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  أولوية للملف اإليراني ودولة فلسطينية منزوعة الّسيادة: إستراتيجية نتنياهو .1

كشفت صـحيفة    : زهير اندراوس   نقالً عن مراسلها   ـ الناصرة من 24/4/2009،  القدس العربي ذكرت  
 على بلـورة مواقـف      األيام، يعكف في هذه     اإلسرائيلي رئيس الوزراء    أن النقاب عن    أمس  ،  ' هآرتس'

، باراك اوباما خالل لقائهما المتوقع فـي        األمريكي الرئيسية على الرئيس     أفكارهاسياسية شاملة يعرض    
 المـشروع   إحبـاط : من ثالث محاور رئيـسية    ' هآرتس'وتتشكل الخطة وفقا لصحيفة     .  المقبلة األسابيع
 عامـة   وأفكار، توثيق العالقات مع الدول العربية المعتدلة دون االنسحاب من الجوالن،            اإليرانيالنووي  

  .وغامضة في الشأن الفلسطيني
ويعتبر .  كدولة لليهود  بإسرائيلينيين  ويصر نتنياهو، حسب التقرير، على الحصول على اعتراف الفلسط        

ويعرض نتنياهو  . ، وشرطا للتقدم نحو الحل الدائم، ولكنه ال يعتبره شرطا للمفاوضات          أساسياهذا المطلب   
 إلـى ، مقابل المطلب الفلسطيني لالعتراف بحقوقهم الوطنية ويهدف         'هآرتس'هذا المطلب، حسب تقرير     

  .ق عودة الالجئينسد الطريق امام مطالبة الفلسطينيين بح
: ، تشمل 'تحديد سيادة السلطة الفلسطينية المستقبلية    ' لـ   أمريكي الحصول على تعهد     إلىوسيسعى نتنياهو   

 في مراقبة الحدود الخارجية     إسرائيلواستمرار  .  جيش ومنعها من عقد تحالفات عسكرية      إنشاءمنعها من   
نتنياهو ال تجيب على سؤال هام سـيطرحه        ولكن خطة   .  الفلسطينية ومجالها الكهرومغناطيسي   لألراضي

  . حل؟إلى لتسهيل التوصل إسرائيلاوباما، ما الذي ستقوم به 
الـسالم  (، لجنة وزارية لتطـوير االقتـصاد الفلـسطيني          أولىوقال التقرير ان نتنياهو سينشئ، كخطوة       

لبـؤر االسـتيطانية    ومن المتوقع ان يبلور موقفا مـن ا       ). االقتصادي الذي رفعه خالل حملته االنتخابية     
 . والتوسع االستيطاني والحواجز ويعرضه على الحكومة

 ميزانيـة   بإدخـال يشار في هذا السياق الى ان حكومة نتنياهو هي الحكومـة الوحيـدة التـي تعهـدت                  
   .المستوطنات في الموازنة العامة للسنتين المقبلتين

ي يعتزم الزج بباكـستان واعتبارهـا تهديـدا        وتابعت الصحيفة العبرية قائلة ان رئيس الوزراء االسرائيل       
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم ان رئيس الوزراء يرى في باكـستان وايـران                . السرائيل

الخطر الكبير الماثل امام العالم، اكثر من االزمة االقتصادية العالمية، على حد قولهم، ولكن هذا التهديد،                
 تـشارك   1920اسية غير مسبوقة السرائيل، اذ انّه للمرة االولى منذ عام           بحسب نتنياهو، وفر فرصة سي    

  .دول عربية كالسعودية ومصر واالردن، اسرائيل التقديرات االستراتيجية
 معتدلة للعملية   وأمريكيا إسرائيليااضافت الصحيفة االسرائيلية، يعتزم نتنياهو تجنيد تلك الدول المصنفة          و

ويرى .  والتعاون معها سرا وعالنية، وتوسيع دائرة العالقات مع العالم العربي          السياسية وتوثيق العالقات  
نتنياهو ان توسيع الدائرة بين الفلسطينيين واسرائيل عن طريق التعاون مع مصر واالردن في التسويات               

  .هاالقتصادية واالمنية من شأنه ان يعزز احتمال التوصل الى تسوية مستقرة، على حد قول المقربين من
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يديعوت "صحيفة  ، أن   برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها،     -الناصرة 24/4/2009الغد، األردن،   وأضافت  
في موقعها على االنترنت أمس، إن نتنياهو سيضع خطوطا أوليـة لـشكل الـدائم مـع                 قالت  " أحرنوت

 اإلسـرائيلي،  من مساحة الضفة الغربية المحتلة تحت االحـتالل      % 50الفلسطينيين، ومنها أن يريد ابقاء      
وسيرفض تحرير أجواء الدولة الفلسطينية، لتكون أيضا جميع معابرها الخارجية بيد إسرائيل، وغيرهـا              

  .من المطالب التي تحد من شكل استقاللية الدولة الفلسطينية في حال قيامها
ـ                 وبي ويستعد نتنياهو لمواجهة ضغط أميركي مفترض، من خالل تجنيد الرأي العام فـي إسـرائيل والل

، وهو المطلب الذي يضمن أكبر تأييد في        "يهودية إسرائيل "الصهيوني في الكونغرس وراء مطلب ضمان       
  .هذه األوساط، حسب نتنياهو

إن نتنياهو يواصل أبحاثه لمعرفة كيفية مواجهة طلب الرئيس أوباما لتجميد المستوطنات            " يديعوت"وقالت  
م يتبلور بعد، إال أن نتنياهو سيشكل طاقما وزاريا خاصـة           في الضفة الغربية المحتلة، وأن موقفا كهذا ل       

  ).مايو المقبل( أيار 18لهذه القضية، ليكون الموقف اإلسرائيلي جاهز حتى عقد اللقاء في 
  

  شدد على ضرورة إلزام الحكومة اإلسرائيلية بقبول مبدأ الدولتيني عريقات .2
ون المفاوضات في منظمة التحرير قال رئيس دائرة شؤ: وكاالتوال برهوم جرايسي - الناصرة

الفلسطينية صائب عريقات في تصريح صحافي إنه يتعين على المجتمع الدولي إلزام الحكومة اإلسرائيلية 
قبول مبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة ووقف النشاطات االستيطانية ورفع الحصار واإلغالق عن الضفة 

 من المرحلة األولى "إسرائيل"ال بااللتزامات المترتبة على وأضاف أن ذلك يأتي عم .الغربية وقطاع غزة
من خريطة الطريق وبما يشمل فتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية وإعادة األوضاع إلى 

  .28/9/2000ما كانت عليه قبل 
  24/4/2009الغد، األردن، 

  
  اإلسرائيليرتبة على الجانب فياض يربط نجاح العملية السياسية بتنفيذ االستحقاقات المت .3

سالم فياض، الجهود المبذولة الدولية لـدعم العمليـة         .  ربط رئيس الوزراء د    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
السياسية، وتحقيقها نتائج ملموسة بمجموعة من المتطلبات التي يجب توفرها لـضمان أن تفـضي هـذه                 

وأكد .  وعاصمتها القدس الشريف   1967احتلت عام   العمليات لقيام الدولة الفلسطينية على األراضي التي        
 تحقيـق ذلـك يتطلـب       أنفياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي ميريك توبوالنيك، على            

 ذلك يعني في المقـام األول تنفيـذ اسـتحقاقات           أنالتركيز على متطلبات نجاح العملية السياسية، مؤكدا        
  . اإلسرائيليب عملية السالم، وخاصة المترتبة على الجان

  .من جانبه أكد توبوالنيك أن حكومة بالده تدعم االقتصاد الفلسطيني وتحاول أن تساعد في تطويره
 24/4/2009الحياة الجديدة، 

   
   تهدف للتغطية على جرائم االحتالل المحتلةتصريحات رئيس بلدية القدس: النائبة أبو زنيد .4

ة فتح جهاد أبو زنيد، بشدة تصريحات رئيس بلديـة           استنكرت عضو المجلس التشريعي عن حرك      :القدس
االحتالل في القدس المحتلة والتي زعم خاللها أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المدينة ال تـشكل                 

وقالت أبو زنيـد فـي      . "أنها منافية لحقيقة ما يجري على األرض      "مؤكدة  . خرقا لخطة خارطة الطريق   
لوقت الذي يشن فيه االحتالل حربا همجية ضد أبناء شعبنا في المدينـة  في ا"تصريح صحافي لها، اليوم،    

المقدسة يخرج علينا رئيس بلدية االحتالل بتصريحات منافية ومضللة لكافة ممارسات االحـتالل علـى               
أرض الواقع، والهدف من ورائها هو تضليل الرأي العام العالمي وكذلك تبرير كافة ممارسات االحتالل               
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بأنها تحمل في طياتها مخطط خطير يهدد الوجـود         "، مشددة   " أبناء شعبنا في مدينة القدس     العنصرية ضد 
  . "الفلسطيني بالمدينة

  24/4/2009 وفا،وكالة 
  

  في غزة "مجاعة خفية" تحذر من الحكومة المقالة .5
 .في قطاع غزة جراء الحصار" مجاعة خفية"حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، من : )ا.ب.د(

نحذر من مجاعة خفية بدأت مالمحها "وقال وزير الزراعة محمد األغا في تصريح صحافي مكتوب 
تتضح من جراء إغالق المعابر ومواصلة فرض الحصار خاصة ان القطاع يعاني من نقص شديد في 

هذا وشدد األغا الذي قام بجولة ميدانية في مرفأ الصيادين الرئيسي في غزة على أن  ".المواد الغذائية
النقص في المواد الغذائية ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الصحي للمواطنين نتيجة انخفاض المناعة 

تباع سياسة ممنهجة لتدمير الوضع إ"ـواتهم الحكومة اإلسرائيلية ب .وعدم القدرة على مقاومة األمراض
 االستعداد والتخندق أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع"وأوضح  ".االقتصادي والتسبب بمجاعة

في مواجهة المخطط اإلسرائيلي الهادف الى تجويع الشعب الفلسطيني، " معركة البروتين"الحقيقي لخوض 
 مزرعة للدجاج الالحم تم تدميرها خالل 150من مزارع الدجاج البياض وحوالي % 50 أن إلىالفتاً 

  ". الحرب األخيرة على غزة
  24/4/2009الخليج، 

  
  ر الرواتب هو مسؤولية الحكومة وعليها بذل كل الجهود لتوفير ذلك توفي:زكارنة .6

قال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن توفير الرواتب :  كفاح زبون- رام اهللا
وأضاف . هو مسؤولية الحكومة، وعليها بذل كل الجهود لتوفير ذلك مع الدول العربية والدول المانحة

أن الموظف ال يجوز بأي حال من األحوال أن يعيش في حالة قلق دائم بشأن "في بيان صحافي زكارنة 
الدول العربية والدول المانحة باإليفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية، "وناشد زكارنة . "صرف راتبه

 لعدم القلق ودعا زكارنة الموظفين". ووضع موازنة ثابتة لصرف الرواتب ال تتأثر بأي ظروف جديدة
على رواتبهم، مبينا أن النقابة تتابع ذلك وعلى جميع األصعدة ومع جميع المسؤولين، وأن أي تصريحات 

 .من الوزراء حول الصعوبات المالية التي هي حقيقية، ال يعفي الحكومة من مسؤولياتها
  24/4/2009الشرق األوسط، 

  
   أحمد الحاج علياإلفراج عن النائب .7

 أفرجت سلطات االحتالل عن النائب البرلماني أحمد الحاج علي المحسوب :األلمانيةلة  والوكاالجزيرة
نائب ال نوعلم مراسل الجزيرة نت بالضفة عاطف دغلس أن االحتالل أفرج أمس ع .على حركة حماس

  . شهرا16عن كتلة التغيير واإلصالح، بعد أن ظل قيد االعتقال أكثر من 
يرة نت عقب إطالقه ووصوله إلى منزله بمدينة نابلس، إن المحكمة قررت وقال النائب المفرج عنه للجز

إطالق سراحه بعدما ثبت بعد عدة جلسات أن ال تهمة موجهة ضده وأن ال دليل أصال على أي من التهم 
ووصف الحاج علي الذي دخل عقده الثامن، عملية اعتقاله وباقي النواب، بأنها اعتداء  .التي وجهت إليه

وجريمة أكثر "ة الحقوق اإلنسانية والديمقراطية وعلى الشعب الفلسطيني ونوابه وقراره وإرادته على كاف
  ".  عنصرية بالعصر الحديث

وقال النائب المطلق سراحه إنه يحمل رسائل كثيرة من األسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة فتح 
وهو ما يتطلب التوحد أمام هدف "اته وحماس مفادها أن فلسطين ال تزال تعاني من االحتالل وممارس

وأكد الحاج علي أن طريق الحوار آجال أم عاجال سيكون هو  ".واحد وهو مواجهة االحتالل والتصدي له
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الطريق الوحيد أمام الفصائل ألنه يهم ويخدم الشعب، واصفا العالقة بين األسرى من جميع الفصائل 
  .وخاصة حماس وفتح بالجيدة والحسنة

 23/4/2009نت، الجزيرة 
  

   على خلفية سياسية أن يكون عبد الستار قاسم معتقالًتنفياألجهزة األمنية الفلسطينية  .8
عبد . نفى الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية عدنان الضميري أن يكون د: عاطف دغلس -نابلس 

محاولة " للجزيرة نت إن وقال. الستار قاسم معتقال على خلفية سياسية، وأكد أنه موقوف وليس معتقال
وأوضح أن ". تكبير القضية وتضخيمها على أنها قضية سياسية محاولة بائسة ويقصد من ورائها التشويه

القضية المقدمة ضده مدنية تتعلق بالذم والقدح والتجريح والتشهير واتهام بالعمالة لمواطن من المواطنين، 
إال إذا كان البعض يعتبر أن " من قريب أو من بعيد، وأن األجهزة األمنية ليست لها عالقة باعتقاله

  ".القانون الفلسطيني يجب أال يطبق على قاسم أو غيره
تقدم بها أحد "من جهته أوضح النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أن القضية المرفوعة على قاسم 

اإلسرائيلية وأنه يتعامل مع المواطنين بعد اتهام قاسم له عبر شاشات التلفاز بأنه مأجور للمخابرات 
وقال للجزيرة نت إن النيابة قامت بواجبها القانوني باستدعاء قاسم بالتحقيق معه وأوقفته  ".اإلسرائيليين

  . ساعة وأحالت ملفه األول للمحكمة التي قررت اإلفراج عنه بكفالة مالية48لمدة 
 23/4/2009الجزيرة نت، 

  
   " العقود األمريكية"ْيه في قضية  تطالب بالتحقيق مع عباس ونجلحماس .9

المنسوبة إلى ياسر وطارق عباس، نجلـي الـرئيس الفلـسطيني           " العقود األمريكية "تفاعلت قضية   : غزة
في تطور جديد بالتحقيق مع الرئيس عبـاس        " حماس"المنتهية واليته محمود عباس، حيث طالبت حركة        

  ".فضيحة العقود"ونجليه بشأن ما سمتها 
إن هذه المعلومات التي تأخّرت     :" ، في تصريح صادر عنها أمس، تعقيباً على ذلك        "حماس"ة  وقالت حرك 

، الـذي   "حرية المعلومات "الوكالة األمريكية في الكشف عنها، ولم تخرجها للعيان إال تحت ضغط قانون             
ـ               سبب الحـرج   يلزمها بذلك، مما يشير إلى محاولة الوكالة التهرب من إبراز هذه المعلومات المذكورة ب

  ".السياسي، الذي يشكّله الكشف عنها
      لإلعالن، التي يشغل طارق    " سكاي"الخطير في هذه المعلومات، أن شركة       "ولفتت الحركة االنتباه إلى أن

م لتحـسين صـورة     2006عباس منصب المدير العام فيها، تولت إدارة حملة عالقات عامة فـي عـام               
  ". اضي الفلسطينية المحتلةالواليات المتحدة األمريكية في األر

المعلومات المذكورة التي نُشرت تفصيالً، وثبت صحتها، تشير إلـى روائـح            "من أن   " حماس"وحذّرت  
الفساد، التي عم نتنها في أوساط قيادات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والتي تصيب هنا محمـود                

  ".ة الفلسطينية، وحركة فتحعباس؛ الذي يرأس منظمة التحرير الفلسطينية، والسلط
المجلس التشريعي الفلسطيني، اللجنة المركزيـة      : الجهات المعنية "في تصريحها   " حماس"وطالبت حركة   

لحركة فتح، والمجلس الوطني أو المركزي؛ بتشكيل لجان تحقيق في هذه القضية، التي تشير إلى تـورط                 
  ".محمود عباس ونجليه بقضايا فساد مالي وإداري

  24/4/2009فة فلسطين، صحي  
  

  كيف يطالب من يعتقل المقاومين بتحرير األسرى؟:  في رسالة من سجنهسعداتاألسير  .10
 األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات،، أن رام اهللا، من 24/4/2009 الخليج، قالت

دي في سجن عسقالن لمناسبة  في رسالة خاصة من غرفة العزل االنفرا أكدالمعتقل في سجون االحتالل
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ال يمكن استيعاب المطالبة بتحرير األسرى فيما تمتلئ السجون الفلسطينية " أنه يوم األسير الفلسطيني
وأضاف في رسالة خاصة من عزله في سجن ". بالمعتقلين على خلفية المقاومة أو الخالف الداخلي

المنسق (تقوم األجهزة األمنية بتنفيذ ما يمليه ال يمكن االدعاء بإسناد نضال األسرى فيما "عسقالن أنه 
إنهاء االنقسام المدمر، "، وطالب باستعادة الوحدة الوطنية و"دايتون ضد المقاومة) األمني األمريكي كيث

   ".وإنجاز حكومة وحدة بعيداً عن األجندة الخارجية
ار الوفـاء لألسـرى     شـع "قـال أن     سـعدات أن   :رام اهللا ، من   24/4/2009الحياة الجديدة،   وأضافت  

واألسيرات الذي تزدحم به خطابات المنظمات السياسية واالجتماعية والحقوقية مـا زال دون المـستوى               
الوفاء لهم يتطلب أوالً وقبل كل شيء توفير الحماية الـسياسية لهـم ولمقـاومتهم               "، مؤكداً أن    "المطلوب

  ". باعتبارهم أسرى قضية عادلة ومقاومة مشروعة
قوى شعبنا السياسية تواجه اليوم اختبار صدقيتها وادعاءاتها بحرصها علـى الوحـدة             "أن  وأكد سعدات   

النجاحات الجزئية التـي أحرزتهـا جولـة        "، معرباً عن تفاؤله مما سماه       "الوطنية وانهاء االنقسام المدمر   
ـ                اء بيتنـا   الحوار، وينبغي ان تتوج الجلسة المقبلة باالعالن عن اتفاق فلسطيني فلـسطيني، العـادة بن

الفلسطيني الداخلي بكل مؤسساته السياسية واالجتماعية على أسس وطنية وباالستناد الى وثيقـة الوفـاق               
  ". الوطني، واعالن القاهرة حول منظمة التحرير

وطالب قوى شعبنا بانجاز حكومة وحدة وطنية بعيدة عن األجندة الخارجية التي تطالبنا باحترام اتفاقـات                
المطالبة باحترام هذه االتفاقات كشرط النهاء      "ا الى األزمة التي يعيشها، مشدداً على أن         سابقة قادت شعبن  

الحصار ينتقص من حق شعبنا في تقرير مصيره ويبقيه في دوامة االبتزاز السياسي والمراوحة في نفس                
  ". المكان، وتبديد ثوابته الوطنية

اوضات مـن اطـار التـردد بمقاطعـة اسـرائيل،           وطالب القيادة السياسية التي الزالت تتولى ملف المف       
واالشتراط بضرورة تغيير مرجعيات التفاوض واستبدالها بمرجعية األمم المتحدة وقـرارات الـشرعية             

االعتراف من قبل اسرائيل بحقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير واقامة دولتنـا            "، مشترطاً لذلك    "الدولية
وفي اطارها القدس كعاصمة دولتنا الفلـسطينية، واالفـراج عـن           المستقلة على كامل األراضي المحتلة      

األسرى واألسيرات بعيداً عن أي شروط، ووقف االستيطان، وعملية تهويد القدس وبناء الجدار الفاصـل     
  ".  العنصري

   
   إدارة أوباما غير مهيئة لطرح حلول جديدة لعملية التسوية : الشعبية .11

رة السياسية في الجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد أن اإلدارة األمريكيـة            اعتبر مسؤول الدائ   :وكاالت - غزة
غير مهيئة اآلن لتقديم اقتراحات عملية جديدة فيما يخص بعملية التسوية في الشرق             "للرئيس باراك أوباما    

، ورجح أن تستمر المشاورات مع كافة أطراف المنطقة لمدة عام قبل أن تقدم واشنطن مشروعاً                "األوسط
  . لسالم أو اقتراحات عملية فيهل

أعتقد أن اإلدارة األمريكية الجديدة تقوم      : "اإليطالية، أمس ) آكي(وأضاف فؤاد في تصريح صحفي لوكالة       
اآلن بعملية استطالع لآلراء ووجهات النظر، وهي ليست بصدد تقديم اقتراحات أو آراء تفصيلية في هذه                

ت ليس من السهل تجاوزها، ويحتاج األمر إلى نقاشات ثنائية مع           الفترة، ألن اإلدارة القديمة تركت مخلفا     
  ".هذه األطراف

  24/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فتح وحماس تنفيان تهديد مصر بالتخلي عن رعايتها الحوار .12
أشارت إلى أن   " حماس" مصادر في    ، أن  غزة  مراسلها من  فتحي صباح  عن 24/4/2009الحياة،  ذكرت  

لجولة الجديدة من الحوار ال تبعث على االرتياح واألمل، مؤكدة أن لالعتقاالت في          األجواء المخيمة على ا   
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بوقف رعايتهـا   " حماس"و  " فتح"وتزامن ذلك مع ما تردد عن أن مصر هددت          ". وقعا سيئا جداً  "الضفة  
  .للحوار، في حال لم تستجب الحركتان وتقدمان التنازالت المطلوبة إلنجاحه

" فتح"وقال النائب عن كتلة . كون مثل هذه التهديدات صدرت عن القاهرةلكن الحركتين نفتا أن ت
: وأضاف. البرلمانية فيصل أبو شهال إن مصر لم تبلغ الحركة أي تهديدات بالتخلي عن رعايتها الحوار

تم تحديد المواقف ونقاط االتفاق استعداداً للجولة المقبلة، وهناك نقاط فيها وجهات نظر مختلفة، تحتاج "
  ".لى العودة إلى القيادات والخبراء لحلهاإ

ال علم لدى الحركة إطالقاً بأي تهديدات مصرية "مشير المصري أمس أن " حماس"وأكد النائب عن كتلة 
يجب أن تُتوج "وأضاف أن هذه الجولة ". تتعلق بوقف رعاية الجولة المرتقبة في حال استمر الخالف

ق المصالحة، وهذا مرتبط بتخلي فتح عن األجندات والشروط بالتوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام ويحق
فقط لإلعالم، ... ال نريد استمرار الحوار بال جدوى: "وتابع". الخارجية، أو وقف جوالت الحوار نهائياً

ومضيعة للوقت والتالعب بالشعب الفلسطيني، بل نريد حواراً ناجحاً يؤسس لمصالحة حقيقية وفق 
  ".سطينيةاألجندات الوطنية الفل

القدس "لـ   قال   مسؤوالً، أن   غزة مراسلها من    اشرف الهور    عن 24/4/2009القدس العربي،   وأضافت  
بين فـتح وحمـاس مـن       " الى حد ما  "ان الجولة القادمة من المحتمل ان تصل الى صيغ توافقية           " العربي

 ان الجولـة    من جهته اكد النائب عن حماس مـشير المـصري          .خالل اعادة صياغة المقترح المصري    
في الجولة القادمة اما ان نصل التفاق، او نذهب باتجاه انهـاء جـوالت              "وقال   ".ستكون حاسمة "القادمة  

الحوار، حتى ال تكون مضيعة للوقت، وذلك بهدف التفرغ للقضايا المهمـة مثـل االسـتيطان والقـدس                  
الخارجيـة التـي تفرضـها      مرهون بتراجع فتح عن تشددها، وعن الشروط        "واكد ان االتفاق     ".والجدار

، الفتا الى ان لـديها      "قلوب مفتوحة "وذكر ان حماس ستذهب الى الجولة القادمة، بـ          ".امريكا واسرائيل 
ال تمس الثوابت االساسية مثل برنامج      "، لكنه اشار الى ان هذه الخيارات        "افكارا للحل، وخيارات متعددة   "

 ".المقاومة والحقوق الثابتة
  

   امتداداً لسياسات سابقةتعّدها و هيالري كلينتونت تصريحا ترفضحماس .13
هـيالري كلينتـون     اعتبرت حركة حماس، تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية       :الفرنسية - واشنطن

محاولة فاشلة البتزاز الحركة والضغط عليها بما يحقق إشباع رغبـات ورضـاء اللـوبي الـصهيوني                 "
  ".مريكيةالمهيمن والمسيطر على قرارات اإلدارة األ

انزالق فـي  "؛ على لسان ناطقها اإلعالمي في غزة فوزي برهوم، أن تصريحات كلينتون             "حماس"ورأت  
سياسات أمريكية خاطئة وفاشلة استخدمتها اإلدارات األمريكية السابقة والتي كان آخرها سياسات بـوش              

  .، حسب تعبيره"ورايس رأس الشر في العالم
" نسخة عنه، أمس، أن تصريحات الخارجيـة األمريكيـة          " فلسطين"ت  وأكد برهوم، في بيان صحفي تلق     

  ".متناقضة تماماً مع حديث أوباما عن الحريات واحترام الخيارات الديمقراطية للشعوب
إن محاوالت الضغط على حماس وابتزازها النتزاع المواقف منهـا بـأي            :"وأضاف الناطق باسم حماس   

  ". ولن تجدي نفعاًطريقة كانت هي محاوالت فاشلة وبائسة
:" وشدد برهوم على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته واستحقاقاته من قبل الجميع، قائالً               

األصل الضغط على حكومة االحتالل من كافة األطراف حتى يتم إجبارها علـى وقـف كافـة أشـكال                   
  ".لشعب الفلسطينيالعنصرية واإلرهاب والتطرف، ال أن يقدم لها طوق نجاة على حساب ا

  24/4/2009صحيفة فلسطين، 
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   السادسعباس سيطلب من مبارك استضافة مؤتمر فتح: شعث .14
نبيل شعث إن الرئيس محمود عباس " فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 السادس للحركة سيحضر إلى القاهرة خصيصاً لمقابلة الرئيس حسني مبارك ليطلب منه عقد المؤتمر
على األراضي المصرية، الفتاً إلى أن مبارك لم يرفض الطلب السابق الذي كانت تقدمت به الحركة 

مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر ) أبو العالء(خالل اللقاء الذي جمع القيادي أحمد قريع 
  .سليمان على هامش الحوار الفلسطيني في القاهرة

الباب مفتوحاً أمام هذا المطلب، لكن خالل االجتماع األخير للجنة المركزية، مصر تركت : "وأوضح
". أعلن الرئيس عباس أنه سيسعى من جديد كي تسمح مصر بعقد مؤتمر الحركة السادس على أراضيها

نرى أن مصر هي المكان األفضل الذي يمكن أن يؤمن للحركة عقد مؤتمرها بأعضائه الذين : "وقال
لم يتم تقديم طلب : "وعما إذا كان األردن رفض عقد مؤتمر الحركة، قال".  عضو1500يشكلون نحو 

  ".رسمي إلى السلطات األردنية لعقد مؤتمر الحركة على أرضها
قامت بجس نبض ومحاولة استكشاف رأي " فتح"أن " الحياة"لكن مصادر فلسطينية موثوقة أكدت لـ 

وكان هناك عدم "جرت بين الحركة والسلطات االردنية االردن من خالل قنوات اتصاالت غير مباشرة 
  ".ترحيب من االردنيين، لكن لم يتم الرفض بشكل رسمي أو مباشر

سنبحث أوالً : "صعيد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستستأنف أعماله االثنين المقبل، قال شعثعلى 
ل فلسطينية وان تكون قناة اتصال االقتراح المصري المتعلق باللجنة التي من المفترض أن تضم فصائ

بين حكومتي رام اهللا وغزة، وان تتابع اإلشراف وتقسيم العمل بين الجانبين وتنفيذ االتفاقات وما ينتج عن 
وأوضح أن ". الحوار، باالضافة إلى إعمار غزة وتشكيل األجهزة األمنية في غزة واالعداد لالنتخابات

، وكذلك سنستمع إلى موقف وفد حماس واالقتراحات التي مالحظات محددة في فتح سنعرضها"هناك 
ثم سيجري بحث الخالف السياسي بالنسبة الى الحكومة في ... سيطرحها واضافاته على هذا االقتراح

" احترام"بذكر كلمة " حماس"، في اشارة إلى عقدة الحكومة في ضوء تمسك "شأن كلمة التزام واحترام
رة الى االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، في حين ترفض الحركة كلمة مقررات منظمة التحرير، في اشا

  ".التزام"
إذا عولجت هاتان : "، وقال"الملف األمني وملف الحكومة"واعتبر أن عقدة الحوار تتمركز في أمرين هما 
  ".القضيتان، فإنه لن يكون هناك خالف جوهري

  24/4/2009الحياة، 
  

   موقفاً متحجراً تصريحات كلينتون تعكس.. لياًحوار القاهرة فشل عم: قدورة فارس .15
قدس "، قدورة فارس، في تصريحات خاصة لـ "فتح"أعرب عضو اللجنة الحركية العليا لحركة : رام اهللا
، عن أسفه لضياع فرصة أخرى كان من الممكن استغاللها إلنهاء االنقسام السياسي بين الضفة "برس

  .والقطاع
ي الحوار الوطني بالقاهرة، لكنني من خالل حديثي إلى عدد من األشخاص أنا لم أشارك ف" وقال فارس

الذين شاركوا في الحوار فقد أكدوا لي أن الحوار عملياً فشل، ولم يبق إال اإلعالن رسمياً عن هذا 
  ". الفشل

بعينها وحدهما، وال تتحمل مسؤوليته جهة " فتح"وال لـ " حماس"هذا ليس فشالً ال لـ "وتابع فارس قوله 
وإنما هو فشل لنا جميعاً، وهو دليل على أن كل تعبيرات الحالة الفلسطينية ليست على قدر المسؤولية، 

أو اتهمناها فنحن فاشلون، ويحق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن " حماس"وسواء اتهمتنا 
  ".يحتفي بذلك
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، أن سفير السلطة الفلسطينية في "قدس برس"اوي، وفي القاهرة أبلغ اإلعالمي المصري، إبراهيم الدر
مصر نبيل عمرو عقد اليوم مؤتمراً صحفياً حضره عدد من الصحفيين، وشن فيه هجوماً الذعاً على 

  . واتهمها بالسعي إلفشال الحوار" حماس"
ي على صعيد آخر؛ انتقد قدورة فارس، تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، الت

مجدداً بنبذ ما سمته بالعنف واالعتراف بالجانب اإلسرائيلي، وااللتزام باالتفاقيات " حماس"طالبت فيها 
  .السابقة

تصريحات كلينتون تعكس موقفاً متحجراً على الشروط البائسة نفسها التي كان مصدرها " وقال فارس إن
ألمريكية تغييرا في خطابها تجاه الفصائل إسرائيلياً، وكنا نأمل أن يشمل التغيير في مواقف اإلدارة ا

  ".الفلسطينية، وبالتالي إعادة النظر في مسألة الشروط التي تشكل عقبة أمام أي اتفاق فلسطيني
كنّا نتمنى لو أن كلينتون طالبت باحترام القانون الدولي وقرارات األمم " ومضى قدورة فارس إلى القول

بمطالبة إسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية  بشروط الرباعية ذاتهاالمتحدة، أو حتى لو قرنت مطالبتها 
مصممة ) األمريكية(لكن لألسف هذا لم يحدث، وهذا يدل على أن وزيرة الخارجية . ووقف االستيطان

     .، كما قال"على االنحياز للموقف اإلسرائيلي وهذه إشارة سلبية لألسف
 23/4/2009قدس برس، 

  
  "رزمة واحدة"ـر يتضمن معالجة كل القضايا المطروحة كنجاح الحوا: رضوان .16

إن نجاح الحوار " الحياة" لـ القيادي في حماساسماعيل رضوان قال :   جيهان الحسيني-القاهرة 
يتضمن معالجة كل القضايا المطروحة كرزمة واحدة، وهي األمن والحكومة واالنتخابات ومنظمة 

سيقدم اقتراحين، وكل جانب سيبدي المرونة الالزمة ) اسفتح، حم(كل طرف "التحرير، مضيفاً أن 
، مشدداً على أن لدى "بإعالن استعداده التخاذ هاتين الخطوتين حتى يمكن أن نلتقي في منتصف الطريق

االستعداد التام إلبداء المرونة الالزمة وتقديم ما يمكنها من خطوات كي تلتقي مع الجانب اآلخر " حماس"
لو أمكن التوصل إلى حكومة "ورأى رضوان أنه . عدم المس بالثوابت الفلسطينيةوتتوافق معه شرط 

توافق وطني، فإنها يمكن أن تقوم بمهماتها من أجل إعادة إعمار غزة وتحقيق المصالحة الداخلية 
  ".واالعداد لالنتخابات

ار ولمعالجة القضايا حماس ذاهبة الستئناف الحو"ان " الحياة"لـ " حماس"من جانبه، قال قيادي رفيع في 
ال نريد تعليق قضية أو ملف ما ألننا ال نريد تكرار تجربة اتفاق مكة عندما ... وفق الرزمة الواحدة

، مشددا على ضرورة حل كل "ارجأنا القضايا األمنية وتفجر الوضع نتاج ترحيل الملف األمني
 .االشكاالت

  24/4/2009الحياة، 
  

  زة األمنية الفلسطينية بتكثيف مالحقاتها للمقاومين حماس في محافظة جنين تتهم األجه .17
إن األجهزة األمنية والتي "نسخة منه " قدس برس"قالت حركة حماس، في تصريح مكتوب وصل : جنين

والتي قد أنهت وقضت على كتائب األقصى سواء بشراء ذمم .. تتحرك بأوامر من دايتون وزبانيته
تسعى جاهدة للقضاء ..اغتيال أو اعتقال كما حدث مع الكثير منهمبعضهم أو بترك أمرهم لالحتالل مابين 

هذه ليس فقط ضد ] االعتقاالت السياسية واألمنية[تصعد من حملتها . على حماس وأعدت لذلك العوأبنائها
وأيضا ضد أبناء الجهاد اإلسالمي وخاصة .. وإنما ضد مناصري حماس ولو باللسان..حماس وأبنائها 
  ". سعيا منها للقضاء على كل األطراف المقاومة..في محافظة جنين
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 واعتقال من  ، بالكف عن مالحقة المقاومين والشرفاء وتعذيبهم،"عباس-دايتون"وطالبت الحركة أجهزة 
 من صور  يستحق االعتقال من العمالء وأبطال الفلتان وقالت إن التنسيق األمني مع االحتالل، صورة

  .الكف عنهالخيانة والعمالة، داعية إلى 
 23/4/2009قدس برس، 

  
 ي شمال لبنان في مخيم البداو"لمجلس الثوري"فتح تصادر أسلحة من مركز سابق لـ .18

داهمت مجموعة عسكرية تابعة لحركة فتح في مخيم البداوي المركز السابق : عمر ابراهيم ـ البداوي
بل خروجه من طرابلس، والمقر األسبق للرئيس الراحل ياسر عرفات ق" المجلس الثوري"لـتنظيم 

 .وصادرت كميات من األسلحة والمتفجرات كانت مخزنة بداخله منذ فترة زمنية غير محددة
وقامت مجموعة عسكرية من حركة فتح بإمرة المقدم أبو عماد الوني، منتصف ليل أمس األول بمداهمة 

رة كمية من االسلحة المركز المذكور والذي يتألف من طابقين وتقطنه عائالت من المخيم، ومصاد
 صندوقاً يضم متفجرات وقذائف وقنابل ورشاشات وذخائر، معظمها صالح 20المتنوعة قدرت بنحو 

أن األسلحة غير حديثة الصنع "، وأكدت "السفير"لالستعمال بحسب ما قالت مصادر فلسطينية لـ
 ".ووجودها يعود لفترة زمنية غير قصيرة
 أمنية تقاطرت لدى حركة فتح عن وجود نية للتنظيم المذكور وكشفت المصادر انه بناء لمعلومات

بالعودة الى المخيم وفتح مركز له ومزاولة نشاطه علنا، وضع المكتب تحت المراقبة نظراً لرمزيته 
 .بالنسبة للتنظيم، وصدر قرار بالتحرك والسيطرة على المركز

مواجهة، نظراً لعدم وجود عناصر مسلحة أن عملية مداهمة المركز تمت بطريقة سلمية ودون "وأضافت 
بداخله، باستثناء عائالت تقيم به تم إخراجها على ان يتم تأمين مسكن بديل لها، وجرى تسليمه في وقت 

 ".الحق إلى اللجنة االمنية
إال ان هذه الرواية، قابلتها رواية أخرى، اعتبرت ان حركة فتح تسعى من خالل الدخول الى المركز 

 .، وان وجود األسلحة هو تحصيل حاصل ألن المركز كان يعود لتنظيم عسكريالستعادته
 22/4/2009السفير، 

  
  عودة الالجئين الفلسطينيين أمر غير قابل للنقاش: ليبرمان .19

جدد وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان أمـس رفـضه لنتـائج مـؤتمر               : )وكاالت(
 يقف من وراء أنابوليس هو التنازل عن كل االلتزامات والتوجـه إلـى              إن المنطق الذي  "أنابوليس وقال،   

المفاوضات بشأن الحل الدائم، ولكن ال يمكن التوصل إلى حل بشكل مصطنع، فاألمور يجـب أن تبنـى                  
بشكل منطقي وبالتتابع، خطوة بعد أخرى، فالحكومة السابقة قطعت شوطا طويال ولكن في نهاية األمـر                

ويرمي ليبرمان بذلك إلى العودة إلى خطة خارطة الطريـق التـي تـضع               ".ودوصلت إلى طريق مسد   
  .شروطا والتزامات من الممكن أن تستمر ألمد طويل

إنني لم أطلب في أي وقت السيطرة على شعب آخر، إنني أومن بأنه يجب ضمان أمـن                 "وقال ليبرمان،   
 وهذه ثالثة شروط يجب أن تتـوفر        إسرائيل، وتحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين وضمان استقرار،      

  ".من أجل خلق مناخ لتطبيق الخطة السياسية
إن هذه مسألة ليـست     "إال أن ليبرمان عاد وكرر موقفه الرافض لحق عودة الالجئين الفلسطينيين، وقال             

، ويأتي كالم ليبرمان هذا استمرارا      "مطروحة للنقاش والبحث، ال يمكن دمج حق العودة مع دولة يهودية          
، بسبب بنـد    "صيغة محكمة إلبادة إسرائيل   "ما قاله أمس األول األربعاء بأن المبادرة العربية للسالم هي           ل

  .حق العودة فيها
  24/4/2009الغد، األردن، 
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   باراك بعث برسالة تهديد إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر مصر:"يديعوت" .20

إن وزير الحرب إيهود باراك ابلـغ وزيـر         اإلسرائيلية أمس   " يديعوت أحرنوت " قالت صحيفة    -الناصرة
االستخبارات المصرية عمر سليمان بموافقته على زيادة أفراد الشرطة الفلسطينية في مدن الضفة الغربية              
المحتلة، وقالت الصحيفة، إن باراك أوصى حكومته بتقديم عدة تسهيالت للفلسطينيين، وفي مركز هـذه               

 للواليات المتحدة بتدريب فرق أخرى من الـشرطة الفلـسطينية،      احمالتسهيالت موافقة إسرائيل على الس    
  .تمهيدا إلدخالها إلى مدن الضفة الغربية

وأضافت الصحيفة، إن باراك بعث برسالة تهديد إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر مـصر، وجـاء                  
ف وصواريخ  فيها، إن على الحركة أن تواصل الهدوء الساري في قطاع غزة، وعدم السماح بإطالق قذائ              

قد تنفلت وترد بأساليب لم     "باتجاه إسرائيل، وأن على الحركة أن تعي حقيقة أن في إسرائيل اآلن حكومة              
  ".تعرفها بعد حماس

  24/4/2009الغد، األردن، 
  

  نتنياهو يكلف ديسكين بمتابعة ملف االسرى بدال من ديكل .21
( ياهو امس رئيس جهاز االمـن العـام         نتنرئيس الوزراء اإلسرائيلي    كلّف   :زهير اندراوس  -الناصرة  
يوفال ديسكين، بمتابعة ملف االسرى بدال من عوفر ديكل الذي قدم استقالته من هذا المنـصب                ) الشاباك

االسرائيلية ان المرشح األوفر حظا     " يديعوت احرونوت   " واضافت صحيفة . يوم الثالثاء من هذا االسبوع    
االحتياط ليئور لوطن، الذي كان مسؤوال عن وحدة المفقـودين          لخالفة ديكل هو الضابط االسرائيلي في       

وقالـت الـصحيفة ان    ).امـان (واألسرى في شعبة االستخبارات العسكرية فـي الجـيش االسـرائيلي          
) مـايو (المفاوضات بين اسرائيل وحركة حماس حول ملف االسير االسرائيلي ستتجدد في شـهر ايـار                

  .المقبل
  24/4/2009القدس العربي، 

  
   بمجزرة دير ياسين"المحرقة النازية"مؤسسة اسرائيلية تطرد موظفاً بعد مقارنته  .22

 أن مؤسسة ياد فاشيم العبريـة طـردت أحـد           "هآرتس" ذكرت صحيفة    : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
العاملين فيها من وظيفته في المؤسسة بعد أن قارن بين المحرقة النازية وبين مجزرة دير ياسين، خـالل                 

  .افقته وفداً من يشيفا إفراتمر
والموظف المطرود يعمل مرشداً منذ ثالثة أعوام ونصف، في المؤسسة التـي تعـد مركـز دراسـات                  

وأشـارت  . ومعرض للصور يضم ماليين الوثائق والصور والكتب التي تتحدث عن المحرقـة النازيـة             
ا مؤسسة ياد فاشيم موظفاً على خلفية       الصحيفة التي أوردت النبأ، إلى أن هذه المرة األولى التي تطرد فيه           

إنه قارن بين المحرقـة اليهوديـة،       : من جانبه، أكّد الموظف المطرود شابيرا خبر الطرد، وقال        . سياسية
ومجزرة دير ياسين، وعلَّل ذلك بمنظر بقايا القرى العربية الماثلة للعيان كجزء من غفعات شاؤول فـي                 

  .القدس المحتلة
  24/4/2009الرأي، األردن، 

  
  لدى واشنطن" إسرائيل"مايكل اورن المرشح األقوى لتولي منصب سفير : جريدة امريكية .23

في العاصمة واشنطن ان البروفيسور مايكل " جامعة جورج تاون"نشرت جريدة  :حنان البدري-واشنطن 
لجديد لدى ا" اإلسرائيلي"اورن، استاذ تاريخ الحضارة اليهودية، هو المرشح األقوى لتولي منصب السفير 

  .واشنطن
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، ودأب خالل حملة االنتخابات "اإلسرائيلي"يذكر أن أورن كان في السابق متحدثاً باسم جيش الحرب 
الرئاسية األمريكية على الظهور اعالمياً لتأييد المرشح الجمهوري جون ماكين، ويوصف بأنه ملم بشكل 

  .العربي" اإلسرائيلي"كبير بتاريخ الصراع 
  24/4/2009الخليج، 

 
   تستدعي رجال أعمال خشية أسر حزب اهللا لهم"إسرائيل" .24

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، عن أن ما يسمى مكتب مكافحة اإلرهاب في مكتب                
رئاسة الوزراء طلب قبل أيام من رجال أعمال إسرائيليين موجودين في إحدى الدول األوروبية العـودة                

  . السرعةإلى إسرائيل على وجه
وأفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة، ألون بن دافيد، بأن الطلب العاجل جاء في أعقاب تولد شبهات                 

وقال إن بعض   ". يخطط لتنفيذ عملية خطف في الدولة األوروبية انتقاماً الغتيال مغنية         "تفيد بأن حزب اهللا     
م خلفيات أمنية وهم يقيمون في الدولة بصورة        رجال األعمال، الذين طُلب منهم العودة إلى إسرائيل، لديه        

  .مستقرة ومعروفة
  24/4/2009األخبار، 

 
  إدارة سجن عسقالن تعتدي بالضرب على األسرى إثر رفضهم ارتداء الزي البرتقالي .25

مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان الفلسطينية، قالت ، أن "أ ب د"عن  24/4/2009الخليج، ذكرت 
أن "وذكرت في بيان . جن عسقالن اإلسرائيلي اعتدت بالضرب على عدد من األسرىن إدارة سأأمس، 

 اعتدوا بالضرب على األسرى أثناء نقلهم من سجن عسقالن إلى "النحشون" جندياً من وحدة 50أكثر من 
 ان جنود الوحدة قاموا باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد األسرى ثم انهالوا عليهم"وأضافت ". المحكمة

وبررت مصلحة السجون الحادث برفض ".  برضوض وكسور20بالضرب بالعصي ما أدى إلى إصابة 
  . األسرى ارتداء الزي البرتقالي أثناء مثولهم أمام القاضي

رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية في وزارة        من غزة، أن      24/4/2009صحيفة فلسطين،    وأضافت
حذرنا سابقاً من  وقـوع مثـل هـذه          : " نسخة عنه " فلسطين"فة  األسرى، قال في بيان أمس، تلقت صحي      

وأكد األشقر أن األمور داخل الـسجون         ".االعتداءات على األسرى، وها هي البداية في سجن عسقالن        
إن فرض الزي البرتقالي له أثار سيئة على نفسية األسـرى وواقعهـم             : "تتجه نحو تصعيد خطير، قائالً    

 االحتالل ربط قضية أسرانا بمعتقلي غوانتنامو، وإلغاء صفة الحرب عنهم، ما            االعتقالي، في ظل محاولة   
ودعا األشـقر    ".يعني إلغاء كافة حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة            

ـ                ى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الصليب األحمر إلى حماية األسرى، من تبعات إقدام االحـتالل عل
فرض الزي البرتقالي بالقوة على األسرى أو بشكل متدرج، ملفتاً النظر إلى أن األمر بـدأ فـي سـجن                    

  ".وسيمتد األمر إلى باقي السجون" ثم عسقالن ونفحة "إيشل" ثم "جلبوع"
  

  المستوطنون يقتحمون نابلس واشتباكات في كفر قاسم .26
المستوطنين اإلسرائيليين في ساعة متأخرة من       اقتحم عشرات    : وكاالت – كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   

وأفاد مصدر أمني فلسطيني    . فجر أمس قبر يوسف بمدينة نابلس وسط حراسة مشددة من جيش االحتالل           
أن قوات االحتالل أبلغت الجانب الفلسطيني في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية أن قواتهـا سـتقوم                  

لنشاط ما اضطر قوات األمن الفلسطيني إلى االنسحاب من شوارع          بنشاط أمني بنابلس دون تحديد مكان ا      
  .المدينة حسب االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي
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 قرية كفر قاسـم     أهالي خالل مواجهات اندلعت مع      اإلسرائيلي خمسة من حرس الحدود      أصيبالى ذلك   
ة فجرا عندما وصلت قوات كبيرة      وقد اندلعت المواجهات الساعة الواحد    .  فجر أمس  األخضرداخل الخط   

 على قطعة ارض تابعة للقرية وذلك بنـاء علـى           أقيمت باطون   أرضيةمن الجيش والشرطة بهدف هدم      
 أنوقالـت مـصادر إسـرائيلية       . اإلسـرائيلية  ومصادقة المحكمة    اإلسرائيلية اإلسكانقرار من وزارة    

 وصول قوات االحتالل التـي باشـرت        المواطنين كانوا جاهزين للمواجهة حيث خرج المئات منهم فور        
 الحجـارة   بإلقـاء  قرية كفر قاسـم      أهاليبتنفيذ عملية الهدم، واندلعت مواجهات بين الطرفين، حيث قام          

 وأربعة احد الجنود برأسه وصفت بالمتوسطة       إصابة إلى أدىوالزجاجات الفارغة على قوات الجيش، ما       
 في بتاح تكفا واعتقلـت قـوات        نبالينسو مستشفى   إلى  وصفت حالتهم بالطفيفة وتم نقل المصابين      آخرين

  . مواطنينأربعةالجيش 
  24/4/2009الرأي، األردن، 

  
   "عايدة"االحتالل يمنع العمل بترتيبات استقبال البابا بمخيم  .27

 الـساحة   أمـس  صـباح    اإلسرائيلياقتحمت قوات االحتالل    :  وكاالت – كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   
يم عايدة التي يجري العمل بها الستقبال قداسة البابا خالل زيارته لمدينة بيت لحم التي               الواقعة بجانب مخ  

 المـسئول وفي تصريح صحفي صادر عـن  .  على زيارة لمخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين أيضاستشمل  
 الـذين    عددا من العمال   إلى أن  أشار للجنة استقبال البابا في مخيم عايدة الصحفي منجد جادو،           اإلعالمي

 الساحة التي من المقرر ان يتم فيها استقبال البابا بالقرب مـن جـدار الـضم                 وتجهيز إعداديعملون في   
 العمـال عـن     بإيقاف دوريات إسرائيلية قامت باقتحام المنطقة ومحاصرتها وقاموا         5 نحو   أنوالتوسع،  

 هـذه   أنالتعمـري    رد فعل رسمي فلسطيني، قال محافظ بيت لحم الـوزير صـالح              أولوفي   . العمل
 إلـى  زيارة قداسة البابا     أمام لوضع العراقيل    إسرائيل سعي   إلى دليل واضح يشير     اإلسرائيليةالممارسات  

  . بيت لحم ومخيم عايدة لمنع فضح ممارساتهم القمعية بحق الشعب الفلسطيني
  24/4/2009الرأي، األردن، 

  
  نهماالحتالل يهاجم مراكب الصيادين في غزة ويعتقل اثنين م .28

زوارق حربية إسرائيلية داهمت مراكب صيد فلـسطينية وأطلقـت نيـران            مصادر فلسطينية أن    ذكرت  
أسلحتها بشكل مباشر باتجاهها، قبالة شواطئ مدينة غزة وبلدة بيت الهيا شمال القطـاع مـا أدى إلـى                   

عتقلت قـوات   وقالت الحق إطالق النار أضرارا مادية جسيمة بمراكب الصيادين فيما ا           .تضرر عدد منها  
  .البحرية اثنين من الصيادين على متن هذه القوارب

  24/4/2009الرأي، األردن، 
  

  "عوفر"االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية وينهال عليها بالضرب أمام سجن  .29
اإلسرائيلي غرب " عوفر"قالت مصادر صحفية عبرية إن فتاة فلسطينية اعتقلت أمس على مدخل معتقل 

وذكرت  . الضفة الغربية، بعد أن حاولت طعن الجنود المتواجدين على نقطة التفتيشمدينة رام اهللا بوسط
، وهي طالبة مدرسة، ) عاما16ً(مصادر فلسطينية، أن الفتاة المعتقلة، هي ميمونة موسى خلف جبريل 

وقالت  .لزيارة أخيها المعتقل في السجن بدعوى حيازتها سكيناً" عوفر"كانت قد حضرت إلى سجن 
 األسرى المحررين إن قوات االحتالل انهالت بالضرب المبرح على ميمونة بحجة ضبطها جمعية

  .بسكين، مشيرة إلى أن سلطات منعت األهالي من زيارة أبنائهم األسرى
  23/4/2009قدس برس، 
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  هدم المنازل ال ينتهك خارطة الطريق": رئيس بلدية القدس" .30
المحتلة نير بركات، أمس، أن إزالة منازل فلسطينية في  زعم رئيس بلدية االحتالل في القدس :وكاالت

ال تتناقض مع هذه " غير قانوني"إزالة منزل "المدينة ال تشكل انتهاكا لخارطة الطريق، وقال إن 
كما زعم أنه ال ". الجديدة ال تحترم بنود الخارطة) الفلسطينية(الخارطة، على العكس، هذه المنازل 

أنها دعاية إعالمية "ل الفلسطينية هناك ليحافظ على أكثرية يهودية، مضيفاً يمارس سياسة إزالة المناز
األمريكيين "، مؤكداً أن "العالم يؤيد عملية البناء غير القانونية في القدس"وأسف لكون ". فلسطينية
وأكد ". سأعمل إلقناعهم بأنهم مخطئون"وأضاف . على هذه الخطوة" إسرائيل"في انتقاد " مخطئون

رافضاً أن ". جزأينلم ينجح نموذج في العالم لعاصمة مقسمة إلى "وقال ".  أن تبقى القدس موحدةوجوب"
  .تكون عاصمة للدولة الفلسطينية

  24/4/2009الخليج، 
  

    الوفودنوإقبال كبير م.. إتمام تحضيرات مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع : إيطاليا .31
نيي أوروبا، اليوم الخميس بشكل رسمي، عن إتمام كافة أعلنت األمانة العامة لمؤتمر فلسطي: ميالنو

الخطوات التحضيرية لعقد المؤتمر السابع، الذي يلتئم في مدينة ميالنو اإليطالية في الثاني من أيار 
الخطوات التحضيرية لعقد مؤتمر فلسطينيي "وأكد عادل عبد اهللا، األمين العام للمؤتمر، أن  ).مايو(

بحمد اهللا بنجاح، لكن عمليات تسجيل الوفود ما زالت مستمرة مع اإلقبال الكبير أوروبا السابع، تمت 
، بحضور "العودة حق، ال تفويض وال تنازل"تحت شعار وسيكون ، "على المشاركة في أعمال المؤتمر

وتنظم هذا الحدث الضخم،  .وفود فلسطينية من شتى أرجاء أوروبا، حيث سيؤمه آالف الفلسطينيين
 العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني، والتجمع الفلسطيني في إيطاليا، األمانة

ولفت ماجد الزير، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني  .بالتعاون مع العديد من المؤسسات األخرى
 مؤتمرات فلسطينيي ورئيس المؤتمر، االنتباه إلى أن االنعقاد المنتظم كل عام بنجاح كبير، أكسب تجربة

أوروبا عبر سبعة أعوام أهمية متزايدة، خاصة مع ما يتحقّق في هذه المؤتمرات من تواصل فلسطينيي 
أوروبا في ما بينهم، وتواصلهم مع الفلسطينيين في الوطن والشتات كذلك، عبر الوفود والمحاضرين 

  ".والشخصيات المشاركة
  23/4/2009قدس برس، 

  
   استشهدوا في العدوان األخير على غزة ثلثيهم من المدنيين1417": مركز حقوقي" .32

 فلسطينيا استشهدوا فـي الحـرب       1417أعلن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن       : حامد جاد  - غزة
 قائمـة بالـشهداء     أمـس  المركز ذاته الذي نشر       وأوضح .اإلسرائيلية على غزة وان ثلثيهم من المدنيين      

 كـانوا   236تواريخ وفاتهم وبعض التفاصيل األخرى أن من بين الشهداء،          تتضمن أسمائهم وأعمارهم و   
 116 مـن القـصر و       314 من المدنيين بيـنهم      926 من أفراد الشرطة المدنية، و     255من المسلحين و    

  .امرأة
 24/4/2009الغد، األردن، 

  
  فرض على المواطنين تسجيل دخولهم وخروجهم على معابر الضفةي االحتالل .33

مايو المقبل سيكون   / أعلن  جيش االحتالل اإلسرائيلي  اليوم أنه اعتبارا من األول من أيار               :ا وف –القدس  
لزاما على مواطني المحافظات الشمالية الذين يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل عن طريق الحاسوب              

ـ               صل العنـصري   اآللي في المعابر، بما في ذلك المعابر الزراعية على امتداد جدار الضم والتوسع والف
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وحذرت سلطات االحتالل أن  مخالفة تعليمات تصريح الدخول ستؤدي إلـى             .تسجيل دخولهم وخروجهم  
  .إعادة المواطن إلى الضفة، وتجميد تصريحه لمدة تتراوح ما بين ثالثة أيام وشهر كامل

ي  هو ضـبط     وقال مركز القدس  للحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية إن الهدف من هذا اإلجراء اإلسرائيل            
  .دخول المواطنين من أبناء الضفة الغربية  إلى القدس، وفرض قيود صارمة جدا  على تواجدهم فيها 

وقال زياد الحموري مدير المركز إن  هذا اإلجراء  سيطال عشرات أالف الفلـسطينيين، خاصـة مـن                   
اطن، كمـا أنـه    ألف مـو ٢٠يقيمون في القدس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، حيث يربو عددهم  عن            

يندرج في إطار مخطط أبعد مدى وتأثيرا من حيث تنفيذ أوسع عملية عزل ديمغرافي  للوجود الفلسطيني                 
في القدس، يضاف إلى عمليات العزل الجغرافي  التي قامت بها سلطات  االحتالل   ألحياء وتجمعـات                   

  . سكانية بأكملها
  23/4/2009 وفا،وكالة 

  
  أردنيا30ً من الجوالن و13 بينهم االحتاللب في سجون عشرات األسرى العر: تقرير .34

أن الباحث المتخصص في  ، محمد األسطل غزةمن  عن مراسلها 24/4/2009القدس، فلسطين،  ذكرت
أن هناك عشرات شئون األسسرى عبد الناصر فروانة، أصدر تقريرا بمناسبة يوم األسير أوضح فيه 

سرائيلي ومعتقالته المنتشرة على طول الوطن من جنسيات المعتقلين العرب في سجون االحتالل اإل
 أسيراً من األردن، وأسير 30 أسيراً من هضبة الجوالن السورية المحتلة، ونحو 13مختلفة، منهم 

. الرحمن العطوي، وعشرات من السودان ومصر اجتازوا الحدود ألسباب مختلفة سعودي واحد هو عبد
 في وإسرائيل بعد صفقة التبادل التي تمت بين حزب اهللا اللبناني غلقأوكان ملف األسرى اللبنانيين قد 

ويعتبر بعض المؤسسات والجهات األردنية المعنية بشؤون . من العام الماضي) يوليو(منتصف تموز 
 .األسرى أن هناك العشرات من األسرى األردنيين اآلخرين المجهولي المصير وهم في عداد المفقودين

فروانة، دعا األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى أن  23/4/2009  قدس برس،وأضافت
من ) مارس(اتخاذ قرارات عاجلة لتفعيل قرار القمة العربية العشرين المنعقدة في سورية أواخر آذار 

، الخاص بقضية األسرى، واعتماد آليات وخطوات عملية من شأنها ترجمة هذا 2008العام الماضي 
  . يكفل إعادة االعتبار لقضية األسرى على المستوى العربي الرسمي والشعبيالقرار بما

 
  تنتقد التحقيق مع نشطاء من فتح في قطاع غزة"مؤسسة حقوقية" .35

لغ إزاء تعرض عدد من نشطاء حركة فتح عبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه البا: غزة
للتحقيق من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة، مطالبا الحكومة في غزة بالعمل على وقف تلك 

   .الممارسات
 23/4/2009، قدس برس

   
   تطالب بإطالق سراح األسرىشطّةمظاهرة أمام سجن  .36

اهرة حـضرها المئـات مـن ذوي        جرت أمام سجن شطّة اإلسرائيلي، تظ     : ندراوسأ زهير    - الناصرة
، وبمشاركة أعضاء كنيست    إسرائيلاألسرى من القدس والجوالن السوري المحتل والمواطنين العرب في          

دعوة من لجنة المتابعة لقضايا أسرى الحرية        وذلك ب   .ووفود تمثيلية لمختلف الحركات السياسية في البالد      
وألقى رئيس لجنة متابعة قضايا األسرى الـشيخ رائـد           ربيةالمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير الع      

 إطـالق  مـن أجـل      الدءوبصالح كلمة أشاد فيها بصمود األسرى في سجونهم وصبر أهلهم ونشاطهم            
  .سراحهم

  24/4/2009القدس العربي، 
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   عملية توغل في الضفة خالل أسبوع27 مواطنا و15اعتقال ": توثيق" .37
سبعاً وعشرين عملية توغل على األقل في الضفة الغربية، حسب توثيـق            نفذت قوات االحتالل     :رام اهللا 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقريره األسبوعي خالل األسبوع الممتد من السادس عشر وحتى              
وقد اعتقلت قوات االحـتالل، خـالل        .الجاري، الذي أصدره أمس   ) إبريل(الثاني والعشرين من نيسان     

  .سة عشر مواطناً فلسطينياً، من بينهم ثالثة أطفالتوغالتها تلك، خم
  24/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
 فيلم عن الحرب على غزة يفوز بأرفع جائزة أوروبية تُمنح في ألمانيا .38

األلمانية التلفزيونية بجائزة أفضل فيلم " اى ار دي"فاز صحفيان فلسطينيان يعمالن في قناة : غزة
يا حول الحرب في قطاع غزة، وهو أول فيلم يتم إنتاجه أوربياً عن م في ألمان2008ريبورتاج لعام 
أيام "ويركز الفيلم، وهو من إعداد الصحفيين زكريا التلمس وسواح أبو سيف وبعنوان  .الحرب على غزة

، على أوضاع المواطنين الفلسطينيين وأجواء حياتهم في ظل الحرب اإلسرائيلية التي استمرت "الرعب
) يناير( وحتى الثامن عشر من كانون ثاني 2008) ديسمبر(عشرين من كانون أول من السابع وال

وهي أرفع جائزة أوروبية تمنح في ألمانيا، " بافاريا"والجائزة التي فاز فيها الفيلم هي جائزة  .الماضي
المقبل خالل حفل توزيع ) مايو( أيار 15ومن المقرر أن سيتسلمها الصحفيان التلمس وأبو سيف في 

   .الذي سيقام في مدينة ميونخ األلمانية" بافاريا"جوائز 
 23/4/2009، قدس برس

  
   لسالم اقتصادي لن تنجح كبديل لحل الدولتين "إسرائيل"مبادرات : العاهل األردني .39

 أهمية دور الواليات المتحدة بإحراز تقدم ملموس في         العاهل األردني عبد اهللا الثاني    أكد  :  بترا –واشنطن  
 إلـى تفاوض وفقا لصيغة حل الدولتين، مشيدا بهذا الصدد بالمساعي التي يبذلها ميتشل لالستماع              عملية ال 

 حـل الـصراع     أنوأضاف   .مختلف األطراف المعنية بالسالم في المنطقة وتقريب وجهات النظر بينها         
إلقليميـة  األساسي في الشرق األوسط والمتمثل في القضية الفلسطينية يشكل مدخال لمواجهة التحـديات ا             

 المقترحات حداثة فـي تـاريخ الـصراع         أكثرووصف مبادرة السالم العربية في المقابلة بأنها         .األخرى
العربي اإلسرائيلي وهي تضمن مستقبل إسرائيل لتكون شريكا مع ثلث العالم الذي ال يعترف بها لغايـة                 

 أنون جزءا من جوارها أو       تك أن بين   2009 إسرائيل ستكون على مفترق طرق في العام         أنوقال   .اآلن
 المبادرات اإلسرائيلية لتحقيق السالم االقتصادي لن تحـل أسـاس           أنوشدد   .تستمر بالعيش بعقلية القلعة   

وأكد انه  . المشكلة المتمثلة في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي التي وصفها جاللة الملك بالقضية األساسية           
 غالبيـة الفلـسطينيين     أنوشدد على   . ن هذا األمر لن ينجح أبدا     إذا كان هذا التوجه بديال لحل الدولتين فا       

  .واإلسرائيليين يريدون التوصل الى تسوية سلمية عبر المفاوضات
  24/4/2009الدستور،  

  
 ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية.. كد عدم مجيء ليبرمان مبارك يؤحسني .40

ذر الرئيس المصري حسني مبارك، من غضب مصر        ح:  صالح متولي، سوسن أبو حسين     -اإلسماعيلية  
وشعبها، من قوى إقليمية تحاول اإلضرار بأمن المنطقة وبالمصالح والقضايا العربية، مـشدداً علـى أن                

" إسـرائيل "كما أشار مبارك إلى أن رئيس وزراء        . مصر ال تسمح بتدخالت قوى إقليمية تعادي السالم       "
وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، كما نفت وزارة الخارجية        يزور مصر بمفرده، دون أن يصطحب معه        

المصرية، ما رددته وسائل إعالم إسرائيلية عن أن الوزير عمر سـليمان رئـيس جهـاز المخـابرات                  
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المصرية وجه الدعوة لليبرمان لزيارة مصر، وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجيـة               
 ". إن الدعوة اقتصرت على رئيس الحكومة فقط"، وقال "صحةإن هذا الخبر عار تماماً من ال"

قضية فلسطين ستبقى على رأس األولويات العربية، وعلى مواصلة جهود مصر من أجل             "وأكد مجدداً أن    
تحقيق المصالحة الفلسطينية والوفاق الوطني، الستعادة التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وإقامـة الدولـة              

  ".قلةالفلسطينية المست
إننا في مصر لم نفقد األمل في السالم العادل والشامل، نعبر عن مواقفنـا بقـوة ووضـوح،                  "وأضاف،  

نرفض محـاوالت   .. نعارض محاوالت تكريس االنقسام بين األراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة          
بشبر واحد مـن    الترويج ألفكار تبادل األراضي، ونقول لمروجيها، إن سيناء أرض مصرية، وال مساس             

 ".. حدودها
إن تلك اإلجـراءات لـن      : "وأدان الرئيس مبارك االستيطان واإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القدس، وقال        

".. تضفي الشرعية على االحتالل، ولن تغير من حقيقة أن المستوطنات تقوم على أراض فلسطينية محتلة              
لتين، دون انطباعات مـسبقة عـن الحكومـة         مؤكدا على استمرار مصر في جهود السالم وفق حل الدو         

 .اإلسرائيلية الجديدة، ألن الحكم عليها سيكون بقدر التزامها بالسعي للسالم والوفاء باستحقاقاته
  24/4/2009الشرق األوسط، 

  
  خمسة شروط لكي يجتمع الوزير سليمان مع ليبرمانمصر اشترطت : إسرائيلية مصادر .41

صادر اسرائيلية، ان مفاوضات مكثفة جرت قبل زيارة عمر سليمان          قالت م :  زهير اندراوس  -الناصرة  
: حيث قدم المصريون خمسة شروط لكي يجتمع الوزير سليمان مع ليبرمان وهـي          " اسرائيل"بين مصر و  

ان يصرح باهمية الدور المصري وبالعالقات االستراتيجية بينها وبين الدولة العبرية، ان يتم اللقاء تحت               
يس الوزراء في القدس الغربية وليس في وزارة الخارجية، التكتم على نبأ اللقاء والحفاظ              رعاية ديوان رئ  

 . على السرية حتى اللحظة االخيرة، والشرط الخامس ابعاد وسائل االعالم عن المكان
وتابعت المصادر االسرائيلية قائلة ان ليبرمـان       . وبعد ان وافق لبيرمان على الشروط المصرية تم اللقاء        

ونقلت مراسلة الشرق االوسط في صـحيفة       . استقبل سليمان بالترحيب وقال له باللغة العربية اهال وسهال        
، سمدار بيري، عن مصدر مصري وصفته بانّه موثوق للغاية قوله ان لقاء ليبرمان              "يديعوت احرونوت "

ى اهمية العالقـات    واضاف المصدر عينه ان سليمان اطلع ليبرمان عل       . وسليمان كان موضوعيا وحميميا   
  .المشتركة بين الدولتين

  24/4/2009القدس العربي، 
  

 عمر سليمان يدعو إلى إنجاز اتفاقية التهدئة مع حماس من دون ربطها بقضية شاليط .42
حثّ رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان المسؤولين اإلسرائيليين، على االنتهـاء مـن             : تل أبيب 

وقال لهم، ان هذا ال يتنـاقض مـع         . ، الذي ينهي الحصار عن قطاع غزة      إنجاز اتفاق التهدئة مع حماس    
. مسار التفاوض حول تبادل األسرى، بل بالعكس، فإنه يسهم في دفع مفاوضات األسـرى الـى األمـام                 

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن سليمان ووزير الدفاع االسرائيلي، إيهود باراك، اتفقـا علـى هـذا                 
هرا موقفا شبه موحد في هذا الموضوع خالل اللقاء مع رئـيس الـوزراء، بنيـامين                وإنهما أظ . التوجه
 . نتنياهو

واقترح سليمان أن تستأنف فورا المفاوضات حول التهدئة، التي أصبح االتفاق بشأنها ناجزا تقريبا منـذ                
موضـوع  عهد رئيس الحكومة االسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، وأجهضتها حكومة أولمرت لربطها ب           

التهدئة القائمة عمليـا    "«التهديدات لحركة حماس، حيث إن      " إسرائيل"ونصح بأن ال تردد     . تبادل األسرى 
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وقال، ان هذه التهدئة أنجزت بفضل الحوار الـسليم         ". على األرض هي أكبر دليل على جدية حماس فيها        
 . الذي أدارته مصر بين الطرفين وليس بفضل الحرب على غزة

صادر االسرائيلية، اتفق سليمان مع المسؤولين االسرائيليين على استئناف المفاوضـات           وحسب بعض الم  
 .أيار المقبل/ في السادس من مايو

  24/4/2009الشرق األوسط، 
  

  "صغائر ال يلتفت إليها"القاهرة تعتبر انتقادات نائب في حماس للدور المصري  .43
حكومـة والبرلمـان بغـضب، أمـس، علـى        ردت أطراف مصرية في ال    :  عبد الستار حتيتة   -القاهرة  

التصريحات التي كرر فيها النائب الفلسطيني، عصام عدوان، عن كتلة حماس البرلمانية انتقاداته الحـادة               
وقال مسؤول فـي الحكومـة      ". إسرائيل"ورقة بيد اإلدارة األميركية و    "إلى النظام المصري، معتبرا إياه      

وقائلها من الصغائر التي ال ينبغي على دولـة         "ت عدوان، إنها    ، عن انتقادا  "الشرق األوسط "المصرية لـ   
، وتابع المسؤول المصري الذي طلب عدم تعريفـه،         "كبيرة ورائدة في المنطقة مثل مصر أن ترد عليها        

أمثال هؤالء ال يتعلمون من     .. ال ينبغي االلتفات إلى كالم غير مسؤول، ويعبر عن قصر نظر قائليه           "إنه  
وهاجم القيادي في البرلمان المصري عن الحزب الحاكم، وكيل لجنة          ". يدون أن يتعلموا  أخطائهم، وال ير  

حركة حماس وجماعة اإلخوان المسلمين     "الدفاع واألمن القومي والتعبئة القومية، محمد عبد الفتاح عمر          
د بشكل غير   ، وقال إن انتقادات عدوان ال تزيد عن محاولة للر         "التي تتبعها، ونظام طهران الذي يدعمهما     

مباشر على قضية خلية حزب اهللا في مصر، التي كشفتها مصر، وهي محاولة أيضا إلفشال الحوار بين                 
 .الفصائل الفلسطينية الذي ترعاه مصر

  24/4/2009الشرق األوسط، 
  

  الجامعة العربية تهاجم أفكار ليبرمان اإلرهابية الخطيرة .44
 تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمـان        انتقدت الجامعة العربية  :  أحمد رحيم  -القاهرة  

". إرهابية خطيرة تهدد المنطقـة برمتهـا      "التي هاجم فيها المبادرة العربية للسالم، ووصفت أفكاره بأنها          
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمـد               

ـ "تخابات اإلسرائيلية األخيرة    صبيح، إن االن   والواليات المتحدة مشاكل أكثـر منهـا       " إسرائيل"أضافت ل
الهجمة التي يعبر عنها ليبرمان ستضع المنطقة بكاملهـا فـي مزيـد مـن الفوضـى               ... مشاكل للعرب 

  ".واهية للهروب من عملية السالم) ليبرمان(واالضطراب وسفك الدماء، وحججه 
  24/4/2009الحياة، 

  
  هناك تقصيرا عربياً واسالمياً تجاه القدس: م يوسفهشا .45

اكد هشام يوسف، مدير مكتب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى             :  وليد عوض  -رام اهللا   
الخميس، بان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في الخامس من الشهر القادم لبحـث ملـف التهويـد                 

لبحث آلية التعامل العربي مع جرائم الحرب االسرائيلية التي ارتكبـت           االسرائيلي للمدينة المقدسة اضافة     
واكد يوسف، لالذاعة الفلسطينية الرسمية الخمـيس، بـأن وزراء الخارجيـة العـرب              . في قطاع غزة  

سيبحثون خطة عربية للتحرك على المستوى الدولي لمنع اسرائيل من مواصلة مخططها لتهويـد مدينـة         
اشار يوسف، الى ان هناك تقصيرا عربيا واسالميا تجاه القـدس االمـر الـذي               و. القدس وتهجير اهلها  

  . بشكل جيد لتنفيذ مخططاتها التهويدية المدينة" اسرائيل"استغلته 
  24/4/2009القدس العربي، 
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  الكويت تعد أحد أشكال العنصرية المحنة التي يعانيها الشعب الفلسطيني .46
قلقها ازاء المحنة التي يعاني منها الشعب الفلـسطيني تحـت           اعربت الكويت، أمس، عن     :  كونا –جنيف  

االحتالل الذي يعد احد اشكال العنصرية، مؤكدة ان عدم احترام حق تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة                
وعاصمتها القدس سيفضي الى تهديد االمن والسلم الدوليين ويعيق تحقيـق آمـال وتطلعـات الـشعب                 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم باعمال وفد الكويت لالمـم            . قه المشروعة الفلسطيني لنيل كافة حقو   
المتحدة في جنيف المستشار نجيب عبدالرحمن البدر امام مؤتمر المفوضية الـسامية لحقـوق االنـسان                

  ".عملية ديربان"لمراجعة 
  24/4/2009الراي، الكويت، 

  
  نجاد يدعو لتحطيم الصنم الصهيوني .47

لرئيس اإليراني احمدي نجاد البشرية لالتحاد وتحطيم الصنم الصهيوني الذي صنعته الدول            دعا ا : طهران
وقال لإليرانيين، إن الدول الغربية وألجل السيطرة على المنطقة ابتكـرت الـصنم             . الغربية في المنطقة  
 ألجـل   ، ومن خالل ذلك فإن الكيان اإلسرائيلي قام بأعمـال إجراميـة           "الهلوكوست"الصهيوني وحكاية   

مساعدة الدول الغربية في السيطرة على المنطقة وشدد نجاد على أن هؤالء الغربيين يريدون منا أن نعبد                 
بأنها رمز للعنـصرية    " إسرائيل"ووصف نجاد   . الصنم الصهيوني ونقدسه تمهيدا لالستيالء على المنطقة      

آخر أكد نجاد   انه كان من        في الظرف الراهن وانها تمارس حاالت العنصرية في المنطقة، وفي موضع            
أنها تعارض العنصرية والتمييـز العنـصري       " 2ديربان  "األحرى أن تعلن اإلدارة األمريكية في مؤتمر        

  .وتسعى الى تنفيذ سياساتها الجديدة بالتغيير
  24/4/2009الخليج، 

  
  العراق ينفي إعادة أمالك لليهود .48

ن أنباء حول إعادة أمالك اليهود الذين غادروا البالد         نفت هيئة حل نزاعات الملكية في العراق، ما تردد م         
وقال أحمد شياع البراك، رئيس الهيئة في مـؤتمر صـحافي           . في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي    

إن جميع ما تردد في وسائل اإلعالم عار عن الصحة، وإن هناك قـضية واحـدة                "عقده أمس في بغداد،     
إن الهيئة سترفع دعوى قضائية على وسائل اإلعالم التي بثت          : "ضافوأ". رفعتها سيدة يهودية وخسرتها   

  ".مثل هذه األكاذيب واألخبار العارية عن الصحة
  24/4/2009العرب، قطر، 

  
  تحقيق الجيش اإلسرائيلي بشأن الحرب على غزة يفتقد للمصداقية": هيومان رايتس" .49

أن تحقيق جيش االحتالل اإلسرائيلي بشأن      أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية       :  حامد جاد  -غزة  
  .هجومه على غزة يفتقد للصدقية مطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي محايد

وشددت المنظمة على ضرورة أن يتطرق التحقيق إلى االنتهاكات المزعومة لقوانين الحرب في  الهجوم               
ودعت المنظمة كال   . و حماس " لإسرائي"من جانب   ) ديسمبر( كانون األول    27اإلسرائيلي على غزة  في      

الطرفين إلى التعاون مع القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الذي عينه مجلس حقوق اإلنـسان               
وقال نائب رئيس قسم الـشرق األوسـط وشـمال          . التابع لألمم المتحدة إلجراء مثل هذا التحقيق الدولي       

تحقيق تظهر بجالء أن جيش االحتالل اإلسرائيلي       نتائج ال "أفريقيا في منظمة هيومان رايتس، جو ستورك        
 محاولة للتستر على انتهاك القـوات      "منتقدا التقرير المذكور الذي وصفه بأنه       " ال يراقب نفسه بموضوعية   
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وقالت المنظمة إن تحقيقها في الحرب على غزة توصـل إلـى أن القـوات           ". اإلسرائيلية لقوانين الحرب  
  .اكات خطيرة لقوانين الحرباإلسرائيلية مسؤولة عن انته

24/4/2009الغد، األردن،   
  

  لرفضها حل الدولتين " إسرائيل"االتحاد األوروبي يجمد تطوير عالقاته مع ": هآرتس" .50
في شـأن   " إسرائيل"العبرية أن االتحاد األوروبي جمد االتصاالت مع        " هآرتس"أفادت صحيفة   : الناصرة

ونقلت عن .  على إعالن مسؤولين إسرائيليين رفضهم مبدأ الدولتين     رفع مستوى العالقات بينهما، احتجاجاً    
تقرير داخلي لوزارة الخارجية أنه في أعقاب العدوان األخير على غزة، صدرت دعوات عـن هيئـات                 

  ". إسرائيل"اوروبية كثيرة لتجميد المفاوضات مع 
وروبي بينيتا فيريرو فالـدنر     عن مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األ      » فرانس برس «ونقلت وكالة   

أن تفي بالتزامات واضحة لجهة مواصلة عملية السالم مـع          " إسرائيل"قولها في بروكسيل أمس إن على       
الفلسطينيين قبل أن تتوقع االستفادة من رفع مستوى العالقات، كما نتوقع وقفاً لكل النشاطات التي تقوض                

فـي شـكل    «توسيع المستوطنات   » استمرار«مشيرة إلى   ،  »هدفنا بالتوصل إلى الحل القائم على دولتين      
تعرف ما لدينا، وأظهرنا نيتنا الحسنة جداً والتزامنا تعزيز عالقاتنا، لكننا           " إسرائيل"«: وأضافت. »يومي

  .»نعتقد أن الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي
24/4/2009الحياة،    

  
  حكومة وحدة وطنيةكلينتون تشكك في فرص حصول اتفاق فلسطيني على تشكيل  .51

شككت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون في       :  أسعد تلحمي، جويس كرم    -الناصرة، واشنطن   
داخل قيـادة   » انقسامات«فرص حصول اتفاق فلسطيني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحدثت عن            

اوامرهـا مباشـرة مـن      في الداخل والخارج، معتبرة ان قيادة الحركة في دمشق تتلقى           » حماس«حركة  
التي تبديها واشنطن بقبولها التعامـل مـع        » المرونة«طهران ، إذ انتقد نواب أميركيون في الكونغرس         

حكومة وحدة قد تضم اعضاء من حركة حماس، علماً انه محظور قانوناً وصول مـساعدات ألي جهـة                  
 مليـون دوالر    900ت بقيمة   حيث دافعت كلينتون خالل الجلسة عن تقديم مساعدا       . فلسطينية تضم حماس  
  . إلى السلطة الفلسطينية

24/4/2009الحياة،   
  

  وال رابط بين التسوية وإيران... أوباما ملتزم بزيارة المنطقة": الخليج"مسؤول أمريكي لـ  .52
أنـه  " الخلـيج "أكد مصدر مسؤول في إدارة الرئيس االمريكي باراك أوباما لـ:  حنان البدري -واشنطن  

  .بزيارة منطقة الشرق األوسط كما وعدمازال ملتزماً 
بنيامين نتنيـاهو أمـس، وربطـت دخـول         " اإلسرائيلي"وتعليقاً على تصريحات نسبت لرئيس الحكومة       

أضـاف  . في عملية السالم بقيام الواليات المتحدة بوقف تقدم إيران باتجاه امتالك سالح نووي            " إسرائيل"
فالموضـوع  . ضح، ال ينبغي الربط بـين الموضـوعين       موقفنا وا : "المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه     

االيراني مهم جداً بالنسبة لنا، لكن عملية السالم أيضاً مهمة، وهما قضيتان منفصلتان ال ينبغـي الـربط                  
  ".بينهما

أمام الكونجرس، إنهم طالبوا    ) الخميس(وأمس  ) األربعاء(وقالت هيالري خالل شهادتيها يومي أول أمس        
مراراً بفتح المعابر بقدر المستطاع وعلى نحـو يتناسـب واالحتياجـات األمنيـة              " يليةاإلسرائ"الحكومة  
  .المشروعة
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من انها تغامر بفقدان    " اسرائيل"وحذرت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون الحكومة اليمينية في          
  .الفلسطينيينالتأييد العربي في مواجهة أي تهديدات من ايران اذا تجنبت محادثات السالم مع 

24/4/2009الخليج،   
  

  على استئناف محادثات السالم" إسرائيل"الصين تحث  .53
، أمس، علـى اسـتئناف   "إسرائيل"حث وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي  : ب. ف.  أ –القدس المحتلة   

وجاء في بيـان اصـدرته      . مفاوضات السالم مع الفلسطينيين وسوريا ولبنان، حسب الرئاسة االسرائيلية        
الرئاسة ان الوزير الصيني ابلغ الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز ان الصين تـدعم خارطـة الطريـق                

  .واكد يانغ كذلك على حق اسرائيل في الوجود والحفاظ على امنها. ومبدأ االرض مقابل السالم
24/4/2009الرأي، األردن،   

  
  السالم إدارة أوباما يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في :رئيس النمسا .54

يمكن ان تلعب   «قال رئيس النمسا هاينز فيشر إن إدارة الرئيس باراك أوباما           :   إبراهيم حميدي  -دمشق  
من «: في عملية السالم  في الشرق األوسط على اساس قرارات الشرعية الدولية، وأضاف            » دورا ايجابيا 

 ذلـك سـيكلف المزيـد مـن         واجب االتحاد األوروبي أن يمارس دوراً تجاه السالم، وأن أي تأخير في           
  .»األرواح ولن يكون إال هدراً للوقت وللجهود الدولية

24/4/2009الحياة،   
  

  وفد برلماني اسكتلندي يصل إلى غزة ناقال مساعدات طبية  .55
وصل وفد برلماني اسكتلندي ينقل مساعدات طبية، باإلضافة إلى مبلغٍ من المال مقـدمٍ              :  غزة، فلسطين 

  .ندية إلى الجمعيات الخيرية في غزة، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدوديمن الحكومة األسكتل
أن زيـارتهم جـاءت للتـضامن مـع الـشعب           " كولين ماكلين "وقد  أكدت عضو البرلمان األسكتلندي       

إننا ندرك أن الشعب الفلسطيني ال يحتاج إلى أدوية ومساعدات فقط، بل            ": "ماكلين"وأضافت  . الفلسطيني
ي أمس الحاجة إلى كرامة وحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ من أجل إيجاد سالمِ عادِل وشـامِل       هو ف 

  ".في المنطقة
24/4/2009صحيفة فلسطين،   

    
  رئيس الوزراء التشيكي يؤكد دعم بالده لالقتصاد الفلسطيني .56

 في مؤتمر صحفي مشترك مـع  أكد رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبوالنيك  :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
  .نظيره الفلسطيني،سالم فياض أن حكومة بالده تدعم االقتصاد الفلسطيني وتحاول أن تساعد في تطويره

24/4/2009الحياة الجديدة،    
  

  "شرق أوسط جديد" أوباما وإعادة إحياء مشروع -لقاء نتنياهو .57
 تل أبيب، فيما تؤكـد      -ى خط واشنطن  تزايدت التصريحات التي تحمل اإلشارات المتعاكسة عل      :  الجمل

واشنطن تمسكها بضرورة االستمرار في عملية سالم الشرق األوسط بما يتيح الوصول إلى تحقيق خيار               
 كاديما، أصـبحت أكثـر إصـراراً إزاء         -حل الدولتين، فإن تل أبيب بعد صعود حكومة ائتالف الليكود         

  . الشرق األوسطالتملص وتفادي التزامات االستمرار في عملية سالم 
  : ماذا تقول المعلومات• 



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1414:         العدد       24/4/2009الجمعة  :التاريخ

أكد المحلالن اإلسرائيليان ألون بين، وباراك رافيد، بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو يقـوم               
حالياً باالنهماك في تطوير وإعداد مشروع شرق أوسطي جديد، من أجل تقديمه للرئيس األمريكي باراك               

  . مة األمريكية واشنطن الشهر القادمأوباما خالل لقاءهما في العاص
كما أفادت التسريبات اإلسرائيلية بأن خطة نتياهو الجديدة ستتضمن ثالثة مراحل، يمكن اإلشـارة إليهـا                

  : على النحو اآلتي
  . إيقاف البرنامج النووي اإليراني:  المرحلة األولى-
  . توقيف عالقات إسرائيل مع المعتدلين العرب:  المرحلة الثانية-
  . التعامل مع القضية الفلسطينية عبر العديد من القنوات المتنوعة:  المرحلة الثالثة-

  : وأكدت التسريبات بأن نتياهو سوف يركز في نقاشه مع أوباما على النقاط اآلتية
 عدم استعداد نتنياهو لالعتراف بأي حق للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، إذا لم يعترف الفلسطينيون                -

  . بحق إسرائيل في أن تكون دولة يهودية خاصة بالشعب اليهودي
 اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة اإلسرائيلية هو اعتراف يجب أن يمثل المطلب الرئيـسي الـالزم                -

  . بجهة القيام بأي مفاوضات حول الوضع النهائي
دية الدولة أمام المفاوضـين      لقد طرحت حكومة أولمرت السابقة في مفاوضاتها مطلب االعتراف بيهو          -

الفلسطينيين، ولكنها وبسبب المعارضة الشديدة، عادت وسحبت هذا المطلب من طاولة المفاوضات وقـد              
أدى سحب حكومة أولمرت لمطلبها من طاولة المفاوضات، إلى تآكل الموقـف التفاوضـي اإلسـرائيلي          

رائيل إلى طاولة المفاوضات والتشديد عليه      الرئيسي، وبالتالي البد من إعادة مطلب االعتراف بيهودية إس        
  بقوة، إلعادة التوازن التفاوضي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 

خطة الثالثة مراحل التي يقوم بنيامين نتياهو اإلعداد لها حالياً، سيترتب عليها المزيد مـن التعقيـدات،                 
  .  اإلسرائيلي المتعددة-لصراع العربي األمريكية، أو في ملفات ا-سواء في ملف العالقات اإلسرائيلية

  :  التحركات الموازية لخطة نتياهو الجديدة
تناقلت التقارير المعلومات حول زيارة وزير المخابرات المصري عمر سـليمان، ولقـاءه مـع رئـيس                 

ر الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو زعيم الليكود اإلسرائيلي، ومع وزير الخارجية اإلسـرائيلي افيغـدو      
  . ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا

  .األبعاد المعلنة لتحركات وزير المخابرات المصرية في إسرائيل* 
تقول المعطيات والحيثيات الجارية لجدول أعمال زيارة وزير المخابرات المصري إلى إسـرائيل أنهـا               

  : تضمنت القيام باآلتي
   لقاء مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز -
  . ع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو لقاء م-
  .  لقاء مع وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان-
  .  لقاء مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك-

وتناقلت الصحف اإلسرائيلية التقارير التي حاولت التسويق على أن موضوع الزيارة هو التفـاهم حـول                
  . الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليطملف مفاوضات إطالق سراح 

  : ثانياً األبعاد غير المعلنة لتحركات وزير المخابرات* 
 إسرائيل بيتنا، أصبح الثنائي المصري، الـرئيس مبـارك ووزيـر            -بعد صعود حكومة ائتالف الليكود    

  : خارجيته أحمد أبو الغيط، في مواجهة ورطة حقيقية مع اإلسرائيليين، وذلك بسبب اآلتي
 -وجهات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وما سوف يترتب عليها من إرباك لعالقـات خـط القـاهرة                ت -

  .  تل أبيب-واشنطن، وخط القاهرة
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 تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والتي أعلن فيها بكل وضـوح أن القـاهرة لـن            -
  . مصرتسمح للزعيم اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن تطأ قدمه أرض 

" لعبة الكراسي "وعلى ما يبدو فإن الرئيس المصري حسني مبارك، بدأ يحاول إيجاد المخرج عن طريق               
 تـل  -بحيث يقوم بإحالل وزير المخابرات المصري عمر سليمان في التعامل مع ملف عالقات القـاهرة  

  : وعلى هذه الخلفية تشير المعلومات إلى اآلتي. أبيب بدالً من أبو الغيط
 القاهرة للتفاهم مع تل أبيب بما يتيح لها اللحاق بركب قطار دبلوماسـية الحكومـة اإلسـرائيلية                   سعي -

  . الجديدة
 تمهيد المسرح للتعاون المصري الدبلوماسي خالل المرحلة القادمة، والـسعي لتنقيـة األجـواء مـن                 -

خارجية اإلسرائيلي الجديد   الخالفات السابقة والتوترات التي سببتها تصريحات أبو الغيط في حق وزير ال           
  . افيغدور ليبرمان

  : هذا، وتشير التفاصيل الدقيقة وخلفياتها إلى أن دبلوماسية الوزير عمر سليمان سوف تركز على اآلتي
 اإلسرائيلي بما يتيح التفاهم والتحرك المشترك في كافة ملفات          -التفاهم لجهة التأسيس للتنسيق المصري    . 

  . يلي خالل الفترة القادمة اإلسرائ-الصراع العربي
  .محاولة إيجاد دور تقوم به القاهرة في تنفيذ خطة نتياهو الجديدة ذات المراحل الثالث. 
  .  مصري مشترك لجهة التعامل مع إدارة أوباما-التأسيس لبناء موقف إسرائيلي. 

مة سوف تكشف عـن      اإلسرائيلية المشتركة خالل الفترة القاد     -وبكلمات أخرى، فإن التحركات المصرية    
أن تزايد النزعة الليكودية لم يكن في الساحة السياسية اإلسرائيلية وحدها، وإنما في الـساحة الـسياسية                 

ليكودية إزاء الشرق األوسط، وهـو      "المصرية، والتي على ما يبدو سوف تنخرط باتجاه تبني دبلوماسية           
 المصرية األخيرة قد كشفت بعـض مالمـح         أمر ال يمكن قوله افتراضاً، و ذلك ألن التحركات السياسية         

  . توجهات القاهرة الليكودية
 ليبرمـان إزاء حـزب اهللا       - الحملة المصرية ضد حزب اهللا اللبناني تتطابق مع نوايا حكومة نتيـاهو            -

  . اللبناني
  .  الحملة المصرية ضد إيران، تتطابق مع مضمون المرحلة األولى الواردة في خطة نتياهو الجديدة-
  .. اإلسرائيلية يتطابق مع مضمون المرحلة الثانية في خطة نتياهو الجديدة-عزيز العالقات المصرية ت-
 على غير العادة لم يتحدث الوزير المصري عمر سليمان خالل زيارته إلسرائيل عن عمليـة سـالم                  -

الدولتين، وتجاهل الوزير المصري الحديث عن عملية سالم الشرق األوسط وخيار حل            .. الشرق األوسط 
 ليبرمان المتجاهل أصالً لعملية سالم الشرق       -هو تجاهل ينسجم ويتطابق تماماً مع موقف الثنائي نتنياهو        

  . األوسط وخيار حل الدولتين 
زيارة وزير المخابرات المصري عمر سليمان إلى تل أبيب، ودعوته لكل من رئيس الـوزراء نتيـاهو،                 

ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، هي زيـارة تقـوم علـى            ووزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان،     
مذهبية دبلوماسية استباقية تهدف هذه المرة ليس إلى استباق خطة نتياهو والتأثير عليها لجهة جعلها تبدو                

وإنما إلى حجز مقعد للقاهرة، لكي تقوم بدور إيجابي بناء في تنفيذ هذه الخطـة،               .. أكثر مرونة واعتدالً  
ن القاهرة قد استبقت الخطة وبادرت بتقديم مساهماتها من خالل حملتها األخيرة ضد حزب اهللا               خاصة وأ 

  .. اللبناني وإيران
األداء السلوكي الدبلوماسي المصري إزاء ملفات الشرق سوف يشهد تغيراً كبيراً خالل الفتـرة القادمـة،    

 الضغط على المبعوث األمريكي الخـاص       وعلينا أن ال نندهش إذا اكتشفنا أن القاهرة قد لعبت دوراً في           
 ميتشل لجهة تأجيل مشاوراته مع سوريا، وأيضاً إذا علمنا أن القاهرة قـد سـعت إلقنـاع إدارة أوبامـا                    
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طالمـا أن   .. بضرورة اعتماد خطة نتياهو الجديدة، والتركيز على السالم االقتصادي مـع الفلـسطينيين            
  . السالم السياسي معهم لم يعد ممكناً

  23/4/2009ع الجمل موق
 

  مصر تلمع صورة ليبرمان .58
 مصطفى يوسف اللداوي.د

هل طُلب من الحكومة المصرية أن تُجمل صورة أفيغودور ليبرمان ، وأن تلطـف مـن حـدة مواقفـه                    
المتطرفة ، وأن تسوقه في العالم العربي رغم مواقفه المتطرفة تجاه العرب الفلسطينيين والمصريين معاً               

ن المستبعد أن تقوم الحكومة المصرية بهذا الدور ، وربما أن نتنياهو نفسه كان متخوفاً مـن     ، وقد كان م   
أن تسبب مواقف ليبرمان المتشددة في عزل حكومته وفشلها ، فعلى الرغم من أنه يقود حكومة اليمـين                  

مستفزة إلى  اإلسرائيلي المتطرف ، إال أنه كان يخشى أن تؤدي مواقف ليبرمان الموغلة في التطرف وال              
المزيد من االنتقادات الدولية لحكومته ، ولكن اللقاء الذي جمع بين مدير المخابرات المـصرية الـوزير                 
عمر سليمان وأفيغودور ليبرمان خالل زيارته األخيرة للكيان الصهيوني ، أراح نتنياهو وأثار في الوقت               

 إلى الحكومة المصرية ، فهل نسيت مصر        نفسه لدى العرب الكثير من التساؤالت والعديد من االنتقادات        
أن ليبرمان قد شتم وأهان الرئيس المصري محمد حسني مبارك ، وهو رأس النظام الحـاكم ، وعنـوان      

، وكان قد هدد بتدمير السد العالي ،        " فليذهب إلى الجحيم    " كرامة وسيادة مصر ، وكان قد خاطبه قائالً         
لماء والكهرباء ، فهل نسيت مصر أن ليبرمـان قـد أعلـن             والذي يعني إغراق مصر ، وحرمانها من ا       

الحرب على الشعب المصري كله ، وهدده بتدمير أهم مؤسساته المدنية ، وقد كـان حريـاً بمـصر أن                    
ترفض أي لقاء بين أيٍ من مسؤوليها وبين ليبرمان ، وهي التي اشترطت اعتذار ليبرمان العلنـي عـن                   

زيارته إلى القاهرة ، أو اجتماعه بأي مسؤوٍل مصري ، ولكن عمر            مواقفه المسيئة لمصر ورئيسها قبل      
سليمان قد أراح ليبرمان من االعتذار ، دون أن تكلفه عناء التراجع عن مواقفه ، أو محاولة تجميلهـا أو                    
تخفيف حدتها ، وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن عمر سليمان قد جند نفسه لخدمة دولـة                  

 أمر مستغرب ومستنكر وغير مفهوم ، فكيف تقدم مصر على تلويث يـديها بمـصافحة                إسرائيل ، وهو  
رجٍل يعلن أنه ال يتشرف بمصافحة أي عربي ، ويرى أنه ال حق ألي عربي في العيش فـوق األرض                    

، وقد حقـق هـذا اللقـاء        " غير اليهود   " من األغيار   " أرض إسرائيل   " الفلسطينية ، وأنه ينبغي تطهير      
هو نصراً كبيراً آخر كان ينتظره بعد تكليفه برئاسة الحكومة اإلسرائيلية ، وهو موقفٌ يحتاجه قبـل                 لنتنيا

زيارته المرتقبة إلى واشنطن ، ولقاءه برئيسها باراك أوباما ، فهو يطمح في أن يسوق حكومتـه لـدى                   
مـن قبـل دول الجـوار    الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية ، وأن يشيع وسطيتها وقبولها  

وخاصةً مصر ، ولكن مصر تجاهلت كل هذه الحقائق وآثرت أن يلتقي رئيس مخابراتها بليبرمان ، وأن                 
يوجه إليه دعوةً لزيارة القاهرة ، دون أن يكلف نفسه عناء مطالبته االعتذار عن كل مواقفـه الـسابقة ،                    

كان حرياً بمصر أن تضغط على الحكومـة        ودون أن يطالب حكومة نتنياهو بالتراجع عن مواقفها ، وقد           
اإلسرائيلية ، وأن تطالبها بتوضيح مواقفها إزاء العديد من القضايا ، وأن تعطـي تفـسيرات واضـحة                  
ومقنعة لتصريحات ليبرمان ، الذي استقبل سليمان بتصريحات رافضة للمبادرة العربية ، معتبراً إياهـا               

كومة المصرية أن تمارس ضغوطها على الحكومة اإلسـرائيلية         مدمرة لدولة إسرائيل ، أليس حرياً بالح      
المتطرفة ، بدالً من أن تمارس ضغوطها على الفصائل الفلسطينية وعلى أبناء غزة المحاصرين الجوعى               
، أليس حرياً بمصر أن تطالب اإلدارة األمريكية بلجم ليبرمان وأمثاله ، وأن تدفعـه إلـى االعتـراف                   

ب الفلسطيني ، بدالً من أن تمارس الضغوط تلو الضغوط على بعـض القـوى               بالحقوق المشروعة للشع  
الفلسطينية لتجبرها على االعتراف بشرعية دولة االحتالل ، وأن تقبل بكل االتفاقيات الدولية التي تشرع               
احتالله لألرض ، واغتصابه للحقوق ، وتغض الطرف عن ممارساته واعتداءاته ، أليس حرياً بمصر أن                
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قاء أي وزير في حكومة نتنياهو ، فضالً عن رفض اللقاء بـأفيغودور ليبرمـان علـى وجـه                   ترفض ل 
الخصوص ، في ظل الحملة اإلسرائيلية المسعورة ضد سكان مدينة القدس ، وقـد باشـرت الحكومـة                  
اإلسرائيلية مهامها بهدم عشرات البيوت المقدسية ، وتسليم بالغات بهدم مئات البيوت المقدسية األخـرى        

  . وطرد أبناءها منها ، وإخراجهم من مدينة القدس ، وحرمانهم من هويتهم المقدسية ،
غريب هو الموقف المصري الذي يجاهر بالسيادة والحفاظ على الكرامة وخصوصية الدولـة ، فيعتقـل                
المتضامنين مع القضية الفلسطينية ، ويالحق مناصريها ومسانديها ، ويعتبر أنهـم يخترقـون الـسيادة                

صرية ، ويعتدون على كرامتها ، وأنهم يسيؤون إلى حكومة مصر ، فهل يستوي مثالً من يقدم الدعم                  الم
والعون ألبناء غزة المحاصرين مع من يهدد بتدمير السد العالي وإغراق شعب مصر ، هل يستوي مـن                  

واقفـه الداعيـة   يقدم ألبناء غزة كسرة خبز ، أو بعضاً من المال يعينهم على الحياة ، مع رجٍل يجاهر بم   
نقية من غير اليهود ، ويعلن أن عودة        " إسرائيل  " إلى طرد العرب ، وإخراجهم من أرضهم لتبقى أرض          

  .الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم مرفوضة 
غريب هو الموقف الرسمي المصري ، الذي يوالي العدو ويحارب األخ ، ويساند الظالم ، ويتخلى عـن                  

ن سماع آهات وصرخات المعذبين في غزة ، ولكنه يـصيخ الـسمع للمنـادين               المظلوم ، ويسد أذنيه ع    
بضرورة تحسين صورة إسرائيل ، وإخراجها من مأزقها وأزمتها ، أليس حرياً بمصر أن تعـود إلـى                  
نفسها ، وأن تؤوب إلى رشدها ، وأن تعود إلى سابق تاريخها الناصع ، ومواقفها الوطنية والقومية التي                  

عب مصر بقيمهم ومبادئهم ، ورووها بدمائهم ، وضحوا في سبيلها بأرواحهم ، إننا وشعب               رسمها أبناء ش  
مصر في حاجة إلى مصر العظيمة التي تصنع مجد األمة ، وتقف إلى جانب قضايا العرب والمسلمين ،                  
مصر التي تخيف بمواقفها القومية كل األعداء ، وتسر كل المخلصين الـصادقين ، فهـل إلـى مـصر                    

  ...وبة واإلسالم من سبيل ؟ العر
  23/4/2009بيروت في 

   
  حركة فتح واالنشقاق القادم  .59

  ماجد الزبدة
تأجيٌل يتبعه تأجيٌل حتى إشعارٍ آخر، أصبح المنظومة اإلعالمية المتبعة لدى قيادة حركة فتح عند الحديث                

جاهزة لتبرير هـذا التأجيـل،      عن عقد مؤتمرها السادس، ودائماً األعذار القانونية واإلدارية واإلجرائية          
حتى أصبح عقد المؤتمر حلماً يراود كافة أبناء الشعب الفلسطيني لعّل تحقيقه يؤدي إلى تصويب مـسار                 
الحركة وصوالً إلى مصالحة فلسطينية شاملة مع مختلف الفصائل الفلسطينية األخرى، ولكن قيادة حركة              

المؤتمر في ظل الحديث عن الخالفات الواسعة داخل        فتح اليوم باتت عاجزة عن تحديد موعد ومكان هذا          
أقطاب الحركة حول األسماء والقوائم المشاركة حيث يبحث الجميع عن صمام األمـان لـدخول اللجنـة                 
المركزية للحركة مستعيناً بزيادة األعضاء الموالين له والذين سيدعمون ترشيحه بكل تأكيد لعضوية تلك              

  . اللجنة
دن عن استضافة المؤتمر لم تكن األنباء الوحيدة التي نـشرتها وسـائل اإلعـالم       فاعتذارات مصر واألر  

على ) إسرائيل(خالل األيام السابقة، بل تزامنت تلك االعتذارات مع تسريبات إعالمية تحدثت عن موافقة              
حتلة عقده في مدينة أريحا، في إشارة إلى وجود توجه لدى العديد من قيادات الحركة بعقده في الضفة الم                 

حرصاً منها على إفراز المؤتمر لقيادات وقرارات تدعم مسار التسوية الذي ينتهجه فريق أوسلو منذ ستة                
وتدعمه دول أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية مـا يـضع           ) إسرائيل(عشر عاماً، وهو ما ترغب به       

ر رغم كونها من أقـرب      عالمات استفهام حول األسباب الحقيقية لرفض مصر واألردن استضافة المؤتم         
الدول العربية لحركة فتح وأكثرها دعماً لتيار التسوية ما يوحي بأن هذا االعتذار تم بتخطيط مسبق مـع                  

  .تيار أوسلو بهدف الضغط لعقد المؤتمر في الضفة المحتلة تحت ذريعة عدم وجود مكان آخر بديل
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عقد هذا المؤتمر في الضفة الغربية سـيكون        الخالفات العميقة بين أقطاب الحركة الرئيسية تشير إلى أن          
بمثابة نقطة تحول مؤثرة داخل الحركة فهو سيعمل بشكل مباشر على ترسيخ هيمنة تيار أوسـلو علـى                  
قيادة الحركة بشكل كامل مستبعداً في نفس الوقت قيادات الخارج من دائرة صنع القرار في الحركة رغم                 

ي مع االحتالل، إضافةً إلى زيادة حالة اإلحباط المستشرية بين          إقرار فريق أوسلو بفشل برنامجه التفاوض     
عناصر الحركة الذين يأملون من المؤتمر فرز قيادة جديدة تصل بحركة فتح إلى بـر األمـان، فانعقـاد                   
المؤتمر داخل الضفة سيخرج حتماً بنتائج مهادنة ومذعنة  إلسرائيل التي تهيمن علـى األرض وتمـنح                 

  . للغرب الذي يدفع األموالاالمتيازات، وكذلك
التوجه لعقد المؤتمر السادس للحركة في الضفة المحتلة يدلل على أن القيادة التي تُهيمن اليوم على حركة                 
فتح لم تعد مهتمة بوحدة الحركة والخروج بها من أزمتها العميقة، وليست معنية كذلك بـالوقوف علـى                  

وهو األمر الذي سيؤدي إلى بروز حالة من التـذمر قـد            أسباب تراجعها المستمر في الشارع الفلسطيني       
تدفع بعض األقطاب داخل الحركة لالنسالخ عنها بشكل أو بآخر ما ينذر بانشقاق داخل تلـك الحركـة                  
سيكون مؤثراً على توجهات الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات، فشرفاء الحركة لن يقبلوا بأن تصبح               

خمسينيات لتحرر فلسطين مطيةً لتنفيذ سياسات الغرب وتَدخّله الـسافر فـي            الحركة التي انطلقت نهاية ال    
ترشيح الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني من خالل وهم األموال والدعم االقتصادي المزعوم، وكذلك لـن          
يقبل أولئك الشرفاء بأن تصبح قوات العاصفة و جيش التحرير الفلسطيني عبارة عن ميليـشيات أمنيـة                 

  .رة االحتالل وال هم لها سوى العمل على استئصال المقاومة في الضفة المحتلةتأتمر بإم
خالف القيادات الفتحاوية اليوم على عقد المؤتمر السادس للحركة سيصل في نهايته إما إلـى تـصويب                 

إلى مسار الحركة وهو ما يسعى إليه شرفاء كُثُر داخلها، أو إلى انشقاق حتمي بين قيادات متسلقة تسعى                  
القضاء على ما تبقى من روح وطنية بين عناصر الحركة مستعينةً بالغرب واالحـتالل وبـين قيـادات                  
أخرى تسعى إلى محاولة انتشالها من شبهات التآمر مع االحتالل والعودة بها مـن جديـد نحـو جـادة                    

ل الحسن قبل   الصواب لتحرير أرض فلسطين، وأختم حديثي بتساؤل طرحه الكاتب الفلسطيني األستاذ بال           
ستة أعوام حول احتمالية انشقاق حركة فتح ؟؟؟ فكان جوابه في النهاية بأن االنشقاق داخل حركة فـتح،                  

  . سيحدث إذا حدث خالف بين أبنائها حول المسألة الوطنية
  24/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  رغيد الصلح
 يقصد ولم يرغب في التخفيف من شدة الحملة المتوقعة من المؤكد أن الرئيس اإليراني أحمدي نجاد لم

الذي عقد خالل األيام الماضية في " 2ديربان "ضد الصهيونية في المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية 
بيد أن اشتراك الرئيس اإليراني في المؤتمر أدى إلى تحوله هو إلى نقطة الجدل الرئيسية فيه، . جنيف

حول العنصرية كظاهرة عالمية تهدد اإلنسانية جمعاء، وإلى تراجع الجدل ومن ثم إلى تراجع الجدل 
  .كحصن دولي لهذه الظاهرة" إسرائيل"حول الصهيونية كإيديولوجية مشبعة بالمفاهيم العنصرية وإلى 

مشاركة أحمدي نجاد شخصياً في هذا المؤتمر لكي يشنوا هجوماً مضاداً " اإلسرائيليون"استغل الزعماء 
ولقد وجه بنيامين نتنياهو رئيس . والصهيونية" إسرائيل"هضي العنصرية في العالم وعلى ناقدي على منا

 التي قاطعت 23، لمناسبة المؤتمر ولمناسبة مشاركة نجاد فيه إلى الدول ال "اإلسرائيلية"الحكومة 
 فإنني أكتب ذكرى الهولوكوست،" إسرائيل"فيما تحيي : "... المؤتمر أو انسحبت منه رسالة جاء فيها

إذ تتعرض : "... ثم استطرد قائالً"". 2ديربان "إليكم لكي أحيي موقفكم بصدد االمتناع عن االشتراك ب 
أهم المعايير األخالقية إلى العدوان، فقد اتخذت حكومتكم موقفاً أخالقياً صارماً، وأن أملي لعظيم في أن 
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 يسطع الوضوح األخالقي من جديد في عالمنا يتحول هذا الموقف إلى نقطة تحول في هذه المعركة بحيث
  ".اليوم

ومنظمات صهيونية " اإلسرائيلي"عديدون ومعهم اإلعالم " إسرائيليون"إلى جانب نتنياهو انطلق زعماء 
إن هذه الحملة توازي في حدتها وشدتها تلك . في حملة تنديد شديدة بالمؤتمر ونتائجه" إسرائيل"خارج 

.  والحملة التي شنت على قرار األمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية"1ديربان "التي شنت على 
، أي إلى "إسرائيل"ولقد اتجهت العديد من هذه الحمالت إلى محاولة قلب الطاولة على ناقدي الصهيونية و

ونية، من معتنقي األفكار والنظريات الصهي" إسرائيل"اتهامهم بأنهم من المعادين للسامية، وبأنهم هم ال 
  .وأن عداءهم لليهود ال يقل شراسة وضراوة عن عداء النازيين لها

بالعنصرية تساؤالت " اإلسرائيلية"تثير شدة الحملة ضد الذين يصفون الحركة الصهيونية أو السياسة 
والمنظمات الصهيونية يتجاهلون العديد من المؤتمرات والبيانات والمبادرات " إسرائيل"إن زعماء . كثيرة
، ولكنهم يردون بأشد الوسائل السياسية واإلعالمية عنفاً على "إسرائيل"ولية التي توجه االنتقادات إلى الد

ومن المالحظ أن أشد الزعماء الصهاينة عنفاً في . من يقارن الحركات الصهيونية بالحركات العنصرية
فهم عادة األعلى .  وعداء للعربواألكثر تطرفاً" اإلسرائيلية"هذا الرد هم عادة غالة الصقور في السياسة 

فهؤالء كثيراً ما رددوا . صوتاً في تسليط تهمة العداء للسامية على من يقارن بين الصهيونية والعنصرية
يشكل بالنسبة " إسرائيل"وسحب المشروعية الدولية من ". إسرائيل"أن هذه المقارنات تسحب الشرعية من 

معركة البقاء التي تخوضها هي ليست معركة عسكرية فحسب، ألن " إسرائيل"إليهم خطراً على مستقبل 
ترى هل يكون هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الزعماء ". أخالقية"بل هي أيضاً معركة سياسية و

إلى ساحة حرب؟ حتى نجيب عن هذا السؤال " إسرائيل"يحولون كل جدال حول عنصرية " اإلسرائيليون"
من هم الذين قارنوا بين الصهيونية والعنصرية؟ وهل :  أيضاً أال وهماعلينا أن نجيب عن سؤالين آخرين

  حاول هؤالء االفتئات على الحركة الصهيونية عندما قارنوها بالعنصرية؟
من " اإلسرائيلي"وفي التاريخ " اإلسرائيلي"من بين كافة األسماء التي تتردد في تاريخ الصراع العربي 

أنه كان معادياً للسامية، هذا فضالً عن أنه من الصعب أن يقلل المرء الصعب أن يتهم أفراهام شتيرن ب
فاسم شتيرن يحظى باحترام كبير لدى . وأصحاب القرار فيها" إسرائيل"من أهميته ومن مكانته لدى حكام 

" ليكود"، على األقل كما يقول تالمذته من قادة حزبي "إسرائيل"إنه من اآلباء المؤسسين ل . هؤالء
تكريماً " نجمة يائير"قرية " اإلسرائيلية"أسست الحكومة " إسرائيل"إعراباً عن مكانته بين زعماء ". اكاديم"و

مثل التخطيط الغتيال الوسيط الدولي الكونت برنادوت، كذلك أصدرت طابعاً " المجيدة"لذكراه وألعماله 
ويجمعون على " رائيلإس"وفي الذكرى السنوية لشتيرن يجتمع زعماء . تذكارياً يحمل اسمه ورسمه

  .اإلشادة به وبسيرته
بالطبع ما من أحد بين هؤالء الزعماء يعتقد أن شتيرن كان معادياً للسامية، ولكن شتيرن وجه بصفته 

  :مذكرة إلى حكومة هتلر جاء فيها) األرغون(زعيماً للمنظمة العسكرية القومية في فلسطين 
 تكنها حكومة الرايخ األلماني وسلطاتها تجاه النشاطات إذ تعلم المنظمة حقاً بالنوايا الطيبة التي"

  :فإنها ترى ما يلي) اليهود إلى فلسطين(الصهيونية داخل ألمانيا وتجاه مشاريع الحركة الصهيونية لتسفير 
 إن هناك مجاالً للمصالح المشتركة بين إقامة نظام أوروبي جديد مطابق للمفهوم األلماني، والتطلعات -1

  .حقيقية للشعب اليهودي، كما هي محددة في برنامج المنظمةالقومية ال
  . إن التعاون بين ألمانيا الجديدة والروح القومية  الشعبية اليهودية أمر ممكن-2
 إن قيام الدولة التاريخية اليهودية على أساس قومي وتوتاليتاري وعقد معاهدة بينها وبين الرايخ -3

  .طوير مركز القوة األلماني في الشرق األدنىاأللماني هما في مصلحة استمرار وت
انطالقاً من هذه االعتبارات، فإن المنظمة على استعداد إذا تمت الموافقة على التطلعات القومية المشار 

  ".إليها أعاله إلى المشاركة النشيطة في الحرب إلى جانب ألمانيا
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 تاريخ العالقة بين الصهيونية والنازية إن هذه المذكرة تشكل جزءاً يسيراً من الوثائق التي ال تكشف
فحسب، ولكنها تقدم أيضاً أدلة محسوسة، وبلسان الزعماء الصهاينة أنفسهم، على التماهي بين النازية 
والصهيونية، وعلى أن الحركتين تنبعان من منابع فكرية واحدة هي الداروينية االجتماعية والنظريات 

  .نهاية القرن التاسع عشرالعنصرية التي نبتت في فيئها خالل 
ذلك هو الوضوح األخالقي الحقيقي الذي تسلط المؤتمرات والنشاطات المناهضة للعنصرية األضواء 
عليه، أما الوضوح األخالقي الذي تحدث عنه نتنياهو فال يعدو أن يكون سلوكاً معتاداً لرئيس الحكومة 

الذين شغلوا منصب وزير في " اإلسرائيليين"ن لقد وصفه مرة دان مريدور أحد السياسيي". اإلسرائيلية"
ما فعله نتنياهو في التسعينات مرة أخرى ". بهدل الكذب"حكومة نتنياهو خالل التسعينات بأنه لفرط كذبه، 

  .ولكن من دون أن ينجح في التستر على عنصرية الصهيونية
  24/4/2009الخليج، 
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  عمرو حمزاوي
ورشة عمل مع مجموعة ) بيروت(في بدايات الشهر الجاري نظمنا في مركز كارنيغي للشرق األوسط 

من قيادات وبرلمانيي الحركات اإلسالمية الفاعلة في العالم العربي تناولت بالنقاش حصاد وأزمة 
حركة مجتمع «المغربي و » العدالة والتنمية«تمثلت في الورشة أحزاب . مشاركتهم السياسية السلمية

األردني » جبهة العمل اإلسالمي«المصرية وحزب » اإلخوان المسلمين«الجزائرية وكذلك جماعة » السلم
بالكويت، » الحركة الدستورية اإلسالمية«البحرينية و » جمعية الوفاق«و » التجمع اليمني لإلصالح«و 

ات المشاركة االنتخابية والعمل البرلماني ودارت نقاشاتها حول محورين، من جهة أولى تقييم خبر
لإلسالميين وتداعياتها على الحياة السياسية وعلى عالقة أحزابهم وحركاتهم بنخب الحكم والمعارضات 

 الخيري لإلسالميين -غير الدينية ومن جهة ثانية فهم طبيعة العالقة بين العمل الدعوي واالجتماعي 
  . التنظيمية إلدارة هذه العالقة خالل األعوام األخيرةومشاركتهم السياسية وتطور األنماط

في المحور األول، أظهرت نقاشات الورشة أن األحزاب والحركات اإلسالمية وعلى الرغم من إقرار 
قياداتها بفشلها من خالل اآلليات االنتخابية والبرلمانية في دفع الحياة السياسية في بلدانها نحو إصالحات 

 ما زالت ترى في المشاركة الخيار الوحيد للعمل السياسي وتلتزم بها استراتيجيا، وهو ديموقراطية ناجعة
ما يعني أن البدائل األخرى المتداولة على هوامش بعض هذه األحزاب والحركات والتي كثر عنها 

ال الحديث في اآلونة األخيرة كاالنسحاب من الحياة السياسية أو التخلي عن الطابع السلمي للمشاركة 
  :تتراوح هنا دوافع االلتزام بالمشاركة بين تشديد على. تحظى داخلها بقبول حقيقي

 مركزية الدور الرقابي الذي تضطلع به الكتل البرلمانية لإلسالميين في مواجهة السلطات التنفيذية -1
رضات وأهمية إسهامها المحدود في مناقشة قضايا السياسات العامة في ظل الضعف البين لكل المعا

  .األخرى
 ضرورة تواجد اإلسالميين االنتخابي على المستويين الوطني والمحلي بغية التواصل مع قواعدهم -2

  .الشعبية وخلق مساحة حركية للتعبير عن مطالبهم الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
شتغال بالشأن العام وصقل  حتمية االستمرار في تنشئة كوادر األحزاب والحركات اإلسالمية على اال-3

  .خبراتها عبر اآلليات االنتخابية والبرلمانية
بالقطع تختلف األوزان النسبية لهذه الدوافع من بلد إلى آخر، فيبدو الدور الرقابي على سبيل المثال 

، والحركتان »التجمع اليمني لإلصالح«البحرينية و » جمعية الوفاق«حاضراً بقوة في مخيلة قيادات 
بالكويت على رغم » الحركة الدستورية«فان من السلطة التنفيذية موقف المعارضة وكذلك بين صفوف تق

بالمقابل تتميز التجربتان المغربية والجزائرية . مشاركتها مؤخرا في بعض الحكومات القصيرة العمر



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1414:         العدد       24/4/2009الجمعة  :التاريخ

الوطني والتسيير بطغيان االهتمام بالتأثير على السياسات العامة إن من موقع المعارضة على المستوى 
مجتمع «المغربي أو من موقع شراكة حركة » العدالة والتنمية«المباشر لعدد من المحليات، كما في حالة 

 مقعداً 51للحركة (في ائتالف حزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر كثالث أكبر الكتل البرلمانية » السلم
في مصر وحزب » اإلخوان«أما جماعة . التنفيذيةوإدارتها لعدد من الدوائر ) في المجلس الشعبي الوطني

 في 454 مقعداً من إجمالي 88األردني، ومع تفاوت وجودهما البرلماني من » جبهة العمل اإلسالمي«
 في األردن، فيفرض عليهما ظرف المواجهة الصراعية مع نخب الحكم 110 مقاعد من 6مصر إلى 

علية الذي تتيحه لهما المشاركة االنتخابية والبرلمانية السعي المستمر الستثمار الحد األدنى من الفا
  .والمتمثل في التواصل مع القواعد الشعبية والتعبير المنظم عن مطالبهما

بيد أن المهم في هذا السياق أيضا هو تواكب االلتزام بالمشاركة كخيار ال رجوع عنه مع بحث األحزاب 
متنوعة، عن سبل إلضفاء المزيد من الفاعلية عليها والحركات اإلسالمية، وإن بصياغات واستجابات 

» العدالة والتنمية«. إدراكا منها ألزمتها المرتبطة بمحدودية حصادها لجهة الدفع نحو إصالح ديموقراطي
 ألف صوت انتخابي 100 وفيها فقد الحزب 2007المغربي، وبعد تعثره في االنتخابات التشريعية عام 

 46 مقاعد رفعت عدد مقاعده إلى 4(إن حصل على مقاعد برلمانية إضافية  و2002مقارنة بانتخابات 
واستُبعد مجددا من االئتالف الحاكم الذي يقوده حزب االستقالل، )  مقعداً بمجلس النواب324من إجمالي 

يعمل على االنفتاح على قطاعات شعبية جديدة أبرزها الطبقة الوسطى المدنية الهوى وعلى سكان 
ريفية والتي ظلت تقليديا خارج نطاق جذب اإلسالميين وعلى التقارب مع أحزاب اليسار وفي المناطق ال

ويمكن هنا التمييز بين ثالث استراتيجيات يتحرك . مقدمها االتحاد االشتراكي الشريك في االئتالف الحاكم
ادية واالجتماعية في وفقا لها، هي النزوع نحو إعطاء أولوية مطلقة للسياسات االقتص» العدالة والتنمية«

صياغة برامج الحزب على حساب قضايا الدين والهوية المرتبطة بالمرجعية اإلسالمية، وتكثيف اهتمام 
الفريق البرلماني للحزب بمسألة اإلصالح الدستوري للحد التدريجي من الصالحيات الواسعة للمؤسسة 

فات الجزئية مع اليسار استنادا إلى هذين الملكية وتحقيق التوازن بين السلطات، وبناء الثقة والتحال
  .التحولين وعبر الشراكة معه على مستوى تسيير بعض المحليات

التجمع «في األردن و » جبهة العمل اإلسالمي«الكويتية وتيار الوسط في » الحركة الدستورية«وتتشابه 
اإلصالح الدستوري مع إسالميي المغرب لجهة الرغبة في التركيز على قضايا » اليمني لإلصالح

والتوازن بين السلطات على النحو الذي برز أخيرا في الخطاب العلني واألداء البرلماني للحركات 
البحرينية، على األقل في جزء » جمعية الوفاق«المصرية و » اإلخوان«بينما يستند فعل جماعة . الثالث

اركة السياسية لإلسالميين قد يرتب منه، إلى التأسيس لتوافق مع نخبة الحكم حول شروط وحدود المش
الخروج من ظرف المواجهة الراهن في مصر أو يضمن المزيد من فاعلية المشاركة البرلمانية لـ 

المعتدلة ويعمق من حال االستقرار في البحرين بالخصم من رصيد المعارضات الشيعية » الوفاق«
قيض من هذه االستجابات ذات القراءة االستراتيجية على الن. الرافضة لاللتزام بالترتيبات السياسية الحالية

الجزائرية من صراعات متصاعدة » مجتمع السلم«وإن تنوعت الوجهة، تعاني حركة ) شبه الواضحة(
بين قياداتها دفعت خالل األيام القليلة الماضية إلى انشقاقات داخلية وترتب حالة مستمرة من الجمود 

  .ر من وزنها السياسي وتواجدها الشعبياالستراتيجي تكلف الحركة الكثي
دلّل المحور الثاني لنقاشات ورشة بيروت مع اإلسالميين، وقد تناول العالقة بين عملهم الدعوي 

 الخيري ومشاركتهم السياسية، على عمق تباين الخبرات الراهنة لألحزاب والحركات -واالجتماعي 
في مصر » اإلخوان المسلمين« ففي حين تعتمد جماعة .الممثلة ومن ثم مساراتها التطورية في المستقبل

على التداخل بين الدعوي والخيري والسياسي إلدارة مشاركتها االنتخابية والبرلمانية ويتماهى معها 
والحقيقة أن . ، تنزع األحزاب والحركات األخرى إلى الفصل الوظيفي بينها»التجمع اليمني لإلصالح«

ى اختالف اختيارات اإلسالميين، بل يرتبط بخصائص السياق القانوني التباين هنا ال يعود فقط إل
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غياب شرعية الوجود القانوني عن جماعة . والسياسي والمجتمعي الذي ينظم مشاركتهم في الدول المعنية
ما زال يباعد بينها وبين البحث بجدية في إمكانات فصل الدعوي والخيري عن السياسي، بل » اإلخوان«

 تعميق 2005 النوعية في مشاركتها السياسية بعد انتخابات مصر التشريعية األخيرة عام رتبت الطفرة
التداخل بين المكونات الثالثة إلى الحد الذي أضحت معه كوادر الجماعة ذات الخلفية الدعوية تشكل 

ابعة لـ الشريحة األكبر من برلمانييها في مجلس الشعب وباتت األطر التنظيمية للجمعيات الخيرية الت
والمرخص قانونا لها تلعب الدور األهم في تحقيق التواصل بين الجماعة وبرلمانييها والقواعد » اإلخوان«

كما أن قوة المكونين الدعوي واالجتماعي في خبرة إخوان مصر وعمقهما الزمني في مقابل . الشعبية
مثل عوامل إضافية تحول دون المضي ت) يعود لثمانينيات القرن المنصرم(الحداثة النسبية للعمل السياسي 

حصل هؤالء في المغرب . في طريق الفصل الوظيفي الذي سار عليه اإلسالميون في الدول األخرى
والجزائر واألردن والبحرين والكويت على الحق القانوني في تأسيس أحزاب وجمعيات تشارك في الحياة 

بين الدعوي والخيري والسياسي حرر بالتبعية السياسية مكنهم بدرجات متفاوتة من إنجاز فصل وظيفي 
الدعاة من دنيوية السياسي وساعد ممارسي األخير على إعطاء األولوية لقضايا السياسات العامة 

بيد أن في النمطين الدامج والفاصل يبقى . وتوظيفها لتغيير مناط ارتكاز مشاركتهم االنتخابية والبرلمانية
كل الحركات ذات المرجعيات األيديولوجية، أسرى لتحدي تحقيق اإلسالميون، شأنهم في ذلك شأن 

التوازن بين ضرورات اإلبقاء على مصداقية اليافطة الدينية كمصدر رئيس لحضورهم الجماهيري 
وشعبيتهم ولتميز برامجهم من جهة وحتمية االنفتاح على القطاعات الشعبية غير المهمومة بالشأن الديني 

 الذي وقفت عنده مكاسبهم االنتخابية من جهة ةالمائتجاوز حاجز العشرين في والهوياتي إن أرادوا 
  .أخرى

على الرغم من أزماتها الكبرى ومحدودية حصادها اإلصالحي، تظل النتيجة األهم لمشاركة اإلسالميين 
ة في الحياة السياسية العربية هي النضج التدريجي ألحزابهم وحركاتهم وتطور مساراتها االستراتيجي

  .والتنظيمية بصورة تضمن التزامها العمل السلمي وتحمي االستقرار المجتمعي الهش في عالمنا
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