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   بحل الدولتينإللزامها تجميد االستيطان والضغوط األوربية ترفض" إسرائيل" .1

قالـت صـحيفة   : برهوم جرايسينقالً عن مراسلها  –الناصرة   مـن    25/4/2009 الغد، األردن،    ذكرت
أمس الجمعة، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ابلغ رئيس حكومة التـشيك، أنـه               " هآرتس"

إذ محظور علينا البناء فـي المـستوطنات، فعلـى          "يرفض تجميد االستيطان في الضفة الغربية، وقال،        
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، في حين شدد على رفـضه لـشروط أوروبـا لـدفع العمليـة               "يضاالفلسطينيين أن ال يبنوا في مدنهم أ      
  .التفاوضية

وقالت الصحيفة، إن رئيس الحكومة التشيكية ميرك طبولنك، الذي ترأس بالده االتحاد األوروبي، أعرب              
فرد نتنياهو   .أمام نتنياهو عن قلق االتحاد األوروبي من استمرار المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية            

يه معتبرا أن الضفة الغربية هي أرض خالفية تجرى حولها المفاوضات، رافضا أي حديث عن تجميد                عل
يريد بنـاء   ) مستوطن(ليس في نيتي بناء مستوطنات جديدة، ولكن إذا أحد ما           "االستيطان، وقال نتنياهو،    

  ."بيت فال اعتقد أنه ستكون مشكلة
أعلنـت  :  كامل ابـراهيم   - نقالً عن مراسلها  حتلة  القدس الم  من   25/4/2009الرأي، األردن،   وأضافت  
 برئاسة بنيامين نتنياهو عن رفضها ألي ضغوط من جانب االتحاد األوروبي عليهـا              اإلسرائيليةالحكومة  

وقالت مصادر سياسـية فـي حكومـة          .إللزامه بحل الدولتين والتقدم في عملية السالم مع الفلسطينيين        
ب ترفض الضغوط وما اعتبرته اإلمالءات التي يمارسها االتحاد األوروبي          االحتالل اإلسرائيلية إن تل أبي    

  .من خالل سعيه لربط ترقية العالقات الثنائية بتحقيق تقدم في عملية التسوية مع الفلسطينيين
نقلت صحيفة هآرتس، امس، عن نتنياهو قوله، خالل لقائه، مع رئيس الوزراء التـشيكي، ال تـضعوا                 و

وأضاف نتنياهو   . ينبغي ربط عالقات إسرائيل وأوروبا بعالقات إسرائيل والفلسطينيين        أمامنا شروطا وال  
أن السالم هو مصلحة إسرائيلية ليس أقل من كونه مصلحة أوروبية، وال ينبغي اشتراط تحسين مـستوى                 

  .العالقات مع إسرائيل بالتقدم في العملية السياسية
  

   يسير عليه نتنياهولن تكون مفاوضات مع المنطق الذي: عبد ربه .2
 القيادة أن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الجمعة أمينكد ياسر عبد ربه  أ: اشرف الهور-غزة 

 نحو عملية أفكار الحالية، في ظل ما تحمله اإلسرائيليةالفلسطينية لن تجري مفاوضات سالم مع الحكومة 
 مفاوضات مع المنطق الذي تسير عليه حكومة وأ حوار أولن يكون هناك لقاء "وقال عبد ربه . السالم

واتهم عبد ربه  ." الفلسطينية في القدس والضفة الغربيةلألرضنتنياهو التي تريد االحتفاظ باالحتالل 
 حقوق الشعب الفلسطيني ورفض مبادرة وإنكارالتوسع واالستيطان "نتنياهو بأنه ال توجد لديه خطة سوى 

  ."ية الدوليةالسالم العربية وقرارات الشرع
  25/4/2009القدس العربي، 

  
  فتح أفشلت دعوة من البرلمان األوروبي للمجلس التشريعي": قدس برس"مصدر فلسطيني لـ .3

 كشف مصدر فلسطيني موثوق النقاب عن أن دعوة كانت موجهة من البرلمان األوروبي إلى وفد :غزة
يت بسبب نصائح وجهها قياديون من حركة  أحمد بحر قد ألغ.من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د

  .فتح إلى البرلمان األوروبي بعدم استقبال وفد يضم عناصر من حركة حماس
وطلب االحتفاظ باسمه أن الدعوة األوروبية " قدس برس"وذكر المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ

د برلماني أوروبي غزة قبل للبرلمانيين الفلسطينيين قد سلمت بشكل مباشر إلى أحمد بحر خالل زيارة وف
وأشار إلى أن كتلة حماس في .  بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزةستة أشهر، ثم تجددت كتابياً

 من النواب المستقلين قبل االنضمام المجلس التشريعي عرضت األمر على بقية الفصائل، وأن عدداً
أرسلت إلى البرلمان األوروبي برسائل كتابية للوفد، وأن فتح رحبت بالدعوة في لقاءاتها مع حماس لكنها 
  .تدعوه فيها إلى التريث وتنصحه بعدم االنفتاح على حماس

وحسب المصدر فإن حماس تمتلك الوثائق الرسمية التي تؤكد مطالبة فتح للبرلمان األوروبي، وقد 
نفتاح العالمي على تحفظت على ذكرها أمال في أن تتمكن من إقناع فتح بالتراجع عن وقوفها في وجه اال

حماس، لكن كل المحاوالت باءت بالفشل بعد وصول كافة الرسائل الموجهة من فتح إلى البرلمان 
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األوروبي تدعوه فيها إلى عدم استقبال حماس، األمر الذي حدا بالبرلمان األوروبي إلى االعتذار عن 
  . في تعميق االنقسام الداخلي إضافياًالدعوة كي ال يكون سبباً

كانت من المخطط أن تتم زيارة وفد المجلس التشريعي إلى البرلمان األوروبي في العاصمة الفرنسية و
   . مايو المقبل/ أيار7 و6باريس يومي 

  24/4/2009 قدس برس،
  

  بعرقلة ترتيبات استقبال البابا" إسرائيل"السلطة تتهم  .4
بات زيارة البابا بنديكت السادس عشر بعرقلة ترتي" إسرائيل"اتهمت السلطة الفلسطينية أمس : )أ.ب.د(

السلطات "وقال بيان رسمي للسلطة إن  .لمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم المقررة منتصف الشهر المقبل
اإلسرائيلية منعت الخميس استكمال الترتيبات في مخيم عايدة وإنها تضع العراقيل أمام الترتيبات 

صرف أنظار العالم عن أحد أشكال المعاناة التي "، وأضاف أن "الفلسطينية الخاصة بزيارة البابا بنديكت
يعيشها شعبنا الفلسطيني المتمثل بجدار الفصل العنصري الذي يمر بمحاذاة مخيم عايدة هو سبب رئيسي 

المسؤولية األخالقية والقانونية والسياسية عن " "إسرائيل"وحمل البيان  ".لهذا اإلجراء اإلسرائيلي الخطير
، وشدد " قد يحدث خلال خالل زيارة البابا أو خالل التحضيرات الجارية إلنجاح هذه الزيارةأي تصرف

  ".الفلسطينيين سيستمرون بترتيباتهم الستضافة الحبر األعظم رغم التهديدات اإلسرائيلية"على أن 
  25/4/2009الخليج، 

  
  "لالوطنية موباي"مساعدات أمريكية للمزارعين الفلسطينيين تذهب لشركة  .5

ذهبت مساعدات أمريكية في صورة ضمانات قروض مخصصة للمزارعين الفلسطينيين : )رويترز(
ومشاريع أخرى صغيرة ومتوسطة إلى شركة التصاالت الهاتف المحمول يساندها الرئيس محمود عباس 

 الوطنية الفلسطينية"ويثير تحويل الدعم المقدم من دافع الضرائب األمريكي إلى . ومستثمرون عرب
، وهي مشروع مشترك بين مجموعة اتصاالت كويتية قطرية وصندوق )الوطنية موبايل" (لالتصاالت

الوطنية "ويقول مؤيدو الشركة إن دعم  .االستثمار الفلسطيني، مخاوف رعاة المشاريع الخاصة الصغيرة
كبح نفوذ حركة مفيد للوظائف وحرية األسواق في وقت تلقي واشنطن بثقلها ومالها وراء عباس ل" موبايل

  ".إسرائيل"حماس في غزة وكشريك في جهود إلعادة إطالق مفاوضات السالم مع 
لكي تمنح الوطنية موبايل الترددات " إسرائيل"ومن بين المدافعين عن الشركة توني بلير الذي ضغط على 

  ).بالتل(بحيث تستطيع تحدي احتكار مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
مستشار االقتصادي الكبير لعباس ورئيس مجلس إدارة كل من صندوق االستثمار وقال محمد مصطفى ال

  مليون دوالر التي حصلت عليها16إن ضمانات القروض البالغة قيمتها " الوطنية موبايل"الفلسطيني و
ن وقال إ. تبررها أزمة االئتمان العالمية وقدرة الشركة على تعزيز االقتصاد الفلسطيني" الوطنية موبايل"

لكن أعضاء سابقين بمجلس . ضمانات كبيرة تبقت لمساعدة المشاريع الصغيرة كما يهدف رعاة البرنامج
إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني ومستشارين تحدثوا مشترطين عدم كشف هوياتهم شككوا في مبرر 

وقال  .حا كبيرةمنح ضمانات القروض األمريكية في وقت يحقق الداعمون الماليون للوطنية موبايل أربا
ال "سمير برغوثي المدير العام للمركز العربي للتطوير الزراعي الذي يساعد الشركات الصغيرة 

  ".هذا غير مقبول ..ليسوا المستفيدين المستهدفين. يحتاجون إلى ضمان
  25/4/2009الخليج، 
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 لتجاريةنجال الرئيس الفلسطيني يهددان بمقاضاة أية جهة تشهر بهما بسبب أعمالهما ا .6
لوح طارق وياسر عباس، نجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقاضاة وكالة رويترز : رام اهللا

لألنباء، وصحافي ومسؤوليين عن تقرير نشرته الوكالة وقالت فيه إن شركات يديرها أبناء الرئيس 
متحدة في األراضي لتحسين صورة الواليات ال"الفلسطيني فازت بعقود مساعدات من الحكومة األميركية 

إن موكلَي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ": "الشرق األوسط"وقال كريم شحادة، محاميهما، لـ ."الفلسطينية
الشرق "وأوضح شحادة في رسالة تلقتها  ."ضد رويترز والصحافي وجميع المسؤولين عن المقال

ووصف طارق وياسر، . ة األميركيةأنه ال توجد أسرار بشأن العقود والعقود الفرعية للوكال" األوسط
وكالهما تلقى تعليمه في الواليات المتحدة، بأنهما يعمالن بجد ويحاوالن مساعدة أقرانهما الفلسطينيين من 

وقال إن ياسر خسر في تعامالته التجارية منذ أن أصبح والده رئيسا، كما مني . خالل تطوير االقتصاد
 .طارق بخسائر أيضا

 25/4/2009الشرق األوسط، 
  

  المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والمجتمع الدولي بحماية األسرى حماس تطالب  .7
طالبت حركة حماس المؤسسات الحقوقية واإلنـسانية والمجتمـع الـدولي بحمايـة     :  وكاالت-الجزيرة  

  ..وةاألسرى الفلسطينيين من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي التي حاولت فرض الزي البرتقالي عليهم بالق
ـ             عـدم االنـصياع ألوامـر      "ودعت الحركة، في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، األسرى بـ

، محملة الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية النتائج المترتبة علـى         "السجانين الصهاينة بارتداء الزي البرتقالي    
بق علـى األسـرى      وفرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في وقت سـا         ".الخطوة القمعية المشينة  "هذه  

  .الفلسطينيين ارتداء الزي البرتقالي لتشبيههم بمعتقلي غوانتانامو ووصمهم باإلرهاب
  24/4/2009الجزيرة نت، 

  
  القدس والضفة تشهدان مقاومة شعبية ونخشى من العمليات الكبيرة : اإلسرائيليالجيش  .8

حتلة ومدينة القدس منذ أسابيع بل      قال مصدر امني في جيش االحتالل اإلسرائيلي إن ما تشهده الضفة الم           
وحسب المصدر فعلى الرغم من عدم وجود قاسم مشترك بـين تلـك          ).مقاومة شعبية (وأشهر هو بمثابة    

األحداث ولعدم وجود جهة توجهها إال أن الجيش اإلسرائيلي قلق جدا من تلك األحداث ويتوقـع اتـساع                  
  .رقعتها وحجمها في كل الضفة

 تلك األحداث التي وصفها بالصغيرة إلى عمليات كبيره ضد جـيش االحـتالل              وتوقع المصدر أن تتوسع   
  .والمستوطنين ، وبحسب المصدر فان المقاومة الشعبية في القدس والضفة تدل علي حالة من اإلحباط

وقال المصدر األمني اإلسرائيلي إن المقاومين في الضفة والقدس بدأوا يرفعون رؤوسهم، ومن الممكـن               
عمليات وتزداد وتيرتها حيث انه سيكون من الصعب على جهاز الشاباك وجيش االحتالل منع              أن تتسع ال  

  ).دهس، طعن، إلقاء حجارة وزجاجات حارقه( عمليات من تلك األنواع 
وأشار مراسل صحيفة معاريف أفي سخاروف إلى أن االزدياد في العمليات في الضفة والقـدس سـببها                 

  .اوض مع السلطة الفلسطينية على أساس حل الدولتينحكومة نتنياهو التي ترفض التف
  25/4/2009الدستور، 

  
  شبه كونفدرالية تدير الضفة وقطاع غزة لجنة الشعبية ترفض المقترح المصري بتشكيل  .9

رفض عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية عماد أبو رحمة :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
بتشكيل لجنة مؤقتة شبه كونفدرالية تدير الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فكرة المقترح المصري 

  .محذراً من خطورتها في تعزيز االنقسام الفلسطيني والثنائية والمحاصصة الضارة
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ضرورة التوصل ، خالل ندوة سياسية نظمتها منطقة رفح الغربية في حي تل السلطان، وأكد أبو رحمة
مما ، محذرا من فشل الحوار الفلسطيني، امة سلطة واحدة في الضفة وغزةإلى توافق وطني شامل وإق

سيعزز االنقسام الجغرافي والسياسي ويزيد من حدة االنتهاكات والممارسات واالعتداء على الحريات 
  .العامة ضد أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

  25/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  حةجرائم اإلسرائيلية خطوة صحيالاء النرويجي النظر في دعوى قبول القض: حماس .10
أشادت حركة حماس بموقف القضاء النرويجي القاضي بقبول النظر في الدعوى المقدمة ضد : غزة

حكومة إيهود أولمرت في حربها األخيرة على قطاع غزة، ودعت باقي دول العالم إلى النسج على منوال 
 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس قالو .سطين العادلةالنرويج في مناصرة قضية فل

بالتأكيد قبول النرويج للنظر في الدعوى المقدمة " "قدس برس"مشير المصري في تصريحات خاصة لـ 
بشأن مجرمي الحرب أولمرت وليفني وباراك هي خطوة في االتجاه الصحيح، وهي بالتأكيد خطوة 

ب اليتامى واألرامل والمنكوبين والمشردين الفلسطينيين الذين عانوا القتل مسؤولة تبث األمل في قلو
والدمار اإلسرائيلي، وتشعرهم بأن هناك من يتألم لهم ومن يساندهم ومن يالحق قاتليهم، لكن بالتأكيد هذه 

  ".الخطو تحتاج إلى متابعة وتنفيذ على أرض الواقع بعيدا عن أي ضغوط أمريكية أو إسرائيلية
 24/4/2009 برس، قدس

 
   الحركي السادستريد التأثير على نتائج المؤتمر محاوالت وتحالفات: فتح .11

 حركة إنه رغم وجود توافق داخل" الحياة"لـ " فتح" قال قيادي رفيع في : جيهان الحسيني-القاهرة 
 ما  على ضرورة عقد المؤتمر السادس في الخارج وأن مصر هي المرشح األكثر حظاً، إال أنهحماس

زالت هناك أصوات تريد عقده داخل الوطن في بيت لحم أو أريحا، وهي تجري محاوالت من أجل 
إفشال أي إمكانية لعقد المؤتمر في الخارج، الفتاً إلى أن األمر سيحسم عندما يعرض هذا الطلب مجددا 

  .على الرئيس مبارك
اولة لتثبيت أسماء بعينها في موقعها وعلى صعيد ما يتردد من أن هناك محاوالت لعقد اتفاقات تحت الط

: في اللجنة المركزية واستبعاد أعضاء آخرين، وكذلك تصعيد قيادات محددة إلى اللجنة المركزية، أجاب
أؤكد : "نعم هناك محاوالت من خالل تحالفات واتفاقات ضمنية للفوز بمقاعد في اللجنة المركزية، مضيفاً"

ستكون شفافة والقاعدة ستمنح أصواتها مباشرة وبشكل ديموقراطي رغم هذه التحالفات أن االنتخابات 
للمرشح األصلح، فالمؤتمر هو سيد نفسه رغم المحاوالت للتأثير على نتائجه، وفي النهاية كل شيء 

  ".خاضع للناخب الفتحاوي الذي سيحكم ضميره الختيار القيادة التي ستمثله وستنهض بالحركة
  25/4/2009الحياة، 

  
   توغلت شرق بيت حانونةهاد جبريل تشتبك مع قوة خاصة إسرائيليكتائب ج .12

 في  - القيادة العامة    -قالت كتائب جهاد جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية           :ـ اشرف الهور   غزة
 .بيان لها ان ناشطيها اشتبكوا مع قوة خاصة اسرائيلية توغلت في منطقة كلية الزراعة شرق بيت حانون                

في غضون  . ان لها انه تم خالل االشتباك اصابة القوة االسرائيلية الخاصة اصابة مباشرة           واضافت في بي  
ذلك لوحظ الجمعة تحليق مكثف للطيران الحربي االسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في سـماء قطـاع                

وكانت متحدثة عسكرية اسرائيلية قالـت    . غزة، لكن لم تسجل اي حادثة قصف ألهداف فلسطينية ارضيه         
 .ي وقت سابق ان نشطاء فلسطينيين اطلقوا صاروخا من صنع محلي، سقط علـى جنـوب اسـرائيل                 ف
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في النقب الغربـي دون وقـوع       ' شعار هنيجف 'وذكرت ان الصاروخ سقط في منطقة المجلس االقليمي         
  .اصابات او اضرار

  25/4/2009القدس العربي، 
   

  رانيال حل مع الفلسطينيين قبل تسوية الملف االي: ليبرمان .13
جيروزاليم "صرح وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة : القدس المحتلة

وقال . امس بأنه لن يتم التوصل الى حل للنزاع مع الفلسطينيين من دون تسوية الملف االيراني" بوست
". تسوية المشكلة االيرانيةمن المستحيل حل اي مشكلة في المنطقة قبل : "للصحيفة الناطقة باالنكليزية

التوصل الى . علينا ان نبدأ بالمسائل الفلسطينية ألن مصلحتنا تقتضي حلها، لكن بال اوهام: "واضاف
  ".مستحيل من دون معالجة المشكلة االيرانية... اتفاق لحل النزاع

يس ناجما عن ل"واكد ليبرمان الذي يعيش في واحدة من مستوطنات الضفة ان المأزق مع الفلسطينيين 
لقد بدأ كغيره من النزاعات . هذا النزاع عميق جدا فعال"وتابع ان ". االحتالل او المستوطنات او سكانها

  ".اليوم انه نزاع يرتدي طابعا دينيا اكثر نظرا لتأثير بعض العناصر غير العقالنية مثل القاعدة. القومية
لم "وعن سورية قال انه ". تخنق"غزة يجب ان التي تسيطر على قطاع " حماس"ورأى ليبرمان ان حركة 

اذا كنتم غير مستعدين للنقاش، : انهم ال يكفون عن التهديد... ير اي اشارة حسن نية من جانب السوريين
  ".فسنستعيد الجوالن بقوة السالح

  25/4/2009الحياة، 
  

  ليبرمان يبحث عن حلفاء ضد إيران في أفريقيا وأميركا الالتينية .14
أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس أن وزير الخارجيـة افيغـدور           :  حامد إغبارية  -تلة  القدس المح 

ليبرمان يستعد لجولة أفريقية في أشهر الصيف القادمة، إضافة إلى جولة فـي عـدد مـن دول أميركـا             
لك إلـى   وذكر المكتب اإلعالمي في الخارجية اإلسرائيلية أن ليبرمان يسعى من وراء جولته ت             .الالتينية

  .تجنيد دول أفريقية والتينية ضد المشروع النووي اإليراني
وكان ليبرمان صرح بأنه ال يريد أن يكتفي بالدعم األميركي واألوروبي للسياسة اإلسرائيلية ضد إيران،               
بل يرى أن أفريقيا وأميركا الجنوبية ال يقل دورها أهمية، بالنسبة لهذا الملف وملفات سـاخنة أخـرى،                  

  .أسها القضية الفلسطينيةوعلى ر
  25/4/2009السبيل، األردن، 

 
   لسفارة واشنطن يؤيد انسحاباً أحادي الجانب من الضفة"إسرائيل"مرشح ": معاريف" .15

عن مايكل اورون، مرشح نتانياهو لتولي منصب سفير اسرائيل " معاريف"نقلت صحيفة  -القدس المحتلة 
القاها " حاب احادي الجانب سينقذ اسرائيل كدولة يهوديةانس"في واشنطن تشديده خالل محاضرة بعنوان 

بداية شباط الماضي امام طالب جامعة جورج تاون االميركية، على ضرورة انسحاب اسرائيل من 
وطرح في معرض رده على اسئلة الطالب التي تلت . الضفة بشكل احادي للحفاظ على يهودية الدولة
زاع مع الفلسطينيين، مشددا على شخصية موقفه وعدم المحاضرة موقفه الشخصي من طرق حل الن

  .ادعائه تمثيل غالبية االسرائيليين
واضاف اورون ان السالم ليس قضية اسبوع او اسبوعين وانما قضية اجيال، ومن الممكن ادارة 
الصراع بطريقة جديدة توفر مستوى حياة افضل للطرفين بدال عن الحل النهائي، ويجب العمل على بناء 

  . لسالم من اسفل الى اعلى، وليس العكس على غرار اتفاق اوسلوا
  25/4/2009الحياة، 
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   نصف اإلسرائيليين يخفون هويتهم في الخارج:استطالع .16
 من اإلسـرائيليين يخفـون      52% استطالع إسرائيلي أجرته كلية الجليل الغربي اإلسرائيلية الى أن           أشار

  .عالية أنهم تعرضوا لمضايقات متنوعة بعد كشف هويتهمهويتهم في خارج البالد ، فيما ادعت نسبة 
 أعلنوا انهم يخفون هويتهم حينما يكونون في الخارج ، مثـل عـدم              52%وحسب نتائج االستطالع فإن     

اإلعالن عن مكان اقامتهم ، وعدم ارتداء مالبس إسرائيلية عليها لغة عبرية ، وينزعون عن انفسهم أيـة               
  .عالمات دينية يهودية

إنهـم سـمعوا   % 34، وقـال " الال سامية" أنهم واجهوا مضايقات على خلفية ما يسمى بـ         51%ى  وادع
 إنهم تعرضوا إلى ظاهرة رفض تقديم خـدمات         13%تعابير معادية وشتائم لكونهم من إسرائيل ، وقال         

  .انهم تعرضوا الضرار بامالكهم بسبب انتمائهم% 4لهم لكونهم من إسرائيل ، فيما ادعى 
  25/4/2009، الدستور

  
  الصناعات اإلسرائيلية تشكو من تدهور غير مسبوق وانحسار الصادرات .17

اشتكت قطاعات الصناعة اإلسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، من أنها تشهد              -الناصرة
  .تدهوراً هو األسوأ في تاريخها

. عة يمر بأسوأ مرحلة عرفها في تاريخـه       فقد أعلن اتحاد أرباب الصناعة اإلسرائيليين، أن قطاع الصنا        
وحسب االتحاد فقد فصلت المصانع اإلسرائيلية في منطقة حيفا وشمالي فلسطين، حـوالي ثمانيـة آالف                

  . المنصرم) سبتمبر(مستخدم، منذ نشوب األزمة المالية العالمية، في شهر أيلول 
عة بين عشرات من المصانع اإلسـرائيلية       ونقلت اإلذاعة العبرية عن استطالع أجراه اتحاد أرباب الصنا        

  . الشمالية، أن األزمة المالية تجد تعبيراً لها في انخفاض مبيعات المصانع بنسبة ثالثين في المائة
وجاء أيضاً أن صادرات أكثر من نصف عدد المصانع اإلسرائيلية في الشمال الفلسطيني قـد تراجعـت                 

وقد تبين كذلك أن نحو ثمـانين فـي         . ة بلغت أربعين في المائة    خالل األشهر الثالثة الماضية بنسبة حاد     
المائة من المصانع في شمالي فلسطين المحتلة قد عمدت إلى تقليص ساعات العمل فيها بنسبة عـشرين                 

  . في المائة
 24/4/2009 قدس برس 

 
   لتعليم التالميذ كيفية التصرف خالل الحرب"إسرائيل"مادة دراسية جديدة في  .18

وزارة الحرب والتعليم في إسرائيل قرارا بإضافة مادة إلى المنهج الدراسي ابتداء مـن العـام                أصدرت  
المقبل لتالميذ المدارس من سن الخامسة فما فوق تتعلق بكيفية استعداد الجبهـة الداخليـة أثنـاء حالـة                   

  .الطوارئ والحرب
ة في المدارس النظامية وسيدرسها     وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن الطالب سيبدؤون بتلقي هذه الماد         
  . معلمون مروا بتأهيل خاص ، باإلضافة لمدرسات مجندات في الجيش

وأضافت أن هذا المشروع إلى جانب خطة أخرى تعكف عليها قيادة الجبهة الداخلية ووزارة التعليم فـي                 
 للعمـل التطـوعي     كي ينضموا " الصف السابع فما فوق   "إسرائيل لتأهيل الطالب في المرحلة اإلعدادية       
  .لمساندة جنود الجبهة الداخلية أثناء حالة الطوارئ

وحول األسباب التي دفعت قيادة الجبهة الداخلية لمثل هذه الفكرة قال نائب وزير الحرب متـان فلنـائي                  
نحن ندرك أن الجبهة الداخلية أثناء أي حرب أو عملية عسكرية مقبلة ستكون أكثر عرضة ومكـشوفة                 "

نسعى لزيادة الوعي لدى المواطنين بكيفية التصرف في حاالت         "وأضاف  ". ن أي مرة مضت   للتهديدات م 
  ".الطوارئ خصوصا أن التطورات المحيطة بنا تنبئ بخطر الحرب

  25/4/2009الدستور، 
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   من جنود االحتالل خالل مظاهرة ضد الجدار في بلعين13 فلسطينيا و30إصابة  .19
ا ف " وعن وكالة إبراهيم، كامل ، الغربيةراسلها من الضفة عن م25/4/2009لرأي، األردن، اذكرت 

 شخصا أصيبوا أمس بجروح خالل تظاهرة احتجاج 30أن ب واأفاد عيان  مصادر طبية وشهود، أن"ب
وقالت المصادر إن المتظاهرين، وبينهم ناشطون . في قرية بلعين غرب مدينة رام اهللا على جدار الفصل

عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة أجانب وإسرائيليون، أصيبوا 
وكان فلسطيني في الثالثين من العمر قتل الجمعة الماضي برصاص الجنود . للدموع لتفريقهم

 .اإلسرائيليين في بلعين خالل تظاهرة ضد الجدار الفاصل
ت أن المواجهات التي شهدتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعلن أن 24/4/2009قدس برس، وأضافت 
قد أسفرت عن إصابة ثالثة عشر عنصراً من شرطة االحتالل وما يسمى بقوات حرس ، قرية بلعين

  .الحدود اإلسرائيلية بجروح
  

 مخطط إسرائيلي جديد لالستيالء على األراضي العربية في الجليل والمثلث .20
به االستيالء على المزيد من أراضي وجم يتم ب،كشف مخطّط إسرائيلي جديد:  فارسردينه - غزة

وتقضي الخطة اإلسرائيلية بإقامة مطار دولي في منطقة ، 1948المواطنين في األراضي المحتلة عام 
وكذلك مخطط سكة  .مجدو ومرج بن عامر، قد تصادر في إطارها آالف الدونمات من األراضي العربية

وجميع المخططات تهدف إلى سلخ ما تبقى من الحديد من الخضيرة إلى منطقة وادي عارة والشمال، 
أما بخصوص المناطق المحاذية له، فقد يتم تكثيف االستيطان وبناء . أراض عربية في الجليل والمثلث

ويندرج هذا المشروع في إطار تهويد الجليل وتشجيع اليهود . تجمعات سكنية يهودية ومناطق سياحية
  .لالستيطان في المنطقة والجليل

أنه سيتم تهميش المدن العربية ومحاصرتها ،  فريد شقير الخبير في تخطيط المدنسلمهنداوأوضح 
وسيشمل هذا المطار الدولي في منطقة نفوذه مهبطا واسعا، مصانع، آبارا،  .وحرمانها من أية استفادة

تم أما بخصوص المناطق المحاذية له، فقد ي. مخازن للوقود، أبراج مراقبة، مناطق صناعية ومخازن
فيما حذرت لجنة المتابعة العربية داخل . تكثيف االستيطان وبناء تجمعات سكنية يهودية ومناطق سياحية

من مغبة مصادرة أراضي الروحة المتاخمة للمخطط المستقبلي، واستبعدت أن تكون ، الخط األخضر
  هناك أي فائدة للتجمعات السكنية العربية في المثلث الشمالي من المشروع،

  25/4/2009 عكاظ،
  

  إصابة ستة مواطنين بنيران المستوطنين في نابلس .21
 جراء إطالق النار عليهم من قبل قطعـان         أمس مساء   األقلأصيب ستة مواطنين فلسطينيين على      : نابلس

 ثالثـة شـبان     أمـس كما اعتقلت قوات االحتالل فجـر        . جنوب نابلس  "وعريف"المستوطنين في قرية    
  . داهمت آليات عسكرية وحاصرت عددا من منازل المواطنيند وقفلسطينيين من مدينة نابلس 

  25/4/2009الدستور، 
  

  ويجرف أراضي زراعية شمال قطاع غزةاالحتالل يتوغل  .22
 خاصة معززة بعـدد     إسرائيليةأكدت مصادر محلية أن قوات      : ا ف ب   -إبراهيم  كامل   - الغربية الضفة

لت شرقي مخيم البريج وسـط إطـالق نـار كثيـف،             توغ اإلسرائيليةمن اآلليات والجرافات العسكرية     
 وكانت قوات االحتالل   . وشرعت بتجريف مساحات من األراضي الزراعية المغروسة باألشجار المثمرة        
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 شمال شرق بلدة بيت حانون شمال القطـاع، وجرفـت أراضـي     أمستوغلت في ساعة مبكرة من فجر       
   .زراعية، وعاثت خرابا في ممتلكات المواطنين

  25/4/2009أي، األردن، الر
  

   يستنكر توقيف عدد من قيادات فتح في غزة "مركز حقوقي" .23
 التابعة للحكومـة المقالـة      األمناستنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، قيام قوات         :  سمير حمتو  - غزة

ـ   .بتوقيف قيادات ونشطاء حركة فتح على خلفية انتمائهم السياسي خالل األسبوع الماضي            ز وقال المرك
نسخة منه أن حملة استدعاءات طالت عدداً من نشطاء حركة فتح في محافظات             " الدستور"في بيان تلقت    

قطاع غزة كافة، وجرى التحقيق مع الموقوفين قبل أن يفرج عنهم بعد ساعات من توقيفهم، فيما طُلـب                  
   .من عدد ممن أفرج عنهم مراجعة جهاز األمن الداخلي المقال

  25/4/2009الدستور، 
  

   تدشن حملة ضد تجنيد أبنائها في الخدمة المدنية48األحزاب والحركات العربية في الـ .24
ضـد تجنيـد أبنـائهم      ة   إسرائيل، هذا األسبوع حمل    فيدشنت األحزاب والحركات العربية     : محمد عبود 

شباب ويفرض المشروع على ال    . شهر مايو سنوياً   في يبدأ نشاطه    الذي مشروع الخدمة المدنية     فيوبناتهم  
، "التأمين الـصحى  " المستشفيات والمؤسسات التربوية والجمعيات العامة و      فيالعرب من الجنسين الخدمة     

  وقـال .وأجهزة تابعة للجـيش ،  فى الشرطة، والشاباك  عسكريعلى أن تتطور الخدمة، الحقاً إلى تجنيد        
 سـيارات الـشرطة     في نحن نرفض أن يجلس أبناؤنا    ": أيمن عودة، رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية      
، ونرفض أن يتحول أبناؤنا لعمالء يبلغون عن        اإلسرائيلياإلسرائيلية ويحملوا مسدسات، ويخدموا الجالد      
  . قادة المظاهرات واالحتجاجات فى الوسط العربى

 اختراق  فيإسرائيل نجحت   ":  جمال زحالقة، عضو الكنيست رئيس كتلة التجمع الديمقراطى        من جهته قال  
، فالحكومة تستغل األزمة االقتصادية، وتقدم إغراءات ماليـة         العربين قبل، وجاء دور الشباب      الدروز م 

واجتماعية، لكن الثابت أن الخدمة المدنية مشتقة من الخدمة العسكرية، وهى بديل لها، وفى الوقت نفسه                
  ."طريق إليها

  24/4/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

  ديربان الثانير  يشارك في أعمال مؤتم48وفد من الـ .25
 بشكل فاعل في أعمال مؤتمر ديربان الثاني، الذي اختتم أعماله في 48شارك وفد من فلسطينيي : جنيف

، العامل في صفوف "اتجاه"وأوضح اتحاد الجمعيات العربية  .مقر األمم المتحدة بجنيف اليوم الجمعة
ز دور كبير لوفد المؤسسات واألطر بر"، أنه خالل أيام المؤتمر 1948فلسطينيي الداخل المحتل سنة 

العربية من الداخل، والمشارك في المؤتمر، سواء في تنظيم وتنسيق المجموعة العربية اإلقليمية، أم في 
عقد لقاءات وتعاون مع الوفود األجنبية من أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا وأوروبا والواليات المتحدة، 

 ". داخل المؤتمر وخارجهاألنشطة عقد عدد من إلى واألجانب، إضافة وسلسلة لقاءات مع السفراء العرب
عامالً حاسماً في ضمان " شكّل 48وأكد االتحاد في بيان صادر عنه بهذا الشأن، أن وفد فلسطينيي 

نصوص قوية في بيان المجتمع المدني الرسمي لصالح القضية الفلسطينية وفي مواجهة التمييز العنصري 
  ".اإلسرائيلي

  24/4/2009، قدس برس
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  "التعليم الجامعي الفلسطيني في لبنان.. "إصدار كتاب .26
التعليم الجامعي الفلسطيني " كتاب  اليوم يوسف أحمد،" الفلسطينيالديمقراطياتحاد الشباب "يوقع رئيس 

لذي ويعتبر الكتاب األول في لبنان ا .، في قصر األونيسكو، برعاية وزير اإلعالم طارق متري"في لبنان
يوثق للطالب الجامعيين الفلسطينيين، ولمشاكلهم، أعدادهم، كيفية توزعهم على الجامعات الرسمية 

 إلى اختيارهم اختصاصات جامعية من دون غيرها أو أكثر من غيرها، باإلضافةوالخاصة في لبنان، 
 .بسبب سهولة الحصول على عمل من خاللها

 حتى اليوم، إذا تدل المعطيات 1948لسطيني منذ النكبة في العام ويؤرخ الكتاب لتغير التعليم الجامعي الف
 إلى باإلضافةعلى تدهور مستويات التعليم، بسبب عمليات النزوح الكبرى التي عاشها الفلسطينيون، 

 أن عدد الطالب الفلسطينيين الجامعيين اإلحصاءاتوقد تبين من خالل  .حرمانهم من حق العمل في لبنان
 طالب، أكثر من نصفهم في الجامعة 4504 ما يقارب 2006-2005الدراسي الجامعي بلغ في العام 

 وخمسين ألف شخص كعدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو نمائتيوإذا ما تم اعتماد رقم . اللبنانية
 ذلك  من عدد الفلسطينيين، ويدّلةبالمائ 1.8 المتباينة بشأنهم، تبلغ نسبة الطالب لإلحصاءاترقم وسطي 

 .الرقم على مدى تدني عدد المعلمين بين الشبان الفلسطينيين
 25/4/2009السفير، 

  
  باألقوال  دولة فلسطينية باألفعال كما إقامة لتدعم أمريكا الوقتحان : العاهل األردني .27

 الوقت قد حـان لقيـادة الواليـات         أناهللا الثاني أمس الجمعة       عبد العاهل األردني قال  :  بترا -واشنطن  
وأكد في خطاب ألقاه في مركز الدراسات        .المتحدة مسيرة السالم وضمان عدم إضاعة المزيد من الوقت        

 ومن  2009 هذا األمر يبدأ بوضع خطة سالم فاعلة للعام          أناإلستراتيجية والدولية في العاصمة واشنطن      
ضـع نهايـة     تحقيق الـسالم يتطلـب و      أنوأضاف    .ثم خطة للمفاوضات تثمر نتائج ملموسة وبسرعة      

أن أي جهـد    : وقـال  .لالحتالل والمواجهة وبناء المستوطنات واألعمال أحادية الجانب في مدينة القدس         
إسرائيلي يهدف إلى إحالل التنمية الفلسطينية محل االستقالل الفلـسطيني ال يمكـن أن يجلـب الـسالم                  

حل الدولتين ، وأي حل آخر ال وال يمكن أن يمر الطريق إلى السالم سوى عبر         . واالستقرار إلى المنطقة  
ويجب أن تعلم إسرائيل أن محاولة تأخير هذا         .يمكن أن يعرض العدالة التي يطالب بها الناس ويتوقعونها        

الحل سوف تكون ذات آثار كارثية على مستقبلها، وعلى مستقبل الفلسطينيين، وأؤكد هنا أهمية شـراكة                
 يقدمها العالم العربي للعمل معنـا والمـضي         التيالفرصة  الواليات المتحدة لمساعدة إسرائيل على قبول       

قدما، واآلن قد حان الوقت للواليات المتحدة لقيادة المسيرة وضمان عدم إضاعة المزيـد مـن الوقـت،                  
ويجب أن يكون التزام الواليـات المتحـدة بإقامـة الدولـة             .والفشل في التحرك يعني الخسارة للجميع     

ه الغموض، وباألفعال كما باألقوال، وهو أمر مركزي في تحديد موقف أميركا            الفلسطينية واضحاً ال يكتنف   
  .وصورتها، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في كافة أنحاء العالم اإلسالمي

  25/4/2009الدستور، 
  

  "الدولة اليهودية"وتحذر من مفهوم .. مصر تؤكد رفضها استقبال ليبرمان  .28
ـ    : ، محمد عبد اهللا    أحمد ربيع  -القاهرة، الدارالبيضاء    ورئيس لجنـة   " إسرائيل"أكد سفير مصر السابق ب

الشؤون الخارجية بمجلس الشورى المصري محمد بسيوني، أن القاهرة لن تـستقبل وزيـر الخارجيـة                
اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن هذا موقف واضـح                

الفتا إلى عدم وجود حاجة للتعامل مع هذا الرجل وأنه يكتفـى باالتـصال              ونهائي لما بدر منه تجاهها، و     
. برئيس الحكومة نتانياهو في إطار الدور المصري من أجل دعم ورعاية الحوار حول العملية الـسياسية               

وفند بسيوني الطرح اإلسرائيلي لحكومة نتانياهو للدولة اليهودية وقال فـي تـصريحات خاصـة لــ                 
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 الدولة اليهودية ال يقتصر أمرها على الجانب الديني أو الصبغة الدينية لها، وإنما يشمل               ، إن هذه  "الشرق"
 ". التي تحتلها من الفلسطينيين"كل نواحي الحياة والوجود على أرضها 

  25/4/2009الشرق، قطر، 
  

  كانت ناجحة وحققت غرضها" إسرائيل" لـ عمر سليمانالزيارة التي قام بها :مصدر مصري .29
وصف مصدر مصري موثوق به، الزيارة التي قام بها رئيس االسـتخبارات            :  جيهان الحسيني  -ة  القاهر

ـ  وقال عن اللقاء الذي جمع     . ، األربعاء الماضي، بأنها كانت ناجحة وحققت غرضها       "إسرائيل"المصرية ل
تـدالً للغايـة،    كان ليبرمان خالل اللقاء رجالً مع     : "سليمان بوزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان     

وبحث معه العملية السلمية ومسار المفاوضات، وأكد للوزير حـل الـدولتين كوسـيلة لتحقيـق األمـن                  
واالستقرار والسالم في المنطقة، إضافة إلى أن ليبرمان شدد على أهمية تحقيق تنمية إقتصادية في كـل                 

 ". من الضفة الغربية وقطاع غزة
إن : "وعن صفقة تبادل األسرى ومدى إمكان استئناف المفاوضات فـي شـأنها وملـف التهدئـة، قـال                 

المحادثات في شأن صفقة تبادل األسرى مؤجلة إلى حين تبحث الحكومة اإلسرائيلية الجديدة هذا الملـف                
ث األفكار  من جديد، وهم أوضحوا أن األمر يحتاج إلى مهلة إلى حين اإلطالع على الملف ودراسته وبح               

، الفتاً إلى أن األولوية لـدى       "لذلك ال توجد أفكار جديدة، وباختصار فإن هذه المسألة مؤجلة         ... المقترحة
 .  اإلسرائيلية-الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اآلن هي وضع أسس للعالقات المصرية 

رار الهدوء فـي قطـاع   وعما إذا كانت هناك نية لطرح تسوية أمنية من جانب اإلسرائيليين لضمان استم      
انهم يرون أن مسألة إطالق الجندي االسير في غزة غلعاد شاليت يجب أن تـسبق إبـرام                 : "أجاب. غزة

: لذلك فهذا الملف مؤجل أيضاً، وسيستمر األمر على ما هـو عليـه            . اتفاق تهدئة بينهم وبين الفلسطينيين    
 ". كار جديدة تتعلق بذلكتهدئة متبادلة، أي تهدئة مقابل تهدئة، لكن ليس هناك أي أف

وأكد أن سليمان أبلغ المسؤولين اإلسرائيليين بأن التهدئة الحالية في قطاع غزة هي بسبب وجود تفـاهم                 
مصري مع القوى الفلسطينية على ضرورة ضبط النفس واستمرار التهدئة، لكنه ال يضمن استمرار تلك               

 . التهدئة في حال أن إسرائيل قامت بأي تصعيد من جانبها
وعن توقيت الزيارة التي سيقوم بها نتانياهو لمصر تلبية للدعوة المصرية التي سلمها له الوزير سليمان،                

 ". بعد عودته من واشنطن: "قال
ونفى المصدر ما تردد عن أن مصر ستسحب رعايتها للحوار الفلسطيني في حال لم يتم تحقيق أي إنجاز                  

مصر ستستمر وتواصل جهودها    . هذا ليس صحيحاً  : " غد، وقال  خالل الجولة المقبلة والتي ستستأنف بعد     
 ". ومساعيها من أجل إنجاح الحوار

سيكلف سالم فياض تشكيل حكومة فلسطينية إذا لم ينجح         ) أبو مازن (وعما إذا كان الرئيس محمود عباس       
ور، ويجـب   دعينا ال نستبق األم   : "الحوار كمخرج لحل عقدة الحكومة وقبيل توجهه إلى واشنطن، أجاب         

 ". إعطاء الفرصة كاملة قبل إتخاذ أي خطوات
إن : "وعلى صعيد ما تردد من أن مصر ستستضيف المؤتمر السادس لحركة فتح على أراضـيها، قـال                

الرئيس حسني مبارك أبلغ أبو مازن في لقائه األخير معه أنه من األفضل أن يعقد مؤتمر الحركة علـى                   
  ".األراضي الفلسطينية

  25/4/2009الحياة، 
  

   مشتبهين  في حزب اهللا وترفض وساطة دولة عربية إلنهاء القضية٣مصر تقبض على  .30
ـ   : أحمد الخطيب، أحمد شلبي    إن أجهزة األمن ألقت القبض، فجـر     ": المصرى اليوم "قالت مصادر أمنية ل

تنظيم  فلسطينيين ومصريين فى منطقة العريش، لالشتباه فى تورطهم باالنضمام إلى            ٣أمس األول، على    
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وأكدت المصادر، أن أجهزة األمن عثرت بحوزة اثنين من المشتبه بهم على أسلحة             . حزب اهللا فى مصر   
آلية وقصاصات من مقاالت نشرت عن حزب اهللا، وشرائط فيديو يتحدث فيها حـسن نـصر اهللا، عـن                   

الق سـراحهم إذا    المقاومة الفلسطينية، وأن إلقاء القبض على هؤالء المشتبه بهم إجراء طبيعي وسيتم إط            
ثبت عدم تورطهم، فيما قال مصدر قضائي، إن هؤالء المشتبه بهم لم يتم عرضهم على النيابـة حتـى                    

  .اآلن
ـ       ، إن مسؤوالً أمنياً كبيـراً مـن إحـدى الـدول            "المصرى اليوم "من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول ل

ف ما سماه المعارك اإلعالمية     العربية، طلب من المسؤولين المصريين تسوية قضية خلية حزب اهللا ووق          
بين الجانبين، مقابل أن يقدم قيادات لحزب اهللا ومسؤولون فى الحكومة اللبنانية االعتـذار رسـمياً إلـى                  
الرئيس مبارك والمسؤولون فى مصر، إال أن المسؤولين رفضوا، وقالوا إن القضية اآلن أمام القـضاء                

 كانت قد رفضت عرضاً سابقاً من دولـة عربيـة     وكشف المصدر عن أن القاهرة    . ورفضوا أى مساومة  
  .أخرى فى بداية الكشف عن القضية

  25/4/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

  القاهرة تستأنف غداً جولة الحوار الفلسطيني الرابعة .31
تستأنف غدا في القاهرة جولة الحوار الفلسطيني الرابعة التي وصفت بأنها الحاسـمة             :  فهيم الحامد  -جدة  

 يسودها التفاؤل والحذر، بغية مناقشة بند تشكيل حكومة الوحدة، وأفصحت مصادر مصرية لـ              في أجواء 
، أن القاهرة أعدت ورقة عمل توافقية، سيطرحها رئيس االستخبارات المصرية عمـرو سـليمان       "عكاظ"

ونفت المصادر نفسها ما تـردد فـي بعـض          . على حركتي فتح وحماس، تتعلق بتشكيل الوحدة المرتقبة       
ائل اإلعالم، أن القاهرة هددت حركتي فتح وحماس، بوقف رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في حال               وس

واسترسلت المـصادر،   . استمرار فشل مساعي التوصل التفاق مصالحة وطنية بينهما في الجولة الرابعة          
د حالـة   أن سليمان سيجري محادثات مع وفدي فتح وحماس قبيل انعقاد الجولة الرسمية، بهـدف إيجـا               

  . التوافق حول بند تشكيل حكومة الوحدة
  25/4/2009عكاظ، 

  
  اإلخوان المسلمون في مصر يرفضون اتهامهم بالتحالف مع حزب اهللا .32

رفض قيادي في جماعة اإلخوان المسلمين في مـصر، االتهامـات التـي سـاقها كتـاب                 : قدس برس 
إلخوان وحماس وإيران وحـزب     وإعالميون وسياسيون مصريون وعرب عن وجود عالقة تحالف بين ا         

اهللا، واعتبر ذلك مجرد مراوغة وهروب من تحمل المسؤولية األمنية والسياسية واألخالقية تجاه األمـن               
واتهم عضو مكتب اإلرشـاد فـي جماعـة اإلخـوان           . القومي المصري وتجاه دعم المقاومة الفلسطينية     

، النظـام فـي القـاهرة       "قدس بـرس  " لـ   المسلمين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، في تصريحات خاصة      
  . بالتقصير في حماية األمن القومي المصري والنظام العربي الرسمي بخذالن المقاومة

  25/4/2009الشرق، قطر، 
  

  الحزب الناصري في مصر يرفض زيارة نتنياهو للقاهرة .33
ري في مصر رفضها    أعلنت األمانة العامة للحزب العربي الديمقراطي الناص      :  غريب الدماطي  -القاهرة  

/ لزيارة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لمصر، واستنكرت في اجتماعها الـدوري ليـل الخمـيس               
التـي اختلطـت فيهـا      "الجمعة، الحملة اإلعالمية الضارية ضد حزب اهللا وزعيمه السيد حسن نصر اهللا             

  ". ي المنطقةاألوراق إلى حد إدانة المقاومة ضد االحتالل األمريكي واإلسرائيلي ف
  25/4/2009الخليج، 
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  انتقادات لدعوة نتنياهو إلى زيارة مصر    .34
اعتبر سياسيون ومثقفون مصريون، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المـصري إلـى              : القاهرة

ودعوة رئيس الحكومة ووزير الدفاع اإلسرائيليين لزيارة مصر بمثابة انحدار للدور المصري            " إسرائيل"
والواليات المتحدة وتفريط فيما تبقـى مـن أوراق         " إسرائيل"ضية الفلسطينية وتهافت على إرضاء      في الق 

واعتبر عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن دعوة نتنياهو           . القوة التي كانت بيد الدول العربية     
االنحـدار  "جاههـا إلـى     لزيارة مصر في هذا التوقيت تمثل تطورا في السياسة الخارجية المصرية وات           

قبل كامـب   " إسرائيل"في مواجهة   " بعد أن كانت مصر تلعب دور القيادة      " إسرائيل"والتهافت على خدمة    
  .ديفد

 25/4/2009الجزيرة نت، 
  

  العاهل المغربي يرجئ اجتماعا للجنة القدس .35
لـى موعـد لـم      افادت مصادر رسمية مغربية، ان العاهل المغربي محمد السادس قرر تأجيل، ا           : الرباط

وقال خالد الناصري، وزير االتـصال      . يحدد، اجتماع للجنة القدس كان مقررا عقدها في االسبوع القادم         
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه تقرر باتفاق بـين المملكـة المغربيـة والـسلطة الوطنيـة                  

/  يومي األول والثاني من أيـار      الفلسطينية، إرجاء اجتماع لجنة القدس، كان مقررا أن يحتضنه المغرب         
وأوضح الناصري، أن هذا القرار تم اتخاذه بتشاور بين المغرب والسلطة           . مايو المقبل، إلى موعد الحق    

الوطنية الفلسطينية، اللذين سيتفقان مستقبال على موعد االجتماع المقبل للجنة القدس، التي يترأسها الملك              
  .محمد السادس

  25/4/2009القدس العربي، 
  

  واكه إسرائيلية تباع في إيرانف ":بي بي سي" .36
تشير تقارير واردة من العاصمة اإليرانية طهران، الى ان السلطات هناك تجري تحقيقا في إمكانيـة ان                 

وقالـت وسـائل   . ، العدو االكبر إليران"إسرائيل"يكون قد تم خرق الحظر المفروض على االستيراد من     
في المدينة قد طلبت من القضاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد ما قيل إنه قد              اإلعالم المحلية، إن السلطات     

  .تم استيراد صناديق من الفواكه اإلسرائيلية المعلبة على أنها من الصين
  25/4/2009بي بي سي 

 
  

  "إسرائيل"كلينتون تخشى خسارة الدعم العربي  ضد إيران بسبب  .37
يمكن أن تخسر " إسرائيل"الري كيلنتون، الخميس، أن صرحت وزيرة الخارجية األمريكية هي: ب.ف.أ

  .دعم دول عربية ضد إيران إذا لم تحقق تقدما في عملية التسوية مع الفلسطينيين
أن تحصل على دعم قوي تبحث عنه " إسرائيل"إذا أرادت "وقالت هيالري أمام لجنة في مجلس النواب 

األمرين "، وأضافت أن "ين وعن جهود السالمضد إيران، ال يمكنها أن تبقى بعيدة عن الفلسطيني
  ".متالزمان

لنا إنه في حال تحقيق تقدم فستكون هناك سلسلة من مواقف "وتابعت كلينتون أن دوال عربية عدة قالت 
  ". الدعم التي تعزز رد المنطقة على إيران

25/4/2009الخليج،   
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  أبيب إن هاجمت إيرانواشنطن تجمد المساعدات العسكرية لتل :"يديعوت أحرونوت" .38
أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر أمس، أن إدارة :  عبد القادر فارس-غزة 

، بما فيها تجميد مساعداتها "إسرائيل"الرئيس األمريكي أوباما تدرس احتمال اتخاذ بعض اإلجراءات ضد 
وأضافت الصحيفة أن .  واشنطن لذلكالعسكرية لها، حال إقدامها على مهاجمة إيران رغم معارضة

أوباما سيطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اجتماعهما في البيت األبيض الشهر 
المقبل، بعدم مهاجمة إيران طالما استمرت الجهود األمريكية لطي ملف البرنامج النووي اإليراني 

 أخيرا "إسرائيل" وصلت إلى  أنهليكس فيشمانوأشارت الصحيفة في تقرير لمحررها أ. دبلوماسيا
معلومات تفيد أن المبعوث األمريكي الذي عين لمراقبة تطبيق خريطة الطريق الجنرال بول سيلفا، رفع 
إلى وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، تقريرا مفصال يتضمن سلسلة من االتهامات ضد 

 تتملص من تطبيق اإلجراءات المطلوبة منها في خارطة "لإسرائي"، ويقضي التقرير، بأن "إسرائيل"
 .الطريق، ويشير الجنرال إلى انعدام المصداقية للمعلومات التي تلقاها من محافل إسرائيلية مختلفة

25/4/2009عكاظ،   
  

  لم تتعاون إلحالل السالم" إسرائيل: "االتحاد األوروبي .39
اتهم االتحاد : ب.ف. أ -بد الرؤوف أرناؤوط فكرية أحمد،ع -بروكسل، القدس المحتلة، واشنطن

في تقريره السنوي حول عالقاته مع دول الجوار بأنها لم تقدم أي خطوات إلحالل " إسرائيل"األوروبي 
السالم وعليها االلتزام بقيام دولة فلسطينية، حتى تحظى باالمتيازات التي يطرحها أمامها االتحاد 

الذي قدمه المنسق األعلى للشؤون ، وأكد التقرير. قات والتعاوناألوروبي في إطار رفع مستوى العال
 -الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا ومفوضة العالقات الخارجية لالتحاد بنيتا فيريرو 

أثر بصورة سلبية على عملية السالم، " إسرائيل"فالدنر، أن العنف والعنف المتبادل بين حركة حماس و
العمل معا لوقف أعمال العنف والسعي لعقد لقاءات مباشرة والسير قدما في " إسرائيل"طين ووعلى فلس
وأوضح التقرير أن األوضاع في غزه ال تشهد أي تحسن حاليا، وعلى الدول التي تعهدت بتقديم . الحوار

  .العون لغزة، التعجيل بهذه المساعدات إلنقاذ سكان القطاع
25/4/2009الوطن، السعودية،   

  
  "إسرائيل"رئيس الحكومة التشيكية يؤكد أن بالده ستدعم تطوير العالقات بينها و بين  .40

أكد رئيس الحكومة التشيكية ميريك توفوالنك خالل لقائه الرئيس شمعون بيريز، أمس، أن : لقدس المحتلة
، "إسرائيل"اد وبالده التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي، ستدعم تطوير العالقات بين االتح

، من تحقيق "إسرائيل"سنعمل لكي ال تتمكن األصوات الداعية إلى تجميد تطوير العالقات مع «: وقال
  .تستطيع دائما االعتماد على دعم الحكومة التشيكية" إسرائيل"، مضيفا أن »أهدافها

روبي من ان عن توفوالنك اثارته موضوع االستيطان ومخاوف االتحاد األو» هآرتس«ونقلت صحيفة 
وأضافت أن نتانياهو أكد له أنه لن يجمد البناء في المستوطنات . استمراره قد يعيق إقامة دولة فلسطينية

إذا منع اإلسرائيليون من البناء في الضفة، فإنه يجب منع الفلسطينيين «داخل الضفة الغربية، مضيفا انه 
  . »من البناء أيضا

25/4/2009الحياة،   
  

  االيطالي يشجع حكومة نتنياهو على قبول حل الدولتينوزير الخارجية  .41
أعلن وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني أمس أن روما تشجع الحكومة اإلسرائيلية : آي. بي. يو

 - برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في حل الدولتين من أجل وضع حد للصراع اإلسرائيلي 
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عن فراتيني قوله في ختام غداء عمل جمعه في روما والمفوضة " أكي "ونقلت وكالة أنباء. الفلسطيني
الموقف االيطالي في هذا الشأن يتفق مع "األوروبية المكلفة بالعالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر، أن 

  ".الموقف األوروبي
25/4/2009الخليج،   

 
  وفد برلماني اسكتلندي يتفقد آثار الحرب اإلسرائيلية على غزة .42

تفقد وفد برلماني اسكتلندي برئاسة النائبة االسكتلندية بولين ماكلين، أمس، آثار الحرب : أ.ب. د-غزة 
  . اإلسرائيلية على قطاع غزة في اليوم الثاني من زيارته للقطاع

وشددت ماكيلن على الحاجة الماسة للبدء الفوري في إعادة إعمار غزة، ورفع الحصار وفتح معابر 
بت عن صدمتها بشأن حجم الدمار الذي لحق بالمرافق المدنية في قطاع غزة، مشددة على وأعر. القطاع

ضرورة نبذ العنف ودعم خيار السالم في المنطقة، ويصطحب الوفد معه خمسة آالف طن أدوية 
  .لمستشفيات قطاع غزة

25/4/2009الشرق األوسط،   
 

  االدعاء النرويجي يقبل دعوى ضد زعماء إسرائيليين .43
 قالت سيري فيرغارد كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية لالدعاء في الجرائم المنظمة :لندن

 محامين نرويجيين، يوم 6والجرائم الخطيرة األخرى، أنها وافقت رسميا على قبول الدعوى التي رفعها 
خرين من قادته الثالثاء الماضي، العتقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت وتسعة آ
 . السياسيين والعسكريين وتقديمهم للمحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة

25/4/2009الشرق األوسط،   
  

  األمم المتحدة تتسلم تقرير الخسائر التي لحقت بموظفيها ومنشآتها بغزة  .44
تحقيق في الخسائر التي تسلّم مكتب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، تقرير لجنة ال: واشنطن

وأضافت . لحقت بموظفي األمم المتحدة ومنشآتها في قطاع غزة، خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة
لدى عودته إلى " سيقوم باستعراض التقرير بعناية"أوكابي أن األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، 

  .مقر األمم المتحدة بنيويورك
24/4/2009قدس برس،  

  
  امبو يلمح الحتمال رفض طلب التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية في غزةأوك .45

ألمح المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الحتمال رفض المحكمة : القاهرة
فيما قال . طلب السلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم غزة، مشيرا لعدم قانونية الطلب، دون ذكر أسباب

أن أوكامبو قد يرفض طلب السلطة الفلسطينية بدعوى أنها ليست دولة " قدس برس"ء قانون دولي لـخبرا
  .معترفا وفقا لميثاق روما

24/4/2009قدس برس،  
  

  "إسرائيل"معهد أبحاث أمريكي رفع عريضة تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة األمريكية مع  .46
لسياسات الشرق األوسط األمريكي عريضة مستعجلة رفع معهد األبحاث :  حنان البدري-واشنطن 

والتي تكلف " إسرائيل"للمفاوض التجاري األمريكي تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة األمريكية مع 
وبموجب القانون، فإنه يتوجب على مكتب المفاوض . االقتصاد األمريكي خسائر بالمليارات كل عام



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1415:         العدد       25/4/2009السبت  :التاريخ

 92وفي العريضة المكونة من .  يوماً واتخاذ الالزم45دة أقصاها التجاري األمريكي الرد في غضون م
على نسخة منها  بيان تفصيلي بحجم وأعمال التجسس ال سيما الصناعي " الخليج"صفحة وحصلت 

ومن دون رادع، وأيضاً " إسرائيل"والتجاري وسرقة الملكية الفكرية األمريكية بشكل متواصل من جانب 
المالية والمعلوماتية التي يستخدم بعضها لدعم االستيطان في مخالفة لسياسات " إسرائيل"بيان بعوائد 

  .الواليات المتحدة
25/4/2009الخليج،   

  
  أوباما يدعو إلى محاربة منكري محرقة اليهود، ويؤكد التزام بالده محاربة العنصرية .47

ى، محرقة اليهود، على دعا الرئيس األمريكي باراك أوباما، إلى محاربة منكري ما يسم: آي. بي. يو
وقال أوباما أمام حشد من اليهود . عهد النازية، و أكد أوباما التزام بالده بمحاربة جميع أشكال العنصرية

يبدأ بأن نكون شهوداً عليها وأن "في احتفال أقيم في الكونجرس لتكريمهم، إن ضمان عدم تكرار المحرقة 
أحد مصادر "، وقال إنها "إسرائيل"وأشاد أوباما بـ ". نحارب الصمت الذي هو أكبر متآمر مع الشر

  .األمل التي يقدمها التاريخ
25/4/2009الخليج،   

  
 وزير خارجيـة الصين يطلع على أوضاع بيت لحم ويزور كنيسة الـمهد  .48

زار وزيـر الخارجية الصيني يانغ جاي تشي، أمس، مدينة بيـت لحـم لــالطالع علـى                 : بيت لحم 
  .سة المـهـد والتعرف على معالمها الدينية والتاريخيةأوضاعها ولزيارة كني

25/4/2009األيام، فلسطين،   
  

   طن تصل غزة قريبا7000قافلة مساعدات فرنسية تحمل  .49
 7000من المنتظر أن تصل قريبا إلى قطاع غزة قافلة مساعدات فرنسية تبلغ حمولتها : غزة، فلسطين

  .دات الفرنسية للقطاعطن من المواد الغذائية وذلك في إطار المساع
وفي سياق آخر أشار انطوان جراند مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى أن الصليب األحمر 

  . سيستمر في تنفيذ برنامج خلق فرص عمل في مناطق مختلفة في القطاع خاصة في قطاع الزراعة
24/4/2009قدس برس،  

  
  ضيف ولكن... البابا  .50

  نقوال ناصر 
ينا ما يتوقع أن تجنيه صناعة السياحة في دولة االحتالل اإلسرائيلي من زيـارة بابـا الفاتيكـان        إذا استثن 

المقبلة لألراضي المقدسة في فلسطين واألردن ، والرسالة السياسية الخادعة التي ستبعثها زيارته للـرأي               
ز ثالثة تحفظات عربيـة     السائدة في فلسطين تحت االحتالل ، تبر      " الطبيعية"العام العالمي عن األوضاع     

وإسالمية رئيسية على هذه الزيارة التي سيقوم بها البابا بينيديكت السادس عشر ، األلماني الذي ولد باسم                 
 الذي يشغل الكرسي الرسولي في روما ، وهـي تحفظـات            265جوزيف ألويس راتزينغر ، وهو الرقم       

هو يمتلك القدرة على تبديـدها إن امتلـك اإلرادة          يستطيع البابا بكل تأكيد تبديد أسبابها خالل زيارته ، و         
  .لذلك والرغبة فيها، ليحل ضيفا على عرب فلسطين ومسلميها 

من الخطأ،  " معصوما"بعد أسبوعين يمكن أن يخطئ ، وليس        " حاجا"والحبر األعظم الذي سيأتي فلسطين      
سيئة لدينهم الحنيف ، كمـا      م اعتبرها المسلمون م   2006وبالتالي يمكنه أن يعتذر عن تصريحات له عام         

طالبه زكي بني أرشيد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع الـسياسية لجماعـة اإلخـوان                 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1415:         العدد       25/4/2009السبت  :التاريخ

البابا هي إحـدى نقـاط الخـالف العقائديـة          " عصمة"ومن المعروف أن    . المسلمين في األردن مؤخرا     
ن وبـين الكنـائس األخـرى وبخاصـة         الرئيسية التي ما زالت تحول دون وحدة الكنيسة بين الفاتيكـا          

بينيديكت إلساءته للمسلمين قبل أكثر من عامين بأنه كـان          " تسويغ"األورثوذكسية الشرقية، وبالتالي فإن     
. الفاتيكان لليهـود  " اعتذار"من نص تاريخي ليس كافيا كاعتذار لهم، خصوصا في ضوء سابقة            " يقتبس"

  . زيارة قداسته التي يمكنه استغاللها لالعتذاروهذا هو التحفظ العربي واإلسالمي األول على
 الحج ستتم تحت االحتالل، الذي سيقلص جمهور مستقبليه         –أما التحفظ الثاني فينصب على كون الزيارة        

إلى الحد األدنى نتيجة للفصل التعسفي الذي يفرضه عنوة بين هذا الجمهور وبين بيت المقـدس، لكنـه                  
بإعالن ال لبس فيه يطالب بإنهاء احتالل مهد المسيح وقبره ومسرى النبي            يستطيع أيضا تبديد هذا التحفظ      

  .محمد ومعراجه
واستنكاف البابا عن زيارة قطاع غزة المحاصر، حيث المخيم األكبر لالجئين الفلسطينيين في العالم الذي               

 األبـيض خـالل     حوله االحتالل إلى أكبر سجن عالمي في الهواء الذي لم يعد طلقا بعد تلوثه بالفوسفور              
التي يسوقها الفاتيكان لعدم الزيارة ليست مقنعة       " األمنية"إن األسباب   . العدوان األخير، هو التحفظ الثالث    

 مون أبرزها ولم يكـن  –بعد أن زارت القطاع شخصيات عالمية كان األمين العام لألمم المتحدة بان كي         
 ناهيك عن كون الخطر األمني ربما ال يقل فـي  اإليرلندي الشمالي جيري آدامز زعيم الشين فين آخرها،  

كما أن منع االحتالل للسفير البابوي أنطونيو فرانكو من زيـارة القطـاع             . الضفة الغربية عنه في غزة    
  .مؤخرا يجب أن يكون حافزا للبابا كي يزوره ال رادعا له عن زيارته
دسة األب بيتر مدروس عشية زيارة      لقد حرص الناطق اإلعالمي باسم القاصد الرسولي في األراضي المق         

المقبل على التأكيد بأن قداسته يأتي حاجا مسيحيا ال زائـرا           /  أيار   15 – 8البابا المقررة في الفترة من      
سياسيا ، وبأنه يأتي من تلقاء ذاته ال بدعوة من دولة االحتالل اإلسرائيلي ، وبأن زيارته ستتم على خلفية                   

 وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي ، وربما كان عدم انسحاب وفد الفاتيكان من             عالقات متوترة بين الفاتيكان   
 بجنيف األسبوع الماضي أسوة بانسحاب الوفد اإلسرائيلي احتجاجا على خطاب الرئيس            2مؤتمر ديربان   

اإليراني محمد أحمدي نجاد أحدث أسباب هذا التوتر الذي لم يخفف منه انضمام الفاتيكـان إلـى جوقـة              
  .وحليفها األميركي على خطابه) إسرائيل(جاج الغربي بقيادة االحت

وقد أضافت الزيارة المقررة سببا جديدا للتوتر مع دولة االحتالل برفض البابا زيارة متحف الهولوكوست               
في القدس المحتلة واشتراطه للقيام بزيارة المتحف رفع صورة معلقة فيه لبابا الفاتيكان خـالل الحـرب                 

انية بيوس الثاني عشر وتحتها شرح يفيد بأنه ظل صامتا على االضطهاد النازي لليهود أثنـاء                العالمية الث 
الحرب ، مع أنه سيزور النصب التذكاري للهولوكوست الذي يحرص قادة االحتالل على زيـارة كـل                  

دت المزيد من   وكانت العالقات الثنائية قد شه    ) . الكيبا(ضيوفهم له وهم يعتمرون القبعة اليهودية التقليدية        
فبراير الماضي عندما قامت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي بتشهير يمس مـا             / التوتر في شباط    

يتمتع به عيسى المسيح عليه السالم من قداسة لدى المسيحيين والمسلمين على حد سـواء انتقامـا مـن                   
ريتشارد وليامسون الـذي شـكك فـي        الفاتيكان لرفعه الحظر عن األسقف الكاثوليكي بريطاني الجنسية         

ممـا قـاد إلـى      " الهولوكوست" اإلسرائيلية عن حجم الضحايا اليهود للمحرقة النازية         –الرواية اليهودية   
  .إبعاده من األرجنتين 

ومما ال شك فيه أن زيارة بينيديكت السادس عشر المقررة لمخيم عايدة المجاور لبيت لحم تذكر بحرص                 
 منذ منتصف القرن العشرين الماضي على زيارة كل منهم ألحد مخيمات الالجئين             سلفين له زارا فلسطين   

الفلسطينيين ، وهذه إشارة هامة متكررة من الفاتيكان لحق هؤالء الالجئين في العودة إلى ديارهم التـي                 
اهل شردهم الغزو الصهيوني منها ويمنعهم استمرار االحتالل اإلسرائيلي من العودة إليها ، في زمن يتج              

فيه كل كبار الزوار للمنطقة ، الغربيين منهم بخاصة ، إعطاء أي إشارة مماثلة ، بل وتتجاهل فيه حثهم                    
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ثنائيـا مـع دولـة    " يتفق عليه"على ذلك حتى القيادة الفلسطينية التي ارتهنت قضية هؤالء الالجئين لحل   
  .االحتالل كما نصت على ذلك مبادرة السالم العربية أيضا

 من اإلشارة إلى أن الفاتيكان كان من أوائل من تنبهوا ونبهوا إلى المخاطر الكامنة في بدايات                 وال بد هنا  
 إلى إحياء أول بطرياركية للكاثوليـك       1847 اليهودي في فلسطين مما دفعه عام        –المشروع الصهيوني   

حسب (يبية  أو الحروب الصل  ) حسب المؤرخين العرب والمسلمين   (في فلسطين منذ نهاية حروب الفرنجة       
فقد نشر هنري المنس اليسوعي مقالـة       . على بالد العرب والمسلمين     ) المؤرخين األوروبيين والغربيين  

تحدث فيها عما ذكرته صحف     " اليهود في فلسطين ومستعمراتهم   " بعنوان   1899عام  "  المشرق"في مجلّة   
وكان . ى مواجهة النشاط الصهيوني     اآلستانة عن انتشار اليهود في فلسطين، وحثّها السلطات العثمانية عل         

 قـد رد علـى  الـزعيم    1904، في الخامس والعشرين من يناير )م1914 ـ  1835(البابا بي العاشر 
الصهيوني ثيودور هرتزل برفض حاسم لتوطين اليهود في فلسطين بقوله إن اليهود لم يعترفوا بيـسوع                

  " .يوألجل ذلك ليس بوسعنا االعتراف بالشعب اليهود"المسيح 
 حيـث يقـيم     1967إن المحطات الثالث األهم في حج البابا ستكون أوال في القدس العربية المحتلة عام               

قداسا من فوق جبل الزيتون مع الرعية التي ستحتشد في الوادي المطل عليه ، وقداسا ثانيا فـي باحـة                    
ا في المحطـات الـثالث هـو        وجمهور الباب . كنيسة المهد ببيت لحم ، وثالثا في مدينة الناصرة العربية           

جمهور عربي من المسيحيين الذين بالتأكيد سيزاحمون إخوانهم المسلمين لالستماع إلى ما سيقوله الحبر              
األعظم ، وبالتالي سيكون البابا حاجا مسيحيا ال يمكن لمضيفيه إال أن يكونوا عربـا ومـسلمين، ففـي                   

كون عمليا ضيفا على عرب فلـسطين، المـسيحيين         فلسطين ليس للبابا أي جمهور آخر، وبالتالي فإنه سي        
والمسلمين منهم، ولن يكون له عمليا مضيفون غيرهم، حتى لو اضطر البروتوكول الدبلوماسـي قـادة                
االحتالل وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تحت االحتالل الستقباله، فهل يقابل حفاوة جمهوره بـه بمثلهـا              

  !   يأملون في ذلك لكنهم ال يتوقعونه بتبديد تحفظاتهم على زيارته ؟ أنهم
  25/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  نعم للسالم ولكن ال للعودة للمفاوضات العبثية .51

  إبراهيم أبراش
كأنها المفاجأة تعامل البعض في السلطة الفلسطينية مع التصريحات المتطرفة لحكومة نتنياهو الرافـضة              

تصار استقبلوا تحديد موعد زيارة الرئيس أبو مازن للبيـت          لحل الدولتين ولالتفاقات الموقعة، وكأنه االن     
األبيض وزيارة ميتشل وتصريحات اإلدارة األميركية الجديدة حول ضرورة االلتزام بحل الدولتين، فهل             
هناك جديد بالفعل في الحالتين؟هل إن حكومة نتنياهو تختلف كثيـرا عـن سـابقاتها مـن الحكومـات                   

ستراتيجي في السياسة األميركية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية بـشكل          اإلسرائيلية؟وهل حدث تحول ا   
عام؟هل إسرائيل وأميركا تغيرتا أم ان الحالة الفلسطينية والعربية هي التي تغيرت بحيث باتت كـالغريق                

  .الذي يتشبث بقشة؟أو كالعاجز الذي يبحث على من يعلق عليه فشله وحالة عجزه؟
  .حكومة اإلسرائيلية الجديدةبالنسبة لموقف ال: أوال

ال نجد في مواقف الحكومة اإلسرائيلية اليمينية سواء فيما يتعلق بعدم االعتراف بحل الـدولتين أو بعـدم                  
االعتراف باالتفاقات الموقعة وخصوصا بتفاهمات أنابولس أية غرابة، تصريحات ليبرمان ونتنياهو ليسا            

  :بينباألمر الذي يستحق كل هذا الضجيج وذلك لسب
، 1996 ــ سبق لحزب الليكود ولنتنياهو شخصيا أن كان على رأس الحكومـة اإلسـرائيلية العـام                  1

ومواقف حزب الليكود معروفة للجميع وكذا مواقف نتنياهو، وحتى بالنسبة لتصريحات ليبرمـان زعـيم               
إن تهويـل   . ومافمواقفه معروفة سواء تجاه الفلسطينيين أو تجاه مصر والعرب عم         " إسرائيل بيتنا "حزب  

تصريحات حكومة نتنياهو والتخويف من اآلتي قد يقلل من خطورة مـا مارسـته الحكومـات الـسابقة                  
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وخصوصا حكومة أولمرت، ففي ظل حكومة ترأسها حزب كاديما ووزير دفاعها مـن حـزب العمـل                 
سـتيطان  مارست إسرائيل أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء القتل والتدمير فـي غـزة أو اال               

يجب الحذر  . والتهويد في الضفة، حدث هذا في ظل القول بااللتزامات باالتفاقات الموقعة وبحل الدولتين            
من مناورة تأخذ شكل توزيع ادوار بين ليبرمان ونتنياهو بحيث يصرح األول تصريحات متطرفة تثيـر                

ا مستاءة وتمارس ضغطا علـى      الرأي العام الدولي وخصوصا اإلدارة األميركية التي تتدخل وتبدو وكأنه         
إسرائيل فيتقدم نتنياهو ويقدم تنازالت يعرب من خاللها قبول فكرة حل الدولتين ويشترط مقابل ذلك قبول                
الفلسطينيين بيهودية الدولة الصهيونية، هذه المناورة ترضي اليمين الصهيوني وترضي اإلدارة األميركية            

ة بالسالم وتُحمل الفلسطينيين مسؤولية تعثر التسوية إذا مـا          في نفس الوقت وتُظهر إسرائيل وكأنها راغب      
رفضوا شرط االعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وحتى مع عدم القبول المعلن لإلدارة األميركية بـشرط               
نتنياهو أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة فستحاول اإلدارة األميركية استرضاء نتنيـاهو بتنـازالت              

  .ة األميركية والرباعية من الطرف الفلسطيني في قضايا أخرى كالالجئين أو القدستنتزعها اإلدار
 ــ سبق وان اعترفت حكومات إسرائيلية بحل الدولتين ولكن كان اعترافا لفظيـا، حيـث وظفـت                  2

الحديث عن حل الدولتين وعن التسوية لتقوم بأكبر عمليات استيطان وتهويد للضفة والقدس وتسهيل تنفيذ               
 فصل غزة عن الضفة، وعليه فإن الفرق بين الحكومة اإلسرائيلية الحاليـة وسـابقتها هـو فـي                   مخطط

الخطاب وليس في الممارسة، في المناورة والتكتيك وليس في االستراتيجية، وعليه يجب عـدم النظـر                
تعامل مع  للقبول المشروط لحكومة نتنياهو بحل الدولتين وكأنه تنازل أو توجه نحو السالم، ويجب عدم ال              

األميركية على إسرائيل لقبولها بحل الدولتين وكأنه تغير في السياسة األميركيـة أو خطـوة               ) الضغوط(
 - العودة لطاولة المفاوضات     -متقدمة نحو التسوية تستدعي العودة لطاولة المفاوضات، ونخشى أن هذا           

ينيين لمفاوضات عبثيـة سـتمنح      هو الهدف األميركي الراهن والهدف اإلسرائيلي ألن ذلك سيعيد الفلسط         
إسرائيل الغطاء لمواصلة سياستها االستيطانية في الضفة وعمليات تهويد القدس التي تزايدت في الفتـرة               

  .األخيرة
  .بالنسبة لموقف اإلدارة األميركية من حل الدولتين: ثانيا

ولو مرة واحـدة  ست سنوات مرت على الطرح األميركي لحل الدولتين دون أن يتحدث مسؤول أميركي             
عن حدود هذه الدولة الفلسطينية وأين ستقام؟لم نسمع مسؤوال أميركيا يقول إن هذه الدولة العتيدة سـتقوم                 

 وستشمل القدس مع عودة الالجئين الفلسطينيين، ولم يصدر عن اإلدارة األميركية            1967على حدود العام    
 االستيطانية في الضفة وهي ممارسات تجعل       الداعمة لحل الدولتين أي تصرف أو حتى تنديد بالممارسات        

إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية مستحيال وحتى عندما تم عرض قضية الجدار العنصري علـى محكمـة                
العدل الدولية وهو الجدار الذي يقتطع حوالي نصف مساحة الضفة الغربية، وقفت اإلدارة األميركية التي               

ائيل ورافضا للقرار الصادر عن المحكمة، وهو ما يدفع لالسـتنتاج           تقول بحل الدولتين موقفا مؤيدا إلسر     
أن الدولة التي تتحدث عنها اإلدارة األميركية لن تكون الضفة الغربية جزءا منها، وقد يكـون التفكيـر                  

  .األميركي متجها نحو األردن أو غزة لتكون إحداها الدولة الفلسطينية
 الجديد لإلدارة األميركية، بل لماذا االستبشار خيرا بعودة ميتـشل           - إذاً، لماذا هذا التهليل للموقف القديم     

كمبعوث للسالم في المنطقة وقد كانت له تجربة فاشلة بالرغم من موقفه آنـذاك المعـارض السـتمرار                  
نعتقد انه حدثت مبالغة في تقييم التغير في اإلدارة األميركية بحيث حدثت حالة خلـط بـين                 . االستيطان؟

لعقالني والتحليل العاطفي والشكالني، حدث خلط بين االستبشار الذي انتاب البعض النابع عـن              التحليل ا 
حالة شعورية نفسية عاطفية تعكس نمط التفكير العربي الـذي يـؤمن بـالرموز واألشـخاص ولـيس                  

صوله ، ألن الرئيس األميركي أوباما بشرته قريبة من لون بشرتنا أو أ           اإلستراتيجيةبالمؤسسات والمواقف   
مختلفة عن الجنس األبيض أو استبشار نابع من خطاب يبدو مهادنا ومسالما مقابل خطاب ونهج جـورج                 
بوش، الخلط بين هذا وبين مرتكزات وثوابت االستراتيجية األميركية والتـي تعتبـر أن التحـالف مـع                  
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عها وتقودها مؤسسات   إسرائيل له بعد استراتيجي ال يتغير مع تغير اإلدارات وان السياسة األميركية تض            
ومركبات اقتصادية وعسكرية وسياسية كبرى ال تتغير بمجرد تغير الرئيس، هذا ال يعني عـدم حـدوث            
تغيير في السياسية األميركية أو أن أوباما سيكون نسخة عن سابقه بوش، فالتغيير موجـود ولكـن هـذا     

 الالتينية أو في تعامـل اإلدارة       التغير بسيط وهو سيكون ملحوظا في مناطق أخرى ككوبا ودول أميركا          
الجديدة مع اإلسالم المعتدل وحتى تجاه إيران في إطار سياسية قديمة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه                

 ورغبتها فـي    - الفلسطينيين والعرب    -اوباما، وقد يكون هذا التغيير تجاوبا مع تغير األطراف المقابلة           
النسبة للتحالف مع إسرائيل فأمر مختلف على األقل حتى نهايـة           التقرب من واشنطن، أما حدوث تغير ب      

هذه الرؤية لمواقف اإلدارة األميركية الجديدة ال يعني عدم التعامـل مـع             . السنة األولى من حكم أوباما    
الموقف األميركي الجديد وإن كان على مستوى الخطاب بل يجب أن نتعامل معه ولكن مـع استحـضار       

األميركية في المنطقة وفي العالم ومع استحضار تجربتنا السابقة مع اإلدارة األميركية            حقيقة االستراتيجية   
واال نعيش وهم المراهنة على الحل األميركي ونتجاهل أوضاعنا الداخلية أو ال نفكر ببدائل أخرى غيـر                 

الفلـسطينية  يبدو أن سبب هذا االهتمام من الـسلطة  . االتفاقات الموقعة التي هي سقف الموقف األميركي 
 القديم األميركي نابع من حالة العجز وغياب البديل الوطني والدولي للتسوية األميركية،             -بالموقف الجديد 

ففي ظل غياب البدائل الدولية والعجز عن إيجاد بديل وطني سـتبقى الـسلطة تـراهن علـى التـسوية               
  .األميركية أو التي ترعاها أميركا حتى وإن كانت مراهنة على سراب

هذا ال يعني أننا نرفض مبدأ السالم والتسوية السلمية للصراع وخطيئة الذين يقولـون بالمقاومـة انهـم                  
يضعون المقاومة وكأنها نقيض للسالم، ولكن المقصود عدم العودة لمفاوضات عبثية وعـدم االرتهـان               

لعادل قد يكون المـؤتمر     للرؤية والممارسة األميركية واإلسرائيلية للتسوية بل فتح أبواب جديدة للسالم ا          
الدولي الذي تدعو له موسكو أحدها، ولكن قبل المراهنة على أية تسوية جديدة يجـب توحيـد الموقـف                   
الفلسطيني وإنهاء االنقسام الفلسطيني والعربي واالتفاق على موقف موحد من التسوية والسالم ومبـادرة              

النقسام، والدولة المشار إليها فـي خيـار حـل          السالم العربية، وإال فالجديد سيؤسس وينبني على واقع ا        
  .الدولتين وفي خطة خارطة الطريق ستؤول لدولة غزة فقط

 25/4/2009األيام، فلسطين، 
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  عريب الرنتاوي

ائب التي  لكأن الحرب الهمجية على غزة لم تكن ، فال أحد يتذكر جرائمها البشعة وعذابات أهلها ، والخر                
  .كانت ذات يوم ، بيوتا وأحياء تضج بالحياة واألمل

ال أحد يالحق القتلة والغزاة والمجرمين ، فكل التهديد والوعيد والقرارات ، بمالحقة مجرمي الحرب أمام                
لـدى تـصفح أراشـيف      " رجع صدى "مختلف محاكم العالم ، ذهبت أدراج الرياح ، ولم يبق منها سوى             

  ".غوغل"برنامج 
أحد يريد أن يستذكر دروس الحرب وعبرها ، ال الذين خاضوها وأسـهموا فـي صـياغة نتائجهـا                   ال  

وتداعياتها ، وال الذين صمتوا على يومياتها الدامية أو تواطأوا على أهدافها ومراميها ، فالحدث لم يقـع                  
  .أصال ، وها نحن نستأنف حياتنا المعتادة من النقطة التي انتهينا إليها قبل الحرب؟،

سريعا تنبهت بعض العواصم العربية إلى ما يمكن أن تخلّفه الحرب من إعادة ترتيب لألولويات ، فتعود                 
، بعد سني من العمل الجاد والدؤوب الـذي قـام بـه             " التهديد"أو مصدر   " العدو"إسرائيل الحتالل خانة    

، " عـدو آخـر   " خلـق    المحافظون الجدد وحلفائهم في مراكز صنع القرار في هذه العواصم ، من أجل            
وإقناعنا بسلم أولويات مختلف وقائمة تهديدات جديدة ، ال تحتل فيها إسرائيل أية درجة ، وهي إن وجدت                  

  .على تدريجاته ، ففي أسفل القائمة ، ال في صدارتها
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ولقد ظننا أن جنوح إسرائيل نحو اليمين والتطرف ، سيقنع من لم يقتنع من صنّاع القرار العربي ، بـأن                    
هؤالء تصوب نحـو إيـران      " سبابات"سرائيل هي وحدها ، من يستحق التهديد والوعيد ، فإذا بنا نرى             إ

 باراك المتصاعدة ، التي ترفـع       - ليبرمان -وحزب اهللا وحماس ، وعلى إيقاع متزامن مع حملة نتنياهو         
بـي ، حتـى أن      إيران ، ومؤخرا الباكستان ، إلى مرتبة التهديد المشترك ، إلسـرائيل واالعتـدال العر              

مصادر نتنياهو أخذت تتحدث مؤخرا عن التقاء استراتيجي بين العرب المعتدلين وإسرائيل هو األول من               
 ، وأن هذا االلتقاء يؤسس إلنشاء حلف االعتدال فـي مواجهـة معـسكر الـشر                 1920نوعه منذ العام    

  .م يغادورا مواقعم بعدوالتطرف ، لكأن جورج بوش ودونالد رامسفيلد وجون بولتون وديك تشيني ، ل
زمن إدارة بوش ، كانت الواليات المتحدة هي من يضغط على بعض العرب لالصطفاف كتفا إلى كتـف                

، وكانـت   " محور المقاومة والممانعـة   "مع الغرب وإسرائيل ضد محور الشر والتطرف ، أو ما يسمى            
ة العجيبة اليوم ، أن بعـض عـرب         تغريهم بأنابوليس وخريطة الطريق ورؤيا الدولتين ، المفارقة الغربي        

االعتدال هم من يدفع باتجاه هذا التحالف ويعمل بجد واجتهاد على خلق المناخـات النفـسية والـسياسية           
لنشوئه وانبثاقه ، هؤالء في سباق مع الزمن ، يريدون قطع الطريق على حوار واشنطن مع طهـران ،                   

 توجهات أوباما الجديدة ، ومحاوالتـه الفـصل         وهم يستنفدون كل ما في جعبتهم من أوراق للضغط على         
بين ملفي إيران والتسوية ، في مواجهة االشتراطيات الليكودية التي تقول أن إغالق ملف إيران يجب أن                 

  .يأتي أوال ، ومن ثم يمكن فتح الملف الفلسطيني
م منقطـع   والواضح أن بعض العرب يحقق بعض النجاحات في بعض أوساط اإلدارة األمريكية ، وبـدع              

الحاكمة في إسرائيل ، والتي تبني منظومتهـا الـسياسية          " األوركسترا"النظير وإن غير مباشر ، من قبل        
والفكرية بمجملها ، على فرضية أن إيران وحلفاءها هي الخطر الموحد إلسـرائيل والغـرب وعـرب                 

  .االعتدال
مة اإلسرائيلية الجديدة ، وقرأنا عـن       التي أعقبت تشكيل الحكو   " العنتريات"لقد شهدنا واستمعنا إلى بعض      

للتعامل معها ومع وزير خارجيتها على وجه الخـصوص ، فـإذا بـبعض قـادة            " شروط عربية مسبقة  "
االعتدال ، ممن أطلقوا تلك التصريحات ، يبادرون هم بأنفسهم لالتصال بهذه الحكومة ، وسـط أجـواء                  

د العودة لشروط الرباعية الدولية المعروفة ، ووسـط         تنذر باالنهيار األكيد للحوار الفلسطيني الداخلي بع      
، حيث وصف أمينه العام بأنه أسوأ من ليبرمـان ، ووسـط             " إياها"حملة شعواء ضد حزب اهللا وخليته       

كما ورد في بعض صحف االعتـدال       " العدو الرئيس "وليس  " العدو"تصعيد ضد إيران ، بلغ حد اعتبارها        
  .لصفراءالقومية ، وبعض الصحف المهاجرة ا

ثمة حملة محمومة ، نأمل أن ال تكون منسقة حاضرا ، وأن ال تفضي إلى التنسيق والتحالف مستقبال مع                   
الجديد ، ممثال في إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس والحركـات  " العدو المشترك"إسرائيل ، حول فكرة   

ئج قمة الدوحة ، يراد لها أن       ثمة حملة منظمة لالنقضاض على مصالحات قمة الكويت ونتا        ... اإلسالمية  
ثمة من يريد أن يسترجع أبـشع مـا فـي خطـاب           .. تعود بالمنطقة إلى الخنادق والمعسكرات المحتربة     

المحافظين الجدد من نزعات وشعارات تحريضية ضد هذا المعسكر ، فانفتـاح الغـرب علـى سـوريا                  
س ، واعتماده أنقرة بوابة للحوار مع       وحواره االستراتيجي مع إيران ، وبدء اتصاالته مع حزب اهللا وحما          

 ليبرمان ،   -باتجاه نتنياهو   " الهرولة"وقادهم إلى   " بعض العرب "العالم اإلسالمي ، أثار غضب واستفزاز       
 الدونكيـشوتية   -وقبل أن تجف دماء الغزيين ودموعهم ، وتحت ستار كثيف من دخان المعارك الوهمية               

  .هذا العصر" طواحين هواء"ضد 
  25/4/2009 الدستور،
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