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***  

  
   الموقعة وال يريد أن يوقف االستيطانوباالتفاقياتنتنياهو لم يؤمن بحل الدولتين : عباس .1

انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الحكومة : رف الهور ووليد عوض اش-القاهرة، رام اهللا 
ال يؤمن بالسالم، وحث المجتمع الدولي على الضغط عليه "اإلسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، وقال انه 

باء وقال عباس في مقابلة أجراها التلفزيون الفلسطيني الرسمي ووكالة األن". لقبول الدولة الفلسطينية
نتنياهو لم يؤمن بحل الدولتين وباالتفاقيات الموقعة وال "الفلسطينية معلقا على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 
علينا أن نقول للعالم إن هذا الرجل ال يؤمن "وتابع ". يريد ان يوقف االستيطان، وهذا شيء واضح

ه، ليضغط عليه ويمارس العالم بالسالم فكيف يمكن أن نتعامل معه، لنضع الكرة في ملعب العالم كل
  ".مسؤولياته

وقمنا بتلبية كل البنود المطلوبة منا في "وأشار الرئيس عباس إلى أن السلطة من جانبها قدمت ما عليها 
على العالم أن يقول ماذا عن التزامات إسرائيل المثبتة في البند األول من "وقال ". خطة خارطة الطريق

وجدد عباس دعوته إلى العمل على تسويق مبادرة ". ريك لعملية السالمخطة خارطة الطريق، وهذا تح
  .السالم العربية على المستوى العالمي لتوضيح بنودها والعمل على تطبيقها

البعض "وفيما يتعلق بقضية الالجئين والحديث أن المبادرة العربية ال تتطرق إلى قضيتهم، قال عباس 
ة عن قضية الالجئين، ولكن المبادرة تتحدث عن قضية الالجئين يقول انه ال يوجد حديث في المبادر

  ".194وحلها حال عادال ومتفقا عليه حسب القرار 
من اجل تسهيل ) حكومة فياض(وفي الشأن الداخلي الفلسطيني قال عباس إن الحكومة قدمت استقالتها 

الحوار هذه ماذا سنفعل، بعد لذلك سنرى بعد جولة "الحوار الوطني، ولم تقبل هذه االستقالة، وتابع 
وبشان الحوار الداخلي الذي بدأ في القاهرة أكد الرئيس عباس على  ".التشاور أوال مع األشقاء العرب

  .ضرورة التزام هذه الحكومة باتفاقيات المنظمة
 هذه عندما نقول نريد حكومة تلتزم بالتزامات منظمة التحرير، ال يستطيع احد أن يقول لماذا، الن" وقال 

الحكومة إذا لم تلتزم ستقاطع ولن يكون هناك تعامل معها، أي لن يكون هناك إعادة إعمار، وغزة 
هذه مواصفات الحكومة، وبالتالي من يقبلها فأهال وسهال، ومن ال "وتابع ". تنتظر، ثم لن يتعامل معنا احد
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نب، بل نريد أن نشكل حكومة يقبل فهو المالم، ومع ذلك نحن ال نريد أن نتحدث عن المالمة وعن المذ
  ".وان نذهب إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية

  2/4/2009القدس العربي، 
 

   حول مستقبل المقاومة الفلسطينيةاستراتيجياًيصدر تقديراً " مركز الزيتونة" .2
 ،1/4/2009 الجزيرة نت وموقع ، عن مراسلها أحمد التالوي1/4/2009 أون الين إخوانموقع  ذكر 
 أصدر ، أن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في لبنان من لندن1/4/2009قدس برس، كالة وو

، طرح خاللها تطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة "تقدير استراتيجي"ورقة جديدة ضمن سلسلة 
لى عموماً، وتساؤالت حول مستقبل المقاومة الفلسطينية، خصوصاً بعد العدوان اإلسرائيلي األخير ع

  .قطاع غزة، وفي ظل تراجع عمليات المقاومة في الضفة الغربية
وقدمت الورقة قراءة لتفاعل عوامل كبح المقاومة وصعودها في الوقت الراهن، على المستوى الفلسطيني 

وتحدثت الورقة عن أن المشهد . الداخلي، وعلى المستوى اإلسرائيلي، والعربي واإلسالمي، والدولي
قاومة تواجه تحديات حقيقية، مع احتماالت تعرضها لضربات قاسية؛ غير أن التقدير يشير إلى أن الم

تعاني من أزمات متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، وأن الوضع " إسرائيل"يشير كذلك إلى أن  
نية في الفلسطيني والعربي المقاوم بات مختلفاً، بتثبيت المقاومة نقطة ارتكاز لها على األرض الفلسطي
كما . حرب غزة، ومن خالل تجربة حزب اهللا في لبنان، وباتساع الدائرة الداعمة للمقاومة سياسياً وشعبياً

وبالتالي، فإن مؤشرات بناء قوة . فشلت إدارة بوش المنصرفة في بناء شرق أوسط جديد وفق معاييرها
اية إلى التعامل مع واقع جديد، المقاومة تتجه إلى أعلى بصورة عامة، وستضطر كافة األطراف في النه

  .تكون فيه المقاومة العباً ال يمكن تجاوزه، حسب الورقة
  

  "عقبة في وجه السالم" "أنابوليس"ـ لهرفضوتعد  الرد على ليبرمان أمريكا تحث السلطة .3
 المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو  أنغزةومن لندن من  2/4/2009الشرق األوسط، نشرت 
 حث الواليات المتحدة على معارضة موقف وزير الخارجية اإلسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان ردينة

 . التي تدعو إلقامة دولة فلسطينية بموجب خطة خريطة الطريق"أنابوليس"الرافض لاللتزام بتفاهمات 
لتي تبنت حل تحديا للمجتمع الدولي واإلدارة األميركية ا"واعتبر أبو ردينة أن في هذه التصريحات 

الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يرد على هذه االستفزازات وهذه التصريحات الناسفة لألمن 
تبني موقف واضح من هذه السياسة ) الواليات المتحدة(مطلوب منها "وأضاف . "واالستقرار في المنطقة

 ."قبل أن تصبح األمور في غاية السوء
 عن "فرانس برس" وكالة  أن محمد يونس،رام اهللا مراسلها في نقالً عن 2/4/2009الحياة، وأضافت 

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد أفيغدور 
 غير ملزمة بمؤتمر أنابوليس الذي أعاد إحياء "إسرائيل" بإعالنه أن "عقبة في وجه السالم"ليبرمان يشكل 

نحن غير ملزمين بالتعامل مع شخصية عنصرية ومعادية للسالم مثل ": وقال عبد ربه. مفاوضات السالم
هذا الوزير يشكل عقبة في وجه السالم وسيلحق الضرر بإسرائيل قبل ... وزير الخارجية ليبرمان

  ."غيرها
دائرة صائب عريقات، رئيس . د، أن رام اهللانقالً عن مراسلها في  2/4/2009األيام، فلسطين، وأوردت 

 عدم االلتزام بإعالنه ليبرمان أن" األيام" اعتبر في تصريح لـ،شؤون المفاوضات في منظمة التحرير
   . يغلق الباب في وجه المجتمع الدولي وانه لم يقرأ خارطة الطريقإنما "أنابوليس"بعملية 
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  عقوباتالفرض  بإال "إسرائيل"حكومة نتنياهو معادية للسالم وال سبيل لتغيير نهج  :البرغوثي .4
 بأنه العام للمبادرة الوطنية برنامج بنيامين نتنياهو األمين مصطفى البرغوثي . وصف النائب د:رام اهللا

 بحق الشعب اإلقرار في ظل رفضه "إسرائيل" بعدم وجود شريك للسالم في وتأكيد للسالم إعدامعالن إ
يطان وتهويد القدس ومحاولة تضليل العالم  على مواصلة االستوإصراره دولته المستقلة بإقامةالفلسطيني 

  .بالحديث عن تطور اقتصادي في ظل استمرار االحتالل
 نتنياهو على ذكر دولة فلسطينية يؤكد توجهات حكومته المتطرفة التي لن إتيان عدم إنوقال البرغوثي 

 نتنياهو إليه ارأش نظام للتمييز العنصري وهو ما إطار من حكم ذاتي في أكثرحوالها أ أحسنتقدم في 
 العام بلغة للرأي نتنياهو يتحدث أنمؤكدا . ألنفسهم واالقتصاد وحكم الفلسطينيين األمنضمنا بحديثه عن 

 أو حكومته لتوسيع رقعة االستيطان ورفض التفاوض على القدس أقطابويوقع في الخفاء اتفاقات مع 
  .أي من القضايا الجوهرية

 "إسرائيل" من أي وقت مضى بفرض عقوبات على أكثراليوم  العالم مطالب أن البرغوثي وأوضح
 احتاللها وسياسة التمييز العنصري التي وإنهاءلحملها على وقف نشاطاتها ومخططاتها االستيطانية 

  .لة المحتاألراضيتنتهجها في 
  2/4/2009الحياة الجديدة، 

 
  ج الحوارالحكومة ستواصل عملها منعاً ألي فراغ دستوري بانتظار نتائ: فياض .5

سالم فياض أمس أن حكومته .  د]حكومة تسيير األعمال الفلسطينيةرئيس [ أعلن : محمد يونس-رام اهللا 
وقال . ستواصل القيام بمهماتها إلى أن تتكشف نتائج الحوار الوطني الجاري في العاصمة المصرية

تواصل العمل انتظاراً لنتائج لن تترك البلد في فراغ، وس"للصحافيين في مكتبه في رام اهللا إن حكومته 
  ."استمرارنا في العمل متعلق بالحرص على أن ال يكون هناك فراغ إطالقاً... الحوار الوطني

  2/4/2009الحياة، 
  

   لتشكيل لوبي ضاغط إلنجاح حوار القاهرةهاتفق على مأسسة جهودت مستقلة شخصيات .6
في " المستقلين" مؤسسي لتفعيل دور طارإ اتفقت شخصيات وطنية مستقلة، أمس، على تشكيل :رام اهللا

 الحوار الوطني الدائر في القاهرة وصوال إلنجاحالنظام السياسي الفلسطيني، خصوصا بغرض الضغط 
 اإلقليمية تحقيق مصالحة تنهي الحصار وتعيد للمشروع الوطني الفلسطيني اعتباره على الساحتين إلى

  .والدولية
 عقدوا اجتماعين متزامنين في كل من رام اهللا وغزة، أعمالجال وكان عشرات الشخصيات المستقلة ور

 التأثير مستجدات حوار القاهرة، وسبل آخربدعوة من رئيس منتدى فلسطين منيب المصري، وناقشوا 
واجمع المشاركون على دعم وفد الشخصيات المستقلة  . تحقيق مصالحة وطنيةإلى وصوال إنجاحهبهدف 
 إلى اتفاق مصالحة يعيد الوحدة إلى حين التوصل إلىلعمل على مواصلة الحوار على قاعدة ا" الحوار إلى

الكامنة في " القوة الهائلة"ن حوار القاهرة كشف عن أ إلىولفت المشاركون  ". والشعب الفلسطينياألرض
 لعب دور اكبر يتعدى إلى الشخصيات والجماهير غير الحزبية، والتي يمكن البناء عليها وصوال أوساط

  . المشاركة الفاعلة والمؤثرة في النظام السياسي الفلسطينيإلىالحوار 
 2/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  ووليم نصار جائزة مالية...  فلسطينياً دبلوماسياًاًسمير القنطار جوازبحر يسلم  .7

لمجاهد  هنية، نمنح اإسماعيلباسم الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، برئاسة "
سمير القنطار جواز سفر فلسطينياً دبلوماسياً، تقديراً لتضحياته الجسام في سبيل فلسطين، وهذا الجواز 
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كذلك نمنح الفنان الفلسطيني . موقّع بخطّ يد الشهيد البطل وزير الداخلية سعيد صيام، رحمه اهللا
قديراً لرفضه تسلّم جائزة مهرجان  ألف دوالر أميركي، ت30وليم نصار، جائزة مالية قدرها (!) المسيحي

 كندا، بعدما طلب منه مصافحة الموسيقية اإلسرائيلية هيالينا -الموسيقى المتعددة اإلثنيات في كيبك 
بهذا الكالم، استدعى أحمد بحر، نائب رئيس . "أنحايل، بذريعة أن الموسيقى فوق الخالفات السياسية

لبنان في زيارة رسمية، األسير المحرر سمير القنطار المجلس التشريعي الفلسطيني الذي وصل إلى 
  .والفنان الفلسطيني وليم نصار، إلى المنصة لتكريمهما بجواز دبلوماسي لألول، وبجائزة للفنان نصار

توقيع الشهيد الكبير المجاهد سعيد ": وأضاف. "الشرف الكبير بمنحي جواز سفر فلسطين"وأكد القنطار 
و شرف كبير، ويحملّني مسؤولية عالية جداً بأن أمضي على هذه الطريق صيام على هذا الجواز ه

  ."وأكون وفياً لهذه الدماء
هكذا انتظر المكرم دوره،  .إال أن توصيف بحر للفنان نصار بأنه فلسطيني مسيحي، لم يمر مرور الكرام

عني تحرير فلسطين من إذا كان اإلسالم ي: أقول اليوم لمسيحيي الشعب الفلسطيني قبل مسلميه": ليقول
ولم ينس نصار الذي يعد إلطالق  ."سيناء إلى الناقورة فأشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا

فعاليات ثقافية لمناسبة تكريس القدس عاصمةً للثقافة العربية، أن يوجه تحية إلى وزارة الثقافة في غزة، 
أعلن الفنان وليم  و. حنا واألب مانويل مسلم في هذا المجالمشيداً بالدور الذي يقوم به األب عطا اهللا

إلنتاج فيلم سينمائي وثائقي عن غزة، يتضمن )  ألف دوالر أميركي30(نصار أنه سيكرس مبلغ الجائزة 
  .شهادات لناجين من الحرب األخيرة

  2/4/2009األخبار، 
  

   منفرد الجولة الثالثة من الحوار بشكلفتح وحماس تبدآن  .8
، وعن أ.ش.أ، وعن غزةومن القاهرة  مراسلها من أشرف أبوالهول عن، 2/4/2009األهرام،  ذكرت

الجولة الثالثة من الحوار الوطني الفلسطيني بدأت أمس باجتماع وفدي حماس وفتح ، أن وكاالت األنباء
  .في القاهرة برعاية الوزير عمر سليمان

 تصريحات صحفية في غزة أمس نحن ذاهبون وقال القيادي في حماس الدكتور اسماعيل رضوان، في
الي الحوار بقلوب وعقول مفتوحة ونحن جادون في هذا الحوار، وحريصون علي تحقيق الوحدة 
الوطنية، ونأمل من خالل هذه الجولة أن يتم التوصل التفاق فلسطيني ـ فلسطيني يعزز الوحدة الوطنية 

  .التي تحافظ علي الثوابت وتحتضن المقاومة
 خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي وممثلها في لجنة االنتخابات بالحوار، أن تكون وتوقع

  .الجولة الحالية آخر حلقة من حلقات الحوار التي ستنهي النقاش في عدة قضايا عالقة
وكشف البطش ـ في تصريحات صحفية في غزة أمس ـ عن أنه في حال لم يتم االتفاق النهائي خالل 

ة الحالية علي القضايا العالقة، فإن القاهرة ستقوم بتوجيه دعوات لجميع الفصائل لتمديد الحوار الجول
  .لمناقشة هذه القضايا والتوصل التفاق نهائي خالل شهر ابريل الحالي، إلنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني

كون محور النقاش خالل  قضية عالقة وتبقي فقط أربع قضايا ست18وأوضح أن الفصائل الوطنية ناقشت
  .الجولة الحالية، وهي منظمة التحرير والنظام االنتخابي والبرنامج الحكومي واالعتقال السياسي

 أن المعطيات الراهنة وطبقا لمجريات الحوار الوطني وجوالته التي عقدت سابقا، فإنه من المتوقع ىورأ
، محمال كل من يحاول تأخير التوصل الي اتفاق أن تكون هذه الجولة حاسمة وتنتهي بتوقيع اتفاق القاهرة

  .وطني المسئولية الكاملة
 واسع االطالع   امصدر، أن   القاهرة  مراسلها من    اشرف الهور  عن 2/4/2009القدس العربي،   وأضافت  

لن يقبل التنازل عن مواقفة التي طرحها في الجولة الثالثة حيال حـل             "ان وفد تنظيمه     أكد   في حركة فتح  
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في فتح يرفض اجراء االنتخابات وفق وجهـة        " رأي موحد "، مشددا على وجود     "الخالفية الثالث القضايا  
  .نظر حركة حماس، ويطالب بأن تكون طريقة اجرائها وفق النظام النسبي

تصنع "واكد المصدر وهو عضو شارك في وفد فتح للحوار وفضل عدم ذكر اسمه ان حركته ترفض ان                  
، حيث تطالب حركة حماس ان يتم تشكيل قيادة من األمناء العامين            " الفلسطينية قيادة بديلة لمنظمة التحرير   

للفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية إلدارة الشأن الفلسطيني خالل المرحلة االنتقالية التـي تـسبق              
  .علمية اجراء االنتخابات

رنـامج الحكومـة المقبلـة،      ، بالنسبة لب  "حل وسطي "لكن المصدر قال ان فتح من الممكن ان توافق على           
الحكومـة المقبلـة   " التـزام "بحيث يراعي وجهة نظر فتح وحماس، التي ترفض بشكل تام الموافقة على        

، للتغلـب علـى هـذه       "عدة صيغ ومقترحات  "وذكر المصدر وجود    . ببرنامج واتفاقيات منظمة التحرير   
وتوقع المصدر ان تواجـه     ". لعربية للسالم دعمها للمبادرة ا  "المعضلة، منها ان تعلن الحكومة المقبلة مثال        

  .، قبل الوصول الى حلول للقضايا الخالفية"صعوبات"الحركتان 
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان حركة فتح تقف في جهة والفصائل جمييعها في جهة                 

  .اخرى في ما يتعلق ببرنامج الحكومة
تتركز حول القضايا العالقة، واهمها برنـامج الحكومـة         وذكر برهوم ان المباحثات خالل هذه الجولة س       

 25وشكلها، وقانون االنتخابات ونظامها، والتي ستجرى بحسب اتفاق الفصائل فـي موعـد ال يتعـدى                 
، والمرجعية الوطنية الى حين تشكيل مجلس وطني جديد باالنتخاب، وكيفيـة            2010) يناير(كانون الثاني   

  .زة في الضفة وغزة على حد سواءايجاد آليات العادة بناء االجه
وبحسب المتحدث باسم حماس فقد اكد ان الجولة الحالية ايضا ستركز على انهاء ملف االعتقال السياسي،                

تعهـدت  "متهما حركة فتح بعدم االلتزام بما تم االتفاق عليه في وقت سابق في القاهرة، حيث قال انهـا                   
  ".ت في وتيرة االعتقاالت في حينهلكنها زاد"، واضاف "باطالق سراح المعتقلين

، ان تقبل حركـة حمـاس بـاجراء         "القدس العربي "ومن المحتمل، بحسب ما قاله مسؤول فلسطيني لـ         
االنتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، لكن مع رفع نسبة الحسم قليال، اي نسبة اكبر من تلك التـي                   

  .2006اجريت بموجبها انتخابات 
  

   في لجنتي الحكومة واألمن" إشكالية كبيرة"وهناك ..  لجان3الحوار يركّز على :  اآلغازكريا .9
إن " الحياة" زكريا األغا لـ  حوار القاهرةإلى" فتح"قال عضو وفد :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إشكالية "االجتماعات تركز على أعمال ثالث لجان، وهي الحكومة واالنتخابات واألمن، مشيراً إلى وجود 
  .في لجنتي الحكومة واألمن" يرةكب

التي تكاد تكون "، وهي لجنتا المصالحة ومنظمة التحرير "اللجان األخرى أنهت أعمالها"ولفت إلى أن 
جرى شبه توافق على حل إشكالية المنظمة على أساس تشكيل لجنة تكون "وأوضح أنه ". عالجت ملفها

 25نتقالية التي يفترض ان ال يتجاوز سقفها الزمني بمثابة إطار قيادي موقت يعمل فقط خالل الفترة اال
  .، أي مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة"المقبل) يناير(كانون الثاني 

، 2005) مارس(هذا اإلطار سيتم تشكيله وفق النص الذي ورد في اتفاق القاهرة في آذار "وأشار إلى أن 
 التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد ومراجعة ومتابعة تنفيذ ومهامه محددة بإعادة تطوير وتفعيل منظمة

، "االتفاق الذي سيتم التوصل اليه وكذلك البحث في أي مواضيع أو إشكاليات لها عالقة بالشأن الفلسطيني
هذا االطار ال يتعارض مع عمل منظمة التحرير ودورها وال يمس اللجنة التنفيذية "مشدداً على أن 

  ".وليس قيادة بديلةومهامها، فهو موقت 
ال تزال هناك إشكالية كبيرة في شأن الحكومة بمعنى : "وعن القضايا العالقة التي تناقش حالياً، قال األغا

هدف فتح هو تشكيل حكومة مقبولة يمكن للمجتمع الدولي أن يتعاون "، موضحاً ان "برنامجها وتشكيلها
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الهدف ليس االعتراف "وشدد على أن ". معابرمعها، خصوصاً في إعمار غزة ورفع الحصار وتشغيل ال
بإسرائيل بحد ذاته، لكن التعاطي مع هذه الحكومة دولياً، وكذلك حتي يمكن إلسرائيل التعامل معها في 

  ".الشؤون الحياتية اليومية
هناك مسألتين، أوالً حماس تريد أن تظل أجهزة "وفي ما يتعلق بالنقاط العالقة في لجنة االمن، قال إن 

ألمن في كل من الضفة وغزة تعمل كما هي، وإيجاد صيغة للتنسيق بينها، لكننا في فتح نريد دمج ا
حماس شكلت في غزة جهازاً "وأوضح أن ... ". األجهزة األمنية، وال نريد تكريس هذا الفصل بينها

كننا نقول إن أطلقت عليه اسم األمن والحماية لحماية الشخصيات المهمة، وهي تريد أن يكون مستقالً، ل
حماية الشخصيات المهمة كانت تحت مظلة الشرطة ويجب أن تستمر كذلك التزاماً بقانون المجلس 

  ".التشريعي
الخالف يتلخص في اننا في وفد فتح نريد عقد االنتخابات وفق نظام "وفي لجنة االنتخابات، قال األغا إن 

س تريد نظام الدوائر فقط، أو النظام المختلط الذي التمثيل النسبي الكامل لضمان تمثيل الجميع، بينما حما
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق، مرجحاً أن ". يتناول نظام القوائم والنظام النسبي الكامل والدائرة

  . وأكد عدم وجود سقف زمني للحوار بين الجانبين .تستمر الجلسات أسبوعاً
  2/4/2009الحياة، 

  
  لخارجية على القرار الوطني الفلسطينيمهنا يحذر من التأثيرات ا .10

رباح مهنا من التـأثيرات  . حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في قطاع غزة د         :غزة  
الخارجية على القرار الوطني الفلسطيني، التي ستؤثر بالسلب على جوالت الحوار الوطني في القـاهرة،               

 شامالً باعتباره المخرج الوحيد إلنهاء االنقسام بعيداً عـن          مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار الوطني      
  .المحاصصة والثنائية الضارة

مهنا من ثالث سيناريوهات محتملة من نتائج الحوار القاهرة مشيراً الى أن السيناريو األول هو               .وحذر د 
 حركـة حمـاس   االتفاق على حكومة توافق وطني تستجيب لمتطلبات المجتمع الدولي، مع احتمالية قبول         

بصيغة اتفاقية مكة، مشدداً على أن الجبهة لن تشارك في حكومة يشكل اتفاق مكة نواتها، وستؤكد علـى                  
  .موقفها من ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة

أما السيناريو الثاني هو عدم االتفاق، األمر الذي سيشكل مزيداً من إنهاك الناس والتصعيد في الممارسات                
تهاكات للحياة الديمقراطية بحقهم في الضفة وغزة، باإلضافة إلى ضغط جديد على شعبنا في قطـاع                واالن

  .غزة من خالل العدوان والحصار من قبل االحتالل
مهنا أنه ربما ال ينجح الحوار في الفترة القريبة ويتم االكتفاء فيـه بمـا تـم                 .وفي السيناريو الثالث أكد د    
بهة أخذت هذا بعين االعتبار وطرحت أن يشكل الـشارع الفلـسطيني عامـل              إنجازه، مشيراً الى أن الج    

ضغط للتدخل من أجل االتفاق، الفتا أن الجبهة اقترحت إيجاد صيغة ما للبدء في إعادة إعمار غزة إن لم                   
  .يتم تشكيل حكومة مؤقتة، وتقضي هذا الصيغة بتشكيل لجنة وطنية مهنية تتكفل بإعادة إعمار القطاع

  2/4/2009الجديدة، الحياة 
  

   بالجهود المصرية إلنجاح حوار القاهرةالجبهة الديمقراطية تشيد .11
أشاد خالد عطا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الفلسطينية  :دمشق ـ من أيمن المهدي

جميع بالجهود المصرية الرامية الي توحيد الفلسطينيين وإنهاء االنقسامات، وقال إن القاهرة نجحت في ت
جميع أطياف الشعب الفلسطيني بعد فرقة، كما نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في الفترة الماضية 

  . يناير العام المقبل25أبرزها تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية والتي تقرر إجراؤها في
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 نأمل أن يكون وأشاد ـ في تصريحات خاصة لألهرام ـ بالحوار األخير الذي استضافته مصر، وقال
حوار اليوم بين الفصائل الفلسطينية علي قدر المسئولية ويكون هدفه الوحيد هو مصلحة شعبنا سواء في 

  .غزة أو الضفة الغربية
  2/4/2009األهرام، 

  
  جديدة يفرض تشكيل حكومة فلسطينية قوية  صهيونيةتشكيل حكومة: حماس .12

ال فرق بين حكومات إسرائيل، فقد "في بيان   حماسقال فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم :غزة
جربناها جميعا، ولكن حكومة نتنياهو بتركيبتها تعكس التوجه العام للمجتمع اإلسرائيلي، فهي تركيبة 
عنصرية متطرفة وهي األكثر وضوحا في برنامجها العنصري المتطرف وتنكرها لحقوق الشعب 

واعتبر ". إدارة الظهر لكل التزامات الحكومات السابقةالفلسطيني وإظهار العداء ألهلنا ولشعبنا، وفي 
برهوم أنه من العبث مطالبة الحكومة الفلسطينية المقبلة بااللتزام باالتفاقيات الموقعة، في الوقت الذي 

واعتبر برهوم أن تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل يفرض تشكيل حكومة . تتنكر لها حكومة نتنياهو
وية على قاعدة صون الحقوق والثوابت الفلسطينية، لها سند عربي يعزز من صمود فلسطينية جديدة ق

الشعب ومقاومته، داعيا إلى استخدام كافة أوراق الضغط على إسرائيل بما فيها إنهاء كافة أشكال 
  .التفاوض والتنسيق والتطبيع مع االحتالل

 2/4/2009الشرق األوسط، 
  

   سيجرنا للمزيد من الحروبوليسألناب "إسرائيل" رفض :أسامة حمدان .13
 حذر ممثل حركة حماس فى لبنان أسامة حمدان، اليوم، األربعاء، أن رفض الحكومة اإلسرائيلية               :بيروت

يجرنا إلى المزيد من الحروب     "الجديدة بزعامة بنيامين نتانياهو، لمقررات مؤتمر أنابوليس، من شأنه أن           
استهالل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة عملها بهذه      "مدان إن   وقال ح . فى منطقة الشرق األوسط   " واألزمات

  ".التصريحات، مشيرا إلى أن المنطقة قد تنجرف نحو المزيد من الحروب واألزمات
  2/4/2009 ،وكالة سما 

  
  السالم االقتصادي تمويه لتنكر اليمين االسرائيلي.. حكومة نتنياهو تفتقد للقبول الدولي: فتح .14

  اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو   لمتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أن حكومة االحتالل        اعتبر ا : رام اهللا 
تفتقد للقبول الدولي، بسبب التمويه في التعاطي مع العملية السلمية وطرح اقتراحات تقـوم علـى اإلدارة           

ـ              ين االسـرائيلي   الرسمية لالحتالل بدال من إنهائه وجالئه، وأكد أن السالم االقتصادي تمويه لتنكر اليم
لاللتزامات عملية السالم بشكلها الشامل، الفتا الى أن حديث يتجاوز قاعدة األرض مقابل السالم، وقيـام                

  .دولة فلسطينية مستقلة لشعبنا لن يكتب لها النجاح
، إن معيـار إسـتمرار      تحكومة االحتالل وأكد المتحدث باسم فتح في تصريح صحفي تعقيبا على تشكيل           

: م تكمن في مدى التزام االحتالل بعملية السالم، ووضع سقف زمني النهاء االحتالل، قـائال              عملية السال 
إن حركة فتح والشعب الفلسطيني ال تقبل بتوفير أي فرصة للتعايش مع االحتالل، بـل تناضـل ألجـل                   

عـارير؛  وأضاف الز  .نهائته وانعتاق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته الوطنية وحقوقة السياسية كاملة         
 .إن حكومة تشمل قوى التطرف في اسرائيل ال ترعب الشعب الفلسطيني وال تخيفه

 2/4/2009الحياة الجديدة، 
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  ت القرار الدولي المتعلّق بحق عودة الالجئينلقرارات القمة العربية أغف: الشعبية .15
مة العربية لحق الالجئين انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما اعتبرته إغفال قرارات الق: رام اهللا

 كمرجعية دولية لحل 194الفلسطينيين في العودة، مشيرة إلى أن تلك القرارات لم تتطرق إلى القرار رقم 
  .مشكلة الالجئين

نسخة منه، من أن إغفال القرار للمرجعية " قدس برس"وحذرت الجبهة في تصريح مكتوب وصل 
التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين "لنص واالكتفاء با) 194قرار (القانونية الدولية 

من شأنه تعويم " ورفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
، حسب "لمشكلة الالجئين ويرهن هذا الحل إلرادة العدو الصهيوني بالدرجة الرئيس" العادل"الحل 
  .تحذيرها

 1/4/2009قدس برس، 
 

   قد تتعاطى مع حكومة مقبلة ال تقر بشروط الرباعيةأوروبا ": األخبار" .16
تنامياً أوروبياً لجهة تفهم " هناك  أن،"األخبار"، لـ"حماس"مصدر قيادي في  كشف: غزة ـ قيس صفدي 

مواقف الحركة، وخصوصاً تلك المتعلقة بشروط اللجنة الرباعية، وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنـف              
بقاءهـا  "، معلناً عن لقاءات عديدة جرت مع أطراف أوروبية فاعلة ارتأت            "زام باالتفاقات السياسية  وااللت

تعـاطي أوروبـا أو دول      "وشدد المصدر على أن مسؤولين أوروبيين أكّدوا أن          ".سراً في الوقت الحالي   
وأوضح أن هذه   ". تبعدأوروبية مع حكومة فلسطينية مقبلة ال تقر باشتراطات اللجنة الرباعية أمر غير مس            

تعهدت خالل اللقاءات بالعمل على توضيح موقف حماس في المحافل األوروبيـة والدوليـة،              "األطراف  
  ".ودعم مساعي االتصال بالحركة

  2/4/2009األخبار، 
  

  بالضفة الغربيةالسلطة  جهزةأء عدد من عناصرها معتقلين لدى  تكشف عن اسماحماس .17
 اسماء عدد من عناصرها معتقلين لدى االجهزة االمنية         ركة حماس عن  حكشفت  : ـ وليد عوض   رام اهللا 

وجاء اعالن حماس بعد ايام من كشف حركة فتح عن اسماء عـشرات مـن               . الفلسطينية بالضفة الغربية  
  .عناصرها معتقلين لدى االجهزة االمنية التابعة لحماس في قطاع غزة

لطة بضرورة اإلفراج السريع والفوري عن جميـع        وطالبت حركة حماس في الضفة الغربية االربعاء الس       
  .عناصرها وكوادرها المعتقلين في سجونها

 معتقل من عناصرها ما زالوا معتقلين في سجون السلطة ويتعرضـون            300وقالت الحركة أن أكثر من      
زون ألبشع أنواع التحقيق وان المئات من كوادر الحركة ترسل لهم طلبات للمقابلة من قبل االجهزة ويحج               

لساعات ويتم االفراج عنهم بعد تقديم تعهدات مقرونة بالتزامات ماليه على ان ال يقوم بمزاولة أي نشاط                 
المحسوب على حماس اسماء عدد من معتقلي الحركة في         " فلسطين اآلن "ونشر موقع   . ضمن إطار حماس  

 .سجون السلطة
  2/4/2009القدس العربي، 

  
  وال انسحاب من الجوالن... ن  وحل الدولتيألنابوليس ال: ليبرمان .18

أثار وزير الخارجية اإلسرائيلية الجديد أفيغدور ليبرمان أمس بعد ساعات على تسلمه : حلمي موسى
منصبه اول عاصفة سياسية عندما عرض مواقفه من دون تردد او تزوير، وأبرزها إعالنه التنصل من 

 سوريا مقابل السالم من دون انسحاب من مسار أنابوليس، ورفضه حل الدولتين واقتراحه السالم على
قبل ان يشارك في وقت الحق في .. الجوالن، ووصف قطر بأنها دولة متطرفة وشكك بكون العراق دولة
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مراسم تسلم أحد أنصاره وزارة األمن الداخلي التي تشرف على أجهزة الشرطة التي تدير تحقيقات ضده 
 . بالفساد

ة الخارجية من تسيبي ليفني ليعرض على المأل سياسته الجديدة التي واستغل ليبرمان مراسم تسلم وزار
وقال . تضع إسرائيل، وفق دبلوماسيين إسرائيليين، على مسار تصادمي مع اإلدارة األميركية الجديدة

وأن تكون قوية إذا " أن تستعد للحرب"غير ملزمة إلسرائيل التي عليها " مبادئ أنابوليس"ليبرمان إن 
السالم، وأن المفاوضات مع الفلسطينيين ليست العنصر األهم كما أن التنازالت لن تجلب كانت تريد 

 . مؤكدا أن بوسع هؤالء مواصلة فعل ذلك" يريد مواصلة التلهي بأنابوليس"واستخف بمن . السالم
ا مبدأ وأثناء مراسم تسلمه وزارة الخارجية من ليفني، أعلن ليبرمان مواقف سياسية بالغة الحدة رفض فيه

 وعدم تقديم 2007، وشدد على عدم االلتزام بمبادئ أنابوليس في تشرين الثاني العام "دولتين لشعبين"
  . ، ألنها اتفاق دولي التزمت به إسرائيل"خريطة الطريق"وقال إن حكومته ستلتزم فقط بـ. تنازالت

وقال . نيست أو في حكومة إسرائيلوبرر ليبرمان عدم االلتزام بمبادئ أنابوليس بأنها لم تقر أبدا في الك
  .إن أولمرت أعلن عن هذا االتفاق لكنه لم يقر قانونيا في الحكومة وبالتالي هو عديم الصالحية

 تنازلت 1967وأعلن ليبرمان أنه لن يوافق على سياسة التنازالت للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه منذ العام 
فقد تنازلت إسرائيل عن سيناء وعن أراض في . هاإسرائيل عن أراض تزيد عن ثالثة أضعاف مساحت

أنا جدا مؤيد "وتابع ليبرمان  . الضفة والقطاع ووقعت على اتفاق أوسلو، ولكن ذلك لم يحقق السالم
". ومن دون أي انسحاب من هضبة الجوالن. للسالم مع سوريا ولكن على أساس السالم مقابل السالم

ومع ذلك أشار إلى مصر، قائال . في أنه دولة اق مشكوك واعتبر أن قطر دولة متطرفة وأن العر
. مصر كانت في زمن آبائنا، وهي ستبقى على ما يبدو في زمننا. الجميع يسألني عما سيحدث مع مصر"

دورا "وأشار إلى أن لمصر ". وكل ذلك على قاعدة التبادلية. وأنا دوما أحترم اآلخرين وأطالبهم باحترامنا
وقال إنه معني بزيارة القاهرة واستضافة مسؤولين مصريين في وزارة ".  المنطقةهاما واستقراريا في

 . الخارجية
خطابك أثبت لي أنني فعلت الصواب عندما لم أنضم "وفي نهاية خطابه اقتربت منه ليفني وقالت له إن 

حكومة ترأسها تجدر اإلشارة إلى أن ليفني بذلت أقصى الجهد إلقناع ليبرمان باالنضمام إلى ". للحكومة
 . هي لكنه في النهاية مال لتأييد نتنياهو

  2/4/2009السفير، 
   

   غير راضين عن الحكومة الجديدةاإلسرائيليينغالبية : استطالع .19
 اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجـه امـس صـحيفة هـآرتس ان غالبيـة                : ا ف ب   -القدس المحتلة   
  .ئيس الوزراء الجديد بنيامين نتانياهو غير راضين عن الحكومة التي شكلها راإلسرائيليين

 30من المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن الحكومة الجديدة التي ضـمت             % 54واعرب اكثر من    
ممـن شـملهم    % 44واعتبـر   . لم يدلوا بـرأيهم   % 16قالوا انهم راضون عنها و    % 30وزيرا، مقابل   

واسعة جدا ولكن نتنياهو لم يكن      % 33ها  االستطالع ان هذه الحكومة متضخمة وغير فعالة، بينما اعتبر        
  .طبيعية نظرا للظروف السياسية% 13امامه خيار آخر، في حين اعتبرها 

 يعتبرون ان هذه الحكومـة قـادرة علـى مواجهـة            اإلسرائيليينمن  % 42واظهر االستطالع ايضا ان     
 عـن مواجهـة هـذه       اعتبروها عاجزة % 40 على الصعيد االمني، مقابل      إسرائيلالتحديات التي تواجه    

مـن  % 47وبما يتعلق بالتحديات االجتماعيـة واالقتـصادية اعتبـر           .لم يدلوا برأيهم  % 18التحديات و 
. لم يدلوا برأيهم  % 17رأوا العكس و  % 36 ان حكومتهم الجديدة عاجزة عن مواجهتها مقابل         اإلسرائيليين

  .لغت نسبة الخطأ في الدراسة  شخصا، وب515واجرى االستطالع معهد ديالوغ على عينة تمثيلية من 
  2/4/2009الرأي، األردن، 
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  ال أعرف تسوية للصراع أفضل من حل الدولتين: نتنياهولبيريز  .20
، حفل وداع لرئيس الحكومة السابق، إيهود  اإلسرائيليةبيريز، رئيس الدولةشمعون أقام : تل أبيب

سجل في التاريخ اإلسرائيلي كقائد أولمرت، واستقبال خلفه نتنياهو، صباح أمس، فقال إن أولمرت سي
حقق إنجازات هائلة على الصعيد االستراتيجي، فقد اتخذ قرارات جريئة في المجال األمني، وأحدث تقدما 

ووجه بيريز انتقادا مبطنا إلى نتنياهو، الذي يرفض حتى اآلن إعالن . استراتيجيا في القضية السلمية
لقد اتخذت : "فقال. ية في إطار المفاوضات حول التسوية الدائمةموقف إيجابي من إقامة الدولة الفلسطين

حكومة أولمرت قرارا مبدئيا صحيحا وشجاعا في تأييد إقامة دولة فلسطينية، وعلى حكومة نتنياهو أن 
أنا ال أعرف تسوية لهذا الصراع أفضل من التسوية : "وأضاف بيريز". تحدد وجهتها بشكل واضح ودقيق

 ". دولتين للشعبينالقائمة على مبدأ
وقال بيريز موجها كالمه مباشرة إلى نتنياهو، إن حكومته أقيمت في عهد يبدو فيه أن تطورات تاريخية 

 .ستحصل في المنطقة وينبغي عليها أن تكون بمقدار هذا العهد وتساهم في االنعطاف التاريخي
 2/4/2009الشرق األوسط، 

 
  غط من أجل تكثيف االستيطان في القدس نتنياهو تضة أطرافا داخل حكوم":هآرتس" .21

اإلسرائيلية، في عددها الصادر أمس األربعاء، أن أطرافا داخل االئتالف " هآرتس"ذكرت صحيفة 
الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى إلقامة المزيد من المشاريع التهويدية في القدس الشرقية عبر 

، الهادفة للربط بين القدس ومستوطنة "E1" ضمن خطة  وحدة سكنية،3500مطالبتها بتنفيذ خطة لبناء 
معاليه "وتهدف الخطة المذكورة إلى إقامة تواصل بين . كبرى مستوطنات الضفة الغربية" معاليه أدوميم"

ونوهت الصحيفة إلى أن . والقدس، وتفصل في الوقت ذاته بين جنوب الضفة الغربية وشمالها" أدوميم
 تنشط بشكل خاص في مجال تهويد القدس تمارس ضغوطا على األحزاب الجمعيات االستيطانية التي

" سلوان"المشاركة في االئتالف الحاكم الجديد وبلدية االحتالل في القدس، لهدم عشرات المنازل في بلدة 
 . من أجل إفساح المجال أمام بناء المشرع االستيطاني

 2/4/2009الشرق األوسط، 
  

  غلق ملف التحقيق في الجرائم العسكري اإلسرائيلي يالمدعي .22
أصدر المدعي العسكري العام ، أفيحاي مندلبليط ، أمرا بإغالق ملف التحقيق لدى الـشرطة العـسكرية                 
بشأن شهادات الجنود حول إطالق النار على مدنيين فلسطينيين خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة ،                

  .بنشرها مؤخرا" هآرتس"والتي قامت صحيفة 
، وقـرر   " هذه الشهادات تستند إلى شائعات ، وليس إلى آراء شخـصية          " بلسان الجيش أن     وادعى ناطق 

  .المدعي العسكري أنه ال يوجد هناك ما يسند األحداث التي تحدث عنها الجنود اإلسرائيليون
  2/4/2009الدستور، 

  
  الصراع سيستمر خالل الفترة القادمة": يؤاف جاالنت" .23

خالل مؤتمر للسلطات المحلية المجـاورة      " جاالنتيؤاف  "إلسرائيلي العميد   صرح قائد المنطقة الجنوبية ا    
وزعم قائد المنطقـة     .خالل عملية الرصاص المصبوب    ان المقاومة تلقت ضربة قاسية    "لقطاع غزه قائال  

انه ليس من العجيب ان تبحث حماس اآلن لنفسها مخرجا عبـر التوصـل   " يديعوت"الجنوبية وفقا لموقع    
أن هذا ال يعني بأن الصراع سينتهي خالل السنوات القادمة ، زاعما             "جاالنت"وأشار   .لفة  لتسويات مخت 

 . ان الحرب على غزة خلقت واقعا أفضل إلسرائيل وأسوأ لحماس 
  2/4/2009الدستور، 
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  وقف طباعة قمصان تتباهى بقتل األطفال الفلسطينيين جيش االحتالل يطلب .24

اإلسرائيلية أمس األربعاء، عن أن ضابط التثقيـف        " هآرتس"يفة  كشفت صح :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
في جيش االحتالل اإلسرائيلي طالب الوحدات العسكرية بوقف طباعة قمصان وبلوزات يرتـديها جنـود        

احتفاال بانتهاء دوراتهم التدريبية، في أعقاب الكشف عن فضيحة طبيعة هذه الرسومات التـي              "االحتالل  
وجاءت رسالة ضابط    ".واألمهات الفلسطينيين، وقصف البيوت والمساجد، وغيرها     تستخف بقتل األطفال    

التثقيف في جيش االحتالل بعد انتشار الفضيحة في أرجاء العالم، فيما حاولت المؤسسة العسكرية التنصل               
   .من مسؤوليتها عن هذه الظاهرة

  2/4/2009الغد، األردن، 
  

  ت مبيتةعملية السور الواقي كان:  يعلونالجنرال .25
قال موشي يعلون قائد األركان السابق للجيش االسرائيلي بأن عملية السور الواقي كانت ناجحـة ، وقـد                  

في الضفة بعد عـام ونـصف العـام مـن           ) االرهابية(كان هدف هذه العملية ضرب قدرات المنظمات        
 م ، مـضيفا  2000المؤلمة السرائيل وتصعيد عسكري منذ شـهر سـبتمبر عـام     ) االرهابية(العمليات  

العملية أثمرت بشكل فعلي بتحقيق ضربة قوية لبنية االرهاب في الضفة الغربية ونتائجها الى يومنا هذا                "
  ".معروفة

وأوضح في حديث مع اذاعة الجيش ، أن هذه العملية أدت الى هبوط في نسبة العمليات الـصعبة التـى                    
  .كانت تحدث في اسرائيل والتى خرجت من الضفة الغربية

خطة قد أعـددتها    .. كانت هنالك خطة موضوعة ومعدة من قبل اندالع حرب االرهاب الفلسطيني          : "القو
أنا حين كنت قائدا للمنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي ، وقد تدربنا عليها من باب تقدير لدينا انه قبل                   

نها رئيس الحكومة    سيفتح الفلسطينيون حرب ارهاب علينا كرد على عروض باراك حي          2000نهاية عام م  
  .في كامب ديفد الثانية

  2/4/2009الدستور، 
  

   تعمل دون خوف من القانون"إسرائيل" عصابات الجريمة في ":هآرتس" .26
دعت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم ، الحكومة الجديدة لوضع موضوع مكافحة الجريمـة فـي                

  .مكان عال في جدول اعمالها
ضاة تهديدات على حياتهم مؤخراً ، إن عصابات الجريمة فـي إسـرائيل             وقالت في أعقاب تلقي عشرة ق     

تعمل دون خوف من القانون ، وحاالت االغتيال بين المجرمين في وضح النهار ، في شـاطىء البحـر                   
  .وفي الشوارع الرئيسة في تزايد مستمر

ر حرب العـصابات    واعتبرت أن جهاز فرض القانون ملزم بان يستعيد قدرة الردع ، إذ بدونها ستتدهو             
  .الواحدة باألخرى وكلها ضد القانون إلى الفوضى

  2/4/2009الدستور، 
  

   والمدينة تعيش أوضاعاً مأساوية.. الحكومة الجديدة أخطر على القدس: مقدسيةشخصيات  .27
حاتم عبد القادر، مستـشار رئـيس        أن   يوسف الشايب  عن مراسلها    2/4/2009يام، فلسطين،   األذكرت  

القـادم  "حذر من األوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة وسـكانها، ومـن أن               القدس، الوزراء لشؤون 
وقال في مؤتمر صحافي جمعه وخليل التفكجي مدير دائرة الخـرائط ورئـيس مركـز القـدس                 ".. أسوأ

للدراسات، وزياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، وأم كامل الكرد، بمقر             
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تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي تضم كل أشكال التطرف،          : رة اإلعالم بمدينة رام اهللا، أمس     وزا
وتجمع بين التطرف الديني ونظيره القومي، تؤكد على أن القادم أسوأ بالنسبة للفلسطينيين، خاصـة فـي                 

وصول اليمين اإلسـرائيلي  ، ومن المتوقع أن تتصاعد بعد "هجمة شرسة "نحن أمام   : مضيفاً. مدينة القدس 
  .القومي والديني إلى سدة الحكم

قاضي المحكمة المركزية    من القدس المحتلة عن بترا  أن         2/4/2009الدستور،   من جهة أخرى أضافت   
االسرائيلية رفض امس التماسا بتثبيت ملكية اراضي الشيخ جراح بالقدس للمواطن درويش حجازي بناء              

 ، كما رفض القاضي مطالبة المواطن حجازي بمنـع المـستوطنين مـن         على وثائق قدمت إلى المحكمة    
إجراء أي تغييرات في أراضي الشيخ جراح ، بما في ذلك إخالء عائلتي الغـاوي وحنـون ، غيـر أن                     
القاضي أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام الوثائق التي عرضت عليه في قـضايا أخـرى جديـدة                  

  .تتعلق بمنازل الشيخ جراح
وقال حاتم عبدالقادر ان هذه القضية التي قدمت إلى المحكمة المركزية منفصلة عن قضية اخرى قـدمت                 
باسم عائلتي الغاوي وحنون ضد قرار اخالء األسرتين من منزليهما في الشيخ جراح ، والتي قدمت فيها                 

  .نفس الوثائق ، ولم يصدر بها قرار حتى اآلن
  

   بالضفة 18في غزة ويعتقل  اديناالحتالل يهاجم قوارب الصي .28
اطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار امس على عدد من قوارب الصيد الفلسطينية قبالة             :  وكاالت –غزة  

وبحسب مصادر فلسطينية لم تقع إصابات في األرواح إال أن بعض األضرار لحقـت              . ساحل مدينة غزة  
 شاب فلسطيني بجراح جراء انفجار جـسم  من ناحية ثانية، أعلن مصدر طبي فلسطيني إصابة   . بالقوارب

 18 اعتقلـت القـوات اإلسـرائيلية        من جهة أخرى،   . مشبوه في منطقة جبل الكاشف شمال قطاع غزة       
  . الضفة الغربيةفي فلسطينيا 

  2/4/2009الدستور، 
  

  طفال الشهر الماضي أ 3 بينهم  فلسطينيا17ًاستشهاد :" تقرير" .29
كشفت مصادر حقوقية االربعاء عن حصيلة االعتداءات االسرائيلية علـى ابنـاء            : وليد عوض  -رام اهللا 

وبينـت  .  شهيدا سقطوا على ايدي قـوات االحـتالل          17الشعب الفلسطيني الشهر الماضي حيث كانت       
مؤسسة التضامن الدولي ان قوات االحتالل صعدت هجمتها االعتقالية على الفلسطينيين خالل شهر آذار              

واشارت المؤسسة في بيانهـا الـى الـشرطة          . مواطنا 280الماضي حيث تم اعتقال اكثر من       ) ارسم(
 عامل فلسطيني من داخل الخط االخـضر        500االسرائيلية اعتقلت كذلك خالل الشهر الماضي اكثر من         
  .بدعوى عدم حيازتهم تصاريح تمكنهم من دخول المنطقة 

  2/4/2009القدس العربي، 
  

  مون عددا من منازل المواطنين في الخليل مستوطنون يهاج .30
هاجم مستوطنون إسرائيليون، عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل جنـوب الـضفة الغربيـة ،                 

وقالت مـصادر فلـسطينية إن نحـو ثالثـين مـن            . والحقوا أضرارا متفاوتة بها ، وروعوا أصحابها      
وا منازل المواطنين الواقعة في محـيط مـستوطنة         المستوطنين بعضهم تسلح بالبنادق والهراوات ، هاجم      

 شمال شرق المدينة بالحجارة والزجاجات، وحطموا زجـاج النوافـذ، وأطلقـوا هتافـات               "كريات أربع "
  .عنصرية، وحاولوا االعتداء على عدد من أصحاب المنازل

  2/4/2009الدستور، 
  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1392:         العدد       2/4/2009الخميس  :التاريخ

  أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام رفضا لقرار إبعادهم  .31
 المنظمات الحقوقية الدوليـة بالتـدخل إلطـالق         ،ناشد أربعة أسرى فلسطينيين امس    :  د ب أ   -هللا  رام ا 

وقال نادي األسير الفلسطيني في بيـان       . سراحهم بعد أن انتهت مدة محكومياتهم في السجون اإلسرائيلية        
ـ            "صحفي له    رابا األسرى محمد أبو زوير ونصري عطوان وأحمد زيدات وصالح السويركي أعلنوا إض

 ".مفتوحا عن الطعام الثالثاء بعد أن أبلغتهم إدارة سجن عسقالن بقرار إبعادهم بعد أن أنهوا محكومياتهم               
، مشيرا إلى أنه مضى أكثر      " يعيش األسرى حالة نفسية صعبة للغاية نتيجة هذا األمر        "وقال نادي األسير    

قرر األسرى المـذكورون    "  األسير وأكد أسرى فتح في رسالة لنادي     . من عام على موعد اإلفراج عنهم     
خوض معركة األمعاء الخاوية رفضا لسياسة اإلبعاد التي تنتهجها إسرائيل بحقهم وحتى يتم اإلفراج عنهم               

  ".داخل وطنهم الفلسطيني
  2/4/2009الدستور، 

  
    يعانون االكتئابغالبية الشباب الفلسطينيين: مم المتحدةتقرير لأل .32

رير لالمم المتحدة صدر امس ان الغالبية الكبرى مـن الـشباب الفلـسطينيين               افاد تق  : ا ف ب   -رام اهللا   
واوضح التقريـر  . مصابون باالكتئاب لكنهم ال يعتقدون ان العنف يساعد في تسوية نزاع الشرق االوسط            

الصادر عن برنامج االمم المتحدة االنمائي ان اكثر من ثمانين بالمئة من الشباب الفلسطينيين مـصابون                
وتابع التقرير ان االكتئـاب     . منهم يعرفون عن انفسهم بانهم مسلمون وليس فلسطينيين       % 47كتئاب و باال

من المستطلعين انهم يعتقدون    % 69وقال   .انهم مكتئبون  للغاية   % 55كان اشد في قطاع غزة حيث قال        
 .بانه وسـيلة مهمـة    فقط قناعتهم   % 8ان استخدام العنف كوسيلة لتسوية النزاع ال يفيد كثيرا، فيما ابدى            

% 14انهم فلـسطينيون، و   % 28منهم انهم مسلمون، و   % 47وحين طلب من الشباب تحديد هويتهم، قال        
 فلسطيني تتراوح اعمارهم    1200ويستند التقرير الى مقابالت اجريت مع        .انهم عرب % 10انهم بشر و  

  . سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة24 و17بين 
  2/4/2009الرأي، األردن، 

  
  فشل الحوارإذاسيلومون فتح وحماس % 70يطالبون بحكومة وحدة و% 73": استطالع" .33

أظهر استطالع للرأي، نشرت نتائجه أمس بالتزامن مع انطالق الحوار بين حركتي فتح  :رام اهللا
يؤيدون حكومة توافقية، % 16من الفلسطينيين يطالبون بحكومة وحدة وطنية، مقابل % 73وحماس، أن 

% 63ويطالب . حكومة ذات أغلبية من حماس% 3دون حكومة ذات أغلبية من فتح، ويري% 8و
ورصد االستطالع  .قالوا عكس ذلك% 37الحكومة المقبلة بااللتزام باتفاقيات السلطة الفلسطينية، مقابل 

الماضي، ) آذار( مارس 30 ـ 28الذي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات، في الفترة الواقعة بين 
وبينت النتائج أن . انطباعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حول جملة من القضايا المهمة

فقط يعتقدون أن الحوار المتواصل بين فتح وحماس سينجح في تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام، % 56
سيلومون % 10وسيلومون حماس % 20سيلقون باللوم على الحركتين في حال الفشل، مقابل % 70وأن 
% 20يفضلون أن تترأس الحكومة المقبلة شخصية مستقلة، و% 61وحسب االستطالع فإن  .فتح

وعلى رأس سلم األولويات لرئيس الوزراء  .من حماس% 7مع تكنوقراط، و% 10يفضلونها من فتح، و
 اإلصالح ، تلتها قضية%55 أوال وبنسبة "تسوية الخالفات بين الضفة والقطاع"الجديد جاءت قضية 

أن رئيس الوزراء القادم % 3في حين يرى %. 20، ومن ثم قضية تحسين االقتصاد بنسبة %21بنسبة 
 .يجب أن يتولى مهام انتقالية فقط والتحضير لالنتخابات القادمة
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يؤيدون % 48استقالة رئيس الوزراء سالم فياض من منصبه، مقابل % 52وفي السياق ذاته يرفض 
% 40 على استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منصبه مقابل %60كما يوافق . ذلك

برئيس الحكومة المقالة في غزة % 36عن ثقتهم بالرئيس عباس، مقابل % 64وعبر  .يعارضونه
للرئيس عباس، % 44بالقيادي في فتح مروان البرغوثي، مقابل % 56في حين يثق . إسماعيل هنية

وتبرز النتائج أن  %.31عند مقارنته مع إسماعيل هنية، % 69ويحصل مروان البرغوثي على ثقة 
يعتقدون أن % 20من الفلسطينيين يعتقدون أن منظمة التحرير هي ممثلة الفلسطينيين حاليا، و% 68

إنهم % 31وبينما قال  .يعتقدون أن حماس تمثل الفلسطينيين حاليا% 12السلطة هي التي تمثلهم، و
لقائمة % 9في حال جرت االنتخابات التشريعية األسبوع المقبل، مقابل سيدلون بأصواتهم لقائمة فتح 

 .إنهم سيمتنعون عن المشاركة أو التصويت% 47لقوائم أخرى، قال % 13حماس و
 2/4/2009الشرق األوسط، 

 
  شركة الكهرباء على حافة الهاوية :في غزة"  الطاقةسلطة" .34

 غزة بسبب نفاد المواد األساسية في الشركة حذر مسؤول فلسطيني، من انهيار شركة توزيع كهرباء
إدخالها للقطاع، وقال ” إسرائيل“كالكوابل والمحوالت وصمامات الحماية لتشغيل المحوالت والتي تمنع 

أوقفت الشركة جميع مشاريعها إلعمار غزة “نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد، في غزة للصحافيين 
، ”الشركة على حافة الهاوية“، مؤكدا أن ”هذه المواد في مخازنهاوأي مشاريع إضافية بسبب عدم وجود 

، مطالباً مصر باإلسراع في إدخال المواد الالزمة ”الكارثي“ووصف وضع الكهرباء في القطاع ب 
إلصالح هذا الوضع عبر معبر رفح، وبشأن خطط ربط القطاع بشبكة الكهرباء العربية، أكد أن الخطط 

 فعلية لتنفيذها، مطالبا مصر باإلسراع في ربط غزة بشبكة الكهرباء اإلقليمية متوقفة وال يوجد خطوات
  .وعدم المماطلة في ذلك

 2/4/2009الخليج، 
  

   حرب غزةفير أربعة مبانٍ أثرية وتاريخية االحتالل دم: " بيت المقدسمؤسسة" .35
ها على قطاع غزة أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أقدمت خالل حرب" مؤسسة بيت المقدس"أكدت  :غزة

قبل أقل من ثالثة أشهر على تدمير أربعة مبان تاريخية تعود للحقب اإلسالمية والعثمانية والبريطانية 
تم "نسخة منه، أنه " قدس برس"وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي لها، أرسل إلى  .والحكم المصري

شيد إبان الحكم المصري في تدمير قصر الحاكم بما يشكله من لوحة معمارية وتحفة فنية والذي 
  ".الخمسينيات وظل شاهدا على حقب تاريخية إلى أن عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ليتخذه مقرا له

  2/4/2009، قدس برس
  

  تعثّر أوضاعهم في دول عدة في العراق يبدون قلقهم من نالفلسطينيو الالجئون .36
وضاع المحيطة بهم في مواقع انتشارهم في أعرب وفد من فلسطينيي العراق عن القلق إزاء األ: دمشق

فقد التقى وفد رابطة فلسطينيي العراق،  .العراق وخارجه، بما في ذلك البلدان التي استقبلت الجئين منهم
مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في سورية، مستعرضاً أوضاع ملف الالجئين الفلسطينيين 

  .اكن تواجدهمالمهجرين من العراق في جميع أم
إلى المفوض العام للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، رسالة  رابطة فلسطينيي العراق، كما وجهت

 ومقرها جنيف، بشأن أوضاع ملف الالجئين الفلسطينيين المهجرين من العراق في جميع أماكن تواجدهم،
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ن يتواجدون فيه وتثبيت وضعهم الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق في أي مكاطالبت فيها توفير 
  .كالجئين فلسطينيين في العراق يكفل كافة حقوقهم بشكل قانوني

   1/4/2009، دس برسقد
  

  للدفاع عن الصحفيينيدعو إلنشاء نقابة إطالق تجمع صحفي : غزة .37
إلى إنشاء هيئة أو نقابة أو " صحفيون بال نقابة"دعا تجمع صحفي فلسطيني أطلق على نفسه اسم : غزة

وقال  .مؤسسة قوية ينضوي الصحفيون تحت لواءها، وتكون قادرة على حمايتهم والدفاع عن حقوقهم
هذا التجمع الصحفي أنه يجمع بين جنباته عشرات الصحفيين واإلعالميين، موجها دعوته لجميع 

  .اإلعالميين بتقديم المقترحات في سبيل النهوض بالواقع اإلعالمي الفلسطيني
  2/4/2009، قدس برس

  
   مليون دوالر خسائر قطاع المواصالت جراء حصار غزة127: "تقرير" .38

أفادت وزارة النقل والمواصالت في غزة، إن خسائر قطاع المواصالت في قطاع غزة جراء : غزة
، حتى 2007) يونيو( مليون دوالر، وذلك في الفترة ما بين حزيران127الحصار اإلسرائيلي بلغ قرابة 

 .ضي، وهي الفترة التي تم فيها تشديد سياسات اإلغالق والحصار على القطاعالما) فبراير(شباط 
وصنف التقرير األطراف العاملة في قطاع المواصالت، كل حسب طبيعة عمله، فبدأ بالقطاع التجاري، 

أما الخسائر التي لحقت بقطاع .  مليون دوالر34حيث أظهر أن خسائر هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 
 مليون دوالر، وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، فقد تكبد العاملون في 31عمومي فبلغت نحو النقل ال

من جانب آخر، أفاد التقرير أن خسائر النقل  . مليون دوالر26هذا القطاع خسائر جسيمة قدرت بنحو 
 نتجت عن آثار  مليون دوالر، ملفتا إلى أن الخسائر ال تشمل التكاليف الباهظة التي24الجوي بلغت نحو 

  .العدوان والقصف المتكرر للمطار
  1/4/2009، قدس برس 

   
  في غزة تنفذ دورات لعالج اآلثار النفسية التي خلفتها الحرب"  نسائيةمؤسسة" .39

بدأ مركز إعالم ومعلومات المرأة الفلسطينية ومقره مدينة غزة بتنفيذ سلسلة دورات متخصصة في : غزة
ئة الشباب والشابات كمساهمة منه في التدخل المباشر في الدعم النفسي البرمجة اللغوية العصبية لف

واالجتماعي لفئة الشباب بعد اآلثار السلبية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة وتفشي اإلحساس 
  .باإلحباط وفقدان األمل

  2/4/2009، قدس برس
  

  315ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .40
ة الصحة في الحكومة المقالة في بيان، أمس، عن استشهاد أعلنت وزار :أ ب  د-رائد الفي -غزة 

نتيجة عدم تمكنها من مغادرة القطاع وتلقي العالج، ليرتفع عدد )  عاما25ً(المريضة الشابة عبير اآلغا 
  .2007حزيران / منذ منتصف يونيو315شهداء الحصار إلى 

 2/4/2009الخليج، 
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  "ثقافة العربيةلاعاصمة " تحتفي بالقدس يأبو ظب فيندوة  .41
 يأبو ظب في المجمع الثقافي في اإلماراتنظمت السفارة الفلسطينية في  :زعبد العزي خالد -أبوظبي 

  "2009القدس عاصمة الثقافة العربية لعام "مساء أمس األول ندوة ثقافية ضمن برنامج فعاليات 
 2/4/2009الخليج، 

   
 عملية السالماألردن يطالب حكومة نتنياهو بمواصلة االلتزام ب .42

طالب األردن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مواصلة : عمان
وشدد وزير الدولة لشؤون األعالم واالتصال نبيل  .االلتزام بعملية السالم وفقا لمرجعياتها المعروفة

حل الصراع "إسرائيل، على على ضرورة أن تعمل ) 1/4(الشريف في تصريح صحفي نشر األربعاء 
العربي اإلسرائيلي وفق حل الدولتين وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

  ". لن يتحقق إال إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كاملة" أن أمن إسرائيل  وأكد". الشريف
 1/4/2009، قدس برس

  
 حكومة نتنياهو نذير سوء: ردنفي األ" جبهة العمل اإلسالمي" .43

حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي، أكبر أحزاب األردن، من الحكومة اليمينية الجديدة في تل : عمان
وقال  .أبيب، وتوقع الحزب أن يمتد خطر تلك الحكومة ليشمل جميع دول العالمين العربي واإلسالمي

بتركيبتها "لحكومة اإلسرائيلية الجديدة زكي بني إرشيد، أمين عام الحزب، في تصريح صحفي، إن ا
وخلفياتها الفكرية والسياسية ال يمكنها الحياة إال في ظل ترحيل مشاكل الكيان السياسية واالقتصادية 

إلى الخارج من خالل افتعال الجرائم وقضم المزيد من حقوق العرب ) السكانية(والديموغرافية 
تعكس تطرف "، حكومة نتنياهو نونبه بني ارشيد إلى أ ".بعيدوالمسلمين في فلسطين ومحيطها القريب وال

، متوقعا أن يترجم المتنافسون على مقاليد حكم الكيان "المجتمع الصهيوني وعنصريته وتعطشه لإلجرام
  ".اقتراف أعمال إجرامية نوعية غير مسبوقة من حيث الشكل والزمان والمكان"ذلك من خالل 

  2/4/2009، قدس برس
  

 "التشريعي الفلسطيني" عن سبب رفض استقبال وفد تستفسر "هة العمل اإلسالميجب"نواب  .44
في البرلمان األردني، عن أنه قدم استفسارا " حزب جبهة العمل اإلسالمي"كشف رئيس كتلة  :عمان

وقال  .لرئيس المجلس، حول سبب تجاهل طلب من المجلس التشريعي الفلسطيني لزيارة وفد منه لألردن
زة منصور، إنه بعث برسالة إلى عبدالهادي المجالي رئيس المجلس، استفسر فيها عن سر عد النائب حم

الرد على طلب تقدم به أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة لزيارة األردن على رأس 
  .وفد من المجلس، للتشاور حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

 1/4/2009، قدس برس
  

   خالل أربعة أيام آالف حالة 3 يعالج في غزةالمستشفى األردني  .45
قال مدير المستشفى الميداني العسكري االردني الدكتور عبدالمجيد عبداللطيف ان طـواقم            :  بترا –غزة  

 والتي استلمت مهامها السبت الماضي تمكنت وحتى مساء امس االول من استقبال أكثر              "2غزة"المستشفى  
   حالة من األهل في قطاع غزة وتقديم مختلف الخدمات لهم من كشف طبي ومخبري ، من ثالثة االف
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إضافة إلى العالج والدواء ليبلغ عدد الحاالت التي تم التعامل معها منذ اقامة المستشفى الميداني قبل أكثر                 
  . الف حالة28من شهرين 

  2/4/2009الدستور، 
  

  299 الى يصل والعدد... قافلة مساعدات أردنية لغزة .46
 قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة مكونة        ، عبرت جسر الملك حسين امس     : بترا –جسر الملك حسين    

 طنا من المواد اإلغاثية المتنوعة من مواد تموينية مختلفة وفرشات تم تحديدها             78 شاحنة تحمل    15من  
ة يصل مجموع القوافل التـي تـم        وبهذه القافل  .التي ستقوم بتوزيعها هناك   ) االونروا(باالتفاق مع وكالة    

 . قافلة 299تسييرها إلى غزة لغاية االن 
  2/4/2009الرأي، األردن، 

  
  الدفاع عن حقوق الفلسطينيينحزب اهللا يشدد التزامه  .47

زيارة غير مسبوقة الى لندن في لقاء في  حسين الحاج حسن  من حزب اهللاعرض النائب:  بيروت -لندن
 "حزب اهللا"، مشدداً على التزام " الفلسطينية-ثوابت العالقة العربية "اني موسع في مجلس العموم البريط

ان المرحلة المقبلة ستكون قاتمة ألن ":  النائب الحاج حسن وقال.مسألة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
رار، السياسة ال تحتمل الفراغ وألن تعبئة هذا الفراغ ستدفع المنطقة الى المزيد من التأزم وعدم االستق

خصوصاً ان حكومة نتانياهو ستعمل على تجميد االوضاع اربع سنوات العتبارات تتعلق بمحاولة تحقيق 
  ."مشروع التوطين لالجئين الفلسطينيين في لبنان واالردن

  2/4/2009الحياة، 
  

  الدول العربية تدرس اقتراح برازيلي بشأن مؤتمر دولي حول القدس:  موسىعمرو .48
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الدول العربية تدرس اقتراح الرئيس أكد األمين : الدوحة

البرازيلي لوال دي سيلفا بعقد مؤتمر دولي حول القدس، وقال إننا نعرف الرئيس سلفا ونثق به وبأفكاره 
  .قبلةوإخالصه، مؤكدا أن هذه المبادره ستكون محل تشاور مع الدبلوماسية البرازيلية خالل الفترة الم

األمريكية الجنوبية أكدت دعمها للقضية الفلسطينية، ودعت إلى -وأوضح موسى أن القمة العربية
  .ضرورة إيجاد حل عادل يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه

 1/4/2009قدس برس، 
  

  المنطقةجهود إقرار السالم في  ذكره ليبرمان أمر غير مشجع وال يخدمما : أبو الغيط .49
انتقدت مصر بشدة ما ذكره وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور :  الوكاالت، أشرف الفقي،قاهرةال

  .ليبرمان بخصوص عدم اعتداده باتفاق أنابوليس للسالم
إن ما ذكره ليبرمان أمر غير " الوطن"وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريح لـ

وتساءل عن أهمية تبادل . رار السالم في منطقة الشرق األوسطمشجع وال يخدم الجهود المبذولة إلق
الزيارات الرسمية طالما أن ليبرمان يعترض على االتفاقيات ومنها ما تم إقراره في مؤتمر أنابوليس، 
وحض أبو الغيط نظيره اإلسرائيلي على التعامل بإيجابية مع عملية السالم في الشرق األوسط، واالبتعاد 

  .لتي ال تخدم السالم وتزيد من التوتر في المنطقةعن المواقف ا
  2/4/2009الوطن، السعودية، 
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  االحتالل اإلسرائيلي أساس عدم االستقرار في المنطقة: وزير اإلعالم السوري .50
" اإلسرائيلي"محسن بالل أن االحتالل .أكد وزير اإلعالم السوري د :، وكاالت"الخليج "-دمشق 

  . األساسي لعدم االستقرار وللمشاكل التي تعاني منها المنطقةلألراضي العربية هو العامل
وقال بالل خالل لقائه وفداً من الصحافيات الهنديات بدمشق أمس ان تحقيق السالم في المنطقة يتطلب 

لمتطلبات هذا السالم القائم على انسحاب قوات االحتالل الكامل من األراضي العربية " إسرائيل"انصياع 
  .  وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم1967ا عام التي احتلته

  2/4/2009الخليج، 
  

  توقع اتفاقية لتطوير المؤسسات التعليمية الفلسطينية" سالم يا صغار"حملة  .51
قية أعلنت ادارة حملة سالم يا صغار في فلسطين، امس، عن توقيع اتفا :”الخليج “-رام اهللا، الشارقة 

تعاون مع البعثة البابوية لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومدارس ورياض األطفال بقيمة بلغت 
نحو (من إجمالي الموازنة ” سالم يا صغار“ دوالراً، بحيث بلغت مساهمة حملة 955 ألفاً و60مليوناً و

  ). آالف دوالر804
ة مع البعثة البابوية التي تتضمن مشروعا مباشرا للبعثة، واكد مدير الحملة طارق قطب، ان توقيع االتفاقي

بينما يضم المشروع الثاني ستة مشاريع لمؤسسات محلية فلسطينية ستقوم البعثة البابوية بشؤون اإلشراف 
حتى اآلن إلى ” سالم يا صغار“اإلداري على تنفيذها، يصل عدد األطفال المستفيدين من مشاريع حملة 

  ).طفل ألف 250(أكثر من
  2/4/2009الخليج، 

  
  تشديد دولي على ضرورة التّمسك بحّل الدولتين .52

قوبل إعالن وزير الخارجية اإلسرائيلي اليمينـي المتطـرف أفيغـدور           :   إسكندر الديك  -لندن، برلين   
ي ليبرمان تنصل الحكومة الجديدة التي ينتمي إليها برئاسة بنيامين نتانياهو من اتفاق أنابوليس، بتشديد دول            

  .واسع على ضرورة التمسك بحل الدولتين
الرئيس قال كثيراً إننا ملتزمون إقامـة       "وقال الناطق باسم مجلس األمن القومي األميركي مايك هامر إن           

ونحن ملتزمـون العمـل   ... دولة فلسطينية ديموقراطية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سالم وأمن       
ونتطلع إلى العمل مع الحكومة االسرائيلية الجديـدة،        . وجود دولتين بنشاط من أجل هذا الحل القائم على        

  ."ونفهم أننا سنجري مناقشات صريحة على أساس من االلتزام األساسي المشترك بإسرائيل وأمنها
وفي نيويورك، دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديـد بنيـامين                 

وقال مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط        . لعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية     نتانياهو إلى ا  
  ."البديل هو قتال كبير"توني بلير أمس إن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على دولة لهم، وإال فإن 

ن يحصلوا  وقال مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط توني بلير أمس إن الفلسطينيين يجب أ              
وأضـاف أن   . على دولة لهم، وإال فإن فرصة وقف العنف الذي قوض استقرار المنطقة ستكون ضـئيلة              

واذا كان هناك حل على أسـاس       . البديل لحل على أساس دولتين هو حل قائم على أساس الدولة الواحدة           "
  ."دولة واحدة، سيكون هناك قتال كبير

ال بديل عن   "صلة عملية السالم مع الفلسطينيين، مؤكدة أن        وحضت برلين أمس حكومة نتانياهو على موا      
وقالت المستشارة أنغيال ميركل في     . ""إسرائيل"حل الدولتين الذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب          

برقية تهنئة إلى نتانياهو إن حكومتها على استعداد لدعمه على طريق تنفيذ مقررات المؤتمرات الدوليـة                
  .رق األوسطلحل أزمة الش
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وقال الناطق باسم الحكومة األلمانية توماس شتيغ لـ الحياة إن المستشارة طالبت في برقيتهـا نتانيـاهو                 
بمواصلة عملية السالم في المنطقة مع الفلسطينيين على قاعدة نتائج المؤتمرات السابقة التي عقدت فـي                "

مـن  ": وأضـاف . " إلى نتائج العام الماضي    السنوات األخيرة من أنابوليس إلى المبادرة العربية وصوالً       
ونعرض علـى   . وجهة نظر حكومتنا ال يوجد بديل، كما تؤكد برقية المستشارة أيضاً، عن حل الدولتين             

حكومة نتانياهو دعمها على هذه الطريق، وأن نتحمل مسؤوليتنا مع شركائنا في االتحاد األوروبـي إزاء                
  ."المنطقة

2/4/2009الحياة،   
  

  وُيذكّر بضرورة إقامة دولة فلسطينية بالحكومة الجديدة" إسرائيل"نّئ  يهكوشنير .53
هنأ وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في بيان رسـمي أمـس الحكومـة    : باريس ـ مراد مراد 

  .اإلسرائيلية الجديدة متمنياً لها التوفيق والنجاح في اداء واليتها
نسا لتعميق عالقاتنا الثنائية، وفقا للرغبة التي عبـر عنهـا           أود أن أؤكد لكم استعداد فر     : "وتابع كوشنير 

  ". رئيس الدولة والحكومة الفرنسية
واكد وزير الخارجية الفرنسي ان باريس ستبدأ بأسرع وقت بإقامة حوار مع السلطة االسرائيلية الجديـدة              

ة الـسالم يـسود فـي       وكرر رغبة بالده برؤي   . من اجل بناء وتثبيت أواصر الثقة والصداقة بين البلدين        
 عام السالم في    2009نأمل أن يكون هذا الحوار مساعدا على جعل عام          : "الشرق االوسط هذا العام وقال    

  ". الشرق األوسط في جميع أجزائه
اليوم أكثر مـن    : "وختم كوشنير بيانه مشددا على الضرورة الملحة لرؤية دولة فلسطينية هذا العام، قائال            

ة فلسطينية تعيش في سالم وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل، يتطلب جهـود              أي وقت مضى، ظهور دول    
كما أنها خطـوة فيهـا صـالح إسـرائيل          . انها رغبة المجتمع الدولي بأسره    . الجميع وحشد كل الطاقات   

والطريقة الوحيدة التي من شأنها ضمان امن االسرائيليين على المدى الطويل، وهو امن تحرص فرنـسا                
  ".على تأمينه

2/4/2009المستقبل،   
  

   على حماس أن تلتزم بتطبيق مبادئ الرباعية الدولية: الدولة البريطانيوزير .54
دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيل راميل الذي يزور دمـشق، أمـس              : ب.ف. أ –دمشق  

راميـل  وصـرح  . حركة حماس إلى نبذ العنف، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليـد المعلـم    
. وخصوصا على صعيد نبذ العنف    ) الدولية(للصحافيين ان على حماس أن تلتزم تطبيق مبادىء الرباعية          

قبـل ان   ) من جانبهـا  (وتقدم ملموس   (...) تغييرات  ) حصول(أود أن أتحدث إلى حماس، ولكن ينبغي        
  . نباشر هذا األمر

 السياسيين من غزة، في اشارة الـى        واعرب المسؤول البريطاني عن أسفه لقيام حماس بطرد معارضيها        
 وطردها قوات الرئيس الفلسطيني محمـود حمـاس         2007سيطرة الحركة على قطاع غزة في حزيران        

  . ودعا في هذا الصدد الى مصالحة فلسطينية. الذي يتزعم حركة فتح
2/4/2009الرأي، األردن،   

  
  " إسرائيل"حكومة قتلة في : تشافيز .55

س الفنزويلي هوغو تشافيز مجددا الحكومة االسرائيلية أمس، بأنها حكومة          وصف الرئي   :أ ش أ، أ ف ب     
. "الشعب اليهودي ال يستحق حكومة اإلبادة والقتلة هذه       "، أن   "الجزيرة"وقال في مقابلة مع قناة      . إبادة وقتلة 
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ن تـشافيز  وكـا . "وليست لدينا نية في إعادتها على األقل حاليا" إسرائيل"لقد قطعنا عالقاتنا مع     "وأضاف  
 . ترتكب اعمال قتل وإبادة" إسرائيل"قال في الخامس من كانون الثاني إبان الحرب على غزة، أن 

2/4/2009السفير،       
 

  تلقت شحنة أسلحة أميركية ضخمة " إسرائيل": " الدوليةالعفو" .56
مـن  حصلت مؤخرا على شـحنة ضـخمة        " إسرائيل"أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أن       : يو بي أي  

األسلحة من الواليات المتحدة، معتبرة أن هذا األمر يلقي بظالل الشك على استعداد الـرئيس األميركـي                 
من شن عدوان جديد يمكن أن يشمل جرائم حرب على غـرار مـا              " إسرائيل"باراك أوباما للتدخل لمنع     

 . فعلت في غزة
ة بأن سفينة الـشحن األلمانيـة،       وأوضحت المنظمة، في بيان في لندن، أنها حصلت على معلومات جديد          

 حاويـة   300ويهر إلبي، المستأجرة من قبل قيادة البحرية األميركية أفرغت حمولتها، التي احتوت على              
 . من الذخيرة، في ميناء أسدود اإلسرائيلي

أن هناك خطرا كبيرا باحتمـال    "وحذر مدير حملة ضبط األسلحة في منظمة العفو الدولية بريان وود من             
قوم الجيش اإلسرائيلي باستخدام الذخائر األميركية الجديدة الرتكاب انتهاكات أخرى للقانون الـدولي             أن ي 

 . "على غرار االنتهاكات التي تم ارتكابها خالل الحرب في غزة
2/4/2009السفير،   

  
   في النرويج من اتهامات إعالمية إسرائيلية بـ كراهية اليهوداستياء .57

المية إسرائيلية لقيادية سياسية نرويجية بارزة، في إحداث استياء في أوسلو من            أثارت اتهامات إع   :أوسلو
اإلسـرائيلية، الـصادرة    " جيـروزاليم بوسـت   "فعلى إثر تقرير جديد نشرته صـحيفة        . حدة االتهامات 

باإلنجليزية، وربط النرويج بالعداء لليهود، عبر معلقون نرويجيون عن استيائهم من ما اعتبروه تـشويهاً               
  . لصورة بالدهم

النرويجية، أن الصحيفة اإلسرائيلية لم تدخر جهداً فـي خلـق صـورة             " أفتن بوسطن "واعتبرت صحيفة   
  . نمطية عن المجتمع النرويجي تصوره بأنه معاد للصهيونية وللجانب اإلسرائيلي

بنـشر تقريـر    " تجيروزاليم بوس "والحظ مراقبون أنها المرة الثالثة على التوالي التي تقوم فيها صحيفة            
لكن التطور األكثر حدة جـاء باسـتهداف الـصحيفة زعيمـة الحـزب              . يربط النرويج بكراهية اليهود   

االشتراكي ووزيرة المالية، كريستين هالفورشن، حيث اتهمتها الصحيفة اإلسرائيلية بأنها كانت تردد في             
  ".الموت لليهود"إحدى المظاهرات إبان الحرب على غزة عبارة 

1/4/2009رس،قدس ب  
  

  تنظيم لالحتفال بانتصار غزة في مركز التجارة العالمي بروتردام: هولندا .58
أكدت مصادر الجالية الفلسطينية في هولندا أن مهرجاناً كبيراً فـي مركـز التجـارة               : روتردام، هولندا 

 لقطاع غزة فـي     المقبل لالحتفال بما اعتبره انتصاراً    ) مايو(العالمي بروتردام سينظم في نهاية شهر أيار        
الحرب اإلسرائيلية المدمرة التي استهدفت القطاع قبل نحو شهرين، وتأكيداً على حقوق الشعب الفلسطيني              

  .وثوابته
1/4/2009قدس برس،  
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  نصوص ضبابية ورهان على طاولة قمار:  في برنامج حكومة نتنياهوقراءة .59
 والخطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية من يقرأ نصوص االتفاقات االئتالفية:  نظير مجلي- تل أبيب

الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ال يجد برنامجا سياسيا، بل نصوصا ضبابية عامة تفتح الباب أمام جملة 
ويدرك على الفور أن نتنياهو يمارس لعبة رهان مخططة، كما لو أنه جالس . من التفسيرات والتأويالت

 صدفة أن نتنياهو منذ فوزه في االنتخابات يمتنع عن ذكر التسوية وليس. حول طاولة قمار في كازينو
على أساس الدولتين، وأنه كلما اقترب من لحظة الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء زاد إصرارا على 

ال نريد أن نحكم شعبا آخر، بما "التنكر لحل الدولتين، رغم أنه تحدث في جلسة الترسيم البرلمانية عن 
 الفلسطيني، وسنتيح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وتوفير كل ما يلزم لذلك، في ذلك الشعب

 ."شرط أال يمس مصالح إسرائيل وأمنها
 "إسرائيل بيتنا"والسبب في ذلك ال يتعلق بالتهرب من ذكر التفاصيل، ففي االتفاقات االئتالفية مع حزبي 

 تتعلق بالفلسطينيين، لكنها ال تتطرق إلى الدولة  بنود سياسية، ستة منها تفصيلية8 توجد "شاس"و
هدف استراتيجي للحكومة "، و"تضع الحكومة لها خطة لتصفية اإلرهاب": الفلسطينية أو السالم، وهي

العمل بحزم على وقف إطالق الصواريخ والقذائف على البلدات "، و"بتدمير حكم حماس في قطاع غزة
محاربة "، و"وقف تدفق األموال لتنظيمات ونشطاء اإلرهاب"و، "اإلسرائيلية، خصوصا من قطاع غزة

 ."ال مفاوضات سياسية مع تنظيمات اإلرهاب"، و"التحريض على إسرائيل واليهود في كتب التدريس
العمل مع المجتمع الدولي على منع إيران من "يضاف إلى بندين سياسيين آخرين، األول يتعلق بإيران، 

وفي االتفاق مع . " مع روسيااإلستراتيجيةتعزيز العالقات "يتحدث عن ضرورة ، والثاني "التسلح النووي
الحكومة تبلور خطة للتسويات السلمية والتعاون في الشرق ": حزب العمل توجد عدة بنود إضافية تقول

 ."تسعى لتحقيق السالم مع جميع دول الجوار"، و"الحكومة تحترم االتفاقيات الدولية الموقعة"، و"األوسط
فمن وراء كل هذه الصياغات يريد نتنياهو أن يتحرك من خالل فحص ردود الفعل الدولية واإلقليمية 
والمحلية، فهو يدرك أن الجمهور اإلسرائيلي يريد حكومة قوية تحقق له السالم واألمن، وقد رأى في 

 أبيب، جاء أن ففي استطالع رأي أجري بعد االنتخابات ونشرته جامعة تل. أحزاب اليمين هذه القوة
واإلدارة األميركية بقيادة باراك أوباما . من اليهود في إسرائيل يؤيدون التسوية على أساس دولتين% 57

ترسل أكثر من إشارة إلى أنها تريد من حكومته أن تنسجم مع اإلرادة الدولية في قضية السالم، وتؤكد 
االتحاد األوروبي يبث الرسائل القائلة بأن و. أن ذلك يتم عن طريق تبني خطة سالم على أساس الدولتين

والعالم العربي يبث رسالة واضحة أنه يتمسك بمبادرة السالم العربية، . التنكر للدولتين سيواجه بعقوبات
 .ولكن ليس من دون حدود

 :وإزاء كل ذلك يحاول نتنياهو أن يجس نبض العالم في اتجاهين، هما
لسطينية هي التي ستحقق له الفرج من الضغوط الدولية، حيث إن االعتماد على أن القيادات الف: أوال

وهو يستعد لمجابهة واشنطن والغرب . االنقسام الفلسطيني يجعله في حل من تطبيق مستلزمات السالم
مع أية جهة فلسطينية تريدونني أن أوقع على اتفاق السالم؟ مع الرئيس محمود عباس أبو مازن، ": بالقول

عيته حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل الفلسطينية، وال يفلح حتى اآلن في عقد الذي تشكك في شر
 ."؟ ولماذا ال يمارس الضغط على الفلسطينيين؟)فتح(مؤتمر لتنظيمه 

سيحاول استشفاف حجم الضغط الذي يتوقع أن يمارس عليه من واشنطن أو أوروبا، وهل هو : ثانيا
ي تمريره، وهل ستتمكن التنظيمات اليهودية في الواليات جدي، وهل سيكون موجعا، وهل سينجحون ف

المتحدة من التأثير عليه وتخفيفه وربما محاربته، وهل سيمارس الضغط على إسرائيل وحدها أو 
 ؟)يقصد حزب اهللا اللبناني وحماس الفلسطينية(سيمارس أيضا على إيران وأذرعها في المنطقة 

وهو يأمل أن يمرر دورة حكمه . مراهنا على الطرف اآلخر دائماسيناور نتنياهو بين هذه االحتماالت، 
فإذا تعامل الغرب . في تمديد فترة هذه الدوامة من دون أن يضطر إلى إعطاء موقف حقيقي وواضح
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بحزم وجدية معه فلن يكون مفاجئا أن يحدث انعطافا في سياسته بروح ما يريده اإلسرائيليون وما 
وهو يعرف جيدا أنه في حالة تمسكه . ت نتائج االستطالع في جامعة تل أبيبانتخبوه من أجله، كما بين

، أو مثلما سقط هو نفسه في سنة 1992بالسياسة الرفضية فقد يسقط مثلما سقط إسحق شمير في سنة 
1999. 

 2/4/2009الشرق األوسط، 
  

   الحقيقية التي ينبغي طرحها في الساحة الفلسطينيةاألسئلة .60
  ماجد كيالي

 فعلت قيادات الفصائل بلجوئها إلى الحوار للخروج من األزمة المحدقة بالساحة الفلسطينية، بدال من حسناً
البقاء في دائرة التنازع والتناحر واالنقسام، التي أفادت العدو، بقدر ما أضرت بقضية فلسطين وشعبها 

  .وحركتها الوطنية
 اعتادت عليها الفصائل، هو استغراقه في لكن ما يؤخذ على هذا الحوار، وغيره من الحوارات التي

السياسة اليومية، وتعامله مع القضايا اإلشكالية على أنها بديهيات، واستمراؤه الحديث في العموميات بما 
  .يخص استراتيجيات العمل الفلسطيني

لت لها على الشروع بالتحاور بشأن خمس قضايا، شكّ) الشهر الماضي(هكذا تم التوافق في حوار القاهرة 
الحكومة، واألمن، ومنظمة التحرير، واالنتخابات، والمصالحات؛ إضافة الى لجنة : خمس لجان، هي

  ."لجنة التوجيه العليا"رئيسية هي 
ومع التأكيد على أهمية هذه القضايا، للفلسطينيين وحركتهم الوطنية، إال أنها تبين أيضا أن القيادات 

تعلقة بالعالقات الفصائلية والسياسات اليومية، وأنها تتعامل مع قضية المعنية ما زالت تغلّب القضايا الم
بحجم منظمة التحرير على أنها بديهية، برغم كل اإلشكاليات الداخلية والخارجية المتعلقة بها، أما مسألة 
االنتخابات فيجري الحديث عنها بشكل عمومي، على الرغم من أنها انتخابات لسلطة فلسطينية، تحت ظل 

  .الحتالل، ووفق التوافقات المعتمدة مع إسرائيلا
ما زالت تتهرب من األسئلة األساسية ) في السلطة والمعارضة(من ذلك يبدو أن القيادات السائدة 

  .والحقيقية المطروحة على قضية فلسطين وشعبها وحركته الوطنية
إجابات على مجموعة من األسئلة وبشكل أكثر تحديدا كان يفترض بهذه القيادات أن تتحاور للتوافق على 

ما هو مصير العملية التفاوضية؟ أو ما هو مصير حل الدولتين؟ ويتفرع عن هذا : من ضمنها مثال
كما يتفرع عنه التمعن . التساؤل تقدير موقف بشأن مكانة الحكومة، بقائها أو حلها، أو تغيير وظيفتها

فمن البديهي أن مراجعة العملية . أو حدود شرعيتهبتداعيات هكذا موقف على شرعية العمل الفلسطيني، 
التفاوضية، أو الخروج منها، ومراجعة هدف الدولتين، أو التخلي عنه، تتطلب تحديد المرجعيات التي 

وعلى الصعيد الميداني فإن . ستعمل عليها الساحة الفلسطينية مستقبال،  وطرق عملها من أجل ذلك
 ألف موظف من منتسبي 160تقرير بشأن كيفية تأمين الموارد لحوالي اإلجابة عن هذه األسئلة تتطلب ال

هكذا، فلكل خيار مستحقاته ومتطلباته وأثمانه، فإن كانت الحركة . السلكين المدني واألمني في السلطة
أما إن كانت مع . الوطنية مع خيار التحرير فيجب أن تدرس هذا الخيار وتهيء له وتستعد لتبعاته

خيار التسوية، وحل الدولتين، أو غيره من الحلول، فينبغي أن تعد االستراتيجية المالئمة االستمرار في 
  .لذلك، فحتى هذا الخيار يحتاج إلى متطلبات ونضاالت وتبعات

سؤال آخر غاب عن المتحاورين، ويتعلق بمكانة قطاع غزة في العملية الوطنية الفلسطينية، فماذا تريد 
يده منصة للتحرير وإطالق الصواريخ؟ أم تريده منطقة محررة تبني فيه الفصائل من القطاع؟ هل تر

نموذجا للكيان المنشود، بحيث يكون ذخرا للفلسطينيين في معركتهم الوطنية الممتدة والمعقدة والمتعددة 
األشكال؟ سؤال كهذا ال يمكن اإلجابة عليه بالعموميات، يجب أن تكون القيادات أكثر وعيا وإدراكا 
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ة تحديد مثل هذه اإلجابة، للحفاظ على القطاع كمنجز وطني، يؤكد فشل محاوالت إسرائيل تكريس ألهمي
وال شك أن التوافق في تحديد اإلجابة على هذا السؤال يمكن أن . واقع االحتالل في األراضي الفلسطينية
  .يوفر الكثير من الخالفات والتناحرات

، بتحويل القطاع "حماس"قطاع، إلى اعتماد استراتيجية حركة اآلن، ربما تذهب التوافقات بشأن مكانة ال
إلى قاعدة للتحرير، وعندها يجب الكف عن مطالبة الدول المانحة باألموال والمساعدات، ألن هذه الدول 

أما بالنسبة لإلعمار فحينها ينبغي إعمار . ، أو هكذا على األقل تعمل"السالم"لن تشارك بذلك، كونها تدعم 
اعماره تحت األرض وليس فوق األرض، ألن إسرائيل حينها ستجعل قطاع غزة بمثابة حقل ما يمكن 

رماية لجيشها، بمختلف أسلحته، كما ستعمل على تحويل القطاع إلى سجن كبير للفلسطينيين فيه؛ طالما 
  .أنه بات بمثابة قاعدة عسكرية

ة على نفسها، بكل صراحة وجرأة أيضا، ثمة سؤال استراتيجي ينبغي أن تطرحه القيادات الفلسطيني
فهل تعتقد هذه القيادات مثال . ومسؤولية، وهو يتعلق بدور الكفاح المسلح الفلسطيني في مواجهة إسرائيل

أن كفاحها المسلح وحده، وفي هذه الظروف والمعطيات العربية والدولية غير المواتية، يمكن أن يحرر 
؟ أم أن )وضع غزة يختلف عن الضفة بالنسبة الى اسرائيلعلما أن (فلسطين، أو يحرر الضفة الغربية 

دور الكفاح المسلح الفلسطيني يقتصر على رفع كلفة االحتالل واالستيطان والعدوان وزعزعة امن 
  إسرائيل واإلسرائيليين؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل بمجرد الحديث عن الحق في المقاومة لم يعد يفيد، فال احد يناقش في 
 المقاومة، بمختلف أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة ضد االحتالل، وإنما السؤال المطروح هنا شرعية

هو عن كيفية المقاومة وأشكالها وتماوجاتها وأغراضها أو مقاصدها، وسبل استثمارها؛ خصوصا أننا 
ترض أن هذه ويف. نتحدث عن المقاومة بعد تجربة تقارب أربعة عقود من الزمن، بما لها وما عليها
  .التجربة اعطتنا دروسا وعبرا، وعلمتنا حدود المقاومة، أو حدود قدراتنا على المقاومة

، "فتح"أما بالنسبة الى السؤال المتعلق بمنظمة التحرير فهو يبدو وليد توظيفات فصائلية، ال أكثر، فحركة 
 تهميش هذه المنظمة، وهي التي هيمنت على هذه المنظمة، منذ أربعين عاما، هي التي عملت على

واستهالك دورها، بسبب طريقة إدارتها لها، وبسبب تحولها نحو تعزيز مكانة السلطة على حساب 
 فهي لم تعترف يوما بالمنظمة، ولم تعمل بشكل جاد على االنخراط فيها، "حماس"أما حركة . المنظمة

  . المنظمةخصوصا أن مرجعياتها ومصطلحاتها تختلف تماما عن مرجعيات ومصطلحات
عدا ذلك فإن القاصي والداني يعرف أن المنظمة نشأت في وضع عربي معين، وفي الخارج، وتأسست 

. وهذه الظروف اختلفت تماما.  عليها"فتح"، وعلى هيمنة )المحاصصة الفصائلية" (الكوتا"على نظام 
أيضا فإن نظام . ىفهناك اآلن سلطة فلسطينية، والزمن العربي والدولي الذي احتضن المنظمة انته

لم يعد ينفع في هذا الوضع الفلسطيني المتغير، ال سيما بعد انتقال ثقل العمل إلى الداخل، " الكوتا"
  .والتحول الى نظام االنتخابات لتحديد موازين القوى في الخريطة السياسية الفلسطينية

أولها توضيح :  قضايا ثالثعلى ما تقدم، فإن الفلسطينيين معنيون، في هذه المرحلة، باالتفاق على
خطابهم السياسي أي ما يريدونه وما ال يريدونه، وثانيها، تعيين استراتيجيتهم النضالية الممكنة 

  .والمستدامة، وثالثها، تحديد شكل عالقاتهم الداخلية بطريقة ديموقراطية
ها، من قيادات وكوادر هكذا لم يعد ثمة مناص أمام المعنيين في الساحة الفلسطينية، في الفصائل وخارج

فكفى تهربا، إذ لم . وأفراد، ال مناص لهم من مناقشة هذه األمور والقضايا بصراحة وجدية ومسؤولية
فالقضية والوطن والحركة الوطنية في . تعد اإلجابات العمومية والسطحية والشعارات اللفظية تكفي

  .خطر
  2/4/2009الحياة، 
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  !"2009"حقائق مرعبة في المشهد المقدسي  .61
  نواف الزرو

التي كانت مبرمجة في المدينة المقدسـة ،        " القدس عاصمة الثقافة العربية   "احتفالية  " اسرائيل"فيما احبطت 
إسرائيل تقوم بممارسة   "على اعتبار ان المدينة تحت السيادة االسرائيلية ، قال بيان للسلطة الفلسطينية ان              

 وذلك في ضوء مخططاتها االخيرة 2009" ـ  3 ـ  19 الجمعة -في القدس ـ الجزيرة  " تطهير عرقي"
  .الرامية الى هدم المنازل العتيقة في حي البستان في سلوان

بينما يذهب الباحث االسرائيلي المعروف ميرون بنفنستي ابعد واعمق من ذلك حينما يكثف لنـا المـشهد      
في هـذا المـشهد   : "ئال وما يحلم به المستعمرون الجدد قا2009 ـ  3 ـ  20 - هآرتس -المقدسي في 

الذي تكشف أمام ناظريهم ، بحثوا عن بقايا ال تزال موجودة من حلمهم ، ورويداً رويداً رسموا ألنفسهم                   
خريطة جديدة ، غطت المشهد المهدد ، ولكن لم يكن هذا مجرد خريطة من الـورق واالوهـام ، فقـد                     

هم وأحالمهـم ، فقـد حطمـوا المـشهد          أصروا على أن يصمموا الواقع ، المشهد المادي ، وفقاً لرؤيا          
  ".الفلسطيني وبنوا مكانه مشهدهم الخاص ، حيث تشكل االسطورة العتيقة مبرراً وذريعة

 واستمرارا الى الراهن من عام ـ  2008ونقرأ ايضا اخطر عناوين المشهد المقدسي على امتداد عام ـ  
 ويعمل على اخراجها من كل الحسابات       االحتالل يعمل على اختطاف المدينة المقدسة ،      :  كما يلي  2009

تسابق الزمن ، وتشن هجوم شامال لتفريغ القـدس         " اسرائيل."،...الفلسطينية والعربية واالسالمية والدولية   
المدينة المقدسة باتت بين افكاك العزل والتفريغ والتهويد والجـدران العنـصرية ، والهجـوم               .من اهلها 

االحـتالل يحاصـر    .،...تدي طابعا تزييفيا تفريغيا تهويديا شـامال      االسرائيلي على القدس والمقدسات ير    
ان :"اخطر وثيقـة صـهيونية تتحـدث عـن          .،...االقصى ويقترف مذبحة حضارية في المدينة المقدسة      

مشروع التهويد الكبير قد بدأ ، وبناء الهيكل ما هو إال جـزء مـن مـشروع يـشمل البلـدة القديمـة                       
يولوجية وعقلية عنصرية تدميرية يهودية وراء مخططات هـدم األقـصى           منطلقات وأدبيات أيد  ".بأكملها

حـزام مـن االحيـاء      ".سيناريو العملية الكبرى الحكام الطوق على المدينـة       ..الجدار في محيط القدس     .
واخيرا احـدث التطـورات     ".االستيطانية الصهيونية الصغيرة تهدف الى السيطرة على المسجد االقصى        

مخطط صهيوني هو االشد خطـورة علـى المـسجد االقـصى والمدينـة              " سالحوض المقد :"واخطرها
وتغزو البيـوت   " عن طريق العقود المزيفة   -االستيطانية تقوم بشراء العقارات     " جمهورية العاد "."المقدسة

" الحوض المقدس "وتنفذ الحفريات في البلدة القديمة من القدس وتسعى للسيطرة على منازل فلسطينية في              
وان والطور والشيخ جراح في القدس بهدف خلق واقع ال عودة عنه في االحياء المحيطـة                الذي يضم سل  
  ".بالبلدة القديمة 

 200 مخطط تهديم حي البستان القامة الحي االستيطاني في سلوان ، والهدم يستهدف بيوتا شيدت قبل                 -
  1967،عاما وتعتبر هذه أوسع عملية ترحيل لعائالت مقدسية منذ 

الحوض المقدس ، ففي تسعينيات القرن الماضي ، طرحت بلديـة االحـتالل فـي               "هويد  وعن مشروع ت  
، وهي تشمل البلدة القديمة بكاملها      " الحوض المقدس "القدس مشروع تهويد المنطقة التي يسميها االحتالل        

ل ،  وأجزاء واسعة من األحياء والضواحي المحيطة بها ، حي الشيخ جراح ووداي الجـوز فـي الـشما                 
ضاحية الطور في الشرق ، وضاحية سلوان في الجنوب ، ويتضمن مشروع التهويد هذا وفـق تقريـر                  

أسفل المسجد  " ألورشليم المقدسة "إنشاء مدينةْ أثرية مطابقةْ للوصف التوراتي       . أ: لمؤسسة القدس الدولية  
 ، وربط هذه المدينة بمجموعةْ      األقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاء من الحي اإلسالمي في البلدة القديمة          

من الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمواقع األثرية المقامة فوق األرض في محـيط البلـدة القديمـة ،                 
  .وخصوصاً في جنوبها حيث ضاحية سلوان وفي شرقها حيث جبل الزيتون وضاحية الطور

 ، بدء من المدينة القديمة ووصوالً إلى        إحالل السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيين       . ب
  ".أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان وراس العمود
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 ان هذا الذي يجري على أرض المدينة المقدسة ، ليس نـزوة ليكوديـة أو عماليـة او كاديميـة                     -اذن  
  .صهيونية ، وانما هو تطبيق مكثف وخطير للمشروع االستيطاني التهويدي في فلسطين

وان الذي يجري هناك على أرض قدسنا ومقدساتنا مخطط ومبيت مع سبق االصرار ، ويهدف إلى تهويد                 
المدينة وضمها وابتالعها بالكامل وإلغاء وجود وهوية االخر العربي االسالمي والمسيحي فيها ، وذلـك               

  .استناداً حسب مزاعهم إلى حقائق تاريخية ودينية 
  2/4/2009الدستور، 

  
  لم هيالري بهما لم تع .62

  نداف شرغاي
عشر سنوات مرت منذ ان تشاجر ايهود اولمرت كرئيس لبلدية القدس مـع شـمعون بيـرس كـوزير                   
للخارجية حول قضية طريق الطوق الشرقي، الذي يراد منه احاطة حدود القدس البلدية من الشمال الـى                 

نيين لصالح هذا الشارع، بعـد       الفلسطي أراضياولمرت نجح حينئذ في اقناع الحكومة بمصادرة        . الجنوب
اغلبيـة هـذا    . ان حذر من ان عشرات المباني غير القانونية ستظهر على مسار هذا الطريق المزمـع              

 فـي اغلبيتهـا قـد       األراضـي الطريق باالمناسبة لم تعبد حتى اليوم السباب تتعلق في الميزانية، ولكن            
  .صودرت

 التي تجسد حالـة الفوضـى المطبقـة الناجمـة عـن             تاريخ التخطيط في القدس حافل بالنماذج واالمثلة      
بناء في العيسوية على اراض خطط القامة مدرسة        : المخالفات القانونية في مجال البناء في شرقي المدينة       

عليها، ومسارات شوارع غيرت بسبب البناء غير القانوني، وسكان من احياء عربية طلبوا من البلدية ان                
  . التي يمتلكونهاأراضيهمر القانوني من فوق تتدخل ، حتى تكبح البناء غي

هناك شك ان كانت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون، التي دعت اسرائيل لالمتناع عن هـدم                
كلينتون تتغذى باالساس من المعلومات التـي       . المنازل في شرقي القدس، مدركة لهذا الجانب من القضية        

هذه الجهـات تمـدها بتقـارير تتعلـق         . ركات اليسار االسرائيلية  تأتيها من منظمات حقوق االنسان وح     
بالمصاعب التي تضعها اسرائيل طوال السنين امام البناء المنظم والمرخص في شرقي القدس من جهة،               

  .وحول عملية هدم المباني غير القانونية من جهة اخرى
ن البناء غير القانوني في شرقي المدينـة        كلينتون على ما يبدو ال تدرك بما يكفي الحقيقة القائمة ايضا، با           

 الحـتالل   - بصورة منهجية ومنظمـة ومعلنـة        -عبر السنين لم يهدف فقط لحل ضائقة السكن، وانما          
المناطق المفتوحة وقطع الطريق على مشاريع التطوير االسرائيلة وتحقيق مـا لـم يتحقـق بالوسـائل                 

ذا السالح، وهكذا على سبيل المثال تم بصورة كبيـرة           و الدبلوماسية من خالل استخدام ه      -االرهابية او   
بين معاليه ادوميم والقدس وتم قطع التواصل والتتالي بين         ) 1-خطة ي   (تقليص المساحة الشاغرة للبناء     

  .التلة الفرنسية بسغاد زئيف
ية في  اسرائيل ال تستطيع ان تسمح لنفسها باالكتفاء بطرح معطيات حول مدى ومعدالت المخالفات الجانب             

عليها ان تحدث كلينتون وكل من يتهمونها بـالتطبيق االنتقـائي للقـانون             . مجال البناء في شرقي القدس    
بخلفية هذا البناء المغرضة، وان تطلعها على الحقيقة المذهلة بان اغلبية البناء في شـرقي القـدس منـذ                   

لك اعالمها بالمساعدة القانونية    وكذ.  قد نفذت من دون ترخيص، واحيانا بتمويل السلطة الفلسطينية         1967
التي تضعها منظمات مختلفة رهن اشارة مجرمي البناء وكذلك التسامح والقبول االسرائيلي بهذه الظاهرة              

هدم العشرات المباني غير القانونية فقط في السنة في اوساط جمهور اعتـاد علـى بنـاء        : واسعة الحجم 
  .مئات واالف المباني غير القانونية سنويا

بالرغم من ذلك ليست اسرائيل نقية من االخطاء الشديدة في تعاملها مع سكان شرقي القـدس عمومـا                  و
الفجوات في الخدمات والبنى التحتية بين المناطق اليهودية العربية         . وقضية البناء غير القانوني خصوصا    
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في . ا تغيير ذلك تماما   اسرائيل ال تكلف نفسه   .  تصرخ الى عنان السماء      - احيانا االف النسب المئوية      -
قضية البناء غير القانوني في شرقي القدس افترض الحكم االسرائيلي ان من الممكن محاصرة التطـور                

اال ان السحر انقلـب     . الطبيعي العربي من خالل ذلك من اجل ان تكون هناك اغلبية ديموغرافية يهودية            
  .على الساحر

ية القدس عن اعداد خطة هيكلية للوسط العربـي ادت الـى         وحقيقة انه عبر سنين كثيرة جدا، امتنعت بلد       
من االفضل اليـوم  . تعاظم البناء غير القانوني وتمخضت عن ادغال عمرانية وحالة من فوضى التخطيط   

  .ايضا تخطيط البناء العام بما في ذلك لسكان شرقي القدس، كما حدث في الوسط اليهودي
زاء كثيرة من القدس يسهم في تحفيز البنـاء غيـر القـانوني،    الجدار الفاصل ايضا الذي يحيط اليوم باج    

نتيجة لتزايد الضغوط والطلبات من قبل عشرات االف الفلسطينيين الذين ال يوجد لديهم استعداد للتنـازل                
  .عن السكن في المدينة واالمتيازات التي يترتب عليها ذلك

  "هآرتس"
  2/4/2009الرأي، األردن، 

  
  :كاريكاتير .63
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