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  35  :كاريكاتير

***  
  

  ال اقتراحات جديدة وكل قضايا الحوار رزمة واحدة: أبو مرزوق .1
 موسى أبو مرزوق وجود أي حماسنفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

قبيل " الحياة"ني، وقال في تصريحات لـ  الفلسطي-اقتراحات جديدة في ما يتعلق بالحوار الفلسطيني 
ليست هناك اقتراحات جديدة، والقضايا الخالفية العالقة تراوح : "مغادرته القاهرة متوجهاً إلى دمشق

، الفتاً إلى أن الخالفات تتعلق بالقضايا الجوهرية وهي الحكومة ونظام قانون االنتخابات واألمن، "مكانها
 بضرورة حماية حماسوأكد تمسك . ال تزال قضية خالفية ولم تعالج بعدإضافة إلى أن منظمة التحرير 

غالبيتها في البرلمان بإيجاد صيغة تكفل للنائب المعتقل في السجون اإلسرائيلية عدم فقدان صوته وتمثيله 
  .في المجلس التشريعي

 كثيرة تم التوافق قضايا"وأوضح أبو مرزوق أنه تم تسجيل نقاط االتفاق كافة في كل لجنة، مشيرا إلى 
ال : "وأضاف". عليها ويمكن المضي بها، لكن ما زالت هناك صعوبات في التوافق على برنامج الحكومة

  ".يمكن في قضية كتلك ترك الخالف جانباً والمضي في القضايا األخرى
 وأب في الملفات األخرى إلى حين حسم إشكالية الحكومة، رفض حماسوعلى صعيد ما يتردد عن تلكؤ 

أرجأنا ... العكس هو الصحيح"، موضحاً أن "تعوزه الدقة والعدالة"مرزوق هذا التقويم الذي قال إنه 
تشكيل الحكومة إلى حين معالجة الملفات، ثم أن القضايا كافة ال يمكن عزلها عن بعضها بعضاً، فهي 

حن لم نتفق على قانون على سبيل المثال كيف يمكن إجراء انتخابات ون: "وأوضح". رزمة واحدة متكاملة
هذه االنتخابات ونظامها، ال يمكن الذهاب إلى االنتخابات من دون التوافق على القانون، وكذلك ال يمكن 

... كيف ستشكل الحكومة؟: "، متسائالً"أن أمضي إلى االنتخابات من دون حدوث توافق أمني في ما بيننا
  ".م نتفق على إجرائها وفق أي نظاماتفقنا على االنتخابات وإجرائها وتشكيلها، لكن ل

: وعما يتردد عن أن مسمى الحكومة وشخوصها ليس باألهمية نفسها، وأن األهم هو برنامجها، قال
، معرباً عن أمله "باختصار شديد فإن اإلشكالية ما زالت في الحملة السياسية حول كلمة التزام واحترام"

الشهر الجاري في إيجاد مخرج وتذليل المواقف ألن األمر  26عند عودة وفدي الحركتين إلى القاهرة في 
وعّول على توافر اإلرادة لدى الطرفين في االتفاق، موضحاً أن الحوارات بين الجانبين . يحتاج إلى تفكير

ال بد من جديد في المستقبل : "وقال. انتهت إلى هذه النقاط وليس هناك في جعبته جديد يحمله إلى دمشق
  ".لجوهرية لم تسوألن القضايا ا

 من تصريح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم حماسأبو مرزوق عن موقف " الحياة"وسألت 
حماس لم تطلب أن تحضر القمة العربية، ولم تتطلع لحظة : "، فأجاب"توبة أن ندعو حماس: "عندما قال

  ".لته قطر يريح البعض، فال بأسوإذا كان ما قا... إلى المشاركة فيها ألن هذا الموقع يشغله الرئيس
هذه : " تراهن على الزمن لمصلحتها فتتلكأ في التجاوب مع جهود المصالحة، قالحماسوعما إذا كانت 

نتانياهو ) بنيامين(من يراهنون على الزمن فليطلعوا على برنامج حكومة : أقوال المفلسين، لكن أقول
في رام اهللا، وعليها أن تفكك أجهزتها وترحل وليس الذي يعني باختصار شديد أنه ال مستقبل للسلطة 

إيران أو قطر لم يقوال شيئاً يمس مكانة "، الفتاً إلى أن "أبو مازن) للرئيس محمود عباس(هناك موقع 
حماس، وكل له حلفاؤه ومبادئه، والسيناريو األسوأ ألبو مازن في ظل شريك إسرائيلي ال يريده وال 

  ".دهيرغب به، أن يصبح مختار بل
أبو مرزوق عن ربط إسرائيل إطالق الجندي شاليت بتشغيل المعابر وعما إذا كان هذا " الحياة"وسألت 
 تبدي مرونة في مواقفها في صفقة تبادل األسرى لضمان كسر الحصار وإعادة إعمار حماسسيجعل 
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 األسرى بغض  الطريق واعتقلت النواب، لكن موقفنا باختصار شديد هوأقفلتإسرائيل : "غزة، فأجاب
لو : "، وقال"النظر عن أي أمور أخرى مهما كانت، فلن نلتفت إليها ولن نغير من مواقفنا على اإلطالق

أن حماس كانت لديها انتهازية التخذت مواقف وخطوات أخرى أحرجت فيها الكثيرين، لكن حماس ثابتة 
  ".على مواقفها ألنها صاحبة مبدأ وأخالق في التعامل

استبعد مصدر مسؤول في حماس إمكان تشكيل حكومة توافق وطني خالل الفترة في غضون ذلك، 
  .االنتقالية ال تشارك فيها حماس

  4/4/2009الحياة، 
  

  إرسال فرق لمراقبة تنفيذ خريطة الطريقهاطالب ويواجبهاالتقصير بب تهم الرباعيةيعريقات  .2
التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة :  وائل بنات- غزة

أن مسؤوليات اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط تتطلب توفير فرق رقابة على األرض، 
واإلعالن عن الطرف الذي لم ينفذ التزاماته، وتقرير االنتقال من مرحلة إلى أخرى في خارطة الطريق، 

تى اآلن لم تصدر ولو بيانا واحدا يحدد سير تنفيذ االلتزامات  لم تقم بما عليها، وح"الرباعية"مضيفا أن 
 خالل لقائه مع المبعوث النرويجي لعملية السالم بان هانس بوير، على ،وشدد عريقات .من الجانبين

، "أنابوليس" لمبدأ الدولتين، وتفاهم إسرائيلية، ورفض حكومة سرائيلاستمرار النشاطات االستيطانية اإل
 اإلغالق والحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم فتح المكاتب والمؤسسات واستمرار فرض

 لم تنفذ أيا من االلتزامات التي ترتبت عليها في المرحلة "إسرائيل"المغلقة في القدس الشرقية، يعني أن 
  .األولى من خطة خريطة الطريق للسالم

  1/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  يةسرائيلاإل اتصاالت مع وزارة الصحة أيي صحة المقالة تنفوزارة ال .3
 يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزير في وزارة الصحة في الحكومة المقالة، في اتصال .د  نفى:غزة

 أن، مؤكدا يةسرائيلاإل اتصال مع وزارة الصحة أيمساء يوم الجمعة، " معا" معه وكالة أجرتههاتفي 
لقد جرت "وقال المدلل  .ير الذي حصل في دائرة العالج بالخارج التغيإطارالرسالة المترجمة كانت في 

 يتم أنالعادة عند تغيير المخولين بالتوقيع على التحويالت الصادرة عن دائرة العالج بوزارة الصحة 
إبالغ الجهات التي يتم التعامل معها حتى يتم اعتماد التواقيع الجديدة وانه عندما تم التغيير في دائرة 

  ".بالخارج اطلعنا الجهات التي كانت تتعامل معنا بهذا التغييرالعالج 
 على نسخة من مراسلة بين صحة المقالة ووزارة الصحة  الجمعةحصلت يوم" معا"وكانت وكالة 

ية إلى التنسيق معها، بخصوص تحويل المرضى سرائيلدعت فيها المقالة وزارة الصحة اإل ،يةسرائيلاإل
  .يةسرائيلإلى المستشفيات اإل

إنه وبالرجوع إلى "ية، سرائيلوجاء في كتاب وجهه يوسف المدلل، إلى مدير عام وزارة الصحة اإل
 عن كل الحاالت المحولة إلى  وفنياً إدارياًزياد الخزندار سيكون مسؤوالً. التزاماتنا السابقة، فإن د

أنها عينت عبد القادر لبد "وأضافت  ."ية والتي تشمل الحاالت العادية والعاجلةسرائيلالمستشفيات اإل
ية وأنها سرائيل في هذا المجال عن التنسيق األمني للحاالت التي يتم تحويلها إلى المستشفيات اإلمسؤوالً

 يوسف "المخلص"ووقع الكتاب باسم  ."زياد الخزندار فقط. ستعترف بحاالت التحويل الموقعة من د
  .المدلل

  3/4/2009وكالة معاً، 
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  ترحب باللجنة األممية للتحقيق بجرائم االحتالل في غزة المقالةالحكومة  .4
 رحبت الحكومة الفلسطينية بتعيين األمم المتحدة للجنة أممية من أجل : خاص– فلسطين اآلن –غزة 

ي بارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها األخير على سرائيلالتحقيق في االتهامات التي توجه إلى الكيان اإل
بتقرير مفوض حقوق اإلنسان فيها الذي أكد أن الحرب كانت منافية للقانون وقد قطاع غزة، كما رحبت 

  .ترقى إلى مستوى جريمة حرب
كل لجنة تصل غزة : "يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية في تصريح خاص. وقال د

انت أممية أو لدراسة وتقصي جرائم الحرب التي نفذتها قوات االحتالل خالل الحرب على غزة سواء ك
مؤسسات حقوقية أو تتبع لدول أجنبية تجد تعاون كبير من قبل الحكومة الفلسطينية ومن الشعب 

ودعا رزقة اللجنة إلى النظر  ".الفلسطيني ألن جرائم االحتالل واضحة ال يمكن التقليل من فظاعتها
ة بحق العائالت الفلسطينية وإلى للتدمير الذي طال القطاع جراء آلة الحرب الصهيونية، وإلى جرائم اإلباد

  .القتل المتعمد لألبرياء من األطفال والنساء الذين لم يكونوا مسلحين
الجانبين " تجاوزات"وعن تصريحات رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون والتي قال فيها إنه سيحقق في 

، 18/1/2009لى  إ27/12/2008ية التي امتدت من سرائيلي والفلسطيني خالل الحرب اإلسرائيلاإل
  ".نحن ال نخشى لجان التحقيق، ألن جرائم االحتالل واضحة: "أجاب رزقة

دا على سؤال مراسلنا حول إمكانية تخوف الحكومة من رو .ودعا رزقة إلى ضرورة محاكمة قادة الكيان
ظر نحن ال ننظر إلى جنسية أو ديانة القاضي وإنما نن: "هذه اللجنة كون رئيسها قاضي يهودي، أجاب

إذا "وأضاف  ".إلى رؤيته إذا كانت موضوعية أم عنصرية وعندما نرى رؤيته نستطيع أن نحكم عليه
كانت نظرته موضوعية فسنتعامل معه، أما إذا كانت موضوعية وعنصرية فسنقدم األدلة التي تثبت 

ن عملية ، مشددا على أن انحياز صاحب التقرير ال يمكن أن تصمد أمام الواقع ألنه أكبر م"خطؤها
 .التزييف

  4/4/2009فلسطين اآلن 
  

  اختطاف النواب جريمة يجب أن يحاكم عليها االحتالل: حررنائب ُم .5
، يسرائيلاإلأكد النائب فتحي القرعاوي، الذي أفرج عنه أول أمس من سجون االحتالل : الضفة الغربية

لين في السجون، مضيفا أن  السجون تمارس سياسة االستفزاز المتواصل بحق األسرى والمعتقإدارةأن 
وقال النائب عن  .األسرى في السجون يد واحدة يترقبون نجاح الحوار الفلسطيني على أحر من الجمر

إن النواب المختطفين واألسرى، كلهم على اختالف مشاربهم، يتابعون باهتمام ": التغيير واإلصالح"كتلة 
وكشف القرعاوي أن النواب  .في القاهرةعميق عبر وسائل اإلعالم مداوالت الحوار الفلسطيني 

المختطفين داخل السجون تمكنوا من عقد لقاءين اثنين هدفتا إلى إرسال رسالة مهمة وعاجلة إلى 
المتحاورين في القاهرة، يدعونهم من خاللهما إلى الوحدة وتحقيق حلم الفلسطينيين في إنهاء االنقسام 

  . القاهرة، إلى ضرورة االلتقاء واالتفاق والوحدةوناشد القرعاوي المتحاورين في .الفلسطيني
إن األسرى يرسلون رسالة إلى األمتين العربية واإلسالمية، بأن عليكم التحرك :"وأوضح القرعاوي قائال

الجاد من أجل االنتباه إلى قضية األسرى في سجون االحتالل وأنه يجب تحريكها على كافة المستويات، 
مبينا أن اختطاف االحتالل لنواب المجلس ". نتهم التي يعانون منها ليل نهاريجب أن تقفوا معهم في مح

جريمة قانونية وإنسانية وينبغي أن يحاكم عليها االحتالل، على اعتبار أن ذلك مخالف "التشريعي يعتبر 
  ".لكافة األعراف والمواثيق الدولية

 4/4/2009السبيل، األردن، 
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  فضائية للقرآن الكريم تبث من غزة تستعد إلنشاء المقالةوقاف األ .6
 طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة، بأن الوزارة بصدد إعداد .أوضح د

جاء ذلك خالل زيارة وفد من  .خطة مشروع من أجل إنشاء فضائية للقرآن الكريم تبث من مدينة غزة
، عي إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف المقالةنواب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشري

أبو شعر، وحيدر البحيري القائم بأعمال اإلذاعة ومذيعي اإلذاعة   األوقافوزيروكان في استقبال الوفد 
لوفد لمرافق اإلذاعة واستوديوهاتها، أطلع أبو شعر الوفد على آثار القصف اوخالل جولة  .والعاملين فيها

  .ي الذي استهدف إذاعة القرآن الكريم خالل العدوان األخير على قطاع غزةسرائيلاإل
  3/4/2009صحيفة المصريون، 

  
  لن تكون المخيمات بوابة شر تفتعل للبنان : مساندة التحقيق في اغتيال مدحتاًؤكدمزكي  .7

 بعد  بيروت ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي من طريق عمانإلى عاد :بيروت
 .زيارته رام اهللا ولقائه رئيس السلطة محمود عباس في زيارة تشاورية عقب اغتيال نائبه كمال مدحت

، " الثوابت على رغم كل العواصفأهمباتت احد " الفلسطينية - العالقة اللبنانية أنوأكد زكي في تصريح 
تابع دقيقة بدقيقة وحفاظاً على  السلطات اللبنانية ونحن نإلىيخضع " التحقيق في الجريمة أن إلىولفت 

 البعثة أن إلى، مشيراً " المحققون اللبنانيونأراده نتصرف بما يتعارض مع ما أنسير التحقيق ال يجوز 
تهتم بجمع المعلومات إلسناد لجنة التحقيق اللبنانية ألن هذا شأن " الفلسطينية الموجودة في لبنان األمنية
  ." بوابات شر تفتعل للبنانأي تكون بمنأى عن أنجب المخيمات ي" أنوشدد على  ،"سيادي

  4/4/2009الحياة، 
  

   إذا رفضت شروط الرباعيةتشكل حكومة بعيداً عن حماسلكلف شخصية سيعباس ": الحياة" .8
إذا استمرت : " شارك في أعمال حوار القاهرةفتح قيادي في حركة قال:  جيهان الحسيني-القاهرة 

 تعترف بشروط الرباعية وتلتزم قرارات منظمة التحرير، فإن حماس على رفضها تشكيل حكومة
المطروح أن يقوم الرئيس محمود عباس بتكليف شخصية ما تشكل الحكومة بعيداً عن حماس، وذلك 
ضمن التوافق الوطني حتى ال ينقطع الطريق ولتستمر األمور وال تتوقف، وأن تُسهم هذه الحكومة في 

جنة من الفصائل بغرض استمرار خطوات إيجابية في اتجاه إعادة اللحمة إعادة إعمار غزة، وأن تشكل ل
  ".الفلسطينية ومنع االنقسام ثانية والمضي قدماً في المصالحة إلى حين إجراء االنتخابات

  4/4/2009الحياة، 
  

  حماس وراء تعطيل جلسات الحوار الوطني واألبواب مازالت مفتوحة: األحمد .9
رفض رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمـد،       :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

تحميل صالح البردويل القيادي في حركة حماس وعدد من الناطقين اإلعالميين باسـمها، حركـة فـتح                 
  .مسؤولية تعطيل الحوار الوطني في القاهرة

ى أن حركة فتح وبتعليمـات      ، عل )الجمعة(نسخة منه، أمس    " الغد"وشدد األحمد في بيان صحافي، تلقت       
مباشرة من قائدها العام الرئيس محمود عباس، تسعى جاهدة إلنهاء أزمة االنقسام إدراكا منها لحـساسية                

  .الظروف المحيطة ولطبيعة الوضع في إسرائيل
ال شك أن جولة الحوار الحالية كانت مهمة، وكان هنالك جدية في النقاش، وأيضا كان هناك رغبة                 : وقال
  .دة من أجل التوصل التفاق، ولكن الرغبة شيء والواقع شيء آخر ومتطلبات ذلك شيء آخرموجو
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عاد وفد حماس من دمشق وكان يحمل نفس األفكار وذات المواقف التي طرحت فـي               : وأضافت األحمد 
الجولة الثانية من الحوار، وهنالك نقاط تتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة، وقـضية منظمـة التحريـر                

  .لمرحلة االنتقالية ما بين إنهاء االنقسام، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لم تحسم بعدوا
قضية الموقف السياسي للحكومة وبرنامج منظمة التحرير ال يمكن التراجع عنه تحت أي ظـرف               : وقال

ن الذي بنيناه كمنظمة    كان، ألنه برنامج أقر في دورات المجالس الوطنية المتعاقبة، ومبدأ حل الدولتين نح            
  . من خالل إعالن االستقالل، وكل الخطوات السياسية الالحقة حتى اليوم لم تخرج عنه1988منذ العام 

لألسف األخوة في حماس متمترسون وبشكل جامد بـنفس المفـاهيم مـن دون مالحظـة         : وتابع األحمد 
 حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل      التغيرات الهائلة التي حصلت خالل السنوات السابقة، وكذلك تشكيل        

رفضه لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية،     ) وزير خارجية إسرائيل الجديد   (والتي أعلن بعدها صراحة ليبرمان      
  .وتحدث عن ترتيبات ال يعرف معناها، ربما تعني التقاسم الوظيفي حتى مع االحتالل

تقبل أن يكون هناك فلـسطيني واحـد أو فـصيل           ال العقل يقبل وال الوطنية الفلسطينية       "وشدد على أنه    
  ".فلسطيني يقبل على نفسه أن يكون هو وليبرمان بنفس الموقف السياسي

هذا ما شرحناه لحماس خالل جلسات الحوار، ولكن لألسف جاءوا مـن دمـشق وهـم            : وأضاف األحمد 
يات، ولكن لقاؤنـا مـع      يعتقدون أن مصر ستسوق البرنامج السياسي الذي يقوم على مبدأ احترام االتفاق           

الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية كان واضحا في شرح موقف اإلدارة األميركية، وموقف              
المجتمع الدولي، وأيضا لموقف المصري نفسه، الذي أكد بوضوح وصراحة للطرفين فتح وحمـاس أن               

ـ              .سالم، والتطـورات الراهنـة    مسألة البرنامج السياسي غير قابلة للتغيير في ضوء متطلبات عمليـة ال
  .وأوضح األحمد أن حماس بحاجة لمراجعة مواقفها السياسية

  4/4/2009الغد، األردن، 
  

 ت حماس يعيد حوار القاهرة إلى نقطة الصفرتعنّ :نبيل شعث .10
ي المحادثات الدكتور قال مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى مصر وعضو وفد الحركة ف:  فهيم الحامد- جدة

 إلى عودة الحوار أدىإن تصلب حماس حيال تشكيل حكومة الوحدة على مقاسها " عكاظ"لـنبيل شعث 
وأفاد أن حكومة الوحدة الوطنية التي من  إلى نقطة الصفر مؤكدا أن المفاوضات التزال تراوح مكانها،

عامل المفترض أن يتم تشكيلها يجب أن يكون لها برنامج سياسي واضح المعالم تستطيع من خالله أن تت
وحول رؤيته لتعامل السلطة مع حكومة نتنياهو قال  .مع المجتمع الدولي وااللتزام باالتفاقيات الدولية

تنكر اليمين اإلسرائيلي اللتزامات عملية السالم يعني عدم رغبته في إيجاد سالم عادل وشامل مبني على 
 .قرارات مبادرة السالم العربية

  4/4/2009عكاظ، 
  

  قضية في جولة الحوار الثانية في القاهرة18 تم حلها من أصل  قضية15: الجهاد .11
 ، أنب.ف.ا مراسليها من غزة، وعـن      محمد جمال -أيمن الرفاتي  عن   4/4/2009الشرق، قطر،   ذكرت  

إن حركة الجهاد اإلسالمي لـن تـشارك فـي    ": "الشرق" لـ قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد     
رى اإلعداد لتشكيلها في القاهرة إن لم يحـدث تغييـر فـي المعطيـات               حكومة الوحدة الوطنية التي يج    

  . مؤكدا أنهم سيشاركون في ظروف بعيدة عن اتفاقية أوسلو وبمعطيات جيدة" المطروحة
ـ            إن شـروط الحركـة     ": "الشرق"وفي وقت سابق قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ل

قاومة وتبنى على أسس وطنية، وليس علـى أسـاس التفـاوض            هي أن تكون الحكومة الجديدة حكومة م      
 ". واالعتراف بإسرائيل
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خالد البطش أكد ممثل حركة ، أن  ألفت حداد ورأفت الكيالنيعن  3/4/2009، 48عربوأضافت 
 قضية في جولة الحوار 18 قضية تم حلها من أصل 15الجهاد اإلسالمي في لجان حوار القاهرة أن 

من القضايا العالقة بين الفصائل الفلسطينية تم % 70ش في تصريحات صحفية أن وبين البط .الثانية
إنجازها من خالل خمس لجان هي الحكومة، االنتخابات، المصالحة، منظمة التحرير واألمن، فيما شهدت 

 .جولة الحوار، التي انطلقت وانتهت في القاهرة، النقاط الثالث العالقة محل الخالف
  

         الوطني في القاهرة تنتقد إخفاق الحوار نية الفلسطيالفصائل .12
انتقدت الفصائل الفلسطينية إخفاق حوار القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وأعرب القيادي فـي حركـة                
الجهاد اإلسالمي خالد البطش عن أسف حركته لعدم توصل فتح وحماس إلى نهاية للنقاط الخالفية العالقة                

  .ي عقدت منتصف الشهر الماضيمن الجولة الثانية للحوار الت
وحمل البطش مسؤولية إخفاق الحركتين في التوصل التفاق للجنة الرباعية والمجتمع الدولي اللذين أصرا              

ـ       الشرط األميركـي بـضرورة     "، موضحا أن    "دولة إسرائيل "على اعتراف أي حكومة فلسطينية قادمة ب
  ". قادمة هو السبب الرئيسي لفشل الحواروجود اعتراف شفاف بإسرائيل من قبل أي حكومة فلسطينية

أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا فقد حمل مسؤولية اإلخفاق القتصار الحوار في                
  .جولته الثالثة على شكل قطبي ثنائي بين فتح وحماس دون باقي الفصائل والقوى الفلسطينية

مصالحهما الخاصة، موضحا أن الرئيس الفلسطيني محمـود  وأضاف مهنا أن كال الحركتين سعتا لتحقيق        
بينمـا كانـت    .. كان يريد جر حماس وباقي الفصائل الفلسطينية خلف برنامجه الذي أثبت فـشله            "عباس  

". حماس تتحاور بمنطق الحصول على أكبر قدر من كعكة السلطة التي نراها من نظرنا كعكة مـسمومة                
  .ن فشل الحوار هو رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهوولفت مهنا إلى أن الرابح الوحيد م

من جهة أخرى، دعا القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم المسؤولين المصريين              
  .إلى تجاوز هذا التعثر الذي يرجو أن يكون مؤقتا في الحوار الوطني الفلسطيني

عدم التبكير بتراشق وتبادل االتهامات وتحميـل هـذا الطـرف أو ذاك             وشدد عبد الكريم على ضرورة      
مسؤولية اإلخفاق الذي حدث، خاصة إذا كان يأمل في استئناف الحوار نهاية الشهر الجاري كما أعلنـت                 

  .قيادات الحركتين المتناحرتين
 3/4/2009الجزيرة نت، 

  
  عالمياًمواجهة حماس إتتفقان سراً على فتح والشعبّية ": األخبار" .13

ـ       مع  فتح، النقاب عن خطة إعالمية اتفقت عليها حركة         "األخبار"كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى ل
في قطاع غزة، في ظل     " حماس"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سراً لمواجهة آلة اإلعالم التابعة لحركة           

  .احتماالت فشل الحوار الوطني في المرحلة المقبلة
فصيلين توصال إلى اتفاق يقضي بتحويل إذاعة صوت الشعب التابعة للجبهة الشعبية            ال"وقال المصدر إن    

في غزة إلى إذاعة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً، كي تتمكن من الحديث بلسان فـتح التـي ال                   
لرسـمية،  ا" فلسطين"، بعدما فقدت جميع اإلذاعات المحلية التابعة لها، وقناة          "تمتلك وسائل إعالم في غزة    

  .2007على غزة في منتصف حزيران عام " حماس"عقب سيطرة 
ـ        إبراهيم أبو النجا، ومستشار رئيس حكومة رام اهللا جمال          فتحوتابع المصدر أن عضو المجلس الثوري ل

 ألف دوالر، لتقوية بث     25بمبلغ  " صوت الشعب "زقوت، توسطا لدى الرئيس محمود عباس لدعم إذاعة         
وأضاف أن مسؤول اإلذاعة وعضو اللجنة المركزية       . منافسة وسائل اإلعالم الحمساوية   اإلذاعة وتأهيلها ل  

في الجبهة الشعبية، ذو الفقار سويرجو، وافق بعد التشاور مع قيادة الجبهة في غـزة علـى أن تتحـول                    
  .اإلذاعة لتصبح ناطقة باسم منظمة التحرير
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عة عملها مع فـتح فـي ظـل االحـتالل           تواصل اإلذا "وتعهد سويرجو، بحسب المصدر، للوسطاء أن       
  ".الحمساوي لغزة

أحضر معـه   "وأوضح المصدر أن عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول فرعها في غزة، رباح مهنا،              
ثمـن  "، مـضيفاً أن     "جهاز تقوية بث خاص باإلذاعة عقب مشاركته في حوار القاهرة في شباط الماضي            

 ألفاً، بينما دفعت مؤسسة دعم االنتفاضة ومقرهـا         25بمبلغ   ألف دوالر، أسهم الرئيس عباس       50الجهاز  
  ". ألفاً في إطار االتفاق15 آالف، وتكفّلت الجبهة بدفع 10رام اهللا 

ووفقاً للمصدر، اشترط أبو النجا أن ال تساند اإلذاعة حركة الجهاد اإلسالمي التي يرتبط أمينهـا العـام                  
ع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، الفتاً إلى         رمضان عبد اهللا شلح بتحالف إعالمي وسياسي م       

  ". اقترح أن تبدأ اإلذاعة حملة انتقادها وتحركها ضد حماس عقب انتهاء حوار القاهرة"أنه 
  4/4/2009األخبار، 

  
  " سياسة التهويد"البردويل يدعو السلطة إلطالق يد المقاومة لمواجهة  .14

بـإطالق يـد    "  والسلطة في رام اهللا      فتححركة  ي في حماس،    ، القياد  صالح البردويل   النائب طالب :غزة
المقاومة الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد حمـالت االسـتيطان فـي                 

  ". الضفة والتهويد في القدس المحتلة
إن تصاعد حمـالت االسـتيطان واالسـتيالء علـى          ": "وقال البردويل، في تصريح صحافي نشره أمس      

األراضي في الضفة الغربية المحتلة عموما، وتصاعد سياسة التهويد وهدم المنازل في القدس المحتلـة،               
كل ذلك يأتي في سياق المزيد من الضغوط وفرض األمر الواقع واستغالل لحظات الضعف التي يمر بها                 

  ". الشعب الفلسطيني في ظل وجود طرف فلسطيني يقبل هذا الواقع
حماس أن الحمالت اإلسرائيلية المحمومة ما كانت لتتم لوال استفادة االحتالل من حالـة              وأكد القيادي في    

  . في الضفة الغربيةفتحسالم فياض غير الدستورية وحركة " حكومة"التعاون والتنسيق األمني مع 
  4/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  يلي  في سجون االحتالل اإلسرائ32 الفلسطينيين يدخل عامه الـ األسرىعميد  .15

 فـي   32الجمعة عامه الـ    أمس  دخل عميد األسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي       :  وليد عوض  -رام اهللا   
 اسـتمرار  إن" عبد الناصر فروانة فـي بيـان صـحافي         األسرىوقال الباحث المختص بشؤون      .األسر

 يعكس مدى   إنما القدامى منذ عشرات السنين،      األسرى نائل البرغوثي ولمئات     لألسيراالحتالل باحتجازه   
 وأمثاله االنتقام من شخص البرغوثي      إلى والسياسي والقضائي، وانه يهدف      واإلنساني األخالقيانحطاطه  

ونائل البرغوثي الملقب بأبو النور هو من قريـة          ". بشكل بطيء  إلعدامهممن رموز المقاومة، ومحاولة     
وهو من مواليـد    )  عاما 52(لعمر حاليا    وهو يبلغ من ا    4/4/1978كوبر برام اهللا، كان قد اعتقل بتاريخ        

  .1957عام 
  4/4/2009القدس العربي، 

  
  المطلوب من عباس إيجاد حل ثالث للتوفيق بين المقاومة وشروط الرباعية: قدورة فارس .16

" قدس برس"في تصريحات خاصة لـ  قدورة فارسفتحأكد عضو اللجنة الحركية العليا لحركة : رام اهللا
الوضع ليس : "طروحة للنقاش ال يجب أن يكون عائقا أمام الحوار والتوافق، وقالأن تعقيد الملفات الم

سهال واألمور المطروحة للنقاش في القاهرة معقدة، وتوقف الحوار حولها يعطي إشارات سالبة وفيها 
، وهو أمر ال يجب أن يسود، ويجب أن يستمر الحوار ألنه ال مخرج إال باالتفاق، اإلحباطقدر كبير من 
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نحن نعرف أن األمور صعبة، وأن البرنامج السياسي أزمة تواجه جميع أبناء الشعب الفلسطيني وليس 
  ".فقط، ولكن ممنوع الفشل في الحوار" حماس"

شروط الرباعية واالعتراف بإسرائيل مجحفة وظالمة بحق الفلسطينيين، ومن هنا فإن وقال فارس إن 
ن صيغة توافقية تمكن السلطة الفلسطينية والحكومة المطلوب من الرئيس محمود عباس أن يبحث ع

، كما "وال تؤسس لمواجهة مع المجتمع الدولي" حماس"المقبلة أن توجد صيغة سياسية تتعايش معها 
    .قال

 3/4/2009قدس برس، 
  

   والسعوديةاإلماراتبتمويل من " الفلسطينية" فضائية إلطالقفتح تحضر ": القدس العربي" .17
بدأت تتبلور ما بين عمان والقاهرة والدوحة الخطوط العامة وبعض التفـصيلية             :لبدارين  بسام ا   -عمان  

التي تخص قرار المجلس الثوري لحركة فتح بتأسيس محطة فضائية تلفزيونيـة جديـدة، تنطـق باسـم        
 احدث التقنيات واالعتبارات المهنية، وفقا لما هو مأمول حتـى           إطارالحركة وتمثل مصالحها وتعمل في      

  .آلنا
 اإلعـالم وبقرار مرجعي من الحركة، وزيـر       " الفلسطينية"ويشرف على هذه المحطة، واسمها المرجح       

 والسفير حاليا في القاهرة نبيل عمرو، الذي حصل على التفويضات الالزمة من مؤسسات الحركة               األسبق
لى الحركـة    على هذا المشروع، الذي وضع في محاولة للحفاظ ع         لإلشرافومن الرئيس محمود عباس     

  . في عالم الصورة الجديدوإلدخالها اإلعالميوخطابها 
 للمحطة الفضائية بسبب ضعف التلفزيون الفلسطيني الرسمي واليتيم، وبسبب تفوق           أصالوبرزت الحاجة   

  .الفضائية التابعة لحماس مؤخرا
، إعالميةيات   اتصاالت فنية ومهنية وسياسية مع عدة عواصم وشخص        بإجراءوبدأ الوزير المكلف عمرو     

  .  قليلةأسابيعمتحمسا لتأسيس المشروع خالل 
 دوالر تحت حـساب خـاص       ألف 300 من   أكثر إلىوكان الرئيس محمود عباس قد وضع مبلغا يصل         

" إماراتيـة " للمشروع، لكن مصادر مطلعة تتحدث عن وعـود          األولية تمويل تأسيس الخطوات     ألغراض
  . أيضافر دعم سعودي بالتعاون والدعم المالي مع احتمالية تو

وفي غضون ذلك تتزايد في مقر الرئاسة الفلسطينية مذكرات االحتجاج والرسائل التي تعتـرض علـى                
ويتهم نـشطاء فـي      . وتحديدا التلفزيوني  اإلعالميدون غيرهم في الجانب     " بعض النجوم "التركيز على   

 الرأي اآلخر   أصحاب إبعاد وبقصد   اإلعالميةحركة فتح الرئيس عباس والمقربين منه باحتكار النجومية         
 . اإلعالم أضواءفي الحركة عن 

  4/4/2009القدس العربي، 
  

  هدف التفجيرات الفتنة والبلبلة داخل المخيم  : تناقش األمن في عين الحلوةالفصائل .18
فـي  " أنـصار اهللا  " و اإلسالميةعقدت القيادة السياسية لمنظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني والقوى          

منير المقدح في عين الحلوة وفي حضور       " الكفاح المسلح الفلسطيني  " في منزل قائد     اجتماعامنطقة صيدا   
  ".الحاج طالل "األمنيةلجنة المتابعة الفلسطينية في عين الحلوة وقائد القوة 

" كمال مـدحت "الجريمة النكراء التي استهدفت اللواء الركن كمال ناجي   "وصدر عن المجتمعين بيان دان      
  ".  العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونهإلىالكشف عن الجناة وتقديمهم "ورفاقه، مشددين على ضرورة 
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 حزبية ضيقة وان مـن غيـر    أو اعتبارات فصائلية    أية امن المخيم فوق     أن" المقدح خالل االجتماع     وأكد
ل المشترك الذي ضـم جميـع       الجو االيجابي في العم    "إلىمشيرا  " المسموح الي كان العبث بأمن المخيم     

 ".القوى والفصائل والفاعليات في المخيم لما فيه مصلحة لشعبنا
  4/4/2009المستقبل، 

  
  ليفني وأولمرت يحذّران من الثمن السياسي لتصريحات ليبرمان .19

 أولمرت ووزيرة إيهودحذر قطبا الحكومة اإلسرائيلية السابقة، رئيسها :  أسعد تلحمي-الناصرة 
يبي ليفني، من الثمن السياسي الذي قد تدفعه إسرائيل في عالقاتها مع المجتمع الدولي في الخارجية تس

حال تجاهلت الحكومة الحالية أو استخفت بمبادئ مؤتمر أنابوليس الخاص بعملية السالم في الشرق 
  .األوسط
ضاء مساء أول السابقين وبحضور المئات من األع" كديما" في حفلة وداعية لوزراء حزبه أولمرتوقال 

وأضاف ". شارون ولحكومتي) أرييل(أحد أكبر االنجازات لحكومة "من أمس إن مؤتمر أنابوليس كان 
منتقداً بشدة ما جاء على لسان ليبرمان، من دون ان يسميه، أنه ال يذكر في تاريخ دولة إسرائيل مؤتمراً 

 واألميركية، وفي القاعة جلس رؤساء جلسنا فيه على منصة واحدة، القيادات اإلسرائيلية والفلسطينية"
كان هذا حدثاً كوى وعي مئات الماليين في العالم الذين أدركوا أن : "وتابع". دول عربية وإسالمية

  ".إسرائيل هي حقيقة ناجزة وليس ممكناً تجاهلها
دان هذا  أن من يعتقد أن باإلمكان االستخفاف أو التنازل عن دعم األسرة الدولية أو فق،وأضاف محذراً

يخطئ من يعتقد أنه يمكن : "وزاد". فإنه غير مدرك لألثمان التي قد تطالَب دولة إسرائيل بدفعها"الدعم 
الحقيقة الناجزة هي أن أنابوليس أصبح ... طرح أنابوليس جانبا وتجاهل الحاجة إلى إجراء مفاوضات

من يعتقد أن باإلمكان ... لية كلها األسرة الدوإلىاليوم مصطلحا متفقا عليه ومقبوال وحتميا بالنسبة 
  ".ال طريق آخر أمامنا... تجاهل السيرورة سيدفع ثمناً باهظاً

من جهتها، قالت ليفني إنها صدمت لدى سماع ليبرمان يعلن أن إسرائيل ليست ملزمة قرارات أنابوليس 
 التصريحات  هذهإنأمس " يديعوت أحرونوت"وأضافت لصحيفة . الدولية" خريطة الطريق"إنما فقط 

تشطب كل ما حققته إسرائيل من انجازات سياسية في الحلبة الدولية في السنوات الثالث األخيرة، وتشكل 
وتابعت أن ). الفلسطيني(بوقف العنف " خريطة الطريق" وإلى اشتراط تطبيق 2002عودة إلى عام 

وقف "اللتين تتحدثان عن " لطريقخريطة ا"الحكومة السابقة رأت أن تطبيق المرحلتين األولى والثانية من 
ووقف النشاط االستيطاني قبل دخول مرحلة المفاوضات إلقامة دولة فلسطينية ليس وارداً، " اإلرهاب

وعليه ارتأت من خالل قبول مبادئ أنابوليس أن تكون مرحلة المفاوضات أولى المراحل، على أن 
واعتبرت أن أنابوليس هو عملياً اتفاق . ةيخضع تطبيق نتائج هذه المفاوضات لشروط الخريطة الدولي

يتحدث عن إجراء مفاوضات على التسوية الدائمة على أساس دولتين للشعبين، من خالل االفتراض بأن 
وقد تفقد هذه المراوحة إسرائيل قدرتها "الوقت ليس في مصلحتنا وأن المراوحة في المكان لن تأتي بالحل 

  ".نب الفلسطيني جهات براغماتية في الجاإيجادعلى 
 إنما يدرك أنه إلى حين تطبيق 2002وتابعت ليفني أن ليبرمان بعودته إلى الشروط التي طرحت عام 

وهذا ما يريده، لكنه يتجاهل حقيقة أن "لن يحصل أي تقدم، " القضاء على اإلرهاب"الفلسطينيين شرط 
زة، ووقعت على مبادئ أنابوليس إسرائيل قطعت منذ ذلك الوقت شوطاً، ونفذت فك االرتباط عن قطاع غ

  ".التي تبناها مجلس األمن
  4/4/2009الحياة، 
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  اإلسرائيليين في أرجاء العالمبلبلة بين الديبلوماسيين تصريحات ليبرمان تحدث  .20
عن الممثلين الديبلوماسيين للدولة العبرية في أرجاء " هآرتس"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

، ارتباكهم حين طلب منهم تقديم توضيحات لتصريحات وأوروباالواليات المتحدة العالم، خصوصاً في 
ليبرمان، فتوجهوا إلى الوزارة طالبين تعليمات في شأن الرد المطلوب منهم توفيره، ما اضطر وكيل 
. الوزارة أهارون أبراموفتش إلى عقد اجتماع طارئ لكبار الموظفين لبلورة رسائل شرح ألقوال الوزير

افت الصحيفة أنه تقرر إرسال النص الكامل لخطاب ليبرمان إلى السفراء والديبلوماسيين وطُلب وأض
  ".خريطة الطريق"في التصريحات المتعلق بقبول الحكومة الحالية " تأكيد الجانب االيجابي"منهم 

م تنفذ التعهدات من جانبه، أشار المحلل السياسي البارز في الصحيفة عقيبا إلدار إلى حقيقة أن إسرائيل ل
التي أخذتها على عاتقها في الخريطة في ما يتعلق بوقف النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية 

شرط قيام السلطة الفلسطينية بالقضاء على " خريطة الطريق" حديث ليبرمان عن قبوله أنوكتب . المحتلة
، هو خدعة، وأن ما "يلي الكبيروهي مهمة فشل في تحقيقها الجيش اإلسرائ"حماس في قطاع غزة، 

  ". آلية لدفع حل الدولتين إلى عقبة أمامه"من " خريطة الطريق"يحاول ليبرمان فعله هو أن يحّول 
  4/4/2009الحياة، 

 
   عدوانية ومتعجرفة"إسرائيل"من سكان العالم يعتبرون % 59: استطالع إسرائيلي .21

ن وزارة الخارجية اإلسـرائيلية أجـرت فـي          كشف النقاب أمس الجمعة أ     : برهوم جرايسي  -الناصرة  
 دولـة اعتبرتهـا دول      13األشهر األخيرة استطالعا واسع النطاق شمل شرائح متعلمة وميسورة فـي            

من سكان العالم وفق هذه الشريحة، ينظرون إلى إسرائيل كدولة عدوانيـة            % 59مركزية، اتضح منه أن     
  .ومتعجرفة

ل مثل الهند والصين والواليات المتحدة وروسيا، وعـددا          شخص من دو   5300وشمل االستطالع قرابة    
اعتبروهـا  % 24اعتبروا إسرائيل دولة عدوانية، و    % 35من الدول األوروبية، وتبين من االستطالع أن        

  .عن تأييدهم إلسرائيل سياسيا% 27متعجرفة، بينما أعلن 
استكماله بعد الحرب، إال أنه في      وقد جرى االستطالع بغالبيته الساحقة قبل الحرب على قطاع غزة، وتم            

كل واحدة من هذه الدول جرى االستطالع على مرحلتين، المرحلة األولى كانت من خالل أسئلة مباشرة                
إسرائيلي يتضمن مشاهد وتقارير متنوعة عن      " فيلم وثائقي "ومتنوعة، والمرحلة الثانية كانت بعد عرض       
  .إلقليمي، وكما يبدو وفق الرواية اإلسرائيليةإسرائيل في كافة المجاالت، بما فيها الصراع ا

وتبين أن النظرة السلبية تجاه إسرائيل تراجعت بنسب كبيرة بعد مشاهدة الفيلم، إال أن الوزارة أبقت على                 
  .النتائج األولية

% 56، تليها الواليـات المتحـدة       %58وأظهر االستطالع أن إسرائيل تحظى بأكبر شعبية في الهند مع           
% 35والمانيـا   % 36وبولنـدا   % 39وايطاليا وكندا   % 48والصين  % 50ثم المكسيك   % 52وروسيا  

  %.23واسبانيا التي فيها أدنى نسبة تأييد إلسرائيل % 27وفرسنا % 34وبريطانيا 
  4/4/2009الغد، األردن، 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تستجوب ليبرمان لليوم الثاني على التوالي في شبهات تبييض أموال .22

، أمس، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان "اإلسرائيلية"استجوب طاقم التحقيق الخاص للشرطة : أي.بي.يو
واستمر التحقيق مع ليبرمان، أمس، . لليوم الثاني على التوالي بشبهة ضلوعه بمخالفات فساد سلطوي

  .لمدة خمس ساعات، ويتوقع أن يتم التحقيق معه مجددا في الفترة القريبة المقبلة
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ت وسائل إعالم عبرية أن ليبرمان خضع للتحقيق في قضايا الغش والخداع بشبهة حصوله على وذكر
رشوة بواسطة شركة استشارات تديرها ابنته ميخال، إضافة إلى مخالفات غش وخرق األمانة ومخالفة 

  . قانون غسل األموال
 4/4/2009الخليج، 

  
  خطة إسرائيلية لبناء مفاعل نووي على حدود مصر .23

كشف خبراء دوليون في مجال الطاقة النوويـة ان إسـرائيل بـصدد إحيـاء               :  وكاالت – المحتلة   القدس
مخططها القديم إلنشاء مفاعل نووي جديد على الحدود مع مصر، بعد أن أوشكت صالحية مفاعل ديمونة                

  .على االنتهاء
أرفيتز حول التـسلح    جاء ذلك في ورشة عمل عقدت بالمعهد السويدي باإلسكندرية برئاسة السفير تومي             

ونزع السالح واألمن الدولي بمناسبة إصدار الطبعة العربية السادسة من كتاب معهد ستوكهولم ألبحـاث               
 والذي يعد أحد المراجع الشاملة للتطورات العالمية فيما يتعلق بمصير السالم علـى              sipriالسالم الدولي   

  .األرض من خالل تقاريره الدولية االستراتيجية
 ان إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة      sipiri أيان أنتوني من معهد ستكوهولم ألبحاث السالم الدولي          وأوضحت

كلما مضى الوقت بسبب مفاعل ديمونة الذي سيواجه أعطاال في التشغيل خالل الفترة المقبلة بسبب وجود               
من ثـم ستـصبح      و 1963تقارير رسمية تؤكد اقتراب نهاية صالحية المفاعل الذي بدأ العمل في العام             

  .عملية تخصيب البولتونيوم مهددة بالتوقف وبالتالي ستتوقف معها مشكالت التشغيل
وقالت انتوني انه دون تشغيل مفاعل ديمونة في إسرائيل سيصبح مستقبل األسلحة النووية في إسـرائيل                

  .غير واضح تماما
 رأسا نوويا، وأنها وضـعت      90اج   كيلوغراما من البلوتونيوم يكفي إلنت     450وأضافت أن إسرائيل لديها     

مخططا منذ الثمانينيات إلنشاء مفاعل نووي جديد بالقرب من حدود مصر مع إسرائيل وهـذا المخطـط                 
  .يطرح نفسه بقوة اليوم بعد انتهاء العمر االفتراضي لمفاعل ديمونة

  4/4/2009الدستور، 
  

  وزراء إسرائيليون قلقون من تمدد ليبرمان في األجهزة األمنية .24
اإلسرائيلية أمس الجمعة، عـن وزراء إسـرائيليين       " معاريف" نقلت صحيفة    :برهوم جرايسي  -الناصرة  

كبار قلقهم من وزير الخارجية المتطرف في حكومتهم أفيغدور ليبرمان، نظرا لمحاوالته التغلغـل فـي                
هو ذهلـوا   إن وزراء كبار في حكومة نتنيـا      " معاريف"وقالت   أجهزة تطبيق القانون من شرطة وقضاء،     

حينما شاهدوا ليبرمان، يوم األربعاء الماضي، في وزارة األمن الداخلي، لدى تسلم الوزير مـن حزبـه                 
يتسحاق أهارنوفيتش الوزارة من سلفه آفي ديختر، إذ أن ليبرمان كان وحده يعلم، أنه في اليـوم التـالي                   

  .سيخضع لجلسة تحقيق
فل وزارة األمن الداخلي يعني تحدي لسلك الشرطة التي         وقال الوزراء للصحيفة، إن ذهاب ليبرمان إلى ح       

تحقق معه، وهي رسالة يحاول بثها، مفادها أنه بات صاحب البيت، في محاولـة للتـأثير علـى سـير                    
  .التحقيق

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، إنه في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الجديد أهارنوفيتش أنـه                
على مسار التحقيق، لئال يكون في هذا تضارب مصالح، تبين أن ليبرمان يريـد تعيـين         يرفض االطالع   

  .المقرب منه حجاي فديدة مديرا عاما للوزارة، وهو سيكون بالتالي مطلعا على عمل الشرطة
  4/4/2009الغد، األردن، 
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  محكمة إسرائيلية تمنع إخالء مستوطن من أرض استولى عليها قرب نابلس .25
قرت محكمة عسكرية إسرائيلية استيالء مستوطنين على أراضٍ فلسطينية، وذلك من خالل منع أ: رام اهللا

، قرب قرية كفر قدوم غرب نابلس شمال الضفة "كدوميم"القضاة إخالء أحد المستوطنين من مستوطنة 
 عاما، رغم وجود أمر إخالء سابق صادر عن قائد المنطقة 12الغربية، من أرض استولى عليها قبل 

 .الوسطى في قوات االحتالل
وانعقدت المحكمة بصفتها لجنة اعتراضات لشؤون األراضي في الضفة الغربية، وقبل قضاة المحكمة 

، كي ال يتم إخالؤه من األرض التي "ميخائيل ليسنس"العسكرية االعتراض الذي تقدم به المستوطن 
مجلسها المحلي عملية االستيالء على ، التي دعم "كدوميم"استغلها لتقديم دروس لطلبة من مستوطنة 

 .األرض
 4/4/2009الشرق األوسط، 

  
  "ون الضربة القاضية لعملية السالممستوطنة جديدة قد تكحول " اتفاق سري"": التايمز" .26

مستوطنة جديدة قـد تكـون      : " بعنوان اإلسرائيلي  مقاال حول االستيطان       البريطانية التايمز صحيفة   تنشر
  ." ية السالمالضربة القاضية لعمل

 البلدة التي لم يبدأ بناء المـساكن        إلىكاتب جيمس هايدر بوصف الطريق الثالثية الواسعة المؤدية         الويبدأ  
ميفاسيريت " الشوارع ومركز شرطة والفتة كبيرة ترحب بزوار         أضواءفيها بعد، ومازالت تقتصر على      

  ". ادوميم
لتي حالت لحد اآلن دون بناء ميفاسيريت ادومـيم،          الضغوط الدولية على إسرائيل هي ا      إنويقول الكاتب   

فالمنطقة هي آخر قطعة ارض شاغرة بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وان بنتها إسرائيل، فستكون               "
  ." تلك نهاية فكرة حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 من اتفاق سري بين رئيس الوزراء       وتنقل التايمز عن وسائل اعالم إسرائيلية ان اعمار المستوطنة جزء         
الجديد بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته اليميني المتشدد افيغدور ليبرمان، كان جزءا مـن مفاوضـاتهما               

  . لتشكيل حكومة ائتالفية
 عليها االنتداب   أطلقه الذي   E1 باسم أكثر المنطقة، والتي تعرف     أنويحذر الدبلوماسيون والمراقبون من     "

  ."  المقاومة المسلحةإلى عودتها أو تكون السبب في انهيار السلطة الفلسطينية المنهكة، البريطاني، قد
  4/4/2009بي بي سي، 

 
   من نصف قرنألكثرتقسيم العراق فكرة تعود  : "إسرائيلخنجر "كتاب  .27

دة أن تقسيم العراق فكرة ليست جدي     .." ماذا جرى في العراق   .. محنة أمة "أورد كتاب   :  رويترز –القاهرة  
وتـضمن  "  حين نشر الصحفي الهندي كرانجيا كتابا بعنوان، خنجر إسرائيل         1957طرحت منذ عام    "بل  

.  الفـرات  إلـى  الكبرى من نهر النيل      إسرائيل إقامة إلى عن خطة عسكرية تهدف      إسرائيليةوثيقة سرية   
 دولتـين   إلىان   ثالث دويالت درزية وعلوية وعربية سنية، وتقسيم لبن        إلىوتقضي الخطة بتقسيم سوريا     

وأضاف الكتاب المصري أن فكرة تقسيم العراق كما سجلها الكاتـب الهنـدي تـشمل               ". مارونية وشيعية 
محمد  (إيران المنطقة الجنوبية بشاه     وإلحاقدولة كردية في الشمال ودولة عربية في الوسط          "إلىتقسيمه  

خلق خلل في منطقة الخلـيج لخدمـة        لتحقيق هدفين هما مكافأة الشاه و     ) آنذاكرضا بهلوي حليف أميركا     
  ". واألميركية اإلسرائيلية اإلستراتيجية األهداف

  4/4/2009الدستور، 
  
  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1394:         العدد       4/4/2009السبت  :التاريخ

  صحيفة دينية إسرائيلية تحجب صورتي وزيرتين في حكومة نتنياهو .28
 من صحيفة متـشددة دينيـا حجبـت صـور           أمس إسرائيلية سخرت صحف    : رويترز –القدس المحتلة   

الواسعة االنتشار في عنوانها  ابحثوا      "يديعوت  "وقالت صحيفة    .رائيلية الجديدة وزيرتين في الحكومة اإلس   
 الدينيـة اليوميـة     "ياتيد نيمان "عن السيدة تعليقا على صورة للتشكيل الحكومي الجديد نشرت في صحيفة            

  .حجبت فيها صورتا ليمور ليفنات وصوفيا الندفر
 جـوار صـور     إلى عضوا   30 عدد أعضائها    كما نشرت صحيفة معاريف صورة جماعية لحكومة يبلغ       

 وضعت لطخـا    أسبوعيةظهرت فيها لطخ سوداء لحجب الوزيرتين في الصحيفة اليومية وصحيفة دينية            
  .سوداء على وجهي ليفنات والندفر

ويرفض اليهود المتشددون نشر صور النساء في صحفهم وهي مصدر رئيسي للمعلومـات نظـرا الن                
ويشكل اليهود المتشددون    .اإلذاعيةون التلفزيون واالنترنت ومعظم المحطات      المتشددين المنعزلين يتحاش  

  . بالمئة من سكان إسرائيل15 و8ما يتراوح بين 
  4/4/2009الرأي، األردن، 

  
  تنظيم يهودي أميركي يدير حملة معادية لوزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان .29

لواليات المتحدة، أمس، حملة معادية لوزير أطلق تنظيم يهودي يساري في ا: نظير مجلي: تل أبيب
دوره التخريبي على إسرائيل وسمعتها في العالم "الخارجية اإلسرائيلي الجديد، أفيغدور ليبرمان، بسبب 

نحن نقول لكم من هو ليبرمان "، ووضعوا لحملتهم شعارا "عموما وفي صفوف األميركيين بشكل خاص
 ".الحقيقي

، وهو يعتبر نفسه صهيونيا مناصرا إلسرائيل، وينشط "جيه ستريت"ه اسم ويطلق هذا التنظيم على نفس
باألساس في سبيل تحقيق السالم، ويطالب اإلدارة األميركية بمساعدة القيادات اإلسرائيلية على االنعطاف 
نحو سياسة السالم، ورأى أن تصريحات ليبرمان المعادية للسالم تضر بإسرائيل أكثر مما تضر 

 .وقال إن ليبرمان يمس بطابع إسرائيل الديمقراطيبأعدائها، 
وفي إطار الحملة ضد ليبرمان، يوزع هذا التنظيم فيلما تلفزيونيا قصيرا، يوثق فيه تصريحات وزير 
الخارجية اإلسرائيلي عشية االنتخابات األخيرة، والتي يتفوه فيها بأقوال عنصرية ضد المواطنين العرب 

 .ويذكر بتصريحاته القديمة ضد مصر وبينها التهديد بتدمير سد أسوان) 48فلسطينيي (في إسرائيل 
 4/4/2009الشرق األوسط، 

 
  االحتالل يشّن حملة اعتقاالت ويمارس إجراءات قاسية في بيت لحم والخليل .30

 يسرائيلقوات االحتالل اإلأن  وليد عوض ،رام اهللا عن مراسلها من 4/4/2009القدس العربي، ذكرت 
 في بيت من الحواجز العسكرية ودققت في بطاقات المواطنين واحتجزت العشرات منهمنشرت المزيد 
 صافا أن جرافات االحتالل شرعت منذ صباح الجمعة بإغالق عدد من  قريةوأفاد أهالي. لحم والخليل

الطرق الفرعية لعزل الخربة عن محيطها، وواصلت االستيالء على ثالثة منازل وتحويلها إلى ثكنات 
 على فتح االحتالل تعرض ستة منازل على األقل ألضرار مادية عندما أقدم جنود األهاليوأكد  .يةعسكر

  .أبوابها بالقوة وتكسير زجاجها وأثاثها أثناء عمليات تفتيش واسعة
اعتدوا   من جيش االحتاللاجنود، أن ا ف بعن، بيت لحم  من 4/4/2009الرأي، األردن، وأضافت 

 أمس، بالضرب بأعقاب البنادق، وأصابوهم بجروح حيث وصفت جروح أحدهم على أربعة فلسطينيين،
وقالت مصادر فلسطينية إن الشبان . بالخطيرة، وذلك بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم

األربعة كانوا داخل سيارة، وأوقفهم جنود االحتالل عند مجمع غوش عتصيون االستيطاني، وأمروهم 
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 منطقة محاجر صخرية، ثم قاموا بضربهم بأعقاب البنادق وتركهم ينزفون إلىية قادتهم بالسير خلف دور
  .في المكان

 أن قوات االحتالل ،نادي األسير في الخليل أعلن أن 4/4/2009الوفد، مصر،  من جهة أخرى أوردت
.  الماضية3 فلسطينيا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية خالل األشهر الـ361اعتقلت أكثر من 

 12 االحتالل بينما حولت قوات ،طالبا17 أطفال و4 مريضا و11 ىوكشف التقرير أن من بين األسر
 القرىأسيرا لالعتقال اإلداري، وأوضح أن قوات االحتالل داهمت جميع أنحاء المدينة ومعظم  

  . سري وعائالتهموالمخيمات بالتزامن مع ما وصفه التقرير بممارسات جنود االحتالل الهمجية بحق األ
  

  نعلين وبلعيناالحتالل يقمع مسيرات ضد الجدار في  .31
 فلسطينيين بجروح، والعشرات غيرهم بحاالت اختناق، أمس، جراء قمع قوات االحتالل 10أصيب 

ي للمسيرات األسبوعية التي ينظمها أهالي الضفة الغربية والمتضامنون األجانب، في بلدات سرائيلاإل
 . معصرة، احتجاجاً على جدار الفصل العنصري وأعمال االستيطانبلعين ونعلين وال

 4/4/2009األيام، فلسطين، 
 

  زوارق االحتالل تهاجم قوارب الصيادين في غزة .32
ية الجمعة صيادين فلسطينيين في عرض سرائيلهاجمت الزوارق الحربية اإل: اشرف الهور -القاهرة

ية هاجمت سرائيلن الزوارق الحربية اإلإ عيان وقال شهود. البحر، فأصابت احدهم بحراح متوسطة
 أن مادية بثالثة قوارب بعد أضرارا وألحقتقوارب صيد فلسطينية باألسلحة الرشاشة، فأصابت صيادا 

  .يونسرائيلتعرضت لرشقات نارية اطلها الجنود اإل
  4/4/2009القدس العربي، 

  
   بوابة للقدس26إجراءات االحتالل تهدف إلقامة : التفكجي .33

وصف مدير دائرة الخرائط ورئيس مركز الدراسات الفلسطينية خليل التفكجي :  ردينة فارس-غزة 
من خالل محاولة االحتالل ، بالصراع الجغرافي والديموغرافي، الصراع القائم في مدينة القدس المحتلة

ني وقانون أموال باإلضافة لضبط النمو الفلسطي، والسيطرة جغرافياً على القدس عبر المخططات الهيكلية
والتي يقع ) 2020(ية التهويدية لمدينة القدس والمتمثلة بمخطط سرائيلوأوضح أن اإلجراءات اإل. الغائبين

يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي عن طريق )  أ30(ضمنها إقامة منطقة صناعية في قلنديا، ومشروع 
 حتى اليوم في مدينة القدس، من 1994م  بيتا منذ العا872وأشار إلى هدم . إقامة وتوسيع مستوطنات

ية الهادفة سرائيلأجل تقليص نسبة السكان العرب فيها، وتغيير خارطة القدس حسب القانون والسياسة اإل
ولفت إلى . لضم عدد من تجمعات المستوطنين للقدس، بحيث يصبح للقدس ثالثة أصابع تمتد باتجاهها

 تشكيلها وهي األصبع األول يمتد نحو مستوطنة معاليه أدوميم، األصابع الثالثة التي يسعى االحتالل إلى
وسيضم أنفاقا وجسورا، والثاني نحو جفعات زائيف، والثالث نحو غوش عتصيون يربط القدس عبر سكة 

 .حديد من أسفل مدينة بيت لحم
 وهذه  بوابة للقدس،26، الذي يقوم على وجود 1999 هو تطبيق مشروع ،وقال ما يجري بالقدس اليوم

البوابات هي أحياء يهودية داخل األحياء الفلسطينية، والهدف منها تقسيم القدس مرة أخرى، وأن ال تكون 
بدال من % 12عاصمة للدولة الفلسطينية، ولخفض من خالل هذه العملية عدد السكان المقدسيين إلى 

34. % 
  4/4/2009عكاظ، 
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  الركام في غزة بسبب الحربتبدأ األسبوع القادم إزالة " األشغال المقالة" .34
أعلن الدكتور يوسف المنسي وزير األشغال العامة في غزة أن مرحلة إزالة ركام البيوت المهدمة : غزة

وأوضح المنسي في تصريح له أن . ية األخيرة على غزة ستبدأ األسبوع المقبلسرائيلبفعل الحرب اإل
 يقطنوها اإغاثة من فقدوا منازلهم التي كانوحكومته عملت على قاعدة واضحة بعد العدوان ترتكز على 

بشكل كامل بقيمة خمسة آالف دوالر كمساعدة الستئجار سكن، ونصف المبلغ لمن تضررت منازلهم 
بشكل كبير وأخرجوا بعض األثاث منها، فيما أجل تعويض من تدمرت منازلهم التي لم تكن مسكونة إلى 

ار إلى أن األسبوع القادم سيشهد بداية مرحلة رفع أنقاض وأش. مرحلة اإلعمار المرتبطة بفتح المعابر
ونوه إلى أن الحكومة . البيوت التي دمرها العدوان، حيث ستعيد الحكومة بناء البيوت بتصاميم جديدة

  .ستعوض المواطنين الذين كانوا يقيمون في أراض حكومية بشقق في تجمعات سكنية جديدة
  3/4/2009قدس برس، 

  
  بعيداً عن المدارس.. ة الشاقة تثقل كاهل األطفال الفلسطينيين في لبنان العمال: "ثابت" .35

ارتفاع متزايد في نسبة المتسربين من المدارس، تفاقم عمالة األطفال في ظروف شاقة، حياة : بيروت
مهددة بالمخاطر المتوزعة بين الحوادث والتسمم وسوء التغذية، عالوة على التعرض لإلعاقة واالستغالل 

ففي لبنان الذي  .إنها مالمح من الواقع الصعب الذي يقاسيه األطفال الفلسطينيون في لبنان. االنحرافو
، تبدو ظروف "األونروا" ألف الجئ فلسطيني مسّجل وفقاً إلحصاءات وكالة 417يعيش فيه قرابة 

  .الطفولة الفلسطينية شاقة إلى حد يرسم انطباعاً مأساوياً
اً على أّن ي أّن هناك إجماعاً فلسطين،"ثابت" المنظمة الفلسطينية لحق العودة ته الذي أورديشرح التقرير

السبب الرئيس وراء تفاقم األوضاع اإلنسانية لالجئين في لبنان، وارتفاع نسبة التسرب المدرسي في 
، التي صفوف أطفالهم، وازدياد أعداد األطفال العاملين، وغيرها من المشكالت، هي حالة اللجوء المركّبة

  .يسرائيل اإلاالحتالليتحمل مسؤوليتها المباشرة 
أما السبب الثاني الستمرار معاناة الالجئين، فيعود إلى ما يصفه التقرير بتقاعس المجتمع الدولي عن 

  .القيام بدوره
 الفلسطيني من حقوقه المدنية واالجتماعية في لبنان، األمر الالجئلكّن السبب الثالث يعود إلى حرمان 

الذي يزيد من حجم البطالة وارتفاع نسبة الفقر واألمية ويحدث مزيداً من االزدحام السكاني، بما ينعكس 
  . واألمنية في المخيماتاالجتماعيةسلباً على األوضاع 

 غياب المرجعية الفلسطينية الموّحدة الكفيلة بحل كثير من إلىأما السبب الرابع في تفاقم األوضاع؛ فيعود 
  ". األونروا"االجتماعية والقانونية واألمنية والسياسية، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ووكالة القضايا 

يكاد يكون " األونروا"أّن دخول األطفال في السنة األولى إلى مدارس " ثابت"وأوضح تقرير منظمة 
فال الفلسطينيين في لكّن التسّرب المدرسي يبدأ مع األط. شامالً، تتساوى في ذلك حظوظ الذكور واإلناث

  .سّن مبكرة، كما يالحظ مدراء المدارس والمعنيون بالعملية التربوية
 سنة فما فوق، هم أّميون، 15 في المائة من الفلسطينيين في لبنان من عمر 23وقد اتضح أّن ما نسبته 

ن الفلسطينيين وتبّين أّن الالجئي.  في المائة4,2في حين بلغت نسبة الحاصلين على الدرجات الجامعية 
 في المائة من الالجئين الفلسطينيين 12لديهم مستويات تعليمية أقل بوضوح من اللبنانيين، حيث وجد أّن 

  . في المائة من اللبنانيين22أكملوا المرحلة الثانوية فما فوق، مقابل 
 3/4/2009 ،قدس برس
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  هاية الشهر المقبل يعقد مؤتمره األول ن"اتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات" .36
 انه أمس في بيان "أوروبا –اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات "أعلن : القاهرة

  . الشهر المقبل في فيينا في النمسا31 و29 بين األولسيعقد مؤتمر العام 
 الرسمية األوروبية المحافل أمام توحيد العمل للدفاع عن الثوابت الفلسطينية إلى أساساواالتحاد يهدف 

 الوجه الحضاري وإظهار الصهيوني، اإلعالم حمالت إلى، والتصدي األوروبيوالنقابية والرأي العام 
 للفلسطينيين، والتنسيق مع الجاليات العربية في الدفاع عن قضية واإلنسانيوالثقافي الديموقراطي 

ل إيجاد آليات العمل الوحدوي والتنسيق للّم الشمل فلسطين، واالرتقاء بعمل الجاليات الفلسطينية من خال
 الشتات، والتمسك بحق العودة كحق جماعي إلىودرء خطر انتقال عدوى الصراع الفصيلي والحزبي 

وفردي ال يسقط بالتقادم، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وميثاقها الوطني ككيان سياسي ووطن 
  .مثله الشرعي الوحيدمعنوي ألبناء الشعب الفلسطيني وم

  4/4/2009الحياة، 
  

   مريض في غزة جراء إغالق معبر رفح600الخطر يتهدد ": مصدر صحي" .37
 والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة اإلسعافمعاوية حسنين مدير عام .  دقال: وليد عوض -رام اهللا

 مع مصر حيث  معبر رفحإغالق مريض فلسطيني في غزة بسبب مواصلة 600بأن الخطر يتهدد حياة 
 ينتظرون فتح معبر رفح والسماح لهم بالسفر وأنهم .  حياتهمإلنقاذ بحاجة ماسة للعالج في الخارج أنهم

إلى خارج القطاع لتلقي العالج الذي ال يتوفر في مستشفيات غزة، مشيراً إلى وجود ألف مريض مقيم 
  .للعالج في مستشفيات القطاع

 4/4/2009القدس العربي، 
  

  أولويتنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس : الذهبي .38
  ، نحن ندفع باستمرار باتجاه العملية السلمية:نادر الذهبياألردني  رئيس الوزراء قال : بترا–بيروت 

ية سرائيل ويجب أن نخوض في هذا األمر مع اإلدارة األميركية والحكومة اإل2009نحن اآلن في العام و
 يدفع في هذا االتجاه بهدف إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ألردنا أنالجديدة مؤكدا 

  . الشريف وهذا الهدف يشكل األولوية بالنسبة لنا
  4/4/2009الرأي، األردن، 

  
 القاهرة تقترح تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية مقبولة دولياً حتى إجراء االنتخابات .39

ـ       كشفت مصادر فلس  : عبد الرؤوف أرناؤوط   ، عن  "األيام"طينية مطّلعة شاركت في حوار القاهرة النقاب ل
صرية اللواء عمر سليمان طرح على وفدي حركتي فتح وحماس خـالل لقائـه              مخابرات ال مأن رئيس ال  

وطلب من الحركتين العودة إلى قيادتيهما والتشاور بـشأنه قبـل           " حل انتقالي "بهما، الخميس، حالً أسماه     
  . ي األسبوع األخير من الشهر الجاري بإجابات نهائية على هذا االقتراحالعودة إلى القاهرة ف

بعد هذا االستعراض مع استعراض ما تم تحقيقه من تقدم في الحوارات التي جرت في               : "صادرموقالت ال 
القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، فإن اللواء سليمان قال إنه يقترح حالً انتقالياً يـشكل بموجبـه الـرئيس                  

جتمع الـدولي   محمود عباس حكومة جديدة أياً كانت تسميتها أو تشكيلتها شريطة أن تكون مقبولةً من ال              م
قبـل،  موتمارس عملها لفترة انتقالية، أي حتى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع العـام ال              

وار مثل إعادة بنـاء منظمـة       وبما ال يجحف بما تم تحقيقه من تقدم في حل باقي القضايا التي ناقشها الح              
  ". التحرير الفلسطينية
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اللواء سليمان كان واضحاً بأنه في حال ضمت الحكومة شخصيات مـن حمـاس أو تـسميها                 : وأضافت
جتمع الدولي أال تعود مجـدداً   محماس فإنه يتوجب على الحكومة الجديدة، من أجل أن تكون مقبولة من ال            

دئ اللجنة الرباعية منوهاً بأن الحديث يدور عـن حكومـة انتقاليـة             قاطعة الدولية، وأن تقبل مبا    مإلى ال 
أبدى وفد حركة فتح مواقف إيجابيـة مـن هـذا           : وتابعت. عمرها الزمني قصير وليست حكومة دائمة     

االقتراح، ولكن وفد حركة حماس أكد أنه يحتاج العودةَ إلى قيادته من أجل التداول واتخاذ قرار نهـائي                  
قد طلب اللواء سليمان من الوفدين العودة إلى قيادتيهما وتدارس االقتـراح االنتقـالي              بشأنه؛ وعلى ذلك ف   

وعد وأنها ستكون على اتـصال      مومن ثم العودة قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مصر ستحدد ال            
  ".مع الوفدين وطلب من الوفدين أن يكونا على اتصال مع بعضهما البعض

  4/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  الحل القائم على الدولتين هو األساس الذي ارتضاه المجتمع الدولي كله: حسام زكي .40
ـ       :  عبد الستار حتيتة   -القاهرة   ، "الـشرق األوسـط   "قال حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية ل

ـ    ") إسرائيل"دولة للفلسطينيين بجانب (أمس، إن الحل القائم على الدولتين     ضاه هـو األسـاس الـذي ارت
وبالتـالي فـأي حـديث مـن الجانـب          .. "يسرائيلالمجتمع الدولي كله، إلنهاء هذا النزاع الفلسطيني اإل       

ي بالتشكيك في هذا الحل أو عدم القبول به، أو التعامل معه على أساس أنه أحـد االختيـارات                   سرائيلاإل
وجها لوجه أمام   " رائيلإس"المتاحة، وغير الملزمة، إلنهاء النزاع، أمر مرفوض من جانب مصر، ويضع            

 إنه فـي  ،وتابع زكي قائال )".خيار الدولتين(المجتمع الدولي ويحتم عليها تبرير تراجعها عن هذا الخيار 
ال تـضمن   "تكون هناك خيارات أخرى متاحـة       ) فإنه سوف (عن خيار الدولتين،    " إسرائيل"حال تراجع   

ت أخرى مثل ما يقال عن الدولة الواحـدة ثنائيـة   خيارا.. شكل دولتها كما عليه الحال حاليا    " إسرائيل"لـ
وأضاف زكـي أن مـصر    ".القومية، وهذا مرفوض من جانب الفلسطينيين ومرفوض من جانبنا جميعا

مهتمة وملتزمة بالعمل على إنهاء هذا النزاع والمساعدة في ذلك قدر إمكانها، وفق خيار الدولتين ومـن                 "
ال علم لدي بوجود    : "وعن ما قيل عن زيارة نتنياهو لمصر، قال       ". لةخالل إقامة الدولة الفلسطينية المستق    

 ".ترتيب من هذا النوع
  4/4/2009الشرق األوسط، 

  
  رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا يرفض تحميل حماس مسؤولية عدوان غزة .41

د المـسجد الكبيـر   استغرب رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية للتصريحات التي أدلى بها عمي     : استوكهولم
ي األخير على قطاع غزة وتحميله للمـسؤولية لحركـة          سرائيلبباريس دليل بوبكر بخصوص العدوان اإل     

التي تحتل  " إسرائيل"المقاومة اإلسالمية حماس، واعتبر ذلك مغالطة غير صحيحة، وحمل المسؤولية إلى            
ي أوروبا شكيب بن مخلوف، فـي       وأكد رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية ف     . األرض وتعتدي على أهلها   

  .، أن معاداة السامية ليست من خصال المسلمين وال العرب"قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
  3/4/2009قدس برس، 

  
  لست محاميا عن حماس ودافعت عن غزة من منطلق إنساني: أردوغان .42

وة حـوار   أكد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركـي، خـالل نـد           :  أسامة عبد العزيز   -أنقرة  
ية على غزة جاء مـن      سرائيلالحضارات التي عقدت أخيرا في لندن، أن موقفه في دافوس من الحرب اإل            

منطلق إنساني بحت، ألنه ال يقبل بصمت الزعماء أمام مثل هذه الجرائم الوحـشية فـي حـق النـساء                    
سالمي باكـسفورد، إن    وقال أردوغان، خالل الندوة التي عقدت بمركز المعهد اإل        . واألطفال الفلسطينيين 

غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام ما هي إال سجن كبير مفتوح، وأنه ليس محاميا عن حماس، لكنه                  
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يؤمن بصعوبة التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية بدون مشاركة حماس، وهو ما سينقله إلـى الـرئيس             
  .األمريكي باراك أوباما خالل زيارته لتركيا األحد المقبل

  4/4/2009 األهرام،
  

  تدعو الجتماع تشاوري عربي حول البارد السفارة المصرية في لبنان  .43
دعت السفارة المصرية في لبنان الجتماع تشاوري، ظهر الثالثاء المقبل، في دار سكن السفير المصري               
في دوحة الحص، على مستوى السفراء العرب المعتمدين في بيروت، وبحضور كل من الـسفير خليـل                 

س لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والسفير عباس زكي سفير دولـة فلـسطين وسـلفاتوري               مكاوي رئي 
لومباردو مدير عام األونروا في لبنان، وذلك لالطالع على مجمل أوضاع الالجئـين الفلـسطينيين فـي                 

ضـع  لبنان، خاصة ما يتعلق بمستجدات عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي تم مؤخراً االحتفال بو               
يندرج في إطار الـدعم العربـي للمـساعي         "وقال بيان للسفارة المصرية، إن اللقاء       . الحجر األساس لها  

الرامية كافة إلى تثبيت دعائم األمن واالستقرار في لبنان الشقيق، ومواكبة للجهود التي تقوم بها الدولـة                 
الكريم لالجئين الفلسطينيين علـى     اللبنانية من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتوفير ظروف العيش            

أراضيها، وذلك تأسيساً على قاعدة رفض التوطين ودعم حق العودة طبقاً لقـرارات الـشرعية الدوليـة                 
  ".  والمبادرة العربية للسالم

  4/4/2009السفير، 
  

   بريطانيا بمساعدة منظمات متطرفةإلى يستعدون للهجرة  يمنياً يهوديا120ً .44
ليهودية المتشددة في لندن حالياً على العمل مع وزارة الهجرة البريطانية من أجـل              تعكف الجالية ا  : لندن

الخاصـة  " جـويش كرونيكـل   "وقالت صحيفة   .  بريطانيا إلى يهوديا يقيمون في اليمن      120استقدام نحو   
 اليهود اليمنيين سيتم تـوطينهم فـي حـي          إنبالجالية اليهودية في بريطانيا، في عددها الصادر الجمعة،         

 األمريكيةوذكرت الصحيفة أيضاً أن الحكومة      . الذي تقطنه أغلبية يهودية في شمال لندن      ) ستامفورد هل (
 واليـة  إلـى تعمل في موازاة ذلك على استقدام اليهود اليمنيين الذين لن ينتقلوا للعـيش فـي بريطانيـا          

اليمنية سوف تتولى مهمة     أن السلطات    إلى، وأشارت   "إنقاذعمليات  "ووصفت تلك الجهود بأنها     . نيويورك
  .استصدار جوازات سفر لمواطنيها اليهود وتسهيل أمر سفرهم

  4/4/2009القدس العربي، 
  

 وسوريا" إسرائيل"أردوغان مستعد للتوسط مجدداً بين  .45
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في لندن عن استعداده السـتئناف             :  عمر حنين  -لندن  

وقال أردوغان، إن بالده لـيس بوسـعها        . إذا ما طلب الجانبان منه ذلك     " إسرائيل"الوساطة بين سوريا و   
وجدد استعداده لالستمرار من    . اتخاذ قرار على نحو منفرد في هذا األمر ما لم يطلب منها الجانبان ذلك             

  .النقطة التي توقفت عندها الجوالت السابقة، إذا رغب الجانبان في ذلك
  4/4/2009الخليج، 

 
  يةسرائيليعين القاضي اليهودي جولدستون للتحقيق في المجزرة اإل" ق اإلنسانحقو" .46

 أمـس، تكليفـه ريجـارد       ،أعلن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة،       :  جنيف -ماجد الجميل،   
  .ية يرافقه خبراء مساعدينسرائيلجولدستون للتحقيق في المجزرة اإل



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1394:         العدد       4/4/2009السبت  :التاريخ

 على تشكيل هيئة التحقيق واتهامها للجانـب الفلـسطيني          لإسرائيوفي رد غير مباشر على اعتراضات       
يين التحقيق من كل جانـب      سرائيلبارتكاب انتهاكات، قال جولدستون إن من مصلحة كل الفلسطينيين واإل         

  .في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ذات صلة بالصراع األخير
لتمكين ،  ية والفلسطينية على التعاون مع التحقيق     سرائيلات اإل السلط،  في مؤتمر صحفي  ،  وحث جولدستون 

  . وغزة واألراضي المحتلة واالجتماع معهمإسرائيلأعضاء البعثة من زيارة ضحايا الجانبين في 
ي علـى قطـاع     سرائيلوقال إن بعثة تقصي الحقائق ستراجع سلوك الجانبين قبل وأثناء وبعد الهجوم اإل            

موضحا أنـه مـن     ،  إسرائيلا النظر في انتهاكات فلسطينية محتملة في جنوب         وأكد أنه سيتم أيض   . غزة
المتوقع أن يتوجه فريقه إلى المنطقة في األسابيع القليلة القادمة وأن يرفع تقريرا إلـى مجلـس حقـوق                   

  .اإلنسان في يوليو المقبل
 إن البعثة ستقدم تقريرها     قائال،  وأعرب جولدستون عن أمله في أن تتمكن الهيئة من إعادة العدل للضحايا           

 انتهاكـات   إسرائيلوستحقق اللجنة في اتهامات بارتكاب      . لمجلس حقوق اإلنسان في غضون ثالثة أشهر      
  . ديسمبر27لحقوق اإلنسان خالل هجومها الكاسح على قطاع غزة في 

  4/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  مسؤول باألمم المتحدة يوجه نداء لفتح حدود غزة .47
مم المتحدة فـي    حث مسؤول بوكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لأل       :  لويس شاربونو  -حدة   المت األمم

" مدمر" يوم الجمعة على تخفيف القيود على تدفق السلع الى القطاع قائال ان تأثيرها               "إسرائيل"قطاع غزة   
  .على السكان

جم السلع التي تـسمح     وقال جون جينج رئيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة وهو يتحدث عن ح             
  ."طالقنها غير كافية على اإلأ" مليون فلسطيني 1.5راضي حيث يعيش لى األإ بدخولها "إسرائيل"
ن نحصل على   أوالى  . وهي القضية رقم ثالثة وهكذا    . نها القضية رقم واحد والقضية رقم اثنين      إ"ضاف  أو
  ." السلعذن بدخولها فانه ال يوجد شيء يساوي في أهميته حل مشكلة دخولإ

 محددين أو سلع محددة يجب      أشخاص أمامتلك المعابر التي كانت مفتوحة بطريقة محدودة        أن  وقال جينج   
  . تفتح بالكاملأن

لتشغيل المعابر الحدودية مثل متـى يطلـق الناشـطون          " منية الحقيقية التحديات األ "نه يتفهم   أوقال جينج   
 لكنه قال انه من غير الواضح لماذا تغلق المعابر          .صواريخ يمكن ان تعرض للخطر السكان عند المعابر       

  .خرىأوقات أفي 
3/4/2009وكالة رويترز،   

  
 يسرائيلبعض الوقت للتعرف إلى الموقف اإلنريد : مسؤول في الخارجية األمريكية .48

ـ     :  حنان البدري  -واشنطن    الـرئيس   إدارة استمرار التزام    "الخليج"أكد مسؤول في الخارجية األمريكية ل
نريد فرصة زمنيـة لنلتقـي   "، وأضاف "يةسرائيلاإل"ريكي باراك أوباما تجاه عملية السالم الفلسطينية    األم

الجديد افيغـدور ليبرمـان،     " يسرائيلاإل"ولنناقش معهم تصريحات وزير الخارجية      " يسرائيلاإل"الجانب  
تكون هـذه المـسألة     ونحن نتطلع إلى زيارة السيناتور جورج ميتشل المقبلة خالل بضعة أسابيع حيث س            

يين والمجموعـة   سرائيلاإليات المتحدة أمام الفلسطينيين و    وقد جدد التأكيد على التزام الوال      ".موضع نقاش 
  .ومحادثات الوضع النهائي" الدولتين"الدولية بحل 

، أكـد المـسؤول     "سأنـابولي "وفي إشارة إلى تصريحات ليبرمان عدم االلتزام بما اتفق عليه في لقـاء              
  ".خارطة الطريق"كي أن كالم ليبرمان كان يتضمن التزاماً باألمري
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وأضاف المسؤول األمريكي الذي فضل عدم اإلشارة إلى اسمه، إنه من المبكر إعالن أي تعليق مفصل،                
الجديدة شكلت منذ بضعة أيام، وعلينا االنتظار قليالً لنتعرف جيداً إلـى الموقـف              " يةسرائيلاإل"فالحكومة  
  .ي، وهو األمر الذي سيحدث خالل لقاءات ميتشل المرتقبة في المنطقةئيلسرااإل"الرسمي 

4/4/2009الخليج،   
  

  ننتظر تنفيذ حل إقامة دولتين : ميركل لـ نتنياهو  .49
شددت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل على ضرورة مواصلة عمليـة الـسالم بـين              : أ.ب. د –برلين  

وقـال  . ية الجديدة في هذا الـصدد     سرائيل تصريحات الحكومة اإل   والفلسطينيين لتبتعد بذلك عن   " إسرائيل"
 إن المستشارة ميركل أكدت خالل اتصال هاتفي        أمسنائب المتحدث باسم الحكومة األلمانية توماس شتيغ        

 مثل الواليات المتحـدة     ،ي الجديد بنيامين نتنياهو إن الحكومة األلمانية تنتظر       سرائيلمع رئيس الوزراء اإل   
.  استكمال المساعي الرامية لتنفيذ حل إقامة دولتين على أساس االتفاقيـات المبرمـة             ،األوروبيواالتحاد  

  .وأضاف المتحدث خالل تصريحات في برلين أن ميركل ذكرت في هذا السياق بوضوح اتفاق أنابوليس
 قـال   ،يسي الجديد افيغدور ليبرمان حول مؤتمر أنابول      سرائيلوتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية اإل     

ـ     مؤكدا أن حكومة برلين سـتنتظر حتـى يظهـر الخـط     " تصريحات فردية"شتيغ إن األمر يتعلق هنا ب
  ". إسرائيل"الرسمي للقيادة الجديدة في 

4/4/2009الدستور،   
  

  بريطانيا تحث نتنياهو على حل الدولتين  .50
ي الجديـد   سـرائيل حث رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون رئيس الوزراء اإل        : ب.ف. أ – لندن  

 ،يةإسرائيلمن أجل تحقيق الحل القائم على دولتين فلسطينية و        " المشاركة بشكل بناء  "بنيامين نتنياهو على    
  .على ما أفاد مكتب براون

 إلـى رئيس الوزراء حث نتنياهو على المشاركة البناءة باتجاه التوصل          "وجاء في بيان لمكتب براون أن       
  ". على مبادرة السالم العربية خصوصا والتحرك بشأن المستوطناتحل قائم على دولتين والبناء

4/4/2009الدستور،   
 

  لنقل الغاز عبر تركيا" إسرائيل"بوتين ينتظر دعم  .51
ية الجديـدة فـي     سرائيليعّول رئيس الوزراء الروسي، فالديمير بوتين، على دعم الحكومة اإل         : يو بي آي  

 عـن   "نوفوستي"ونقلت وكالة األنباء الروسية     . إسرائيل إلى   إنشاء أنبوب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا      
تحدث أخيراً مـع رئـيس      " الروسية، ألكسي ميلير، إنه      "غازبروم"بوتين قوله في لقاء مع رئيس شركة        

  ."الجديد بنيامين نتنياهو في هذا الموضوع" إسرائيل"وزراء 
ية سـرائيل وع ستبدأ بعد تأليف الحكومة اإل     في هذا المشر  " إسرائيل"المحادثات مع   "بدوره، ذكر ميلير أن     

  . أيام10 في غضون "2التيار األزرق "، على أن يباشر الفريق المعني عمله بمشروع "الجديدة
4/4/2009األخبار،   

  
  ال مفّر من التحّدث إلى اإلسالميين إذا أردنا اإلصالح فعالً: إميل نخلة .52

الح في العالم اإلسالمي إذا لم نتحاور مع الحركات ال يمكننا أن نتحدث عن إص":  كميل الطويل-لندن 
كبار " إميل نخلة عندما كان يقّدم النصح لـ.كان هذا رأي د. "التي تمثّل الشريحة األوسع من المسلمين

، وما زال رأيه اليوم بعدما غادر )أسمائهمغير مسموح له بكشف ( في اإلدارة األميركية "المسؤولين
بعد سنوات طويلة عمل فيها مديراً لبرنامج التحليل ) سي آي أي(كزية األميركية وكالة االستخبارات المر
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، إن "الحياة"يقول نخلة، في لقاء مع . االستراتيجي لإلسالم السياسي في أكبر جهاز استخباراتي أميركي
 يمكننا أن فال"إدارة الرئيس باراك أوباما ال يمكنها أن تتجاهل الحركات اإلسالمية ذات القاعدة الشعبية 

 حزب اهللا في مصر أو حماس في فلسطين أو اإلخوان المسلميننتحدث عن إصالح إذا لم نتحدث إلى 
  ."في لبنان

، مضطراً )كاثوليكية(والمنتمي إلى عائلة مسيحية ) من الجليل(لم يعد نخلة، األكاديمي الفلسطيني األصل 
صار بإمكانه اآلن البوح به . ؤولين األميركييناآلن أن يبقي رأيه سرياً ال يطلع عليه سوى كبار المس

نسسري  ("تحاور ضروري"وهو قام بذلك فعالً بكتابته . 2006 في "سي آي أي"علناً منذ مغادرته الـ 
 والتي كان خاللها "سي آي أي"، الذي عّدد فيه خالصات توصل إليها خالل عمله في الـ)إنغيدجمنت

 -وترى هذه الخالصات . طين اإلسالميين في مختلف أنحاء العالمعلى اتصال مباشر مع العديد من الناش
 أن ال مفّر من -التي يبدو أنها موّجهة أساساً إلى اإلدارة الجديدة لباراك أوباما في البيت األبيض 

التحاور مع الحركات اإلسالمية التي تنادي بتغيير تدريجي، حتى ولو كانت الواليات المتحدة تصنّفها 
  . وحزب اهللاحماس، مثل "هابيةإر"بوصفها 

 في لندن خالل مشاركته في حلقة دراسية لديبلوماسيين ورجال أمن "الحياة"يقول نخلة الذي التقته 
إننا نتحدث . مصلحتنا القومية ال تسمح لنا بتجاهل العالم اإلسالمي"ومهتمين بالحركات اإلسالمية، إن 

  ." أتباعها بضع مئات أو بضعة آالفال نتحدث عن طائفة.  مليون نسمة400عن بليون و
ويوضح أنه كان مكلفاً دراسة الحركات اإلسالمية في إدارة االستخبارات في وكالة االستخبارات 

 ، كونه كان يعمل في المجال" مقيمأستاذ" بعد قضائه سنة بصفة 1991المركزية التي انضم إليها في 
ويشير إلى أن ). ي كلية في ماريالند، قرب واشنطنستاذاً للعلوم الدولية فأكان (األكاديمي من قبل 

  ." سنة16فبقيت معهم . عرضاً لم يمكنني أن أرفضه"الوكالة قّدمت له بعد نهاية السنة األولى 
، إن وكالة االستخبارات "إسالموي" أو "أصولي"يقول نخلة الذي يبدو حريصاً على عدم استخدام كلمة 

 ثم لجأت إلى تحليل الحركات "عوامل أسلمة المجتمعات"المركزية في النغلي عملت على درس 
 الوكالة من خالل دراستها أنويوضح . "لنحّدد من منها يمثّل التيارات ذات القاعدة الشعبية" اإلسالمية
المعارضة " وأن "معظم المسلمين ال يؤيدون العنف" استخلصت نقاطاً عديدة بينها أن اإلسالميةالحركات 

إذ أننا نسأل الناشطين . ، خصوصاً األميركية، ال تنطلق من أسباب تتعلق بقيمناللحكومات الغربية
اإلسالميين عن أسباب معارضتهم لنا، فنجد انهم ال يعارضون شفافية نظامنا السياسي، وال سياسة الحكم 

رضة إذا إذن، كما اكتشفنا، معارضتهم مرتبطة بسياساتنا، وبالتالي يمكن تغيير هذه المعا. الرشيد لدينا
  ."تغّيرت السياسة، بما أنها ليست مرتبطة بقيمنا

غير متشددة في طريقة " هي حركات "التي تتمتع بشعبية في الشارع" اإلسالميةويالحظ أن الحركات 
إنها تتعامل مع المشاكل . تعامالتها، إذ أنها ال تسعى إلى البدء فوراً في تطبيق الشريعة وفرض الحدود

  ."تلبية هموم الناس مثل العمل والوظائف وتأمين لقمة العيش: التي نواجهها جميعاً
ويدافع نخلة عن ضرورة التعامل مع هذه الحركات، قائالً إنه كان، مثالً، من دعاة التعامل مع حركة 

، لكنه فشل في إقناع إدارة الرئيس جورج بوش 2006 الفلسطينية عندما فازت في االنتخابات في حماس
شروط ( إال إذا لّبت بعض الشروط حماس في اإلدارة رفضت آنذاك التعامل مع "الغالبية"ويقول إن . بذلك

إننا نتحمل جزءاً من المسؤولية عما ": ويزيد. ، وهو أمر لم توافق عليه الحركة الفلسطينية)"الرباعية"
اضي ي في نهاية العام المسرائيلفي إشارة إلى ما حصل في غزة خالل الهجوم اإل(حصل بعد ذلك 
فبعض تصرفاتها .  متشددون وإرهابيونحماسلكن هذا ال يعني أن ليس في صفوف ). ومطلع هذه السنة

  ."اإلرهابيال ينطبق عليه سوى وصف 
ال يمكن التحدث عن إصالح في العالم اإلسالمي من دون التحدث مع الحركات "لكن نخلة يزيد أنه 

كيف يمكن الحديث عن إصالح من دون ": ويضيف. " التي تمثّل شريحة واسعة من المواطنيناإلسالمية
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تلك الحركات لديها شرعية .  في فلسطينحماسحزب اهللا في لبنان، و  في مصر، والتحدث مع اإلخوان
  ."شعبية ال يمكن تجاوزها

 في المئة من الناشطين 98 و95 تمثّل ما بين "القاعدة الشعبية"ويؤكد أن الحركات اإلسالمية ذات 
ويضيف أن هناك . "هؤالء يسعون إلى تغيير تدريجي، وال مفر من التحاور معهم"السياسيين واإلسالميين 

 إلى، وهؤالء ال أدعو )"بيوند ريدمبشن"(ال أمل فيهم " في المئة من الناشطين اإلسالميين 3 إلى 2نسبة 
تمتّع بوزن شعبي في  يدخل مثالً في هذا الجزء الضئيل الذي ال ي"تنظيم القاعدة"، قائالً إن "حوار معهم

  .العالم اإلسالمي
ويقول نخلة إنه صار يحفظ تقريباً أشرطة أسامة بن الدن ونائبه الدكتور أيمن الظواهري كافة، إذ أن 
جزءاً من عمله في االستخبارات األميركية كان درس خطابات الرجلين وتحليل فحواها ومعرفة الرسائل 

 الجملة األولى في الشريط هل المتكلم فعالً هو بن الدن أو إنه صار يعرف من"ويزيد . التي تتضمنها
  ."أحفظهما عن ظهر قلب. الظواهري

ويشيد هذا المسؤول السابق في االستخبارات األميركية بالتجربة اإلسالمية التركية، قائالً إنها تمثّل 
 التي ترفض الدين، لكنها "ةالالئكية الفرنسي"ويوضح أن هذه العلمانية تختلف بشدة عن . "علمانية إسالمية"

 للعلمانية في شكلها الذي ينادي بفصل الكنيسة عن السياسة ويحمل " ساكسوني–االنغلو "تأخذ المعنى 
 الشيعي في العالم العربي، -ويعرب نخلة عن خشيته من تطور مشكلة االنقسام السني . قبوالً لألديان

نيو "( خشيته من ظهور تنظيمات سلفية متشددة كذلك يعرب عن. "إن ذلك مخيف في المستقبل": ويقول
  .ترفض العمل السياسي أصالً) "سلفيست

  4/4/2009الحياة، 
  

   تنتقل من هدم البيوت إلى هدم أحياء بكاملها في القدس"إسرائيل" .53
ية بهدم سرائيلاعتاد الفلسطينيون في مدينة القدس على قيام السلطات اإل:  محمد يونس-القدس المحتلة 

 اتخذت هذه السياسة طابعا جماعيا، األخيرة األربعة األشهرم ومبانيهم بصورة فردية، لكن في منازله
  . سكنية بكاملهاأحياء لهدم إخطاراتفباتوا يتلقون 

 مواطن، وتشكل حياً 1500 منزال يعيش فيها 88 بهدم إخطاراتففي بلدة سلوان، تلقى المواطنون أخيرا 
 في حي العباسية، أما.  منزال55 بهدم إخطاراتراس العمود، تلقوا وفي حي . "حي البستان"يحمل اسم 

  . منزال12 بهدم إخطاراتوفي حي الطور، تلقوا .  وحدة سكنية55 بهدم بنايتين تضمان إخطاراتفتلقوا 
 العربية في المدينة، تجري عمليات بناء بؤر األحياءوبموازاة الهدم الجاري لبيوت المواطنين في 

 الشيخ جراح، وجبل المكبر، وجبل وإحياء ذاتها تتركز في البلدة القديمة ومحيطها، األحياءاستيطانية في 
  .الزيتون، وراس العمود

 التي أولمرت إيهود بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة جرت في عهد حكومة اإلجراءات كانت هذه وإذا
لفلسطينيين في المدينة يترقبون ، فإن اأميركيةكانت منخرطة في مفاوضات سلمية معهم تحت رعاية 

المزيد من حكومة اليمين الجديدة بقيادة بنيامين نتانياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان الذي دعا الى 
  ).أنابوليسمسار ( لتلك المفاوضات األميركيإلغاء المسار 

إن قدوم » ياةالح«وقال المحامي احمد رويضي رئيس وحدة القدس في مكتب الرئيس محمود عباس لـ 
الظرف القائم اآلن سيرفع «: حكومة نتانياهو سيعطي زخما اكبر للمشروع االستيطاني في القدس، مضيفا

  .»من مستوى عمل الجمعيات االستيطانية في المدينة
 وأوسعوتعمل جمعيات استيطانية عدة على االستيالء على اكبر عدد ممكن من العقارات والمباني، 

 وحدات سكنية للمستوطنين عليها، خصوصا في قلب وإقامة في القدس، ألراضيامساحات ممكنة من 
 يهود حول العالم تبرعات سخية لهذه الجميعات أثرياءويقدم .  العربية وعلى رأسها البلدة القديمةاألحياء



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1394:         العدد       4/4/2009السبت  :التاريخ

ي ونجحت الجمعيات االستيطانية ف.  تغيير الطابع العربي للقدس واستبداله بطابع يهوديإلىالتي تهدف 
 العربية في المدينة، غالبيتها عبر السلطات الرسمية األحياءاالستيالء على عشرات المباني والبيوت في 

  . الغائبين لمنفعة تلك الجمعياتوأمالك العامة األمالكوالبلدية التي تحّول 
مدينة الدور ية للسرائيلية بصماتها الخاصة في تهويد القدس، فإن للبلدية اإلإسرائيلوان كانت لكل حكومة 

ويقول المختصون في شؤون القدس والناشطون في المؤسسات الفلسطينية في المدينة . واألبرز األساسي
  .ية المتعاقبة تنفذ الرؤية التي تضعها البلدية لمستقبل المدينةسرائيلإن الحكومات اإل

 إن "الحياة"لـ الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي جمعيةوقال رئيس دائرة الخرائط في 
 الذي وضعته البلدية 2020ية المتعاقبة تعمل بدأب على تنفيذ مشروع القدس عام سرائيلالحكومات اإل

 عناوين عامة، في مقدمها تغيير الطابع الديموغرافي "2020القدس "وحمل مشروع . 1994عام 
دة للدولة العبرية تضم ، وتكريسها عاصمة موحأحيائهاوالجغرافي للمدينة عبر زيادة عدد اليهود في 

  .1948 والقدس الغربية المحتلة عام 1967القدس الشرقية المحتلة عام 
 "أوسلو" قليلة من التوقيع على اتفاق أشهر الذي وضع بعد "2020القدس "ويقول التفكجي إن مشروع 

. رائيلس إلأبدية القدس من الحل السياسي مع الفلسطينيين وتكريسها عاصمة موحدة إخراج إلىهدف 
وكان رئيس . "منذ ذلك الحين تعمل البلدية ومعها كل حكومة جديدة على تحقيق هذا الهدف": وأضاف

 اليميني "ليكود" يتولى رئاسة بلدية القدس في ذلك الوقت ممثال لحزب أولمرت إيهودالوزراء السابق 
  .، وشّكل زعيمه نتانياهو الحكومةاألخيرةالذي فاز في االنتخابات 

بلدية القدس، ومن خلفها السلطات الرسمية استخدمت وسائل عدة لتحقيق مشروع القدس ": كجيوقال تف
 ألف 20-15، في مقدمها هدم البيوت العربية المقامة من دون تراخيص، وعددها يتراوح بين 2020
ة في  األحياء العربية المكتظة من حدود المدينة، وضم الكتل االستيطانيوإخراج الجدار، وإقامةبيت، 
  ."المدينة

ية منح الفلسطينيين في القدس الشرقية تراخيص إلقامة بيوت في الكثير من سرائيلوترفض السلطات اإل
 حديثة لجمعية إحصائيةوتبين . المناطق المستهدفة، ما يضطرهم إلقامة بيوتهم من دون ترخيض

  . حتى اليومأوسلو اتفاق  بيتا في القدس منذ871ية هدمت سرائيل السلطات اإلأنالدراسات العربية 
 خطرا آخر كبيرا على المدينة، فالبؤر تقام في بيوت وبنايات في قلب االستيطانيةوتشكل الكتل والبؤر 

 الكتل فتشكل االحتياطي السكاني الذي تستخدمه أما.  المناطق المحيطةإلى العربية، وتتسع األحياء
 المدينة عبر رفع عدد السكان اليهود وتقليص عدد ية لقلب الميزان الديموغرافي فيسرائيلالسلطات اإل

  .المواطنين الفلسطينيين في المدينة
غوش "كتلة :  مستوطنة على النحو التالي27وتضم الكتل االستيطانية المحيطة بالقدس كالسوار بالمعصم 

  . مستوطنات5 "غفعات زئيف" مستوطنات، وكتلة 8 "معاليه ادوميم" مستوطنة، وكتلة 14 "عتصيون
.  ألفا193 إلى ألفا، فيما وصل عدد المستوطنين 280ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية 

 رفع عدد السكان اليهود في هذا الجزء إلىية تسعى سرائيلية محايدة إن السلطات اإلإسرائيلوتقول جهات 
  .يون مستوطن ملإلى عاصمة دولتهم فيه إقامة إلىمن القدس الذي يتطلع الفلسطينيون 

ية السابقة زادت من وتيرة سرائيل، فإن الحكومة اإل"حركة السالم اآلن" عن أخيراوحسب تقرير صدر 
 حسم مصير المفاوضات إلى هادفة من وراء ذلك "أنابوليس"التوسع االستيطاني في القدس عقب مؤتمر 

  . تبدأأن قبل األرضفي المدينة على 
 شملت كال من "أنابوليس" مؤتمر أعقبترات التوسع االستيطاني التي  قراأن "السالم اآلن"وبينما تقر 

 1200 ("نفي يعكوف"، و) وحدة250 ("ريخس"، و) وحدة1300 ("راموت"، و) وحدةألف ("عطاروت"
، ) وحدة400( الشرقية "تلبيوت"، و) وحدة250 ("معاليه أدوميم"، و) وحدة750 ("بسغات زئيف"و) وحدة
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 "غفعات همتوس"، و) وحدة سكنية750: مشروعان ("هار حوما"، و)ة وحد400 ("نوف صهيون"و
  ). وحدة50 ("غيلو"و)  شقة4000(

 وحدة سكنية في القدس، وعند ألف 40 إقامةية سرائيلالعام الماضي، قررت الحكومة اإل": وقال رويضي
 أمامجزة ويقف الفلسطينيون بصورة شبه عا. " مليونإلىانجاز هذه الوحدات سيرتفع عدد اليهود 

هذه معركة، ونحن نخوضها على ": وقال الرويضي.  تهويد المدينةإلىية الرامية سرائيل اإلاإلجراءات
  ."المستوى السياسي والشعبي والقانوني

لكن ما يحققه الجهد الفلسطيني في القدس عبر المستويات السياسية والشعبية والقانونية المختلفة، يبدو 
  .قه المشروع االستيطاني التهويدي الجاري في المدينة بوتائر متسارعة ما يحقأمامشديد التواضع 

  4/4/2009الحياة، 
  

  واشنطن إذ تجعل حوارات القاهرة أكثر تعقيدا  .54
  عريب الرنتاوي

 ، أن واشنطن أبلغت الوزير المصري عمر سليمان في زيارته األخيـرة لهـا             ،تقول المصادر الفلسطينية  
 أن تعترف بشروط الرباعيـة الدوليـة        ، أيا كان شكلها ومضمونها    ،ية المقبلة بأنها تريد للحكومة الفلسطين   

 األمر الذي عقّد جهود المصالحة وألقى بعقبات إضـافية          ، وأن تكون برئاسة الدكتور سالم فّياض      ،الثالثة
  .على طريق الحوار

 جعلت من   ، والثانية  إضافة إلى عدة قضايا خالفية متبقية من جولتي حوار القاهرة األولى           ،هذه المعطيات 
 حيث بات الحـوار بحاجـة       ، إتمام صفقة المصالحة الشاملة    ،الصعب على المتحاورين من فتح وحماس     

  .لمهل زمنية إضافية ومشاورات أرفع مستوى بين المتحاورين
فيها بواشنطن وبروكـسل فـي      " الزج"والحقيقة أن هذه النتيجة كانت متوقعة منذ اللحظة التي تقرر فيها            

 ، حيث بدا األمر كما لـو أن المتحـاورين والوسـيط           ، أثناء الحوار وقبل إتمام الصفقة     ،ت القاهرة حوارا
 وهو األمر الـذي لـم       ،أمريكي لصفقة لم تكتمل فصولها بعد     " ضوء أخضر "يسعون في الحصول على     

  . كما تقول المصادر، أمريكيا على األقل،يتحقق
 ، يستكملوا مـا بـدأوه     أن ،على حد سواء  ) المصري(وسيط  وال) الفلسطينيين(لقد كان حريا بالمتحاورين     

 نجوب  ، وحين يصبح االتفاق مكتمال    ،بمعزل عن واشنطن وبروكسل وغيرهما من عواصم العالم واإلقليم        
 وفي ظني أن هذه المهمة كانت سـتكون أكثـر           ، العالم من أجل تسويقه وتسويغه     - عربا وفلسطينيين    -

 وإدارة  ، أما اآلن فإن القبول بشروط واشنطن مـشكلة        ،لى هذا النحو  يسرا ومناال لو أن األمور جرت ع      
  .الظهر لها مشكلة أيضا

 وإرجاؤهـا ثالثـة     ، فإن الجولة الثالثة من الحوارات الفلسطينية أحبطت من قبل أن تبدأ           ،أيا يكن من أمر   
 وباتـت  ،رسا وبحثا ال سيما أن مختلف القضايا الخالفية قد أشبعت د   ، أمر ال يدعو للتفاؤل    ،أسابيع أخرى 

 خـصوصا بعـد أن      ، التي يبدو أن األطراف ليست مستعدة بعـد التخاذهـا          ،"القرارات الحاسمة "تنتظر  
  .إسرائيلاتضحت صورة الحكومة واالئتالف في 

 ، وربما حولها فقـط ، يدور حول الحكومة، أن الحوار الفلسطيني بمجمله   ،ثمة قناعة عميقة لدى األطراف    
 وثمة ما يدعو هذه األطراف للتخـوف مـن أن   ،لجان بتوافقات وتفاهمات شاملة   حتى وإن خرجت بقية ال    

 حيث يسود االعتقاد بتعذر أو اسـتحالة        ،القابلة للترجمة هي تلك المتصلة بالحكومة     " التوصيات الوحيدة "
  كما أن شكوكا عديدة تلف إمكانية إجـراء االنتخابـات         ،فتح األجهزة والمنظمة إلعادة الهيكلة واإلصالح     

 ، إن لم يكـن ألسـباب فلـسطينية داخليـة          ،الفلسطينية في الموعد المقرر أو في أي موعد منظور آخر         
 - أن يضمن قبول نتنياهو      ، فمن بمقدوره على سبيل المثال     ،ية في المقام األول واألخيرة    إسرائيلفألسباب  

  ).حماس(والفصائل ) القدس(ليبرمان بإجراء انتخابات شاملة من حيث الدوائر 
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 فمن سيقدم التنـازل فـي ملـف         ،ما عاد مقنعا أبدا   " الصفقة الشاملة "و" المقايضات"لك يبدو أن منطق     لذ
 ومن سيدفع ما عليه عاجال قد ال يقبض ما له           ،"الملفات األخرى " قد ال يحصل على مقابله من        ،الحكومة

م إدارة أوباما عـن      وهي تزداد التباسا في ضوء إحجا      ، ولذلك تبدو الصورة أكثر تعقيدا وغموضا      ،آجال
 فضال عن ديمومـة  ، نحو اليمين المتطرفإسرائيل وجنوح ،إعمال شعار التغيير في سياساتها الفلسطينية  

  .حالة الضعف والعجر التي تميز الموقف العربي بمجمله
  4/4/2009الدستور، 

  
  " إن أردت السالم فاستعد للحرب" .55

  نقوال ناصر
ة الكنيست يوم الثالثاء الماضي، والتي يصفها معارضوها بأنهـا          حكومة بنيامين نتنياهو التي حظيت بثق     

دولة االحتالل، والتي يتحدث أفيغدور ليبرمان باسمها أمام العالم وهو المهاجر           " في تاريخ "األكثر تطرفا   
من مولدوفا الذي خدم في نوادي القمار والميسر قبل أن يستقر مستوطنا في مستعمرة يهودية في الضفة                 

 ليهرب من مالحقته قضائيا بتهم الفساد وسوء الذمة وتبييض األموال إلـى          1967ية المحتلة عام    الفلسطين
 ، هذه الحكومة تعلن جهاراً أنها تستعد للحرب العسكرية ضد قطاع غزة وإيـران             ،منصب وزير خارجية  

قتصادية  والحرب اال  ،ومن الخاضعين الحتاللها  " مواطنيها"والحرب الديموغرافية ضد عرب فلسطين من       
بمواصلة حصار غزة جنوباً وبسياسة جديدة شرقاً لربط اقتصاد الضفة الغربية باقتصادها ربطاً ال فكـاك    

بتكرار رفضها الصريح ألي تـسوية      " عملية السالم "منه، والحرب السياسية ضد الشريك الفلسطيني في        
التـي  " عمليـة أنـابوليس   "ا ل سياسية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانبها ورفضه          

 أي أنها حكومة حرب شاملة على عـرب         ، إلحياء مفاوضات قيل إن ذلك كان هدفها       2007انطلقت عام   
" إن أردت السالم فاسـتعد للحـرب      : "فلسطين جميعهم، لخص ليبرمان برنامجها الخميس الماضي بقوله       

  ) !هآرتس(
 المعـروف   ،ألميركي للسالم جـورج ميتـشل     لقد وجهت هذه الحكومة صفعة مبكرة للمبعوث الرئاسي ا        

 وبالتـالي   ،2001بمعارضته لالستعمار االستيطاني اليهودي منذ أصدر التقرير الذي يحمل اسمه عـام             
وكـان رد الفعـل     . وزيراً لخارجيتها   " مستوطنا" بتعيينها   ،"عملية السالم "صفعة للوساطة األميركية في     

تثير دماثته المفرطة اإلشفاق على العجز العربي       " دبلوماسياً"داً  العربي والفلسطيني عليها وعلى ليبرمان ر     
 فمن ينصح رئيس أكبـر وأول دولـة         ،أكثر مما تثير الغضب على عدم الرد على حكومة نتنياهو بلغتها          

إذا لم يرغب في زيارة     " إلى الجحيم "عربية تبرم معاهدة سالم مع دولة االحتالل قبل ثالثين سنة بالذهاب            
 ينبغي أال   ، كما فعل ليبرمان   ،ة ويهدد بتفجير السد العالي المصري وبضرب غزة بالقنابل الذرية         هذه الدول 

  .يبقي للدبلوماسية مكاناً بين العرب 
ي سـرائيل فأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الخميس الماضي اكتفى بوصف الموقف اإل             

فـي هـذا الموقـف بـين      " تغيير" ال بل إنه لم ير أي        ،تهعندما يتعلق األمر بالسالم ومبادرا    " سلبي"بأنه  
 فكلتا الحكومتين، كمـا قـال، لـم تلتزمـا           ،"أسلوب الكالم الجديد  "الحكومة الجديدة وبين سابقتها إال في       

وخالصـة موقـف    . واالتفاقيات الخاصة ببناء المستعمرات االسـتيطانية       " تفاهمات مؤتمر أنابوليس  "ب
ث أي تغيير بين الحكومتين فإن عدم التزام حكومة إيهود أولمـرت الـسابقة            موسى هي أنه طالما لم يحد     

  .الذي لم يمنع التفاوض معها يمكن القياس عليه للتفاوض مع حكومة نتنياهو الجديدة 
إن استنكاف موسى عن وصف حكومة نتنياهو بأنها حكومة حرب أو في األقل بأنها حكومة تنسف كـل                  

ية والعربية واألميركية ألي عملية تفاوضية باسم السالم هو اسـتنكاف عـن             المرجعيات السابقة الفلسطين  
تسمية الحقائق السياسية بأسمائها ال يجد تفسيره بالتأكيد في أي عجز شخصي عن رؤية هـذه الحقـائق                  

 فمؤتمر القمة العربية األخيـر فـي        ،بقدر ما يجد تفسيره في العجز العربي الذي يسند موسى ظهره إليه           
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لم يتمخض عن أي قرارات عملية حاسمة وظل أسير المواقف السابقة الرمادية المطاطة وحمالة              الدوحة  
 األوروبية المتدادها إلى أجل     –والرعاية األميركية   " عملية السالم " و ،"مبادرة السالم العربية  "األوجه من   
  . الخ،لى حد سواء والمصالحة العربية والفلسطينية ع، وحصار قطاع غزة وإعادة إعمارها،غير منظور

بدوره بالمقولة الممجوجة التي بـات كـل المتنـصلين          " سلبيته"لكن موسى بالتأكيد يمكنه أيضا أن يفسر        
 وهـي أنهـم ال يمكـن أن يكونـوا           ،العرب من مسؤولياتهم القومية تجاه فلسطين وقضيتها يكررونهـا        

  .فلسطينيين أكثر من عرب فلسطين أنفسهم 
 الذي سوف يزور موسكو في السادس من الشهر الجاري بحثاً           --د عباس   محمو" دولة فلسطين "فرئيس  

عن دعم روسي وأجوبة ألسئلته حول ما حل بمؤتمر موسكو الدولي الربيعي للسالم في الشرق الوسـط                 
 –أبريل الحالي بعد أن تأكد انهيار مؤتمر أنابوليس األميركي          / الذي كان من المعلن انعقاده خالل نيسان        

ماثة دبلوماسية من موسى عندما يستنكف حتى اآلن عن وصف حكومة نتنياهو بأنها حكومـة               ليس أقل د  
 وهو الرجـل نفـسه      ،"ال يؤمن بالسالم  "عن كيف يمكن التعامل مع رجل كهذا        " بالتساؤل"حرب ويكتفى   

الذي هاتفه الرئيس األميركي باراك أوباما لمدة نصف ساعة األربعاء الماضـي مهنئـاً بتوليـه الحكـم                  
ـ     " يتطلع إلى العمل في عالقة وثيقة      "وقائالً إنه   " وأمنها) إسرائيل(ومكرراً التزام الواليات المتحدة الثابت ب

 ومنهـا إيـران والـسالم       ،مع رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته لمعالجة القضايا ذات االهتمام المشترك         
إلى حل الدولتين الذي تكـرر إدارة        كما قال بيان للبيت األبيض، دون أي إشارة          ،"يسرائيل اإل –العربي  

  . وهو ما زال فريق عباس التفاوضي يراهن عليه ،أوباما استمرار التزامها به
مع حكومة نتنياهو يترك فريق عباس التفاوضي أمام خيارين         " بصورة وثيقة "إن تأكيد أوباما على العمل      

تنياهو، وإما إعالن فـشل رهـان هـذا     فإما القبول بوساطة أميركية متوقعة للتفاوض مع ن   ،ال ثالث لهما  
 وبما أن الخيار الثاني معناه فقط انهيار سلطة الحكم الذاتي التي يقودها             ،الفريق على أي وساطة أميركية    

 فإن الخيار األول هو     ،هذا الفريق والتي تعتمد في استمرارها على الرعاية األميركية والتمويل األوروبي          
ي فقط  الدخول في دوامة مفاوضات عقيمة جديـدة وفـق مرجعيـات              الذي يظل مفتوحاً وهو خيار يعن     

 أوروبية جديدة تتبنـى الـشروط       –ية جديدة لن يطول الوقت قبل أن تصاغ في مبادرات أميركية            إسرائيل
الدولية الثالث المعروفة إمالءات    " الرباعية"الجديدة لحكومة االحتالل الجديدة لتضيف إلى شروط اللجنة         

الـذي إن تحقـق حـسب       " الـسالم "المفاوض الفلسطيني تنازالت جديدة من أجل عيون        جديدة تبتز من    
ي واستسالم فلسطيني، أيا كانت العناوين التي يتم إخراجه         إسرائيلالمعطيات الراهنة لن يكون سوى سالمٍ       

  .بها 
يدة فـي   وأن يترك الفريق التفاوضي الفلسطيني الباب مواربا الستئناف التفاوض مع حكومة الحرب الجد            

 ،على دولة االحتالل وحكومتها الجديـدة     " الضغط"من أجل   " الكرة في ملعب العالم كله    " بإلقائه   ،تل أبيب 
 هو هروب إلى الملعب نفسه الذي لوال ضغطه في االتجـاه المعـاكس طـوال                ،كما قال موسى وعباس   

  .الستين عاماً المنصرمة لما قامت لالحتالل ودولته قائمة 
التي اختتمت بها دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة          " المحترفة"ف ينسجم مع اللغة     غير أن هذا الموق   

" ضـيعها "لكنـه   " فرصة" فقد كانت لديه     ،التحرير الفلسطينية بيانها للرد على خطاب نتنياهو يوم الثالثاء        
ت في   التي قال  ،أي فرصة تتحدث عنها الدائرة المخضرمة في التفاوض       . في السالم   " شريك"إلظهار أنه   

البيان ذاته إن نتنياهو ال يعرض عليها أكثر من سلسلة من الكانتونات غير المتصلة ببعضها مـع حكـم                   
أال يستحق هذا العرض إعالنـاً رسـمياً بوقـف          ! بمواصلة التفاوض   " غامضة" وتعهدات   ،ذاتي محدود 
لفلسطيني الخاضع   وترك االحتالل أمام مسؤولياته تجاه الشعب ا       ، ووقف الرهان على واشنطن    ،التفاوض

ينسق معه أمنياً، وبالتالي إزالـة      " إدارته المدنية "لالحتالل حسب القانون الدولي دون وكيل فلسطيني عن         
عمليـة  " مثـل    ،"عملية حوار "العقبات الناجمة عن كل ذلك والتي حولت الحوار الوطني في القاهرة إلى             
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وأال يستحق عرضاً مهيناً وطنيا كهـذا وحـدة          ، كما قال الزميل هاني المصري     ، مقصودة لذاتها  ،"السالم
  !وطنية استعداداً للمقاومة لمن يسعى حقاً إلى سالم أساسه العدل 

  4/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في قلب القدس" تتكتك"قنبلة  .56
  عكيفا الدار

امتشق جواد صيام نشرة صادرة عن بلدية القدس تتحدث عن أشغال تطوير في قرية سـكنه، سـلوان،                  
كان هذا على مدى    . "سأل" ؟"طريق شيلوح "أترى شارع   : " الخريطة في النشرة   إلى وأشار. قدسشرقي ال 

 إلـى الـشارع الـذي     . شارع معلوت عير دافيد؟ كان هذا شارع وادي حلوة        . السنين شارع عين سلوان   
  ".جانبه، ملكيه تسيدق، كان هذا المستر

دة القديمة، يدير صيام، مع رفاقه في لجنـة         من غرفتين صغيرتين، على مسافة غير بعيدة من أسوار البل         
 تفجرا فـي    األكثر الساحات   إحدى يهود، معركة أخيرة في      أصدقاءحي عين الحلوة في سلوان ومع حفنة        

 االستيطان اليهودي في المكان بتـشجيع مـن جمعيـات           أيضامثله  " الشوارع"من ناحيته، تهويد    . العالم
الهدف الحقيقي برأيه   . ي في الحي، هي فقط المقدمة لخطة الترحيل       اليمين، ونية البلدية هدم عشرات المبان     

  . من سكان عين حلوة، كجزء من تخفيف عدد التواجد الفلسطيني في المنطقة500هو الطرد الزاحف لـ 
" الحوض المقـدس  " قرية شيلوح، توجد في قلب       أوية مدينة داود    سرائيلسلوان، التي تسميها السلطات اإل    

هنـا يتـداخل الواحـد      . األوسط المنطقة التي هي بركان متلظي يهدد بهز الشرق          -يمة  حول البلدة القد  
جمعيات يمينيـة تـسيطر     :  فلسطينية على المنازل، على الدين وعلى الثقافة       -باآلخر صراعات يهودية    

 بالتعاون مع البلدية؛ وسطاء عنها يغرون فلـسطينيين ببيـع بيـوتهم؛             أحياناعلى بيت آخر وموقع آخر،      
 محكمة العدل العليا يلحق بدعوى تشهير؛ وعلماء آثار يتجادلون بينهم حول دور الجمعيـات               إلىلتماس  ا

  . في المنطقةاآلثارفي مواقع 
.  متنازعـة  - مختلطة   -التاريخ يدل على انه ال يوجد منتصر في مثل هذه الصراعات في مدن مقدسة               

 الفلسطينية فـي    -ية  سرائيلي المفاوضات اإل  حسب صيغة كلينتون، التي عرضت ف     .  يسفك فيها دم   أحيانا
القريـة لـن    " اسرلة"يبدو أن   .  تكون جزءا من العاصمة الفلسطينية المستقبلية      أن يفترض بسلوان    2000

 الدولية تتابع بقلق المحاولة المتواصلة لخرق       األسرةوعليه، فان   .  حل في القدس   إلىتساعد في الوصول    
 دبلوماسيون كثيرون يتجولون هناك ويبعثون بالتقارير المفـصلة         .التوازن الحساس في الحوض المقدس    

  . عواصمهمإلى
 وحكومـات  )تيدي كوليـك (على مدى السنين جرى الحفاظ على هذا التوازن، بفضل رئيس بلدية معتدل  

 ولد التزاوج بين رئيس وزراء يميني، بنيامين نتنيـاهو،          1996 أيلولفي  . )كحكومة اسحق رابين  (حذرة  
انتهـى  " االحتفـالي "الحدث  . ، فتح نفق المبكى   أولمرت إيهوددية، في حينه من ذات المعسكر،       ورئيس بل 

  . فلسطينيا60 من وأكثريا إسرائيل جنديا 16باضطرابات دموية في المناطق قتل فيها 
التزاوج بين رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، ورئيس البلدية الجديد نسبيا نيـر بركـات ووزارات                

كفيل بـأن يبـشر     (  والبناء والداخلية  اإلسكانالبنى التحتية،   ( اليمين   أحزابومية تركت لحالها في يد      حك
في العام الماضي، عـشية     . بارتفاع مستوى التوتر، في القدس بشكل عام والحوض المقدس بشكل خاص          

ي المدينـة، بمرافقـة      الفلسطينية ف  األحياء في   إعالميااالنتخابات المحلية، انطلق بركات في جولة مغطاة        
 الخطـوات   إحـدى كرئيس بلدية،   . دافيد باري " العاد"نشطاء من الجمعيات اليمينية، بينهم مؤسس جمعية        

، )"كدمات تـسيون  (" ديس   أبو شقة لليهود في     230 البناء لـ    إجراءات التي قام بها كانت استئناف       األولى
  .وني في سلوان، يسكن فيها مئات السكان هدم لعشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانأوامرونشر 
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، جمدت البلدية الخطة لهدم المباني في المنطقة التـي تـسميها         األميركي، في ظل الضغط     األثناءفي هذه   
ليس صعبا التخمين أي جلبة كانت ستندلع مع هدم عشرات المنـازل متعـددة الطوابـق                ". حديقة الملك "

  . الشارعإلى األشخاص مئات وإخالء
هج رئيس البلدية، فانه ال صلة بين الحفاظ على القانون وفرضه وبين مسألة الهويـة الوطنيـة                 حسب ن "

في نيته مواصلة الحفاظ على القانون فـي غربـي وشـرقي            . "، كما جاء من بلدية القدس     "لسكان المدينة 
 فيهـا أي    سياسة فرض القانون في نطاق حديقة الملك تدرس من المحاكم التي لم تجد            . المدينة دون تحيز  

  . الفلسطينيةاألحياء بشأن سياسة االستيطان اليهودي في أسئلة العدد لم ترد البلدية على إغالقحتى ". علة
  "النوافذ العليا"

 الجمعيات المركزية العاملة على تهويـد الحـوض         إحدى،  "عطيرت كوهانيم "يبدو أن ماتي دان، رئيس      
الـرب  " اقتبس كمن يقـول إن       7ع االنترنت للقناة    في تقرير نشر في موق    . المقدس، تؤكد مخاوف جواد   

 الستة وتثبيت االستيطان فـي      األياملجيلنا توجد مسؤولية لتحقيق نصر حرب       . تعالى اسمه وعدنا بالقدس   
  ".القدس

 اإلسـالمي  الفلسطينيين في الحـي      أيديدان ورفاقه من    " أنقذه" نطاقا   43في التقرير يجري الحديث عن      
قبل نحو عقد من الزمان بدأت الجمعية توسع نشاطها الى خـارج            . البلدة القديمة وفي الحي المسيحي في     

، 1948 كانت تعود لليهود حتـى       وأراض منازل   -البلدة القديمة، في ظل السيطرة على أمالك الغائبين         
، راس  )شـمعون الـصديق   (، الشيخ جـراح     )تبيت اورو (هكذا استوطن اليهود سلوان، جبل الزيتون       

، التي تعمـل مـن اجـل        "عير عميم "حسب معطيات جمعية    .  ديس والثوري  أبو،  )يه زيتيم معل(العامود  
التعايش في القدس، يسكن اليوم في الحوض المقدس وفي البلدة القديمة، فضال عن الحي اليهودي، نحـو                 

  . مدينة داود وعدد مشابه في راس العامود- في سلوان 400ي، منهم نحو إسرائيل 2ر005
 واألوروبيـون الـسعوديون   . "، يتبـاهى دان   "في سـياقات الـسنين    ... لرب بشكل واضح  نرى هنا يد ا   "

 ليـست   أنولكن من شبه المؤكد     ".  وحدنا أمامهميستثمرون الماليين في شرقي القدس لوقفنا، ونحن نقف         
علـى القـدس    "في ذات التقرير جاء انه في الجمعية يقولون انه          ". عطيرت كوهانيم "يد الرب فقط تساعد     

 ال ينـشر فـي      إسـنادا نحن نتلقى   . ، وان كان خفيا بعض الشي     األعلىحتى في النوافذ    ... إجماعد  يوج
 عندما يدور   األبواب بشكل مغاير، يفتحون لنا      اإلعالم الذين يتحدثون في وسائل      أولئككما أن   . الصحف

  ".الحديث عن بناء القدس
. المرة لخروج فلسطينيين من الحوض المقـدس       هذه   - إياها" النوافذ العليا "وها هو مثال على باب فتحته       

 مرة مهندس بلدية القدس اوري شطريت، بهدم المنازل غير القانونية فـي سـلوان               ألول أمر   2004في  
لهـذه  . بداية القدس هي في تل مدينة داود      . " بالتخطيط المديني  اإلطالق ال ترتبط على     بأسبابوبرر ذلك   

، قـال   " الدول الهامة في العـالم     كإحدى وهي تمنح المدينة مكانتها      البقايا توجد قيمة دولية وقومية كبيرة     
تجربـة الـسنين    ".  كاملـة  أثرية جانب تل مدينة داود وحدة       إلىيشكل  ... سهل الملك . "مفعما بالشاعرية 

  . طواعية، يستوطن يهودأو إكراها التي تركها الفلسطينيون األماكن تدل على انه في األخيرة
عيـر  " تثير حفيظة المحامي داني زايدمان مـن         إكراهيينينيين كمخالفي بناء    تصريحات تعرض الفلسط  

 الرئيسة لتقليص   األداة أصبحتفي الفتوى التي حررها مؤخرا شرح بان قوانين التخطيط والبناء           ". عميم
 أراضـي  في المائـة مـن   35 إسرائيل صادرت 1967منذ : مساحة العيش الفلسطيني في شرقي القدس   

 أنفي ذات الوقت لم يبن أي حي للفلسطينيين، رغـم  .  شقة لليهود ألف 50كي تبني عليها    شرقي المدينة   
 600 الفلسطينية القائمة    األحياءكل تلك السنين بنيت في      . عددهم في شرقي المدينة تضاعف أربع مرات      

 إلـى جون   يحتـا  فإنهمشقة فقط بدعم حكومي، مع انه حسب وتيرة النمو الطبيعية الفلسطينية في المدينة              
  . شقة جديدة كل سنة1ر005
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 الفلسطينيين بـسبب التـأخيرات      أيادي المتبقية في    األراضيحسب زايدمان، ال يمكن البناء على معظم        
.  الفلسطينية قد اسـتنفدت تقريبـا      األحياءالطاقة الكامنة للبناء داخل     . إسرائيلالبيروقراطية التي تراكمها    

منطقة يوجد لها مخطط هيكلي مقر، يستنزفون بالعراقيل القضائية،         والفلسطينيون الذين حظوا بالسكن في      
شرقي القدس  . االقتصادية والبيروقراطية، لدرجة أنهم في النهاية تغريهم المخاطرة بالبناء دون ترخيص          

 - وليس من السلطة المحليـة       - الذي تعمل فيه وحدة من وزارة الداخلية         إسرائيلهو المكان الوحيد في     
وهكذا، حتى عندما تجمد البلدية هدم المنازل، فان الهدم         (. على الفلسطينيين بالطبع  (ن البناء   لفرض قواني 

  .يتواصل بأمر من وزارة الداخلية
  اليافطة استبدلت

عطيرت "و  " العاد" سكنية في البلدة القديمة ومحيطها، بدأت جمعيتان يمينيتان          أحياء جانب دق وتد في      إلى
 -وبهذه المهمة ال تستخدم الجمعيتان القوة العليا        .  المنتشرة هناك  األثريةلمواقع   ا إدارةتتسلمان  " كوهانيم

  .إذ يبدو ان السلطات العامة تتعاون معها
 أثريـة ، التي تقع جنوبي البلدة القديمة وفيهـا مكتـشفات           "مدينة داود " هو الحديقة الوطنية     األبرزالموقع  
 واضح  - التي ترفع علنا لواء تهويد شرقي المدينة         -العاد  يبدو أن التعاون بين السلطات وجمعية       . عديدة

ويتباهى مؤخرا مؤسس جلعاد دافيد باري في مقابلـة صـحافية بقولـه             . على نحو خاص في هذه الحالة     
 في المائة من التلة في مدينة داود بملكية يهودية، والفكرة هي شراء المنازل حتى في تلة جبل                  70اليوم  "

  ".ق تواصل مع الحي اليهوديصهيون المجاورة، لخل
 الحديقة في يـد     إدارة بإيداع أمرت وزارة جودة البيئة سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية           1998في  

 اآلثـار وذلك على الرغم من احتجاج سـلطة        .  في المكان  األراضي اشترت معظم    بأنهاالعاد التي ادعت    
حتـى  . ة رؤساؤها معروفون بهوية سياسية معينة      جمعي إلدارةالتي لم يعجبها تسليم موقع أثري حساس        

.  ال تذكر القضية   إنهاالوزيرة في حينه، داليا ايتسيك، تقول       . اليوم ليس واضحا لماذا قررت الوزارة ذلك      
 إلدارة خاصـة    أراض درجت على نقل المواقع التي توجـد علـى           بأنها أفادتسلطة الطبيعة والحدائق    

 في حينه زئيف بويم بان معظم منطقة الحديقة         واإلسكانوزير البناء   ولكن كتب العام الماضي     . أصحابها
  .سرائيل، بل يعود للدولة وللصندوق القومي إلاإلطالقالذي سلم للجمعية، ليس بملكيتها على 

 من ذلـك قـضت      أشهرقبل  .  الحديقة الوطنية لمسؤولية سلطة الطبيعة والحدائق      أعيدت 2000في بداية   
 الحديقة جرى   إلدارة لجمعية العاد    إسرائيل أراضي الذي صدر عن مديرية      األذنن  محكمة العدل العليا با   

 أن، مـع  ) لم تعقب على االسئلة في هذا الموضـوع إسرائيلمديرية اراضي (بغير وجه قانوني وسيلغى    
نها أ إال الدولة في الحديقة،     أراضي حوزتها الحصرية    إلىالسلطة وقعت على عقد مع المديرية التي نقلت         

السلطة لم ترد على طلب بالحـصول       .  العاد إدارة إلى التي فيها    األمالك عادت ونقلت معظم     2002في  
  . الحديقة تتم حسب القانونإدارة بان فأفادت العاد أما. على رد فعل حول الموضوع

ار يمكن التعرف على العالقات بين العاد والسلطة من خالل معرفة ان مدير لواء القدس في السلطة، أفيت                
هـو مـر    : الناطقة بلسان السلطة  (كوهين كان قبل ذلك مدير مركز الزوار في الحديقة بتكليف من العاد             

رموز الهيئتين ظهروا أيضا في وقت غير بعيد على يافطة تعلن عن بناء مركز معلومـات   (. بفترة تبريد 
ازيـل رمـز    " اآلنم  الـسال " توجه من    أعقابفي  . جديد في جبل الزيتون، خارج نطاق الحديقة الوطنية       

  . العدد، لم تعقب الهيئتان على سؤال في هذا الموضوعإغالقحتى . السلطة
 في الجوالت التي يجريها مرشدوها في الحديقة، بما فـي           بأنهعلماء آثار يعارضون نشاط الجمعية رووا       

ون تقريبا تواجد   ي، يشددون على التاريخ اليهودي للمكان ويتجاهل      سرائيلذلك للكثيرين من جنود الجيش اإل     
منظمـة  "رئيس سلطة االثار، البروفسور بنيامين كيدار، كتب مؤخرا بان العاد هـي             . الفلسطينيين هناك 

 بأنهـا  الجمعيـة معقبـة      وأفـادت ".  ايديولوجية معلنة تعرض تاريخ مدينة داود بشكل مضلل        أجندةذات  
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المفاهيم العلمية المختلفـة    تحرص على أن يكون المضمون الذي ينقله مرشدوها يمثل على نحو محض             
  . الذين يعربون بينهم عن مواقف سياسية يعاملون بتشددوأولئك

 محكمة العدل العليا عن الحفريات فـي منطقـة الحديقـة            إلى" اآلنالسالم  "حسب التماس رفعته مؤخرا     
لتمـاس   اال أعقابفي  . أفراح مركز تجاري وقاعة     إلقامةالعاد تخطط   " موقف جفعاتي للسيارات  "المسماة  

المستشار القانوني لبلدية القدس، يوسـي      .  في المكان، باستثناء االعمال األثرية     األعمالجمدت المحكمة   
 الفحص معرفة كيف تدحرجت هذه المنطقة، التي كانت مستأجرة من البلديـة             األسبوعحفيليو، طلب هذا    

اتي للسيارات هو منطقة خاصة     موقف جفع ( معقبة بان    فأفادت العاد   أما.  ملكية الجمعية  إلى،  2006حتى  
  .، ولكنها لم تعرض توثيقا لملكيتها عليها")األراضيالحقوق فيه مسجلة في سجل "

  رسالة مفتوحة
يين، سـرائيل  اإل اآلثـار  جواد وبعض من علماء      األسبوعفي الغرفة الصغيرة في نادي الحي، جلس هذا         

وقد صاغوا رسالة مفتوحة    . مشوه في القدس  الذين يقترحون على السياح جوالت تتضمن لقاءات بالواقع ال        
 أعمـال "لقاضية المحكمة العليا مريم ناؤور، التي رفضت طلبهم استصدار أمر احترازي ضد استمرار              

 لمـا   بأنـه القاضية قررت   .  تحسين حياة المستوطنين اليهود    إلىفي الحي، والتي برأيهم ترمي      " التطوير
  .فها لم تبدأ بعد، فليس آمنا وقاألعمالكانت 

تخيلي كيف كنت ستشعرين لو ذات يوم سقطت تحت تعسف مجموعة مـن الـسكان               : "كتبوا لها يقولون  
 جانـب   إلـى  عائلتك، وخلفهم تقف محافل اقتصادية ثقيلـة،         أبناء منك ومن    أعلىالجدد، مكانتهم المدنية    

ـ                 شوارع وهـم   السلطات البلدية، وفي مدخل بيتهم يقف ليل نهار رجال شركة حراسة يتجولـون فـي ال
  ".أبناءكمسلحون يهددون 

  "هآرتس"عن 
  4/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  حكومة ولدت في الخطيئة.. "ياتإسرائيل" .57

  محمد خّروب
كما وصفتها تسيبي ليفني زعيمة المعارضـة ورئيـسة         ) عددياً(ال تزال حكومة بنيامين نتنياهو المنتفخة       

ية وخصوصاً الصحافة المكتوبة    سرائيل اإل اإلعالمل  حزب كاديما، محور اهتمام وتركيز كبيرين من وسائ       
 الضخمة التي تعهد نتنياهو بدفعها لألحـزاب التـي          األموالوالمواقع االلكترونية وخصوصاً لجهة انتقاد      

 مليارات شيكل، يقـول     بأربعة بيتنا والبيت اليهودي والتي تقدر       إسرائيلائتلفت معه وعلى رأسها شاس و     
 إلـى  الماضي تحت عنوان أهالً وسهالً بالقادمين        آذار 31 يوم   هآرتس صحيفة    نحميا شترسلر في   إزاءها

 أن إلـى من المثير ان نعرف عدد حكومات الشلل والسخافة التي سنضطر لتحملهـا،             .. جهنم السياسية،   
 إلنقاذ عملية   إلى مصابة بمرض عضال وبحاجة ملحة       وإنها طريقة الحكم في بالدنا قد أفلست،        أنندرك  
ثم يستطرد ستدلي حكومة االستخفاف االقتصادي بيمين الوالء، هـي سـتكون            .  نحن أرواحنا.. األرواح

 االقتـصادية،   األزمـة  في تاريخ الدولة، وكل هذا يحدث في عهد          إسرافا الحكومات   وأكثراكبر حكومة   
ة السخافة قـال    هذه ذرو ).. السمين(سيقّدم هذه الحكومة من اعتاد التحدث عالياً، عالياً حول القطاع العام            

  .شترسلر
 من نيسان الجاري ذهبت ابعد من ذلك في توجيه          األولوفي افتتاحيتها يوم    ) هآرتس( الصحيفة   أسرةلكن  

 إسـرائيل  لدولة   32ـ  تحصد غير الفشل قائلة الحكومة ال      ال   أناالنتقادات الالذعة لهذه الحكومة متوقعة      
 حكومة في تاريخها وفـي الوقـت        بأكبر حظيت   ئيلإسراف.. والتي ترسمت يوم الثالثاء، محكومة بالفشل     

 حين تكـون االعتبـارات      - الصحيفة   أضافت - هزاالً، تشكيلتها تنذر بالشر      أكثرهانفسه في واحدة من     
االئتالفية هي المعيار الوحيد لتشكيل الحكومة، فان النتيجة هي وزير مالية عديم الكفاءات االقتـصادية،               
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نفسه منبوذاً في العالم، وزير دفاع فشل في منصبه، وزير تعليم لم يعـن           وزير خارجية من شأنه ان يجد       
ابداً بالتعليم، وزارة صحة بدون وزير، وسلسلة طويلة من الوزراء والوزارات العابثة وعديمة أي منفعة               

حـساساً بالتبـذير    إحكومة ضـخمة كهـذه تبـث        . والى جانبهم وزراء بال وزارة وبال وظيفة يؤدونها       
 إلـى  اقتصادية خطيرة، ثم تخلـص       أزمةبالذات في الوقت الذي يقف فيه االقتصاد على شفا          . الفضائحي

 أيامهـا  تقـضي    أن الحزبية الضيقة من شـأنها       األلعابالقول الحكومة التي ولدت في الخطيئة، خطيئة        
  .بمعارك البقاء، وليس بها فقط

الذي اعتزل العمل الـسياسي منـذ        وسكرتير عام حزب العمل      األسبق عوزي برعام وزير السياحة      أما
 من نتنياهو شق طريـق      أتوقع اليوم بعنوان    إسرائيل الجاري في صحيفة     1/4سنوات فقد كتب مقاالً يوم      

 ال ينجح في ذلك قائالً حكومـة قامـت فـي           أن) في مداورة (سياسي، لكنه يغمز من قناة نتنياهو ويتوقع        
 ما تبددت مخـاوفي     إذا من يفرح    أولهم، ولكني سأكون     بين أنا، لست   إليها، آمال كثيرين تتطلع     إسرائيل
بـداً ال    أ : يتعلموه، كل من يرشح نفسه لرئاسة الـوزراء        أنشيء واحد جدير    .  حكومة نتنياهو  أداءجراء  

تتحدث مسبقاً عن حكومة صغيرة، مقلصة ووظيفية، إذ عندما ستأتي لتشكيل حكومة سـتواجه وحـشية                
ات السابقة انتُقدت على انها تقيم وزارة فصلت العلوم، الثقافة والرياضة           الحكوم. الواقع، ولن تتغلب عليها   

 إلـى رقاماً قياسية، وحتى الحقيبة الهزيلة قـّسمها        أ أوجد نتنياهو اختراعاً يحطم      آلناعن وزارة التعليم،    
: ين قسم إلى أعرف بالمناسبة انه يمكن تقسيم السياحة        - يواصل برعام    -كوزير سابق للسياحة    .. اثنتين

 بالتأكيد  أنا: السياحة الخارجية والسياحة الداخلية، إذ ال توجد حدود لهذه الشقلبات السياسية ثم يختم بالقول             
مستعد الن آكل القبعة وان اظهر مخطئاً في كل توقعاتي حول اليمين العقيم، وكمواطن في الدولة آمـل                  

  ..م يشق طريقابان يستوعب نتنياهو فشله في الوالية السابقة وان يظهر كزعي
جدعون سامت في معاريف حاول قراءة مواقف حكومة نتنياهو السياسية وخصوصاً تجاه الـسالم مـع                

النجاح السياسي عند رئـيس الحكومـة       .. الفلسطينيين، المقال الذي حمل عنوان حكومة حديدية جاء فيه          
يتوقع شيئاً، في هذا الـصعيد،      ي ال   سرائيلليس تحقيق توقعات التحرك مع الفلسطينيين، فأكثر الشارع اإل        

 فـي  األسبوعهذا ) يواصل سامت(قال نتنياهو . وربما يهم قلة قليلة أالّ يفعل نتنياهو شيئاً في هذه القضية         
بيد أنه  .. هذا صحيح :  من عند الكاتب الذي يضيف     واألقواس) يحلم بالسالم  (إسرائيل شعب   إن: الكنيست

  .يسرائيل استخلص المحلل السياسي اإلاألخيري العقد هذا هو االنقالب المهم ف. ال يؤمن بذلك
 فـي   األولويـة  ال يسقط عن جدول أعمال الحكومة الجديدة، بل يكاد يكون هو             اإليرانيالبرنامج النووي   

 من نيـسان    األولاهتمامات نتنياهو وهو ما يتناوله الوف بن في صحيفة هآرتس متسائالً في مقال له في                
 وحذر من   إسرائيلعتبر الذرة االيرانية في خطابات اخرى خطراً وجودياً على          نتنياهو ا .. -هل سيهاجم 
 إيـران  من الحرب ضد     إسرائيل رئاسة الوزراء،    إلى تقرب عودته    أنفهل من الضروري    . محرقة ثانية 

شخـصيات  .  السياسية انه نعـم سـيهاجم      األوساط تساءل الكاتب وأجاب على النحو التالي التقدير في          -
  .اإليرانيةانه قرر تدمير المنشآت النووية : ت على صلة مع نتنياهو تقولسياسية كان

، سيقول له خالل لقائهما هذا الشهر بان التـاريخ          أوباما يعّول على براك     - يواصل الوف بن     -نتنياهو  
 صـعود   أن ثم يختم بالقول يظهر من كل ذلك         اإليرانيسيحاكم رئاسته وفقاً لمعالجتها المشروع النووي       

  .، ولكن نقطة الالعودة لم تُقطع بعدإيرانياهو سدة الحكم، يزيد من احتماالت الحرب مع نتن
  4/4/2009الرأي، األردن، 
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  3/4/2009الجزيرة نت،   


