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  االحتالل يطرح عطاءات ألخطر مشروع استيطاني في الضفة والقدس: التفكجي .1

األيام القليلة المقبلة في طرح عطاءات لتنفيذ تبدأ سلطات االحتالل خالل : الدين نادية سعد - عمان 
، بما فيها القدس المحتلة، بكلفة "أكبر مخطط إسرائيلي استيطاني منذ النكبة في الضفة الغربية"مشاريع 

كأضخم وأخطر "ويصنف المخطط قيد التنفيذ  .بليون ونصف البليون دوالر على مدى خمسة أعوام
، بعدما جرى "الحكومة اليمينية الجديدة أولى مهامها بالمصادقة عليهالمشاريع االستيطانية التي استهلت 

وضع أسسه الهيكلية أواخر أيام الحكومة السابقة، وفق مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في 
اللطرون إلى الجانب الشرقي من "ويمتد المشروع بحسب التفكجي، من  .القدس المحتلة خليل التفكجي

، ويشمل إقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية للربط بينها "حتلة حتى منطقة بيت لحمالقدس الم
  .تمتد بين بيت لحم والقدس، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لليهود

زيادة عدد اليهود في المدينة المقدسة، عبر "غير أن الهدف األكثر خطورة من وراء المشروع يرمي إلى 
، بعدما توجه قرابة مليون إسرائيلي في "ل يهود من منطقة الساحل إلى القدسإقامة المستوطنات ونق

يريدون إعادتهم مجدداً إلى القدس "أوقات سابقة من داخل المدينة المقدسة إلى منطقة الساحل، وهم اآلن 
 يهدف إلى تهويد"خالل تواجده في عمان إن المشروع " الغد"وقال التفكجي لـ ".مع منحهم االمتيازات

عبر اإلجراءات % 12القدس وجعلها رأس وقلب دولة إسرائيل، مقابل تخفيض عدد العرب إلى 
وتيرة الحركة االستيطانية في القدس المحتلة آخذة في التسارع كرد "وأضاف أن  ".والممارسات العدوانية

بدية وموحدة عاصمة أ"إسرائيلي على إعالنها عاصمة للثقافة العربية، وللتأكيد على أن القدس ستبقى 
سلطات االحتالل تريد حسم الصراع على القدس "وقال إن  .، ال يحكمها سوى قانون االحتالل"إلسرائيل

بقوة المال وإجراءات التهويد والسيطرة تزامناً مع استغالل ضعف القوة الفلسطينية واالنقسام الداخلي 
مسجد األقصى، كان آخرها محاولة وأشار إلى انتهاكات إسرائيلية متواترة ضد ال ".والوهن العربي

  ".اقتحامه
 19/4/2009الغد، 

  
  "االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة "":الزيتونة"تقدير استراتيجي جديد لـ .2

 من سلسلة إستراتيجيةأصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ومقره بيروت، مادة : بيروت
" االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة"تناول مسـالة ، خصصها ل"اإلستراتيجيةالتقدير "

ويتناول التقدير االستراتيجي الجديد، كيف انعقد مؤتمر شرم الشيخ تحت عنوان  .من منظور تحليلي
حركة " التزام"، وانصرف المؤتمرون وهم يؤكدون الشروط السياسية المطلوب "إعادة إعمار قطاع غزة"

 ظل تمسك حماس بالحق في مقاومة االحتالل وعدم االعتراف بالجانب اإلسرائيلي، ولكن في .حماس بها
وعدم السماح بتجاوز حكومة إسماعيل هنية؛ أقر المانحون الخطة التي قدمتها حكومة سالم فياض، 

  . واعتمدوا آلياتها
ة باتت أمراً مرهوناً ويستنتج واضعو التقدير االستراتيجي، أن تلك التفاعالت تعني بأن إعادة إعمار غز

بتطورات عملية الضغط التي يفرضها مؤتمر المانحين من جهة، وحالة الصمود التي تبديها كل من 
  . المقاومة والغزيين من جهة ثانية
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إما خسارة موقفها السياسي : حاول المانحون وضع حماس أمام إحدى ثالث خسارات"وطبقاً للتقدير؛ فقد 
ا خسارة موقعها في الحكم مع احتمال تعرضها لعمليات تهميش واجتثاث، وإما الذي يبرر وجودها، وإم
  .، كما جاء فيه"الناتجة عن الدمار" تعفن الجراح"استمرار الحصار، مع 

قلب الطاولة واستئناف العمليات "غير أن حركة حماس، قد تلجأ وفق المادة االستراتيجية التحليلية، إلى 
فع الطرف اإلسرائيلي إما لفك الحصار والسماح باإلعمار، أو شن حرب وإطالق الصواريخ، مما سيد

جديدة غير مضمونة النتائج، وقد يكون المخرج بتشكيل حكومة فلسطينية ال تتعارض مع ثوابت حماس 
  .، كما جاء في التقدير االستراتيجي الجديد"ويقبلها المجتمع الدولي، مما يسمح بإعادة اإلعمار

  18/4/2009قدس برس، 
  

  عباس يبحث التسوية ومؤتمر موسكو مع سلطانوف .3
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث  أن وكاالتونقالً عن الرام اهللا من  19/4/2009الخليج، نشرت 

مع نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف في رام اهللا، أمس، تطورات األوضاع الفلسطينية 
ال وزير الخارجية في حكومة تسيير األعمال رياض المالكي عقب وق. وسبل دفع التسوية في المنطقة

اللقاء مع الصحافيين إن هذه الزيارة تأتي استكماال للمشاورات التي أجراها عباس في موسكو قبل عشرة 
وأضاف . والعالقات المميزة بين الجانبين الفلسطيني والروسي" العملية السلمية"أيام حيث تم بحث 

" عملية السالم" التعرف إلى الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وموقفها من إلىارة تهدف كذلك المالكي أن الزي
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني ركز . ومؤتمر موسكو المتوقع عقده في النصف الثاني من العام الحالي

وأعرب .  ذلكمن استمرار لالستيطان وهدم للمنازل واعتقاالت وما إلى غير" إسرائيل"على ما تقوم به 
نعبر عن ارتياح "وقال . في المنطقة" عملية السالم"المالكي عن ارتياح السلطة للمواقف األمريكية بشأن 

القيادة الفلسطينية للتصريحات الواردة من الطرف األمريكي وتأكيده استخدام كل الوسائل الضرورية 
عمل الحثيث على المسارين الفلسطيني ورحب بالتزام اإلدارة األمريكية بال ".لتحقيق السالم الشامل

  .والسوري
بدوره، قال سلطانوف إن الموقف الروسي من عملية السالم، وموقف اللجنة الرباعية يقومان على أساس 

  ".إسرائيل"إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة إلى جانب 
ترحيب بضرورة إلزام ورحبت السلطة بعقد مؤتمر جديد للسالم في موسكو، لكنها ربطت هذا ال

بتنفيذ التزاماتها، وأهمية التحضير مع اإلطراف الدولية األخرى إلنجاحه بما يضمن عدم " إسرائيل"
  .ألغراض العالقات العامة" إسرائيل"استخدامه من قبل 

  عبد الرؤوف أرناؤوط،ام اهللا رنقالً عن مراسلها في 19/4/2009الوطن، السعودية، وأضافت 
طلبنا من الحكومة الروسية الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف "رياض المالكي قال  أن لوكاالتوا

  ."اإلجراءات أحادية الجانب التي تضر بعملية السالم
  

   بقواعد ومرجعية العملية السياسية"إسرائيل"بتطوير آليات عمل تلزم " الرباعية"فياض يطالب  .4
 في أنشطتها االستيطانية في "إسرائيل" أن استمرار سالم فياض،. ء دااعتبر رئيس الوزر: رام اهللا

األراضي المحتلة، خاصة في مدينة القدس، يعرض بشكل ملموس الحل القائم على أساس دولتين على 
، لخطر حقيقي، األمر الذي يهدد األمن واالستقرار والسالم في المنطقة، ويعرضها ألشد 67حدود العام 
 في فرض المزيد من الوقائع غير الشرعية على "إسرائيل"مرار  على أن استفياضدد شو .المخاطر

 إنهاء المزيد من التمسك بحقوقه، وأهدافه الوطنية، خاصة إلىاألراضي، لن يدفع الشعب الفلسطيني إال 
، وعاصمتها القدس 67، وعدم القبول بأقل من دولة فلسطينية على حدود العام اإلسرائيلياالحتالل 

وأشار إلى أن حماية . 1988 الشرعية الدولية ومبادرة السالم الفلسطينية لعام ترارالقالشرقية، وفقاً 
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مستقبل هذا الحل يتطلب من روسيا أخذ زمام المبادرة مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية األخرى 
  . بتحقيق ذلك"إسرائيل"لضمان بلورة موقف دولي عملي قادر على إلزام 

نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف، على أنه حتى يكون هناك وشدد فياض، خالل استقباله 
معنى ملموس للجهود الدولية المبذولة لحماية مستقبل عملية السالم، فال بد من تكثيف الجهود وتطوير 

 بقواعد ومرجعية العملية السياسية، وبخاصة وقف "إسرائيل"آليات عمل اللجنة الرباعية الدولية بما يلزم 
وحذر من مغبة استمرار . االستيطان بكافة أشكاله، بما في ذلك أعمال البناء في جدار الضم والتوسع

 في عمليات القتل والبطش ضد أبناء الشعب الفلسطيني في العديد من المناطق، ومخاطر ذلك "إسرائيل"
  .على جر المنطقة لدوامة العنف وعدم االستقرار

 بما عليها من التزامات، مشدداً على ضرورة "إسرائيل"ريطة قيام ش" مؤتمر موسكو" بعقد  فياضورحب
 من استخدام "إسرائيل"التحضير الفعال للمؤتمر مع األطراف الدولية المعنية بعملية السالم، وعدم تمكين 

  .هذا المؤتمر كمحطة إضافية ألغراض العالقات العامة
ي أطراف اللجنة الرباعية بما يضمن االلتزام من جانبه، أكد سلطانوف أن روسيا ستواصل العمل مع باق

بقواعد العملية السياسية، وتحقيق أمور ملموسة على األرض، ال سيما ما يتعلق باالستيطان وضرورة 
حل " بوقفه، وكذلك االلتزام باستحقاقات عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ "إسرائيل"التزام 
  ".الدولتين

  19/4/2009 ، فلسطين،األيام
  

   من عواقب سياسة القتل والبطش"إسرائيل"ويحذر  فياض يؤكد دعم التحرك ضد االستيطان .5
دعم السلطة الوطنية للتحركات " سالم فياض رئيس الوزراء، أمس، .أكد د :كتب حسن عبد الجواد

أعلن إدانة و". والمبادرات الجماهيرية السلمية ضد الجدار واالستيطان، ولحق شعبنا في حماية أرضه
، "استنكارها لسياسة استمرار القتل التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا"وشجب السلطة و

 أن تدرك المخاطر الوخيمة جراء ممارسات القتل والبطش التي تقوم بها، وعلى "إسرائيل"على : وقال
، ويضع حداً لها، والتي لن تؤدي في المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات الخطيرة

  .حال استمرارها إال إلى مزيد من العنف والفوضى في المنطقة
: وقال فياض مخاطباً حشداً شارك في مهرجان األرض والشهداء في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم

ك بها، نؤكد للعالم أجمع أن شعب فلسطين، ورغم كل معاناته، فإنه باق على هذه األرض، ومتمس
وإن صمودكم وثباتكم على أرضكم، إنما يؤكد . ومصمم على بناء دولته في وطنه الذي ال وطن لنا سواه

رسالة الحق والعدل في مواجهة الجرافات ومخططات االستيطان والجدار ومصادرة األرض، ويبرز 
بأن الشعب  أن تدرك "إسرائيل"على : وأضاف .رسالة الحرية والحياة في مواجهة القتل والموت

الفلسطيني لن يقدم أية تنازالت إضافية بعد هذا التنازل المؤلم الذي قدمه عبر برنامج السالم في العام 
وفي هذا المجال، فإننا نؤكد إصرار . ، والذي تم تقديمه من أجل السالم في المنطقة وأمن شعوبها1988

  .شعبنا على الدفاع عن مدينة القدس وعروبتها
  19/4/2009 ، فلسطين،األيام

  
  وتأسف لموقف عباس "إسرائيل"ترفض طرح يهودية الدولة وتطالب بمعاقبة المقالة الحكومة  .6

، طرح اإلقرار بيهودية الدولة العبرية، كما طالب رئيس ]المقالة [رفضت الحكومة الفلسطينية :غزة
يوسف . واعتبر د. سطينيةالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نظير استئناف المفاوضات مع السلطة الفل

رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني، أن حديث نتنياهو عن االعتراف بيهودية الدولة قبل 
غطاء إعالمي لحقيقة جوهرية خطيرة تتعلق بالحقوق الفلسطينية "البدء بمحادثات التسوية وحل الدولتين 
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عني شطب حق العودة للفلسطينيين الذين شردوا من الحديث عن يهودية الدولة ي: "وقال". وحق العودة
 ".194 وتنكر واضح لقرارات األمم المتحدة الخاصة بهذا الصدد خاصة القرار 48ديارهم في العام 

إن طرح نتنياهو لمصطلح الدولة اليهودية يهدف للخروج من : "وأضاف رزقة في تصريح مكتوب
وشدد على أن المجتمع الدولي ملزم بتوفير الحقوق ". يالمواجهة اإلعالمية مع الجانب العربي والدول

وطالب باتخاذ  .الفلسطينية التي تنص عليها قرارات األمم المتحدة، داعياً للنظر بخطورة لهذا التصريح
  .عقوبات ضد الحكومة اإلسرائيلية التي تتبنى هذا الطرح العنصري المتمرد على قرارات األمم المتحدة

ف الفلسطيني من الطرح اإلسرائيلي الذي يتبناه رئيس السلطة المنتهية واليته محمود وفيما يتعلق بالموق
موقف مؤسف ال يمثل اإلرادة الشعبية العامة والغالبية وهو يسير في حلقة مفرغة "عباس اعتبر أنه 

به هو وأوضح أنه كان الموقف اإليجابي الذي ينبغي أن يتمسك ". وغير متوقع أن يحقق أي نتائج إيجابية
عدم االلتقاء مع هذه الحكومة إال بشروط ومنها إيقاف االستيطان وااللتزام باالتفاقيات وصون حقوق 

لكن عباس يهرول وراء نتنياهو كالعادة ودون مراجعة موقفه وموقف " :وتابع قائالً .الشعب الفلسطيني
أي شيء بل أضرت بالقضية  عاماً من المفاوضات العبثية التي لم تحقق 15المفاوض الفلسطيني طيلة 

  ".الفلسطينية، مؤكداً أن عباس صدم الشعور الوطني عندما هنّأ نتنياهو بعيد الفصح
 19/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   بحل الدولتين"إسرائيل"ال استئناف للمفاوضات قبل التزام : األحمد .7

ون هناك استئناف لمفاوضات لن يك"أكد عزام األحمد، رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية، أنه  :رام اهللا
السالم مع إسرائيل قبل التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين وكل االلتزامات واالتفاقيات 

وقال األحمد، خالل لقائه وفداً هولندياً ضم ممثلين عن عدد من المنظمات  ".السابقة، ووقف االستيطان
اكم في إسرائيل يأتي على أسس سياسية معادية لكل متطلبات إن التحالف الح: "غير الحكومية في رام اهللا

السالم من خالل التنكر لحل الدولتين واالتفاق على استمرار وتوسيع النشاط االستيطاني ال سيما في 
مدينة القدس، ورفض مسار المفاوضات الذي انبثق عن مؤتمر أنابوليس، وطرح خيار السالم االقتصادي 

  ".تحسين األوضاع االقتصادية والحكم الذاتي كبديل عن الدولة الفلسطينيةمن خالل محاوالت جعل 
واعتبر أن مضي الحكومة اإلسرائيلية قدماً في هذا االتجاه، بدون أي تدخل دولي ال سيما أمريكي 

وطالب بسرعة تدخل المجتمع الدولي من ". سيقود للقضاء على كل فرص السالم في المنطقة"وأوروبي 
ألن "ستقبل السالم واالستقرار في المنطقة، والتزام إسرائيل بمتطلبات السالم الحقيقي، أجل حماية م

  ".استمرار الوضع الراهن، سيقود إلى نتائج كارثية على الجميع
ولفت االنتباه إلى رفض الجانب الفلسطيني لمطالبات واشتراطات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

يدلل على عنصرية وتطرف " كدولة يهودية، مشيراً إلى أن ذلك "رائيلإس"نتنياهو في االعتراف بـ
  ". الحكومة اإلسرائيلية الحالية، وعدم رغبتها بالسالم

 19/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حكومة نتنياهو تدفع باألوضاع نحو االنفجار: البرغوثيمصطفى  .8
لحكومة اإلسرائيلية تدفع باألوضاع نحو قال األمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي إن ا

وأعرب عن إدانته إلقدام سلطات االحتالل على . االنفجار من خالل تصعيدها العسكري على األرض
وقال إن قتل . قتل ثالثة مواطنين خالل احتجاجات شعبية ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري

ي اختارت التصعيد محذراً من توجهاتها المتطرفة المواطنين الثالثة هو أولى جرائم حكومة نتنياهو الت
وأكد أن جرائم االحتالل ضد المسيرات الشعبية الجماهيرية المناهضة للجدار واالستيطان . والعنصرية
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لن تنال من إرادة شعبنا أو حركة التضامن اآلخذة في االتساع، مشيراً إلى أن استخدام أقسى أنواع العنف 
  .ؤكد مدى بشاعة االحتالل وعنصريتهضد التظاهرات السلمية ي

  19/4/2009الخليج، 
  

  "دربان"السلطة وافقت على شطب القضية الفلسطينية من البيان الختامي لمؤتمر : نافي بيالي .9
 توصل ممثلو القوى الدولية المختلفة إلى اتفاق حول صيغة البيان الختامي الذي سيصدر عن :جنيف

رية الذي سينعقد في جنيف يوم االثنين القادم، حيث تقرر تجنّب مؤتمر دربان الثاني لمناهضة العنص
وقالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان نافي  . وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"اإلشارة إلى 

، إن بعض القضايا  في موقع األمم المتحدة اإلخباريبيالي، في مؤتمر صحفي بجنيف ونُشر نصه
الفلسطينية واإلساءة إلى األديان قد تمت معالجتها بوسيلة ضمنت المضي قدماً الخالفية مثل القضية 

وافقت على محو أية "واالتفاق عليها بتوافق اآلراء، مؤكدة في الوقت ذاته على أن السلطة الفلسطينية قد 
  .عبيرها، على حد ت"إشارات إلى القضية الفلسطينية والشرق األوسط من مشروع الوثيقة النهائية للمؤتمر

  18/4/2009 قدس برس،
 

  الحكومة المقالة تدعو المقاومة للتمسك بشروطها بشأن صفقة التبادل .10
جدد وزير األسرى والمحررين في حكومة حماس المستشار محمد فرج الغول مطالبته لفصائل  :غزة

ق سراح المقاومة بالتمسك بشروطها وعدم إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت قبل إطال
وقال خالل احتفال تضامني مع األسرى نظمته  .المعتقلين من ذوي األحكام العالية في سجون االحتالل

والشعب ) المقالة( المقاومة والحكومة إن"الجامعة اإلسالمية وجمعية واعد في مدينة خان يونس، أمس 
ودعا  ". يمكن التخلي عنهاالفلسطيني بمختلف أطيافه يقفون خلف قضية األسرى ألنها قضية مركزية وال

األمتين العربية واإلسالمية إلى إقامة الفعاليات والمظاهرات للتضامن مع األسرى، وتفعيل هذه "الغول 
  ".القضية من أجل تشكيل لوبي ضاغط على الكيان إلنهاء هذه المعاناة اإلنسانية

  19/4/2009الخليج، 
  

  مقالة من السفرمنع الناطق باسم الداخلية الفلسطينية المصر ت .11
أعلن مصدر فلسطيني، أن السلطات المصرية منعت، الناطق باسم وزارة الداخلية في  :وكاالت ال- غزة

وذكر المصدر أن السلطات المصرية أعادت إيهاب . الحكومة المقالة من السفر عبر معبر رفح البري
 من فتح المعبر بشكل استثنائي الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة ومنعته من السفر، بعد ساعتين

  .صباح أمس
  19/4/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
  وزارة االقتصاد تنفي زيادة كمية السلع الداخلة للقطاع: غزة .12

نفى وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني المقالة ناصر السراج بشدة، أمس، صحة المعلومات : )معا(
وأكد بأنه ال زيادة . خول عدد كبير من السلع إلى قطاع غزةالتي تتردد بأن الجانب اإلسرائيلي سيسمح بد

الجانب الفلسطيني بفتح معبري كرم " إسرائيل"وأبلغت .  باألصناف أو عدد الشاحنات التي تدخل القطاع
وقال رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح سوف . أبو سالم والشجاعية وإبقاء المنطار مغلقا اليوم

وأضاف سيبقى معبر ".  شاحنة من معبر كرم أبو سالم115 اإلسرائيلي بدخول ما يقارب يسمح الجانب
  .المنطار مغلقا، كما سيتم تزويد القطاع بكميات قليلة من الوقود والغاز عبر معبر الشجاعية

  19/4/2009الخليج، 
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  "تصعيد خطير" ساعة 24 فلسطينيين في الضفة خالل 3استشهاد : أبو ردينة .13

أدان نبيل أبو ردينة، الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، تصاعد أعمال القتل واالنتهاكات  :رام اهللا
التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلية في سائر األراضي الفلسطينية، إلى جانب اعتداءات واستفزازات 

ثالثة فلسطينيين في ووصف أبو ردينة استشهاد  .المستوطنين، ال سيما في القدس واألماكن المقدسة
تصعيد خطير، يعكس "الضفة خالل األربع وعشرين ساعة الماضية برصاص جيش االحتالل بأنه 

السياسة الرسمية اإلسرائيلية الذاهبة نحو المزيد من التشدد والتنصل من عمليات السالم ومن حل 
نف والجرائم اإلسرائيلية بوقف أعمال الع"وطالب في تصريح له، عمم على وسائل اإلعالم،  ".الدولتين

ضد المواطنين األبرياء، وجميع أشكال التصعيد واالنتهاكات، ال سيما في القدس العربية المحتلة حيث 
كما  ".يتواصل هدم البيوت، والسطو ومصادرة المزيد من األرض بهدف تهويد المدينة وتهجير أهلها

تدهور األمور وخلق حالة من التوتر ال تساهم وانعكاساته على "حذر أبو ردينة من خطورة هذا التصعيد 
  .، على حد تعبيره"في خلق المناخ المناسب لنجاح الجهود الدولية وخاصة األمريكية

  18/4/2009 قدس برس،
  

  "سبت النور"على احتفال " إسرائيل"الرئاسة الفلسطينية تستنكر اعتداء  .14
ءات اإلسرائيلية المعيقة لدخول رجال الدين استنكرت الرئاسة الفلسطينية بشدة اإلجرا: )ب.ف.وام، ا(

وأكدت أن هذه . المسيحيين والمصلين إلى كنيسة القيامة لالحتفال بسبت النور حسب التقويم الشرقي
الممارسات تعكس بوضوح استخفاف االحتالل بكافة األعراف والمواثيق اإلنسانية التي تكفل حرية 

م اإلسرائيلي قد بلغ ذروته بوضع العراقيل أمام المسيحيين العبادة، واعتبرت في بيان لها أن اإلجرا
والحيلولة دون وصولهم إلى أماكن عبادتهم واالعتداء بالضرب على رجال الدين من طائفتي السريان 

وناشدت كافة األطراف الدولية والمؤسسات اإلنسانية والدينية . واألقباط في ساحة القيامة واقتحام الكنيسة
  ".إسرائيل"بالتدخل للجم 

  19/4/2009الخليج، 
  

  السلطة الفلسطينية تعين معن عريقات سفيراً جديداً لدى واشنطن .15
، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني )17/4( أدى السفير معن عريقات، مساء الجمعة :رام اهللا

اليات المتحدة محمود عباس، المنتهية واليته بحسب الدستور، سفيراً للسلطة الفلسطينية لدى الو
وكان وقع الرئيس الفلسطيني على مرسوم رئاسي يتم بموجبه  .األمريكية، وذلك في مقر الرئاسة برام اهللا

تعيين معن عريقات، الذي كان يشغل في السابق منصب منسق دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
  .س الماضي مار/التحرير، سفيراً لفلسطين في واشنطن في الخامس والعشرين من آذار

  18/4/2009 قدس برس،
  

  حماس تختار مكتبها السياسي خالل شهرحركة ": الحياة" .16
أنجزت " من مصادر مطلعة في حركة حماس أن الحركة "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

تمر انتخابات المؤ" المرحلة األولى تشمل أن، موضحة "المرحلة األولى والثانية من انتخاباتها الداخلية
وقالت . " المصغرالشورىالثانية انتخابات المجلس ) المرحلة( الموسع، ومن ثم الشورىالعام أو المجلس 

، موضحة أن "من المرتقب أن تنتهي انتخابات المكتب السياسي للحركة خالل شهر على أقصى تقدير" أن
  .االنتخابات تعقد كل أربع سنوات بشكل دوري
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:  االنتخابات الداخلية في حماس تسير وفق ثالث مراحلأنبها وكشفت مصادر فلسطينية موثوق 
 المصغر، ثم انتخابات المكتب اإلداري الشورى الموسع، وانتخابات المجلس الشورىانتخابات المجلس 
ولفتت إلى أن أعضاء المكتب السياسي ال يشكلون كل قيادة الحركة، بل هناك . والسياسي للحركة

ألن تناول الوضع التنظيمي للحركة غير مخول "ة الخوض في ذلك شخصيات قيادية أخرى، رافض
  ."الحديث فيه

وأوضحت المصادر أن االنتخابات داخل الحركة لم تعد سراً، مشيرة إلى أن االنتخابات في غزة جرت 
 صعوبة إجراء انتخابات إلىولفتت . على المستويات كافة، أي من القاعدة إلى مسؤولي المناطق والتنظيم

ثلة لها في الضفة الغربية ألن غالبية قيادات الحركة هناك إما معتقلون في السجون اإلسرائيلية، وإما مما
  . موقوفون ومحتجزون لدى األجهزة األمنية للسلطة

وتوقعت المصادر تصعيد القيادي في الحركة، مسؤولها في لبنان أسامة حمدان ليصبح عضواً في المكتب 
ر القيادي محمد نزال موقعه في عضوية المكتب السياسي في الحركة، السياسي، كما رجحت أن يخس

الفتة إلى أن من يفقد موقعه في المكتب السياسي توكل إليه مهام أخرى داخل الحركة، سواء رسمية أو 
  . تنظيمية وتكلفه بها القيادة

اسي هم الذين وعلى صعيد من سيشغل رئاسة المكتب السياسي، قالت المصادر إن أعضاء المكتب السي
يسمون رئيس المكتب السياسي بالتوافق ووفق مصالح الحركة، مرجحة أن يستمر خالد مشعل في موقعه 

 أنه جرى تعديل أخيراً يعطي وأوضحت.  عاما12ًرئيسا للمكتب السياسي رغم أنه في هذا المنصب منذ 
 ثالثة، الفتة إلى أن رئاسة الحق لرئيس المكتب السياسي بأن يرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسي مرة

  .، أي واليتين، وجرى هذا التعديل أخيراًأساساالحركة تتم لفترتين 
  19/4/2009الحياة، 

  
  رفضنا طرحاً إسرائيلياً باالكتفاء بكافة أسرى غزة في صفقة التبادل : الزهار .17

ل إن رفض االحتال": محمود الزهار القيادي في حركة حماس.قال د : مصطفى حبوش- غزة 
 كان أحد أسباب توقف صفقة تبادل األسرى مع 1948اإلسرائيلي اإلفراج عن أسرى فلسطينيي عام 

وقال خالل احتفال يوم األسير الفلسطيني الذي أقامته وزارة األسرى والمحررين بمدينة غزة،  ."إسرائيل
وكشف النقاب عن ". يحماس ال تفرق بين األسرى الفلسطينيين الن جميعهم أبناء الشعب الفلسطين: "أمس

االحتالل اإلسرائيلي يقضي باإلفراج عن أسرى قطاع غزة بالكامل مقابل تحرير جلعاد "اقتراح قدمه 
استطاعت كسر العديد من الخطوط الحمراء والمحرمات التي وضعتها "وأشار إلى أن حركته  ".شاليط

  ".خالل المفاوضات حول تحرير شاليط) إسرائيل(
 19/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تدعو إلى سياسة مواجهة مع حكومة نتنياهو اإلسالمي الجهاد .18

دعت حركة الجهاد اإلسالمي أمس الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ سياسة : أ.ب.د
، مؤكدة أن األخيرة ال تعير أي اهتمام ألية التزامات "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل"المواجهة مع 

حديث حكومة نتنياهو عن دولة يهودية تعبير "وقال القيادي في الحركة خالد البطش، إن  .ت تفاهماأو
صادق عما يفكر به قادته ويخططون له عبر إخراج عرب الداخل من مدنهم وبيوتهم مستفيدين في ذلك 

شجع هذا الضعف "، وأضاف، " على غزةاألخيرمن الضعف العربي الذي بلغ ذروته خالل العدوان 
ياهو على التمادي في غيه ومطالبة الدول العربية باالعتراف بيهودية الدولة األمر الذي يطيل امد نتن

  ".الصراع مع االحتالل
  19/4/2009الخليج، 
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  بيهودية الدولة العبريةلالعتراف  مع دعوة نتنياهو السلطةحماس تحذر من تعاطي  .19

ل السلطة في رام اهللا مع دعوة رئيس حذرت أمس، حركة حماس من أي تعاطي أو تناغم من قب: غزة
لالعتراف بيهودية الدولة العبرية، معتبرةً أن هذا المطلب خطير " بنيامين نتنياهو"حكومة االحتالل 

  .والتناغم معه والتغطية عليه من أي طرف ضربة في خاصرة الحقوق والثوابت الفلسطينية
إن أي تناغم مع تلك الدعوة يعني : "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي

، مشدداً على أن هذا المطلب من نتنياهو يجب أن "إضفاء الشرعية على كيان صهيوني إرهابي متطرف
يكون كفيالً باتخاذ خطوة فلسطينية عربية إسالمية بإنهاء كافة أشكال التفاوض والتطبيع والتنسيق مع 

أكثر ما نخشاه أن يكون هذا التأكيد الصهيوني في "م وأضاف برهو ".العدو إلفشال مشروعه المتطرف
إطار اتفاقيات سرية وقع عليها عباس مقابل استحقاقات مالية أو سياسية وعد بها من قبل أمريكا وحكومة 

  ".االحتالل
 19/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
 "إسرائيل"إدارة أوباما ال يمكن أن تنجح طالما هي منحازة لـ: المصريمشير  .20

قال النائب مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية، في تقيمه لجولة المبعوث األمريكي : غزة
ألمريكية ال يمكن أن تنجح في المنطقة طالما أنها تمارس السياسة اللمنطقة جورج ميتشل، أن اإلدارة 

 ".جية المعاييرالقديمة باالنحياز السافر إلى العدو الصهيوني وتمارس سياسة الكيل بمكيالين وازدوا
رفضت التعامل مع نتائج ) األمريكية(إن هذه اإلدارة ": "قدس برس"وأضاف المصري في حديث لـ 

الديمقراطية الفلسطينية بينما تفتح أبوابها للتعامل مع انتخابات العدو الصهيوني وما أفرزته على الرغم 
 الشعب الفلسطيني وركدت االتفاقات بما لم تقر بأدنى حقوق) اإلسرائيلية(من أن هذه الحكومة المتطرفة 

نابوليس الذي كان تحت الرعاية األمريكية بقدمها، وذلك على لسان زعيم دبلوماسيتها أفي ذلك مؤتمر 
   ".افغدور لبرمان

  18/4/2009قدس برس، 
  

   حماس زادت من عمليات تهريب السالح إلى غزة عبر البحر":معاريف" .21
أن حركة المقاومة ) 19/4(سرائيلية في تقرير لها نُشر اليوم األحد اإل "معاريف"ادعت صحيفة : الناصرة

اإلسالمية حماس زادت من عمليات تهريب السالح إلى قطاع غزة عبر البحر، إلى جانب عمليات 
إن األسلحة المهربة إلى قطاع غزة تصل بطريق البحر بدالً من : "الصحيفةوقالت  .تهريب السالح براً
 سفن مدنية من السودان إلى البحر األبيض المتوسط عبر قناة السويس وترسو في المياه سيناء حيث تتجه

وتلفظ أمواج البحر بعض البراميل إلى الشاطئ . الدولية وتلقي إلى البحر براميل كبيرة مليئة باألسلحة
 وتضيف الصحيفة .، بحسب تصورها"بينما تقوم زوارق لصيد األسماك من غزة بجمع البعض اآلخر

ال مجال للصدفة هنا، حيث "إنها استندت في ذلك إلى جهات أمنية فلسطينية، لم تذكرها، مشيرة إلى أنه 
يعرف المهربون بالضبط المكان المالئم لإللقاء بالبراميل إلى البحر واالتجاه الذي تصل إليه البراميل 

لطريقة في اآلونة األخيرة من تمكن اإليرانيون بهذه ا"وبحسب مزاعمها؛ فقد  ".حسب التيارات المائية
إن : "وتابعت الصحيفة .، على حد تعبيرها"تهريب وسائل قتالية تعتبر مخلّة بالتوازن إلى داخل القطاع

حركة حماس زادت في اآلونة األخيرة من عمليات تهريب السالح بحراً بعد أن أصبحت عمليات 
ية لمكافحة شبكات التهريب في أعقاب التهريب عبر سيناء أصعب وأغلى بسبب تكثيف الجهود المصر

  .اكتشاف خلية حزب اهللا في األراضي المصرية، كما قالت
  19/4/2009قدس برس، 
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  "إسرائيل"حماس إلى وقف التفاوض غير المباشر مع حواتمة يدعو  .22

ألمح األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، إلى رفض االقتراح المصري : غزة
القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، لإلشراف على ملف إعادة اإلعمار وتنظيم 
. انتخابات تشريعية ورئاسية، داعيا في الوقت ذاته إلى تقليد التجربة اللبنانية في عملية إعادة األعمار

، 2010) نون الثانيكا(تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة حتى ينايرها، أن تصريح صادر عنورأت الجبهة في 
واعتبر حواتمة، أن فتح الطريق أمام الوحدة . هو الحل األمثل للخروج من الخالف على ملف الحكومة

وأكد على ضرورة أن تكون . الوطنية والشراكة الشاملة يتمثل في اعتماد نظام االنتخاب النسبي الكامل
ت بين ممثلي فتح وحماس سيؤدي إلى الحوارات الوطنية شاملة، محذرا من أن حصر الحوار باللقاءا

 . حماس إلى وقف التفاوض غير المباشر مع تل أبيبحركة  كما دعا .فشل الحوار
  19/4/2009الشرق األوسط، 

  
  "العبث اإلسرائيلي"فتح ستعقد مؤتمرها في الخارج تجنبا لـ .23

الحركـي  لمـؤتمر   ا"ن   أ أكد الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانه، عضو المجلس الثوري لحركـة فـتح،            : غزة
واعتبر . "سيعقد في الخارج لتجنيبه العبث اإلسرائيلي، مشددا على أن هذا هو موقف حركة فتح             السادس  

أن عقد المؤتمر العام بات الخيار الوحيد لتوحيد صفوف الحركة، سواء على صعيد القيـادة أو الكـوادر                  
عيد الحركة نحـو قيـادة المـشروع        وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر سي     . والخروج بها من المأزق الراهن    

الوطني، على قاعدة االلتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن المؤتمر لن يسمح بـأي حـال مـن                  
  .األحوال بعودة األمور إلى الوراء، أو استنساخ الوضع الراهن

  19/4/2009الشرق األوسط، 
 

   نظام عربيحزب اهللا لن يقوم بما يضر أي: مجموعة من كتائب األقصى .24
 كّل عمل قامت "أكدت إحدى المجموعات التابعة لكتائب شهداء األقصى، المحسوبة على حركة فتح، أن

لن يقوم بأي عمل يضر " اللبناني ، مشددة على أن حزب اهللا"به المقاومة اإلسالمية في لبنان هو مشروع
  ".به أي نظام عربي

 الجناح المسلح لحركة - جموعات الشهيد عماد مغنية  م- كتائب شهداء األقصى "وفي بيان حمل عنوان 
أنها تنظر بعين الخطورة لما يدور على الساحة العربية من خالفات وانقسامات "، في تصريح لها "فتح

أنه في ظل هذه األزمة "وأضافت المجموعة  ".وتجاذبات سياسية، ال تخدم إال العدو الصهيوني
سطينية قضية عادلة، ويحق للجميع مساندتها ودعمها بكل الوسائل، المتصاعدة الوتيرة فإن قضيتنا الفل
منذ بداية انتفاضة األقصى المباركة وحتى يومنا هذا، وما " حزب اهللا"وتذكّر هنا بالموقف المشرف لـ

  .، كما قالت"قدمه الحزب من دعم مادي ومعنوي ولوجستي لالنتفاضة
  18/4/2009قدس برس، 

  
   الفلسطيني بيهودية الدولة يهدف إلى شطب حق العودة الالجئين  االعتراف:مكتب نتنياهو .25

أوضح مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل واضح ان اشـتراطه االعتـراف              : القدس
 شطب حـق    إلى يهدف   إنما مفاوضات حول حل الدولتين      إيالفلسطيني بيهودية الدولة قبل الخوض في       

 صائب عريقات،   .وقال المسؤولون في مكتب نتنياهو رداً على تصريحات د         .ينالعودة لالجئين الفلسطيني  
رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الذي كان قد رفض جملة وتفصيالً موقـف نتنيـاهو الـذي                  

 معاهدتَي الـسالم    أن إلى دولة الشعب اليهودي، مشيراً      "إسرائيل"يطالب الجانب الفلسطيني باإلقرار بأن      
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وقـال المـسؤولون     . عقدتهما إسرائيل مع مصر واألردن لم تتطرقا إلى هـذه القـضية مطلقـاً                اللتين
 لم يطرحا قضية حق العـودة       - وبخالف الجانب الفلسطيني     -هذان البلدان   " رداً على ذلك     اإلسرائيليون

هو كمـا   إن تجاوب الفلسطينيين مع موقف نتنيا      "وأضافوا،  "خالل المفاوضات التي جرت معهما في حينه      
  ". يعد شرطاً للمضي قدماً في عملية التفاوض بين الجانبينميتشلطُرح على الموفد األميركي جورج 

  19/4/2009 ، فلسطين،األيام
  

  أصبحت مستعدة لضرب إيران" إسرائيل" يؤكد أن مسؤول حربي إسرائيلي": التايمز" .26
في غضون "مستعداً لضرب إيران أكد مسؤول حربي إسرائيلي أن جيش الحرب في الكيان أصبح  :لندن

 الجمهورية اإلسالمية إحياء، إذا تلقى الضوء األخضر، وذلك قبيل ساعات من "أيام قليلة أو حتى ساعات
، )السبت(البريطانية، في عددها الصادر أمس " التايمز"ونقلت صحيفة  .الذكرى السنوية لقواتها المسلحة

 الجيش اإلسرائيلي في حال تلقيه ضوءاً إن"وله عن مسؤول حربي إسرائيلي فضل حجب هويته، ق
إن إسرائيل تستعد "أضاف  و".أخضر، فإنه يمكن أن يضرب إيران في غضون أيام قليلة أو حتى ساعات

  ".على جميع المستويات لهذا االحتمال، والرسالة الموجهة إليران هي أن التهديد ليس كالمياً فقط
  19/4/2009الخليج، 

  
  اركتها في مؤتمر موسكو بمعرفة الجهات المشاركة وجدول األعمالتل أبيب تربط مش .27

ربطت الحكومة اإلسرائيلية مشاركتها في مؤتمر موسكو للسالم في منطقة الشرق األوسط، : الناصرة
وذكر مصدر  .الذي تستعد روسيا لعقده، بمعرفة الجهات التي ستشارك في المؤتمر وجدول أعماله

رد بشكل إيجابي على الدعوة التي وجهتها روسيا "لخارجية أفيغدور ليرمان سياسي إسرائيلي إن وزير ا
  .حد تعبيره ".إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر موسكو للسالم المقرر عقده في وقت الحق من هذا العام
  19/4/2009، قدس برس

  
   مبادئ أساسية في سياسة الحكومة االسرائيلية الجديدة3ليبرمان يحدد  .28

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان في أعقاب : وكاالت - عبد الرؤوف أرناؤوط -رام اهللا
الحكومة اإلسرائيلية تعكف حاليا على صياغة سياستها «استقباله نائب وزير الخارجية الروسي سلطانوف 

ستقباله وزير ولكن ولدى ا. »وحالما يتم االنتهاء من هذا األمر فإنه سيتم عرضها على المجتمع الدولي
 مبادئ أساسية قال إنها ستشكل جزءا 3الخارجية اإلسباني ميخيل أنخيل موراتينوس فإن ليبرمان حدد 

ضمان أمن إسرائيل، وإنهاء البرنامج النووي اإليراني، : من سياسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وهي
  .وتحسين المستوى االقتصادي في السلطة الفلسطينية

  19/4/2009دية، الوطن، السعو
  

  في القدس إثر اكتشاف جسم مشبوه" رؤساء إسرائيل"إخالء مقر  .29
سادت حالة من اإلرباك الشديد في أحد أهم المقرات الحكومية في الدولة العبرية في أعقاب : الناصرة

عة وقالت اإلذا .، اعتقد في البداية أنه عبوة ناسفة تمكن مجهولون من إدخالها"جسم مشبوه"العثور على 
في " رؤساء إسرائيل"إجالء المسؤولين والموظفين في مقر ) 19/4(العبرية إنه تم صباح اليوم األحد 

وأضافت تقول إنه تم إعالن حالة  .مدينة القدس المحتلة من أحد األجنحة إثر اكتشاف جسم مشبوه فيه
ين أن الجسم المشبوه الطوارئ في المكان، حيث هرعت قوات من الشرطة وخبراء المتفجرات، إال أنه تب

  .ال يحتوي على أي مواد متفجرة أو أي مواد خطيرة، حيث انتظم العمل في المكان، بحسب ما أفادت
  19/4/2009، قدس برس
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  ليبرمان يختار جاسوسا مسؤوال في الخارجية اإلسرائيلية .30

ة حافلة بالتحدي وجه وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيجدور ليبرمان رسال:  أحمد عبد الهادي- واشنطن
. واالستفزاز إلى إدارة الرئيس األمريكي أوباما باختيار ناعور جيلون لشغل موقع رئيس طاقم الوزارة

وسبق أن شغل جيلون موقع المسؤول السياسي في سفارة إسرائيل في واشنطن خالل الفترة التي دارت 
ت وثائق قضية التجسس التي أعلنت وقال. فيها وقائع قيام محلل بالبنتاجون بالتجسس لحساب إسرائيل

 إن المحلل الري فرانكلين سرق وثائق تتعلق بإيران وسلمها إلى مسؤولين في 2004تفصيالتها عام 
السفارة اإلسرائيلية منهم جيلون ومسؤول آخر هو أوزي آراد الذي كان ملحقا بالسفارة اإلسرائيلية في 

موقع مستشار األمن القومي في الحكومة اإلسرائيلية واشنطن آنذاك ثم أعلن في إسرائيل أنه اختير ل
هما )  اإلسرائيلية- لجنة الشؤون العامة األمريكية (الجديدة، فضال عن وسيطين يعمالن في منظمة أيباك 

  .ستيف روزن وكيث وايزمان
  19/4/2009الوطن، السعودية، 

  
  االحتالل يهدم منزال في القدس .31

واقم من بلدية االحتالل اإلسرائيلي تحت حراسة مشددة منزال هدمت ط : محمد جمال- القدس المحتلة
الرحمن الفاخوري في حي باب حطة قرب برج اللقلق داخل البلدة القديمة  يعود للمواطنة سيرت عبد

 .فجر أمس بحجة عدم الترخيص وذلك بمعاول ومعدات يدوية بسبب صعوبة وصول الجرافات الكبيرة
إنها كانت تسلمت أمر الهدم يوم الخميس الماضي، : لشرقل عاماً 60ري وقالت الحاجة أم عمران الفاخو

بعد عدة محاوالت للحصول على الترخيص إال أن البلدية ردت جميع الطلبات ثم جاءت طواقم من البلدية 
بشموخ وعزة أن المستوطنين حاولوا " أم عمران"ولفتت  ".وسلمتها مساء األحد أمراً يقضي بهدم المنزل 

يال والترغيب والترهيب أن يندسوا في حارة باب حطة ولكن كانت هناك وقفة قوية ضد كل من باالحت
إنها المنطقة الوحيدة في البلدة القديمة التي لم يتمكن : وقالت ".يفكر في تسريب عقارات أو منازل 

 إبطالها ومنع المستوطنون من اختراقها، فقد كانت هناك محاوالت فاشلة لشراء منازل في المنطقة وقد تم
  ".إتمامها من قبل المواطنين أنفسهم

إن هدم منزل الفاخوري جاء بعد : بدوره قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس
  .استنفاد جميع الوسائل القانونية، ورفض جهود أصحاب المنزل للحصول على رخصة

  19/4/2009الشرق، قطر، 
  

  ند أول هزة أرضية طبيعية أو مفتعلة  سينهار عاألقصى: رائف نجم .32
 المبارك وقبة الصخرة المـشرفة      األقصى المسجد   إعمارحذر نائب رئيس لجنة     :  كمال زكارنة  -عمان  

 اإلعمـال  أن، مؤكـدا    األقصى في منطقة المسجد     اإلسرائيليةالمهندس رائف نجم من مخاطر الحفريات       
شطر الشرقي من القدس ما يعرض المعالم الدينيـة          خطورة هي الحفريات التي تجري حاليا في ال        األكثر

  . مفتعلةأو طبيعية أرضية هزة أول االنهيار عند إلىوالتاريخية والتراث العربي 
  19/4/2009الدستور، 

  
  سائق فلسطيني يدهس شرطيين إسرائيليين شمال القدس .33

إن سائق سيارة مصادر إسرائيلية قالت  أن المحتلة القدسمن  19/4/2009الشرق األوسط، ذكرت 
وذكرت  .فلسطيني دهس أمس شرطيين إسرائيليين قرب بلدة حزما شمال القدس وأصابهما بجراح

المصادر أن سائق سيارة فلسطيني داهم مجموعة من عناصر الشرطة ودهس اثنين منهم قبل أن تقوم 
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تلقي العالج حيث وأشارت المصادر إلى أن الجريحين نقال إلى مستشفي إسرائيلي ل. الدورية باعتقاله
 .وحولت الشرطة السائق المعتقل للتحقيق لدى الجهات األمنية المختصة. وصفت جراح أحدهما بالخطيرة

 أمساستشهد صباح  من القدس المحتلة عن وكاالت، أنه قد 19/4/2009الرأي، األردن، وجاء في 
الجلزون، شمالي مدينة  قرب مخيم اإلسرائيلي برصاص قوات االحتالل آخر وأصيبمواطن فلسطيني، 

 برصاصة في الصدر إصابته، استشهد بعد )عاما16( محمد علي نوارة إن أمنية مصادر  وأفادت.رام اهللا
برصاصة في الفخذ وتم ) عاما19( محمد باليشة أصيب مستشفى رام اهللا الحكومي، فيما إلىوجرى نقله 

  . مستشفى الشيخ زايد في رام اهللا إلىنقله 
 

  %77سبة الفقر لدى أطفال فلسطين بلغت ن": اإلحصاء" .34
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة الفقر لدى أطفال فلـسطين            : القادر فارس   عبد –غزة  
بين األسر التي لديها أطفال،     % 78.9، حسب الدخل الشهري لألسرة في قطاع غزة، بواقع           %77بلغت  
% 48.6في الضفة الغربية، بواقع     % 47.2ال، مقارنة مع    بين األسر التي ليس لديها أطف     % 63.7مقابل  

وأشار الجهاز المركـزي    . من األسر التي ليس لديها أطفال     % 41.3بين األسر التي لديها أطفال، مقابل       
من إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين خالل انتفاضة األقصى هم مـن األطفـال             % 16.3في بيان له أن     
ـ    بلغ مـا    2009ن عدد الشهداء منذ بداية االنتفاضة وحتى آخر فبراير           عاما، موضحا أ   18تحت سن ال

من مجموع  % 16.3 سنة أي ما نسبته      18 شهيدا من األطفال أقل من       959 شهيدا منهم    5264مجموعه  
 شهيدا في غزة، باإلضافة إلى شهيدين في األراضي         573 شهيدا في الضفة الغربية و     384الشهداء، منهم   

.  طفال 417 شهيد منهم    1400في حين سقط خالل العدوان األخير على قطاع غزة،          . 1948المحتلة عام   
وعن الواقع الصحي لألطفال في فلسطين، ذكر الجهاز أن البيانات الواردة في التقرير السنوي الـصادر                

 تفيد أن أهم األسباب المؤدية لوفيات الرضع في الضفة الغربية تمثلت في             2007عن وزارة الصحة عام     
، %16.1، والتشوهات الخلقيـة بنـسبة       %40.1راض الجهاز التنفسي بمـا فيها االلتهـابات بنسبة        أمـ

، أما أعراض الموت السريري المفاجئ فشكلت       %13.4ونقص الوزن والمواليد غير مكتملي النمو بنسبة        
 . حالة700من إجمالي وفيات الرضع الموثقة في الضفة الغربية، والتي بلغت % 4.3نسبته 

  19/4/2009اظ عك
 

   من تهجير واسع لالجئين الفلسطينيين في العراقرتحذ" مصادر فلسطينية" .35
حذرت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة بملف الالجئين الفلسطينيين في العراق من حملة تهجير  :دمشق

يين عن أن وفداً من الالجئين الفلسطين" الخليج"واسعة النطاق قد يتعرضون لها، وكشف هذه المصادر ل
قام بزيارة للسودان مطلع ) منطقة األنبار(والوليد )  العراقية- عند الحدود السورية (في مخيمي التنف 

الشهر الماضي، بغية االطالع على األرض التي سيقام عليها مخيم مؤقت لهم، بناء على اتفاق مبدئي بين 
ر الفلسطينية، لنقل الالجئين في المفوضية العليا لشؤون الالجئين والحكومة السودانية ومنظمة التحري

  . الجئ2000المخيمين المذكورين إلى السودان، والمقدر عددهم بحوالي 
وأكدت المصادر أن الحكومة السودانية وعدت بمنح الالجئين الذين ستستضيفهم حق العمل والمساواة في 

تضى مسودة االتفاق الثالثي، الخدمات الحكومية مع أبناء الشعب السوداني من تعليم وطبابة مجانية، وبمق
ستعترف الحكومة السودانية بحقوق الالجئين الفلسطينيين في العراق، وموجباتهم الواردة في معاهدة 

 المضاف إليها عمال بسياسة السودان تجاه مواطني 1967 الخاصة بوضع الالجئين، وبروتوكول ،1951
  .1965 لعام دول جامعة الدول العربية وأحكام بروتوكول كازابالنكا

  19/4/2009الخليج، 
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  بالتضامن الجاد مع األقصىيطالبان "  المسيحية-الهيئة اإلسالمية "و" المؤتمر اإلسالمي العام" .36

شعوب األمة العربية "  المسيحية-الهيئة اإلسالمية "و" المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس"طالب : عمان
لبرلمانات، بالتضامن الجاد مع األقصى المبارك، ونصرة أبناء واإلسالمية وقادتها والهيئات الشعبية وا

فلسطين في وقوفهم في وجه المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس والتصدي لها بكل الوسائل 
في بيانٍ مشترك لهما، "  المسيحية- الهيئة اإلسالمية "و" المؤتمر اإلسالمي العام"ووجه  .الممكنة والمتاحة

، نداء إلى األمتين العربية واإلسالمية )4- 18(نسخة منه، السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل 
ودعا البيان إلى ضرورة أخذ الممارسات الصهيونية بجدية، والعمل على  .بالتضامن مع األقصى المبارك

 الذي يشكل تهديدا  المسيحي لمواجهة هذا الخطر- إثارة الرأي العام العالمي وإعالن التضامن اإلسالمي 
ورئيس مجلس األمن الدولي " منظَّمة األمم المتحدة"كما دعا البيان األمين العام لـ .مباشرا لمقدسات األمة

والهيئات الدولية بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذا االعتداء الخطير، مطالبين األمينَين العامين 
ل العربية بالتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني في وقوفه وجامعة الدو" منظمة المؤتمر اإلسالمي"لـ

  .وصموده للدفاع عن األقصى المبارك في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل التحدي الصهيوني
 19/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  واألمن المصري يعثر على ثالثة أنفاق... مئات العالقين يتدفقون على معبر رفح .37

 أعادت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح جزئياً أمام تنقّل المرضى والعالقين بين :نالعريش، لند
وأشار مندوب السفارة الفلسطينية في المعبر الحدودي محمد عرفات إلى . الجانبين المصري وقطاع غزة

 مريضاً من قطاع غزة للعالج في األراضي المصرية، 150أن الساعات األولى شهدت وصول نحو 
ولفت مسؤول المعابر في السفارة الفلسطينية خالد  . من العالقين بالجانب المصري إلى القطاع80ودة وع

 إلى دخول مساعدات طبية إلى القطاع مع بداية تشغيل المعبر الذي سيستمر حتى اليوم، مشيرا إلىعطية 
  . ما استدعت الضرورة ذلكإذاأنباء عن استمرار تشغيله حتى يوم غد 

 إن الشرطة المصرية عثرت على ثالثة أمسقالت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء رى من جهة أخ
  .أنفاق لتهريب البضائع في مدينة رفح الحدودية مع غزة، وان مهربين كانوا يستعملونها الذوا بالفرار

  19/4/2009الحياة، 
  

   تؤكد وجوب العمل على تحرير األسرى "رابطة علماء فلسطين" .38
رابطة علماء فلسطين، أمس، على وجوب العمل على تحرير األسرى وإنقاذهم من أيدي أكدت : غزة

جالدي االحتالل، داعية فصائل المقاومة اآلسرة للجندي جلعاد شاليط إلى التمسك بشروطها إلتمام صفقة 
سبة يوم ورأت في بيان لها بمنا .التبادل، مطالبة المقاومين بأن يضعوا ملف األسرى في مقدمة أولوياتهم

لمسة وفاء وتضامن مع أحد عشر ألف "األسير الفلسطيني، أن تحديد السابع عشر من إبريل كيوم لألسير 
أسير يقبعون في سجون االحتالل الصهيوني، وتأكيد على وجوب العمل على تحريرهم وإنقاذهم من أيدي 

ذاب الجسدي والنفسي والحرمان من الجالدين الصهاينة الذين ال يرقبون فيهم إالّ وال ذمة، ويذيقونهم الع
إن رابطة علماء فلسطين، تؤكد على الموقف الشرعي من قضية تحرير : "وأضافت ".لقاء األهل واألحبة

األسرى المسلمين، حيث إن من واجب المسلمين أن يبذلوا كل ما يستطيعون من أجل فك أسراهم، 
فإذا كان األمر يتطلب فداء باألسرى من العدو، وتحريرهم من األسر، وتحكم األعداء الكفار في رقابهم، 

ألن استنقذ رجالً من المسلمين : يقول عمر بن الخطاب. فاَدوهم، وبادلوا أسرى المسلمين بأسرى العدو
  ".من أيدي الكفار، أحب إلي من جزيرة العرب

  19/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  طاع ال يزالون يعيشون بال مأوىعشرات اآلالف من سكان الق: تجمع المؤسسات الدولية بغزة .39

حذّر تحالف من المؤسسات الدولية اإلنسانية العاملة في قطاع غزة من أن هناك عشرات اآلالف  :غزة
من سكان القطاع ال يزالون يعيشون بال مأوى وبدون أي خدمات أساسية، مثل مياه الشرب وذلك بعد 

 18إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، في ثالث أشهر من إعالن وقف إطالق النار المتبادل بين 
  . يناير من العام الجاري/كانون ثاني
 الذي ينوي – المؤسسات، المجتمع الدولي عامةً واإلتحاد األوروبي على وجه الخصوص  وطالبت هذه

ارنه بأن يقوموا بإجراءات أكبر وعملية مق "–تعزيز عالقته مع إسرائيل خالل األسابيع القليلة القادمة 
بالخدمات الضئيلة التي يقدمونها لسكان القطاع المحتاجين والتي زادت معاناتهم بسبب أسابيع العملية 

في قطاع غزة والضفة " كير"وقالت مايا مايرز، مديرة مؤسسة  ".العسكرية اإلسرائيلية الثالثة على غزة
رائيل فهذا يعطي مؤشر خطير للعالم إذا لم يقم اإلتحاد األوروبي بوضع حد لتعزيز عالقاته بإس"الغربية 

أن القطاع الصناعي "وأضافت مايرز  ".بأن سياسة التدمير والحصار هي مقبولة لدى اإلتحاد األوروبي
والزراعي في قطاع غزة قد انهار تقريباً وأن عملية إعادة اإلعمار قد شارفت على أن تكون مستحيلة، 

 قطاع غزة والذي كان باألساس هشاً بعد أشهر عدة  عملية الرصاص المصبوب دمرت اقتصاد حيث أن
 ليس من المنطق أن يستمر حرمان المواطنين البسطاء  من الحصار المفروض على القطاع، وقالت إنه

  ".من فرصة كسب لقمة العيش وإعالة أسرهم
  19/4/2009، قدس برس

  
  االحتالل يمنع المسيحيين الفلسطينيين من دخول كنيسة القيامة  .40

الفلسطينيين ) 4- 18(ذكرت مصادر محليةٌ في مدينة القدس أن سلطات االحتالل منعت السبت : القدس
وقال رئيس  ".سبت النور"المسيحيين من دخول كنيسة القيامة في البلدة القديمة من القدس واالحتفال بعيد 

األجانب الذين نُقلوا إلى إن شرطة االحتالل تسمح فقط للسياح " ديمتري دلياني" "التجمع الوطني المسيحي"
الكنيسة بواسطة الحافالت الصهيونية، في الوقت الذي تواصل منع المسيحيين الشرقيين والفلسطينيين من 

وبينت المصادر أن اشتباكات باأليدي اندلعت ظهر اليوم بين فلسطينيين في محيط الكنيسة  .الدخول
  ".سبت النور"الشرطي ودخول الكنيسة واالحتفال بـوالشرطة الصهيونية، في محاولة القتحام الحاجز 

 19/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إلى الدفاع عن القدساألمة التميمي يدعو علماء  .41
طالب قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي، علماء األمة، 

مدينة القدس المحتلة، والتصدي لمخاطر التهويد والتدمير التي أن يقوموا بواجبهم المقدس في الدفاع عن 
  .تتعرض لها

وبين خالل مشاركته في الندوة العلمية الدولية في المغرب، اإلجراءات التي تمارسها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي بهدف تهويد المدينة، بتغيير مالمحها وطمس معالم حضارتها وهويتها، وتفريغها من أهلها 

لتضييق عليهم وهدم بيوتهم ومنعهم من البناء وفرض الضرائب الباهظة عليهم ومصادرة أراضيهم وا
ير بالمسجد وأشار إلى ما تقوم به سلطات االحتالل هو مساس خط. وإقامة البؤر االستيطانية عليها

األقصى المبارك، والسماح للجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة باقتحامه، ومنع الفلسطينيين من الوصول 
إليه والصالة فيه، واستمرار الحفريات في محيطه وتحت أساساته بهدف تقويض بنيانه، هو خير دليل 

  .على غطرسة المحتل، ورفضه لكل الشرائع الدولية
  19/4/2009الخليج، 
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  االحتالل يواصل استهداف قوارب الصيد في غزة .42

. هاجمت سفن سالح البحرية اإلسرائيلي مجدداً قوارب الصيد الفلسطينية قبالة شاطئ قطاع غزة: غزة
 جنوب القطاع أن سفينة حربية إسرائيلية أطلقت قذيفة على "رفح"وذكر عدد من الصيادين في منطقة 

ويذكر أن األجهزة . عرض البحر، األمر الذي دفعهم لترك البحر بسرعةالقارب الذي كانوا يستقلونه في 
األمنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، قد أكدت أن المخابرات اإلسرائيلية تقوم باعتقال الصيادين 
 الفلسطينيين وتحاول ابتزازهم للموافقة على التعاون معها في اإلبالغ عن أنشطة المقاومة، مقابل الموافقة

  .على السماح للصيادين بالصيد في عرض البحر
  19/4/2009الشرق األوسط، 

  
   العنصرية"إسرائيل" في جنيف لمراجعة سياسات مؤسسات فلسطينية تطلق مؤتمراً .43

 مؤسسة،  170 أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ويفوق عددها عن          : العيسة أسامة - بيت لحم 
ظلة اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب         ممثلة بالمؤسسات المنضوية تحت م    

االتحـاد فـي    (االستثمارات منها، مؤتمراً في جنيف لمراجعة سياسات وممارسات إسرائيل تحت عنوان            
ويقـام  ). الكرامة اإلنسانية والعدالة للشعب الفلسطيني    : مقاومة األبرتهايد، االستعمار اإلحاللي، واالحتالل    

على هامش مؤتمر األمم المتحدة الخـاص باسـتعراض         ) 2009 نيسان   18-17(ؤتمر في جنيف    هذا الم 
ويجيء هذا المؤتمر ردا على قـرار األمـم         ). 2009 نيسان   24-20جنيف،(ومراجعة مقررات ديران    

 في جنيف تتصل بالصراع الفلسطيني      "مؤتمر ديران الرسمي  "المتحدة حظر إقامة أية أنشطة على هامش        
  .لياإلسرائي

  19/4/2009الحياة الجديدة 
  

  لكترونية للتضامن مع القدسإ تطلق حملة" الحملة األهلية الحتفالية القدس" .44
أعلنت الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، عن انطالق حملة التضامن : القدس المحتلة

كتور أسامة األشقر رئيس المكتب وقال الد ).17/4(اإللكتروني مع القدس، ابتداء من يوم الجمعة 
إن أهداف الحملة اإللكترونية الوصول إلى عشرة ماليين "التنفيذي للحملة األهلية الحتفالية القدس 

متضامن مع القدس ونشر مفاهيم الحملة المتعلّقة بالقدس، إضافة إلى تحقيق الجماهيرية لحملة القدس 
ق هذه الفعالية مع فعاليات أخرى أعلنت عنها الحملة األهلية، وتتراف ".عاصمة الثقافة ورفد باقي الفعاليات

كناشطات مركزية لتفعيل احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، كما تتزامن مع فعاليات إحياء موسم 
  . النبي موسى، وفعاليات يوم التضامن مع القدس

؛ أطلقت 2009 للثقافة العربية ضمن فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمةمن جهة أخرى و
اللجنة المقدسية إلحياء موسم النبي موسى بالتعاون مع الحملة األهلية وبمشاركة وحضور عدد كبير من 

، والتي بدأت أمس أولى هذه "موسم النبي موسى"الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية فعاليات 
  . عاما60ًلك للمرة األولى منذ أكثر من ، وذ)21/4(الفعاليات، وتستمر حتى الثالثاء المقبل 

  18/4/2009، قدس برس
  

  "إسرائيل" لقرى مصرية على حدود  جغرافياًاستخبارات حزب اهللا أجرت مسحاً: "مصادر أمنية" .45
، أن استخبارات حزب اهللا أجرت "الشرق األوسط"أوضحت مصادر أمنية لـ:  عبد الستار حتيتة- القاهرة

ماعيا، بواسطة قبالن، لعدد من القرى المصرية األخرى على حدود إسرائيل، مسحا جغرافيا وخدميا واجت
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ورفضت المصادر إعطاء رقم محدد عن تلك القرى وأسمائها، مشيرة إلى ما وصفته بالعالقة الوثيقة بين 
  .قبالن وقيادات في جهاز استخبارات حزب اهللا في لبنان

  19/4/2009الشرق األوسط، 
  

  ميتشل مؤمن بالسالم الشامل... ة نتنياهو لتقول رأيها بيهودية الدولةمصر تنتظر بلورة حكوم .46
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، المبعوث :  عبد الستار حتيتة ومحمد عبد الرازق- القاهرة

قالت مصر أمس، رداً على الطرح ، واألميركي للشرق األوسط جورج ميتشل، الذي يقوم بجولة للمنطقة
رأيها بشكل ) القاهرة( بيهودية الدولة، إنها تنتظر بلورة حكومة نتنياهو لبرنامجها، لتقول اإلسرائيلي

وفي الوقت نفسه أعربت الجامعة العربية عن خيبة أملها في توجهات حكومة . واضح في هذا الموضوع
العام المساعد تل أبيب الجديدة عقب لقاء ميتشل بمسؤولي الحكومة اإلسرائيلية، قائلة على لسان األمين 

للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة، السفير محمد صبيح، إن طاقم الحكومة اإلسرائيلية 
  .الجديدة غير معني بعملية السالم، ودعا لبذل مزيد من الجهد مع اإلدارة األميركية للضغط على إسرائيل

 زكي، رداً على أسئلة حول التصريحات وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام
إن معظم "اإلسرائيلية األخيرة عن يهودية دولة إسرائيل والتفاف تل أبيب على تفاهمات أنابوليس للسالم 

وأضاف زكي في . "ما قيل في هذا الصدد مسائل غير مقبولة باألساس وال داعي إلعادة التعليق عليها
ما نعلمه أن الحكومة ": ل في القاهرة الليلة قبل الماضيةتصريحات له عقب لقاء أبو الغيط وميتش

، وسوف نعلق على البرنامج عندما يخرج إلى العلن، ويمكننا )بلورة برنامجها(اإلسرائيلية الجديدة بصدد 
  ."في هذه اللحظة أن نقول رأينا بشكل واضح

 أحمد أبو الغيط، في وعقب استقبال الرئيس المصري، للمبعوث األميركي أمس قال وزير الخارجية
تصريحات مشتركة مع ميتشل إن مبارك استعرض في اللقاء رؤية مصر وتقديراته لكيفية دفع جهود 
التسوية بالمنطقة، وأمل مصر للمضي في جهود تحقيق السالم، ألنه ال يوجد بديل الستمرار جهود 

  .م الدولتينتحقيق السالم وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تسوية تقوم على مفهو
إننا نؤمن بأن السالم الشامل في الشرق األوسط ليس فقط في مصلحة شعوب "ومن جانبه قال ميتشل 

، "ولكنه أيضاً يقع في إطار المصلحة القومية للواليات المتحدة األمريكية ولكل شعوب العالم.. المنطقة
من التوقعات الكبيرة التي ال يتم إننا ندرك التعقيدات والصعوبات والتاريخ الطويل ": مشيراً بقوله

تحقيقها، ولكننا سنستمر في جهودنا بحرص وشكل سريع، وبالتزام كامل لتحقيق الهدف وهو السالم 
  ."الشامل في الشرق األوسط

 "الشرق األوسط" مصطفى الفقي، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري لـ.ومن جهته قال د
، "مرفوض تماماً"دولة يهودية، أمر  "ن بضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـإن مطالبة اإلسرائيليي

الدولة "، ولم تقل "دولة إسرائيل"مشيراً إلى أن األمم المتحدة حين أعلنت قيام إسرائيل قالت إنها 
 ."اليهودية

  19/4/2009الشرق األوسط، 
  
  جون عربية تنتقد وجود أسرى فلسطينيين في س"المبادرة الموريتانية"

أن النساء واألطفال في سجون " المبادرة الموريتانية لمناهضة االختراق الصهيوني"أكدت  :نواكشوط
االحتالل الصهيوني والرجال الذين حكم على بعضهم بالمؤبد مرات عديدة والنساء اللواتي تركن البيت 

والمرابط سينتصر بثقافة المقاومة والدعة ودخلن السجون، كل ذلك سيجعل العالم يتأكد أن الشعب المقاوم 
والجهاد ال بسياسة أوسلو والخنوع والتطبيع، حسب بيان المبادرة التي دعت إلى دعم المقاومة الفلسطينية 
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وإحياء ذكرى األسرى الفلسطينيين، منتقدة احتواء بعض السجون العربية ألسرى فلسطينيين بدل الدعم 
  . يوم األسير الفلسطينيوذلك في بيان صادر بمناسبة. والمساندة

  19/4/2009الخليج، 
  

   ولفظت حل الدولتين"حمامة السالم" خلعت قناع "إسرائيل ":"دبلوماسي مصري" .47
شكك دبلوماسي مصري وخبير دولي في المقترحات المطروحة لحل الـدولتين،           :  أحمد عبد اهللا   -القاهرة

وأعرب مـساعد   . الستيطان وتهويد القدس   في سياسات ا   اإلسرائيليودلل على عدم جديتها في االستمرار       
عن اعتقاده أن اإلدارة األمريكيـة       وزير الخارجية األسبق وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد اهللا األشعل         

سترضخ في النهاية للمخطط اإلسرائيلي ولن تصطدم بها كما ان مبعوثها جورج ميتشيل سـيعمل علـى                 
 بزعامة  اإلسرائيليفقد جاء حكم اليمين     . ا يتعلق بالدولة اليهودية   إقناع إدارته بمواقف إسرائيل خاصة فيم     

بنيامين نتنياهو ليهدد حل الدولتين الذي يقبل به العالم واإلدارة األمريكية وليكشف أن إسـرائيل خلعـت                 
، وجاء اشتراط نتنياهو الخميس الماضي خـالل        "حل الدولتين " وقرعت طبول نسف     "حمامة السالم "قناع  

ـ     ميتشلبعوث األمريكي للسالم جورج     لقاء الم   قبل  "دولة يهودية " على الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل ك
  .أي حديث عن موضوع حل الدولتين؛ ليضع عملية السالم في مأزق

  19/4/2009عكاظ 
  

  إحياء غزة شرط أساسي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة: "البنك الدولي" .48
 الفلسطينية، أن   األراضيد كريغ، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في          ديفي  أكد :عبد الرؤوف أرناؤوط  

 والتنمية  األعمار تنفيذ مشاريع    إن، مشددا على    "إحياء غزة شرط أساسي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة        "
 إلـى   التي يمولها المانحون لن يكون ممكنا إال بعد رفع القيود المفروضة على إدخال المـواد األساسـية                

غزة، بما، في ذلك اإلسمنت والحديد والزجاج والمعدات وقطع الغيار، إضافة إلى القيود التي تحول دون                
   .تدفق النقد بشكل مستمر إلى النظام المصرفي في القطاع

مـن  : وجدد التزام البنك الدولي بدعم سكان قطاع غزة للنهوض مرة أخرى وإعادة إعمار ما تهدم، وقال               
أ هذه العملية بسرعة شريطة السماح بدخول كميات كافية من المـواد وأوراق النقـد إلـى                 الممكن أن تبد  

القطاع بطريقة فعالة ومنتظمة، وهذا يعني كذلك أن جهود إعادة اإلعمار تتيح فرصة للبدء مـن جديـد                  
فعال جنباً  ودفع عجلة التنمية االقتصادية طويلة األجل الضرورية إلعادة الحياة لقطاع غزة، والقيام بدور              

نتطلع قـدما للعمـل     : "وأضاف .إلى جنب مع الضفة الغربية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومزدهرة          
 كرايـغ ضـرورة      وأكد ".على نحو وثيق مع السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين لتحقيق هذه اإلمكانات          

وهذا يعني مـن الناحيـة      "القطاع،  ربط جهود إعادة اإلعمار على نحو وثيق بجهود التنمية المستمرة في            
العملية استمرار التمويل وزيادة عدد المشاريع الحالية الناجحة التي يمولها المانحون في عـدة قطاعـات                
أساسية، كقطاع الماء والتنقية والكهرباء وشبكات األمان االجتماعي، وتطوير البلديات ودعم المنظمـات             

  ". غير الحكومية
  19/4/2009 ، فلسطين،األيام

  
   تشاؤمه من مستقبل العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يعرب عنسلطانوف .49

 الكسندر سلطانوف عن تشاؤمه من  عبر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق األوسط: موسكو
ة اإلسرائيلية مستقبل العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في هذه المرحلة، واصفاً السياس

، عقب عقد لقاءات مع المسؤولين /روسيا اليوم/وقال سلطانوف، في لقاء خاص مع قناة  ".غامضة"بأنها 
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إن سياسة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو غير واضحة إلى : "في الدولة العبرية
  .نيين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحوار بين الفلسطي"اآلن

وأعلن المبعوث الرئيس الروسي، وهو نائب وزير الخارجية، أن الحديث عن تحديد موعد لعقد مؤتمر 
سابق ألوانه، ألن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لم تبلور نهجها اإلستراتيجي "موسكو حول الشرق األوسط 

ووزير الدفاع إيهود باراك، والتقى سلطانوف مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو،  ".بعد
وسكرتير مجلس األمن القومي عوزي آراد، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وزعيمة المعارضة 

  .تسيبي ليفني
  19/4/2009، قدس برس

  
  البرتغال تدعو إلعطاء األولوية لحل القضية الفلسطينية .50

 القضية إلى األولوية إعطاء إلىالدولي  المجتمع "لوي امادو" دعا وزير خارجية البرتغال : بترا–القاهرة 
 العام األمين في تصريحات مشتركة مع  وأضاف. الحل المناسب لهاإيجادالفلسطينية والعمل على 

 السالم واالستقرار في إن أمسلجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب اجتماعهما في مقر الجامعة 
 تحمل مسؤولياته إلى مطالبا المجتمع الدولي سرائيلياإل حل النزاع الفلسطيني إلى يستند األوسطالشرق 
 موسى بدور  وأشاد. في المنطقةاألخرى الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية والقضايا إيجادبشأن 

 أطالق من 2007 عام األوروبي وقال انها تمكنت خالل رئاستها لالتحاد األوروبيالبرتغال في االتحاد 
  .األوروبيعملية الحوار العربي 

 19/4/2009الرأي، األردن، 
  

  "الجيران"فرص االزدهار مرهونة بتطور السالم وبعالقة إيجابية مع : "2028إسرائيل "خطة  .51
  أنطوان شلحت

، التي "2028إسرائيل " ترجمة عربية لخطة " مدار- المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "أنجز 
اهيرية عامة برئاسة أحد كبار رجال األعمال في إسرائيل، إيلي أشرفت على إعدادها لجنة إسرائيلية جم

هوروفيتس، الذي شغل منصب رئيس اتحاد أرباب الصناعة، وضمت مجموعة كبيرة من األكاديميين 
وأدرجت في جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية في . 2008وذوي االختصاص، وتم إنجازها في ربيع 

  .ا وحازت دعمه2008 و ماي/شهر أيار
رؤية استشرافية وإستراتيجية "وتقدم الترجمة العربية مقاطع واسعة من الخطة، التي جرى تعريفها بأنها 

  ." اجتماعية في عالم عولمي- اقتصادية 
  :تكمن أهمية هذه الخطة في أمرين

  . أنها أول خطة من نوعها في تاريخ الدولة العبرية- أوالً
هي [ية مخولة أمريكن قبل الحكومة اإلسرائيلية، وثانياً من جهة  كونها مدعومة رسميا، أوالً م- ثانيا

، تنظر إلى العالقة بين الدولتين، في الحاضر ]" اإلسرائيلية–ية مريكمفوضية العلوم والتكنولوجيا األ"
  .القريب والمستقبل البعيد، باعتبارها عنصرا مهما في سياق الحفاظ على مصالحهما اإلقليمية والدولية

، أساسا، إلى تحقيق نمو سريع ومتوازن، وإلى تقليص الفجوات »2028إسرائيل «ع خطة تتطل
االجتماعية سعياً إلى جعل دولة إسرائيل تحتل، في غضون السنوات العشرين المقبلة، موقعا بين الدول 

  . الرائدة دولياً في المنجزات االقتصادية وفي جودة الحياة15 -  10الـ 
االقتصاد والمجتمع، السلطة : ير من الموضوعات والمجاالت، على غراروهي تبحث في عدد كب

كما تبحث في قضايا السياسة العامة المتصلة، أيضاً، . واإلدارة العامة، العولمة، العلوم والتكنولوجيا
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 بسوق العمل، والبنى التحتية الوطنية، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعات التقليدية
  .واالندماج في سيرورة العولمة

ووفقًا لما أشير إليه في تصدير الخطة، فقد كان المبادرون ينوون، بداية، بأن يتمحور عملهم في 
الموضوعات ذات الصلة، المباشرة والفورية، بتطوير التعاون المشترك بين إسرائيل والواليات المتحدة، 

 خصوصاً في مجاالت العلوم، والتكنولوجيا المتطورة وبالنمو السريع واالندماج في سيرورة العولمة،
غير أن الواقع المركب الذي تعيشه إسرائيل، والتي ينشط فيها قطاع اقتصادي . وبنى اإلنتاج التحتية

متطور ومندمج في العولمة إلى جانب قطاع واسع يعاني من التخلف التكنولوجي واإلنتاجية المتدنية، 
اسعة في المداخيل وفجوات كبيرة في التعليم ومشاركة متدنية في القوة الواقع الذي تميزه فجوات ش

العاملة، أظهر لهم أن النمو السريع والدائم، المطلوب أيضاً لدفع التعاون مع الواليات المتحدة، يشكل 
تطورا متعدد األوجه، وهو مرهون بجملة من العوامل والوسائل المنهجية، وأن مجال األبحاث 

أما الجزء اآلخر منها فيختص بتطوير الفروع .  المتطورة ال يخص إال جزءا منها فقطوالتكنولوجيا
االقتصادية التقليدية، كما يختص بجودة الحكم وماهية المؤسسات، وسياسة التشغيل، وتوسيع التعليم 

وتحسين الجامعي، وتحسين جهاز التعليم، وتقليص الفجوات االجتماعية، وتطوير البنى التحتية المادية 
وثمة روابط وثيقة وتأثيرات متبادلة في ما بين المجاالت المختلفة، على رغم أن هذه . جودة البيئة

  .الروابط تكون خافية عن األنظار أحياناً
 االجتماعية في - لعل ما قد يعنينا في هذه الخطة، هو ما تقدمه من مسح شامل لألوضاع االقتصادية 

ويشير واضعو الخطة، على وجه . ك لمترتباتها في المستقبل المنظورإسرائيل على مختلف الصعد، وكذل
  :الخصوص، إلى المصاعب التالية

فقد ظهر في إسرائيل نمط من النمو . كون نمو االقتصاد اإلسرائيلي غير متوازن منذ ما يقارب العقدين
ية مرتفعة في فروع هناك من الجهة األولى، نمو سريع وإنتاج:  مزدوج- يؤدي إلى نشوء اقتصاد ثنائي 

التكنولوجيا الراقية وفي الفروع المتطورة األخرى التي يتمتع االقتصاد اإلسرائيلي فيها بتفوق نسبي 
ملحوظ، ومن الجهة األخرى هناك مراوحة وإنتاجية متدنية، بل وتراجع في بعض األحيان في الفروع 

قصوى من العولمة، فإن الفروع التقليدية وبينما أفلحت الفروع العلمية في جني الفائدة ال. التقليدية
والجزء األكبر منها لم ينجح في . تضررت جراء اندماج االقتصاد اإلسرائيلي في السيرورة العولمية

الحفاظ على أسواقه الخارجية، ولم ينجح في مواجهة االستيراد المنافس، بل وخسر الكثير منها أيضاً 
  .حتى أسواقه المحلية
فعلى مدى . لثنائي، عبر عالقة سببية وثيقة، بالواقع االجتماعي البائس القائم في إسرائيليرتبط االقتصاد ا

. حقبة زمنية طويلة تواصلت وتعمقت، باستمرار، الفروق الكبيرة في المداخيل في المجتمع اإلسرائيلي
، كما يؤكد "عالماألكثر عدالة ومساواة في ال"وبعد أن كانت إسرائيل، في بدايات طريقها، من بين الدول 

أصحاب الخطة، فإنها تحتل اآلن إحدى المراتب العليا بين الدول المتطورة في مقياس عدم المساواة في 
  .المداخيل

إن عدم المساواة البارز في األجور نابع، إلى حد كبير، من الفوارق في اإلنتاجية وفي الناتج للعامل بين 
عني أن نشوء االقتصاد الثنائي غذى اتساع فجوة عدم المساواة في هذا ي. الفروع العلمية والفروع التقليدية

وعدم المساواة هذا يخلق عدم استقرار اجتماعي ويمس بالنسيج الهش في مشاعر . المداخيل في إسرائيل
وإذا ما وجدت الطريق لدفع نمو . االنتماء والتماسك االجتماعي، كما أنه يمس أيضاً بالنمو االقتصادي

قليدية ومنع االستقطاب في االقتصاد الثنائي، فسيخدم هذا أيضاً الحاجة االجتماعية الماسة إلى الفروع الت
تقليص الفجوات في المداخيل، خصوصاً بواسطة زيادة المداخيل من العمل لدى األعشار الدنيا وكذلك، 

ساواة ومن هنا، فإن زيادة الم. وإن بدرجة أقل، بواسطة منظومة الضرائب ومخصصات اإلعانة
  .ستتحقق، أساساً، بواسطة وضع سلم للصعود في تدريج المداخيل من العمل لدى الفئات المتدنية الدخل
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ثمة ظاهرة أخرى قال أصحاب الخطة إنها مثيرة للقلق تتمثل في نسبة المشاركة المتدنية في قوة العمل 
 في قوة العمل في إسرائيل  بلغت نسبة المشاركة2006في عام (في إسرائيل مقارنة بالدول المتطورة 

ونسبة المشاركة المتدنية في قوة العمل قد تحول دون تحقيق الناتج %). 65وفي الواليات المتحدة % 55
المطلوب للفرد لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، حتى لو كانت إنتاجية العمل في إسرائيل 

ة المتدنية من المشاركة في قوة العمل تنبع، بدرجة إن هذه النسب. مساوية لتلك التي في الدول المتطورة
.  والنساء العربيات"الحريديم"الرجال المتدينون : كبيرة، من أنماط المشاركة المتدنية لدى فئتين سكانيتين

هاتان الفئتان تمتنعان حتى، في الغالب، من االنخراط في مسارات التعلم المناسبة لسوق العمل العصرية 
ونسبة المشاركة بين النساء العربيات في % 40في قوة العمل تبلغ » الحريديم«ة بين نسبة المشارك(

وتشكل نسبة التكاثر ). بين فئات األغلبية بين السكان% 61، في مقابل %40إسرائيل تبلغ، هي أيضاً، 
، تهديداً جدياً الطبيعي المرتفعة لدى هاتين الفئتين، وعلى خلفية أنماط العمل القائمة وغياب الثقافة العامة

وتشير التوقعات الديموغرافية . وحقيقياً لفرص تحقيق أهداف االقتصاد والمجتمع خالل السنوات المقبلة
من ) ليست من الحريديم وال من العرب(المبنية على أنماط الوالدة القائمة إلى أن نسبة فئات األغلبية 

  .2028في عام % 61لى  إ2007في عام % 71مجموع السكان في إسرائيل، ستهبط من 
هذه المعطيات الديموغرافية ستنعكس، إن لم يطرأ تغيير في أنماط التعلم والعمل لدى فئات األقلية، في 

بينما من أجل تحقيق . 2028في العام % 53حالياً إلى % 56تراجع نسبة المشاركة في قوة العمل من 
%. 60فاع نسبة المشاركة في قوة العمل إلى أهداف االقتصاد والمجتمع في إسرائيل، ثمة حاجة إلى ارت

ونسبة . إن التوجهات القائمة حالياً تؤثر، إذن، في منحى معاكس تماماً لمنحى التطورات المطلوبة
المشاركة المتدنية تشكل عالمة مميزة، عادة، للفئات المحدودة الدخل بعامة، وليس لفئتي األقلية 

لتحسين شروط حياة الفئات السكانية التي تعيش في ظروف ولذا ثمة ضرورة ملحة . المذكورتين فقط
. الفقر، بواسطة رصد موارد حكومية واستثمارها في تعليم األطفال وفي رأس المال البشري بين البالغين

 حيث ثمة معارضة -  الحريديم والعرب - لكن هذا وحده ليس كافياً في كل ما يتصل بالفئتين المذكورتين 
تقليدية أو سواها، لالنخراط في المسارات التعليمية العامة التي تُكسب المؤهالت من منطلقات دينية، 

إن . ال بل ثمة بين هاتين الفئتين معارضة حتى للخروج إلى العمل. المطلوبة للعمل بمستويات رفيعة
ليها مشكلة نسبة المشاركة المتدنية في قوة العمل بين هاتين الفئتين، واألجور المتدنية التي يحصل ع

أفرادها حين يعملون، مرتبطة، ارتباطاً وثيقاً جداً، بمسألة امتناعهم من اكتساب العلم والمعرفة 
  .الضروريين لسوق العمل العصرية

 ألفاً، من بينهم 240 الذين عملوا في إسرائيل "غير اإلسرائيليين" بلغ عدد العمال 2006في نهاية عام 
نسبة هؤالء من بين ]. الفلسطينية المحتلة[ من المناطق  ألف عامل50 ألف عامل أجنبي ونحو 190

. ، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية%9.5إجمالي عدد العمال المستخدمين في إسرائيل آنذاك بلغت 
وهي عملية حركتها االنتفاضة األولى (الزيادة الجدية في عدد العمال األجانب بدأت في أوائل التسعينيات 

 رقماً 2002، إذ سجل عددهم في عام )من هبوط حاد في عدد العمال من المناطقوما ترتب عليها 
ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة بمحاوالت معتدلة لخفض عدد العمال األجانب، .  ألفا269ًقياسياً بلغ 

انب في ويعمل العمال األج. لكن تلك المحاوالت لم تكن مجدية إال قليالً جداً إذ تم لجمها وهي في بداياتها
ويزيد عدد العمال األجانب في . إسرائيل، باألساس، في فروع الزراعة، البناء والتمريض المساعد

والعمال أصحاب الدخل . إسرائيل، اآلن، عن عدد العاطلين من العمل ذوي التحصيل العلمي المتدني
روع التي يعملون فيها المتدني هم الذين دفعوا الجزء األساس واألكبر من ثمن العولمة، إذ انكشفت الف

وهكذا أصبح هؤالء عاطلين من العمل، بل . على استيراد منافس من دول تتمتع بأفضلية العمل الرخيص
المالذ الطبيعي لهؤالء العمال حيال سيرورات العولمة في التجارة . خرج بعضهم من دائرة العمل، إطالقاً

.  البناء، بعض فروع الزراعة والخدمات الشخصية- الدولية هو في الفروع غير القابلة لالتجار الدولي 
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ولكن، في أعقاب . غير مكشوفة على االستيراد المنافس) ومعها، أيضاً، الخدمات العامة(هذه الفروع 
الضغوط التي مارستها مجموعات الضغط االقتصادية التابعة ألصحاب العمل، حرِم العمال اإلسرائيليون 

 من المالذ الطبيعي أيضاً، وذلك حين اقتحمت العولمة، بكل قوة، مجال أصحاب الدخل المحدود والمتدني
هذه السياسة عمقت الفوارق في . تنقل القوى البشرية، خصوصاً العمال القابعين في أدنى سلم المداخيل

المداخيل واضطرت موازنة الدولة العامة إلى تحمل عبء إضافي يتمثل في دفع مخصصات تأمين 
وقد سببت هذه السياسة ضرراً اجتماعياً وإنسانياً كبيراً . دخل لهؤالء العاطلين من العملالبطالة وضمان ال

واضطرت موازنة الدولة إلى تمويل مشغّلي العمال األجانب، بصورة غير مباشرة، من خالل موازنات 
  .الرفاه االجتماعي

دد مستقبله في القصورات تكمن إحدى المشكالت المركزية التي تعيق أداء االقتصاد اإلسرائيلي وته
الجوهرية التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم، بكل مستوياته ومراحله، من روضات األطفال وحتى 

 الذي يمنح إسرائيل أفضلياتها "رأس المال البشري"في جهاز التعليم يطورون، عادة، . التعليم العالي
تفصيلياً، قد يتواصل التراجع الخطر في مستوى ومن دون التغييرات التي أتت الخطة عليها . النسبية

وبناء عليه فإن أفضلية إسرائيل الوحيدة في . التعليم العالي في إسرائيل وستستمر ظاهرة هروب األدمغة
  .عالم تنافسي وفي منطقة معادية ستكون موضع خطر جدي وحقيقي

دى فاعلية القطاع العام حصل تآكل متواصل في مدى فاعلية األجهزة السلطوية ونجاعتها، وفي م
بالمعايير المختلفة الخاصة بسيرورة اتخاذ القرارات، تنفيذ القرارات، ومدى مهنية وتخصص مستخدمي 
الجمهور في القطاع العام، والحرص على حفظ القانون، وااللتزام به وتطبيقه، والحفاظ على موضوعية 

إن البحث في . يشكل تهديداً للمجتمع واالقتصادهذا التآكل . االعتبارات وسالمتها واالستقرار السلطوي
مسألة طريقة الحكم، التي تمس العديد من أمراض السلطة وفاعليتها ونجاعتها، يتجاوز مجاالت اهتمام 

ومع ذلك، ثمة في هذه الخطة بحث يتطرق إلى جوانب مختلفة ومهمة تتصل بفاعلية ونجاعة . هذا الخطة
ذلك أن . ة وتخصص مستخدمي الجمهور في مجاالت العمل المختلفةاتخاذ القرارات وتنفيذها، بمهني

مستوى القدرة على الحكم، وأداء المؤسسات الرسمية وجودة البحث في قضايا السياسة الجماهيرية العامة 
  .  تشكل عوامل مركزية في تنمية االقتصاد والمجتمع لدى الدول الرائدة في العالم

، "عملية التسوية" نحو "جنوح إسرائيل"لخطة الدوافع االقتصادية وراء عالوة على ما تقدم تبين هذه ا
وال بد من اإلشارة، في هذا الشأن، إلى . سواء مع الشعب العربي الفلسطيني أو مع سائر األقطار العربية

أن واضعي الخطة ال يكفون عن التوكيد على أن فرص االزدهار االجتماعي واالقتصادي في إسرائيل 
تعزيز وترسيخ التوجهات نحو السالم والهدوء في منطقتنا، مع الدول العربية "، إلى حد كبير، بـمرهونة

المعتدلة، في الدائرة الصغيرة التي تشمل جيراننا الفلسطينيين، السوريين واللبنانيين، وفي دائرة التهديدات 
  ."األبعد، من طرف إيران وغيرها من بؤر اإلسالم المتطرف والمعادي

. أنه لن يطرأ تغيير جوهري على أوضاع إسرائيل األمنية" أن هذه الخطة مبنية على فرضية فحواها كما
وأن تحقيق سالم دائم سيغير منظور التطور في االقتصاد الوطني وسيسهل، بدرجة كبيرة، مهمة تحقيق 

  . "ألهدافوفي المقابل، من شأن حرب شاملة أن تعيق تحقيق ا. األهداف االقتصادية واالجتماعية
بطبيعة الحال من الصعب أن نحكم على خطة تصوغ برامج وخطوات من أجل المستقبل، على غرار 

لكن على رغم ذلك ال . ويقينًا أن هذا الحكم يبقى خاضعا المتحان النتيجة النهائية. "2028إسرائيل "خطة 
 لسبب بسيط للغاية، هو أنها بد من اإلشارة إلى أن األهداف الرئيسة للخطة تظل في موضع شك منطقي

ال تأخذ في االعتبار واقع أن الدول المتطورة، التي تتطلع الخطة ألن تصبح إسرائيل في عدادها في 
غضون السنوات العشرين المقبلة، لن تبقى مكتوفة إزاء مضامير التطور، التي تلح الخطة على ضرورة 

حال النجاح في تحقيق األهداف المعتمدة فلن يؤدي وبناء على ذلك فإنه حتى في . استثمار الموارد فيها
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ذلك بصورة تلقائية، بحسب مـا أشار بعض المنتقدين للخطة، إلى جعل إسرائيل تتبوأ هذه المكانة، وإن 
  .أدى إلى تحقيق نمو سريع

  19/4/2009الحياة، 
  

 المقاومة وأوهام السيادة العربية .52
 عبد الستار قاسم

 دعايتهم ضد حزب اهللا على السيادة المصرية، ويصرون على عدم يؤكد المسؤولون المصريون في
السماح ألي كان بانتهاك هذه السيادة، وأن على حزب اهللا أن يلتزم حدوده، وعليه أن يدفع ثمن ما قام به 

ولم يتلكأ المسؤولون األردنيون عن ذات التأكيد حول . من أعمال على أرض مصر لدعم غزة وأهلها
ة في قضية الحكم على أفراد يجمعون معلومات لحركة حماس حول مواقع إسرائيلية في السيادة األردني

ويبدو أن السلطة الفلسطينية تريد أن تؤكد ذات الشيء فيما يخص المتفجرات التي اكتشفتها . األردن
 .مخبأة في مسجد في قلقيلية

سيادة دولهم وإصرارهم على أنظر إلى عيون المسؤولين العرب وهم يتحدثون على شاشات المرناة حول 
حماية هذه السيادة فال أرى أي نوع من الخجل، وال أرى تغيرا في ألوان وجوههم وهم يطلقون العنان 

واضح أنهم كذبوا على أنفسهم وكذبوا حتى باتوا يصدقون أنفسهم، فأخرجوا كلماتهم . لتصريحاتهم النارية
تطيع أي دولة في هذا العالم أن تتحدث عن سيادة عن أي سيادة يتحدثون؟ طبعا ال تس. وكأنها حقائق

مطلقة ألن التداخل العالمي وارتفاع منسوب االعتماد المتبادل أثر بشكل أو بآخر على أعمال السيادة لكل 
دولة، لكن علينا أال نخلط هذا بمسألة التنازل عن السيادة مقابل مصالح شخصية أو فئوية تأتي بالعار 

 .واطنوالذل على الوطن والم
 :مصر

 :بالنسبة لسيادة مصر وأمنها القومي، أشير إلى النقاط التالية
.  مصر ال سيادة لها على سيناء، وهي ال تمارس في سيناء سوى حكم ذاتي وفق اتفاقية كامب ديفيد-1

تحدد االتفاقية الوجود العسكري المصري في سيناء بقوات مقاتلة رمزية على الضفة الشرقية لقناة 
مسموح .   ويحظر على مصر إدخال جنود مقاتلين أو معدات عسكرية إال بإذن من إسرائيلالسويس،

لمصر إدخال قوات شرطة مصرية أو قوات حرس حدود مصرية محدودة العدد والتسليح بهدف الحفاظ 
على األمن الداخلي؛ وإذا احتاجت مصر إدخال مزيد من هذه القوات بمعدات ثقيلة فإن عليها أخذ اإلذن 

وقد ثارت هذه المسألة عندما احتاجت إسرائيل لرقابة مصرية قوية في رفح المصرية . ن إسرائيل أوالم
لمنع تهريب الغذاء والدواء والسالح إلى غزة، وكان ال بد من القفز عن اتفاقيات كامب ديفيد ومنح مصر 

 .مثل هذا االمتياز الذي ال يهدف إلى حفظ أمن مصر وإنما أمن إسرائيل
سيادة الفعلية في سيناء هي للقوات المتعددة الجنسيات بقيادة الواليات المتحدة والتي تسيطر على  ال-2

هذه القوات تقيم أجهزة إنذار مبكر، وتراقب . ممرات متال وجدي االستراتيجية في وسط سيناء تقريبا
ناحية الفعلية هي على تحركات القوات والطيران على كال الجانبين اإلسرائيلي والمصري؛ والرقابة من ال

 .1948الجانب المصري، وال يوجد أي جندي من هذه القوات في األرض الفلسطينية المحتلة عام 
هناك طائرات . هذا ممنوع منعا باتا.  ال تستطيع مصر أن تعبر بطائرة حربية واحدة إلى سيناء-3

ية بهدف نقل الرئيس المصري أو سمتية أو عمودية مدنية تعبر أجواء سيناء الجنوبية والجنوبية الغرب
 .زوار إلى شرم الشيخ

 منتجع شرم الشيخ يعج بالجواسيس والعمالء من دول متعددة، وهو يشكل نقطة انطالق ألعمال -4
هذا المنتجع عبارة عن وكر ألجهزة . التجسس على مصر ومصانعها ومؤسساتها ومنشآتها العسكرية
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أعني مصر وليس (استجمام لكل الذين يتآمرون على مصر المخابرات الدولية، وهو مركز استرخاء و
 ).النظام المصري

 تمر السفن الحربية من الممرات المائية المصرية بخاصة من قناة السويس، وليس مرورا بأوقات -5
قامت القطع البحرية األمريكية الحربية بالمرور مرارا من القناة . السلم، وإنما مرور بأوقات الحرب

 .ة العراق التي هي دولة عربية ترتبط مع مصر باتفاقية دفاع مشتركبهدف مهاجم
  تمر القطع البحرية الحربية اإلسرائيلية عبر مضائق تيران الواقعة على رأس سيناء الجنوبي إلى -6

. البحر األحمر والمحيط الهندي وبحر العرب لتتجسس على نشاطات بعض فصائل المقاومة وعلى إيران
قطع بأعمال الدورية االعتيادية فقط، وإنما تقوم بأعمال عسكرية حربية تستهدف عربا ال تقوم هذه ال

 .ومسلمين
 مرت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من أجواء مضائق تيران المصرية لقصف السودان، وقصف -7

 .قوافل إمدادات للمقاومة الفلسطينية في غزة
النفط والغاز الموجودة في سيناء، والنظام المصري  ال تستطيع مصر أن تمارس سيادتها على آبار -8

 .يخترق الدستور المصري عندما يقرر إلسرائيل معاملة تفضيلية في أسعار المحروقات
 

مصر تتلقى . األهم من كل هذا أنه ال يحق لمن يأكل من خيرات غيره المشروطة أن يدعي السيادة
 بحال مصر والمصريين ولكن ألنها وإسرائيل قد مساعدات اقتصادية من أمريكا ليس ألن أمريكا ترأف

تتمثل هذه المواقف السياسية . حصلتا على مواقف سياسية من النظام المصري في اتفاقية كامب ديفيد
مصر ال . بالتنازل عن سيادة مصر حيثما لزم األمر، أي حيثما تتطلب المصالح اإلسرائيلية واألمريكية

لغذائية اآلن بسبب الفساد المالي واإلداري واالستهتار في بناء االقتصاد تستطيع أن تسد احتياجات شعبها ا
الشارع . المصري، وال مفر أمام النظام إال الخضوع إذا أراد الستقرار الشارع المصري أن يستمر

مستقر في مصر بفضل مساعدات قوى خارجية، وهذه القوى تستطيع إشعال هذا الشارع إذا قرر النظام 
 .اع حقا عن سيادة مصرالمصري الدف

 :األردن
ربما يجد المرء مبررا ولو واهيا لمصر عندما تتحدث عن السيادة، أما ما هو المبرر الذي يملكه النظام 
األردني عندما يتحدث عن السيادة؟ إمارة شرقي األردن وجدت أصال لتكون مخزنا للفلسطينيين 

المملكة . نية، وعن أمن إسرائيل فيما بعدالمطرودين من وطنهم، ولتقف مدافعة عن مصالح الصهيو
األردنية الهاشمية ال تملك سيادة إطالقا، وهي ال تتمتع إال بحكم ذاتي شبيه إلى حد كبير بالحكم الذاتي 

 :فيما يلي عدد من الحقائق. الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
ديا بدون الدعم الخارجي األجنبي، أو الدعم العربي  األردن ال تستطيع الوقوف على أقدامها اقتصا-1

الحكومة األردنية ال تقوى على االستمرار في صرف رواتب الموظفين . الذي يحركه ويبرمجه األجنبي
بدون هذا الدعم، والدينار األردني ينهار بين ليلة وضحاها إن رفعت الواليات المتحدة عنه الغطاء 

سياسي، ومثلما ال تتصدق الدول الغربية على مصر، هي ال تتصدق على هذا األمر له ثمنه ال. المالي
 .المال مقابله أثمان سياسية، وعلى من يرفض أن يبحث لنفسه عن مخارج إن استطاع. األردن

 المخابرات األمريكية واإلسرائيلية متغلغلة في األردن وهي تعمل في وضح النهار وبدون تورية، -2
ال . نشاط الماسونية وعملها العلني في أوساط الناس على مختلف مشاربهموأكبر دليل على ذلك هو 

 .يوجد أسرار دولة أو أسرار أمن في األردن، والبالد عبارة عن كف مفتوح أمام أجهزة األمن األجنبية
 دائما وقفت إسرائيل وأمريكا وبريطانيا مع النظام األردني، وتدخلت بمختلف األساليب والوسائل -3

 .ظة على النظام في مواجهة عرب أو أردنيين حاولوا تغيير نظام الحكمللمحاف
 . هناك قوات أمريكية في األردن، ولها قواعد في بادية الشام-4
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لم تتوقف الطائرات الحربية .  الطائرات األمريكية واإلسرائيلية تخترق األجواء األردنية باستمرار-5
 .ة أثناء الحرب على العراقاألمريكية عن المرور عبر األجواء األردني

 النظام األردني هو المسؤول أوال عن تحرير الضفة الغربية من االحتالل، لكننا نراه يدعم األمن -6
تتحمل منظمة التحرير جزءا من المسؤولية في هذه المسألة بالتحديد، . اإلسرائيلي على حساب المقاومة

 .قيةلكن النظام القويم ال يتخلى عن مسؤولياته األخال
 السلطة الفلسطينية

يتحدث أحيانا بعض المسؤولين الفلسطينيين عن سيادة السلطة الفلسطينية في وسائل اإلعالم، لكنهم 
 .يتندرون على أنفسهم عندما تبتعد عدسات التصوير

 السيادة في مواجهة المقاومة
 العربية اختارت طريق البحث أغلب األنظمة. تحلو أحاديث السيادة العربية عندما يتعلق األمر بالمقاومة

. عن حل تفاوضي مع إسرائيل، وهي تطبع العالقات مع إسرائيل وتنسق معها أمنيا في السر والعلن
إسرائيل ال تشكل خطرا على األنظمة العربية، وخطرها فقط على األمة العربية، أما المقاومة فتدافع عن 

أغلب . ألنظمة التي تتلقى الدعم من إسرائيل وأمريكااألمة العربية، وال بد أن تصطدم مع إسرائيل ومع ا
األنظمة العربية هي في تحالف موضوعي مع إسرائيل بسبب ما تقتضيه مصالح هذه األنظمة التي 

ولهذا يبقى تفسير السيادة في الساحة العربية تفسيرا خاصا . تشترك مع إسرائيل في معاداة األمة العربية
األنظمة العربية هي التي تقود األمة من .  الدولة أو الشعب أو األمةبمصلحة األنظمة وليس بمصلحة

هزيمة إلى هزيمة، ومن تخلف إلى تخلف، ومن إذالل إلى إذالل، ومن فشل إلى فشل، وبالرغم من ذلك 
 .ال تتوقف عن التبجح وادعاء السيادة والقرار الوطني المستقل

العربية، وكل هذه االنتهاكات لألرض العربية ولألعراض كل هذه الموبقات التي يتم اقترافها بحق األمة 
العربية ال تحرك غيرة أو حسا لدى أنظمة العرب، لكن بندقية مقاوم يريد الثأر من إسرائيل، أو جعبة 

صحيح أن الضجة هذه قد . خيش عربية تخبئ أدوية ألطفال غزة تثير كل هذه الضجة حول السيادة
مؤقتا، لكن الشعوب العربية قد استوعبت الدروس، وتدرك تماما أن تسيء لحزب اهللا ولحركة حماس 

 .أنظمة العرب هي التي تشكل الخطر األكبر على سيادة األمة
17/4/2009  

  
  عن األسرى الفلسطينيين ويومهم وقضيتهم .53

  ياسر الزعاترة 
الحديث عن المقاومة    ب ، وكالعادة أحيا الفلسطينيون المناسبة    ،هو يوم األسير  ) نيسان( 17كان يوم الجمعة    
  .وصفقات التبادل

أسـير فلـسطيني    ) 11600(تقول آخر اإلحصاءات إن سلطات االحتالل تختطف في سجونها أكثر من            
نائبا فـي المجلـس التـشريعي       ) 43( و ،مريض) 1600( و ،أسيرة) 68(طفل و ) 400( بينهم   ،وعربي

) 1000( و ،من الضفة الغربيـة   ) 9400(من بين األسرى    . يتقدمهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس     
ـ   ) 470( و ،من قطاع غزة    إلـى   ،أسيرا عربيا من جنـسيات مختلفـة      ) 47( و ،48من القدس ومناطق ال

) 750(هناك من بيـنهم أكثـر مـن         . جانب أسير تركي تم اعتقاله مؤخرا بالقرب من الحدود المصرية         
) 67(سير القسامي عبداهللا البرغوثي      أعالهم حكما األ   ،يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات       

  .أسير محكوم) 5500(أسير موقوف و) 4800( و،معتقال إداريا دون تهمة) 620( ومن بينهم ،مرة
 فهنا ثمة تسعة آالف أسـير  ،ليست ثمة قضية تتعب الوعي الفلسطيني في الداخل أكثر من قضية األسرى         

تراجع عدد األسرى من قطـاع غـزة بـسبب           ( مليون فلسطيني في الضفة الغربية     2,5من بين حوالي    
 بل إن بيوتا كثيـرة      ، ما يعني أننا إزاء قضية تعشش في كل بيت         ،)انسحاب الجيش الصهيوني بعد أوسلو    
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 كما هو حال أسرة الشيخ سعيد بالل رحمه اهللا ولها أربعة أسرى             ،لها في األسر عدد من الرجال والنساء      
  . وعدد كبير من الحاالت المشابهة،داتمن بينهم اثنان محكومان بعشرات المؤب

ما ينبغي أن يشار إليه هنا هو أن معظم األسرى قد اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى التي انطلقـت نهايـة       
 بينما كـان اآلالف قـد       ،2002 ال سيما إثر عملية السور الواقي بعد ربيع العام           ،2000أيلول من العام    

بـدون  ( ومنهم من أعيد اعتقالـه إداريـا         ،عد أن أنهوا أحكامهم   خرجوا خالل السنوات الخمس الماضية ب     
  . ال سيما عناصر حماس،أو بحكم جديد) تهمة

 وهي مقاومـة    ،كل ذلك يؤكد أن اعتقالهم قد تم على خلفية مشاركتهم في المقاومة المسلحة ضد االحتالل              
لم يسجل حالة توحد مثل تلـك       عارضها الفريق الذي يدير السلطة هذه األيام رغم أن التاريخ الفلسطيني            

  .التي تجلت خالل السنوات األولى النتفاضة األقصى
ليس ثمة من شيء يتعب األسرى أكثر من االنقالب على المسار الذي كلفهـم وجـودهم فـي الـسجون               

  .والمعتقالت، واألسوأ بالطبع أن يجري تسفيه ذلك المسار ووصفه بالعبث الذي ال طائل من ورائه
 ويقول إنـه    ،مسؤول فلسطيني كبير تشدد حماس في مطالبها لإلفراج عن الجندي الصهيوني          عندما ينتقد   

 فهذا يعني أنه ال مجال أمام األسرى غير الخروج فـي سـياق صـفقة                ،كلف الفلسطينيين آالف الشهداء   
 من   وتلك مصيبة أخرى تصيبهم بالمزيد     ،سياسية يجري التفريط من خاللها بالقضية التي قاتلوا من أجلها         

  ).هل كان االحتالل يرشق الفلسطينيين بالورود قبل اختطاف شاليط؟،: بالمناسبة. (القهر
هل يستحق اإلفراج عن بضع مئات من األسرى الذين شارفت أحكامهم على االنتهـاء االحتفـال بينمـا                  
 يخرجون بمنحة من عدوهم في سياق حوافز للمضي في برنامج ينقلب على المسار الذي أوصـلهم إلـى            

 ال سيما حين يعتقل أضعافهم من أولئك المصرين على برنامج المقاومة؟ سؤال متعب ال يحـب                 ،السجون
  . لكن األسرى األبطال يطرحونه من دون مواربة في حواراتهم اليومية،الكثيرون طرحه

لو تواصلت المقاومة وأصرت على برنامج إنهاء االحتالل لبقـي األسـرى فـي عنفـوانهم يـستقبلون                  
 بل يعمل المستحيل من أجل اإلفراج عـنهم بقـوة           ، فيما شعبهم يواصل حمل قضيتهم     ،ون إخوانهم ويودع
  . ال من خالل حوافز تشجع على نبذها واعتبارها لونا من اإلرهاب،المقاومة

  ".واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم "،سالم عليكم أيها األحبة في كل يوم وساعة
  19/4/2009الدستور، 
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  محمود عوض
 كان من القرارات -  هو السناتور جورج ميتشيل - مع أن تعيين مبعوث رئاسي إلى الشرق األوسط 

ي باراك أوباما في ساعاته األولى في البيت األبيض إال أن الرؤية مريكالمبكرة التي اتخذها الرئيس األ
  .إنها حتى تطرح الشيء ونقيضه معاً.  في المنطقة ال تزال ضبابيةية العملية لمستقبل التسويةمريكاأل

ومع بدء الجولة األولى لجورج ميتشيل في المنطقة منذ تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة جرى 
ا وإسرائيل الختبار ثالثة أنظمة مختلفة أمريك بين "أضخم مناورات عسكرية مشتركة"اإلعالن أيضا عن 
صحيح أن مثل تلك . "المساعي اإليرانية النووية المتواصلة"ة الدفع في مواجهة للصواريخ الذاتي

المناورات استمرت تجري بانتظام بين الطرفين طوال السنوات الخمس األخيرة إال أن المناورات الجديدة 
ر جاد ا نفسها تمهد لحواأمريكومع أن . التي بدأ التخطيط إلجرائها ستكون هي األضخم واألكثر تعقيداً

مع إيران ألول مرة إال أنها في الوقت نفسه تذكر بإمكانية توظيف إسرائيل في عمل منفرد ضد إيران أو 
  .بتنسيق مسبق

وفي الجولة األوروبية األولى للرئيس باراك أوباما كان الخطاب الرئيسي له في براغ يدعو إلى عالم 
 48إال أنه قبل أن تمضي .  لتلك األسلحةخال من األسلحة النووية وإمكانية التوصل إلى نزع شامل
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داعياً الدول األطراف في معاهدة منع ) ناتو(ساعة صدر البيان الختامي لقمة دول حلف شمال األطلسي 
االنتشار النووي إلى االنضمام طوعاً إلى البروتوكول اإلضافي الذي يسمح بالتفتيش المفاجئ والمطلق 

أي دولة، وحتى لو كان مقر رئيس الدولة، بحجة االشتباه في مواد ألي منشأة، مدنية أو عسكرية، داخل 
 على هذا النحو هي - الثالث طبعاً - ا هذه التي تسعى إلى بروتوكول يستبيح دول العالم أمريك. نووية

. نفسها التي تسمح إلسرائيل باالستمرار في رفض االنضمام من األصل إلى معاهدة منع االنتشار النووي
 في هذا الصدد أن مصر مثال اكتفت بالتوقيع باألحرف األولى على تلك المعاهدة في سنة ومن الالفت

لكن مع توقيع الرئيس أنور السادات معاهدة .  رافضة التصديق عليها إال إذا فعلت إسرائيل ذلك1970
 فأصبحت ملزمة لمصر 1981 كفل هو تصديق مصر على المعاهدة في 1979السالم مع إسرائيل في 

  .ما إسرائيل مستمرة في رفض االنضمام إلى المعاهدة حتى اآلنبين
وبينما إدارة الرئيس السابق جورج بوش كانت هي التي وقعت مع إسرائيل اتفاقاً أمنياً جديداً ومفاجئاً في 

 إال أن إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما كانت - أي قبل نهاية سلطتها رسمياً بثالثة أيام -  16/1/2009
 التي مضت في تنفيذ ذلك االتفاق وضمت إليه دوالً أخرى من حلف شمال األطلسي بهدف مطاط هو هي

وفي كانون الثاني . منع وصول األسلحة إلى قطاع غزة من خالل مراقبة تشمل الدول المجاورة والقريبة
ن تحت عنوان الماضيين قامت إسرائيل بغارتين سريتين في شمال شرقي السودا) يناير وفبراير(وشباط 

ومع أن إسرائيل لم تؤكد تماماً دورها . ضرب قوافل أسلحة كانت متجهة براً عبر مصر إلى قطاع غزة
الماضي إال أن رئيس وزرائها وقتها اكتفى ) مارس(الحقيقي بعد تسريب أخبار تلك الغارات في آذار 
البنية التحتية "ب ما أسماه  لضر"حيثما وأينما تريد"بالقول إن ذراع إسرائيل الطويلة تذهب إلى 

 كيلومتر ذهاباً إلى شمال شرقي 1400وبالطبع لم يكن ممكناً للطائرات اإلسرائيلية أن تقطع . "لإلرهاب
السودان ثم العودة من دون تنسيق مع الواليات المتحدة، إن لم يكن بمساعدة منها، مع تزاحم السفن 

  .حمرية في البحر األمريكالحربية ومحطات الرصد األ
وإذا كانت إسرائيل تتعلل بتخوفها من تسرب أسلحة إيرانية إلى قطاع غزة لتعطي لنفسها الحق في شن 
غارات حربية في شمال شرقي السودان فبماذا تعلل وجودها المستتر في دارفور غرب السودان ووجود 

ياسياً ودعائياً؟ بل كيف مكتب في تل أبيب ألحد فصائل المتمردين السودانيين بهدف مساعدته عسكرياً وس
 من نيويورك قبل خمس "حملة إنقاذ دارفور"نفسر الجهد اإلسرائيلي المباشر وغير المباشر في إطالق 

سنوات؟ وبماذا نفسر عالقات إسرائيل المتصاعدة مع أريتريا وقبلها مع إثيوبيا وتنسيقها األمني مع 
  يين في جيبوتي وكينيا؟مريكاأل

 أي تسوية عربية مع إسرائيل الدولة لن تمتد مطلقاً إلى إسرائيل الوظيفة ألن هذه لقد كررت سابقاً أن
وكان هناك مروجون سابقاً لفكرة أن . الوظيفة هي التي تضمن إلسرائيل استمرار شريانها الحيوي

ا مع إسرائيل هي من لوازم الحرب الباردة حيث يتم توظيف إسرائيل لضرب مريك أل"العالقة الخاصة"
لكن الحرب الباردة انتهت منذ عشرين سنة واالتحاد السوفياتي ذاته . فوذ السوفياتي في الشرق األوسطالن

بالضبط كما . ولخدمة وظائف مختلفة استجدت» العالقة الخاصة«تفكك إلى شظايا ومع ذلك استمرت 
ة أو جرى اختالق وظائف جديدة لحلف شمال األطلسي تحت عنوان مكافحة التطرف اإلسالمي تار

  .الحرب ضد اإلرهاب تارة أخرى
وعلى رغم معاهدة سالم إسرائيلية مع مصر مستمرة منذ ثالثين سنة ومعاهدة أخرى مع األردن منذ 

ا كفلت إلسرائيل في العام الماضي برنامجاً تسليحياً أمريك وله أطول حدود مع إسرائيل إال أن 1994
ية تتجاوز قيمتها ثالثين بليون دوالر وفي أمريكأسلحة إضافياً لعشر سنوات تالية يتضمن حصولها على 
ا احتفلت بتوقيع اتفاق أوسلو في سنة أمريكومع أن . طليعتها أجيال جديدة من الطائرات والصواريخ

 2002وفي .  بين إسرائيل وياسر عرفات تحت عنوان تسوية سلمية إال أنها تسوية لم تتحقق أبدا1993
 أبعد عن تلك 2009ا إلى إقامة دولة فلسطينية ونحن اآلن في أمريكي بشرنا الرئيس جورج بوش بسع
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. الدولة من أي وقت مضى وما تبقى من األرض الفلسطينية يتآكل بانتظام بفعل االستيطان اإلسرائيلي
 فلسطينية كاريكاتورية تعيش في كنف االحتالل اإلسرائيلي ذاته "سلطة"كل ما أصبح لدينا حالياً هو 

لم تخفف من ذلك انحناءات ياسر عرفات المستمرة أمام صورة إسحاق رابين . ته وسيطرتهوتحت رقاب
 االتصال برئيس وزراء إسرائيل الجديد بنيامين نتانياهو لتهنئته إلىوال مبادرة محمود عباس هذا الشهر 

ة فلسطينية بعيد الفصح، وهو رئيس الحكومة نفسها التي أعلنت منذ لحظتها األولى عن رفضها لقيام دول
  . شهرا15بل وحتى مقررات أنابوليس التي كانت من األصل مجرد سراب منذ إعالنها قبل 

 مع الفلسطينيين كبديل عن االلتزام "سالم اقتصادي"رئيس الحكومة الجديدة في إسرائيل يتحدث فقط عن 
 بلير رئيس وزراء ومن الالفت أن أول من بدأ الترويج له إعالمياً هو توني. بقيام دولة فلسطينية

 20/4/2009 - ية مريك األ"تايم"وفي حواره األخير مع مجلة . بريطانيا السابق ومبعوث اللجنة الرباعية
إن رئيس الوزراء الجديد نتانياهو بالفعل واضح في أنه يريد تغييراً اقتصادياً وأمنياً في " يقول بلير - 

سالم ( هناك شيء أو شيئان يمكن أن يعنيهما تعبير .وهذا هو ما اتفقت معه على عمله. الضفة الغربية
واضح أن هذا غير . أحدهما أن التنمية االقتصادية هي بديل عن دولة. الذي يستخدمه نتانياهو) اقتصادي
لكنني شخصياً أعتقد أنه يريد المعنى الثاني وهو أن يبني الدولة الفلسطينية من القاع إلى القمة . مقبول

 في "ا والشرق األوسطأمريكمشروع "وعلى حد تعبير هنري سيغمان رئيس . "هوهذا أفهمه وأقبل
نيويورك فإن الحقيقة هي أن نتانياهو يعتبر قيام دولة فلسطينية كارثة يجب تجنبها، لكن توني بلير يريدنا 

  أمام نتانياهو قبل أن يتمكن من إطالع العالم على حرصه على"ضرورة تهيئة الظروف"جميعا أن نفهم 
  !إقامة دولة فلسطينية

ي فإن آخر من عبر عنه هو رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس مريكوإذا عدنا إلى المنظور األ
فبعد جولة في المنطقة زار خاللها مصر واألردن وسورية ولبنان . الشيوخ السناتور جون كيري

أن لديه أربعة أسباب للتفاؤل الماضي قرر كيري ) فبراير(وإسرائيل والضفة الغربية وغزة في شباط 
. أوالً تصاعد النفوذ اإليراني بما يدفع الدول العربية المعتدلة إلى العمل مع إسرائيل. بالمرحلة الحالية

وثالثاً األمل في التوصل إلى تسوية . وثانياً وجود مبادرة السالم العربية كأساس لخارطة طريق إقليمية
  .ورابعاً وجود قيادة جديدة في البيت األبيض. يس بيل كلينتونيمكن القبول بأسسها منذ أيام الرئ

والواقع أنه ال جديد في تلك األسباب سوى وجود باراك أوباما في البيت األبيض ومحاولة الجمع بين 
جوهرياً ال يمكن للخوف أن يصنع سياسة، كما . إسرائيل ودول عربية بحجة الخوف المشترك من إيران

ا ذاتها أمريكا وإسرائيل موقفاً عربياً ضد إيران في اللحظة التي تسعى فيها أمريكطلب أنه من العبث أن ت
 خالل قمة 28/3/2002لقد طرح العرب مبادرتهم للسالم مع إسرائيل منذ . إلى فتح حوار مع إيران

 من من يومها تغيرت الحكومات في إسرائيل ولم يتغير رفض إسرائيل للمبادرة وانتظارها لمزيد. بيروت
  .التنازالت العربية

لقد أصبح الملك األردني عبداهللا الثاني مفوضاً من ست دول عربية لنقل رسالة مشتركة إلى الرئيس 
باراك أوباما خالل استقبال األخير له في البيت األبيض بعد يومين، رسالة من صفحتين تبدأ بالتأكيد على 

 اإلسرائيلي وااللتزام بفترة زمنية للمفاوضات مع حل الدولتين وتنتهي إلى المطالبة بوقف االستيطان
والواقعيون يرون . ي في اتجاه التسويةأمريكالمتفائلون يرون أنها قد تصبح فرصة لتوجه . الفلسطينيين

ية الجديدة تقول كل الكلمات الصحيحة لكنها مستمرة في تعظيم وظيفة إسرائيل في مريكأن اإلدارة األ
  .عربية كبرىالمنطقة على حساب مصالح 

  19/4/2009الحياة، 
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  " ايباك"ذراع أوباما في مواجهة  .55
 هاني حبيب

شارك المشاهدون ذهوله، وهم يتابعون اللحظات التي تلت المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية              
 الجميع عندما تجاهل افيغدور ليبرمـان ضـيفه         أصاب، الذهول   يمريكاألاإلسرائيلي مع ضيفه المبعوث     

رج ميتشيل وتركه وحيداً بينما غادر القاعة من دون ان يصطحب ضيفه للمغادرة، هـذه اللحظـات                 جو
كانت كافية للتعبير عن انعكاس ما جرى داخل اروقة االجتماع بينهما، غير ان الجمهـور لـم يـشارك                   

ئيلية ميتشيل حالة ذهول اخرى، جرت داخل قاعة االجتماع الذي جرى بينه وبين رئيس الحكومة اإلسرا              
 اسبوعاً لبلورة خطة حكومته للتعامل مع الملـف         14-12بنيامين نتنياهو، وذلك عندما طلب هذا االخير        

هل يعقـل انـك     :  اإلسرائيلي، ميتشيل اعتبر ان هذا وقت طويل ورد عليه الضيف مستهجناً           -الفلسطيني
لكن انتهى االمر   !) (خضت االنتخابات وفزت بها من دون ان يكون لديك برنامج سياسي واضح ومحدد              

الى ان يقوم نتنياهو بعرض خطته هذه عندما يزور واشنطن نهاية ايار المقبل، ومن هنا الحـديث عـن                   
  .يةمريكزيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية للعاصمة األ" تأجيل"

 ي من مجاراة محـسوبة لعقبـة جديـدة        مريككل هذا الذهول، بين ليبرمان ونتنياهو، لم يمنع المبعوث األ         
اضافتها االدارة اإلسرائيلية لشروطها من اجل استئناف العملية التفاوضية، فبعد ان اشترط نتنياهو لعقـد               

ان يعتـرف الفلـسطينيون بإسـرائيل كدولـة      " دولتين لشعبين "مفاوضات على هذا الملف، وعلى أساس       
 ضـمناً هـذا     يهودية، ميتشيل لم يعترض على هذا الشرط بشكل صريح، بل انه في وقت الحق، تبنـى               

الشرط عندما قال انه يسعى الى قيام دولتين للشعبين، واحدة يهودية للشعب اليهودي، وأخرى فلـسطينية                
ية على مطلب نتنياهو، فيما اشـار بعـض         أمريكللشعب الفلسطيني، وقد فسر هذا القول على انه موافقة          

ي العالن  أمريكمر على انه تأييد     المحيطين برئيس الحكومة اإلسرائيلية على خالف ذلك، عندما فسر اال         
  .إسرائيل كدولة يهودية ولكن من دون ان يشكل ذلك شرطاً الستئناف العملية التفاوضية

وإذا اعتمدنا على التصريحات التي تلت جولة ميتشيل في إسرائيل والضفة الغربية، يتبين ان هناك بداية                
لف الفلسطيني، وأن هذا الجهد يؤسس لعالقـة        ي واضح الستئناف العملية التفاوضية على الم      أمريكلجهد  
ية من نوع مختلف مع طرفي الصراع، خاصة وأن هناك ما يشير الى ان ادارة اوبامـا، سـتعتمد                   أمريك

على الرؤية العربية المتمثلة بالمبادرة العربية بهذا الشأن، وأن هناك في إسرائيل من اخـذ يـتفهم هـذا                   
دى الرئىس اإلسرائيلي شمعون بيـريس، اذ ان موقفـه يؤخـد            التبني، وإن بشكل غير مباشر، خاصة ل      

باالعتبار على مستوى التأثير في الرأي العام اإلسرائيلي من دون ان يؤثر مباشرة على سياسة الحكومة،                
وكذلك الموقف الجديد لوزير الدفاع اإلسرائيلي الذي اشار عقب اجتماعه مع ميتشيل الـى انـه يعتبـر                  

زة اساسية لعملية السالم، من هنا، يقول باراك، على إسرائيل ان تضع خطتها بحيث              المبادرة العربية ركي  
  !تستند الى هذه المبادرة

ومن المتوقع، ان يرضخ نتنياهو شكلياً، ويأخذ هذه المبادرة باالعتبار عندما يعرض خطته على الـرئيس                
اها، بعد ان اكتسب خبرة في      ي اوباما، وسيعرف كيف يتعامل معها ليفرغها من مضمونها ومحتو         مريكاأل

هذا الجانب من زعيمه السابق في الليكود، ارئيل شارون الذي كان قد رفض خارطة الطريق التي انبثقت                 
ي السابق جورج بوش، وتحت الضغط، وللتحايل على الموافقة الفلسطينية على           مريكعن رؤية الرئيس األ   

يـة  مريك تحفظاً عليها، تبنتهـا االدارة األ      14خارطة الطريق، وافق شارون على الخارطة بعد ان وضع          
السابقة عملياً من خالل وثيقة بوش المعروفة بهذا الصدد، وال شك ان اشتراط اعتراف الجانب الفلسطيني                

  .ية الجديدةمريكبيهودية دولة إسرائيل، سيشكل اهم أسس التحفظات المحتملة على الرؤية األ
ن بنات افكار نتنياهو، بل سرقها عنوة من افكار وزيرة الخارجية           ليست م " يهودية إسرائيل "فكرة اشتراط   

االسرائىلية السابقة تسيبي ليفني، عندما اشترطت ذلك لدى مناقشة عقـد اجتمـاع انـابوليس، القيـادة                 
الفلسطينية رفضت في حينه، كما ترفض اليوم هذا الشرط التعجيزي، باعتبار ان تعريف طبيعة الـدول                
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عتراف بها، كما ان هذا الشرط يلغي احد الملفات الرئيسة المرحلة من اتفاق اوسـلو               ليس جزءاً من اي ا    
الى العملية التفاوضية، وهو ملف حق العودة، يضاف الى ذلك ان هذا الشرط يمس بحقوق مليون ومئتي                 
الف مواطن عربي فلسطيني يعيشون في إسرائيل، حكومة نتنياهو ومن خالل هذا الشرط تحاول ان توهم                

لمجتمع الدولي بأن الفلسطينيين هم الذين يعرقلون استئناف العملية التفاوضية من خالل عدم قبولهم بهذا               ا
  .الشرط
ي على إسرائيل ولماذا لم يتحرك حتى       مريك من مسألة الضغط األ    - ايباك   -أين اللوبي اليهودي    .. ولكن

اب ببساطة ان هذا اللوبي تحرك من دون         ليبرمان العنصرية اليمينية، الجو    -اآلن للذود عن ادارة نتنياهو    
ان يحرز اي تقدم ملموس للضغط على ادارة اوباما، يعود ذلك الى ان هناك لوبياً آخر، جديداً، اقيم منـذ                    

تم تشكيله مـن الليبـراليين      ) الشارع اليهودي " (جاي ستريت "عام تقريباً، ليهود الواليات المتحدة، باسم       
 50000وبعد انتخاب اوباما لدعمه، كان قد خطط لجمع تبرعـات بقيمـة             اليهود، هذا اللوبي تحرك قبل      

 دوالر، وهو مبلغ قليل لكنه كان اكثر من المتوقع علـى ضـوء سـيطرة                600000دوالر، اال انه جمع     
 عضواً دعمتهم جاي ستريت وفازوا      41 عضواً من بين     33ايباك، المدهش ان هذا اللوبي نجح في فوز         

الـذراع الـسياسية لحركـة الـسالم        "خ، جاي ستريت اشتقت اسماً جديداً وهو        في مجلس النواب والشيو   
بروز هذه الجماعة الضاغطة الجديدة، اخذ يتبلور بعد ان هاجمت ليبرمـان عنـدما              " المناصرة إلسرائيل 

، هذه المجموعة انتقدت بوضوح العدوان اإلسرائيلي على قطاع         "عنصرية ومثيرة للقالقل  "اعتبرت سياسة   
ياً للشرق االوسط، بينما لم تعلق ايباك على        أمريكي ستريت رحبت بتعيين ميتشيل مبعوثاً رئاسياً        غزة، جا 

  .هذا التعيين
فرصة هذه الجماعة محدودة حتى اآلن في منافسة ايباك، اال ان تشكيلها يشير الى ان هناك تحـوالً فـي                    

وباما في الواليات المتحدة، ولعل ذلـك     ي، بما فيه اليهودي، يتوازى مع الفوز المفاجئ ال        مريكالمجتمع األ 
  .األوسطية في الشرق مريكيشكل اسناداً، ولو كان اولياً، لسياسة االدارة األ

  19/4/2009األيام، فلسطين، 
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