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   الدولة الفلسطينيةهفي خطاب يتجاهلو ... الكنيستل ثقةانينتنياهو  .1

 نتنياهو اإلسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس حصلت حكومة بنيامين:  أسعد تلحمي-الناصرة 
وكان نواب الكنيست استمعوا مساء امس الى خطاب نتنياهو الذي ابدى  الثالثاء، على ثقة الكنيست

  ، "الدولة الفلسطينية"استعداده للتفاوض على السالم مع السلطة الفلسطينية، من دون ان يأتي على ذكر 
 الوصول فباإلمكاناذا كنتم تريدون السالم بحق، ... قول للقيادة الفلسطينيةأ: "وقال نتنياهو في خطابه

: وتابع".  والسياسيواألمنياالقتصادي : سنسعى مع السلطة من أجل السالم في ثالثة مسارات. اليه
 نحكم شعباً أن اتفاق نهائي، وال نريد إلىسنخوض مفاوضات سالم دائمة مع السلطة بهدف التوصل "

 اشارة الى دولة أيوتال برنامج حكومته الذي لم يتضمن ". نريد التحكم في مصير الفلسطينيينال . آخر
".  تقدم في عملية السالم مع جيراننا ومع العالم العربي عموماإحرازيلتزم "فلسطينية، واكتفى بالقول انه 

 الفلسطينية األمنية جهزةاألسندعم : "، مضيفااإلرهابلكنه اشترط ان يتولى الفلسطينيون بأنفسهم مكافحة 
 مهما كان مصدره ومكافحته حتى اإلرهابمصممة على كبح "، مؤكدا ان حكومته "اإلرهابالتي تكافح 

  ".النهاية
وتعتبر حكومة نتنياهو، وهي الثانية والثالثون في تاريخ الدولة العبرية، األكبر حجماً بعدد وزرائها 

 في 74، وقد يرتفع إلى 120 من مجموع 69(اب الداعمين لها  وستة نواب وزير، قياساً بعدد النو31الـ
  ".يهدوت هتوراة"حال تم االتفاق مع الحزب الديني األشكنازي المتشدد 

وكان نتنياهو كرس اليومين األخيرين إلطفاء الحرائق داخل حزبه بعد أن لم يتبق ألركانه حقائب مهمة 
كومي الجديد، ما اضطره إلى تجزئة عدد من الحقائب في أعقاب توزيعها على الشركاء في االئتالف الح

وفعال نجح نتنياهو في إرضائهم بمن فيهم الرجل الثاني في . وابتكار أخرى إلرضاء الموعودين بالتوزير
الحزب سلفان شالوم الذي قبل منصب وزير التنمية اإلقليمية، على ان يكون عضوا في المطبخ السياسي 

  .المصغر
.  من أصول شرقية، وجنرالين، وسيدتين فقط8 وزيرا من أصول غربية، و23ديدة وتضم الحكومة الج

ومنح نتنياهو حقيبة المال ألكثر الشخصيات المقربة منه، صديق العائلة النائب يوفال شتاينتس 
كما عين جدعون . البروفيسور في الفلسفة والذي ال يفقه شيئاً في االقتصاد، ما أثار انتقادات شديدة له

الذين استقدمهم نتنياهو واستخدم صورهم في " النجوم الثالثة"ر وزيراً للتعليم، فيما تم إرضاء ساع
الدعايات االنتخابية، وهم رئيس هيئة األركان السابق موشي يعالون والوزيران السابقان دان مريدور 

وزارة "لألول، و" يجيةالتهديدات االسترات"وبيني بيغين، بمناصب وزارية ليست جدية، إذ تم إسناد حقيبة 
للثاني، فيما عين بيغين وزيراً بال حقيبة، على أن يكون الثالثة في الحكومة األمنية " شؤون المخابرات

  .المصغرة
المحسوب على يسار الوسط إلى الحكومة الجديدة، إال انها )  نائبا13ً" (العمل"وبالرغم من ضم حزب 

 27(اليميني " ليكود: "بالنظر إلى مركباتها االساسية" مستوطنينحكومة ال"تبقى حكومة يمينية بامتياز، أو 
)  نائبا11ً" (شاس"بقيادة المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، و)  نائبا15ً" (إسرائيل بيتنا"و) نائباً
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المتطرف، وجميعها يدعم االستيطان ويرفض مبدأ )  نواب3" (البيت اليهودي"الديني الشرقي المتزمت، و
  .لدخول الحكومة" العمل"، وهو المبدأ الذي لم يشترطه حتى "ولتين لشعبيند"

ومع هذه األجندة المتشددة، تنطلق الحكومة الجديدة في عملها، في وقت تشغل رئيسها قضيتان أساسيتان، 
الذي تتفق كل األحزاب على أنه قضية وجودية للدولة " اإليرانيالتهديد "األولى اقتصادية، والثانية 

أما القضية الفلسطينية، فتأتي في مرتبة متأخرة على جدول أعمال نتنياهو الذي يتحدث عن . لعبريةا
  .ال عن حل سلمي" سالم اقتصادي"

  1/4/2009الحياة، 
  

   الحترام الشرعية الدولية للوصول إلى السالم"إسرائيل" يطالب بالضغط على عباس .2
ية يمينية متطرفة تنتظرنا، ومطلوب من هذه ئيلإسرا قال الرئيس محمود عباس، إن حكومة :الدوحة

الحكومة أن تعترف بالشرعية الدولية، وأن تعترف باالتفاقات الموقعة وبرؤية الدولتين، حتى نتمكن من 
، أن ]31/3الثالثاء  [وأضاف في كلمة له في القمة العربية الالتينية في الدوحة، اليوم .إعادة الحوار معها

توقف كل نشاطاتها االستيطانية وأن تزيل كل الحواجز وتعيد كل األوضاع إلى ما على هذه الحكومة أن 
  .2000سبتمبر عام /  أيلول28كانت عليه قبل 

 إن جولة أخرى من الحوار الوطني ستبدأ، متمنيا أن يتحقق النجاح عباسوحول الحوار الوطني، قال 
  .وأن نصل إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية

  31/3/2009 وفا،وكالة 
  

  القضية الفلسطينية سياسية وليست اقتصادية: عباس .3
 في مقابلة ]محمود عباس [علن الرئيس الفلسطينيأية سرائيلول رد فعل على تشكيلة الحكومة اإلأفي 

ية سرائيلإلن الجانب الفلسطيني معني بمدى التزام الحكومة اأخاصة مع تلفزيون بي بي سي العربية 
وضح انه سيبحث مع نتنياهو ومعاونيه عملية السالم أو.  السالم وليس تشكيلتهاالمقبلة بمرجعيات عملية

 محادثات سالم مع إلجراء بمرجعيات عملية السالم فالجانب الفلسطيني مستعد اإليمان لديهم أن لمس وإذا
 واردة في خطة خارطة إنهاوفيما يخص مرجعيات السالم قال عباس .  الجديدةيةسرائيلاإلالحكومة 

  .1515 األمن عليها قرار مجلس أكدطريق والتي ال
 التي ةاالقتصادي القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وليست اقتصادية رغم المتاعب أن عباس وأعلن

المحور السياسي وكان "ثناء حملته االنتخابية أن نتنياهو لم يذكر إوقال عباس  .يعانيها الشعب الفلسطيني
 ألنه نقبل به أن مع الفلسطينيين بطبيعة الحال هذا الموضوع ال يمكن ادياً اقتص نجد حالًأنيقول يجب 

 ةالفلسطيني عباس على الطابع السياسي للقضية وأكد".  قضيتنا قضية سياسية وليست اقتصاديةاألساسفي 
 ما  على الفلسطينيين االنتظار لرؤيةإنضاف أو. إغفالها واالقتصادية التي ال يمكن األمنيةرغم القضايا 

 وأكد.  خالل تقديمه لبرنامج حكومتهواألمنية ةواالقتصادييعنيه نتنياهو بحديثه عن المحاور السياسية 
 إنوقال .  ال تؤمن بحل الدولتينيةإسرائيل لن تتعامل سياسيا مع حكومة ةالفلسطيني السلطة أنعباس على 

 كانت هذه الحكومة ال تقبل إذا لكن يسرائيلاإلي حكومة يختارها الشعب أمع " السلطة الفلسطينية تتعامل
 نتعامل أن الحواجز فمن الصعب وإزالةبحل الدولتين وال تقبل باالتفاقات الموقعة وال بوقف االستيطان 

 .أخرى التعامل مع حكومة مثل هذه عبر محاور إمكانية إلى أشار انه إال". معها سياسيا
  1/4/2009بي بي سي، 
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  "غير مشجعة"حات نتنياهو تصري: الرئاسة الفلسطينية .4
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس أن : الوكاالتوالرؤوف أرناؤوط   عبد–  الدوحة،القدس المحتلة

ية الجديد حول السالم بداية غير مشجعة، خاصة أنه لم يعترف سرائيلتصريحات رئيس الحكومة اإل
 أبو ردينة في اتصال هاتفي من الدوحة إن وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل. بالدولة الفلسطينية المستقلة

تصريحات نتنياهو غير واضحة وغامضة وال تعترف علنا بالدولة الفلسطينية المستقلة وال تعلن تجميد 
 مطالبا اإلدارة األمريكية بأن تضغط على حكومة نتنياهو لاللتزام بأسس عملية السالم ،ووقف االستيطان

  .وهي األرض مقابل السالم
  1/4/2009السعودية، الوطن، 

  
   الوطنيةللمصالحةالعربية السلطة الفلسطينية تشيد بدعم القمة  .5

 أشاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، بالدعم العربي إلنجاح المصالحة :وكاالتال
 بثتها وكالة الفلسطينية التي تقودها مصر عبر القمة العربية في الدوحة، وقال أبو ردينة في تصريحات

إن عقد القمة العربية في هذه اللحظات المصيرية كان ضروريا لبلورة ) وفا(األنباء الفلسطينية الرسمية 
 ".إسرائيل"ية خاصة مع تشكيل حكومة يمينية متطرفة في سرائيلموقف عربي موحد تجاه السياسة اإل

التي تقودها مصر من أجل إنهاء حالة الدعم العربي المستمر إلنجاح جهود المصالحة الوطنية "ـوأشاد ب
أكدت دعمها "وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن قمة الدوحة  ".االنقسام وإنهاء عزلة قطاع غزة وحصاره

الكامل وتبنيها لما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس في الجلسة االفتتاحية للقمة وخالل لقاءاته مع 
  ".القادة والزعماء العرب

 1/4/2009الخليج، 
  

  قرارات القمة بشأن القضية الفلسطينية ساذجة وغير قابلة للتنفيذ: نواب حماس في الضفة .6
أكد نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية أن رّد القّمة العربية فيما يختص بالموقف : الضفة الغربية
ال لون "ر وفك الحصار باهتاً ي أو ما يتعلق بإنهاء االنقسام الفلسطيني، وفتح المعابسرائيلمن االحتالل اإل

ساذجة وغير قابلة للتنفيذ، "، واصفين قرارات القمة بشأن القضية الفلسطينية "وال طعم وال رائحة له
نسخة عنه " فلسطين"وقال النواب في بيان وصل لـ ".وتعكس حالة الخالفات العربية والعجز العربي

ى اإلرادة العربية فحسب، بل يعرض صفحاً، وذلك إن االحتالل بكل إجراءاته وقراراته ال يتحد: "أمس
 .من خالل تصريحات رئيس وزراء االحتالل المقبل بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته ووزير جيشه

من ال يسمع وكان قادراً : "واستغرب النواب رد القمة على السياسات االحتاللية على أرض الواقع وقالوا
ألرض من تقتيل وتدمير وتهويد وحصار وبناء جدار، عوضاً عن على الرؤية فليشاهد ما يجري على ا

الهجمة االستيطانية السرطانية الشرسة التي باتت تهدد مساحات واسعة في الضفة الغربية وخصوصاً ما 
ثم يقابل كل ذلك بمطالبة خجولة من القمة العربية لالحتالل بوقف إجراءاته ... يجري في مدينة القدس

  " . لهذه المطالبة- وهذا ما سيفعله حتماً -كن أن يحدث لو لم يصغ االحتالل دون تحديد لما يم
واعتبر النواب أن قرارات القمة تناولت موضوع االنقسام الفلسطيني والحديث عن فك الحصار، وفتح 

كان ، وأكد البيان على أنه "بكالم عام ال طائل من ورائه "، دون تحديد آليات ذلك،المعابر، وإعادة اإلعما
األجدر بالقمة أن تشجع الفلسطينيين على إنهاء االنقسام بموقف يرتقي إلى مستوى تحديات العدو، 
والوقوف إلى جانب أطراف الحوار الفلسطيني في أي قرار يتخذونه، وتقديم الدعم والحماية له وفتح 

  .األبواب المقفلة لدى المجتمع الدولي له
  1/4/2009صحيفة فلسطين، 
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   حين تشكيل حكومة جديدةإلى تواصل عملها حكومة فياض .7
 إلى السلطة إدارة قرر رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة سالم فياض مواصلة : محمد يونس-رام اهللا 

 أن في وقت سابق استقالة حكومته، واعتبر في بيان رسمي أعلنوكان فياض . حين تشكيل حكومة جديدة
لكن فشل الفصائل المتحاورة في القاهرة في .  لعمل حكومتهراألخي مارس سيكون اليوم / من آذار31

 حين إلى السلطة إدارةاالتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني ترك فياض من دون خيار سوى مواصلة 
  .تشكيل حكومة جديدة

  1/4/2009الحياة، 
  

 عباس يكلف فياض بتشكيل الحكومة حال فشل الحوار .8
ت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس يتجه لتكليف ذكر: عبد الجبار أبو غربية -عمان 

رئيس الوزراء سالم فياض بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمستقلين، في حال 
وقالت المصادر إن عباس سيقرر، في حال  .فشل الحوار الفلسطيني المقرر أن يستأنف في القاهرة غدا

حتى يتسنى امتداد زمن الحكومة حتى إجراء االنتخابات ، ل حكومة من فصائلفشل حوار القاهرة، تشكي
. التشريعية والرئاسية مطلع العام المقبل، تالفيا لخلق أي فراغ دستوري قد ينتج عن تأجيل االنتخابات

وفيما . وبحسب المصادر، فإن الحكومة المقبلة ستلقى الدعم من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
جحت أن تشارك جميعها حال اتخاذ القرار، إال أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الجبهة الشعبية ر

وتوقعت المصادر أن يطلب الرئيس عباس من الحكومة  .لتحرير فلسطين ستقبل االنضمام إلى الحكومة
 .الحالية أن تبقى حتى يتضح ما سيؤول إليه هذا الحوار

  1/4/2009عكاظ، 
  

  األسرى يتعرضون لحملة شرسة:  شهرا32ً بعد اعتقال دام فراج عنهبعد اإلالرمحي  .9
محمود الرمحي أمين سر . ي مساء أمس، عن دسرائيلأفرجت سلطات االحتالل اإل :خاص - قلقيلية

وقال الرمحي عقب .  شهرا32ًالمجلس التشريعي الفلسطيني وهو أحد قادة حركة حماس بعد اعتقال دام 
 إن األسرى في سجون االحتالل يتعرضون لحملة شرسة وكبيرة تتمثل بإلغاء "فلسطين"اإلفراج عنه لـ

وأكد الرمحي على أن األسرى  .كل االنجازات التي حققتها الحركة األسيرة على مدى عدة عقود
يحضرون لسلسة فعاليات تتوج بإضراب مفتوح عن الطعام، داعياً إلى تكثيف الفعاليات المتضامنة معهم 

  ".ا بالوحدة وتنفرد مصلحة السجون في عقابهم وتشديد اإلجراءات عليهمحتى ال يشعرو"
رسالة األسرى إلى الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وجوب تحقيق الوحدة السياسية "وأضاف 

والجغرافية بين الضفة وغزة، ورغم آالم األسرى داخل السجن إال أنهم يتطلعون إلى تحقيق الوحدة 
  ".نقساموإنهاء كل مظاهر اال

فهذا هو الشعب الفلسطيني الذي "وثمن الرمحي صمود أهالي قطاع غزة ضد رابع أقوى جيش في العالم، 
  . يحقق االنتصار بإرادته وقوته

  1/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  قادة ونواب حماس األسرى رفضوا التفاوض مع االحتالل بشأن صفقة التبادل: الرمحي .10
لرمحي، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، المفرج عنه اليوم الثالثاء  أكد النائب محمود ا:رام اهللا

، أن قادة حركة حماس ونواب الحركة المعتقلين في سجون االحتالل، رفضوا بشكل قاطع )31/3(
إن سلطات : "وقال في تصريح صحفي .ي بشأن صفقة تبادل األسرىسرائيلالتفاوض مع الجانب اإل

مع بعض قيادات حماس والنواب األسرى في السجن بشأن صفقة التبادل االحتالل حاولت الحديث 
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 عزيز دويك والشيخ محمد أبو طير باإلضافة إلى النواب داخل سجن النقب؛ إال أن موقف .بحضور د
قيادة األسرى كانت على قلب رجل واحد وعلى كلمة واحدة وصريحة، هو أننا ال نفاوض وال نتحدث مع 

تبناها من هم في الخارج من القيادات بطرقهم ووسائلهم، ولن نكون عونا على العدو، والمفاوضات ي
وأكد  ".إخواننا في قيادة فصائل المقاومة اآلسرة، ولدينا ثقة كبيرة في قراراتهم وإدارتهم لهذا الملف

 أن قيادة أسرى حماس شددت على ضرورة إطالق سراح كافة المعتقلين والمختطفين من الرمحي
  .حكام العاليةأصحاب األ

  31/3/2009 قدس برس،
  

  قرار تسلم ملف دائرة العالج بالخارج لوقف التجاوزات:  المقالةالصحةوزارة  .11
، "العالج بالخارج" على أن قرار تسلمها دائرة ]في الحكومة المقالة [أكدت وزارة الصحة الفلسطينية :غزة

 بزمام األمور لتسيير عملها بعد رفضها جاء لوضع حد للتجاوزات التي تحدث في تلك الدائرة، واألخذ
التعاون مع الوزارة بغزة، باإلضافة إلى انتشار الفساد فيها وتلقيها الرشاوى مقابل الحصول على 

  .تحويالت واعتمادها مبدأ الواسطة والمحسوبية على مدار العامين السابقين
أن القرار الخاص بوقف تحويل "، أمس، نسخة عنه على "فلسطين"وشددت الوزارة في بيان صحفي تلقت 

منذ أواخر " حكومة رام اهللا"ية جاء بأوامر من سرائيلالمرضى الفلسطينيين للعالج في المستشفيات اإل
يناير الماضي بعد أن توقفت عن إصدار االلتزامات المالية للمرضى، مما أدى إلى / كانون الثانيشهر 

على الرغم من طلب المركز الفلسطيني لحقوق توقف مئات المرضى عن تلقي العالج في مشافيها 
  ".اإلنسان المتكرر لحكومة رام اهللا بالتراجع عن القرار

  1/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لهم للقضاء العسكري بعد إدانتهم بقتل مواطنيحت عنصراً أمنياً و11فصل الداخلية المقالة ت .12
، أمس، على توصية قانونية بفصل أحد ]لالفلسطيني المقا [صادق، إسماعيل هنية، رئيس الوزراء :غزة

وقالت وزارة  .عشر عنصراً أمنياً، وإحالتهم للقضاء العسكري، بعد إدانتهم بقتل المواطن زايد جرادات
بعد انتهاء لجنة التحقيق التي : "نسخة عنه" فلسطين"الداخلية في تصريح صحافي أمس، تلقت صحيفة 

م، قام دولة رئيس الوزراء 16/3/2009جرادات بتاريخ حققت في وفاة المواطن زايد عايش مبروك 
إسماعيل هنية بالمصادقة على توصية اللجنة بفصل أحد عشر شخصاً من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء 

وأكد الناطق باسم الوزارة إيهاب  ".العسكري للحكم عليهم حسب القانون مع استمرار احتجازهم بالسجن
هناك اهتمام كبير :" ، وقال"ومة قامتا بالواجب االجتماعي مع عائلة جراداتالداخلية والحك"الغصين أن 

من قبل الحكومة والداخلية للحد من هذه التجاوزات، مع التأكيد أن مثل هذه التجاوزات تحدث في كثير 
إن الحكومة حريصة جداً على المواطن والحفاظ على : "وأضاف ".من المجتمعات حتى األكثر تطوراً

، موضحاً أن الداخلية تتعاون مع كافة مؤسسات حقوق اإلنسان، " والحفاظ على األمن واألمانكرامته
ال تؤثر على الصورة "واعتبر الغصين تجاوزات أفراد الشرطة  .للحد من اإلجراءات غير القانونية

وتوفير األمن اإليجابية اإلجمالية لألجهزة األمنية التي قامت بالفعل من الحد من الجرائم في قطاع غزة 
  ".واألمان للمواطن الفلسطيني

  1/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "نتساريم"الداخلية تقرر منع إطالق النار في محررة  .13
قررت وزارة الداخلية واألمن الوطني منع إطالق النار بشكل كامل في محررة نتساريم جنوب  :غزة

، أمس، "فلسطين"رة في بيان صحفي تلقت وقالت الوزا .مدينة غزة حفاظاً على سالمة وحياة المواطنين
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نسخة عنه إنها تواصلت مع الفصائل الفلسطينية وأبلغتهم بهذا القرار، داعية جميع المواطنين بااللتزام 
  .بهذا القرار

  1/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

 بإتمامهازين ومهتمون جدا  - ايجابية بشأن صفقة جوال  أجواء:فياض .14
 بإتمام الحكومة مهتمة جدا أن ]حكومة تسيير األعمال الفلسطينية [زراء سالم فياض رئيس الو.كد دأ

صفقة االندماج بين شركتي جوال الفلسطينية وزين الكويتية وان المفاوضات حول هذه الصفقة بين جوال 
 مرحلة متقدمة جدا وتم االتفاق على جميع البنود عدا بند واحد يتعلق بمطالبة إلىوالحكومة وصلت 

الفصل ما بين شركة جوال التي تقدم خدمات الهاتف الخلوي وشركة االتصاالت الفلسطينية التي الحكومة 
 مطالب إلىن الخالف على هذا البند ال يعود أوضح فياض أو ).األرضية (الثابتةتقدم خدمات الخطوط 

 .ع االتصاالت مطلب تنظيمي يتعلق بتعزيز الشفافية والتنافسية في قطااألساس هو وإنمامالية للحكومة 
  وأكد.اآلن االيجابية التي سادت المفاوضات مع جوال حتى األجواءن تستمر أ أمله فياض عن وأعرب

 .جوال النور في اقرب وقت ممكن- ترى صفقة زين أنمجددا على رغبة الحكومة في 
 31/3/2009القدس، فلسطين، 

  
  لتواصل مع لبنانويشدد على تعزيز ا... عون وجنبالط والحريري و رعديلتقيبحر  .15

واصل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة احمد بحر والوفد البرلماني الفلسطيني المرافق لقاءاته 
محمد رعد في حضور ] اللبناني[النائب " الوفاء للمقاومة"واتصاالته في بيروت أمس، فالتقى رئيس كتلة 

 رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين كما اجتمع مع.  حمدانأسامةممثل حركة حماس في لبنان 
لبنان رئاسة وحكومة وبرلماناً وشعباً لموقفه بمناصرة القضية "وشكر بحر  .النائب عبد اللطيف الزين

تحدثنا عن موضوع حق " :وقال". ي األخير على غزةسرائيلالفلسطينية، خصوصاً خالل العدوان اإل
لعودة للشعب الفلسطيني، كما تحدثنا عن صمود شعبنا في  وأكدنا حق ا،العودة لالجئين الفلسطينيين

  "....مواجهة العدوان الصهيوني على قطاع غزة
كان فيه "وضح أن اللقاء مع عون أ و،النائب ميشال عون" التغيير واإلصالح"وزار بحر رئيس تكتل 

 بساعة ويوماً  ساعةاألحداثحسن الحرارة والدفء الذي ظهر في حديث دولة الرئيس الذي كان يتابع 
بيوم قلقاً على قطاع غزة ولقد لقينا منه موقفاً شجاعاً ومؤيداً للقضية الفلسطينية، وتبادلنا أطراف الحديث 
في كثير من المواضيع في قضية حق عودة الالجئين وقلنا لدولته انه بالرغم من الحصار والدمار، 

وقلنا إننا . الفلسطينيين في كل بقاع األرضوبحق العودة لالجئين  الفلسطيني متمسك بالثوابت فالشعب
 وتمنينا لدولة الرئيس النجاح في االنتخابات المقبلة لدعم الحرية. ..نريد إعادة اإلعمار اليوم قبل الغد
  ".والديموقراطية والقضية الفلسطينية

 إنما كان تحدثنا في هذا الموضوع الذي لم يكن على المستوى المطلوب: "وعن نتائج قمة الدوحة، قال
إذا صح التعبير في دعم القضية الفلسطينية، لكنه ليس بالمستوى " الحلحلة"هناك نوع من التوازن و

  ".المطلوب
وأشار ،  النائب وليد جنبالط]اللبناني ["اللقاء الديموقراطي"وزار الوفد الفلسطيني يرافقه حمدان رئيس 

لى موضوع اعتقال إ إضافة الشعب الفلسطيني  مجمل القضايا التي تهمإلىأن اللقاء تطرق  "إلىبحر 
 جانب موقف لبنان من القضية إلى لعدد من النواب الفلسطينيين وعلى رأسهم عبد العزيز دويك إسرائيل

المحافظة على الثوابت "وأكد لجنبالط  ".الفلسطينية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
 دور جنبالط في تخفيف إلىن البحث تطرق أ "إلى، الفتاً "الفلسطينية ومنها القدس وحق عودة الالجئين

  ".المعاناة عن الفلسطينيين في لبنان
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 هذا االجتماع أكد: " وقال بحر،النيابية النائب سعد الحريري" المستقبل"بعد ذلك، زار الوفد رئيس كتلة 
ا فك الحصار عن قطاع صدق النوايا تجاه القضية الفلسطينية وتحدثنا في كثير من المجاالت ومن أهمه

 موضوع إلىكذلك تطرقنا .  في لبناناإلخوةغزة والثوابت الفلسطينية وحق عودة الالجئين وخصوصاً 
تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في المخيمات في لبنان، وقد لقينا تجاوباً 

ن والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري واضحاً من الحريري في وقوفه مع القضية الفلسطينية وحتى م
وقد اتفقنا على .  العدالة لتأخذ مجراهاإلى يكشف عن المجرمين الحقيقيين وتقديمهم أنالذي نسأل اهللا 

  ".التواصل في ما بيننا لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني
  1/4/2009المستقبل، 

  
  ل حكومة تكنوقراط تعنى باالقتصاد سنبحث في تشكي..الحوار سيبدأ بمحادثات ثنائية: شعث .16

 حمـاس  و   فتح حركتي   يوفد، أن   القاهرة عن جيهان الحسيني مراسلتها من     1/4/2009الحياة،  ذكرت  
  .مصر أمس إلى القاهرة في اطار جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه وصال

دثات ثنائية بين الحركتين وبحضور  في الحوار نبيل شعث إن الحوار سيبدأ بمحافتحوقال عضو وفد 
الراعي المصري لبحث الملفات الخمسة التي ما زالت عالقة، الفتا إلى أن القضية الخالفية في شأن 
الحكومة كانت عالقة في انتظار عودة كل من رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان من 

روبا، لبحث مخرج مناسب لشكل الحكومة واشنطن، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من أو
ال توجد أفكار مسبقة، لكن هذا األمر سيبحث في ضوء التطورات األخيرة ": وأوضح .االنتقالية المقبلة

، الفتاً إلى أن الهدف هو التوصل إلى "التي حدثت والجهود العربية التي بذلت ومقررات قمة الدوحة
وشدد على ضرورة تحقيق .  التعمير واستمرار الدعم المادياتفاق يكسر الحصار القاتل على غزة وبدء

الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، الفتا إلى أن هناك إجراءات يجب أن تتم السترداد اللحمة الفلسطينية ليس 
لكنه اوضح الحاجة الملحة ألن تحظى . لها أي دخل بالمجتمع الدولي وليس المطلوب إقحامه في ذلك

لوطني بقبول دولي لضمان استمرار تدفق أموال الدعم إلى السلطة الفلسطينية ولتكفل حكومة التوافق ا
ولفت شعث إلى أن هناك فكرة طرحت سيتم بحثها،  .تشغيل المعابر وعبور األموال إلعادة بناء غزة

 وهي أن تشكل حكومة تكنوقراط تكون معنية باألمور االقتصادية واألشغال، وأن تظل القضايا السياسية
  .من حوار وتفاوض في يد الرئاسة ومنظمة التحرير

االمر ال يتعلق ": ، أجاب)أبو مازن( يحمل تفويضا من الرئيس محمود عباس فتحوعما إذا كان وفد 
بتفويض أو خالفه ألننا على اتصال دائم ومستمر معه في كل القضايا، خصوصا الرئيسية، ومع ذلك 

ل خاص، وما يهمنا اآلن هو عنوان الحكومة، اسمها وبرنامجها، نحن نناقش جميع القضايا والحكومة بشك
  ."لكننا لم نخض في األسماء، بمعنى من سيرأس الحكومة والحقائب الوزارية

 سيضم باإلضافة إليه، عزام األحمد ي أحمد قريع في الحوار الذي يرأسه القيادفتحوذكر شعث أن وفد 
ت ماجد فرج، والقيادي في األمن الوقائي سمير مشهراوي، وزكريا األغا وسعدي الكرنز ومدير المخابرا

  .مشيرا إلى أن فرج ومشهراوي سيبحثان الملف األمني
 برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وصل إلى القاهرة حماسوكان وفد من 

ي عماد العلمي وعزت ويضم الوفد القيادي محمود الزهار وكال من أعضاء المكتب السياس. مساء أمس
ورجحت مصادر مصرية مطلعة لـ . الرشق ومحمد نصر ومن الداخل خليل الحية ونزار عوض اهللا

  .امس  أن يعقد وفدا الحركتين اجتماعاً في ساعة متقدمة من مساء"الحياة"
 مراسلها مـن    القاهرة ووليد عوض   عن أشرف الهور مراسلها من     1/4/2009 القدس العربي،    وأضافت

في الوصول الـى    ' امال كبيرا 'ان هناك   ' القدس العربي ' في حركة فتح قال لـ       ا بارز المسؤواهللا، أن   رام  
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الجميع ذاهبون هذه المرة وهـو علـى        'واكد ان    .اتفاق شامل ينهي الخالف خالل الجولة الحالية للحوار       
  . 'يقين بأن هناك فرصة سانحة إلبرام اتفاق مصالحة داخلية

اجتمعا مساء  'ئيس كتلة فتح البرلمانية في تصريحات صحافية ان وفدي حماس وفتح            وقال عزام االحمد ر   
الثالثاء في لقاء ثنائي في القاهرة، وسيتم االربعاء عقد لقاء ثالثي بين الجانبين بمشاركة الجانب المصري                

ل التي سـتتم  ستكون تمهيدا للجلسة الشاملة لجميع الفصائ  'واشار الى ان جلسات الحوار       .'الراعي للحوار 
مواقف واضحة ومحددة لالمور التي لم يـتم االتفـاق          '، معربا عن امله في ان تكون هناك         'بعد الخميس 

  .'عليها في جلسات الحوار الماضية
واشار الى ان الجلسة القادمة للحوار ستكون بمشاركة االمناء العامين للفصائل او من ينوب عنهم، مؤكدا                

وشدد االحمد على ضرورة وجود حل شامل للقـضايا،          .الحوار القادمة عدم تحديد سقف زمني لجلسات      
  .'نأمل ان نتفق على القضايا الخالفية في وقت قصير واال يأخذ الحوار وقتا اكثر من المطلوب'وقال 

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان جوالت الحوار ستبدأ االربعاء كما هو مرتـب لهـا مـن                   
قضايا العالقة، وعلى رأسها برنامج الحكومة ونظـام االنتخابـات والمرجعيـة            المصريين فيما يخص ال   

واشار الـى ان الجولـة      . الوطنية، وقضايا تخص الملف االمني للبدء في جولة جديدة الستكمال الحوار          
ستناقش ما تم ترحيله من قضايا حساسة تمت مناقشتها في صنعاء ومكة ولم يتم التوصـل                'الثالثة للحوار   

، خاصة برنامج وشكل الحكومة، ونظام وقانون االنتخابات، واعادة بناء االجهزة االمنية في قطـاع              لحلها
وشدد على ان نجـاح الجولـة الثالثـة          .'غزة والضفة الغربية، والمطالبة الوطنية بتشكيل مجلس وطني       

  .' الخارجيةباألجندة الفلسطيني وعدم ربطه -مرهون بالتوافق الفلسطيني '
البت الجبهة الشعبية حركتي فتح وحماس بالقيام بكل ما من شأنه، الستكمال ملفات الحـوار               من جهتها ط  

والقيام باجتراح المصاعب لمصلحة شعبنا وحقوقه عشية اللقاء المزمـع عقـده بينهمـا فـي القـاهرة،                  
 من خـالل    باعتبارهما من يقع على عاتقهما المسؤولية والعبء االكبر في انهاء االنقسام الذي لن يتم اال              

  .واإلسالميةحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى الوطنية 
نسخة منه على ان حماية الحقـوق والثوابـت         ' القدس العربي 'واكد ناطق باسم الجبهة في تصريح تلقت        

مهام وطنية ال يمكن ان تنجح في ظل حالـة           'األسرىالوطنية والدفاع عن االرض والمقدسات وتحرير       
  .'ال وغياب الوحدة الوطنيةاالنقسام واالقتت

  
  يسرائيليحق لكافة الفصائل أن ترد على العدوان اإل: برهوم .17

ي في سرائيل اإل في رده على التوغل   ،اكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس      : اشرف الهور -ـ غزة
لم يتوقف  ي الذي   سرائيلحق كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية في الرد على العدوان اإل         ' على   قطاع غزة، 

  .'ضد شعبنا لحظة واحدة
  1/4/2009القدس العربي، 

  
  على الحكومة الصهيونية الجديدة أخذ العبر من سالفاتها: المصريمشير  .18

ي سـرائيل إلقال القيادي في حركة حماس مشير المصري، تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء ا            : غزة
، مؤكـدا أن سياسـة      "ثوابتنا، وال يمكن التنازل عنها    إننا متمسكون بخياراتنا و   : "الجديد بن يمين نتنياهو   

كبيرة التهديد والوعيد لن تفلح مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية المنتخبة بأغلبية.  
-31(نسخة منه، الثالثاء    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال المصري في تصريحٍ صحفي مكتوبٍ، تلقى        

كثر تطرفًا أن تأخذ العبرة من سالفاتها السابقات، وأال تخوض تجـارب            إن على الحكومة الجديدة األ    ): "3
 مـن   حمـاس فشلت، ورهانات سقطت في السابق، وخاصةً على صعيد شطب المقاومة وإقصاء حركة             
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المشهد السياسي عبر الحصار والعدوان والتهديد والوعيد أو عبر صفقة التبـادل والـضغوطات التـي                
  ".لاالحتاليمارسها 
على االحتالل أن يدرك أن أمامه خيارا واحدا ووحيدا، وهو التعاطي اإليجابي مع كافة              : "لى قوله وشدد ع 

حقوق الشعب الفلسطيني، واستحقاقات صفقة التبادل والتهدئة في المدى القصير، واالنسحاب الكامل مـن              
  ".األراضي الفلسطينية، وعودة جميع الالجئين

هل نتنياهو  : "حماسن باالعتراف بالكيان الصهيوني، تساءل القيادي في        وحول مطالبة نتنياهو الفلسطينيي   
، الفتًا إلى أن الصهاينة     !"هل حدد حدود الدولة المراد االعتراف بها؟      ! يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني؟   

  .يتحدثون عن دولة من النيل إلى الفرات
إلى ضرب القطاع بالقنبلـة الذريـة       " نأفيغدور ليبرما "واعتبر المصري دعوات وزير الخارجية الجديد       

  .وضرب الكعبة والمسجد النبوي والسد العالي تشكِّل إعالن حربٍ على اإلسالم والمسلمين
  31/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  " صفقة التبادل"التشديد على أسرى حماس ابتزاز سياسي لتمرير : ناصيف .19

، اإلجـراءات العقابيـة     "رأفت ناصـيف  "ركة حماس الشيخ    وصف القيادي األسير في ح     :الضفة الغربية 
الجديدة بحق أسرى حركة حماس بأنها تأتي في إطار الضغط واالبتزاز السياسي من اجل تمرير صـفقة                 

" وقال القيادي ناصيف في رسالة سربت مـن سـجن مجـدو              .تبادل األسرى دون دفع الثمن المطلوب     
ـ  ل أن نبقى في السجن مقابل اإلصرار علـى اإلفـراج عـن             نقب:" نسخة عنها أمس  " فلسطين"ووصلت ل

لن نقبل أبدا بأن تكون     : "وأضاف ".أولئك الذين امضوا زهرات شبابهم بالسجون وأصحاب األحكام العالية        
حريتنا ثمنا وبديال عن حريتهم، مع تأكيدنا على أن من حق جميع األسـرى أن يكونـوا أحـرارا بـين                     

  ".عائالتهم وأسرهم
  1/4/2009لسطين، صحيفة ف  

  
   في غزة كلية عسكرية لتدريب مقاتليهاإلنشاءحماس تخطط ": جيروزاليم بوست" .20

ي ان حركة حماس تخطط النشاء كلية عسكرية في سرائيل مسؤولون في وزارة الجيش اإلقال: بيت لحم
  .إسرائيلغزة لتدريب قادتها العسكريين ليكونوا جاهزين الي مواجهة عسكرية قادمة مع 

ب عملية الرصاص المصبوب ادركت حركة حماس ان قادتها الميدانيين غير مدربين كفاية لجهة وعق
ي وفقا لما قاله المسؤولون لصحيفة سرائيلالمناورة والمواجهة على غرار ما يتمتع به الجيش اإل

عليم لذلك فان حركة حماس تدرك انها بحاجة ماسة النشاء تلك المدرسة العسكرية لت .جيروزاليم بوست
  .يسرائيلوتدريب القادة من اجل التدريب على طرق مكافحة عمليات الجيش اإل

يشار ان العديد من مقاتلي حماس تلقوا تدريبات في ايران ولبنان لكن االداء خالل الحرب لم يكن موفقا 
  .كما قالت الصحيفة، لذلك تبحث الحركة عن تطوير ادائهم للمستقبل

  1/4/2009وكالة معاً، 
  

  " عين الحلوة"سنعطي معلومات عن تفجيرات .. نحذر من اغتياالت في مخيمات لبنان: دحالمق .21
العميد منير  ، أن   قنا، وعن   بيروت عن حسين عبد الكريم مراسلها من      1/4/2009 الشرق، قطر،    ذكرت

تها تفجيرات تطال الساحة الفلسطينية ومخيما    "المقدح مسؤول الكفاح الفلسطيني المسلح في لبنان حذر من          
في لبنان على غرار جريمة اغتيال للواء كمال مدحت أو على غرار ما يحصل مـن تفجيـر للعبـوات                    

إن اغتيال اللواء مدحت له تداعيات وأبعـاد        : وقال المقدح في تصريح له     ".الناسفة في مخيم عين الحلوة    
ة أدق التفاصيل، واعتبـر     مستقبلية ولذلك فإن القيادات الفلسطينية بدأت بإجراءات أمنية احترازية لمواكب         
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يحصل في مخيم عين الحلوة من تفجيرات ليلية يومية هدفها توتير األجواء األمنية فـي المخـيم                 "أن ما   
 ". فلسطينية عبر استهدافات متنوعة-وخلق فتنة فلسطينية

التوصل إلى خيـوط تظهـر مـن يقـف وراء           "المقدح كشف عن    ، أن   1/4/2009 المستقبل،   وأضافت
ليومية التي تحصل في عين الحلوة، وهذه الخيوط ستوضع في يد القـوى األمنيـة اللبنانيـة                 التفجيرات ا 

  ".تمهيدا لتسليمها الفاعلين
 

  ألوية الناصر صالح الدين في ذكرى استشهاد مؤسسها تتوعد االحتالل بمزيد من العمليات .22
شعبية في فلسطين االحتالل توعدت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة ال: غزة
  ".حتى يرحل عن أرض فلسطين"ي بمزيد من العمليات والمواجهات، سرائيلاإل

نسخة عنه اليوم، في الذكرى الثالثة الستشهاد مؤسسها " قدس برس"وقالت األلوية في بيان مكتوب، تلقت 
مقدام في وقت عصيب تعيشه تأتي ذكرى استشهاد قائدنا ال"ية إسرائيلأبو يوسف القوقا في عملية اغتيال 

وجددت . ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية لالجتماع على كلمة سواء. القضية الفلسطينية العادلة
التأكيد أنها ستبقى محافظة على العهد الذي قطعته على نفسها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل ما 

  .أوتيت من قوة حتى ينال حريته واستقالله
 31/3/2009قدس برس، 

  
   قد بدأزكي أخبر بعض المقرَّبين منه أنَّ مسلسل التصفيات في فتح: "الفلسطيني لإلعالم" .23

كشفت مصادر فتحاوية مطلعة في الجمهورية اللبنانية أن سلطان أبو العينين أمين سـر حركـة                : بيروت
ـ           " فتح" بالتنـسيق مـع    " مال مدحت ك"في لبنان متورطٌ في اغتيال اللواء كمال عبد العزيز ناجي الشهير ب

  .محمد دحالن، وتوقَّعت تصاعد عمليات االغتيال في المرحلة المقبلة
إن عملية االغتيال تمت بالتنـسيق مـع        : "من المصادر قولها  ) 3-31(وعلم مراسلنا في بيروت الثالثاء      

ينين قبل انعقـاد    المسؤول والوزير األمني السابق محمد دحالن؛ وذلك في إطار التنسيق بينه وبين أبو الع             
  ".فتح"المؤتمر العام السادس لحركة 
في لبنان أخبر   " إقليم فتح "في بيروت ومسؤول    " منظمة التحرير الفلسطينية  "وأفادت أن عباس زكي ممثّل      

قد بدأ، وأن تصفية مدحت هي المقدمة       " فتح"بعض المقربين منه أن مسلسل التصفيات الداخلية في حركة          
يا، وأنّه ال يستبعد أن يكون هو المقصود من عملية االغتيال هذه؛ ألنه كان قد مر من                 لتصفيته هو شخص  

  .نفس مكان التفجير قبل فترة وجيزة من عملية اغتيال مدحت
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك قائمةً للتصفيات تّم التوافق عليها بين أبو العينين ودحـالن؛ حيـث              

   مـن              تشمل هذه القائمة عب هذه القائمة تضّم كـال اس زكي نفسه وبعض المحسوبين عليه، موضحةً أن :
عباس زكي، وكمال مدحت، واللواء أديب الحصان، والعقيد جاسر يغمور، ومحمد األسمر، وأبو نـضال               

  .األسمر، وجواد النجار
          ين، وأن هناك شخصياتين المتصارعمن االستنفار عند التيار أبو العينين " من تيار    وأفادت وجود حالة "

أخذت احتياطياتها لشعورها بأنها قد تُستهدف في إطار الرد على عملية اغتيال كمال مدحت، مشيرةً إلى                
أن هذه الشخصيات تضم سلطان أبو العينين، وخالد عارف، وأبو علي طانيوس، ورفعت شناعة، وخيري               

  .أبو الحاج، وخالد الشايب
  31/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  منظمة التحرير ال تقدم سوى الشيء القليل للمخيمات: جنوب لبنانبول حماس ؤمس .24
ول حركة حماس في الجنوب اللبنـاني منظمـة         ؤ اتهم أبو أحمد فضل مس     : فلسطين اآلن  –لبنان  / صيدا

جوء في لبنان،   التحرير الفلسطينية بأنها ال تقدم سوى الشيء القليل للمواطنين الفلسطينيين في مخيمات الل            
وبين فضل في حوار خاص أجراه مراسل فلسطين         .مشيرا إلى أّن المخّيمات تمر بظروف قاسية وصعبة       

اآلن في لبنان معه أن الالجئين في مخيم نهر البارد يعانون معاناة شديدة، ويتعرضون لمضايقات جّمـة                 
ّية إعمار المخيم أوضح فـضل      وبخصوص قض  .في الدخول والخروج، وتشديد اإلجراءات األمنّية عليهم      

، لم  "األنروا"أن القضية تراوح مكانها، وأّن الوعود التي أطلقت من قبل الحكومة اللبنانية ووكالة الغوث               
يتم اإليفاء بها بشكل جدّي، مع أنّه تّم وضع حجر األساس لهذه الغاّية ولكّن األمور تسير بشكل بطـيء                   

  .ارد بحاجة للوقوف إلى جانبه بصدق وإخالصجداً، وشعبنا المنكوب في مخيم نهر الب
  1/4/2009موقع فلسطين اآلن 

  
  تشكيلة حكومة نتنياهو .25

تشكيلة الحكومة االئتالفية  الليلة الماضية علي  اإلسرائيليصادقت الكنيست :  نظير مجلي- تل أبيب
 45ت مقابل  عضو كنيس69برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وقد أيد الحكومة الجديدة 

  . أعضاء من حزب العمل عن التصويت وفيما يلي أسماء وزراء الحكومة5عارضوها وتغيب 
إلى حين ( رئيس حكومة ووزير أعلى للشؤون االستراتيجية في االقتصاد ووزير الصحة ونتنياه *

 األول النائب: ووزير العلوم والثقافة والرياضة، وسيكون له ستة نواب) انضمام حزب يهدوت هتوراة
النائب الثاني سلفان شالوم، وزير التطوير اإلقليمي وتطوير . موشيه يعلون، وزير الشؤون االستراتيجية

أفيغدور لبرمان، وزير الخارجية من حزب : النقب والجليل، وجميعهم من الليكود، ثم نواب ثانويون هم
اي وزير الداخلية من حزب شاس إسرائيل بيتنا، وإيهود باراك وزير الدفاع من حزب العمل، وايلي يش

 .ودان مريدور وزير شؤون المخابرات من حزب الليكود
اإلعالم واليهود في (، يولي ادلشتاين )المالية(يوفال شتاينتس : من الليكود: وأما بقية الوزراء فهم* 

نها لم لك(، ليمور لفنات، وزيرة سيخصص لها ملف الثقافة والرياضة )التعليم(، جدعون ساعر )العالم
، ويعقوب )تحصل على الوزارة بسبب نية نتنياهو تقاسم بعض دوائرها مع وزراء آخرين إلرضائهم

، وبيني بيغن )االتصاالت(، وموشيه كحلون )البيئة ومنسق عمل البرلمان(وجلعاد اردان، ) القضاء(نئمان 
 .ويوسي بيلد وميخائيل ايتان، وزراء دولة

، ويتسحاق )شؤون األقليات(، وابيشاي برفرمان )التجارة والصناعة (بنيامين بن اليعازر: من العمل* 
 ).الزراعة وتطوير القرية(، وشالوم سمحون )العمل والرفاه(هيرتسوغ 

، وصوفا الندفر )السياحة(، ستاس ساجسنكوف )األمن الداخلي(يتسحاق أهرنوفتش : من إسرائيل بيتنا
 .ة، عوزي النداو البنى التحتي)القادمين الجدد(

 .، وموشيه نهاري، وزير دولة)األديان(، ويعقوب ميرغي )اإلسكان(أريه أتياس : من شاس* 
 ).العلوم(داني هيرشكوفتش : من البيت اليهودي* 

  1/4/2009الشرق األوسط، 
  

  "المنتفخة بعددها ووزراء لشؤون ال شيء"ليفني تهاجم الحكومة الجديدة  .26
رضة تسيبي ليفني هجوما كاسحا على الحكومة الجديدة شنت زعيمة المعا:  أسعد تلحمي-الناصرة 

. ، مضيفة انها اختلفت مع نتانياهو في الرؤية السياسية"المنتفخة بعددها ووزراء لشؤون ال شيء"
  . ان تبادر الى خطوات سياسية بدال من ان تفرض عليهاإسرائيلواضافت ان على 

  1/4/2009الحياة، 
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  يف مناورات بحرية مشتركة وتركيا تجريان في الص"إسرائيل" .27

 وتركيـا سـتجريان هـذا       إسرائيل العامة أمس ان     اإلسرائيلية اإلذاعةأفادت  :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 ان إسرائيل وتركيا قررا القيام بهـذا التمـرين          اإلذاعةوقالت  . الصيف مناورات عسكرية بحرية ضخمة    

 اإلسـرائيلي  العدوان العسكري البربـري      ثارهاأالواسع النطاق رغم التوترات في العالقات بينهما التي         
  . على الفوراإلسرائيليةولم يتسن تأكيد هذه المعلومات لدى وزارة الدفاع . االخير على قطاع غزة

  1/4/2009الدستور، 
 

  ليفني تودع وزارة الخارجية على وقع االنتقادات .28
رة الخارجية المنصرفة تسيبي ليفني وزي" اإلسرائيلية"ودع الموظفون في وزارة الخارجية : آي. بي. يو

بتوجيه انتقادات شديدة لها على أدائها، واتهموها بأنها أولت اهتماماً لتقدم مكانتها الشخصية على االهتمام 
  .بالسياسة الخارجية

العبرية عن رئيس لجنة الموظفين السياسيين في الوزارة يعقوب ليفنا " يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة 
رغم انه تم "ي ومدير عام وزارة الخارجية ادراموفيتش خالل حفل وداع لهما أول أمس انه قوله لليفن

تحقيق عدة انجازات خالل فترة واليتكما إال أن تسيبي ليفني خصصت وقتاً أكبر لتقدم مكانتها السياسية 
  ".اإلسرائيلية"من دفع سياسة الخارجية 

خالل فترتكما تراجعت الخدمة الدبلوماسية ولم يتم تطبيق "انه وأضاف ليفنا، الذي يعتبر دبلوماسياً مهنياً، 
ولم يتم استخالص العبر من الفشل في ) الدبلوماسية(تقرير مراقب الدولة المتعلق بموضوع التعيينات 

حرب لبنان الثانية وفشلت ليفني في جلب ميزانيات من وزارة المالية، ورغم انها لم تنفذ تعيينات سياسية 
  ". ا لم تكن فاسدة إال أن تعييناتها لم تتسم بالمهنيةوتعييناته

 1/4/2009الخليج، 
  

   بالسودان"األسلحةقافلة "قاذفات مقاتلة إسرائيلية قصفت : "تايم"مجلة  .29
تدعمها طائرات بال   "  مقاتلة -قاذفة  " ان طائرات إسرائيلية     أمستايم  "قالت مجلة   :  محمد سعيد  -واشنطن  

تر هاجمت قافلة شاحنات في السودان في كانون الثاني بعد ان ابلغها عمالء             طيار وسفن وطائرات هليكوب   
  . الى حركة المقاومة االسالميةحماسإيرانيةبان الشاحنات تنقل صواريخ 

 شـاحنة كانـت     23ونقلت المجلة عن مصدرين امنيين إسرائيليين رفيعين قولهما ان القافلة المؤلفة من             
  زة تحمل صواريخ الى حركة حماس في غ

وامتنعت إسرائيل عن التعليق على تقارير لوسائل االعالم عن الهجوم ورفض وزير الدفاع اإلسـرائيلي               
  .ايهود باراك كشف اي تفصيالت عندما سئل عن مقال مجلة تايم

ال اعتقد اننا نتمتع في وضعنا الحالي بميـزة الكـالم           "وقال للصحفيين خالل جولة في مرتفعات الجوالن        
  ". ان نفعل ما هو مطلوب والتزام الهدوءعلينا. كثيرا

الهجوم كان تحذيرا اليران واعداء اخرين والثبـات قـدرة          "وقالت المجلة على موقعها على االنترنت ان      
المخابرات اإلسرائيلية واستعدادها للقيام بعمليات بعيدة عن حدودها من اجل الـدفاع عـن نفـسها مـن                  

  ".التهديدات المتجمعة
  1/4/2009الدستور، 
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  جهاد ووزير التهديدات االستراتيجية قاتل أبو: موشيه يعلون .30
، هو رئيس أركان أسبق لجيش االحـتالل، حيـث          "بوغي"موشيه يعلون، الملقب عسكريا باسم      : الناصرة

، رغم سعيه للتمديد، إال أن رئيس الحكومة األسبق أرييـل شـارون،             2005ترك منصبه في ربيع العام      
ه عارضا التمديد له، نظرا لموقفه المعارض ضمنا لخطة إخـالء مـستوطنات   ووزير الحرب في حكومت   

  .قطاع غزة
معروف عن يعلون تاريخه العسكري الدموي، وحسب ما أكدته الوزيرة الفلسطينية الـسابقة، انتـصار               

ن في نيـسا  ) أبو جهاد (فإن يعلون هو الذي اغتال بيديه القائد الفلسطيني خليل الوزير           ) أم جهاد (الوزير  
  . في بيته في تونس، بإطالق النار عليه عن قرب1988العام ) أبريل(

وما أن خلع يعلون بزته العسكرية، حتى كشف أكثر عن مواقفه اليمينية المتشددة، وهو معـارض لكـل                  
" الليكـود "تسوية، وكان واضحا أنه ينوي االنخراط في الحلبة السياسية، فانضم قبل عدة أشهر إلى حزب                

بة الرابعة في الئحة لالنتخابات البرلمانية، وكان المرشح الوحيد عن حزبه للحصول علـى              واحتل المرت 
يعلـون،  " برضـى "حقيبة الحرب، في ما لو بقيت الحقيبة بيد الحزب، إال أن تولي إيهود باراك للحقيبة                

 بـوزارة   ، التي قد يكون لهـا احتكـاك       "التهديدات اإلستراتيجية "جعل األخير يتولى حقيبة ما يسمى بـ        
  .الحرب، وسيبقى شخصية مقربة من نتنياهو، وعضو الطاقم الوزاري المقلص للشؤون األمنية
  1/4/2009الغد، األردن، 

  
  حكومة نتنياهو ليست معنية بالسالم بل بتثبيت االحتالل والصراع: بركة .31

م والمساواة محمد   قال العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي  رئيس الجبهة الديمقراطية للسال           -الناصرة
  .بركة إن حكومة نتنياهو ليست معنية بالحل وال بالسالم، بل تثبيت االحتالل والصراع

 خالل مناقشة مسألة مـنح الثقـة        ]أمس[وأضاف بركة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم         
مغمض العينين في منحدر خطر     يقودها سائق متهور    ) الحكومة(لحكومة بنيامين نتنياهو، إن هذه المركبة       

يتمثل بشخص أفيغدور ليبرمان، وأخذ لمركبته دوالبا خامسا، ولكنه دوالب مثقوب، يتمثل بشخص إيهود              
  .باراك

إن الشيء ونقيضه برز في خطاب نتنياهو عن العملية السياسية، إن نتنياهو ال يريد سـالما                : وتابع بركة 
م، هو يدعي أنه يريد مفاوضات، ولكنه يتحدث أوال عن سالم           مع الفلسطينيين، بل سالما مع سلفان شالو      

اقتصادي، ثم سالم أمني، إذ يريد أن تكون أجهزة األمن الفلسطينية ضـباط أمـن لحراسـة االحـتالل                   
  .ومستوطنيه

وقال إن نتنياهو لم ينطق بكلمة واحدة عن القرارات الدولية واالتفاقيات التي وقعـت عليـه الحكومـات                  
  . ينطق بكلمة واحدة عن االستقالل الفلسطيني، فعن أي سالم يتكلمالسابقة، ولم

وأضاف بركة، إن هذه حكومة، وكما يظهر من برنامجها تسعى إلى ضرب الحيز الـديمقراطي، ولكـن              
، فمـن   'هئيحود هليئومي 'بشكل خاص تسعى إلى تعميق العنصرية ضد العرب، حتى من دون ضم كتلة              

  .عنصريةفي هذه الحكومة يكيفها من ال
وأكد بركة إن على هذه الحكومة أن تعي حقيقة أن العرب قلقون من هذه الحكومة ولكنهم لـن يخـافوا                    
منها، فهذه حكومة سترحل كما رحلت من قبلها حكومات، ونحن باقون هنا، قائال، اليوم تقام في إسرائيل                 

  .حكومة الفاشية الجديدة
  31/3/2009 وفا،وكالة 

  
  

  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1391:         العدد       1/4/2009األربعاء  :التاريخ

 ية على األسرىسرائيلر من تأثير خصخصة السجون اإل تحذ"مؤسسة حقوقية" .32
 12ية، لخصخصة السجون التي تحتفظ فيها بنحو إسرائيلمؤسسة حقوقية أمس، من خطة  حذرت: رام هللا

 لحقوق اإلنسان، أمس، بضرورة توحيد الجهود القانونية "الضمير"وطالبت مؤسسة . ألف أسير فلسطيني
بيق مخططاتها الرامية التخاذ مثل هذه الخطوة في السجون، المزمع  بعدم تطإسرائيلوالدولية إللزام 

 أن آثار هذه الخطوة "الضمير"واعتبرت . الجاري) نيسان(البدء بتنفيذ أول تجربة عملية منها في أبريل 
إن قانون "وقالت المؤسسة في بيان صحافي . ستنعكس على مستوى الخدمات الحياتية المقدمة لهم

 قانون مخالف لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ويعبر عن محاولة دولة االحتالل خصخصة السجون هو
 ."التنصل من التزاماتها القانونية واألخالقية تجاه األسرى والمعتقلين

 قدروة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني، من أهمية هذه الخطوة على أساس أن من جهة أخرى قلل
، أن "الضمير"وأوضحت، مؤسسة . دائما المسؤولية عن جميع السجونية تتحمل سرائيلالحكومة اإل

التعامل مع السجون واألسرى وفقا لفكرة خصخصة السجون تعني كف مصلحة إدارة السجون "
ية عن تقديم الخدمات لألسرى، بل وجني األرباح منهم، ما سيقود إلى استمرار االعتقاالت سرائيلاإل

المعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، وتحميل األسير وذويه عبء نفقاته وتصاعدها، بعد تجريد األسرى و
 ."الشخصية، واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهالكية تدر أرباحا مالية طائلة

 1/4/2009الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"من الفلسطينيين يرون صراعاً أبدياً مع % 70: استطالع .33
ت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني، عن عدم قبول أغلبية كبيرة تشكيل كشف : رائد الفي-غزة 

أن % 56تشكيل حكومة وحدة، فيما توقع % 73فتح، في حين يؤيد  حكومة ذات أغلبية من حماس و
ووفقا لنتائج االستطالع الذي أعدته شركة الشرق األدنى لالستشارات . ينجح الحوار في تحقيق المصالحة

يعتقدون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة الفلسطينيين حالياً، % 68، فإن ) كونسلتنجنير ايست(
 حماسيعتقدون أن % 12يعتقدون أن السلطة ممثلة بالرئيس محمود عباس هي التي تمثلهم و% 20و

  .تمثل الفلسطينيين حالياً
% 13سيستمر إلى األبد ورأى أن الصراع % 70وردا على سؤال متى ستقوم الدولة الفلسطينية، أجاب 

  . سنة20 - 10خالل % 8 سنوات و10-5خالل % 9 سنوات و5-1أن الدولة ستقوم خالل 
 1/4/2009الخليج، 

  
  المستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالخليل .34

يون امس الثالثاء عددا من منازل المواطنين في مدينة إسرائيلهاجم مستوطنون  :وليد عوض :رام اهللا
وقالت مصادر محلية إن  .ل جنوب الضفة الغربية، والحقوا أضرارا متفاوتة بها، وروعوا أصحابهاالخلي

 مستوطنا بعضهم تسلح بالبنادق والهراوات، هاجموا منازل المواطنين الواقعة في محيط 30نحو 
وا شمال شرق المدينة بالحجارة والزجاجات، وحطموا زجاج النوافذ، وأطلق' كريات أربع'مستوطنة 

  .هتافات عنصرية، وحاولوا االعتداء على عدد من أصحاب المنازل
ي ايهود باراك تخفيف سرائيلوحذر مواطنون من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد قرار وزير الدفاع اإل

والحرم ' كريات أربع'ية المفروضة أمام حركة المواطنين في احياء المدينة بين مستوطنة سرائيلالقيود اإل
 "طريق المصلين"يون اسم سرائيلهيمي الشريف، وعلى امتداد الطريق التي أطلق عليها اإلاإلبرا

  .واحتكرت لصالح تنقل سيارات المستوطنين، فقط، منذ أكثر من سبع سنوات
  1/4/2009القدس العربي، 
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  يين إسرائيل يدعو ألسر جنود "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى" .35
فلسطيني للدفاع عن األسرى الفلسطينيين، فصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة دعا المركز ال :رام اهللا

الغربية إلى العمل الجاد من أجل أسر المزيد من جنود االحتالل لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين يقبعون في 
ون االحتالل، وذلك رداً على قرار سلطات االحتالل تشديد الظروف االعتقالية لألسرى الفلسطينيين، سج

وطالب المركز، في بيان أصدره أمس  .ورفض تل أبيب لمطالب الفصائل اآلسرة للجندي جلعاد شاليط
رفع سقف "ـي في غزة بسرائيلنسخة عنه، الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي اإل" فلسطين"ووصل لـ

، مؤكداً "مطالبهم وضم مزيد من األسرى في إطار صفقة التبادل المتوقع عقدها خالل المرحلة القادمة
على أن الشعب الفلسطيني كله خلف المقاومة ومطالبها العادلة التي أعلنتها خالل جوالت المداولة 

  .المتعلقة بصفقة التبادل
  1/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   أسيرا95عمداء األسرى ارتفعت إلى قائمة : "فروانة" .36

 أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، اليوم، بأن أربعة أسرى جدد قد : وفا-رام اهللا
آذار الماضي قسراً إلى قائمة من مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما فوق، أو /انضموا خالل مارس

  .أسيرا ) 95( م القائمة وتصل إلى ، لترتفع به'عمداء األسرى'ما يطلق عليهم 
، وسمير نايف عبد 3/3/1989ابراهيم لطفى حلمى طقطوق ومعتقل منذ : وذكر أن األسرى األربعة هم
، وإياد احمد مصطفى ابوحسنة المعتقل منذ  وهما من نابلس5/3/1989الغفار النعنيشى ومعتقل منذ 

  . وكالهما من قطاع غزة1989-3-23 ، ومحمد عبد الرحمن محمد زقوت ومعتقل منذ15/3/1989
أسيرا، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية ) 334(وذكر فروانة أن جميع هؤالء هم جزء من قائمة طويلة تضم 

، وهؤالء يعلقون آماالً 'األسرى القدامى'أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويطلق عليهم مصطلح 
  .لتي تدور المفاوضات حولهاكبيرة بأن تشملهم صفقة تبادل األسرى ا

  1/4/2009 وفا،وكالة 
  

  االحتالل يسمح بإدخال عشرات الشاحنات إلى غزة .37
ي اثنين من معابرها مع قطاع غزة الدخال سرائيلفتحت سلطات االحتالل اإل : اشرف الهور -غزة

البضائع الى وقال رائد فتوح رئيس لجنة ادخال  .عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والحبوب
 شاحنة محملة بالمساعدات لوكالة 19 شاحنة منها 115ي سيسمح بادخال سرائيلقطاع غزة ان الجانب اإل

والمنظمات الدولية من خالل معبر كرم ابو سالم جنوبي ) االونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
للقطاع الخاص التجاري محملة  شاحنة عبر المعبر ذاته 83واشار الى انه سيسمح بادخال  .القطاع

 شاحنة سيتم 13باللحوم المجمدة ومشتقات الحليب والصابون والشامبو والدقيق والبقوليات، الى جانب 
  .ادخالها للقطاع الخاص الزراعي

  1/4/2009القدس العربي، 
  

  بعد سلسلة انفجارات  تشهد توتراً مخيمات جنوب لبنان .38
ت في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان أمس بعد سلسلة تصاعدت حدة التوترا:  د ب أ-بيروت 

الهجمات التي تعرضت لها على مدار األيام القليلة الماضية وقد أصابت هذه االنفجارات سكان المخيمات 
وانفجرت قنبلة قبل فجر أمس بالقرب . بحالة من الهلع على الرغم من أنها لم تسفر عن وقوع إصابات
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كة فتح منذر بهيجي في مخيم عين الحلوة شرق ميناء صيدا دون وقوع من منزل العضو في حر
  .إصابات

وكان مجهول قد ألقى قنبلة يدوية في وقت سابق في مخيم الرشيدية على مشارف مدينة صور الساحلية 
وكان انفجار وقع أمس األول قد أسفر عن تدمير منزل صالح جمعة العضو . دون وقوع إصابات أيضا

إال أنه جرى تسيير دوريات في المخيم تجنبا ألي .  وقد أعقبه تبادل إلطالق النار،في حركة فتح
وتأتي هذه الهجمات بعد أسابيع من اغتيال المسؤول البارز في فتح كمال مدحت نائب ممثل .تصعيد

  .منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
  1/4/2009الدستور، 

  
  " حافة االنهيار"سطيني على الحرب والحصار وضعا االقتصاد الفل: خبراء .39

قال خبراء واقتصاديون وأصحاب شركات إقراض، إن االقتصاد الفلسطيني  :مصطفى حبوش - غزة
ية األخيرة والحصار المفروض على قطاع غزة سرائيلبات على حافة هاوية االنهيار، نتيجة الحرب اإل

أن " ة حصاد الحرب والحصاراقتصاد غز"وأوضح هؤالء خالل ورشة عمل حملت عنوان  .منذ عامين
% 45من المصانع عن العمل وارتفاع نسبة البطالة إلى % 95الحرب األخيرة والحصار أديا إلى توقف 

  .وإيقاف كل مشاريع البناء الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر
أن خسائر القطاع الخاص بلغت : " دمن جانبه، قال مدير االتحاد العام للصناعات الفلسطينية عمرو حم

 منشأة، منها 344 مليون دوالر حسب تقديرات أصحاب المنشآت، مبيناً أن جيش االحتالل دمر 180
  . منشأة لقطاع المقاوالت58 منشأة سياحية و39 منشأة تجارية و247

ي وإغالق ائيلسربدوره، شدد عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص علي أبو شهال، على أن الحصار اإل
 ألف عامل إلى جيش البطالة لتصل 120من المصانع عن العمل وضم % 95المعابر أدى إلى توقف 

 .وإيقاف كل مشاريع البناء الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر% 45نسبتها إلى 
طاع، مشيراً إلى أن من رؤوس األموال قد تآكلت قبل الحرب األخيرة على الق% 50وأوضح أن 

المستثمرين الفلسطينيين هاجروا إلى الدول العربية واألجنبية ليستثمروا أموالهم فيها ولكنهم منيوا بخسارة 
 نفق تم إنشاؤها للتخفيف من أثر الحصار وكل نفق كان يشغل 1100إن : "وقال .كبيرة وعادوا إلى غزة

ين استثمروا أموالهم فيها ماليين الدوالرات األمر  عمال ونتيجة لتدمير معظمها خسر المواطنون الذ5
، الفتاً إلى أن دخول البضائع عبر األنفاق أدى إلى تخفيف "الذي أدى إلى تدهور االقتصاد الفلسطيني

  . ومطالبتها بفتح المعابرإسرائيلالضغط الدولي على 
مصانع وعدم دخول المواد  مليون دوالر نتيجة عدم تشغيل ال1.5وبين أن خسائر القطاع الخاص بلغت 

  .الخام، مبدياً استياءه من عدم تقديم حكومة رام اهللا وغزة أي مساعدة أو دعم ألصحاب المصانع والتجار
  1/4/2009صحيفة فلسطين،   

  
  اختتام أسبوع ثقافي عربي احتفاًء بالقدس عاصمة الثقافة: روسيا .40

بي العاشر، والمقامة فعالياته في جامعة اختتمت في موسكو فعاليات األسبوع الثقافي العر: موسكو
، والذي يعتبر "2009دعما للقدس عاصمة للثقافة العربية "الصداقة بين الشعوب في موسكو تحت شعار 

تقليدا سنويا ينظمه اتحاد الطلبة العرب في الجامعة بالتعاون مع السفارات العربية والمنظمات الثقافية 
الذي يعد أكبر تظاهرة عربية سنوية في موسكو يحضرها العديد من واالجتماعية العربية في موسكو، و

  . المهتمين والمستشرقين الروس، كما يعد صلة ثقافية بين األسر العربية المقيمة في موسكو
  1/4/2009الراي، الكويت، 
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  غزة مهددة بأمراض وبائية": وزارة الزراعة في الحكومة المقالة" .41

 الحكومة المقالة بقطاع غزة، أمس، من انتشار األمراض الوبائية حذرت وزارة الزراعة في: ا ب د
ي، سرائيلالمعدية واألمراض المشتركة في القطاع بسبب عدم توفر اللقاحات البيطرية جراء الحصار اإل

هذه األمراض ال تعرف حدوداً جغرافية تمنع انتشارها إذا لم يتم التحصين "وقالت في بيان صحافي إن 
، داعيةً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى سرعة التدخل لتوفير اللقاحات البيطرية "كنبأسرع وقت مم

جميع اللقاحات مما يعرض الثروة "لحماية الثروة الحيوانية في القطاع، وأضافت أن مخازنها نفدت منها 
ة وبالتالي الحيوانية إلى اإلصابة باألمراض الوبائية المعدية وكذلك يعرض اإلنسان لألمراض المشترك

   ". تهديد الصحة العامة
  1/4/2009الخليج، 

  
   على غزةاإلسرائيلي تدين العدوان " الالتينية–العربية " القمة .42

اختتمت أعمال القمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التي عقدت في            :  حاتم العبادي  -الدوحة  
  ). التينية -دولة اميريكية جنوبية    ) 11( دولة عربية    22(الدوحة أمس، بمشاركة قادة ثالث وثالثين دولة        

وكان وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية دول أميركا الجنوبية اعدوا المشروعات والقرارات التي             
  .ناقشتها القمة

ودعت القمة في ختام أعمالها إلى ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة من خالل تفـاوض                 
قيام دولة موحدة ومتكاملة داخل حدود واضحة ومعترف بها دوليا تعيش في سالم جنب إلـى                يؤدي إلى   

جنب مع دولة إسرائيل، كما نددت بالعمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنهـا آالف                 
  .الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة

شجبت القمة العمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة والتي         ) إعالن الدوحة ( حسب إعالن القمة    وب
نتج عنها آالف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية إلى جانب الدعوة الى إعـادة الفـتح                 

 االساسـية ،ومـن ضـمنها    الفوري لكافة المعابر بين غزة وإسرائيل كي يتسنى إدخال المواد والخدمات         
  .الوقود، بشكل متواصل بهدف منع تدهور األوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية

والتنويه بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إلطالق النار فـي غـزة والـسعي إلـى تحقيـق              
ف توفير التمويل الالزم    المصالحة الوطنية الفلسطينية، فيما يرحب بنتائج مؤتمر شرم الشيخ للمانحين بهد          

  .إلعادة أعمار القطاع واستئناف المساعدات الدولية للسلطة والشعب الفلسطيني
في الجلسة الختامية التي اعتد فيها البيان تحدث عد من رؤساء الدول العربية وأميركيا الجنوبية وممثلين                

لم وضـرورة مواجهتهـا والـى       عن رؤساء دول عربية، تطرقوا إلى تأثيرات األزمة العالمية على العا          
  .ضرورة زيادة التعاون والتنسيق فيما بينهم

  1/4/2009الرأي، األردن، 
 

  تحشد الدعم إلنجاح المصالحة الفلسطينية القيادة السياسية: مسؤول مصري .43
يستأنف الحوار الوطني الفلسطيني جولته الثالثة، اليوم األربعاء، بالقاهرة علـى           :  محمود جمعة  -القاهرة  

ستوى ثنائي بلقاءات تجمع وفدي فتح وحماس، الستكمال التوافق حول الموضـوعات المتبقيـة وهـي                م
  . الحكومة وقانون االنتخابات والمرجعية الوطنية المؤقتة

، إن القيادة السياسية في مصر حشدت الـدعم الـدولي           "العرب"وقال مسؤول مصري رفيع المستوى لـ       
هذا الحوار الذي سيترتب عليه في حال إنجازه حلحلة قضايا مهمـة،          واإلقليمي والعربي؛ من أجل إنجاح      

منها تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على فك الحصار والترتيب إلجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية               
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وطالبت مصر حركتـي فـتح      . متزامنة، إضافة إلى توحيد مؤسسات السلطة الوطنية وإعادة إعمار غزة         
توى المسؤولية، وأن تنظرا إلى الشعب الفلسطيني، ضحية العدوان اإلسرائيلي          وحماس بأن تكونا على مس    

واالقتتال الداخلي، وأن تترفعا عن الحزبية الضيقة والصراع على السلطة، والنظر بصورة أعمـق فـي                
وقال المسؤول، إن القاهرة تعمل     . التطورات والخريطة الدولية والتحديات التي تحيق بالقضية الفلسطينية       

ع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بهدوء، وبخطوات متأنية مدروسة، ولم تفرض أي موقف علـى أي               م
فصيل، الفتاً إلى أننا حققنا في الجولة السابقة نتائج مهمة في مختلـف موضـوعات الحـوار الـوطني                   

يمـات  الفلسطيني، وهناك بعض الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من التشاور من جانب قيـادات التنظ              
  .والفصائل الفلسطينية، وجارٍ التشاور حولها

  1/4/2009العرب، قطر،
 

   ألف دوالر من أجل غزة500تركيا تتبرع بـ  .44
 ألف دوالر أميركي من أجل خطة االسـتجابة         500تبرعت الحكومة التركية بـ     :  خالد الخواجا  -عمان  

وتـم تقـديم المنحـة،    .  مليون دوالر345العاجلة التي أطلقتها األونروا من أجل غزة والتي تبلغ قيمتها    
اليـوم التـالي    ''وتم إطالق خطة االستجابة العاجلة بهدف تسهيل االستجابة لمتطلبات          . أمس، في القدس  

وتوفر . التي اتسمت بحدتها اإلنسانية وأيضا الحتياجات اإلنعاش المبكرة لالجئين في قطاع غزة           '' للحرب
ية لألونروا في غزة باإلضافة إلى بـرامج الطـوارئ الموسـعة            الخطة األموال من أجل النشاطات العاد     

والتداخالت األخرى التي تعتبر متطلبات أساسية من أجل عملية اإلنعاش طويلة المدى والتـي سـتكون                
  .الزمة من أجل إعادة بناء منازل وحياة سكان غزة

  1/4/2009الرأي، األردن، 
  

 "إسرائيل"ات رئاسة االتحاد األوروبي غير سعيدة ببعض سياس .45
أعلن وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبيرج، أمس، أن جمهورية التشيك بوصفها رئيسة : رويترز

وأن من غير المحتمل عقد اجتماع بين " اإلسرائيلية"لالتحاد األوروبي غير سعيدة ببعض السياسات 
لسنا "وفيني اليومية عنه قوله  في األشهر الثالثة المقبلة، ونقلت صحيفة ليدوف ن" إسرائيل"االتحاد و

والسيما عمليات البناء قرب القدس وأيضا عملية الوصول " اإلسرائيلية"سعداء ببعض خطوات الحكومة 
  ".غزة والتي أصبحت محدودة للغايةإلى 

1/4/2009الخليج،   
  

 "إسرائيل"الدولة الفلسطينية لم تتحقق بسبب : الرئيس البرازيلي .46
ازيلي لويس ايناثيو لوال دا سيلفا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة أكد الرئيس البر: أ.ب.د

  ".إسرائيل"لم تتحقق حتى اآلن بسبب 
وأوضح دا سيلفا في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للقمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الالتينية في 

نية نجحت في تعزيز التبادل التجاري وخطوط الطيران مع العاصمة القطرية الدوحة أن الدول الالتي
  .الدول العربية

المقررة " رؤية مشتركة بين منطقتينا خاصة قبل اجتماع قمة دول العشرين المقبلة"وأكد السعي لصياغة 
 ، مؤكدا أن التغلب على"التضامن لنتمكن من مواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية"ودعا إلى . في لندن

  ". إصالح الهيئات الدولية وإعادة النظر في السياسات االقتصادية القائمة"األزمة لن يتم إال بعد 
1/4/2009الخليج،   
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  "إسرائيل"مؤتمر حقوقي ببريطانيا يدعو لمحاكمة قادة  .47
عقد في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر حقوقي يسعى إلطالق حملة دولية من أجل متابعة المـسؤولين                

  .ائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزةاإلسر
 -الذي عقد الثالثاء برعاية وزارة الخارجية الماليزية ومؤسسة ماليزيا لتجريم الحـرب           -وشمل المؤتمر   

ـ               ي معرضا لصور الدمار ولضحايا قنابل الفوسفور األبيض التي قصف بها اإلسرائيليون سكان القطاع ف
عدوان غزة، واستمعوا إلى خطاب لرئيس وزراء ماليزيا السابق محاضر محمد قال فيه إنـه يـستحيل                 
تحقيق األمن والسالم في الشرق األوسط طالما استمرت معاناة الفلسطينيين، وما لم يضع المجتمع الدولي               

  ".للتعنت اإلسرائيلي"حدا 
، وأنهم  "صعبة"مين على المؤتمر يدركون أن مهمتهم       وبدوره قال وزير خارجية ماليزيا ريس ياتم إن القائ        

  .ال يضمنون نجاحها على المدى القصير
لقد رأينا أصدقاءنا العرب مؤخرا في حالة عجز، ورغم ذلك علينا أن            "وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة      

  ".نساعدهم ليس كمسلمين فقط، وإنما على كل عقالء العالم أن يسعوا إلى تحقيق السالم
1/4/2009زيرة نت، الج  

  
  واألراضي الفلسطينية" إسرائيل"بابا الفاتيكان يزور .48

كشفت مصادر في لجنة التوجيه العليا لزيارة بابا الفاتيكان بندكتوس :  وديع عواودة-القدس المحتلة 
أيار المقبل أن الحبر األعظم سيكرس ثالثة أيام من زيارته لألردن وفيما /السادس عشر للمنطقة في مايو

  . واألراضي الفلسطينية" إسرائيل"تبقى ل 
" إسرائيل"وردا على سؤال حول االنتقادات الصادرة عن أوساط مسيحية وإسالمية فلسطينية لزيارة البابا 

بعد جرائمها في غزة، أوضح مسؤول اإلعالم في اللجنة وديع أبو نصار أن الفاتيكان تباحث بالموضوع 
  . بتحسن الوضع مستقبال في حال إرجاء الزيارةوقرر تنفيذ الزيارة ألنه ال ضمان

آثر حجب هويته في اللجنة العليا الخاصة بزيارة البابا إن البابا تحاشى إدراج " الخليج"ـوقال مصدر ل
قطاع غزة في الزيارة لدواع أمنية لوجستية عالوة على تحفظ السلطة على خلفية الصراع الفلسطيني 

  .الداخلي
1/4/2009الخليج،   

  
  2001منذ " اإلرهاب" للحرب على "البنتاغون" إنفاق مليار دوالر 685,7 .49

 "البنتاغون"قالت هيئة رقابة حكومية اميركية يوم االثنين ان انفاق وزارة الدفاع :  رويترز–واشنطن 
 مليار 685,7على الحرب في العراق وافغانستان وعلى محاربة االرهاب في مناطق اخرى وصل الى 

وذكر مكتب محاسبة الحكومة ان نصيب حرب العراق من انفاق البنتاغون بلغ  .2001دوالر منذ عام 
 مليار دوالر حتى كانون االول في حين بلغ مجمل االنفاق على العمليات في افغانستان والقرن 533,5

بلغ  اذار ان الم30وقال المكتب في رسالة الى الكونغرس بتاريخ  . مليار دوالر124,1االفريقي والفلبين 
ويعادل مجمل  . مليار دوالر كان لعمليات للدفاع عن االراضي االمريكية الرئيسية28,1المتبقي وهو 
 في المئة من المبلغ الذي خصصه الكونغرس للعمليات العسكرية في الحرب العالمية 85االنفاق نحو 

  . مليارات دوالر808 ايلول في نيويورك وواشنطن وهو 11على االرهاب منذ هجمات 
  1/4/2009الدستور، 
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   تنشر أوجه االتفاق والخالف في حوار القاهرة"الحياة" .50
 القاهرة حيث تعقد جلسات ثنائية قبل إلى حماس و فتحمع وصول وفدي حركتي :  فتحي صّباح-غزة 

 أوجه االتفاق "الحياة"ان يستأنف الحوار الوطني الشامل بمشاركة باقي الفصائل الفلسطينية، تنشر 
 التي انتهى إليها عمل اللجان الست التي اجتمعت في القاهرة ما بين العاشر والتاسع عشر من والخالف

  .الشهر الماضي بهدف وضع حد لحال االنقسام واعادة توحيد الصف الفلسطيني
 "الحياة"وحسب مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في جلسات اللجان الست، اضافة الى وثائق حصلت 

االتفاق عليه، وما تم ترحيله الى لجنة التوجيه والمتابعة، أو إلى الجولة الجديدة من عليها، فإن ما تم 
  :الحوار، جاء على النحو التالي

  لجنة الحكومة
تم االتفاق في لجنة الحكومة على عدد من المبادئ العامة المحددة لعمل الحكومة "قالت المصادر إنه 
ات التشريعية والرئاسية وغيرها والتداول السلمي للسلطة، وتأكيد احترام نتائج االنتخاب: المقبلة، من بينها

مبدأ الفصل بين السلطات وتكامل عملها واستقاللية السلطة القضائية واستكمال بنائها، وإنهاء ملف 
  ."المعتقلين السياسيين قبل إنهاء الحوار وتشكيل الحكومة

) الدستور الموقت(ما كفله القانون األساسي " :واضافت انه تم تحديد مهمات الحكومة على النحو اآلتي
لها من مهمات، وفرض األمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية، 

 من أجل كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح وإعادة إعمار قطاع غزة والنضال
  ."المعابر، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع

اهتمام كل من فتح وحماس والمسؤولين المصريين انصب على عمل هذه "وأشارت المصادر الى أن 
. " برنامجها السياسي وطبيعتها وتشكيلتهااللجنة، علماً أن الجميع كان يدرك أن الخالف سيتركز على

بعد جدال طويل اتفق على تشكيل حكومة توافق وطني تشارك بها الفصائل والشخصيات "ولفتت الى أنه 
المستقلة، وليست حكومة غير فصائلية، كما كان يطالب المسؤولون المصريون وفتح، أو حكومة وحدة 

  ."وطنية كما كانت تطالب حماس
عندما أصرت فتح ومعها عدد من الفصائل على أن تلتزم الحكومة "مشكلة وقعت واوضحت ان ال

الحادية عشرة (التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تمسكت حماس ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية 
وانتقلت ": واضافت. "، أي ان تحترم التزامات المنظمة)برئاسة اسماعيل هنية المنبثقة عن اتفاق مكة

لمعضلة الى لجنة التوجيه، وهناك رفضت حماس اقتراحاً بأن تلتزم الحكومة بالمنظمة نفسها، ا
وبرنامجها، والقانون األساسي للسلطة الفلسطينية، فيما وعدت فتح بدرسه، وأيدها عدد من الفصائل 

  . في انتظار الجولة الجديدة من الحوار"األخرى، وانتهى الحوار عند هذه النقطة
  نظمةلجنة الم

تم االتفاق على تشكيل القيادة الفلسطينية، "أما في لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، فقالت المصادر إنه 
ووقع االختالف على موقعها وتمثيلها للشعب، فالبعض رأى في هذه القيادة مساً بالمنظمة كممثل شرعي 

النضمام إليها، ولهذا تريد أن تكون ووحيد للشعب الفلسطيني، لكن حماس ال تعترف بهذه الصفة اال بعد ا
ورفضت فتح مقترحاً . القيادة هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، األمر الذي يوحي بأنها بديل للمنظمة

  ."بتحصين قراراتها، فتم ترحيل هذه القضية الخالفية الى لجنة التوجيه
تفعيل المنظمة ": اآلتيةومع ذلك، اوضحت المصادر انه تم االتفاق في لجنة المنظمة على النقاط 

وتطويرها وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً إلعالن 
 حزيران 26، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني 2005) مارس( اذار 17القاهرة 

 كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ، في ما يتعلق بتطوير وتفعيل المنظمة وانضمام2006) يونيو(
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ديموقراطية ترسخ مكانتها ممثالً شرعياً ووحيداً لشعبنا في أماكن وجوده، بما يتالءم مع المتغيرات على 
الساحة الفلسطينية، ويعزز قدرتها على القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي 

وطنية والسياسية واإلنسانية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه ال
 25اتُفق على أن المصلحة الوطنية تقتضى تشكيل مجلس وطني جديد في موعد أقصاه "كما . "واإلقليمية

، بما يضمن تمثيل القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعاً 2010) يناير(كانون الثاني 
شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، في االنتخابات وتجمعات 

حيثما أمكن تنظيمها وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذّر إجراء االنتخابات وفق آليات تضعها 
تالفاً وطنياً شامالً اللجنة المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على المنظمة إطاراً جبهوياً عريضاً وائ

المصلحة الوطنية "كما اتفق ان . "وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي
تقتضي انتخاب مجلس وطني جديد بما يفسح في المجال أمام مشاركة جميع القوى والفصائل واألحزاب 

عات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية واإلسالمية، وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطا
، وان "والية المجلس الوطني أربع سنوات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي"، وان "كافة

تجري االنتخابات للمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في "
، على أن تنتهي االنتخابات بشكل متزامن مع انتخابات المجلس المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات

تقوم اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة "، وان "2010 كانون الثاني عام 25التشريعي، وبما ال يتجاوز 
باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها مع اإلعالن عن تشكيل الحكومة ) 2005(حسب إعالن القاهرة 

لجنة ) 2005(كل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير حسب إعالن القاهرة تش"، وان "الجديدة
تقوم اللجنة بتحديد "، وان "متخصصة إلعداد قانون االنتخابات للمجلس الوطني ورفعه إليها العتماده

العالقة بين المؤسسات والهياكل والمهمات لكل من المنظمة والسلطة الفلسطينية، خصوصاً العالقة بين 
جلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية المنظمة للسلطة، ويضمن عدم الم

  ."االزدواجية بينهما في الصالحيات والمسؤوليات
  لجنة االنتخابات

وقالت المصادر إن لجنة االنتخابات شهدت نقاشاً ساخناً وصل الى حد التراشق باالتهامات بين القياديين 
.  عزام األحمد من جهة اخرىفتحالزهار وباسم نعيم من جهة والقيادي في  الدكتور محمود حماسفي 

إعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية، ومحكمة قضايا : تم االتفاق على مجمل النقاط، وأهمها"ومع ذلك 
، 2010 كانون الثاني 25االنتخابات وفقاً ألحكام القانون، وتحديد موعد تنظيم االنتخابات بما ال يتجاوز 

وتوقيع ميثاق شرف بين القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء االنتخابات دورياً بنزاهة 
  ."وجدية وفي مواعيدها

برز موقفان، "واضافت المصادر ان الخالف تمثل في القانون الذي ستجري وفقاً له االنتخابات، و 
مي، ويطالب باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، أحدهما يمثل كل الفصائل بما فيها حركة الجهاد اإلسال

والثاني موقف حماس التي طالبت باعتماد نظام الدوائر الكامل، قبل أن تُبدي الحركة بعض المرونة 
... ، أي مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي2005لعام ) 9(باالبقاء على النظام الوارد في قانون الرقم 

 حماس، ولم تحسم هذه القضية في لجنة التوجيه ايضاً، وتم ترحيلها الى جولة ورفض كل الفصائل موقف
  . الجديدة"الحوار

الفصائل طالبت بأن "واضافة الى ذلك برزت نسبة الحسم كقضية خالفية اخرى، وقالت المصادر إن 
نون في  في المئة على غرار القا10 في المئة، فيما طالبت حماس برفعها الى 1.5تكون نسبة الحسم 

أما بالنسبة الى فتح، فهناك ميل لدى عدد . تركيا، لكنها أبدت استعداداً للتفاوض لخفضها الى نسبة أقل
 1.5 في المئة، خالفاً لموقفها الرسمي المطالب بنسبة 4-3من قيادييها في الحوار الى رفع النسبة إلى 

  ."في المئة



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1391:         العدد       1/4/2009األربعاء  :التاريخ

) المعتقلين(نقاش تركز حول توكيالت النواب ال"وعن تفعيل المجلس التشريعي، افادت المصادر ان 
لنواب آخرين، وطالبت حماس بتطبيق ذلك بأثر رجعي، أي منذ شروع نواب الحركة في تنفيذه في 

، اال أن عدداً من الفصائل رفضه، فتم 2006 نائباً من نوابها في حزيران 40أعقاب اعتقال أكثر من 
  ."ترحيل هذه النقطة الى الجولة الثالثة

  نة األمنلج
تم االتفاق على عدد األجهزة األمنية حسب قانون الخدمة "وبالنسبة الى لجنة األمن، قالت المصادر إنه 

قوات األمن الوطني وجيش التحرير، قوى األمن :  لألجهزة الثالثة2005في قوى األمن الفلسطينية لسنة 
 أو قوات أخرى موجودة أو سيتم الداخلي، والمخابرات العامة، إضافة إلى التوافق على أن أي قوة

عقيدة األجهزة األمنية تنطلق مما نص "كما تم االتفاق على أن . "استحداثها ستكون ضمن القوى الثالث
 التي تنص على أن وظيفة قوى األمن والشرطة تنحصر في الدفاع عن 84المادة (عليه القانون األساسي 

 حفظ األمن والنظام العام واألداب العامة وتؤدي الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على
، مع إضافة عبارة وحماية )واجبها في الحدود التي رسمها لها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات

  ."حقوقه المشروعة
صوغ القوانين الخاصة باألجهزة ": وتابعت المصادر انه تم ايضاً االتفاق على مبادئ عامة هي اآلتية

مرجعية األجهزة األمنية "، وان "ة حسب المهمات المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينيةاألمني
، و "تتحدد تبعاً لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، وأن تكون تلك األجهزة مهنية وغير فصائلية

 جميع األجهزة األمنية يخضع"، وان "تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلية وتوحيد األجهزة األمنية"
كل ما لدى األجهزة األمنية من معلومات "، وان "للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي الفلسطيني

وأسرار يخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها 
سلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في المقيمين على أراضي ال"، وان "تحت طائلة القانون

  ."توفير األمن واألمان لهم، من دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين
 تبعية -أ: واكدت المصادر انه تم ترحيل عدد من النقاط الخالفية الى الجولة المقبلة من الحوار، هي

للرئيس، فيما تطالب حماس بأن يصبح جهاز المخابرات العامة، اذ ينص القانون األساسي على أنه يتبع 
 اسمه ليصبح جهاز األمن الداخلي وتصر على حماسغيرت :  جهاز األمن الوقائي-ب . تابعاً للحكومة

 حزيران 14 على القطاع في حماس األجهزة األمنية ما قبل سيطرة -ج .  بعنادفتحذلك، فيما ترفض 
 اعتماد األجهزة األمنية التي شكلتها بعد حماستريد  تريد إعادتها الى وضعها السابق، فيما فتح، 2007

  .هذه السيطرة
  لجنة المصالحة

تركّز النقاش حول مسؤولية التنظيم السياسي عما قام به "وتابعت المصادر انه في لجنة المصالحة 
الل أعضاؤه على خلفية الخالفات السياسية، بناء على توجيه منه أو بتصرفات من األفراد أنفسهم، واستغ

  ."بعض األفراد للوضع القائم آنذاك من خالل اإلقدام على تصفية حسابات عائلية أو فردية
بتحميل المسؤولية للتنظيم أو لألفراد استناداً لما تقدمه "وقالت إن هذه القضية حسمت في لجنة التوجيه 

تم االتفاق على كل " كما ،"لجنة التحقيق المعنية، وعلى القوى والفصائل العمل معاً لمعالجة هذه اآلثار
أعمال اللجنة، إضافة الى توقيع ميثاق شرف من الجميع لعدم االحتكام الى السالح في حل الخالفات 

نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة ": واضافت المصادر انه تم التوافق على النقاط األتية. "الداخلية
 االنتهاكات التي نجمت عن الفلتان األمني واالنقسام حل جميع"، و "والشراكة السياسية والعيش المشترك

، "وضع برنامج لتعويض المتضررين من االنقسام والعنف مادياً ومعنوياً"، و "بالطرق الشرعية والقانونية
تأمين الموازنات الالزمة لدعم إنجاح "، و "وضع األسس واآلليات الكفيلة بمنع تكرار األحداث المؤسفة"و 

تشكيل "، و "اإلشراف على المصالحة االجتماعية"، و "ن خالل صندوق وطني يمول عربياًمهمة اللجنة م
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: وتابعت انه تم التوافق على اآلليات والوسائل لتنفيذ هذه المهمات، كما يأتي."لجان فرعية في المحافظات
عقد "، و "يذ ذلكالوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل واالنتهاكات بمختلف أنواعها، ومراقبة تنف"

، وتنظيم )مدارس، جامعات، تجمعات شعبية(لقاءات جماهيرية موسعة تطاول كل قطاعات المجتمع 
حمالت إعالمية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، وإشراك المنابر اإلعالمية كافة، بما 

السياسية، ومؤسسات المجتمع إشراك كل من القوى "، و "فيها المساجد، من أجل تحقيق هذا الهدف
  ."...المدني، والمستقلين، ولجان اإلصالح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح

  1/4/2009الحياة، 
  

  أبو العبد لماذا يحبك العرب .51
  مهنا الحبيل

الصور التي تنقل دائما من غزة من منزل رئيس الوزراء مستمرة من مطبخه المتسرب الصاديء فـي                 
مـن بلكونتـه المتـصدعة      .. من لحاف النافذة المسّمى ستارة في منزلـه       .. المتواضعة من بدلته .. أنابيبه

من احتضانه المستمر ألطفال غزة من قـسمات        .. جدرانها وهو يطل مبتسما على اإلعالميين واألطفال      
  .من طيف خاطره الحزين المتألم لحجم معاناة شعبه... وجهه المليئة بالرضا على اهللا المتعمقة بالصبر

وكم عرف اآلخرون الموائـد     ...ن صحن العدس وكسرة الخبز التي تََطعم بها وتُطعم بها اهلك عرفوك           م
عرفوك وأنت في مالعب الصبية فـي       ...في صوالين الطغاة التي تعقد على هوامشها عقود البيع للقضية         

   .العبدومن شباك الصيادين يدا بيد مع الشعب يكاد السمك أن ينطق إننا نحبك يا أبا ... غزة
.. من مكنسة رئيس الوزراء وقد بدا العرق على جانبيه ينظف ويزيل من شوراع غزة الحبيبة العظيمـة                

من نداءات األطفـال والعجـائز والعمـال        ...من حواريها وجلوسه بين طرقاتها ينادم هذا ويحادث ذاك        
نه عظـيم فـي الـروح       والفالحين والماّرة كلها تنادي بصوت واحد وقلب واحد وحب كبير بال تفخيم لك            

كال ليست غزة تناديه بل     ...وعظيم في النفس وعظيم في قلوب أبناء شعبه بصوت واحد ينادونه أبو العبد            
بل أغصان الزيتون وسواحل العرب من طنجة       .. القدس والضفة وفلسطين الشتات وكل األرض المباركة      

 سادةً ولكن من رحم المشاركة والتواضع       ..بل األحرار حيث يختطفهم السادة النبالء     .. إلى الخليج العربي  
قادةً ولكن في الصفوف األولى لتوجيه المعركة وفي القيادة العليا لملحمة الصمود وفي             .. والعطاء للفقراء 

  مقابل أخس وأشرس وأوقح عدو يبقى أبو العبد السر لماذا تنتصر غزة بل كيف ال تنتصر؟
الصدق ما قاله والمجد مـا      ... امه ال يقيل وال يستقيل    فمن منابرها دوي خطابه ودعوة وحدته وزمام ذم       

حازه في سبيل اهللا والمستضعفين ولذا آووه بقلوبهم ومشاعرهم واكنوه في صدورهم ألنه بكل بساطة كان          
  .منهم وفيهم وقاد مشروعهم الذي كان وال يزال مشروع الشعب من فلسطين حتى أقاصي العرب

نما إذا قصدوا غزة العزة ليقوموا بشيء من الواجب كان صـدرك            كيف ال يحبك األحرار والشرفاء وكأ     
الحاني وشكرك الداني يغمر الناس والنشطاء فأبو العبد على الساحل يستقبلهم ويحييهم بيديه التي كلّت في                

وليست أيدي القادة المغموسة في النعيم المتحركة ألجل مشهد التصوير مـن وراء             ... سبيل اهللا والشعب  
  .جانب وقد صافحت في اليد األخرى العدو اإلرهابيالحراس األ

ومن جوار الحرم وحيث قبة رسول اهللا احتشد الناس من حولك يتقاطرون عليك وعلى ابتسامتك المشرقة                
وطاقيتك السمراء وكأنما في هذه اللحظة قد انفتح لنا التاريخ وكأنما صاحب رسـول اهللا عبـد اهللا بـن                    

فيا أبا العبـد مـن سـنته        ... حبكأل قائال يا أبا يزيد لو رآك رسول اهللا          مسعود وهو يحّدث احد التابعين    
حبك فأبشر يا أبا العبد لن تهون ولن يهون شعب أنت قائده كيف يهون              ألنهتدي بقولنا لو رآك رسول اهللا       

  .وقد تعرقت في يديه شعار رسول اهللا ورايته
  1/4/2009صحيفة المصريون، 
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  !الفصائلما هو أهم من المصالحة بين  .52
  مرزوق الحلبي
محاوالت التوصل إلى مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية مستمرة في القاهرة وربما كجزء من موسم 
المصالحات العربية، مشهد ليس جديدا إال إدا غيرت النتائج التفاصيل وأفلح المصريون في إخراج شيء 

. "القضية" تغير المنظور الفلسطيني لـ ومهما تكن النتائج فإنها على األرجح لن. جديد من الشيء القديم
بداللة أن محاور المناقشات ال تحمل أي جديد بقدر ما تؤشر على بقاء الساحة الفلسطينية مسرحا لقوى 
التجاذب والتنافر العربية التي اعتادت أن تُسقط مفاعيلها على الساحة الفلسطينية، وغالبا في غير صالح 

  .الفلسطينيين
 الفلسطينية منعطفا يهدد بأكردتها أو بتفكيكها جغرافيا إلى تجمعات فلسطينية يمكن لقد وصلت المسألة

ولم . وهو أمر لم يحدث بسبب اتفاقيات أوسلو بل بسبب فشل تطبيقاتها. إدارتها كمعازل على نحو ما
ولم يحدث بسبب من خيارات لهذه . يحدث بسبب من انقالب حماس في غزة على التفكيك الذي يحمله

القيادة أو تلك أو بسبب من إحكام إسرائيل للسيطرة على الوضع واستغالل القصور الفلسطيني بشكل 
كلها تفاصيل مهمة في الحالة الفلسطينية إال أن األهم هو ذاك القصور البنيوي المتمثل في العجز . ذكي

قة منها على وجه الفلسطيني عن تطوير المسألة الفلسطينية خارج أنساق الثقافة العربية، والخان
فمن المالحظ مثال أن الفلسطينيين على تياراتهم، وإن خبروا إمكانيات الحوار مع . الخصوص

اإلسرائيليين وآفاق المسار التفاوضي، ال يزالون مأسورين بخطاب المقاومة وبأفعال عسكرية هي إرث 
ومن مزالق . ل في غزةمن الماضي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني ويهدر طاقاته سدى ـ انظر ما حص

فإذا دمر ! هذا النمط من التفكير أن الحسابات هي دائما ما الذي سببناه للعدّو وليس ما الذي حصل لنا
بمعنى أن .  أو هكذا توهمنا"ألننا غيرنا موازين القوى"بيوتنا أو قتل منا المئات فإن األمر ال يعني شيئا 

أن كل األثمان ممكنة في الصراع مع "طينية بادعاء كارثي السؤال عن الكلفة لم يتطور في الساحة الفلس
  !"العدو وعلى قلبنا أحلى من العسل

أي أن السيرورة ال تزال مزدوجة على نحو يضغط القضية الفلسطينية وإمكانيات إدارتها على نحو مثمر 
 بالعمل العسكري وبين فتشخيصنا للحالة الفلسطينية اآلن أنها متأرجحة بين المقاومة. بالنسبة للفلسطينيين

وعلى القيادات الفلسطينية أن تحسم في أمر الخيار باتجاه الممانعة . الممانعة بالعمل المدني والدبلوماسي
لكن قبل . فمن الجدير مالحظة المتغيرات المحلية واإلقليمية التي تدفع باتجاه الخيار المدني. المدنية

إن من شأن . وى الميداني اليومي لخيار الممانعة المدنيةاإلشارة إليها حري بنا أن نتوقف عند المست
تطور هدا الخيار على األرض أن يقلل الخسائر الفلسطينية في كل شيء ال سيما في األرواح، وهو هدف 

لنفترض ! إما نحن وإما هم أو من أولئك المغرومين بالمطلق"ال يمكن ألحد أن يلغيه إال إذا كان من دعاة 
تماد الخيار المذكور فإن األمر سيعفي فصائل أو مجموعات من إرسال شبان في عمر مثال أنه تم اع

وهو ما . الورد لتجربة حظهم في مهاجمة دورية على حدود غزة أو تمرير عبوة إلى داخل إسرائيل
!  بمقتل الشبان وإضافتهم بشكل مضحك مبك إلى قائمة الشهداء السدى- إال فيما ندر -ينتهي في العادة 

لى الصعيد ذاته فإن العمل العسكري الذي تسّرب إلى العالقات الفلسطينية الداخلية أفضى في كثير من وع
بمعنى أن العمل العسكري صار أداة ! المرات إلى موت بنار األخوة وإلى حيرة فيمن يدخل الجنة أوال

لعمل العسكري إنما يختزل كما الحظنا أن ا. يتم إعمالها فلسطينيا، أيضا، نحو الداخل وإلى نحور األخوة
  ويقصره على الشهادة أو ما شابهها من أفعال. النضال وال يطوره في حالتنا

ومن شأن تطور الخيار المدني، أيضا، أن يدفع بالقضية الفلسطينية . ال تحرر الناس بقدر ما تحاصرهم
  .ين عليه ألنه أقل كلفةمن جديد من خالل إشراك غالبية الناس في النشاط الممانع ألنهم سيكونون قادر
فخيار كهذا ينزع فتيل . وسيكون لخيار المقاومة المدنية تأثيران مهمان في المساحة اإلسرائيلية والدولية

بمعنى أن هذا العنف الجاهز دائما لالنطالق . العنف اإلسرائيلي ويدفعه نحو مزيد من التناقض مع ذاته
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ألن . دمير سينكفئ بحكم طبيعة المواجهة التي تُفرض عليهمن جديد إلى دورته الدورية في التقتيل والت
 سيقلل من حوافز إعمال هدا العنف وآلياته حتى في مستوى الميدان ـ قارن "الفعل المدني"االنتقال إلى 

  .حصيلة المواجهات في نعالين مع مواجهات عسكرية في مواقع أخرى
يلية نحو التسوية السلمية ويحررها من تبعات وفي العمق اإلسرائيلي سيعزز هدا الخيار نزعات إسرائ

إن الخيار المدني سيؤثر . مشهد يرسمه العمل العسكري الفلسطيني في ذهابها إلى اتخاذ النُخب لقراراتها
فهو سيعيد . في مناخ الصراع مع إسرائيل ألنه سيشكل إجابة على عدة هواجس إسرائيلية دفعة واحدة

يحها بعد أن خلطت حماس بخطابها األوراق والحدود والحلول تحديد األهداف الفلسطينية وتوض
إن هدا التوضيح ضروري . والمسارات وأسست لمواقف إسرائيلية متشددة تُرجمت إلى عنف مدمر

لإلسرائيليين المستعدين في نُخبهم المتنفذة، بما فيها المتحركة في الوسط واليمين، للتسوية على أساس 
وعلينا أن ننتبه إلى حصول توافق في المفهوم اإلسرائيلي . ع العالم العربيدولتين لشعبين ولمصالحة م

ففي السابق فصلت القيادات في إسرائيل بين السالم مع العالم العربي وبين التسوية مع . للتسوية
وهذا ما يتفق مع نص . لكنها اآلن تعبر عن رغبتها في التسوية والسالم على المستويين. الفلسطينيين

وكانت منحت هذه المبادرة اإلسرائيليين نوعا من الطمأنينة التي . درة العربية التي تدمج بين األمرينالمبا
فكل تغيير تفرضه التسوية مع الفلسطينيين والعرب عموما ينبغي أن يضمن بقاء . يحتاجونها بقوة

نة ويكّرسها كأهم ومن شأن الخيار الفلسطيني الذهاب إلى المدني أن يزيد من هذه الطمأني. إسرائيل
من شأن الخيار المدني أن يفك االرتباط بين المسألة . مركبات الموقف اإلسرائيلي في المدى المنظور

وهدا أمر . الفلسطينية والمشروع اإليراني الذي تعتبره إسرائيل األخطر عليها مند إسقاط نظام صدام
ا يريدون االستقالل والحرية والدولة ذات يدفع إلى تطور باالتجاه السابق ومؤداه إن الفلسطينيين إنم

  !السيادة وليس االنقضاض على إسرائيل في لحظة سانحة
الخيار المدني سيؤكد فك الرابط بين القضية الفلسطينية وبين اإلرهاب، أو بين القضية وبين العنف الذي 

السياسي والميداني والمالي مثل هدا التطور سيستقدم المزيد من الدعم . صار منبوذا أكثر وأكثر في العالم
بل نراه ضروريا أكثر من أي وقت مضى . للفلسطينيين وهو أمر ال يستهان به مهما اختلفت المعايير

  .بالنسبة للذين يعيشون تحت االحتالل أو لكل العالقين في مناطق الظل الفلسطيني والعربي
عد لالنتخابات للرئاسة أو للتشريعي، أو إن بقاء الخالف الفلسطيني في المفاوضات الجارية اآلن حول مو

تفاصيل أخرى في ترتيبات توازنات القوة أو تقاسم الموارد والسلطة ستبقى القضية الفلسطينية في مناطق 
الظل واألنفاق وقد طال مكوثها هناك فيما صار لزاما على القيادة التوقف عن المناورة وإطالق القضية 

، "السلطة الوطنية" وحماسما الذهاب إلى تقسيم الكعكة الفلسطينية بين أ. في الشمس وقد أعشتها العتمة
ومن ورائهما محوران إقليميان يعني رهن المسألة الفلسطينية ألغراض بعيدة عن هموم الفلسطينيين 

ومن هنا أهمية أن تذهب القيادات الفلسطينية إلى . خلف الحاجز أو أمامه، غرب جدار الفصل أو شرقه
دني للصراع مع إسرائيل ألن من شأن ذلك أن ينسجم مع تطورات دولية مهمة في الشرق الخيار الم

لكن األهم، أن مثل هذا التطور سيعيد الحياة بالكامل إلى الحل على أساس دولتين وهو . األوسط وعبره
  .ما يمكن أن يحرك أيضا المبادرة العربية

  1/4/2009الحياة، 
  

  حماس وسيف الوقت .53
  عريب الرنتاوي

 من دون أن يعني ذلك أن       ، فخيارات الحركة جميعها صعبة    ، ينتظر قيادة حماس   ،ما من خيار سهل واحد    
  . سهلة أو ميّسرة، من خصومها وأصدقائها،خيارات اآلخرين
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 ، ال تستطيع القبول بشروط الرباعية الدولية الثالثة لكي يقبل بها كالعب رئيس            ،حماس على سبيل المثال   
 وهـي   ،)الغرب أساسا (ل حكومة أو المشاركة في حكومة مقبولة من المجتمع الدولي           أو يسمح لها بتشكي   

 وأسقطت كل ما نادت به وبـشّرت طـوال سـنوات            ، تكون قد تخلت عن إرثها وتمّيزها      ،إن فعلت ذلك  
تكون قد فّرطت بقواعدها وحلفائها وأصدقائها وكل مصادر القوة واالقتدار التـي تـوفرت لهـا         .. طوال

  .يهاوتوفرت عل
 ،في تشكيل حكومتها وممارسة قيادتها    ) حلمها( أن تتخلى عن حقها      ،بيد أن حماس ال تستطيع في المقابل      

 واألهم أنها تخشى إن هي      ،بشرعية انتخابية ) الجهادية(ال سيما بعد أن نجحت في اتباع شرعيتها الثورية          
  . إن يستَفرد بها الحقا،"الحق ـ الحلم"تخلت عن هذا 
ـ     حلفاء حماس     خصوصا بعـد أن خّيمـت       ،"جمر المبادئ والثوابت  "يدفعونها إلى مزيد من االستمساك ب

 ، التي تنذر بالويل والثبور وعظائم األمور      ، غمامة اليمين المتطرف الداكنة    ،على أفق المشهد اإلسرائيلي   
ناتـه متـصلة     بمثابة المادة الالصقة التي تبقي جميع مكو       ،"الثوابت"والحركة جزء من محور تُعتَبر هذه       

  .بعضها بالبعض اآلخر) ملتصقة(
 يدفع حمـاس    ،لكن أنين الجرحى وعذابات المهجرين بال مأوى في القطاع المنكوب والمحاصر والجائع           

في قضايا الحـوار والمـصالحة والتهدئـة    " براغماتية" ويحضها لتبني مقاربات     ،باتجاه آخر مغاير تماما   
  .قطاع غزة: ا من عناوين مختلفة ألزمة واحدةوشاليط وإعادة اإلعمار والمعابر وغيره

:  بل وتدفع بهم للقول    ،ثمة مؤشرات إقليمية ودولية تكفي إلنعاش األمل والرهانات في نفوس قادة حماس           
كما " الحوار مع واشنطن مسألة وقت    " و ، فقنوات االتصال الحذرة مع أوروبا فتحت      ،الشجاعة صبر ساعة  

 لكن حماس تدرك فـي      ،للحركة اإلسالمية تتهاوى الواحد تلو اآلخر      وجدران المقاطعة    ،قال خالد مشعل  
 ومن أين للحركة والغزيين الخاضعين لقيادتها       ، وأنها ستأخذ وقتا قد يطول     ، أن هذه العملية بطيئة    ،المقابل

  . ترف تقطيع الوقت،وحكومتها
زب اهللا أو عبر وسـاطة      الذي قبل التعامل مباشرة مع ح     " الغرب"وثمة مؤشرات إقليمية ودولية تقول أن       

 ويرى في شيخ شريف شيخ      ، ويبحث عن معتدلين في طالبان ليحلوا محل نظام كرزاي         ،حكومة السنيورة 
 وال يكف عن توجيه الرسائل لدمـشق        ،أحمد معقد آماله الستعادة الصومال وضرب القرصنة واإلرهاب       

 وأنـه   ،ماس ويدير ظهره لها   ثمة مؤشرات تقول أن هذا الغرب لن يقف عند عتبات حركة ح           ...وطهران
 سياسيا  ،سيجد نفسه مضطرا لالنفتاح عليها مثلما انفتح على حلفائها ومن هم من طرازها وعلى شاكلتها              

  . ولكن مرة أخرى من أين للحركة ترف االنتظار؟،،وفكريا
ـ           ،أحسب كما يحسب اإلخوة في حماس      ال  أن اللحظة الدولية الراهنة يمكن أن تحتمل حكومة فلسطينية ب

 وأن الفلسطينيين إن هم اتحدوا ووقف العـرب خلفهـم صـفا كالبنيـان               ،بإسرائيل" كريستالي"اعتراف  
  . وتسويقها وتسويغها إقليميا ودوليا، سيكون بمقدروهم حمل حماس وحكومة وحدة وطنية،المرصوص

عربي إلنجـاز    ال تتمثل في غياب الشرطين الفلسطيني وال       ،لكن المشكلة التي ال شك تدركها قيادة حماس       
 بل وفي استقواء بعض الفلسطينيين والعرب بمطالب المجتمع الدولي لممارسة الضغط            ،هذه الغاية فحسب  

 من انقسامات داخلية    ، مع كل ما يمكن أن يترتب على هكذا نقلة         ،على حماس لتعجيل انتقالها إلى خنادقهم     
  .وتآكل في الصدقية والنفوذ والقيادة

 يتعين على حمـاس أن تتخـذ   ،ؤشرات المتناقضة والضاغطة في اتجاهات شتى    أمام هذا الطوفان من الم    
 وأحسب أن الحركة مطالبة اليوم أكثـر        ،قرارها وأن تنتقي خيارها من بين جميع هذه الخيارات الصعبة         

 وتفرج من جهـة     ، تبقي لحماس لونها وهويتها من جهة      ، بأن تتخذ قرارات تاريخية    ،من أي وقت مضى   
 فعنـصر الوقـت ال يعمـل        ، قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي      ،فلسطينية توافقية ثانية عن حكومة    

 فإن من المفهوم والمبرر أن تعمـل حمـاس مـا            ، وفي هذا السياق   ، أقله في قطاع غزة    ،لصالح حماس 
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 بل وأن   ، أضيق ما تكون   ، تشكيال وبرنامجا  ،بينها وبين الحكومة العتيدة   " الفجوة"بوسعها لضمان أن تكون     
  . إن لم تقطعه قطعك، آخذة بنظر االعتبار أن الوقت كالسيف،"رزمة متكاملة"تكون الحكومة جزء من 

  1/4/2009الدستور، 
  

  " لفشل مضمون مسبقاا" .54
  "هآرتس"افتتاحية 

وقد  .ألحكومة الثانية والثالثين لدولة إسرائيل، التي أقسمت يمين الوالء باألمس، محكومة بالفشل[[.. 
كومة الجديد، بنيامين نتنياهو، في تركيبه لها قدرات سياسية حاذقة وأالعيب مهنية برهن رئيس الح

ليست الخشية على مصير . مدهشة، وإلى جانبها غياب مطلق ألي أفق، أو شجاعة أو تفكير سليم وعيني
ن إسرائيل هي ما أخذ بالحسبان عند تركيب الحكومة، بل فقط تلبية الجشع إلى السلطة لمجموعة مقاولي

 .وتعزيز قوة الواقف على رأسها
لقد حظيت إسرائيل باألمس بالحكومة األكبر في تاريخها وبإحدى الحكومات الضحلة أيضا في الوقت 

إذ أن اعتبارات ائتالفية هي المعيار الوحيد لتوليفة الحكومة، والنتيجة هي . تركيبتها تنذر بالسوء. ذاته
 ووزير خارجية من الممكن أن يجد نفسه معزوال في العالم، وزير مالية ال يملك القدرات اإلقتصادية،

ووزير أمن فشل في مهمته، ووزير تربية لم يشتغل أبدا في موضوع التربية، ووزارة صحة بدون 
وزير، وسلسلة طويلة من الوزراء والوزارات غير الالزمة والتي ليس فيها أية فائدة إلى جانب وزراء 

 .ات لتحقيقها، ما عدا المكان الذي سيمألونه إلى جانب طاولة الحكومةبدون وزارات وبدون وجود غاي
تعكس هذه الحكومة الضخمة تبذيرا فضائحيا، بالذات في الوقت الذي يقف فيه اإلقتصاد على شفا أزمة 

 . اقتصادية شديدة
فقد . األملال يوجد فيها تعيين واحد يوحي ب. ال يوجد في سلسلة الوزراء الجديدة ولو وزير واحد واعد

عرض نتنياهو إزاء التحديات الخارجية والداخلية حكومة شلل باهتة، والتي ستجد صعوبة في أن تقوم 
حكومة دون نبوءة، دون شوق إلى العمل وبدون وزراء يقودون إلى . بمهامها وأن تتخذ قرارات مصيرية

طيئة المقاوالت الضيقة، ألحكومة التي ولدت بالخطيئة، خ. لم يشتعل باألمس أي عقب ألمل. تغيير
 .ستكون أيامها معارك للبقاء فقط

إنها بشارة محبطة جدا بالذات في فترة مطلوب فيها من إسرائيل أن تحسم بشجاعة، إنها بشارة صعبة 
فقد بعثت إسرائيل برسالة إلى . على العملية السلمية وترميم اإلقتصاد؛ إنها بشرى سيئة لكل إسرائيلي قلق

 .بأن وجهتها ليست إلى السالم والتغييرالعالم باألمس 
حكومة نتنياهو الثانية ليست أفضل من حكومته األولى في شيء وكل اآلمال بأنه قد تغير تبددت مرة 

 كل عضو كنيست ثان في –بقي لنا اآلن أن نأمل أن الحكومة األوسع التي قامت في إسرائيل . واحدة
  ]]..  ن أيضا الحكومة التي ستخلي مكانها في أسرع وقت ستكو–الحزب الحاكم هو وزير أو نائب وزير 

 1/4/2009، 48عرب
  

   جهنم السياسيةإلىهال وسهال بالقادمين أ .55
  نحميا شترسلر

من المثير ان نعرف عدد حكومات الشلل والسخافة التي سنضطر لتحملها الى ان ندرك ان طريقة الحكم                 
ة ملحة الى عملية النقاذ االرواح ــ ارواحنـا         في بالدنا قد افلست وانها مصابة بمرض عضال وبحاج        

  .نحن
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هي ستكون اكبر حكومة واكثـر الحكومـات        . اليوم ستدلي حكومة االستخفاف االقتصادي بيمين الوالء      
سيقدم هذه الحكومـة مـن اعتـاد        . وكل هذا يحدث في عهد االزمة االقتصادية      . اسرافا في تاريخ الدولة   

  .هذه ذروة السخافة". السمين"لعام التحدث عاليا عاليا حول القطاع ا
تكلفة االتفاقيات تـصل    . االتفاقيات االئتالفية التي وقع بنيامين نتنياهو عليها هي االخرى تفتقد للمسؤولية          

االتفاق مع حزب   . الى ثمانية مليارات شيكل خالل ثالث سنوات وهي مبالغ هائلة ال تمتلكها الدولة اصال             
ن من قبل االختصاصيين المهنيين في وزارة الماليـة، واالتفـاق مـع       العمل يدفع خططا رفضت منذ حي     
االنتقال من العمل الى مخصصات التـأمين الـوطني وزيـادة عـدد             : شاس يقود الى تغيير استراتيجي    

هذه ستكون ايضا حكومة شلل سياسي الن افيغدور ليبرمان         . العائالت التي هي االن اصال كبيرة وفقيرة      
لن تتمخض هذه الحكومة عن ايـة مفاوضـات         . بني بيغن سيشل اسحاق هرتسوغ    سيشل ايهود باراك، و   

  .اليمين سيشل كل مبادرة والعمل سيلعب دور ورقة التين. سياسية
وزراء خارجية االتحاد االوروبي قد ارسلو في نهاية االسبوع الماضي رسالة حازمة لنتنياهو لالعتراف              

ولكن نتنياهو ال يؤمن بالدولة     ". العالقات ستصبح صعبة جدا   فمنظومة   "-بصيغة الدولتين للشعبين، واال     
يتوجب على اسرائيل حسب رأيه ان تواصل السيطرة الى االبد على اغلبية اراضي الـضفة               . الفلسطينية

سياسيا " non starter"هذا موقف . وان يكتفي الفلسطينيون بحكم مستقل محدود في عدة مدن وكانتونات
  .النفجارات القادمةوهو يعمق الصراع حتى ا

ومن الذي يهب للمساعدة؟ شمعون بيريس الذي بدأ في هذا االسـبوع التوضـيح لـوزراء الخارجيـة                  
فنتنياهو ال يستطيع ان يرسل لمثـل هـذا         . االوروبيين، ان االمر يتعلق في الواقع بحكومة تحب السالم        

  .الهدف وزير خارجيته ليبرمان كما تعلمون
قاد يتوجب االعتراف ان من الصعب تحقيق شيء ما افضل من خـالل طريقـة               ولكن وفقا لعبارات االنت   

النتيجة هـي ان    . هذه طريقة ال توجد فيها الي حزب اغلبية ولذلك يتوجب تشكيل ائتالف           . الحكم القائمة 
  .االقلية تسيطر على االغلبية وهذا عكس الديمقراطية التمثيلية

االحزاب الصغيرة بما فيها تلك التي      . كون الفائز هو الفاشل   هذه طريقة يأخذ الخاسر فيها كل شيء بينما ي        
الحزب الحاكم يضطر الى دفع كل ما تريده هذه االحزاب واال           . تقلصت قوتها تحصل على اغلبية مرادها     

الدليل على ذلك انه عندما رفضت ليفني ان تدفع لـشاس لـم تـدفع فـي تـشكيل                   . فلن يكون لديه حكم   
ن وضع يتوجب فيه على رئيس الوزراء ان يضيع طاقته طـوال الوقـت              الطريقة تتمخض ع  . حكومتها

لذلك يسير  .  حتى ال يسقط   -على االئتالف، من خالل تسويات ال نهائية، وتأجيل كل خطوة وكل اصالح             
  . وهذا تشويه مطبق الرادة الناخبين-الحكم على االمور المؤكدة، في المنتصف المثير للضجر والشلل 

االستقرار السلطوي  : ة تمثيل عالية، ولكن ذلك يأتي على حساب قيمتين ال تقالن اهمية           الطريقة تتيح درج  
 من دون هاتين القيمتين ليس هناك تخطيط للمدى الطويل وال امور ثورية وانما فقط               .والقدرة على الحكم  

 رئـيس   صراع يومي من اجل البقاء، بينما يبقى تقديم موعد االنتخابات مسلطا طوال الوقت على رقبـة               
لذلك لن تحقق الدولة ابدا اي هدف استراتيجي، ال في التربية وفي البنى التحتية وال في الخدمة                 . الوزراء

  .العامة وال في ميزانية االمن وال في عملية السالم
 في المائة وطريقة انتخابية     8باراك اوباما حظي بحكم مستقر الربع سنوات بفضل اغلبية متواضعة تبلغ            

ذه الطريقة فقط يمكنه ان يسيطر بثقة وان يتجرأ على تغيير كل صـورة الواليـات المتحـدة                  به. رئاسية
فهل يعتبر المجتمع االميركي اقل تنوعا من االسرائيلي؟ وهل الطريقة االميركية اقل            . اجتماعيا واقتصاديا 

  ديمقراطية؟
 ان يكـون الهـدف احـراز        يجـب . لذلك يتوجب ان تجتاز طريقة الحكم في بالدنا عملية تغيير انقالبية          

بهذه الطريقة فقط ستغيب عن انظارنـا حكومـات         . االستقرار السلطوي الربع سنوات وقدرة على الحكم      
وبهذه الطريقة وحدها ستتمكن االغلبية من االمـساك        . االسراف الضخمة واالتفاقيات االئتالفية الجنونية    
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ل المشاكل االساسية التي تواجهها الدولة وان       بمقاليد الحكم ويتمكن رئيس الوزراء من التحرك من اجل ح         
  .ال ينشغل في بقائه فقط

  1/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   في حل الدولتينأميركانتنياهو وباراك سيستجيبان لضغوط  .56
  باروخ ليشم

 وقف ريتشارد نيكسون في مؤتمر صحفي اعلن فيه عن اعتزاله السياسة بعد أن فشل في                1962في عام   
 وفي االنتخابات لحاكم كاليفورنيا بعد سـنتين مـن          1960ئاسة الواليات المتحدة في العام      االنتخابات لر 

انتم ال تعرفون ماذا تخسرون، فلن تتمكنوا بعد اليوم من ركـل            : نيكسون خلع حذاءه ولوح به قائال     . ذلك
  ".نيكسون

ـ        1968رغم ذلك انتخب للرئاسة في عام        ولـوال قـضية    . الم وانهى الحرب الطويلة في فيتنام باتفاق س
  .لسجل كأحد الرؤساء األهم في مجال السياسة الخارجية< ووتر غيت>

في مؤتمرات صحفية انفعالية    . بنيامين نتنياهو وايهود باراك هما من السياسيين االكثر ركال في اسرائيل          
ية فـي  االن الخاسران في السياسة االسـرائيل . 2001 و 1999انفصال عنا بعد فشلهما كل على حده في    

  .الماضي سيحاوالن معا ان يصبحا فتيي العودة
فمن مثل هذين السياسيين الرقميين، الرجل اآللي المخادع نتنياهو والرجل          . كم من السهل تأبين فرصهما    

هكـذا  . اآللي المشارك باراك، خبيران في ملء الدلو بالوعود للناخب وبعد ذلك ركله وسكب مـا فيـه                
أناس . صادي الذي يعد به نتنياهو ومع السالم السياسي الذي يعد به باراك           سيحصل ايضا مع السالم االقت    
  .بسنهما ال يمكنهم أن يتغيروا

من جهة اخرى، مشكلة هذا الطبع بالذات، طبع غياب االلتزام نحو االشخاص واالفكار يمكنها أن تصبح                
 رئيس يتـصرف وكأنـه يلعـق        في الواليات المتحدة يقف اليوم    . فهما لم يتغيرا ولكن الواقع تغير     . ميزة

على مدى شهرين تمكن اوباما من اتخاذ قرارات كان يأخذها رؤساء آخرون            . اقراص ريتلين كل صباح   
  .على مدى سنتين

االسرائيليون، بمن فيهم اولئك الملتزمون بالمسيرة السياسية الصقوا المفاوضات السلمية بسفرياتهم الـى             
المداعبة التمهيدية كانت اهـم مـن       . عنى مرة أو مرتين في السنة     الواليات المتحدة بمهمات البونتس، بم    

هكذا ايضا تصرفت حكومة السالم الولمرت وليفني على مدى ثالث سنوات، بـوتيرة مـا               . الفعلة نفسها 
  .كانت لتخجل المستشار القانوني للحكومة في قراره بشأن الئحة االتهام ضد موشيه قصاب

ان كابل يبشر بانتصار باراك في مؤتمر حزب العمل كي يبـشر بحـل              وها هو اوباما حتى ال ينتظر ايت      
ليست الخاطبة بل كلينتون الذي تراكض منفعال بين جناحي باراك وعرفات في كامب ديفيـد،               . الدولتين

اذا ارادوا سـالما  . في محاولة للتقريب بين الطرفين، بل رئيس عراب سـيكتب شـروط العقـد بذاتـه     
  .اذا لم يعطوا، فلن يأخذوا.  سياسيااقتصاديا، فليعطوا سالما

سياسيون ايديولوجيون من نوع مناحيم بيغن واسحق شمير كانوا سيردون ردا باتا الطلب االميركي دون               
االلتزام بالطريق وبالحزب، كانوا سيقولون،     . صلة بالضرر السياسي واالقتصادي الذي سيلحق باسرائيل      

  .لم بأسرهاهم من المواجهة مع االميركيين ومع العا
فبعد فـشلهما   . اما سياسيون من النوع المحب للبقاء كنتنياهو وباراك فكفيلون بان يتصرفوا بشكل مغاير            

كرئيسي للوزراء، في الوالية االولى سيكونان ملزمين بان يعرضا على الجمهور انجازات في واحد من               
ت الثالثـة مرتبطـة بحبلهـا الـسري         والمجاال. االمن، االقتصاد اوالمسيرة السياسية   : المجاالت التالية 
  .بالواليات المتحدة
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. اوباما الذي انتخب بأغلبية هائلة من الجمهور االميركي، ليس متعلقا باللوبي اليهودي العـادة انتخابـه               
قدرته على أن ينتخب متعلقة أكثر بتحقيق وعوده للجمهور االميركي، والتي تتضمن الخروج من االزمة               

  .لهيب في بؤر التوتر في العالم، حيث يقف الشرق االوسط في مركزهااالقتصادية وتخفيض ال
نتنياهو وباراك سيقفان امام امكانية عرض خطة سياسية تفكك الحكومة او انعدام العمل الذي يؤدي الـى                 

هكذا كفيلة بان يأتي في االنتخابات التالية كاديمـا الجديـد،           . انصرافهما من المنصة السياسية كفشل مدوٍ     
  .سة نتنياهو وباراك، مع خطة دولتين للشعبينبرئا

  1/4/2009الحياة الجديدة، 
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