
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 1770 25/4/2010األحد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

  
    

  

  

قتةؤالملدولةلهرفضيكرر عباس 
 ويدعو واشنطن إلى فرض الحل

  وحماس للحوار" إسرائيل"و
 

 3ص ... 

  

  "قلب للحقائق"بأنه شعل ينفي قبول حماس بحل الدولتين ويصف كالم عباس 
   ينتقد خطاب عباس ويعّده إهداراً لفرصة إنهاء األزمة الداخليةشريعي

  ويهاجم الحكومة اللبنانية على خلفية السالح خارج المخيمات" إزاحة عباس"يطالب بـريل 
  تبدأ الشهر المقبل" غير المباشرة" اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية ": رتس

وعدد سكان القطاع يقترب من المليونين... 2009 ألف مولود خالل 50ة تعوض شهداءها بـ 
 

  

  
  
  

  
  
  
م
الت
جب
هآ"

غز



  

  

 
 
    :السلطة

 5   ينتقد خطاب عباس ويعّده إهداراً لفرصة إنهاء األزمة الداخليةالتشريعي .2
 5  ميتشل جاء بجعبة خاوية وطرح مفاوضات بال ضمانات: مصادر فلسطينية .3
 6ليس إال بالونات اختبار إسرائيليةالمفاوضات  الحديث عن تقدم :عريقات .4
 6  48 على فلسطيني سرائيلي يحظر النقابإمشروع قانون   إحباطإلىبحر يدعو  .5
 6  فلسطينيين في غزةرئيس بلدية رفح يدعو الرئيس مبارك إلى منع تجويع ال .6
 6  شرطة غزة تفتتح سجناً جديداً جنوب القطاع .7

    
    :المقاومة

8. 
9

 7  "قلب للحقائق"بأنه مشعل ينفي قبول حماس بحل الدولتين ويصف كالم عباس 
 7  هاجم الحكومة اللبنانية على خلفية السالح خارج المخيماتوي" إزاحة عباس"يطالب بـجبريل  .
  عباس يتعامل بانتقائية مع الورقة المصرية: أبو زهري .10

الدولتين
8 

 8  عباس يكشف الشرط الدفين للمصالحة وهو االعتراف بحل : البردويل .11
  ضية للسلطةميتشل يحمل مقترحات صهيونية ورشوات تفاو: الرشق .12

   حماس يزور النائب الجسر ويبحث معاناة نهر الباردوفد من: لبنان .1

ا

8 
 9  ترفض أية مفاوضات قبل وقف االستيطان" الديمقراطية" .13
 9   في الضفة من أنصارها16هم السلطة باعتقال حماس تت .14

59 
    

    :إلسرائيليالكيان 
  قتةؤدولة بحدود م لم تطرح على القيادة الفلسطينية فكرة إقامة "إسرائيل: "مصادر إسرائيلية .16

 يتهربون من العمل% 67ن من الخدمة العسكرية و

  ي إيراني
 2  إسرائيليينلصوص يسرقون أسلحة من جنود ": يديعوت" 2

10 
 10   في حظر النقاب والبرقع"يلإسرائ"جاء دور : سولوديكينعضو الكنيست  .17
 10  تبدأ الشهر المقبل" غير المباشرة" اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية ": هآرتس" .18
 10 ألف شاب متدين يتهربو100:  إسرائيلياستطالع .19
 11  وضع مفاعل ديمونا خطير: عالم نووي إسرائيلي .20
 12ساعدت على هروب عالم ذر" إسرائيل": مسؤول إسرائيلي .21

2.
  

1
  

:، الشعب     األرض
  نزالً م88فلسطيني من  1500 تستهدف طرد سلوان تستعد لصد مسيرة للمستوطنين اليوم .23

   صلى اهللا عليه وسلمي محمد

  ن
   بشكل كامل منذ بداية العام مرتينهمصر فتحتو

12 
24. 
25

   الفلسطينيين بالوحدة ويطالبدولي يطلق يوماً لدعم المقاومة الشعبيةالمؤتمر بلعين 
قرار ترحيل الفلسطينيين تطهير عرقي بامتياز :صبحي غوشة

12 
.   13 
 13مواجهات ليلية في القدس إثر تطاول مستوطنين على النب .26
 13 أربعة مقدسيينتعتدي علىشركة أمنية خاصة إسرائيلية  .27
 14   متظاهرين ومتضامنة أجنبية في غزةخمسةإصابة  .28
 201014 وإصابة المئات برصاص االحتالل منذ بداية  فلسطينيا21ًمقتل : "أوتشا"لـتقرير  .29
 14يقترب من المليونيع وعدد سكان القطا... 2009 ألف مولود خالل 50غزة تعوض شهداءها بـ  .30
 14  يوما55ًمغلق منذ رفح معبر : هيئة معابر غزة .31

  

            2 ص                                     1770:         العدد       25/4/2010األحد  :التاريخ



  

  

 
 

 5  العشرات من األسرى العرب منسيون في السجون اإلسرائيلية: تقرير حقوقي .3
 6من فلسطينيي الداخل مهجّرون حجم الخط% 2

:تصاد

 15الموت يتهدد عشرات األسرى بسبب اإلهمال الطبي: مركز األسرى للدراسات .32
 15 وأسيرة في معازل إسرائيلية انفرادية أسيرا20ً .33

41
35. 51
   
  اق

  6  الحصار يكّبد مستوردي غزة خسائر بماليين الدوالرات

:حة

 
36. 1
   
  ص

عدوان األخيربعد الفي غزة وفيات األطفال والوالدة المبكرة واإلجهاض ارتفاع نسبة 
 

37. 16  
   

: ردن   األ
" إسرائيل".38

 
 

  
  سرى األردنيين محامية األتعتقل

 

17 
 

:إسالمي    عربي،
39. 
40. 

والتزاما بالتزام تبادلنا حرصا بحر"إسرائيل"نحرص على السالم ما دامت : مبارك
  زب اهللا

 7   إسرائيليمصر مع سوريا ولبنان في وجه أي عدوان:  الغيط
  "إسرائيل

 17ص 
1وليس من سورية أو ح" إسرائيل"تهديدات المنطقة تأتى من  :الجامعة العربية 7

1أبو .41
 18"مع مصر تطالب بإنهاء المفاوضات العبثية  المسلمين في خواناإل .42
    

   :مختارات
قادمة عام 100وروبا بالغاز لـ روسيا قادرة على تزويد أ: بوتين .43

ت

18 
    

: ومقاالت     حوارا
نبالل الحس... أوباما يواجه نتنياهو داخل ائتالفه الحكومي .44
 0  رضوان السيد. د... وعودة التصعيد" التسوية "استقطابات .4

  ماجد كيالي... ! التي تعاند التغيير في عالم متغّير"إسرائيل" 
ي ...هل كلهم يهود..  اليهودلمهاجرونا .47  24   عرفات 
    
كا

18 
52

 22نع .46
حجاز

  26  :ريكاتير

1.

خذ بخيار الدولة الواحدة بديالً من الدولتين، والثانية فع الشعب الفلسطيني لأل
طراف، لى تشديد جهودها لتنشيط عملية السالم بما فيها فرض حل على األإميركية التي دعاها دارة األلإل

***  
  
  وحماس للحوار" ئيلإسرا" وقتة ويدعو واشنطن إلى فرض الحلؤلدولة المل هرفضيكرر عباس  

الرئيس الفلسطيني ، أن رام اهللا من أحمد رمضاننقالً عن مراسلها  25/4/2010المستقبل، نشرت 
 وحكومتها حيث جدد "سرائيلإ"ولى باتجاه ثالث رسائل باتجاه ثالثة عناوين، األ محمود عباس وجه

ستيطان، وخصوصا في قتة، كما حذرها من مغبة مواصلة سياسة االؤرفض الدولة ذات الحدود الم
مر الذي قد يدالقدس، األ
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لطريق 

 الناس ألن األمل على أت تتسرب بين

كل "، معتبراً "ي القضايا وحل مشكلتها

 نحن ال نضع شروطاً مسبقة للمفاوضات وإنما: "وقال". ة

فرض حل على "داعياً إياها إلى " رائيل

من دوامة الصراع والخالف حول ب ذلك عبر حوار مباشر، وطالب الحركة بالخروج 

مبادرة المصرية 

تطبيق ما في الورقة بشكل تدريجي، والذهاب "، داعيا إلى "الكبرى

ماس خالد مشعل في ليبيا ولكنه ربط ذلك 

رسالة الثالثة كانت من نصيب حركة حماس بما  ألي حل متوازن، وال"سرائيلإ"بسبب عدم جاهزية 
يتصل بملف المصالح
مس في مقر المقاطعة، في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة الثالثة للمجلس ألقاه أجاء ذلك في خطاب 
  .الثوري لحركة فتح

ر االجمود في عملية السالم وممارسات إسرائيل والتهرب من مواجهة الحقيقة تحف"وحذر من أن 
وأشار في هذا الصدد ". لخيارات أخرى نحن ال نقبل بها وال نسعى إليها ولكن صار هناك حديث عنها

  ".خيار الدولة الواحدة ألن الناس وصلت لحالة إحباط، بسبب عدم وجود رؤية لدى االحتالل"إلى 
أحذر من فكرة أن الدولة الواحدة بد: "وفي هذا الصدد، قال عباس

؟ نحن 67أرض الواقع أصبح يتضاءل شيئاً فشيئاً، السؤال إلسرائيل هل تريدون الدولتين على حدود 
  ".جاهزون وإن كنتم ال تريدون فأنتم تتحملون المسؤولية عن ذلك

القدس عنوان السالم ومصيرها ال ينفصل عن باق"وشدد على أن 
ما يجري داخل القدس من تهويد وانتهاكات وأعمال استيطانية باطل باطل باطل من أساسه، وال يمكن 

  ".القبول به كأمر واقع أو االستسالم لنتائجه بأي حال من األحوال
التخاذ قرار مسؤول ال يحتمل اللبس أو التأويل بوقف النشاطات "وتوجه إلى الحكومة اإلسرائيلية 

في القدس وسائر األراضي المحتلة، من أجل البدء في مفاوضات جدية حول جميع قضايا االستيطانية 
الوضع النهائي وبسقف ال يتجاوز عامين ترعاها المجموعة الرباعية الدولية وعبر اإلشراف األميركي 

المباشر وتتابعها عن كثب المجموعة العربي
نلتزم باالتفاقات السابقة، مبدياً االستعداد إلطالق حوار بين مختلف القوى واألحزاب اإلسرائيلية 

  ".والفلسطينية بالتوازي مع تلك المفاوضات
موقف واضح من إس"وطالب عباس اإلدارة األميركية بـ

إلى تدخل أقوى لمساندة الجهود األميركية وجهودنا الفلسطينية أدعو المجموعة الدولية : "وقال". الجانبين
  ".في مطالبة حكومة إسرائيل بأن تتقدم نحو عملية سالم جادة

حركة حماس إلى التوقيع على ورقة المصالحة المصرية متعهداً بمناقشة كل المالحظات عباس دعا و
والتخوفات عق

بعض بنود مبادرة مصر، مشدداً على أنه ال يجوز في حال من األحوال استمرار هذا التمزق بسبب نقطة 
  .هنا أو هناك

إن إخوة من (...) إذا كانت القصة مالحظة هنا أو هناك وقعوا وبعد ذلك كل ذلك يمكن أن يعالج : "وقال
 من األشقاء العرب حاولوا إقناع حماس بالتوقيع على الالقيادة الفلسطينية، ومن خارجها

ليس فخاً منصوباً لهم، والفخ الحقيقي هو عدم التوقيع عليها ألن من مصلحة قوى عديدة في المنطقة 
  ".وخاصة االحتالل تكريس االنقسام بين جناحي الوطن واالستفراد بكل طرف على حدة

في : "وقال. طني ولقاء كل الشخصيات الفلسطينية حال التوقيع على الورقةوتعهد عباس برعاية حوار و
اللحظة التي يتم التوقيع على المبادرة سأقوم شخصياً برعاية الحوار الوطني واللقاء مع كل الشخصيات 

أقدم هذا االلتزام علناً أمام شعبنا وأدعو : "أضاف". ومناقشة المالحظات والتخوفات بروح مسؤولة
ز الصغائر نحو االهتمام باألمور لتجاو

بشكل نزيه وشفاف وصوالً إلقامة حكومة "ن تجري االنتخابات أومتعهداً " النتخابات رئاسية وتشريعية
  ".وحدة وطنية تقوم على تكريس الوحدة

كتب السياسي لحوكشف عباس أنه تلقى دعوة للقاء رئيس الم
مشعل تراجع عن تعهد سابق له لبعض األشقاء العرب حول "بالذهاب إلى القاهرة أوالً، الفتاً إلى أن 

  ".أفكار منها حل الدولتين والورقة المصرية والمبادرة العربية
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لفلسطينية، غير المفاوضات، حوار 

جمعات والمنظمات اليهودية في العالم ل ومسؤول مع قيادات مختلف الت
 إلى أن الحوار سيكون بالتوازي مع لواليات المتحدة في المقدمة مع إيباك ومع من يريدون، الفتاً

2.

عباس أهدر فرصة كبرى إلنهاء األزمة الداخلية عبر اتخاذ قرارات "أن 

خطاب عباس يشكل تراجعا واضحا أمام الضغوط األمريكية ال"واعتبر بحر إن 
  ".ظل دعوته لحوار مباشر يشمل الجميع، بما في ذلك حكومة االحتالل

  25/4/2010الخليج، 

3.

 السيما االستيطانية منها، وإجراءاتهااستها 

 وإنما، أميركيةى ضمانات 

 الجانب الفلسطيني بدولة 
 تأكيد رفإعادة الرئيس عباس هذه النقطة لجهة أثارذات حدود موقتة، وعندما 

  ".واألميركي هذا االقتراح غير مقبول على الجانبين الفلسطيني أن إلسرائيليين
  25/4/2010المستقبل، 

  

آن األوان ألن نعطي : "وقال". أن تتحققهناك قوى إقليمية في المنطقة ال تريد للمصالحة "ورأى أن 
  ".يدي ممدودة ومعي كل شعبنا التواق للمصالحة.. فرصة لتجربة السير في طريق الوحدة

دعا إلى حوار سياسي  عباس ، أن24/4/2010 وفا، – وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأوردت
سرائيلية وامفتوح بين مختلف القوى واألحزاب والقيادات المسؤولة اإل

مع الجميع وال نستثني أحدا من الزعماء اإلسرائيليين ولنستمع إليه وليستمع إلينا وبدون استثناء، على 
  ".من أجل تطبيقه عملياً على األرض... أساس االلتزام بحل الدولتين

وعبر عن الرغبة في حوار مماث
وا

  .اإلعداد الجدي للعملية السياسية
  
   ينتقد خطاب عباس ويعّده إهداراً لفرصة إنهاء األزمة الداخليةالتشريعي 

ريعي في غزة الرئيس محمود عباس بالخضوع للضغوط األمريكية اتهمت رئاسة المجلس التش :غزة
. من جهة، ومنع االتفاق مع حركة حماس لتحقيق المصالحة" إسرائيل"الهادفة الستئناف المفاوضات مع 

وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن خطاب عباس أمام المجلس الثوري لحركة 
ال توفر مجاالً مناسباً أو أرضية "بحق حماس " اتهامات ومغالطات باطلة"من فتح في رام اهللا أمس، تض
وأكد  ".خصبة لتحقيق المصالحة

جريئة للخروج من أسر الفيتو األمريكي الذي يمنع المصالحة، والتالحم مع هموم وقضايا شعبنا الذي 
  ".ش أقسى محنة في تاريخهيعي

مفروضة، وخاصة في 

 
  ميتشل جاء بجعبة خاوية وطرح مفاوضات بال ضمانات: مصادر فلسطينية 

 األميركيمصادر فلسطينية رفيعة ومطلعة على نتائج الجولة الحالية للمبعوث كشفت : رمضانأحمد 
جاء بجعبة سياسية خاوية، ولم يطرح "ن المبعوث األميركي أ" المستقبل"لعملية السالم جورج ميتشل، لـ

يركي مأأي اقتراح جديد، سوى استئناف المفاوضات غير المباشرة من دون أي ضمانات، مقابل وعد 
سرائيل بسيإدارة ستتخذ موقفاً صارماً في حال استمرار بأن اإل

 زيارة نائب أثناء وحدة استيطانية 1600 بناء "سرائيلإ"عالن إ بعد أعلنتهعلى غرار الموقف الذي 
  ".سرائيل قبل نحو شهرين جوزيف بايدن إلاألميركيالرئيس 
 وعود، وال حتإلىعباس رد على ميتشل انه ليس بحاجة "ن أمصادر وقالت ال

لى إسرائيل على تنفيذ استحقاقاتها وااللتزام بمرجعيات عملية السالم والذهاب فوراً إلى ضغوط تحمل إ
  ".مفاوضات الحل النهائي بجميع ملفاتها دون استثناء، والبدء في ملف الحدود

 طلبأو بعيد على ذكر أوميتشل لم يأت من قريب "ن أ إلىصادر ولفتت الم
ضها رد ميتشل انه ابلغ 

ا
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4.

فهو كالم .. القدس الشرقيةبناء في األحياء العربية واستمراره في األحياء اليهودية في 
 ."مرفوض

  25/4/2010الشرق األوسط، 

5.

لعامة بأنه يشكل استهدافاً إسرائيلياً عنصرياً شامالً  في األماكن ا48ي 

باشراً بالهوية الوطنية 

داء النساء والفتيات للنقاب ومنع 
 . 48تغطية أجسامهن كلياً في األماكن العامة في فلسطين المحتلة عام 

  25/4/2010الرأي، األردن، 

6.

دث اآلن يشير إلى أن هناك عمل يهدف إلغالق األنفاق واستمرار إغالق معبر ت السكان وما يح
  ".رفح

  24/4/2010قدس برس، 

7.

، وزار كذلك مقر "سجن الجنوب"فتتاح السجن الجديد بمحافظة خان يونس 
  .شرطة محافظة خان يونس

  25/4/2010 قدس برس،

 ليس إال بالونات اختبار إسرائيليةالمفاوضات  الحديث عن تقدم :عريقات 
 رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ،استبعد صائب عريقات: علي الصالح - رام اهللا

وجود اختراق كما يقول اإلسرائيليون يمكن أن يؤدي إلى إطالق  لكن عريقات استبعد، الفلسطينية
 إن الحديث عن تقدم سواء من طرف ،"الشرق األوسط"وقال لـ.  غير المباشرة خالل أيامالمحادثات

المسؤولين اإلسرائيليين أو وسائل إعالمهم ليس أكثر من بالونات اختبار، ومحاولة من جانبهم للترويج 
. طينيلكذبة أن ثمة توافقا في الموقف بينهم وبين األميركيين، وأن الطرف المعوق هو الطرف الفلس

وسنقول له ما قاله الرئيس اليوم وهو أن مطالبنا "وأضاف أن االتصاالت مستمرة وسألتقي ميتشل اليوم 
أما الحديث ..  وحدة سكنية في القدس وعدم إصدار عطاءات بناء أخرى1600تتركز في إلغاء قرار بناء 

عن وقف لل

  
  48 على فلسطيني سرائيلي يحظر النقابإمشروع قانون   إحباطإلىبحر يدعو   

قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إن التوجه اإلسرائيلي لفرض مشروع :  سمر خالد-غزة 
قانون يحظر النقاب على فلسطين
 .لمنظومة القيم الدينية والوطنية

وعد النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر هذا اإلجراء بمثابة مساساً م
 .الفلسطينية التي تتشكل من مزيج متجانس من عناصر الدين والنضال والصمود

حر رداً على اعتزام النائب في الكنيست عن حزب كاديما مارينا سولودكين مدعوماً جاءت تصريحات ب
من عدد من أعضاء الكنيست طرح مشروع قانون يقضي بحظر ارت

  
  بلدية رفح يدعو الرئيس مبارك إلى منع تجويع الفلسطينيين في غزةرئيس  

عيسى النشار الرئيس المصري إلى التدخل العاجل ) جنوب قطاع غزة(دعا رئيس بلدية رفح : غزة
نحن ال نريد أنفاق ولكن نريد منفذ تدخل من خالله : "والعمل على فتح معبر رفح الحدودي، قائالً

احتياجا

  
  شرطة غزة تفتتح سجناً جديداً جنوب القطاع 

، سجناً جديداً جنوب قطاع غزة يتبع )24/4( افتتحت الحكومة الفلسطينية في غزة، السبت :خان يونس
وقام العميد جمال الجراح، القائد العام للشرطة  ".سجن الجنوب"سم للشرطة الفلسطينية وأطلقت عليه ا

الفلسطينية في قطاع غزة، با
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8.
ن الذي قبلت به السلطة 

عل بالتراجع عن تعهد سابق له لبعض المسؤولين العرب حول 

ة 

حفظون على ما تتضمنه من االعتراف بإسرائيل، ومع ذلك فإننا لن نقف حجر عثرة أمام 
  ".هذه المبادرة

  24/4/2010نت، .الجزيرة

9.

أميركي إسرائيلي تكرره بعض القوى اللبنانية والحكومة، الذين هم " هذا المطلب بأنه 

لتحرير فلسطين والجبهة يدا إلى الجبهة الشعبية 

 بعض، ألن 
 ماليين إسرائيلي، وإنما برنامج إ3المعركة صعبة للغاية، ونحن ال نقاتل 

  25/4/2010الشرق األوسط، 

  "حقائققلب لل"بأنه مشعل ينفي قبول حماس بحل الدولتين ويصف كالم عباس  
 لحل الدولتي حركته رفض خالد مشعل حماس رئيس المكتب السياسي لحركةأكد

  . أن تكون تعهدت ألي من المسؤولين العرب بالقبول بهذا الحلىالفلسطينية، ونف
ثة  على ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه السبت بافتتاح الدورة الثالجاء ذلك رداً

فتح من أنه كان قد تلقى دعوة للقاء خالد مشعل في ليبيا، ولكنه ربط ذلك  للمجلس الثوري لحركة
بالذهاب إلى القاهرة أوالً، واتهامه مش
  .أفكار منها قبول حماس بحل الدولتين

، وأضاف أن حماس لم "قلب للحقائق"له عباس بأنه ووصف مشعل في تصريحات للجزيرة السبت ما قا
الذي لم - ،تقل لهذا المسؤول أو ذاك إنها موافقة على حل الدولتين، وإن الذي جرى هو أن هذا المسؤول

 بعد أن استمع لرؤية حماس للمصالحة والعقبات التي تقف في طريقها توجه إلى ،يكشف عن اسمه
ن مصر مستعدة إلدخال تعديالت حماس على الورقة المصريومن هناك اتصل بي وقال إ"القاهرة، 

  ". والمبادرة العربية1967للمصالحة شريطة قبول الحركة بحل الدولتين والدولة الفلسطينية على حدود 
 مع تحقيق حق العودة لالجئين، وأن تكون 67قلت إننا نوافق على دولة فلسطينية بحدود "وأضاف مشعل 

، أما حل الدولتين فهو مرفوض ألن ذلك يعني اعترافا بإسرائيل، أما مبادرة السالم هذه الدولة ذات سيادة
العربية فنحن مت

  
  ية على خلفية السالح خارج المخيماتويهاجم الحكومة اللبنان" إزاحة عباس"يطالب بـجبريل  

 على  الذعاًشن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، أحمد جبريل، هجوماً: دمشق
حكومة سعد الحريري، ألنها تطالبه بإزالة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، بحسب ما نقلت وكالة 

ل كلمة في مجمع الخالصة، في مخيم اليرموك لالجئين ووصف جبريل، خال. األنباء األلمانية، أمس
الفلسطينيين جنوبي دمشق، أمس، أثناء انعقاد المؤتمر الفرعي لإلقليم السوري لجبهته تمهيدا لعقد 

مؤتمرها العام،
 ."شركاء فيها

انحرف عن العمل "، معتبرا أنه "إزاحة محمود عباس من قيادة الشعب الفلسطيني"ل بـوطالب جبري
إن عباس والسلطة ال ": وقال. "الثوري، والشعب الفلسطيني يحتاج إلى قيادة ثورية تغير موازين القوى

باس يريدون إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ألن ذلك يسقط كل برامجهم، وكل يوم توجه إلى ع
. "الصهاينة يهودون القدس، ويرحلون الفلسطينيين من أراضيهم.. صفعة جديدة وهذه الصفعات تتوالى

على الذين يؤيدونه ": وأضاف جبريل في هجومه على عباس بعد أن فرغ من اتهامات للحكومة اللبنانية
، مشيرا تحد"!كفى، ال نستطيع أن نغطيك: أن يقولوا له

  .الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني
ومنذ انطالق الثورة الفلسطينية ثبت أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير األرض "وأكد جبريل أنه 

 إن معسكر المقاومة انتصر في الثبات على المبادئ والتمسك بالحقوق الوطنية وتحرير": وقال. "واإلنسان
األرض، وإن المعركة قاسية وكبيرة، وتحتاج من كل القوى إلى أن تعمل مع بعضها

 ."مبريالي عالمي
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10.

خابات انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما يتجاهل انت

فقط هو االنتخابات، 
وبعد ذلك نتحاور على القضايا األخرى، وهذا ال يتفق مع شمولية حوارات 

  25/4/2010الغد، األردن، 

11.

اس أنه ألول مرة يتطرق وبشكل واضح إلى الشرط الدفين للمصالحة وهو االعتراف بحل 

اس، بالرغم من ة بالمشاركة مع عب
  .إجراءات التهويد والتهجير والسطو على التراث، على حد تعبيره

  25/4/2010قدس برس، 

12.

  عباس يتعامل بانتقائية مع الورقة المصرية  : أبو زهري 
عباس على األرض  محمود إن ممارسات"سامي أبو زهري،  حماس الناطق باسم قال: جاد حامد -غزة 

تؤكد عدم جديته، وهذا واضح من خالل استمرار حالة االعتقاالت والمحاكمات ألبناء حركة حماس، 
لم يلمس أية جدية في خطاب "وبين أبو زهري أنه  ".على خلفية قضايا اعتقلوا عليها في سجون االحتالل

المصالحة ليست "، مشددا على أن فتح السبت بافتتاح الدورة الثالثة للمجلس الثوري لحركة اسعب
خطاب عباس يعكس أنه "أضاف  و".هي إجراءات وممارسات شعارات وليست توقيًعا على ورق، وإنما

يتعامل مع الورقة المصرية بانتقائية؛ فهو يريد 
 ".المجلس الوطني، وهو ما أقرته الورقة المصرية

وأكد أبو زهري حرص حركته على تحقيق المصالحة، الفتًا إلى أن ذلك بحاجة إلى تهيئة األجواء 
وعن حديث عباس بأنه  .والمناخات الالزمة له، والبحث عن آلية ألخذ مالحظات الحركة بعين االعتبار

إن هذه آلية غير متفق عليها؛ ألن عباس "عد التوقيع، قال أبو زهري سيشرف على حوار بين الفصائل ب
هو طرف بالنسبة لنا؛ باعتباره رئيًسا لحركة فتح، كما يؤكد أن المطلوب من الورقة 
 ".القاهرة

  
 عباس يكشف الشرط الدفين للمصالحة وهو االعتراف بحل الدولتين: البردويل 

 صالح البردويل أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم .دأكد القيادي في حماس : غزة
اجترار لنفس الجمل السابقة في عشرات الخطابات، من اتهامات لحركة "يأت بجديد، ووصفه بأنه 

 ".ك بنهج التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي واالحتجاجات السلمية للرد على االستيطان، وتمس"حماس"
نسخة منه إلى أن الجديد في خطاب " قدس برس"وأشار البردويل في تصريح صحفي مكتوب وصل 

محمود عب
 .الدولتين
وإمعاناً منه بالتمسك في هذا الشرط ادعى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي وافق عليه، : "وأضاف

من مثل هذه الشرط هو الذي جعلها " حماس"وهو أمر لم يحدث ولن يحدث على اإلطالق، بل إن تخوف 
لح تقف طويال وحتى هذه اللحظة أمام بعض العبارات في الورقة المصرية لتضمن عدم تفسيرها لصا

وشدد البردويل على تمسك الحركة بموقفها الثابت من المصالحة القائمة على  ".مثل هذه التنازالت
" حماس"الثوابت الوطنية وعدم االعتراف بحل الدولتين الذي فيه اعتراف بإسرائيل، مؤكداً تمسك 

بالمقاومة ورفضها للمساومة التي تمهد لها أطراف دولية وإقليمي

  
  ميتشل يحمل مقترحات صهيونية ورشوات تفاوضية للسلطة: الرشق 

عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح صحفي مكتوب وصل قال : دمشق
إن المبعوث األمريكي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل "منه نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"

ال يحمل في جعبته من جديد سوى مقترحات صهيونية قدمها له نتنياهو، تشكل في جوهرها خطوة 
التفافية تعيد إنتاج القديم في المواقف الصهيونية للتهرب من وقف عمليات التهويد واالستيطان، من خالل 

، وعلى أن تقدم " يوافق على تسوية مرحلية بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتةإعالن نتنياهو إنه
وتتضمن إطالق " البوادر الحسنة"رشوات تفاوضية لسلطة رام اهللا تحت عنوان سلسلة من " إسرائيل"
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في بناء المستعمرات وزيادة مساحاتها، 
وإبعاد أبناء الشعب الفلسطيني من مواليد قطاع غزة من
 ". والضفة الغربية، باتجاه قطاع غزة وحتى إلى خارج فلسطين

  24/4/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

13.

وقالت الجبهة  ".يس السلطة الفلسطينية عباس
ال مفاو"إن اإلجماع الوطني الفلسطيني، إجماع القمة العربية في ليبيا، الديمقراطية 

  ".ون وقف استعمار االستيطان في القدس العربية المحتلة
  25/4/2010الخليج، 

   من أنصارها في الضفة16تقال .14
 للسلطة الفلسطينية اعإن األجهزة األمنية التابعة قالت حركة حماس: رام اهللا

  .ضفة الغربية المحتلة
  24/4/2010قدس برس، 

15.

ر من نصف سكان 

 

وبالتالي يكون .  باآلخرينر مبالية
 تريد السالم، ما دام أن هناك قوى غير متوازيةإسرائيلواهما من يفكر في أن 

  ". مستوطنات جديدةوإنشاءضم ارض جديدة وتهجير فلسطينيين جدد، 
4/2010  

  

تخفيف عددها من أربعمائة مثالً إلى (سراح عدد من األسرى الفلسطينيين وإزالة حواجز عسكرية 
 ". ، وتسليم سلطة رام اهللا المسئولية األمنية عن مناطق معينة بالضفة الغربية)ةثالثمائ

ستشكل مجدداً غطاء "وحذر الرشق من عودة سلطة عباس في رام اهللا لطاولة المفاوضات، وقال بأنها 
، فعن أي مفاوضات يتحدثون والعدو الصهيوني قرر انتهاج ثالث سياسات خطيرة في "لتهويد القدس

احد، وهي تهويد القدس وسرقت المقدسات، واالستمرار وقت و
 داخل فلسطين، إلى خارج مناطق القدس 

 
  ترفض أية مفاوضات قبل وقف االستيطان" الديمقراطية" 
المبعوث األمريكي الخاص لسالم الشرق األوسط "قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن : )ا.ب.د(

جورج ميتشل يعود إلى الشرق األوسط بعد مباحثات سرية في واشنطن مع وفد حكومة رئيس الوزراء 
 أنوأضافت، في بيان صحافي، أمس،  ".ياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرماناإلسرائيلي بنيامين نتن

، ووزير اإلسرائيليميتشل أجرى أول أمس ويجري مباحثات مع نتنياهو، وشيمون بيريز الرئيس "
الحرب ايهود باراك، وعلى الجانب اآلخر مباحثات مع رئ

ضات غير مباشرة من 
د

  
حماس تتهم السلطة باع 

 من أنصارها في 16تقلت 
ال

  
  وفد من حماس يزور النائب الجسر ويبحث معاناة نهر البارد: لبنان 

استقبل عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في دارته في طرابلس وفدا من حركة حماس، تقدمه 
وعقب  .وكان بحث في واقع مخيم نهر البارد والقضية الفلسطينية. ان علي بركةمسؤولها السياسي في لبن

المعاناة الفلسطينية، في مخيم نهر البارد مستمرة، وأكث "أن إلىاللقاء، لفت بركة 
، وطالب بالتعجيل "المخيم ال يزالون مهجرين ونازحين، والمخيم ما زال منكوبا، ويعاني مشاكل كثيرة

  ". اعمار المخيم، وتخفيف اإلجراءات األمنية حوله، وتأمين المال إلعادة إعمارهفي
 عذر لتشن حربا على لبنان، فاإلسرائيليون ينوونإلى ليست في حاجة إسرائيل" أن  الجسررأىمن جهته 

 دولة قائمة على" على أنها إسرائيل، مشددا على ضرورة التعاطي مع "الشر دائما ويختلقون األعذار
-ورغم تأزم العالقات األميركية . السالم ال يزال بعيدا" الجسر عن اعتقاده أن  وأعرب".العدوان

 الجانب اإلسرائيلي، إلىاإلسرائيلية والمواقف الجديدة التي لم نسمع بها من قبل، ال يزال هناك انحياز 
 التي تشعر بالتفوق، مما يجعلها غيإسرائيلوليس هناك أي ضغط على 

لذلك تقدم يوميا على . 
ق

/25النهار، 
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16.

الجانب الفلسطيني  "إن عن تلك المصادر قولها اإلسرائيلية اإلذاعةنقلت 
  ". لم يرد بعد على هذا االقتراح

  25/4/2010النهار، 

17.

س 
شديد بجسد المرأة وبمكانتها وحقوقها إضافة إلى سبب أمني يستوجب م

  25/4/2010الدستور، األردن، 

18.

ريع االستيطان في شرقي القدس ى رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو تجميد مشا

ألرجح هذه الدعوة 
، حسب ال"ا استجاب نتنياهو مسبقاً لدعوة مماثلةخالل األيام القليلة المقبلة، كم

25/4/2010قدس برس، 
  

19.

سة االبتزاز المالي التي تنتهجها، فإنه سيهزم األحزاب الرئيسية 

  قتةؤكرة إقامة دولة بحدود م لم تطرح على القيادة الفلسطينية ف"إسرائيل: "مصادر إسرائيلية 
 لم تطرح إسرائيل أن" مسؤولة إسرائيلية مصادر سياسية  أوضحت:)وكاالت (- محمد هواش -رام اهللا

 على توسيع بنصعلى القيادة الفلسطينية فكرة إقامة دولة بحدود موقتة بل عرضت عليها اقتراحاً آخر 
 عن أي منطقة يثبتون فيها قدرتهم على األمنيةولية صيغة جنين النموذجية بمعنى تسليم الفلسطينيين المسؤ

و ".حفظ األمن ومكافحة اإلرهاب

  
   في حظر النقاب والبرقع"إسرائيل"جاء دور : سولوديكينعضو الكنيست  

االلكتروني عن عضو الكنيست مارينا سولوديكين من " معاريف"نقل موقع : باقة الغربية -القدس المحتلة 
 في حظر النقاب والبرقع ومنع النساء المسلمات من تغطية "إسرائيل"انه جاء دور " كاديما"حزب 

 السوفييتي، وما فهمته أنا من مواليد االتحاد"وقالت  .أجسادهم بشكل كامل أو إخفاء وجوههن تحت النقاب
أوروبا اآلن أدركه السوفييت في عشرينيات القرن الماضي حين حظروا على النساء المسلمات ارتداء 
هذا اللباس إلدراكهم باستحالة الحديث عن مساواة النساء من حيث فرص العمل والتعليم وهن يرتدين 

حان الوقت لمنع "تستهدف المسلمات فقط وأضافت موضحة موقفها بأنها ال  ".البرقع ولهذا قرروا منعه
إنني لست معادية لإلسالم .. النساء في إسرائيل من كافة األديان والطوائف من ارتداء البرقع أو النقاب

لذلك اقصد بأن يطبق القانون المقترح على النساء اليهوديات ويمنعن من ارتداء اللباس اليهودي الذي 
واختتمت مسوغة مشروع القانون  ".من بيت شميش" دة طالبانسي"يغطي كامل أجسادهن على طريقة 

لذلك انوي ..  ال تتخلف إسرائيل في نضالها ضد البرقع عن فرنسا وبقية الدول األوروبيةأنيجب "بالقول 
فتح نقاش جماهيري حول الموضوع وتحويله للنقاش العام، وأريد أن تصدر عن الكنيست رسالة واضحة 

ل جسد المرأة وإخفاء وجهها ال عالقة له باالحتشام وإنما وبكل بساطة إهانة وممفادها بأن تغطية كام
  ".نع النساء من إخفاء وجوههن

  
   الشهر المقبلتبدأ" غير المباشرة" اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية ": هآرتس" 

غير "، أن المباحثات )25/4(العبرية، في عددها الصادر األحد  أعلنت صحيفة هآرتس: الناصرة
 مايو المقبل، /بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ستبدأ في النصف األول من شهر أيار" المباشرة
مشيرةً إل
  .المحتلّة
 أن الرئيس األمريكي باراك أوباما قام بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  الصحيفةوأفادت

عباس سيقبل على ا"للمشاركة في المباحثات التي ستعقد الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن 
  .صحيفة

  

  سيهزم الكبار" إسرائيل" حزب مناهض للمتدينين المتزمتين في :استطالع 
، أنه في حال تأسيس حزب علماني يكافح "إسرائيل"أفاد استطالع رأي جديد في :  نظير مجلي- تل أبيب

متة وسيابشجاعة األحزاب الدينية المتز
 .من أصوات الناخبين% 35ويفوز بـ

  

            10 ص                                     1770:         العدد       25/4/2010األحد  :التاريخ



  

  

 
 

 بقيادة تسيبي "كديما"، و)ب حرية الديانة

 ضعفا منذ فترة بن غوريون، رغم أن 150

التوراة من بركة على شعب إسرائيل إلى 
وجاء تحذيره ألن إحصائيات وزارة الع ."خطر على مستقبل الدولة

 .فقط قبل ثالثين سنة% 21متدينين ال يخرجون للعمل مقابل 
  25/4/2010الشرق األوسط، 

20.

على وقف السياسة الضبابية المتعلقة بالمفاعل النووي، وشدد على أن هذه الضبابية تمنع " رائيل

من المستطلعة آراؤهم يرجحون % 35وجاء في نتائج استطالع رأي أجراه معهد متخصص، أن 
ن كل ، أي أكبر م120 نائبا من أصل 42، وهذه النسبة تعادل "حزب حرية الديانة"التصويت لـ

ويتضح من تحليل النتائج أن أكثر من ثلث اليهود في إسرائيل يفكرون في  .األحزاب الكبيرة القائمة اليوم
وأن . التصويت لهذا الحزب، وأن واحدا من كل خمسة في إسرائيل يفكر بجدية كبيرة جدا التصويت له

 بقيادة وزير الخارجية، "إسرائيل بيتنا"األحزاب الرئيسية التي ستتضرر بهذا الحزب المحتمل هي 
من مصوتيه يريدون التصويت لحز% 49(أفيغدور لبرمان، 

، بل وحتى %46، وميرتس اليساري %46، والعمل بقيادة وزير الدفاع، ايهود باراك، %48لفني، 
  %.26حزب الليكود، حليف المتدينين سيخسر من قوته بنسبة 

هود قائمة حاليا لتشكيل حزب كهذا، ويجري إقناع الكاتب الصحافي يائير لبيد، نجل يوسف لبيد وهناك ج
 . مقعدا، ليرأس هذا الحزب15 رئيس حزب شنوي العلماني السابق، الذي فاز بـ

وشهد الكنيست ألسبوع الماضي، جلسة إلحدى اللجان برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلسنر من حزب 
، الذين )الحريديين(، طرحت فيه معطيات مفادها أن عدد الرجال المتدينين المتزمتين  المعارض"كديما"

ففي السنتين األخيرتين . يدرسون في معاهد يمينية تنفق عليها الدولة، تجاوز ألول مرة عدد المائة ألف
لذين حصلوا وطرح أمام اللجنة تقرير من الجيش يقول إن عدد المعفيين ا . ألفا12فقط زاد هذا العدد بـ

وقال المقدم غيل بن .  ألفا60هذا العام على تسهيالت الدراسة تجاوز الرقم القياسي لجميع األزمان وبلغ 
شاؤول ألعضاء الكنيست المذهولين إن هذا العدد زاد بـ

 بمعدل أكبر بعشرة أضعاف من وهذا يعني أن الحريديين يتكاثرون.  ضعفا فقط12عدد السكان، نما بـ
 .وهو آخذ في االزدياد بمعدل سريع. معدل تكاثر اآلخرين

 أي حرية الدين والمساواة، "حدوش"وهناك حركة دينية معتدلة تحارب هذه الظاهرة، تدعى حركة 
تمس بالدولة وتهدد بهدم "برئاسة الحاخام أوري ريغف، الذي حذر من هذه الظاهرة المقلقة وقال إنها 

اقتصادها في غضون عقدين وتحدث وضعا تتحول فيه دراسة 
من الرجال % 65مل تفيد بأن 

ال

  
  وضع مفاعل ديمونا خطير: نووي إسرائيليعالم  
حذر العالم النووي اإلسرائيلي عوزي إيفين، من أن مفاعل ديمونا النووي اإلسرائيلي قديم جداً : )قنا(

، "كان يجب إغالقه منذ سنوات عديدة"وتجاوز العمر االفتراضي حسب كل المعايير الدولية، وقال 
بكونها قوة نووية عظمى، تتسبب بضرر كبير لها وتمنعها من في ما يتعلق " إسرائيل"أضاف أن ضبابية 

 رفيع المستوى في مفاعل وحث عضو الكنيست، الذي كان مسؤوالً ".التقدم المصيري في هذا المجال
إس"ديمونا 

جديد ومتطور يمكنه أن يحل محل المفاعل القديم في ديمونا، الذي أصبح قديماً جداً إقامة مفاعل نووي 
  .وخطيراً

مخطئة ألنها لم تنضم للمعاهدات والمواثيق " إسرائيل"إن "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن إيفين قوله 
أن اإلعالن الدولية التي تنص على عدم نشر األسلحة النووية، وإن الضبابية ليست ضبابية، حيث 

 ".اإلسرائيلي واالعتراف بامتالك قدرات غير تقليدية، لن يرفع أو يخفض شيئاً من ناحية قوة الردع
، تابع أن "من يريد الفزع والهلع من هذه القدرة، فهو أصال يعيش في ذلك الخوف منذ زمن بعيد"أضاف 

" إسرائيل"دعا إليه في طلبه من الرئيس األمريكي باراك أوباما كان صارما في المؤتمر النووي الذي 
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وأوضح إيفين أن السياسة اإلسرائيلية  .النضمام للمواثيق الدولية وفتح منشآتها النووية للمراقبة الدولية
  . أنها تمنع التأهيل المطلوب للعلماء

21.

 ."اً طلب أخيراً اللجوء السياسي إلى إسرائيل بعدما تلقى المساعدة للخروج من بالده
إسرائيل ستساعد ك"، وتابع أن "يقيم حالياً في دولة صديقة" هذا العالم أنأضاف و

عالم المتحضر هديد االستراتيجي النووي الذي تشكله إيران ليس على بالدنا فقط، وإنما على ال

22.

" 
 وهي مدينة يهودي- "مجدل هعيمق"العبرية، إن هذه الحادثة التي وقعت في منطقة 

 ليست األولى خالل الشهر الماضي، فقد تعرض مركز شرطة آخر في شمالي -رية المجيدل العربية 
  .م التالي

23.

  ."الحديقة التوراتية" ما تسمى وإقامةزل الفلسطينية 

  .1948سطين المحتلة عام 
، "االتحاد"وأبلغ مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر 

 جريمة ترتكبها سلطات االحتالل لهدم أي أمام األيدي لن يقفوا مكتوفي وأنهم القدس وإسالميةبعروبة 

24.
ن ب رام اهللا، أمس، إطالق يوم تضام

ا
الحالية تمنع توفير مواد ومنتجات مطلوبة لتطوير القدرة النووية، كما 

  25/4/2010الخليج، 
  
  ساعدت على هروب عالم ذري إيراني" إسرائيل":  إسرائيليمسؤول 
ساعدت على هروب " إسرائيل" نائب الوزير المكلف شؤون تنمية النقب أيوب كارا أن قال: )ب.ف.أ(

 قوله  كاراونقلت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية عن .عالم إيراني كان مشاركاً في البرنامج النووي لبالده
يرانيإن عالماً ذرياً إ"

ل الذين يريدون إزالة 
الت

  ".والديمقراطي كله
  25/4/2010الخليج، 

  
  إسرائيليينلصوص يسرقون أسلحة من جنود ": يديعوت" 

تعرض مركز شرطة إسرائيلي شمالي إسرائيل للسرقة بعد اقتحامه من قبل : ردينة فارس -غزة 
وت أحرونوتيديع"وقالت صحيفة  .لصوص سرقوا جميع قطع السالح التي كانت بداخله والذوا بالفرار

ة أقيمت على أنقاض 
ق
لسرقة إال صباح اليو لسرقة جميع قطع السالح التي كانت داخله، ولم تتبنه الشرطة ل"إسرائيل"

  25/4/2010عكاظ، 
  
   منزال88ًفلسطيني من  1500 تستهدف طرد سلوان تستعد لصد مسيرة للمستوطنين اليوم 

 سلوان في القدس المحتلة وعدد من الشخصيات الفلسطينية والمتضامنين اإلسرائيليين أهالياستعد 
رفين المقرر تنظيمها هناك اليوم األحد، لمطالبة بلدية واألجانب للتصدي لمسيرة المستوطنين اليهود المتط

االحتالل في القدس بتسريع وتيرة هدم المنا
 فلسطيني، فيما رد 1500 من أكثر في سلوان يقطنها  منزال88ًوقد أصدرت تلك البلدية أوامر بهدم نحو 

 لعروبة وإسالمية المنطقة حتى قبل نشوء  على ذلك وتأكيداًة اعتصام احتجاجاًالفلسطينيون ببناء خيم
إسرائيل في فل

في رام اهللا هاتفياً تمسك الفلسطينيين 

  .منازل الحي
  25/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

 
   ويطالب الفلسطينيين بالوحدةيطلق يوماً لدعم المقاومة الشعبيةدولي المؤتمر بلعين  

أعلن البيان الختامي للمؤتمر الدولي في بلدة بلعين قر :رام اهللا
وقرر المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين في قرية بلعين، . عالمي لدعم االحتجاجات الشعبية الفلسطينية

 يونيو المقبل ليوم التضامن الدولي لدعم المقاومة الشعبية والتضامن مع /تخصيص العاشر من حزيران
  .األسرى الفلسطينيين خاصة الناشطين في المسيرات االحتجاجية
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الوطني الفلسطيني وبمزيد من العمل الجاد لتطبيق ما جاء في القرار االستشاري لمحكمة العدل 

التي تشارك الشعب " اإلسرائيلية"وثيق العالقة مع قوى السالم 
الفلسطيني نضاالته ضد الممارسات االحتاللية المختلفة ورفض أي شكل من 

ودعا إلى تكريس العالقة مع المتضامنين الدوليين واستقطاب المزيد من . تلفةمؤسساته وشخوصه المخ
 بلعين الدولي السادس للمقاومة الشعبية 

25.

يين إلى خارج وطنهم هو قرار تطهير عرقي بامتياز، 
وأضاف في ت .ويندرج في سياق العمل الجاد والسريع الستكمال يهودية الدولة

قرار يعتبر بمثابة تمهيد لالنقضاض على الوجود العربي في فلسطين برمتها، وفي المقدمة القدس 
مستشرية وأن 

26.
م 

وبين أهالي حي الشيخ جراح، بعد قيام أحدهم بشتم النبي محمد صلى اهللا علي
  .احة منزل المواطنة رفقة الكرد

الحماية لهؤالء المستوطنين دون اعتقال أي 

  أربعة مقدسيينتعتدي علىة شركة أمنية خاصة إسرائيلي .27
كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية عن .): ب.ف.ا( إبراهيم، كامل ، سمر خالد-زة 

ملية تنكيل بشعة واعتداء عنيف ارتكبه أفراد من شركة أمنية خاصة إسرائيلية بحق أربعة مقدسيين 
 .على احد الحواجز جنوب القدس المحتلة

  25/4/2010الرأي، األردن، 

ألنها األساس في نجاح "عن المؤتمر مطالبته بوجوب تحقيق الوحدة الوطنية " أ.ب.د" وكالةونقلت 
المشروع 

على وطالب البيان بالعمل ".  المناهض لجدار الفصل العنصري2004 يوليو /الدولية الصادر في تموز
" إسرائيل" اإلسرائيلية والعمل على الصعيد العالمي لمنع -الصعيد العالمي ضد اتفاقية الشراكة األوروبية 

من دخول منظمة التعاون للتنمية الدولية ومقاطعة شركات محلية ودولية ومنها الشركات المستثمرة في 
  ".إسرائيل"

ية وتبادل الطلبة، والى المقاطعة في مجال السياحة ودعا البيان إلى مقاطعة المؤسسات الجامعية اإلسرائيل
وطالب البيان، بت. والمهرجانات واألفالم

أشكال التطبيع مع االحتالل 
و

واتفق المجتمعون على أن يكون مؤتمر. نشطاء السالم والحرية
  .2011نيسان من عام / في شهر إبريل

  25/4/2010الخليج، 
  
  عرقي بامتيازقرار ترحيل الفلسطينيين تطهير  :صبحي غوشة 

 صبحي غوشة رئيس لجنة يوم القدس أن قرار جيش العدو .أفاد د: عبدالجبار أبو غربية -عمان 
اإلسرائيلي بترحيل عشرات اآلالف من الفلسطين

 أن "عكاظ"ريح لـص
ال"

ودعا الفلسطينيين أن ينهوا حالة االنقسام ال. "1948وأكنافها ثم األرض المحتلة عام 
  .يوحدوا صفوفهم في مواجهة العدو ومخططاته

  25/4/2010عكاظ، 
  
   صلى اهللا عليه وسلماجهات ليلية في القدس إثر تطاول مستوطنين على النبي محمدمو 

 أصيب عدد من المستوطنين، الليلة الماضية برضوض مختلفة بعد عراك باأليدي بينه:القدس المحتلة
ي ه وسلم، أثناء تواجدهم ف

س
واستهجن سكان الشيخ جراح موقف الشرطة التي وفرت 

  ".شتم النبي والتعدي على الديانات األخرى ليست جناية حسب القانون اإلسرائيلي"واحد منهم، بحجة أن
  25/4/2010 قدس برس،

  

غ
ع
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   متظاهرين ومتضامنة أجنبية في غزةخمسةإصابة  .28
أصيب ستة متظاهرين بينهم متضامنة أجنبية برصاص قوات االحتالل، أمس، مسيرة سلمية شرق  :غزة

 امتداد السياج 

29.
 21، في القدس المحتلة، إن "وتشا

 .القرى والبلدات الفلسطينية

 منزال65وتحدث التقرير بتفصيل، عن هدم المنازل، التي وصل عددها إلى 
اق غربية، كما استعرض اآلثار المترتبة على الحصار المفروض على قطاع غزة، وبروز ظاهرة األنف

14 

30.
ت مصادر في وزارة الداخلية في قطاع غزة أن عدد سكان قطاع غزة قارب 

 ألف طفل ولدوا خالل األعوام األربعة الماض200ليوني نسمة، بينهم أكثر من م
 ألف طفل بما 50صادرة عن دائرة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية أنه تم تسجيل والدة أكثر من 

1500 

31.
ه، آخر مرة، في األول من شهر 

الجانب الفلسطيني من المعبر لفترات متفاوتة عاشوا خاللها 

مخيم المغازي لالجئين، احتجاجاً على الشريط المحتل الذي تقيمه سلطات االحتالل على
  .48لمناطق المحتلة عام الفاصل بين قطاع غزة وا

  25/4/2010الخليج، 
 
 2010 وإصابة المئات برصاص االحتالل منذ بداية  فلسطينيا21ًمقتل : "أوتشا"لـتقرير  

أ" قال تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية :القدس المحتلة
ة، قتلوا منذ بداية العام الحالي، برصاص جيش االحتالل  من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزفلسطينياً

 . في قطاع غزة67 في الضفة الغربية، و538 فلسطيني، بينهم 600اإلسرائيلي، كما جرح أكثر من 
، أن القوات اإلسرائيلية نفّذت خالل )24/4(نسخة عنه السبت " قدس برس"تلقت الذي تقرير، الوأوضح 

ث داخل  عملية بح100األسبوع الماضي 
وأشار التقرير، إلى تواصل هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث وثق التقرير خالل الفترة التي 
شملها، ستة حوادث متصلة بمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع أضرار بالممتلكات، 

 شتلة زيتون زرعت حديثا في أرض 120 المستوطنون إضافة إلى العديد من حوادث الترويع، كما اقتلع
 .فلسطينية تعود لقرية قريوت قضاء نابلس

 في مختلف مناطق الضفة 
ال

لتهريب المواد الغذائية، ووقع ضحايا بين الفلسطينيين في تلك األنفاق، حيث أشار التقرير إلى وفاة 
  . آخرون، منذ مطلع العام، في حوادث متصلة باألنفاق22فلسطينيا و إصابة 

 24/4/2010 قدس برس،
  
  من المليونينوعدد سكان القطاع يقترب ... 2009 ألف مولود خالل 50غزة تعوض شهداءها بـ  

أفاد: ردينة فارس -غزة 
وكشفت إحصائية . ية

ها  في اليوم خالل العام الماضي، بعد عام على حرب غزة التي استشهد في طفال170ًيعادل 
  . طفل400مواطن بينهم 

  25/4/2010عكاظ، 
  
   بشكل كامل منذ بداية العام مرتينهمصر فتحتو  يوما55ًمغلق منذ رفح معبر : هيئة معابر غزة 

 يوما حيث فتح أبواب55 ال زال معبر رفح مغلقا منذ ما يزيد على :رفح
ة صادرة عن هيئة المعابر والحدود، في تقرير توثيقي لها عن وتشير إحصائي .الماضي) مارس(آذار 

 إلى أن اإلغالق المتواصل والمتكرر للمعبر سبب 2010عمل المعبر خالل األربعة أشهر الماضية لعام 
األذى آلالف الفلسطينيين الذين علقوا في 

  .ادت تهدد حياة المرضى واألطفال وكبار السن منهمأوضاعا كارثية ك
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ي حين عدد القادمين 

 مارس الماضي/ وأوضحت الهيئة انه تم فتح المعبر بتاريخ األول من آذار
  . مسافرا833مسافرا كما بلغ عدد المسافرين القادمين4378تالية وبلغ عدد المسافرين المغادرين 

من الحاالت اإلنسانية من 

 لطبي.32
 أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات أن عشرات المناش:القاهرة

ألسرى وأهاليهم والتي تعبر عن حالة القلق الشديد اتجاه أبناءهم المرضى في ظل استهتار إدارة 
ى ذوى األمراض المزمنة ل يتهدد عشرات من األسر

  وأسيرة في معازل إسرائيلية انفرادية أسيرا20ً .33
 أسيراً وأسيرة ال يرون الشمس في السجون 20 في بيانٍ أمس أن أكثر من "اساتمركز األسرى للدر"د 

 المركز الجهات المعنية 

34.
ة الوطنية العليا لنصره األسرى، بأن االحتالل ال يزال يختطف في سجونه العشرات من 

 بأن معظم األسرى العرب يقبعون في سجون عسقالن 
وبين األشقر أن األسرى العرب مختلفون في الجنسية، . وجلبوع وهداريم

 أسيراً أردنياً، حسب ما أكد ميسرة ملص مقرر اللجنة الوطنية لألسرى 35ذين يبلغ عددهم ألردنيين ال
.  أسرى من مرتفعات الجوالن السورية المحتلة9ك 

 3/1/2010وبالتحديد في  2010 في مطلع العام الحالي هوأفادت هيئة المعابر أن معبر رفح فتح أبواب
 مسافرا ف3356والتي استمرت أربعة أيام متتالية وبلغ عدد المسافرين المغادرين 

  .مسافرا1211ن بلغ عدد المسافرين القادمي
 واستمر العمل لخمسة أيام 

مت
م عددا كبيرا إن فترات افتتاح المعبر المتباعدة زادت من معاناة وتفاق: "وقال 

  " .المرضى والجرحى والطالب والمقيمين في قطاع غزة وهم بأمس الحاجة للسفر
  .وأكدت هيئة المعابر والحدود أنه ال يجوز إغالق معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية

 24/4/2010 قدس برس،
  
 اإلهمال االموت يتهدد عشرات األسرى بسبب: مركز األسرى للدراسات 

دات تصل للمركز من قبل 
ا

الموت الزا"واعتبر حمدونة أن  .السجون بحقهم
ودعا للضغط على دولة ". التي تستوجب عالجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون

  .ضيةاالحتالل للموافقة على إدخال أطباء مختصين لعالج الحاالت المر
 24/4/2010 قدس برس،

  

أك
وطالب. اإلسرائيلية بعد أن عزلتهم مصلحة السجون في زنازين انفرادية

التدخل إلنقاذ حياة األسرى الموجودين في العزل االنفرادي بحجج واهية، والتدخل لدى "ـوالحقوقية ب
  . "االحتالل إلنهاء هذا الملفسلطات 

  25/4/2010البيان، اإلمارات، 
  
  العشرات من األسرى العرب منسيون في السجون اإلسرائيلية: تقرير حقوقي 

قالت اللجن: غزة
ون في ألم ومرارة من جهة بفعل تقاعس حكوماتهم وعدم يعيش"األسرى العرب من دول عربية مختلفة، 

بذل الجهد إلطالق سراحهم وخاصة أولئك الذين وقعوا اتفاقيات سالم مع دولة االحتالل، ومن جهة 
أخرى الظروف القاسية التي يحيونها بفعل الممارسات التعسفية والهمجية من قبل إدارة مصلحة 

والمعتقل " صدقي المقت"مداء األسرى من سنين كاألسير السوري ، ومنهم من انضم إلى قائمة ع.السجون
  ". عاما25ًمنذ 

وأوضح رياض األشقر المدير اإلعالمي باللجنة
ولكن معظمهم من األسرى 

ا
والمعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية، وهنا

ن أسرى مصريين، وهناك أسير سعودي واحد وهو األسير عبد الرحم ومن بين األسرى العرب سبعة
  .العطيوى، وهناك عدد من المعتقلين السودانيين

 24/4/2010 قدس برس،
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35.
قال مدير مركز جمعية الدفاع عن حقوق ال: أحمد سمارة - طولكرم

 ألف 300، مبينا أن أكثر من "دجمعية تضم اآلالف من المهجرين في مختلف أماكن تواجدهم في البال
ن المهجرين في بالدهم وال يسكنون في قراهم 

  24/4/2010فلسطين أون الين، 

36.

. الحدودية أيضا" اشكلول"و" نتيفيم"و" اوفيكيم"ن في مستعمرات 

مواد غذائية كثيرة انتهت "منهاوتكسد في المخزن مئات األصناف من البضائع 
بعض التجار " أن  الهزيلوتابع". ية من شمس وريح ومطرفايات، وأخرى تتلف نتيجة الظروف الطبيع

ة أرضية التخزين 

37.
، تدهور غزةة المعنية متابعة أوضاع المواطنين في قطاع 

وتخشى المصادر . "غازات سامة"والتي تخلف 
الطبية من آثار طويلة المدى على الصحة اإلنجابية للمرأة الفلسطينية جراء االست

للقذائف خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع، خاصة وأن هذه األسلحة التي تغلغلت في التربة
  .رة على الصحة قد تمتد إلى عشر سنوات

  
 من فلسطينيي الداخل مهجّرون حجم الخط% 25 

إن : "مهجرين في الداخل داود بدر
ال

من المواطنين العرب، هم م% 25مواطن أي ما نسبته 
 عاما فشلت في 62 وبعد "إسرائيل"فلسطين أن " بدر في حديث لـؤكدوي. 1948التي هجروا منها عام 

  .م كل المحاوالت التي بذلتها، رغ48محو النكبة من ذاكرة الفلسطينيين في أراضي الـ 

  
  الحصار يكّبد مستوردي غزة خسائر بماليين الدوالرات 
بضائع تالفة وأخرى أغطيتها ممزقة تكدست منذ حوالي ثالث سنوات في ساحات وشبه : )ب.ف.ا(

 االحتالل من إدخال ومستعمرات محيطة بها لمستوردين من غزة منعهم" سديروت"مخازن في مستعمرة 
  .2007بضائعهم الى القطاع بعد أن فرضت الحصار عليه صيف 

غطى غبار صحراء النقب بضائع الغزيين في مجمع ضخم " سديروت"وفي المنطقة الصناعية في 
يستخدم كمخزن مؤقت، ومثله تنتشر مخاز

ومعبر كرم أبو سالم على الحدود مع " اشدود"الشاحنة جمال الهزيل الذي يعمل بين ميناء وقال سائق 
وجمال ". ، وقمنا بتخزينها عندنا"إسرائيل"هذه البضائع خرجت من الميناء وعلقت بين غزة و"غزة أن 

حوالي التخزين ل"انه يتولى " فرانس برس"ـوقال ل. الهزيل فلسطيني من بلدة راهط في النقب المحتل
سعر التحميل بالشاحنات يشمل التخزين والبضائع تخرج من دون حاويات  "أن، موضحا "عشرة تجار

  ".على نقاالت خشب لنضعها في المخازن
 صالحيتها ألقيتها في 

الن
ويدفعون مبالغ باهظة كأجر" أشدود"قاموا بتخزين بضائعهم في مخازن قريبة من ميناء 

وتحدث عن  ".وهي مؤمنة ضد السرقة أو الحريق ولكنها غير مؤمنة ضد التلف أو انتهاء الصالحية
  ".لبضائع في الضفة الغربية أو ينجحون في تسويقها هناكيقومون بتخزين ا"تجار آخرين 

  25/4/2010الخليج، 
  
  عدوان األخيربعد الفي غزة وفيات األطفال والوالدة المبكرة واإلجهاض ارتفاع نسبة  

 أظهرت المراكز النفسي:ردينة فارس -غزة 
لمواطنين وخاصة النساء بسبب الضغوط المتزايدة، إضافة إلى حاالت اإلجهاض غير األوضاع النفسية ل

المرغوب فيها، والتي أصبحت مشكلة واسعة االنتشار ومتكررة في القطاع، بسبب األسلحة المحرمة مثل 
 وغيره من األسلحة التي استخدمها جيش االحتالل ألول مرة في قطاع غزة "الدايم والفسفور األبيض"

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن نسبة اإلجهاض والوالدة المبكرة ارتفع بشكل  .ل العدوان األخيرخال
  .كبير في مرحلة الحرب وبعد انتهائها بقليل

وأشارت المصادر الطبية إلى والدة عدد من األطفال المصابين بتشوهات خلقية نتيجة استخدام االحتالل 
، "الفسفور األبيض" و"الدايم"ألسلحة محرمة دوليا، منها 

خدام المفرط والمحرم 
 

 مدمى المياه الجوفية ستترك آثاراًووصلت إل
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 سرى األردنيين  محامية األتعتقل" إسرائيل" .38

 شيرين العيساوي "إسرائيل" اعتقلت سلطات االحتالل الصهيوني محامية األسرى األردنيين في :مان
ألسرى والمفقودين 

39.

مصر حررت سيناء بالحرب "إن ، قطاع الجيش الثاني الميداني
والسالم، ولم تستسلم للهزيمة، وخاضت حرب استنزاف طويلة وحرب ت

ناء على حرص مصر على السالم مته بمناسبة االحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لتحرير سي
صر تبذل أقصى 

   حزب اهللا.40

، مشيرا " وقدراتها العسكريةإسرائيل إلىطقة يجب أن يتم النظر أوال 
 وليس من سوريا أو حزب اهللا"إسرائيل" أن تهديدات المنطقة تأتى من إلى
تملكه من   من تسليح لجيشها وما"إسرائيل" يوسف استغرابه من عدم الحديث عن ما قامت به ديب

طقة، مشددا على أنه يجب أال يكون 

   إسرائيليمع سوريا ولبنان في وجه أي عدوان.41

 ولبنان 
  .لعدوان إسرائيلي

 في الوقت نفسه، رصدت الهيئات الطبية في القطاع نسبة كبيرة للوفيات بين األطفال الذين ولدوا مبكراً
  .أو في الموعد، خالل الحرب األخيرة على غزة وبعدها

  25/4/2010عكاظ، 

ع
، بحسب ما أعلنه مقرر اللجنة الوطنية ل"على حاجز قرب جبل المكبر في القدس"

في أمس إن منزل المحامية وقال ملص في بيان صحا. األردنيين في المعتقالت الصهيونية ميسرة ملص
 . جهاز الكمبيوتر الخاص بهات قوات االحتالل وعبث بمحتوياته، وصادرهتم دهم

  25/4/2010الغد، األردن، 
  
  تبادلنا حرصا بحرص والتزاما بالتزام"إسرائيل"نحرص على السالم ما دامت : مبارك 

 احتفال القوات المسلحة خاللفي خطابه  الرئيس المصري حسني مبارك قال: صالح متولي - القاهرة
بذكرى تحرير سيناء الذي أقيم في 

 وشدد مبارك في ،"حرير بطولية
كل

 تبادلتها حرصا بحرص والتزاما بالتزام، منوها بأن م"إسرائيل"والتزامها به ما دامت 
الجهد من أجل سالم شامل يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وينهي احتالل 

 .األراضي العربية في سورية ولبنان
 25/4/2010الشرق األوسط، 

  
 أوةوليس من سوري" إسرائيل"تهديدات المنطقة تأتى من : الجامعة العربية 
 تصريحات هيالري كلينتون من تهديد لسوريا أثارتهأعلنت جامعة الدول العربية رفضها لما ): وكاالت(

 ."سكود"على خلفية ما يتردد عن قيام دمشق بتزويد حزب اهللا اللبناني بصواريخ 
عند  ": تعقيبه على هذه التهديداتفي عام الجامعة العربية، أمينل السفير هشام يوسف رئيس مكتب وقا

 تهدد المنالتيالحديث عن األخطار 
. 

وا
يترتب علي ذلك من أضرار وتهديد ألمن دول المن أسلحة وما

 حول طرف واحد فقط بل يجب الحديث عن التهديدات واألخطار المتحدةالتركيز من جانب الواليات 
 .ومتوازنةالمنطقة بطريقة شاملة ب

  25/4/2010الرأي، األردن، 
  
مصر : أبو الغيط 

اعتبر وزير الخارجية المصرية احمد أبو الغيط الذي وصل إلى بيروت أمس، القول عن  :بيروت
ن يحمل تحذيرات للبنان من إمكان وعما إذا كا". كله أكاذيب تدعو إلى الضحك"صواريخ سكود وغيرها، 

نحن ال نحمل رسائل إلى شقيق عربي من طرف عدو، وال يمكن أن تتصور "شن عدوان إسرائيلي، قال 
، في حال تعرض سوريا"سندعم البلدين والشعبين"مؤكداً . أنني آتي برسالة إلى لبنان لكي أحذر
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ن بالده ترفض الموقف األوروبي الجديد المتعلق بحق األراضي الفلسطينية  إأبو الغيطقال ن جهة ثانية 
 ترفض اإلشارة إلى كلمة 

42.
المي طالبت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر بإطالق مشروع عربي إس: محيي الدين سعيد

ويقوم على رفض مبادرات تس" الذلة والخراب الصهيوني"في مواجهة مشروع 
 كما يرفض إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعيد النظر في اتفاقات السالم 2002 ذ،

 لنكبة 62 ـقرب حلول الذكرى ال

2  
  

  عام قادمة100روسيا قادرة على تزويد أوروبا بالغاز لـ : تين .43
على ضمان تزويد فالديمير بوتين أن بالده تملك القدرة 

 خالل مؤتمر أشار،و .مستهلكي الغاز الروسي في أوروبا لمدة قرن كامل من الزمن

44.

موضوع االهتمام األول، وال ضرورة أثناء ذلك للبحث في موضوع 

سلسلة تصريحات . ائيل بحملة إعالمية مضادة أزعجت أوباما

م
فوجئت الدول العربية بان االتحاد األوروبي ودوله"وأضاف . المحتلة بالمياه

 قمت من جانبي كوزير"وتابع ". وحق األراضي المحتلة الفلسطينية في مياه هذا اإلقليم" األراضي المحتلة"
  ".خارجية مصر بالكتابة إلى كل وزراء خارجية الدول األوروبية معربا عن رفضنا لهذا الموقف

  25/4/2010الخليج، 
  
  "إسرائيل"مع مصر تطالب بإنهاء المفاوضات العبثية  المسلمين في خواناإل 

 -القاهرة 
ول السالم المطروحة 

من
ودعت الجماعة في بيان لها بمناسبة  .والعالقات الدبلوماسية معه

فلسطين إلى وقف المفاوضات العبثية بين الصهاينة والفلسطينيين واصفة إياها بالمفاوضات بين الحمل 
  .والذئاب

25/4/010الخليج، 

بو
 صرح رئيس الحكومة الروسية :موسكو

صحفي، عقده 
 . تريليون متر مكعب55، إلى أن إنتاج الغاز في منطقة واحدة بشمال شرق روسيا، يبلغ 24/4السبت 

 25/4/2010 قدس برس،
  
 أوباما يواجه نتنياهو داخل ائتالفه الحكومي 

 لحسنبالل ا
ال تزال المعركة الدبلوماسية التكتيكية محتدمة بين الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس وزراء 

إيران والتسوية السياسية بين إسرائيل : بدأت المعركة بعنوانين بارزين هما. إسرائيل بنيامين نتنياهو
إسرائيل كانت . األولويةوالعرب، مع اختالف في تقييم أي واحد من هذين العنوانين يجب أن يحظى ب

تقول إن إيران يجب أن تكون 
التسوية مع الفلسطينيين، بينما كانت واشنطن تقول إن إيران والتسوية السياسية مع الفلسطينيين وجهان 

ن لنتنياهو بجملة مواقف، أبرزها وقف وترتب على هذا التصور األميركي مطالبة واشنط. لعملة واحدة
وكانت هناك داخل هذا السجال قائمة مطالب أميركية تم إبالغها رسميا إلسرائيل، . االستيطان في القدس

مع مهلة زمنية لتقديم الجواب وصلت اآلن إلى نهايتها مع انتهاء فترة األعياد اإلسرائيلية، وحانت بذلك 
 .لحظة تقديم الجواب اإلسرائيلي

أثناء فترة المهلة الزمنية قامت إسر
داني أيالون، نائب وزير . إسرائيلية توالت في تل أبيب ضد مطالب أوباما، وصلت إلى درجة التحدي

. "ئح أي كانإن إسرائيل ال تنتظر نصا"الخارجية، قال في هجوم شديد اللهجة على اإلدارة األميركية 
إن المطلب األميركي بتجميد البناء في القدس هو "نتنياهو نفسه قال في مقابلة مع شبكة التلفزة األميركية 

إن القدس هي عاصمة "وقال أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية أمام السفراء األجانب . "مطلب غير ممكن
 ."إسرائيل إلى األبد ولن يعاد تقسيمها
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 "هآرتس"صفته صحيفة 

فيه أنه يتعين على الحزب، إذا لم يحدث تحرك سياسي خالل األيام 

تعاظم عزلة "وحذر الوزير بن اليعازر من . "يمكن أن يستمر

 ."غيير االئتالف

، )ب التقويم العبري

اقف السياسية اإلسرائيلية إلى ما هو أكثر حساسية وداللة، وذلك حين أعلنت إسرائيل ثم تطورت هذه المو
كان هدف القمة، . مقاطعتها للقمة النووية الدولية التي دعا إليها أوباما في واشنطن وغاب عنها نتنياهو

ى إرضائهم حسب أوباما، تشكيل قوة ضغط دولية على إيران، يشارك فيها العرب، الذين يحتاج األمر إل
بتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما يرفض نتنياهو الذهاب إلى تلك التسوية، مصرا على أنه 

ثم جاء التطور اإلسرائيلي النوعي الثاني في المواجهة مع . ال يوجد رابط بين إيران والتسوية السياسية
نتنياهو، حين قام بما وأوباما، عبر حملة إعالمية داخل أميركا نفسها بادر إليها 

. "تجنيد شخصيات يهودية أميركية اعتبارية، وأعضاء في الكونغرس، لممارسة الضغوط على أوباما"بـ
وكان أن بادر شخصان يهوديان أميركيان بارزان، هما إيلي فيزل الحائز لجائزة نوبل للسالم، ورون 

 بنشر إعالنين كبيرين، دعوا فيهما اإلدارة األميركية إلى الكف الودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي،
عن الضغط على إسرائيل، وانتقدا اإلدارة األميركية على تحميلها إسرائيل مسؤولية استئناف المفاوضات 

 على هذه اإلعالنات المدفوعة األجر قائلة إنها خطوة غير "هآرتس"وعلقت صحيفة . مع الفلسطينيين
 . نتنياهو الذي يعرف الجميع أنه يقف وراء هذه الحملة اإلعالميةحكيمة من جانب

وكما مدت إسرائيل يدها إلى داخل اللعبة السياسية األميركية، ردت واشنطن على اللعبة بالمثل، فبدأت 
على حكومة نتنياهو، داعية إلى تغيير سياسته حينا، وإلى تغيير ) ديمقراطي(بممارسة ضغط داخلي 

وتفيد أنباء إسرائيل الداخلية بأن طاقم وزراء حزب العمل عقد مناقشة . مي نفسه حينا آخرالتحالف الحكو
معمقة لبحث موضوع األزمة الناشبة بين حكومة نتنياهو واإلدارة األميركية، وكان من نتائج هذه 

لى إيهود بنيامين بن اليعازر، ويتسحاق هرتزوغ، وأفيشاي برفرمان، بطلب إ: المناقشة أن تقدم الوزراء
باراك رئيس حزب العمل، أكدوا 

المقبلة، دراسة االنسحاب من الحكومة، أو العمل على تغيير االئتالف الحكومي، وإدخال حزب كديما 
هذه كانت أول مرة وذكر بعض المسؤولين الكبار في حزب العمل، أن . في الحكومة) تسيبي ليفني(

كانت "وقال أحد هؤالء المسؤولين الكبار . يجري فيها طاقم وزراء الحزب مناقشة بشأن الجمود السياسي
الرسالة األساسية هي أن الوضع الحالي ال 

الواليات المتحدة التي لن تؤدي إال إلى تعزيز إسرائيل في الساحة الدولية، ومن األزمة في العالقات مع 
 ."نزع الشرعية عن إسرائيل دوليا

وقد تجاوب إيهود باراك رئيس الحزب ووزير الدفاع في الحكومة مع هذا الطرح، وأعلن أنه ينوي 
هناك حاجة ماسة "الذهاب قريبا إلى واشنطن، إلجراء محادثات هناك بشأن موضوع السالم، وأضاف 

 العالقات مع الواليات المتحدة وإعادتها إلى الدفء الذي كانت عليه دائما، حتى لو اقتضى ذلك إلى توثيق
تغيير سياسة الحكومة، أو ت

وبسبب هذا الجدل داخل األحزاب اإلسرائيلية المشاركة في االئتالف الحكومي، ذهب المعلق السياسي 
إن زيادة المخاطر على إسرائيل ناجم عن "ى حد القول إل) 21/4/2010 "معاريف"(ابراهام تيروش 

وبناء على ذلك فإن الخيار الوحيد اآلن يكمن في . وجود حكومة إسرائيلية غير مؤهلة لتخليصنا منها
تفكيك هذه الحكومة، بمبادرة من رئيسها، وتأليف حكومة أكثر اعتداال، أي حكومة تضم أحزاب الليكود، 

حتى من دون قيام أوباما ) مع الفلسطينيين(إمكانها استئناف المفاوضات كديما، العمل، كي يصبح ب
 ."بممارسة الضغوط عليها

وحين دخلت األمور بين اإلدارة األميركية وحكومة نتنياهو لهذا المأزق الخطر، بادر الرئيس أوباما إلى 
حس (تهدئة المخاوف اإلسرائيلية المتوقعة، واستغل ذكرى إعالن قيام دولة إسرائيل

فوجه إلى إسرائيل تحية حارة تضمنت إعالن التأييد الكامل لها، والوعد الجازم بمواصلة التحالف 
وتضمنت تحية أوباما إلسرائيل حديثا عن أرض إسرائيل باعتبارها وطنا للشعب . االستراتيجي معها
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ذكرهما يرد في السياق فقط، لكنه ال يرتبط بأي تحديد أو 

 اإلسرائيلي وحتمية "الحتالل
مل القدس، وبما يشمل المستوطنات، وتكون انتهاء هذا االحتالل، بما يش

أما الجانب العربي فإن قضاياه . سياسي األميركي، وال تدفع مقابل ذلك سوى مواصلة المفاوضات
دس، المياه، السيادة الكاملة، وعودة الالجئين، تبقى عرضة 

 .لتفاوضية المعروفة النتائج سلفاللمساومات ا

45. 

فما عادت . ليس معزوالً، بل هو توجّه جماهيري إلى حد ما

 الفلسطيني على أساس دولتين -ي وتعهد بالعمل على التوصل إلى حل للنزاع اإلسرائيل. اليهودي
 ).أي إيران(لشعبين، والوقوف في وجه القوى التي تهدد إسرائيل والواليات المتحدة والعالم 

وقيل بشأن هذه التحية الحارة، إنها ضريبة كالمية فقط، من قبل المتشككين بموقف أوباما، وقيل أيضا 
 .من قبل المؤيدين لموقف أوباماإنها إشارة إلى نيته التوصل إلى صفقة مع نتنياهو، 

لكن أبرز ما يالحظ في كل هذه المعركة الدبلوماسية التكتيكية بين البلدين، أنها تخلو من الحديث عن 
إن . مطالب الجانب الفلسطيني أو العربي

االستيطان، أو تحديد وقف االستيطان في القدس، مع وأقصى ما يقال هو الدعوة لوقف . توضيح سياسي
لكن ال يرد أبدا أي ذكر ألسس المفاوضات، أو لمرجعية . بقاء كل االستيطان السابق على حاله

ا"المفاوضات، أو للقانون الدولي، أي ال يتم أي ذكر ألي مرجعية تؤكد واقع 
النتيجة أن إسرائيل تكسب التأييد 

ال
األرض، المستوطنات، الق: األساسية

 في موقفها السياسي، لكنها تتجاهل مطالب "منطقية"إن اإلدارة األميركية تضغط على إسرائيل لتكون 
تتواصل السياسة األميركية القديمة .. وبهذا. الفلسطينيين والعرب، بطريقة ال تمت إلى المنطق بصلة

  .ت التي تحدث بين أفراد العائلةنفسها، إنما بعد اجتياز أزمة من تلك األزما
  25/4/2010الشرق األوسط، 

  
  وعودة التصعيد" التسوية"استقطابات 

  رضوان السيد. د
ما عادت أكثر األطراف تشكّ في سعي الواليات المتحدة للتسوية في مجال مشكلة الشرق األوسط، 

ون إلى أن عدم القدرة على السير بيد أن المتوجِّسين والمشكّكين يشير. ومجال الملف النووي اإليراني
قوة إسرائيل بالداخل األميركي، وقدرة حكومتها على الصمود في وجه : باتّجاه التسوية بالفعل له سببان
فاللوبي اإلسرائيلي شديد القوة، وتتداخل قوتُه وتتعاضد ضمن الحزبين . الضغوط بسبب طبيعة تشكيلها

ثم ). بعد ستة َأشْهر(النتخابات النصفية في مطلع الشتاء المقبل الكبيرين بالكونجرس، كما تتداخل ضمن ا
لكن هذه . إن الرئيس األميركي يملك َأولويات منها اليوم حّل مشكلة الشرق األوسط أو محاولة ذلك

المسألة قد ال تظلُّ كذلك وسط ضغوط المشكالت المحلية والعالمية اُألخرى، ثم هموم تجديد الوالية بعد 
فسنةّالحكومة اإلسرائيلية نصفُها من المستوطنين وأنصارهم من اليمين المتطرف.  وني وهؤالء . ثم إن

يعلمون أن المستوطنات، عاجالً أو آجالً في خَطَر، لذلك يهمّهم اليوم وال يأبهون للغد؛ وبخاصة أنهم ال 
وهكذا . ياً فقط؛ بل تملك كذلك سالحاً نووياًيرون خَطَراً كبيراً حاضراً؛ إذ إن دولتَهم ال تملك جيشاً قو

" التنازل"يمكن القول إن اليمين اإلسرائيليّ ال يريد السالم، ّألن معناه في الحد األدنى وقف االستيطان، و
عن بعض القُدس، وتغيّر طبيعة النظام اإلسرائيلي بحيث ال يعود هناك مستقبٌل لقوى اليمين المتطرف 

على أن هذا التوجّه اليمينيّ . واالستيطان
، ودعاةُ السالم أفراد يساريون، وبعض الفئات في "السالم اآلن"بإسرائيل أحزاب أو جبهة قوية مثل 

يليين من اإلسالميين ومن المحلّلين من يركّز على عامل الخوف لدى اإلسرائ". العمل"و" كاديما"حزبي 
الذين ال تمكن مصالحتهم ويريدون إلغاء إسرائيل، إضافةً إلى العامل المستجد في السنوات األخيرة 

وهذا العامل . والمتمثّل في الملفّ النووي اإليراني، وما يمكن أن يشَكّلَه من تهديد إلسرائيل في المستقبل
يا كبرى وحساسة في وعي كبار العسكريين واالستراتيجيين يثير قضا) اإلسالمي والنووي(االستراتيجي 
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ي  يملك خصوصيةً ما كانت موجودةً ف–إن صحت تسميتُه بذلك-بيد أن هذا المعسكر . الً

ان ضد القواعد 

فإنه منذ فترة ال يهدّد ويتهم إسرائيل بتقصّد " حزب اهللا" 
في حين تؤكّد إيران على أن مواجهتها مع الواليات . العدوان

 أن د االحتماالت، وارتفاع األخطار بالفعل؛ فالراجحّرغم تعد فيه، لكن حرية اإليرانية اآلن مناورات

اإلسرائيليين الذين ال يعارضون التوجّه نحو التسوية في األساس، لكنهم يريدونها بعد حربٍ أو حروبٍ 
  .تُنهي هذين الخطرين أو تُضعفُ آثارهما

اد هناك فرقاء أقوياء يملكون لكن ماذا عن المعسكر اآلخر، معسكر الصراع أو العداء للتسوية؟ ما ع
بل هناك اليوم في الواقع إيران التي تتحالف معها الحركات اإلسالمية التي تملك . استراتيجيةً للتحرير
المتحالفة مع إيران، " الدولية"أما الجهات ". الجهاد اإلسالمي"و" حماس"و" حزب اهللا"سالحاً وأرضاً مثل 

" ممانعة"لتسوية، وإنما تقول بدعم حركات المقاومة، وتقوم بسياسات مثل سوريا؛ فال تُصرح بالعداء ل
 الواليات المتحدة ال تُظهر عزيمةً قويةً في أن تكون نظراً لعدم ميل الحكومة اإلسرائيلية للسالم، وألن

حكَماً عاد
وإليران مشْكالتٌ مع الغرب . مراحل الصراع السابقة؛ وهي وجود جمهورية إيران اإلسالمية على رْأسه

والواليات المتحدة، تتعدى المسألة الفلسطينية، مثل مناطق النفوذ في المشرق العربي والعالَم اإلسالمي، 
ة جزءاً من الصراع االستراتيجي في لذلك يصبح التعامُل مع القضية الفلسطيني. ومثل الملفّ النووي

 أن تتأثّر طرائق رؤية إيران للصراع على فلسطين، بمدى -والحال هذه–ومن الطبيعي . المنطقة
وهذا تطور جديد ما عرفته القضية . التجاوب أو عدمه من جانب الواليات المتحدة تُجاه ملفّاتها اُألخرى

القرار بشأن الحرب أو التسوية في فلسطين ليس بأيدي ؛ بمعنى أن يصبح 1948الفلسطينية منذ عام 
العرب، وأن يصبح النزاع بين الواليات المتحدة وإيران في جزء منه نزاعاً على مناطق النفوذ في العالم 

  .العربي
 فهم داخلون جميعاً، ومعهم السلطة -ورغم التفاوت في الخطاب من دولة ُألخرى-أما العرب اآلخَرون 

ومن هذا المنظور فهم يؤيدون ". المبادرةُ العربيةُ للسالم"ية، في معسكر التسوية، وسقْفُهم الفلسطين
السياسة األميركية الجديدة الساعية لتسوية، والعاملة طوال العام ونصف العام المنصرمين، على الملفَّين 

. ب األطراف العربية لوجهة نظرهاوقد سعت كُلٌّ من الواليات المتحدة وإيران لكس. الفلسطيني واإليراني
ورغم توجّس العرب في الخليج والمشرق من التدخالت الخارجية؛ فإن األطراف العربية في أكثريتها 

وما . أصرّت دائماً على أنه ال عالقة مباشرةً لها بالصراع الغربي مع إيران حول الملفّات الخاصة بها
فاألميركيون يتهمون سوريا باالنحياز إليران، واإليرانيون . اقتنع الطرفان األميركي واإليراني بذلك

  .يتهمون دول االعتدال العربي باالنحياز للواليات المتحدة
 على األقّل، يالحظُ عودةُ التوتُّر والتصريحات المهدّدة 2006في ضوء هذه االصطفافات القائمة منذ عام 

قصة صواريخ سكود، والتي قالت إسرائيل :  برزت مسألتانوكان التوتُّر العلنيّ قد تراجع حتّى. بالحرب
، ونجاح الواليات المتحدة في إقناع المجتمع الدولي "حزب اهللا"والواليات المتحدة إن سوريا أعطتْها لـ

وللتوتُّر . بفرض عقوبات في مجلس األمن على إيران في يونيو المقبل) ومن ضمنه روسيا والصين؟(
تصريحات اإلسرائيليين المتضاربة والداعية للحرب على حزب اهللا وسوريا : انالذي نتحدثُ عنه مظهر

على . وتجدد المطالبة اإليرانية للواليات المتحدة بمغادر المنطقة، والرد األميركي العالي اللهجة. وإيران
وباما بشأن االستيطان، أن هذا التالطُم العلني تخلله أيضاً تصاعد الجدال بين الحكومة اإلسرائيلية وإدارة أ

  .وشروط بدء التفاوض مع الفلسطينيين، واختالف التقديرات بشأن إيران
أن : إن الذين يتحدثون عن ارتفاع درجات وأخطار الحرب، يعنُون بذلك عدة احتماالت أو سيناريوهات

أو أن تُهادن . للحزب، وربما على سوريا أو طُرق إمدادها "حزب اهللا"تُبادر إسرائيل لشن هجومٍ على 
أو أن يبادر الحزب إلطالق صواريخ على إسرائيل، أو أن تتحرك إير. إسرائيل إيران

وال شكّ أن إسرائيل شديدة االنزعاج من موقف إدارة أوباما، وربما لجأت بالفعل . األميركية بالخليج
أما. للحرب الصغيرة لإلحراج وتغيير الموضوع

المتحدة دفاعية وفي الخليج الذي تُجري 
الب
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يعاً يعتبرون أن الكرة في ملعب الواليات المتحدة، التي 
إنما هذا ال ينفي أن كلَّ األطراف إنما ترمي إلى ال. ال يرضى أيّ منهم بسياساتها الحالية

46.

لفها لها الرئيس السابق 

إلسرائيل، أيضا، أن واجهت 

الوضعين اإلقليمي والدولي، من ذلك تحول تركيا نحو 

  .كدولة استعمارية وعنصرية ودينية في المنطقة

 األطراف ال يريد أن يكون البادئ، وهم جمأياً من
حصول على 

وإذا كان األمر كذلك؛ . لطرفينرضا الواليات المتحدة في النهاية، وبما يؤدي إلى التوفيق بين مصالح ا
  .فاللجوء إلى الحرب يظلُّ الحلُّ األخير، ألن الواليات المتحدة لن تقبل ذلك من أحد اآلن

ويبقى أن الذي يحدث اآلن هو المزيد من االصطفاف، والمزيد من التوتُّر، وال أحد يريد التنازل علَناً، 
  !تركيرغم التفاؤل المستمر لوزير الخارجية ال

  25/4/2010االتحاد، اإلمارات، 
  
  ! التي تعاند التغيير في عالم متغّير"إسرائيل"عن  

  ماجد كيالي
تبدو إسرائيل، بين الدول، عصية على التغيير، وذلك بإصرارها على طابعها كدولة استعمارية وعنصرية 

امنة أمنها وتفوقها في األنكى أن إسرائيل تعاند حتى راعيتها وض. ودينية، بخالف االتجاه العالمي
، التي تحاول التخلص من التركة االحتاللية التي خ)الواليات المتحدة(المنطقة 

جورج بوش، في العراق وأفغانستان، وتحث الخطى نحو التعاون مع الدول الكبرى للتخفيف من مظاهر 
 إعادة االعتبار لعالقاتها مع العالمين العربي التوتر والعسكرة، وتحجيم األخطار النووية، وتعمل على

  .واإلسالمي من مدخل حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حّل سلمي للملف النووي اإليراني
هكذا تبدو إسرائيل في حيرة من أمرها، إزاء الوضع الصعب والمعقّد الناشئ في محيطها، والطريق الذي 

ولم يسبق .  مع الواليات المتحدةيتوجب عليها أن تسلكه، كما إزاء عالقاتها
مجموعة تحديات كالتي تواجهها اآلن، فعلى الصعيد الداخلي ثمة انقسام عميق بين المتدينين والعلمانيين، 

وثمة، أيضا، . ، السيما لجهة التعاطي مع عملية التسوية)بالمعايير اإلسرائيلية(وبين اليمينيين واليساريين 
  .، وكيفية حفاظ إسرائيل على وضعها كدولة يهودية"الخطر الديموغرافي"ألة مس

وعلى الصعيد الخارجي ثمة تغير كبير ونوعي في 
، وتزايد عزلة إسرائيل في )الساعية لحيازة قوة نووية(مناهضة سياسة إسرائيل، وصعود نفوذ إيران 

، وتضعضع عالقاتها مع الواليات المتحدة، وكلها تفيد )على صعيدي الحكومات والمجتمعات (أوروبا
بتراجع مكانة إسرائيل دوليا وإقليميا، وتغير محيطها االستراتيجي، وتآكل صورتها كدولة قوية ورادعة، 

فضال عن انكشاف حقيقتها 
ائيل هذه، وفي ظل كل تلك الظروف، تجد نفسها محشورة في مواجهة خيارين صعبين األنكى أن إسر

وإشكاليين، فإما مسايرة اإلدارة األميركية، بشأن عملية التسوية، بخاصة مع الفلسطينيين، وإما معارضة 
كية لتقويض سعي إيران لحيازة قوة يهذه السياسة، وتحمل تبعات ذلك، وضمنه إضعاف المساعي األمر

  .نووية؛ األمر الذي يضر بإسرائيل ويهدد وجودها
ومع أن ثمة قوى في إسرائيل، محسوبة على اليمين المتطرف، تستنكر ما تسميه ضغوطا أمريكية، 

 كثيرة حذرت من صواتاًأوتلوح بكشف حساب بالخدمات التي قدمتها إسرائيل للواليات المتحدة، إال أن 
إلسرائيلية، وحثت إسرائيل على إيجاد مخرج مناسب، يسهل للواليات  ا-األزمة في العالقات األميركية 

  .المتحدة في الشرق األوسط
يحذّر من مغبة معارضة ) حاخام، وباحث في معهد فان لير بالقدس(ومثال، فهذا نفتالي روتنبرغ 

: و التالي، ألن البديل عن ذلك سيتمثل بفرض هذه التوجهات على إسرائيل، وفق السيناريأوباماتوجهات 
، على أساس خطة 67في غضون ستة أشهر سيتخذ مجلس األمن قرارا بإقامة دولة فلسطينية في حدود "

ونصير على وشك أن تنتشر قوات متعددة .. ستمتنع الواليات المتحدة عن التصويت.. السالم العربية
. سياسي الجديد بات هناالواقع ال.. الجنسيات تساعد الفلسطينيين على تطبيق سيادتهم مقابل إسرائيل
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 ا 
في العالم في 

وبحسب ) 16/3" سرائيل اليومإ." ("ل إليها

جانب آخر في هذه 

لسطينيين، بهدم بيوتهم في القدس، 
وبعبرنة أسماء األماكن العربية، وبالتضييق على السلطة الفلسطينية، وآخر 

وبالطبع فإن نتنياهو ! أو مقيمون غير شرعيين" متسللون" أرضهم بدعوى أنهم مثل بطرد فلسطينيين من
 يوفر وسيلة لمعاندة السياسة األميركية، ولهذا الغرض لم يذهب حد اإلجابة عن تساؤالت الرئيس 

  .، وامتنع حتى عن حضور المؤتمر الدولي بشأن األسلحة النووية في واشنطنباما
دينية، /ى معاندة رياح التغيير مصرة على طابعها كدولة يهودية 

وعنصرية، واستعمارية، مستغلّة ضعف الفلسطينيين وتمزق حركتهم الوطنية، وهشاشة

  

يديعوت ("التغيير سيأتي في أعقابه من دون األخذ في االعتبار موفقنا السياسي أو اإليديولوجي 
بق عن حزب العمل(ويؤكد افرايم سنيه). 6/4، "أحرونوت على تالفي هذه )وزير وعضو كنيست س

اجهة ضد أصدقائها ليس بوسع إسرائيل الصمود لفترة طويلة في المو"التداعيات، وبرأيه 
فالهجرة . ال تستطيع إسرائيل العيش في ظل إيران نووية.. الوقت الذي تتآكل فيه شرعيتها بشكل متزايد

. إلى إسرائيل ستتوقف، وهجرة الشباب اإلسرائيلي إلى الخارج ستتزايد، واالستثمارات األجنبية ستتقلص
المشاريع الكبيرة، ستصل الى أن تكون . ات، والتي ستغيب عنهاإسرائيل لن تعود بيتاً آمناً ليهود الشت

). 3/4، "هآرتس("ميزان الردع اإلقليمي سيتغير في غير مصلحة إسرائيل .. نهاية الحلم الصهيوني
تريد .. أغلبية اإلسرائيليين تريد االهتمام باألحياء ال باألموات: "وعقّب نير شعلي على هذه األزمة قائال

تريد أن تكون مثل السويد، كندا، . االستثمار في التعليم، في الثقافة وفي الرياضة.. قتصادياالزدهار اال
الواليات المتحدة، هولندا، بريطانيا واستراليا، وليس مثل الباكستان، نيجيريا، إيران، اليمن 

  ).28/3" معاريف".("في النهاية سينتهي الحال بدولتين، إذ هكذا كل العالم يريد..وأفغانستان
مقابل ذلك فإن تيارات اليمين الديني والقومي المتطرف تطالب نتنياهو بالصمود وعدم الخضوع 
لإلمالءات األميركية، ألن في ذلك إضعافا لصهيونية إسرائيل ويهوديتها، وبدعوى أن هذا الخضوع 

وبديهي . هايسهم بإضعاف هيبتها ومكانتها في المنطقة، ويشجع على المزيد من رفع المطالب في وجه
في هذا اإلطار . فإن هذا االتجاه يطالب باإلبقاء على هذه الحكومة، ولو بثمن مغادرة حزب العمل لها

ينبغي ترك التنازالت . الخضوع اآلن لمطالب واشنطن أخطر): "عميد احتياط(يقول يعقوب عميدرور
الضرورية إلى المفاوضات ال أن ندفعها ثمنا لبطاقة الدخو

توجد .. الواليات المتحدة تؤيد أكثر مواقف الفلسطينيين.. أوباما ال يخفي عداءه لنتنياهو"ايزي ليبالر فإن 
وذهب نداف هعتسني ). 18/3" إسرائيل اليوم" ("خطوط حمر ال تستطيع أي حكومة إسرائيلية تجاوزها

ن االستيطان، إرضاء للواليات المتحدة، سيؤدي إلى أبعد من ذلك حين قال محذرا من أن التنازل ع
بناء شقق "، وبالتالي بحظر )1947تشرين الثاني (تشجيع الفلسطينيين على المطالبة الحقا بقرار التقسيم 

ووصل األمر الى حد أن حانوخ داووس قلّل من أهمية المساعدت ) 18/3" معاريف" ("في يافا أيضا
ولكن يوجد . هذا صحيح..تاج إلى الواليات المتحدةإسرائيل تح: "األميركية، حيث

ال توجد خطوة منطقية يمكنها أن تدعم التراجع ..الواليات المتحدة هي أيضا تحتاج إلى إسرائيل: المعادلة
  ).16/3يديعوت أحرونوت " (التام إلسرائيل أمام األميركيين

طان وتهويد القدس، وإعاقة عملية التسوية، والتحريض هكذا، مازالت إسرائيل تصر على مواصلة االستي
وفوق كل ذلك فهي تواصل تنكيلها بالف. على خيار الحرب ضد إيران

ذلك انتهاجها بدعة جديدة 
تت
ال
أو

ل تتشجع علوفي الحقيقة فإن إسرائي
 النظام العربي، 

أما في حال تغيرت هذه األوضاع فإن إسرائيل لن . وغياب إرادة دولية ضاغطة إلى الدرجة المناسبة
  . الجرأة وال الوقت على السير عكس خريطة الرياح العالميةتمتلك ال

  25/4/2010المستقبل، 
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47.
  رفات حجازي

هل يمكن أن يأتي يوم يصبح فيه التعايش مع الصهيونيين ممكن، بل السؤال  

 يتحاورون ومع من 

 لهم من هدف إال حشد أي قوة في الدنيا تحت كل مغريات الحياة لتحقيق هدف 

شرة  الذي رصد لهم عاألب بوش األسبق األمريكيبالرئيس 
 حيث كان سكان تلك البالد وأثيوبيا الهجرة من االتحاد السوفياتي أبوابمن أجل فتح 

  ت النتيجة ؟،

أي يهود " الفالشا" عليهم أسم أطلقوا مهاجر ألف 18جموع االثيوبين الذين وصلوا إلى إسرائيل 

 االنتفاضة الباسلة، تنال من أعمالرة المعاكسة بسبب 

  هل كلهم يهود.. لمهاجرون اليهودا 
ع

:السؤال الذي يبقى مطروحا
  ...هل هم فعالً يهود"يهود"ننا الحياة والوطن باسم إنهم الذي هو أكثر وضوحا لكل هؤالء الذين ينازعو

 موجهه إلى المخدوعين بعمليات السالم وإنهاء األسئلة ولكن هذه المرة أسئلتناوال زلنا لم ننته من طرح 
الصراع مع المغتصبين وتقديم التنازالت وخاصة التفريط بذرة من التراب أو التنازل عن حق العودة، 

تحاورون السؤال المطروح في وجوههم هل يعرفون مع منوهؤالء الذين ي
 منذ عشر سنوات انتهتوكيف يمكن لهؤالء أن يعرفوا وفي إسرائيل ضجة .. يتسامرون ولمن يتنازلون

   تعريف من هو اليهودي؟،إلىوهى تطالب بتعريف من هم اليهود وحتى اليوم لم يتوصلوا 
  العداء للعرب والمسلمين؟،
اليهود في إسرائيل ليس

، وتدمير هذه واإلسالميةوالتخلص من اآلثار العربية .. وحيد وهو التخلص من العرب والمسلمين
ين بل لتنفيذ  قامت على السعي لجمع يهود العالم الحتالل فلسطالتيالحضارة لحساب الحركة الصهيونية 

  . النيلإلىالمخطط العدواني التوسعي الذي ينادى بإقامة دولة سليمان من الفرات 
 حتى أصبح المجتمع اإلسرائيلي اليوم أكثر واألساليب كل الوسائل إلىومن أجل هذا الهدف لجأوا 

 مناسبة  جماعة دينية تطرح فيما بينها باستمرار في كل37مجتمعات األرض تناقضا حيث يوجد هناك 
  .من هو اليهودي ؟،: وفي الليل والنهار السؤال المحير

  بالد السمن والعسل ؟،
 1987وعندما حشدوا كل طاقاتهم لتكثيف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بعد قيام االنتفاضة األولى عام 

التى سببت الهجرة المعاكسة استعانوا 
مليارات دوالر 

وقد دفع بوش العشرة مليارات دوالر ... يعانون من أوضاع معيشية واجتماعية واقتصادية صعبة
ت المتحدة حتى  في بنوك الوالياأرصدتها الدول العربية على دفعها من إحدى أجبر أنإلسرائيل بعد 

ولكن ماذا كان.. إسرائيلإلىيستطيع المساهمة في تشجيع الهجرة 
لقد عادت أصوات المتدينين اليهود ترتفع وهى تسأل من هو اليهودي الذي أخذ يتدفق على إسرائيل بعد 

، زاعمين فيها ياوأثيوبأن قاموا بأكبر عملية دعاية وخداع وتضليل وخاصة في كل من االتحاد السوفياتي 
  السمن والعـسل؟،..أن إسرائيل هى بلد

  يهود الكذب ؟،
وقد بلغ م
 والعمل والصحة في إسرائيل تبين واإلسكان ولكن لدى التحقيق في هوياتهم من قبل دوائر الهجرة أثيوبيا

  ..أن معظم هؤالء االثيوبين ليس لهم عالقة باليهودية أو اليهود
 إلنعاشوتسترا على الفضيحة وضع اسحق شامير الذي كان رئيسا للوزراء والذي كان أكثر المتحمسين 

 طالئع الهجأخذتالهجرة إلى إسرائيل بعد أن 
 ينال حق العودة والسكن النهائي في أن تريد من كل يهودي في العالم التيهيونية أهداف الحركة الص

 فضيحة المهاجرين إلى إسرائيل والذي تبين أن معظمهم ليسوا من إلثارةإسرائيل وضع شامير حدا 
  ..اليهود

 على  فوضع كل ثقله للتستروإرهاباوكان اسحق شامير من أكثر رؤساء وزراء إسرائيل عناداً وتسلطا 
حتى ال يعطي انطباعاً أمام العالم " الفالشا" معظمهم ليسوا يهودا ومنحهم لقب أن تبين األثيوبيينفضيحة 
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 تتساءل كيف أصبح منح الهوية اليهودية لكل أخذت وأنها ونضب معينها ت

ى أنهم من 

ياتي بتسهيل هجرة 
 إسرائيل وصلت من إلىوالمعروف أن أكبر نسبة من المهاجرين .. إسرائيلإلى 

 وكان الكنيس يمنح كل األديانبكل 

زعها الوجود تحاول بكل الوسائل فرض مفهوم حرمان 

  ....طين وليس لهم عالقة باليهود وإسرائيل

ي الذي 

ة أن يبقى 
وهل قبل هؤالء وغيرهم أن يستبيح وطنهم ش. الفلسطينيون في وطنهم؟

 بعدنا دون أن ولألجيال بدمائهم حتى تبقي لنا األجداد رواها التيل كوكب الحتالل أقدس بقاع األرض 
  ... الغزاة

أفلسان الحركة الصهيونية 
  .من هب ودب يجرى بمثل هذا اليسر والسهولة

 ليسوا األقللفاً نصفهم على أ 18ائح الفالشا وزاد عدد اليهود في إسرائيل وفعالً جرى التستر على فض
 والعمل كل ذلك كان واإلقامةولكن المهم في هذا القبول بغير اليهود للحصول على الجنسية .. يهودا

يجرى بهدف تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتفضيل حثاالت البشر عليهم وحتى يبقي شعارهم مرفوعاً 
 تناصب العرب والمسلمين العداء ذلك الشعار الذي التي من الواليات المتحدة وغيرها من الدول ومؤيداً

 العالم وال أنحاء يعطل حق العودة لليهود المنتشرين في جميع ألنهيعتبر حق العودة للفلسطينيين جريمة 
  "...إسرائيل"بد في النهاية من أن يتجمعوا في وطنهم المزعوم 

  اليهودية؟،فضيحة الجنسية 
 الذين وصلوا إسرائيل علاألثيوبيينولكن بعد أن استطاع اسحق شامير التستر على هوية 

نهت الجدال حول السؤال أ التيأصل يهودي وتبين أنه ال عالقة لهم باليهود وتفجرت الفضيحة األكبر 
 إسرائيل من إلىهاجرين الن أكبر عدد من الم" من هو اليهودي" الذي كان مطروحاً باستمرار وهو

 األمريكي كل من الرئيس إليها توصل التيالخارج جاء من االتحاد السوفياتي وذلك حسب اتفاقية مالطا 
 تقضي على التي تلك االتفاقية 1993تي غورباتشوف يوم الثالث من شباط اوالرئيس السوفي.. األببوش 

ة وأن يقوم االتحاد السوفتخصيص عشرة مليارات الدوالرات لتشجيع الهجرة اليهودي
ثالثة ماليين يهودي

 تفرض قرارها على المجتمع أناالتحاد السوفياتي ويعتبر اليوم السوفيت في إسرائيل قوة استطاعت 
  ..أبداالء المهاجرين السوفيت لم يكونوا يهودا اليهودي بالرغم من تفجر فضيحة أن معظم هؤ

 حقيقة المجتمع األيامأكبر فضيحة يمكن أن تفجر في يوم من ) يديدية سيفل(فجرت الصحيفة اإلسرائيلية 
اإلسرائيلي إذ كشفت هذه الصحفية اإلسرائيلية أن الكنيس اليهودي في موسكو بتشجيع من المخابرات 

 سكنية ومعيشية صعبة منحهم الكنيس أوضاعسوفيت الذين كانوا يعانون من  من الاأللوفالسوفياتية منح 
اليهودي هويات مزورة تشهد على أنهم يهود وهم ال عالقة لهم 

  ...مواطن سوفياتي هذه الهوية مقابل مبلغ مائتي روبل أي ما يعادل بضعة دوالرات
  الخشية من العدو؟،

 هو الشعب الفلسطيني والذي تخطط لطرده من وطنه األول تعتبر عدوها التيالصهيونية والْحركة 
وتحرمه من حق العودة حتى ال يبقي ينا

 خالل العشر أخذت هذه العودة لليهود فقط لهذا فإن هذه الحركة إتاحةالفلسطيني حق العودة من أجل 
 والسوفيات الذين ليس لهم عالقة باليهود حتى ال تنتشر األثيوبيين تتستر على قبول هجرة ألخيرةاسنوات 

 والسوفيات الذين ليس لهم األثيوبيينالفضيحة وحتى ينادى العالم بمنع حق العودة للفلسطينيين بدل هؤالء 
عالقة بالصراع في فلس

 العداء مع بأنعروف عن أحد مؤسسي إسرائيل ديفيد بن غوريون الذي كان ينادى باستمرار وكما هو م
العرب والمسلمين يجب أن يستمر حتى يبقي ذلك سالحاً يساعدهم على توحيد الشعب اليهود

دة يعتبر أكثر شعوب األرض تناقضاً وحتى يبقي هذا العداء ضمانة لهم الستمرار تأييد الواليات المتح
  ...وبريطانيا وبقية دول االستعمار في العالم

فهل فهم الذين يستهينون بحق العودة للفلسطينيين ماذا تعني لهم هذه العودة من خشي
ذاذ اآلفاق من المشردين من تحت 

ك
أقدامتدنسها 
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يبيع فيه الكنيس اليهودي هذا 
  ؟،شرعي إلى وطنه

للفلسطينيين وحدهم وأن يجري 
 بخسة حتى يحولوا دون 

  ...قريب في ال
  25/4/2010 األردن، 

48.

 هؤالء الذين يستهينون بحق العودة للفلسطينيين في الوقت الذي أدركهل 
الحق بمائتي روبل لزبالة الشعوب حتى يحولوا دون عودة صاحب األرض ال

ولكن سيأتي اليوم مع اإلرادة الفلسطينية الجديدة بأن يكون حق العودة 
منعها عن كل األغراب وخاصة اليهود أو الذين يشترون هذه الصفة بالدوالرات

 إن شاء اهللاإليه وطنه الذي سيعود إلىعودة صاحب األرض وصاحب الوطن 
الدستور،

  
  :كاريكاتير 

  

    
  25/4/2010الدستور، األردن،   
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