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   وصحفيين آخرينتعتقل عبد الستار قاسمالضفة  السلطة في أجهزة أمن .1

جهاز  أن مصطفى حبوش، غزة نقالً عن مراسلها في ونابلس من 22/4/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
األمن الوقائي في محافظة نابلس صباح اعتقل أمس، البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية 

اتصل في : " عبد الستار حادثة االعتقال، وقال.وروى فيصل قاسم نجل د .في جامعتي بيرزيت والنجاح
والدي نعمان عامر أحد أفراد جهاز األمن الوقائي الذي أطلق النار على الشيخ حامد البيتاوي وهدده، 
وسارع والدي باالتصال بالشرطة وطلبت منه أن يذهب إلى القسم ويسجل بالغاً رسمياً بالتهديد الذي 

وأشار إلى أن عناصر من جهاز األمن الوقائي سلموا قاسم مذكرة استدعاء للتحقيق قبيل ذهابه  ".تلقاه
أن الشرطة قامت باعتقال والده فور وصوله للمركز " فلسطين"وأكد قاسم في حديثه لـ .لمركز الشرطة

 إليه عدد من وفي صباح اليوم التالي العتقاله أوكلت: "متذرعة بحمايته والحفاظ على سالمته، مضيفاً
التهم ومنها التشهير بنعمان عامر وبجهاز األمن الوقائي على فضائية األقصى والتشهير بمهدي مرقة 

  .أحد أعضاء األجهزة األمنية والذي أحرق سيارته قبل أقل من عام
  .أمس الصحفي مصطفى صبري من مدينة قلقيلية" امن السلطة"كما اعتقل 

عتقال عبد الستار، مؤكدة أن الهدف الوحيد من وراء حمالت من جهتها، استنكرت حركة حماس ا
  .االعتقاالت في الضفة هو االستحقاق المالي والحزبي على حساب االستحقاق الوطني واألخالقي

إن حملة االعتقاالت تصعيد خطير من قبل أجهزة أمن " ":فلسطين"وقال فوزي برهوم في حديث لـ
  ".اومة أو يدافع عنها أو يتبناهاالسلطة يطال كل من يؤمن بخيار المق

من جهتها، عبرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية عن استنكارها الشديد للممارسات واالنتهاكات التي 
ترتكبها أجهزة األمن في الضفة الغربية ضد المجاهدين والعلماء واألئمة وحفظة القرآن الكريم، والتي 

وقالت الكتلة  . الوطني الفلسطيني لتوتير الساحة وتعكير أجوائهتزداد وتيرتها مع قرب استئناف الحوار
لم تكتف األجهزة األمنية بتجاوز الخطوط الحمراء بعد المحاولة الجبانة : "في تصريحٍ صحفي لها أمس

عبد الستار قاسم؛ . الغتيال النائب الشيخ حامد البيتاوي بل تضيف اليوم إلى جرائمها جريمة اختطاف د
  ". إال أنهم ال يريدون لكلمة الحق أن تعلوال لشيء
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ورأت حركة األحرار الفلسطينية أن اعتقال قاسم يندرج في إطار سياسة مالحقة المقاومة وتكميم أفواه 
  ".أمن السلطة"القيادات الوطنية واإلسالمية التي تنتهجها أجهزة 

 موال إعالمياً اًموقع أن  الهور اشرف،غزة نقالً عن مراسلها في 22/4/2009القدس العربي، وأضافت 
 في ساعة متأخرة من ليل االثنين على اعتقال الصحافي مراد أقدم الوقائي األمن جهاز أنلحماس ذكر 

 في مكتب إعالميا المعتقل يعمل منسقا أن البهاء من منزله في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية، وذكر أبو
  .نواب المجلس التشريعي برام اهللا

  
   عن جرائم غزة"إسرائيل" يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة هنية .2

 رئيس الحكومة الفلسطينية  أن فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 22/4/2009الحياة، نشرت 
، "ي للمحاكمةسرائيلتُخضع قادة الكيان اإل"دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى أن  المقالة إسماعيل هنية

 ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في "اعترفوا بأنهم ارتكبوا جرائم"لى أن جنود االحتالل أنفسهم إراً مشي
وقال هنية في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الثاني للمدعين العامين  .خيرة على قطاع غزةالحرب األ

دى له جبين اإلنسانية، فالعدو ما تعرض له قطاع غزة شيء ين"للدول اإلسالمية المنعقد في طهران إن 
 يوماً 20ي باغت القطاع وأهله اآلمنين بقواته البرية والبحرية والجوية وارتكب خالل أكثر من سرائيلاإل

  ."أبشع الجرائم وانتهك كل األعراف والقوانين ومس حقوق اإلنسان بجميع أشكالها
ق أجساد الطفولة ورمى اآلمنين بكل جيش االحتالل قتل األطفال والنساء والشيوخ وأحر"وأضاف أن 

أنواع القذائف في البيوت واألسواق والمدارس والمستشفيات ودمر المؤسسات ومقار الحكومة ووزاراتها 
شهداء وجرحى "ي من سرائيلوأشار إلى ما خلّفه العدوان اإل. "والمقرات األمنية على امتداد القطاع

االحتالل استخدم في عدوانه األسلحة "وأوضح أن  ."1500ومصابين حيث تجاوز عدد الشهداء الـ
هذا المؤتمر لن يسمح للجريمة التي "وقال إن . "المحرمة دولياً وانتهك كل األعراف والقوانين الدولية

قادة االحتالل ال "وشدد على أن . "ي أن تمر من دون عقابسرائيلارتكبت في غزة من قبل االحتالل اإل
اكم الدولية وأن يحاكموا وفق العدالة الدولية، كما أنهم ال بد أن يحاسبوا على بد من أن يساقوا إلى المح

  ."هذه االنتهاكات الفاضحة لحقوق اإلنسان من قبل أصحاب الضمائر والمؤسسات الدولية وغير الدولية
 قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير"وانتقد 

ي الذين سرائيلباتخاذ الموقف نفسه إزاء قادة الكيان اإل"وطالب المحكمة . "تحت مبررات ودعاوى واهية
  ."اتخذوا قرار الحرب والقتل واإلبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

إلى ما تتعرض له القدس  إسماعيل هنية أشار أن غزة من 22/4/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
ية يائسة إسرائيل عملية تهويد واستيطان وحفريات وهدم للبيوت والمنازل في محاولة المحتلة اليوم من

إننا : "لتغيير معالم هذه المدينة المقدسة وانتزاعها من محيطها الفلسطيني والعربي واإلسالمي، مضيفاً
 بأن يقفوا في متمسكون بأرضنا وقدسنا ونطالب في الوقت ذاته أبناء األمة العربية واإلسالمية في العالم

ونوه إلى قضية األسرى الفلسطينيين وأن هناك  ".وجه العدوان واالنتهاكات في القدس والمسجد األقصى
ي وهم يعانون من أسوأ السياسات سرائيل ألف فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل اإل11أكثر من 

الحرمان ومنع للزيارات واالنتهاكات خاصة في هذه المرحلة لما يواجهونه من التضييق والعزل و
  .األسرية ومنع المحامين من الوصول إليهم

  
   خالل العدوان على غزة جريمة حرب ضد االحتالل1500وثقنا : لجنة حكومية .3

ضياء المدهون أن لجنته انتهت .يين دسرائيلأكد رئيس لجنة توثيق األضرار لمجرمي الحرب اإل :غزة
اك النواقص في الملفات إلى مرحلة التحرك في اإلطار من مرحلة توثيق الجرائم واستكمال واستدر

وأضاف المدهون  .يينسرائيلالدولي لبدء رفع الدعاوى في المحاكم الدولية لمالحقة مجرمي الحرب اإل



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1412:         العدد       22/4/2009األربعاء  :التاريخ

لدينا تواصل دولي في هذا المجال " :خالل اجتماع للجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس
وأطلع القاضي المدهون  ".راكز دولية بهدف تنسيق الجهود في اإلطار ذاتهوبالتنسيق مع مؤسسات وم

أعضاء اللجنة القانونية على آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة، وأكد أنه تم االنتهاء مع عملية 
 ملف تشمل 700 جريمة حرب في أكثر من 1500 مشيراً إلى أنه تم توثيق ما يقارب ،توثيق الجرائم

 وذلك حسب ،جرائم المختلفة إعدام، تدمير، خطف، قتل عمد استهداف طواقم طبية، دور عبادةأنواع ال
  .معايير القانون الدولي

وبين المدهون أن اللجنة تمكنت من توثيق هذه الملفات بطريقة مهنية وحسب المعايير الدولية وذلك 
رساله من ملفات إلى خبراء دوليين بشهادة خبراء في القانون الدولي الذين حضروا إلى غزة أو ما تم إ

  .في الخارج
  22/4/2009صحيفة فلسطين،  

  
  ووقف اعتقاالت الضفة" بالوقوف عند التزاماتها"كتلة حماس تطالب مصر  .4

" راعية الحوار"البرلمانية الفلسطينية، التابعة لحركة حماس، مصر " كتلة التغيير واإلصالح" طالبت :غزة
وف عند التزاماتها بالقيام بإلزام حركة فتح بإنهاء مجزرة الشعب بالضفة الوق"الفلسطيني، بما سمته 

استنكارها "عن  وعبرت الكتلة في بيان لها أصدرته الثالثاء، ".الغربية واإلفراج عن المعتقلين السياسيين
لبهاء، ، الموظف في مكتبها برام اهللا، معتبرة أن اعتقال أبو ا"الختطاف الصحفي مراد محمد أبو البهاء

ثمرة من ثمرات التنسيق األمني وتبادل األدوار والتقاسم الوظيفي بين األجهزة األمنية في "إنما يأتي 
  ".الضفة وأجهزة االحتالل

  21/4/2009 قدس برس، 
  

  نيين وجنائيا سجناء أمنيه لديوتؤكد أن  األمنيةالسلطة توسع حملتهاأمن  .5
ة، التابعة للسلطة الفلسطينية، حملتها األمنية في شمال وسعت األجهزة األمني:  كفاح زبون- رام اهللا

ية، مثل كفر قليل جنوب مدينة نابلس، التي يسمح سرائيلالضفة الغربية، لتطول قرى تخضع للسيطرة اإل
وقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة . للسلطة ألول مرة بالعمل فيها

إن السلطة تقوم بعملها الروتيني، ونحن نالحق كل الخارجين على القانون، ": "األوسطالشرق "الغربية، لـ
يين سرائيلوأوضح أن األجهزة األمنية تنسق مع اإل. "وكل المطلوبين والفارين من وجه العدالة أينما كانوا

 .هارفي حال أرادت العمل في مناطق ال تخضع لسيطرتها مثل كفر قليل القريبة من مستوطنة يتس
المتضررين من حفظ األمن، هم من يرفعون أصواتهم بالعادة، وهؤالء لهم "واعتبر الضميري أن 

يجب أن نميز "وأضاف . "مصلحة في وجود حالة الفوضى، ويعترضون تحت مسميات مقاوم أو غيرها
تقل ناسا نع"ونفى الضميري االتهامات بأن السلطة تعتقل مقاومين، وقال  ."بين المقاومين والمقاولين

أن السلطة ال تتهاون في قضايا السالح غير المشروع وغسيل األموال أو "وأكد . "خارجين عن القانون
هذه قضايا أمنية، ونحن لدينا سجناء أمنيون "ومضى يقول . "الدعوة إلى الفتنة واالقتتال وتمزيق الوطن

 ."ولدينا جنائيون
  22/4/2009الشرق األوسط، 

  
  تدخل دولي بين السلطة وحماس لحل أزمة مرضى غزةهللا يقترح في رام اوزير الصحة  .6

 فتحي أبو مغلي تدخل جهات دولية . اقترح وزير الصحة في السلطة الفلسطينية د: محمد يونس-رام اهللا 
 "الحياة"وقال لـ. لحل األزمة بين السلطة وحركة حماس في شأن دائرة العالج الخارجي في قطاع غزة

عوث الخاص لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إرسال فريق من األطباء إنه اقترح على المب
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المؤهلين إلى القطاع للتعامل مع الحاالت المرضية الصعبة، وتحويل ما ال يمكن معالجته منها إلى 
وقال أبو مغلي إنه لجأ إلى هذا االقتراح بعد سيطرة حماس على دائرة العالج الخارجي في  .الخارج
 .لصحة، ورفضها أي تدخل من السلطة التي تدفع التكاليف المترتبة على هذه التحويالت كاملةوزارة ا

وقال ابو مغلي إن المبعوث الخاص لألمم المتحدة غادر أمس إلى غزة لفحص إمكان تطبيق هذا 
  .دوالراتاالقتراح، مؤكداً أن السلطة لن تقبل بسيطرة حماس على هذه الدائرة التي تبلغ كلفتها ماليين ال

وكانت حماس اتهمت وزارة الصحة في السلطة قبل أيام بالمسؤولية عن وفاة مرضى رفضت تحويلهم 
احتالل "وردت السلطة االتهام على حماس، معتبرة أن األمر ما كان ليحدث لوال  .للعالج إلى الخارج

تثناء هذه الدائرة، لقد احتلت حماس كل شيء في غزة باس": وقال أبو مغلي ."دائرة العالج الخارجي
لمعرفتها بالكلفة الباهظة للعالج الخارجي، لكنها عمدت الشهر الماضي إلى السيطرة عليها، ما أدى إلى 

  ."إنهاء احتاللها لهذه الدائرة"ورأى أن الحل الوحيد للمشكلة يكمن في . "تعطيل عملها
  22/4/2009الحياة، 

  
  دعمال لطلب اإلمارات في عباسية خانقة و مالأزمةحكومة فياض تعاني : ول في السلطةؤمس .7

 زيارة الرئيس محمود    إنول كبير في السلطة الفلسطينية يوم الثالثاء        ؤ قال مس  :حكمت يوسف  -رام اهللا   
 لتقديم دعـم مـالي للـسلطة        باإلمارات المسؤولين   إقناع إلي العربية المتحدة تهدف     اإلمارات إلىعباس  

ول الذي فضل عدم كشفه هويتـه لمراسـل         ؤوذكر المس  .ية منذ فترة   مال أزمةالفلسطينية التي تعاني من     
 مالية خانقة جدا قد تعوق صرف رواتب موظفي السلطة الفلـسطينية            أزمة حكومة فياض تعاني     أن" سما"

 كي يغطـي رواتـب      اإلمارات طلب مساعدة مالية من      إلى الذي دفع الرئيس عباس      األمرالشهر الحالي   
  ".ت التي تقع على كاهل حكومة فياضموظفي السلطة وااللتزاما

 لحكومـة   أمـوال  الدول المانحة التي تقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لم ترسل            أنول  ؤ المس وأوضح
سالم فياض في رام اهللا الشهر الماضي والحالي مما سبب عجز حقيقي فـي كافـة جوانـب الحكومـة                    

  .وااللتزامات التي تترتب عليها
  21/4/2009 ،وكالة سما

  
  قابلة للحياةحدة التزامها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ترحب بتأكيد األمم المتمنظمة التحرير  .8

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بتقرير األمم المتحدة الذي أكد : رام اهللا
 الدولتين وينتقد االستيطان والحصار التزامها الحازم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وفق حل

إن هذا التقرير ) 21/4(وقال عبد ربه في حديث لإلذاعة الفلسطينية، صباح يوم الثالثاء . يسرائيلاإل
يدعم اإلجماع الدولي بشان القضية الفلسطينية الذي أصبح يشكل قوة ضغط هائلة وكبيرة توفر فرصة 

  .حقيقية لصناعة السالم أكثر من أي وقت مضى
  21/4/2009 قدس برس، 

  
  إدانة العدوان مقاطعة مؤتمر دوربان خطوة أوروبية ابتزازية إلجهاض: رزقة .9

 رحبت الحكومة الفلسطينية في غزة بأي مؤتمر يعقد إلدانة العنصرية في العالم وبالذات العنصرية :غزة
ل معها ولكن تشعر بالقلق الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنها تقبل بهذه الخطوة وتتعام

وانتقد المستشار  . عديدة لهذا المؤتمر الهامأوروبيةمن نتائج مؤتمر دوربان في ظل مقاطعة دول 
 يوسف رزقة في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه .السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني د

ة الدول األوروبية التي قال من الجهود الرامية إلجهاض مؤتمر دوربان، واعتبر مقاطع" قدس برس"لـ
غير المسؤول وغير   لهذا المؤتمر هو نوع من الضغط األوروبي بأنها تدعي التحضر والديمقراطية
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الديمقراطي ضد مؤتمر يريد مناقشة العنصرية وضد أصوات طالبت في دوربان األول والثاني بإدانة 
طوة أوروبية ابتزازية إلجهاض الصوت وأشار مستشار هنية السياسي، إلى أن المقاطعة خ .العنصرية

الذي يحاول إدانة العدوان، وال ننسى الممارسة العنصرية التي مارسها العدو الصهيوني خالل حربه 
على قطاع غزة خاصة أن العدوان كان أكثر من ظاهرة عنصرية موضحاً إلى أن هذه الممارسات 

  .الصهيونية الواضحة تقتضي إدانة دولية رسمية وشعبية
  21/4/2009 قدس برس، 

  
  سنذهب للحوار بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للمصالحة : أبو مرزوق .10

 قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس موسـى أبـو مـرزوق إن إنجـاح                  :وكاالت–دمشق  
المصالحة الوطنية كان ممكنًا لو لم يكن هناك تراجع لإلخوة في حركة فتح، وتمسكهم بمواقفهم، مؤكـدا                 

  .حماس ستذهب إلى الحوار بقلبٍ مفتوحٍ وأيد ممدودةأن 
وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية إنه لو وافقت حركة فتح على توافقات الرزمة التـي طرحتهـا                  
حماس لخرجنا باتفاق في الملفات الثالث األساسية التي كانت مطروحة أيضا في جولة الحـوار الثالثـة،      

  .ة واألمن واالنتخاباتوهي الملفات المتعلقة بالمنظم
ذهب إلى الحوار بقلوبٍ مفتوحة وأيـد ممـدودة مـن أجـل       توشدد القيادي في حماس على أن حركته س       

  .مصالحة وطنية عامة، وسنتعامل بمسؤولية مع كل ما هو مطروح
ـ  : وأشار الدكتور أبو مرزوق إلى حجم تأثير التدخالت الخارجية في مسيرة الحوار، قائالً             دخالت إن للت

الخارجية آثارا كبيرةً في وحدة الصف الفلسطيني، ولم يكن االنقسام الفلسطيني إال نتيجةً لهذه التدخالت،               
ومنها القرار الخارجي بعدم االعتراف باالنتخابات الفلسطينية، وتجاوزها، واالنقالب عليها، مشددا على            

  .ستبقى مشكلة كبيرة في الشارع الفلسطينيأنه إذا بقيت التدخالت الخارجية قائمةً فإني أعتقد أنه 
وعلى صعيد ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وحجم االتفاق عليها، قال نائب رئيس المكتـب الـسياسي                

ليس هناك خالفٌ كبير في هذا الملف ما عدا قضية واحدة؛ فقد تم التوافق على تـشكيل                 : "لحركة حماس 
مسائَل محددة، سواء كانت متابعة ما يتم التوافق عليه في القاهرة، أو            قيادة مؤقتة غير قابلة للعزل تُعنى ب      

مناقشة القضايا السياسية التي تهم الشعب الفلسطيني، أو فيما يتعلق بإعـادة تـشكيل المجلـس الـوطني                
هل هذه القيادة الفلسطينية المؤقتـة قيـادةٌ للـشعب الفلـسطيني؟            : الفلسطيني، لكن االختالف الحالي هو    

  ".الف إذن حول وجود هذه الكلمة من عدمهفالخ
وحول وجود ضمانات لتطبيق ما يتم االتفاق عليه في ملف إصالح المنظمة، أوضح أنـه لـيس هنـاك                   
ضمانات، ولكن هناك حاجةٌ ملحةٌ لدى الجميع إلى وجود مظلة جامعـة للـشتات الفلـسطيني والـشعب                

منظمة التحرير الفلـسطينية؛ فهـي أول       ''لة هي   الفلسطيني، وقد ارتضى الجميع على أن تكون هذه المظ        
  .شكل تنظيميٍ فلسطيني يتحدث عن هوية فلسطينية منذ سنوات طويلة

وحول تلميح حماس بعد انتصار غزة إلى تشكيل مرجعية جديدة لفصائل المقاومة، اشار ابو مرزوق الى                
عـن مرجعيـة عامـة للـشعب        ان هذا الحديث قد أسيء فهمه؛ ألنه يتحدث عن مرجعية للمقاومـة ال              

الفلسطيني، وهي ليست بديلةً عن منظمة التحرير، على العكس؛ فنحن مازلنا مصرين علـى أن تكـون                 
  .منظمة التحرير هي المظلة التي تشمل كل الشعب الفلسطيني

  22/4/2009الوطن، قطر، 
  

   مشعل يوجه كلمة لمجلس العموم البريطاني عبر الفيديو كونفرنس: علي بركة .11
أكدت مصادر مطلعة في حركة حماس، أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة سـيلقي                :دمشق

اليوم األربعاء كلمة على مجلس العموم البريطاني، بعد دعوة تلقاها في سابقة وصفتها الحركة بالمهمـة                
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 عبـر نظـام     وأشارت المصادر أن كلمة مشعل ستكون      .والمجدية والداعمة لموقف المقاومة في الخارج     
  .في ساعة لم تتحدد بعد" الفيديو كونفرنس"

لكلمة القائد مشعل دالالت عدة منها، أن مجلس        :"وقال علي بركة القيادي في الحركة في تصريح صحفي          
العموم البريطاني يعترف بهذه الحركة كحركة تحرر وطني وليست حركة إرهابية، كما أن هـذا األمـر                 

  ".2006كية تجاه حركة حماس بعد فوزها باالنتخابات التشريعية عام يؤكد فشل سياسة العزل األمري
االخباري، أن أهم ما سيتحدث به مشعل هو رؤية حركة          " فلسطين اآلن "وأوضح بركة في تصريح لموقع      

حماس للصراع العربي الصهيوني وكذلك موقف حركة حماس من الحوار الوطني الفلسطيني وحرصها             
ة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تتمسك           على إنجاح الحوار، وإعاد   

بالثوابت والحقوق الفلسطينية وخاصة وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك سيتناول في كلمته مـسألة الحـصار               
  .الظالم على قطاع غزة

وبـي بتطبيـق    وقال بركة أن رئيس المكتب السياسي لحماس سيطالب المجتمع الدولي واالتحـاد األور            
  .أقوالهم إلى أفعال

وبين القيادي في حماس أن مشعل سيؤكد على أن حركة حماس متمسكة بحق العودة ومتمسكة بالقـدس                 
كعاصمة لدولة فلسطين كمدينة عربية وبالطبع حركة حماس ستحذر من االعتـراف بيهوديـة الكيـان                

  .الصهيوني
عن غضبها واستيائها الشديد، بعدما فـشلت فـي         ية  سرائيلوفي غضون ذلك أعربت وزارة الخارجية اإل      

فـي  " فيديو كونفرنس "الضغط على بريطانيا، لمنع مشعل من إلقاء كلمته من مكتبه في دمشق عبر نظام               
  .سابقة هي األولى من نوعها

في لندن مارست ضغوطاً علـى      ) إسرائيل(في عددها الصادر، أمس، إن سفارة       " هآرتس"وقالت صحيفة   
ـ           النواب لعدم ا   ) إسـرائيل (لسماح لمشعل بإلقاء كلمته وجنّدت لهذا الغرض أعضاء ونواباً من الداعمين ل

للضغط على المسؤولين البريطانيين، ولكن هذه الضغوط لم تفلح في إلغاء الكلمة وستتم األمور كما كان                
  .مخططاً له مسبقاً

  22/4/2009صحيفة فلسطين،   
  

  كومة مهمات قبل دراسة هذا األمر مع مصرمن السابق ألوانه الحديث عن ح: الزهار .12
، أنه من السابق ألوانـه الحـديث عـن          "حماس"اعتبر الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة        : غزة

حكومة مهمات فلسطينية قبل دراسة هذا األمر مع الجانب المصري، مؤكداً في ذات الوقـت أن موعـد                  
  ".فتح"لمقبل بعقد جلسات ثنائية بين حركته وانطالق جلسات الحوار الوطني سيكون يوم األحد ا

ـ       حتى هذه اللحظـة    :" صباح اليوم األربعاء  " فلسطين اليوم "وقال الدكتور الزهار في تصريحات خاصة ل
التسميات لم يتم االتفاق عليها رغم أن لدينا رؤية تولدت عن الجلسات الماضية، لكننا سندرس المقتـرح                 

  ".علينا األسبوع المقبلالمصري الذي من المقرر أن يطرح 
وفيما يتعلق بزيارة اللواء عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية لدولة االحتالل اليوم األربعاء، وما               
رشح عن من أنباء أن زيارته ستنصب لمناقشة استئناف المحادثات بشأن التهدئة وصفقة تبادل األسرى،               

عندنا رؤى كاملة لإلجابة فيما     :" ر نتائج هذه الزيارة، قائالً    أن حركته تنتظ  " حماس"بين القيادي البارز في     
  ".يتعلق بكل ما سيطرح

العام السادس في قطاع غزة من عدمـه، أجـاب          " فتح"وفي سؤالنا له عن ما إذا كان يؤيد انعقاد مؤتمر           
نـا علـى قـدوم      لكن من ناحية عملية وافق    (..) عندما نتلقى طلباً سيكون لنا رأي       :" الدكتور الزهار قائالً  

ـ  كعبد اهللا اإلفرنجي ومروان عبد الحميد وغيرهم، لكن هناك أناس لهم موقف حرج مـع               " فتح"قيادات ل
  ".كثير من العائالت
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األول في غزة حملة االعتقاالت التي تقـوم بهـا أجهـزة أمـن الـسلطة               " حماس"إلى ذلك، انتقد قيادي     
دداً من قيادات وكوادر حركـة الجهـاد اإلسـالمي          الفلسطينية في الضفة الغربية والتي طالت مؤخراً ع       

  .وحماس والبروفيسور عبد الستار قاسم
ية بامتياز لتعكير أجواء الحوار الـوطني،       إسرائيل –واعتبر أن هذه االعتقاالت تتم بأوامر أمنية أمريكية         

 .ام اهللاموضحاً أن الجمهور الفلسطيني غير راضٍ عن هذا السلوك وعن أداء حكومة سالم فياض في ر
  22/4/2009وكالة فلسطين اليوم االخبارية، 

  
  من قبل أجهز السلطة بالضفةالبروفيسور قاسم تدينان اعتقال " األحرار"حماس و .13

ـ      :مصطفى حبوش  -غزة- نابلس إن حملة االعتقاالت التـي     " :" فلسطين"قال فوزي برهوم في حديث ل
والجهـاد اإلسـالمي    " حمـاس "د عناصر وكوادر     ض ]التابعة للسلطة في الضفة    [شنتها األجهزة األمنية  

واختطاف زوجة أسير واعتقال الدكتور عبد الستار قاسم تصعيد خطير من قبل أجهزة أمن السلطة يطال                
  ".كل من يؤمن بخيار المقاومة أو يدافع عنها أو يتبناها

قاومة وتكميم أفـواه    ورأت حركة األحرار الفلسطينية أن اعتقال قاسم يندرج في إطار سياسة مالحقة الم            
  ".أمن السلطة"القيادات الوطنية واإلسالمية التي تنتهجها أجهزة 

نسخة عنه أمس، الجهات المعنية بـضرورة اإلفـراج         " فلسطين"وطالبت الحركة في بيان صحفي تلقت       
الفوري عن الدكتور عبد الستار وعن جميع المختطفين لدى أجهزة أمن السلطة فـي الـضفة المحتلـة                  

  ".الذي بات يشكل عقبة حقيقية أمام الوحدة الفلسطينية المنشودة"ق ملف المختطفين وإغال
  22/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ال جديد في موضوع التهدئة وأي تقدم مرهون بسلوك االحتالل: حماس .14

ة وقال الناطق باسم الحرك. إسرائيلفي موضوع التهدئة مع " ال جديد"أنه " حماس"أكدت حركة : القاهرة
أي تقدم في موضوع التهدئة مرهون بسلوك االحتالل "فوزي برهوم في تصريحات صحافية أمس إن 

الصهيوني واستجابته الستحقاقات التهدئة، وهي فك كامل للحصار وفتح المعابر ووقف أشكال العدوان 
  ".كافة

  22/4/2009الحياة،  
  

  ولة الحوار قبل جيعقدون اجتماعاً مشتركاً" الجبهتان"حماس والجهاد و .15
والجبهتين الشعبية والديمقراطية اجتماعاً " الجهاد اإلسالمي"و" حماس"عقدت : )أي.بي.أ، يو.ب.د(

ونفى قيادي في . مشتركاً في مدينة غزة لبحث مستجدات التطورات الفلسطينية وسبل تحقيق المصالحة
ما نفى حدوث أي تقدم على ، ك"إسرائيل"أن تكون الفصائل األربعة قد بحثت ملف التهدئة مع " حماس"

  . صعيد ملف تبادل األسرى لإلفراج عن الجندي األسير في غزة جلعاد شاليت
  22/4/2009الخليج، 

    
  حل الدولتين لن يتحقق في ظل حكومة نتنياهو وليبرمان: األحمد .16

ـ   " حل الدولتين "قال القيادي في حركة فتح عزام األحمد إن         :  نادية سعد الدين   –عمان ي ظـل   لن يتحقق ف
ية، ملوحاً في الوقت نفسه باللجوء إلى خيارات أخـرى حـال فـشل              سرائيل ليبرمان اإل  -حكومة نتنياهو 

  ".قوة متمردة"الحوار الوطني بما ال يسمح ببقاء غزة تحت سيطرة 
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فتح ال تطالب حمـاس وال أي فـصيل         "خالل تواجده في عمان إن      " الغد"وأضاف األحمد ضمن لقاء مع      
، وإنمـا علـى الحكومـة       إسرائيلروط اللجنة الدولية الرباعية وفي مقدمتها االعتراف ب       آخر بااللتزام بش  

  ".االلتزام بما التزمت به منظمة التحرير
وفد فتح سيتجه بعد أيام إلى القاهرة إلجراء جلسة حوار ثنائي مع حماس بمشاركة              "ولفت األحمد إلى أن     

لي، حيث سيتقرر فـي ضـوء نواتجـه دعـوة           الراعي المصري في السادس والعشرين من الشهر الحا       
  ".الفصائل األخرى إلى الحوار

ستطرح لنقاش الحركتين يوم األحد المقبل إذا لم يـتم  "وأوضح بأن الورقة المصرية، التي قدمت مؤخراً،    
جاهزية حماس النجاح الحـوار وانهـاء       "، غير أنه يستبعد     "التوصل التفاق بشأن قضايا الخالف األربع     

سط مصالحة عربية لم تتم، وبالتالي استخدام الورقة الفلسطينية على الصعيد االقليمي ما يزال              االنقسام و 
  ".قائماً وبحدة

استعداد فتح لتجميد قضايا الحوار والذهاب مباشرة النتخابات تحت إشراف عربـي            "وأعرب األحمد عن    
مفرغة وإجراء حوار مـن أجـل     وإسالمي ودولي، واالحتكام لما تفرزه النتائج، لوقف الدوران في حلقة           

، إلضاعة الوقت بما يشكل مقتالً للقـضية        "مفاوضات من أجل المفاوضات    "إسرائيلالحوار على طريقة    
 ليبرمان مع برنامج وموقف حماس أو غيرهـا         -تطابق موقف حكومة نتنياهو   "، متسائالً عن    "الفلسطينية

  ".حل الدولتين"برفض 
 قبل التزامها امام المجتمع الدولي بقرارات    إسرائيلفاوضات جديدة مع    لن تكون هناك م   "وأكد األحمد بأنه    
  ".الشرعية الدولية

  22/4/2009الغد، األردن، 
  

   القائمة العسكرية لعضوية المؤتمر السادس  بشأنخالفات داخل فتح": الدستور" .17
ـ            :  رياض منصور  -عمان   ضيرية تفجرت الخالفات مجددا داخل حركة فتح التي تواصـل لجنتهـا التح

اجتماعاتها في عمان تمهيدا لعقد مؤتمرها السادس مقوضة بذلك الجهود المبذولة من الرئيس الفلـسطيني               
ابـو  "ومفوض عام الحركة عضو اللجنة المركزية محمد غنـيم        " ابو مازن "رئيس الحركة محمود عباس     

  .لراحل ياسر عرفاتوالتي تعصف بها خالفات منذ وفاة الرئيس ا" فتح"النجاز مصالحات داخل " ماهر
ان خالفات عميقة وقعت امس وامس االول على القائمة العـسكرية التـي             " فتح"وكشفت مصادر حركة    

 عسكري لعضوية المؤتمر السادس االمـر الـذي اثـار           300اعدتها اللجنة التحضيرية والتي خصصت      
دى احتجاجه علـى    حفيظة الفريق نصر يوسف عضو اللجنة المركزية ورئيس المجلس العسكري الذي اب           

  .العدد وطريقة توزيعه بين الداخل والخارج
ان الفريق يوسف اجتمع مع الرئيس عباس طالبا تدخله لحسم االمـر            " الدستور"وقالت هذه المصادر لـ     

التدخل في شؤون العسكر مؤكدا لرئيس المجلـس        "ابو مازن "اال ان خالفا نشب بينهما على خلفية رفض         
  .لمؤتمر السادس للحركة وال يريد التدخل في تفاصيل العسكرالعسكري انه يريد عقد ا

واكدت المصادر ان الرئيس عباس وقع على قائمة العضوية الخاصة بالعسكريين والتي اعدها اللواء أبو               
  . واللواء الحاج اسماعيل جبر،الفتح قائد جهاز األمن الوطني في السلطة الفلسطينية

دت دون معرفته وهي من ضمن صالحياته باعتبارة رئيس المجلـس           واحتج الفريق نصر عليها النها اع     
إذا قمتم بزيادة عدد ممثلي التنظيم والعسكر من        "العسكري معلنا رفضه لهذه القائمة مؤكدا للرئيس عباس         

  ". سنعمل على زيادة عدد ممثلي التنظيم والعسكر من الخارج،الداخل
ة امين سر الحركة امس الى عمان اشتعلت الخالفات         ومع وصول فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسي      

داخل الحركة فقد اعلن الفريق يوسف رفضه المطلق لعقد المؤتمر السادس داخل االراضي الفلـسطينية               
  .مؤكدا ان اللجنة المركزية للحركة هي صاحبة الصالحية باختيار وتحديد مكان المؤتمر
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مد جهاد للخالفات العاصـفة داخـل الحركـة واضـعا           وانضم عضو اللجنة المركزية للحركة اللواء مح      
  .لبحثها قبل عقد المؤتمر السادس للحركة" فتح"مجموعة من الشروط امام مركزية 

 أو قضوا احكاما طويلة فـي       ،ودراسة استثناء الكثير من مناضلي الحركة ممن تمت احالتهم إلى التقاعد          
  .سجون العدو الصهيوني

 عودة الرئيس محمود عباس الى عمان امس قادما من دبي ووصـول             ان" فتح"وترى مصادر في حركة     
امين سر الحركة فاروق القدومي ربما يزيد من شق الخالفات التي بدأت تتسع داخل الحركة االمر الذي                 

  .سينعكس على مواصلة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر
 22/4/2009الدستور، 

  
   حماسبدأت تخفف من لهجتها تجاه حركةوباما أ إدارة": الفاينانشيال تايمز" .18

 باراك اوباما بدأت تخفف من لهجتهـا تجـاه          األمريكي الرئيس   إدارة إنقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز     
 الرئيس بوش التي كانت تعارض التعامل معها وصنفتها في قائمة الحركـات             إدارةحركة حماس بعكس    

مهد الطريق امام الطلب من الكونجرس تقديم مساعدات مالية         وتقول الصحيفة ان ادارة اوباما ت     . اإلرهابية
  .  مليون دوالر الى الضفة الغربية وقطاع غزة800امريكية بقيمة 

وطلبت الحكومة من الكونجرس تخفيف الشروط لتقديم هذه المساعدات الى حكومـة الوحـدة الوطنيـة                
حيفة ان الخطوة االمريكية جاءت رغم      وتقول الص  . الفلسطينية المقبلة التي ستضم حركتي حماس و فتح       

 التي تقول ان اي تقدم في عملية السالم لن يتحقق ما دامت حركة حماس تشارك فـي                  إسرائيلمعارضة  
 . اي حكومة فلسطينية مقبلة

  22/4/2009بي بي سي 
  

   بسبب ضعف السلطة وتشجيع السياسيين.. نشطاء فتح يعودون لتنفيذ العمليات: "هآرتس" .19
 هآرتس العبرية ان نشطاء فتح استأنفوا تنفيذ العمليات المسلحة ضد الجيش والمـستوطنين،              قالت صحيفة 

 من الدور المتعاظم لخاليـا      األخيرة قلقون في الفترة     األمنفي جهاز   : وأضافتوجاء في تقرير هآرتس،     
 أعـضاء يها  ترتبط بمنظمة فتح في محاوالت العمليات في الضفة الغربية، وذلك بعد فترة طويلة امتنع ف              

 كانت هنـاك    إذا، وفي هذه المرحلة لم يتضح بعد        باإلرهابفتح على نحو شبه تام عن االنشغال المباشر         
، قتل الطفل شلومو نتيف في بات عاين وقتل شـرطيين           األخيرةصلة بين نشطاء في فتح وبين العمليات        

  . في غور االردن
ابـو  ( الرئيس محمود عباس     - قيادة السلطة    يحتمل ان تكون هذه الظواهر ترتبط بضعف سيطرة       : وقالت
 وامكانية اخرى هي ان يكون نـشطاء        ، على ما يجري في الضفة     -ورئيس الوزراء سالم فياض     ) مازن

الخيـارات  "آخرون على المستوى السياسي يشجعون على نحو غير مباشر االنشغال باالرهاب البقـاء              
 مع قيام حكومـة  ، قد تهتز بشكل شديدإسرائيللسلطة ووانطالقا من الفرضية بان العالقات بين ا  " مفتوحة

  . ي في المستوطناتسرائيلنتنياهو وفي ضوء التوقعات الفلسطينية بشأن تسارع البناء اإل
  22/4/2009الدستور، 

  
  استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة قد يدفعنا التخاذ مواقف جديدة: الجهاد .20

لم يتم وضع حد الستمرار االعتقاالت ضد عناصرها في الضفة حذرت حركة الجهاد من انه إذا  :غزة
الغربية ومالحقتهم من قبل أجهزة أمن السلطة فان ذلك قد يدفعها إلى اتخاذ مواقف جديدة قد تفاجئ 
البعض، كاشفة أن التنسيق األمني مع االحتالل أحبط الكثير من العمليات التي كانت تنوي الحركة 
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استمرار الهجمة عليها في الضفة من قبل السلطة يضع عالمات استفهام حول تنفيذها، مشيرة إلى أن 
  .الرغبة الحقيقة للتوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي في ظل استمرار الحوار

أنهم وجهوا ": قدس برس"وأوضح داوود شهاب المتحدث الرسمي باسم الحركة في حديث خاص لوكالة 
طالبوهم فيها بضرورة وقف " فتح"ثر من اجتماع مع قيادة حركة نداءات عديدة وفي أكثر من لقاء وفي أك

االعتقاالت في الضفة خاصة بحق عناصر الجهاد اإلسالمي، وابلغوهم أن االعتقال السياسي لها تراكمات 
  .نفسية سيئة وسلبية تنعكس على أجواء دعوات الوحدة والحوار والوفاق الوطني

الرابطة "الحقون ويعتقلون في جنين معظمهم من أبناء أن عناصر حركته الذين ي وكشف المتحدث
اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي وهم من الطالب الذين يستعدون لخوض انتخابات " اإلسالمية

  .الجامعة األمريكية في جنين
 21/4/2009قدس برس، 

  
  فتح تتهم الحكومة المقالة بشن حمالت اعتقاالت بصفوف كوادرها في غزة .21

أجهزة أمن الحكومة المقالة في قطاع غزة بشن حمالت " فتح"اتهمت حركة : ، وكاالت"الخليج "- اهللا رام
وقال الناطق باسم الحركة فهمي الزعارير في بيان صحافي . اعتقال واسعة ضد عناصرها منذ يومين

، "اع غزةفي قط" فتح"تشن منذ ليل األحد حملة إختطافات واستدعاءات واسعة لعناصر " حماس"إن "
وأوضح أن الحملة تتركز في شمال غزة وأن مسلحين . متهما إياها بالسعي إلجهاض الحوار قبل استئنافه

واستدعوا لمراكز التحقيق واعتدي عليهم " فتح"داهموا منازل العشرات من قيادات " حماس"تابعين ل 
  .الناروأشار إلى أن الحملة جاءت بعد تعرض البيتاوي إلطالق . جسديا ومعنويا

في المقابل، نفى الناطق باسم الداخلية المقالة إيهاب الغصين أن تكون الوزارة قد شنت أي حمالت اعتقال 
  . في قطاع غزة خالل األيام الماضية

  22/4/2009الخليج، 
  

  علم من أعالم الخير والعطاءكفوزي عيد جبر / نعي الحاجحماس ت .22
إلى جماهير الشعب الفلـسطيني وجمـاهير       ) 4-21(ثاء  يوم الثال  في بيانٍ لها     نعت حركة حماس  : خاص

رحمه ) أبو أسامة (األمتين العربية واإلسالمية، علما من أعالم الخير والعطاء، هو الحاج فوزي عيد جبر              
، عن عمر يناهز السبعين عاما، بعد معاناة طويلة مـع           /21/4يوم الثالثاء   هللا تعالى، والذي وافته المنية      ا

علما مـن أعـالم العمـل اإلسـالمي         "لحركة الحاج أبا أسامة بأنه كان خالل حياته         ووصفت ا  .المرض
المعاصر؛ الدعوي واالجتماعي والخيري، ورمزا من الرموز المساندة للقضية الفلسطينية والداعمة لهـا،             

  ".التي أخلص وتفانى لها في البذل والعطاء
ةً واسعةً، فقد كنت راحلةً من رواحل الخير والبذل، وشرفك          رحمك اهللا يا أبا أسامة رحم     : "وأضاف البيان 

، وعملت  )عبد اهللا العلي المطوع   (اهللا تبارك وتعالى بأن كنت من أقرب المقربين للراحل الكبير أبي بدر             
  ".معه عقودا في عمل البر والخير، وظللت وفيا له في حياته وبعد مماته

العزاء ألهله، وذويه، وإخوانه، ومحبيه، داعيةً اهللا تعـالى أن يلهمهـم            حماس في بيانها خالص     ثم قدمت   
  .جميعا الصبر والسلوان

ونسأل اهللا تعالى أن يجمعنا معك في عليين مع النَّبيين والصديقين والشهداء، وإنَّا هللا وإنَّا               : "وأضاف البيان 
 ".إليه راجعون

  21/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   "امتياز"بتقدير في التاريخ من جامعة دمشق  دكتوراهبو زهري يحصل على أ .23
 فـي  الـدكتوراه سامي أبوزهري على درجة " حماس"حصل أمس، الناطق اإلعالمي باسم حركة   : دمشق

: صـالح الـدين األيـوبي     : "التاريخ من جامعة دمشق بسوريا بتقدير امتياز، على رسالته التي بعنـوان           
  ".دراسة تاريخية مقارنة..  والفرنجية المعاصرة لهالمصادر العربية

وقد حضر مناقشة أبو زهري لرسالة الدكتوراه التي بدأها قبل عامين من اآلن، وأشرف عليها نائب عميد                 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم زعرور، أعضاء المكتب السياسي لحركـة              

بها السياسي خالد مشعل، وعشرات الضيوف من الفلـسطينيين والـسوريين           يتقدمهم رئيس مكت  " حماس"
  .والعرب

يهود المدينة في العهد    "وأبو زهري حاصل على ماجستير في التاريخ اإلسالمي في رسالة أعدها بعنوان             
  من الجامعة اإلسالمية بغزة، ويعمل     2003في عام   " أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية   : النبوي

  .محاضراً في قسم التاريخ بالجامعة
  22/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تريد شراء منظومة دفاعية أميركية العتراض الصواريخ قصيرة المدى من غزة"إسرائيل" .24

أمس أن وزير الحرب إيهود باراك يسعى إلى شراء         " هآرتس"أكدت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
وحسب هآرتس، فإن باراك سـيطلب مـن        . واريخ قصيرة المدى  منظومة أميركية مضادة للقذائف والص    

المقبـل شـراء    ) يونيـو (وزير الدفاع األميركي روبرت خالل لقائهما المرتقب في مطلع شهر حزيران            
المضادة للصواريخ والقذائف قصيرة المدى، بعد أن تبين أن هناك صعوبة فـي             " فولكان فلنكس "منظومة  

  .فترة  القريبةشراء هذه الجهاز المدفعي في ال
 6 ملليمتر لكل فوهة، وقادرة علـى إطـالق          20ويجري الحديث عن مدفعية تشمل عدة فوهات، بقطر         

 متر، ويستخدم   1200آالف قذيفة في الدقيقة الواحدة، والى جانبها جهاز رادار يعمل في قطر يبلغ طوله               
  .الجيش األميركي هذه المنظومة بكثافة في كل من العراق وأفغانستان

 وحين توجهت إلى الشركة األميركية التـي        إسرائيل مليون دوالر، إال أن      25ويبلغ قيمة الجهاز الواحد     
تصنّع هذه المنظومة تبين أن ليس لديها في المخزون أي جهاز، كما أن ما يجري تصنيعه في هذه الفترة                   

  .سيتجه كله لجيش األميركي بموجب اتفاقيات قائمة
إن " هـآرتس "وقالت   متقدم، من الحدود مع قطاع غزة     " دفاعي"ظومة في خط    ويريد باراك نشر هذه المن    

ي وألسباب يرفضون شراء المنظومة األميركية ألسباب مختلفة، لم يتم ذكرهـا، إال أن              سرائيلالجيش اإل 
باراك استغل تجديد واليته في وزارة الحرب لممارسة الضغوط على المسؤولين في الجـيش واألجهـزة          

  .جل شراء الجهاز األميركياألمنية من أ
  22/4/2009الغد، األردن، 

  
   وحماس"إسرائيل" يكشف عن تجدد مفاوضات الهدنة بوساطة مصرية بين يإسرائيلضابط  .25

ي كبير امس عن تجدد مفاوضات التهدئة بين بالده وحركـة           إسرائيلاعلن ضابط    : اشرف الهور  -غزة  
ة حماس التي اكدت عدم وجود اي اتفاق للتهدئـة          حماس، عبر وساطة مصرية، لكن هذا االمر نفته حرك        

  .إسرائيلحتى اللحظة مع 
كبير قولـه ان المفاوضـات      ي ال سرائيل امس نقال عن الضابط اإل     يةسرائيلاإل "معاريف"ونشرت صحيفة   

  .األخير األسبوعية وترتيبات الهدنة مع حركة حماس تجددت خالل سرائيل اإل-المصرية 
د الدبلوماسيين المصريين قوله ان الهدوء الذي تشهده الحدود مع قطاع غزة            ونقلت الصحيفة كذلك عن اح    

ناتج عن الدور المصري الذي مارس ضغوطات على حركة حماس لفتح المجـال امـام المفاوضـات                 '
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واشـار هـذا    .'للوصول الى ترتيبات نهائية للتهدئة، وليس بسبب نتائج الحرب االخيرة على قطاع غزة            
وعلـى رأسـها    ' يةسرائيلتدعمها االوساط االمنية اإل   'فاوضات الجارية بين الطرفين     المسؤول الى ان الم   

  .وزير الجيش ايهود باراك
  22/4/2009القدس العربي، 

  
  إلى غزة عبر األنفاق" مخلة بالتوازن"تزايد وتيرة تهريب أسلحة : يةإسرائيلمصادر أمنية  .26

عمليات تهريب السالح إلى قطاع غزة عبر ية تزايد وتيرة إسرائيلادعت مصادر أمنية  -الناصرة 
  .األنفاق التي تربط شطري رفح المصرية والفلسطينية

ونقل التلفزيون العبري عن المصادر قولها إن هناك قلقاً كبيراً من تزايد وتيرة عمليات التهريب إلى 
مرة رغم تأزم قطاع غزة، خاصة عبر األنفاق التي تربطه بمصر، مشيرة إلى أن عمليات التهريب المست

  .مكنت األخيرة من التزود بأسلحة تعتبر مخلة بالتوازن القائم، حسب قوله" حماس"العالقات بين مصر و
وأشار المصادر إلى أن الحديث يدور حالياً عن تمكن الفلسطينيين في غزة من تهريب صواريخ بعيدة 

ات، موضحة في الوقت ذاته أن المدى وصواريخ متقدمة مضادة للدبابات وربما صواريخ مضادة للطائر
  . نفقا160ًية تشير إلى أنه ينشط في القطاع نحو سرائيلتقديرات الدوائر األمنية اإل

  22/4/2009 قدس برس
  

  بعد حرب غزة" إسرائيل"لـإعادة النظر في تصدير السالح  بريطانيا تقرر .27
ة النظر في شروط تصدير قالت مصادر صحفية عبرية إن الحكومة البريطانية تعتزم إعاد -الناصرة 

 قامت بها جيش االحتالل في قطاع  ، وذلك عقب العمليات العسكرية التيسرائيلاألسلحة البريطانية إل
  .الماضي) ديسمبر(غزة نهاية شهر كانون أول 

 ابريل 21 عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في البرلمان يوم "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة
إن جميع تراخيص تصدير األسلحة سوف يعاد النظر فيها في ضوء األحداث األخيرة في ) "نيسان(

  ".غزة
الرصاص "ية سرائيلوأعلن أيضاً أن الحكومة البريطانية ستأخذ بعين االعتبار نتائج العمليات العسكرية اإل

ووفقا لما  . في المستقبلإسرائيلعلى قطاع غزة، عند عقد صفقات تصدير األسلحة إلى " المصبوب
نشرته الصحيفة؛ فإن هذه التدابير اتخذت بعد أن طالب البرلمانيون البريطانيون الحكومة بتقديم أدلة على 

  .أن األسلحة البريطانية لم تستخدم ضد الفلسطينيين
  22/4/2009 قدس برس

  
  أعاد الصواب إلى العالم" 2ديربان "قرار مقاطعة مؤتمر : نتنياهو .28

ي، أن قرار العديد من الدول الغربية مقاطعة سرائيليامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلاعتبر بن –الناصرة 
، على حد "أعاد الصواب إلى العالم"في جنيف، " 2ديربان "مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة العنصرية 

ح مؤتمر إن قرار مقاطعة المؤتمر أعاد قدراً من الصواب إلى العالم بعد أن من" وقال نتنياهو، .تعبيره
دولي ينعقد ألجل مكافحة العنصرية المنبر لرئيس نظام حكم ينكر حقيقة وقوع محرقة اليهود ال بل يجهر 

  ". عن وجه األرضإسرائيلبرغبته في محو 
ي برسالة إلى جميع الدول التي قاطعت إلى جانب تل أبيب المؤتمر، سرائيلوبعث رئيس الوزراء اإل

قرارها مقاطعة المؤتمر، كما أنه أعرب عن تقديره لممثلي الدول الذين وشكر في رسالته هذه الدول على 
  .قرروا مغادرة قاعة المؤتمر لدى إلقاء الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد كلمته

  22/4/2009 قدس برس
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  الصهيونية تسببت بكارثة اليهود وتستغلها": ناطوري كارتا" .29

" إسرائيل "ـاليهودية المناهضة ل" اطوري كارتان" تظاهر عدد من ناشطي حركة :القدس المحتلة
وحمل ". الهولوكوست"والصهيونية في القدس الغربية، أمس، تزامنا مع صافرات اإلنذار ومراسم ذكرى 

ناشطو الحركة الصهيونية مسؤولية المحرقة اليهودية واتهموها باستغاللها ألغراض سياسية، وقال 
العبرية إن الصهاينة يستغلون المحرقة " يديعوت"التابع لصحيفة " واينت"الحاخام يسرائيل هيرش لموقع 

بموجب التقاليد اليهودية فقد تسببت الصهيونية بكارثة "وتابع . بشكل مهين وساخر ألغراضهم الخاصة
اليهود في أوروبا وال شك أن الوقوف دقيقة صمت خالل إطالق الصافرات التي تنذر ببدء ذكرى 

  ".  الشعب بانتهاكات الحكم الصهيوني في فلسطينالكارثة يرمز لمشاركة
ولفت لمشاركة ثالثة عناصر من حركته في مؤتمر مكافحة العنصرية في جنيف وجلسوا لجانب الرئيس 

نحن نكرر ما يقوله نجاد إن الصهاينة "وتابع . اإليراني أحمد نجاد خالل مشاركته في مؤتمر صحافي
  ".ولة لهم على حساب الشعب الفلسطينياستغلوا كارثة يهود أوروبا إلقامة د

  22/4/2009الخليج، 
  

  "الهولوكوست"يين يخشون من تكرار سرائيلمن اإل % 40: استطالع .30
، التي يقولون   "الهولوكوست"يين عن مخاوفهم من تكرار      سرائيلعبرت نسبة عالية من اإل     -القدس المحتلة 

  .ذلك في الوقت الذي يحيون ذكراهاإن يهوداً تعرضوا لها إبان الحكم النازي األلماني، و
شـمال فلـسطين    (في الجليل األعلى    " تل حي "ية  سرائيلويستدل من استطالع أجرته الكلية األكاديمية اإل      

يين المـستطلعة آراؤهـم   سرائيل في المائة من اإل80نشرت نتائجه أمس، أن حوالي      ) 1948المحتلة سنة   
 في المائة من المشاركين في االسـتطالع عـن          40رب  يخشون من تزايد مظاهر معاداة اليهود، كما أع       

  .، على حد تعبيرهم"بإمكان تكرار فظائع المحرقة"اعتقادهم 
 لهجوم عسكري من جانب     "إسرائيل" في المائة من المستطلعة آراؤهم خشيتهم من تعرض          37وأبدى نحو   

  ".حزب اهللا"أو " حماس"إيران أو 
  22/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  القنطار لم يقتل الطفلة في عملية نهاريا : ي سابق إسرائيلمسؤول استخبارات  .31

 أن األسير المحرر سمير القنطار بريء من قتل       ،يةسرائيلكشف مسؤول استخبارات سابق في السجون اإل      
ويشير إلـى أنـه        . لفقت له هذه التهمة    إسرائيل وأكد أن    1979 ،الطفلة اليهودية في عملية نهاريا عام     

 حاكت له تهما بقتل طفلـة خـالل عمليـة           إسرائيلأن  " وأكد   ،التقى األسير المحرر القنطار داخل سجنه     
  ". يةسرائيلنهاريا وأن هناك دالئل على أن داني وطفلته قتال برصاص القوات اإل

  22/4/2009الدستور، 
  

   في القدساستشهاد فلسطيني طعنا من يهودي متطرف .32
 مواطن فلسطيني من سكان مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة إثـر            أمسد  استشه: بترا - القدس المحتلة 

وذكرت مصادر   .في المدينة المقدسة  " بسجات زئيف "تعرضه لعدة طعنات من يهودي متطرف بمستوطنة        
 حالة من الغضب والتوتر تسود      إلى االعتداء وقع بينما كان الشاب متوجهاً إلى عمله، مشيرة           أنفلسطينية  

 . فور سماع النبأمخيم شعفاط
  22/4/2009الرأي، األردن، 
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  االحتالل يصعد ضد األسيرات": وزارة األسرى" .33
  يةسرائيلقالت وزارة شؤون األسرى في الحكومة المقالة، أمس، إن إدارة مصلحة السجون اإل: ا ب د

 أن وذكرت في تقرير.  أسيرة68شددت من إجراءاتها بحق األسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 
األسيرات من الزيارة حيث تعترض حواجزه األهالي أثناء توجههم لزيارتهن وتجبرهم "االحتالل يحرم 

حرمت إحدى األسيرات من وداع والدتها التي تحتضر، وقلصت عدد "وأوضحت أنها ". على العودة
لرسائل التي الكتب المسموح بإدخالها لهن كما حرمتهن من القنوات الفضائية وما زالت ترفض تسليم ا

تقطع إدارة سجن الدامون والتي يحتجز فيه ما يقارب نصف  ":وأضاف". تصل إليهن من ذويهن
: وتابع". األسيرات المياه بشكل متعمد عنهن ليوم كامل من دون إخبارهن مسبقاً حتى يستعددن لذلك

سات الدولية المعنية ، مناشداً المؤس" قاصرات4أصدرت المحاكم أحكاماً مختلفة على عدد منهن بينهن "
   .لإلفراج عنهن" إسرائيل"بشؤون المرأة التدخل والضغط على 

  22/4/2009الخليج، 
  

  إغالق معبر رفح بعد أربعة أيام من فتحه .34
 فلسطيني 2000أغلق معبر رفح أبوابه أمس، بعد أربعة أيام من التشغيل المتواصل تمكن خاللها نحو 

مصري والفلسطيني، فيما حال البطء الشديد في حركة المرور وعدم من اجتياز بوابتيه من االتجاهين ال
.  آخرين إلى األراضي المصرية2000استكمال البعض أوراق التحويالت المرضية من دون عبور نحو 

  . أنفاق يتم عبرها تهريب البضائع لغزة3أعلنت الشرطة المصرية عن كشفها من جهة أخرى 
  22/4/2009الخليج، 

  
   في غزة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصيادين تطالب" لية لفك الحصارالحملة الدو" .35

 المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية     "الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة       "طالبت  : غزة
واإلنسانية بضرورة التدخل بشكل عاجل لحماية الـصيادين الفلـسطينيين الـذين يتعرضـون للعـدوان         

   . قطاع غزة بحرية وأمانمياهقة بشكل متواصل وتمكينهم من الصيد في والمالح
  22/4/2009الدستور، 

 
 ية تعسفية بحق صحافَيين فلسطينَيين إسرائيل ممارسات ":سكايز" .36

ية التعسفية والقمعية سرائيلللدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية الممارسات اإل» سكايز«أدان مركز 
إذ قامت . افيين الفلسطينيين، مشيراً في بيان له إلى سلسلة اختراقات حدثت مؤخراًالمستمرة بحق الصح
لألنباء الصحافية دياال جويحان خالل » قدس نت«ية باعتقال مراسلة وكالة سرائيلقوة من الشرطة اإل

يسان  ن12تغطيتها اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين باحات المسجد االقصى، يوم األحد 
 . الجاري، والتقاطها صوراً لهم، وتم إطالق سراحها بعد ثماني ساعات من التحقيق المتواصل

ية أساؤوا معاملة جويحان أثناء التحقيق معها في مركز سرائيلكما أفاد البيان أن عناصر الشرطة اإل
ال المباشر، كما أمروها ، وحذّروها من تغطية أي نشاط في القدس المحتلة، وهددوها باالعتق»المسكوبية«

 يوماً، بعدما صادروا كاميرتها وجهاز التسجيل وبطاقتها الصحافية 15 لمدة األقصىبعدم دخول المسجد 
 .وهاتفها الخلوي لحظة اعتقالها، في حين وجه المستوطنون إليها كلمات نابية أثناء سوقها الى التحقيق

 إسرائيلاذ موقف حاسم من هذه القضية، والضغط على وناشد المركز منظمات حقوق االنسان الدولية اتخ
 . لوقف االنتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين بأشكالها كافة

  22/4/2009السفير، 
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  تستنكر االعتداء على الشيخ البيتاوي" الهيئة اإلسالمية العليا في القدس" .37
االعتداء على عضو الهيئة اإلسالمية استنكرت الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس المحتلة : القدس

، أن )21/4(واعتبرت، في بيان، صدر عنها اليوم الثالثاء . العليا الشيخ حامد البيتاوي ومحاولة اغتياله
وحذرت الهيئة من عواقب تكرار هذا األسلوب غير الشرعي وغير . االعتداء فتنة أشد وأكبر من القتل

وب احترام حرية الرأي، وأن أسلوب كم األفواه يتناقض مع األخالقي وغير الحضاري، وأكدت على وج
  .كرامة اإلنسان

من جهته أكد رئيس الهيئة اإلسالمية الدكتور الشيخ عكرمة صبري بأن لحوم العلماء مسمومة، وليس من 
السهل التعرض إليهم، أو المس بهم، ودعا إلى توحيد الصف والى الوفاق واالتفاق، وإلى احترام 

وكان النائب الشيخ البيتاوي قد أكد أن المهاجم، تهجم عليه . متمنيا للشيخ البيتاوي الشفاء العاجلالعلماء،
  . مهددا بقتله، مطلقا الشتائم ضد حماس، وقادتها والذات اإللهية

  21/4/2009قدس برس، 
  

 باألرقام.. حرب غزةتعرض " الشرق األوسط" .38
 محمد عبده حسنين: لقاهرةا

الرصاص "ي على قطاع غزة، فيما سمي بعملية سرائيل التي استغرقها العدوان اإل هي عدد األيام22* 
، وذلك بعد رفض حركة حماس 2008) كانون األول( ديسمبر 27، حيث بدأت العملية في "المصبوب

، واستمرارها في إطالق الصواريخ وقذائف الهاون على )كانون األول( ديسمبر 19تجديد التهدئة في 
، عندما 2009) كانون الثاني( يناير 17واستمرت الحرب حتى . ية من جنوب القطاعرائيلسالبلدات اإل

 .ية وقف إطالق النار من جانب واحدسرائيلقررت الحكومة اإل
 1.5(من عدد سكان القطاع % 0.1 فلسطينيا في غزة سقطوا جراء العدوان، وهم يعادلون 1417* 

 :، موزعون كالتالي)مليون نسمة
 ). امرأة116 طفال و313(ا، بينهم  مدني926* 
 . شرطيا255* 
 . من عناصر المقاومة، بينهم نزار ريان أحد قادة حماس، ووزير داخلية حكومتها سعيد صيام236* 
 أطفال 1606من عدد السكان، بينهم % 0.4 عدد الجرحى من الفلسطينيين، وهم يعادلون 5450* 
 باستخدام الفوسفور األبيض بشكل إسرائيل»  ووتشهيومن رايتس«وقد اتهمت منظمة .  امرأة828و

ممنهج في قصف مناطق مأهولة بالسكان خالل الحرب، ويؤدي الفوسفور األبيض إلصابات خطيرة حين 
من مساحة الجلد يمكن أن تكون % 10يالمس الجلد أو لدى استنشاقه أو ابتالعه، فالحروق بنسبة أقل من 

 . بالكبد أو الكليتين أو القلبقاتلة، ألنها قد تؤدي ألضرار تلحق
 مليار دوالر، هو تقريبا حجم الخسائر االقتصادية المباشرة التي تكبدها قطاع غزة نتيجة العدوان 1.9* 
مسجدا، ) 35(مسكن بشكل كامل، ونحو ) 4100(، وتشمل تدمير )الخسائر في المباني والبنية التحتية(
مسكن آخر دمرت بشكل )  ألف17(إلى جانب . ونروامقرات تابعة لأل) 3(مبنى حكوميا، و) 120(و

وقد بلغ معدل البطالة في القطاع عشية . جزئي، وعدد من المدارس والجامعات والوحدات الصحية
 ). ألف عاطل120(، بما يعادل %)41.9(العدوان 

عليها  مليون دوالر، هي حجم الحاجات التمويلية إلعادة إعمار المرافق والمباني التي يشرف 49* 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في غزة، وفقا لتقديرات جامعة الدول العربية، يخصص أكثر من نصفها 

 ألف طن، بينما يستخدم الباقي في عمليات إعادة 600إلزالة الركام واألحجار التي يصل وزنها إلى 
 .إحياء األراضي الزراعية واإلعمار
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 إخفاء إسرائيلفقد عمدت . يةسرائيليين وفقا للمعلومات اإلسرائيلاإل فقط هم عدد القتلى من الجنود 14* 
الحجم الحقيقي للخسائر في جنودها وفرضت تكتّما إعالميا تاما على خسائرها، ولم تعترف سوى بمقتل 

وفي المقابل تؤكد المقاومة أن . »نيران صديقة«، بعضهم كما زعمت بـ)168(جنديا وإصابة ) 14(
 .يين هو أضعاف هذا الرقم وأنه يقارب الخمسين جنديا ومئات المصابينسرائيللقتلى اإلالعدد الحقيقي ل

، ووفقا لحسابات اتحاد إسرائيل مليون شيكل، هي حجم األضرار التي لحقت بالمصانع في جنوب 120* 
 .اشرة مليون شيكل أضرارا مباشرة أما المبلغ الباقي فأضرار غير مب87يين، منها سرائيلالصناعيين اإل

  "الشرق األوسط"وحدة أبحاث * 
  22/4/2009الشرق األوسط، 

  
 هو األول من نوعه في غزة "سالميإبنك "افتتاح  .39

، وهو مـصرف تـديره شخـصيات        "البنك الوطني اإلسالمي  "افتتح في غزة، أمس،     :  رائد الفي  -غزة  
وقال رئيس   .ة الفلسطينية محسوبة على حركة حماس، وال تعترف به سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلط           

مجلس إدارة المصرف عالء الرفاتي إن هذه المؤسسة، وهي األولى من نوعها التي تفتتح في غزة منـذ                  
، ستبدأ خدماتها بتقديم رواتب شهر نيسان لمـوظفي         2007سيطرة حماس على القطاع في حزيران العام        

ف العمل في مقره المكون من أربع طبقـات         وباشر موظفو المصر   .القطاع المدني التابع للحكومة المقالة    
لدينا حسابات مصرفية لستة آالف من الموظفين المدنيين كمرحلة أولى،          "وقال الرفاتي   . وسط مدينة غزة  

سيستفيدون مـن تـسهيالت ضـمن       "، موضحا أن هؤالء     "وفقا لما تودعه الحكومة المقالة في المصرف      
وأضـاف أن    . "ل فترة تمتد بين عام وسـبع سـنوات        برنامج التمويل الشخصي على أن يتم السداد خال       

المصرف سيعتمد على المعامالت وفقا للصيغ اإلسالمية، سواء في ما يتعلق بالتمويل أو ببرامج الخدمات               
 . والمضاربات، إضافة إلى الشراكة مع شركات

 أو بحركة شركة مساهمة خاصة ربحية ال عالقة له بالحكومة في غزة،"وأوضح الرفاتي أن المصرف 
 . "هذا أمر منفصل عن عمل البنك.  حماسإلىحماس رغم أن بعض شخصيات اإلدارة ينتمي 

 22/4/2009الخليج، 
 

  معاق في قطاع غزة 5000ـ  يوقف مخصصات التأمين الوطني لاالحتالل .40
 تحويل مخصصات 2009يناير /ية منذ شهر كانون الثانيسرائيلاإل" التأمين الوطني"أوقفت مؤسسة 

واتضح أن سبب التوقف عن تحويل  . مستحق من سكان قطاع غزة5000عاقة ألكثر من اإل
 أوقف جميع معامالته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع إسرائيلالمخصصات هو أن بنك 

 .غزة
 21/4/2009، 48عرب

  
  ونصف يعيشون في قطاع غزة محرمون من المياه الصالحة للشرب  مليون: "سلطة المياه" .41

 الميـاه فـي     أوضـاع  إن: شداد العتيلي .  قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية د      : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 المستمر في عـدم     يسرائيلاإل نتيجة للتعنت    األخرى األوضاع ببقية   أسوةفلسطين تشهد تدهورا مستمرا     

 أن: واشار العتيلـي   . الوطنية  العالم خالل االتفاقات الموقعة مع السلطة      إمامالتزامها بتنفيذ ما تعهدت به      
 يعيشون في قطاع غزة محرمون من المياه الصالحة للـشرب والسـتمرار             إنسانمليونا ونصف المليون    

   أو األردن الضفة او من نهر أحواض بنقل المياه من أماالحصار ال يوجد لهم اي بدائل، وان البدائل هي 
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ت التحلية ال يستطيع المواطن في غزة دفع ثمـن          حتى السماح لنا بعمل محطات تحلية ولكن حتى محطا        
  . مكلفة مالياألنهاالمياه التي تنتجها 

  22/4/2009الحياة الجديدة، 
  

   يؤكد حصول أضرار بيئية كبيرة لمحرقة غزةأمميمسؤول  .42
تي أشار المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة آخيم شتاينر إلى األضرار البيئية السيئة ال: أ ب د

وقال شتاينر، أمس، بعد زيارة لقطاع غزة إن مياه الصرف التزال تتدفق في  .نتجت عن محرقة غزة
البحر المتوسط والمياه الجوفية بسبب تدمير أنابيب الصرف، كما أن تدمير المباني أدى إلى انبعاث بعض 

 فريقاً من الخبراء وقال إن .المواد الخطيرة وعدم توافر إمكانيات التخلص من مخلفات المستشفيات
التابعين لألمم المتحدة سيصل إلى غزة في الحادي عشر من الشهر المقبل لتقدير حجم الخسائر البيئية 

  . بشكل دقيق
  22/4/2009الخليج، 

  
  لطارق سويدان ".. اليهود الموسوعة المصورة" إصدار كتاب .43

الموسوعة المصورة عمالً وتعد يدان  لمؤلفه الدكتور طارق السو"اليهود الموسوعة المصورة"كتاب صدر 
 ألف صورة وخريطة، منها ما هو 35ضخماً بما تعنيه الكلمة على المستويين البحثي والمهني، فمن بين 

 كتاباً ألفه علماء يهود استطاع عشرات الباحثين 60 كتاباً أجنبياً منها 80نادر، وبعد قراءة أكثر من 
باحثين في التاريخ جمع هذه الموسوعة لتخرج بهذا الشكل والعاملين في الموسوعة، من مترجمين و

ومن األمور التي حاول  .الرائع الذي يعد إضافة حقيقية للمكتبة العربية في أدبيات التاريخ الصهيوني
، بل تهدف يسرائيلاإلمؤلف الموسوعة إبرازها في كل باب أن الموسوعة ال تهدف إلى إبراز قوة العدو 

السياسي العربي بأالعيب اليهود ومخططاتهم لبناء استراتيجيات مواجهة واالستفادة  والقارئإلى تبصير 
 من سكان الواليات المتحدة، إال أنهم ةالمائ في 3من تحركاتهم، مستشهداً بأن تعداد اليهود ال يتجاوز 

 إال أنك ال استطاعوا التغلغل في أوصال المجتمع األميركي مقارنة بالجالية العربية التي تفوقهم عدداً
تحس فيهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ما أعطى فرصة قوية للصهاينة التفوق عسكرياً وعلمياً 

  .واقتصادياً، بل أصبحت الشريك التجاري األول للواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط
  22/4/2009الراي، الكويت، 

  
  لة اغتيال البيتاويطالب بمعاقبة مرتكبي محاوت "ن باألردنواإلخوان المسلم" .44

ندد الدكتور همام سعيد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بـاألردن بمحاولـة االغتيـال                :عمان
التي تعرض لها رئيس رابطة علماء فلسطين خطيب األقـصى عـضو المجلـس التـشريعي                " الجبانة"

على الذين يقفون وراء هـذه الجريمـة        الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات         
واستنكر تطور األمور إلى هذا      ".اعتداء على األمة جميعا   "مشددا على أن االعتداء على العلماء        .النكراء

ألم يعد للذين سلَّموا فلسطين إلى الصهاينة من عمل سوى مالحقة المستمسكين بـالحق؛              : "المستوى، قائالً 
  !".تقاالت والتعذيب واإلقصاء والتحريضمن خالل االغتياالت واالع

 21/4/2009إخوان أون الين، 
      

  اليوم يناقش مع نتانياهو التهدئة وفتح المعابر وصفقة األسرى" إسرائيل"عمر سليمان في  .45
قالت مصادر مطلعة، إن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سـليمان     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

ية الجديدة بنيامين نتانياهو، وسيبحث معـه فـي قـضايا تتعلـق             سرائيل الحكومة اإل  سيلتقي اليوم رئيس  
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بالجانبين، إضافة إلى الملفات الخاصة بالجانب الفلسطيني وعلى رأسها استئناف محادثات التهدئـة بـين               
ورداً على ما تـردد عـن       . يين وحركة حماس في غزة، وتشغيل المعابر وصفقة تبادل األسرى         سرائيلاإل
ية بـدأت   سرائيلالحكومة اإل "ية الستئناف مساعي التهدئة، قالت المصادر إن        إسرائيل -صاالت مصرية   ات

. يين لم تنقطع، فإنها لـم تكـن نـشطة         سرائيلورغم أن االتصاالت مع اإل    . عملها قبل نحو ثالثة أسابيع    
تناقش أيضاً مـع وفـد      ولفتت إلى أن هذه القضية س     ". والمحادثات الرسمية في مسألة التهدئة لم تبدأ بعد       

، "الحياة"وأوضحت لـ   . حماس الذي سيصل األسبوع المقبل إلى القاهرة الستئناف الحوار مع حركة فتح           
مدى إمكان عقد اتفاق تهدئة ومسوغاته، خـصوصاً أن الـوزير           «أن القاهرة ستبحث مع وفد حماس في        

ني عليه، سواء في ما يخص التهدئـة        ما يمكن أن نب   " إسرائيل"سليمان سيكون في جعبته بعد زيارته إلى        
ونفـت علمهـا   ". ي غلعاد شاليتسرائيلوشروطها وحيثياتها، أو صفقة تبادل األسرى وإطالق الجندي اإل     

وعما إذا كان محادثات سـليمان      . ي عوفر ديكل من موقعه    سرائيلرسمياً بعزل مسؤول ملف األسرى اإل     
يين كثيـرة،   سرائيلت األمنية والسياسية بيننا وبين اإل     الملفا"ستتطرق إلى قضية خلية حزب اهللا، قالت إن         

ورفضت المصادر تأكيد أو نفـي      ". لكن هذه القضية شأن أمني مصري نتعامل معه من هذا المنطلق فقط           
  .ي أفيغدور ليبرمانسرائيللقاء سليمان وزير الخارجية اإل

  22/4/2009الحياة، 
  

   ما يعانيه الشعب الفلسطينيال يمكن التطرق للعنصرية دون االشارة الى: قطر .46
أعربت دولة قطر عن تضامنها مع كل الشعوب في كفاحها المتواصـل ضـد العنـصرية                :  قنا -جنيف

وقـال  . ، الذي يعقد حاليا بجنيف    "2ديربان  "والتمييز العنصري، جاء ذلك في كلمة دولة قطر في مؤتمر           
ة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره    سعادة السيد سيف مقدم البوعينين، انه ال يمكن التطرق لظاهر        

االجانب وما يتصل بذلك من تعصب دون االشارة الى ما يعانيه سكان االراضي العربية المحتلة وخاصة                
الشعب الفلسطيني الذي بلغت معاناته ذروتها خالل السنوات الثماني المنصرمة بسبب استمرار االحتالل             

الدولية وممارساتها المتمثلة في بناء جدار الفصل العنصري وما         بالقرارات والمواثيق   " إسرائيل"واستهتار  
يمثله ذلك من آثار سلبية وانعكاسات خطيرة على االوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلـسطيني              
وكذلك استمرارها في بناء المستوطنات وهدم المنازل واقامة الحواجز لمنع تنقل المواطنين الفلـسطينيين              

رامية الى تهويد القدس الشريف فضال عن فرضها لحصار جائر على ابناء الشعب الفلسطيني              وسياستها ال 
  .وخاصة في قطاع غزة

  22/4/2009الوطن، قطر، 
  

  "إسرائيل"الكويت تؤكد موقفها الرافض للتطبيع بعد دعوة مرشح إلى االعتراف بـ  .47
الد سليمان الجار اهللا التعليق على      رفض وكيل وزارة الخارجية الكويتي خ     :  الحسيني البجالتي  -الكويت  

تصريحات مرشح الدائرة الثالثة صالح بهمن الذي دعا أمس، عقب تقدمه بأوراق ترشيحه إلـى إقامـة                  
باعتبارها أمراً واقعاً، وعزا الجار اهللا ذلك إلى عدم رغبته فـي إقحـام              " إسرائيل"عالقات دبلوماسية مع    

را أنها تكثر أثناء الحملة االنتخابية وال تـستوجب الـرد           وزارة الخارجية في تصريحات مرشحين، معتب     
ألنها ال تمثل أي موقف رسمي، ومجدداً الموقف الثابت والمبدئي برفض أشكال التطبيع كافة مع العـدو،                 
ومذكراً بتأكيد الكويت أنها آخر من يطبع، والتزامها بالمبادرة العربيـة ووقوفهـا إلـى جانـب الحـق                   

كبير من النواب السابقين الرد على تصريحات بهمن، مؤكدين أنها ال تـستحق،             ورفض عدد   . الفلسطيني
  ".الفرقعة اإلعالمية"وهدفها 

  22/4/2009الخليج، 
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  "إسرائيل"رفض قانون يجرم التعامل مع : الجزائر .48
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، االثنين، مشروع قانون تقدم به النواب عقـب               : وكاالت
وقال التلفزيون الجزائري، إن مكتـب      ". إسرائيل"ن األخير على غزة يجرم كل أشكال التعامل مع          العدوا

 نائبا قدموا مشروع    20وكان أكثر من    . المجلس برر الرفض بكون المشروع لم يستوف الشروط الشكلية        
يين ئيلإسـرا قانون لهيئة المجلس الذى يرأسه عبد العزيز زياري، ينص على وقف حاالت االتصال مـع           

. حتى عبر قنوات إعالمية أو ثقافية أو رياضية وتسليط عقوبات بالسجن والغرامة في حالة حدوث ذلـك                
  .وحظر التعامل مع هذا الكيان" الكيان الصهيوني"بـ" إسرائيل"كما جاء فى المشروع وجوب تسمية 

  22/4/2009الخليج، 
 

  البحرين تختار االونروا لتنفيذ مشروعات في غزة  .49
لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنمويـة فـي         ) االونروا(اختارت البحرين وكالة    :  بترا –ة  المنام

ي سـرائيل قطاع غزة والتي كان امر بها العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في اعقاب العدوان اإل                
سيتوجه الى االردن   وقال األمين العام للمؤسسة الخيرية البحرينية امس، ان وفدا من المؤسسة            . على غزة 

وأضاف أنه تم اختيار األونـروا      . خالل االيام المقبلة لتوقيع اتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع مع األونروا          
لتنفيذ هذه المشاريع نظراً لما تتميز به من حيادية ولما لها من صالحيات والدور االنساني الذي تلعبـه                  "

ومن المشروعات المنوي اقامتها في غزة بناء مدرسـي         . في تقديم الخدمات والعون للفلسطينيين في غزة      
 2,64 مليون دوالر ومركز صحي من ثالثة طوابق بخان يونس وتجهيزه بالكامـل بكلفـة                2,25بكلفة  

 500مليون دوالر ومكتبة لألطفال في فناء مدرسة الفاخورة لألطفال مع تجهيزها باألثاث والكتب بمبلغ               
صدد تنفيذ مشاريع أخرى في قطاع غزة بالتعاون مـع جهـات دوليـة              واوضح أن اللجنة ب   . ألف دوالر 

 ألـف دوالر وتـصنيع وتركيـب        372وخيرية حيث سيتم بناء مختبرات الجامعة اإلسالمية بغزة بمبلغ          
 ألف دوالر 550اطراف صناعية اللف معوق مع تأهيلهم بالتعاون مع اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم بكلفة            

  . ألف دوالر800ية جاهزة بمبلغ  وحدة سكن100وبناء 
  22/4/2009الدستور، 

  
  مؤتمر دولي في طهران لمحاكمة قادة الكيان على محرقة غزة .50

افتتح في طهران، أمس، المؤتمر الدولي للمدعين العامين للدول اإلسالمية          : طهران، القدس المحتلة، غزة   
لمة االفتتاح، أعـرب رئـيس الـسلطة     وفي ك . ي بحق الشعب الفلسطيني   سرائيللبحث جرائم االحتالل اإل   

وطالـب  ". نتائج حقوقية مفيـدة   "القضائية اإليرانية هاشمي شاهرودي عن األمل أن يفضي المؤتمر إلى           
وعزا رئيس مجلس الـشورى اإليرانـي       . بمحاكمة قادة الصهاينة لكي ال تتكرر جرائمهم بحق اإلنسانية        

ي لـم   سـرائيل وقال إن الكيان اإل   ". إسرائيل"لـ  علي الريجاني ما عصف بالعالم من حروب واغتياالت         
يدخر جهداً في ارتكاب أية جرائم وانتهاكات ضد المدنيين األبرياء، وانه يقوم على التمييـز العنـصري                 
واالجتثاث العرقي واألسلحة المحرمة، موضحاً بأن دعم أمريكا لهذا الكيان في حروبه وجرائمـه دفعـه                

ن المنظمات الدولية شكلت للدفاع عن حقوق اإلنسان لكنها تستغل لدعم           وأضاف، أ . الرتكاب المزيد منها  
ية بضرب بلـد    سرائيلالصهاينة، وتساءل كيف يمكن للمنظمات الدولية التزام الصمت حيال التهديدات اإل          

  .آخر؟
  22/4/2009الخليج، 
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     فلسطينيون نالوا الجنسية الليبية تزويراً .51
نال الجئون فلسطينيون بليبيا    " مزورة"زيرة نت، على نماذج لوثائق      حصلت الج :  خالد المهير  -طرابلس  

بمقتضاها الجنسية الليبية بشكل مخالف للمادة الثالثة من القانون الليبي بشأن أحكـام الجنـسية العربيـة                 
وتمثلت الوثائق في مستندات رسمية صادرة عن جهات معروفة وتحمل أختام           . وتوصية الجامعة العربية  

وقـد فتحـت    " مـزورة "الليبية، غيرأن الدوائر الليبية أكدت أن الوثائق الممنوحة للفلسطينيين          المؤسسات  
  .تحقيقات بشأنها من قبل السلطات الليبية

  21/4/2009الجزيرة نت، 
  

 يين إلى االبتعاد عن اليأسسرائيل الفلسطينيين واإلويدعود اهللا الثاني يستقبل عبأوباما  .52
 الرئيس األميركي باراك أوباما تصريحات الرئيس اإليراني محمود أحمدي تقدان:  طلحة جبريل-واشنطن

يين والفلسطينيين دعا أوباما سرائيلنجاد، وقال إنها تؤذي موقف إيران في العالم، وحول العالقات بين اإل
ه وأدلى الرئيس أوباما بهذ. إلى االبتعاد عن اليأس، مؤكداً أن عملية السالم ال تزال مستمرة وقائمة

. التصريحات بعد محادثات أجراها أمس مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في البيت األبيض
 والفلسطينيون معاً على مبادرات لحسن النية إسرائيلوعلى صعيد القضية الفلسطينية توقع أوباما أن تقدم 

إنه يتوقع إشارات لحسن النية من وقال . خالل الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن عملية السالم ال تزال قائمة
الجانبين من أجل إحياء عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، مؤكداً أنه سيدفع األمور باتجاه حل 

وقال أوباما إن مبعوثه الشخصي جورج ميتشل وإدارته لم تفرغ من االستماع للجانبين كما أنه  .الدولتين
ي بنيامين نتنياهو لتحديد سياسته، لكنه شدد على سرائيلاء اإليريدون منح المزيد من الوقت لرئيس الوزر

وقال إنه يأمل أن يتغير الوضع خالل أشهر، مشيرا . أن الجانبين يجب أن يتغلبا على جميع المصاعب
   .مع نتنياهو) الشهر المقبل(إلى أنه سيجتمع في وقت الحق 

قائال إنه يتوقع مبادرات حسن نية من ، لهاوية إلى الرجوع عن حافة اإسرائيلدعا أوباما الفلسطينيين وو
عاد أوباما تأكيده للملك عبد اهللا  و.الجانبين خالل الشهور القليلة المقبلة في مسعى إلحياء جهود السالم

ملك األردن خالل محادثات في البيت األبيض التزامه بالحل القائم على دولتين للنزاع في الشرق 
ي بنيامين نتنياهو االلتزام بهدف إقامة دولة سرائيل الوزراء اإلاألوسط، بالرغم من رفض رئيس

ما يتعين علينا فعله هو الرجوع عن حافة ": قال أوباما للصحافيين عقب لقائه مع الملك عبد اهللا .فلسطينية
وقال أوباما وهو يحاول أن يدفع نتنياهو برفق نحو قبول مبدأ قيام دولة فلسطينية إلى جانب . "الهاوية

وعند مرحلة . ال يمكننا التحدث إلى األبد": وقال أوباما. »سيكون عليهم أن يعززوا موقفهم": سرائيلإ
 ."معينة ال بد من اتخاذ خطوات

  22/4/2009الشرق األوسط، 
  

  أوباما سيدعو زعماء عربا لمحادثات معه لتحريك عملية السالم .53
ي سـرائيل ري والفلسطيني ورئيس الوزراء اإل    قال البيت األبيض إن باراك أوباما سيدعو الرئيسين المص        

  .لمحادثات منفصلة معه في األسابيع القادمة بشأن عملية السالم في الشرق األوسط
وقال المتحدث باسم الرئيس األميركي روبرت غيبس إن البيت األبيض يحاول تحديـد مواعيـد نهائيـة                 

س الفلسطيني محمود عبـاس ورئـيس       للزيارات التي سيقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك والرئي        
وأضاف أنه من المرجح أن تتم الزيارات إلى واشنطن قبل رحلـة            .  ي بنيامين نتنياهو  سرائيلالوزراء اإل 

  .حزيران المقبل/أوباما المقررة إلى فرنسا في يونيو
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 سيناقش الرئيس مع كل منهم السبل التي يمكن للواليات المتحـدة مـن            "وقال غيبس في مؤتمر صحفي      
خاللها تقوية عالقة المشاركة بيننا وبينهم وتعميقها وكذلك الخطوات التي ينبغي لكل األطراف اتخاذهـا               

  ".والدول العربية" إسرائيل"والفلسطينيين وبين " إسرائيل"إلحالل السالم بين 
22/4/2009الجزيرة نت،   

  
  عن جرائم حرب" إسرائيل"الحكومة البريطانية أجهضت تحركاً لمقاضاة ": ذي غارديان" .54

البريطانية أن وزارة الخارجية رفضت تقديم دعـم لمـساع كـان            » ذي غارديان «كشفت صحيفة   : لندن
الرتكابها جرائم حرب خـالل  " إسرائيل"محامون بريطانيون يقومون بها بهدف رفع دعاوى قضائية ضد         

ي مهمـة لتقـصي     وذكرت أن مجموعة من المحامين سافرت إلى المنطقة ف        . عدوانها األخير على غزة   
الحقائق لم تتمكّن من دخول األراضي الفلسطينية، ألنه لم يتسن لها عبور الحدود من دون الحصول على                 

  .رسائل من لندن تدعم تحركهم
وبعث وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط في الخارجية البريطانية بيل راميل برسالة إلـى المحـامين                 

ل باألمم المتحدة لالستفسار عن أفضل الوسائل الممكنـة لتقـديم           أنه سيكون من األفضل االتصا    «يبلغهم  
  . »الدعم للجهود اإلنسانية الدولية في القطاع

22/4/2009الحياة،   
  

   خالد مشعل أمام مجلس العموم البريطاني  كلمةالنائبة البريطانية شورت تقف وراء تنظيم  .55
ية المستقلة كلير شورت التي تقف وراء تنظيم        قال متحدث في مكتب النائبة البريطان     : علي الصالح : لندن

ـ               الـشرق  «حديث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمام مجلس العموم البريطـاني لـ
إن اللقاء سيتم في موعده بحضور عدد من النواب وبعض الصحافيين وليس لدينا النية فـي                «: »األوسط
لكـن  . »ي ضغوط من أي طرف في هـذا الـشأن         إن كلير لم تتعرض أل    «: وأضاف المتحدث . »إلغائه

ـ         نحـن نعتقـد أن الحـديث       «: »الشرق األوسط «متحدثا باسم وزارة الخارجية البريطانية في لندن قال ل
. مباشرة إلى حماس في هذا الوقت على وجه الخصوص سيـضعف الفلـسطينيين الملتـزمين بالـسالم                

 .» اتصال منتظم مع الجامعة العربية ومصرونحن على. والجامعة العربية خولت مصر االتصال بحماس
22/4/2009الشرق األوسط،   

  
  "المنقح" البيان الختامي "اإلجماع" بـيتبنى "2ديربان " .56

" 2ديربـان   "تبنت الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي حضرت مـؤتمر           :  وكاالت االنباء  -عواصم  
يـشار إلـى أن     . دعت لمكافحة التعصب والتمييز    و ،لمكافحة العنصرية باإلجماع البيان الختامي للمؤتمر     

 إال أن هذه النـسخة      ، دولة مطلع االسبوع الجاري    189النص المعتمد هو ذات النص الذي وافقت عليه         
وال تحتوي هذه النسخة    ..  حيث حذفت أكثر األبواب والعبارات إثارة للجدل       ،أصغر من النصوص السابقة   

 وهو مـا    ،اشر من حرية التعبير عن طريق الحد من نقد األديان         ، ولم تحد بشكل مب    سرائيلعلى إشارة إل  
  .كانت بعض الدول تخشاه

" 1دوربـان   "وقال رئيس المؤتمر اموس واكو مخاطبا الدول المشاركة في المؤتمر الذي يكمل مـؤتمر               
وكـان  . " لقد اتخذتم القرار الرئيسي بتبني الوثيقـة       ،ايها السادة  "2001الذي عقد في جنوب افريقيا العام       

 لكـن   ، وهـو اليـوم االخيـر للمـؤتمر        ،مقررا ان يحال البيان الختامي على التصويت بعد غد الجمعة         
الدبلوماسيين قرروا ان تتم هذه العملية غداة الهجوم الذي شنه الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد على                

  . وما اثاره من استياءإسرائيل
  22/4/2009الدستور، 
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  يين في النرويجإسرائيلة دعوى قضائية ضد قاد .57

كبار بتهمـة   " يينإسرائيل"أعلن محامون نرويجيون، أمس، أنهم سيرفعون دعوى ضد مسؤولين          : ب.ف.أ
  .خالل محرقة غزة" انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان"و" جرائم حرب"ارتكاب 

لمـرت ووزيـرة    وسترفع الدعوى اليوم األربعاء لدى المدعي العام النرويجي وتطالب باعتقال وتسلم أو           
الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الحرب ايهود باراك وسبعة مـن الـضباط الكبـار فـي الجـيش          

  .، في مقدمتهم رئيس األركان جابي اشكنازي"يسرائيلاإل"
 27على قطاع غـزة فـي       " يسرائيلاإل"الدعوى تركز على الهجوم     "وأعلن المحامون الستة في بيان أن       

  . 2008 كانون األول/ ديسمبر
22/4/2009الخليج،   

  
  على جرائم غزة" إسرائيل"يجب إدانة : لجنة الخارجية في البرلمان الروسي .58

" إسرائيل"بإدانة  ) البرلمان(الروسي  " الدوما"طالب عضو في لجنة العالقات الخارجية في مجلس         : موسكو
  .على ما ارتكبته من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

من إبادة فـي  " إسرائيل"يجب إدانة ما ارتكبته     : " النائب سيمون باغداساروف في تصريح صحفي له       وقال
  .، على حد تعبيره"قطاع غزة بنفس الطريقة التي تدان بها المحرقة اليهودية على يد النازية

شكل بناء   تسهم ب  2إن روسيا بمشاركتها في صياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر ديربان          "من جهة أخرى قال     
  ".في محاربة العنصرية وذلك خالفا لما تقوم به الواليات المتحدة وحلفاؤها

21/4/2009قدس برس،  
  

   رسائل للمفوضية األوروبية حول الحصار7تتجاهل " إسرائيل" .59
اللندنية، أمس، أن المفوضية األوروبية قلقة جـداً        " فايننشال تايمز "أفادت صحيفة   : أي يو بي    -عواصم  

في إغالق قطاع غزة، واعتبرت أن هذا اإلجراء يمنع مساعدات إنسانية أوروبية            " إسرائيل"ر  من استمرا 
وقالـت إن   . من الوصول إلى هنـاك    )  مليون دوالر أمريكي   44نحو  ( مليون يورو    34قيمتها أكثر من    

البـضائع  ية المـشددة علـى واردات       سرائيلتقريراً داخلياً أرسلته إلى الدول األعضاء أكد بأن القيود اإل         
واألموال إلى غزة يلحق ضرراً سياسياً وإنسانياً، مع أن المفوضية وجهت سبع رسائل رسمية للمسؤولين               

  ".يين من دون أن تتلقى أي رد منهمسرائيلاإل
وذكرت أن مسؤولين من االتحاد سيعقدون لقاء مـع مـسؤولين مـن وزراتـي الحـرب والخارجيـة                   

 مليون  2.26اولة جديدة للسماح بتمرير المساعدات األوروبية البالغة        هذا األسبوع في مح   " يتينسرائيلاإل"
  . ماليين يورو قيمة الوقود المطلوب لمحطة توليد الكهرباء8يورو نقداً و

22/4/2009الخليج،   
  

  تمارس التطهير العرقي في القدس " إسرائيل: "حائزة على نوبل  .60
 أمس السلطات   ،1976ئزة جائزة نوبل للسالم سنة      اتهمت ميريد ماغير حا   .: ب. ف.  أ – القدس المحتلة   

ية بممارسة سياسة تطهير عرقي في القدس الشرقية حيث تنوي البلدية تدمير عشرات المنـازل               سرائيلاإل
  .العربية

22/4/2009الدستور،   
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  مقاومة ضد االحتالل ال ضد أية دولة عربية .61
  ياسر الزعاترة

 العربي بأن حزب اهللا قد استهدف بالفعل األمن القومي المصري،           مثلما لم يقتنع أي من العقالء في العالم       
أو أن نواياه قد تجاوزت مساعدة المحاصرين في قطاع غزة، فإن أحداً ال يبدو مقتنعاً بأن حمـاس قـد                    
استهدفت أمن أي من الدول العربية، ال مصر وال األردن، حتى لو حاولت تهريب السالح مـن خـالل                   

  .أراضيهما
 لم يذهب العقالء هذا المذهب، وذلك رغم انتقاد بعضهم محاولـة حـزب اهللا اسـتخدام                 حتى في مصر  

األراضي المصرية للغرض المذكور، وإن لم يقولوا لنا لماذا كان على الحزب، بل على قوى أخـرى أال    
تفعل ذلك، وهل يقصدون أن على الفلسطينيين أن يتدبروا أمرهم وحدهم من دون عون من أحد، بما في                  

  !ك إخوانهم في الشتات؟ذل
هل أصبحت حدود سايكس بيكو وخطوط االستعمار مقدسة إلى هذا الحد؟ وهل أن نظريات األمن القومي                
العربي المهدد من قبل المشروع الصهيوني، واستهداف هذا المشروع لألمة بأسرها هي محض شعارات              

  يتسلى بها المثقفون في المنتديات؟
ون في خطاب االنتقاد لحزب اهللا أو حماس ألنهما تورطا فـي محـاوالت              كيف يتورط إسالميون وقومي   

تهريب من هنا أو هناك بدعاوى السيادة، مع أن األصل أن الحصار هو شكل من أشكال العدوان الـذي                   
يسقط كل دعاوى السيادة، بل حتى االتفاقات والمعاهدات، فضال عن أن يكون الذين يهربـون واقعـين                 

الضفة الغربية كانت جـزءاً مـن األردن عنـد          ( يجمع الكون كله على أنه احتالل        تحت االحتالل الذي  
  ).67احتاللها عام 

وإذا كنا قد تحدثنا في هذا الشأن بمناسبة ملف حزب اهللا في مصر، فإن الموقف ينسحب بالضرورة على                  
قاومة في الـضفة    األحكام التي صدرت بحق ثالثة متهمين في األردن كانوا يحاولون تهريب السالح للم            

الغربية، وهي القضية التي كان الكثيرون يأملون أن تنتهي بالبراءة، كمـا وقـع الثنـين آخـرين مـن                    
  .المجموعة نفسها، مع العلم أن اعتقالهم قد تم منذ ما يقرب من عامين

ال ليس لدينا شك في أن الرجال الخمسة لم يكونوا ينوون استهداف أي من المصالح األردنية، والـسبب                  
عالقة له بهم كأشخاص فقط، بل قبل ذلك بالجهة التي جندتهم، أعني حركة حماس التي لم يثبـت أنهـا                    

يين، أكان فـي األردن أم فـي   سرائيلفعلت ذلك في حق أية دولة عربية، بما في ذلك استهداف السياح اإل       
لالعتقاد بأن أكثر أولئـك     مصر، أم في أي مكان آخر، مع توافر اإلمكانية، وربما األرضية الفكرية تبعاً              

ي، فضالً عـن اعتبـاره رداً علـى اسـتهداف المـدنيين             سرائيلالسياح هم جنود احتياط في الجيش اإل      
  .الفلسطينيين

سبب عدم االستهداف يتعلق بقرار عدم الدخول في إشكاالت مع الدول العربية، وإذا كان وجود رمـوز                 
 مضى بحسب البعض، فإن الموقف ظل على حالـه   من الحركة في األردن هو الحائل دون ذلك في زمن         

  .بعد سنوات طويلة على خروجهم بالطريقة التي يعرفها الجميع
لقد كنا نأمل أن يتم االكتفاء بالمدة التي قضاها أولئك الرجال في السجن، مع أن سجنهم من األصل لـم                    

ائر جميـع األردنيـين،     يحظَ بقبول في الضمير الجمعي األردني، وبالطبع ألن فلسطين تسكن في ضـم            
واالنحياز للمقاومة هو الموقف الذي يتوحدون عليه، السيما أنها تُسهم في حماية األردن من مخططـات                
األعداء، خالفاً لبرنامج التسوية الذي ال يمكن إال أن يكون على حساب األردن، أقله في ظل حسم قضية                  

48دوا منها عام الالجئين لصالح عدم عودتهم إلى األراضي التي شُر.  
بعد صدوره بيوم زار محمود الزهار المستشفى الميداني األردني في القطاع مؤكداً            (أما وقد صدر الحكم     

فإننا نأمل أن يتم تجاوز ذلك في مرحلـة التمييـز، أو يـتم              ) عدم استهداف حماس ألمن أية دولة عربية      
أما الـذي ال    . نين اآلخرين قبل صدور الحكم    إصدار عفو عنهم قبل ذلك، تماماً كما وقع اإلفراج عن االث          
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يقل أهمية عن ذلك فيتمثل في األمل بأال تكون األحكام الصادرة بحق الرجال الثالثة مؤشراً إلى تطـور                  
سلبي في العالقة مع حماس وقوى المقاومة يجب ما وقع من تحسن خالل الشهور الماضية، والسبب أن                 

 التطور اإليجابي على أساسها لم تتغير، فالخطر ما زال قائماً، بل لعله             مفردات المقاربة السياسية التي تم    
  .تصاعد مع مجيء اليمين المتطرف إلى السلطة في الدولة العبرية

  22/4/2009العرب، قطر، 
 

 عن فتح وحماس، الضفة وغزة .62
 عريب الرنتاوي

إلى ) غير الشرعية (ورة   وضعية التنظيمات المحظ   ، وحماس في الضفة الغربية    ،تعيش فتح في قطاع غزة    
الذي تواجـه   " الشطر" لكن المفارقة أن كل واحدة من الحركتين تحظى بنفوذ وشعبية أكبر في              ،حد كبير 

 وغلبـة   ، فكل االستطالعات تؤكد غلبة حماس على فتح فـي الـضفة           ،فيه عنت الحركة الثانية وتسلطها    
  .ية على غزةلسرائي وتحديدا بعد الحرب اإل،األخيرة على األولى في القطاع

 كأن يقول المحسوبون على فـتح       ،قد يجادل البعض على ضفتي المعادلة الفلسطينية الداخلية بخالف ذلك         
" الكتائـب "و" التنفيذيـة " كما فعلت ،بأنهم لم يطلقوا النار على رؤوس كوادر حماس في الضفة أو أقدامهم 

الطراز تتعرض لها حماس في الضفة      " ثيةمكار" فيرد عليهم هؤالء بأن حملة اعتقاالت        ،بإخوانهم في غزة  
 ، وأن مسلسل التعذيب واالعتداءات أزهق حيوات في السجون وأراق دماء في الشوارع            ،لم تبق ولم تذر   

  .إلخوان لهم في الضفة
 بداللة مشاركتها في انتخابـات      ، بإن حماس تتمتع بحرية حركة واسعة في الضفة        ،قد يقول قائل من فتح    

 وقد  ، وموضعية في غالب األحيان    ، بل أمنية فقط   ،ن ال اعتقاالت سياسية في أوساطها      وأ ،طالبية وغيرها 
 وكتائب األقصى ما زالت     ،كيف تتحدثون عن محاوالت استئصال فتح في القطاع       : يقول قائل باسم حماس   

 ومـن دون    ، غالبا بصورة منفردة   ،إسرائيلتمتلك السالح والصواريخ بل وتستخدمها في المواجهات مع         
 فإن كانت الذراع العسكري لفتح تعمـل بحريـة فكيـف بـذراعها              ، يتعرضوا للمضايقة أو المالحقة    أن

  .السياسية؟،
  :  لكنه يتكشف عن حقائق بالغة األهمية منها،جدل بيزنطي ال ينتهي عند حد

  والتقارير الدوليـة حـول     ،أن الطرفين ال يألوان جهدا في تحجيم أحدهما لآلخر واستئصال نفوذه          : أوال
 األمر الـذي    ، تتحدث عن نظامين بوليسيين في الضفة والقطاع على حد سواء          ،الحريات وحقوق اإلنسان  

 كانت ثاني أهم ضحية لالنقسام      ، من أن الحريات وحقوق اإلنسان     ،يعزز مخاوفنا ومخاوف كثيرين غيرنا    
  .حايا والمتضررين بعد أن حلّت القضية الوطنية في المرتبة األولى في الئحة الض،الوطني الفلسطيني

وفقا لما جاء في تقريـر هيـومن        ) حتى العمالء منهم  (إن إطالق النار على المعارضين والخصوم       : ثانيا
 والمبررات التي يسوقها الناطقون     ، أمر مدان وال يقبله عقل أو منطق أو ضمير         ،رايتس ووتش عن غزة   

 ، معظم القتلى هـم مـن العمـالء         كالقول مثال أن   ،باسم حماس في معرض درء االتهامات ليست مقنعة       
 وال يقتّلـون فـي الـشوراع أو يجـري           ،فالعمالء يعرضون على القضاء وهو صاحب الوالية بشأنهم       

هي المسؤولة عن سقوط عدد القتلى من بـين         " ثارات قبلية وعائلية  " أو كالقول بأن     ،اصطياهم كالفرائس 
 باتـت  ،سلمت سلطة األمر الواقع في غزة وت، ومنذ أن قررت الحسم ـ االنقالب ، ذلك أن حماس،هؤالء

 ثم أننا لم نسمع عن اعتقاالت ومحاكمات الحقة للذين تورطوا           ،مسؤولة مسؤولية تامة عن نطاق واليتها     
  .في القتل المباشر في شوارع غزة وأزقتها

 اهللا   فسجون رام  ، ليس مقنعا ألحد على اإلطالق     ،إن حديث السلطة عن عدم وجود معتقلين سياسيين       : ثالثا
كحد أدنى من   ) معتقل( 600 وثمة تقديرات تتحدث عن      ، وبعضهم قتل تحت التعذيب    ،وأريحا تعج بهؤالء  
 ، ناهيك عن عشرات الجمعيات التي أغلقـت ودوهمـت وصـودرت موجوداتهـا             ،كوادر حركة حماس  



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1412:         العدد       22/4/2009األربعاء  :التاريخ

 يجـري " فزاعـة " ذريعة أو بـاألحرى      ،في غزة " الحسم العسكري "والمؤسف حقا أن السلطة تتخذ من       
 وهي العملية التي تجري على هـدير        ،استحضارها باستمرار لتبرير عمليات استئصال حماس في الضفة       

  .ية التي تعيث تقطيعا في أوصال القدس والضفة الغربيةسرائيلاألنياب الحادة للجرافات اإل
ليسار وفتح  المعقل التاريخي ل  (ال فتح قادرة على استئصال حماس بداللة انتخابات جامعة بيرزيت           : رابعا

 وال حماس قادرة على     ،األخيرة التي عززت فيها حماس مواقعها في مجلس الطلبة        ) والعلمانية في الضفة  
  . بداللة تراجع شعبية هي بالذات لصالح تقدم شعبية فتح هناك،استئصال فتح في القطاع

 ،تح فـي غـزة     فشعبية حماس في الضفة ونفوذ ف      ،ثمة وضع جيد ينبثق من هذا الوضع السيىء       : خامسا
 ولـيس  ،يساعدان في دفع الطرفين والضغط عليهما من أجل استعادة وحدة شطري الـوطن الفلـسطيني              

اآلن ( أكثر اعتداال ودفعا باتجاه الحوار والمـصالحة         ،غريبا أبدا أن يكون حماسيو الضفة وفتحاويو غزة       
 وتخيلـوا   ،)ب وتداعياتها  خصوصا بعد الحر   ،ثمة مؤشرات على تحول نحو االعتدال عند حماسيي غزة        

 مـا الـذي سـيجبر الفـريقين     ،وضعا تفقد فيه فتح نفوذها في غزة وتضيع حماس شعبيتها في الـضفة     
  .المنقسمين سياسيا على العمل لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية المنقسمة؟

اب  وبصرف النظـر عـن األسـب     ، سيظل حتى إشعار آخر    ،الخالصة تقول أن العمل الوطني الفلسطيني     
 سيىء ألنه يعقـد     ، وهذا أمر سيىء وحسن في الوقت ذاته       ،فتح وحماس :  موزعا بين جناحين   ،والعوامل

 ويترك هوامش   ، وجيد ألنه يكسر الهيمنة ويسقط االستئثار      ،جهود استعادة وحدة الشعب والحركة الوطنية     
 األمر الـذي ال يبـدو        وهو ، إن هي أتقنت فعل ذلك     ، يمكن االستفادة منها   ،للمناورة لدى القوى األخرى   

  .متحققا حتى اللحظة الراهنة لألسف
  22/4/2009الدستور، 

  
   !وراء األكمة ما وراءها ..يهودية الدولة العبرية .63

  خالد وليد محمود
ي بنيامين نيتنياهو خالل لقائـه مـع جـورج          سرائيلالتصريحات األخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء اإل      

 تحـدث    .  تدق نواقيس الخطر حول عملية السالم       ، ة إلى الشرق األوسط     ميتشيل مبعوث اإلدارة األمريكي   
 وربط إقامة الدولة الفلسطينية بـضرورة اعتـراف العـرب            ، "يهودية الدولة العبرية  "نيتنياهو عما سماه    

ي سـرائيل خطير ويحمل في ثناياه  حالة  تكـريس للهجـة اليمـين اإل               وهذا تطور   . )إسرائيل(بيهودية  
  .    بل وترفض وجود الفلسطينيين  أساسا ، المتشددة التي ترفض السالمالمتطرف 

ية الحالية  سرائيلكرسته الحكومة اإل  " ليفني"، وما سبقه قبل شهور من تصريحات        "لنتنياهو"وهذا التصريح   
 كأحد الخطوط العريضة لسياستها العامة، فالبند السادس من اتفاقية االئتالف للحكومة الحالية تنص علـى              

، ولكن الجديد في هـذا      "أن الحكومة ستعمل على صيانة الطابع اليهودي للدولة وتراث الشعب اليهودي          "
  .األمر هو تحديد موضوع يهودية الدولة كشرط للتفاوض مع الفلسطينيين

هـو أنـه يـرفض حـق عـودة          ) إسرائيل(إن أخطر ما ينطوي عليه تصريح نتنياهو باشتراط يهودية          
 خاصـة القـرار      ،  وهو حق أصيل لهم أقرته جميع القرارات والوثائق الدولية          ، ضيهمالفلسطينيين إلى أرا  

  :  وبهذا فإن نتنياهو وكأنه يصرخ في وجه الفلـسطينيين          ،  الصادر عن مجلس األمن     1949  لسنة  194 رقم
لذين نـستحق  وحدنا ا) اليهود( وبالتالي فأنتم شعب بال أرض ونحن        ، اذهبوا فال مكان لكم هنا في فلسطين      

  !هذه األرض
قبـل  " يهودية الدولة "نذكر في هذا المقام  أيضاً أن أولمرت كان قد طرح شرط اعتراف الفلسطينيين بـ                

أي تقدم قد يحرزه االجتماع الدولي في مؤتمر أنابوليس، وقبل صوغ  أي وثيقة تعرض على االجتمـاع                  
وبتقدير مراقبين ما هو إال شرط فـارغ مـن   " يهودية الدولة "ليجري على أساسها التفاوض، مع العلم أن        

ية تليه؛ ذلك   إسرائيل -مضمونه لكنه خطر في منظومة العمل لعقد االجتماع وفي أي مفاوضات فلسطينية             
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 يقول بتقسيم فلسطين دولتين واحدة لليهود واخرى        1947أن قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة عام         
مـسلمين  (االنتداب البريطاني وكانت غالبية سكانها من الفلسطينيين        وقتذاك كانت فلسطين تحت     . للعرب

وجاء تعبير يهودية الدولة تأكيـداً علـى قـرار          . وأقلية من المهاجرين اليهود   ) ومسيحيين ودروز ويهود  
  الذي منح اليهود حق      1917التقسيم وترجمة لوعد وزير خارجية بريطانيا آنذاك ارثر جيمس بلفور عام            

  .لهم في فلسطين في  صك االنتداب"  قومياقامة وطن"
ليست إال دولة يهودية، وجاء ذلك متسقاً مع        ) إسرائيل(بالتالي؛ كانت أمريكا تدرك منذ اللحظة األولى أن         

، حيث عـرف قـادة الـصهيونية األوائـل          1948 مايو   14، والموقَّع في    )إسرائيل(إعالن تأسيس دولة    
هي للـشعب   ) إسرائيل(دت الوثيقة على أن السلطة والسيادة في        وشد. بوضوح كدولة يهودية  ) إسرائيل(

إن هذا الحق هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي لكي يكون سـيد            : "ومما جاء في هذا اإلعالن    . اليهودي
، وتواترت في اإلعالن عبارات تؤكد هذه النقطة؛        "مصيره، شأنه في ذلك شأن كل األمم في سيادة دولهم         

الدولـة  "،  "الشعب اليهودي يبنـي وطنـه القـومي       "،  "في بالده الخاصة به   .. يهوديالشعب ال : "كمقوالت
شـعب يهـودي   "، "الشعب اليهودي في إقامة دولتـه "، "حق الشعب اليهودي في تأسيس دولته"،  "اليهودية

  ".سيد
أمر كان واضحاً لـدى أمريكـا ومؤسـسي         ) إسرائيل(إن اإليمان بيهودية    : وبناء على ذلك؛ يمكن القول    

لكيان الصهيوني منذ اللحظة األولى، غير أن اعتراف الفلسطينيين ومن ورائهم الدول العربية بذلك لـه                ا
تنتظر اللحظة المناسبة لطرح هذا األمر عليهم، وتتمثل تلك التـداعيات        ) إسرائيل(تداعيات كثيرة، جعلت    

حـل  " كانت فكـرة     ومن أجل ذلك؛  . ومن ثم ترحيلهم   48بـ  إسقاط حق العودة، والتضييق على عرب         
، إسـرائيل دولة يهودية، وأخرى فلسطينية؛ فالهدف من وراء ذلك الحل هو تأكيد يهودية دولة              " الدولتين

يين مـستقبالً   سـرائيل وتأكيد االنفصال عن الفلسطينيين لقطع الطريق على العالم حتى ال يفرض على اإل            
  . في فلسطين لصالح الشعب الفلسطينيخيار الدولة الواحدة، في وقت يكون فيه الميزان الديموغرافي

ويبـدو  ) إسرائيل(فهاجس يهودية الدولة يتزايد الترويج له وبقوة داخل النخب الحاكمة والمسيطرة  داخل              
 ،الذين أكدوا على يهودية الدولة العبرية     " الرواد األوائل "أن تراجع طموحات المشروع الصهيوني األول و      

ات التحرر القومي وبناء الدولة الديمقراطية على مذبح التمسك بالهوية          والذين لم يترددوا في إطاحة شعار     
ية بمختلـف أطيافهـا وكـذلك        سـرائيل اليهودية للدولة،باتت تجد صداها اليوم عند األحزاب السياسية اإل        

ويبدو أن الهـدف مـن      . يةسرائيلقطاعات واسعة من المؤسسة السياسية والعسكرية وحتى األكاديمية اإل        
، أي أنهـا دولـة لليهـود وليـست          )"إسرائيل(يهودية دولة   "الفكرة اليوم هو تكريس وترسيخ      طرح هذه   

  .لمواطنيها بما يكرس في الواقع تعريفها العنصري
لذا ال بد من االنتباه بأنه ال مجال لحل تفاوضي مع  حكومة ليكودية متطرفة  من أجل حل سياسي  على                      

 في قيام دولة فلـسطينية      ، والذي لن يمانع أبداً    ،"الم االقتصادي الس"و" األمن أوال "مقاس نيتنياهو صاحب    
 على جزء من الضفة الغربية  بما يزيد أو يتقلص وفقا لمـوازين اللحظـة                ،على وفقا لحساباته ومعاييره   

حقـوق الالجئـين    " من كيس    الفلسطينيونوحساباتها   إال أن ذلك لن يتم اال  مقابل أثمان باهظة يدفعها               
  . والقدس والمياه والسيادة، من حزيرانوخط الرابع

  22/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نداء أخير لـ نتنياهو وليفني .64
  يوئيل ماركوس

 في واشـنطن،    1979 في التاسع والعشرين من ايار       إسرائيلقبيل التوقيع على اتفاق السالم بين مصر و       
لفترة التي تظاهر فيها االف الطالب      كانت هذه ا  . يون الى لقاء مع انور السادات     سرائيلدعي المراسلون اإل  

احـد  . االيرانيين الذين يدرسون في مصر تأييدا للخميني الذي عاد من المنفى الفرنـسي الـى طهـران                
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المراسلين سأل السادات ان كان يشعر بالقلق من هذه التظاهرات، فوضع الرئيس غليونه في فمه ومن ثم                 
الدرجة فقد امرت بنقلهم الى بالدهم حتـى يعبـروا عـن            فعال والنهم متحمسون للخميني الى هذه       : "قال

  ".حماسهم هناك وليس عندي
 وخطـر   إسـرائيل استمرارية حالة الحرب مـع      : السادات ادرك مرتين االخطار التي تهدد نظام الثورة       

 ظل الخطر الثاني المتمثل في ازدياد       إسرائيلبينما حل مشكلة مع     . سيطرة االخوان المسلمين على مصر    
يطرة االسالم المتطرف على مصر، وفي الفترة االخيرة كشف النقاب عـن مـؤامرة السـقاط                خطر س 
ليذهب الى  "ومن الخسارة ان ليبرمان لم يفهم تأثير كلمات مثل          . إسرائيلهذا آخر امر ترغب به      . مبارك
  .ذيالهاعلى مكانة مبارك والى اي مدى تزيد من شكيمة ايران وا" قصف سد اسوان"والتهديد بـ " الجحيم

وفي . الرئيس اوباما تبنى قاعدة ان ما ال يتم انجازه خالل المائة يوم من فترة حكمه االولى لن ينجز ابدا                  
ظل االزمة االقتصادية والتهديدات النووية ال يمكن تحقيق الكثير في مائة يوم ولكن من الممكن تشخيص                

  .بؤر االشتعال التي يتوجب اطفاؤها
ية الذرة االيرانية من خالل المفاوضات وبالتأكيد لـيس مـن خـالل هجمـة            حل قض : على سبيل المثال  

  . من نتائج الهجمة الجويةإسرائيلوزير الدفاع االميركي قد حذر . يةإسرائيل
 عامـا   50مثال هو يميل لرفع الحصار المتواصل لمدة        : اوباما يغير مواقف كانت تنتقل من رئيس آلخر       

 من المبكر ان نقول انه سيغير الموقـف مـن االلتـزام التقليـدي               .على كوبا والى التفاوض مع ايران     
صحيح انه لم يحتك باطراف ومؤسسات يهودية في حياته ولم يولد عند حدوث المحرقة النازية              . إسرائيلب

ما يهمه هو وضع اشارة صحيحة على المـشاكل االتـي           . ولم يشعر بالندم لعدم قصف معسكرات االبادة      
  .تستوجب حال سريعا

 إلجـراء وهو لم يدع بيبي فـورا       .  الفلسطيني في اطار التسوية االقليمية     -ي  سرائيل يرى الصراع اإل   هو
هذه الحيلة المعروفـة لـم      . لاللتقاء معه بعد مؤتمر اللوبي اليهودي     " يكن لديه وقت  "محادثة صريحة ولم    

قال خريطة الطريق؟   : وفقا للمؤشرات االولى هو ال ينوي التصرف مثل الرئيس بوش         . تنطِل على اوباما  
: مساعد اوباما الرئيس رام عمانويل أجاد وصف نهج اوبامـا         . قال ازالة البؤر االستيطانية؟ فليقل    . فليقل

  ".ال يعنينا كيف ولكن خالل اربع سنوات ستكون التسوية قد انجزت"
عيـة ملـك   الى ان يستقبل اوباما بيبي في النصف الثاني من ايار، سيكون قد زار تركيا وجلـس فـي م        

 الينـا مبعوثـه     أرسـل اال ان اوباما    . السعودية، ودعا اليه ملك االردن بل وحتى ابو مازن سيسبق بيبي          
ليبرمان الـذي اسـتقبله فـي       .  الرسائل للرئيس  وأرسل إسرائيلجورج ميتشل، الذي قام بدراسة مواقف       

جري العـادة وتركـه يـسير       مرافقته حتى سيارته كما ت    " نسي"ديوانه وسمع منه ما سمعه وقال ما قاله،         
  .على االقل لم يقم بركل المبعوث البارز للرئيس. مرتبكا وحده فوق البساط االحمر

 إقامـة في ظل هذه الظروف والتحديات الماثلة امامنا يتوجب ان نأسف الن بيبي وليفني لم ينجحا فـي                  
هـي لـم تكـن      . بت به ليس من المؤكد انه رغب بها كثيرا وليس من المؤكد انها رغ           . حكومة مشتركة 
هـي  .  الذي حظي بمرتبة اولى في االنتخابات لتشكيل الحكومـة         ايمكاد من قدرة    اإلحباطجاهزة البتالع   

اشترطت انضمامها للحصول على التناوب الذي يتسبب بالمشاكل النه يتمخض عـن رأسـين لحكومـة                
يها مكانة ومجال عمـل  طرف مقرب من بيبي يقول انه اراد حقا الشراكة معها بل وعرض عل        . مزعومة
  .االن هي في الخارج وبامكانها ان تفعل اقل بكثير مما كان بامكانها ان تفعله لو كانت في الداخل. واسعا

هذه السطور ال تكتب من اجل وضع العلكة في الفم وانما من اجل ان نقول انه ليس مهما من الذي اخطأ                     
لتحديات الماثلة امامنا، ال يمكن لمثل هذه الحكومة ان         على خلفية ا  . وانما ان هذا خطأ يمكن تصويبه االن      

هذا نداء اخير لتـسيبي     . تدار وفقا لنغمات اللحن الذي يعزفه ليبرمان وحزب العمل مقصوص الجناحين          
اين هم اولئك القـادة     .  عضو كنيست من دون ليبرمان     79انتما قادران على تشكيل حكومة من       : ولبيبي
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علينا ان نتحلى بالجرأة لتحمل الثمن مـن        : الذين كانت لديهم الجرأة للتحذير    الذين شهدناهم في الماضي و    
  .قبل ان تحدث الفوضى

  "هآرتس"
 22/4/2009األيام، فلسطين، 
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