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     على الغرب احترام حق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل: مخاطباً العموم البريطانيمشعل  .1

 قال في كلمـة    خالد مشعل   رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     ، أن 22/4/2009الجزيرة نت،   ت  نشر
 موجهة لمجلس العموم البريطاني إن الفرصة لتحقيق الـسالم فـي الـشرق              ]دائرة تلفزيونية مغلقة  عبر  [

، معتبرا أن تجاهل القـضية الفلـسطينية        "إسرائيلمواتية لكن مدخلها الوحيد وهو الضغط على        "األوسط  
  ".سيؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة"وتركها دون حل 

عاصمة السورية دمشق إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني أن علـى           وأكد مشعل في كلمة وجهها من ال      
  ".يسرائيلحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإل"الغرب احترام 

ي لـن يهـزم     سرائيلي األخير على قطاع غزة بين أن التفوق العسكري اإل         سرائيلواعتبر أن العدوان اإل   
 أن تحسم   إسرائيلقوة وحدها ال تحسم المعركة، وقد حاولت         أقوى منا، لكن ال    إسرائيل"الفلسطينيين، وقال   

  ".المعركة عسكريا أكثر من مرة لكنها فشلت
تمكـين  "ي و سـرائيل وأضاف مشعل أن الطريق إلى السالم واالستقرار في المنطقة هو إنهاء االحتالل اإل            
  ". كل شعوب العالمالشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وامتالك سيادته وتمكينه من دولة مثل

  وسيلة ال غاية
لو وجدنا وسيلة إلنهاء االحتالل غيـر       "، وقال   "وسيلة وليست غاية  "وأوضح أن المقاومة لدى حماس هي       

حركة تحرر وطني تسعى للتخلص من االحتالل وتمكـين         "، مشيرا إلى أن حماس      "المقاومة الستخدمناها 
  ".الشعب الفلسطيني من الحرية وحقوقه المشروعة

، "لها خبرة ومعرفة وتجربـة ال يملكهـا اآلخـرون         "في قضايا المنطقة و   " العب مهم "اعتبر أن أوروبا    و
في حل القضية الفلسطينية، وأن السياسة الخارجية       " دورا إيجابيا "مؤكدا أن حركته تنتظر من األوروبيين       

  ".لم تتغير"األميركية تجاه القضية 
هدئة ومفاوضات صفقة تبادل األسـرى، مؤكـدا أن التـدخل            بإفشال مفاوضات الت   إسرائيلواتهم مشعل   

  .الخارجي عطل الحوار والمصالحة الفلسطينية وعمق االنقسام
 حدود  إلى من االنسحاب    بأقل الفلسطينيين لن يقبلوا     قال إن  مشعل   أن،  23/4/2009بي بي سي    وأضاف  

 وأضـاف  .  والفلـسطينيين ئيلإسرا تسوية سياسية تتم بين    أيكما شدد على حق العودة في       . 1967عام  
 تمتلك القوة العـسكرية فـان       أنها كل مشروعات التسوية من محتواها، ورغم        أفرغت إسرائيل أنمشعل  

  . ال يمكنها ان تهزم الفلسطينيينهذه القوة
 صعوبات فنية حالت دون استكمال الحوار بين مشعل والبرلمـانيين البريطـانيين عبـر الـدائرة                 أن إال

  . لمغلقةالتلفزيونية ا
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  ؤكد التزام السلطة بتنفيذ التزاماتها األمنية وي..ضغط لوقف االستيطانللعباس إلى واشنطن  .2
.  رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د أنرام اهللامن  23/4/2009الحياة، نشرت 

 الشهر 28ض في بين الرئيس محمود عباس تلقى دعوة لزيارة البيت األأمس  أصائب عريقات أعلن
العمل على تحقيق حل "وباما في هذا اللقاء أن عباس سيطلب من الرئيس باراك أالمقبل، موضحا 

قامة الدولة الفلسطينية، بما يعنيه ذلك من وقف فعلي لجميع النشاطات إالدولتين، وإنشاء آلية تضمن 
  ."االستيطانية

 إلىستكون مفترقا للطرق بالنسبة " "المهمة"باس بو ردينة إن زيارة عأوقال الناطق باسم الرئاسة نبيل 
تأييد أوباما مبدأ حل الدولتين " أن "وفا" في تصريح وزعته وكالة اعتبرو. "مستقبل عملية السالم

ية لتوضيح سرائيل يترافق مع ضغط على الحكومة اإلأنوانخراطه بالعملية السلمية بشكل جاد يجب 
  ." تؤكد ذلكاألرض على إجراءاتمواقفها بشكل حاسم، مترافقا ذلك مع 

الرئيس عباس  أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/4/2009القدس العربي، وأضافت 
 "إسرائيل" واصلت إذا الدولة الفلسطينية مستقبال إقامةوباما خرائط توضح له استحالة أيحمل للرئيس 
 في القيادة الفلسطينية فان دائرة المفاوضات وحسب مصادر مطلعة  الفلسطينية،األراضياالستيطان في 

 الذي سيحول يسرائيلاإل ملف شامل وبالخرائط حول االستيطان إعدادفي منظمة التحرير تعكف على 
  . الدولة الفلسطينية مستقبالًإقامةتواصله دون 
 للمنسق  وشهاداتأمنية على تقارير أوباما بأن عباس سيطلع "القدس العربي" علمت أخرىومن ناحية 

 الجنرال كيث دايتون، تؤكد التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها األمنية التي وردت األمريكي األمني
 . كما ورد في الخطة المذكورة"اإلرهابمحاربة " نزع سالح المقاومة ووأهمهافي خطة خارطة الطريق 

 نزعت األمنية األجهزة بان وباماأل بان عباس سيؤكد "القدس العربي"وضحت مصادر فلسطينية لـأو
 األراضي التي كانت سائدة في األمنية حالة الفوضى وأنهتالسالح من المواطنين الفلسطينيين 

 األمنيةكدت المصادر بان السلطة ستقدم تقارير وشهادات تؤكد على تنفيذها التزاماتها أو .الفلسطينية
 في "إسرائيل" مع األمني قبالتنسيسطينية تقوم  الفلاألمنية األجهزةحسب خطة خارطة الطريق، وان 

  .باإلرهاب محاربة ما يوصف إطار
 "إسرائيل" فيها على عدم التزام أكد افيغدور ليبرمان التي يسرائيلاإلوبشأن تصريحات وزير الخارجية 
 جميع أمام لوضع العراقيل إالما هي " ردينة أبو قال نبيل أنابوليسبمبدأ حل الدولتين ونتائج مؤتمر 

 مبادرة أساس على األوسط لتحقيق سالم عادل وشامل في الشرق واألمريكية واألوروبيةالجهود العربية 
  .'السالم العربية وخارطة الطريق ومبدأ حل الدولتين

  
  إدعاءات فتح باعتقال عناصرها في غزة محاولة للتغطية على جرائم أجهزة الضفة: الغصين .3

حكومة المقالة اتهامات حركة فتح باعتقال عناصرها في قطاع غزة، لانفت وزارة الداخلية في  :غزة
وأكد إيهاب الغصين، الناطق  ".محاولة للتغطية على جرائم أجهزة أمن السلطة في الضفة"معتبرة ذلك 

، مشيراً إلى أن كافة إجراءات األجهزة "ال تتعامل مع ردات الفعل"باسم الوزارة، أن وزارة الداخلية 
إجراءات قانونية، وحسب القانون ولم يتغير شيء خالل األيام الماضية ولم تجر " القطاع هي األمنية في

  .، حسب تأكيده"أي عمليات اعتقال بحق عناصر حركة فتح وال غيرها
إلسكات فهمي الزعارير الناطق باسم فتح "في حركة فتح " العقالء"ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية 

إعطاء الحوار فرصته وإيقاف "، مطالباً المسؤولين في رام اهللا إلى "ود الحوارالذي يحاول إفشال جه
  االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية ووقف الجرائم والتي كان آخرها المحاولة الفاشلة الغتيال الشيخ 
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 من االعتداء بإدعائهم الباطل يحاولون التغطية على جرائمهم الكبيرة"، مشدداً على أنهم "حامد البيتاوي
  . على حد تعبيره،"على النواب والعلماء

  22/4/2009 قدس برس،
  

  صرف رواتب الموظفينبتأخير مالية حادة تهدد أزمة: وزير التخطيط في حكومة فياض .4
 مالية حادة تعانيها أزمة سمير عبد اهللا بوجود .د] في حكومة فياض[ اقر وزير التخطيط :رام اهللا

 إلىمما سيضطر الحكومة للجوء ، دول المانحة بتحويل تعهداتها لدعم الموازنة التأخرالحكومة بسبب 
ان الحكومة تعمل بكل الوسائل لحث الجهات المانحة لتغطية " عبد اهللا  وأضاف.البنوك لتغطية العجز

 السلطة اتصاالت أجرت مليون دوالر شهريا حيث 120العجز في الموازنة لهذا الشهر والذي يبلغ نحو 
  ".وصديقة والتي وعدتنا خيراً  المستويات مع دول عربيةأعلىعلى 
مليار دوالر من مؤتمر باريس وصل لخزينة  7,7لدينا تعهدات من الدول المانحة بدفع نحو ": وقال

 تعهدات مؤتمر شرم الشيخ والذي تعهد بدفع إلى باإلضافة بالعشرة دوالر 2 ملياران واآلنالسلطة حتى 
 دوالر من أي مليون دوالر تعهدت بدفعها الواليات المتحدة لكن لم يصل 900ا  مليار دوالر منه4,4

 400 ان العجز السنوي في الميزانية يبلغ نحو مليار و وأضاف.تعهدات المؤتمر للحكومة حتى اللحظة
 .مليون دوالر

  22/4/2009القدس، فلسطين، 
  

  كلمة يلقيها مشعلالنائبة سميرة الحاليقة تثمن موافقة العموم البريطاني على  .5
أكدت سميرة الحاليقة النائبة عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني  : خاص-غزة

أن عدم رضوخ مجلس العموم البريطاني لالشتراطات الصهيونية؛ لمنع خالد مشعل رئيس المكتب 
العالم الحر بدأت كسر الهيمنة السياسي لحركة حماس من إلقاء كلمة أمام المجلس دليٌل على أن دول 

 .الصهيونية على القرار الدولي، وأخذت منحى إيجابيا في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
وثمنت النائبة هذا القرار الذي جاء بعد لقاءات تضامنية لنواب بريطانيين مع نواب وقادة سياسيين 

لنائبة البريطانية كلير شورت التي نسقت لهذه الكلمة، فلسطينيين في دمشق وغزة، كما ثمنت موقف ا
وطالبت الحاليقة  .ودعت كافة البرلمانات الدولية لوقفة شرف مع الشعب الفلسطيني كما فعلت بريطانيا

 نائبا ووزيرا ال يزالون في سجون االحتالل، وتشكيل 45مجلس العموم البريطاني بطرح قضية أكثر من 
  . الصهيوني إلطالق سراحهمحلقة ضغط على الكيان

 22/4/2009إخوان أون الين، 
  

  اللجنة الحكومية لكسر الحصار تستنكر منع زعيم حزب فرنسي من دخول غزة .6
 استنكرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غزة ما أقدمت عليه قوات : سمر خالد-غزة 

الفرنسي اوليفييه ) .آ.بي.أن(لرأسمالية ي، من منع زعيم الحزب الجديد المناهض لسرائيلاالحتالل اإل
إن ما قامت به " وقال المكتب اإلعالمي للجنة .بوزانسنو من دخول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

قوات االحتالل من منع زعيم الحزب الفرنسي، من دخول قطاع غزة؛ ما هو إال وسيلة من الوسائل التي 
  ."ي ارتكبتها في الحرب األخيرة على غزة للتستر على الجرائم التإسرائيلتستخدمها 

  23/4/2009الرأي، األردن، 
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   فساد في السلطة الفلسطينيةإلىتشير  "االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة"منظمة  .7
 األراضي إنقالت منظمة رقابية فلسطينية في تقريرها السنوي أمس :  رويترز- السبيل -رام اهللا 

 ما أخرى لكن الفساد في مجاالت 2008 الماليات العامة في إدارةن في الفلسطينية شهدت بعض التحس
 اإلفصاح مزيد من الشفافية في إلى" جل النزاهة والمساءلةأاالئتالف من "شارت منظمة أو .زال مرتفعاً

وفي  .عن ماليات السلطة الفلسطينية، لكنها قالت انه ما يزال يوجد ضعف عام في نظام مكافحة الفساد
 تحسن الشفافية في التوظيف بالقطاع العام وطرح إلى المنظمة أشارت صفحة 41ا المؤلف من تقريره

 كثيرة للمحسوبية أشكال ما زالت اإلصالحاتغم هذه "ر: لكنها استدركت قائلة .المناقصات العامة
 في  استخدام المنصب العام تؤثر على قطاعات كثيرةوإساءة العامة، األموالوالمحاباة وسوء تخصيص 

  ".المجتمع الفلسطيني
ضافت أن غياب مجلس تشريعي فلسطيني فعال تسبب في عدم التصديق على كثير من مشاريع قوانين أو

وكانت تلك القوانين ستغطي مجاالت مثل حق الحصول على المعلومات والخصخصة . مكافحة الفساد
لى بعض مجاالت القطاع الخاص وهو إ أيضا الفساد امتد إنوقال التقرير  . لجنة لمكافحة الفسادوإنشاء

  . من المجلس التشريعي الفلسطينياإلشرافلى غياب إ أساساما يرجع 
 23/4/2009السبيل، األردن، 

  
  أمريكية الرئيس الفلسطيني تحصل على عقود أبناءشركات يديرها  .8

ئيس الفلسطيني  الرأبناء شركات يديرها أن أظهرت وثائق لم يكشف عنها من قبل : آدم انتوس-رام اهللا 
 طرق وتحسين صورة الواليات إلصالح األمريكيةمحمود عباس فازت بعقود مساعدات من الحكومة 

 األمريكيةلسجالت داخلية للحكومة " رويترز"ووجدت مراجعة أجرتها  . الفلسطينيةاألراضيالمتحدة في 
لعالقات العامة يديرها  والإلنشاءات شركات أنبشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة 

طارق عباس وياسر محمود عباس حصلت على عقود وعقود فرعية بلغت قيمتها مليوني دوالر منذ عام 
  . عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية2005

 مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس عباس حصلت على ضمانات قروض أنكما أظهرت المراجعة 
 لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت األمريكيةوكالة لكن ال. ومساعدات زراعية

  .بالعقود
وبالمثل  . في االعتبارأخذت لم تكن ضمن العوامل التي األسريةن العالقات إ األمريكيةوقالت الوكالة 

من بين  عالقتهم بالرئيس لم تكن أن" رويترز" الرئيس الفلسطيني أوالدأبلغ كريم شحادة وهو محام يمثل 
  ".غير أخالقي وليس له أساس" في االعتبار ووصف أي تلميح لمحاباة بأنه أخذتالعوامل التي 

بموجب " رويترز" عن المعلومات التي طلبتها اإلفراج في األمريكية تأخر الوكالة إنوقال دبلوماسيون 
  . درجة من الحرج السياسيإلىقانون حرية المعلومات ربما يشير 

  23/4/2009القدس العربي، 
  

  حماس ترفض شروط كلينتون وتنتقد ازدواجية واشنطن    .9
رفضت حركة حماس موقف اإلدارة األميركية الرافض لتمويل أو االعتراف بأي           : يو بي آي   - الجزيرة

 والتخلي عن   إسرائيلحكومة فلسطينية قادمة إذا لم تلتزم حماس بشروط الرباعية الدولية في االعتراف ب            
  .في حل القضية الفلسطينية" طرف غير نزيه"ر قيادي في الحركة أن اإلدارة األميركية واعتب". العنف"

وقال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان إن تصريحات وزيرة الخارجيـة األميركيـة هـيالري                 
 تكشف أن هناك تناقضا فـي سـلوك اإلدارة          -حول استبعاد تمويل حكومة تشارك فيها حماس      -كلينتون  
  ".فهي تتحدث عن انفتاح على المنطقة فيما تحاول أن تفرض شروطا على هذه المنطقة"ية األميرك
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أعتقد أن هذه التصريحات إذا ما استمرت ستضر بمصداقية هذه اإلدارة           "وأضاف في حديث مع الجزيرة      
  ". وربما تنعكس بشكل سلبي على مجمل سياستها الخارجية وال سيما ما يتعلق بمنطقتنا

ربما تعكس خوفا من اللوبي الصهيوني داخل الواليات المتحدة         "ن إلى أن تصريحات كلينتون      وأشار حمدا 
  ".ذلك الجهل مشكلة بحد ذاته"، مشيرا إلى أن "أو جهال بطبيعة الواقع الفلسطيني

ومن جهة أخرى قال حمدان إن هناك استعدادا أوروبيا لالستماع إلى موقف حماس وإعادة النظر وتقيـيم      
وذلك ردا على سؤال حول حديث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل إلـى                 الموقف،  

  .أعضاء مجلس العموم البريطاني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة
وفي سياق تصريحات كلينتون، اعتبر القيادي في حركة حماس والنائب في كتلتها البرلمانية يحيى موسى               

ال تصلح لرعاية اتفاقات السالم بين      "ي حل القضية الفلسطينية و    ف" طرف غير نزيه  "أن اإلدارة األميركية    
  ". الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني

  23/4/2009الجزيرة نت، 
   

   برئاسة فياض األغلب فان حكومة جديدة ستشكل على الحوار حال فشل  في:األحمد .10
في " لقاءات ثنائية "إجراء  ب مصادر فلسطينية ان حركتي فتح وحماس ستبدآن         أكدت:  اشرف الهور  -غزة  

 الجاري، لبحـث المقتـرح      26العاصمة المصرية القاهرة ضمن جولة الحوار الرابعة المقرر عقدها يوم           
  .المصري االخير للحل

االحـد  " بشكل مكثف "وقالت مصادر مطلعة ان وفود فتح وحماس ستناقش بوجود الوسطاء المصريين و           
ري القائم على اساس تشكيل لجنة من الفـصائل فـي غـزة             المقبل سبل ايجاد توافق على الطرح المص      

 .تشرف على اعادة اعمار القطاع، وتعمل تحت مظلة الرئيس عباس، كأحد المخارج النهـاء االنقـسام               
  .ورجحت المصادر ان تتم مشاركة فصائل اخرى بالجولة اذا ما احرز تقدم في الحوار بين فتح وحماس

كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها للحوار، ان المقترح المـصري          وفي السياق كشف عزام االحمد رئيس       
واشـار   ".التوافق على ايجاد حلول للملفـات العالقـة    "، الفتا الى ان االساس في الحل هو         "ليس االساس "

االحمد الى ان مصر طرحت المقترح الجديد، كحل ان لم يتم التوصل لحلول جذرية للخالفـات، وقـال                  
  ".حال مؤقتا للخالف"مثل االحمد ان المقترح ي

، على الطرح، لكنهـا فـي الوقـت         "اعطت موافقة مبدئية  "واوضح االحمد ان فتح خالل الجولة السابقة        
نحن مع لجنة تعمل تحـت مظلـة        "ترفض مبدأ تشكيل حكومتين، او كونفدرالية بين غزة والضفة، وقال           

ول الى حل في الجولة القادمة مـن       وابدى االحمد خشيته من عدم الوص     ". الرئيس وتحت اشراف حكومته   
  ".سيدفع باالمور الى التعقيد"الحوار، مشددا على ان عدم التوصل الى حل 

ان فتح مستعدة الجراء انتخابات شاملة في الضفة وغزة حال          " القدس العربي "في السياق قال االحمد لـ      
  .لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي، او مرحلي في حوارات القاهرة

االحمد على ان تغييرا وزاريا سيحدث حال تم االتفاق مع حركة حماس، او حتى حال فـشل هـذا                   واكد  
  .االتفاق

وقال انه حال تم االتفاق ستشكل وزارة توافق وطني، حسبما تم الوصول اليه في جولة الحوار االولـى،                  
برئاسـة الـدكتور    لكنه قال ايضا انه حال فشل الوصول التفاق فان حكومة جديدة ستشكل على االغلب               

  .سالم فياض
  ".تناقش في القيادة الفلسطينية"لكن عن شكل الحكومة، ومشاركة حركة فتح فيها، قال ان هذه االمور 

  23/4/2009القدس العربي، 
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  على مصر إذا أرادت أن تنجح الحوار أن تكون قادرة على وضع حد لتجاوزات فتح: حماس .11
إن كل اللقاءات مع حركة فتح "كة حماس في تصريح مكتوب قال فوزي برهوم المتحدث باسم حر: غزة

في القاهرة وغزة ودمشق لم تثمر عن أي تقدم في ملف االعتقال السياسي بل في كل مرة فتح تتعهد وال 
تقدم أي خطوة في إنهاءه، بل كلما تقدمنا في الحوار يتم تشديد اللهجة على حماس وأنصارها ومؤسساتها 

 لقاء أو حوار يعتقل العشرات ويعذبون وينكل بهم وبأبنائهم ويطلق الرصاص في الضفة بين يدي كل
على قياداتنا ويتعرضون لعمليات اغتيال، مما يؤكد أن حركة فتح متورطة بشكل مباشر في كل ما 
يجري من حملة استئصاليه لحركة حماس في الضفة الغربية، بل ويمعنون في تضليل الرأي العام عن 

  ". هناكحقيقة ما يجري 
هذا يتنافى مع كل ما تعهدت به حركة فتح فال يمكن أن نقبل أن نكون يد لفتح ممدودة للحوار "وأضاف 

في القاهرة واألخرى سيف مسلط على رقاب أبناءنا وأهلنا في الضفة الغربية، وكل ذلك سيرخي بظالله 
لف ونجعله وراء ظهورنا فهو الثقيلة على كل مجريات حوارات القاهرة فال يمكن أن نقفز على هذا الم

على سلّم أولوياتنا واهتماماتنا فالحوار واالعتقال ال يلتقيان وحركة فتح أمام خيارين ال ثالث لهما أما هي 
  ".مع الحوار أو مع االعتقال

على فتح أن تقرأ الواقع جيداً ويجب عليها أال تظن أن حماس تبتز بهذه الطريقة فكرامة " "حماس"وقالت 
أبنائنا وكوادرنا وأهلنا أهم عندنا بكثير من كثير من الملفات المطروحة في الحوار، وعلى مصر وحرية 

إذا أرادت أن تنجح في دورها في رعاية الحوار فعليها أن تكون قادرة على وضع حد لكل تجاوزات 
 وال حركة فتح في الضفة الغربية، ألن حركة فتح واضح أنها ال تحسب حساب ال للمصلحة الوطنية

للرعاية المصرية وال للجهود الفلسطينية مما جعلها تتجرأ وتتغول على أبناءنا وأهلنا وقياداتنا في الضفة 
  ".الغربية

  22/4/2009قدس برس، 
  

  حماس تتجهز بصواريخ طويلة المدى: يسرائيلالجيش اإل .12
نـت مـن إدخـال      ي إن حماس تمك   سرائيلقال مسؤولون في جهاز األمن اإل     :  زهير اندراوس  -الناصرة  

امـس  ) هـآرتس (وذكرت صحيفة    .صواريخ طويلة المدى وصواريخ مضادة للطائرات إلى قطاع غزة        
األربعاء أن قلقا يسود جهاز األمن جراء ارتفاع ملحوظ في عمليات تهريب األسلحة إلى قطـاع غـزة                  

  .بواسطة األنفاق بين القطاع ومصر وذلك بعد الحرب على غزة
رع وتيرة عمليات تهريب األسلحة إلى القطاع يتم على الـرغم مـن األزمـة               واضافت الصحيفة أن تسا   

الحاصلة في العالقات بين مصر وبين حماس وحليفي األخيرة حزب اهللا وإيران في أعقاب الكشف عـن                 
  .في مصر، وانه على ما يبدو تم إدخال كميات كبيرة نسبيا من األسلحة" خلية حزب اهللا"

كونها تشمل صواريخ طويلة المدى     " أسلحة تكسر التوازن  "ه األسلحة بأنها    ي هذ سرائيلووصف الجيش اإل  
  .وبحسب الشبهات فإنه تم ايضا إدخال صواريخ مضادة للطائرات. وصواريخ متطورة مضادة للمدرعات

 نفقا توصل مصر بالقطاع ويتم تنفيذ عمليات تهريب منهـا           160ية إن هناك    إسرائيلوقالت مصادر أمنية    
) ينـاير (صف هذه األنفاق تم ترميمها بعد قصفها خالل الحرب على غزة في كانون الثـاني                وإن قرابة ن  

 . واضافت المصادر ذاتها أن نشاط مصر في منع عمليات التهريب حقق نتائج محدودة .الماضي
  23/4/2009القدس العربي، 

  
  األردن يعتذر عن استضافة المؤتمر العام السادس لفتح": الغد األردنية" .13

المسؤولين األردنيـين أبلغـوا     "قال قيادي في فتح، فضل عدم ذكر اسمه، إن          :  نادية سعد الدين   - نعما
، وذلك خالل لقاء    " على أراضي المملكة   ]السادس [الجانب الفلسطيني اعتذارهم عن عقد المؤتمر الحركي      
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ـ  وردا ع  ".الرفض األردني "ولم يذكر المصدر أسباب      .عقد مؤخرا في عمان لهذه الغاية      " الغد"لى سؤال ل
ال علم لدي بوجود طلب حـول هـذا         "قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف          

  ".الموضوع
  22/4/2009الغد، األردن، 

  
  ي على قطاع غزةسرائيل اإلورقة بحثية تشيد بمنهجية خطاب حماس خالل العدوان .14

ة حماس اتبعوا أسلوبا منهجيا في خطاباتهم أثنـاء         أكدت ورقة بحثية أن قادة حرك      : هبة مصطفى  -كتبت
فترة العدوان األخير على قطاع غزة، وأن تلك الخطابات كانت على قدرٍ عاٍل مـن الـذكاء والبالغـة                   

  .اللغوية والسياسية واإلستراتيجية
نـامج  وذكرت الباحثة وسام الدويني في جلسة مناقشة بالمؤتمر األول لشباب الباحثين الـذي يعقـده بر               

الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ أنها قامت بتحليل             
ممنهج لخطابات قادة حماس خالل فترة العدوان على قطاع غزة، وأنها أثبتت مـن خـالل تحليلهـا أن                   

ت على أبعاد عقائدية ودينيـة      خطابات قادة المقاومة، كإسماعيل هنية وخالد مشعل وأسامة حمدان، اشتمل         
  .وسياسية، وكذلك أبعاد حضارية وإنسانية

إنه يـود   : "وقدمت الباحثة نماذج من تلك الخطابات؛ منها خطاب إسماعيل هنية للمجاهدين، الذي قال فيه             
ني ، واصفةً ذلك الخطاب باإلنسا    "تقبيل أيدي المجاهدين وأقدامهم، واألراضي الطاهرة التي يسيرون عليها        

  .من الطراز األول
إلعالن رئيس الوزراء الصهيوني إيهود     " بالعالمي "1/21كما وصفت خطاب النصر إلسماعيل هنية يوم        

 الشعب الفلسطيني بمختلـف     -أحرار العالم ( أطراف   3أولمرت انسحابه من غزة، مشيرةً إلى أنه خاطب         
ل العدوان والرؤية اإلستراتيجية لحماس     بشكل أوضح فيه كافة تفاصي    )  وأبطال المقاومة  -طوائفه وفصائله 
  .وفصائل المقاومة

وأكدت الباحثة أنه اتضح من خالل خطابات قادة حماس مدى قـوة الحركـة وثباتهـا وبعـد نظرهـا،                    
وإصرارها على ثوابتها وأهدافها العامة واإلستراتيجية، وأن أهدافها ليست مقتصرةً على صد العدوان أو              

  .ها ممتدة حتى تكون سببا في إحياء األمة بأسرهامقاومة االحتالل، ولكن
وأوضحت ورقة الباحثة أن الخطابات المتعددة تؤكد تميز الحركة بتعدد قادتها ومتحـدثيها، إال أنـه لـم                  

  .يحدث في تاريخها أن تناقضت خطابات قادتها، بل كان سمتها األساسي أنها تكمل بعضها البعض
 22/4/2009إخوان أون الين، 

  
  "إسرائيل  لتدميروصفة"المبادرة العربية : ليبرمان .15

الواليات "أفيغدور ليبرمان عن ثقته بأن  ةيسرائيل اإلالخارجية أعرب وزير:  أسعد تلحمي-الناصرة 
وصفة أكيدة للقضاء على "، معتبراً المبادرة العربية للسالم "إسرائيلالمتحدة ستوافق على أي قرار تتخذه 

  ".إسرائيل
واعتبر . الصحف العبرية أمس تصريحات أدلى بها ليبرمان لصحيفة روسية قبل أسبوعينأبرزت و

المشكلة "وأضاف أن ". إسرائيلخطيرة ووصفة أكيدة للقضاء على "ليبرمان مبادرة السالم العربية 
لة ، ألنها لن تبقى دوإسرائيلاألساس في المبادرة هي حق العودة لالجئين، وهذا أمر هدام بالنسبة الى 

وشدد على أن إيران ". شعاراً جميالً خالياً من المضمون"واعتبر مبدأ الدولتين للشعبين ". الشعب اليهودي
وهي ليست التهديد األكبر في المنطقة، إنما "يجب أال تكون على رأس سلم أولويات المجتمع الدولي 
  ".باكستان وأفغانستان ثم إيران في المكان الثاني ثم العراق
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تكون " كرر وزير الدفاع إيهود باراك دعوته الحكومة إلى إطالق مبادرة لتسوية إقليمية شاملة من جهته،
وقال ".  في المنطقةإسرائيلية في السنوات المقبلة ومفتاحاً لضمان أمن سرائيلمحوراً رئيسياً للسياسة اإل

مع الواليات المتحدة تفاصيل  أن تبلور إسرائيلالبرلمانية إنه ينبغي على " العمل"في اجتماع لكتلة حزب 
 والطابع اليهودي لها من دون حق سرائيلمبادرة للتسوية الشاملة على نحو يضمن المصالح األمنية إل

  .العودة
غير أن ليبرمان أوضح في جلسة الحكومة األمنية المصغرة أمس أنه لم يعن في أقواله رفض المبادرة 

  .ق بحق العودة الذي ال يمكن قبوله إطالقاًالعربية للسالم بمجملها إنما البند المتعل
  23/4/2009الحياة، 

  
  "تجميد االستيطان"نتنياهو يلتقي أوباما الشهر المقبل وسط مساع أميركية لـ .16

ية إن خالفات داخلية تعيق بلورة خطة سياسية لحكومة         إسرائيلقالت مصادر   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
) مايو( أيار   18ية سيلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما في        ائيلإسربنيامين نتنياهو، الذي حسب مصادر      

، إال ان    .المقبل في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن استمرار الخالفات بين إدارة أوبامـا ونتنيـاهو               
نتنياهو وحسب المصادر ذاتها، ما يزال يرفض تبني الحل القائم على أساس الدولتين، وفي نفس الوقـت                 

  .الذي قد يقوم مستقبال" للكيان الفلسطيني"عن خطوط حمراء فإنه يعلن 
منـزوع  " الكيان الفلـسطيني  "وحسب مصادر في حزب الليكود، فإن الخطوط الحمراء تتضمن أن يكون            

، "الكيان" على كافة معابر هذا      إسرائيل، اضافة إلى سيطرة     إسرائيلالسالح، وأن كل أجوائه تحت سيطرة       
إذ تتعمـد   " الكيـان الفلـسطيني   " على أي تحالفات واتفاقيات تبرم مع        إسرائيلاضافة إلى قيود تفرضها     

  ".الدولة"مصادر نتنياهو عدم النطق بمصطلح 
ي فـي الـضفة     سـرائيل ، إن أوباما يسعى إلى طرح معادلة تتضمن تجميد االستيطان اإل          "هآرتس"وقالت  

" خطـة مكرمـات   "عربية، وهذا ضمن     والدول ال  إسرائيلالغربية، مقابل سلسلة من خطوات التطبيع بين        
  .تهدف إلى اختراق حالة الجمود في العملية التفاوضية وتسرعها

 مشاريع االستيطان في الضفة الغربية      إسرائيلتقضي بأن تجمد    " خطة المكرمات "وقال المصدر ذاته، إن     
ن عقد لقاءات علنية    المحتلة، في حين ستطلب اإلدارة األميركية من الدول واألطراف العربية والفلسطينيي          

  .ية، وإصدار بيانات ايجابية من شأنها دفع العملية التفاوضيةإسرائيلمع جهات 
  23/4/2009الغد، األردن، 

  
  قتلت عشرات الفلسطينيين في غزة" أخطاء طفيفة"جيش االحتالل يعترف بـ .17

أنجز تحقيقـات    أعلن نائب رئيس أركان جيش االحتالل دان هارئيل أمس أن جيش االحتالل              -الناصرة
وقعت بعض األخطاء الطفيفـة وتـسببت بقتـل عـشرات           "داخلية أظهرت أنه خالل الحرب على غزة        

  ".أخطاء الجيش"، إال أن هارئيل اتهم حركة حماس، بأنها كانت السبب في بعض "الفلسطينيين
ياط، ما  وقال هارئيل إن الجيش أنهى بعض التحقيقات، في حين أن وحدات أخرى، خاصة من فرق االحت               
  .تزال تحقق في مجريات الحرب، وأن التقرير النهائي للجيش قد يكون ناجزا بعد شهرين من اآلن

ومن الجدير ذكره أن هذه التحقيقات المعلنة، تأتي في وقت تتكاثر فيه التوجهات إلـى القـضاء الـدولي                  
 خالل الحرب على قطاع      بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وضد اإلنسانية،      إسرائيلومحاكم أوروبية ضد قادة     

غزة، وبموجب القانون الدولي، فإن هذه المحاكم قد تجمد النظر في االلتماسات، إذ عرفـت أن الجهـة                  
  .المدعى عليها تحقق في قضية الشكاوى
وقـد تحقيـق    "قليلة جدا نسبيا،    " أخطاء"التي وقعت فيها    " األحداث"وقال هارئيل في مؤتمر صحافي إن       

إن قسما من األخطاء نابع مـن أسـلوب عمـل           "، وتابع زاعما،    "استخالص العبر بشأنها بشجاعة بهدف    
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يا إسـرائيل حركة حماس، إذ وضعت المواطنين في المواجهة، وفي جميع التحقيقات لم يجد الجيش جنديا               
واحدا أطلق النار عن قصد باتجاه مواطن فلسطيني، وفي حال وجد جندي كهذا، فإن قـضيته سـتعالج                  

  ."بكامل الجدية
وادعى هارئيل في المؤتمر الصحفي، إنه حسب معلومات جيش االحتالل، فقد قتل خالل الحـرب علـى     

 رجال، يقول جيش االحتالل إنه      162 مواطنا، و  295 مقاتال فلسطينيا، و   709 فلسطينيا، بينهم    1167غزة  
مة تناقض الحقـائق    لم يتأكد إن كانوا من المقاتلين أم من المواطنين، في حين أن هذه المعطيات المزعو              

  .التي يعرضها الفلسطينيون
  23/4/2009الغد، األردن، 

  
  تنوي تقليص ميزانية الحرب" إسرائيل" .18

وتوصي . تم يوم أمس اإلعالن عن توصيات وزارة المالية بخصوص الميزانية العامة في العام المقبل
حوالي ( العامة بعشرين مليار شيكل وزارة المالية التي يرأسها الليكودي يوفال شتاينتس بتقليص الميزانية

وتجميد الرواتب في القطاع العام وتخفيض الرواتب في القطاع الحكومي فضال ) خمسة مليارات دوالر
كما تشمل التوصيات تقديم ضمانات كبيرة إلصدارات سندات . عن تقديم تسهيالت وحوافز للمستثمرين

  .خزينة
سكرية تبدي في األيام األخيرة خشية متزايدة من احتماالت إلى أن الجهات الع" معاريف"وأشارت صحيفة 

كما أن الجيش يحتج على أي . تقليص ميزانية الدفاع مما سيلحق الضرر، بالمشاريع على المدى البعيد
 .تقليص في ميزانيته خاصة بسبب النفقات التي كلفته مئات الماليين من الشواكل ولم تعوض

ياهو قد وعد وزير الدفاع إيهود باراك بعدم إجراء أي تقليص على وكان رئيس الحكومة بنيامين نتن
 . مليار شيكل50وزارة الدفاع في الميزانية الجديدة التي ستبقى بحدود 

أي ما ال ( في المئة من الناتج القومي 6وترمي الميزانية المقترحة للحفاظ على نسبة عجز ال تزيد عن 
وهذا . لحاد في مداخيل الضرائب جراء األزمة االقتصاديةرغم التراجع ا)  مليار شيكل44يزيد عن 

يعني تقليص الميزانية بعشرين مليار شيكل لتمويل نفقات إضافية للحكومة في العام األخير، كالحرب 
وفي هذا اإلطار، هناك تقليص موحد لميزانية الوزارات بعشرة مليارات شيكل بما في ذلك . على غزة

 .وزارتي الدفاع والتعليم
وتنوي وزارة المالية تعويض التقليص في الميزانية عبر إلغاء عدد من التسهيالت الضريبية الممنوحة 

 .لسكان مناطق حدودية أو المستوطنين في االراضي الفلسطينية المحتلة
  23/4/2009السفير، 

  
  بيضإسرائيلي من استخدام الفوسفور األتراجع : التايمز .19

ية، سـرائيل  وزارة الـدفاع اإل    إن من تقرير خبري     أكثر ومن خالل    "مزالتاي"جريدة  ذكرت  : أحمد سليمان 
 كان   ، األخيرة، في حرب غزة     األبيضذخائر الفسفور    إسرائيل استخدام   حولوفي اول اعتراف صريح     

كـانون  /  ينـاير  7 الجيش على سحب الذخائر من ترسانته يوم         أجبرت  التي   "اإلعالميةالضجة   " نتيجة  
 على صور المخازن وبعد يومين من اظهار الصحيفة الثر          "التايمز" الذي حصلت فيه      وهو اليوم  -الثاني  

  ". الفسفور االبيض على سكان غزة
وكما توضح الجريدة ال غبار على استخدام تلك النوعية من الذخائر في الحروب للتمويه على تحركـات                 

لكـن اسـتخدامها فـي       . خانالقوات حيث تؤدي قذائف الفسفور االبيض الى نشر سحب كثيفة من الـد            
  . المناطق السكنية محرم دوليا طبقا لمعاهدة جنيف لما تسببه من حروق شديدة تخترق احيانا العظام
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وجاء اقرار الجيش باستخدام الفسفور االبيض في بيان للجيش اثر تحقيق داخلي قام به لمعرفة ما اذا كان                  
رب خالل العملية العسكرية التـي اسـتمرت ثالثـة          يون ارتكبوا تجاوزات او جرائم ح     سرائيلالجنود اإل 
" نوعين مختلفين من الذخائر تحتوي على الفسفور االبيض استخدما        " فقد كشف بيان الجيش ان       . اسابيع
  . في غزة

التي اشار اليها   " الضجة االعالمية " وفي تقرير آخر للمراسلة الدبلوماسية للتايمز تؤكد الصحيفة على ان           
  . المقصود بها االخبار التي نشرت الصحيفة فيما يتعلق باستخدام الفسفور االبيضبيان الجيش هي 

  23/4/2009بي بي سي 
 

  لن أعتذر لمصر عما قلته في الماضي: ليبرمان .20
ية بنيامين نتنياهو أمس بأن     سرائيلية مقربة من مكتب رئيس الحكومة اإل      إسرائيلذكرت مصادر   : الناصرة

عرض لضغوط من جانب نتنياهو ووزير أمنه إيهود براك، لدفعه إلى لقاء            سليمان الذي وصل تل أبيب، ت     
  .وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان

وتتوقع المصادر أن يرفض سليمان اللقاء بدبلوماسية، متذرعا بارتباطات وأجندة عمل لم تأخذ بالحسبان              
وقـال   جلين سرا، ولبـضع دقـائق،       غير أن مصادر أخرى توقعت أن يعقد لقاء بين الر         . لقاء ليبرمان 

ليبرمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة روسية، ونشرت بالتزامن مع زيـارة مـدير عـام المخـابرات                  
 ."ال أنوي االعتذار عما قلته في الماضي ضد مصر: "المصرية الوزير عمر سليمان

  23/4/2009السبيل، األردن، 
 

  "إسرائيل"إلى " شديدة اللهجة"ت اتهاما: تقرير أميركي رسمي حول خريطة الطريق .21
 مؤخرا تشير إلى أن إسرائيل، امس، ان معلومات وصلت الى "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 

المبعوث األميركي الجنرال بول سيلفا، الذي تم تعيينه لإلشراف على تطبيق خريطة الطريق، قدم تقريرا 
، إسرائيلضمن سلسلة من االتهامات ضد مفصال إلى وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون ت

 .بعضها بلهجة شديدة
ويحتج .  تتملص من تطبيق اإلجراءات المطلوبة منها في خريطة الطريقإسرائيلويشير التقرير الى ان 

ية المختلفة التي يفترض بها أن تحقق خطوات معينة في خريطة سرائيلسيلفا على أنه بين األجهزة اإل
 مطلق للتنسيق، وكل جهاز يقدم له معطيات مختلفة ومضللة، مشيراً أيضاً الى الطريق، يسود انعدام

 .ية مختلفةإسرائيلللمعلومات التي تلقاها من محافل " انعدام المصداقية"
ي في موضوع رفع الحواجز، الفتا سرائيل ان التقرير يتضمن انتقادا شديدا للسلوك اإلإسرائيلوعلمت 
ويضيف ان حرية الحركة للفلسطينيين، والتي . ساترا ترابيا، تبني آخر عندما ترفع إسرائيلالى ان 

كما يقضي التقرير بانه ال يوجد إخالء حقيقي . ، ال تتحقق، ولم تصبح أسهلإسرائيلبها " تعهدت"
 .للمستوطنات

 معروف لهم"فأسلوب سيلفا . ليس مفاجئاً" الفظ"، فان أسلوب التقرير إسرائيلوبحسب أوساط سياسية في 
وقال احد رجال الجيش ". إسرائيلجيداً من االتصاالت التي يجريها مع أوساط عسكرية وسياسية في 

 ".نهجه متعال، مهين، معاد وفظ. الجنرال سيلفا يعتقد اننا موظفون عنده، نعمل لديه: "الكبار
ترض بين رئيس ستتسلل الى اللقاء المف"ية ان تقرير سيلفا وتقارير أخرى إسرائيلوتقدر مصادر سياسية 

 ".الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس االميركي باراك اوباما في ايار المقبل
 ة اإلشراف على تطبيق خريطة الطريق، وأعديذكر أن سيلفا حّل مكان الجنرال وليام فريزر في مهم

 .  قبل بضعة أسابيع وبعد بدء واليـة اوباماسرائيلالتـقرير بعد زيارة إل
  23/4/2009السفير، 
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  2009 ألف حتى نهاية 300توقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ": إسرائيل" .22

ية أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في الدولة العبرية حتى إسرائيلتوقعت مصادر اقتصادية  -الناصرة 
زمة  ألف شخص، وذلك في الوقت الذي تتفاعل فيه األ300إلى أكثر من ) 2009(نهاية السنة الجارية 
  .االقتصادية العالمية

 المتوقع أن يتم هذا العام فصل نحو ني يوسي فرحي إنه مسرائيلوقال مدير عام مصلحة االستخدام اإل
وأدلى فرحي بهذه  . ألف300 ألف مستخدم، مقدراً بأن يبلغ عدد طالبي العمل حتى نهاية السنة نحو 130

  ).22/4(ي يوم األربعاء سرائيلاإل" ستالكني"األقوال خالل نقاش أجرته لجنة المالية في 
 22/4/2009 قدس برس

  
   تدرس سحب المواطنة من عزمي بشارة"إسرائيل" .23

ية ايلي يشاي توجه إلى سرائيلأمس أن وزير الداخلية اإل" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : الناصرة 
 قضائية بشأن إمكان وجهة نظر" على وجه السرعة"المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز طالباً 

 وتقديم إسرائيلخيانة "سحب المواطنة من النائب السابق في الكنيست الدكتور عزمي بشارة بداعي 
وكتبت الصحيفة أن رسالة يشاي كانت المهمة األولى التي قام  ".المساعدة للعدو خالل الحرب على لبنان
  . بها منذ توليه منصبه الحالي مطلع الشهر

خطوة وزير " بيانا قال فيه إن 1995الذي أسسه بشارة عام " لوطني الديموقراطيالتجمع ا"واصدر 
الداخلية ليست أقل من تغيير لقوانين اللعبة السياسية بين الدولة وبيننا، وهي سابقة ليست فقط خطيرة، 

بل ليبرمان الفاشية في شأن المواطنة في مقا) وزير الخارجية أفيغدور(وإنما إحدى تطبيقات مقوالت 
 الحربية والمعادية إسرائيلالوالء، اذ ال معنى لهذا الوالء إال الوالء السياسي أليديولوجيات وسياسات 

  ".للسالم ولحقوق شعبنا الفلسطيني
  23/4/2009الحياة، 

  
 صادر آالف الدونمات في الخليليهدم منازل في القدس ونابلس وي االحتالل .24

 مجموعة من المنازل في الضفة أمسي سرائيلالل اإلهدمت سلطات االحت:  محمد يونس-رام اهللا 
 بيوت من الصفيح يستخدمها أربعةففي منطقة نابلس، هدمت جرافات الجيش . الغربية والقدس المحتلة

من دون ) ج( في المنطقة إقامتهامربو مواشي يقطنون قرب قرية عقربا جنوب المحافظة بدعوى 
 من سبعة أسرة منزال في جبل المكبر يأوي يةسرائيلاإلدية وفي مدينة القدس، هدمت البل .ترخيص رسمي

وتشير تقديرات متقاربة الى ان عدد البيوت المقامة من دون ترخيص في القدس الشرقية التي  .إفراد
   . ألف بيت20 ألف بيت و 15 تتراوح بين 1967احتلت عام 

 حملة مماثلة على المواطنين يةسرائيلاإلوبموازاة حملتها على بيوت المواطنين في القدس، تشن السلطات 
 من ةالمائ في 65التي تشكل نحو ) ج( الضفة الغربية التي تطلق عليها اسم المنطقة أريافالقاطنين في 

  . يةسرائيلاإل األمنيةمساحة الضفة، وتقع تحت السيطرة 
ي جنوب الخليل  أربعة آالف دونم من أراضإغالق أمسية سرائيل السلطات اإلأعلنتوفي سياق مماثل، 

 واألراضي إسرائيل المغلقة بمحاذاة الخط الفاصل بين األراضيوتقع .  قالت إنها عسكريةإلغراض
وقالت اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في محافظة الخليل في بيان لها إن . 1967المحتلة عام 

  .  من دخولهااألراضي هذه أصحابالسلطات منعت 
  23/4/2009الحياة، 
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 على انتهاكاتها" إسرائيل"وفياض يطالب بمحاسبة ..  الرابع للمقاومة تقيم مؤتمرهابلعين .25
 اهالي قرية   أمس يينسرائيلواإل األجانب شارك عشرات المتضامنين     : وكاالت – إبراهيم كامل   -رام اهللا   

ي تقع بالقرب   وتتبع قرية بلعين الت    .بلعين في الضفة الغربية في مؤتمرهم السنوي الرابع للمقاومة الشعبية         
 على الجدار الفاصل الـذي      أسبوع سلميا ورمزيا في االحتجاج كل       أسلوبامن رام اهللا منذ خمس سنوات       

، يشاركها في ذلك متضامنون من مختلف دول العالم وناشـطون حقوقيـون             أرضها على   إسرائيلتبنيه  
 تـضامنه   أعلن جيمي كارتر الذي     األسبق األميركيوتليت خالل المؤتمر رسالة من الرئيس        .يونإسرائيل

حـركتم  '' بلعين ان    أهالي إلى متوجهة    وأضافت . التزامه دعم نشاطهم السلمي    وأكد قرية بلعين    أهاليمع  
 االحتالل  إنهاء كفلسطينيين تريدون    إنكم للعالم رسالة    وأوصلت تحركا هائال في العالم      أحدثتالسلمية هذه   

 بينهم  يونإسرائيلنين الذين حضروا في قاعة المؤتمر ناشطون        ومن المتضام  .''بأنفسكموتقرير مصيركم   
   .عدد ارتدوا القلنسوة اليهودية، وجلسوا بين مشاركين فلسطينيين

 علـى قتلهـا     إسـرائيل وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي شارك في المؤتمر بمحاسبة            
 قرية بلعـين    أهالينضال   " استهدف النيل من    رحمة معتبرا ان استشهاده    أبوالناشط في قرية بلعين باسم      

 المجتمع الدولي بضرورة محاسـبة      إطراف مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة       أجدد "وقال ."السلمي
 دوامـة   إلـى  أهلها التي تستهدف اغتيال تجربة بلعين للمقاومة السلمية وجر          اإلعمال على هذه    إسرائيل

سياسية الكيل  "ودعا فياض المجتمع الدولي إلى وقف        ."ستيطان والتوسع العنف التي تتغذى منها سياسة اال     
وقال فياض في كلمة له في       .ي لألراضي الفلسطينية  سرائيل في التعامل مع استمرار االحتالل اإل      "بمكيالين

ي سـرائيل آن األوان للتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مـع االحـتالل اإل             ''المؤتمر إنه   
للتنفيذ الكامل لالتفاقيات السابقة واالنتقال إلى مفاوضـات جديـة وفـق            ''وشدد على الحاجة     .''اساتهوسي

جدول زمني محدد بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وجوهرها إنهـاء االحـتالل، ال التفـاوض                
  .''حولها

  23/4/2009الرأي، األردن، 
  

   "جلبوع"أمام سجن احتجاجية اهرة تظاالحتالل يفرض الزّي البرتقالي على األسرى و .26
تعتزم فرض " إسرائيل"أكد مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة رياض األشقر أن  :وكاالت - القدس-غزة

األسبوع " ايشل"الزي البرتقالي بالقوة على األسرى ابتداء من اليوم الخميس بدءاً من سجن جلبوع و
األسرى "وضاع السيئة أصالً داخل السجون، ولفت إلى أن وأعرب عن قلقه الشديد من تدهور األ. المقبل

إدارة سجن ريمون أخرجت مالبس األسرى خارج "وأضاف أن ". اتخذوا قراراً بعدم ارتداء الزي
  ".الغرف

 وسوريي الجوالن المحتل، 48 عربي من ذوي األسرى في القدس وفلسطينيي ال400وتظاهر نحو 
" يوم األسير الفلسطيني"وجاء هذا التحرك لمناسبة . رير األسرىأمس، أمام سجن جلبوع، مطالبين بتح

تحريرهم " إسرائيل"ورفضاً لسياسات االحتالل وتضامناً مع أبنائهم الذين ترفض ". يوم األسير العربي"و
في إطار أي صفقة تبادل، حاملين صوراً ألبنائهم والفتات تطالب بإطالق سراحهم، وشارك في التظاهرة 

  .كما تظاهر آخرون أمام سجن شطة. يون وعلماء مسلمون ورجال دين مسيحيونأطفال مقدس
  23/4/2009الخليج، 

  
   للقانون الدوليررفض االحتالل التعاون مع لجنة التحقيق األممية تنكّ: "الضمير" .27

دولة االحتالل التعاون مع لجنة التحقيق " رفض أن اإلنسانقالت مؤسسة الضمير لحقوق : ألفت حداد
وأوضحت في بيان لها ان  .مية يعتبر استمراراً لسياسة دولة االحتالل المتنكرة للقانون الدولياألم

ية خالل األيام الماضية، سرائيلالمؤسسة تابعت بقلق واسع التصريحات التي تناقلتها وسائل اإلعالم اإل
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مستقلة التي أنشأها مجلس التي أعلنت فيها عن سياسة دولة االحتالل الرافضة للتعاون مع لجنة التحقيق ال
ريتشارد غولدستون، المدعي العام :حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة، والتي يرأسها السيد

السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
 ".برواندا

 23/4/2009، 48عرب
  

  تهج سياسة اإلهمال الطبي ضد األسرى في السجوناالحتالل ين": واعد" .28
شددت جمعية واعد لألسرى والمحررين التي تنشط بقطاع غزة علـى أن سياسـة              :  أحمد فياض  -غزة

اإلهمال الطبي التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين تسببت في تـردي أوضـاعهم               
جمعية في تقرير لها بهـذا الـصدد أن اإلهمـال           الت  وأكد .الصحية بشكل ملحوظ في العامين األخيرين     

الطبي في العامين المذكورين تسبب في وفاة خمسة أشخاص، وألحق أضرارا صحية دائمـة ومؤقتـة ال            
وذكرت الجمعية في تقريرها الذي اسـتندت        .يةسرائيلزالت ترافق األسرى داخل السجون والمعتقالت اإل      

فـي الـسجون    ) حمـاس (ادية العليا لحركة المقاومـة اإلسـالمية        في كثير من تفاصيله إلى الهيئة القي      
ية، أن طبيب السجن أو المضمد يصفان الدواء لبعض األسرى المرضى دون إجراء أي فحص               سرائيلاإل

طبي لهم، مشيرة إلى أن أطباء السجون كثيرا ما يعطون األسرى عقاقير عشوائية، مـا عـرض حيـاة                   
وأشارت أيضا إلـى أن      .طيرة أدت إلى إصابتهم بأمراض مزمنة     الكثير للخطر وتسبب في مضاعفات خ     

ية  تختلق الحجج والذرائع الكاذبة لمنع الكثير من األسرى الفلـسطينيين            سرائيلإدارة مصلحة السجون اإل   
  .من االلتقاء بأطباء متخصصين أو إجراء فحوص طبية في عيادات خارج السجن

 22/4/2009الجزيرة نت، 
  

  يين يؤيدون حل الدولتينسرائيلالفلسطينيين واإلغالبية : استطالع .29
يين سرائيلأظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس أن غالبية الفلسطينيين واإل: أ ب  د-تل أبيب 

يين سرائيلمن اإل% 78من الفلسطينيين و% 74ية إن إسرائيلوقالت وسائل إعالم . يؤيدون حل الدولتين
وأجرى هذا االستطالع بمبادرة من منظمة  .دولة فلسطينية مستقلةيؤيدون التوصل التفاق يضمن إقامة 

 . واألراضي الفلسطينيةإسرائيل شخص من 1100الداعية للسالم وشمل ) صوت واحد(» وان فويس«
 23/4/2009الشرق األوسط، 

 
   غزيين بانفجار لغم من مخلفات العدوان4إصابة  .30

  صباح أمسواصيبأأربعة فلسطينيين ، أن "أد ب "  عن وكالة غزةمن 23/4/2009الدستور،  ذكرت
وقال . ية شرق حي الزيتون جنوب قطاع غزةسرائيلجراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب اإل

االنفجار وقع في محيط سوق السيارات شرق "الفلسطينية إن " سما"الطبيب معاوية حسنين لوكالة أنباء 
ات من العمر أصيبوا بجراح مختلفة ما بين متوسطة مدينة غزة، وأن أربعة مواطنين في العشريني

قدس  وأضافت وكالة .، مشيرا إلى أن االنفجار تسبب في بتر ساق أحد المصابين" وطفيفة وخطيرة
 فلسطينيين ممن أسمتهم 8ي اعتقلت سرائيل من رام اهللا، أن قوات االحتالل اإل22/4/2009برس، 

  .وب شرق بيت لحم، ورام اهللافي بيت لحم وبلدة تقوع جن" المطلوبين"بـ
  

 ربع الشعب الفلسطيني في السجون.. تقدم مذكرة لرئيس الصليب األحمر" هيئة المعتقلين" .31
ي مذكرة إلى رئيس بعثة اللجنة سرائيلرفعت هيئة ممثلي األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإل

ام مقر البعثة في بيروت، لمناسبة الدولية للصليب األحمر جورج كومنينوس، خالل اعتصام قامت به أم
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جاء في  و.يةسرائيليوم األسير العربي، تضمنت أرقاماً ومعطيات عن أوضاع المعتقلين في السجون اإل
 من الشعب الفلسطيني ةالمائ في 25 أن األحمرنص المذكرة الموجهة إلى رئيس البعثة الدولي للصليب 

ال شهدها التاريخ الحديث، بينهم قرابة األلف إمراة، ومن ية، في أكبر عملية اعتقسرائيلدخل السجون اإل
ضمنهن قاصرات يخضعن لالعتقال اإلداري ويتعرضن للتعذيب ويعانين من عدم وجود الرعاية الصحة 

يضاف إليهن أكثر من . الالزمة داخل الزنازين التي تفتقر إلى الحد األدنى من المعايير الدولية واإلنسانية
لسطيني، يعاني بعضهم أمراضاً مختلفة، ويفتقرون إلى الحد األدنى من الرعاية أربعة آالف طفل ف

  . األسيرة فاطمة الزقابن طفل قاصر أصغرهم يوسف الزق 300الصحية، منهم 
 وعلي محمود "الجهاد اإلسالمي" وسام محفوظ عن وأبو "حماس"كما تحدث كل من أبو عبد عن حركة 

 .لسطين وسمير لوباني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتحرير فالديمقراطيةعن الجبهة 
 23/4/2009السفير، 

  
   ملف العالج في الخارجأزمة اتحاداً ومنظمة ومؤسسة أهلية تناشد عباس إنهاء 66: غزة .32

 اتحاداً ومنظمة ومؤسسة أهلية الرئيس محمود عباس التدخل العاجل إلنهاء أزمة ملف 66ناشد : غزة
 منظمات وشخصيات وطنية و إليهفي قطاع غزة بعد تعثر االتفاق الذي توصلت العالج في الخارج 

 بمساعدة من منظمة الصحة العالمية بسبب مماطلة وزير الصحة في حكومة تسيير األعمال في "فتحاوية"
  .رام اهللا تطبيقه

وكلنا أمل في نتوجه إليكم يا سيادة الرئيس ":  عباسإلى والمؤسسات في رسالة وجهتها تالمنظماوقالت 
وعلى ضوء أزمة تحويل مرضى القطاع للعالج في الخارج الذين تتدهور (..) استجابتكم السريعة 

تدخلكم الشخصي والسريع من أجل إنهاء هذه "وأعربت عن أملها في . "حالتهم الصحية يوماً بعد يوم
 على ضرورة تحييد األزمة التي تدخل في حلها عدد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي أجمعت

 تشكيل اللجنة الطبية المهنية التي تم التوافق عليها إعادةالقطاع الصحي عن الصراع السياسي، وكذلك 
  ." وزير الصحةإلىوإرسالها 

  23/4/2009الحياة، 
 

  معالجتهرفض أن وفاة مريض من غزة على أبواب مستشفى مصري بعد  .33
ة، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن رفضت توفى مريض فلسطيني من سكان قطاع غز :ةالقاهر

إدارة مستشفى مصري إدخاله لتلقي العالج الالزم، بالرغم من استيفائه لكل اإلجراءات الرسمية، بدعوى 
أن " قدس برس"وأكد الصحفي إبراهيم العجلة لوكالة  ".عدم االعتراف بوزارة الصحة في قطاع غزة"

في صباح اليوم األربعاء في األراضي المصرية دون أن يتمكّن من تلقي تو)  عاما58ً(والده نعيم العجلة 
  .العالج الطبي، محمالً السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة والده

إلى أن العائلة تفكّر جدياً برفع دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى،  ،وأشار الصحفي إبراهيمي العجلة
  . في التسبب بوفاة والده"أسهمت بشكل مباشر"متهماً إياها بأنها 

  22/4/2009، قدس برس
 

  االحتالل يسعى لتدمير الزراعة في غزة": الزراعة المقالة" .34
أكد وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية :  عبد الرؤوف أرناؤوط - وائل بنات-القدس المحتلة -غزة

 بطريقة ممنهجة ومدروسة  أن االحتالل سعى لتدمير الزراعة في قطاع غزة،المقالة محمد األغا أمس
نظرا ألهمية هذا القطاع الذي يشكل أحد دعائم االقتصاد الوطني المحلي خصوصا ما تعرض له إنتاج 

  .يسرائيلالحمضيات التي تعتبر من أبرز المحاصيل الذهبية ومنافسا للمنتج اإل
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والدفع باستقالليته ضمن وقال األغا إن الوزارة تعمل حاليا على سياسة دعم االقتصاد الزراعي المقاوم 
 المستقبلية ومن خالل االعتماد على الذات وزراعة المحاصيل المحلية المنتجة منها اإلستراتيجيةخطتها 

ي على الموارد سرائيلوأشار إلى وجود صراع اآلن مع االحتالل اإل .الزراعة العضوية وزراعة النخيل
لخزان الجوفي لقطاع غزة وتقوم باستنزاف الخزان المائية، موضحا أن دولة االحتالل قامت باستنزاف ا

الجوفي للضفة الغربية، مشددا على وجوب وضع سياسة مائية تضمن إدارة الخزان الجوفي بطريقة 
  .سليمة للحيلولة دون حدوث صراع بين المحاصيل الزراعية على قطرة الماء

  23/4/2009الوطن، السعودية، 
 

 قدمت من األردن" فاسدة" ألف علبة مشروب غازي 320ضبط أكثر من : مصادر فلسطينية .35
، كشف مصدر إعالمي في الضفة الغربية المحتلة، أن الجمارك الفلسطينية ضبطت األربعاء :رام اهللا

 شمال الضفة وطولكم ألف علبة مشروب غازي، غير صالحة لالستهالك، في محافظتي جنين 320نحو 
أن العلب قدمت من األردن، وكانت في طريقها لقطاع " ميةشبكة فلسطين اإلعال"وأوضح موقع  .الغربية

وبحسب الموقع  .غزة، وأن الجمارك تمكنت من ضبطتها، قبل البدء بتوزيعها على التجار والبقاالت
تم ضبطها وإتالفها "الفلسطيني، فإن مدير االقتصاد الوطني في جنين عماد أبو طبيخ أفاد أن المشروبات 

تيرادها من األردن، من أجل تسويقها في قطاع غزة، وبعد تأخير استمر لعدة بشكل رسمي، وأنه تم اس
في ظل ظروف تخزين سيئة، تمت إعادة وجهتها من غزة إلى الضفة الغربية، " أشدود"شهور في ميناء 

  ". من أجل تسويقها رغم كونها فاسدةوطولكموتحديداً محافظتي جنين 
 23/4/2009، قدس برس

  
  نية لغزة أردقافلة مساعدات .36

 قافلة مساعدات إنسانية في طريقهـا إلـى         أمس، ، عبرت جسر الملك حسين    : بترا –جسر الملك حسين    
 طنا من المواد التموينية المختلفة تم تحديدها باالتفاق مـع وكالـة             155قطاع غزة عشر شاحنات تحمل      

 . قوافل304 اآلنيرها حتى عدد القوافل التي تم تسيبهذا يبلغ و . التي ستقوم بتوزيعها هناك"ونروااأل"
  23/4/2009الرأي، األردن، 

 
 ال يمكن للبنان أن يتراجع عن رفض التوطين: سليمانالرئيس  .37

 لبنان، الذي شارك في مؤتمر مدريد للسالم، بموجب أن " رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان،قال
، ما زال 425اً لمندرجات القرار ضمانات تسمح له باستعادة أراضيه المحتلة من دون قيد أو شرط وفق

 ملتزماً بعملية السالم العادل والشامل استناداً إلى األسس والضمانات نفسها، مشدداً على أن رفض أي
 ."شكل من أشكال التوطين، هو موقف ال يمكن للبنان أن يتراجع عنه في أي ظرف من الظروف

 23/4/2009السفير، 
  

   المحتلة ويسلّم نتنياهو وباراك دعوتين لزيارة مصرسليمان يلتقي ليبرمان في القدس .38
ي أفيغـدور   سـرائيل التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان وزير الخارجية اإل         : آي.بي.يو

ليبرمان وسط تعتيم إعالمي، وسلّم كالً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود بـاراك                
وعقد سليمان، خالل زيارة قصيرة إلى الكيـان        . سني مبارك لزيارة مصر   دعوة رسمية باسم الرئيس ح    

" الـشاباك "يين وشملت الرئيس شمعون بيريز ورئيس       سرائيلالصهيوني، سلسلة لقاءات مع المسؤولين اإل     
. يوفال ديسكين المسؤول الجديد عن ملف تبادل األسرى، إضافة إلى لقائه نتنيـاهو وبـاراك وليبرمـان                
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ية أميرة أورون، أن لقاء ليبرمـان وسـليمان تنـاول تحـسين             سرائيلة باسم الخارجية اإل   وأكدت المتحدث 
  .األجواء الملبدة التي تسود العالقات بين مصر وليبرمان

  23/4/2009الخليج، 
  

  يين على الفصل بين ملفي التهدئة واألسرىسرائيلسليمان سيحض اإل: مصادر فلسطينية .39
ـ   صقالت م :  جيهان الحسيني  -القاهرة   ، إن من المفترض أن يبلغ رئـيس        "الحياة"ادر فلسطينية موثوقة ل

بأن الهدوء الذي يشهده قطاع غزة لـيس بـسبب       "يين  سرائيلالمخابرات المصرية الوزير عمر سليمان اإل     
حربهم األخيرة على غزة، لكن ألن مصر تضغط على قيادات القوى والفصائل الفلسطينية وتدعوهم إلى               

ال يمكنها أن تضمن أن تكبح هذه القوى نفسها         " المصادر عن سليمان قوله أن مصر        ، ونقلت "ضبط النفس 
وأن يستمر هذا الهدوء إلى ما ال نهاية في ضوء استمرار الحصار وإغالق المعابر وعدم إنجاز ولو قدر                  

بضرورة فصل ملف التهدئـة عـن   "يين سرائيل، مضيفة ان سليمان سيبلغ اإل     "ضئيل من االعمار في غزة    
يين معنيون فعال بإطالق غلعاد شاليت، فليبادروا ويقدموا عرضـا          سرائيلملف تبادل االسرى، ولو أن اإل     

حريـصون  ) الجانب الفلسطيني (يعلم جيداً أننا    "ولفتت إلى أن الوزير سليمان      ". حقيقيا يمكن التعاطي معه   
جاهزة ومستعدة لـدفع    " ائيلإسر"على إطالق أسرانا ومستعدون إلبرام الصفقة في الوقت الذي تكون فيه            

 أن أيـاديهم ملطخـة      إسرائيلثمن إطالق أسرانا، وفي مقدمهم االسماء صاحبة الوزن الثقيل التي تعتبر            
وشددت على أن مصر تساند موقـف       ". بالدماء وضالعين مباشرة في عمليات قتل أعداد كبيرة من اليهود         

  .حماس الرافض الربط بين ملفي التهدئة وصفقة األسرى
  23/4/2009لحياة، ا

  
  مصر تهدد بسحب رعايتها للمصالحة الفلسطينية .40

، أن مصر التي ترعى جلسات الحوار الوطني الفلـسطيني، وجهـت            "المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي فتح وحمـاس بـضرورة التوصـل لتـسوية                

حوار خالل األيام القليلة القادمة، مهددة بالتخلي عن رعايتهـا للمـصالحة   للمشاكل العالقة عند استئناف ال  
الفلسطينية في حال لم يتم االتفاق بشكل نهائي على تسوية الملفات الخالفيـة، وعلـى رأسـها برنـامج                   

  . الحكومة الفلسطينية القادمة
  23/4/2009صحيفة المصريون، 

  
  قبل إعتذار لمصر حكومة وشعباً" لإسرائي"المعارضة تندد بزيارة سليمان لـ: مصر .41

ندد رموز في المعارضة المصرية بزيارة الوزير عمـر سـليمان رئـيس             :  حسام أبو طالب   -القاهرة  
ي ليبرمان عن تصريحاته المـستفزة      سرائيلالمخابرات العامة لتل أبيب قبل أن يعتذر وزير الخارجية اإل         

وفـي تـصريحات خاصـة      . لعالي بقنبلة نوويـة   والتي أهان خاللها الرئيس مبارك ولوح بنسف السد ا        
، عبر عضو البرلمان عن كتلة المستقلين ووكيل مؤسسي حـزب الكرامـة حمـدين               "القدس العربي "لـ

صباحي، عن شعوره بخيبة األمل ألن النظام المصري لم يضغط حتى على الكيان الـصهيوني ليجبـر                 
  . ليبرمان على االعتذار لمصر حكومة وشعباً

 صالح المحامي وعضو مجلس الشعب عن جماعة اإلخوان، قرار السفر المفاجئ للمسؤول             وانتقد صبحي 
وأشـار  . المصري البارز في ظل وجود تلك الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تعد حكومة حرب بامتياز             

فاقيـة  في القطاع كان ينبغي أن تكون سبباً مباشراً قي تجميـد إت           " إسرائيل"إلى أن الجرائم التي ترتكبها      
  .كامب ديفيد
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وانتقد المستشار يحيى الجمل، رئيس حزب الجبهة السابق، تجاوز النظام المصري لإلهانات التي وجهها              
  .ليبرمان للمصريين وعدم طلب التحقيق فيها وتقديم إعتذار عنها

  23/4/2009القدس العربي، 
  

  ر األنفاقمصر تشدد إجراءاتها األمنية على حدود غزة تحسباً لعملية تهريب عب .42
شددت أجهزة األمن بمدينة رفح المصرية إجراءاتها األمنيـة منـذ الليلـة قبـل               :  يسري محمد  -رفح  

وقررت الـسلطات  . الماضية، وطالبت أفراد األمن بتوخي الحذر تحسباً لعملية تهريب كبيرة عبر األنفاق        
وقال مصدر أمنـي    . ماضيةإغالق معبر رفح ألجل غير مسمى بعد أن ظل مفتوحاً طوال األربعة أيام ال             

تمكن المهربون من فصل التيار الكهربائي عن حي الصفا بمدينة رفح بعـد العبـث بلوحـات الـتحكم                   "
الموجودة بالمنطقة مما دفع رجال األمن إلى تشديد اإلجراءات األمنية علـى جميـع النقـاط الحدوديـة                  

  ". هريبالضعيفة الحتمال استغالل المهربين الظالم في القيام بعملية ت
  23/4/2009الشرق األوسط، 

  
  إضعاف للمقاومة" حزب اهللا"إثارة قضية خلية : إخوان مصر .43

حذرت حركة اإلخوان المسلمين، كبرى حركات المعارضة المصرية، أمـس، مـن أن إثـارة               : وكاالت
". إسـرائيل "قضية وجود خلية لحزب اهللا اللبناني تعمل في مصر يهدف الى إضـعاف المقاومـة ضـد                  

أن ما يجري في هذه القـضية  "نت الحركة، في بيان اصدرته لتوضيح موقفها من القضية، أنها ترى          وأعل
 عربيـاً أو    -هو إحدى محاوالت الصهاينة إلضعاف الدول العربية واإلسالمية وجعل الصراع عربيـاً             

االنتباه الى مـا سـمته      ودعت الى   ".  صهيونياً - إسالمياً بدالً من كونه صراعاً عربياً إسالمياً         -إسالمياً  
طبيعة الصراع والبعد عن الخالف والفرقة وعدم االنشغال عن القضايا الرئيسية بأخرى جانبيـة كـالتي                

األمة كلها أنظمةً وشعوباً أن تهب لنصرة المقاومـة ودعمهـا           "وحثت الحركة   . ُأثيرت في األيام الماضية   
  ". الدفاع العربي المشتركاقتصادياً ومعنوياً، بل وعسكرياً تطبيقاً التفاقية

  23/4/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل"يهود عراقيون يطالبون بتعويضات عن ممتلكاتهم التي خلفوها عند هجرتهم إلى  .44
أعرب عراقيون من محافظة البصرة، موطن اآلالف من اليهود العراقيين قبل هجـرتهم إلـى               : البصرة

 من أصول عراقية بالتعويض عن ممتلكـاتهم فـي          ، عن استنكارهم إزاء طلب عدد من اليهود       "إسرائيل"
وجاء ذلك في أعقاب بيان أصـدره داود        ". إسرائيل"العراق التي خلفوها وراءهم في أعقاب هجرتهم إلى         

تمثل يهود العراق، وأكد البيـان، الـذي اوردت         " ناحوم"موسى سليم دانيال، األمين العام لمنظمة تدعى        
ليوم االربعاء فقرات وافية منه، أن اليهود تركوا أمالكهـم بعـد أن             في عددها ا  " الشرق االوسط "صحيفة  

ُأكرهوا على التخلي عنها وبعضها قد سرقت منهم أو صودرت بمقتضى قوانين الحكومات التي تعاقبـت                
  .على حكم العراق

  23/4/2009السفير، 
  

  الماضيعدوان غزة وانتخاب نتانياهو جعال احتماالت السالم ذكريات من : تركي الفيصل .45
اعتبر رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية األمير تركي الفيـصل، فـي              : نيويورك

آفاق السالم في الشرق األوسط، أن      "محاضرة ألقاها مساء أول من أمس بدعوة من جامعة نيويورك، عن            
جعـال  "ن نتانيـاهو    ي األخير على قطاع غزة وانتخاب حكومة يمينية برئاسـة بنيـامي           سرائيلالعدوان اإل 
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التزام كـل   "ورأى أن على الفلسطينيين في المقابل       ". احتماالت السالم وكأنها من ذكريات الماضي البعيد      
  ". االتفاقات السابقة ومبادرة السالم العربية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع

  23/4/2009الحياة، 
  

   إلى بيت المقدس المصري يدعو مجدداً المسلمين للحجوزير األوقاف .46
جدد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف المصري، دعوته للمسلمين للحج إلـى             : محمد رشيد 

بيت المقدس، وزيارة المسجد األقصى، معتبرا أن في زيارتهم دعما للقضية الفلسطينية، وأن ذلك يـشكل              
غيـر أن تلـك     .  بقـاع األرض   جزءا أساسيا من موروثات األمة اإلسالمية التي تهم كل المسلمين على          

  .الدعوة قوبلت برفض عدد من علماء األزهر في ظل خضوع القدس لسيطرة االحتالل الصهيوني
  23/4/2009صحيفة المصريون، 

  
  العشرات من األسرى العرب ينتظرون صفقة تبادل األسرى .47

ناسبة يـوم األسـير      أكد تقرير أعده الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، بم           :رام اهللا 
إبريل من كل عام، على أن األسرى العرب هم جزء ال يتجزأ من             /  نيسان 22العربي الذي يصادف يوم     

الحركة الوطنية األسيرة، وأن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً تضحياتهم ويحترم نضاالتهم ويثمن مـواقفهم              
ي في قطـاع غـزة، غلعـاد        سرائيلاإلولفت التقرير إلى ضرورة أن يتمسك آسروا الجندي         . ويفخر بهم 

شاليط، بمنح البعد العربي لصفقة التبادل التي يدور الحديث حولها، على أن تكفل إطالق سراحهم السيما                
  .1985القدامى منهم، كتلك التي جرت عام 

  22/4/2009قدس برس، 
  

  وسوريا تؤّيده" إسرائيل"نجاد يجدد هجومه على عنصرية  .48
، أمس، مؤكداً أنها ارتكبت أعمـال       "إسرائيل"إليراني محمود أحمدي نجاد مجدداً      هاجم الرئيس ا  : وكاالت

" دولة عنـصرية  "كـ" إسرائيل"قتل جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، وذلك بعد يومين من شجبه            
وتحدث الرئيس اإليراني، في مؤتمر تستضيفه طهـران، عـن          . ضد العنصرية " 2ديربان  "خالل مؤتمر   

. للعدالة بسبب محرقة غـزة    " إسرائيل"في غزة وطالب بتقديم مجرمي      " لجماعية وجرائم الحرب  اإلبادة ا "
للشرطة الدولية  " مجرم حرب صهيونيا   "25اللدود قدمت طلبا العتقال     " إسرائيل"وصرح بأن إيران عدو     

  ). االنتربول(
شريحة واسعة مـن الـرأي     "وأيدت سوريا، امس، الرئيس االيراني وأكد وزير خارجيتها وليد المعلم ان            

  ".إسرائيل"االثنين في جنيف حول " العام العربي أيدت ما قاله
  23/4/2009الخليج، 

   
 لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة حماسأميركا : كلينتون .49

، أن وزيرة الخارجية  طلحة جبريل،واشنطن عن مراسلها في 23/4/2009 الشرق األوسط، ذكرت
  ،في جلسة استماع حول السياسة األميركية الخارجية أمام الكونغرس قالت لينتوني كاالميركية هيالر

إن الواليات المتحدة لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة حماس أو تمول مثل هذه الحكومة 
 . »نية وتقبل بالوفاء بااللتزامات السابقة للسلطة الفلسطي"إسرائيل"ـما لم تنبذ حماس العنف وتعترف ب«

من كل ما نسمعه نخلص «: وأضافت. لضم حماس» نحن نريد أن نترك الباب مفتوحا«وقالت كلينتون 
 .إلى أن حماس ال تنوي الوفاء بهذه الشروط
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شددت على سعي   أن كلينتون جويس كرم، واشنطن عن مراسلتها في23/4/2009 الحياة، وأضافت
وفي الوقت نفسه " إسرائيل"والتزام واشنطن القوي بأمن االدارة نحو السالم الشامل في الشرق األوسط، 

 مليون دوالر، لكنها أكدت أن هذه 900تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية وانسانية للفلسطينيين تبلغ اليوم 
  .» لن تصل الى حماس«األموال 

  
      ملف إيران على فلسطين يقلق واشنطن  " إسرائيل"تقديم ": واشنطن بوست" .50

ي سـرائيل أن القلق بدأ ينتاب المسؤولين األميركيين حيال هذا الربط اإل         " واشنطن بوست  "ذكرت صحيفة 
، عبر استخدام التقدم في     "إسرائيل"بين الملف اإليراني والفلسطيني، ويودون أن يفعلوا عكس ما اقترحته           

 وحركـة المقاومـة     ية لكبح النفوذ اإليراني المتنامي من خالل حزب اهللا        سرائيلالمحادثات الفلسطينية اإل  
  .في المنطقة) حماس(اإلسالمية 

يجـب أن   "ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أميركي رفيع المستوى اشترط عدم الكشف عن هويتـه قولـه                
  .نتحلى بالحذر الشديد حيال كيف نقارب بين الملفين

يـين منـدوبين    وقال المسؤول إن إدارة أوباما أبدت التزامها بالتعاطي مع الملفين في وقت واحد عبر تع              
  . بهدف صياغة وتنفيذ سياسات اإلدارة-جورج ميتشل للفلسطينيين ودينيس روس إليران-كبار 

وتشير الصحيفة إلى أنه مع االنقسام الفلسطيني الداخلي ومعارضة حكومة نتنياهو اليمينية للتفاوض بشأن              
ثير من التنازالت للفلسطينيين، في     اتفاق سالم يفضي إلى دولة فلسطينية، من المتوقع أال تقدم الحكومة الك           

  .الوقت الذي يقول فيه مساعدو نتنياهو إن إيران تشكل أكبر تهديد
22/4/2009الجزيرة نت،   

  
  روسيا تنوي عقد جلسة وزارية للبحث في سبل دفع عملية السالم في الشرق األوسط .51

بلوماسية الروسية ابالغ تعتزم الدي:  جيهان الحسيني وراغدة درغام-القاهرة، نيويورك، الناصرة 
األطراف المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط وأعضاء مجلس األمن اليوم نيتها عقد جلسة وزارية 

وقالت مصادر .  المقبل أثناء رئاستها مجلس األمن للبحث في سبل تفعيل دفع العملية السلمية11في 
لى المستوى الوزاري على هامش جلسة مجلس ع» لجنة الرباعية»عربية إن روسيا تعمل لعقد اجتماع لـ

األمن، كما يجري العمل على صوغ مسودة بيان رئاسي يصدر عن مجلس األمن باالجماع لحشد الضغط 
  .الدولي للدفع باألطراف نحو استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين

23/4/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل"دير السالح إلى بريطانيا تقرر إعادة النظر في تص": جيروزاليم بوست" .52
العبرية عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند " جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة : الناصرة، فلسطين
سوف " إسرائيل"إن جميع تراخيص تصدير األسلحة البريطانية لـ) "نيسان( ابريل 21في البرلمان يوم 

  ."يعاد النظر فيها في ضوء األحداث األخيرة في غزة
ووفقا لما نشرته الصحيفة؛ فإن هذه التدابير اتخذت بعد أن طالب البرلمانيون البريطانيون الحكومة بتقديم 

  .أدلة على أن األسلحة البريطانية لم تستخدم ضد الفلسطينيين
22/4/2009قدس برس،  
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  تحث الدول اإلسالمية على زيادة دعم عملياتها في الضفة والقطاع" األونروا" .53
حثّت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى : السعوديةجدة، 

، اليوم األربعاء، الدول اإلسالمية على زيادة دعمها للوكالة، مشيرة إلى تزايد االحتياجات "األونروا"
  .الالزمة لعملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة

22/4/2009قدس برس،  
  

  يدية تشارك في قافلة، األمل األوروبية، لغزة بسيارتي إسعاف وشاحنتينمؤسسات سو .54
أكدت مؤسسات سويدية فاعلة مشاركتها في قافلة، األمل األوروبية، عبر إرسال سيارتي : استوكهولم

إسعاف إضافة إلى شاحنتين محملتين بالمساعدات الطبية واإلنسانية،  التي من المقرر أن تتوجه إلى 
المقبل، بمبادرة من مؤسسات أوروبية داعمة للقضية الفلسطينية ) مايو(طلع شهر أيار قطاع غزة م

  .وداعية لفك الحصار المفروض على القطاع
22/4/2009 قدس برس،  

  
  مؤسستين دوليتين تجريان مسحاً للمنظمات والجمعيات المتضررة جراء حرب غزة .55

لالتصال واإلعالم، » الثريا«ية ومؤسسة تستعد منظمة أصدقاء اإلنسان الدول:  ردينة فارس- غزة
لإلعالن عن نتائج عملية مسح ميداني، للمنظمات والجمعيات الفلسطينية األهلية غير الحكومية، 

  .ية األخيرة على غزةسرائيلالمتضررة جراء الحرب اإل
23/4/2009عكاظ،   

  
  حبة البركة تكبح سرطان البنكرياس : باحثون أمريكيون .56

 ودول األوسط حبة البركة التي تنتشر تقليديا في الشرق أن أميركيونقال باحثون  : أ ب  ي-دينفر 
وقالت الدكتورة هويدا عرفات من كلية توماس جيفرسون  .آسيوية تساهم في كبح سرطان البنكرياس

 حبة البركة ساهمت خالل التجارب المخبرية في القضاء على االلتهابات المسببة أنللطب في فيالدلفيا، 
 المواد المسببة لاللتهابات المرتبطة بهذا إفراز أوقفت أنها إلىرطان البنكرياس في الجسم، مشيرة لس

 الخاصة روالعقاقي التقليدية التي تستخدم في العالج الكيميائي األدوية من أفضلالنوع من السرطانات 
 واعدة للعشبة إمكاناتهر  مثيرة جدا، وتظأنباءهذه " أن الطبيبة في بيان وأعلنت. لمعالجة هذا المرض

 هذه العشبة والزيت المستخرج منها أنفي العالجات والوقاية من سرطان البنكرياس، واالهم من ذلك 
  ." عن آثار ثانويةاإلبالغآمنة لدى استخدامها باعتدال، واستخدمت آلالف السنين من دون 

  23/4/2009القبس، الكويت، 
  

  شروط كلينتون االبتزازية لحماس .57
  القدسرأي 

بدأت السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية تكشف بشكل متدرج عن سياسة حكومتها تجـاه               
ي، حيث أعلنت امس انها لن تتعامل مع أي         سرائيلالعديد من القضايا، وخاصة قضية الصراع العربي اإل       

ركـة بالـشروط الدوليـة      ما لم تلتزم هذه الح    ' حماس'حكومة فلسطينية تضم حركة المقاومة االسالمية       
  .، والوفاء بااللتزامات السابقة للسلطة الفلسطينيةإسرائيلاألساسية، وهي نبذ العنف، واالعتراف ب

ية سـرائيل مطالب السيدة كلينتون هذه تبدو تعجيزية، وتعكس رغبة االدارة الحالية في فرض الشروط اإل             
منها كلياً، األمـر الـذي      ' حماس'عاد حركة   على اي حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وبما يؤدي الى استب         

ية الحالية على اجتياح قطاع     سرائيلسيؤدي حتماً الى نسف الحوار الفلسطيني الحالي، وتشجيع الحكومة اإل         
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غزة مجدداً على أمل النجاح فيما فشلت فيه الحكومة السابقة، اي انهاء وجود الحركة، والقـضاء علـى                  
  .جميع فصائل المقاومة األخرى

سيدة كلينتون وهي تضع شروطها هذه لم تقل كلمة واحدة عن المقابل الذي ستحصل عليـه الحكومـة                  ال
مع هذه الشروط، وما هي الخطوات التي يمكن ان تتخذها الحكومـة            ' حماس'الفلسطينية في حال تجاوب     

دولتين، ووقف  ية التجاوب مع المطالب الدولية بالقبول بحل ال       سرائيلاالمريكية في حال رفض نظيرتها اإل     
  .جميع األنشطة االستيطانية وتطبيق خريطة الطريق فوراً

السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لبت جميع الشروط االمريكية المذكورة، ونبـذت العنـف            
 رسمياً، والتزمت بكل االتفاقات الموقعة، ورغم ذلك ما زالت الـضفة           إسرائيلتماماً وجرمته، واعترفت ب   

ة محتلة، وتمزقها المستوطنات والطرق االلتفافية، وتشل اقتـصادها وحركـة مواطنيهـا مئـات               الغربي
  .الحواجز األمنية

ي، انتقاداتها الى الطرف    سرائيلكنا نأمل ان توجه السيدة كلينتون، وهي الخبيرة بملف الصراع العربي اإل           
ة الجديـدة تـضم عتـاة العنـصريين         يسرائيلي، ال الى ضحايا احتالله وعدوانه، فالحكومة اإل       سرائيلاإل

والمتطرفين، ومعظم وزرائها ال يعترفون بحل الدولتين، ويؤيدون التوسع االستيطاني، ويطالبون بطـرد             
العرب من الدولة العبرية، ويصرون على اعتراف الفلسطينيين بطابعها اليهودي الصرف قبل الدخول في              

  .أي حوار معهم
حكومة من غالة العنصريين المتطرفين، امثال افيغدور ليبرمـان وزيـر   يين تشكيل   سرائيلفلماذا يحق لإل  

الخارجية، وال يحق للفلسطينيين تشكيل حكومة تضم حركة فلسطينية منتخبة بطريقة ديمقراطية التزمـت              
  بالتهدئة، وأعربت عن استعدادها لتوقيع هدنة طويلة األمد مع الدولة العبرية؟

ائل الفلسطينية األخرى، وتشترط السيدة كلينتون نبذه، هـو مقاومـة           والفص' حماس'العنف الذي تمارسه    
مشروعة الحتالل ظالم يرفض االعتراف بالشرعية الدولية وقراراتها، ويرتكب جـرائم حـرب ضـد               

  .االنسانية، وتطهيراً عرقياً، موثقة وقائعها جميعاً في سجالت منظمات حقوق االنسان العالمية
 اوالً وهي الدولة الديمقراطية المتحضرة وفق التوصـيف         إسرائيلن ان تلزم    كان األحرى بالسيدة كلينتو   

االمريكي، بااللتزام باالتفاقات الموقعة مع السلطة والعمل على تنفيذها دون تلكؤ قبـل مطالبـة حركـة                 
ل لم تقل مطلقاً انها ممثلة الحضارة الغربية في المنطقة، مثلما تفع          ' حماس'بالشيء نفسه، فحركة    ' حماس'

  . وتجد من يصدقها ويصفق لها في اوروبا وامريكاإسرائيل
يجب ان ال تلتزم بأي من الشروط االبتزازية هذه التي تطرحهـا الـسيدة كلينتـون، ألن                 ' حماس'حركة  

االدارة االمريكية بمثل هذه المواقف المزدوجة تفقد صفة الوسيط النزيه، وتؤكد انحيازها الـى الطـرف                
ثبت هذه االدارة حيادها ونزاهتها ومصداقيتها، والتعامل مع جميع األطـراف علـى             ي، فعندما ت  سرائيلاإل

  .أسس متساوية، يمكن بعد ذلك االستماع اليها، والتفاوض معها، ومناقشة مطالبها
منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت ألكبر خديعة في التاريخ الحديث، عندما صدقت االدارات االمريكية             

وانتهت الى هذه النهاية البائسة التي نراها حالياً، فال هي أقامت الدولة على خمـس               والتزمت بشروطها،   
األرض الفلسطينية التاريخية، كما نصت اتفاقات اوسلو التي وقعتها، وال هي ظفرت بالحكم الذاتي، وكل               

  .اكثر سوءاً من روابط القرى' سلطة'ما خرجت به هو 
  23/4/2009القدس العربي، 

  
  !!غْرِي نتنياهو بالتَّطَرُِّفعباس إذْ ُي .58

  صالح النعامي
ال يتوقف رئيس السلطة محمود عباس ومقَربوه عن التعبير عن تَبرمهِم من مواقـف رئـيس الـوزراء                  

ي الجديد بنيامين نتنياهو وأركان حكومته من الصراع، ويطْلقُون التهديـدات بعـدم اسـتئناف               سرائيلاإل
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لكن لألسف الشديد، فإن ما يقْدم عليـه عبـاس          . لم يتراجع عن هذه المواقف    المفاوضات معه، في حاِل     
  .يسهِم تحديدا في دفْعِ نتنياهو ِلتَبنِّي مواقفَ أكثر تطَرفًا

فعباس لم يقم بأي خُطْوة عملية يمكن أن تُقْنع نتنياهو بتغيير موقفه، فماذا يعنـي أن تُواصـَل األجهـزةُ                    
ي، وهل يمكن أن يغير نتنياهو مواقفَـه، فـي          سرائيلمنيةُ التابِعةُ لعباس التنسيقَ األمني مع الجيش اإل       األ

أجهـزة  " كفاءة  " ية عن طَورِهم وهم يشيدون بـ       سرائيلالوقْت الذي يخْرج قادة األجهزة االستخبارية اإل      
  .ضفة الغربية وضربِهاعباس األمنية في ملَاحقَة المقاومة في ال

لقد حاولتْ سلْطَةُ عباس أن تُقَدم دليلًا آخر لنتنياهو، في أنها ال تقلُّ جدارةً في محاربـة المقاومـة عـن                     
األنظمة العربية التي سارعتْ مَؤخَّرا للصدامِ مع حركات المقاومة العربية، عبر المؤتمر الصحافي الذي              

لطة األمنية، وأعلنتْ فيه القصةَ المتهاويةَ عن ضبط معمٍل إلنتاج الْمتَفَجرات في أحـد              عقدتْه أجهزة الس  
  !مساجد الضفة

والمؤسف أن هذه األجهزة األمنية ال تُحرك ساكنًا، في الوقت الذي يواصُل فيه جيش االحـتالل َأعمـاَل                  
    اتمخَيوالْم اتلْدنِ والبدُل            القَتِْل في الْمها السلطة، بحيث يبدو المشهد وكأنـه تبـادكُمالفلسطينية التي تَح 

وفي نفس الوقت، فإن إضفاء عباس مزيدا من التَّـشَدد        .  في محاربة المقاومة   إسرائيلأدوارٍ بين السلطة و   
ياهو، فحكومة نتنياهو   على مواقفه من الحوار الوطني ال يعتَبر دليلًا على جِديته في التبرم من مواقف نتن              

ترى في تواصل االنقسام مصلحةً استراتيجِيةً لها، ناهيك عن حرص عباس على تهنئـة نتنيـاهو بعيـد                  
  .الفصح اليهودي، والذي مس مشاعر كُلِّ فلسطيني وعربي ومسلم

 بلفور فلـسطيني جديـد      من هنا لم يكن من الْمستَهجنِ أن يحاول نتنياهو جر الفلسطينيين إلى تقديم وعد             
  !سرائيلإل

ففي محاولة منه ِلرميِ الكرة في ملْعبي سلطة رام اهللا واإلدارة األمريكية، ولتسويغِ عدمِ استعداده ِلخَوضِ                
غمارِ تسوية سياسية جادة، بهدف التَّوصل لحل الصراع مع الفلسطينيين، عاد نتنيـاهو إلـى الـشروط                 

ة، وضمن ذلك إعالنه أنه لن يتم الخَوض في أي مفاوضات حول الدولة الفلـسطينية، قبـل أن                  التعجيزي
 دولةٌ يهوديةإسرائيليعترف الفلسطينيون بأن  .  

، التي وضـعها    "وثيقة االستقالل   " ال يريد نتنياهو فقط أن يعترفَ الفلسطينيون بما جاء فيما يعرفُ بـ             
األول ديفيد بن غوريون، عشية النَّكْبة التي حلَّتْ بالشعب العربي الفلـسطيني            ي  سرائيلرئيس الوزراء اإل  

، بل إنه من خالل هذا الشرط التعجيزي يرِيد مباركةً فلسطينيةً ِلمخَطَّطـه الهـادف إلسـدال                 1948عام  
  . الستارِ على أي فُرصة للتَّوصِل لتسوية سياسية عادلَة للصراع

  ، حسب منطق نتنياهو؟إسرائيلماذا يعني اعترافُ الفلسطينيين بيهودية ف
يحاول نتنياهو التَّهرب من اإلجابة على هذا السؤال، لكن والده المؤرخ المعـروف بنتـسيون نتنيـاهو،                 

ي، يريانِ أن   ومستشاره السياسي األكثر قُربا عوزي عراد، الذي عينَه مؤخرا رئيسا لمجلس األمن القوم            
    عليهـا             إسرائيلاعترافَ الفلسطينيين بيهودية مباإلجراءات التـي تُقْـد مم وقبولَههي في الواقع تسليمنعي 

 لضمانِ طابعها اليهودي، وضمن ذلك التفوق الديموغرافي لليهود في أرض فلسطين، والمتمثلـة              إسرائيل
  :في
لفلسطينيين بشكل مطْلَق وبأي صورة، على اعتبارِ أن عودة الالجئـين           رفْض حقِّ العودة لالجئين ا    : أولًا

وإن كان هناك إجماع صهيوني على رفْـضِ        . تعني تهديد التفوق الديموغرافي لليهود في أرض فلسطين       
حقِّ العودة لالجئين، فإن نتنياهو يرى أن االرتكاز في هذا الموقف على ضرورة الحفاظ علـى الطـابع                  

  .دي للدولة، يمكن أن يلْقَى تَفَهما لدى دول العالماليهو
فلسطينيا، يهدد التفوق الـديموغرافي لليهـود،   " فائضا سكانيَا " بوصفهم 48التخَلُّص من فلسطينيي    : ثانيا

فعهـا  فكرة تبادل السكانِ التـي ير     : وذلك عبر إضفاء شرعية على الكثير من المشاريع اإلجرامية، مثل         
ي أفيغدور ليبرمان، والتي تَنُص على ضم المناطق التي يتواجد فيها فلـسطينيو             سرائيلوزير الخارجية اإل  
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48                  ـمالفلـسطينيين علـى ض قَابَِل موافقـةالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، م قإلى مناط ،بكثافة 
  . سرائيلالتجمعات االستيطانية في الضفة الغربية إل

لحقيقة، فإن هذه الفكرةَ تَلْقَى استحسانًا لدى الكثير من األوساط في اليسار والوسط؛ حيـث إن زعيمـة                  ول
وفي نفس الوقت، هنـاك الكثيـر مـن         . تسيفي ليفني سبق وأعلنتْ تأييدها لهذه الفكرة      " كاديما  " حزب  

 إلى تَـرك المنـاطق التـي        48لسطينيي  البرامج التي تَعكُفُ عليها المؤسسة الحاكمة في تل أبيب ِلدفْعِ ف          
يقطنون فيها، مثل التمييز في تخصيص الموازنات، ومخَصصات الضمانِ االجتماعي، والتضييق األمني،            

 مـن حقـوق     48وعدم منْحِ رخَصٍ للبناء وغيرها من إجراءات، فضلًا عن الدعوات لحرمانِ فلسطينيي             
  .بزعامة أفيغور ليبرمان"  بيتنا إسرائيل" امج االنتخابي لحزب المواطنة، كما برز ذلك في البرن

 يعني مواصلَةَ تهويد    إسرائيلومن نافلة القول أن ضمان يهودية الدولَة في نظر جميع النُّخَبِ الحاكمة في              
           م، سواءهدض ةسارمالْم على اإلجراءات القمعية ةيعشَر من قبل الحكومة، ومـن     مدينة القدس، وإضفاء

  .قبِل بلدية االحتالل في المدينة برئاسة رئيسِ البلَدية الفاشي نير بركات
مزعومةٌ لليهود، سيما في الخليل، ونـابلس،       " مقدسات دينية   " االحتفاظُ بالمناطق التي تتواجد فيها      : ثالثًا

  .وبيت لحم
 يهودية على اعتبار أن األخطار ستُواصُل تهديدها، وبالتـالي          "دولة  "   كـ    إسرائيلضمان تَفَوق   : رابعا

ي فـي المجـال     سـرائيل فإن اإلصرار على يهودية الدولة يعني أن يسلِّم العرب بالتفوق االستراتيجِي اإل           
  .العسكري، دون أن يكون من حقهم خَرقُ التوازنِ القاِئم

رها على اعتراف العرب بأنها يهوديةٌ إلى إسناد أمريكـي واضـحٍ             تستند في إصرا   إسرائيلالمشكلة أن   
قدمتْه لها اإلدارة األمريكية السابقة؛ حيث سبقَ للرئيس األمريكي السابق جورج بوش أن أعلن في قمـة                 

و سـيواجِه   من هنا فـإن نتنيـاه     .  كدولة يهودية  إسرائيل أن الواليات المتحدةَ تَعتَرِفُ ب     2004العقبة عام   
  .الرئيس األمريكي باراك أوباما بهذا االعتراف، والتأكيد على احترامِ التزامِ اإلدارة السابقة

من هنا، فإنه في حال لم يغير عباس طريقةَ تعامله مع الشأن الفلسطيني العام بشكل جذري، فإن نتنيـاهو   
  .ال يمكن أن يغَير مواقفَه الْمتَطَرفَةَ

  22/4/2009 اليوم، اإلسالم
  

  يةسرائيلمنظومة الدفاع الصاروخية اإل .59
  مأمون أبو عامر

األمريكيـة الـصنع،    "فـالكون فلـنكس  " أنها قررت شراء منظومة الدفاع الصاروخية ) إسرائيل(أعلنت  
أن تجربة  " مفئيت"جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت مؤسسة إنتاج الوسائل القتالية التكنولوجية            . ونشرها
ـ    منظو قد نجحت  في التـصدي لـصاروخ مـشابه          " القبة الحديدية   " مة الدفاع الصاروخي المعروفة ب

لصاروخ القسام، وقد جاءت التطورات الخيرة بعد أن وجه مراقب الدولة نقدا شديدا لوزارة الدفاع علـى         
من خـالل   والتي أثبتت نجاعتها    " فالكون فلنكس "تقصيرها في شراء منظومة الدفاع الصاروخية من نوع         

ي يهـود   سـرائيل ، وعلى أثر تلك التجارب قرر وزير الـدفاع  اإل          2006التجارب التي أجريت منذ عام      
ية، خاصـة   سـرائيل هذه المنظومة للدفاع عن البلدات اإل     ) إسرائيل(  أن تشتري     2007باراك  في يوليو     

" ( مفئيت"اك من رئيس المراكز االستراتيجية  مثل محطة الكهرباء في عسقالن وعلى أثر ذلك  طلب بار             
) فلكون فلنكس (منظومة  " القبة الفوالذية   " أن يقوم بالتنسيق مع الجيش على أن يشمل نظام        ) شموئيل كرن 

في حاجة إلى   ) إسرائيل(أن  " مفئيت  "بهدف التصدي لصواريخ المقاومة ولو بصورة جزئية، وقد قررت          
م، ويشار هنا إلى أن كل      1250 قطرها    محطات للدفاع عن سيديروت، ألن كل محطة تغطي منطقة           10

منظومة مكونة من رادار استكشاف، ورادار  تتبع للصواريخ، وزوج من المدافع الرشاشة مـن عيـار                 
ال يمكنها أن تحصل على هذه المنظومـة إال  ) إسرائيل(تشير المعلومات الواردة من واشنطن أن   . ملم20
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) إسـرائيل ( لن تتمكن    2010الفترة القادمة حتى عام     ، ألن كل ما يتم إنتاجه طوال        2010في مطلع عام    
من شراء هذه المنظومة بسبب الحجوزات السابقة من قبل الجيش األمريكي الذي يحتكر حتى اآلن هـذه                 

لذلك سـيقوم   .  دولة لشراء هذه المنظومة    40المنظومة الدفاعية المتطورة، عالوة على طلبات سابقة من         
 إلى واشنطن للطلب من وزير الدفاع األمريكي روبرت غيـتس إلعطـاء             ي للسفر سرائيلوزير الدفاع اإل  

على هذه المنظومـة    ) إسرائيل(حق األولوية بشراء هذه المنظومة على أقل تقدير أن تحصل           ) إسرائيل(
  .الخريف القادم

  موعد جديد للحرب 
ات له قـد يكـون لـه        ي في التعجيل بنشر هذه المنظومة في هذا الوقت بالذ         سرائيلرغبة وزير الدفاع اإل   

خاللهـا حمايـة    ) إسرائيل(مغزى خطير وهو تحديد موعد جديد لحرب قادمة ضد قطاع غزة،  تضمن              
الجبهة الداخلية من صواريخ المقاومة، خاصة أن هذه المنظومة هي مخصصة لمواجهة الصواريخ فـي               

إن نجـاح   .   قطاع غزة  كم ، وهذا معناه أن المستهدف بالدرجة األولى هو المقاومة في          4مجال أقل من    
في نشر هذه المنظومة قد يكون له تبعـات خطيـرة يتطلـب مـن المقـاوم االنتبـاه لهـذا                     ) إسرائيل(

لنشر هذه المنظومة من الصواريخ، وأشير هنا إلى أنـه          ) إسرائيل(الذي تحدده   ) الخريف القادم   (الموعد
عـن مـصادر    "  بن إيـشاي     رون" نقل المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت        2008في حزيران   

خاصة UBX32بقنابل  ) إسرائيل(ي أن الواليات المتحدة األمريكية قد وافقت على تزويد          سرائيلالجيش اإل 
لتدمير األنفاق في قطاع غزة ، وهذه القنابل ال تحدث أضراراً مادية للمناطق المجاورة ، و قـد تحـدد                    

" ي  على غزة بعمليـة       سرائيلهو موعد الهجوم اإل   ، و 2008الموعد لتسليم هذه القنابل في نهاية ديسمبر        
  ". الرصاص المنصهر

  قواعد جديدة للحرب 
ية الجديدة  أن يكون لها القدرة على اسـتيعاب          سرائيليتطلب من المقاومة من أجل مواجهة  المنظومة اإل        

 علـى قـدرة     التغير الجديد في الميدان ، وال سيما أن هذه المنظومة قد يكون لها القدر على التـشويش                
ية،  ولن يكون من السهل على المقاومة أن توجه          سرائيلالمقاومة على إطالق الصواريخ تجاه األهداف اإل      

" صواريخها باتجاه المستوطنات الفلسطينية، خاصة وأن هذه المنظومة سوف يصاحبها نشر منظومـات            
العصا "  كم، ومنظومة    40-4من  رغم تكلفتها العالية لمواجهة  الصواريخ األطول مدى         " القبة الحديدية   

كم ، هذا األمر يستدعي من المقاوم التفكير جيداً أمام هذا التغير فـي شـكل الحـرب                  70-40" السحرية
  .القادمة والتغير  االستراتيجي على قواعد اللعبة والمواجهة بين المقاومة واالحتالل الصهيوني

  "سالح الدروع" خيارات المقاومة في
ية سـرائيل يخ السالح األكثر حيوية لدى المقاومة للتأثير على الجبهـة الداخليـة اإل            يشكل سالح الصوار  

والروح المعنوية للمستوطنين، وإزاء هذا التطور فإن المقاومة تحتاج إلى سالح آخر يكون قادرا علـى                
 الـسالح   .ية والروح المعنوية لدى جنوده في الميـدان       سرائيلالتأثير وبشكل كبير على الجبهة الداخلية اإل      

ية، وأشير هنا إلـى  سرائيلالمرشح اآلن لقيام بهذه المهمة هو سالح الدروع  لمواجهة اآلليات المدرعة اإل            
إن أكثر ما يقلق قيادة     " ي  يتحدثون عنه في حرب غزة        سرائيلما كان عدد كبير من جنراالت الجيش اإل       

 على لغـم أو تعرضـها لـصاروخ    ية وهي تحترق نتيجة لوقوفهاإسرائيلالجيش أن تخرج صورة لدبابة   
هذه الصورة لكي تخرج على     " مضاد للدروع  متطور تمتلكه حماس أو أحد فصائل المقاومة الفلسطينية            

يون يتطلب األمر  أن تعمل الفـصائل المقاومـة وعلـى            سرائيلشاشات التلفزة العالمية حتى يشاهدها اإل     
واريخ المطورة المضادة للدروع ما أمكن لها ذلك        رأسها القسام أن تركز جهودها بالتزود بشكل جيد بالص        

ية وتدميرها، مع التركيز وبشكل كبير على إمكانيات        سرائيلأو أي تقنيات تساهم في اصطياد  الدبابات اإل        
  . التصوير  ألهمية الصورة من ميدان المعركة

 23/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  :كاريكاتير .60
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