35الذكرى الـ يحيونمئات الفلسطينيين في غزة وجنين  .28

شارك مئات من الفلسطينيين في مسيرة نظمتها حركة حمـاس          :  وكاالت – كامل إبراهيم    - جنين   -غزة  
فلسطيني الذي تصادف الذكرى     ال األسير ليوم   إحياء في مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزة         أمسظهر  

  .الخامسة و الثالثين له
 وهي موجة متخصصة في     األسرى لقناة صوت    اإلذاعي عن بدء البث     أمس صباح   أعلنفي السياق ذاته،    

 إذاعة إنولفت البيان الى     . للدراسات األسرى الفلسطينيين بحسب بيان صادر عن مركز        األسرىشؤون  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1408:         العدد       18/4/2009السبت  :التاريخ

، ومـن خـالل     أهلـيهم  الممنوعين من الزيارات وبين      سرىاأل ستكون حلقة وصل بين      األسرىصوت  
وأكد رئيس نادي األسير في جنين راغب أبو         . سيتم فضح انتهاكات دولة االحتالل بحقهم      األسرىصوت  

دياك، أن الدفاع عن حقوق األسرى، بالحرية هو دفاع عن فلسطين والقدس وهو دفاع عن الذات والهوية                 
 .يوم األسير يوما للوحدة الوطنية والتكاتف والتمرد على ظـالم االحـتالل             الفلسطينية، داعيا ألن يكون     

وطالب أهالي األسرى في كلمتهم أحرار العالم والمؤسسات المحلية والفعاليات باالستمرار فـي تفعيـل               
قضية الحركة األسيرة، خاصة في ظل ما يتعرض له األسرى من سياسة التصعيد في القمـع والتنكيـل                  

  .رمان الصحيوالعزل والح
  18/4/2009الرأي، األردن، 

  
   مليون دوالر تكلفة إزالة آثار العدوان على غزة466": تقرير" .29

تكلفة دعم قطاع التشغيل وخلق فرص عمل وإزالة أضرار "ذكر تقرير لجامعة الدول العربية أن  :القاهرة
 ". ألف دوالر850 و مليونا465األخير على قطاع غزة سوف تصل إلى نحو " اإلسرائيلي"العدوان 

واقترح التقرير الذي أعدته بعثة جامعة الدول العربية إلى القطاع خطة إنقاذ عاجلة تتضمن دعماً فورياً 
 آالف دوالر 10 مشروع بما يقدر ب500وعاجالً للعاطلين عن العمل، ودعم مشاريع تنمية في حدود 

 ألف 23شغيل جديدة بعشرة آالف دوالر ل مليون دوالر، وتمويل مشاريع ت500للمشروع بقيمة إجمالية 
 مليون دوالر، فضال عن دعم مشاريع اإلعمار لألبنية والمراكز والمعاهد 230مشروع بقيمة تصل إلى 

الخسائر المباشرة لقطاع "وذكرت لجنة الصناعة في الوفد الذي أرسلته الجامعة إلى غزة أن  .المتضررة
  ". مليون دوالر140الصناعة تصل إلى 

  18/4/2009ليج، الخ
  

  أسرى القدس يتعرضون لمعاناة مضاعفة عن سائر األسرى: فروانة .30
كشف الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة جوانب من معانـاة              : أحمد فياض  -غزة

األسرى المقدسيين مؤكدا أنها ضعف تلك التي يتعرض لها سائر األسرى الفلـسطينيين فـي الـسجون                 
إلى جانب معاناة وآالم األسر، فإن أسرى القدس محرومون مـن االمتيـازات التـي               "ال  وق .اإلسرائيلية

وأكد فروانة كذلك أن من بين قرابة عشرة آالف معتقل فلـسطيني          ".يحظى بها باقي األسرى الفلسطينيين    
منهم  معتقال 80 معتقال من القدس، بينهم أطفال وفتيات ونواب، و       315في السجون اإلسرائيلية، يوجد نحو    

   .يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات
 معتقال من أسرى القدس هم مـن ضـمن األسـرى            45ويذكر الباحث المختص في شؤون األسرى أن        

، وقد  1994أيار عام   /القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو           
 . منهم أكثر من عـشرين عامـا       20ثهم خمسة عشر عاما، ومضى على اعتقال        مضى على اعتقال أحد   

، وكان آخر من    1967 أسيرا من األسرى المقدسيين استشهدوا خلف القضبان منذ عام           14وأشار إلى أن    
كانون األول مـن العـام      / ديسمبر 24التحق بركبهم هو األسير المقدسي جمعة موسى الذي استشهد في           

  . الماضي
 17/4/2009رة نت، الجزي

  
  إصابة العشرات بحاالت اختناق في مسيرة بلعين األسبوعية ضد الجدار .31

صيب مواطن برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، والعشرات بحاالت        أ:  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
 .  األسبوعية ضد الجدار والتوسع االسـتيطاني فـي بلعـين          مسيرةالاختناق، جراء قمع قوات االحتالل      
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وأفادت لجنة مقاومة الجدار بأن جنود االحتالل هاجموا المواطنين خالل تأديتهم لـصالة الجمعـة فـي                 
المنطقة القريبة من الجدار، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين،             

  .قمما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختنا
  18/4/2009الرأي، األردن، 

  
  االحتالل يفرض إجراءات مشددة على المصلين في األقصى .32

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد :  ردينة فارس-غزة
ين من  لمنع المسلم،وأقامت الحواجز بين القدس ومدن الضفة الغربية، األقصى ألداء صالة الجمعة أمس

 وقامت بتفتيش السيارات ،وقالت إنها ستسمح فقط لمن هم فوق الخمسين من العمر، الوصول إلى القدس
وقد احتشدت جموع المواطنين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح . وهويات المواطنين للتأكد من أعمارهم

ب دفاعها عن  حيث أكدت شخصيات وطنية ودينية فلسطينية وأعضاء كنيست عر،في مدينة القدس
 .المسجد األقصى في وجه المخططات اإلسرائيلية المتواصلة لتهويده وتدنسيه

وأكد مفتي القدس وخطيب المسجد األقصى محمد حسين أن هذه المحاولة تأتي في سياق خطط المؤسسة 
الغة العسكرية اإلسرائيلية الساعية إلى تهويد مدنية القدس والعبث بمقدراته، وأن ذلك يشكل خطورة ب

 .على مدينة القدس ومقدساتها
ومن جانبه أفاد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس، حاتم عبد القادر أن األقصى له حماة، 
وإذا ظن اإلسرائيليون بأنه لم يعد هناك حماة لألقصى فهم مخطئون، موجهاً رسالة للعالم العربي 

ه اإلجراءات وكل هذا القمع اإلسرائيلي على هذه وقال إن كل هذ .واإلسالمي بأن األقصى في خطر
 . المدينة المقدسة لن يردعنا ولن يثنينا عن الصمود ودعم هذه المدينة التاريخية األثرية العربية
  18/4/2009عكاظ، 

  
   عالق سيغادرون غزة من خالل معبر رفح5000 ":اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .33

قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غزة إن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح  :غزة
وأعرب الناطق  ".خطوة في االتجاه الصحيح"اليوم وغداً لسفر المرضى والطالب وأصحاب االقامات 

 اإلعالمي باسم اللجنة عادل زعرب عن أمله في استمرار فتح المعبر لوقت أطول ليتمكن أكبر عدد
من المقرر أن يغادر قطاع غزة : "وقال زعرب في تصريح صحافي، أمس. ممكن من العالقين من السفر

 طالب يدرسون في دول 1200 حالة مرضية و700 عالق من بينهم ما يزيد على 5000ما يزيد على 
  ".مختلفة، كما سيغادر بعض أصحاب االقامات في دول مختلفة

  18/4/2009الخليج، 
  

  "بيرزيت"شعبية حماس تزداد في جامعة : "ل تايمزالفاينانشيا" .34
انفردت صحيفة الفاينانشيال تايمز بنشر تقرير عن االنتخابات الطالبية في جامعة بيرزيـت الفلـسطينية               

ومن بيرزيـت يكتـب مراسـل        .المزاج الشعبي الفلسطيني  " بارومتر"والتي تمثل حسبما تقول الصحيفة      
" جامعة هارفـارد  "عة التي تقع في الضفة الغربية والتي تعتبر بمثابة           هذه الجام  إنالصحيفة توبياس بوك    

 قبـل   األخيـرة الفلسطينية كون نخبة الفلسطينيين يتخرجون منها، شهدت يوم الجمعة المناظرة الطالبية            
  . االنتخابات

ويصف المراسل كيف دخل مناصرو حركة حماس بشكل منظم وبصفوف مؤلفة من رجال فقط، تليهـا                
ويصف بوك كذلك كيف دخل مناصرو حركة فتح         . لفة من نساء فقط، يهتفون جميعهم اهللا اكبر        مؤ أخرى
ويقـول   .  الوطنية ويهتفون للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفـات        األغاني بنظام وهم ينشدون     أيضا
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اس بشكل   بما كان متوقعا، وهو ارتفاع شعبية حم       أفادت االستطالعات لهذه االنتخابات الطالبية      إنبورك  
 على غزة هي التي ساهمت بتصاعد التأييد لحماس لدى          اإلسرائيليةالحرب   "إنكبير، مفسرا ذلك باعتبار     

ويستطلع المراسل في تقريره آراء بعض المناصرين لكل من الطرفين يـدافع كـل               ".الشباب الفلسطيني 
  . إليهينتمون منهم عن التوجهات السياسية التي يتبناها وعلى ضرورة فوز الفريق الذين 

  17/4/2009بي بي سي، 
  

  321ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .35
 بيان صـحفي إن      في    قالت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة       : وكاالت – سمر خالد    -غزة  

مريضا من سكان مدينة غزة كان يعاني من مرض عضال توفي بعد منعه من السفر لتلقي العالج فـي                   
ارة أن عدد المرضى المتوفين جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع           وأوضحت الوز  .الخارج

  . شخصا بوفاة هذا المريض321غزة ارتفع إلى 
  18/4/2009الرأي، األردن، 

  
  تقيم اعتصاما تنديدا بمشروع تهويد القدس" الحملة األهلية الحتفالية القدس" .36

، اعتصاماً أمام مقـر     "2009دس عاصمة للثقافة العربية     الحملة األهلية اللبنانية الحتفالية إعالن الق     "نفذت  
   .االسكوا، شارك فيه حشد واسع من الشخصيات والقيادات اللبنانية والفلسطينية ورجال دين ووفود شعبية

  18/4/2009المستقبل، 
  

  حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار: عاهل األردن .37
 العاهل األردني  ، أن بتراو فايق حجازين    عن مراسلها   واشنطن  من   18/4/2009الرأي، األردن،   ذكرت  
 الـسالم   إطـار  حل الدولتين وفي     أساس على   اإلسرائيلين حل الصراع الفلسطيني     أ أكداهللا الثاني    عبد

  . واالستقرار في المنطقةاألمن الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق اإلقليمي
 إيضاح دورها في    أهميةمشددا على    ،األميركية واإلسالميةالعربية   ضرورة التواصل مع المنظمات      وأكد

 تحقيـق المـصالح العربيـة       أسسالموقف العربي وحشد الدعم للجهود التي تستهدف حل الصراع على           
 في اجتمـاع ركـز      األميركيةوالتقى ممثلي المنظمات اليهودية      .وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة    

 اإلسرائيلي الصراع الفلسطيني    إنهاء أساسه سالم شامل    إلىبخطوات فاعلة للتوصل     التحرك   أهميةعلى  
  . وفقا لحل الدولتين

  رفيع المستوىأردنيا  من واشنطن عن مراسلها أسعد تلحمي أن مسئوال18/4/2009الحياة، وأضافت 
 المقبل في ءالثالثاهما  خالل لقائاألميركياهللا الثاني سيطالب الرئيس  ردني عبد العاهل األأن أمس، أكد

 إيجاز في وأضاف.  رسميا في المرحلة المقبلةوإعالنهاواشنطن، بخطة مفصلة لدفع عملية السالم 
، كما األميركية تكون المظلة للخطة أن المبادرة العربية للسالم يمكن أن، أمس "الحياة"صحافي حضرته 

 حل إلىس السابق بيل كلينتون والمرتكزة يمكن تدعيمها بالخطوط العريضة للسالم التي وضعها الرئي
  . المنطقةأزمات حجر الزاوية في حل اإلسرائيلي -الدولتين واعتبار المسار الفلسطيني 

  
  سنستقبل وزراء حماس إذا استلمت الحكومة الفلسطينية : وزير الداخلية األردني .38

أن األردن سيستقبل أي وزيـر      أكد وزير الداخلية األردني نايف سعود القاضي        :  لقمان اسكندر  -عمان  
من وزراء الحكومة الفلسطينية التي يعقد األمل على تشكيلها ضمن وفاق وطني فلسطيني فلسطيني حتى               

 ". حماس"لو كان الوزير قيادياً في حركة المقاومة اإلسالمية 
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ـ     كومـة  الحكومة في فلـسطين او شـكلت الح       " حماس"إنه إذا استلمت    " البيان"وقال القاضي في حديث ل
 . بالتوافق فسنستقبل أي عضو من أعضائها وبشكل رسمي

وان مـا   » حماس«اال انه اكد في المقابل على أنه ال وجود اآلن او في السابق ألي اتصاالت سياسية مع                  
جرى في السابق مجرد اتصاالت أمنية فقط، ونفى الوزير األردني وجود إجراءات جديـدة بخـصوص                

مع األراضي الفلسطينية المحتلة كما حدث في شأن العراقيين في اآلونـة  الدخول والخروج على الجسور   
 .األخيرة

  17/4/2009البيان، اإلمارات 
  

  اعتقال عميل خامس في شبكة التجسس اإلسرائيلية : لبنان .39
وهو ، قامت فرقة تابعة لمخابرات الجيش اللبناني بتوقيف شخص خامس: علي الصغير -بنت جبيل

 كان قد حبس في هوأشارت مصادر متابعة إلى أنّ . لنقل الركابباصاالعام يملك  باألمنرتيب متقاعد 
 .  التسعينياتأواسط في اشهر 3 حواليمعتقل الخيام 

 18/4/2009السفير، 
  

  حديث عن إمكانية عقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية في إقليم كردستان .40
ة مؤتمر للفصائل الفلسطينية في اإلقليم، فـي        أكد نواب أكراد استعداد حكومة إقليم كردستان إلقام       : بغداد

ورحب عضو التحالف الكردستاني رؤوف عثمان، بعقد المؤتمر        . حال طلبت السلطة الفلسطينية منها ذلك     
وأوضح النائـب عبـد البـاري       . في اإلقليم، مشيرا إلى عمق العالقات بين الشعبين الكردي والفلسطيني         

: دستان هو االستفادة من تجربة اإلقليم وتطبيقها في غزة، قـائال          زيباري أن هدف زيارة عباس إلقليم كر      
والنقطـة  . النقطة األساسية هي لتطوير العالقات بين الحكومتين الفلسطينية وحكومة إقلـيم كردسـتان            "

األخرى على ما أتصور هي االستفادة من تجربة إقليم كردستان، وأنا على يقين بـأن حكومـة اإلقلـيم                   
 يمكن للشعب الفلسطيني ولن تتردد في تقديم المساعدة المطلوبة منها، وسيكون موقفهـا              مستعدة لتقديم ما  

  ".إيجابيا فيما لو طلب منها ذلك
  18/4/2009القدس العربي، 

 
   الوفد األمريكي والمسؤول البرتغالي مستقبل عملية السالميبحث معمبارك  .41

لمبعوث األمريكي لعملية الـسالم جـورج       التقى الرئيس المصري حسني مبارك ا     :  أحمد ربيع  -القاهرة  
وتناولت مباحثات  . ميتشيل، أمس، كما التقى كال من وزير خارجية البرتغالي ووفد الكونجرس األمريكي           

الرئيس المصري مع الوفد األمريكي والمسؤول البرتغالي قضية أساسية هي مـستقبل عمليـة الـسالم                
ت اإلسرائيلية بالقدس وانعكاساتها الخطيرة على استئناف       والوضع باألراضي الفلسطينية المحتلة والسياسا    

  . المفاوضات للتوصل إلى تسوية
وكان لقاء لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والمبعوث األمريكي لعملية السالم قد جرى الليلـة                

ـ                ضية قبل الماضية بمقر وزارة الخارجية شهد استعراضا لألوضاع بالشرق األوسط وعلـى رأسـها الق
  . الفلسطينية والوضع بالقدس المحتلة

  18/4/2009الشرق، قطر، 
  

   لردع اإلنفالت اإلسرائيليالجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتحرك  .42
دعا السفير محمود راشد، مدير إدارة حقوق اإلنسان بجامعـة الـدول العربيـة،              :  أحمد ربيع  –القاهرة  

دع اإلنفالت اإلسرائيلي، ووضع حد للجرائم الخطيرة في جميـع          المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لر     
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بحق مدينة القـدس    " إسرائيل"مشيرا إلى أن ما تنفذه      .. األراضي العربية المحتلة خاصة في مدينة القدس      
وأوضح راشد، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إدراج        . المحتلة وأهلها أمر مرفوض في القانون الدولي      

اكات اإلسرائيلية في القدس في اجتماعات الدورة القادمة للجنة العربية الدائمة لحقوق            بند خاص عن االنته   
  .اإلنسان

  18/4/2009الشرق، قطر، 
  

 استمرار االنتشار المصري على الحدود مغ غزة: رفح .43
واصلت قوات األمن المصرية نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصـل              : رفح

لمصرية والفلسطينية جنوب محافظة رفح، نهار أمس، سيما قرب بوابة صـالح الـدين              بين األراضي ا  
وأشار شهود عيان، إلى أن االنتشار المذكور ترافق مع حركة نشطة لناقالت جند وجيبـات               . ومعبر رفح 

عسكرية مصرية، موضحين أن مزيدا من التحصينات أقيمت في الجانب المصري من الحـدود خـالل                
ووفق ما أكده بعض المواطنين، فإن انتشاراً أمنياً مماثالً شوهد في البساتين وعلى أسطح              . ةالفترة الماضي 

البنايات والمنازل الواقعة بالقرب من الجانب المصري من الحدود، وأوضحت المصادر نفسها، أن هـذه               
  .تهريباإلجراءات ترافقت مع تواصل الحملة المكثفة التي تنفذها السلطات المصرية ضد أنفاق ال

  18/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  يحذرون من خطر الحفريات اإلسرائيلية " اإليسيسكو"خبراء  .44
" اإليسيـسكو "ندد المشاركون في االجتماع الثاني للجنة التابعة للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة             

بالحفريات التي تقوم بهـا فـي       لخبراء اآلثار بالممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس الشريف و        
محيط المسجد األقصى المبارك وذلك لمخالفة هذه الحفريات للقوانين الدولية ولما تشكله من تهديد لعمارة               

وطالب خبراء اآلثار، في توصياتهم في ختام اجتماعهم في العاصمة األردنية أمـس، سـلطات               . المسجد
ل الحفريات والتنقيب األثري بباب المغاربة ووقف جميع        االحتالل اإلسرائيلي بالوقف الفوري لجميع أعما     

كمـا أوصـوا    . االنتهاكات والخروقات للقوانين واالتفاقيات الدولية في محيط المسجد األقصى المبـارك          
بضرورة اعتماد التقرير القانوني بعدم شرعية الحفريات في محيط المسجد األقـصى وتكليـف اللجنـة                

والثقافة والعلوم بالتعاون والتنسيق مع لجنة الخبراء الفلسطينيين بإعادة صياغة          الوطنية الفلسطينية للتربية    
وطالب المشاركون، في بيانهم الختامي، الدول اإلعضاء       . التقرير وإرسال التقرير إلى منظمة اإليسيسكو     

ساعدتها علـى   بتقديم الدعم إلى وزارة السياحة واآلثار وهيئة اآلثار الفلسطينية لم         " اإليسيسكو"في منظمة   
  .. حماية وترميم وصيانة اآلثار الفلسطينية

  18/4/2009الشرق، قطر، 
  

  مجمع الفقه اإلسالمي يحذر من انتهاكات باألقصى .45
حذر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، في بيان أمس، من خطورة إقدام متطرفين يهود علـى               :  واس –جدة  

وقال األمين العام للمجمع الدكتور عبد السالم داود        . محاولة الدخول إلى ساحات المسجد األقصى المبارك      
العبادي، إن تهديد الجماعات اليهودية المتطرفة وبدعم من سلطات االحتالل، بتنظيم مسيرة ضخمة نحو              
المسجد األقصى المبارك بهدف اقتحامه وإقامة شعائر دينية تلمودية في ساحاته يشكل اعتداء متغطرسـا               

، فضال عن أنه يعد خرقا للقوانين والمواثيق الدولية والتفاقية جنيف وانتهاكا            بغيضا على قدسيته وحرمته   
  وأضاف، أن أمانة المجمع تحذر من العواقب الخطيرة لهذه التصرفات وتؤكد أن            . صارخا لحرية األديان  
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المسجد األقصى يتطلب حشد كل الجهود العربية واإلسالمية لتحريره وحمايته من سلسلة طويلـة مـن                 
  .نتهاكات الصارخة واالعتداءات المسيئة لحرمته ومكانتهاال

  18/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  ضغوط عربية على إدارة أوباما للخروج بخطة واضحة للسالم .46
تدفع القيادة العربية، خصوصا حلفاء الواليات المتحدة فـي المنطقـة، باتجـاه             :  جويس كرم  -واشنطن  

اما للخروج بخطة واضحة الحياء عملية السالم ترتكز بشكل أساسي          الضغط على ادارة الرئيس باراك أوب     
على المبادرة العربية للسالم وخطوط الحل التي وضعها الرئيس السابق بيل كلينتون، في وقـت يؤكـد                 

في واشنطن، وأن االدارة    " حاضرة على طاولة البحث   "، أن المبادرة العربية     "الحياة"مسؤول أميركي لـ    
  . ا الكثير من األهميةاألميركية توليه

  18/4/2009الحياة، 
 

 فتح معبر رفح لمدة يومين السلطات المصرية قررت  .47
أكدت مصادر أمنية مصرية وفلسطينية متطابقـة، أن الـسلطات المـصرية            :  عبد القادر مبارك   -رفح  

ة قررت فتح معبر رفح البري، اليوم السبت، ولمدة يومين للسماح للمرضى الفلـسطينيين بقطـاع غـز                
  .والحاملين إقامات خارجية بالعبور إلى مصر باإلضافة إلى الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري

  18/4/2009الشرق، قطر، 
  

  والفلسطينيين" إسرائيل"اإلدارة األميركية تعكف على بلورة خطة سالم تتضمن محادثات بين  .48
رئيس أمس أن اإلدارة األميركية تعكف في عنوانها ال» هآرتس«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

والفلسطينيين " إسرائيل"حالياً على بلورة خطة سالم إقليمي تتضمن إجراء محادثات ثنائية متوازية بين 
وأضافت أن المبادرة تستند أساساً إلى المبادرة العربية للسالم التي تقترح على . وسورية" إسرائيل"وبين 

من المناطق المحتلة " إسرائيل"لجامعة العربية معها في مقابل انسحاب تطبيع عالقات دول ا" إسرائيل"
وتابعت أن الواليات المتحدة ستبلور رزمة أمنية تشمل تجريد المناطق التي . وإقامة دولة فلسطينية

من السالح، ودرس إمكان نشر قوة متعددة الجنسيات فيها لفترة محددة لسنوات " إسرائيل"ستنسحب منها 
افت أن اإلدارة األميركية الحالية تتبنى الموقف القائل إن حدوث انفراجة في عملية السالم بين وأض. عدة

سيلجم نفوذ ايران وسيساهم في الجهد الديبلوماسي المبذول لفرملة المشروع «والدول العربية " إسرائيل"
  .»النووي االيراني

 صلب اللقاء الذي يجمع الرئيس األميركي وبحسب الصحيفة، فإن المبادرة األميركية الجديدة ستكون في
مع العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني في واشنطن الثالثاء المقبل، ثم في لقاء الرئيس األميركي مع 

  .الرئيس محمود عباس الذي سيسبق لقاء اوباما مع نتانياهو
18/4/2009الحياة،   

  
 مية حول القضية الفلسطينية أسابيع لعرض خطته السل6 إلى 4أوباما يمهل نتنياهو  .49

أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما " إسرائيل"ذكرت مصادر سياسية في : نظير مجلي: تل أبيب
 أسابيع لعرض 6 إلى 4بقيادة بنيامين نتنياهو مهلة، " إسرائيل"وافقت على مضض أن تعطي حكومة 

نها أن تكون تلك الخطة واضحة ومن دون خطتها السياسية لمفاوضات السالم مع الفلسطينيين، وطلبت م
 .شروط مسبقة
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على صعيد آخر، قرر ميتشل وضع ديفيد هيل، السفير األميركي السابق في كل من عمان وبيروت، 
مديرا لمكتبه الدائم الذي سيفتتح قريبا في القدس لمتابعة شؤون المفاوضات في الشرق األوسط ومدى 

 .موقعةالتزام األطراف ببنود االتفاقات ال
18/4/2009الشرق األوسط،   

  
  بالتحقيق في ملف قضية صالح شحادة" إسرائيل"القضاء اإلسباني ينفي قيام  .50

 القاضي اإلسباني 2002نفى ممثل االتهام في قضية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل عام : وام
  .بالتحقيق في القضية" إسرائيل"فرناندو اندريو قيام 
كانون الثاني الماضي الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز /سباني قد قبل في ينايروكان القاضي اإل

تموز /الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشأن قصف منزل صالح شحادة القيادي البارز بحركة حماس في يوليو
 واستند قرار القاضي اإلسباني الرافض لحفظ.   بطن من المتفجرات ما أدى إلى مقتله وآخرين2002

التحقيق إلى عريضة االستئناف التي تقدمت بها مؤسسة القدس للتضامن مع الشعوب العربية ولجنة 
التضامن مع القضايا العربية رافضين قرار النيابة في هذا الشأن والذي اعتمد تقرير الحكومة اإلسرائيلية 

  . التي ادعت قيامها بالتحقيق في القضية
18/4/2009الخليج،   

  
   عن األقصىوإبعادهم ،ل حافالت لنقل فلسطينيي الداخل إلى أسواق الضفةالدانمارك تمو .51

، تمول منـذ أشـهر      "تل أبيب "أن السفارة الدانماركية في     " السبيل"علمت  :  حامد غبارية  -قدس المحتلة   ال
مشروع تسيير حافالت لنقل األهل من الداخل الفلسطيني إلى أسواق نابلس وجنين في الـضفة الغربيـة،          

  .هدف إبعاد الناس عن المسجد األقصى ، الذي تشد الرحال إليه يوميا عبر مسيرة البيارقوذلك ب
18/4/2009السبيل، األردن،   

  
  الداعية إلى الضغط األمريكي على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة" والت"رؤية  .52

  ستيفن والت
مينية الجديد، رئيس الـوزراء  يختزل قطبا الحكومة اإلسرائيلية الي: تقرير واشنطن ـ عمرو عبد العاطي 

، مستقبل عملية الـسالم للـصراع الفلـسطيني ـ     "أفيجدور ليبرمان"ووزير خارجيته " بنيامين نتنياهو"
بعد وصولها إلى طريق مسدود ـ من وجه نظرهما ـ، وهـو مـا     " السالم االقتصادي"اإلسرائيلي في 

ناهيك . تين للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يتعارض مع رؤية اإلدارة األمريكية الجديدة بشأن حل الدول
حول االنفتاح األمريكي على إيران وقوى المقاومة       " نتنياهو"مع حكومة   " باراك أوباما "عن اختالف رؤية    

كانت تلك االختالفات جلية فـي      . ؛ وهو ما يثير الهواجس األمنية اإلسرائيلية      "حماس"وحركة  " حزب اهللا "
خالل لقائـه مـع أعـضاء الحكومـة         " جورج ميتشل "طقة الشرق األوسط    زيارة المبعوث األمريكي لمن   

  . اإلسرائيلية الجديدة أمس الخميس
عـن الرؤيـة   " ميتـشل "ففي أول زيارة له إلى المنطقة بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة دافـع               

ولوية لحل دولتين تعيشان    إن سياسة الواليات المتحدة تقوم على إعطاء أ       : "األمريكية لحل الدولتين، قائالً   
، مضيفًا أن واشنطن تتوقع حـال سياسـيا         "بسالم، دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كدولة يهودية        

هذا االختالف في الرؤية األمريكية ـ اإلسرائيلية قد يكـون   . شامالً في المنطقة باعتباره أولوية أمريكية
ده بين نتنياهو والرئيس باراك أوباما في واشنطن مطلع الـشهر           سببا إلرجاء اللقاء الذي كان يفترض عق      

  .المقبل
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 Stephenستيفن والت "ومع االلتزام األمريكي بعالقات خاصة مع إسرائيل وااللتزام بأمن إسرائيل، دعا 
M. Walt "    اإلدارة األمريكية الجديدة بممارسة دور أكثر قوة وفاعليـة مـن دور اإلدارات األمريكيـة

للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق حـل       ) فلسطين وإسرائيل (، ووضع قيود قوية على طرفي الصراع        السابقة
هل تستطيع الواليات   "الدولتين الذي هو في صالح األمن اإلسرائيلي من عدة أوجه في مقالة تحت عنوان               

 :?Can the United States put pressure on Israelالمتحدة الضغط على إسرائيل؟ دليل المستخدم 
A user's guide "مجلة السياسة الخارجية "على الموقع اإللكتروني لـForeign Policy."  

  حل الدولتين في مهب الريح 
االستمرار في بناء المستوطنات اإلسرائيلية     : أن هناك اتجاهين يقوضان حل الدولتين أولهما      " والت"يرى  

 ألـف   290فهناك ما يقـرب مـن       .  الفلسطينية على األراضي التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة        
 مستوطن آخـر فـي القـدس        185مستوطن يعيشون على أراضي الضفة الغربية وهناك ما يقرب من           

في " والت"ويقول  . معظمهم مدعومون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة اإلسرائيلية         . الشرقية
 "What do we do if the "two-stateولتين ماذا نفعل إذا انهار حل الـد "مقالة أخرى تحت عنوان 

solution collapses إنه من غير المقبول طرد ما يقرب من نصف مليون شـخص إسـرائيلي ـ    ": ؟
كما أن التصور من الناحية النظرية التفاق سالم يبقي على معظم . من سكانها ـ من ديارهم % 7حوالي 

 حصول الدولة الفلسطينية على أراضٍ أخرى كتعـويض         المستوطنين داخل الحدود النهائية إلسرائيل مع     
  .سيجعل من الناحية العملية استحالة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

. إن الوقـت ينفـد بـشأن حـل الـدولتين          ": "والت"فيقول  . هو االتجاه المتطرف على الجانبين    : ثانيهما
ل وحركة حماس، أضحوا أكثر شعبية فـي        فالمعارضون لحل الدولتين، حزب الليكود وحلفاؤه في إسرائي       

  .فارتفاع شعبية أفيجدور ليبرمان العنصري كفيل بتوضيح هذا االتجاه. أوساطهم
الداعية إلى الضغط األمريكي على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، لها رواجها ومؤيديها داخل            " والت"رؤية  

لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهـوري      فخالل األسابيع الماضية دعت     . الواليات المتحدة وخارجها  
في تقرير لها " Brent Scowcroftبرنت سكوكروفت " و" Henry Siegmanهنري سيجمان "برئاسة 

-A Last Chance For A Two-State Israelفرصة أخيرة التفاق حـالل الـدولتين   "حمل عنوان 
Palestine Agreement " لفعـال لحـل الـصراع العربـي ـ      إلى االنخراط ا" باراك أوباما"الرئيس

، ونجاح االنخراط األمريكي في منطقة الصراع العربي ـ اإلسرائيلي يتطلب مزيجـا مـن    "اإلسرائيلي
إدارة أوبامـا إلـى تقليـل       " Economistاإليكونوميـست   "كما دعت مجلة    . اإلقناع والحوافز والضغط  

ي سياساتها لفرض حل الدولتين، مشيرة إلى       المساعدات األمريكية إلسرائيل إذا استمرت حكومة نتنياهو ف       
أن خطوات نتنياهو في ملف الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي قد تحسن أو تعقد من العالقات اإلسرائيلية  

العبرية إلى أن الرئيس أوبامـا      " هآرتس"وفي هذا السياق أشارت صحيفة      . الخاصة مع الواليات المتحدة   
  .كومة نتنياهويعد قيادات بالكونجرس لمواجهة ح

  استراتيجية من ثماني نقاط للضغط 
إلى نجاح اإلدارة األمريكية في الضغط على الجانب الفلسطيني، ولكنها لم تمارس ضـغطًا              " والت"يشير  

كبيرا على الجانب اإلسرائيلي في المقابل، حتى وإن كانت إسرائيل منخرطة في سياسات كالتوسع فـي                 
ولكن سياسات ومواقف قطبي الحكومـة اإلسـرائيلية        . الواليات المتحدة بناء المستوطنات التي ترفضها     

إذا استمرت حكومة نتنياهو ـ ليبرمان في رفـض   : تثير تساؤالً رئيسا مفاده) نتنياهو وليبرمان(الجديدة 
حل الدولتين، فماذا يجب على الرئيس أوباما وإدارته فعله؟، وما الوسائل التي تمتلكها الواليات المتحـدة                

  ، ودفعها إلى القبول بحل الدولتين؟"إسرائيل الكبرى"إلثناء إسرائيل عن فكرة 
  هل تتخلى واشنطن عن تل أبيب؟ 
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أن إدارة أوباما ليست في حاجة إلى استخدام تلك األدوات التأثيرية الثمانية كلها في الضغط               " والت"ويرى  
 التأثير على حكومة نتنياهو، ويـرى أن  على إسرائيل فضالً عن عدم تفضيله استخدامها كلها مجتمعة في  

تلك الوسائل التأثيرية ستدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى التفكير في مواقفها التي تتعـارض مـع الـسياسة                 
  .األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

ـ                ح لهـم أن    ومن المهم أن تتواصل إدارة أوباما مع مؤيدي إسرائيلي داخل الواليات المتحـدة وأن يوض
الضغط األمريكي على إسرائيل إلنهاء احتاللها ضروري إلسرائيل علـى المـدى الطويـل السـتمرار                

ويؤكد في الوقت ذاته    . إن واشنطن لن تتخلى عن التزامها بتأييد أمن إسرائيل كمصلحة أمريكية          . إسرائيل
ا المتشددة، ودفع السلطة    على استمرار الضغط على حركة المقاومة اإلسالمية حماس للتعديل من مواقفه          

  . الفلسطينية إلى زيادة فاعلية مؤسسات الحكم
ويؤكد والت على ضرورة إدراك أن ضغط الواليات المتحدة على كال طرفي الصراع وليس على طرف                
واحد ال يعني ممارسة واشنطن سياسة مناهضة لتل أبيب، ولكنها تهدف إلى التوصل إلى حل الـدولتين                 

وفي هذا السياق سيكون أمام إسرائيل خيار هـو إنهـاء           .  إسرائيل والواليات المتحدة   الذي هو في صالح   
إسرائيل احتاللها لألراضي الفلسطينية والعمل بنشاط من أجل حل الـدولتين وبالتـالي تظـل الحليـف                 

لهـا  االستراتيجي للواليات المتحدة أو التوسع في نطاق االحتالل وفقدان الدعم األمريكي تـدريجيا وتحم             
  . عبء حكم ماليين الفلسطينيين بالقوة

  :ثمانية أفكار رئيسة تشكل محور التحرك األمريكي، وهي" والت"يطرح 
 3تحصل إسرائيل على مساعدات إجمالية تُقـدر بحـوالي          . خفض المساعدات األمريكية إلسرائيل   : أوالً

ومن وجهة نظر   .  كل إسرائيلي   دوالر 500بليون دوالر في السنة ما بين اقتصادية وعسكرية، بما يمثل           
ستحقق هذه الوسيلة كثيرا من النجاح، ولكنه ال ينصح بأن تكون أولى وسائل الضغط األمريكـي                " والت"

فأي محاولة لخفض المساعدات األمريكية إلسرائيل سيشعل مواجهة حامية الوطيس داخل           . على إسرائيل 
يلي السيما لجنة الشئون العامـة األميركيـة ـ    الكونجرس األمريكي حيث تنشط جماعات اللوبي اإلسرائ

  ).AIPAC) (أيباك(اإلسرائيلية 
إدارة أوباما بتغيير خطابهـا ولغتهـا فـي وصـف           " والت"حيث ينصح   . تغيير الخطاب األمريكي  : ثانيا

إنه مع االلتزام األمريكي بأمن إسرائيل وأن تكون دولة يهوديـة علـى             : فيقول. الممارسات اإلسرائيلية 
ماسي الواليات المتحدة تغيير لهجتهم في وصف ـ على سـبيل المثـال ـ توسـع المـستوطنات       دبلو

التي تُعبر عن ضـعف الخطـاب       " unhelpfulغير مساعدة   "اإلسرائيلية، والبعد عن استخدام مصطلح      
وينصح باستخدام مفاهيم ومصطلحات جديدة في وصف تلك المستوطنات من قبيـل            . األمريكي الرسمي 

وهذا الوصف األمريكي للمستوطنات يـستند علـى المواثيـق          ". منتهكة للقانون الدولي  "و" ةغير شرعي "
واألعراف الدولية حيث يمنع ميثاق األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعـة التهجيـر القـسري للـسكان                 

ية بغير  ووصف الواليات المتحدة توسيع المستوطنات اإلسرائيل     . واالستيالء على األراضي بالقوة المسلحة    
وعن وصف الواليات المتحـدة     . الشرعية يدفع باقي دول العالم إلى حذو الوصف األمريكي للمستوطنات         

لالحتالل اإلسرائيلي ينصح بأن يتضمن القاموس األمريكي أوصافًا جديدةً لهـذا االحـتالل مـن قبيـل                 
خطاب األمريكي وتضمنه   يرسل تغيير ال  ". غير عادل "و" قسري"،  "غير حكيم "،  "يتعارض مع الديمقراطية  "

مفاهيم وأوصافًا جديدة رسالة إلى الحكومة والمواطن اإلسرائيلي أن رفض حل الدولتين يهدد العالقـات               
  . األمريكية ـ اإلسرائيلية االستراتيجية

 والواليات المتحدة تستخدم حق الفيتو      1972فمنذ عام   . تدعيم قرار من األمم المتحدة يدين االحتالل      : ثالثًا
 االعتراض على قرارات مجلس األمن التي تنتقد إسرائيل، وهو رقم يفوق حق الفيتو للدول األعضاء                في

ولتوصيل رسالة إلى الحكومة اإلسرائيلية بعـدم رضـا الواليـات           . دائمة العضوية في المجلس مجتمعة    
الحتالل ويـدعو   المتحدة على التصرفات اإلسرائيلية على حكومة باراك أوباما رعاية وتبني قرار يدين ا            
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واتخاذ اإلدارة األمريكية دورا في صياغة مثل هذا القرار يوضح بصورة جلية مـاذا              . إلى حل الدولتين  
  . تريد الواليات المتحدة ويجنبها انتقادات ال تريدها

هناك حاليا اتفاقيات تعاون عـسكري بـين وزارة         . تقليل مستوى التعاون االستراتيجي القائم حاليا     : رابعا
وقوات الدفاع اإلسـرائيلية، وبـين االسـتخبارات األمريكيـة ونظيرتهـا            ) البنتاجون(الدفاع األمريكية   

ويمكن ألوباما استخدام هذا التعاون االستراتيجي كآلية للتأثير على الجانب اإلسرائيلي مـن             . اإلسرائيلية
تفاقيـات التعـاون    خالل إرجاء عدد من اجتماعات المشتركة أو خفض مستوى التمثيـل األمريكـي ال             

  .ومثل تلك الخطوة ستكون محط اهتمام المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية. المشترك
فباإلضافة إلى تقديم الواليات المتحـدة      . تقليل شراء الواليات المتحدة معدات عسكرية إسرائيلية      : خامسا

 البنتاجون بماليـين  مساعدات عسكرية إلى إسرائيل ـ التي تستخدم في شراء أسلحة أمريكية ـ يشتري  
وفي هذا الصدد يستطيع أوباما أن يطلب       . الدوالرات أسلحة وخدمات أخرى من إنتاج الدفاع اإلسرائيلي       

والذي من شـأنه أن     . أن يقلل من الشراء األمريكي ألسلحة إسرائيلية      " روبرت جيتس "من وزيره للدفاع    
كمـا كـان فـي      ) business(قات التجاريـة    يرسل رسالة جلية إلى الجانب اإلسرائيلي أنه لم تعد العال         

وهذه الوسيلة سيكون لها كبير التأثير على االقتصاد اإلسرائيلي في ظل األزمة االقتصادية التي              . الماضي
  .تعصف باالقتصاد العالمي والتي لم ينج منها االقتصاد اإلسرائيلي

فقد كتب دافيـد إنجـاتيوس      . ناتاتخاذ موقف متشدد من المنظمات الخاصة التي تدعم المستوط        : سادسا
David Ignatius   في واشنطن بوست أن التبرعات الخاصة للمنظمات الخيرية العاملة فـي إسـرائيل 

والذي يعني  . مستقطعة ضريبة داخل الواليات المتحدة تشمل تبرعات تدعم النشاط االستيطاني اإلسرائيلي          
شطة تتعارض مع السياسة األمريكيـة، والتـي   أن دافع الضرائب األمريكي يدعم بصورة غير مباشرة أن 

كما تراقب الواليات المتحدة اإلسـهامات      ": والت"فيقول  . تؤثر على مستقبل إسرائيل على المدى الطويل      
الخيرية إلى ما تطلق عليهم المنظمات اإلرهابية، على وزارة الخزانة األمريكية اتخاذ خطوات صـارمة               

  .لمنظمات الصهيونية المسيحية البارزة التي تدعم األنشطة غير القانونيةتجاه المنظمات الخيرية بما فيها ا
فالواليات المتحدة تقدم إلى إسرائيل ضمانات قروض       . وضع قيود على ضمانات القيود األمريكية     : سابعا

بمليارات الدوالرات في مناسبات عدة والتي تسمح إلسرائيل باالقتراض من البنوك التجارية بسعر فائدة              
 مليار دوالر   10 على ما يقرب من      1992فعلى سبيل المثال حافظت إدارة بوش األب في عام          . نخفضم

ضمانات إلى أن وافقت إسرائيل على وقف بناء المستوطنات وحضور مؤتمر مدريـد للـسالم، والتـي                 
ابـين  أسهمت في الحد من قوة االتجاه المتشدد في حكومة الليكود بقيادة إسحاق شامير ومجيء إسحاق ر               

  .والذي توصل إلى اتفاق أسلو
تشجيع حلفاء أميركيين آخرين على استخدام : ثامناً،)"Foreign Policy" الزيتونة نقال عن مجلةترجمة (

ولقد قامت الواليات المتحدة سابقاً بالضغط علـى دول أخـرى لتطـوير عالقاتهـا مـع                 . نفوذهم أيضاً 
على سبيل  . ، فإنه على أمريكا أن تجّرب أسلوباً آخر       ولكن في حال كانت هناك حاجة للضغط      ". إسرائيل"

حتى تقوم بإنهاء   " إسرائيل"المثال، يمكننا، بهدوء، تشجيع االتحاد األوروبي على عدم تطوير عالقاته مع            
 .االحتالل

  18/4/2009تقرير واشنطن، 
  

  ال نريد حكومة تجلب لنا الحصار: نبيل عمرو  .53
» فتح«ير الفلسطيني لدى مصر عضو المجلس الثوري في حركة أكد السف:  جيهان الحسيني-القاهرة 

» الحياة«نبيل عمرو أن المؤتمر العام السادس للحركة سيعقد خالل شهرين، وقال عمرو في مقابلة مع 
إنه تم التوافق على إتاحة الفرصة لحل النقاط الخالفية وعلى رأسها عدد المشاركين في المؤتمر ومكان 

و إلى أن هناك اتصاالت لعقد هذا المؤتمر إما في مصر أو األردن أو في األراضي وأشار عمر. انعقاده
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ولفت إلى أنه في حال تم التوافق على مكان عقد المؤتمر فإن تسعين في المئة من اإلشكاليات . الفلسطينية
  .التي تحول دون عقده ستتم معالجتها

ن عقد المؤتمر داخل الوطن حتى ال تحدث وأكد عمرو أن هناك أصواتاً كثيرة داخل الحركة تتحسب م
لذلك «: وقال. تدخالت إسرائيلية من خالل منع أعضاء معينين من دخول أراضي السلطة الفلسطينية

نسعى إلى الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم إعاقة عمل المؤتمر في حال عقده داخل الوطن أو 
ول األراضي الفلسطينية أو الخروج منها، سواء خارجه، وذلك بالسماح لجميع من سيشاركون فيه بدخ

وتابع أن ذلك األمر يحتاج إلى دعم عربي وإقليمي . »كانوا أعضاء أساسيين أو ضيوفاً أو مراقبين
ودولي لضمان عدم تدخل إسرائيل مثلما حدث في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني األخير في رام 

  .اهللا
ر كافياً لمعالجة التناقضات والتحديات التي تواجه الحركة وتهدد وحول ما إذا كان مجرد عقد المؤتم

ال يجب رفع سقف التوقعات، فنحن ال نملك عصا سحرية، والمطلوب هو أن «: مصيرها أجاب عمرو
  .»ينتخب المؤتمر قيادة جديدة، وهذه مسألة بالغة األهمية

قين الرئيسيين السياسي والتنموي، وأضاف أن المؤتمر قادر كذلك على إصدار خطاب سياسي يتناول الش
  .ليست معنية فقط بالتحرير وإنما بالتنمية بكل أشكالها» فتح«فحركة 

إن «: ، وقال»فتح«وعزا عمرو جذور التراجع في المسيرة الفلسطينية إلى الخالفات الداخلية في حركة 
لس التشريعي، ومن ثم أفقدها تفاقم هذه الخالفات وتجاوزها الحدود كافة أفقد الحركة الغالبية في المج

» فتح«، مشيراً إلى أن هناك شعوراً لدى قاعدة »ذاتها» فتح«السلطة في غزة، ولو استمرت فسنفقد 
ومستويات مختلفة في الحركة بحتمية التصالح الداخلي كسبيل وحيد السترداد مكانة الحركة وموقعها، 

لقدرة على التأثير بحيث يمكنها أن تفرض ما تريد أنا أرى أن تلك القاعدة أصبحت من القوة وا«: مضيفاً
على من يسمون أنفسهم باألقطاب، داعياً هؤالء إلى التوقف عن المناكفات وتفهم أن مستقبلهم الشخصي 

  .والحركي يحتم عليهم التصالح
: سبقت قياداتها في إظهار مدى الحرص على الحركة، قال» فتح«وعما إذا كان يعني ذلك أن القاعدة في 

خصوصاً بعد أن يئست القاعدة من كفاءة القيادة في معالجة األزمات واختيار السبل . هذا صحيح
ورأى أن الخسارتين اللتين منيت بهما الحركة سواء في البرلمان الفلسطيني . الصحيحة لتطوير الحركة

ولفت . عياً وسياسياًأو في غزة كانا يستوجبان محاسبة جادة للقيادة ألنها التي تتحمل مسؤولية ذلك شر
معتبراً أن تقدم الحركة . إلى أن القاعدة الفتحاوية بدأت بالفعل تمارس دوراً فعاالً في تحديد اتجاه الحركة

وحول ما إذا كان يعول على تلك القاعدة في . في مختلف االنتخابات النقابية هو مؤشر على مدى نفوذها
 بالتأكيد، لكن ليس في الشارع، فحسم الخالفات مكانه نعم«: أجاب. حسم القضايا الشائكة في الحركة

  .»المؤتمر
ورأى عمرو أن غياب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن المسرح السياسي كان له انعكاسه السلبي 

  .التي تأثرت كثيراً من جراء ذلك» فتح«على 
ديدة تتركز على استرداد لن يمأل هذا الفراغ الذي تسبب بغياب هذا الرجل إال بتشكيل صيغة ج«: وقال

الفتاً إلى عدم . »المقومات الحزبية للحركة التي ذابت في منظمة التحرير أوالً وفي السلطة في ما بعد
داعياً إلى ضرورة عودة . وإن وجدت فإنها مجرد عناوين أو أسماء» فتح»وجود مؤسسات خاصة بـ

ألنها كانت هي أركان الوجود الفتحاوي مؤسسات اإلعالم المركزي والمالية واألمن المركزي وغيرها 
  .المستقل وكانت منظمة التحرير تعتمد على هذا الظهير القوي

وبرر عمرو ترقب . »المنظمة وفتح اندمجتا في السلطة الوليدة وهذا شكل عبئاً ثقيالً عليها«: وقال
الديموقراطية التي تصلح القوة الوطنية و«بكونها » فتح«المجتمع العربي واإلقليمي والدولي مؤتمر حركة 

هو قلق على المشروع الوطني وعلى » فتح«، معتبراً أن القلق العربي والدولي على سالمة »لبناء الدولة
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قوتها » فتح«من حقهم أن يقلقوا ألنه إن فقدت «: وقال. العالقة المستقرة بين الفلسطينيين والعالم
في صوغها على مدى » فتح«بية إقليمية دولية نجحت وفاعليتها فهذا يشكل تهديداً لمعادلة فلسطينية عر

  .عقود عدة وبرع عرفات في تسويقها من خالل منظمة التحرير والسلطة
نعم «: وعما إذا كان هذا القلق يعكس مخاوف من أن تشغل القوى اإلسالمية مواقع القوى العلمانية أجاب

ختلف فلقد وضعنا حالً ديموقراطياً وعملياً لهذه بالطبع هناك قلق في هذا االتجاه لكن األمر بالنسبة لنا ي
  .»اإلشكالية على أساس أننا شركاء في الوطن وليس بدالء

فهذا تفكير سطحي ال «وشغل مكــانها، » فتح«تفكر بإمكان إقصاء » حماس«ولفت إلى أنه إذا كانت 
موقع البــديل الذي إن موقع الشــريك بالنسبة إلى حماس هو أقوى وأفعل من «: وقال. »مستقبل له

من خالل تحالف «قادت الحــركة الوطنية الفلســـطينية » فتح«مذكراً بأن . »هو مستحيل
راســـخ مع قوى الشـــعب كــافة، وإذا كان هناك خلل نشأ في هذا التحــالف فهو 

أكثر و. في االستئثار بالســـلطة، لكن بعد هذا الدرس أصبحنا أكثر نضجاً» فتح«بســـبب رغبة 
وافقـــت على » فتح«، مبرهناً على ذلك بقـــوله إن »تقبالً لآلخرين في صيغ الشراكة في السلطة

أن تتولى شخصية مســتقـــلة ال تنـــتمي إلى الحركة رئاسة الحكومة وأن تشـــكل 
  :الحـــكومة في غياب تام ألي عنـــصر فتحاوي، وقال

داخل » حماس«حقيقي لقوى الشعب الفلسطيني وأن تكون حركة نحن نريد أن يحمل المستقبل التمثيل ال«
  .معتبراً أنه من دون تحقيق ذلك سيظل الوضع الفلسطيني قلقاً ومضطرباً. »هذه الصيغة تنظيمياً وسياسياً

: فأجاب. في ظل دعوات داخل الحركة بالتخلي عنها» فتح«وسئل عمرو حول برنامج المقاومة في 
 كلها والزعيم الراحل ياسر عرفات كان يرى أن المقاومة ال تعني السالح فقط المقاومة هي خيار فتح«

وحدها غير كافية » ال«، الفتاً إلى أن »بل تعني أكثر عدم اإلذعان للشروط اإلسرائيلية في المفاوضات
بل األمر يتطلب أن تكون مدعومة بشعب مؤهل ومتعلم وقوي معافى من األمراض يعيش مستجدات 

وأشار إلى أن هذا ما أدركه عرفات وعمل به، لذلك فهو أسس الوزارات .  رغم االحتاللالعصر على
على أرض الوطن وافتتح المدارس والجامعات وكان يعتبر ذلك هو أقوى أشكال المقاومة وأكثرها 

  .نجاحاً
 إنها تحتاج إلى شروط كثيرة وإلى توافق فلسطيني على: وعلى صعيد المقاومة المسلحة قال عمرو

وسائلها ثم إنها في حاجة إلى عمق جغرافي بمدها بالسالح واإلمكانات وهذا غير متوافر حالياً خصوصاً 
  .في ضوء التفوق اإلسرائيلي الكاسح

هذا كله يجعلنا ندقق في األمر لنتخذ المواقف والسياسات التي توفر للشعب الفلسطيني قدراته «: مضيفاً
  .»السياسية، فاالنتحار ليس مطلوباً

. وعلى صعيد االنتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، خصوصاً أنها من المفترض أن تكون متزامنة
الفتاً إلى أن . »نحن نريد انتخابات لتداول السلطة ويجب التعامل مع من يفوز في االنتخابات«أجاب 

. وا لها ما ترغبسلكت أسلوباً غير ديموقراطي وتريد لآلخرين وهي خارج المنظمة أن يحقق» حماس«
فلتنضم إلى المنظمة، اإلطار الشرعي الجامع للشعب الفلسطيني وتعمل على تصويب ما ترى أنه يحتاج 

أنصح حماس التي «: وقال عمرو. »إلى تصويب، ونحن ننصحها أن تجد صيغة ما للتفاهم مع اآلخرين
ين سياسة الحزب وسياسة احترمت قرارات المنظمة أن تطور من موقفها باتجاه االلتزام والفصل ب

موضحاً . »الحكومة وإال ليس هناك ما يدعو إلى مشاركتها في الحكومة وجر الشعب كله إلى الحصار
ورفض هذا المجتمع للحكومة لن . هناك عالقات تربط المنظمة بالمجتمع الدولي من خالل اتفاقات«أن 

  .»كومة تجلب لنا الحصاريكون بالكالم فقط لكن سيكون بفرض حصار جديد ونحن ال نريد ح
وحول ما يتردد أن سالم فياض هو الذي سيرأس الحكومة الفلسطينية المقبلة خالل الفترة االنتقالية على 

فتح تنتقد أي رئيس حكومة، وعرفات نفسه كان «أجاب عمرو بأن . »فتح«رغم االنتقادات الواسعة داخل 
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قاد الموجه من الحركة لفياض أو ألي رئيس باختصار شديد االنت. يحصل بصعوبة بالغة على الثقة
  .»حكومة سابقة أو مقبلة هو من منطلق الحرص على حسن األداء

  18/4/2009الحياة، 
  

  يقتتلون باسم فلسطين وهي الضحية  .54
  نقوال ناصر

منذ أن الح خطر المشروع الصهيوني في األفق العربي واإلسالمي قبل قرن ونيف من الزمن ، ما زال                  
سلمون يقتتلون في ما بينهم رافعين علم فلسطين عنوانا القتتالهم وفلسطين براء مـن هكـذا                العرب والم 

اقتتال ، اللهم إال في كونها الضحية له ، والخاسر األول منه ، اليوم مثلما كان الحال دائمـا ، والمثـال                      
 عـرب   في مصر التي انفجرت ، أو باألحرى فجرت ، فـي وجـه            " خلية حزب اهللا  "األحدث هو قضية    

فلسطين المحاصرين في قطاع غزة لتتحول إلى مسوغ جديد لمواصلة حصارهم أكثر مما فجـرت فـي                 
  .وجه طرفيها المصري واللبناني 

لكن تفجير هذه القضية يثير مرة أخرى المسألة الملحة لضرورة التوقف العربي واإلسالمي عن حـشر                
 البينية حول ملفات دولية أو إقليمية ، وعن زجهـا      القضية الفلسطينية رهينة للخالفات العربية واإلسالمية     

في الصراع الداخلي بين الحكام وبين الشعوب واستخدامها قذيفة موجهة تطلقها األنظمة الحاكمة في وجه               
شعوبها كمسوغ الستمرار مصادرة حريتها وحرياتها باسم فلسطين أو تطلقها حركات المعارضة في وجه              

خطوط الوطنية الحمراء في معارضتها مثل االسـتقواء بـاألجنبي لحـسم            حكوماتها لتسويغ تجاوزها ال   
صراع وطني ، وهذا مطلب فلسطيني وطني محل إجماع ال يضعفه قرب هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك                 

  .من هذا النظام العربي أو اإلسالمي أو ذاك
 ما زالت تحرص علـى أن       وليس سرا أن دولة االحتالل اإلسرائيلي في سياسة معلنة غير خفية هي التي            

تربط أي حل للصراع العربي اإلسرائيلي بحل صراعات عالمية أو إقليمية أخرى ، فمرة ارتهنت هـذا                 
الحل لحسم الصراع الدولي بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي ، وعندما انهار االتحـاد الـسوفياتي               

 اإلرهاب ، وهي اليوم ترهن الحـل مـرة          ارتهنت الحل مرة ثانية لحسم الحرب األميركية العالمية على        
ثالثة لحسم ملف إيران النووي ، ويكاد يكون مؤكدا ، لو افترضنا جدال حسم ملفي اإلرهاب وإيران فـي                   
أي وقت منظور ، أن تتعلل دولة االحتالل بقضية عالمية أو إقليمية مستجدة أخرى لكي تتهرب مـن أي                   

شعب الفلسطيني كي يقرر مصيره فوق أرض وطنـه بإرادتـه           حل يهدد بإنهاء احتاللها ويتيح المجال لل      
  .الحرة 

وبما أن المشروع الصهيوني في فلسطين لم يستهدف هذا الجزء فقط من الوطن العربي والعالم اإلسالمي                
فإن وحدة موقف الظهير العربي واإلسالمي لفلسطين وشعبها أصبحت شرطا مـسبقا ألي حـل عـادل                 

الي أصبح الفصل بين فلسطين وبين هذا الظهير هدفا استراتيجيا لدولة االحتالل            للقضية الفلسطينية ، وبالت   
التي تمخضت عن هذا المشروع ، ولذلك تحاول توريط أطراف هذا الظهير ، دوال وحركات سياسـية ،                  
في اصطفاف أو تحالف مع هذا الطرف الدولي أو اإلقليمي أو ذاك من أطـراف الـصراعات الدوليـة                   

  .وسيلة األنجع لكسر أي إجماع عربي أو إسالمي على موقف موحد من القضية الفلسطينية واإلقليمية ال
غير أن استمرار الوقوع العربي واإلسالمي في هذا الفخ اإلسرائيلي المنصوب علنا دون أي تمويه مـا                 

رفتهم زال يثبت بأن صناع القرار عربا ومسلمين ما زالوا عاجزين عن تفادي الوقوع فيه بالرغم من مع                
في مصر إال المثال األحدث على الفخ وعلى        " خلية حزب اهللا  "التامة المعلنة به وبأهدافه ، وليست قضية        

فدولة االحتالل اإلسرائيلي التي تحرض العالم ضد مصر وفلسطين وحزب اهللا وجدت فـي               .العجز معا   
معنية بهذه القضية ، وكما قـال       هذه القضية أداة جديدة لخدمة حملتها التحريضية على األطراف الثالثة ال          

  )" . إسرائيل(دعهم يتقاتلون فإن هذا يفرح . إنهم يتقاتلون : "رئيس هذه الدولة شمعون بيريس
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في ظاهرها تظهر تناقضا بين األمن الوطني لكل من مصر ولبنان وفلـسطين             " خلية حزب اهللا  "إن قضية   
مصري وبين األمن الوطني الفلـسطيني أو       وعندما يكون هناك تضارب أو تناقض بين األمن الوطني ال         

اللبناني يكون هناك خطأ فادح وخلل فاضح في تعريف مفهوم األمن الوطني وتكون هناك حاجة ماسـة                 
إلعادة النظر في هذا المفهوم ، فاألمن العربي إذا لم يكن متكامال يكون هناك بالتأكيد خطـأ فـادح فـي            

  .التعريف الوطني المعتمد لهذا األمن 
 يكفي إلخفاء هذا الخطأ الفادح مثال اتهام حزب اهللا لمصر بأن معاهدة سالمها مع دولـة االحـتالل                   وال

اإلسرائيلي تضع نظامها الحاكم في خندق واحد معها، وتجاهل حقيقة أن الضحية الفلسطينية لهذه الدولـة                
لجيوسياسية األقوى مـن    تكاد تجمع بفصائلها كافة على أهمية عالقاتها المصرية التي تفرضها الحقائق ا           

وال يكفي إلخفاء هذا الخطأ أيضا االستمرار في العزف المصري على اسـطوانة أن              . أي رغبات ذاتية    
حزب اهللا ما هو إال أداة إيرانية، وتجاهل جذور الحزب الضاربة في عمق الحياة اللبنانية ليكون جـزءا                  

وبه دون قيد أو شرط وفي استمرار حمايته        عضويا من حراك لبنان كان له الفضل القيادي في تحرير جن          
وطنيا من أي احتالل أو عدوان جديد، وتجاهل ما يعنيه ذلك لألمن العربي بغض النظر عن والء هـذا                   

وال يكفي إلخفائه كذلك استمرار أجنحة قوية في الحكم المـصري           . الحزب المعلن لوالية الفقيه اإليرانية      
 من دورها كعمود فقري للمقاومة الفلسطينية، جـذوره ضـاربة           في محاولة تجريد تعسفية لحركة حماس     

عميقا في المجتمع وفي النضال الوطني على حد سواء بحجة حصولها على الدعم من أطراف عربية أو                 
إقليمية لها مع مصر خالفات ال عالقة البتة لها بالقضية الفلسطينية بقدر ما لها كل العالقـة بالتحالفـات                   

  .ه الخالفات أو بتضارب استراتيجياتها اإلقليمية الدولية ألطراف هذ
وربما من المفيد هنا الستخالص العبرة استذكار رواية القيادي الفلسطيني الفتحاوي المرحوم خالد الحسن              
عن بداية عالقات حركة فتح مع المملكة العربية السعودية ، وخالصة الرواية هـي أن فـتح أوضـحت              

ومة الفلسطينية التي كانت تقودها الحركة كانت مخيرة بين أن تحصل على            لألشقاء في الرياض بأن المقا    
الدعم منهم وبين أن تحصل على الدعم من الدول الشيوعية ، ويبدو أن األشقاء فـي مـصر وغيرهـا                    
مخيرون اآلن بين أن تحصل المقاومة التي تقودها حماس اليوم على دعمهم وبين أن تحصل على هـذا                  

إذا كانت الرياض قد حسمت أمرها مع فتح على أساس أن األقربين أولى بالمعروف              الدعم من إيران ، و    
فإن مصر ومن يتفق مع رؤيتها للقضية الفلسطينية في وضعها الراهن ما زالـوا بانتظـار أن يحـسموا                   

  .أمرهم 
 اهللا  مثار األزمة بين مصر وبين حزب     " الخلية"تنفي أي صلة لها ب    " حماس"إن حركة المقاومة اإلسالمية     

، وتؤكد حرصها على األمن الوطني المصري بقدر حرصها على تثمين موقف الحزب مـن فلـسطين                 
وقضيتها في الوقت الذي تعلن فيه أن فلسطين ال ينقصها الرجال وبالتالي فإنها ليست بحاجة إلى الرجال                 

كون القاسم المشترك   من خارجها ، وتكرر التزامها بعدم التدخل في الشأن المصري الداخلي كمبدأ ربما ي             
الوحيد الذي تجمع عليه الفصائل الوطنية الفلسطينية كافة في عالقاتها الخارجية في وقت انقسام يكـاد ال                 
يجمعها فيه أي قاسم مشترك آخر ، ومع ذلك فإن الحقيقة الساطعة األكثر وضوحا في الغبـار الـسياسي                

 محاولة تفجير عالقة مـشحونة أصـال بأسـباب    الكثيف الذي أثاره تفجير هذه القضية هي استغاللها في        
  .موضوعية للتوتر بين مصر وبين خاصرة أمنها القومي الجنوبي في قطاع غزة 

ومن المؤكد أن حماس وفلسطين ليستا المستفيد من تفجير هذه القضية ، وبالتأكيد ليست مصر وال حزب                 
سرعة ، اليوم قبل غـدا ، فيـه مـصلحة           اهللا هما المستفيدان ، ومما ال شك فيه أن احتواء مضاعفتها ب           

الوحيد من استمرار النفخ في نار الفتنة الجديـدة         " اإلسرائيلي"واضحة لألطراف الثالثة ، بينما المستفيد       
  .واضح للعيان ، للطرفين المعنيين قبل غيرهما 

  18/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  ركةضرورة االلتقاط والح.. رسائل حماس لالردن وتصريحات نتنياهو .55
  عمر كالب

رسائل عبر بوابة مستشفى غزة ترسلها حركة حماس الى الدولة االردنية ، مفادها طي صفحة الماضـي                 
وفتح صفحة جديدة ، قوامها االحترام واالمتنان للدور االردني وللجهد الملكي ، وهذه المرة عبر الدكتور                

السالمية المقاومة ، بمعنى ان الحركة      محمود الزهار ، احد الموصوفين بالتشدد او الصقور في الحركة ا          
بمنفتحيها ومتشدديها اذا جاز التعبير على نفس الدرجة من القرب مع االردن وتقدير دوره ، مضافا اليها                 
ان الزيارة تأتي قبيل لقاء مرتقب بين جاللة الملك والرئيس االمريكي اوباما ، وهي اشارة تفيد ان الملك                  

 شاملة لالدارة االمريكية ، وأن حماس بدورها تبارك هذه الرسالة وهـذه             يحمل رسالة عربية وفلسطينية   
  .الخطوة وتمنح الملك تفويضا اضافيا

الخطوة تشير ايضا الى ان الحركة لم تجد نافذة اليصال رسائلها سوى المستشفى الميـداني ، بوصـفه                  
 الـسياسية ، وبمراجعـة خطـوة        النافذة الوحيدة المفتوحة معها ، وهذا يتطلب فتح باقي النوافذ وتحديدا          

المستشفيات الميدانية االردنية في لبنان والعراق نكتشف ان هذه الزيارات تشكل سابقة ، فال احـد مـن                  
قيادات حزب اهللا زار المستشفى في لبنان ، وال مسؤول عراقيا رفيع المستوى زار المستشفى في بعقوبة                 

وتلك مسألة تصب في صالح حركـة حمـاس وتقـول           حتى بعد االنفتاح السياسي مع حكومة المالكي ،         
  . العربية-عالنية ان العالقة الفلسطينية االردنية مختلفة عن باقي العالقات العربية 

حماس ، الحركة والقيادة ، تعرف تماما عمق العالقة وضرورتها ونحن في االردن نعرف ذلـك جيـدا                  
لفلسطينية وتعثر مسار المصالحة الداخليـة الـذي   ومارسناه قوال وفعال دون النظر الى تجاذبات الساحة ا   

نجعله شرطا لالنفتاح على حماس كما تقول مصادر رسمية ، وهذا الرأي بحاجة الى مراجعـة وتـرك                  
ورقة المصالحة الفلسطينية بيد الشقيق المصري نسبيا بحاجة الى نفس المراجعة ، فنحن االولى واالقرب               

لة الداخلية ، فالحركة االسالمية االردنية ما زالـت علـى تواصـلها             واالكثر قبوال بحكم الممارسة والحا    
االخوي وربما التنظيمي مع الحركة وهذه ميزة لها وزنها في الحسابات الحركية والرسمية ، خاصة وان                
جماعة االخوان المسلمين في االردن جزء من نسيج الدولة السياسي واالجتماعي وهي راشـدة وتقـدم                

دائما وان اختلفت مع الرؤيا الحكومية ، على عكس ما يصور الـبعض دور الحركـة                المصلحة الوطنية   
  .وتعاظمه في ظل االنفتاح على حماس ، فهذه الورقة لنا ال علينا

رسائل حركة حماس يجب التقاطها وعدم تركها بال اجابة ، او بقائها في اطارها الطبي واالنساني ، فهي                  
 ان نتلقفها اردنيا ونبني عليها شكل العالقـة القـادم مـع المـسار               رسائل سياسية بامتياز ورسائل يجب    

والمصير الفلسطيني الذي يشهد منعطفا خطرا بعد قدوم اليمين االسرائيلي والبدء بتهويد القـدس بـشكل                
غير مسبوق وتصريح نتنياهو االخير حول ضرورة االعتراف الفلسطيني والعربي بالدولة اليهودية فـي              

ني طرد فلسطينيي المناطق الخضراء بمباركة فلسطينية وعربية وهو تغيير خطير فـي             اسرائيل وهذا يع  
فالفلـسطينيون فـي المنـاطق      : المشهد السياسي برمته ويتطلب موقفا حازما وحاسما من االردن تحديدا         

 ال يعرفون اال االردن شقيقا ونافذة لكل حراكهم وتحركهم مع محيطهم العربي وهـذا               1948المحتلة عام   
  .و بيت القصيد الذي يجب ان نكمله نحن ال غيرناه

  18/4/2009الدستور، 
  

  فلنعمل لدولة فلسطينية ثم نهاجم إيران  .56
  يوسي ميلمان

هذا ال حاجـة    . لو كنت مستشاراً لألمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوصيته بمهاجمة ايران           
وبات لديها معظم المعرفـة، المعـدات       " لتكنولوجيةالعتبة ا "صحيح أن ايران اجتازت     . ألن يحصل فورا  
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والمواد التي ستسمح لها بانتاج قنبلة نووية، ولكنها ستحتاج الى سنة على االقل، وربما ثـالث سـنوات،    
  .كي تحقق الطاقة الكامنة والقدرة المتراكمة

د اسـتراتيجيته،   في كل االحوال، من الواجب على اسرائيل ان تنتظر كي تسمح لباراك اوبامـا باسـتنفا               
  .والحوار مع ايران؛ االستراتيجية التي مآلها الفشل

  :هاكم االعتبارات المركزية التي ينبغي أن تحسم اذا كنا سنهاجم أم ال
  .هل السالح النووي بيد ايران سيكون حقاً تهديدا شبه مؤكد على وجود اسرائيل. 1
  . بتوجيه ضربة شديدة للمواقع النووية االيرانيةهل لدى اسرائيل قدرة استخبارية وعملياتية تسمح لها. 2
  .أي ضرر سيلحق باسرائيل جراء رد فعل ايراني. 3
  .هل سيمس الهجوم بالمصالح الحيوية للواليات المتحدة. 4
  .كيف سيرد العالم العربي. 5

  .كمستشار، اليكم اجوبتين
 على اسرائيل بالذات، هـذا اذا كانـت         ال يقين في أن تكون القنابل النووية لدى ايران تهديدا وجوديا          . 1

دول الخليج، كالبحرين، السعودية ومصر ينبغي لها أن تخشى اكثر من اسـرائيل،             . كذلك على االطالق  
فاستخدام كهـذا ال    . كما أنه من الصعب تصور استخدام آيات اهللا السالح النووي         . وهي بالفعل اكثر قلقا   

. سيوقع خراباً على نظام الشيوخ وماليين آخرين في ايران        يجلب فقط الدمار على المتعرض للهجوم، بل        
  .ومع ذلك، ستجد اسرائيل صعوبة في ان تضع ثقتها في عقالنية محمود احمدي نجاد او علي خمينائي

 ضرب مراكز اعـصاب     -السرائيل قدرة عسكرية اللحاق ضرر جسيم بالبرنامج النووي االيراني          . 2
 من نتناز، مصنع تحويل اليورانيوم في اصفهان وبـضعة مواقـع             مصنع تخصيب اليورانيوم   -االنتاج  

مثل هذا الهجوم سـيعرقل القـدرة النوويـة         . ، تركيب القنبلة  "مجموعة السالح "اخرى ينكبون فيها على     
  .اليران على مدى بضع سنوات ولكنه لن يحطمها تماما

دم حزب اهللا وشـبكاته      صاروخ قادر على ضرب اسرائيل، وهي ستستخ       100لدى ايران يوجد نحو     . 3
ولكن ايران، رغم انجازاتها التكنولوجية هي دولة ضعيفة، محملة بمشاكل البغـاء،            . االرهابية في العالم  

مشكوك أن تكون دولة العفن ينتشر فيها قادرة علـى ان           . المخدرات، الفقر، الجهل وفوق كل ذلك الفساد      
  .ايران هي نمر من ورق. تعيل جيشا قويا وناجعا

وم ال يكون منسقاً مع واشنطن سيحدث شرخاً عميقاً مع الواليات المتحدة وفرض عقوبات شـديدة               هج. 4
  .على اسرائيل

  .العالم العربي واالسالمي سيندد باسرائيل. 5
للوهلة االولى االستنتاج المنطقي من هذه االجوبة هو ان الهجوم على ايران هو رهان كبيـر للغايـة ال                   

هذا هو ايضا الرأي السائد لكبار المسؤولين في ادارة اوباما، مـن            . لية أن تأخذ به   ينبغي للقيادة االسرائي  
نائب الرئيس جوزيف بايدن حتى وزير الدفاع روبرت غيتس، اللذين تحدثا مؤخرا في الموضوع، ورأي               

  .معظم الخبراء في الواليات المتحدة
". www.slate.com"وئيلز في مجلـة     ويشذ عن هذا التفكير الجماعي ما كتبه مؤخرا المحرر دافيد صم          

المكانة الخاصة السرائيل في الواليات المتحدة ال تنبع        : خالصة افتراضاته، التي تؤيد الهجوم هي كالتالي      
فقط من القيم الثقافية المشتركة من االيمان المسيحي باالراضي المقدسة ومن ذاكرة الفظائع للكارثة، بـل                

، الغرب المتوحش للشرق    " االشرار"الذي يقاتل ضد    " الفارس الوحيد "اساسا من صورة اسرائيل بصفتها      
في هذه الصورة نشأت شروخ في االونة االخيرة بسبب ما اعتبر كاخفاقات            . االوسط، للدفاع عن وجوده   

وبتقديره، فان الوهن االسرائيلي يشكك بالشراكة      . السرائيل في معاركها االخيرة ضد حزب اهللا وحماس       
  .مع الواليات المتحدة فيما بالمقابل تسعى ايران الى تحقيق هيمنة اقليميةاالستراتيجية 
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وحسب نهج صموئيلز، فان هجوما اسرائيليا وان كان سيخدم المصالح االميركية اال انه سـيجبر االدارة                
العالم العربي واالسالمي الغاضب سيشك دوما      . على ان تتصرف وكأن هذه المصالح قد تضررت بالذات        

ولمـصالحة  . واشنطن كانت شريك سر واعطت اسرائيل الضوء االخضر او االصـفر للهجـوم            في أن   
الغضب العربي االسالمي ستضطر الواليات المتحدة الى أن تفرض على اسرائيل انسحابا من منـاطق،               

  .اخالء مستوطنات والسماح باقامة دولة فلسطينية
. اسبقها.  تنتظر ان يفرضوا عليك خطوة ال تريدها       ال: وعليه، فان المستشار الجيد يجب أن يقول لنتنياهو       

هجوم في ايران هو نافذة فرص يمكنها ليس فقط ان تزيل التهديد النووي بل وان تعيد السرائيل ايـضا                   
  .ومكانتها كقوة عظمى اقليمية" رب البيت الذي جن جنونه"صورة 

 ولكنهم سيجدون صعوبة في     -العربي  بالفعل، مثل هذا الهجوم يخدم المصالح االميركية، الغرب والعالم          
وعليه، لو كنت مستشار االمن القومي، لـشرحت لـرئيس          . االعتراف بذلك وسيضطرون الى الرد بشدة     

  .الوزراء، بان هجوما فقط حتى لو نجح، لن يوفر المصالح الوطنية الحقيقية السرائيل
. نتج حدثا تاريخيا تأسيسيا آخـر      أن ت  إسرائيلمن أجل تنفيذ خطوة اختراق استراتيجي فان على حكومة          

في مثل هذه الحالة فان الواليـات       . عليها أن توافق على اقامة دولة فلسطينية وان تعمل بكد لهذا الغرض           
المتحدة والعالم العربي السني المؤيد للغرب ليس فقط سيسلمون بالهجوم علـى الخـصم الـشيعي بـل                  

  . تماثل المصالحأساس استراتيجي يقوم على وسيرحبون به ويسمحون بذلك بشق الطريق نحو تحالف
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