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  تعليق الحوار الوطني لمدة ثالثة أسابيع بعد تعذّر االتفاق حول القضايا الرئيسية .1

جولة الحوار الثالثة بين     أن   ،القاهرة  مراسلها من  صالح جمعة  عن 3/2/2009الشرق األوسط،   ذكرت  
فتح وحماس اختتمت أمس دون تحقيق النتائج المرجوة منها، واتفقت األطراف علـى اسـتمرار               حركتي  

االتصاالت المصرية مع كافة الفصائل الفلسطينية الستئناف الحوار في القاهرة خالل النصف الثاني مـن              
وقال مسؤول مصري إن وفدي الحركتين طلبا مزيـدا مـن الوقـت للتـشاور               . الحالي) نيسان(ابريل  

 .والمراجعة ارتباطا بطبيعة وحساسية هذه القضايا
أبلغنا بشكل "وقال عزام األحمد رئيس كتلة فتح النيابية وعضو وفدها في الحوار، إن الوزير سليمان 

واضح أن الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي أكدا ضرورة التزام أي حكومة قادمة بشروط 
. يلبي هذه المطالب سيحول دون تعامل واشنطن وأوروبا معها، وأي برنامج سياسي ال )الرباعية(

وسنضع أنفسنا في مأزق جديد، وبدال من فك الحصار وإعمار غزة سنضيف حصارا جديدا، ليس على 
وقال األحمد إن الحوار أنجز العديد من القضايا، ولكن يبقى ". غزة فقط، بل على الضفة الغربية أيضا

كما كان " االحترام"باتفاقات منظمة التحرير وليس " االلتزام"نامج الحكومة وهناك قضايا عالقة أهمها بر
في اتفاق مكة، ألن حكومة الوحدة التي تشكلت بمقتضى هذا االتفاق لم تفك الحصار عن الشعب 

ما دامت هذه التجربة قد فشلت فال يجب تكرارها وتضييع الوقت، ويجب أن تعلن "وأضاف . الفلسطيني
ها ملتزمة، وهذا االلتزام ال يلزمها باالعتراف بإسرائيل، فنحن في فتح حتى اآلن ال نعترف حماس فقط أن

بإسرائيل، وليس مطلوبا من حماس االعتراف، وإذا أرادت أن تنأى بنفسها عن أي شبهات فعليها دعم 
  ".حكومة من شخصيات مستقلة

ات األميركية بالمجحفة ومن جانبه وصف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس االشتراط
. والظالمة، واتهم واشنطن بمواصلة االنحياز إلسرائي، مؤكدا ضرورة عدم الرضوخ لهذه االشتراطات

نريد من مصر بحكم موقعها وعالقات السياسية القوية وثقلها في المنطقة، أن تحمل على : "وقال الرشق
برنامج (كيد للمجتمع الدولي أن هذا االتفاق عاتقها الترويج للقضية والبرنامج السياسي للحكومة والتأ

هو الممكن الذي تم التوافق عليه، وتعطي مصر بإسناد عربي ضمانات لكي يثق ) حكومة الوحدة السابقة
  ".العالم ويدعم الحكومة المقبلة
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نحن في حماس نقول ال يجب أن نجعل من تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي سببا لفشل : "وأضاف
، مؤكدا أن هذا " ويجب أن نتوافق على المشترك بيننا ونواجه العالم متحدين فلسطينيا وعربياالحوار،

ومن غبر المناسب .. على التعاطي مع خياراتنا الفلسطينية"االتفاق وهذه الوحدة يمكنهما أن يجبرا العالم 
طينية والموقف العربي أبدا الخضوع للشروط الدولية، ويجب أن تكون هناك بعض المقاومة بوحدتنا الفلس

  ".الضامن والمساند لالتفاق
وحسب الرشق فإن حماس تقدمت باقتراحين لحل مشكلة الحكومة، األول هو تشكيل حكومة دون اإلشارة 
إلى الجملة السياسية، خصوصا أن هذه الحكومة انتقالية يجب عدم إقحامها في السياسة، وأنها ستستمر 

 مهمتها العمل علي توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وتأهيل لمدة بضعة أشهر ال غير، وستكون
. األجهزة األمنية، ورفع الحصار وفتح المعابر، وتهيئة األجواء أمام االنتخابات الرئاسية والتشريعية

واالقتراح الثاني تشكيل حكومة ترتكز علي برنامج حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاق مكة، لكنة أشار إلى 
حين رفضتهما فتح التي تريد برنامجا سياسيا يلتزم باتفاقات منظمة التحرير، وهذا معناه أن المقتر

لكن حماس لن توافق ولن تخضع لهذه الشروط ألن هذا يتعارض مع "االعتراف الواضح بإسرائيل، 
  ".ثوابتها الوطنية

وحول ". امجها السياسيإننا أجلنا الحوار حول تشكيل الحكومة حتى ننتهي من االتفاق على برن: "وقال
المرجعية قال الرشق إن الخالف قائم حول القيادة الوطنية التي تتولى الشأن الفلسطيني لحين إجراء 

إن حماس تريد مرجعية تمثل إطارا : "وأضاف). كانون الثاني( يناير 25انتخابات المجلس الوطني قبل 
ية السياسية والقيادية، وحتى اآلن لم نتوصل إلى قياديا، لكن فتح تريد أال تأخذ هذه اللجنة طابع المرجع

وبالنسبة إلى نظام االنتخابات أكد الرشق أنه لم يتفق عليه، فحماس تريد نظام ". اتفاق حول هذه النقطة
الدوائر نظرا لطبيعة القرى والمناطق البعيدة، لكن الحركة قدمت مرونة كافية في هذا الملف بقبولها 

النتخابي الحالي، الذي يخلط بين التمثيل النسبي ونظام الدوائر، بينما تصر فتح االستمرار في النظام ا
  .على التمثيل النسبي الكامل

 مراسلها من فتحي صباح والقاهرة،  مراسلتها من جيهان الحسيني عن 3/4/2009 الحياة، وأضافت
الحوار لم يفشل ولم "ان " اةالحي"اكد لـ )ابو العالء(الى الحوار احمد قريع " فتح"رئيس وفد ، أن غزة

يعلق، لكنه اعطى فرصة للطرفين لمراجعة قياداتهما وللتشاور في محاولة اليجاد مخرج، خصوصا ان 
   ".هناك افكارا جديدة تم طرحها في حاجة الى التشاور حولها

قيادي الدكتور نبيل شعث ال، أن القاهرةمراسلها من أشرف أبوالهول عن  3/4/2009 األهرام، وجاء في
إلتاحة الفرصة لمزيد ،  أسابيع3 تأجلت لمدة، في حركة فتح أكد أن محادثات الحوار الوطني الفلسطيني

  . أبريل الحالي26 و21حيث سيتم تحديد موعد جديد بين يومي، من المشاورات
إن القضايا المطروحة علي : وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في بيان صحفي

 آمال أن ،للتوصل إلي اتفاق،  تحتاج إلي مزيد من الوقت والجهد،لة البحث بين حركتي فتح وحماسطاو
 ومؤكدا وجود جهد مصري حثيث لتقريب ،يتم التغلب علي جميع العقبات والمشكالت التي تعترضها

  .وجهات النظر بين الطرفين
  

  لية الجديدةلشرح مخاطر سياسة الحكومة االسرائي "الرباعية"عباس إلى دول  .2
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات لـ :  محمد يونس-رام اهللا 

 لشرح مخاطر سياسة "اللجنة الرباعية" إن الرئيس سيبدأ االسبوع المقبل جولة دولية تشمل دول "الحياة"
 واعلنت مواصلة "أنابوليس"الحكومة االسرائيلية الجديدة التي ال تعترف بحل الدولتين وبمسار 

  .االستيطان
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وحدد عريقات أولوية القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وحض 
خريطة "القوى المؤثرة في المجتمع الدولي على إلزام اسرائيل القيام بما يتوجب عليها القيام به بموجب 

ة البؤر االستيطانية وسحب قواتها من اراضي السلطة الفلسطينية التي  من وقف االستيطان وإزال"الطريق
  .احتلتها مطلع االنتفاضة واعادة فتح مؤسسات مدينة القدس

، مضيفا ان "إغالقاً للباب في وجه االدارة االميركية الجديدة"وقال عريقات إن تصريحات ليبرمان تشكل 
 دولة، وإلغاءه يعني اغالق الباب في 55وشاركت فيه انابوليس مؤتمر دولي رعته الواليات المتحدة "

اننا لن نتفاوض مع حكومة نتانياهو اذا واصلت التوسع االستيطاني والتنكّر "وأكد . "وجه إدارة أوباما
  . "لحل الدولتين

 إن الرئيس بانتظار دعوة للتوجه لزيارة الواليات المتحدة رجح "الحياة"وقال مسؤول في مكتب عباس لـ 
 لزيارة اإلسرائيلياالميركان سيوجهون دعوة لرئيس الوزراء ": وأضاف. تكون أواخر الشهر المقبلان 

  ."المقبل، والمؤكد ان دعوة الرئيس عباس ستأتي بعد ذلك) مايو(البيت االبيض مطلع ايار 
  3/4/2009الحياة، 

  
  " شعبناعبث بمصالح"دعوات تقديم تنازالت سياسية تحت شعار الواقعية : حكومة هنية .3

الدعوات الصادرة في حـوار القـاهرة إلـى تقـديم           ] الحكومة المقالة [انتقدت الحكومة الفلسطينية،   :غزة
وقال طاهر النونو،    ".عبثاً بمصالح الشعب الفلسطيني   "تنازالت سياسية تحت شعار الواقعية، معتبرة ذلك        

ق الجولة الحالية من الحوار في      الناطق باسم الحكومة في تصريح مكتوب، أصدره أمس، معقباً على إخفا          
إننا إذ نعبر عن تقديرنا للـدور  : "القاهرة في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية         

المصري في رعاية الحوار الوطني لندعو األطراف المتحاورة كافة إلى تـصليب الموقـف الفلـسطيني             
ن إلى الضغوط الخارجية وخاصة الشروط الظالمة التـي         والحفاظ على الثوابت الوطنية ورفض االرتها     

إننا نعتبر أن أي دعوات لتقديم تنازالت سياسـية تحـت شـعارات          : "وأضاف ".تفرضها اللجنة الرباعية  
الواقعية أو غيرها في ظل التنكر اإلسرائيلي المستمر لحقوق شعبنا وحتى لالتفاقات التي وقعتها منظمـة                

الح شعبنا وقضيته الوطنية وتكريس للهيمنـة الـصهيونية األمريكيـة فـي             التحرير؛ إنما هو عبث بمص    
  ".المنطقة

وفي السياق ذاته؛ اعتبر طاهو النونو تصريحات وزير خارجية االحتالل أفيغدور ليبرمان حول عمليـة               
 يتطلب إعادة   لم تكن مفاجئة لنا وتمثل تأكيداً لمواقفنا من هذه العملية العبثية الفاشلة مما            "، أنها   "أنابوليس"

الرد الحقيقي على هذه    "وأكد المتحدث أن     ".النظر في كل مشاريع التسوية واالتفاقات التي أضرت بشعبنا        
التصريحات هو إعالن واضح عن وقف المفاوضات وإنهاء االلتزام باالتفاقات األمنية التي مزقت وحدة              

لجنة الرباعية علـى إنجـاح الحـوار        شعبنا، ورفض الضغوط الدولية والشروط الظالمة التي تفرضها ال        
  ". الفلسطيني–الفلسطيني 

  3/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يدعو الفلسطينيين إلى الوحدة لمواجهة حكومة نتنياهوو" البارد" مخيم يتفقد بحر .4
 دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر كافـة األطـراف             :أواب المصري  -بيروت  

ن في مربع واحد عنوانه المواجهة، خصوصا بعد تشكيل الحكومة اإلسـرائيلية الجديـدة              الفلسطينية لتكو 
وقال بحر خالل زيارة لـمخيم نهر البارد شمال لبنان، إن المعركة مع االحتالل              .برئاسة بنيامين نتنياهو  

شكل إحـدى   اإلسرائيلي في قطاع غزة لم تنته بعد، مشيرا إلى أن العدوان الذي واجهه القطاع مؤخرا ي               
  .الجوالت التي عجز فيها االحتالل عن هزيمة المقاومة
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مازالت مصرة على فرض    ) فتح( وفيما يتعلق بحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة قال بحر إن حركة            
وفي المقابل قال بحر     .شروط اللجنة الرباعية وااللتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية         

حكومة الفلسطينية المقالة حريصة على الوحدة الداخلية الفلسطينية داعيا في الوقـت نفـسه الـدول                إن ال 
  .العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار غزة

وفيما يخص أوضاع الالجئين الفلسطينيين بمخيم نهر البارد طالب بحر السلطات اللبنانية باإلسراع فـي               
  .لشعب الفلسطينيإعادة إعمار المخيم لتخفيف معاناة ا

  2/4/2009الجزيرة نت، 
  

   يغلق الباب أمام المجتمع الدولي"إسرائيل"وزير خارجية : عريقات .5
اعتبر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح لـ 

االلتزام بعملية أنابوليس بإعالنه عدم ، أن وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد أفيجدور ليبرمان" الوطن"
إنما يغلق الباب في وجه المجتمع الدولي ويدق المسمار األخير في نعش عملية السالم، مؤكدا أن الكرة 

وأكد عريقات أن ليبرمان لم يقرأ  .اآلن في الملعب األمريكي والدول األخرى الراعية لهذا المؤتمر
لتزامات متبادلة بين الطرفين ووقف فوري التي تتحدث في صفحتها األولى عن ا، خريطة الطريق

وشدد على أنه ما لم تقل الحكومة اإلسرائيلية إنها مع خيار الدولتين واالتفاقات . للنشاطات االستيطانية
  .الموقعة فإنها لن تكون شريكا في عملية السالم

  3/4/2009الوطن، السعودية، 
  

 ية بلندن مجموعة من الضباط الفلسطينيين في دورة تدريبتخريج .6
قام سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة بروفسير ماناويل حساسيان بتخريج مجموعة من كبار : لندن

) آذار( مارس 21الضباط الفلسطينيين في نهاية دورة تدريبية في مدينة لندن، بدأت أعمالها في 
ين بأن الدورة وبالرغم من وقد صرح الرائد إحسان حمايل منسق الدورة مع البريطاني. واستمرت أسبوعا

قصر مدتها إال أنها كانت مفيدة حيث كانت دورة مكثفة شملت عدة مواضيع حيوية منها، التخطيط 
االستراتيجي للتدريب، وإدارة العملية التدريبية كما اطلع المشاركون فيها على خبرات البريطانيين في 

وقد شارك في الدورة عشرون من  .آت عسكريةمجال تدريب كبار الضباط وقاموا بزيارات ميدانية لمنش
  .كبار الضباط الفلسطينيين من جميع األجهزة األمنية بقيادة العميد ماجد هواري

  3/2/2009الشرق األوسط، 
  

   الكردي يؤكد مجددا ان الرئيس الفلسطيني الراحل مات مسموماأشرف .7
بسات ظروف وفاة الرئيس الفلـسطيني      تقرر تأجيل اجتماع لجنة التحقيق في مال      : نادية سعدالدين  –عمان

ـ   بينما كان مقرراً عقد االجتماع في عمان أمس، من         " عدم تمكن األعضاء من الحضور    "ياسر عرفات، ل
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الخارجية الفلسطيني السابق            .دون تحديد موعد آخر له    

لس أمناء المؤسسة ستجتمع إلعادة النظر فـي الظـروف          لجنة التحقيق التي شكلها مج    "ناصر القدوة إن    
ـ   ".الغامضة لوفاة الرئيس عرفات    سيتحدد بعد االجتماع الخطـوات المقبلـة       "إنه  " الغد"وأضاف القدوة ل

 عضواً، عقد اجتماعه الدوري الـشهري أمـس فـي           15، الفتاً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة،        "للتحرك
قرار تشكيل لجنة التحقيق إلى توفر معلومات جديدة عن سـبب           غير أن مصادر مطلعة أرجعت       .عمان

  ".القتل بالسم"وفاة الرئيس عرفات، مع ترجيح 
غير أن وزير الصحة السابق أشرف الكردي شكك في وجود معلومات جديدة مغايرة عن ما تم الكـشف                  

ـ   ".توفي مسمماً "عنه سابقاً، مؤكداً بأن الرئيس الراحل عرفات         ال توجد أي   "أنه  " الغد"وأضاف الكردي ل
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حقائق جديدة سيتم الكشف عنها الحقاً أو معلومات يمكن إضافتها إلى ما سبق وأن ذكرتـه قبـل أربـع                    
بعض الجهات رفضت حينها االستماع فيما حاولت أخرى تجاوز تلك المعلومة ودحضها            "، ولكن   "سنوات

  ".بقاًأو االلتفاف حولها، وهاهم اليوم يؤكدون على ما ذهبت إليه سا
  3/4/2009الغد، األردن، 

  
   ضد المقدسيين"الترحيل القسري" انتهاج حكومة نتنياهو سياسة  تحذر منابو زنيدالنائب  .8

حذرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح جهاد ابو زنيد مـن   :رام اهللا ـ وليد عوض 
 .ضد المقدسيين في مدينـة القـدس      ' قسريالترحيل ال 'مغبة انتهاج حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة سياسة        
هناك مؤشرات على االرض تؤكد على وجود مخطـط         'وقالت النائب ابو زنيد في بيان صحافي الخميس         

لدى الحكومة االسرائيلية الجديدة بانتهاج سياسة متشددة ضد المقدسيين، تستهدف الوجود الفلسطيني فـي              
  .'بارهم على الرحيلالمدينة، وتؤدي لحرمانهم من العيش بحرية واج

  3/4/2009القدس العربي، 
  

  تدهور الحالة الصحية لألسرى المرضى :  األسرىوزارة .9
أعربت وزارة شئون األسرى والمحررين عن قلقها الشديد على أوضاع األسرى المرضـى فـي                :غزة

الطبـي  سجون االحتالل في ظل التدهور المستمر على أوضاعهم الصحية ، مع استمرار سياسة اإلهمال            
وقال رياض األشقر مدير الـدائرة اإلعالميـة         .واالستهتار التام والمتعمد بحياتهم من قبل إدارة السجون       

ـ      نتلقى يومياً إنذارات ومناشدات مـن      :" نسخة عنه أمس  " فلسطين"بالوزارة في تصريح مكتوب وصل ل
لمرضى التي وصلت   داخل السجون بتدهور أوضاع األسرى المرضى ، وإضافة أسرى جدد إلى قائمة ا            

  .أسرى مرضى بينهم حاالت خطيرة جداً ال تتحمل مماطالت االحتالل وإهماله ) 1610(إلى أكثر من
  3/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تحّمل سلطة رام اهللا مسؤولية منع مرضى غزة من العالج في الخارج "  العالميةالصحة" .10

جناح رام  (ابعة لألمم المتحدة، السلطة الفلسطينية      حملت منظمة الصحة العالمية، الت     :وكاالت -  نيويورك
، مسؤولية وفاة العشرات من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء عـدم إعطـائهم الموافقـة         )اهللا

وقال توني لورانس، مدير مكتب منظمة الصحة العالميـة باإلنابـة فـي              .والتمويل لعالجهم في الخارج   
من الوضع الذي قد يؤدي إلى وفاة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة            نحن قلقون للغاية    : "الضفة وغزة 

منذ تولي الحكومة في غزة على إدارة تحويـل المرضـى           : "وأضاف يقول  ".إذا لم يتلقوا العالج الالزم    
؛ لم تقم السلطة فـي رام اهللا بالموافقـة أو        )مارس(للخارج بوزارة الصحة في الثاني والعشرين من آذار         

ت العالج خارج غزة، مما أثر على الكثير من المرضى الذين يعانون من حـاالت خطيـرة                 تمويل طلبا 
مـا  "، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل رفض تل أبيب ومصر بخروج هؤالء المرضى من غزة                  "ومعقدة

 مـريض   900وبحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإن نحـو         .، على حد قولها   "لم توافق السلطة الفلسطينية   
  .ولون للعالج كل شهر خارج غزةكانوا يح

  3/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يفرج عن النائب القرعاوي بعد اعتقال دام عامين ونصف االحتالل .11
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عن الشيخ فتحي القرعاوي النائب عن كتلة حماس              :طولكرم

   وكان النائب القرعاوي قد اعتقل ضمن .البرلمانية بعد اختطاف دام عامين ونصف في سجون االحتالل
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  .البرلمانية في الضفة الغربية بعد أسر جلعاد شاليط" حماس"حملة شنها االحتالل بحق نواب كتلة 
  3/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  األمن الداخلي حد من نشاط العمالء والمقاومة قامت بتصفية بعضهم: غزة .12

ارة الداخلية في الحكومة المقالة النقاب عـن قيـام عناصـر            كشف جهاز األمن الداخلي التابع لوز     : غزة
المقاومة التابعة لحركة حماس بإعدام المقاومة عددا من المتعاونين مع االحتالل أثناء الحـرب األخيـرة                

وأعلن أبو جهاد الدجني المختص بالشؤون األمنية داخل حركة حماس أن عناصر المقاومـة               .على غزة 
ممن اكتشف تعاملهم % 10 الحرب على غزة وقامت بإطالق النار على أرجل         أعدمت سبعة عمالء خالل   
إن المقاومـة أصـدرت تهديـداً وتحـذيراً          "،وقال الدجني في نـدوة أمـس       .مع االحتالل أثناء الحرب   

منهم للتحقيق واالستجواب وأن نسبة من أعـدمتهم        % 4من هؤالء العمالء وأخضعت ما نسبته       %80لـ
وأشار إلى انه لـم يـتم        ". عدا عن تحويل بعضهم كمصادر لمعلومات المقاومة       ممن اكتشفوا، % 4بلغت  

، وبالتالي قامت وزارة الصحة بدفنهم ولم       "عمالء"التعرف على عدد من العمالء الذين تم تصفيتهم كونهم          
  .تتبناهم الفصائل

  3/4/2009الغد، األردن، 
  

   القاهرةف في حوارالخال  االجنبية اصعب مواضيعالتدخالت: الزهار .13
تـصميم  "اكد الدكتور محمود الزهار، القيادى البارز فى حركة احماس علـى   :القاهرة ـ اشرف الهور 

  ".جميع الفلسطينيين على الوصول التفاق يعطي كل مقومات النجاح للوحدة
  .وشدد الزهار فى تصريحات صحافية على ضرورة ان يستمر اي اتفاق يبرم مع فتح في الفترة القادمة

القضية هي كيف يمكن ان نحصن االتفاق مـن         . القضية ليست مكسبا لطرف وخسارة لطرف آخر       "وقال
وذكر الزهار ان وفدي فتح وحماس بدآ بقراءة اوجه الخالف الثنائية فى جميع القـضايا،               ". اي فشل قادم  

  ".سطينياعتقد ان اصعب مواضيع الخالف هو الذي له عالقة بالتدخالت االجنبية في الشأن الفل"وقال 
بعضها سيتم حلها في االيام القليلة القادمة، والبعض        "ولفت الى انه تتم مناقشة هذه المواضيع حاليا، وقال          

  ".االخر قد يترك لجهات عربية كي تسعى للحصول على توافق دولي حوله حسب االتفاق الفلسطيني
ني وخـصوصا الجامعـة     واوضح ان هذه الجهات تتمثل في مصر وكل من يدعم وحدة الشعب الفلسطي            

  .العربية، باالضافة الى مؤتمر القمة االخير الذي دعم موقف مصر في المصالحة الفلسطينية الداخلية
ستتم دعوة كل الفصائل للتوقيع على االتفـاق        "واشار القيادي في حماس الى انه بعد انهاء نقاط الخالف           

 ".الفلسطيني الشامل
  3/4/2009القدس العربي، 

  
  فتح جاءت الى القاهرة بدون جديد وليس في جعبتها اال مواقفها السابقة :البردويل .14

صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي أسـباب             . كشف د : غزة
  .تأجيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس بعد اجتماع عقد عليه االمال اليوم السبت 

بردويل في تصريح خاص بشبكة فلسطين اآلن، أن حركة  فتح جاءت الى القاهرة بدون جديد                وأوضح ال 
وليس في جعبتها اال ممارسة االصرار على مواقفها السابقة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة وفيمـا يتعلـق                 

حتاج الى  بحصر اصالح االجهزة االمنية على قطاع غزة واستثناء الضفة المحتلة باعتبار ان الضفة ال ت              
  .اصالح أجهزة، بالضافة الى ما يتعلق بقانون االنتخابات ومرجعية منظمة التحرير
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فتح تحدثت ان تلك المواضيع خطوط حمراء وال يمكن الحديث فيها، في موقف واضح              " وقال البردويل   
وجلي أنها تعرضت لضغط خارجي كبير لتتشدد على مواقفها واال تتقدم فـي الحـوار نحـو القواسـم                   

  ".المشتركة مما دفع مصر الى تأجيل الحوار الى نهية الشهر
وأشار القيادي في حماس أن القيادة المصرية جلست مع وفد فتح يوما كامال دون التوصل الى اتفاق مما                  

  .اغضب الجانب المصري بشكل كبير وأجل الحوار دون الرجوع الى الوفد الفتحاوي
  3/4/2009فلسطين اآلن 

  
   في قضية تبادل االسرى سيندم عليهحتالل ارتكب خطأ فادحاًاال: عبيدةبو أ .15

" الرسـالة "اكد ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تـصريحات لـصحيفة    :القاهرة ـ اشرف الهور 
لم تصل الى نتيجة نهائية مقبولة من طرف المقاومة بسبب          "الموالية للحركة ان المفاوضات بشأن الصفقة       

  ".حتالل، وعدم االستجابة بشكل كامل لشروط المقاومة الفلسطينية التي اعلنتها للجميعالتعنت المستمر لال
لن يطلـق سـراح     "، وقال   "ارتكب خطأ فادحا في هذه القضية وسيندم عليه       "وقال ابو عبيدة ان االحتالل      

  ".الجندي االسير اال بعد تلبية شروط المقاومة الفلسطينية في هذه القضية
قـدرة  "لمقاومة الفلسطينية لجولة اخرى من القتال مع اسرائيل اكد ابو عبيـدة علـى               وحول استعدادات ا  

  ".كتائب القسام واستعدادها لمواجهة أي حرب او عدوان جديد قد يقدم عليه االحتالل في قطاع غزة
وشدد على ان جميع خيارات اسرائيل في االفراج عن الجندي شليط باءت بالفشل، مؤكدا في الوقت ذاته                 

لن تتنازل ولن تبدي مرونة اكثر مما ابدته في السابق والكرة باتت اآلن فـي الملعـب                 "ن حركة حماس    ا
 ".االسرائيلي

  3/4/2009القدس العربي، 
  

   تتبنى العملية"مجموعات مغنية" و"الفأس"فلسطيني يقتل مستوطنا بـ .16
ر بضربة فـأس عنـدما   قالت مصادر اسرائيلية ان مستوطنا قتل واصيب آخ: رام اهللا ـ أحمد رمضان 

غـوش  "الواقعة فـي المجمـع االسـتيطاني    " بيت عين"هاجمهما عامل فلسطيني، يعمل داخل مستوطنة      
  .بين مدينتي الخليل وبيت لحم" عاتصيون

وأفادت المصادر االسرائيلية أن العامل الذي مضى على عمله في المستوطنة شـهران الذ بـالفرار وأن           
  .منطقة بحثاً عنه، خصوصا في بلدة صوريف القريبة من المستوطنةقوات كبيرة من الجيش مشطت ال

وذكرت مصادر نجمة داوود الحمراء أن القتيل فتى في السادسة عشرة من عمره، وأن المصاب طفل في                 
السابعة وقد تم نقله الى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس وحالته ما بين متوسطة الى خطيرة اثر اصابته                  

  .في الرأس
" سـرايا القـدس   "في بيان صدر عنهما العملية، غير ان        " وسرايا القدس " "مجموعات عماد مغنية  "ت  وتبن

 . اصدرت في وقت الحق بياناً نفت فيه عالقتها بالعملية، رغم انها اعربت عن تأييدها لها
  3/4/2009المستقبل، 

  
  اسحكومة نتانياهو ستقلص من الخالفات بين حركتي فتح وحم  مواقف:يوسفأحمد  .17

إن " الحياة"قال احمد يوسف المستشار في وزارة خارجية الحكومة المقالة لـ :  محمد يونس-رام اهللا 
اسقاط حكومة نتانياهو لحل الدولتين يستدعي من المجتمع الدولي إسقاط مطالبه بهذا الشأن من الحكومة 

ن وليس فقط على اذا كان من شروط للعالم، فيجب ان تكون على الطرفي: "واضاف. الفلسطينية
واعرب عن اعتقاده ان المواقف التي اعلنتها الحكومة االسرائيلية الجديدة ستقلص من ". الفلسطينيين

اآلن لدينا : "وقال. ، وتدفع الحركتين للتوصل الى اتفاق مصالحة"حماس"و " فتح"الخالفات بين حركتي 
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 وعلينا ان نتحرك الى امام لمواجهة في حماس وفتح لغة سياسية مشتركة في مواجهة حكومة نتانياهو،
  ".التحديات التي تحملها هذه الحكومة، وفي مقدمها مواصلة االستيطان في ارضنا والعدوان على شعبنا

  3/4/2009الحياة، 
  

  حماس تنفي مزاعم إسرائيلية بإنشاء كلية عسكرية في غزة لتدريب مقاتليها  .18
كتائب عز الدين   "سرائيلية عن إنشاء ذراعها العسكري      نفت حركة حماس، ما أعلنته مصادر أمنية إ        :غزة
كلية عسكرية في غزة لتدريب مقاتليه على مواجهة جيش االحتالل اإلسرائيلي بدعوى فشلهم في              " القسام

  .المواجهة األخيرة، معتبرة ذلك مجرد محاولة يائسة للتغطية على هزيمة االحتالل في الحرب على غزة
في تصريح صحفي أن لجوء االحتالل إلى نشر مثل         " حماس"وان القيادي في    وأكد الدكتور إسماعيل رض   

والقضاء عليها، الفتـاً    " حماس"هذه األنباء، إنما يعكس حالة التخبط التي يعيشها بعد أن فشل في إقصاء              
إلى إقرار مسؤولين كبار في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ومحللين محايدين بهزيمـة جـيش االحـتالل                

  .  ار المقاومة في هذه المعركةوانتص
  3/4/2009صحيفة فلسطين،   

  
   التحضيرية للمؤتمر السادس لفتح في حالة انعقاد دائمة لتحديد مكان وزمان عقدهاللجنة .19

اكدت مصادر في حركة فتح الخميس ان اللجنة التحضرية للمؤتمر العام السادس  :رام اهللا ـ وليد عوض 
 في حالة انعقاد دائمة في عمان منذ ايام إلنجـاز التحـضيرات             1989ام  لحركة فتح الذي لم يعقد منذ ع      

  .المطلوبة لعقده وتحديد مكان وزمان انعقاده
وصرح حكم بلعاوي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح في بيان صحفي بأن اللجنة في                

  . االجتماعات عن زمان ومكان المؤتمرحالة انعقاد اآلن، وان اللجنة المركزية للحركة ستعلن بعد انتهاء
تزداد التصريحات التي تشير الى ان تأجيال لعقد المؤتمر السادس قد تقرر، ويتم ذلك كله               : واضاف قائال 

واللجنة التحضيرية في حالة انعقاد حتى اآلن النجاز كل ما يتعلق بالمؤتمر في اقرب فرصة العالنه من                 
 ستعلن بعد انتهاء االجتماعات عن موعد المؤتمر ومكانـه وزمانـه،            خالل اجتماع اللجنة المركزية التي    

  .ولن يكون التاجيل هو الهدف
واضاف ان الهدف هو المزيد من المناقشة وتقصي كل الحقائق وتوفير كل مطالب المؤتمر، فضال عـن                 

شمل المؤتمر  المكان والزمان، هو تحقيق اقصى ما يمكن من الشفافية الوطنية والموضوعية والتنظيمية لي            
  .كل االطياف في نسيج المؤتمر السادس

  3/4/2009القدس العربي، 
  

  مفاوضات صفقة تبادل األسرى لم تتوقف رغم مجيء نتنياهو: "السبيل" .20
كشف مصدر فلسطيني مطلع على مجريات مفاوضات تبـادل األسـرى بـين حركـة حمـاس                 : غزة
رة ولم تتوقف، رغم رحيـل حكومـة ايهـود          ، أن المفاوضات غير المباشرة ما زالت مستم       "إسرائيل"و

  .أولمرت وبدء عمل الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو
ـ           أن الوسيط المصري أبلغ وفد     " السبيل"وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح ل

لمبعـوث  حركة حماس، أن مفاوضات تبادل األسرى ما زالت قائمة رغم قدوم حكومـة نتنيـاهو، وأن ا          
اإلسرائيلي لمفاوضات تبادل األسرى عوفر ديكل ما زال مخوالً من حكومة نتنيـاهو لالسـتمرار فـي                 

  .المفاوضات
وذكر المصدر الفلسطيني، أنه رغم استمرار المفاوضات فإنها تجري ببطء شديد، الفتا إلى عدم حـدوث                

ن إسرائيل تراهن علـى تراجـع       يبدو أ "تقدم في الصفقة خالل محادثات األسبوعين الماضيين، وأوضح         
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لدى الوفد المفاوض تعليمات بعدم التراجع عـن أي مطلـب فـي             : "وأضاف" حركة حماس عن مطالبها   
  ".صفقة التبادل

  3/4/2009السبيل، األردن، 
  

  تطالب بوقف المفاوضات مع تل أبيب وتجاوز الخالفات الفلسطينية" الديمقراطية" .21
إلى أن تنزل عن "ف أي مفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو طالبت الجبهة الديمقراطية بوق: غزة

أطماعها التوسعية في القدس والضفة الفلسطينية، وإلى أن يتوقف االستيطان بالكامل وتعترف بقرارات 
، مشددة على ضرورة تجاوز الخالفات في الحوار من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية "الشرعية الدولية

  .فلسطيني
و ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة في كلمة له خالل ندوة سياسية بمناسبة يوم ودعا طالل أب

مواجهة االستيطان والعدوان في الضفة الغربية والقدس "، إلى )2/4(األرض في غزة اليوم الخميس 
   "...وقطاع غزة، في ظل وصول حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم في إسرائيل

 2/4/2009 قدس برس،
  

  ليبرمان يربط السالم بنزع سالح حماس ويستبعد االنسحاب من الجوالن .22
أكد وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس أنه عنى كل كلمة قالها :  أسعد تلحمي -الناصرة 

 خالفاً قبل يومين أثناء تسلمه منصبه الجديد في شأن مستقبل العملية السياسية في الشرق األوسط، وأنه
ولقيت مواقف . يفضل أن يقول كالماً مباشراً وصريحاً من دون مواربة) من الساسة اإلسرائيليين(لغيره 

الحاكم الذين أكدوا أنها تتطابق وبرنامج الحزب كما " ليكود" بارزين في حزب أركانليبرمان التأييد من 
  . عرضه خالل المعركة االنتخابية

إلسرائيل )... اإلسرائيلي(أنا ال أحب الخداع : "أمس" هآرتس"فة وقال ليبرمان في حديث مع صحي
". التزامات أخذتها على عاتقها مثل خريطة الطريق الدولية، وهي ستفي بها شرط ان تكون تبادلية

، في "مثلما أقرتها الحكومة"وأضاف محاوالً تخفيف أثر تصريحاته أول من أمس، أنه ملتزم الخريطة 
لكن هذا قرار " التي أضافتها الحكومة، رغم أنه صوتّ ضدها في حينه 14 الـإشارة إلى التحفظات
االدارة األميركية الحالية ال تتطرق اليوم إلى مصطلح عملية انابوليس، : "وتابع". حكومة وانا ملتزم به

ة لقد قلت في الفترة األخيرة أمورا بعيد... وأنا أقترح أن نسير وفق خريطة الطريق مرحلة بعد أخرى
لكن يحظر ... المدى، مثل أني مستعد إلخالء بيتي في مستوطنة نوكديم في حال قررت الحكومة ذلك

  ".التنازل عن كل ذلك مجانا
كم عدد البؤر االستيطانية التي : "وأضاف متسائالً، في غمز من الحكومة السابقة لعدم تنفيذ التزاماتها

وتابع أن الحكومة الجديدة وخالفاً لسابقتها ستطبق ". ت؟أخلتها الحكومة السابقة؟ وكم حاجزا عسكريا أزال
وسنجري حواراً سياسياً مع السلطة "االلتزامات التي أخذتها على عاتقها حرفياً، وستقرن األقوال باألفعال 

وعرض شروطه على السلطة )". لألقوال(الفلسطينية، لكننا نريد أن نتأكد من أن هناك رصيداً للشيك 
على الفلسطينيين أوالً معالجة اإلرهاب والسيطرة على قطاع غزة وتجريد حركة : "الًالفلسطينية قائ

ال يوجد قرار حكومي في شأن "وتطرق ليبرمان إلى المسار السوري، فقال إنه ".  حماس من سالحها
السالم مع سورية سيكون في ... مسألة التفاوض مع سورية، وقلنا مسبقاً إننا لن ننسحب من الجوالن

  ".ابل السالممق
إلى ذلك، أفاد مكتب ليبرمان أن األخير تلقى صباح أمس اتصاالً هاتفياً من وزيرة الخارجية األميركية 

كذلك ". اتفقا على مواصلة التعاون واللقاء قريباً"هيالري كلينتون هنأته خالله بتسلمه منصبه الجديد و 
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ؤول السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي تلقى ليبرمان اتصاالت تهنئة من نظيره األسباني ومن مس
  .خافيير سوالنا ومن نظيره االيطالي الذي دعاه لزيارة روما

" وجع رأس"أن حماية وزير الخارجية الجديد تتسبب في " يديعوت أحرونوت"إلى ذلك، أفادت صحيفة 
. سبع المكلف حمايتهاالذي كثف الحراسة عليه بصفته احدى الشخصيات ال) شاباك(لجهاز االمن الداخلي 

في " غوش عتصيون"في التكتل االستيطاني " نوكديم"وأضافت أن حقيقة إقامة ليبرمان في مستوطنة 
والشرطة والجيش لدى خروج الوزير " شاباك"محيط القدس المحتلة، تستوجب استنفار قوات كبيرة من 

ر عددا من القرى الفلسطينية، من بيته ومع عودته إليه ألن الطريق التي توصل إلى المستوطنة تعب
وذكّرت الصحيفة بحادث استقدام مروحية عسكرية . بالرغم من أن الوزير يقل سيارة مرسيدس مصفحة

ووصف . إلخراج ليبرمان من بيته قبل ثماني سنوات مع وصول إنذارات بنية قناصة فلسطينيين اغتياله
  ".بعملية عسكرية"عملية حراسة ليبرمان " شاباك"مسؤول في 

  3/4/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"تصريحات ليبرمان ال تعبر عن موقف : ليفني .23
انتقدت من باتت زعيمة المعارضـة فـي إسـرائيل، وزيـرة            : )وكاالت (،برهوم جرايسي   -الناصرة

الخارجية السابقة تسيبي ليفني، صمت نتنياهو شخصيا على تصريحات ليبرمان، وقالت في حديث إلذاعة              
إن عدم رد نتنياهو على حديث بهذا المستوى من وزير خارجيته، فإنه يدل إمـا علـى                 جيش االحتالل،   

  .ضعف نتنياهو، أو على موافقته على ما صرح به ليبرمان
إن تصريحات ليبرمان ال تعبر عن موقف إسرائيل، وحتى أنها تضر بإسرائيل وتعيـدها              "وقالت ليفني،   

 حل دائم مبني وسالم مبني على أساس دولتـين، وحـين            سنوات إلى الوراء، فمعنى مؤتمر أنابوليس هو      
نتوصل إلى اتفاق كهذا، فإنه سيكون مبنيا على أساس خطة خريطة الطريق، والـتحفظ مـن أنـابوليس                  

  .يتعارض مع المصالح اإلسرائيلية، إذ أن إسرائيل وقعت على هذا االتفاق
 ال يوجد شريك فـي الجانـب الفلـسطيني          إن اليمين في إسرائيل ادعى دائما أنه      "وأضافت ليفني قائلة،    

  ".كذريعة لعدم التقدم، أما اليوم فقد بتنا نحن لسنا شركاء
  3/4/2009الغد، األردن، 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع ليبرمان بتهم الفساد .24

أخضعت الشرطة اإلسرائيلية وزير الخارجية الجديد افيغدور ليبرمان لجلسة :  محمد بشير جابي-جدة 
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي .  استمرت ألكثر من سبع ساعات أمس، بسبب تهم بالفسادتحقيق

إن محققين من قسم مكافحة االحتيال حققوا مع ليبرمان، الذي تسلم مهام منصبه الجديد : روزنفيلد
رمان زعيم وتردد أن ليب". لالشتباه به في قضايا فساد واحتيال وتبييض أموال وخيانة األمانة"األربعاء، 

وقيل إنه . حزب إسرائيل بيتنا المغالي في القومية، تلقى مبالغ طائلة من الخارج، لتمويل حملته االنتخابية
وكان التحقيق بدأ قبل عدة . جرى تسليم تلك األموال عبر شركات وهمية والعديد من حسابات البنوك

ألخيرة، بسبب المحادثات التي كانت سنوات، وامتنعت الشرطة عن التحدث إلى ليبرمان في األسابيع ا
 . فبراير10تجرى معه، لتشكيل الحكومة، عقب االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في 

  3/4/2009عكاظ، 
 

  ابني يفكر مثلي بضرورة استمرار االحتالل بالقوة لكنه يخاف من ردود الفعل: والد نتنياهو .25
روفسور بن تسيون نتنياهو، إن التسوية السلمية مع قال والد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، الب :تل أبيب

وإن الحل الوحيد للصراع هو أن تفرض . هو مجرد وهم" دولتين للشعبين"الفلسطينيين على أساس مبدأ 
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وقال إن ابنه، بنيامين نتنياهو، يفكر مثله، ولكنه ال يفصح . إسرائيل سيادتها بالقوة على فلسطين الكاملة
 .من ردود فعل محلية ودولية تضر بمصالح إسرائيلعن أفكاره ألنه يخشى 

اإلسرائيلية، ينشر اليوم، إن العرب " معاريف"وقال نتنياهو األب، في حديث مطول ونادر لصحيفة 
عموماً، والفلسطينيين خصوصاً، لم يقتنعوا بعد باالعتراف بإسرائيل وقبولها بشكل طبيعي، ولذلك فإن 

فالعرب الموجودون .  أنه كمؤرخ يقول إنه ال يوجد شعب فلسطينيوأضاف. السالم الحقيقي لن يتحقق
ويجب أن . ولهذا فال يحق للفلسطينيين دولة. هنا تبنوا اسم الشعب الفلسطيني فقط لكي يقارعوا إسرائيل

وعندما سأله الصحافي عن تبعات هذا االحتالل ). فلسطين" (أرض إسرائيل"تبقى إسرائيل مسيطرة على 
 من مقاومة، أجاب أن على إسرائيل أن ترد على كل هجوم عسكري بقوة ضخمة تردع وما يتأتى عنه

وأنه يجب أن ال تنتظر إسرائيل حتى تنشأ حركة مقاومة عربية، بل . العرب عن التجرؤ على تكراره
ويؤيد . وقال إنه ال يخشى من الحروب. تبادر بنفسها إلى شن هجوم كاسح يجعلهم يعانون عناًء فظيعاً

وهنا سئل عن مدى تأثير أفكاره هذه على ابنه، رئيس . تالل حتى لو أدى إلى حروب طويلةاالح
ولكنه ال يستطيع . ولكنني أقدر بأنه يؤيد أفكاري. ال أدري في الواقع: "الحكومة بنيامين نتنياهو، فأجاب

بأنه يدير سياسة وأعتقد أيضاً . اإلفصاح عن آرائه هذه حتى ال يتسبب في ضرر في المصالح اإلسرائيلية
  ".ترمي إلى نفس األهداف ولكن على طريقته الخاصة

 3/2/2009الشرق األوسط،  
  

   اإلسرائيلي يجري سلسة تدريبات تحاكي هجوم صاروخي غير تقليديالجيش .26
واصلت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي سلسلة تدريبات تحاكي تعرض إسرائيل : أ ش أ

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية بدأت صباح . تقليديلهجوم صاروخي غير 
في مدينة صفد في شمال فلسطين المحتلة لمحاكاة " زيف"أمس بإجراء تمرين عسكري في مستشفى 
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن عناصر من الشرطة  . سقوط صاروخ كيميائي يوقع إصابات كثيرة

وبلدية صفد يشاركون في هذا التمرين، الذي يأتي في إطار " نجمة داود الحمراء"ء وومصلحة اإلطفا
 . سلسلة تدريبات جرت في طبريا وبئر السبع وغيرها من المدن خالل األسابيع القليلة الماضية
 3/4/2009السفير، 

  
   تزعم إحباط تهريب أسلحة من األردنأبيبتل  .27

سرائيل أنها أحبطت عملية تهريب أسلحة من األردن إلى الضفة  زعمت إ:عبد الجبار أبو غربية – عمان
وقالت إن مفتشي مصلحة الجمارك اإلسرائيلية في معبر وادي عربة الحدودي بين األردن  .الغربية

وفلسطين المحتلة، أحبطوا محاولة لتهريب قطع أسلحة وذخيرة من األردن إلى الضفة الغربية المحتلة، 
إذاعة جيش االحتالل أن قطع األسلحة والذخيرة وجدت داخل شحنة من القوالب وأضافت  . أسابيع3قبل 

 .المعدنية
  3/4/2009عكاظ، 

 
  عبد العفو إغبارية يتلقى تهديدات بالقتل من متطرفين يهود .28

أعلنت أمس، الشرطة اإلسرائيلية أنها فتحت تحقيقاً في تهديدات بالقتل وصلت إلـى العـضو                -الناصرة  
مان اإلسرائيلي الدكتور عبد العفو إغبارية، من الجبهة الديمقراطية للـسالم والمـساواة،             العربي في البرل  

  .عبر بريده اإللكتروني
، أفهم أنـك    "إسرائيل"مرحبا بمخرب حماس يا من تكره       :"ووصف كاتب الرسالة إغبارية بالمخرب وقال       

وسـتكون مـن    .. مد الطيبي   متشوق لالنضمام إلى أعضاء الكنيست المخربين اآلخرين وعلى رأسهم أح         
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حرباً ضد أعدائها الخارجيين ألنك عدو لنـا مـن       ) إسرائيل(بين األوائل الذين سيعدمون، عندما تخوض       
أنت وأمثالك ال تستحقّون حتى الرصاص الذّي ستقتلون به بل جديرون بأن تقتلوا حرقاً، فأنتم               ..  الداخل

  ".على سلم األولويات
هذا ليس غريباً علينا فقد قلنا دائماً أن هذه التهديدات ال تخيفنـا             "رسالة بقوله   ورد الدكتور إغبارية على ال    

  ".وسنواجهها بكل صرامة السيما تلك العنصرية الفاشية وسنتغلب عليها
  3/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تدريبات إسرائيلية تحاكي نجاح المقاومة بأخذ رهائن .29

، "حـرس الحـدود   "رائيلي باالشتراك مع مـا يـسمى        أجرت قوات جيش االحتالل اإلس     -القدس المحتلة 
تدريبات عسكرية تحاكي نجاح المقاومة الفلسطينية بالتسلل إلى إحدى المدن اإلسرائيلية أو المـستعمرات              

  .المقامة في الضفة الغربية وأخذ رهائن إسرائيليين
فإن التمـرين العـسكري     وبحسب ما نُشر في وسائل اإلعالم، وسمحت به الرقابة العسكرية اإلسرائيلية؛            

" عـولش "أجري األربعاء ويمثل قيام مجموعة من المقاومة الفلسطينية باحتجاز رهائن فـي مـستعمرة               
الزراعية اليهودية  في شمال منطقة الشارون، مشيرة إلى أنه لوحظ حركة نشطة لمركبات قوات األمـن                 

  .وتحركات للقناصة وسيارات اإلسعاف
  3/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يعتزم زيارة عدد من الدول بما فيها مصر واالردن لتسويق حكومتهنياهونت .30

 يـسعى لترتيـب     اإلسرائيلي الخميس ان رئيس الوزراء      إسرائيلية مصادر    أكدت : وليد عوض  - رام اهللا 
سلسلة من الزيارات لدول متعددة في المرحلة القادمة لتسويق حكومته الموصـوفة بـالتطرف والتنكـر                

 لترتيب زيارة لنتنياهو الى مـصر       إسرائيلي سعي   إلى المصادر    وأشارت .مع الفلسطينيين لعملية السالم   
 اإلسـرائيلية  األمـن  أجهزة في حين تدرس     اإلسرائيلية اذا وافقت تلك االطراف على المساعي        واألردن

ي محمـود    الجديد بزيارة الى رام اهللا للقاء الرئيس الفلـسطين         اإلسرائيليامكانية ان يقوم رئيس الوزراء      
  .عباس

واشارت المصادر الى ان نتنياهو يهدف من زيارة رام اهللا الرسـال رسـالة بأنـه يعتـرف بالـسلطة                    
 انه في   األمرالفلسطينية وانه على استعداد لتقويتها اقتصاديا وسياسيا وفقا لخارطة الطريق ولكن ال يعني              

  .هذه المرحلة يعترف برؤية اقامة دولتين لشعبين
 الشهر الحالي للقاء كل من الرئيس       واألردن ان تكون زيارة نتنياهو لمصر       اإلسرائيلية ورجحت المصادر 

   عبد اهللا األردنيالمصري حسني مبارك والعاهل 
  3/4/2009القدس العربي، 

  
  إيران الجديدة ستبدأ بالتحضيرات لمواجهة عسكرية قريبة جدا مع اإلسرائيلية الحكومة .31

لمحلل السياسي البارز، بن كاسبيت، المعروف بصالته الوطيدة مـع          كشف ا  :زهير اندراوس  -الناصرة  
المستويين االمني والسياسي في الدولة العبرية، الخميس، النقاب عن ان حكومة نتنياهو الجديدة سـتتركز               

 اإلسالميةالمجال االول، التحضير والتجهيز لمواجهة قريبة جدا مع الجمهورية          : في ثالثة مجاالت مهمة   
، أولوياتـه  هو على سلم     اإليراني التهديد النووي    أن أعلن، خصوصا وان رئيس الوزراء الجديد       يةاإليران

 إحياء البند الثاني، الذي ستعالجه الحكومة الجديدة، فهو         أماوانّه يشكل خطرا وجوديا على الدولة العبرية،        
  .المفاوضات مع الفلسطينيين
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 علـى تغييـر     األيام فان نتنياهو يعكف في هذه       "عاريفم" المحلل كاسبيت في صحيفة      أقوالولكن، وفق   
النظرة الى المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين، وللتذكير فقط فان رئيس الوزراء الجديد كان قد اقتـرح                
على السلطة الوطنية الفلسطينية ما اسماه بالسالم االقتصادي، االمر الذي تم رفضه حتى من قبل الرئيس                

  . ان نتنياهو رجل ال يؤمن بالسالمأمس من أول، والذي صرح ) مازنأبو(د عباس الفلسطيني محمو
 البند الثالث الذي سيعمل رئيس الوزراء الجديد علـى معالجتـه يتعلـق              أن اإلسرائيلي المحلل   وأضاف
 موظف وعامل مـن     ألف من مائة    أكثر إن أكدت التي نشرت مؤخرا في الصحف العبرية والتي         باإلنباء
  . بعد عيد الفصح لدى اليهود، والذي يحل الشهر الحاليإقالتهم ستتم إسرائيل

  3/4/2009القدس العربي، 
  

  وإخطارات هدم جديدة.. بلدية االحتالل تهدم محالً تجارياً في القدس  .32
 شرعت بلدية االحتالل في القدس المحتلة بهدم محـل          : رامي منصور ووكاالت االنباء    -القدس المحتلة   
في شارع نابلس المتاخم لباب العامود في مدينة القدس بداعي عـدم            " شميدت"من مدرسة   تجاري بالقرب   

ـ     . حصول صاحب هذا المحل على ترخيص      في بلدية  " المراقبة على البناء  " كما قامت طواقم ما تسمى ب
القدس بمداهمة بلدة العيسوية لتسليم إخطارات هدم جديدة وفحص طرق ووسائل هدم منازل اخرى كـان                

  .ابها تلقوا اخيرا إخطارات بالهدماصح
واستولى عشرات المستوطنين بحماية الشرطة االسرائيلية على منزل المواطن ناصر جابر فـي حـارة               

وقال شهود عيان ان عراكا وقع بين صـاحب المنـزل           .السعدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة        
  .لمستوطنين باحتالل المنزل وطرد صاحبهوعشرات المستوطنين قبل أن تتدخل الشرطة وتسمح ل

  3/4/2009الدستور، 
  

  ومحالت تجارية بالضفة دونم 100االحتالل يصادر  .33
 1000صادرت سلطات االحتالل االسرائيلي اكثر من       :  رامي منصور ووكاالت االنباء    -القدس المحتلة   

 الشؤون القروية والبلدية    واوضح مسؤول . دونم من اراضي الفلسطينيين في قرية قريوت بمحافظة نابلس        
في نابلس غسان دغلس، أن سلطات االحتالل تخطط لشق طريق طوله ثالثة كليومترات على االراضي               

وأضاف أن الجرافات االسرائيلية بدأت المسح اسـتعدادا        ". شيلو"و  " هيوفال"المصادرة لربط مستوطنتي    
  .لتجريف هذه االراضي

مجلس قروي قريوت ان المـستوطنين بالتعـاون مـع الجـيش            من جانبه قال عبد الناصر بدوي رئيس        
االسرائيلي اغلقوا المدخل الجنوبي للقرية وبدأوا بمصادرة اراضـي الفلـسطينيين المحاذيـة للمنطقـة               

  .وزراعتها، مضيفا ان المستوطنين وزعوا قرارات مكتوبة بمصادرة االراضي في منطقة عين قريوت
متطرفون امس على عدة محال ومصالح تجارية في البلدة القديمة          واستولت قوات االحتالل ومستوطنون     

وقالت مـصادر فـي     . من مدينة الخليل بالضفة الغربية وباشروا بإعادة تأهيلها تمهيدا لوضع اليد عليها           
اللجنة العامة للدفاع عن األراضي بالمحافظة إن جنود االحتالل بالتعاون مع مستوطنين يقودهم المتطرف              

ل ، أقدموا على خلع أبواب أربعة محال تجارية في سـوق المالبـس المجـاور للبـؤرة                  باروخ مارزي 
أبراهام ابينو ، وذلك بالتزامن مع عمليات تسوية وتجريف وإزالة للركام تقوم بهـا              "االستعمارية المسماة   

  1994،جرافات إسرائيلية في السوق المغلقة منذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف في شباط 
  3/4/2009تور، الدس
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  الحرب طفالً في غزة أصبحوا أيتاماً بعد 1350": منظمة إغاثية" .34
 طفالً فقدوا أحد والديهم أو كليهمـا خـالل   1346 أفادت منظمة اإلغاثة اإلسالمية بغزة أن حوالي       :إرين

 عامـا  18ه في غزة، وتُعرِّف المنظمة اليتيم على أنه الطفل الذي لم يتجاوز عمـر   " اإلسرائيلية"المحرقة  
وفقد الوالد المعيل لألسرة، الذي غالباً ما يكون األب،حسب محمد أبو دراز، مدير برنامج رعاية الطفولة                

 .أما منظمة اليونيسيف فتعرِّف اليتيم على أنه الطفل الذي فقد أحد والديه أو كليهما. بمكتب المنظمة بغزة
وأوضح أبو دراز أن    .  يتيم 5،200آلن حوالي   وحسب تعريف منظمة اإلغاثة اإلسالمية، هناك في غزة ا        

 طلـب، لـم     500، حيث استلمت المنظمة أكثر مـن        "طلبات كفالة األيتام في غزة شهدت ارتفاعاً كبيراً       "
  . منها فقط200تتمكن من االستجابة إال ل

 3/4/2009الخليج، 
  

  ة صفقةبإطالق أبنائهم في أّي يطلبون 48أهالي األسرى في القدس والـ .35
طالب امس اهالي معتقلين من القدس ومن فلسطينيين المحتلة         :  وكاالت – كامل إبراهيم    -المحتلة    القدس  

 ومن السوريين في هضبة الجوالن باطالق سراح ابنائهم في اي صفقة تبادل اسرى مـع اسـرائيل                  48
  .وذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في القدس الشرقية المحتلة

 48ة اإلسالمية ورئيس لجنة االسرى الفلسطينيين داخل فلـسطين          وقال الشيخ رائد صالح رئيس الحرك     
في كلمة له خالل المؤتمر ان االسرى أولوية من اولويات وثوابت القضية الفلسطينية مثلهم مثـل حـق                  
عودة الالجئين ومثل عودة القدس المحتلة فهم من قاتلوا لحرية شعبنا الفلسطيني فال يعقل ان يفرق بـين                  

الغربية واخر من قطاع غزة أو يبحث وضع اسير فلسطيني من رام اهللا ويستثني ابـن                اسير من الضفة    
  .حيفا أو القدس أو الجوالن 

  3/4/2009الرأي، األردن، 
  

  قطيع ماشية بضائع وومصادرة  أنفاق 9مصر تدّمر ": رفح" .36
إلى قطـاع    أنفاق كانت مخصصة لتهريب السوالر والبنزين        9أغلقت أجهزة األمن المصرية أمس      : رفح

غزة بعد تدمير البنية األساسية لها ومصادرة مضخات الوقود، بحسب ما أفاد مصدر أمني اشار ايـضا                 
الى انقالب شاحنة بضائع خالل مطاردتها في الشوارع الجانبية لرفح المصرية واعتقال سائقها ومصادره              

در تجاري فلـسطيني بإدخـال      وافاد مص  .قطيع من الماشية كان في طريقه للتهريب عبر األنفاق للقطاع         
 طن سكر عبر معبـري      480 سلة غذائية من جمعية عطاء غزة لسكان القطاع، إضافة الى نحو             3600

وأفاد مسؤول في الهالل األحمر فرع العريش بوصول سبع شاحنات تونسية محملـة           . العوجة وكرم سالم  
  . القطاع عبر معبر رفحباألدوية قيمتها مليون جنيه لمدينة العريش يتم التنسيق إلدخالها

  3/4/2009الحياة، 
  

 ر من تصاعد وتيرة االنتهاكات الصهيونية في القدس تحذّ" القدس الدولية" .37
ـ                ـرب 48حذر الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة، في بيان وصل موقع عـ

صاعدية خالل الفتـرة األخيـرة      نسخة منه، من االعتداءات الصهيونية في القدس، والتي أخذت وتيرة ت          
وبين الدكتور أحمد أبو حلبية عدم وجود        .متمثلة باالعتداء على ممتلكات وعقارات المواطنين المقدسيين      

اختالف في برامج حكومات االحتالل المتعاقبة من قضية القدس فهم متفقون جميعاً على سياسة التضييق               
رة ضدهم بهدف ترحيلهم من مدينتهم، وعلى زيادة وتيـرة          على المواطنين المقدسيين وسن القوانين الجائ     
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االستيطان في مدينة القدس وضواحيها، وعلى تغيير معالم القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية تمهيداً             
 . لتهويد القدس ومقدساتها وبناء هيكلهم المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك

 2/4/2009، 48عرب
 

  "اسرائيل"ون ال يثقون بقدرة المجتمع الدولي على إنهاء الصراع مع الفلسطيني": استطالع" .38
 قامت مؤسسة فافو النرويجية للدراسات واألبحاث بـاجراء اسـتطالع           :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

للرأي في كٍل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في الفترة مابين نهاية شهر شباط وبداية شهر اذار،                  
ا تمت األطاللة على التوجهات السياسية للجمهور بعد مرور ما يقارب ستة اسابيع من الهجوم               ومن خالله 

ولقد وجدت هذه الدراسة أن شعبية المجتمع الدولي والقيادات الوطنية منخفضة، حيـث   .على قطاع غزة
لى المساهمة  ان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة تنقصهم الثقة في مقدرة مؤسسات المجتمع الدولي ع             

في الوصول الى سالم قادر على انهاء الصراع مع اسرائيل، وكذلك هنالك رغبـة عاليـة فـي تجديـد                    
من المستطلعة آراؤهم بأن أداء الرئيس أبو مازن % 41وأفاد  ).فتح(القيادات السياسية خاصة في حركة 

اء حكومة تسيير األعمال    أن أداء رئيس وزر   % 44كان حسناً خالل وبعد الهجوم على غزة، بينما صرح          
وفي المقابل كان تقييم أداء رئيس وزراء الحكومـة          .سالم فياض كان حسناً أثناء وبعد الهجوم على غزة        

من المستطلعة آراؤهم على أن اداءه خالل وبعد الحرب على غزة كان حسناً             % 58المقالة اسماعيل هنية    
داء قيادة حماس في دمشق كان حسناً أو حـسناً          أن أ %) 53( وأفاد اكثر من نصف المستطلعة آراؤهم       . 
ولم تجد هذه الدراسة اختالفات حول هذا الموضوع ما بين سكان الضفة الغربيـة وسـكان قطـاع               .جداً

مـن  % 81من مؤيدي فتح مقابـل       24غزة، ولقد كانت وجهات مؤيدي فتح وحماس واضحة األختالف،        
 من مؤيدي فتح صرحوا بأن حماس تتحمل        40. مؤيدي حماس صرحوا أن حماس ال تتحمل أية مسؤولية        

  .من مؤيدي حماس حملوا نفس الرأي% 7مسؤولية كبيرة عن الهجوم األسرائيلي على غزة، بينما فقط 
العديد من مؤيدي حركة حماس يعتقدون أن القضية الفلسطينية قد استفادت من الحرب األخيرة على غزة                

اؤهم أن القضية الفلسطينية لم تحقق شيئا من الحرب، ومرةً          من بين المستطلعة آر   % 45أفاد ما مجموعه    
مـن  % 28 من مؤيدي فتح مقابل      55 %أخرى هنالك اختالفا حول هذا الموضوع تبعا للتأييد السياسي،          

   30. مؤيدي حماس صرحوا بأن القضية الفلسطينية لم تستفيد من هذه الحرب
 األوضاع حاولت الدراسة األطالع على مقـدار ثقـة          قلة من الجمهور الفلسطيني تتوقع تحسناً قريبا في       

الجمهور في مدى استمرارية وقف اطالق النار في غزة، صرح أربعة من بين خمسة مـن المـستطلعة                  
صرحوا بأنهم واثقـين    % 3آراؤهم أنهم ليسوا واثقين أو واثقين ابدا أن وقف اطالق النار سيدوم، وفقط              

  .جداً أن وقف اطالق النار سيدوم
صـرحوا بـأنهم    % 62. من المستطلعة ارائهم ايدوا مفاوضات مع اسرائيل حول قضايا الحل الدائم           70

يظهـر مـن خـالل تأييـد        . يؤيدون مفاوضات مع اسرائيل من اجل الوصول الى هدنة طويلة األمـد           
  : المفاوضات ان هنالك بعض األختالفات بناء على بعض الخصائص

  3/4/2009الرأي، األردن، 
  

  االحتالل يسمح بإدخال معّدات صيانة لمحطة الكهرباء في غزة .39
عمر كتانة، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن الجانب اإلسـرائيلي وافـق،             . أعلن د  :حامد جاد 

مؤخراً، على جملة المطالب التي تقدمت بها سلطة الطاقة والجهات المسؤولة في السلطة الوطنية بـشأن                
  قطع الغيار الالزمة لصيانة وتطوير محطة كهرباء غزة وتزويد شركة التوزيع إدخال التجهيزات و
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  .بالتجهيزات الالزمة لصيانة وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء في محافظات غزة
  3/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  عشرات التوغالت واالعتقاالت في الضفة خالل أسبوع": توثيق" .40

نفـذت  لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل        أجراه ا أظهر توثيق أسبوعي جديد     : رام اهللا 
، نفـذت   )إبريل(وحتى األول من نيسان     ) مارس(األسبوع الممتد من السادس والعشرين من آذار        خالل  

 عملية توغل على األقل في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، حـسب توثيـق               20قوات االحتالل   
وقد اختطفت قوات االحتالل خالل توغالتهـا        .قوق اإلنسان، الصادر اليوم الخميس    المركز الفلسطيني لح  

  . عشرة أطفال، وباحثتان في مركز األسرى للدراسات  مواطناً فلسطينياً، من بينهم27تلك 
   2/4/2009، قدس برس

  
  احتجاجا على االنتهاكات التي يتعرض لها الصيادون" بيت الهيا"مسيرة في  .41

دد متظاهرون باالعتداءات والعراقيل التي يتعرض لها الصيادون، مـن قبـل الـزوارق              ن :خليل الشيخ 
اإلسرائيلية أثناء ممارستهم عملهم داخل البحر، وشارك في التظاهرة التي نظمتهـا المبـادرة المحليـة                

  .لمواجهة العدوان العشرات من الصيادين ومتضامنون أجانب ومواطنون
  3/4/2009األيام، فلسطين، 

  
     في الشرق األوسط األفضل "صندوق االستثمار الفلسطيني"ف صنّي" يت االستثمار العالميب" .42

صنف بيت االستثمار العالمي غلوبل صندوق فلسطين االستثماري ضمن أفضل          :  عاطف دغلس  -نابلس
قـق  وح .الصناديق االستثمارية أداء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية على التـوالي             

 متخصصا في االسـتثمار بفلـسطين، عوائـد         2006نيسان  /الصندوق االستثماري الذي أطلق في أبريل     
  %.12 بزيادة بلغت 2009شباط /استثنائية حتى نهاية فبراير

 2/4/2009الجزيرة نت،
   

  حصار ال مريضاً الشهر الماضي بسبب 24وفاة ": الصحة المقالة" .43
إن " :نسخة عنها أمـس   " فلسطين"  غزة في إحصائية لها تلقت       قالت وزارة الصحة الفلسطينية في    : غزة
، وانضموا إلى قائمة شهداء الحصار في ظل نفـاد األدويـة            )مارس( مريضاً توفوا خالل شهر آذار       24

والعالج والمستلزمات الطبية الالزمة لعالجهم والحفاظ على حياتهم، فضالً عن إغالق المعـابر وعـدم               
وطالبت وزارة الصحة العالم بالوقوف      .ج أو إدخال ما يلزم من دواء وعالج       السماح بسفر المرضى للعال   

إلى جانب أهالي القطاع ومرضاه المحاصرين، والخروج من حالة الصمت، والضغط على االحتالل من              
  .أجل إنهاء ممارساته التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني

  3/4/2009صحيفة فلسطين،  
  

  طار ثوابت الحفاظ على هويتهم إبناء غزة في أندعم :  األردنيوزير الداخلية .44
بحث وزير الداخلية نايف سعود القاضي خالل لقائه أمس وفدا يمثل نواب            : بترا -  نسيم عنيزات  -عمان

جبهة العمل االسالمي برئاسة النائب حمزة منصور عالقة التعاون والتنسيق بين الوزارة والحزب بمـا                
وفيما يتعلق بابناء غزة المقيمين على االراضـي االردنيـة قـال             .الوطنييخدم المصلحة العامة والهم     
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القاضي ان االردن يحرص بفضل التوجيهات الملكية السامية على تقديم جميع اشكال الدعم والتـسهيالت              
  .الالزمة بما يكفل لهم سبل العيش الكريم في اطار ثوابت الحفاظ على هويتهم الفلسطينية

  3/4/2009الدستور، 
  

 تصريحات ليبرمان بعدم االعتراف بأنابوليس انتكاسة لجهود السالم : مصر .45
طالبت مصر الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بتحمـل المـسؤولية إزاء           :  عمر عبدالرازق  -القاهرة  

الجديد إفيجدور ليبرمان حول عدم التزام حكومته بمقررات مـؤتمر          " إسرائيل"تصريحات وزير خارجية    
وقال حسام زكـي،    ". المؤسفة والتي تمثل انتكاسة لجهود السالم     "، واصفة هذه التصريحات بـ      أنابوليس

المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات صحافية أمس، إن القـاهرة لـم تفاجـأ بمثـل تلـك                   
التصريحات من قبل الوزير الجديد في أول يوم الستالم عمله في ضوء ما هو معروف عنه من مواقفـه                   

اقف االئتالف اإلسرائيلي الحاكم إزاء الفلسطينيين وإزاء فرص إنهاء النزاع من خـالل مفاوضـات               ومو
أن هذا الوضع الجديد يفرض على الفلـسطينيين اسـتعادة          "وأكد المتحدث المصري،    . التسوية السياسية 

اإلسرائيلي وحدة صفهم وتماسك موقفهم حتى يمكن لهم أن يحافظوا على مكتسباتهم وأال يسمحوا للوضع               
وأشار إلى ضرورة انتباه المجتمع الـدولي لهـذا         ". الجديد بإحداث تآكل في الموقف الفلسطيني بأي شكل       

التحول الظاهر في الموقف اإلسرائيلي وعدم تقديم أي غطاء سياسي لحكومة ال تزمع المضي قدما فـي                 
  .طريق السالم كما هو واضح

  3/4/2009العرب، قطر، 
 

  "يعيد التفكير في كيف يتراسل عقله مع لسانه"برمان أن ليعلى : أبو الغيط .46
ـ       :  محمد عبد الرازق   -القاهرة   ، إن القـاهرة    "الشرق األوسط "في وقت قال فيه مصدر مصري رسمي ل

لن تستقبل وزير الخارجية اإلسرائيلية الجديد، أفيغدور ليبرمان، ما لم يعتذر عن تصريحات سابقة أساء               
دمير السد العالي إلغراق مصر، وقال وزير الخارجية أحمد أبـو الغـيط، إن              فيها لمصر، طالب فيها بت    

ال يمكن لوزير خارجية مصر     : "وأضاف". يعيد التفكير في كيف يتراسل عقله مع لسانه       "ليبرمان عليه أن    
 إال أن يحترم الكبرياء المصرية وبالتالي فإن من أساء لهذه الكبرياء فعليه أن يتحمل مسؤولياته ويتحمـل                

والمؤكد أنه طالما بقى موقف ليبرمان على ما هو عليه فإنني سأكتفي،            .. كافة عواقب ما قال من كلمات     
وأوضح أبو الغيط، في  ".وبالتأكيد ستظل يدي في جيبي.. إذا ما تصادف وجودنا في اجتماع، بالنظر إليه

كثر مـن وزيـر خارجيـة        ساعة على قناة المحور الفضائية، أنه سبق أن التقى مع أ           48حديث لبرنامج   
واستقبلناهم في مصر ولكن لم يحدث أن صرح أحد منهم بما صرح به ليبرمان أو شـتاينتير                 "إسرائيلي،  

 ".وزير المالية ضد مصر
  3/2/2009الشرق األوسط، 

  
  ًمصر تطالب حركتي فتح وحماس بإنهاء االنقسام سريعا .47

 المصرية عمر سليمان، أمس، ممثلي حركتـي  دعا مدير المخابرات  :  وكاالت - محمد عبد اهللا     -القاهرة  
حماس وفتح المشاركين في الجولة الثالثة للحوار الفلسطيني في القاهرة، إلى ضـرورة حـسم القـضايا                 

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية عـن         . الخالفية المتبقية المتمثلة بأسرع وقت ممكن     
رفين في اجتماع معهما على إنهاء الخالفات حـول تـشكيل           مصدر فلسطيني مطلع، أن سليمان حثّ الط      

الحكومة وبرنامجها السياسي والصيغة االنتقالية لألمن والمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية وقانون            
وأضافت الوكالة أن سليمان التقى بالوفدين، قبيل بدء محادثاتهما المتواصلة حاليا في القاهرة             . االنتخابات
وقال المصدر، إن سليمان أطلع ممثلي فتح وحماس على نتائج زيارته للواليات            . ني على التوالي  لليوم الثا 
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المتحدة مؤخرا وإجتماعاته مع كبار مسؤولي اإلدارة األميركية، وأنه أبلغهما أن الموقف األميركـي لـم                
وصـف مـسؤول    و. يتغير وهو ضرورة أن تلتزم أية حكومة فلسطينية جديدة بشروط الرباعية الدولية           

  ".ال تزال كبيرة وتحتاج إلى الكثير من الجهد إلنهائها"مصري الخالفات بين الفصيلين بأنها 
    3/4/2009الشرق، قطر، 

 
  مصر على علم بغارتين على السودان منذ وقوعهما: أبو الغيط .48

فـي  قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، إن مصر كانت على علم بتوجيه ضربتين لقوافـل                 
وتـساءل  ". لم تشأ احراج االخوة في السودان     "ولكنها آثرت الصمت النها     " منذ وقوعمها "شرق السودان   

عن خط سير تلك االسلحة اذا صح ما نشر عنها وهل تم اسـتئذان مـصر الدخـال اسـلحة                    "أبو الغيط   
  ". السيادة المصرية"الى أراضيها، مشددا على ضرورة احترام " ومتفجرات

  2/4/2009بي بي سي 
  

   منظمة واتحادا عربيا تطالب بإدراج فلسطين في وثيقة مؤتمر مراجعة دربانأربعون .49
طالبت المنظمات العربية الكبرى للدفاع عن الحقوق والحريات في العالم العربي ممثلـي الـدول               : لندن

مم المتحدة ضـد  العربية في جنيف، بإدراج القضية الفلسطينية في الوثيقة المقترحة لمؤتمر متابعة قمة األ           
وعبرت المنظمات غيـر  . ابريل الجاري/  نيسان24-20العنصرية في دربان الذي سيعقد في جنيف في        

  .استيائها لحذف كل إشارة لفلسطين في الوثيقة المقترحة للمؤتمر"الحكومية العربية عن 
  3/4/2009القدس العربي، 

  
   ألف دوالر600السعودية تدعم األونروا بـ  .50

 ألـف دوالر  600 سلم السفير السعودي لدى األردن فهد بن عبدالمحسن الزيـد، أمـس،     : واس –عمان  
يمثل القسط الرابع من الـدعم      " األونروا"لممثل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

  .اإلضافي المقدم من المملكة للوكالة
  3/4/2009الوطن، السعودية، 

  
  مع حكومة نتنياهو" خطراً داهماً"ية السالم تواجه عمل: مركز دراسات إماراتي .51

 حذّر مركز استراتيجي إماراتي، من أن عملية السالم في المنطقة مـع الجانـب اإلسـرائيلي،           :أبو ظبي 
فقـد أورد   . مع مجيء حكومة إسرائيلية متشددة وتزايد التطرف في الدولة العبرية         " خطراً داهماً "تواجه  

قـدس  " والبحوث االستراتيجية، في نشرة صادرة عنه اليوم الخميس، حصلت           مركز اإلمارات للدراسات  
 اإلسرائيلية ربما تكون مقبلـة علـى        -ال شك في أن عملية السالم العربية        "على نسخة منها، أنه     " برس

أوقات صعبة في ظّل توجهات حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد، بنيامين نتنياهو، التي حـصلت               
طبيعة المرحلة ال تتـيح للفلـسطينيين تـرف         "وانتهت النشرة إلى القول إن      ". ثقة الكنيست مؤخراً  على  

  .، حسب ما ورد فيها"الخالف أو الصراع، ألن التحدي أكبر من أي خالفات أو مصالح ضيقة
  2/4/2009قدس برس، 

  
 فلسطيني اليهودي في أميركا يهاجم كلينتون لـميلها كثيرا إلى الجانب الاللوبي .52

مقاال للكاتب المتخصص في النقد الصحافي مايكل " الصحافة الحرة األميركية"نشر موقع : واشنطن
كولينز بايبر قال فيه انه رغم أن كثيرا من األميركيين يتابعون مدى نجاح الجهود المبذولة الفشال ترشيح 

حلية الذي يتمتع بنفوذ واسع، فان السفير األميركي السابق تشارلز فريمان ليرأس مجلس االستخبارات الم
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كثيرين ال يدركون أن وزيرة الخارجية هيالري كلينتون أصبحت هي أيضا هدفا للوبي اإلسرائيلي في 
 .الواليات المتحدة

على التسريع " إسرائيل"عندما حثت " إسرائيل"وفي هذا الخصوص فإن كلينتون قد أثارت غضب أنصار 
ن شاهدت الدمار الواسع الذي نشأ عن العدوان اإلسرائيلي الدموي على في تقديم العون إلى غزة، بعد أ

في " سي بي إس"وقد كشف موقع . القطاع وان لم تتناول الصحافة هذا الموضوع على نطاق واسع
الزعماء اليهود ينددون بكلينتون بسبب انتقاد "منهاتن عن هذه المواقف في مقال نشر تحت عنوان 

 ".إسرائيل"
هيالري كلينتون التي "ليست " الجديدة"ا التقرير أن كبار الزعماء اليهود ييرددون أن كلينتون وجاء في هذ

 ".عرفناها في الماضي
وقد أعرب السناتور الجمهوري دوف هيكيند عن والية نيويورك عن وجهات نظر الكثيرين الذين كانوا 

إنني ألعجب اآلن مثلما "رائيلي، قائال  اإلس-يشككون بمواقف كلينتون الحقيقية تجاه الصراع الفلسطيني 
 ". كنت أعجب في الماضي عن حقيقة هيالري كلينتون

.  في المائة100أنها تميل إلى جانب الفلسطينيين بدرجة "واتهم ناقد اخر هو باباك شافيه كلينتون بقوله 
 ".ولقد كنا نعرف ذلك في كل األوقات

3/4/2009القدس، فلسطين،   
  

  هو وليبرمان لزيارتها لبحث سبل دفع عملية السالمواشنطن تدعو نتنيا .53
دعت كلينتون ليبرمان لزيارة واشنطن لبحث سبل دفع عملية السالم وفقاً للمصالح : تل أبيب، غزة

وتلقى ليبرمان دعوات مشابهة من مسؤول ملف الخارجية في االتحاد األوروبي، خافيير . المشتركة
وتلقى نتنياهو، أمس، دعوة رسمية . ية روسيا وإيطاليا وإسبانياسوالنا، وكذلك من نظرائه وزراء خارج

 . المقبل) أيار(هاتفية من الرئيس أوباما لزيارة واشنطن في مطلع مايو 
3/2/2009الشرق األوسط،   

  
  أمين عام األمم المتحدة يرحب بتشكيل حكومة نتنياهو ويتطلع للتعاون معها .54

دة، بان كي مون، عن ترحيبه بتـشكيل الحكومـة اإلسـرائيلية          أعرب األمين العام لألمم المتح    : واشنطن
  .الجديدة، مبدياً رغبته في التعاون الوثيق معها

يرحب األمين العام لألمـم     "وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة الرسمية باسم األمم المتحدة، مساء األربعاء،           
مل مع رئيس وزرائها بنيـامين نتنيـاهو        ، ويتطلع قدماً للع   "إسرائيل"المتحدة بتشكيل الحكومة الجديدة في      

  ".حول اإلطار الكامل من قضايا السالم واألمن في المنطقة
يتضمن استئناف عملية السالم في الـشرق األوسـط؛ بمـا    "وتابعت المتحدثة أن هذا اإلطار من القضايا       

، "إسرائيل" مع دولة    يحقق هدف إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء وتعيش بسالم وأمن جنباً إلى جنب             
  .، على حد قولها"وسالم إسرائيلي عربي شامل استناداً لما جاء في قرارات مجلس األمن الدولي

2/4/2009قدس برس،  
 

  " إسرائيل"انسحاب النرويج من مناورة عسكرية بسبب مشاركة  .55
ة بسبب مشاركة   أعلنت النرويج االنسحاب من مناورة عسكرية جوية في الواليات المتحد         :  بترا –أوسلو  

  .فيها" إسرائيل"
وقال متحدث بلسان سالح الجو النرويجي أن قيادة الجيش النرويجي ال ترى جدوى من المـشاركة مـع                  

  ".إسرائيل"في مناورة عسكرية لعدم وجود أي عالقة عسكرية بين النرويج و" إسرائيل"
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ه كان من المقرر أن تـشارك       النرويجية، أمس، أن  " أفتون بوستن "وأضاف المتحدث في تصريح لصحيفة      
فيها " إسرائيل"ولكن مشاركة   "النرويج في المناورة المقررة في الواليات المتحدة في شهر تموز المقبل ،             

  ".دفعت القيادة الجوية النرويجية للتراجع
بل فقط مبررات عمليـة   "ونفى المتحدث النرويجي وجود دوافع سياسية وراء انسحاب بالده من المناورة            

واردف قائال أن النرويج طلبت بالمقابل المشاركة في مناورة أخرى ستجري في            . ، على حد قوله   " ةبحت
  .صحرا نيفادا االميركية تشارك فيها كل من السويد وهولندا

3/4/2009الدستور،   
  

  بتهمة ارتكاب، جرائم ضد اإلنسانية" إسرائيل"القضاء االسباني يطلب حفظ دعوى ضد  .56
اد مصدر قضائي، أمس، أن النيابة االسبانية طلبت أن يتم مؤقتا حفظ دعوى رفعت              أف:  ب.ف. أ –مدريد  

ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب   جرائم ضد اإلنسانية   التهامهم بالوقوف وراء عملية قـصف                  
  .2002دامية في غزة عام 

لجرائم ضد االنـسانية    واوضح المصدر لفرانس برس ان نيابة المحكمة االسبانية المتخصصة في ملفات ا           
عللت طلب حفظ الملف موقتا بالقول ان لديها معلومات تفيد عن بدء إجراءات قضائية تتعلق بهذه الوقائع                 

  ".إسرائيل"في 
واضاف المصدر ان النيابة طلبت حفظ الملف   موقتا   الفساح المجال أمام استئناف التحقيق اذا تبـين                    

ولدى القضاء االسـباني صـالحية      ". إسرائيل"د اجراءات في    الحقا وجود معلومات متناقضة حول وجو     
عالمية في التحقيق في عمليات إبادة او جرائم ضد اإلنسانية ارتكبت في الخارج غير ان ذلـك يقتـصر                   

  .على الجرائم التي ال يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها
  .ريو المكلف بالملف، للبت في قرار النيابةويعود القرار اآلن الى قاضي التحقيق فرناندو اند

3/4/2009الرأي، األردن،   
  

  استمرار القيود على المعابر يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين في غزة: المتحدةاألمم  .57
ندد مكتب الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية التابع لألمم المتحدة بـالقيود المفروضـة    : نيويورك

يراد البضائع باإلضافة إلى محدودية اإلمدادات اإلنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن             على تصدير واست  
  ".تؤثر سلباً على الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع"هذه القيود 

 شاحنة محملة بالبـضائع     721الماضي دخلت القطاع    ) مارس( آذار   28وأفاد المكتب األممي أنه وحتى      
موضحة أن السلطات اإلسرائيلية ترفض السماح بـدخول مـواد          .  المواد الغذائية   في المائة منها من    80

 ألف  35البناء والمواد الكهربائية والمواشي والوقود والديزل هذا األسبوع إلى القطاع، باإلضافة إلى أن              
  .شخص في القطاع ال يستطيعون الحصول على المياه

مدون على المزارع المحلية للحـصول علـى الخـضار          وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين في غزة يعت       
والفواكه واللحوم، كما أن الصيادين يفقدون دخلهم بسبب الحظر الذي يحدد منطقة الصيد بثالثـة أميـال                 

  .فقط من الشاطئ
ومن الناحية الصحية؛ أعرب كل من مكتب الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية عن قلقهم البـالغ                

  .ى من مغادرة غزة لتلقي العالج في الخارجإزاء منع المرض
 مليـون دوالر، تـم      615 في المائة فقط من التمويل المطلوب إلى غزة والبالغ           35كما أفاد المكتب أن     

  .الحصول عليه
2/4/2009قدس برس،  
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  برنامج األغذية العالمي يوزع قسائم غذائية في األراضي الفلسطينية .58
ذية العالمي لألمم المتحدة، أمس، إنه بدأ تنفيذ عملية توزيع القـسائم            قال برنامج األغ  :  وكاالت -عواصم  

 مليـون دوالر   7.6 ألف شـخص، بتكلفـة       30الغذائية في األراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة حوالي        
أمريكي، وتعد هذه العملية األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط، بحسب ما جاء في بيان صحافي                 

 شهراً في المناطق الحـضرية مـن        12 في عمان، وقال إن عملية التوزيع ستستمر لمدة          للبرنامج وزع 
 200الضفة الغربية، ومن المقرر أن تتلقى كل أسرة ثماني قسائم بالشهر وتبلغ إجمالي قيمتها الـشهرية                 

  . دوالراً أمريكيا50ًشيكل، 
3/4/2009الخليج،   

  
  ية منع مرضى غزة من العالج في الخارجتحّمل سلطة رام اهللا مسؤول" الصحة العالمية" .59

حملت منظمة الصحة العالمية، التابعة لألمم المتحدة، الـسلطة الفلـسطينية، جنـاح رام اهللا،               : نيويورك
مسؤولية وفاة العشرات من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء عدم إعطائهم الموافقة والتمويـل               

  .لعالجهم في الخارج
نحن قلقون للغاية من    : "، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية باإلنابة في الضفة وغزة         وقال توني لورانس  

  ".الوضع الذي قد يؤدي إلى وفاة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة إذا لم يتلقوا العالج الالزم
منذ سيطرة حماس على إدارة تحويل المرضى للخارج بـوزارة الـصحة فـي الثـاني                : "وأضاف يقول 

؛ لم تقم السلطة الفلسطينية في رام اهللا بالموافقة أو تمويل طلبـات العـالج               )مارس( من آذار    والعشرين
  .خارج غزة

مشيرة إلى أن منسق الشؤون اإلنسانية وممثل منظمة الصحة العالمية تدخال للسعي إليجاد حـل عاجـل                 
  .حدة اإللكترونيللمسألة إال أنهم لم يتلقوا أية استجابة، بحسب ما جاء على موقع األمم المت

من غير المقبول إيقاف العالج الـضروري للمرضـى         "وقال ماكسويل غيالرد، منسق الشؤون اإلنسانية       
ودعا إليجاد حل بين مختلف األطراف يمكن من        ". بسبب نزاع سياسي داخلي أو خطوات أحادية الجانب       

  .استئناف تحويالت المرضى لخارج القطاع
2/4/2009قدس برس،  

 
   تريليونات دوالر للنمو ومساعدة الفقراء6نظام عالمي جديد و: 20قمة الـ  .60

النظـام  "احتفلت البورصات الغربية بنجاح قمة مجموعة العشرين فـي لنـدن و           :  رفله خرياطي  -لندن  
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعلن في ختام          .ارتفعت مؤشراتها حيث  ،  "العالمي الجديد 

 في المئة من االقتصاد العالمي، خصصت اكثر من         85 التي تمثل اقتصاداتها نسبة      القمة، ان المجموعة،  
تريليون دوالر للمؤسسات المالية الدولية، بهدف مساعدة الدول المتضررة من ازمة االئتمان ومـساعدة              

يـة  الدول الفقيرة، تُضاف الى نحو خمسة تريليونات دوالر، تُنفقها الدول االعضاء لحفز النمو حتـى نها               
 "الجنات الضريبية اآلمنة  "واعلن براون مجموعة اجراءات، اتخذتها القمة، من بينها ضبط           .2010السنة  

وعمل صناديق التحوط والمضاربات في االسواق المالية وتكليف المؤسسات المالية الدولية، التي سـيتم              
الطريق ال يزال   " شدد على ان     لكنه. "حتى ال تتكرر االزمة   "تحديثها، ومراقبة ما يجري في اسواق العالم        

ن نظام انذار مبكـر      إ وفي بيان شامل عن القمة، قال براون بصفته مضيف القمة،          ."طويالً امام التعافي  
ن الزعماء اتفقوا على توجيه موارد جديـدة تزيـد          أ"وأضاف   .سيتم تأسيسه لالحتراز من اي ازمة مقبلة      

 250ندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى من ضمنها         تريليون دوالر لالقتصاد العالمي عبر ص      1.1على  
واضافة الـى ذلـك،     . "بليون دوالر من حقوق السحب الخاصة للصندوق ستكون متاحة لجميع االعضاء          

 كمـا   . بليون دوالر من االموال الجديدة     500سيشهد صندوق النقد زيادة موارده الى ثالثة امثالها بضخ          
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 بليون دوالر على مدى عـامين لـدعم تـدفقات           250ارة بقيمة   اتفقت المجموعة على خطة لتمويل التج     
توقـع  قـد   و .وعلى ان يسيل صندوق النقد احتياطه من الذهب لمساعدة الدول الفقيـرة           . التجارة العالمية 

، ما  "2010 في المئة بحلول نهاية      4ن تؤدي االجراءات المنسقة الى زيادة االنتاج العالمي بنسبة          أ"البيان  
 كما تعهدت البنوك المركزية في المجموعـة بمواصـلة سياسـات            ، الوظائف  الجديدة   سيؤسس لماليين 

  .التوسع في االئتمان ما دام ذلك ضروريا واستخدام جميع ادوات السياسة النقدية المتاحة
  3/4/2009الحياة، 

  
  جدلية المقاومة واإلصالح والتنسيق..  األمنية الفلسطينيةاألجهزة .61

  مؤمن بسيسو
األجهزة األمنية تعتبر مركز الثقل األساسي والقوة الضاربة ألي قوة أو سـلطة أو دولـة،                ليس سرا أن    

واألداة األولى ذات الفعالية القوية والمباشرة في حفظ األنظمة والكيانات الـسياسية، وأن مـدى قوتهـا                 
طة أم دولـة،     على مرجعيتها السياسية النافذة، حركة كانت أم سـل         -تلقائيا–واتساع رقعة نفوذها ينعكس     

  .ومدى استجابتها للتحديات التي تواجهها
ولعل الحالة الفلسطينية الراهنة التي تمتزج فيها كل التناقضات، وتنصهر في بوتقتهـا كـل األجنـدات                 
والتجاذبات، تشكل نموذجا فريدا ومتمايزا، على مستوى المنطقة والعالم، لتشابك القيم واصطدام المفاهيم             

 واألخالقية، بما يجعل من جدلية المقاومة واإلصالح إطارا واسعا الستمرار األزمـة             في أبعادها األمنية  
وتعميق واقع االنقسام تحت ضغط نواظم ومحددات وعقبات تعترض سبل ترتيـب وإصـالح األجهـزة                

  .األمنية في إطار حوارات القاهرة، وتحيطها بغالف سميك من االستعصاء واالنغالق
  يركيالفيتو اإلسرائيلي واألم

ال خالف أن الفيتو اإلسرائيلي واألميركي يشكل أول وأهم وأخطر العوائق التي تعترض سبل إصـالح                 
  .األجهزة األمنية، وإعادة بنائها على أسس مهنية ووطنية

 في أن األجهزة األمنية قد شُكلت خصيصا لحفظ األمن اإلسرائيلي واألمن الفلسطيني             -أيضا–وال جدال   
 اتفاقات أوسلو وتوابعها األمنية، وأن مهامها وأدوارها وإستراتيجية عملها تـدور            الداخلي وفقا لنصوص  

في إطار الرؤية األمنية اإلسرائيلية، وأن قياداتها وكوادرها النافذة يجب أن تحظى بالرضى اإلسـرائيلي               
  .دون تجاوزات

لية، أو األعراف والتقاليد    ال يعني ذلك أن هذه األجهزة تتحرك بوحي كامل من التوجيه واإلرادة اإلسرائي            
األمنية المطلقة التي تم تكريسها في إطار العالقة مع االحتالل، فقد شهد الوضع الفلسطيني خالل بعـض                 
المراحل والمنعطفات خروجا عن بعض القواعد المرسومة، وخاصة إبـان انتفاضـة األقـصى، إال أن                

ها المعروفة، وتعود األمور إلى سابق عهـدها        البوصلة سرعان ما كانت ترتد إلى قبلتها المحددة ووجهت        
  .دون أي تغيير رغم بعض المحاوالت الجادة لتغيير بعض قواعد عمل األجهزة األمنية

ويمكن استحضار تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات بهذا الخصوص، فقد وضع أجهزته األمنية موضع              
ت الموقعة، وربط إعادة تفعيلها واستئناف دورهـا        الحياد إزاء االستحقاقات األمنية المترتبة على االتفاقا      

األمني المنوط بها حسب االتفاقات باشتراطات سياسية، فكان الحجر والمقاطعة والحصار جزاءه، بل بلغ              
  .األمر حد تسميمه وإنهاء حياته حسب العديد من الشواهد والمؤشرات

 االسـتخبارات   -وال تـزال  –ة التي تولتهـا     في ذات السياق بلغت برامج تدريب وتأهيل األجهزة األمني        
األميركية شأوا بعيدا، يرفع كفاءتها ويرتقي بأدائها في مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية، ويخلـق منهـا                

  .كيانا أمنيا وديعا ذا مهام وظيفية ال تتعدى حفظ األمن الداخلي وحماية أمن االحتالل
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ت برمجتها ألهداف وغايات محددة، وإن حرفها عن دورها         من هنا يمكن القول إن األجهزة األمنية قد تم        
المرسوم أو محاولة تغيير بعض القواعد والمعايير الناظمة لعملها وسلوكياتها، أمر دونـه الكثيـر مـن                 

  .العراقيل واألشواك والدماء
وبكلمة موجزة فإن النجاح في إعادة تشكيل هذه األجهزة على أرضية وطنية ووفقـا لـضوابط مهنيـة                  

 هدم كامل البناء والهياكل والمخططات األمنية التي تم تدشـينها           -أوال وأخيرا –معايير موضوعية يعني    و
طيلة المرحلة الماضية إسرائيليا وأميركيا، وتوجيه ضربة قاصمة لألمن القومي اإلسرائيلي، مما يـؤرخ              

  .لمرحلة جديدة تفتح أبوابها على أشكال جديدة من التحديات الهامة إسرائيليا
 أن تُشهِر حكومة االحتالل واإلدارة األميركية سيف اعتراضهما الـصارم فـي وجـه            -إذن–فال غرابة   

محاوالت إصالح هذه األجهزة وفق المعايير والمفاهيم الوطنية، وأن تضعا أي محاولة من هذا القبيل في                
  !كفة، ومستقبل السلطة برمتها في كفة أخرى

  االنغالق الفئوي
منية حجر الزاوية في تثبيت دعائم السلطة وكيانها الوليد عقب توقيع اتفاقيات أوسـلو،              شكلت األجهزة األ  

ولوال قوتها وبطشها وسعة نفوذها لما تمكنت السلطة من الصمود مدة تزيد عـن اثنـي عـشر عامـا،                    
  .ولسقطت في غضون فترة زمنية وجيزة

ادات وأبناء هذه األجهزة تنتـسب إلـى        وال يخفى على أحد أن العماد األساسي واألكثرية الساحقة من قي          
  .حركة فتح، سواء كان ذلك انتماء تنظيميا أو تأييدا عاما أو ارتباطا مصلحيا ووظيفيا

ـ               " الحسم العسكري "ولم تتهاوى األجهزة األمنية للسلطة في قطاع غزة في إطار ما اصطلح على تسميته ب
شرسة مع البنى والمجموعات العسكرية التابعـة       إال بعد جوالت متواترة من الصدام الدامي والمعارك ال        

التي تهيمن عليها حركة فـتح بـشكل        -لحركة حماس، مما يفضي إلى االعتقاد الجازم بأن هذه األجهزة           
 تشكل ورقة رابحة وقوة ضاربة بيد الحركة، وأن التفريط فيها أو إدخالها حلبة              -كامل في الضفة الغربية   

من وجهـة نظـر     –ادة البناء أو الصياغة وفقا العتبارات مهنية يعد         المساومة تحت مسميات من قبيل إع     
  . ضربا من ضروب المحال-فتح

في غزة قد ضاعفت شراسة أجهـزة أمـن الـضفة،           " الحسم العسكري "ومما يزيد الطين بلّة أن تجربة       
نقع فاندفعت بكل قوتها في طريق استئصال حركة حماس وبنيتها المدنية والعسكرية، وغاصت في مـست              

التنسيق األمني مع االحتالل بشكل غير مسبوق، وباتت في سباق مع الزمن أمام تحدي وجـود حمـاس                  
  .ومؤسساتها، مسكونة بهواجس غزة وأحالمها المزعجة

لذا فإن المراهنة على تسامح فتحاوي إزاء التخلي عن بعض أشكال السيطرة والهيمنة علـى األجهـزة                 
رتيبها في إطار أي توافق داخلي، يعاكس قراءة الواقع المعيش، ويخطـئ            األمنية، والتسليم بواقع إعادة ت    

فهم األجندة الفتحاوية وأولوياتها الراهنة، وخاصة في ظل سيطرة حركة حماس على األجهزة األمنية في               
  .قطاع غزة بشكل تام

  المصالح الذاتية ومراكز النفوذ
ادات وكوادر األجهزة األمنية، حتى إن المؤسسة       راكمت سني السلطة الكثير من المصالح واالمتيازات لقي       

األمنية تحولت إلى ممالك وإقطاعيات خاصة، ومراكز نفوذ هائل يتم توظيفها لحسابات شخصية وفئويـة               
  .ال تمت إلى العمل المهني واإلداري والوطني بصلة

ل والمفاصل الوطنيـة،    هذه الحقيقة المرة استثارت العديد من القيادات الوطنية الغيورة في بعض المراح           
ودفعتها لبذل جهود مضنية في سبيل الحد من تغول األجهزة األمنية على الحياة العامة وعسكرة المجتمع                

  .الفلسطيني، ومحاولة إعادتها إلى مكانها الطبيعي ووظيفتها المعروفة
اءت بالفشل، بل إن    ورغم قوة بعض هذه القيادات وسعة نفوذها وغطائها السياسي، فإن كافة محاوالتها ب            

اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تقلد وزارة الداخلية فـي مرحلـة سـابقة،                  
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اعترف أمام المجلس التشريعي بفشله في محاولة إصالح األجهزة األمنية ومعالجة مراكز القوى فيهـا،               
  .بط بأجندة استخبارية خارجيةخطيرة ترت" مافيات"مؤكدا أن الكثير من قياداتها وكوادرها يشكل 

  واقع الممارسة والتصعيد
ال يشي حال األجهزة األمنية بانفراج قريب يصل إلى هياكلها وإستراتيجية عملها، إذ تكفي إطاللة سريعة                
على واقعها الراهن الكتشاف عمق الخلل في أدائها، ومدى إيغالها في تأزيم الوضع الـداخلي وتعزيـز                 

  .االنقسام الوطني
 فـي  -أحيانـا – الحمالت األمنية المتعاقبة التي تمارسها هذه األجهزة بشكل منهجي، وتتباهى بتنفيذها      إن

حضرة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ال تنبئ برياح تغيير قريبة أو حتى إرهاصات إصالح شكلية تبتغـي                
  .االستهالك اإلعالمي وذر الرماد في العيون

ف كوادر وأنصار حركة حماس تجري بشكل يومي في الضفة الغربية،           فاالعتقاالت السياسية التي تستهد   
واستمرار المداهمات وإغالق المؤسسات، بموازاة استمرار التنسيق األمني مع االحتالل، بما يضع القـيم            

  .الوطنية في دائرة الخطر الشديد، ويبث روح اإلحباط واالغتراب عن الوطن
لسياسي، فإن ذلك لم يمنع استمرار األجهزة األمنية فيهـا مـن            ولئن شهدت غزة إغالقا لملف االعتقال ا      

  .مواصلة ممارسات التضييق والرقابة األمنية الصارمة على ناشطي فتح هناك
لذا فإن واقع الممارسة والتصعيد الذي تحياه األجهزة األمنية، وخاصة في الضفة الغربية، ال يحمل أيـة                 

 طريق استئصال الخصم السياسي، وإصـرارا علـى انتهـاك           آمال أو مبشرات بقدر ما يحمل إيغاال في       
  .الكرامة والحقوق اإلنسانية

  بين المقاومة والتنسيق األمني
تبدو اإلشكالية الخاصة بمعالجة قضية األجهزة األمنية إشكالية برامج بامتياز، فهي ال تتعلق باإلصـالح               

اد بين برنامجي التسوية والمقاومـة اللـذين   اإلداري والتصويب المهني بقدر ما تتعلق بأزمة االنقسام الح 
  .تستمسك بهما كل من حركتي فتح وحماس

فحركة حماس تصر على ضرورة تبني هذه األجهزة لعقيدة أمنية ذات أساس وطني، وتحديـد مهامهـا                 
الوظيفية بحفظ األمن الداخلي والتصدي ألي عدوان خارجي، وقطع دابر التنسيق األمني مع االحتالل أو               

  .كل من أشكال االرتباطات الخارجية، والنأي بها عن أي إشكال أو اصطدام مع قوى المقاومةأي ش
أما حركة فتح فإنها تُشرع التنسيق األمني على قاعدة االلتزامات األمنية المفروضـة بموجـب اتفاقـات                 

التزامـات  أوسلو وخريطة الطريق، وتبيح كافة اإلجراءات تبعا لذلك، وتبدي انفتاحا بال حـدود علـى                
واتفاقات أمنية مع اإلدارة األميركية وغيرها، تشتمل على التزود بالسالح والمعدات وتـدريب وتأهيـل               
العناصر األمنية واإلشراف على األداء األمني وفقا للمهام المرسومة، وترفض توظيف األمـن الـوطني               

  .يالفلسطيني في أي محاولة للصدام أو التصدي ألي توغل أو عدوان إسرائيل
لذا من الواضح تماما أن الفريقين يختطان طريقين ال يلتقيان، ولن يجسر بينهما سوى زحزحة أي منهما                 

  .عن موقفه وبرنامجه، وهو أمر يبدو بعيد المنال وأقرب إلى سبحات الخيال وعالم التمنيات
  مستقبل األجهزة األمنية

، فما يحرثـه الواقـع الـراهن مـن أدوار           ليس صعبا استكناه مستقبل األجهزة األمنية ودورها المنتظر       
إستراتيجية وممارسات جوهرية يرسم مؤشرا بالغ الوضوح حول صورة عمل هذه األجهزة فـي قـادم                
األيام، ويبدد أي بصيص أمل في تبدل أدوارها أو استبدال ممارساتها أو إقدامها علـى التعـاطي مـع                   

  . توافق وطني قد يتم بلوغه مستقبالأولويات عمل جديدة تعطي فسحة ما أو هامشا محددا ألي
إن أي حّل قد يمس المسألة األمنية خالل المرحلة المقبلة لن ينفذ إلى العمق والتفاصيل، أو يـأتي علـى                    
إنفاذ القيم والمعايير المهنية التي تضمن بناء صحيحا وصياغة سليمة للمؤسسة األمنية، وسيبقى قاصـرا               

مفردة من مفردات األزمة، بنى وهياكل وقيادة ورؤى ومرجعيـة          عن بلوغ جوهر عالتها أو مالمسة أي        
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وصالحيات، دون أن يعني ذلك عدم إمكان حدوث رتوش أو خطوات تجميليـة شـكلية تحـت مـسمى                
في إطار أي حل توافقي بين الفرقاء المتحاورين، مما ينبئ بأن الملف األمني سيبقى رهينـة                " اإلصالح"

  .ي ال تمس بنيته األساسية أو موجهاته السياسيةلبعض اإلجراءات الشكلية الت
فاألجهزة األمنية الواقعة تحت حكم حركة حماس في غزة سوف تبقى كما هي، وستبقى محتفظة بقوتهـا                 
ووالئها مهما جرى على قيادتها من تعديل في إطار أي خطة إصالحية قد يتم التوافق عليها، وفـي ذات                   

  . الضفة على ذات الشاكلة بعيدا عن أي تغيير حقيقيالوقت ستبقى األجهزة األمنية في
إن –ومن البديهي القول إن أي تغييرات أو تعديالت في قيادة األجهزة األمنية فـي الـضفة أو القطـاع                    

فتح وحماس، فحركة حمـاس لـن تقبـل سـوى     :  لن تكون بمعزل عن رضى ومصادقة حركتي -تمت
ح في الضفة، وال يمكن توقع إجراءات أخرى تبتعـد          أشخاص موالين لها في غزة، وكذلك شأن حركة فت        

عن هذا السياق، أو توحي بغير هذه المفاهيم والمسلّمات رغم االقتناع المؤكد لدى الكثيرين بأن شـيئا ذا                  
  .بال لن يطرأ على الملف األمني وتفاصيله المعروفة

لوطني الصرف فـي إطـار أي       أما الحديث عن مهام وأدوار جديدة لهذه األجهزة تنزع بها نحو العمل ا            
توافق وطني بعيدا عن التنسيق األمني ولوثة الصراع الداخلي، فهو سباحة في الوهم والخيال، وحـديث                
مرسل في الفراغ ال ينسجم مع معطيات الواقع وقواعد اللعبة واألجندات المتضاربة، دون أن يعني ذلـك                 

  .ار قسوتها وإشكاالتها ال مواجهتها والقضاء عليهاتخفيفا من حدة هذه األمراض والموبقات وتقليال من آث
وباختصار يبدو األفق أشد ما يكون انسدادا أمام أية محاولة لمعالجة الملف األمنـي الفلـسطيني بـسبب                  
ضغوط وعوائق خارجية وداخلية نافذة، تجعل من أي تفكير في اتجاه التغيير واإلصالح أمرا يشذّ عـن                 

  .يعبر عن سطحية مفرطة في الفهم والتفكير السياسي والوطنيمنطق األمور وواقع الحال، و
ولن يكون بوسعنا سوى ترقب خطط نظرية وآليات تجميلية شكلية في إطار أي توافق وطنـي قـد يـتم              
إنجازه مستقبال بخصوص المسألة األمنية، كثمرة وحيدة جدباء يجود بها الملف األمني دون انتظار أيـة                

  .وهياكل األجهزة األمنية وموجهاتها السياسيةتغيرات حقيقية تمس بنى 
  1/4/2009الجزيرة نت، 

  
   الفلسطيني-النزاع اإلسرائيلي : كابوس أوباما .62

  باتريك سيل
قد يكون النزاع المر بين االسرائيليين والفلسطينيين هو األصعب من بين المشاكل المتعددة التي يتوجب 

فهل سيستطيع ذلك؟ وهل سينجح حيث أخفق عدد كبير من . على الرئيس األميركي باراك أوباما حلّها
  الرؤساء الذين سبقوه؟

 اسرائيلي كي تحمي مصالحها في -يبدو أن الواليات المتحدة بحاجة ماسة إلى التوصل إلى سالم عربي 
. غايةالعالم من األعمال العدائية االسالمية والعربية، وتُعتبر العوائق التي تقف في وجه أوباما ضخمةً لل
  .ويميل معظم المحللين والمراقبين لهذا النزاع الممتد على مدى قرن إلى التشاؤم حول إمكانيات نجاحه

فاعل "فالمصدر األول هو عزمه العلني على حل المشكلة بشكل . إال أن أوباما يملك مصادر قوة متعددة
اولة المفاوضات وإقناعهما ، من خالل استخدام رأسماله السياسي المهم لجمع الطرفين حول ط"ومتقن

  .كما أعلن بوضوح أن هدفه يكمن في التوصل إلى حل الدولتين. بالتوصل إلى حل
أما المصدر الثاني لقوة أوباما فهو حرص أي حكومة إسرائيلية على عدم التعرض لحليفها األميركي 

ي إلى اليمين، برئاسة فإسرائيل اليوم في وضع حساس، ال سيما أن الحكومة الجديدة التي تنتم. القوي
وعلى أي حال، تشوهت صورة إسرائيل جراء . بنيامين نتانياهو تحظى بعدد قليل من األصدقاء الدوليين

وعلى رغم أن البعض في الواليات المتحدة بمن فيهم مجموعة الضغط النافذة . الحرب على غزة
 تستطيع أن تدخل في صدام والكونغرس المتعاطف مع إسرائيل قد دعم هذه الحرب، فإن اسرائيل ال
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فهي تدرك أن بعض األميركيين البارزين بدأوا بالتساؤل حول طبيعة الحلف األميركي . مفتوح مع أوباما
فإسرائيل ال ترغب في أن تدفع الرأي العام األميركي إلى معارضة عالقتها .  االسرائيلي وأهميته-

  .د عليه بشكل كبيرالوثيقة مع الواليات المتحدة، وهو البلد الذي تعتم
أما مصدر قوة أوباما الثالث فهو األهمية التي يحظى بها الرجالن اللذان سيكونان معنيين بالتحضير 

ويعرف كل من .  الفلسطيني والمهارات التي يتمتعان بها-للسياسة األميركية المتعلقة بالنزاع االسرائيلي 
اص إلى منطقة الشرق األوسط والجنرال جيمس السيناتور األسبق جورج ميتشل وهو مبعوث أوباما الخ

جونز وهو مستشاره لشؤون األمن القومي، منطقة الشرق األوسط جيداً كما أنهما يملكان خبرةً في 
  .مشاكلها ويشكّالن ثنائياً رائعاً

اذ  دعا فيه إسرائيل إلى تجميد االستيطان والفلسطينيين إلى اتخ2001كتب ميتشل تقريراً مهماً في العام 
وقد تم تسليم هذا التقرير الذي ُأعد تحت إشراف الرئيس بيل . اجراءات صارمة لمكافحة االرهاب

وأمام ميتشل حالياً فرصة وضع . كلينتون إلى الرئيس جورج بوش االبن الذي فشل في تطبيق توصياته
  .أفكاره حيز التنفيذ ال سيما أنه يرفض االجابات السلبية

قائد سابق لمشاة البحرية األميركية وعسكري وديبلوماسي أميركي بارز، وقد أما الجنرال جونز فهو 
كما أنه تولى مهمات في تركيا . شغل منصب القائد األعلى لقوات حلف شمال األطلسي في أوروبا

وقد عينته وزيرة الخارجية األميركية في عهد بوش كوندوليزا رايس مبعوثاً خاصاً . والبلقان والعراق
 الشرق األوسط وأمضى ثمانية عشر شهراً في هذا المنصب يعمل على التوصل إلى ترتيبات إلى منطقة

  . فلسطيني-أمنية تهدف إلى بلوغ سالم إسرائيلي 
ولم يتم . كما أجرى الجنرال جونز محادثات مكثفةً لكن سرية حول األمن مع االسرائيليين والفلسطينيين

أوصى بإرسال قوة تابعة لحلف شمال األطلسي إلى المنطقة نشر وجهات نظره على العلن لكن يقال أنه 
وكانت مهمته التي تشمل الخط األخضر ووادي األردن . إضافةً إلى قوات أردنية ومصرية وإسرائيلية

تقوم على حماية إسرائيل من اعمال التسلل ومن التهديدات االرهابية وعلى إقامة محطات إنذار مبكر 
لفلسطينيين بغية السماح لهم أن يديروا أمورهم من دون مساعدة القوات وتعزيز القدرات األمنية ل

وقد تستغرق هذه المرحلة االنتقالية سنوات عدة، كي يتاح الوقت أمام إسرائيل والفلسطينيين . األجنبية
  .لبناء الثقة والتعاون المتبادل بين بعضهما البعض

وقد نقل .  الفلسطينية-ي االسرائيلية ولطالما عارضت إسرائيل تمركز قوات دولية في األراض
وتقر واشنطن أن إسرائيل لن تنظر في حّل . الديبلوماسيون الغربيون أن هذه المعارضة باتت أقل حدةً

الدولتين إال في حال حصلت على ضمانات فعلية بالمحافظة على أمنها على المدى الطويل فضالً عن 
محافظة على قدرتها العسكرية النوعية في وجه احتمال الحصول على تمويل أميركي إضافي وأسلحة لل

  .قيام أية قوة عربية مشتركة
ففي . ينبغي على فريق أوباما ايضاً أن يتعامل مع وضع غير مستقر على الجانب االسرائيلي والفلسطيني

يس وفي هذا الوقت، حاول رئ. ما يتعلق بإسرائيل، ال أحد يعرف إلى أي مدى سيصمد ائتالف نتانياهو
الوزراء االسرائيلي الجديد تجنب االنتقاد الدولي بالقول إنه مستعد الستكمال مفاوضات السالم مع جيران 

وال شك أنه سيبذل قصارى جهده بغية تفادي التوصل . لكن ال أحد يعتبر أنه صادق في ذلك. إسرائيل
  .إلى مفاوضات حول الوضع النهائي

ميركية عبر ضم زعيم حزب العمل إيهود باراك إلى ائتالفه كما أنه حاول حماية نفسه من الضغوط األ
، كما أنه أعلن أنه سيزيل بعض النقاط االستيطانية غير الشرعية في الضفة "درع بشري"علماً أنه بمثابة 

  .الغربية
يأت فلم يدعم نتانياهو يوماً فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة كما أنه لم . تعتبر هذه مجرد خطوات تجميلية

فضالً عن ذلك، وافق باراك على عدد كبير . على ذكر تجميد االستيطان في االتفاق الذي عقده مع باراك
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ومن المؤكد أن هذه العملية ستستكمل إال في . من مشاريع البناء في الضفة الغربية في األشهر األخيرة
د في عيون المجتمع الدولي إال أنه لن فإزالة نقطة استيطانية أو إثنتين يذّر الرما. حال كان أوباما حازماً
  .يكون كفيالً بحل المشكلة

 شرعيتها بعد أن واجهت إسرائيل وصمدت في "حماس"وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، عززت حركة 
. وبدت سيطرتها على الحكومة والسكان في غزة أكثر إحكاماً من أي وقت مضى. وجهها في حرب غزة

 والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على الدعم "فتح"ستها حركة وفي الوقت نفسه، لم تحظ مناف
ولذلك يبدو أن المشهد السياسي الفلسطيني . المطلوب وتم تقويض شرعيته ألنه غاب عن ساحة المعركة

  .قد تغير في العمق
قة إزاء حركة وفي حال أراد فريق أوباما أن يحرز تقدماً، فيجب إعادة النظر في السياسة األميركية الساب

وقد غطت األحداث على سياسة بوش القائمة .  ليتم أخذ هذه الوقائع على األرض بعين االعتبار"حماس"
 ومقاطعتها والقضاء عليها ومواصلة الحصار على قطاع غزة ويجب بالتالي "حماس"على عزل حركة 
  .صرف النظر عنها

اختباراً " القدس الكبرى"ن خطة التوسع نحو الذي يعتبر جزءاً م" 1-إي"يشكل مستقبل مشروع إسرائيل 
فهو يهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس والسير في عملية . حقيقياً لكل من نتانياهو وأوباما

. ضم القدس الشرقية المحتلة الى إسرائيل وقطع صالت االحياء العربية من المدينة عن الضفة الغربية
 ذلك، ستلغي أي رابط ارضي بين بيت لحم ورام اهللا وستقضي على وفي حال مضت إسرائيل قدماً في
  .جميع اآلمال بقيام دولة فلسطينية

في حال لم يتحرك أوباما إللغاء هذه الخطة، بوسعه أن ينسى موضوع التوصل إلى حل سلمي للنزاع 
  . الفلسطيني-االسرائيلي 

  3/4/2009الحياة، 
  

  ! آفاق-حكومة الال .63
 سعيد نفاع  النائب 

وهذا هو حال "  مكان-ال"قال مرة أحد الساسة اإلسرائيليين واصفا إحدى الحكومات أنها تقلع إلى 
لم نكن بحاجة النتظار تشكيل الحكومة اإلسرائيلية لنصل إلى مثل هذه . الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

م نجاح رئيسها بوضع النتيجة ، فهي نتاج لالنتخابات وهذه ال يمكن كان أن تأتي بحكومة تختلف رغ
 .المأزوم" الصهيوني اليساري"بعض الرتوش متمثلة في حزب العمل 

رغم أن كل حكومة إسرائيلية تضع لنفسها خطوطا أساسية لسياستها، لكن هذه تبقى يتيمة في أوراق 
ى شيء االتفاقات اإلئتالفية ال يفطن لها أحد من ناحية ومن األخرى هي كالم منمق فضفاض ال يفضي إل

 . 
 :الخطوط في باب السياسة الخارجية والسياسية الداخلية

تعمل الحكومة بشكل فاعل على تأمين األمن القومي وتأمين األمن الشخصي لمواطني الدولة من : أوال
 .خالل كفاح ال هوادة فيه ضد العنف واإلرهاب

 السالم مع الجيران من خالل الحفاظ تعمل الحكومة على تقدم المسار السياسي وتعمل على تقدم: ثانيا 
 .على المصالح األمنية والتاريخية والقومية إلسرائيل

الحكومة تحافظ على الطابع اليهودي للدولة وتحافظ على تراث إسرائيل، وكذلك تحترم الديانات : ثالثا
 .األخرى فيها وتراث أبناء هذه الديانات طبقا لقيم وثيقة االستقالل

 (!)هكذا 
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ادة هي أنه خالل تقديم الحكومة للبرلمان يعرض رئيسها خطوطها األساسية وأسماء وزرائها في الع
خطاب تتويج يفضح عادة ما وراء هذه الخطوط المنمقة الفضفاضة، وهذا ما جاء فعال في خطاب 

 .التتويج
 :في األفق الفلسطيني

 لب خارطة الطريق هو حل الدولتين رغم أن) ليس هذا موقف الكاتب" ( دولتين لشعبين"وال كلمة عن 
 تحفظ تحويها رسالة شارون رئيس الحكومة األسبق للرئيس 14ولكن معطوفا كما هو معلوم على 

 .األميركي بوش صاحب الخارطة، تحفظات أجهضتها عمليا
 فما الذي قاله نتانياهو ؟

 .ي واألمني والسياسيسنعمل على التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين في المسار االقتصاد: أوال 
 .نصبو إلى تطوير معجل لالقتصاد الفلسطيني وعالقته مع إسرائيل: ثانيا 
 .ندعم جهازا أمنيا فلسطينيا يحارب اإلرهاب: ثالثا 

 .نقيم تفاوضا متالحقا لسالم مع السلطة الفلسطينية: رابعا 
ال يشبع جائعا وال يغني " ارجية هذا كالم وإن افترضناه تفسيرا للخط األساس الثاني في السياسة الخ

؟ وإذا عطفنا هذا الكالم على " سالم اقتصادي"، فلن يفضي إلى شيء فهل القضية الفلسطينية هي "فقيرا
ما صرح به سابقا عن القضاء على سلطة حماس في غزة فالسؤال متى سيجري هذا السالم أبعد القضاء 

 ن خطوط األساس؟أم من خالل القضاء تنفيذا للبند األول م
 !فال أفق مفتوح على هذا المسار 

 :في األفق السوري واللبناني
رغم الخصوصية التي تكتنف هذا المسار كونه ما زالت هنالك أراض محتلّة لهذين البلدين إال أن 
الخطوط األساسية لم تأت على ذلك إال من خالل الكالم عن السلم مع الجيران من خالل الحفاظ على 

 .الح األمنية والتاريخية والقوميةالمص
إذا كان هنالك من ظن عند أحد أن هذا الكالم يمكن أن يفضي إلى مكان فليتعب نفسه قليال بالتفكير في 

 ".لن تسقط مرة أخرى مدينة جملة الجوالنية: " ، وأقواله قبال "المصالح التاريخية"اصطالح 
السالم : "ائن الحي المسمى لبرمان عند استالمه لوزارته الجديدةوإذا لم يكف الظّان ذلك فليستمع إلى الك

 ". مع سورية هو مقابل سالم فاالنسحاب من الجوالن ليس في عهدي
 فأين األفق المفتوح على هذا المسار ؟

 :في األفق المناطقي واإليراني
 للسالم لم يشفع لها ولم ولن  المبادرة العربية2002حتى الكرم الحاتمي للدول العربية بمبادرة بيروت 

بأنه لن تبقى " التهديدات"تقبل إسرائيل هذا الكرم، فمن وجهة نظرها هذا الكرم آت من ضعيف ولن تثنيها 
 .هذه المبادرة على الطاولة أمدا طويال، فبقاؤها أو عدمه عندها سيان ما دامت تشعر باألمان

يجب التمييز بين اإلسالم المتطرف وعامة : " المبطّن أما إيرانيا فنجد في خطاب التتويج هذا الكالم 
ال يمكن أن نقرأ خطوط األساس بمعزل ". العالم اإلسالمي والعربي المهدد هو اآلخر على يد المتطرفين

عن خطاب التتويج وال أن نقرأ الخطاب بمعزل عن الخطوط، وال أن نقرأهما بمعزل عن التصريحات 
سياسة اإلسرائيلية الخارجية آنفة الذكر كذلك التي جاءت قبل ذلك عن التي تلت خصوصا لمن سيمثل ال

 .شيطان مصر المرسل إلى جهنم وتفجير السد العالي وإلقاء القنابل الذرية على إيران
 فأي آفاق مفتوحة في هذا االتجاه ؟

الداخلي في األفق العربي: 
ودي للدولة وستحافظ على التراث اإلسرائيلي، جاء في خطوط األساس ستحافظ الحكومة على الطابع اليه

 !وتحترم الديانات األخرى وتراثها طبقا لما جاء في وثيقة األستقالل 
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 :هذا الخط يثير جملة من التساؤالت
 كيف؟

 أبالتهجير على طريقة الكائن المسمى ليبرمان ؟
 فني رغم أنها بقيت في المعارضة؟لحقوق وطنية وقومية فيها على طريقة تسيبي ل"  تطلّع-بالال"أو ربما 

 ؟!أو ربما على طريقة الخنق الممارس ضد العرب ومنذ صياغة وثيقة االستقالل 
 :اآلفاق المفتوحة 

على المستوى العربي الداخلي ما لنا إال الصمود وتضافر الجهود، فلن تكون هذه الحكومة مختلفة عن 
 .في فاشستيتهاكقول المصريين " حبة"سابقاتها إال في زيادة 

أما على المستوى الفلسطيني فهي فرصة تاريخية إلعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني عبر وحدة وطنية 
 .على أساس الثوابت الفلسطينية

، فياما أتى إسرائيل فرجها من "الفرج العربي"في أدبياتنا السياسية نحن عرب الداخل مقولة نسميها 
لسبل، فإن لم يفرجها العرب ستبقى هذه حكومة تصريف أعمال داخلية العرب حين تضيق عليها ا

تتصارع على مشكالتها الداخلية الكثيرة وأحدها اليوم إلقاء آالف العمال شهريا إلى سوق البطالة والذي 
 .ستكون نتيجته الحتمية الهجرة المعاكسة للشباب

كثيرا ال على أوروبا وال على اوباما، دعونا نبني الحاصل دعونا ال نبني " الشمالي الجنوبي"في الصراع 
على صمود داخلي ووحدة فلسطينية وتأليب عربي وربما عالمي، وأهم هذا وحدة وطنية فلسطينية توقف 

 .آفاق هذه على أرجلها الخلفية-حكومة الال
  3/4/2009، 48عرب

  
  الجيش اإلسرائيلي يبرئ نفسه .64

  "هارتس"تحريرأسرة 
في غزة وتحدثوا عن قتل     " رصاص مصهور "يع في شهادات الجنود الذين شاركوا في حملة         التحقيق السر 

مدنيين، وافساد امالك واستخدام قذائف فوسفور يدل على ان جهاز القانون العسكري يمكنـه أن يعمـل                 
اسبوع من التحقيق العاجل لدى الشرطة العسكرية كان يكفي للنائـب           . بسرعة تحت الضغط الجماهيري   

كري العام كي يقرر ان الجنود كذبوا او بالغوا في اقوالهم في لقاء خريجـي الــمعهد العـسكري                   العس
  .التمهيدي على اسم رابين واغالق الـملف

. التحقيق العاجل للجيش االسرائيلي يبرز االهمية العامة الكبيرة التي كانت لنشر محضر اقـوال الجنـود           
رصـاص  "تل مئات الـمدنيين الفلسطينيين في غـزة فـي          حتى النشر امتنع الجيش عن تحقيق جنائي بق       

مدير الـمعهد العسكري داني زمير، نقل الـمادة الى مكتب رئيس االركان قبل اسبوعين من              ". مصهور
عندها أيضا ترافق التحقيق بـاعالن مـن    . الكشف في وسائل االعالم ولكن فقط بعد النشر تقرر التحقيق         

  . الشهادات الـمنشورةرئيس االركان مفاده انه ال يصدق
في جهاز االمن سارعوا الى الفرح باغالق الـملف واالستنتاج ان الجنود رووا أخيلة، او كرروا بمبالغة                
شائعات غير مسنودة وكرر وزير الدفاع ورئيس االركان الكليشيه الـممجوج من أن الجيش االسرائيلي              

اذا كان في الـمنظومة الـمقاتلة كاذبون      : ل ذلك من الصعب قبو  ". الجيش االكثر اخالقية في العالـم    "هو  
  .ومبالغون، فان للجيش االسرائيلي مشكلة انضباط خطيرة، ان لـم تكن مشكلة أخالقية

ال يمكن اعفاء الذات من االنطباع ان التحقيق العاجل ونتائجه هي جزء آخر فـي حملـة الكبـت فـي                     
 واضح في تبرير الـمس الجمـاعي بالــمدنيين         والكبت. الـمجتمع االسرائيلي وفي الجيش االسرائيلي    

الفلسطينيين وامالكهم كحاجة عملياتية ال مفر منها في القتال ضد االرهاب؛ في تجاهل الشهادات القاسية               
وعرضها صحافيون اجانب ومنظمات    " هآرتس"لفلسطينيين من غزة، كشفت عميرة هاس النقاب عنها في          
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؛ وفي الـميل للنفي التلقائي لكل ادعاء بسلوك غير قـانوني مـن             حقوق انسان واعتبارها كدعاية معادية    
  .جانب الجيش االسرائيلي ومقاتليه

ان ينظر الى الحقيقة    "اذا كان الجيش االسرائيلي يريد أن يكون الجيش االكثر اخالقية في العالـم، فعليه              
" غير الـمـشاركين  "باب قتل   ، كشعار ايهود باراك االنتخابي، ان يفهم باستقامة وشجاعة أس         "في العينين 

الكثيرين في القتال في غزة، ومعاقبة من خرج عن االوامر وتحديد تعليمات فتح نار تضمن، قبـل كـل                   
  .شيء، الحفاظ على الحياة واالمالك لالبرياء

  "هآرتس"عن 
  3/4/2009األيام، فلسطين، 
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  عبد الباري عطوان
س وزراء اسرائيل الجديد رصاصة الرحمة على عملية سياسية تحتضر، عندما           اطلق بنيامين نتنياهو رئي   

اعلن امام الكنيست عدم التزامه بحل الدولتين، ولم يتلفظ بكلمة دولة فلسطينية مستقلة، وجـاء مهنـدس                 
دبلوماسيته ليبرمان ليشيعها الى مثواها االخير عندما اكد رفضه لمسار انابوليس ولكل ما تمخض عنـه                

  .فاوضات وتفاهماتمن م
علناً، هو ما مارسه سلفه ايهود اولمرت سراً، فاألول تنصل من عملية سلمية             " الليكودي"ما فعله نتنياهو    

من المفترض ان تقود الى دولة فلسطينية مستقلة، وكشف عن نواياه مبكراً وبوضوح، اما الثاني فقد كان                 
  . االوهاميريد التوصل الى الهدف نفسه، ولكن عبر الخداع وبيع

اكثر " كاديما"عامان من المفاوضات المباشرة، التقى خاللهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع زعيم             
من عشرين مرة، بعضها على انفراد، في جلسات مغلقة، دون مشاركة الوفود المرافقة، وبعضها اآلخـر                

ـ             ع رئـيس الوفـد الفلـسطيني       بمشاركتها، ناهيك عن ضعف هذا العدد من اللقاءات بين السيد احمد قري
والنتيجـة المزيـد مـن المـستوطنات،     . المفاوض مع نظيرته االسرائيلية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية    

  .والمزيد من مصادرة االراضي، والمزيد من مضيعة الوقت وخداع الشعب الفلسطيني
عنـدما تـسترت علـى      االدارة االمريكية السابقة شاركت في عمليات الخداع والتضليل هذه بفاعليـة،            

الممارسات االستيطانية االسرائيلية، واذالل الشعب الفلسطيني عند الحواجز، ومباركة العدوان الوحـشي            
  .االخير على قطاع غزة، وما سبقه من حصارات تجويعية

مع الفلسطينيين ضمن اولويات حكومته المتطرفة، وال يعير اي         " السالم"من الواضح ان نتنياهو ال يضع       
ام بالتالي لردود فعل الدول الغربية، والواليات المتحدة على وجه التحديد، التي استثمرت في عمليـة               اهتم

فالرجل وصل الى سدة الحكم وفق برنامج انتخـابي يتعهـد فيـه             . المفاوضات الكثير من الجهد والمال    
طينيين في الـضفة    اي تحسين الظروف المعيشية للفلس    " السالم االقتصادي "بمواصلة االستيطان، وتحقيق    

  .الغربية، وال شيء آخر
نتنياهو مشغول بالبرنامج النووي االيراني الذي اقسم بتدميره، ومنع اصحابه من دخول النادي النـووي               
العالمي مهما كلف االمر، مثلما اكد اكثر من مرة اثناء حملته االنتخابية، ومن يريد شن عـدوان علـى                   

 قد تتطور الى حرب نووية تدمر المنطقة، وربما اقتـصاد العـالم         ايران، وتوريط العالم بأسره في حرب     
بأسره، ال يمكن ان يضع السالم مع الفلسطينيين ضمن مخططاته، وحتى لو فعل ذلك، فإن شركاءه فـي                  

  .االئتالف الحاكم، ومعظمهم من االحزاب اليمينية والدينية المتطرفة، لن يسمحوا له بذلك
ة من قبل السلطة في رام اهللا، محيرة، ان لم تكن مخجلة، فالدكتور صائب              ردود الفعل الفلسطينية، وخاص   

عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي سيجد نفسه عاطالً عن العمل، وصف مواقف نتنياهو بأنهـا               
تعني نهاية العملية السلمية، بينما قال السيد احمد قريع رئـيس الوفـد المفـاوض إن تنكـر الحكومـة                    
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عودة الى نقطة الصفر، وخطـة      "ة الجديدة لمسار انابوليس، ورفض التسوية وحل الدولتين هو          االسرائيلي
  ".لتصفية العملية السلمية

هذه توحي بان العملية السلمية التي يترحم عليها قد تحركت، وحققت           ) ابو العالء (تصريحات السيد قريع    
ق، وظلت تدور حولها، بدليل انها وعلـى        تقدماً، وهي في واقع الحال لم تغادر نقطة الصفر على االطال          

مدى عامين، لم تفكك مستوطنة واحدة، ولم تزل حاجزاً امنياً واحداً، بل ان هذه المستوطنات والحـواجز                 
  .تناسلت، وتوسعت، بعد كل جولة مفاوضات، على مستوى القمة، ام على مستوى الوفود

انه ليس الحل المطلوب، وانما كيفية البحث عـن         التباكي على عملية سلمية خادعة ومهينة لن يفيد، كما          
استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذا التطور الجديد في توجهات الدولة العبرية، اسـتراتيجية تعتمـد               
على الذات، وتقوم على اساس مراجعة شاملة ونقد ذاتي معمق، الستخالص العبر وتحديـد الخيـارات                

  .وخطط العمل
  

ة في رام اهللا كانت تعرف جيداً ان حظوظ نتنياهو واحزاب اليمين المتطرف فـي               المنطق يقول ان السلط   
، االمر الذي يتطلب    "كاديما"الفوز في االنتخابات النيابية االسرائيلية اكبر من حظوظ خصومه في حزب            

ولكن ما نالحظه حاليـا ان هـذه الـسلطة ورئيـسها            . مبكرا للتعاطي مع هذه المسألة    " خطة ب "وضع  
ها يتصرفون وكأنهم ُأخذوا على حين غرة، ولهذا بدت خياراتهم محدودة، ان لم تكـن معدومـة،                 واركان

وتتلخص في االستمرار في النهج العبثي السابق، وكأن شيئا لم يحدث، واالمور تسير وفق المخططـات                
  .المطلوبة

نجاح اللقاء الذي تم    توقعنا ان تؤدي تصريحات نتنياهو وليبرمان االستفزازية هذه الى حرص اكيد على ا            
الذي انعقد اخيرا في القاهرة، ولكن ما حدث        " حماس"و" فتح"بين طرفي المعادلة الفلسطينية، اي حركتي       

هو العكس تماما، حيث انهار اللقاء، بسبب الهوة الواسعة بين مواقف الطرفين، وجرى االتفاق على اللقاء                
  .مجددا بعد ثالثة اسابيع

ن اسباب انهيار اللقاء قليلة، ويمكننا ان نتكهن ان ابرزها اصرار االشقاء فـي              المعلومات التي تسربت ع   
بالعملية السلمية، واالتفاقات الموقعة من قبـل منظمـة         " حماس"حركة  " التزام"المفاوض على   " فتح"وفد  

  .التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاقات اوسلو ومسار انابوليس، واالعتراف بدولة اسرائيل
" حماس"انت الحكومة االسرائيلية اعلنت عدم التزامها بهذه االتفاقات علنا، فهل من المنطقي اجبار              فإذا ك 

  على القبول بها، وفي مثل هذا التوقيت بالذات؟
التي اطلقت الرصاصة االولى، وحملت القضية الفلسطينية على اكتافها طوال اكثر           " فتح"نتوقع من حركة    

، وخيار المقاومة   "حماس"مة التضحيات الجسام ان تقترب اكثر من حركة         من اربعين عاما الماضية، مقد    
الذي تتبناه، خاصة ان الكوادر الفتحاوية، التي ال يشك احد في وطنيتها، تدفع في هذا االتجاه، وتطالـب،                  
بل وتضغط السترجاع الحركة من الذين خطفوها وحرفوها عن خطها الوطني الـصحيح، الـى متاهـة                 

  .هينة، اضرت بالحركة قبل ان تضر بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطينيعملية سلمية م
ال نريد ان نبدو منفعلين، ونكرر مطالبنا السابقة بحل السلطة فورا، على اعتبار ان هناك التزامات دولية،                 
واطرافاً عربية ال بد من التشاور معها، ولذلك نطالب بان يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس الـى                  

تمر صحافي عالمي، يعلن فيه اعطاء مهلة للحكومة االسرائيلية، والمجتمع الدولي في الوقت نفـسه،                مؤ
لمدة ثالثة اشهر كأقصى حد، فإما العودة الى عملية سلمية جدية بسقف زمني محـدد، ووفـق قـرارات               

قاومة بكل الطـرق    الشرعية الدولية والثوابت العربية الفلسطينية، واال حل السلطة والعودة الى خيار الم           
والوسائل، واعادة احياء منظمة التحرير الفلسطينية على االسس نفسها التي قامت عليها، وبمشاركة كـل               

ولجان المقاومة الـشعبية، وكتائـب شـهداء        " الجهاد"و" حماس"الفصائل الفلسطينية الجديدة مثل حركتي      
  .االقصى
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، ال بل انها تعطينا القوة والذريعة للتنصل من عمليـة         حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة يجب ان ال تخيفنا       
سلمية خدمت اسرائيل، وحسِّنت صورتها، وكسرت عزلتها عربيا ودوليـا، بينمـا لـم تحقـق للـشعب         

  .الفلسطيني غير الهوان واالذالل والحصارات التجويعية
حـشي مـن كـل      الشعب الفلسطيني الذي قاوم حربا شرسة لثالثة اسابيع تعرض خاللهـا للقـصف الو             

االتجاهات، برا وبحرا وجوا، ودون اي مساعدة من احد، بل تواطؤ بعض االشقاء مع العـدوان، هـذا                  
الشعب يستطيع بمقاومته وصموده ان يواجه حكومة نتنياهو ويهزمها، ويعمق من مأزق الدولة العبريـة               

دة ترتقـي الـى مـستوى       ، وكل ما يحتاجه هـو قيـا       "كاديما"السياسي واالخالقي، مثلما فعل اثناء حكم       
  .تضحياته، وشهدائه

من تابع القمة العربية االخيرة في الدوحة يخرج بانطباع ان الوفد الفلسطيني كان اقـل الوفـود حركـة                   
وتأثيرا ويعيش حالة من االنكسار وكلمته االضعف، رغم انه من المفترض ان يكون الرقم الصعب ونجم                

 والعالمية، لدرجة انني تمنيت لو ان هوغو تشافيز رئيس الوفد،           هذه القمة بسبب قضيته ومكانتها العربية     
وليس الرئيس محمود عباس، لما اتسمت به كلمته من شجاعة وقوة وتحديا السرائيل وجرائمها، ولكـن                

 .التمنيات شيء والواقع شيء آخر
  3/4/2009القدس العربي، 
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