
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   حكومة نتنياهو تستعد لضرب إيران وسوريا وحماس": هارتس"
   تعني إخراجها من المعادلة" البيئة الراهنة" أن االنتخابات في عدحماس ت": الحياة"
   ح تطلب من القاهرة عقد مؤتمرها العام السادس في األراضي المصريةفت

  عبد القادر يدعو الى عقد مؤتمر دولي لتوفير احتياجات القدس ودعم صمود سكانها
  حماس ليس هناك حوار أو اتصال مع: وزير الداخلية األردني

   القاهرة تقترح عباس رئيساً لحكومة التوافق

"ب "عباس يعد لتطبيق الخطة
تتـضمن  ..بعد فـشل الحـوار    

  تكليف فياض تشكيل حكومة
 3ص ... 

  

1395 5/4/2009 األحد



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1395:         العدد       5/4/2009السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4  الحكومة المقالة تعيد إعمار غزة .2
 4  عبد القادر يدعو الى عقد مؤتمر دولي لتوفير احتياجات القدس ودعم صمود سكانها .3
 5  وفد فتح حاول لعب دور العراب لفرض شروط الرباعية: النونو .4
 5  اعتقال هارب متهم بمحاولة اغتيال هنية: الغصين .5
 5   ألف أسرة في غزة يبدأ اليوم24صرف مخصصات الحاالت االجتماعية لـ: الهباش  .6

    
    :المقاومة

 6      إلى كسر المعايير اإلسرائيلية" التبادل"سعدات يدعو مفاوضي  .7
 6  يتوجب تعزيز الموقف الفلسطيني بتشكيل حكومة تحظى بقبول دولي: الزعارير .8
 7    األراضي المصريةفتح تطلب من القاهرة عقد مؤتمرها العام السادس في .9

 8   حماس لم تستخدم األسلحة المتطورة خالل حرب غزة: "واشنطن بوست" .10
 8   تعني إخراجها من المعادلة" البيئة الراهنة" أن االنتخابات في عدحماس ت": الحياة" .11
 8   اإلسرائيلي في بئر السبع" حرس الحدود"شرطة  قاعدة تفلسطينية هاجم استشهاد .12
 9   في قطاع غزة في مواجهات مع قوات االحتاللشهيدان .13
 9    مارس/ مواطناً خالل آذار79 عمليات توغل والسلطة اعتقلت 109االحتالل نفذ : تقرير .14
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 10   حكومة نتنياهو تستعد لضرب إيران وسوريا وحماس": هارتس" .15
 10  نتنياهو حائر ما بين المسار السوري والتوجه نحو تسوية شاملة: دبلوماسي إسرائيلي .16
 11  ى للمرة األولى رئاسة لجنة في األمم المتحدة تتول"إسرائيل" .17
 12    إحباط محاولة الختطاف سفينة شحن إسرائيلية هاجمها قراصنة:اإلسرائيليةالخارجية  .18
 12   مصرفيحملة إسرائيلية لإلفراج عن آخر جواسيسها  .19
    

    :األرض، الشعب
 12   االحتالل يضيق الخناق ويفرض قيودا على الفلسطينيين":اوتشا" .20
 13   ائد صالح يطالب بعمل عاجل لحماية المقدسيين ر .21
 13   مستوطنون في الخليل يتظاهرون ضد افتتاح طريق للفلسطينيين .22
   

   : دناألر
 13  حماس ليس هناك حوار أو اتصال مع: وزير الداخلية األردني .23
 14  نحقق في مصدر السالح المهرب إلى الضفة الغربية: وزير اإلعالم األردني .24
 14  العودة لالجئين الفلسطينيينالتطور الديمقراطي لن يؤثر على حق : المعايطة .25
   

   :عربي، إسالمي
 15   القاهرة تقترح عباس رئيساً لحكومة التوافق .26
 15  "تسعيان لمجد إعالمي زائل" أن حركتي حماس والجهاد د يعتركي الفيصل .27
 16    يطالب بمنع ليبرمان من دخول مصرري مصبرلماني .28



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1395:         العدد       5/4/2009السبت  :التاريخ

 16 ة بسبب عدوان غزة المعارض السورية المسلمين تنسحب من جبهة الخالصاإلخوانجماعة  .29
 16  السالم في المنطقة مدخل للسالم في العالم  : غول .30
   

   :دولي
 17    غزةشواطئسفن الحلف لم تشارك في مراقبة : نائب أمين عام األطلسي .31
   

    :حوارات ومقاالت
 17  أسعد عبد الرحمن. د... ؟)القطاع(أفضل من حال ) الضفة(هل صحيح أن حال  .32
 18  خالد الحروب... وزجذور المخاوف وإمكانيات التجا: مصر وحماس .33
 21  لمى خاطر... !ال تستعجلوا المصالحة .34
 22  ياسر الزعاترة... الرد الفلسطيني على نتنياهو .35
 23  لعبداهللا األشع. د...  وعقدة أوروبا المزدوجة"إسرائيل"الحكومة الجديدة فى  .36
 25  محمد أبو رمان...  ليبرمان؟-كيف نواجه نتنياهو  .37
 26  عريب الرنتاوي... ماذا بعد؟ .. "صفقة شاليط" .38
    

  27  :كاريكاتير
***  

  
1.  كليف فياض تشكيل حكومة تتضمن ت ... بعد فشل الحوار"ب" الخطة لتطبيقعباس يعد  

تشير تقديرات فلسطينية في المعسكرين الوطني واالسـالمي الـى ان الحـوار             :  محمد يونس  -رام اهللا   
الوطني الذي رعته مصر أخفق في التوصل الى اتفاق مصالحة، وان الرئيس محمود عباس يعد لتنفيـذ                 

  ."ب"الخطة 
كيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الـدكتور سـالم         وقالت المصادر ان الخطة البديلة لدى الرئيس هي تش        

اعادة اعمار قطاع غزة، والتحضير النتخابات رئاسـية وتـشريعية          "فياض المستقيلة، تُحدد مهماتها بـ      
  ).يناير( كانون الثاني 24 في "عامة تجري مطلع العام المقبل

ديـدة مـن الفـصائل      وترجح مصادر مطلعة ان يعيد الرئيس عباس تكليف فياض تشكيل الحكومـة الج            
 المشاركة في الحكومة الجديـدة،      "الجهاد االسالمي " و   "حماس"وسيعرض فياض على حركتي     . المختلفة

  .لكن في حال رفضهما كما هو متوقع، فإنه سيشكلها من فصائل منظمة التحرير
بلـة،   الى ان فياض سيعرض على الحركة عشرة مقاعد في الحكومة المق       "فتح"وتشير تقديرات في حركة     

ويتوقع ان يمتنع فصيل واحد من فصائل منظمـة التحريـر عـن             . من بينها حقيبتا الداخلية والخارجية    
وتقول هذه المصادر ان عباس لن ينتظـر         ."الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "المشاركة في الحكومة هو     

  .نتائج الحوار الى ما ال نهاية، لكنه لن يعلن فشله
 لحين التوصل الى اتفاق، معتبرا الحكومـة        "حماس" مواصلة الحوار مع     وتضيف ان الرئيس سيعلن عن    

 "حكومة وفاق " الدارة البالد، والقيام بإعادة االعمار، والتحضير لالنتخابات، وان          "حكومة موقتة "الجديدة  
  ."حماس"وطني ستحل محلها في حال التوصل الى اتفاق مع 

  5/4/2009 الحياة،
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  ار غزة المقالة تعيد إعمالحكومة .2
تشرع وزارة اإلسكان واألشغال العامة في الحكومة المقالة في غزة في مباشرة            : عبدالقادر فارس  -غزة  

وأكد وكيـل وزارة    . أعمالها اعتبارا من األسبوع المقبل، بالبدء في الخطة المعدة، إلعادة إعمار القطاع           
 إلعادة إعمار قطاع غزة، مـشيرا       األشغال العامة المهندس إبراهيم رضوان أن لدى حكومته خطة كاملة         

إلى أنها ستبدأ األسبوع المقبل بأولى الخطوات، وهي إزالة ركام وأنقاض المنازل والمساجد التي دمرها               
وأوضح أن الوزارة تطلب ما تحتاجه من أموال من الحكومـة الفلـسطينية             . االحتالل في حربه األخيرة   

ورغم أنه لم يفصح عـن الـدول        . تطلب منهم ما تحتاجه   برئاسة هنية، والتي بدورها تتصل بالممولين و      
الممولة، لفت إلى وجود الخطط على األرض، وسيجري التأكد من تحقق الخسائر ، ووضع المخططـات                

  .من تصميم ووضع خرائط 
إن مرحلة فتح المعـابر     : "وعن االستمرار في الخطة في ظل إغالق المعابر وعدم دخول االسمنت، قال           

لبناء مهمة جدا، ولكن نحن اآلن بدأنا في إزالة األنقاض، ونحضر لمواقع البنـاء، ونأمـل                وإدخال مواد ا  
، مستدركا أن الحكومة ستعمل على حل الموضوع بشكل أو          "خالل هذه الفترة أن تكون قد فتحت المعابر       

  .آخر، دون أن يوضح شكل هذا العمل 
  5/4/2009عكاظ 

  
  وفير احتياجات القدس ودعم صمود سكانها يدعو الى عقد مؤتمر دولي لتالقادرعبد  .3

حـاتم عبـد    ، أن    عبد الرؤوف ارنـاؤوط    عن مراسلها القدس    من    5/4/2009 األيام، فلسطين،    ذكرت
القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، دعا الى عقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر اعادة اعمار                

 مليون  600 مليون دوالر، منها     700تي قدرها بنحو    قطاع غزة من اجل توفير احتياجات مدينة القدس ال        
 مليون دوالر للحفاظ على ما تبقـى مـن          100 الف شقة لمقدسيين ال تتوفر لديهم شقق سكنية و         30لبناء  

باتت اكثر من ملحة في ظل تصاعد الهجمة        "المؤسسات العاملة في المدينة، واصفاً هذه االحتياجات بأنها         
اذا كان الهدف هو انقـاذ مدينـة        " : االيام"وقال عبد القادر في حديث لـ        ".ساالسرائيلية ضد مدينة القد   

القدس من التهويد فهذا هو المطلوب، مؤكداً انه ال يمكن للحكومة االسرائيلية منع الفلسطينيين من تنفيـذ                 
  .مخططات اعمار القدس في حال توفرت االرادة العربية واالسالمية

رائيلية ضد المدينة بانها غير مسبوقة، حيث تم اصدار اخطارات هـدم            ووصف عبد القادر الهجمة االس    
لمئات المنازل في مختلف انحاء المدينة، في حين تواصل بلدية القدس الغربية االمتنـاع عـن اصـدار                  

  .رخص بناء للفلسطينيين في المدينة
ة بمؤسساتها المختلفـة    الوضع في المدينة وصل الى حد الالمعقول، حيث تقوم السلطات االسرائيلي          "وقال  

بمالحقة المواطنين في منازلهم ومتاجرهم واثناء قيادتهم مركباتهم، وهناك تواطؤ واضح في هذا الـشأن               
بين الحكومة والبلدية ومؤسسة التأمين الوطني وسلطة الضرائب والجمعيات االستيطانية وحتى القـضاء             

  ".االسرائيلي من اجل دفع اهالي المدينة الى هجرتها
 ،إلى أن يوسـف الـشايب    عن مراسلها    رام اهللا  - القدس المحتلة من   5/4/2009 الغد، األردن،    شارتوأ

عبد القادر أكد ان مكتبه سيتوجه اليوم االحد إلى القضاء إلستصدار اوامر تقضي بتجميد قرارات هـدم                 
 .مـؤخرا  منزال في القدس، بعضها ضمن عمارات سكنية كبيرة تلقى أصحابها اخطارات الهـدم               56لـ  

في رام اهللا نسخة عنـه، إن الحملـة         ) بترا(ونوه عبد القادر في بيان تلقى مراسل وكلة االنباء األردنية           
اإلسرائيلية الجديدة تتركز في بلدات وأحياء العيسوية وبيت حنينا والطور وجبل المكبر، واصفا التصعيد              

  ".يضع المقدسيين في جحيم"اإلسرائيلي الجديد بغير المسبوق و
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 وفد فتح حاول لعب دور العراب لفرض شروط الرباعية : النونو .4
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، أن وفد حركة فتح للحوار الوطني الفلـسطيني               : غزة

حاول أن يلعب دور العراب لفرض شروط اللجنة الرباعية الدولية الظالمة علـى الـشعب الفلـسطيني،                 
فـي رفـض شـروط      " حمـاس " أن الفصائل الفلسطينية دعمت موقف حركة        ، موضحاً "وحركة حماس 

  .الرباعية
وأشار إلى أن وفد حركة حماس أبدى المرونة الكافية إلنجاح الحوار، وعرض التحاور حـول القـضايا                 

جاء بنية إفشال الحوار ورفض حتى نقاش جدول األعمال لجلسات          " فتح"أن وفد   "كرزمة واحدة، موضحاً    
وأوضح الناطق باسم الحكومة في تـصريح       ". م يبد أي مرونة لتغليب المصلحة الوطنية العليا       الحوار، ول 

للشبكة اإلعالمية الفلسطينية، أن حركة حماس ومنذ البداية كان موقفها هـو دعـم الجهـود المـصرية                  
  .والعربية من أجل إنجاح الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية

حيث ال يريـد أي مـن       "ه عالقة باالنتخابات الداخلية لحركة فتح،       ورجح النونو أن يكون هذا الموقف ل      
قادتها أن يظهر أي مرونة حتى ال يخسر في هذه االنتخابات في ظل حالة من التحريض الداخلي لـديهم                   

إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية،        " فتح"ودعا قادة حركة    ". ضد حركة حماس  
يعقل أن تتنصل حكومة االحتالل من االتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحريـر ثـم               ال  "مشيراً إلى أنه    

  ".يطالبوننا بااللتزام بها
  5/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  اعتقال هارب متهم بمحاولة اغتيال هنية: الغصين .5

 اعتقل جهاز المباحث العامة التابع لجهاز الشرطة الفلسطينية في حكومـة الوحـدة            :  قدس برس  –غزة  
الوطنية المقالة، في بلدة بيت حانون شمال قطاع أمس السبت أحد المتهمين بمحاولة تفجير احتفال تكريم                

. 2008حجاج غزة، كان يحضره رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية وعدد من وزراء حكومته أوائل               
إن المـتهم   " سقدس بـر  "وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة في تصريح خاص لـ             

العثامنة كان معتقالً قبل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على خلفية محاولته تفجير احتفال الحجاج أوائل العام               
، كان يحضره رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته، وأطلقت الشرطة سراحه خالل الحـرب      2008

  ."ضمن الذين أفرج عنهم حرصاً على حياتهم، إال أنه اختفى بعد ذلك
  5/4/2009الشرق، قطر، 

  
   ألف أسرة في غزة يبدأ اليوم24صرف مخصصات الحاالت االجتماعية لـ: الهباش  .6

محمود الهباش، امس، عن بدء صرف مخصصات الحـاالت         .أعلن وزير الشؤون االجتماعية د    : م اهللا ار
 .ؤون االجتماعية  ألف أسرة مسجلة لدى وزارة الش      24االجتماعية في قطاع غزة اليوم األحد، ألكثر من         

واوضح الهباش في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه األسر كان من المفترض أن تتسلم المخصـصات                 
، ولكن بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي منعت إيصال السيولة         2008االجتماعية في شهر كانون األول      

الوقت، مؤكدا انه سيتم اآلن     النقدية إلى قطاع غزة، حرمت هذه العائالت من تلقي المخصصات في ذلك             
البدء بصرف هذه الدفعة الممولة بشكل كامل من الحكومة االيطالية بالتنسيق بين المفوضـية األوروبيـة          
ووزارة الشؤون االجتماعية، بفضل توفر محدود للسيولة النقدية في البنكين اللذين يتعـامالن مـع آليـة                 

  . لصرف هذه المخصصات في غزة" بيغاس"
وأضاف أن هذه المخصـصات       شيقل لكل عائلة،     1000هباش الى أن قيمة هذه المساعدة تبلغ        واشار ال 

التي يتم صرفها كل ثالثة أشهر تهدف إلى المساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين األشد فقرا، وقد تـم                  
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مفوضية األوروبية  اختيار العائالت المستهدفة بالتعاون بين وزارتي والشؤون االجتماعية والمالية وبين ال          
  .من قوائم برنامج الحاالت االجتماعية الخاصة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية

  5/4/2009الحياة الجديدة، 
  

    إلى كسر المعايير اإلسرائيلية  " التبادل" يدعو مفاوضي سعدات .7
دات، مـن سـجن     دعا األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سع         : منتصر حمدان  -رام اهللا   

بما يضمن ان تشمل هـذه      " اإلسرائيلية"عسقالن، إلى أهمية استغالل صفقة تبادل األسرى لكسر المعايير          
الصفقة ذوي االحكام العالية واالسرى القدامى، مشيداً بموقف الطرف الفلسطيني المفاوض في الـصفقة،              

قا لما نقلته عنه محاميـة مركـز      ، ومن جانب آخر رأى سعدات وف      "إاليجابي ويستحق التثمين  "ووصفه ب 
ابتسام عناني التي زارته مؤخرا، ان تركيبـة الحكومـة          " حريات"الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية      

  . وحقوقهم وترسخ التمييز العنصري48الجديدة تمس جماهير الشعب الفلسطيني في ال " اإلسرائيلية"
سياسية لبناء منظمة التحريـر، وطالـب بمرجعيـة         وبشأن الحوار الفلسطيني دعا سعدات إلى الشراكة ال       

  .سياسية لحين بناء المنظمة
 شهور، أن إدارة    3وزيارة األهل   " الكانتين"ونقلت عن سعدات، الموجود في زنازين العزل محروماً من          

وتهدد بإجراءات عقابية إذا    " الجزيرة"السجن تصعد من سياساتها القمعية تجاه األسرى وقامت بحجب قناة           
ا رفض األسرى ارتداء الزي البرتقالي، وأن هناك مجموعة من االسرى المعزولين في زنازين العزل               م

حسن سالمه صالح دار موسى، خالد أبو عمشه من غزة يزيد عامر الطريفي، رأفت بني عـوده،                 : وهم
لذين سـيتم   بسام ابو الرب، رامز الحج ابو لطيفة، عبد الهادي طقاطقة، كما أثار سعدات قضية االسرى ا               

إبعادهم إلى الخارج وذكر منهم صالح سواركه نصري أبو عطوان، محمد أبو زويد، أحمد زيدان وأكـد                 
كما طالـب أن يـتم      . أنهم رفضوا قرار اإلبعاد وأضربوا عن الطعام وهم موجودون في زنازين العزل           

االسـرى المعـزولين     أسيرا و  140حوالي" عسقالن"االهتمام بقضايا أسرى قطاع غزة البالغ عددهم في         
 .كونهم بحاجة إلى أغراض ومحرومين من الزيارات العائلية

  5/4/2009الخليج، 
  

  يتوجب تعزيز الموقف الفلسطيني بتشكيل حكومة تحظى بقبول دولي: الزعارير .8
 ،"الـشرق األوسـط   " في تصريحات لـ     ،"فتح"نفى فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم حركة        : غزة

وجهتها حركة حماس لحركته بأنها مسؤولة عن إفشال آخر جولة من الحوار في القاهرة              االتهامات التي   
وأعاد الزعارير لألذهان أن السلطة الفلسطينية تشكلت بنـاًء علـى           . بسبب خضوعها للتدخالت األجنبية   

ن اتفاقيات أوسلو وأنها بحاجة دائماً للمساعدات التي يقدمها األوروبيون واألميركيون مـن أجـل ضـما               
مواصلة سير عجلة الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يتم تـشكيل حكومـة                  

تتمنى لو كانت الدول العربية تقوم بتمويل أنـشطة         " فتح"وأوضح الزعارير أن حركة     . يعترف بها العالم  
ل حكومة تحظى بقبول    واعتبر أن تشكي  . السلطة الفلسطينية حتى ال تكون هناك حاجة للمساعدات األجنبية        

وأضـاف  . دولي يمثل حاجة فلسطينية في ظل صعود اليمين واليمين المتطرف للحكـم فـي إسـرائيل               
من أجل إقناع العالم بممارسة الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة يتوجـب تعزيـز               "الزعارير  

". وتتبنى خطاباً سياسياً مغايراً   الموقف الفلسطيني من خالل تشكيل حكومة يوافق العالم على االتصال بها            
ال تطالب حركة حماس بإعالن التزامها باتفاقيات السلطة، منوهـاً          " فتح"وأشار الزعارير إلى أن حركة      

إلى أنه بإمكان حماس مواصلة التشبث بمواقفها السياسية المعروفة دون أن تشارك في الحكومة، مـشدداً                
  . تعترف باتفاقيات أوسلوعلى أن أي حكومة فلسطينية ستشكل يجب أن 

 5/4/2009الشرق األوسط، 
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  فتح تطلب من القاهرة عقد مؤتمرها العام السادس في األراضي المصرية  .9

الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنـة      ، ان   عبد الرؤوف أرناؤوط  عن   5/4/2009األيام، فلسطين،   ذكرت  
ياً من مصر استضافة المـؤتمر العـام        إن حركة فتح طلبت رسم    " األيام"قال لـ    المركزية لحركة فتح ،   

السادس للحركة، مشيراً الى أنه حال موافقة مصر على هذا الطلب فانه ستكون هناك حاجة لفترة شـهر                  
  . عضو فيه1500من أجل اإلعداد لهذا المؤتمر الذي قال إنه يتوقع مشاركة 

ة لعقد المؤتمر العام الـسادس،      وأشار شعث الى أن القرار بالتوجه بهذا الطلب جاء من اللجنة التحضيري           
منوهاً الى انه اذا لم يكن ممكناً عقد المؤتمر في مصر فان اللجنةَ التحضيرية للمؤتمر سـتتخذ القـرار                   

  .بتحديد مكان آخر لالجتماع
السبب األساسي في اختيار مصر الستضافة المؤتمر هو أنه إضافة الى العالقة التاريخية والمميزة              : وقال

ه من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل جلب أعضاء حركة فتح المشاركين في المؤتمر                مع مصر، فان  
من الضفة الى غـزة، وبالتـالي       " فتح"من غزة الى الضفة الغربية، كما انه من المستحيل جلب اعضاء            

برزت فكرة ان مصر قد تكون اكثر دولة يمكنها ان تسهل مشاركة اعضاء المؤتمر من غزة بضمانتها،                 
  ".اعتبار أننا لم نصل الى اتفاق فلسطيني داخلي، فلو وصلنا الى اتفاق فانه لم تكن هناك مشكلةب

سنحتاج "وقال  . واشار الى أن الموعد النهائي للمؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة لحركة فتح لم يتحدد بعد              
 شـخص   1500إن قرابة   لفترة شهر ما بعد موافقة مصر على استضافة المؤتمر من اجل االعداد له، اذ               

  ".سيشاركون في هذا المؤتمر التاريخي
" فتح" في حركة    اً قيادي اًمصدر، أن   القاهرةمراسلها من   جيهان الحسيني    عن 5/4/2009 الحياة،وأضاف  
ـ  أنه تم التوافق على عدد أسماء األعضاء المشاركين في المؤتمر السادس فـي الحركـة               " الحياة"كشف ل

 عضواً  1527للجنة التحضيرية الذي عقد في عمان األسبوع الماضي، وهو نحو           خالل االجتماع األخير    
  .لكنه أبدى تشاؤمه في شأن انعقاد المؤتمر قريبا. مشاركاً

أنه في الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس الفلسطيني لبولندا سأله نظيـره             " الحياة"وكشف المصدر لـ    
العالم بها، محذراً من أن إرجاء عقد المؤتمر سيتـسبب فـي            البولندي عن وضع الحركة ومن ثم اهتمام        

  .المزيد من األزمات داخل الحركة
ولفت إلى أن عقد المؤتمر السادس لم يعد شأناً فلسطينياً خالصاً، وأن كثيراً من القوى العربية واالقليميـة     

واضـاف  . فلـسطينية يتطلع إلى عقده بغرض إصالح الحركة وأمالً في استردادها دورها في الساحة ال            
المصدر ان عباس يجري اتصاالت مع كبار المسؤولين في كل من مصر واألردن لبحث إمكـان عقـد                  

  .المؤتمر، كاشفاً أن هناك توجهاً لعقده في مدينة العريش في مصر
واضاف أنه عندما تنتهي القراءة األولى لهذه األسماء، ستعرض على اللجنة المركزية إلجراء قراءة ثانية               

  .اخيرة، وعندئذ سيتخذ القرار ليتحدد مكان عقد المؤتمر وزمانهو
أن " الحياة"غير ان السفير الفلسطيني لدى مصر، عضو المجلس الثوري في الحركة نبيل عمرو أكد لـ                

المؤتمر السادس سيعقد في غضون شهرين كأقصى مدى، وقال إنه جرى توافق داخل الحركة على ذلك،                
لة كافية لحل جميع النقاط الخالفية التي تعرقل عقـد المـؤتمر، وعلـى رأسـها                معتبراً أن الشهرين مه   

  .األعضاء المشاركون ومكان انعقاد المؤتمر
في السياق ذاته، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، القيادي في الحركة صخر بسيـسو إن اللمـسات                 

 على عقد المؤتمر في أسرع وقـت وتـم          األخيرة النعقاد المؤتمر على وشك أن تنتهي، وأن النية منعقدة         
  . إنجاز جميع الوثائق المتعلقة بالمؤتمر

أن القيادة الفلسطينية طلبت بشكل رسـمي عقـد         " الحياة"من جانبها، كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ        
وقالت إن عبـاس كلـف      . مؤتمر الحركة في مصر، لكن األمر ما زال قيد البحث، على أن يحسم قريباً             
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بطرح هذا األمـر مـع      ) أبو العالء (، مسؤول التعبئة والتنظيم داخل الوطن أحمد قريع         "فتح "القيادي في 
رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أثناء اجتماعه به، علما أن سليمان اجتمع مـع قريـع                 

 . ةاألسبوع الماضي وأجرى معه محادثات ثنائية على هامش الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهر
  

  حماس لم تستخدم األسلحة المتطورة خالل حرب غزة : " بوستواشنطن" .10
كشفت لقاءات مع ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب اإلسـرائيلية علـى   : واشنطن ـ وكاالت 

لم يستخدموا األسلحة   " حماس"غزة عن أن حركة حماس لم تشكل تحدياً كبيراً لإلسرائيليين، وأن مقاتلي             
  . التي كان يخشاها القادة العسكريون والمسؤولون اإلسرائيليونوالتكتيكات

األميركية إن القادة العسكريين والمسؤولين اإلسرائيليين كانوا يخـشون         " واشنطن بوست "وقالت صحيفة   
  .لم تستخدمها" حماس"صواريخ مضادة للدبابات زودتها بها إيران، لكن يبدو أن " حماس"استخدام 

د عسكري إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه قوله إن القوات اإلسرائيلية بالرغم من             ونسبت الصحيفة لقائ  
استخدامها عشرة آالف جندي بدباباتهم في الهجوم على غزة، كانت تخشى مفاجآت العبور إلـى أراض                

  .مزروعة باأللغام والعديد من األنفاق
، ولم تكن قـادرة علـى       "ا نتوقع كانت على مهنية أقل مما كن     "إن حركة حماس    : وأضاف القائد العسكري  

  .إلحاق الخسائر بالجانب اإلسرائيلي على النحو الذي كان متوقعاً
بوصفها " االنتحارية"وأوضح أن الجنود اإلسرائيليين كانوا على حذر شديد من قذائف الهاون والهجمات             

 تلك التي اسـتخدمها     ، باإلضافة إلى بعض األسلحة المضادة للدبابات مثل       "حماس"األدوات الرئيسية لدى    
  .حزب اهللا في الجنوب اللبناني

استخدمت على نطاق واسع الشراك الخداعية والعبوات الناسـفة وأسـاليب           " حماس"وقالت الصحيفة إن    
التمويه الستدراج الجنود اإلسرائيليين إلى شوراع ومناطق مزروعة باأللغام والمتفجـرات، لكـن تلـك               

  .األساليب لم تكن مؤثرة
كانت تقتضي جر القـوات اإلسـرائيلية   " حماس"ط إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إن خطة وقال ضاب 

إلى حرب شوارع داخل مدينة غزة، لكن القوات اإلسرائيلية أوقفت هجومها عند حدود المناطق المكتظة               
   .بالسكان

  5/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   تعني إخراجها من المعادلة "البيئة الراهنة" أن االنتخابات في عدحماس ت": الحياة" .11
ـ   :  ابراهيم حميدي  -دمشق   اي "ال تـرى    " حماس"في دمشق ان حركة     " الحياة"قالت مصادر فلسطينية ل
في الضفة الغربية بإصالح اجهزة االمن واطـالق        " تغيير البيئة "في الذهاب الى االنتخابات قبل      " مصلحة

لالنتخابات العتقادها بـأن    " ظروف طبيعية "خلق  قيادات الحركة وكوادرها من سجون اسرائيل والسلطة ل       
  ".يخرج الحركة من البوابة التي دخلت منها، اي صندوق االقتراع"حصول االنتخابات بالظروف الراهنة 

  5/4/2009 الحياة،
  

  اإلسرائيلي في بئر السبع " حرس الحدود"شرطة  قاعدة تفلسطينية هاجماستشهاد  .12
منذ تسلم حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية الحكـم، هاجمـت شـابة       في ثاني حادث    :  فتحي صباح  -غزة  

فلسطينية قاعدة عسكرية في اسرائيل بمسدس قبل ان تُقتل، وذلك بعد سـاعات علـى اعـالن الجـيش                   
  .عند الحدود شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل مسلحين فلسطينيين" محاولة تسلل"االسرائيلي احباط 

وصلت الى مدخل   "االسرائيلي ان شابة في العشرين من عمرها        " س الحدود حر"وقال ناطق باسم شرطة     
من " قاعدة للحرس، وحين منعت من العبور، اطلقت النار من مسدس، فرد عليها رجال الشرطة وقتلوها              
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عـن النـاطق    " فرانس برس "ونقلت وكالة   . دون ان تسجل اصابات في صفوف الجنود او اضرار مادية         
ت تحمل حقيبة على ظهرها، ما اوحى انها تنقل كمية من المتفجرات لتنفيـذ عمليـة                كان"قوله ان الشابة    

  ".انتحارية، لكن تبين في النهاية انها لم تكن تحمل متفجرات
  5/4/2009 الحياة،

  
   في قطاع غزة في مواجهات مع قوات االحتاللشهيدان .13

اندلعت اشتباكات ، االتوك، وعن غزة  مراسلها منمحمد جمال عن 5/4/2009الشرق، قطر، ذكرت 
مسلحة شرق بلدة جباليا بشمال قطاع غزة بين رجال المقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل التي توغلت 

في حين أعلن الجيش اإلسرائيلي عن قتله لمقاومين فلسطينيين كان بحوزتهم أسلحة ، بشكل محدود 
  . وعبوة عند اقترابهم من الحدود
إن رجال المقاومة تصدوا لقوة إسرائيلية توغلـت شـرق مقبـرة            " "الشرق"وقالت مصادر فلسطينية لـ     

أن القوات اإلسـرائيلية أطلقـت عـدة    "مضيفة"الشهداء، وأنه سمع أصوات إطالق نار كثيف وانفجارات       
قذائف مدفعية تجاه األراضي الفلسطينية، وأن طائرات مروحية حلقت بشكل مكثف فـي أجـواء تلـك                 

  . المنطقة
ة باسم الجيش اإلسرائيلي أن جنودا فتحوا النيران على العديد من المقاومين في شمال قطاع               وأكدت متحدث 

فيما ذكر عمال اإلنقاذ الفلسطينيون أنهم انتشلوا اثنين في المكان ونقلوهما إلى            ، غزة وأصابوا اثنين منهم   
  ).  عاما26(وجميل قفة )  عاما23(المستشفى وهما محمد الحمايدة 

ي حركة الجهاد اإلسالمي إن أحد النشطين ينتمي إلى الحركة في حين ذكر أعضاء فـي                وقال أعضاء ف  
  . لجان المقاومة الشعبية أن اآلخر زميل لهم

إن احد الشهيدين الذين "اعلنت   مصادر عسكرية إسرائيلية  ، أن غزة من   5/4/2009 ، سما وكالة وأضافت
ل قطاع غزة، متهم في تخطيط وتنفيذ عمليات        قتلهما جيش االحتالل خالل اشتباك مسلح صباح امس شما        

  ".فدائية ضد قوات االحتالل
الشهيد جميل قفة في العشرينات من عمره ضالع في تخطيط وتنفيذ عمليات فدائية             " وأضافت المصادر أن  

  ".، أدى تفجيرها إلى قتل جنديين إسرائيليين2008وهو مسؤول عن زرع عبوة ناسفة في مارس 
 في عملية زرع عبوة ناسفة في يناير عند كيسوفيم، أسفرت عن قتل جندي بدوي               ضالع" واوضحت انه   

يعمل قصاص أثر حيث رفض والد الجندي البدوي اإلفصاح عن اسم ابنه وأسرته خشية من تعرضـهم                 
  ".العتداءات

  
   مارس/ مواطناً خالل آذار79 عمليات توغل والسلطة اعتقلت 109االحتالل نفذ : تقرير .14

رير إحصائي رصد انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وأجهزة أمـن الـسلطة بحـق              أفاد تق  :غزة
آذار الماضي، أن االحتالل قتل أربعة مواطنين في عمليـات عـسكرية            /الفلسطينيين، خالل شهر مارس   

  .متفرقة بمدن الضفة الغربية المحتلة
 109ش االحتالل نفـذت نحـو       وأفاد التقرير الصادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس أن قوات جي          

  . في الضفة الغربية، وعمليتان في قطاع غزة107عمليات توغل، منها 
بالرغم من كل دعوات الحوار وإنهاء حالة االنقسام تستمر قوات أجهزة أمن السلطة             : " وجاء في التقرير  

نين بممارسـة   الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتزامن مع االعتداءات الـصهيونية وقطعـان المـستوط            
  ".اعتداءاتها لتستمر معاناة شعبنا في مقاومة ومواجهة هذه االعتداءات

  ".حماس" فلسطينياً من أبناء ومناصري حركة 79 "اختطفت"وأوضح أن أجهزة أمن السلطة 
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من ناحية أخرى أشار التقرير اإلحصائي إلى أن عدد شهداء الحصار المفروض على قطاع غزة، ارتفع                
استمرت معاناة شعبنا في قطاع غزة من خالل الحصار وآثاره الكارثيـة مـن              : " ، وقال "كارثي"بشكل  

منذ بدايـة   ) 314(تدمير لالقتصاد وحصد لألرواح، فقد بلغ عدد شهداء الحصار مع نهاية شهر أكتوبر              
  ".  خالل الشهر) 23(فرض الحصار على القطاع  و

  5/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تستعد لضرب إيران وسوريا وحماسحكومة نتنياهو": هارتس" .15
كشفت مصادر إسرائيلية عن أن رئيس الحكومة الجديـد بنيـامين           : وكاالت- الناصرة   -القدس المحتلة   

نتنياهو قرر بالفعل تدمير المنشآت النووية اإليرانية على أساس أن العقوبات المفروضة على طهران لـم               
ا من تطوير قدراتها النووية ونقلت صحيفة هارتس عـن          تأت بنتيجة وأن القوة هي السبيل الوحيد لمنعه       

تلك المصادر القول إنه وفقا للتقديرات السائدة في إسرائيل عقب تسلم حزب الليكود بزعامة نتنياهو قيادة                
ائتالف يميني، فإن رئيس الحكومة الجديد سيهاجم إيران وينوي ذلك فعال مجددا اعتبار البرنامج النووي               

  " . واقعيا على إسرائيلخطرا "اإليراني 
وقالت الصحيفة إن التقديرات السائدة على الساحة الدولية باتت تتعامل مع مسألة قيـام إسـرائيل بـشن                  

موضحة أن بعض الدول األوروبية تتـدرب حاليـا علـى           ، ضربة عسكرية إليران على أنها أمر واقع        
لفة تقارير تتحدث عن تدريبات لـسالح       فيما ظهرت في وسائل اإلعالم المخت     ، إجالء رعاياها من إيران     

  . الجو اإلسرائيلي في اليونان وغارات على السودان 
ليس بعيدا عن الواقع خاصة أن حكومة نتنياهو المتطرفـة كـشفت   " هارتس"ويقول المراقبون إن ماقالته    

يبرمـان  عن وجهها في أول يوم تتسلم فيه السلطة حيث استبعدت على لسان وزير خارجيتها ايفيجدور ل               
ال قـرار مـن     "أي انسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة ، قائال في مقابلة مع الصحيفة ذاتهـا                
، وهـو مـا     " الحكومة االسرائيلية بشأن المفاوضات مع سورية ولن نقبل بانسحاب من هضبة الجوالن           

بما سبق ، بـل إنـه     اعتبر تأكيدا لصحة ما ذكرته الصحيفة وتمهيدا لضرب سوريا بعد إيران ولم يكتف              
وأضاف أيضا أنه من الصعب تحقيق تقدم في        ، شدد أيضا على أن السالم لن يتحقق إال في مقابل السالم            

على قطـاع غـزة ،      ) حماس(محادثات السالم مع الفلسطينيين طالما تسيطر حركة المقاومة الفلسطينية          
الح حماس ، دون هذا سيكون مـن        داعيا إلى التصدي لما أسماه اإلرهاب والسيطرة على غزة ونزع س          

  ".الصعب التحرك قدما
ولدى عرضه حكومته على الكنيست يوم الثالثاء الماضي لنيل الثقة زعم نتنياهو أيضا أن الخطر األكبر                

على العالم أن يعـي مـدى       " ، وخص في كلمته إيران، وقال إن        "األصولية اإلسالمية "على اإلنسانية هو    
  ". يران سالح نووي فإيران ال تهدد إسرائيل، وحدها، بل العالم بأسره خطورة أن يكون لدى نظام إ

إن تهديدات حكومة نتنياهو بضرب إيران هى أمر جدي ويجب التعامل معه على هـذا               " هارتس"وقالت  
  . األساس

  5/4/2009الشرق، قطر، 
  

  ملةنتنياهو حائر ما بين المسار السوري والتوجه نحو تسوية شا:  إسرائيليدبلوماسي .16
قال دبلوماسي إسرائيلي كبير يعمل في المحيط الحكومي في تـصريح خـاص             : نظير مجلي  -تل أبيب 

القديم، بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوط كبيرة      /، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد     "الشرق األوسط "بـ
، "لتـان للـشعبين  دو"من الخارج كي ال يهمل مفاوضات السالم مع السلطة الفلسطينية على أساس مبـدأ              

وهو حائر اليوم ما بـين      . ولكنه ينوي االلتفاف على هذا المبدأ والتوجه نحو شيء جديد قد يكون مفاجئا            
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: تفضيل المسار السوري وبين التوجه إلى مفاوضات حول تسوية إقليمية شاملة، تنهي الملفـات الثالثـة               
  .السوري واللبناني والفلسطيني

واضح أن الوضع الفلسطيني ال يتيح أية فرصة للتفاوض الجاد          : "هو قائال وشرح هذا المسؤول حيرة نتنيا    
ال أحد يستطيع الكالم باسم الشعب الفلسطيني       .. والفلسطينيون مختلفون .. حول مستقبل الشعب الفلسطيني   

وإذا وجد من يوقع فإنه سـيكون علـى إسـرائيل أن            . وال التوقيع على اتفاق سالم حتى لو توصلنا إليه        
لذلك، جاء التفكير في إنهاء الملـف       . األطراف األخرى وتتنازل لها، وإال فإنها ستواصل الحرب       تفاوض  

) 1999 ـ  1996(وكان في حكومته األولـى  . السوري، فهو يعرف ما الذي تطلبه سورية مقابل السالم
لمفاوضات فإذا استطاع التقدم في ا    . قد قطع شوطا طويال في المفاوضات مع الرئيس الراحل حافظ األسد          

أو التوصل إلى سالم مع سورية، فإن مكاسب كبرى ستتحقق في أكثر من اتجاه، وستضعف القوى التي                 
  .تحارب إسرائيل، خصوصا حماس وأمثالها
وأضاف ". نصيحة قدمها لنتنياهو رئيس الدولة شيمعون بيريس      "أما المفاوضات اإلقليمية فهي مبنية على       

ريس يرى في مبادرة السالم العربية أفضل مخـرج للمفاوضـات مـن             إن بي : المسؤول اإلسرائيلي قائال  
وفي المفاوضات على أساسها نتجنب     .. فهي تتحدث عن سالم شامل بين إسرائيل والعالم العربي        .. أزمتها

ولكن المشكلة أن نتنياهو لم يؤيد هذه المبادرة حتى         .. الدخول في متاهات الصراعات الداخلية الفلسطينية     
وهو يفتش عن سبيل للتعاطي مع مضمونها من دون االلتزام بهـا            .. لوقت نفسه لم يهاجمها   اآلن، وفي ا  
. بيد أن المشكلة لدى نتنياهو ال تقتصر على الخارج، إنما تتعلق أيضا في ائتالفه الحـاكم               . بشكل رسمي 

م، أي مـن    فوزير خارجيته، ليبرمان، قال فقط قبل ثالثة أيام، إنه يقترح على سورية سالما مقابل سـال               
  .دون االنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة

 يوم من حكمـه، حـاول خاللـه وضـع الـصراع           100المعروف أن نتنياهو أعد لنفسه برنامجا ألول        
فهو، حسب مصادر مقربة منه، يضع نصب عينيـه         . اإلسرائيلي الفلسطيني في موقع متأخر من اهتمامه      

جريت مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في زمـن           قراءة بروتوكوالت المحادثات التي أ    
وسينظر أيضا فـي ملفـات   . حكومة إيهود أولمرت، في إطار إعادة النظر في هذه المفاوضات من جديد 

  .التفاوض مع حماس حول التهدئة وصفقة تبادل األسرى
 في القريب، وسيعلن التزامـه      وتضيف هذه المصادر بأن نتنياهو سيفاجئ العالم بسلسلة خطوات معتدلة         

بقرار الحكومتين السابقتين تجميد البناء االستيطاني وإزالة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية، وتقـديم              
ولكنه في الوقت نفـسه     . تسهيالت لحركة المرور الفلسطينية، وإزالة عدد إضافي من الحواجز العسكرية         

ضفة الغربية، وسيمتنع عن تأييـد التـسوية علـى أسـاس            سيسعى إلى زيادة الفصل بين قطاع غزة وال       
  .الدولتين

 5/4/2009الشرق األوسط، 
  

   تتولى للمرة األولى رئاسة لجنة في األمم المتحدة"إسرائيل" .17
 للمرة األولى في تاريخ األمم المتحـدة رئيـسة          إسرائيلانتخبت  : علي بردى  –) األمم المتحدة (نيويورك  

منظمة الدولية بعدما أخفقت ثالث دول عربية أعضاء، منها لبنان، في لجنـة             إلحدى اللجان المهمة في ال    
 الى هذا المركز الذي يتيح لها       إسرائيلالسكان والتنمية، اضافة الى ايران ودول أخرى، في منع وصول           

  .الترشح الحقاً لرئاسة الجمعية العمومية والعضوية الدورية في مجلس األمن
ئيلي أمام هذه اإلعتراضات، قائالً إنه سيتولى رئاسة اللجنة بـأكثر الطـرق             لم يتراجع المندوب اإلسرا   و

ورأى أن تحدي تسمية اسرائيل شكل مفاجأة له ألن هذا اجراء درجت األمـم المتحـدة                . نزاهة واحترافاً 
وأضاف أن اإلخفاق في دعم ترشـيح اسـرائيل         . على احترام الترشيحات فيه من المجموعات اإلقليمية      
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وأشار الى أن اسرائيل تؤكد للمجموعة العربيـة أن لـديها           . لة خاطئة وسيشكل سابقة خطرة    سيوجه رسا 
  .الكثير مما تستطيع تقديمه للجنة، وأن رئاستها للجنة لن يكون له أثر سلبي على عملها أو صدقيتها

رضة وامتناع   صوتاً في مقابل تسعة أصوات معا      28وبالنتيجة، انتخبت اللجنة كارمونا رئيساً لها بغالبية        
  .عضو واحد عن التصويت

  5/4/2009النهار، 
  

   إحباط محاولة الختطاف سفينة شحن إسرائيلية هاجمها قراصنة:الخارجية االسرائيلية .18
أعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية امس، أنه تم إحباط هجوم شنه قراصنة على سفينة             :  وكاالت -القدس  

وقالت الوزارة في بيان إنها تبلغـت        .ي خليج عدن قبالة الصومال    اإلسرائيلية ف " زيم"شحن تابعة لشركة    
التي ترفع علم مالطا يطاردها مركب قراصنة، فبادرت الى         " افريكا ستار "من الشركة المعنية ان سفينتها      

إنه إثر هذا التـدخل     : وأضافت .تحذير المركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي ارسل طائرة الى المنطقة         
  .نة الى الفرار، من دون ان تدلي بمعلومات اضافيةعمد القراص

  5/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  حملة إسرائيلية لإلفراج عن آخر جواسيسها فى مصر .19
اإلسرائيلى، حملة للمطالبة باإلفراج عن عودة سـليمان تـرابين، آخـر            " الليكود"بدأ حزب   : محمد عبود 

 سنوات بتهمـة    ١٠ عاماً، أمضى منها     ١٥الشاقة  جواسيس إسرائيل فى مصر، والمحكوم عليه باألشغال        
نقل معلومات عسكرية حساسة عن مصر إلى تل أبيب، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع المخـابرات                

  .اإلسرائيلية
يتزعم عضو الكنيست الدرزى أيوب قرا، الحملة التى بدأها بتوجيه دعوة إلى عائلة تـرابين األسـبوع                 

ف إثارة اهتمام أعضائه بالقضية، وأجرى أيـوب حـواراً مـع اإلذاعـة              الماضى لزيارة الكنيست، بهد   
 أطلق سـراحه    -اإلسرائيلية قال فيه إنه كان المحرك الرئيسى لحملة اإلفراج عن الجاسوس عزام عزام              

 وهو ينوى تكرار تجربته مع ترابين، لكى يثبت أن انتماءه للطائفـة الدرزيـة ال                - ٢٠٠٤فى ديسمبر   
  .كنيست من الدفاع عن سجين من بدو النقبيمنعه كعضو فى ال

  5/4/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

   االحتالل يضيق الخناق ويفرض قيودا على الفلسطينيين":اوتشا" .20
 بتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة       اإلسرائيلي اتهم تقرير دولي قوات االحتالل       : بترا –القاهرة  

 تم اعتقال العشرات منهم قامت باكثر       أسبوعينبينا انه في غضون     الغربية وتشديد القيود على حركتهم م     
   . من مئة عملية تفتيش لمنازل ومؤسسات مدنية

وزعـه مركـز    ) اوتشا(وجاء في تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة          
 عمليات تفتـيش فـي الـضفة        107 ان الجيش اإلسرائيلي اجرى      أمساالمم المتحدة لالعالم في القاهرة      

وقـال التقريـر ان األسـابيع       .  فلـسطينيا  84 اذار الماضي واعتقل     31 - 15الغربية خالل الفترة من     
الماضية شهدت زيادة ملحوظة في فرض القيود على حركة ابناء الشعب الفلسطيني وحظر التجوال فـي                

واضاف ان قـوات االحـتالل      . الحجارةالقرى الفلسطينية شمالي الضفة الغربية ردا على حوادث القاء          
وضعت حراسة عسكرية على طول الطريق المؤدي الى جنوب محافظة الخليل ومنعت منظمة اهلية من               

  .تنظيف خزانات المياه في مناطق البدو جنوبي الخليل
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  وقال ان زوارق البحرية االسرائيلية فتحت نيرانها في خمسة حوادث مختلفة على قوارب صيد فلسطينية              
غرب رفح وبيت الهيا ،وقلصت مناطق الصيد من ستة اميال بحرية الى ثالثة لعدم تمكينهم مـن صـيد             

  . سمك السردين المتواجد في المياه العميقة
  5/4/2009الرأي، األردن، 

  
  ائد صالح يطالب بعمل عاجل لحماية المقدسيينر .21

اخل، بدور إسالمي عربي فلـسطيني      في الد '' الحركة اإلسالمية ''طالب الشيخ رائد صالح، رئيس       -غزة
  .عاجل يعمل على تثبت وجود المقدسيين في مدينتهم، وإقامة صندوق إسالمي عربي لتغطية هذه المهمة

أخطر ألف مرة من    ''وحذر صالح من سياسة اإلخالء اإلسرائيلية ألهالي مدينة القدس المحتلة، واعتبرها            
الى هدم نـسيج االسـرة الفلـسطينية، وتهويـد المجتمـع            سياسة الهدم المباشر للبيوت باعتبارها تؤدي       

  .''الفلسطيني بطريقه تدريجية باحالل مستوطنين ليحلوا مكان الفلسطينيين
هنالك اربعة االف بيت فلسطيني تحتاج الى ترميم تستوعب بـين           : ''االتحاد''وقال صالح في حديث الى      

ل ان تنهار عليهم، وال يكلف ترميم كل بيت منها           ألف فلسطيني يحتاجون الى اعادة بنائها قب       40جدرانها  
 ألف دوالر، االمر الذي يستحق دعما عربيا لهم للحفاظ على هوية المدينـة المقـدس ويثبـت                  30سوى  

  .''صمود اهلها
ما يجري في القدس ليس حوادث فردية، وإنما مخطط احتاللي شامل يستهدف كل مـا               ''وقال صالح إن    

 منزل وتواصل عمليات الحفر تحت أساسات المسجد األقصى،         1700تلويح بهدم   معتبراً أن ال  '' في القدس 
  .جزء من هذا المخطط الذي تصب في النهاية في مصلحة تحقيق الهدف اليهودي

  5/4/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

  مستوطنون في الخليل يتظاهرون ضد افتتاح طريق للفلسطينيين .22
ليون مساء امس في الخليل ضد افتتاح طريق للفلـسطينيين،          تظاهر مستوطنون اسرائي  : ب.ف. أ -الخليل  

ورشق عـشرات المـستوطنين الـشبان        .وقد تخللت المظاهرةَ اعمال عنف، حسب ما ذكر شهود عيان         
ووقعت هذه الحوادث    .الحجارة باتجاه منازل فلسطينيين وحطموا زجاج السيارات قبل ان تفرقهم الشرطة          

 . الخليل، حيث يعيش مئات من المستوطنين بحماية الجيش االسـرائيلي          في القسم الذي تحتله اسرائيل في     
وقام بعد ذلك مستوطنون غاضبون بسلسلة من اعمال العنف بحق فلسطينيي الخليل وأتلفوا بساتين زيتون               

  .ورشقوا الحجارة باتجاه المنازل، ما أسفر عن سقوط ثالثة جرحى بالرصاص وحرق منزلين
  5/4/2009األيام، فلسطين،  

  
  حماس ليس هناك حوار أو اتصال مع: وزير الداخلية األردني .23

نفى وزير الداخلية األردني نايف القاضي أن يكون هناك حوار أو اتـصال مـع حركـة                 : محمد الدعمه 
إننـا ال نتـدخل     ":  في العاصمة عمان   "الشرق األوسط "، وقال في مقابلة مع      )حماس(المقاومة اإلسالمية   

  ."ا بالتدخل في شأننا، ونتعامل معها من خالل الشرعية الفلسطينيةبشؤونها، وال نسمح له
وحول العالقة مع الحركة اإلسالمية خاصة، واألحزاب عامة، في األردن، قال إنه ال يوجد لدى الحكومة                

  :نص الحواربعض ما جاء في وفيما يلي . أي سوء نية مبيت تجاه اإلسالميين
وهل هناك اتصاالت مع قيادتها، وما رد فعل السلطة على الدور           ما موقف األردن تجاه حركة حماس،       * 

  األردني النشط في قطاع غزة، من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني؟
ـ حركة حماس تنظيم يعمل على األراضي الفلسطينية وليس لنا أي موقف خاص به بمعزل عن الموقف                 

عم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولتـه المـستقلة علـى            األردني من الشعب الفلسطيني، ونحن ند     
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التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وندعم السلطة الشرعية الفلسطينية، واألردن يقوم            
  .بتقديم مساعدات إنسانية إلخوة وأشقاء كانوا آخر ضحايا العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

  ركة حماس؟كيف تتعاملون مع ح* 
ـ نحن نتعامل مع حماس على أساس أنها جزء من الشعب الفلسطيني ونتعامل معها من خالل الشرعية                 
الفلسطينية، والمساعدات التي نرسلها إلى غزة، ومن ضمنها المستشفى الميداني، هي للشعب الفلسطيني،             

من الفـصائل الفلـسطينية     ونحن ال نميز بين حماس وبين فتح وبين الجبهة الشعبية، وحماس هي فصيل              
التي نتعامل معها ككل، ورسميا ال نتعامل مع فصيل فلسطيني على حساب اآلخر، وغايتنا توفيق الشعب                
الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية ألنها مصلحة فلسطينية وأردنية معا، وال نفصل أنفسنا عـن الـشعب           

اسي أن يجتمعوا سوية، ويمنعـوا االنقـسام بيـنهم،          وال في المستقبل، وهدفنا األس    ) اليوم(الفلسطيني ال   
وننجح بمعيتهم بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وبعدها عالقتنا معهم ستـستمر كمـا كانـت                 

  .وسنبقى إخوة وأشقاء لألبد
  وبالنسبة للملفات ذات الصلة مع الفلسطينيين؟* 

لسطيني، وقد اسـتوعبنا منـذ البدايـة األخـوة          ـ نحن ليس لدينا مشكلة مع الفلسطينيين أو أي طرف ف          
األردنية الفلسطينية، وحاولنا أن نبني أفضل وحدة في التاريخ العربي، ولألسف لم يعترف بهذه الوحـدة                
األشقاء العرب وال األشقاء الفلسطينيون، وفي مؤتمر الرباط طلبوا منا فك االرتباط، ولـو كانـت هـذه                  

لكنها رغبة فلسطينية عربية، وقد قبلنا ما عرضه أشقاؤنا، وأي منـصف            الرغبة أردنية لما سمحنا بذلك،      
يجب عليه االعتراف بذلك، ولم يكن لدينا في أي يوم سوى حماية الهوية الفلسطينية، ونحن فـي األردن                  

  .أول من دافع عن القضية الفلسطينية
   الغربية؟هناك حديث عن إجراءات جديدة للحكومة بخصوص الجسور بين األردن والضفة* 

ـ ال توجد إجراءات جديدة بخصوص الدخول والخروج على الجسور بين المملكة األردنيـة والـضفة                
الغربية، ودائما اإلجراءات األردنية تنبع من الحرص واالهتمام األردنـي بالمحافظـة علـى القـضية                

  .1948في الفلسطينية، وتسهيل أمور الحياة عليهم، وأن ال يحصل معهم كما حصل مع إخواننا 
 4/4/2009الشرق األوسط، 

  
  نحقق في مصدر السالح المهرب إلى الضفة الغربية: وزير اإلعالم األردني .24

أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة             :  محمد الدعمه  - عمان
 "جنـوب األردن "بـة  األردنية الدكتور نبيل الشريف، حدوث عملية تهريب أسلحة عبر معبـر وادي عر      

 أمس إنه تم تشكيل لجنة تحقيق علـى أعلـى           "الشرق األوسط "وقال الشريف لـ    . الواصل إلى إسرائيل  
ونفى علمـه   . المستويات من األجهزة األمنية لمعرفة مصدر هذه األسلحة، وأهداف وغايات من قام بذلك            

 إلى معبر وادي عربة، الذي يبعد       أن تكون شحنة األسلحة قد وصلت عبر ميناء العقبة بطريق الترانزيت          
  ." شمال الميناء" كيلو متراً 15نحو 

 5/4/2009الشرق األوسط، 
  

  التطور الديمقراطي لن يؤثر على حق العودة لالجئين الفلسطينيين : المعايطة .25
اعترف وزير بارز في الحكومة ان ابرز اشكاالت تواجه االصالح الـسياسي            :  فارس الحباشنة  -عمان  

د التاثير القوي للقوى المعارضة الي تغييرات ممكنة من شانها اضعاف مصالحها والتاثير علـى           في البال 
ولفت وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الى ان اهم مرتكزات االصالح تتطلـب االلتـزام               . نفوذها

ليـة القيـادة    واكد وزير التنمية السياسية الذي كان يحاضر فـي ك         .بالثوابت الوطنية وعدم المساس بها      
واالركان الملكية االردنية على ضرورة الغاء اي تصورات سابقة لدى الـراي العـام تراكمـت بفعـل                  
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االخطاء التي مورست في السابق مبينا اهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للدولـة االردنيـة ونظامهـا                  
دريجيا وال يؤثر على حـق      السياسي ، مشيرا الى ان أي تطور في العميلة الديمقراطية يجب ان يكون ت             

  .العودة لالجئين الفلسطينيين
  5/4/2009الدستور، 

  
  القاهرة تقترح عباس رئيساً لحكومة التوافق .26

قال مسؤول فلسطيني، أمس، إن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان اقترح خـالل جولـة               : وكاالت
 الرئيس محمـود عبـاس تـشكيل        الحوار الفلسطيني التي جرت في القاهرة األسبوع الماضي أن يتولى         

ـ    . الحكومة كحل وسط للمشكلة التي تعطل التوصل الى اتفاق         يونايتـد بـرس     “ـوأضاف المـسؤول ل
أن سليمان اقترح أن تتشكل الحكومة أيضا من ممثلين عن الضفة الغربية وقطاع غزة على               ” انترناشونال

 26 إن سليمان أمهل الحركتين حتى يـوم         ابع،وت. أن تتولى مهامها لفترة انتقالية حتى االنتخابات المقبلة       
لتـشكيل  ” حماس“نيسان الحالي للموافقة على االقتراح الذي وصفه بأنه حل وسط إلشكالية رفض             /إبريل

ويهدف االقتراح المصري الـى تخطـي    . حكومة جديدة تحل محل حكومتي سالم فياض وإسماعيل هنية        
  .”إسرائيل“دة وأوروبا تضمينه التزاما باالتفاقات مع عقدة البرنامج السياسي الذي تطالب الواليات المتح

  5/4/2009الخليج، 
  

  "تسعيان لمجد إعالمي زائل" أن حركتي حماس والجهاد يعد تركي الفيصل .27
طالب رئيس االستخبارات السعودية األسبق، األمير تركي الفيصل في محاضرة          :  نادين النمري  -عمان  

" المصالحة العربية ومستقبل عملية السالم في الشرق األوسـط        "نوان  ألقاها أمس في الجامعة األردنية بع     
وهـاجم   ".إطالق فقيعات البارود التي يسمونها صواريخ بدائية وغير فاعلـة        "حماس والجهاد بالكف عن     

تسعيان لمجد إعالمي هالمي وزائل، ال يسمن وال يغني         "حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، معتبرا أنهما       
  ".من جوع

أوقفوا سـفك دمـاء الـشعب    " الفيصل رئيس االستخبارات السعودية األسبق، األمير تركي الفيصل    وقال
الفلسطيني في السعي لمجد إعالمي هالمي وزائل، ال يسمن وال يغني من جوع، وضعوا أيديكم في يـد                  

مـق  السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل قومة واحدة، مبنية على عدالة قـضيتكم وسـمو أخالقكـم وع             
  ".إنسانيتكم

انما يسمح إلسرائيل بقتـل األبريـاء مـنكم،         (...) اإلصرار على إطالق الصواريخ البدائية      "واعتبر أن   
  ".متذرعة بأنها تعيش تحت خطر هذه الصواريخ

مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ال بد أن تأخذ بعين االعتبار موازين القوى والضعف لـدى كـل                "وقال إن   
احتاللـه لـشعب،    "يصل لفت إلى مواطن ضعف العدو اإلسرائيلي التي تكمـن فـي             ، لكن الف  "األطراف

  ".واضطهاده وظلمة وغطرسته وتبجحه بقوته، وفقدانه إلنسانيته ومقومات األخالق ومبادئها
في حين أن قوة الشعب الفلسطيني تكمن في صموده وإبائه وصبره وايمانه بحقـه فـي                "واستدرك قائال   

  ".يتهالوجود وفي عدالة قض
واقتبس األمير تركي تصريحات سابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز أمام مجلـس     

الخالف الفلسطيني هو األخطر على قضيتنا العادلة من عدوان إسرائيل، يوازيـه            "الشورى عندما قال إن     
مية وإقليمية لكـل منهـا      خالف عربي وإسالمي، يسر العدو ويؤلم الصديق، فوق هذا كله طموحات عال           

  ".أهدافه المشبوهة
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أمامنا خالف فلسطيني فلسطيني حول خيارات التسوية يهدد مستقبل القضية برمتها، ومبادرة سالم             "وزاد  
عربية تشكل الحد األدنى الذي توافقت عليه جميع الدول العربية والسلطة الفلسطينية، وعدو شرس لـيس                

  ".عتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلةمستعدا لدفع استحقاق السالم واال
  5/4/2009الغد، األردن، 

  
   يطالب بمنع ليبرمان من دخول مصر مصريبرلماني .28

قرر الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري بعد موافقـة المجلـس             :  صالح شلبي  -القاهرة
يلي الجديد من دخول مصر احتجاجـا       تأجيل مناقشة طلب بمنع أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائ        

على تصريحاته العدائية وتقدم بالطلب النائب حسين إبراهيم عن كتلة اإلخوان المسلمين وطلب بـإدراج               
من حقنا الدستوري أن ننـاقش      :" مناقشته على جدول أعمال المجلس أمس، وقال النائب حسين إبراهيم           

توري كنواب أن نعرف ما هـو الموقـف المحـدد           تصريحات هذا المسؤول اإلسرائيلي ومن حقنا الدس      
عبر وزراء في الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة       " للحكومة من تصريحاته وأن يمنع هؤالء من دخول مصر        

" إسـرائيل بيتنـا   "عن تأييدهم للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان زعيم حـزب              
موقعة مع السلطة الفلسطينية، ال سـيما فيمـا يتعلـق باتفاقيـة             والتي رفض فيها االعتراف باالتفاقات ال     

  ".أنابوليس"
  5/4/2009الشرق، قطر، 

  
  ة بسبب عدوان غزة المسلمين تنسحب من جبهة الخالص السورية المعارضاإلخوانجماعة  .29

 اعلنت جماعة االخوان المسلمين المعارضة السورية السبت انسحابها من جبهة الخالص            -) اف ب (لندن  
  .الوطني التي كانت من ابرز مكوناتها الى جانب نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام

وفي بيان صادر في لندن وصلت وكالة فرانس برس نسخة منه، قالت الجماعة المحظورة في سوريا انها                 
 عمليـا   قررت بعد التداول والتشاور االنسحاب من جبهة الخالص الوطني بعد ان انفرط عقـد الجبهـة               "

 ".واصبحت بوضعها الحالي عاجزة عن النهوض بمتطلبات المـشروع الـوطني والوفـاء بمـستلزماته              
بسبب " تعليق انشطتها المعارضة للنظام السوري    "ـواوضحت الجماعة ان قرارها المعلن في بداية العام ب        

هة الخالص واتهام   الهجوم التي شنته اسرائيل على قطاع غزة ادى الى تباين في وجهات النظر داخل جب              
  ".بتعارض موقفهم مع ميثاق جبهة الخالص"بعض مكوناتها االخوان المسلمين 

" بمذكرة توضيحية "فبراير الماضي   /واضافت انها تقدمت الى اجتماع االمانة العامة في السادس من شباط          
  .تشرح موقفها

الفلـسطينية والموقـف مـن    كشف عن تباينات في وجهات النظر حول القضية "لكنها قالت ان االجتماع   
  ".المقاومة ومن العدوان الصهيوني االخير على غزة وحول موقفنا بتعليق االنشطة المعارضة

  5/4/2009الوطن، الكويت، 
  

  السالم في المنطقة مدخل للسالم في العالم: غول .30
ط، فلن يتحقق   أكد الرئيس التركي عبداهللا غول أنه إذا لم يتحقق السالم في الشرق األوس             -استراسبورغ  

وقال خالل مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في ختام قمة حلـف األطلـسي فـي                  .السالم في العالم  
، واآلن هناك   ”مريعاً ومحبطاً “كان  ” اإلسرائيلي“استراسبورغ، ان ما جرى في قطاع غزة جراء العدوان          

  .وقف إلطالق النار نرجو أن يستمر
 الجديدة يجب أن تلتزم بشروط وقواعد السالم، وإذا تحقق ذلك فـإن           ”اإلسرائيلية“وأشار إلى أن الحكومة     

تركيا سوف تعود للقيام بدورها خصوصاً أن تقدماً تحقق في المفاوضات غير المباشـرة التـي جـرت                  
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وقال، إن أحداث غزة أوقفت عملية السالم مع األسـف، وتركيـا            . ”إسرائيل”برعاية تركيا بين سوريا و    
  .ط فيها في حال استئنافهاعلى استعداد لالنخرا

  5/4/2009الخليج، 
  

   غزة شواطئسفن الحلف لم تشارك في مراقبة : نائب أمين عام األطلسي .31
نفى نائب أمين عام حلف االطلسي كلوديو بيـسوغنيرو فـي تـصريح              : ابراهيم مرعي  -استراسبورغ  

 غزة لمنع وصول الـسالح      أن يكون الحلف قد أرسل أية سفينة حربية لمراقبة شواطىء قطاع          ” الخليج”ل
  .إليه، وذلك رداً على سؤال حول أسباب قيام الحلف بمراقبة شواطىء القطاع

وأوضح المسؤول االعالمي في الحلف نيكوالس دي سانتيس أن البيان المشترك الذي صدر عن وزيرتي               
الخصوص، أشار إلى   السابقتين كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني بهذا       ” إسرائيل”خارجية الواليات المتحدة و   

أن البلدين سوف يجريان مشاورات مع دول اقليمية ودول في حلف االطلسي للقيـام بمراقبـة تهريـب                  
السالح إلى قطاع غزة بحراً، ولم يشر ذلك البيان إلى الحلف ككيان قائم بحد ذاته، إنما إلـى دول فـي                     

  .الحلف
لسي للشؤون الدبلوماسية فـي وأعربـت       من جهته، قال جان فرانسوا بورو مساعد أمين عام حلف االط          

يمينية السلطة  خصوصاً أن تصريحات مسؤولين       ” إسرائيلية“مصادر أطلسية عن قلقها من تولي حكومة        
في هذه الحكومة ومواقفهم المعلنة ال تنم عن رغبة في التوصل إلى تسوية، األمر الذي يجعل الوضع في                  

  .منطقة الشرق االوسط صعباً ومعقداً
  5/4/2009 الخليج،

  
  ؟)القطاع(أفضل من حال ) الضفة(هل صحيح أن حال  .32

 أسعد عبد الرحمن. د
 وتشكلت حكومة جديدة فـي الـضفة        2007عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في منتصف          

الغربية، روج الكثيرون لسيناريو يرى أن الضفة ستكون نموذجا من حيث االنتعاش االقتصادي يتناقض              
إلى تأكيد أنـه  ) سالم فياض(حينها، سارع رئيس وزراء الحكومة االنتقالية  .  المحاصر مع مصير القطاع  

سيحول الضفة إلى إسرائيل ثانية من الناحية االقتصادية، تبعه مبعوث الرباعية الدوليـة إلـى الـشرق                 
ل الذي وعد السلطة الفلسطينية بتطوير وضع الضفة االقتصادي عبر خلق فرص عم           ) توني بلير (األوسط  

ومع اإلعالن عـن    . جديدة وتشجيع االستثمار، بعد تعويض المؤسسات الفلسطينية التي أغلقت أو دمرت          
تستهدف جعل السلطة قوية اقتصاديا، شرع هذا األخير ببلورة خطة سـالم اقتـصادي،              ) بلير(أن مهمة   

وفـي إطـار    . اعتصنع الفرق بين الضفة والقط    ) ايهود أولمرت (بالتعاون مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي      
 أن يهب كبار رجال األعمـال فـي         -هذه الخطة كان من المفترض ؟ عند المتفائلين أم نقول الساذجين            

المنطقة إلنشاء مصانع مشتركة، ووضع خطط ثنائية في مجال االقتصاد اإلسرائيلي الفلسطيني، والعمـل              
يل على تسهيل حرية الحركـة      على تشجيع االستثمار األجنبي عبر تخفيض الضرائب فيما ستساعد إسرائ         

  !.ومنح التسهيالت لرجال األعمال الفلسطينيين الذين سيستثمرون في هذه المشاريع
بل إن المخاطر التي تهددها     . ها قد مر ما يقارب السنتين، والضفة ال يختلف وضعها جوهريا عن القطاع            

المحاصـر، الـضفة مليئـة      فعلى عكس ما هو عليه الحال في القطاع         .  أكبر وأخطر  -؟ بمعنى محدد    
بالمستعمرات المتنامية، وبالتالي باعتداءات المستعمرين ضد البـشر والـشجر والحجـر الفلـسطيني،              

ومن جهته، وصـف    !!! والحواجز والمعابر والجدار على امتداد البصر، واالقتحامات واالغتياالت يومية        
ة، معتبرا أن األزمة ليست أزمة ائتمـان        البنك الدولي الوضع االقتصادي في الضفة بـالكارثة االقتصادي       

على غرار ما يجري في العالم، بل أزمة نقص األراضي التي تحول دون االستقرار فيها بغرض السكن                 
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تقع ) المنطقة ج في اتفاقية أوسلو    (من أراضي الضفة    % 60أو الزراعة أو الصناعة واالستثمار، ذلك أن        
  .البيتها غير مستثمرة وعدد السكان فيها قليلكليا تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي وهي بغ

فهي لم تثق باألداء األمني للسلطة الفلسطينية العتقادهـا بـأن           . لقد تابعت إسرائيل ممارساتها االحتاللية    
هناك فرقا شاسعا بين فرض النظام والقانون والحملة غير الناجعة تجاه منظمات المقاومـة الفلـسطينية،                

ة مضادة لفصائل المقاومة األمر الذي جعلها تصر على استمرار عدوانها العسكري            وبين القيام بحملة فعال   
ثم هي حافظت على أكثر مـن       ! المباشر في الضفة، حتى في المدن التي استلمتها قوات األمن الفلسطيني          

حاجزا كبيرا في الضفة وهو عدد ارتفع منذ أنابوليس، بحيث ما زالت هذه العوائـق المتنوعـة                 ) 580(
ا رئيسا من أسباب الذل للفلسطينيين على كافة الصعد السياسية واالقتصادية والتجارية واالجتماعيـة              سبب

والحال كذلك، علينا أن ال ننسى أن هناك شبه إجماع إسـرائيلي            . والتعليمية والثقافية والصحية والنفسية   
ور في إسـرائيل إجمـاع      يتبل: يقول في هآرتس  ) الوف بن (فالكاتب الصحفي   . على تخليد احتالل الضفة   

يمكن إبعاد الفلسطينيين عن األعين بجدار الفـصل،        . على أن االنسحاب من الضفة الغربية لم يعد ممكنا        
ويشترك الجميع في هذا االستنتاج، مـن كافـة المعـسكرات           . لكن ال يمكن التحرر من السيطرة عليهم      

ر واليمين هو تخليد الوضع القائم، مع       ويضيف المشترك في هذه المواقف من اليسا      . واألطراف السياسية 
  .عشرات المستوطنات، ومئات الحواجز، وآالف الجنود وراء الجدار

المستوطنات فهي لوحدها سبب رئيسي يجعل كل عاقل يسخر من أي تصريح يـصب              / أما المستعمرات 
يـة الفـائزة فـي      فاألحزاب اإلسرائيلية اليمين  . في اتجاه كل الوعود بتحويل الضفة إلى سنغافورة جديدة        

االنتخابات األخيرة تعرف أن المستوطنين انتخبوها بسبب تمسك هذه األحزاب بالمستعمرات، مما يعطي             
هؤالء مجاال أوسع للتحرك، وقتها تنتهي اإلمكانية العملية لوجود أي كيان فلسطيني مستقل، بحيث يكون               

فهل ينتبه السياسيون واإلعالميون    !! جةالحديث عندها عن االقتصاد نكتة سخيفة وعن االستقالل نكتة سم         
لهذه الوقائع والحقائق ويتوقفوا عن إظهار أوضاع الضفة وكأنها النعيم وأن أوضـاع القطـاع المـدمر                 

ففي ظل الظروف الراهنة، ال تستطيع الضفة أن تصبح نموذجا ألي شيء إيجـابي،              . وحدها هي الجحيم  
  .ذي يشد أنظار العالم في حين تبتلع إسرائيل الضفةبل الخوف يكمن في خطر جعل قطاع غزة الطعم ال

  5/4/2009الرأي، األردن، 
  

  جذور المخاوف وإمكانيات التجاوز: مصر وحماس .33
  خالد الحروب

وتحديدا بـين   (ال تبشّر األخبار القادمة من حوارات القاهرة التي ترعاها مصر بين الفصائل الفلسطينية              
رهانات مصر من ناحية ورهانـات الفلـسطينيين        . ال تحتمل الفشل  بالنجاح، رغم أنها    ) "حماس" و   "فتح"

وعدم نجاح الحوارات لتصل إلى صيغ تعمـل        .  من ناحية ثانية بالغة الحساسية     "حماس" و   "فتح"وبخاصة  
على إحداث انفراجات في المآزق المركبة معناه خسارات فادحة وانفتاح احتماالت سود إضـافية لكـل                

، الفلسطينيون جميعاً، مصر والـدول      "فتح"،  "حماس": لقول إن الكل في مأزق    ال يمكن سوى ا   . األطراف
حوار القاهرة من المفترض أن ينتج سيف الحل الذي يقـصم عقـدة             . العربية، إسرائيل، أميركا وأوروبا   

األسكندر من الوسط فتنفك أزمات فلسطينية وإقليمية عدة، ولو موقتا والـى حـين تنظـيم االنتخابـات                  
الشهور الثمانية القادمة سـتبدو دهـورا       . القادم) يناير(ة والرئاسية الفلسطينية في كانون الثاني       التشريعي

فشل الحوار معناه، فلسطينيا، تعزيز     . طويلة أمام الجميع ان لم يولد من حوار القاهرة توافق الحد األدنى           
ناة الفلسطينيين في شـقي     االنفصال السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومضاعفة معا         

الوطن المنكوب، وتوفير الصيغة المثلى إلسرائيل المتصاعد يمينها لتحميل الفلسطينيين مـسؤولية عـدم              
، وتهديد تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية التي من المؤمـل أن           "عملية السالم "التقدم في ما تبقى من      

وفشل .ية وانتاج وضع سياسي يساهم في تنفيس االحتقان       تساهم في إعادة ترتيب شؤون الشرعية الفلسطين      
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الحوار معناه، مصرياً، تلقي الديبلوماسية والسياسة المصرية ضربة إقليميا ودولياً تـأتي فـي التوقيـت                
في حوارات القاهرة تقوم مصر بدور كبير يحسب لها في جمع األخوة األلداء والضغط علـيهم                . السيء

 لكن موقعها في ذلك الحوار يتجاوز عمليا وسياسيا ومـستقبليا دور الراعـي   .للوصول إلى صيغ توافقية   
 "النظـام "ومن الصعب تخيل أن تسمح مصر       . الذي ال تؤثر فيه نتائج الحوار فشال أو نجاحا أو مضموناً          

 بفشل هذه الحوارات ألن ذلك سيكون علـى حـساب فاعليتهـا             "الدور اإلقليمي " ومصر   "الدولة"ومصر  
 ال أحد ينكر أن فاعلية مصر ومكانتها ودورها قد تعرضت جميعاً لتحديات جمة خالل الشهور                .ومكانتها

فهناك حراك جديد وأطراف فاعلة في توزيـع القـوى   . األخيرة، من حرب غزة إلى سلسلة لقاءات القمة       
والحضور اإلقليمي تؤثر مباشرة في دور وحضور مصر، بعض ذلك يدعم هذا الدور ويعززه وبعـضه                

ومن المؤكد أن الجهود السعودية الناجحة لتحقيق مصالحات في القمم العربيـة،            . خر ينافسه ويتجاوزه  اآل
والمبادرات القطرية في لبنان والصومال واليمن ودارفور، وتصاعد الدور التركي في المنطقة بخاصـة              

ع الـسياسة   بعد حرب غزة، وهو الدور الذي يلقى ترحيبا شعبيا متواصال، ال يفوت علـى عـين صـان                 
. واألهم من ذلك كله وينافسه في االستحواذ على االهتمام هو هاجس تزايد النفـوذ اإليرانـي               . المصري

جميع ذلك يتفاعل مع وبموازاة التغطرس اإلسرائيلي المتفاقم على لسان اليمين الفائز باالنتخابات والـذي               
 اإلسرائيلي الجديـد ليبرمـان عـدم        يتحدى الدول العربية وفي مقدمها مصر بإعالنات وزير الخارجية        

غياب مصر عن القمة العربية األخيرة يضاعف رهاناتها على إنجاح الحوار           . االلتزام بأي اتفاقات مسبقة   
لكن هـاجس   .والنجاح اليوم على مسار الحوار الفلسطيني كفيل بتعويض أية تراجعات اخرى          . الفلسطيني

. بعد آخر ال يقل أهمية عن بعد الدور والمكانة اإلقليمية         مصر إزاء ضرورة إنجاح الحوار الفلسطيني له        
 على رأس السلطة وانعكاسات ذلـك علـى الـداخل           "حماس" حيث وجود    "الغزاوي اإلخواني "هناك الهم   

 أو  "فـتح "من يجادل بأن مصر ال يعنيها من يحكـم غـزة، سـواء              .  المحلي "اإلخواني"المصري ببعده   
فمصر لن تكون جزلة بوجود كيان غزاوي مهما كان ضعيفا من           . ن، يتورط في استغباء اآلخري    "حماس"

 األم "بنـات "ناحية سيادية تحكمه حركة إسالمية ذات جذور إخوانية، بل يعتبرها كثيرون إحـدى أكثـر            
 "فتح" على وعي تام بذلك وتحاول التعامل معه بحذر، و           "حماس"و  . األخوانية المصرية حضوراً ونجاحاً   

نجاح الحوار الفلسطيني معناه، من     .  تام بذلك وتحاول استثماره الى الحد األقصى       هي األخرى على وعي   
هذه الزاوية، تخفيف حدة السيطرة الحمساوية على قطاع غزة وحكمها عبر الوصول إلى صـيغ تـدخل                 

لكن فشل الحوار معناه استمرار الوضع القائم ببقـاء الحركـة   .  وبقية الفصائل إلى الصورة الراهنة "فتح"
إلخوانية الفلسطينية على رأس الحكم، وما يتولد عنه من هواجس وانعكاسات على الـسياسات األمنيـة                ا

 في حكم غزة تستمر مصر في سياسة الحذر والمراقبة الشديدة لمعبـر             "حماس"باستمرار  . والديبلوماسية
لى إضعاف شعبية   رفح بما يتولد عنه من معاناة للناس في قطاع غزة، وهي معاناة تأمل مصر أن تؤدي إ                

ــاس" ــة     "حم ــات القادم ــا باالنتخاب ــاالت فوزه ــعاف احتم ــاف وإض ــة المط ــي نهاي   . ف
إن لم يتم حل كـل القـضايا الكبـرى فـي            . لتفادي فشل حوار القاهرة ليست هناك حاجة إلى معجزات        

بعـد  ، يمكن تأجيلها إلى ما      )مثل إصالح منظمة التحرير، والبرنامج السياسي الشامل      (الحوارات الحالية   
من يفوز في تلك االنتخابات يواجه الواقع المحلي واإلقليمي ويعرض فاعليته وعملية            . االنتخابات القادمة 

التحضير لالنتخابـات   : لكن الشيء الملح اآلن هو تشكيل حكومة تسيير أعمال توافقية بمهمتين          . برامجه
سي توافقي مماثل لبرنامج حكومـة      إذا كان لهذه الحكومة برنامج سيا     . القادمة، ورعاية إعمار قطاع غزة    

 فإن ذلـك سـيعظم مكاسـب        2007) فبراير(الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي أنتجه اتفاق مكة في شباط          
 االلتزامات السابقة لمنظمة    "حماس" فيه   "تحترم"فمثل هذا البرنامج الذي     . الفلسطينيين في اللحظة الراهنة   

 حكومة نتانياهو اليمينية وكشفها أمام العالم بكونها هي ولـيس           التحرير والسلطة الفلسطينية معناه إحراج    
ومعناه أن الفلسطينيين يمسكون زمـام المبـادرة        . "شريك السالم "الفلسطينيين من ال ينطبق عليه وصف       

السياسية وبإمكانهم حشد مواقف دولية وأوروبية وأميركية وراء موقفهم السياسي ألول مرة بشكل واضح              
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وليس هناك حاجة عملياً إلطالق معركة صـاخبة حـول          . ائيلي ال يمكن للعالم هضمه    مقابل تطرف إسر  
، ذلك أن حكومة نتانياهو ومرة أخرى على لـسان ليبرمـان لـن              "االلتزام" أو   "االحترام"اعتماد صيغة   

 وبقيـة   "حمـاس " و   "فـتح "بكل األحوال وحتى لو فشلت      .  بالكثير من تلك االتفاقيات    "تلتزم" أو   "تحترم"
فصائل الفلسطينية في اعتماد برنامج سياسي لحكومة انتقالية فباإلمكـان تـشكيلها مـن دون برنـامج                 ال

أما ما يمكن وما    .هذا ما يمكن أن يحدث على المدى القصير       . والمضي في المهمتين األساسيتين الملحتين    
ـ               رة، ويخفـف   يجب أن يحدث على المدى المتوسط والبعيد ويخدم الغايات والحقـوق الفلـسطينية مباش

وهنا يجـب علـى     .  واألمنية من ناحية ثانية، فمتعلق بالمعابر      "اإلخوانية"الهواجس المصرية وتخوفاتها    
مصر أن تقود جهداً دولياً وإقليمياً لفتح معبر ايريز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعكس كل الحركة                 

ال أحـد بطبيعـة     . ح بين مصر وقطاع غزة    الدولية واإلقليمية واإلسرائيلية التي تركز على فتح معبر رف        
الحال ينكر أهمية تسهيل حركة الفلسطينين عبر معبر رفح، لكن تلك الحركة وذلك االنفتاح يظـل يقلـق                  

أما فـتح معبـر     . المصريين من ناحية، ويعزز االنفصال الفلسطيني من ناحية أخرى سواء شئنا أم أبينا            
الفلسطينية، ودمج قطاع غزة مع الضفة الغربية سياسيا وأمنيا         ايريز فمعناه وصل ما انفصم من الجغرافيا        

 عن طريق حكومة توافق وطني، وتسهيل الحركة الفلسطينية الداخليـة بـين             "حماس"وتخفيف حدة حكم    
الشطرين الفلسطينيين، وفتح إمكانيات جديدة ألي توافقات سياسية على شكل الحكومـة، ومكـان إقامـة                

مثل هذا التوجـه يخـدم الفلـسطينيين        . وحركة األجهزة األمنية وسوى ذلك    الوزراء، ورئيس الوزراء،    
هناك بطبيعة الحال صعوبات جمة تواجـه       .ويخدم مصر على حد سواء، وهو ما يجب صب الجهد عليه          
لكن مع ذلك يجب خـوض غمـار        . "سيادية"مثل هذا المطلب، فإسرائيل سوف ترفضه ألسباب أمنية و          

وإذا تـم فـي المـدى       . ا، وتفكيك كل المسوغات اإلسرائيلية بخاصة األمنية      معركة فتح معبر ايريز دولي    
.  وإسرائيل فإن المسوغ األمني اإلسرائيلي يفقد كثيرا مـن قوتـه           "حماس"القريب االتفاق على تهدئة بين      

ستواصل إسرائيل سيطرتها على معبر ايريز، لكن يفرض عليها دوليا أن تسهل حركة الفلسطينيين بـين                
هناك صيغ عديدة   . ن تقعان تحت احتاللها العسكري بحسب قرارات مجلس األمن والقانون الدولي          منطقتي

فـي  . يمكن الوصول إليها إلدارة معبر ايريز بشكل يفتحه للفلسطينيين، بما في ذلك وجود أطراف دولية              
ري الـذي    أن تراجع حساباتها بشأن معنى وأهداف وطبيعة العمل العسك         "حماس"الوقت ذاته مطلوب من     

جديدة هدفها خلق ظروف تسهل إعادة وصـل        ) ومقاومية(تقوم به وتوقيته، ثم تصمم استراتيجية سياسية        
 كهدف قصير المدى، توافق     "فتح معبر ايريز  " هدف   "المقاومة"وإذا وضعت   . الضفة الغربية وقطاع غزة   

نيين وتحقـق لهـم شـيئاً       إن تحقق على تهدئة طويلة األمد، فإن تلك المقاومة ستعني الكثيـر للفلـسطي             
بمعنى آخر وبشكل أكثر مباشرة إذا كان هناك خيار بين استمرار إطالق الـصواريخ والقـذائف                .ملموساً

كسياسة رد فعل على الغطرسة واالعتداءات اإلسرائيلية وفتح معبر ايريز بما يحقـق وحـدة فلـسطينية                
 فإن الوحدة واحتماالتها يجب أن تتقـدم        سكانية ومعيشية واقتصادية تمنع االنفصال الواقع على األرض،       

 النظر فـي مكاسـبه      "حماس"إذا قادت مصر جهد فتح معبر ايريز، وأمعنت         . على المقاومة وانفصاالتها  
االستراتيجية فإن ذلك قد يشكل أرضية جديدة إلزالة المخاوف، وتحقيق مصالح لفلـسطين ومـصر، و                

واقع على األرض بين شقيه وال يستطيع عمل شـيء          ، وللشعب الذي يرقب االنفصال ال     "فتح" و   "حماس"
  .لوقفه

  5/4/2009 الحياة،
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  !ال تستعجلوا المصالحة .34
  لمى خاطر

ال أحسب أن أي فلسطيني عاقل يقف على حقيقة المفاصل الخالفية في المعادلة الفلسطينية يجد في نفسه                  
ق المصالحة المرتقب، والمتوقـع أن يعقـب        توقاً إلمتاع ناظريه بمشاهد احتفالية التوقيع النهائي على اتفا        

  ! جلسة الحوار المؤجلة التي ترعاها المخابرات المصرية
فما تمخضت عنه جلسات الحوار األخيرة حتى اآلن يثبت مجدداً أن اإلشكال األساسـي فـي الخـالف                  

 البرنامج  بالضغط باتجاه مسخ  ) ومعه حلفاؤه المعلن منهم والخفي    ( يتمحور حول سعي الفريق الفتحاوي      
السياسي ألية حكومة قادمة، وتطويعه بأي شكل ليكون ملبياً لشروط الرباعية والتزامات المنظمة والتـي               

ـ      ، أي أن النتيجة النهائية التي يراد للحوار أن يخلص إليها           )إسرائيل(تعني كلها في المحصلة االعتراف ب
 السابقة، وكأن ثمن االتفاق يجب أن يدفع        هي انتزاع تنازل جوهري من حماس يمثل انقالباً على مواقفها         

  !من فاتورة الثوابت الفلسطينية، ومن جيب برنامج المقاومة الذي تتصدره حماس
ودعك من محاوالت االلتفاف البائسة التي تقوم بها األطراف األخرى التي تصف نفـسها بالمـستقلة أو                 

لخالف وترحيلها من قبيل اقتـراح حكومـة        المحايدة أو التوافقية لطرح حلول وسط، أو لتأجيل عناوين ا         
انتقالية مؤقتة تلتزم بشروط الرباعية لحين إجراء انتخابات، أو حكومة بدون برنامج سياسـي تنحـصر                
مهمتها في التحضير لالنتخابات، فهذه كلها ليست سوى حلول تسكينية تشي بأن ثمة هدفاً خفياً تضعه عدة              

  ! جوهر المصالحة ومتطلباتهاأطراف نصب أعينها بعيداً كل البعد عن
ويفترض أن تظل تجربة تأجيل البت في مفاصل الخالف حاضرة وخصوصاً لدى حماس، وأبرز شـاهد                

التزامات المنظمة، وتغييب البحـث     ) احترام(عليها اتفاق مكة، فما الذي تم جنيه حينها من التوافق على            
! ض على شرعية حماس وإقصائها بالقوة     في أصل اإلشكال سوى أن فتح مضت في تهيئة نفسها لالنقضا          

) باركـت (بدليل أنها لم تنتظر يوماً واحداً قبل أن تستأنف عمليات تصفية كوادر حمـاس العـسكرية، و                
  .االتفاق حينها بذبح الشهيد محمد أبو كرش في غزة ليلة التوقيع في مكة
بتعليـق  ) استراحة وكيل للمحتـل    (وبطبيعة الحال فإن أداءها اآلن أسوأ بكثير، إذ لم تعط نفسها مهلة أو            

عمليات مالحقة حماس في الضفة، بل إن أجواء الحوار زادت من سعار أجهزتها األمنية كما هو واضح،                 
واعتقلت أضعاف من أطلقت سراحهم منذ بداية الحوار، فيما لم يتغير شيء يذكر على صعيد نهجها فـي           

ألمريكية التي أعطت فتح اإلذن بالـشروع فـي         مما يعني أن اإلدارة ا    ! تصفية وجود حماس في الضفة    
الحوار مع حماس لن تقبل بأن تغامر في التراجع عن خطة التصفية الشاملة لحماس الضفة قبل أن تجني                  

  .لها فتح الثمن من حوارها مع حماس، وتنجح في زحزحتها عن مواقفها السياسية
مقترحة ببرنامج يلبي شروط الرباعية ويحظـى  هناك من ال يرى ضيراً في أن تلتزم الحكومة االنتقالية ال  

بالقبول الدولي، ويحاول التقليل من أهمية األمر على اعتبار أن هذه الحكومة سـتكون قـصيرة األجـل                  
أن مواجهة الحكومة اليمينية الصهيونية القادمة تستحق أن تواجه         ) ويا للمهزلة ( ومحدودة المهام، ويرى    

  !كان ثمن هذا التوحد برنامجاً يحظى بمباركة نتنياهو وليبرمانبحكومة فلسطينية موحدة، حتى لو 
بقصد أو بدون   (األجوف يغيب عنهم    ) االتفاق بأي ثمن ودون تأخير    (وغني عن القول إن أصحاب منطق       

أن إلزام حكومة توافقية ببرنامج ممسوخ سيعني أن كل حكومة قادمة أو تالية لها ال مفر مـن أن                   ) قصد
رسمته تلـك   ) خط رجعة (اته حتى لو شكلتها حماس، ولعل هذا بحد ذاته يمكن اعتباره            تلتزم بالبرنامج ذ  

األطراف لمواجهة احتمال فوز حماس مجددا في االنتخابات القادمة، كما سيعني أننا كفلسطينيين ألزمنـا               
رارنـا،  أنفسنا بمنطق الخضوع لالبتزاز الخارجي لألبد، وقيدناها باشتراطات الممولين واألوصياء على ق   

رغم أن تجربة الحكومة في غزة يفترض أنها قدمت دليالً عملياً على أن الفكاك من االرتهان االقتصادي                 
  !والسياسي للخارج أمر ممكن وقابل للتطبيق
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حماس من جهتها تبدو كمن تواجه كل تلك الضغوطات منفردة، بينما تقف معظم الفصائل األخرى موقف                
أن تكون إلى   ) وخاصة من يحسب منها على تيار المقاومة      (  متوقعاً منها    الوسيط أو الحكم، في وقت كان     
  !يمين حماس ال إلى يسار فتح

لكن حقيقة موقف هذه القوى وما يمكن قراءته من خالل تهوينها من شأن المـشكلة الرئيـسة أو عـدم                    
 يخص نظام االنتخابات،    التطرق لها، كما تفعل الجبهتان مثالً، إذ نسمع منهما انتقادات الذعة لحماس فيما            

وشبه صمت مطبق بشأن الضغوطات السياسية على الحركة لاللتزام بشروط الرباعية، كل هذا يؤكد أن               
وهو التمكين لنفسها في االنتخابات القادمة، ولن يكون        ) الطبخة(هذه القوى يعنيها شيء واحد من كل هذه         

 على حماس لجهة توقيع اتفاق يلبي رؤيـة فـتح           مستبعداً أبداً أن تكون هذه القوى أو بعضها أداة ضغط         
سياسياً، ثم تمتنع هي عن التوقيع عليه بحجة هبوط سقفه، وتشبعنا في الوقت ذاته مزايدات ال آخر لهـا،                   
وهذا مسلك ليس مستغرباً على انتهازية اليسار، وال على من بات إثبات وجودهم يقـوم علـى سياسـة                   

  !ال غير) خالف تعرف(
) لـسلق (ل فليس ثمة داع ألن تجد حماس نفسها محاصرة بسيف الوقت، وال مـضطرة               وفي كل األحوا  

اتفاق بأي ثمن، واألصل أال يكون مقبوالً بأن تنزل حماس سنتمتراً واحدا عن شجرة مواقفها الـسياسية                 
لصالح اتجاه التسوية، وإن كانت مقتضيات التوحد تعني أن ال فكاك من ولوج باب التنازالت، والحظـي                 

العربي، فإننا في غنى عن هكـذا وحـدة شـوهاء،          ) االعتالل(ضا اإلدارة األمريكية وبمباركة محور      بر
ولتحسم حماس ومعها كل قوى المقاومة أمرها من هذه القضية إلى األبد، وليستمر حال االنقسام إلـى أن            

  !يقضي اهللا أمراً كان مفعوال
  5/4/2009صحيفة فلسطين،  

  
  اهو الرد الفلسطيني على نتني .35

  ياسر الزعاترة
يحتار قادة السلطة في الطريقة التي يردون بها على معضلة نتنياهو ، ويتمثل مصدر الحيرة في حقيقـة                  

برنامج لم يصلح مع أولمرت لكي يصلح مع نتنياهو ، أعني برنـامج             . أنهم ال يملكون غير برنامج واحد     
ربمـا باسـتثناء    : لحة ، بل حتى الـسلمية     الرافض ألي لون من ألوان المقاومة المس      " الحياة مفاوضات "

  .مظاهرات بمشاركة ناشطين أجانب قرب الجدار في قرية بلعين،،
ال يؤمن بالسالم ويتساءلون عن كيفية التعامل معه ، في          ) يعني نتنياهو (في خطاب هنا يقولون إن الرجل       

إن كلمته أمام الكنيست لـم      ذات الوقت الذي يطالبون فيه العالم بالضغط عليه ، وفي خطاب آخر يقولون              
تغلق الباب أمام المفاوضات ، حيث تحدث عن تعامله مع الفلسطينيين من خالل مسار اقتصادي ومـسار         

  .أمني وثالث سياسي ، مع أن أحدا لم يتوقع منه إعالن االنقالب على المسار السياسي
خير تلتزم به السلطة القائمة من      المسار االقتصادي كما يعرف الجميع هو شقيق المسار األمني ، وهذا األ           

 و  96عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي       " التبادلية"ونتذكر هنا كيف صاغ نتنياهو مصطلح       . دون تردد 
 ، والذي يربط التقدم في المفاوضات وحصول السلطة على عائدات الجمـارك والمعونـات بوفـاء                 99

  .السلطة بما عليها من التزامات أمنية
السلطة سائر التزاماتها من دون ضغط ، وبصرف النظر عن تقدم المفاوضـات ، وبـصرف                اليوم تنفذ   

النظر عن وفاء الطرف اإلسرائيلي بالتزاماته ، إذ تدار مؤسسة األمن بحرفيـة عاليـة تحـت إشـراف          
ه الجنرال دايتون ، وبتعاون أمني يشهد له اإلسرائيليون ، بينما تبقى الحواجز ويتواصل االستيطان ، ومع               

  .وحتى االغتياالت إذا لزم األمر: المداهمات واالعتقاالت
أما السالم االقتصادي الذي يتحدث عنه نتنياهو فقائم بالفعل ، وخالصته حصول السلطة على المعونـات                
وعائدات الجمارك ، مع تسهيالت لعقد المؤتمرات االقتصادية عبر الحصول علـى تأشـيرات دخـول                
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ويبقى السياسي ، وعنوانه المفاوضات التي قال نتنياهو إنـه لـن            . الحتاللللمشاركين فيها من سلطات ا    
  .يوقفها مع الفلسطينيين

هذه هي الحقائق التي تجاهلها حوار القاهرة الذي ال يعني بالنسبة للسلطة غيـر الوصـول إلـى مربـع      
راف بدولة االحتالل   دفع حماس إلى االعت   (االنتخابات التي يعتقدون بقدرتهم على كسبها بأية طريقة كانت          

، وبالطبع من دون دفع أية استحقاقات ملزمة للمستقبل ، السيما           ) جزء من إرادة التشويه وليس شيئا آخر      
تلك المتعلقة بإعادة تشكيل منظمة التحرير ، والنتيجة هي عودة القوس إلى باريها ، والـشرعية العتيـدة                  

مفاوضات ، سواء وصلت إلى نتيجة سـريعة ، أم          إلى أصحابها ، ومن ثم المضي في برنامج السلطة وال         
  .نوع من العبث) المقاومة(القائمة على حالها ما دام الخيار اآلخر ) الدولة(استمرت وبقيت السلطة 

من هنا قلنا ونقول وسنظل نقول ، إن مضمون حوار القاهرة ال يمت إلى المصلحة الفلسطينية الحقيقيـة                  
وفي ظل الحاجـة    : لحماس بعد ورطة االنتخابات والحسم العسكري     بصلة ، وهو خيار المضطر بالنسبة       

إلعمار القطاع وتخفيف العبء عن فرعها المطارد بقسوة في الضفة ، بينما هو عودة ضـرورية إلـى                  
  .الخيار اإلستراتيجي بالنسبة لمن يريدون العيش في ظل االحتالل والتمتع بتسهيالته

من األصل ، وقلنا إن لهذه السلطة استحقاقاتها التـي يـستحيل   لقد رفضنا مشاركة حماس في االنتخابات       
، أما ديمقراطيتها فيجب أن تفضي إلى النتيجـة التـي           ) حاول عرفات ذلك فانتهى مقتوال    (التمرد عليها   

يريدها المحتلون ، وإال انقلبوا عليها ، ولذلك فإن خدمة القضية ال يمكن أن تمر من خرم الحفاظ علـى                    
إال من رئة االحتالل ، وليس ثمة عاقل يعتقد أن المحتل يمنح الحياة لمن ينغص حياته ،                 سلطة ال تتنفس    

  .ويجعل وجوده مكلفا
االنتخابات المقبلة إما أن تفضي إلى فوز حماس فيعود مسلسل الحصار من جديد ، وإما أن تفضي إلـى                   

 مقابل المعونات ، ومفاوضـات      سلطة في ظل االحتالل تحافظ على أمنه      (فوز فتح فتستمر الملهاة الحالية      
  ).ال تأتي بنتيجة أو تفضي إلى حل بائس مشوه

لو عادت فتح إلى روحها وجذورها لكان باإلمكان التوافق على مسار جديد عنوانه المقاومة ، لكن بقاءها                 
مشوه على هذا الحال يعني أننا سندفع الكثير قبل الوصول إلى تلك النتيجة ، وقد ندفع أكثر لمواجهة حل                   

قد تتوصل إليه قيادتها خالصته دولة كانتونات على القطاع وأجزاء من الضفة الغربية مـن دون عـودة                  
  .الالجئين

  5/4/2009الدستور، 
  

   وعقدة أوروبا المزدوجة"إسرائيل"الحكومة الجديدة فى  .36
  عبداهللا األشعل. د

 تحتاج إلى تفسير، وكل ما يدور بين        عالقة واشنطن بإسرائيل وتدليلها ال تحتاج إلى بيان أو مثال كما ال           
البلدين يقطع بقيمة إسرائيل المعتبرة لدى واشنطن، ولذلك يصعب الحسم فى إجابة السؤال الـذى أجهـد                 
كتابنا العرب أنفسهم للبحث فيه وهو من يستخدم من ولمصلحة من، فالمصلحة اإلسرائيلية مقدمة دائمـاً                

ولذلك ال يجب أن يلتبس علـى       . ما يمكن أن يغير هذه المعادلة     على أية مصالح أمريكية واليبدو أن أوبا      
 من أن الجنرال آراد المتهم فى       17/3/2009كتابنا مانشرته صحف أمريكية ونقلتها الصحف العبرية يوم         

قضية تجسس فى المباحث الفيدرالية المتهم فيها مواطن أمريكى قد رفضت واشنطن منحه تأشيرة دخول               
وهكذا تبدى واشنطن بعض التمنع على إسرائيل ولكنـه         . من القومى لناتانياهو  وهو مرشح كمستشار لأل   

تمنع مؤقت ورقيق، ألن واشنطن راضية عن إسرائيل حكومة وشعباً رغـم ماأبـداه بعـض األسـاتذة                  
األمريكيون من محبى إسرائيل أيضاً من ضيق بسبب تقديم المصالح اإلسرائيلية على المصالح األمريكية              

 يعكس هذا التفكير فى المجتمع األمريكى لكنه ال يجرؤ على العمـل بحريـة أو الحـديث                  وظهور تيار 
  .بإطمئنان
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لمـاذ  : أما أوربا فتعتقد إسرائيل أنها تكرهها، وكرست صحفها عدداً من المقاالت لإلجابة علـى سـؤال               
ـ                    رت يكرهوننا وهو نفس السؤال األبله الذى سبق أن أطلقه األمريكيون فـى عهـد بـوش حـين أظه

استطالعات الرأى العام فى أوربا اعتبار إسرائيل المهدد األول للسلم العالمى وبلغت نسبة أصحاب هـذا                
كان ذلك قبل محرقة غـزة، ولعـل هـذه          . من أفراد العينة وهى نسبة عالية للغاية      % 58الرأى حوالى   

الع لم يجرى أصالً فـإن      وإذا كان هذا االستط   . المحرقة قد رفعت النسبة إلى ما فوق التسعين فى المائة         
 منظمة أوربية رفعت شكاوى ضد جـرائم  30األدلة على هذه النتائج تلحقها المساعى الظاهرة ألكثر من         

إسرائيل فى غزة، ثم رسالة عدد من السياسين والمثقفين والرموز معظمهم من أوربا تطالب أمين عـام                 
عن تقرير هيومان رايتس واتش بهذا المعنـى،        األمم المتحدة بالتحقيق فى جرائم إسرائيل فى غزة فضالً          

وقد أدت جرائم إسرائيل إلى صـدمة عنـد         . حماس أيضاً " جرائم"وإن طالبت هذه الرسالة بالتحقيق فى       
األوروبيين لكننا يجب أن نفرق بين الشعوب التى تحمل قلباً وضميراً وبين الحكومات التى تعمل وفـق                 

 إسرائيل باألسلحة التى استخدمتها فى المحرقة وبـررت لهـا           حسابات أخرى ال أخالقية حيث كانت تمد      
وقد عبر عن السلوك الشعبى ذلك المشهد البارز فى الـسويد فـى             . سلوكها بأنه دفاع شرعى عن النفس     

مقاطعة مباريات الفريق الرياضى اإلسرائيلى وعبارات الدعم لغزة وانتصارها وتصريحات عـدد مـن              
يلية تؤصل لتاريخ الشعور المعادى للسامية فى السويد وقامت بحملة          الشخصيات فراحت الصحف اإلسرائ   

غير أن أحد الكتاب اليهود تطوع باإلجابة على        . ابتزاز ضد الشعب السويدى ولكن الحكومة ظلت صامتة       
لماذا يكرهوننا فراح يذكر جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وآخرها محرقة غزة، ويؤكد أنـه إذا               : السؤال

وبيون لم يعلقوا فى الماضى فألنهم كانوا ضحايا التضليل واإلرهاب اإلعالمى الصهيونى، وقد             كان األور 
تفتحت أعينهم اآلن على مخاطر السلوك اإلسرائيلى، وأوصى اإلسرائيليون بإعادة النظـر فـى سـلوك                

ر االتجاه إلى   وقد غاب عن الكاتب أن الناخب نفسه قر       . حكومتهم إذا أرادوا فعالً معاملة مناسبة فى أوربا       
أقصى اليمين يأساً من قدرة جيشه على تحقيق طموحاته اإلجرامية فى المنطقة، ولذلك العجب أن تتجـه                 

ولمـاذا  "حكومة نتنياهو إلى المزيد من التدمير وإنكار الحقوق والتطرف ثم يسأل اليهـود فـى بالهـة                  
ويبدو أنهم اليزالون   . س أخذاً على يدهم   ، وكأنهم يريدون أن يحبهم العالم خوفاً من إجرامهم ولي         "يكرهوننا

يعيشون فى عقدة اليهود الضال الذى يرتكب الجرائم وهو يخدع العالم بأنه يحسن صنعاً، وال يرمش لـه                  
  .جفن وهو يسوق األكاذيب والمتناقضات

 والطريف أن أوربا الرسمية تصدر أحياناً بعض التصريحات التى توهم المراقب بجديتها إزاء إسـرائيل،          
وأحدث األمثلة تصريح سوالنا منسق السياسة الخارجية لالتحاد األوروبيى بأن االتحاد سوف يحدد موقفه              
من إسرائيل على ضوء سياسات الحكومة المقبلة فى إسرائيل ليوهم بأن االتحاد سوف يتشدد فى التعامل                

لى حظر السالح إلـى     مع حكومة اليمين المتطرف، وهو نفسه زار غزة ولم تهتز مشاعره وإنما شدد ع             
وهـى نفـسها    . غزة، فأدان الضحية بدالً من إدانة الجالد وقوى ساعد الجالد وبالغ فى إضعاف الضحية             

 لتعلن حصار شامالً على دخول أى سالح لغـزة بينمـا            15/3/2009أوربا التى اجتمعت فى لندن يوم       
هذا السياق يمكـن أن نقـرأ       فى  . شجعت إسرائيل على مد كل طريق من أجل أى سالم ولو كان وهمياً            

تصريح وزير خارجية البرتغال الذى يطالب االتحاد األوروبى بالضغط على إسرائيل ألنها لـم تحتـرم                
والطريف أن الصحف   . وقف االستيطان فى قرارات أنابوليس بينما احترمت السلطة الفلسطينية تعهداتها         

. األخرى تصعد ضغوطها ضد االسـتيطان     اإلسرائيلية قد أبرزت هذا التصريح وأكدت أن واشنطن هى          
فى نفس الوقت سعت أوربا بكل قوة لحذف العبارات المناهضة للسياسات العنصرية اإلسرائيلية فى وثيقة               

  . فى جنيف2009ديربان الثانية المقرر عقدها فى يونيو 
د نشرت صحيفة   فق. الجدير بالذكر أن أوربا وواشنطن يريدان من إسرائيل التلطف فى االستيطان الجديد           

 وثيقة سرية حول االستيطان، وتذكر أنها ظلت سرية خوفاً من اإلسـاءة إلـى      17/3/2009هاآريتز يوم   
وما نشرته الصحيفة يناقض تماماً المنشور على موقع الخارجية اإلسـرائيلية           . عالقات إسرائيل الخارجية  
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اعد القـانون الـدولى ولـم تـصادر         التى تؤكد على أن كل المستوطنات روعى فيها االلتزام الدقيق بقو          
  . إسرائيل أرضا واحدة خاصة لبناء المستوطنات

الخالصة، أن اإلرهاب الصهيونى فى أوربا يرغم اإلعالم والحكومة على محابـاة إسـرائيل، وتتكفـل                
القوانين المقيدة لحرية تعبير األفراد والباحثين بالباقى، ومع ذلك ظهرت مؤشرات بـأن هنـاك وجهـين         

وجه مقهور، ووجه آخر يتفجر بالعداء من حين آلخر كما حدث فى السويد فى أوائـل مـارس                  : ألوربا
إنه المشروع الصهيونى المشترك بين حكومات أوربا وإسرائيل، وتوشك الشعوب بالديمقراطيـة            . 2009

أن تكشف هذا المشروع وفضح حكوماتهم، فهى بحاجة إلى معركة التحرير من اإلرهـاب الـصهيونى                
  .  تطول بهم قائمة ضحايا هذا اإلرهابالذين

  5/4/2009صحيفة المصريون، 
  

   ليبرمان؟ -كيف نواجه نتنياهو  .37
  محمد أبو رمان

لم يلق نتنياهو باالً للرسائل والتحذيرات العربية، ولم يأخذ بخاطر الدول األوروبية، أو يقلق بشأن تحالفه                
مكن أن يحصل عليـه الفلـسطينيون هـو مـنحهم           مع األميركيين، فأعلن أمام الكنيست أن أقصى ما ي        

  .، بما يشي أن السقف األعلى هو الحكم الذاتي"السلطات للتحكم بحياتهم عدا عما يعرض إسرائيل للخطر"
أما رفيقه ليبرمان، وزير الخارجية، فقد نفض يديه سلفاً من اجتماع أنابوليس ومخرجاته، فيما سـيتولى                

  .في المحافل الدولية" حكومة اليمين ويمينه"بيريس تسويق " حمامة السالم"
هذه هي حال الشريك اإلسرائيلي للسالم اليوم، يتنكر بوضوح، وعلى المأل، لقيام دولة فلسطينية مـستقلة                

أي أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ال تلتزم بشروط الرباعية، وهو المأخذ نفسه للمجتمـع              . كاملة السيادة 
  ".حكومة حماس" مع الدولي في عدم التعامل

للـسالم، أو تعليقهـا، أو هـذه        " المبادرة العربية "نحن، إذن، أمام واقع جديد يتجاوز تماماً قصة تسويق          
  .في قمة الدوحة األخيرة" السجاالت العقيمة"الممحاكات اللفظية، والتي سيطرت على 

فإن الفجوة بـين مواقـف      ومع سعي حركة حماس إلى التهدئة مع إسرائيل، وهو واقع حزب اهللا نفسه،              
الدول العربية، تحديداً سورية وكل من مصر والسعودية أصبحت محدودة، مما يساعد على إعادة ترتيب               

  .، والتوافق فعلياً، ال شكلياً، على تصور معين لمواجهة المتغيرات الجديدة"البيت العربي"
 أنّها تقشع الضباب، وتُظهر الطـرف       ربما من إيجابيات حكومة نتنياهو على الدول والمجتمعات العربية        

  .اإلسرائيلي على صورته الحقيقية أمام المجتمع الدولي، وتعيد ترتيب األولويات والتحديات والتهديدات
جديدة، تستدعي أيضاً، وبسباق    " معادلة إقليمية "ما يعنينا، عربياً، أن الحكومة اليمينية اإلسرائيلية تفرض         

في القاهرة، بمساعدة سورية وتقاربها مع الدول العربية، والبحـث          " لسطينيالبيت الف "مع الزمن، ترتيب    
  .عن خيارات وبدائل تتجاوز الوقوف عند حدود مبادرة السالم العربية والتباكي عليها

، "المـسألة الفلـسطينية   "يتمثل بترحيل   " الحكومة الجديدة "في التداعيات األردنية، فمن الواضح أن توجه        
، من  "قطع سكانية "فة الغربية، إلى األردن، من خالل دور أمني وربما سياسي، يتعامل مع             تحديداً في الض  

  .دون سيادة حقيقية على األرض
تحقيق هذا الهدف يتطلب موافقة أردنية، وهو ما لن يحصل، فثمة توافق وطني عام على رفـض هـذا                   

لداخلي، وفي احتماالت انهيار الـسلطة      إالّ أن الخطورة الحقيقية تكمن في الوضع الفلسطيني ا        . السيناريو
أو تداعي شرعيتها واستقرارها، في الضفة الغربية، بفعل التدخل اإلسرائيلي أو الصراع الـداخلي، مـع                

  .استمرار مسلسل االستيطان
ـ     يبدو غير مقنع اليوم، وال بد من إعادة فـتح          " عدم التدخل بالشأن الفلسطيني   "لذلك، فإن تمسك األردن ب

حوار والتواصل والتفاهم مع كل من حماس وفتح والفصائل الفلسطينية ونخـب متنوعـة مـن                قنوات ال 
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األشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع مصر، على األقل فيما يتعلق بالوضع األمني في الضفة الغربية، الذي               
  . يرتبط باألمن الوطني األردني بامتياز

ن الخطوة األولى الرئيسة تكمن في بناء قراءة رصينة من          لمواجهة التهديد الجديد لألمن الوطني اليوم، فإ      
 ما هي تداعيات وجود هذه الحكومة على األمـن          -أوالً  : خبراء وسياسيين تجيب عن تساؤالت جوهرية     

 ما هي المقاربات األردنية والخيارات المتاحـة        -الوطني األردني وعلى مستقبل التسوية السلمية، وثانيا        
  ..للتعامل معها؟

السياق، فإن المطلوب االبتعاد عن خطابين في المشهد السياسي، األول يهول مـن خطـر الحكومـة             في  
قدراً، أما الثاني فيقلل من خطورتها، ويقدم خطاباً خشبياً يـستعيد فيـه             " الخيار األردني "الجديدة باعتبار   

  .مرحلة حكومة نتنياهو السابقة، التي واجهها األردن
نواف التل، مدير مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنيـة،  . ق العزيز دأقترح، هنا، على الصدي 

أن يتصدى المركز لهذه المهمة من خالل سياسيين وباحثين يقدمون رؤية للتعامل مع حكومـة نتنيـاهو                 
 ألي سياسـة    المطلوبة" البنية التحتية "فمثل هذه المقاربات بمثابة     . وتداعياتها اإلقليمية والخيارات األردنية   
  .خارجية، تستند إلى تفكير عميق وواقعي

  5/4/2009الغد، األردن، 
  

  ماذا بعد؟  .. "صفقة شاليط" .38
  عريب الرنتاوي

أفضى إلى إحباط صفقة تبادل األسـرى بـين حمـاس      " مكان ما "يبدو أن خطًأ في الحسابات قد وقع في         
ـ    " عامـل الوقـت   "امها ، ولـم يـسعف       ، وحال دون اتم   " صفقة شاليط "وإسرائيل والمعروفة اختزاال ب

ربع "عروض ومبادرات " سخاء"المتفاوضين عبر الوسيط المصري ، من تدارك ما يمكن تداركه ، برغم        
  ".الساعة األخير

ويبدو أيضا ، أن الصفقة والمفاوضات بشأنها ، سترجأ حتى إشعار آخر ، وربما ألمد بعيد ، وقد تكـون                    
التسخين األمني ـ االستخباري وربما العسكري من جانب إسـرائيل ،   بحاجة لبعض " العملية التفاوضية"

أو ربما اختطاف جندي آخر من قبل حماس ، قبل إقناع الطرفين بالجلوس مجددا إلى مائدة المفاوضـات               
  .في القاهرة أو غيرها

لـصفقة   على فرضية مفادها أن حماس متلفهة التمام ا        - على ما أعتقد     -لقد انعقد رهان إيهود أولمرت      
قبل مجيء حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو ، ولذلك تردد الرجل في حسم ما تبقى مـن أسـماء                   

التي كانت تستنفذ مـا     " ساعة الرمل "وتكتيك  " ضغط عامل الوقت  "وشروط وتصنيفات ، ولعب على وتر       
  .إلى سدة الحكم في تل أبيب" عصابة االربعة"بداخلها مؤذنة بمقدم 

قبل مغادرة مكتب   " تنظيف الطاولة " على رغبة أولمرت في      - على ما أظن     -هنت حماس   في المقابل را  
" على نظافة "رئيس الوزراء ، وتواطؤ نتنياهو مع رغبة سلفه ، ومن موقع أن الرجل يريد أن يبدأ عهده                  

رغبة أولمرت وتواطـوء    : ، ومن الواضح أن الحركة استمسكت بشروطها متكئة على هاتين الفرضيتين          
ثمة خطوط حمراء ال أستطيع أن أتخطاها ، بل وال يقدر           : نياهو ، إلى أن قال أولمرت قولته المعروفة       نت

  .أحد آخر في إسرائيل على تخطيها
المؤكد اليوم ، أن الرهانين فشال ، وفشلت بفشلهما صفقة التبادل ، فال حماس ارتعدت فرائص مفاوضيها                 

 يشاي ، وال أولمرت بلغ به الشغف باإلفراج عن شاليط حد            - باراك   - ليبرمان   -لمقدم حكومة نتنياهو    
تخطي حدوده الحمراء ، فكان ما كان ، وأصبحت كل هذه الفرضيات والتأويالت ، صفحة من الماضـي           

  .، نطويها اليوم وراء ظهورنا ، فماذا عن المستقبل؟
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 كل فريق من الفريقين     في ظني ، أن المفاوضات بشأن شاليط واألسرى ، لن تبدأ قريبا ، خصوصا وأن              
المتفاوضين قد صعد إلى قمة شجرة واستقر فوقها ، وهو بحاجة لسلم متين لينزل عنها ، وليس ثمة فـي                    
اإلفق من لديه مثل هذا السلم ، وبفرض أن مثل هذا السلم متوفر ، فليس ثمة من هو قادر علـى إقنـاع                       

  .األطراف بضرورة استخدامه للهبوط درجة أو درجتين
و لن يدفع لقاء شاليط أكثر مما دفع أولمرت ، وإال لفقد سمعته وصورته كقائد متشدد في مواجهـة                   نتنياه

وحماس لن تقبل بأقل مما رسمت لنفسها       ... اإلرهاب ، وشديد الصالبة فيما خص أمن إسرائيل ووجودها        
 فرائصها ارتعـدت    ، وإال لقيل أنها ال تفهم سوى لغة القوة ، وأن          " مفاوضات القاهرة غير المباشرة   "في  

: وأن اليمين المتطرف وحده من يستطيع التعامل مع حركات من هذا الطراز ، كما أن سؤاال من نـوع                  
سيظل يطارد قيادات الحركة لفترة مـن       ) لماذا لم تقبلوا من قبل وتخففوا عنا وعن أسرانا كل هذا العناء           (

  .الزمن
إلـيهم ،   ) إيلـي يـشاي   (ربعة بإضافة زعيم شاس     العارفون بترويكا القرار في إسرائيل ، أو عصابة األ        

ـ         شاليط ، تعطى فيهـا األولويـة       " تحرير"يرجحون أن تشرع حكومة نتنياهو بصوغ استراتيجية بديلة ل
لتنفيذ عمل أمني ـ استخباري ـ عسكري الستعادة الجندي األسير ، وفي حال تعذر ذلك أو بدت العملية   

ي تصعيد العمل العسكري واألمني الـضاغط علـى حمـاس           ، يمكن أن يجر   " مغامرة غير محسوبة  "كـ
 نتنياهو ، أن    -وقيادتيها السياسية والعسكرية ، لرفع كلفة االحتفاظ بشاليط ، وفقط بعد أن تدرك إسرائيل               

ال هذا السيناريو وال ذاك يمكن أن يفضي إلى نتيجة ، ستقنع بالجلوس إلى مائدة مفاوضات غير مباشرة                  
  .مع ممثلين عن حماس

، وربما فـي    " رأس شاليط "أي بمعنى آخر ، سيتعين على الشعب الفلسطيني دفع المزيد من األثمان لقاء              
المستقبل القريب ، باإلضافة إلى الكلف واألثمان التي دفعها في األسابيع واألشهر التي أعقبت اختطافه ،                

ها ، ستكون األغلى واألعلى     وإن صحت هذه التكهنات والفرضيات ، فإن عملية تبادل األسرى عند اتمام           
  .كلفة في تاريخ عمليات تبادل األسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل
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