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  "طبخة حصى "ـمشعل يدعو إلى إبعاد األنانية واالستقواء بالخارج ويرفض تحويل الحوار ل .1

ـ            : دمشق سمح بتحويـل الحـوار     أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته لن ت
، مـشيرا إلـى أن      "األنانية واالستقواء بالعامل الخارجي   "، ودعا إلى إبعاد     "طبخة حصى "الفلسطيني إلى   

  .المقاومة الفلسطينية قادرةٌ على إنجاز صفقة التبادل بشروط المقاومة
في مخـيم   " ينييوم األسير الفلسط  "وقال مشعل في كلمة ألقاها أثناء افتتاح معرض صور ضمن فعاليات            

تتأخَّر المصالحة الفلسطينية اليوم وتتعثَّر، وأصبحت ضحية للتـدخل         ): "4-20(اليرموك بدمشق، اإلثنين    
الخارجي؛ ولذلك لن نسمح بتعطيل المصالحة الفلسطينية بسبب التدخالت الخارجية، وعلى كل األطراف             

تعتبرها عـامالً أساسـيا فـي الحكـم علـى           الفلسطينية المعنية أال تستقوي بالتدخالت الخارجية، وأال        
  ".المصالحة
وحلفاءها من الفصائل يسعون منذ أن بدأت قاطرة الحوار إلى إنجاح المصالحة            " حماس"إن  : "وتابع قوله 

الفلسطينية، وما زلنا نتابع جوالت الحوار ونذلِّل كل العقبات من أجل نجاحه والوصول إلـى مـصالحة                 
لكن ثبت للقاصي والداني أن العامل األساس في تعطيل المـصالحة حتـى             : "، وأضاف "فلسطينية حقيقية 

، "الرباعيـة "اليوم هو التدخل الخارجي، ونحن نُدين التدخل الخارجي الصهيوني واألمريكي ومن قبـل              
  ".ومحاولة فرض شروطها على المصالحة الفلسطينية

لن نسمح أن يتحول الحوار إلى      : "علوعن موقف حركته من الضغوط التي تمارس على الحوار، قال مش          
 الصهيوني، بل هذه القـضية      -؛ ألن إدارة أوباما ليست متفرغةً ألولوية الصراع العربي          "طبخة حصى "

إذا لم يكن هناك اهتمام أمريكي بالصراع فال يجوز لنـا كعـرب             "، وأضاف أنه    "على آخر سلَّم أولوياتها   
  ".هذه" صىطبخة الح"وفلسطينيين أن نشغل أنفسنا بـ

بمجرد لحظة من الصدق وإبعاد األنانية واالستقواء بالعامل الخارجي فإن الحـوار الفلـسطيني              "وأكد أنه   
سينجح خالل أيامٍ قليلة."  
لدينا قرار مبدئي بإنجاح المصالحة، ولكن لن نقبل بتحويلها إلى تضييع وقـت،             : "وفي ذات السياق، قال   

: ، وأضاف قائالً  "قاء الوضع األمني البوليسي القاسي في الضفة الغربية       ومن ثم تعطيل إعمار القطاع، وإب     
آن األوان ألن ننجز المصالحة بحساباتنا الوطنية المجردة، خاصـة فـي ظـل              : دعوة من القلب والعقل   "

  ".انسداد األفق لمشروع التسوية
يق وال ينسجم مـع روح الحـوار        هذا الكالم ال يل   : "كما تطرق إلى محاولة اغتيال النائب البيتاوي، وقال       

لن تـسمح   "وعلى صعيد ملف إعادة اإلعمار وربطه بملفات أخرى، أكد مشعل أن حركته              ".والمصالحة
  ".بإبقاء ملف إعمار غزة معطالً
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عطِّل الملف عندما أفشل الكيان الصهيوني مفاوضات التهدئة، وعطِّل بانتظار صفقة التبادل            : "ونوه قوله 
لتعطيـل  " الرباعيـة "أولمرت، وعطِّل بانتظار المصالحة، ولكن تدخلت اإلدارة األمريكية و        التي عطَّلها   

  "".الرباعية"المصالحة الفلسطينية من خالل فرض شروط 
هذا يوم عزيز   ": "حماس"، قال رئيس المكتب السياسي لحركة       "يوم األسير الفلسطيني  "وفي سياق فعاليات    

 ألف من أبناء شعبنا     12ممزوج باأللم واألمل، باأللم من جراء معاناة        .. نايتربع في ذاكرت  .. على نفوسنا 
وبناته الصامدين خلف قضبان سجون االحتالل، وفي ذات اللحظة لدينا األمل العميق بأن محنتهم ستنتهي               

  ".إن شاء اهللا تعالى
 وأحرار العالم سيواصلون    أهل فلسطين في الداخل والخارج ومعهم الشعوب العربية واإلسالمية        "وأكد أن   

نضالهم بكل األشكال؛ سياسيا وإعالميا وعسكريا وجماهريا وأمنيا ورمزيا حتى نصل إلى لحظة الحرية              
  ".الكاملة لجميع أسرانا

رسالة تحد لنا، ورسالة حرب علينا، ورسالة تؤكد أن         "واعتبر مشعل إصرار العدو على احتجاز األسرى        
  ". أن تعيش المنطقة في سالم، ويعلن الحرب على الجميعالعدو ال يريد

باسم جميع أحرار األمة وأحرار     .. وحدها؛ بل باسم جميع الفصائل الفلسطينية     " حماس"ليس باسم   : "وتابع
، مضيفًا أن المقاومة قادرة على إنجـاز هـذا          "إن فجر الحرية ألسرانا لن يكون بعيدا إن شاء اهللا         : العالم

عيب أولمرت التي حاول تكثيفها قبل رحيله عن سدة الحكم، والتي فـشلت، لـن يكتـب             الهدف، وكل أال  
  .لنتنياهو أن ينجح فيها

هناك ثمن وحيد ال بد أن يدفعه أي رئيس وزراء للعدو الصهيوني، وهو اإلفراج عن               : "ولفت مشعل قائالً  
لفلسطينية صامدة، وتعرف كيـف     المقاومة ا "، وأردف أن    "أسرانا وأسيراتنا حتى يعود شاليط إلى أسرته      

  ".تنتزع حرية األسرى؛ ليس عبر شاليط وحده، بل عبر خيارات أخرى
  20/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مرضى غزة في الخارجاتهام وزير الصحة في السلطة بتعطيل اتفاق إلنهاء أزمة عالج  .2

 أن وزير الصحة في حكومة تسيير "الحياة"  كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: فتحي صباح-غزة 
 فتحي أبو مغلي عطّل اتفاقاً توصلت إليه جهات وشخصيات طبية .األعمال الفلسطينية في رام اهللا د

وقالت إن أبو مغلي ال يزال يماطل . محلية ودولية إلنهاء أزمة دائرة العالج في الخارج في قطاع غزة
نسخة منه، محملة الوزير المسؤولية عن استمرار وفاة  على "الحياة"ويرفض تطبيق االتفاق الذي حصلت 

وشارك في المساعي الدؤوبة  .مزيد من المرضى، وعدم تلقي مئات آخرين العالج الالزم خارج القطاع
 اياد . داإلنسان حل لألزمة عدد من األطباء البارزين في القطاع، من بينهم داعية حقوق إيجادمن أجل 

 فيصل أبو شهال، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية محمود .فتح دالسراج، والنائب عن حركة 
الحميد الذي   هذه الجهود القيادي الفتحاوي مروان عبدإلىضاهر، وشبكة المنظمات األهلية، ثم انضم 

  .خيراًأزار القطاع 
رة  من الشهر الماضي على دائ22وبرزت األزمة عندما سيطرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في 

العالج في الخارج المعينة من حكومة رام اهللا والتي تأخذ تعليماتها من أبو مغلي، بعد تفاقم معاناة آالف 
  .المرضى المحتاجين للعالج في الخارج

 حسن خلف .وينص االتفاق الذي وقع عليه السراج وضاهر ووكيل وزارة الصحة في الحكومة المقالة د
 إلىة دائرة العالج في الخارج ودائرة تنسيق عبور المرضى عود" من الشهر الجاري، على 12في 

يشكل وزير "كما ينص على أن . " مارس الماضي/آذار 22العمل فوراً، كما كان عليه الوضع قبل 
بحيث تكون ) المكلفة منح المرضى تحويالت للعالج في الخارج(اللجنة الطبية العليا ) أبو مغلي(الصحة 

وتم حصر قائمة أسماء عدد من األطباء يمكن االختيار منها، . بمهنيتهم العاليةمكونة من أطباء معروفين 
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يقوم أحد الموظفين "كما يتضمن االتفاق أن .  برئاسة الدائرة"طبيباً مشهوداً له بالنزاهة) أبو مغلي(ويكلف 
 "نبتجميع تحويالت كل مستشفى تسهيالً على المرضى، ومن ثم عرضها للتوقيع على الطبيب المعي

التزام قرار اللجنة في تحديد جهة العالج وعدم السماح بتجاوزها، ورفع سقف " إلى إضافةالسالف الذكر، 
  ."عدد التحويالت

لكن أبو مغلي رفض التزام قائمة األطباء المتوافق عليها، واختار أطباء غير مقبولين ليس من جانب 
. ستقلة من بينها السراج، ما عرقل الحلوزارة الصحة المقالة فحسب، بل من جانب جهات وشخصيات م

 من 16 سالم فياض في . رئيس حكومة تسيير األعمال دإلى توجيه رسالة إلىوحينها اضطر السراج 
  . على نسخة منها"الحياة"الجاري حصلت 

يموت في غزة يومياً مرضى ال يتمكنون من السفر " أن إلىوقال السراج في رسالته إن األمر وصل 
التحويالت الطبية وتعطيل وزارة الصحة في غزة ) أبو مغلي(عالج بعد منع وزير الصحة ال) لتلقي(

تدخلت الشخصيات الوطنية والمجتمع الطبي في غزة من أجل ": وأضاف. " العالج في الخارجإلدارة
 في غزة تعاوناً كبيراً،) المقالة(وأبدت وزارة الصحة ...  حل ينهي األزمة، وتم االتفاقإلىالوصول 

وجاءت اللحظة الحاسمة صباح أمس ": وتابع ."ووافقت على كل التعديالت التي كانت تُطرح على االتفاق
 باسم نعيم .د) وزير الصحة في الحكومة المقالة(، وأرسلنا االتفاق موقعاً ومعه قرار ) من الجاري15(

الحميد لحين   مروان عبد من الشهر الماضي، واعتبار القرار أمانة لدى22 ما قبل إلىبعودة األوضاع 
 أن وزير إالاللجنة الجديدة، واالتفاق الكامل، وانتظرنا أن نُبلغ بأسماء اللجنة، ) تشكيل( قرار إصدار

أصر على عدم التزام األسماء التي تم ترشيحها، واصدر اليوم تعليمات لمكتب العالج ) أبو مغلي(الصحة 
وختم السراج بالتحذير من  ."الحميد  وضعناه أمانة مع عبد، مستغالً قرار نعيم الذي)في غزة(في الخارج 

إن هذا الموضوع خطير يهدد حياة المرضى وأدى ": تداعيات ذلك على حياة المرضى في القطاع، وقال
بالتدخل العاجل لتطبيق "وطالب فياض . "ال بد من حل فوري"، مشدداً على أن " قتل عدد منهمإلى

نه لم يتلق حتى اآلن أي رد من رئيس الحكومة، ما يعني تهديد حياة أعداد  إ"الحياة"، وقال لـ"االتفاق
  . من مرضى القلب والسرطان وفشل وظائف الكلى وغيرهاإضافية

  21/4/2009الحياة، 
  

   تحضر لبدء جولة جديدة من مفاوضات السالمأوباما إدارة :مسؤول فلسطيني .3
 األمريكية الواليات المتحدة أنفلسطيني مطلع  من مسؤول "القدس العربي"علمت  : اشرف الهور-غزة 

، وقال المسئول الفلسطيني واإلسرائيليينتحضر لبدء جوالت جديدة من مفاوضات السالم بين الفلسطينيين 
 خالل جولة مبعوثها لعملية السالم جورج ميتشل "إسرائيل"، على "ضغطت" أوباما الرئيس بارك إدارة إن

 إقامة أساس سالم شامل يقوم على إلى الوصول إلىه الجولة، التي تهدف  باتجاه البدء في هذاألخيرة
  .دولة فلسطينية

 - الصراع الفلسطيني إنهاء على ضرورة أوباماوبحسب المسؤول فان دوال عربية كبيرة، حثت الرئيس 
  . في المرحلة المقبلةإداراته أولوياتاإلسرائيلي، ووضعه على سلم 

 مع الرئيس محمود عباس، األخير دولة فلسطينية خالل لقائه إلقامةم بالده  دعأكد ميتشل الذي أن وأكد
 ميتشل اخذ موافقة من نتنياهو على بدء مباحثات أن إلى  وأشار."إسرائيل"نقل وجهة نظره لساسة 

 غير راضية عن نهج حكومته السياسي، رغم اعتراض أوباما إدارة أن لألخير أوضح أنالسالم، بعد 
 وأشارن ميتشل نقل هذه الموافقة للرئيس عباس، أ أيضاوذكر المسؤول .  افيغدور ليبرمانوزير خارجيته

 "إسرائيل" الرئيس عباس طالب بان تجرى مفاوضات السالم من حيث توقفت مع حكومة أن إلى
 في الوقت ذاته بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها ضمن خطة خارطة "إسرائيل"المنصرفة، وان تقوم 

  . الحواجز في الضفةوإزالةق، التي تدعوها لوقف االستيطان الطري
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 صيغ إيجاد إلى، تهدف "العواصم العربية المؤثرة"ن زيارة ميتشل لعدد من أ المسؤول الفلسطيني وأوضح
  ."إسرائيل"إلنهاء الصراع مع 

و سبل  سيبحث خالل لقاءين منفصلين مع الرئيس عباس، ونتنياهاألمريكي الرئيس أنكد المصدر أو
 إلىتستعد لتقديم مشروع مفاوضات جديد يرتكز " األمريكية اإلدارةن أ إلى مفاوضات جديدة، الفتا إطالق

  ."قرارات الشرعية الدولية، وخطة خارطة الطريق
 يجري الرئيس عباس جولة في عدة بلدان عربية قبل مغادرته للواليات المتحدة للقاء أنوتوقع المصدر 

  . الشهر المقبل نهايةأوباماالرئيس 
  21/4/2009القدس العربي، 

  
  "دائرة دم" "الدولتين"عريقات يرى في رفض  .4

رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب أن القدس المحتلة من  21/4/2009الخليج، نشرت 
أكد أنه متشائم حيال مستقبل المسيرة السياسية ونوه إلى أن عدم استعداد رئيس الحكومة  عريقات

ولفت في تصريح إلذاعة جيش االحتالل، ". دائرة الدم"سرائيلية بنيامين نتنياهو لحل الدولتين ستعقد اإل
إسرائيل ال تحترم "أمس، أنه ال يرى التزاما إسرائيلياً حقيقيا بحل الدولتين وبوقف االستيطان وتابع 

عن أمله بأن تجد الحكومة وعبر ". التزامات سابقة وكل ما سمعناه حتى اآلن أنها بصدد بلورة سياسة
اإلسرائيلية الوقت إلنجاز رؤيتها وتدرك أن قبولها للمفاوضات يعني واجبها االعتراف الواضح بحل 

  .الدولتين
 السلطة الفلسطينية أن  اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 21/4/2009القدس العربي، وأضافت 

 م من الحد الذي انتهت عنده المفاوضات السابقة، ال تمانع في عودة مفاوضات السالأنها أمس أعلنت
 حل أساسعلى "ن السلطة مستعدة للشروع بمفاوضات سالم مع حكومة نتنياهو إقال صائب عريقات و

 تكون وفق أن يجب وإنماليست بحاجة لمبادرات جديدة  " العملية السلميةأن عريقات،  وأكد."الدولتين
  ."ة للسالمخطة خارطة الطريق والمبادرة العربي

  
  والسودانالحدود العراقية إلى إقليم كردستان من  لنقل الالجئين  لجنةشكلي عباس": سما" .5

النقاب عن " سما"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوي اليوم الثالثاء لمراسل :  حكمت يوسف-غزة 
 على الحدود تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة لإلشراف على إجراءات نقل الالجئين الفلسطينيين

 مسعود اإلقليم المقبل وذلك بعد االتفاق مع رئيس األسبوع كردستان بداية إقليم إلىالعراقية السورية 
بارزاني ورئيس وزراء حكومة اإلقليم نيجيرفان بارزاني على تقديم تسهيالت لالجئين الفلسطينيين 

  . بما يخفف عنهم معاناتهمإليهموتوفير فرص عمل 
نباء التي تحدثت عن وجود فكرة إلعادة توطين الالجئين الفلسطينيين في مدن ونفت المصادر األ

كردستان، موضحه أن ما تم االتفاق عليه مع سلطات اإلقليم هو توفير فرص عمل لهم هناك، فضال عن 
الوا ن هناك آالف الالجئين الفلسطينيين ما زإ" وتابعت المصادر قولها .تقديم التسهيالت الدراسية ألبنائهم 

 أصبحت حياتهم إنيعانون العديد من المتاعب خاصة المقيمين على الحدود السورية العراقية حيث 
  ".خطيرة جدا بفعل وجود عدة تيارات مختلفة

 وفد من مخيم الوليد لالجئين الفلسطينيين يضم ثالثة شخصيات فلسطينية توجه أن المصادر وأوضحت
اجتماعات مع القيادة السودانية ومنظمة التحرير والسفارة  وعقد سلسلة أيام السودان قبل عدة إلى

وقالت  ". السودانإلىالفلسطينية في السودان وبحث معهم نقل آالف الالجئين الفلسطينيين من مخيم الوليد 
 الالجئين الفلسطينيين من مخيم إلىانه تم االتفاق بين الوفد والقيادة السودانية على تقديم كافة التسهيالت 

وتابعت  ". في السودانواإلقامة كافة التسهيالت ومنحهم حق التعليم وإعطائهم السودان إلىليد ونقلهم الو
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 السودان بعد إلى آالف الجئي فلسطيني من الحدود السورية العراقية 9المصادر انه تم االتفاق على نقل 
  .قريب يتم نقلهم في الوقت الأن كافة التعامالت لهم حيث توقعت المصادر إجراء

  2/4/2009 ،وكالة سما
  

  أولويتنا العاجلة رفع الحصار عن غزة: فياض يستقبل نائب األمين العام لألمم المتحدة .6
سالم فياض نائب األمين العام لألمم .  د]حكومة تسيير األعمال الفلسطينية [ أطلع رئيس وزراء:رام اهللا

 الكارثية التي اإلنسانيةعلى األوضاع " أخيم شتاينر "المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
يعيشها أبناء شعبنا وخاصة في قطاع غزة جراء ما خلفه العدوان اإلسرائيلي، وأثر ذلك على البيئة 

وأكد أن األولوية العاجلة تتمثل في ضرورة رفع . والمخاطر الصحية الناجمة عنها على حياة المواطنين
 العبور والحركة، وبما يشمل فتح المعابر، وتشغيل الممر اآلمن، وضمان دخول الحصار، وتنفيذ اتفاقية

 ما دمره العدوان إعمار إلعادة، والمواد الالزمة اإلغاثةكافة السلع والبضائع، وتوفير كل أشكال 
  .اإلسرائيلي، بما في ذلك أحواض معالجة الصرف الصحي

 21/4/2009الحياة الجديدة، 
  

  بممارسة التعذيب في الضفة"هيومن رايتس ووتش"هامات ات  تنفيحكومة فياض .7
، من "هيومن رايتس ووتش" مؤسسة انفت حكومة سالم فياض، ما نسبته له:  صالح النعامي- غزة

وكان التقرير قد اتهم األجهزة األمنية التابعة لحكومة . انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية
 .  المعتقلين السياسيين في سجونهافياض، بممارسة التعذيب ضد

تصريحات صحافية، نفى حسين شيخ، وزير الشؤون المدنية في حكومة فياض، االتهامات بممارسة ففي 
إنه ال يوجد أي معتقل : وقال. األجهزة األمنية التعذيب ضد المعتقلين السياسيين من قادة ونشطاء حماس

 يثبت فيها وجود أي إساءة ألي شخص يتم تشكيل لجنة وأكد أنه في كل حالة. سياسي في سجون السلطة
  .تحقيق ومعاقبة المتورطين

 21/4/2009الشرق األوسط، 
  

  جري تحقيقات هادئةتالسلطة و... البيتاوي يتهم وقائي الضفة بمحاولة اغتياله .8
  عنالنائبالشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين  أن 20/4/2009الجزيرة نت، نشر موقع

حركة حماس بالضفة اتهم جهاز األمن الوقائي في مدينة نابلس بإشاعة االنفالت األمني وبمحاولة 
وأكد البيتاوي أن مطلق الرصاص هو أحد أفراد جهاز األمن الوقائي، وأن هذه هي المرة الثانية  .اغتياله

  .التي يتعرض فيها لمحاولة اغتيال من قبل األجهزة األمنية، على حد قوله
وزارة العدل  أن  صالح النعامي،غزة نقالً عن مراسلها في 21/4/2009الشرق األوسط، افت وأض

 هو محاولة اغتيال تهدف لضرب الجهود لوضع حد لحالة ]للشيخ البيتاوي [المقالة اعتبرت أن ما جرى
األجهزة يعبر عن مدى استهتار هذه "إن ما حدث للبيتاوي : وفي بيان قالت الوزارة. االنقسام الداخلي

بوحدة الصف الفلسطيني وعدم اكتراثها لمساعي الحوار الطيبة وذلك ابتغاء الحفاظ على بعض المزايا 
األجهزة التي كان يفترض أن تحافظ على أمن نواب الشعب "وأضافت إن هذه . "والمكتسبات الشخصية

 نائبا من 45يزال يعتقل ورموز شرعيته قد حادت عن هذه المهمة الوطنية لتكمل دور االحتالل الذي ال 
. "هؤالء النواب في مخطط خبيث إلحباط دور المجلس التشريعي في حماية ودعم مشروع المقاومة

وطالبت الوزارة الرئيس محمود عباس باتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاسبة المجرم والجهة التي تقف 
 .خلفه في جهاز األمن الوقائي
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مصادر مطلعة في السلطة  إلى أن فهيم الحامد، جدة ن مراسلها فينقالً ع 21/4/2009عكاظ، وأشارت 
 السلطة إن البيتاوي، مشيرة إلى الشيخالفلسطينية أوضحت انها تجري تحقيقات هادئة في محاولة اغتيال 

تريد الدخول في جدل إعالمي حول الحادثة بهدف الحفاظ علي التهدئة واالبتعاد عن الحرب  ال
مصادر إلى أن محاولة اغتيال البيتاوي تعتبر معزولة، ويجب أن ال يتم ربطها وخلصت ال. اإلعالمية

 .بحوار القاهرة المرتقب مؤكدة أن السلطة ستعلن في الوقت المناسب التفاصيل
 حسام الطويل، النائب المستقل في المجلس التشريعي  أنغزةمن  20/4/2009قدس برس، وأوردت 

بإنزال العقوبة الرادعة بمرتكبي االعتداء على الشيخ حامد "لب الفلسطيني عن مقعد المسيحيين، طا
  ".هذه الجريمة تلحق الضرر البين بالعالقات الوطنية"، مؤكداً أن "البيتاوي وفقاً للقانون

  
   وقف اعتقاالت لقادة من فتحت الحكومة المقالة: "النهار" .9

 التابعة لهذه األمنية األجهزة أن غزة كشف مصدر في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع: ).ف.ص.و(
 تنفذها ليالً في صفوف قادة حركة فتح في أنالحكومة تلقت تعليمات بوقف حملة اعتقاالت كان مقرراً 

  .رداً على االعتداء على النائب حامد البيتاوي القطاع
  21/4/2009النهار، 

  
   واألقصىالحكومة المقالة تخصص مادة تعليمية عن القدس .10

 محمد عسقول عن تخصيص مادة تعليمية في .علن وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة دأ :غزة
وقال في تصريحات صحافية،  .المقررات الدراسية الفلسطينية تتناول مدينة القدس والمسجد األقصى

س في قامت وزارة التربية والتعليم باإليعاز إلى إدارة المناهج بتخصيص مادة تعليمية تدر: "أمس
المدارس وفق المنهاج الفلسطيني تتناول مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، لتعرضهما لهجمة 

قرار تخصيص المادة التعليمية عن القدس واألقصى، يأتي في إطار "إن : وأضاف ".صهيونية شرسة
 بتنظيم زيارة الرد على تصريحات وزير التعليم الصهيوني الذي أعطى أوامره إلى كافة الطالب اليهود

سنوية واحدة على األقل إلى القدس، وإجبار التالميذ اليهود على الدخول إلى باحات المقدسات 
  ".اإلسالمية

  21/4/2009الخليج، 
  

   وعلى مصر إدخال مواد البناء...حصلنا على تمويل إلعادة بناء المساجد:  المقالةاألوقاف .11
 طالب أبو شعر أن وزارته .كومة الوحدة الوطنية د كشف وزير األوقاف والشؤون الدينية في ح:غزة

 مسجداً دمرت بشكل كلي، 46حصلت على تمويل ألغلب المساجد التي دمرها االحتالل، والبالغ عددها 
 مسجداً تضررت بأضرار طفيفة، إضافة إلى ثمانية مباني وعقارات 52 مسجداً دمرت جزئي، و55و

إلى أنه ) 20/4(ر أبو شعر خالل مؤتمر صحفي عقده يوم االثنين وأشا .تابعة للوزارة استهدفها االحتالل
رغم التمويل الذي حصلت عليه الوزارة ألغلب المساجد المدمرة؛ إال أن إغالق المعابر وعدم دخول "

مواد البناء حال دون إعادة إعمار هذه المساجد، األمر الذي أضطر وزارة األوقاف إلى إقامة مصليات 
نحن بحاجة إلى إعادة إعمار بيوت اهللا، وأن تفتح مصر حدودها : "وقال". ستيكيةمؤقتة من بيوت بال

وتسمح بدخول مواد البناء وكافة المستلزمات الالزمة، وبحاجة إلى جهود كبيرة من الجهات والمنظمات 
ودعا  ".المختلفة للقيام بحمالت جمع تبرعات وتسيير قوافل إغاثة لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني

أحرار العالم والخيرين في العالم أن يبذلوا جهودهم من أجل فك الحصار والسماح بإدخال مستلزمات 
  .الحياة للشعب الفلسطيني ليتمكن من بناء بيوت اهللا ومنازل المواطنين

  20/4/2009قدس برس، 
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  عريقات يدعم التمرد على قريع .. دحالن يستعيد نفوذه ..احتدام الصراع بين تيارات فتح .12
هذه االيام صراعا محتدما بين تيارات متصارعة داخل الحركة فـي  " فتح"تشهد  :رام اهللا ـ وليد عوض 

   .1989 عقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد منذ إلمكانيةظل االستعدادات 
مـن مـصادر رفيعـة      " القدس العربـي  " عقد المؤتمر العام للحركة علمت       إلمكانيةوفي ظل االستعداد    

المستوى بحركة فتح بان القيادي في الحركة عضو المجلس الثوري محمد دحالن يخوض حربا مفتوحة               
  .خالل المؤتمر القادم" بشطبهم"على خصومه، متعهدا في مجالسه الخاصة 

وحسب المصادر فان دحالن يعمل منذ شهور على جميع الساحات الفتحاويـة سـواء فـي االراضـي                  
  .يرها من االقطار العربية التي تتواجد بها حركة فتحالفلسطينية او في لبنان وغ

وعلم بان دحالن بات على عالقة وصفت بالممتازة مع اعضاء اقاليم الضفة الغربية الذين انتخبوا حـديثا                 
وانه بات يحظى بمكانة في صفوفهم بل بات يمارس التأثير عليهم، في حين يتواصل بشكل فعال مع ابناء                  

  .الحركة في لبنان
ب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها فان قيادات فتحاوية غادرت قطـاع غـزة عقـب                  وحس

القـدس  " تدعم دحالن مثل سمير المشهراوي الذي نفـى لــ            2007سيطرة حماس عليه منتصف عام      
خوضه برفقة دحالن وقيادات اخرى من قطاع غزة حربا ضد خصومهم الذين يعملـون علـى                " العربي

  . خلفية سيطرة حماس على قطاع غزة ومغادرتهم للقطاعالحط من شأنهم على
  لن ارشح نفسي: المشهراوي

ـ   اذا اردت ان تتحدث عن اسماء فانا لن ارشح نفسي ألي موقع فـي              " "القدس العربي "وقال المشهراوي ل
، ومشيرا  "ان استخدام مجموعة من فتح مصطلح حرب، هذا غير صحيح         "، ومضيفا   "المؤتمر العام القادم  

  .ان هناك تباينا في وجهات النظر واختالفا في الرأيالى 
ووجه المشهراوي انتقاداته للذين يحاولون اثارة وجود صراع داخل الحركة، مشيرا الى سعيهم لتحقيـق               

يجب على الجميع ان يدرك بأن االعتبارات الشخصية تتقزم امـام مـصالح             "مكاسب شخصية، ومضيفا    
  ". ان تتوحد حركة فتح الستعادة مكانتها لقيادة الشعب الفلسطينيالمطلوب"، ومضيفا "الحركة ووحدتها

واشار المشهراوي الى انه وآخرين مثل النائب محمد دحالن بادروا مؤخرا الى عقد مـصالحات داخـل                 
الحركة لتهيئة االجواء لعقد المؤتمر العام، ومشددا على ان المصالح الشخصية ال تحكمهم والدليل علـى                

ره بأنه لن يرشح نفسه في المؤتمر القادم الي موقع قيادي سواء في اللجنة المركزيـة                ذلك من وجهة نظ   
  .او المجلس الثوري

واشار المشهراوي الى الذين كانوا يقولون بأن الصراع في غزة كان بين حماس ومجموعـة مـن فـتح     
، "م وعلى عـائالتهم   حيث هم انفسهم استبيحوا من حماس وتم االعتداء عليه        "وثبت لهم خطأ ذلك االعتقاد      

  .وذلك في اشارة الى القيادي الفتحاوي احمد حلس بقطاع غزة
وعند سؤاله عن اتمام المصالحة بين اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري الطـامح لعـضوية                
مركزية فتح وبين دحالن الذي يعمل على تأمين الجلوس في اي اجتماع للجنة المركزية التي سـتنتخب                 

، ومـشيرا الـى ان      "باب المصالحات ما زال مفتوحـا     "لمؤتمر العام القادم، قال المشهراوي      من خالل ا  
) ابو ماهر (الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومفوض عام حركة فتح عضو اللجنة المركزية محمد غنيم              

جنـة  يعكفان حاليا على اجراء سلسلة من المصالحات داخل الحركة وبين قيادتها، مشيرا الى ان عضو الل   
نحـن  "المركزية حكم بلعاوي هو من أوائل الذين بادروا للبدء باجراء مصالحات داخل الحركة، ومضيفا               

بدأنا المصالحات وهناك مبادرة في اللجنة المركزية من قبل االخ الرئيس محمود عباس واالخ ابو ماهر                
  ".للحركة للنهوض بهاغنيم الجراء مصالحات داخل الحركة لتهيئة االجواء لعقد مؤتمر صحي ومفيد 

  الرجوب تحالف مع قريع
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وفي ظل حالة االصطفاف التي تجري داخل تيارات فتح بات اللواء جبريل الرجوب الذي طالـب ابـان                  
سيطرة حماس على قطاع غزة بمحاكمة دحالن متحالفا مع صف احمد قريع مفوض عام الحركة داخـل                 

  .االراضي الفلسطينية
مل على تعزيز مكانته في اوساط الشباب الفلـسطيني وخاصـة ابنـاء             وحسب المصادر فان الرجوب يع    

حركة فتح من خالل الرياضة حيث بات على تواصل دائم مع جميع األندية الرياضـية الـشبابية كونـه                  
  .رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني

 والعبيها،  ويحرص الرجوب على مخاطبة الفرق الرياضية الفلسطينية عن قرب ومداعبة ادارات النوادي           
االمر الـذي   " ياسر عرفات "للداللة على انه من ورثة      " نحن العرفاتيون "ومخاطبتهم في اكثر من مناسبة      

يدغدغ عواطف الالعبين واالداريين مما ينعكس على مشجعي تلك االندية والتـي تتمتـع حركـة فـتح                  
  .بسيطرة مطلقة عليها خاصة في الضفة الغربية

ـ وقالت مصادر مقربة من الرج     بأنه يعزز مكانته المرموقة اصال داخل فتح مـن         " "القدس العربي "وب ل
  .خالل الشباب والتعامل معهم عن قرب والعمل على حل مشاكلهم

وال بد من الذكر، ان الرجوب بات يحسب على تيار قريع في االراضي الفلسطينية، في حين بات االخير                  
  . الفلسطيني محمود عباسعرضة للتهميش من المتمردين المدعومين من الرئيس

  قريع لم يدع للقاء ميتشل
وفي الوقت الذي تشكل وفد من الحركة شارك فيه قدورة فارس للقاء ميتشل الجمعة لم يتم اطالع قريـع                   
مفوض عام الحركة في االراضي الفلسطينية على الترتيبات لعقد ذلك اللقاء بل تم العمل علـى تهميـشه                  

  .كمفوض عام للحركة
فهـو  " ومضيفا  " يجب عدم تحميل ذلك اللقاء اكثر مما يحتمل       " "القدس العربي "قال فارس لـ    ومن جهته   

، ومشيرا الى ان المبعوث االمريكي طلب لقاء عدد من قيـادات فـتح              "ليس لتهميش احد وال نهمش احدا     
  .للتعرف على الملف الفلسطيني الذي كلف به من قبل االدارة االمريكية

ال "وان البرغوثي الذي يصر على تقييم المرحلة السابقة والمحاسبة قال فـارس             وبشأن موقف االسير مر   
يريد الرجل نصب مشانق للمسؤولين عن االنتكاسات التي لحقت بالحركة بل ال بد من محاسـبتهم مـن                  

  ".خالل صناديق االقتراع في المؤتمر العام القادم
اللجنة المركزية القادمة لقيادة الحركـة،      واوضح فارس بأن البرغوثي سيرشح نفسه كاستحقاق لعضوية         

ومشيرا الى ان البرغوثي يدفع باتجاه انتخاب قيادة للحركة قادرة على تطبيق النظام الـداخلي للحركـة                 
  .وقادرة على تنفيذ البرنامج السياسي الذي تقره الحركة في مؤتمرها العام القادم

ان شاء اهللا، ولكـن     " الثوري للحركة قال قدورة      وحول اعتزامه ترشيح نفسه للجنة المركزية او المجلس       
االمر يخضع للتشاور مع مجموعة من االخوة، سنجلس ونتشاور، وان كان هناك ضرورة لترشيح نفسي               

  ".سأرشح نفسي
وقال المقربون من قريع بأن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر                 

تمرد على قريع وتهميشه بل يدعم اي تحرك يساهم فـي تهمـيش قيادتـه        الفلسطينية هو من يقود تيار ال     
  .للحركة في االراضي الفلسطينية كمفوض عام لحركة فتح

وحسب المقربين من قريع فان عريقات الذي يسعى الن يكون رئيسا لطاقم اية مفاوضـات قادمـة مـع                   
 الـسابقة، ال    اإلسـرائيلية  الحكومة    خلفا لقريع الذي ترأس طاقم المفاوضات الفلسطينية في عهد         إسرائيل

يتوانى عن دعم اي اقتراح او فكرة تعزز مكانته في القيادة الفلسطينية على حساب قريع الذي بات علـى    
 الـسابق   اإلسرائيليعالقة غير جيدة مع عباس منذ شهور على خلفية لقاءات االخير مع رئيس الوزراء               

  .ة وفاشلةايهود اولمرت في حين كانت المفاوضات متعثر
  21/4/2009القدس العربي، 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1411:         العدد       21/4/2009الثالثاء  :التاريخ

  توافق على عقد مؤتمر فتح في الخارج وعباس يعتزم الطلب من مبارك استضافته": الحياة" .13
أبو (إن الرئيس محمود عباس " الحياة"لـ " فتح"قال قيادي بارز في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
مؤتمر العام السادس للحركة على األراضي سيطلب رسمياً من الرئيس حسني مبارك استضافة ال) مازن

  .المصرية، مرجحاً أن يتوجه عباس إلى القاهرة قريباً لهذا الغرض
وأوضح أن هناك توافقاً عاماً داخل الحركة على ضرورة عقد مؤتمر الحركة خارج الوطن، مشيراً إلى 

 باإلضافة إلى أن هناك إلى أراضي السلطة الفلسطينية،) أبو اللطف(عدم إمكان دخول فاروق قدومي 
قيادات فلسطينية لها مكانتها موجودة في سورية ولبنان ومن الصعب عليها أن تحضر المؤتمر لو عقد 

وليس لديها ضمانات إذا حضرت إلى الداخل بأن يسمح لها بالعودة إلى سورية أو لبنان من "داخل الوطن 
  ". الحجم للحركة وتغيب عنه هذه القياداتالسلطات هناك، وفي الوقت نفسه ال يمكن عقد مؤتمر بهذا

هناك غالبية مطلقة لعقد المؤتمر في الخارج، ومصر المرشحة لذلك ألسباب عدة، منها أنهـا               : "وأضاف
محتضنة القضية ودورها في الحوار ودعمها للقضية الفلسطينية، كما أن مقر الجامعة العربية في مصر،               

  ".ة من القطاع إلى األراضي المصريةفضال عن سهولة خروج قيادات فتح في غز
وقال المصدر إن الغالبية المطلقة تريد عقد المؤتمر خارج الوطن، مضيفا ان ذلك أصبح مطلبـا عامـا                  
ألسباب عدة، فهناك مخاوف من أن عقد مؤتمر الحركة في الداخل قد يسبب شرخا في الحركة، وفـصل                  

الخارج من الدخول إلى األراضي الفلـسطينية       الداخل عن الخارج في ضوء مصاعب تواجه قيادات في          
  .وفي ظل االنقسام الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وهو ليس متمسكاً بمكان عقد المؤتمر،      "وأوضح أن لدى عباس قناعة بضرورة عقد المؤتمر في الخارج           
اخـل الحركـة،    ونفى وجود محاور د   ". أصبح هناك قرار ال عودة فيه بضرورة عقده       ... المهم هو عقده  

مشيراً إلى أن هناك تيارات تحاول من خالل ضخ األموال أن تحظى باألصـوات، مرجحـاً أن يفـرز                   
  .مؤتمر الحركة قيادة جديدة واعدة

التيار القومي في الحركة، وغالبيته من القاعدة ومن الغيورين على مصلحة الحركة، يريد انتخاب              : "وقال
، مشدداً  "اً ومنتمية الى الحركة عن قناعة ووعي، ولديها كفاءة وماض         قيادة نظيفة اليد غير منحرفة سياسي     

  .على أن من يحمل فقط هذه المواصفات هو الذي سيحوز على ثقة الناخبين ويحصد أعلى األصوات
  21/4/2009الحياة، 

  
 إشارة للتصعيد مسؤول ملف شاليط  إقالة ديكلتعّدحماس  .14

إن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي " لشرق األوسطا"قال مصدر مسؤول في حركة حماس لـ : غزة
بنيامين نتنياهو إقالة عوفر ديكل مسؤول ملف شاليط يدل على أن حكومته تتجه نحو التصعيد ضد قطاع 

اإلسرائيلية أمس حول بلورة " هاآرتس"وتعقيباً على ما ذكرته صحيفة . غزة، وتحديداً ضد حركة حماس
لتعاطي مع ملف شاليط، مما يدل على أنه ينوي االنطالق في الملف من نتنياهو استراتيجية جديدة في ا

.. نقطة الصفر، مستدركاً أنه من غير المستبعد أن يلجأ الجيش اإلسرائيلي إلى محاولة تحرير شاليط
وشدد المصدر على أنه سيتبين لنتنياهو، كما تبين لسلفه أولمرت، خطأ الرهان على خيار القوة في 

  .ا الملف وفي مواجهة حركة حماسالتعاطي مع هذ
 21/4/2009الشرق األوسط، 

  
  مقاطعة مؤتمر مكافحة العنصرية تواطؤ مع الكيان الصهيوني وتغطية على جرائمه: حماس .15

ان "قال فوزي برهوم المتحدث باسم حمـاس فـي بيـان            : األنباء الدستور، ووكاالت    -فلسطين المحتلة   
 يعطي غطاء واضحا للكيان الـصهيوني العنـصري علـى           ] "2ديربان"من مؤتمر    [انسحاب هذه الدول  

ان انسحاب اإلدارة األميركية    "واوضح   ".جرائمه الرهيبة بحق األطفال والنساء وأبناء الشعب الفلسطيني       
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اوباما لألمن والسالم واحترام حقوق اإلنسان في المنطقة، وينم         ) باراك(بالذات يتناقض تماما مع دعوات      
واعتبر  ".أنه ال جديد وال تغير فعلي في سياسات اإلدارة األمريكية المنحازة لالحتالل           هذا االنسحاب على    

في استجابة سريعة للضغوط الصهيوأميركية على زعمائها       (..) يكشف حقيقتها   " انسحاب بعض الدول     أن
يـان   على مقاطعة مؤتمر مكافحة العنصرية لما فيه من فضح وتعرية للك     إلجبارهموابتزازهم بطرق عدة    

الصهيوني المدعوم أمريكيا في استخدامه كافة أساليب القتل والدمار ضد الشعب الفلسطيني وسعيه إلقامة              
  ".دولة يهودية عنصرية متطرفة على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني

  21/4/2009الدستور، 
  

 " مؤتمر األمم المتحدة حول العنصرية" مقاطعة ان تدين"الشعبية" و"الديمقراطية" .16
الجبهة الديمقراطية أدانت قـرار واشـنطن مقاطعـة         ، أن   رام اهللا   من 16/4/2009قدس برس،   ت  ذكر

، والذي ترعاه المنظمات غيـر الحكوميـة،        "2ديربان  "في جنيف   " مؤتمر األمم المتحدة حول العنصرية    "
  .ومنظمات المجتمع المدني التابعة لألمم المتحدة

ملت مبكرة على تحريك ما لديها من وسائل ضغط بالعمل ع" إسرائيل"وقال بيان صدر عن الجبهة، إن 
على محاصرة المؤتمر، في استناده إلى سجل حافل للجرائم والمحارق والتمييز العنصري ضد 

في جنوب إفريقيا، محذرة الوفد الفلسطيني " 1ديربان "الفلسطينيين، والقرارات السابقة التي صدرت عن 
  .ت من مشروع الوثيقة النهائية للمؤتمرإلى المؤتمر؛ من تقديم أية تنازال

 ناطق باسم الجبهة الشعبية اسـتنكر       ، أن  غزة  مراسلها من  رائد الفي  عن 21/4/2009الخليج،  وأضافت  
مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة العنـصرية مـن المـؤتمر،           من   انسحاب الواليات المتحدة ودول أوروبية    

عمى مع دول االحتالل والعنصرية في محاولة لفرض الموقـف          انحيازاً وتعصباً واصطفافاً أ   "معتبراً ذلك   
على المؤتمر، في الوقت الذي تجاهر به بعنصريتها الصارخة وتمييزهـا ضـد العـرب،               " اإلسرائيلي"

وتقترف أفظع جرائم الحرب على رؤوس األشهاد في فلسطين المحتلة، وتنتهك ليل نهار اتفاقية جنيـف                
  .الرابعة

    
  بإنجاز التحقيق في استشهاد عرفات قبل انعقاد المؤتمر العام لفتحاللواء جهاد يطالب  .17

ببحـث ملفـات    "طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء محمد جهـاد           :  نادية سعدالدين  –عمان  
خاصة بالحركة قبل انعقاد المؤتمر العام السادس لفتح لضمان نجاحه وتحقيق ترتيب صـفوفه الداخليـة،                

  ".لفات ظروف استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتوعلى رأس هذه الم
ببحث مسألة الفشل وأسبابه في خسارة فتح في انتخابات المجلس التشريعي في كـانون األول               "كما طالب   

 ومحاسبة المتسببين بذلك، وعدم االقتصار على بعض الكوادر العسكرية وإنما ال بد مـن               2006) يناير(
) يونيـو (، في منتصف حزيران     "راء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة      البحث في األسباب الكامنة و    

، إلـى جانـب     "البحث في ملف مصير أموال وممتلكات الحركة      "وأكد اللواء جهاد على ضرورة       .2007
استثناء الكثير من المناضلين سواء ممن تم احالتهم على التقاعد أو قضوا أحكاماً طويلـة فـي                 "موضوع  

  ".سجن العدو الصهيوني
  21/4/2009الغد، األردن، 

  
  جولة الحوار المقبلة ستكون األكثر صعوبة: حماس .18

فوزي ، أن القدس المحتلة، و غزة منمحمد جمال وأيمن الرفاتي 21/4/2009الشرق، قطر، ذكرت 
أكد وصول وفد يضم عدداً من قيادات الحركة إلى مصر في إطار  برهوم الناطق باسم حركة حماس

مشيرا إلى أن موعد الحوار المتفق ، ابعة من الحوار والتشاور مع القيادة المصريةالتحضير للجولة الر
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 من الشهر الجاري مازالت 26عليه لم يحدث عليه أي طارئ وإن الدعوة المصرية للجولة الجديدة في 
  . باقية

 باعتبـار   أن الجولة القادمة ستتسم بالجدية أكثر من السابقة       " الشرق"وأوضح برهوم في حديث لـصحيفة      
وقال إن الحوار في الـسادس والعـشرين مـن          ، أن القضايا التي تم الحوار فيها محصورة في عدة نقاط         

  . الشهر القادم يحتاج إلى جدية أكثر داعيا إلى الخروج من الفيتو األمريكي والتدخالت الخارجية 
ـ        ذليل العقبـات مـن أجـل    وبين برهوم أن االشتراطات التي تطرحها فتح تعيق الحوار داعيا فتح إلى ت

ودعا برهوم فتح إلى تهيئة األجواء في الضفة الغربيـة وإطـالق سـراح               . المصلحة الفلسطينية العليا    
  . المعتقلين السياسيين ووقف االعتداءات التي كان آخرها محاولة اغتيال النائب الشيخ حامد البيتاوي 

وبعد الجولة األخيرة مؤكـدا اسـتعدادها       وأوضح برهوم أن حماس جهزت ردها على كل ما طرح أثناء            
  لمناقشة كل القضايا العالقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا 

البيتـاوي  " اغتيال" أن ترخي محاولة      توقع برهوم، أن   غزة من 21/4/2009 السبيل، األردن،    وأضافت
ـ وقال مصدر م   ".بظاللهما على جولة الحوار المقبلة    "وملف االعتقاالت السياسية     إن مـن   " السبيل"طلع ل

بين القيادات التي غادرت غزة الدكتور صالح البردويل وحسن شمعة ومحمد فرج الغول وزير العـدل                
في حكومة هنية، وأوضح المصدر أن البردويل سيبقى في القاهرة إلجراء االتصاالت والتنسيق لجولـة               

  .ق المواقف مع قيادة الحركة في الخارجالحوار الرابعة، فيما سيتوجه بقية أعضاء الوفد إلى دمشق لتنسي
القـدس  " لـ    قال برهوم مراسلها من غزة، أن      اشرف الهور  عن 21/4/2009 القدس العربي،    ونشرت
ال "، الفتا الـى ان حمـاس        "قدمت في كل الملفات المطروحة تنازالت الى ابعد مدى        "ان حركته   " العربي

القـدس  "وقال برهـوم لــ       ".ط بحقوق وثوابت شعبنا   تحمل اي استراتيجية مغلقة لكنها ال يمكن ان تفر        
ان وفد الحركة سيغادر اوال للعاصمة السورية دمشق للقاء قادة الحركة هناك، ثم يعود الوفد الى                " العربي

واشار برهـوم    . القادم 26القاهرة، حيث سيشترك بعض من افراده ضمن الوفد الذي سيشارك في حوار             
انهت مناقشاتها بخصوص المقترح المصري االخير الهـادف النهـاء          خالل حديثه الى ان حركة حماس       

الخالف، ووضعت بعض المالحظات والتساؤالت، وان وفدها في جولة الحوار القادمـة سـيناقش هـذه             
  .التعديالت مع المسؤولين المصريين ووفد حركة فتح

  
  سنالحق فتح بالحوار حتى تحقيق الوحدة الوطنية: مشير المصري .19

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري في تصريحات أعرب : غزة
من جوالت الحوار السابقة وأن تتحرر من " فتح"، عن أمله في أن تستفيد حركة "قدس برس"خاصة لـ 

بالحوار في كل مكان، حتى " فتح"سنالحق حركة : "الشروط اإلسرائيلية واألمريكية للحوار، وقال
وقع الفلسطيني، وسنسعى الستكمال ملف تشكيل الحكومة، وفيما لو فشل الحوار فلدينا ننتزعها إلى الم

مجموعة من األفكار الجديدة للوصول إلى الوحدة الفلسطينية، فنيتنا للحوار صادقة وهو خيارنا 
إلغالق باب تهربها من المشروع الوطني إلى المشاريع " فتح"االستراتيجي، الذي نالحق به حركة 

  ".جيةالخار
 20/4/2009قدس برس، 

  
  الجهاد تنفي تلقيها دعوة رسمية للمشاركة بحوار القاهرة .20

نفى الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد االسالمي وصـول دعـوة              :  أشرف الهور  -غزة  
رسمية لحركته للمشاركة في حوار القاهرة القادم، وشدد على ضرورة اجراء حوار موسع تشارك فيـه                

  ".حتى نصل الى نتائج مرضية تسعف المشهد الفلسطيني"القوى الفلسطينية كل 
  21/4/2009القدس العربي، 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1411:         العدد       21/4/2009الثالثاء  :التاريخ

  
  " تكريس االنقسامإلىسيؤدى " من فتح وحماس فقط تكوين اللجنة المشتركة: حزب الشعب .21

انتقد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب تكوين اللجنة المـشتركة            :  أشرف الهور  -غزة  
تنسيقا بين جهازين اداريين في كـل مـن الـضفة           "ن حركتي فتح وحماس فقط، واعتبر ان هذا يمثل          م

  ".سيؤدى الى تكريس االنقسام"، وقال ان هذا االمر "وغزة
  21/4/2009القدس العربي، 

  
  مايو المقبل/ مؤتمر فتح يعقد خالل شهر أيار: بلعاوي .22

فتح اجتماعاتها امس فـي     "مؤتمر العام السادس لحركة      بدأت اللجنة التحضيرية لل    :األمير ماجد   -عمان  
 . مؤتمر آخر عاما على انعقاد     20عمان وسط انباء عن قربها تحديد موعد المؤتمر السادس للحركة بعد            
ان مؤتمر فـتح سـيعقد      " الرأي  " وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي في تصريح الى            

وسـيكون ناجحـا    " لن يمر أيار دون ان يعقد المؤتمر السادس لفتح          "نه  خالل شهر ايار المقبل، مشددا ا     
  " . لفتح" وسيوحد الحركة في قيادة النضال الوطني الفلسطيني، وسيتم انتخاب قيادة جديدة 

  21/4/2009الرأي، األردن، 
  

  استكمال لنهج االستسالم" مناهضة العنصرية"ملف فلسطين بمؤتمر إسقاط عباس : "الناصر" .23
في بيان صدر عنه اليوم " األمين العام أللوية الناصر صالح الدين"قال الشيخ أبو قاسم دغمش : غزة

نفاجئ اليوم بقرار لمحمود عباس الرئيس المنتهية واليته " نسخة عنه " قدس برس"تلقت ) 20/4(االثنين 
ياته ومنصبا نفسه إلسقاط القضية الفلسطينية من مؤتمر مناهضة العنصرية متنكرا ألالم شعبنا وتضح

محاميا للدفاع عن الكيان الصهيوني والمصالح الصهيونية بالمنطقة، وإن إقرار مثل هذه الخطوة من 
  .على حد قوله" محمود عباس هو استكمال واضح لسياسة االستسالم ونهج االنبطاح العباسي

 20/4/2009قدس برس، 
  

  اوض مع الفلسطينيينللتف ليس شرطا "إسرائيل"االعتراف بيهودية : نتنياهو .24
مستعد "أصدر مكتب رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أمس بياناً قال فيه إن نتنياهو :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وأضاف أن نتنياهو لم يضع أبداً االعتراف  ."الستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين بال شروط
 لسطينيين كما أفادت أوساطه في ختام لقائهمسبق للتفاوض والحوار مع الف بإسرائيل دولة يهودية كشرط

البيان تضمن  لكن. الخميس الماضي المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل
في المفاوضات مع الفلسطينيين " شرط للتقدم" تالعباً لفظياً إذ أضاف أن االعتراف بإسرائيل دولة يهودية

 .للتوصل إلى تسوية سلمية
نطاق واسع في اسرائيل وفي  قضية مبدئية أساسية ومقبولة على"ن أن هذا االعتراف هو وجاء في البيا

ان اسرائيل تنتظر "وزاد ". السالم والتوصل الى اتفاق سالم العالم، ومن دونها يستحيل التقدم في عملية
 ."ان يعترفوا بها على أنها دولة الشعب اليهودي من الفلسطينيين

عليها، إذ أعلن ميتشل بكل وضوح  نتنياهو أقواله مرتبط بالرد األميركي" تعديل"وأشار مراقبون إلى أن 
المتحدة تتركز على حل بدولتين تعيشان بسالم جنبا الى  سياسة الواليات"وخالل زيارته رام اهللا أن 

 ايهود "العمل"كما أشاروا إلى معارضة وزير الدفاع اإلسرائيلي زعيم ". تحفظات جنب، بال إضافات أو
دولة يهودية، وإن اتفق مع  باراك أيضاً اشتراط استئناف المفاوضات باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل

 .يتم التوصل إلى تسوية سلمية رئيس حكومته على أن هذا االعتراف ضروري عندما
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د واقعياً، وأن احتماالت ايجا عقيبا إلدار أمس أن شرط نتنياهو ليس" هآرتس"وكتب المعلق المخضرم في 
المسجد األقصى " (جبل الهيكل"يعلن نتنياهو مسبقاً أن  زعيم فلسطيني يقبل بهذا الشرط مساوية لفرص أن

  . سيادة إسالمية سينتقل الى) المبارك
  21/4/2009الحياة، 

  
  وحماس ارتدعت بعد حرب غزةأوباما جاد في دفع السالم : يادلين .25

رات العسكرية الميجر جنرال عاموس يادلين  أبلغ رئيس شعبة االستخبا: أسعد تلحمي-الناصرة، 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ان إدارة الرئيس باراك اوباما عاقدة العزم على أخذ دورها المركزي في 

في موازاة "السيرورات الرئيسة في الشرق األوسط، مضيفا إن الرئيس األميركي يريد دفع عملية السالم 
المتطرفين "واضاف أن الصراع الدائر بين  ".ت المتطرفةحوار صريح وحقيقي وواع مع الجها

في الشرق األوسط يشتد، وأن العالم العربي المعتدل بات يرى في ايران تهديدا على المنطقة " والمعتدلين
  .برمتها

مرتدع على الحدود مع إسرائيل لخشيته من الرد اإلسرائيلي، وعلى خلفية " حزب اهللا"واضاف أن 
  .نتخابات في لبناناقتراب موعد اال

وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أن يادلين، في أول ظهور له أمام الحكومة الجديدة، استعرض أمام 
الوزراء التهديدات المختلفة المتربصة بإسرائيل، لكنه خالفاً للسابق تجاهل تناول فرص تقدم العملية 

  .السياسية، سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع سورية
وتعمل على منع المنظمات " حماس مرتدعة"طرق يادلين إلى الوضع في قطاع غزة، وقال إن وت

واضاف أن إطالق القذائف بات محصورا في . الصغيرة من إطالق القذائف الصاروخية على إسرائيل
) رلوقف النا(ما زالت معنية بتسوية مع إسرائيل " حماس"وتابع أن ". الجهاد"أو " حزب اهللا"ناشطين من 

وبمصالحة مع الرئيس محمود عباس من اجل إعادة تأهيل قطاع غزة والحصول على شرعية في العالم 
  .العربي وفي الغرب أيضاً

  21/4/2009الحياة، 
  

   تنوي استئناف االغتياالت ضد قادة حماس "إسرائيل": يديعوت .26
مـس، عـن إحـدى      العبرية في عددها الـصادر أ     " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة    -القدس المحتلة 

اإلسرائيلي، والتي تنص على أنه     " الكابينيت"التوصيات المركزية التي ستُعرض في القريب العاجل على         
 سترد باغتياالت مركزة ضـد قـادة حمـاس          "إسرائيل"إذا تجدد إطالق الصواريخ من قطاع غزة، فإن         

لـدخول حـرب واجتيـاح أو       وأوضحت الصحيفة أنه ال يوجد حتى اآلن قرار أو نية           . السياسيين الكبار 
يشار إلى أن نتنياهو أجرى باألمس جلسة نقـاش          .احتالل محور صالح الدين لمدة طويلة في قطاع غزة        

خاصة بالوضع في غزة، باشتراك وزير الحرب أيهود باراك، ورئيس هيئة األركان غـابي أشـكنازي،                
  .ورئيس الشاباك يوفال ديسكن، ورئيس الموساد مائير دغان

 يجب أن تـستمر     "إسرائيل"ر الحرب أيهود باراك في اللقاء وجهة نظره، التي يرى فيها أن             وعرض وزي 
في اعتبار القناة المصرية للتفاوض هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يمكن التوصل إلى وقف إطـالق                

  .النار لفترة طويلة ومستمرة وغير محددة بزمن مع حماس في غزة
 ينوي عقد جلسة للمجلس األمني المصغر، والذي سيعرض فيهـا الـوزير             أن نتنياهو " يديعوت"وذكرت  

  .خطة عمل أعدها لكيفية التعامل مع حماس" يعلون"
  21/4/2009صحيفة فلسطين،  
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   مقترحات للتفاهم مع الفلسطينيينستة تدرس "إسرائيل" .27
كشفت مصادر إسرائيلية أمس أن الحكومة :  عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات،غزة، القدس المحتلة

اإلسرائيلية الجديدة شرعت في بلورة وثيقة جديدة تتضمن ستة مقترحات تعنى بمسار عمل بين إسرائيل 
كما تقترح عدم وضع المزيد من االتفاقات أو وثائق التفاهم مع الفلسطينيين، بل ، والسلطة الفلسطينية

فيما يعقد نتنياهو مباحثات مكثفة هدفها بلورة السياسة ، تنفيذ أعمال على األرض وفحص نجاحها
كما سيمتنع عن لقاءات رسمية مع زعماء العالم لحين ، اإلسرائيلية حول المفاوضات مع الفلسطينيين

  .االنتهاء من بلورة سياسته قبل اجتماعه مع الرئيس األمريكي باراك أوباما الشهر المقبل
مصادر إسرائيلية قولها إن االقتراحات الثالثة األولى في الوثيقة هي عن " إسرائيل اليوم"ونقلت صحيفة 

إلى األمام وتوسيع مضبوط له في كل مدن الضفة، وهو عبارة عن استخدام " نموذج جنين"دفع ، أوال
وثانيا ، قوات حفظ نظام فلسطينية مسلحين ومدربين من قبل األمريكيين ليتسلموا المسؤولية عن المدينة

 حواجز الطرق في الضفة، في ظل تغيير االنتشار بحيث ال يضر بأمن اإلسرائيليين، أما إزالة نصف
  .التي تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية" أ"الثالث فهو توسيع المنطقة 

 وأشارت المصادر إلى أن ثمة ثالثة اقتراحات مرافقة هي أن يواصل الجيش اإلسرائيلي كونه صاحب
السيادة على كل المنطقة، بحيث تبقى المسؤولية األمنية العمومية ضمن السيطرة الكاملة ألذرع األمن 

، مثل "مناطق اإلجماع"والسماح بالبناء في المستوطنات حسب تعريف الزيادة الطبيعية في ، اإلسرائيلي
ا إسرائيل مصطلح البؤر وإخالء سلسلة من البؤر االستيطانية التي تطلق عليه، مستوطنات غالف القدس

وسترفع الوثيقة إلى نتنياهو لتقديمها كتوصية خالل لقائه أوباما في البيت األبيض يوم ". غير القانونية"
  . مايو المقبل18

وكشفت المصادر أن موعد بلورة نتنياهو لسياسته حول المفاوضات مع الفلسطينيين هو موعد لقائه مع 
كما ، ه سيعقد سلسلة مباحثات هدفها بلورة السياسة اإلسرائيلية الجديدةولكن حتى ذلك الحين فإن، أوباما

  .سيحاول االمتناع عن لقاءات رسمية مع زعماء العالم
  21/4/2009الوطن، السعودية، 

  
   استخدمت الفلسطينيين دروعا بشرية في حرب غزة"إسرائيل": "عدالة" .28

ا أمس في رسـالة بعثهـا لـوزير الـدفاع           الحقوقي في حيف  " عدالة"كشف مركز   :  رامي منصور  -يافا  
االسرائيلي ، إيهود باراك ، أن جنود االحتالل االسرائيلي قاموا خالل الحرب العدوانية االخيـرة علـى                 

" عدالة"وطالب  . قطاع غزة بإستخدام مواطنين عزل كدروع بشرية إحتموا خلفهم خالل اقتحامهم للبيوت           
ق جنائي ضد قيادة الجيش التي أعطت األوامر للجنود وتقـديمهم           وزير الدفاع بالعمل فورا على فتح تحقي      

  .للمحاكمة فورا
وأعتمد المركز في رسالته إلى باراك على خمس شهادات من بين عشرات الشهادات التي جمعها مركز                

  . الحقوقي في غزة" الميزان"
  21/4/2009الدستور، 

  
  وتستدعي سفيرها من سويسرا  "2ديربان" مؤتمرالدول التي قاطعت تشكر  "إسرائيل" .29

 ستستدعي سفيرها لـدى سويـسرا احتجاجـا علـى           إنها إسرائيل أعلنت:  ووكاالت -فلسطين المحتلة   
وأبدى مسؤولون اسرائيليون غضبهم أيضا      .، وفيما شكرت الدول التي قاطعت المؤتمر      " 2ديربان"مؤتمر

   .ع الرئيس االيراني أحمدي نجادخالل اجتماع عقده الرئيس السويسري هانز رودولف ميرتس االحد م
ان ضيف الشرف في اشارة الى نجـاد        "وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلس الوزراء       

وقـال مكتـب رئـيس       ".ينكر حدوث المحرقة وال يخفي نواياه في محو اسرائيل من على وجه االرض            
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ليبرمان قررا استدعاء السفير ايالن الجار مـن        الوزراء االسرائيلي الحقا انه ووزير الخارجية أفيغدور        
وفي سياق متصل ، أعرب نتنياهو       ".الجراء مشاورات واحتجاجا على المؤتمر المنعقد في جنيف       "بيرن  

  .عن تقديره اللمانيا وهولندا وكندا والواليات المتحدة والعديد من الدول االخرى لمقاطعتها المؤتمر
  21/4/2009الدستور، 

  
  كل طاقما إعالميا لمواجهة معارضة ليفنينتنياهو يش .30

أمس، ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل طاقم إعالمي          " هآرتس"قالت صحيفة   : وكاالت
  .في كثير من األمور" كاديما"للرد على ادعاءات المعارضة التي يقودها حزب 

" أوفير أكـوتيس  "بق لبنيامين نتنياهو    وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست والمستشار اإلعالمي السا        
سيرأس هذا الطاقم، منوهة إلى أنه تم إنشاء هذا الطاقم على ضوء بداية الـدورة الـصيفية للكنيـست،                   

  .وبهدف الرد على إجراءات المعارضة ضد الحكومة
  21/4/2009البيان، اإلمارات 

  
  "يهودية إسرائيل" يرفضون 48فلسطينيو  .31

 على رفـض تعريـف   48قت كافة الفعاليات الوطنية واإلسالمية داخل أراضي   اتف: وديع عواودة  -حيفا  
إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وأعلنوا أنهم سبق أن طالبوا السلطة الفلـسطينية عـدة مـرات بتأكيـد                  
معارضتها هذا التعريف، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية طالبت الفلـسطينيين بـاالعتراف بكـون               

  .يهودية جاعلة ذلك شرطا الستئناف المفاوضاتإسرائيل دولة 
 20/4/2009الجزيرة نت،

 
  "العيش بسالم" فلسطينية بحثت في كيفية -مجموعة عمل إسرائيلية ": التايمز" .32

كشف النقاب أمس، أن مجموعة من أفراد حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة  : إلياس نصراهللا-لندن 
 شبيهاً من الجنود والجنديات اإلسرائيليين شاركوا في لقاء مشترك  رجالً وامرأة وعددا15ًتتألف من 

جرى األسبوع الماضي في إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني تحت رعاية مشتركة من مارتن ماكغينيس 
 الكاثوليكي ونائب الوزير األول حالياً في الحكومة األيرلنديأحد القادة السابقين للجيش الجمهوري 

  .قليم، وبيلي هاتشنسون، أحد قادة تنظيم متطوعي الستار البروتستانتالمحلية لإل
مقاتلون من أجل " إسرائيلية مشتركة أطلق عليها اسم -وشارك في تنظيم اللقاء مجموعة عمل فلسطينية 

  .، تتألف من مقاتلين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين"السالم
لية إيرلندا السبت الماضي مخلفة وراءهما انطباعاً بأن الحوار وغادرت المجموعتان الفلسطينية واإلسرائي

في تقرير انفردت به أمس " التايمز"الذي بادر إليه اإليرلنديون كان ناجحاً إلى حد كبير، إذ نقلت صحيفة 
مقاتلون من أجل "عن اللقاء أن بوادر مشجعة بدرت عن المشاركين اإلسرائيليين، يشار إلى أن مجموعة 

تأسست بمبادرة من المقاتلة السابقة في تنظيم فتح، نورالدين شحادة، وهي انتحارية تراجعت عن " السالم
تنفيذ عملية كبيرة في مدينة ناتانيا الساحلية داخل إسرائيل، باالشتراك مع جندي إسرائيلي يدعى حن 

 األراضي ألون، اشتهر بقضائه فترة في السجون اإلسرائيلية بسبب رفضه للخدمة العسكرية في
أن جميع الجنود والمجندات اإلسرائيليين الذين شاركوا في " التايمز"والحظت صحيفة . الفلسطينية المحتلة

اللقاء في إيرلندا الشمالية هم من الرافضين للخدمة العسكرية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في 
  .الضفة الغربية حالياً وقطاع غزة سابقاً

  21/4/2009الراي، الكويت، 
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  أسوأ االحتماالت لتهويد القدس باتت واردة: "اإلسالمية المسيحية هيئةال" .33
 هيئة دينية فلسطينية اتهمت الحكومة اإلسرائيلية  أن،رام اهللا من 20/4/2009القدس، فلسطين،  ذكرت

 .االستيطانأمام تهويد القدس وتكثيف " تفتح األبواب على مصراعيها"برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم بأنها 
في بيان لها ردود الفعل الفلسطينية " الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"وانتقدت 

أن أسوأ االحتماالت بالنسبة للقدس والمقدسات "والعربية والدولية على الخطوات اإلسرائيلية محذرةً من 
مسجد األقصى، قالت الهيئة إنه بمجرد  ال وبشأن".اليوم باتت واردة ولم يعد هناك شيء مستبعد البتة

استالم هذه الحكومة لمهامها، أطلقت يد الجماعات اليهودية المتطرفة لتقود جموع المتطرفين اليهود إلى 
األمر الذي أعطى انطباعا واضحا بأن العدوان على "باحات األقصى وخالل األعياد اليهودية الكبيرة، 

 أو هيكال لليهود وسلبه  يهودياً بشكل واضح نحو اعتباره كنيساًاألقصى بات يأخذ منعطفا خطيرا يتجه
شرعت من ناحية أخرى في زيادة "وبينت أن حكومة نتنياهو  ".من يد أهله المسلمين أو فرض شراكة فيه

 ".الضغط على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم ودفعهم إلى الفرار جراء هذه السياسة الخطيرة
صندوق طفل " طفل من أطفال 3500أكثر من ، أن القدس المحتلةمن  21/4/2009الخليج، وأضافت 
مهرجان الرسم األول "، أمس، في واوأولياء أمورهم من األراضي الفلسطينية المحتلة شارك" األقصى

بأناملهم نرسم الطريق إلى "الذي نظم في المسجد األقصى وباحاته تحت شعار " ألحباب األقصى
الهيئة الشعبية "ونظم المهرجان برعاية . يالمروانرجان خطابي وفني في المصلى ، وختم بمه"األقصى

مؤسسة األقصى للوقف " وباإلشراف الثقافي من 2009،المقدسية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية
  .، وشارك في النشاط أطفال من المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية"والتراث

من القدس، أن مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية  20/4/2009س برس، وكالة قدوجاء في 
اتهم إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول إلى األماكن المقدسة ألبناء الديانتين اإلسالمية 

 من الوصول والمسيحية في القدس المحتلة، واقتصار حرية الحركة والتنقل لليهود اإلسرائيليين وتمكينهم
إلى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود، ما يعد شكال من أشكال التمييز العنصري، يدحض اإلدعاءات 

هذا وقد بلغت ذروة االنتهاكات . اإلسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات االحتالل
  . شهر نيسان الحالياإلسرائيلية كما يرد في تقرير مركز القدس خالل األسبوع األخير من

  
   تتبع سياسة هدم البيوت عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين "إسرائيل"": بتسيليم" .34

 مركز حقوق اإلنسان في األراضي المحتلـة        "بتسيلم"أكد تقرير لجمعية    :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
لمواطنين الفلسطينيين  ، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتمدت سياسة هدم وإغالق بيوت ا          "1967العام  

، كوسيلة لعقاب عـائالت فلـسطينيين مـسوا         2005 -1967في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام        
 / منزالً في تـشرين األول     664أن إسرائيل أقدمت على هدم      " بتسيلم"وبين تقرير    .بمواطنين إسرائيليين 

 وأشار فلسطينياً من دون مأوى،      4182، وأبقت أكثر من     2005 يناير   / حتى كانون الثاني   2001أكتوبر  
   أن عمليات الهدم تؤدي إلى كراهية كبيرة تزيد من الدفع نحو مزيد من العمليات، باإلضافة إلىالتقرير 

  21/4/2009المستقبل، 
  

   مواطنين في الضفة10االحتالل يواصل استهداف مراكب الصيد في غزة ويعتقل  .35
ربية اإلسرائيلية، فتحت صباح اليوم، نيران رشاشاتها الزوارق الح أن 21/4/2009قدس برس، ذكرت 

و تسبب إطالق النار في تضرر  .تجاه مراكب الصيد الفلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة
  .مراكب الصيد ومعدات صيدهم وشباكهم
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  قـوات االحـتالل    ، أن كامل ابـراهيم  ،  القدسعن مراسلها من     21/4/2009الرأي، األردن،   وأضافت  
 إلـى  وأحيلـوا  مطلوبـون    أنهم بدعوى   أمس مختلفة في الضفة الغربية      أنحاء فلسطينيين في    10اعتقلت  
  .التحقيق

  
   مسافراً دخلوا معبر رفح في يومين 1145: "سلطة المعابر" .36

 فلسطينياً تمكنـوا مـن      1145غازي حمد رئيس سلطة المعابر في الحكومة الفلسطينية إن          . قال د  :غزة
ل يومين من فتح السلطات المصرية له استثنائياً، الفتاً إلى االتفاق على تمديد             الدخول عبر معبر رفح خال    

وبين حمد   .العمل حتى اليوم بسبب بطء اإلجراءات المصرية وتكدس المسافرين على الجانب الفلسطيني           
 ، أمس، نسخة عنه أن عدد المسافرين في اليوم األول لفتح المعبـر بلـغ              "فلسطين"في بيان صحفي تلقت     

 مسافراً فـي    532فيما سافر   .  مسافراً 238 مسافراً، وبلغ عدد المرجعين من قبل الجانب المصري          613
إن معدل عدد الحافالت التي تدخل إلـى الجانـب          : "وقال . مسافراً 177اليوم الثاني وبلغ عدد المرجعين      

 مما يسبب تكدسـاً      حافالت مما يؤدي إلى بطء شديد في دخول الحافالت         9 إلى   8المصري في اليوم من     
شديداً للمواطنين وبالذات في المعبر لدى الجانب الفلسطيني ألن الناس ينتظرون من الصباح وحتى فترة               
متأخرة من الليل ومن ضمنهم أطفال ونساء ومرضى من ذوي الحاالت المرضية الـصعبة كالـسرطان                

  ".واألمراض الصعبة األخرى
  21/4/2009صحيفة فلسطين،  

  
  "صحفيون من أجل بيت المقدس"تطلق مبادرة " افة اإلسالمية العالميةرابطة الصح" .37

مبادرة باسم " رابطة الصحافة اإلسالمية العالمية" مؤسسة صحفية أعضاء في 28دشنت : القاهرة
، بغرض حشد الرأي العام الصحفي للدفاع عن بيت المقدس تجاه "صحفيون من أجل بيت المقدس"

وحددت الرابطة، في بيان نشرته . تتعاظم مؤخرا في ظل تواطؤ دولي مشينالمخاطر المحدقة به، والتي 
تأكيد االهتمام بالقضية الفلسطينية عموماً، وقضية : في موقعها على االنترنيت أهداف المبادرة الجديدة في

بيت المقدس والمسجد األقصى خصوصاً، وإعادة البعد الشعبي للقضية، وكشف المؤامرات اليهودية التي 
" البيان"وأكد رئيس الرابطة ورئيس تحرير مجلة .  ستهدف تهويد بيت المقدس، وطمس هويته اإلسالميةت

السعودية أحمد بن عبد الرحمن الصويان أن المبادرة الجديدة هي دعوة لجميع اإلعالميين في القنوات 
 مبادرات جادة في نصرة الفضائية، واإلذاعات والمواقع اإللكترونية، وغيرها من وسائل اإلعالم، لتقديم

  .بيت المقدس والمسجد األقصى، من أجل أن تتكامل الجهود، وترتفع كلمة الحق، ويتحقق المقصود
  21/4/2009قدس برس، 

  
  االحتالل يمنع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي أكثر من مائة مرة في الشهر : بواطنة .38

 اهللا، الشيخ جمال بواطنة منع سلطات االحتالل استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية في رام: رام اهللا
اإلسرائيلي اآلذان في الحرم اإلبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ذلك 
جريمة في حق المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي كل العالم، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل تمنع 

  .احد ما يزيد عن مائة مرةاآلذان في الحرم في الشهر الو
  20/4/2009قدس برس، 
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  "إسرائيل" قادة الدول الكبرى للضغط على تدعو اً فلسطينياً أكاديمي105رسالة من  .39
وجه العشرات من األكاديميين الفلسطينيين، اليوم، رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الكبرى، : رام اهللا

يلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو من أجل إلزامها مطالبين فيها بالضغط على الحكومة اإلسرائ
وجاء في الرسالة، التي وقع عليها مائة وخمسة من األكاديميين الفلسطينيين، ووجهت إلى  .بتحقيق السالم

  .رؤساء الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا ورئيس الوزراء البريطاني باللغتين العربية واإلنجليزية
  20/4/2009، قدس برس

  
  البيتاويالشيخ إدانة حقوقية فلسطينية إلطالق النار على  .40

أجمعت مؤسسات حقوقية فلسطينية على إدانة حادث إطالق النار علـى النائـب             :  عاطف دغلس  -نابلس
الشيخ حامد البيتاوي ظهر األحد عندما كـان        ) حماس(بالمجلس التشريعي عن حركة المقاومة اإلسالمية       

ووصفت الهيئة المستقلة لحقـوق اإلنـسان        .اجد مدينة نابلس بمنطقة السوق الشرقي     خارجا من أحد مس   
 بأنه سابقة   -باعتباره عضوا في المجلس التشريعي     -االعتداء على الشيخ حامد البيتاوي      " ديوان المظالم "

 تابعـة  ال خطيرة، قائلة إنها تلقت العديد من إفادات أعضاء المجلس التشريعي من كتلة اإلصالح والتغيير             
من جانبه استنكر    .حركة حماس، حول مضايقات يتعرضون لها من قبل األجهزة األمنية بالضفة الغربية           ل

مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان برام اهللا سميح محسن إطالق النار على البيتاوي، معتبرا أن مـا                 
  . في األراضي الفلسطينيةحدث يندرج في إطار فوضى انتشار السالح وما سماه االنفالت األمني

 20/4/2009الجزيرة نت،
 

 وشلل في غزة.. استقرار في اقتصاد الضفة: "جهاز المركزي لإلحصاءال" .41
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن الضفة الغربية شهدت خالل عام :  كفاح زبون-رام اهللا
تدفق المساعدات الدولية، بينما شهد قطاع ، استقرارا ملحوظا في األوضاع االقتصادية، بعد انتظام 2008

غزة في نفس الفترة حصارا اقتصاديا خانقا، واختتم العام بانتكاسة كبيرة، جراء الحرب اإلسرائيلية 
وقال جهاز اإلحصاء إن أبرز التطورات  .العدوانية، التي شلت اقتصاد غزة ودمرت بنيتها التحتية

مقارنة بعام % 2.3ي الناتج المحلي اإلجمالي، إذ بلغت نسبته ، كان النمو ف2008االقتصادية خالل عام 
حسب بيانات ) في الضفة( في األراضي الفلسطينية، وارتفاع عملية تحصيل إيرادات الحكومة 2007

 1.6وبلغت اإليرادات المحصلة . 2007مقارنة مع عام % 23.2وزارة المالية خالل نفس العام بنسبة 
، ويعود ذلك إلى استمرار تدفق ضرائب التي 2008س الفترة، خالل عام مليار دوالر أميركي في نف

تجمعها الجمارك اإلسرائيلية من التجار الفلسطينيين، ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية باإلضافة 
 .إلى ارتفاع قيمة اإليرادات غير الضريبية

ن توفيره فقط من أجل إعادة بناء وفي غزة، يبقى الحصار السياسي واالقتصادي، والدعم المالي يمك
 .المساكن التي دمرتها الحرب

 21/4/2009الشرق األوسط، 
  

   مليون دوالر100  حاوية بضائع لمستوردي غزة قيمتها1757 تحتجز"إسرائيل": "تقرير" .42
 حاوية بضائع لمستوردين 1757 أظهر تقرير فلسطيني أن السلطات اإلسرائيلية مازالت تحتجز :أ ب د

وأوضح أن إجمالي الخسائر المباشرة التي . منذ فرض الحصار على القطاع قبل عامين ونصفمن غزة 
لحقت بالمستوردين هناك إثر الرسوم التي يدفعونها نظير بضائعهم الموجودة في ميناء أسدود ومخازن 

قال و.  ماليين دوالر10والضفة، إضافة إلى أجرة حاويات البضائع، وصلت إلى نحو " إسرائيل"داخل 
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وذكر أن المستوردين يتكبدون .  مليون دوالر100إن قيمة البضائع في الحاويات المذكورة تقدر بنحو 
وأعتبر أن أبرز اآلثار السلبية والخسائر غير .  دوالر300شهرياً دفع أجرة تخزين للحاوية الواحدة بقيمة 

 نتيجة عدم تمكنهم من الوفاء المباشرة التي لحقت بالمستوردين تمثلت في إلغاء الوكاالت التجارية
األمر الذي تسبب في فقدان " اإلسرائيلي"بالتزاماتهم تجاه الشركات واضطرارهم للتعامل مع المستورد 

وأكدت . نسبة كبيرة من إيرادات السلطة عن الجمارك والضرائب المفروضة على االستيراد المباشر
  . في شل أنشطة التجار والمستوردينالدراسة أن واقع أداء المعابر ومحدودية عملها تسبب

  21/4/2009الخليج، 
  

  2008خالل " إسرائيل " مليون متر مكعب مياه من48 الضفة اشترت: بيانات فلسطينية .43
أفادت بيانات رسمية فلسطينية حول أهم المؤشرات المتعلقة بالمياه فـي األراضـي الفلـسطينية               : عمان

قامت ببيع سكان الضفة الغربيـة      " ميكروت" ومن خالل شركة     ،ةاإلسرائيليالمحتلة، أن سلطات االحتالل     
، بحسب أرقام سلطة المياه     2008 مليون متر مكعب ألغراض االستخدام المنزلي خالل العام          47.8نحو  

أنها في الوقت الذي تقوم فيه بـسحب        " إسرائيل" ولعل من أغرب اإلجراءات التي قامت بها      . الفلسطينية
سطينية المحتلة لتزود بها مستعمراتها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان األراضـي            المياه من األراضي الفل   

للعام ) ميكروت(الفلسطينية، إذ بلغت كمية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي من شركة المياه اإلسرائيلية             
طة المياه   مليون متر مكعب في الضفة الغربية، وذلك بحسب البيانات األولية لسل           47.8 ما يقارب    2008

  .الفلسطيني
 21/4/2009السبيل، األردن، 

  
  "  ةخطف القضية الفلسطيني"العاهل األردني اتهم إيران بـ: "األخبار" .44

خطـف القـضية    "اتهم الملك األردني عبد اهللا الثاني إيران بأنها تعمـل علـى             :  محمد سعيد  -واشنطن  
 التي ارتكبتها في عـدوانها  "الجرائم"ائيل على ، فيما هاجم إسر"تقوم بدور تخريبي في لبنان" و "الفلسطينية

وقال عبد اهللا الثاني، في لقاء في مقر إقامته في واشنطن مع عدد من ممثّلي المنظمات                . األخير على غزة  
للتقليـل  ) برئاسة بنيامين نتنياهو  (إن أي محاولة من الحكومة اإلسرائيلية       "العربية واإلسالمية األميركية،    

   ."مي ستعزز حالة العنف في الشرق األوسط وتعزز إيران وسياستهامن شأن الحل السل
وقال أحد المشاركين إن الملك عبد اهللا تجاهل الرد على سؤال يتعلق بالموقف مـن حمـاس وضـرورة                  

تبدو كأنها مؤسسة غير قائمـة      " الحوار معها وعدم عزلها، غير أنه انتقد جامعة الدول العربية قائالً إنها           
  ."في الواقعوغير مؤثرة 

  21/4/2009األخبار، 
  

  "األونروا" ألف طالب توقفوا عن الدراسة أمس بسبب إضراب موظفي 124: األردن .45
 إضرابا  "ونروااأل" نفذ زهاء سبعة أالف موظف وعامل في كالة غوث الالجئين            - خالد الخواجا    -عمان  

ا لالجئين الفلسطينيين في المملكة      مخيم 13ساعة شمل العديد من القطاعات الخدمية في        ) 24(شامال لمدة   
وتوقفت المدارس التـي     .احتجاجا على تجاهل رئاسة الوكالة زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية           

أن العمال  " ":الرأي"لـ لإلضرابحد المنظمين   أوقال    .أمس ألف طالب وطالبة عن الدراسة       124تضم  
من الشهر   14 -12 ، وسيتم تنفيذ إضراب شامل لثالثة أيام       القادم األسبوعسينفذون إضرابا مماثال نهاية     

ويطالب العاملون في الوكالة بتحسين أوضـاعهم المعيـشية          .المقبل في حال لم تستجب الوكالة لمطالبنا      
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 العالميـة، إذ تعـرض      األزمـة وبيانات شفافة حول خسائر صندوق االدخار للعاملين في الوكالة جراء           
  .من موجوداته%) 2(ت  خسائر تجاوزإلىالصندوق 

  21/4/2009الرأي، األردن، 
  

  103وعدد القوافل وصل إلى .. قافلة مساعدة أردنية لغزة .46
 قافلة مساعدات إنسانية إلـى قطـاع غـزة          أمس عبرت جسر الملك حسين      :  بترا –جسر الملك حسين    

نـا مـن المـواد       ط 131وتضم القافلة عشر شاحنات تحمـل       ،  سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية    
وبهـذه القافلـة وصـل       . هناك عهاالتي توز " االونروا"التموينية المختلفة تم تحديدها باالتفاق مع وكالة        

  .  قوافل303 اآلنمجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية 
  21/4/2009الرأي، األردن، 

  
  "إسرائيل"لدقامسة يدرس رفع دعوى إللغاء معاهدة السالم مع ااألسير  .47

يدرس الجندي المسرح أحمد الدقامسة الذي يقضى حكما بالسجن المؤبـد رفـع             :  محمد سويدان  -عمان
دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بإلغاء معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية الموقعـة عـام               

ـ 1994 اه عادمة مصدرها   ، وذلك على خليفة تلوث مياه األردن مرتين بمي        "عدم التزام إسرائيل ببنودها   " ل
يوم الجمعة الماضي في سجنه بمركز إصالح وتأهيل قفقفا         " الغد"وقال الدقامسة، الذي التقته      .من إسرائيل 

األولـى  ) كانت(إسرائيل لم تلتزم بالمعاهدة ولوثت مياه األردن بمخلفات مصانعها ومجاريها مرتين            "إن  
ـ    وأوضح الدقامس  ". والثانية الشهر الماضي   1998في عام    من خلف الزجـاج    " الغد"ة الذي كان يتحدث ل

إسرائيل لوثت المياه قبل هذه المرة، ولم تردع، فكررتهـا مـرة            "عبر هاتف السجن في قاعة الزوار أن        
  ".ثانية، باستهتار واضح بصحة المواطن األردني

ن الدولة فـي     عاما بالسجن بعد ادانته من قبل محكمة ام        12والدقامسة المحكوم بالمؤبد أمضى حتى اآلن       
 بقتل سبع إسرائيليات وجرح آخريات اثناء قيامهن بزيارة إلى منطقـة البـاقورة المحـررة                1997عام  

، ما اضـطره إلطـالق      )محمد(الستهزائن به اثناء صالته من خالل مناداتهن لكلب كان برفقتهن باسم            "
  .، وفق ما جاء في افادته امام المحكمة في حينه"النار

لدقامسة، بقدر ما تسمح به الظروف، ان يتابع تفاصـيل القـضايا المحليـة والعربيـة           إلى ذلك، يحاول ا   
لألمتـين العربيـة    " القضية المركزية "واإلسالمية، ويهتم بشكل خاص بالقضية الفلسطينية التي يرى انها          

ـ     .واالسالمية زة فـي   ، تابع بكل جوارحه العدوان االسرائيلي على قطاع غ        "الغد"الدقامسة، وفق ما أكد ل
 شـهيد   1300 يوما وأوقع نحـو      22الماضي الذي استمر    ) ديسمير(السابع والعشرين من كانون األول      
   . جريح5000نصفهم من االطفال والنساء ونحو 

واغرورقت عينا الدقامسة بالدموع، عند سؤاله عن زيارة قام بها نقابيون الى قطاع غزة، وتمنى لو انـه                  
أرض البطولـة   " له من يزور غزة فـي مـرة قادمـة ترابـا مـن                كان واحدا منهم، وطلب ان يجلب     

ويعتقد الدقامسة أن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة يثبت عدوانية            .، وفق وصفه  "والتضحيات
  ".ال يفهم وال يريد ان يفهم سوى لغة المقاومة"وهمجية هذا المحتل، الذي 

دفع ابناؤه من دمهم ضـريبة      "حصار عن القطاع الذي     ويتساءل ايضا عن االسباب التي تحول دون فك ال        
، ويدعو الدقامسة الذي كان يتحدث بسرعة ليتسنى له قول كل ما لديه قبـل               "الصمود ورفض االستسالم  

انتهاء الزيارة الدول العربية، وخصوصا مصر، الى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع وفتح               
  .معبر رفح
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م الذي انهاه بسرعة بعد معالجة المشكلة التي وقعت معه في مركز االصالح،             وحول االضراب عن الطعا   
عابرة وتمت معالجتها من قبل إدارة المركز، وبتدخل مـن المركـز الـوطني لحقـوق          "أكد ان المشكلة    

  ".االنسان
الطويلة فـي مهـاجع الـسجون       " االقامة"ورغم االمراض الكثيرة التي يعاني منها والتي أصابته جراء          

لمختلفة اال ان االبتسامة ال تفارق شفتيه، ويستقبل زواره بابتسامة وسرور، ويودعهم بمثلها، ويتمنى ان               ا
يعيدوا الكرة، فزيارة السجين نافذة للتواصل مع المحيط الخارجي، وفرصة للتأكد من انه مـايزال فـي                 

  .الذاكرة، وان النسيان لم يطوه كما طوى احداثا وأشخاصا آخرين
دد، يشير الدقامسة الى ان زواره أقل عددا مما كانوا عليه في السابق، ويبين ان بعض النواب                 وبهذا الص 

لسجين يقضى سنوات طويلة في السجن،      " ليس كافيا "والنقابيين يزورونه بين الفينة واالخرى، اال ان ذلك         
  .ويتوق للتواصل مع اآلخرين

  20/4/2009الغد، األردن، 
  

  الستئناف المفاوضات"  السالماألرض مقابل"األسد يشترط  .48
من " إسرائيل"أكد الرئيس السوري بشار األسد استعداد بالده الستئناف مباحثات السالم المباشرة مع             : وام

حيث توقفت وعلى أساس معادلة األرض مقابل السالم وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وفي طليعتهـا                
بإجهاض اتفاق سالم تم التوصـل      " إسرائيل"فيما اتهم    واالنسحاب الكامل من الجوالن،      242القرار رقم   

جـاء  . إلى صيغته مع سوريا وذلك من خالل لجوء القوات اإلسرائيلية إلى شن الحرب على قطاع غزة               
النمساوية نشرته في عددها األسبوعي،     " در ستندارد "ذلك في حديث صحافي أدلى به األسد إلى صحيفة          

من دون إعـادة الجـوالن إلـى        " إسرائيل"قيق السالم بين سوريا و    أمس، واعتبر الرئيس السوري أن تح     
  . الوطن األم سوريا ال يعني سالما حقيقيا لكال الجانبين

  21/4/2009الخليج، 
  

   حزب اهللاتنظيمن عضو من حركة فتح ضممصر تنشر قوات الشرطة على طول حدودها و .49
اءات األمنية وزيادة عدد أفراد الـشرطة       بدأت مصر، منذ فجر أمس، تشديد اإلجر      :  الوكاالت –القاهرة  

وصـرحت  .  كلـم  200على طول الحدود مع غزة، وكذلك مع الحدود االسرائيلية التي تبلغ أكثر مـن               
مصادر امنية مصرية بأن تلك االجراءات عادية في جميع االعياد والمناسبات في الفترة االخيـرة فـي                 

صا وأنه مازال البحث جاريا عن نشطاء هـاربين         سيناء بعد تكرار حوادث التفجيرات في سيناء وخصو       
  .من خلية حزب اهللا في سيناء

من جانب آخر، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن مفاجأة جديدة في قضية تنظيم حزب اهللا تمثلت                  
في وجود عضو ثالث من حركة فتح ضمن أعضاء التنظيم يدعى عادل موسى سلمان مقيم في العـريش                  

  ". عالء"ا حركيا هو ويحمل اسم
  21/4/2009البيان، اإلمارات 

  
  البحرين تدعم مبادرة السالم العربية لحل الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية .50

أكد حمد بن عيسى ال خليفة، عاهل البحرين، ان المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إحالل السالم في                  
. رات الدولية وعلى أساس حل الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية       المنطقة وفقا لمبادرة السالم العربية والقرا     

ونوه خالل استقباله يوم أمس، جورج ميتشيل المبعوث االمريكي الخاص للشرق االوسط، بأهمية الـدور               
  .االمريكي في جهود السالم الذي يخدم قضايا األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في المنطقة

  21/4/2009األيام، البحرين، 
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   واألوروبيون يقاطعون كلمته"2ديربان" أمام مؤتمر" النظام الصهيوني الوحشي"نجاد يهاجم  .51

في " 2ديربان    "قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أمام مؤتمر مكافحة العنصرية            : وكاالت
د ليقيمـوا فـي فلـسطين       جنيف، إن الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية تذرعوا بمعاناة اليهو          

وبينما قوبلت كلمـة    ". النظام العنصري األكثر وحشية وقمعاً    "بأنها  " إسرائيل"، واصفاً   "حكومة عنصرية "
نجاد بتصفيق العديد من الدول، فإن عشرات الدبلوماسيين األوروبيين نهضوا وانسحبوا من قاعة المؤتمر              

  . كلمتهإلقاءحتى انتهى نجاد من 
  21/4/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر من صندوقي األقصى والقدس لمشاريع فلسطينية735 .52

أعلن صندوقا األقصى والقدس عن انطالق مشروعات للتأهيـل الـسريع           :  عبد النبي شاهين   -الرياض  
 ماليين دوالر أمريكي من الهالل      8 ماليين دوالر منها     9والعاجل في قطاع غزة بمساهمة قطرية قدرها        

ز وترميم مستشفيات القطاع، ومليون دوالر أمريكي من جمعية قطـر الخيريـة،             األحمر القطري لتجهي  
وقد بلغ مجموع ما صـرفه صـندوقا األقـصى          .  مليون دوالر  30وذلك ضمن مساهمات عربية بلغت      

مليون دوالر أمريكي على المشاريع والبرامج المتعلقة بمساعدة األسر المحتاجـة           ) 735(والقدس قرابة   
 في مشاريع الترميم و إصالح المرافق العمومية، وإنشاء المدارس والمـستوصفات            وإحداث فرص العمل  

م موازنـة الـسلطة   ض االحتياجات الطبية العاجلة ودعوتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتأمين بع 
  . الوطنية الفلسطينية 

  21/4/2009الشرق، قطر، 
  

  على حماس تغيير مواقفها كي تقبل دوليا: كلينتون .53
أكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ضرورة أن تغير حماس مواقفها كي تحظى :  لحمبيت

لقد أبدى وزير :" وقالت بعد اجتماعها بنظيرها الهولندي الزائر مكسيم فيرهاغن. بقبول المجتمع الدولي
د على انه كي الخارجية الهولندية عزما وتصميما للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق األوسط، وشد

تحظى حماس بقبول المجتمع الدولي كشريك حقيقي في عملية السالم، يجب عليها تحمل تبعة تصرفاتها، 
  ".في الوجود، ونحن نتفق بالكامل مع هذه النقطة" إسرائيل"ونبذ العنف وقبول حق 

20/4/2009وكالة معاً،   
  

  بان كي مون يعتبر معاداة اإلسالم شكالً للعنصرية .54
الوكاالت أن السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، افتتح ،  عبر 21/4/2009ليج،  الخذكرت

لمقاطعة " خيبة أمله الكبيرة"في جنيف بكلمة عبر فيها عن " 2ديربان  "أمس، مؤتمر مكافحة العنصرية 
الً ان الواليات المتحدة ودول غربية أخرى أعمال المؤتمر، وسعى إلى التعبير عن موقف متوازن قائ

  .معاداة اإلسالم هي شكل من أشكال العنصرية
ولكن الوضع تفجر عندما تحدث الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمام المؤتمر ليقول إن الحلفاء 

، "حكومة عنصرية"المنتصرين في الحرب العالمية الثانية تذرعوا بمعاناة اليهود ليقيموا في فلسطين 
  ".نظام العنصري األكثر وحشية وقمعاًال"بأنها " إسرائيل"واصفاً 

وبينما قوبلت كلمة نجاد بتصفيق العديد من الدول، فإن عشرات الدبلوماسيين األوروبيين نهضوا 
  .وانسحبوا من قاعة المؤتمر حتى انتهى نجاد من القاء كلمته
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م نجاد وبعد انتهاء جلسة بعد الظهر، تحدث بان كي مون في مؤتمر صحافي، فأعرب عن األسف لكال
  ".إسرائيل"عن 

 عبر الوكاالت، أن المتحدث باسم الخارجية األميركية روبرت وود،          21/4/2009 الجزيرة نت،  وأضافت
 المنعقد في سويـسرا تمثـل       2قال في واشنطن إن كلمة الرئيس محمود أحمدي نجاد أمام مؤتمر ديربان           

وقال إن  . بوترينغ كلمة أحمدي نجاد   خطابا مرعبا، من جهته دان رئيس البرلمان األوروبي هانز غيرت           
االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي أن يدينا بحسم هذه البيانات والعمل بتصميم على ضمان أمـن               "على  

  ".في حدود آمنة والدولة الفلسطينية في حدود آمنة وأنهما يستطيعان العيش في سالم" إسرائيل"
  

  كا السعي الناشط إلنشاء دولة فلسطيناألمم المتحدة ترحب بإعالن ميتشل التزام أمير .55
وكيل األمين العام لألمم ، أن راغدة درغام، نيويورك عبر مراسلتها في 21/4/2009 الحياة، ذكرت

السعي "المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، رحب في نيويورك بإعالن ميتشل التزام الواليات المتحدة 
التي "ن استراتيجية السالم االقليمي الشامل إلدارة أوباما و كجزء أساسي م"الناشط إلنشاء دولة فلسطين

  . "تهدف الى إكمال المبادرة العربية للسالم وتطويرها
األسرة الدولية تبقى ملتزمة ومنخرطة في العمل نحو تحقيق هدف حل الدولتين، وشدد "وأكد باسكو ان 

بأوامر من "غالق المؤسسات الفلسطينية  بسبب استمرار إ"القدس تبقى مسألة تثير القلق الجدي"على أن 
، " للبيوت، وتشييد الجدار العازل"الردعي"واستمرار ما تسميه سلطات االحتالل التدمير " إسرائيل"

وقال إن هذه النشاطات هي . واالستمرار في نشاطاتها االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية
  ." قابلة للحياة ومتواصلةعوائق اضافية أمام قيام دولة فلسطينية"

عبد الرؤوف أرناؤوط أن األمم المتحدة، قد أكدت        ،  عبر مراسلها  21/4/2009فلسطين،    األيام، وأضافت
أنه على الرغم من االلتزامات المالية الكبيرة التي أعلنتها الدول المانحة في مؤتمر شرم الـشيخ لـدعم                  

طة الفلسطينية ما زالت تواجه صعوبة كبيرة فـي دفـع           السل"االقتصاد الفلسطيني العادة إعمار غزة فإن       
الرواتب الشهرية لموظفيها ما يؤثر بشكل حاد على عملية التخطيط طويلـة المـدى ويقـوض اجنـدة                  

  ".االصالح
  

  حملة يهودية على الفاتيكان لقراره المشاركة في المؤتمر .56
 بينيديكت السادس عشر إرسال وفد تعرض الفاتيكان لحملة انتقادات يهودية بسبب قرار البابا: رويترز

وفي عظته خالل قداس األحد، وصف البابا المؤتمر بأنه . يمثل الفاتيكان إلى مؤتمر مكافحة العنصرية
وضع حد لكل شكل من أشكال العنصرية "وأعرب عن أمله في أن يساعد المؤتمر في " مبادرة مهمة"

  ".والتمييز وعدم التسامح
المكتب األوروبي لمركز سيمون فيزنتال اليهودي، اعتبر أمس أن ولكن شيمون صمويلز، رئيس 

  ".إسرائيل"ضد " أعطى موافقته على حملة الحقد"الفاتيكان 
21/4/2009الخليج،   

  
  ال يوجد فلسطيني ينوي توقيع السالم ال في الماضي وال اليوم: إليوت أبرامز .57

في الواليات المتحدة إليوت أبرامز، اعتبر عضو مجلس األمن القومي :  حسين عبد الحسين-واشنطن 
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين "أثناء مناظرة أمس، بمشاركة مارتن انديك، ودايفيد ماكوفسكي، إن 

ليس قريبا تحقيقه اليوم، كما لم يكن قريبا تحقيقه منذ عقد من الزمن، اذ ان الخالفات بين الطرفين 
اقصى "وقد القى بالالئمة على الفلسطينيين لرفضهم . "م تنازالت كافيةجوهرية وال يستطيع اي منهما تقدي
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يقوم الفلسطينيون بحذو حذو "وقال ان الحل االمثل هو أن . "ما كان ممكنا للجانب اإلسرائيلي تقديمه
  ." في أي وقت يبرم فيه حل الدولتينالصهاينة األوائل فيبنون مؤسسات دولتهم كي تكون جاهزة

 استمر مبعوث السالم جورج ميتشيل باالعتقاد ان المشكلة تكمن في معادلة االرهاب اذا ما ":وقال
كذلك أثنى . "الفلسطيني في وجه االستيطان اإلسرائيلي، فان ذلك لن يؤدي الى تقدم في المسار السلمي

فلسطينيين ال" مارتن إنديك على السلطة الفلسطينية بالقول ان "معهد بروكنغز"الديبلوماسي السابق ومدير 
وحذر انديك من النشاط . "يفون بالتزاماتهم بتفكيكهم للبنية التحتية لإلرهاب ومحاربتهم لالرهابيين

على "اإلسرائيلي االستيطاني معتبرا أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ال تبدو قادرة 
ى االنزالق الى مواجهة مع الواليات المتحدة ال مما سيجبر إسرائيل" هذه النشاطات وتجميدها، "ترويض
  ."والعالم

 دايفيد ماكوفسكي الحكومة اإلسرائيلية إلي تجميد "معهد سياسات الشرق االدنى"بدوره، دعا الباحث في 
  فوري للمستوطنات وترسيم للحدود مع الدولة الفلسطينية يكون بمثابة مكافأة للفلسطينيين المعتدلين 

21/4/2009الرأي، الكويت،   
  

  واالستيطان والمفاوضات" الخارطة"بموقف من " إسرائيل"واشنطن تطالب  .58
أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما " الخليج"أكدت مصادر أمريكية لـ :  حنان البدري-واشنطن 

ة تجاه ثالثة بنود رئيسية وهي الموقف بالنسب" ال يقبل الشك"برد واضح " اإلسرائيلية"طالبت الحكومة 
لخارطة الطريق وحل الدولتين وازالة المستعمرات بالضفة الغربية والدخول في مفاوضات سالم مع 

عنها مؤخراً مثل اعتراف العرب بيهودية " إسرائيل"األطراف العربية من دون ربطها باشتراطات تحدثت 
  .أو حل الملف النووي اإليراني أوالً" إسرائيل"

21/4/2009الخليج،   
  

  تكشف مدى نفوذ اللوبي الصهيونيفضيحة تجسس  .59
بدت فضيحة تورط عضو الكونجرس جين هارمان وهي نائبة ديمقراطية عن :  حنان البدري-واشنطن 

والية كاليفورنيا، في تصاعد، بعد أن كشف مسؤوالن سابقان في وكالة األمن القومي األمريكي عن 
كمة بين جين وشخص آخر محسوب على اطالعهما على تفريغ شريط سجلته الوكالة بعد استئذان المح

اللوبي اإلسرائيلي وأظهرت تورطها في محاولة التخفيف من االتهامات والتحريات الموجهة ضد كبار 
الشهيرة على الواليات المتحدة " إسرائيل"مسؤولي ايباك ،والذين يحاكمون اآلن، في فضيحة تجسس 

 شكوك حول هوية الشخص اآلخر الذي كانت وسربت، أمس،". قضية الري فرانكلين"والمعروفة باسم 
هارمان تتحدث معه هاتفياً حيث خمن كثيرون أن يكون هو حاييم صبان الملياردير الشهير، يهودي من 

  .أصل مصري
21/4/2009الخليج،   

  
  الهند تطلق قمراً للتجسس من صنع إسرائيلي .60

جسس العسكري في إطار تعزيزها أطلقت الهند، أمس، قمرا اصطناعيا، إسرائيلي الصنع، للت: رويترز
 والتي كشفت ثغرات صارخة في جهاز 2008للنظام األمني بعد هجمات مومباي التي وقعت عام 

بي «، الذي وضع في المدار بواسطة صاروخ من طراز »2ريستات ـ«ويسلط إطالق القمر . الدفاع
  ويقول مسؤولون دفاعيون .  أبيب، الضوء على العالقات الدفاعية المتنامية بين نيودلهي وتل»أس أل في
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إن القمر سيساعد الوكاالت الهندية على مراقبة الحدود، والتحسب ألي تعزيز للقوات أو محاوالت للتسلل 
  .من قبل الجماعات المسلحة

21/4/2009السفير،   
  

 نائب األمين العام لألمم المتحدة يزور قطاع غزة، ويطلع على األضرار التي خلفها االحتالل .61
، "أخيم شتاينر "أكد نائب األمين العام لألمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة             : ام اهللا ر

سالم فياض أن وفد األمم المتحدة الذي سيزور قطاع غزة اليـوم الثالثـاء   . خالل لقائه رئيس الوزراء د  
ر التي تسببت بها العملية العـسكرية  سيعمل على االطالع عن كثب على األوضاع البيئة هناك، واألضرا       

االسرائيلية في يناير الماضي، والوقوف على االحتياجات المطلوبة لمعالجة ذلك، بما فيها ازالـة كافـة                
وأشار شتاينر الى أهمية تطوير العالقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية،          . األلغام ومخلفات الحرب هناك   
ما أوضح مدى ما تلحقه المستوطنات من آثار سلبية على األوضاع البيئية            ك. وبرنامج األمم المتحدة للبيئة   

  .في األراضي الفلسطينية، وضرورة معالجة تلك اآلثار ووضع حد لها
21/4/2009الحياة الجديدة،   

  
   في المئة من يهود الواليات المتحدة يؤيدون حرب غزة74 .62

مس االثنين، أنه بالنسبة للحرب األخيرة على أظهرت نتائج استطالع امريكي نشرت نتائجه، أ: بيت لحم
 في المئة 66 في المئة من يهود الواليات المتحدة يؤيدون تلك الحرب بقسوتها، في حين أن 74غزة، 

 في المئة يعتقدون أن رد الفعل اإلسرائيلي كان 28ولكن . قالوا بأن رد الفعل اإلسرائيلي كان مناسبا
  .مبالغا فيه

من حقها إغالق الحدود مع غزة لمنع " إسرائيل"مئة من اليهود االمريكيين قالوا إن ثالثة وسبعون في ال
واشار . تهريب األسلحة، حتى لو ادى ذلك الى منع دخول المساعدات االنسانية الى قطاع غزة

 في المئة من اليهود االميركيين، يدعمون اقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية 61االستطالع الى ان 
  .وقطاع غزة

21/4/2009وكالة معاً،   
 

   تصادم أم تطويع؟"إسرائيل"أمريكا و .63
  اهللا األشعل عبد. د

الواضح لكل المراقبين أنه ال يوجد التقاء بين المواقف األمريكية المعلنة، وبـين المواقـف اإلسـرائيلية                 
 فلـسطين، دون بقيـة      المعلنة بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي، كما أن المواقف األمريكية قاصرة على          

  .تختلف مع إسرائيل، إال على ما تعلنه واشنطن قضايا الصراع، ما يترك االنطباع بأن واشنطن ال
فقد أعلن جورج ميتشيل المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط في جولته الثالثة أمراً واحـداً، وهـو أن    

طين، على أساس إنشاء دولة فلسطينية      إدارته ترى أن المصلحة األمريكية تقتضي أن يكون الحل في فلس          
وهو موقف أمريكي ثابت منذ رؤية الرئيس بوش التي اعتبرها بعض المراقبين            . إلى جانب دولة إسرائيل   

إنجازاً هائالً يحسب إلدارته، علماً بأن بوش تحدث بحل الدولتين بعد إعالن شارون نفسه لهذا الحل، رداً                 
  .على حل الدولة الواحدة

اشنطن تعلم جيداً أن حل الدولتين لن يتحقق، وأن حل الدولة الواحـدة مرفـوض إسـرائيلياً                 والحق أن و  
وفلسطينياً؛ ألنه ال يحقق الهوية الفلسطينية المستقلة للفلسطينيين، لكنه مرفوض إسرائيلياً وبشكل مؤكـد              

فلسطينيين بعـد عقـد   على لسان بيريز وغيره من السياسيين، خوفاً من القنبلة الديموغرافية التي تجعل ال         
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ومع ذلك ظل حل الدولـة الواحـدة مطروحـاً فلـسطينياً طـوال              . واحد ضعف اليهود في كل فلسطين     
  .1967السبعينات من القرن الماضي خاصة بعد هزيمة 

وعندما طرح شارون حل الدولة الفلسطينية اجتهد الفقه السياسي اإلسرائيلي، في وصـف هـذه الدولـة                 
، وعندها انخرط الكتاب العرب فـي  "دولة مؤقتة"، لكنه في كل األحوال تصور أنها والقيود الواردة عليها 

إنكار وجود دولة مؤقتة عبر التاريخ، ولم يلحظوا أنهم كانوا يجدون في موضـع الهـزل، ألن موقـف                   
كل فلسطين وإنهاء اسم فلسطين أصالً من الوثائق وأن مشروع          " هو استرداد "إسرائيل الحقيقي منذ قيامها     

نتنياهو هو حقيقة ما تريده إسرائيل، خاصة بعد أن أنفق العرب ثالثة عقود على األقل يتحـدثون عـن                   
وعن وهم االعتراف المتبادل، وعن الدولة الواحدة ثم الـدولتين، ثـم   " بالشعب الفلسطيني "اعتراف العالم   

تعارض عربياً    وأوربياً وال  الدولة الواحدة وأخيراً ما كشف عن نتنياهو من أن إسرائيل المدعومة أمريكياً           
تنفرد اآلن بالفلسطينيين في عملية جراحية هدفها إعادة صياغة الحياة في فلسطين رغم كـل انكـسارات                 
جيشها في لبنان وغزة وهي مستعدة فقط لمنحهم سالماً اقتصادياً أي النظر في أحوالهم المعيشية لحـين                 

ما العالم العربي يعاني من رعـب صـهيوني محتمـل           شمولهم بمخطط اإلبعاد إلى الدول المجاورة، بين      
فيعض بالنواجذ على مبادرة السالم ويردد صباح مساء أن العروبة تعني السالم مع إسـرائيل وبمفهـوم                 

تعرف مفـردات االنـسحاب      يقضي مشروع نتنياهو أيضاً أن عالقة إسرائيل بالعالم العربي ال         . إسرائيل
وإنما تعرف أمراً واحداً وهو  " البائدة"س األمن ومرجعيات السالم     وخطوط الرابع من يونيو وقرارات مجل     

أنه يحسن بالدولة العربية أن تعترف بإسرائيل وتنشر السالم عليها واإل فإن إسرائيل سوف تقيم اإلرهاب                
في حياتها، ولذلك فاألفضل أن يتم التفاوض على أساس االعتراف العربـي والتعهـد بعـدم االعتـداء                  

أما القدس فقد بدأت إسرائيل في طرد السكان علناً         . إال إذا اقتضت مصلحة إسرائيل غير ذلك      اإلسرائيلي  
يسير على  " االسترداد"وزرع اليهود دون لبس أو مواربة أو تبرير، والتأكيد على جوهر األشياء وهو أن               

  .قدم وساق بقوة إسرائيل
 ال حدث إال عن حل الدولتين وهو ما      فما هو موقف واشنطن من هذا المشروع؟ واضح أن واشنطن لم تت           

ادها أن أوباما يتهرب من لقـاء       ويتم تسريب تقارير مف   . يتفق مع مشروع نتنياهو ولو من الناحية الشكلية       
 مصر على أن تعلوا المصلحة األمريكية بحل الدولتين على مصلحة           أوبامانياهو خوفاً من الصدام، وأن      نت

  .إسرائيل بحل اقتصادي دون أفق سياسي
 أن ميتشيل نجح في إيرلندا ولكنه لن        15/4رتس يوم   آمن ناحية أخرى، أشار أفنيري في مقالة نشرتها ه        

ينجح في فلسطين إال إذا عمل أوالً على نزع سالح الميلشيات كما فعل في إيرلنـدا الـشمالية قبـل أن                     
ضاء على اإلرهاب   تشارك في المفاوضات، وهو نفس الخط الذي تركز عليه إسرائيل باستمرار وهو الق            

 البحث في تحسين أحـوالهم وإبـرام        نالفلسطينييأي المقاومة قبل التفاوض، أما هدف التفاوض فهو مع          
  .اتفاق سالم نهائي بكل ما تضمنه مشروع نتنياهو، ومع العرب تطبيع العالقات والسالم المتبادل

ى إقامة دولة فلسطينية حقيقيـة،      وليس معنى تمسك واشنطن بحل الدولتين أنها جادة في حمل إسرائيل عل           
بينما توافق على بقية بنود مشروع نتنياهو، ولكن واشنطن سوف تسعى إلى إقناع نتنياهو بأن يقبل علنـاً                  
بحل الدولتين حتى يكون مدخالً لتصفية المقاومة والتواصل الدبلوماسي بين واشنطن والعـالم العربـي               

 ويستحيل أن يتـصادم أوبامـا مـع         ت األربع القادمة،  وحتى ال يخلو المسرح من نص تمضي به السنوا        
نياهو مقابل مجرد االعتـراف النظـري بحـل         ج المريح للطرفين هو إطالق يد نت      نياهو، وإنما المخر  نت

 وإنشاء الدولة   1948الدولتين مثلما فعل شارون، وسوف تشهد هذه المرحلة تهجير أهل القدس، ثم عرب              
نياهو أن حل الدولتين يحقق المصلحة األمريكية،       لصهيوني الذي يدعم نت   ند اللوبي ا  فهل يشفع ع  . اليهودية

  نياهو، وهل يجرؤ أوباما على إلغاء الموقف األمريكـي القـديم           ل يجرؤ أوباما على تحدي مشروع نت      وه
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 في البيت األبـيض والـذي       14/4/2004المتضمن في خطاب الضمانات الذي سلحه بوش لشارون يوم          
  !.ماً سفيرها اليهودي في إسرائيل؟ وهل للغضب العربي أي وزن عند أوباما؟يذكر واشنطن به دائ

  21/4/2009السبيل، األردن، 
  

  آفاق نتنياهو المتناقضة  .64
  امير اورن

في األسبوع القريب مع قدوم عيد االستقالل سنسمع عددا متزايدا من قادة إسرائيل السياسيين وهم يعقدون       
إن كان هؤالء القادة يقـصدون      . بين التهديد النووي اإليراني لوجودها    مقارنة بين محرقة يهود أوروبا و     

ولكن نتنياهو  . ذلك حقاً فكل القضايا األخرى تتقزم بالمقارنة مع الحاجة إلزالة التهديد الوجودي اإليراني            
  . األمني والسياسي الداخلي والسياسي الخارجي-:عالق في التناقض القائم بين أفاقه الثالثة

مقاتلة هتلر وكان الكتاب األبيض غير موجـود ومكافحـة   "ة الوهمية المنسوبة لدافيد بن غوريون      المقارن
ليس هنا هذا أو ذاك فـي لحظـة         ". كأن"الكتاب األبيض وكان هتلر غير موجود تكون الكلمة الصحيحة          

تعليـق  الجهود األساسية التي يكرس كل شيء مـن أجلهـا و          . زمنية محددة وإنما هناك أما هذا أو ذاك       
إن كان نتنياهو يعتقد أن علي خـامنئي ومحمـود          . األمور األخرى من أجل تحقيق الهدف األول واألهم       

احمدي نجاد هم هتلريو القرن الواحد والعشرين فهو ال يستطيع في ذات الوقت أن يولي أهميـة مماثلـة                   
  . لتطلع لالحتفاظ بنسبة كبيرة من الضفة والجوالن بيد إسرائيل

عرف كيف يناور بحذر بين العمالقة من دون أن يسحقوه مختبئا وراء شعارات على شاكلة             بن غوريوون   
ونستون . لذلك وافق على مبدأ تقسيم البالد وتنازل عن الضفة وانسحب من سيناء وغزة            ". البكار ألجيال "

تشرشل الذي صرح بأنه لم يعين رئيس وزراء المملكة من أجل اإلشراف علـى حـل اإلمبراطوريـة                  
إن كـان   . بريطانية، دفع هذا الثمن مقابل التطوع األمريكي إلنقاذ بريطانيا في الحرب العالمية الثانيـة             ال

نتنياهو يراهن على إنقاذ إسرائيل فهو ملزم باإلشراف على عملية تفكيك إمبراطورية االستيطان الخاصة              
  .بها

ق السياسي أن أراد إقناع براك اوباما       على نتنياهو أيضاً أن يدفع سلفه لصالح الشفافية والوضوح في األف          
نقـول سـلفه    . بالسماح إلسرائيل بإحباط الخطر النووي اإليراني الذي يمأل أفقها األمني بالغمام األسود           

وليس دفعه سداد ألن االنتظار المتبادل الحافل بالذرائع والمراوغة قد أفشل التقدم نحو اتفـاق التعـايش                 
بإمكان نتنياهو أن يتمنـى اآلن أيـضا أن         . عرفات قبل عقد من الزمان    السلمي منذ عهد نتنياهو وياسر      

يؤدي الخوف الفلسطيني من التسوية في قضية الالجئين والقدس إلعفائه من ضرورة االنسحاب وتفكيـك   
  .المستوطنات ولكنه هو الذي يتحمل عبء القيام بالخطوة األولى وليس غيره

 إسرائيلية التي قد يرفضها العرب بـسبب العـارض ولـيس       إن لم يبادر نتنياهو بسرعة إلى طرح خطة       
المعروض، فسيضطر للرد على خطة اوباما التي ستطرح على الجانبين في ختام جولة جورج ميتـشل                

انجاز السالم في الشرق األوسط يحتاج حسب قول اوباما وباألساس لإلدارة والرغبة السياسية             . المكوكية
ميتـشل  . لم يوغل مع هذه الحكومة التي رفض إعطاء نصفها لتسيبي لفني          نتنياهو  . والقدرة على القيادة  

وفـي  ) بـوش األب  (الذي وجد نفسه كقائد لقائمة الديمقراطيين في الكونغرس في البداية كخصم للرئيس             
ترك في إسرائيل انطباعاً بأن التقلبات االيجابية في تشكيلة الحكومـة لـن             ) كلينتون(النهاية مع الرئيس    

  .لن تخيف من أرسلهتخيفه و
) كاديما، العمل، ميرتس، القوائم العربية، جزء من الليكود       (هناك أغلبية جوهرية في الكنيست والجمهور       

. تؤيد التسوية السياسية المصحوبة باتفاقيات أمنية خصوصاً إن كانت ضرورية إلزالة التهديد الوجـودي             
 باألفق األمني وكالهما باألفق السياسي الداخلي       إن لم يقم نتنياهو بتكريس وتوضيح أفقه السياسي وربطه        
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فسيفشل في الوفاء بوعده بتقليص الخطر المحدق بإسرائيل ويبقى مع الشعارات الكبيرة ليـوم الكارثـة                
  .وذكرى شهداء الجيش ويوم االستقالل

  هآرتس
  21/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "سمجة"مسرحية إسرائيلية  .65

  عريب الرنتاوي 
 كأن ينطـق رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي          ،اختزال المسألة إلى مجرد بضع كلمات     ثمة من يسعى في     

نقبل :  ويقول على سبيل المثال    ، اللبناني المشترك  -وفقا للتعبير السوري    " يبق البحصة " أو   ،"الجوهرة"بـ
 ،"االستعـصاءات " حتى تُذلل بعد ذلـك جميـع         ،بدولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية       

  . اإلسرائيلي-) العربي(ترتسم االبتسامة على وجوه أنصار السالم على ضفتي الصراع الفلسطيني و
 ارتفع ثمـن  ،واالستنكاف عن النطق بهذه الجملة السحرية" التمنّع"وكلما أمعن نتنياهو وتابعه ليبرمان في    

ـ  ، وكانت النهاية سعيدة ومبشرة وواعدة     ،البضاعة وزادت المضاربة على أسهمها     ين يخـرج علينـا      ح
  . للبوح بالكلمة الفصل) األرجح في واشنطن(الرجالن ذات مؤتمر صحفي 

المسرحيات اإلسرائيلية التي ال تـسلي وال تطـرب         " أسمج" واحدة من    ، نحن نتابع هذه األيام    ،في الحقيقة 
الـسالم  "و" األمـن أوال  " فنتنيـاهو صـاحب      ، بل أنها تفتقر للذكاء نصا وموسيقا وتمثيال وإخراجا        ،أحدا

 على جزء من    ،ووفقا لحساباته ومعاييره  " مقاسه" في قيام دولة فلسطينية على       ، لن يمانع أبدا   ،"االقتصادي
 الفلسطينيون مقابل أثمان باهظة يدفعها      ،)يزيد أو يتقلص وفقا لموازين اللحظة وحساباتها      (الضفة الغربية   

  ".لمياه والسيادة وغيرها والقدس وا،حقوق الالجئين وخط الرابع من حزيران"من كيس 
 يريـدون الـتخلص مـن الـسكان       ، ألننا نعرف أن نتنياهو والليكود وليبرمان وإسرائيل بيتنا        ،نقول ذلك 
 إال بالسماح لهم بإنشاء كيـانهم       ، وليس ثمة من وسيلة لفعل ذلك      ، أصحاب األرض األصليين   ،الفلسطينيين
 بصرف النظر عـن حـدود       ،وتوقيت قيامه  بصرف النظر عن حدود هذا الكيان ومساحته         ،الخاص بهم 

  .  المهم أن ال تجد إسرائيل نفسها مضطرة الستيعاب فائض السكان الفلسطينيين،استقالله ومساحة سيادته
 تريد دولة ناقصة السيادة وعلى جزء من األرض المحتلة علـى            ، كالحكومات التي سبقتها   نتنياهوحكومة  

 فضال عن حل لمشكلة الالجئين على أية        ، القدس التي نعرف   أن تكون أحياء في القدس عاصمة لها وليس       
 أما ما يميز هذه الحكومة عـن غيرهـا مـن            ،أسس تستثني العودة أو حتى االعتراف بها كحق لالجئين        

 وبقدر  ، فهو أنها تريد الدولة الفلسطينية على مساحة أضيق من الضفة والقدس           ،حكومات إسرائيل السابقة  
 أنهم يريدونها بعد    ، واألهم ليس اآلن أو فورا أو في المدى المنظور         ، واالستقالل أقل من الحرية والسيادة   

  .أن تستكمل إسرائيل هضم ما يمكن أن تكون قد ابتلعته من األرض والحقوق الفلسطينية
 وربما بأسرع ممـا     ، وسيفعالن ذلك  ، سوى االعتراف بالدولة الفلسطينية    ، ليبرمان -ال خيار أمام نتنياهو     

 مغلفة بالكثير من الشروط     ،إلوباما وإدارته " هدية"هذا بوصفه   " اعترافهما"األرجح أنهما سيقدمان     و ،يظن
 فهذه ليست   ،لن يكون بالطبع هدية مجانية    " االعتراف" وهذا   ،والجداول الزمنية الفضفاضة والبعيدة المدى    

 لعل إيران   ،دة وساحات أخرى   بل سيطلبون مقابله أثمانا باهظة في ملفات ع        ،من شيم الساسة اإلسرائيليين   
  .إهمها

 لن تكون تجسيدا لحق     ، الليبرمانية -الدولة الفلسطينية بهذا المعنى وبهذه المواصفات والمقاييس الليكودية         
إسرائيل دولة جميع أبنائها    " بل تجسيد للمصلحة اإلسرائيلية ولشعار       ،الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    

 الموفد األمريكـي    - ربما ألول مرة     -ا مصلحة قومية أمريكية كما قال        فضال بالطبع عن كونه    ،"اليهود
  .للمنطقة جورج ميتشيل
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 ، تأتي بعد إزالة االحتالل    ،فالدولة الفلسطينية لكي تكون تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره          
ولة ذات سـيادة     وأن تكون د   ، وان تكون القدس عاصمة لها ثانيا      ،وحتى خطوط الرابع من حزيران أوال     

 عنـدها   ، وأن تسترد حقوق الالجئين من أبنائها رابعا       ،ممسكة بقرارها ومواردها وفضائها ومعابرها ثالثا     
 وأن إسرائيل قد جنحت لخياره وأبـدت        ، يمكن القول أن السالم قد امتلك أقداما يسير عليها         ،وعندها فقط 

  .االستعداد لدفع استحقاقاته
 بعد أن   ، فهذه بضاعة لم تعد تصنّع للفلسطينيين خصيصا       ،قيام دولة فلسطينية  ليس المهم أن يقبل نتنياهو      

 يتوقون للحصول عليهـا هـي       الفلسطينيون البضاعة التي ما زال      ،زاد الطلب اإلسرائيلي والدولي عليها    
اتّ  لعب على األلفاظ ومناور    ، وكل ما عدا ذلك    ، فهذا هو مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها      ،إنهاء االحتالل 

  .في الوقت الضائع
واألرجـح أنـه لـن      (ولم يخط   ) القبول بيهودية إسرائيل  (نتنياهو حدد شروط اعترافه بالدولة الفلسطينية       

دور الوسـيط   " ومعيار نجاح ميتشيل ورئيسه وإدارتـه و       ،خطوة واحدة باتجاه تعريف هذه الدولة     ) يخطو
تعريف هذه الدولة ورسـم حـدودها وذكـر         يتجلى في االنتقال خطوة نوعية حاسمة لألمام ب       " األمريكي

 ولـيس للتفـاوض     ، فهذه مسائل مطروحة للتنفيذ والترجمة     ،عاصمتها واإلقرار بحقوق أبنائها المشردين    
  . فالحذر الحذر من بضاعة الرجل الفاسدة،الممتد ألجيال وآجال قادمة كما يريد نتنياهو

  21/4/2009الدستور، 
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