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  شروط للحوار مع نتنياهو3ويطلق  ..ت في بغداد بحماية الفلسطينيين يتلقى تعهدامازن أبو .1

الرئيس الفلسطيني محمود ، أن رحمة السالم عن مراسلها بغداد من  6/4/2009 الشرق األوسط، ذكرت
ط تلقى في بغداد التي وصلها أمس، ليصبح أول زعيم فلسطيني يزور العراق منذ سقو) أبو مازن(عباس 

، تعهدات من القادة العراقيين بحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في 2003نظام صدام حسين عام 
العراق، بمن فيهم آالف تقطعت بهم السبل في مخيمات لالجئين بعد استهدافهم من قبل ميليشيات شيعية 

 .بعد سقوط نظام صدام حسين
شكر الحكومة العراقية على اهتمامها بأبنائنا ن«وقال عباس للصحافيين في ختام محادثاته مع طالباني 

الفلسطينيين هنا، وهذا أمر يعتبره الرئيس جزءا من األمن واالهتمام العراقي، ستحرص الحكومة على 
لقد تحدثنا عن «وتابع الرئيس الفلسطيني الذي التقى أيضا رئيس الوزراء نوري المالكي . »االهتمام بهم

كثيرا عما بإمكان العراق أن ) طالباني(حدة الوطنية الفلسطينية، وتساءل همومنا وقضايانا وأبرزها الو
نرى اليوم التقدم العظيم في كل «وأضاف . »يقدمه من اجل إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني
إن البلد بدا يتقدم ويتعافى وخرج من عنق . نواحي الحياة في األمن والوحدة الوطنية والديمقراطية

تحدثنا كذلك عن األوضاع المتعلقة بالحكومة «وأكد أيضا . »ة، وهذا أمر مهم للعرب والمسلمينالزجاج
اإلسرائيلية، وأكدنا أن موقفنا ثابت، نريد منها االعتراف بحل الدولتين ووقف النشاطات االستيطانية، 

 .»ليتاح لنا استئناف الحوار
نقدر دعمها االقتصادي والمالي والمعنوي في «مؤكدا . وأشاد الرئيس الفلسطيني بالسلطات العراقية

كوننا نعيش في عالم صغير، هناك قضايا إقليمية ودولية «وتابع عباس . »السابق واليوم وفي المستقبل
كان ال بد أن تكون ضمن مدار البحث، خصوصا مبادرة السالم العربية، وشرحنا ما هي الخطوات التي 

 .» من اجل تطبيقهاقمنا بها، والخطوات التي سنقوم بها
وقد أكد السفير الفلسطيني في بغداد دليل القسوس لوكالة الصحافة الفرنسية أن عباس التقى أيضا نائب 

هذه «مشيرا إلى أن . »الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وناقش أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق
ت شملت أيضا العالقات الثنائية بين المحادثا«وأضاف أن . »المسألة أخذت جانبا مهما من النقاش

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن أوضاع  .»الشعبين والبلدين وقضايا أخرى
» اسوشييتد برس«ونقلت عنه وكالة . الفلسطينيين في العراق تحسنت بمن فيهم الذين لجأوا إلى مخيمات

ذه القضية وتجاوزتها، واآلن يعيش الفلسطينيون في العراق حياة تعاملت مع ه«قوله إن الحكومة العراقية 
  . »طبيعية

أكد مراراً «إن العراق » الشرق األوسط«أما لبيد عباوي الوكيل في وزارة الخارجية العراقية فقال لـ
بأنه يعامل الفلسطينيين كمواطنين، وأن ما تعرضوا له خالل فترة معينة فإنهم جزء من الشعب العراقي 

وقد عبرت الحكومة العراقية عن استعدادها إلعادة جميع الفلسطينيين، . لذي تعرض لنفس الظروفا
  . »خصوصاً الموجودين على الحدود إلى مناطق سكناهم، وبما يتناسب مع حياتهم السابقة

، ان »الشرق األوسط«من جهته، قال النائب جالل الدين الصغير، النائب عن االئتالف الموحد، لـ
ستناقش مسألة الوجود الفلسطيني في بغداد السيما، وأن األوضاع قد تغيرت، وأن االتفاقات «ارة الزي

السابقة مع النظام السابق قد تغيرت، وعليه فإن الطرفين العراقي والفلسطيني يحتاجان إلى تنظيم الوجود 
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يما مع دخول الفلسطينيين الفلسطيني بالطريقة التي ال يكون فيها تدخل في الشأن العراقي والفلسطيني س
أن الفلسطينيين محترمون بهويتهم الفلسطينية، «لكن الصغير أكد . »في الواقع اإلرهابي والبعث في البالد

 .»لكن ان يتدخلوا في الشأن الداخلي فإنه أمر غير مسموح
ثالثـة  وضع   الرئيس عباس ، الى أن     بغداد  من علي البغدادي عن مراسلها    6/4/2009 المستقبل،   ولفتت

شروط امام الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الستئناف الحوار معها بالتزامن مع تنفيذ خطوات              
شدد ا على ثبات الموقف الفلسطيني فـي مـا يتعلـق بالوضـع              ، و مستقبلية لتنفيذ مبادرة السالم العربية    

ـ       ين ووقف النشاطات االستيطانية وازالة     االعتراف برؤية الدولت  "السياسي من هذه الحكومة، مطالبا اياها ب
  ". العوائق في اراضي الضفة الغربية حتى يتاح لنا استئناف الحوار من اجل الوصول الى حل سياسي

على صعيد متـصل،    و،  " متأخرة لكنها حصلت   )الى بغداد  (ربما جاءت الزيارة   ":وفي السياق، قال عباس   
قضية المقيمين الفلسطينيين في مناطق عدة من الـبالد         بحث  "ان  " المستقبل"قال مصدر سياسي مطلع لـ      

وخصوصا في العاصمة بغداد حظي باالهتمام خالل زيارة الرئيس عباس الى العراق خصوصا ما يتعلق               
بمعاناة العائالت النازحة من منازلها والمقيمة في مخيمات على حدود العراق مع االردن وسوريا بـسبب     

 سقوط نظام صدام حسين، اذ يجري حديث عن امكان تـوطينهم او فـسح               اعمال العنف التي طالتهم بعد    
مسألة اعادة توطين الفلسطينيين فـي كردسـتان        "وقال ان   ". المجال لهم للسكن بامان في اقليم كردستان      

السباب انسانية في حاجة الى حوارات واتفاق مع الحكومة المركزية عبر اجراء حوارات مع سـلطات                
هم اذ ان االمر ال يقتصر على الحكومة المركزية حيث مـن الممكـن قبـولهم فـي                  االقليم ومعرفة رأي  

  ". كردستان وفق ظروفهم االنسانية في حال التوصل الى اتفاق بهذا الشان
  

  حول العالقة بين مصر وحماس" الزيتونة"عرض كتاب لـ  .2
لحوار الفلسطيني  يسلط الكتاب الضوء على عالقة حركة حماس بمصر منذ ا         : حسين عبد العزيز   -عرض

  . وحتى بداية هذا العام2005الذي عقد في القاهرة عام 
يتوزع الكتاب على أربعة فصول، يبحث الفصل األول محددات وخلفيات العالقة بين حركـة حمـاس                و

والنظام المصري، في حين يبحث الفصل الثاني العالقة بين الطرفين منذ فوز حماس فـي االنتخابـات                 
طرتها على قطاع غزة، أما الفصل الثالث فيبحث الفترة التي أعقبت سيطرة حمـاس              التشريعية وحتى سي  

  .، ويتناول الفصل الرابع واألخير العدوان اإلسرائيلي على القطاع2008على القطاع وحتى نهاية عام 
  المحددات

  مصر وحماس: الكتاب-
  لبنان، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: الناشر-
  األرشيف والمعلوماتقسم : المؤلف-
  88: عدد الصفحات-
  2009/األولى: الطبعة-

تربط مصر بفلسطين عالقة جيوسياسية من نوع خاص، ففضال عن الحدود والروابط الدينية والقوميـة،               
  .، ثم تحملها إدارة قطاع غزة1948هناك إرث تاريخي مرتبط بمشاركة مصر في حرب فلسطين عام 

رافدا شعبيا للعديد من األنظمة السياسية العربية بما فيها مصر، خـصوصا            لقد شكلت القضية الفلسطينية     
بعد ثورة يوليو ومناداتها بالقومية العربية، ووضعها القضية الفلسطينية على رأس القضايا العربية، ومن              

مـع  ) حركة حمـاس  (جهة أخرى انتشار جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين وإطالق جناحها المقاوم            
، وقد لعب العامل الجيوسياسي، مصحوبا بالدور الريادي لمصر         1987 االنتفاضة الفلسطينية عام     انطالق

  .دورا مهما في بناء عالقة ذات طبيعة خاصة مع التنظيمات الفلسطينية
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ويرى الكتاب أن عالقة مصر بحماس التي أصبحت أكثر وضوحا بعد قيام السلطة الفلسطينية، وسيطرة                
  : ترتكز على مجموعة من العوامل تضبط إيقاع هذه العالقة، ومن هذه العواملحماس على قطاع غزة،

  .ـ تنظر مصر إلى القضية الفلسطينية من خالل دورها اإلقليمي والعربي
ـ التزام النظام المصري مسار التسوية، ويرجع الكتاب أسباب عقد النظام المصري اتفاقية كامب ديفـد                

  . إسرائيلإلى اختالل موازين القوى لصالح
ـ عدم راحة مصر للتعامل مع تنظيم ينتمي إلى اإلخوان المسلمين، لكن مصر مضطرة للتعامـل مـع                  

  .حماس بسبب قوة أدائها واتساع شعبيتها
ـ إدراك مصر رغبة إسرائيل في إلقاء تبعات إدارة قطاع غزة على كاهل مصر، وما يشكله ذلك مـن                   

  .خطر على الدولة الفلسطينية المقبلة
ما بالنسبة لحماس فهي تدرك أنه مهما كان الخالف مستحكما مع النظـام المـصري، فـإن مـصر                   ـ أ 

  .بإمكاناتها البشرية والمادية الهائلة تظل ذخرا للقضية الفلسطينية
ـ إدراك حماس أن مصر تظل مظلة مقبولة ال يمكن االستغناء عنها في ضبط نسق العالقات الفلسطينية                 

  .الفلسطينية
  .اس خطورة استعداء مصر، لكونها المتنفس الوحيد لقطاع غزةـ إدراك حم

  الخلفيات
يذهب الكتاب إلى أن الحوار الوطني الفلسطيني شكل مفصال مهما في مسار العالقة بين مصر والفصائل                
الفلسطينية بشكل عام، وحماس بشكل خاص، وتعود الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني الفلسطيني إلـى              

ن حاولت السلطة الفلسطينية إقناع حماس بالمشاركة فـي انتخابـات الحكـم الـذاتي، أو                 حي 1995عام  
الحصول على ضمانات بعدم إفشال االنتخابات، وبالفعل قاطعت حمـاس االنتخابـات والتزمـت بعـدم                

  .إفشالها
 حـين اسـتؤنفت     2002وحماس، حتى عام    ) حركة فتح ( لم تعقد حوارات بين السلطة       1996ومنذ عام   

ية ومشاركة قوية من مصر، وكان هدف الحوار توحيد الموقف الفلسطيني مع توقع ضربة أميركية               برعا
  .على العراق قد تستغلها إسرائيل للقيام بعمليات عسكرية ضد الفلسطينيين

 عقد في القاهرة مؤتمر جمع معظم الفصائل الفلسطينية بحضور رئيس السلطة محمود             15/3/2005وفي  
  :ائل في هذا الحوار على ما يليعباس، واتفقت الفص

ـ التمسك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط، وبحق الشعب الفلسطيني في المقاومـة، وإقامـة الدولـة             
  .الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة الالجئين

  .2005ـ التزام الفصائل بتهدئة متبادلة مع إسرائيل حتى نهاية عام 
  .ال اإلصالحات في كافة المجاالت، ودعم العملية الديمقراطيةـ استكم

  .ـ تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها
  عالقة حماس بمصر بعد االنتخابات

 74 وفازت حركة حماس فيها باألغلبية حيث حصلت على          25/1/2006عقدت االنتخابات التشريعية في     
  . مقعدا34، في حين حصلت فتح على 132مقعدا برلمانيا من أصل 

ويعتبر الكتاب أن فوز حماس شكل صدمة كبيرة للسلطة الفلسطينية وبعض الدول العربيـة واألجنبيـة،                
وكانت مصر أكثر هذه البلدان تخوفا، حيث ترافق فوز حماس مع فوز اإلخوان المسلمين في االنتخابات                

ى أثر نتائج االنتخابات قام وفد من حركة حماس بزيارة          وعل. 2005البرلمانية المصرية التي جرت عام      
  .القاهرة، للتشاور مع القيادة المصرية على المرحلة المقبلة

يذهب الكتاب إلى أن عالقة حماس بمصر كانت إيجابية جدا، حيث لم تطلب مصر من الحركة في هـذه                   
  .المرحلة أي شروط سوى االعتراف بإسرائيل إذا أرادت تشكيل الحكومة
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ويذهب الكتاب إلى أن عالقة حماس مع مصر تغيرت مع أسر ثالثة فصائل فلسطينية من بينهـا حركـة    
 ، حيـث أخـذت عمليـة        2006حزيران من عام    /حماس للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط أواخر يونيو      

 التفاوض حول إطالق سراح شاليط مقابل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين حيزا كبيرا مـن العالقـة بـين            
  .مصر وحماس
 أسـيرا   450 عرضت حماس على إسرائيل عبر القاهرة إطـالق سـراح            2007آب عام   /وفي أغسطس 

فلسطينيا مقابل اإلفراج عن شاليط، غير أن حكومة أولمرت رفضت هذا العرض، مكتفية بالموافقة على               
  . أسيرا فلسطينيا، وهو ما رفضته الحركة71

 في نفق مظلم، بدأت التوتر في العالقـة بـين الحركـة             ومع دخول ملف األسرى بين حماس وإسرائيل      
ومصر، وبدأ بعض قيادي حماس توجيه النقد إلى القيادة المصرية لعدم بذلها جهودا كافية إلنهـاء هـذه                  

وقد انعكس ذلك على الحدود المصرية مع قطـاع غـزة،           . الملفات، األمر الذي أغضب القيادة المصرية     
  .ها معبر رفح بين حين وآخر، بتدمير نحو عشرين نفقاحيث قامت مصر إضافة إلى إغالق

 ، وهو   2007شباط من عام    /في هذه المرحلة أيضا وقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مكة في بداية فبراير            
  :االتفاق الذي أسهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن أبرز بنود االتفاق

  .وحدة الوطنيةـ التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني، وعلى أهمية ال
  .ـ المضي قدما في إجراءات تطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية

  .ـ تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية
أضفى هذا االتفاق نوعا من الدفء على عالقة حماس بمصر التي رحبت باالتفـاق والحكومـة التـي                  

مجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الحكومة، في الوقت الذي أشارت فيـه             تمخضت عنه، ودعت مصر ال    
  .حركة حماس إلى أهمية الدور المصري في إنجاح الحوار الفلسطيني

  2008تطورات العالقة بين الجانبين حتى نهاية 
 سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، ووجهت ضربة قوية          2007حزيران من عام    /في منتصف يونيو  

ه بالتيار العميل في األجهزة األمنية وحركة فتح، وقد ردت السلطة الفلسطينية على هذه الخطوة               لما أسمت 
  .بإعالن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ وإقالة حكومة هنية

يسلط الكتاب في هذه المرحلة الضوء على تأزم العالقة بين حركة حماس ومصر بعد رفض القاهرة لما                 
ه انقالبا على الشرعية الفلسطينية، ولم يقتصر األمر على ذلك حيـث دعـت              جرى في القطاع، واعتبار   

مصر كافة الفصائل إلى االنضواء خلف مؤسسات السلطة بقيادة محمود عباس، ثم جاء قرار مصر نقـل          
  .سفيرها لدى السلطة الفلسطينية والبعثة الدبلوماسية من غزة إلى رام اهللا ليزيد من توتر العالقة بحماس

 الكتاب إلى أن حصار قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإغالق مصر لمعبر رفـح علـى الحـدود                   ويذهب
الفلسطينية بين الفينة واألخرى، أجج األزمة بين حماس ومصر، حيث اتهمت الحركة القاهرة بالمشاركة              
في حصار وتجويع أهالي القطاع، وهو ما رفضته مصر التي سرعان مـا حملـت إسـرائيل وحمـاس        

  .ةالمسؤولي
في هذه األثناء عملت القاهرة على تحقيق تهدئة بين إسرائيل وحماس، ونجحت في آخر األمر في إنجاز                 

 ونص االتفـاق علـى ثالثـة        2008/ 19/12 وتنتهي في    2008 /19/6تهدئة مدتها ستة أشهر تبدأ في       
إطـالق  أمور، هي وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، مقابـل وقـف                

  .الصواريخ والعمليات الفدائية الفلسطينية من غزة
ويرى الكتاب أن اتفاق التهدئة أثبت قوة القاهرة في الساحة الفلسطينية، حيث استفادت مصر من كونهـا                 
وسيطا مقبوال من الجميع، واستقبلت لهذا الغرض عاموس جلعاد المسؤول في وزارة الدفاع اإلسـرائيلية               

  .نها خاضت مشاورات ماراثونية مع حماسأكثر من مرة، كما أ
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غير أن واقع التهدئة كان مختلفا عن نصها، إذ لم تلتزم إسرائيل بشروط التهدئة، حيث خرقـت االتفـاق            
) كـارني (مغلقا طوال مدة التهدئة، وأغلق معبر المنطار        ) إيريز( مرة، كما ظل معبر بيت حانون        195
 127) كيـرم شـالوم   ( يوما، وأغلق معبر كرم أبو سالم        78) ناحال عوز ( يوما، ومعبر الشجاعية     149

 20 يوما، وفتح جزئيا لمدة      163يوما، ناهيك عن معبر رفح على الحدود المصرية الذي ظل مغلقا طيلة             
  .يوما

  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
صواريخ التـي   هددت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني من القاهرة بإسكات ال      25/12/2008في  

تطلقها حركة حماس من القطاع، وبعد يومين من هذا التصريح شن الجيش اإلسرائيلي عـدوانا واسـعا                 
 جريحا، فضال عـن خـسائر ماديـة         5450 شهيدا و  1334 يوما وأسفر عن سقوط      22على القطاع دام    

  . مليار دوالر1.9قدرت بـ
رة عن هذا العدوان، فإن الـرئيس المـصري         ومع أن القيادة المصرية حملت إسرائيل المسؤولية المباش       

 حمل حركة حماس المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي        30/12/2008حسني مبارك في كلمة إذاعية في       
  .الذي يتعرض له قطاع غزة

  : أعلن الرئيس المصري مبادرة من ثالث نقاط لوقف إطالق النار6/1/2009في 
فوري إلطالق النار لمدة محددة، إلتاحة الفرصة إليـصال         ـ قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوقف       

  .المساعدات إلى سكان غزة
ـ دعوة إسرائيل والفلسطينيين وممثلين عن االتحاد األوروبي وجهات أخرى لالجتماع، لمناقـشة سـبل               

  .ضمان عدم تكرار الوضع الراهن، وسبل ضبط الحدود بين مصر والقطاع
  .فلسطينية إلنهاء الصراع بين حركتي فتح وحماسـ استضافة مصر حوار المصالحة ال

أعلنت حماس وجود تحفظات على المبادرة المصرية، ورفض خالد مشعل وجود قوات دولية فاصلة في               
  .القطاع، كما رفض أي تهدئة دائمة مع إسرائيل

وجهـت  وبعد وقف إطالق النار، وفي إطار الجهود المصرية الستكمال تطبيق بنود المبادرة المصرية،              
مصر دعوة إلسرائيل والفصائل الفلسطينية للحضور إلى القاهرة لعقد اجتماعات منفصلة للتباحث حـول              
خطوات تثبيت وقف إطالق النار، واالتفاق على كيفية تطبيق المبادرة المصرية، بما في ذلك الخطـوات                

  .الالزمة لرفع الحصار وفتح المعابر
  خاتمة

يع أن تتعامل مع القوى الفاعلة على الساحة السياسية الفلـسطينية إال            يذهب الكتاب إلى أن مصر ال تستط      
  .من خالل حرصها على أمنها القومي، ومصالحها اإلستراتيجية

ويرى الكتاب أن التزام مصر بحل الصراع العربي اإلسرائيلي، وحساسيتها من التعامـل مـع طـرف                 
 األميركية اإلسرائيلية، كل هذه العوامل أملت       فلسطيني ينتمي إلى اإلخوان المسلمين، إضافة إلى الضغوط       

  .على القاهرة الميل إلى خط الرئاسة الفلسطينية، وحركة فتح المنخرطة في عملية التسوية
غير أن الكتاب يؤكد من جهة أخرى أن مصر ال تستطيع السكوت عن محاولة تأجيج صراع أمني داخل                  

  .القطاع، خشية انتقال عدواه إلى الداخل المصري
ويؤكد الكتاب أنه رغم العالقات التي تربط حماس بمصر، فإن األخيرة لم تخف رغبتها في عدم نجـاح                  
نموذج حماس في قطاع غزة، ومن هنا جاء تفسير مصر التفاقية المعابر، بما يتوافق مع استمرار إغالق                 

  .معبر رفح، واالستمرار في حصار القطاع، الذي قد يؤدي إلى إضعاف حماس وإفشالها
  31/3/2009 الجزيرة نت،                                                                           
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   تحبط في آخر لحظة صفقة تبادل أسرى رعتها تركيا"إسرائيل": نائب هنية .3
كشف زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة النقاب عن أن إسرائيل تراجعت في : غزة
وفي بيان صحافي صادر عنه ظهر أمس، . خر لحظة عن التوقيع على صفقة تبادل أسرى رعتها تركياآ

قال الظاظا إن إسرائيل حاولت فرض اشتراطات جديدة في آخر لحظة عندما أصرت على أن جزءا من 
 جلعاد المعتقلين الذين تطالب حماس باإلفراج عنهم يتم إطالق سراحهم بعد اإلفراج عن الجندي األسير

وأشار الظاظا إلى أن مصر تدخلت بعد ذلك وحاولت إقناع الفصائل . شاليط، األمر الذي رفضته الحركة
وأوضح الظاظا أن قادة المعتقلين . بالتراجع عن شروطها أو التخفيف منها، األمر الذي رفضته المقاومة

حيث أكدوا أن التفاوض سيتم في السجون اإلسرائيلية رفضوا محاوالت إسرائيل إجراء مفاوضات معهم، 
واستدرك الظاظا أن صفقة تبادل األسرى جمدت حاليا، لكنها قيد التفاوض غير المباشر . في الخارج

وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، قال الظاظا إن كال من الحكومة المقالة وحركة حماس ترى فيه . حاليا
وأكد أن . لفلسطيني في خندق الصمود والمقاومةهدفا استراتيجيا على قاعدة العمل على توحيد الشعب ا

  .كال من الواليات المتحدة وإسرائيل تضعان عقبات عديدة إلعاقة الحوار وإحباطه
  6/4/2009الشرق األوسط، 

  
  نرفض حكومة وحدة ترتهن إلمالءات خارجية: نائب رئيس التشريعي .4

ان تشكيل » عكاظ«التشريعي لـ قال الدكتور احمد بحر نائب رئيس المجلس : فهيم الحامد ـ جدة
حكومة وحدة وطنية مطلب ملح للشعب الفلسطيني حتى تتمكن من رفع الحصار الجائر على المفروض 

وأوضح أن جولة الحوار . على غزة ومواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التدميرية المتوقعة
. ى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطينيالوطني المرتقبة في القاهرة ستكون حاسمة إزاء الوصول ال

مشيرا إلى انه مازالت هناك صعوبات في التوافق على برنامج الحكومة السياسي، وأضاف ان الشعب 
يريد حكومة تنهي الحصار واليريد حكومة ترتهن لإلمالءات الخارجية نافيا ما يتردد عن تلكؤ حركة 

وأشار الى أن حماس ترغب في . حوار القاهرة حماس في الوصول الى اتفاق ومحاولتها إفشال 
مطالبا الفصائل الفلسطينية بالتوحد، وانتهاج الحوار . الوصول الى رزمة اتفاق متكاملة وليست مجزأة

  . كسبيٍل وحيد لحل مشكلة االنقسام
  6/4/2009عكاظ، 

  
 %60 ال تزال موجودة في العريش حيث فسد منها  لغزة آالف طن من المساعدات9: نعيم .5

المركز الفلسطيني باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة، في حوار خاص مع  . كشف د: غزة
: وقل نعيم. ملفاتٌ فتحها حول إدارته الوزارة خالل العدوان األخير على قطاع غزة، عن "لإلعالم

 واهية، وحسب استخدمت قوات االحتالل كميات كبيرةً من السالح والمتفجرات ضد المدنيين ألسبابٍ
أكَّد عدد :  وأضاف. ماليين طن، بمعدل كيلو جرامين لكل مواطن3إحصائيات العدو فقد تم استعمال 

 استخدام االحتالل أسلحةً محرمةً دوليا -وجزء منها من مؤسسات صهيونية-كبير من التقارير الدولية 
  .والغازات السامة" الفسفور األبيض"و" الدايم"مثل 
منهم من األطفال والنساء، وستة آالف جريحٍ؛ % 40 شهيدا؛ 1450عدد الشهداء بلغ ذكر نعيم أن و

، حجم المساعدات التي حصلت عليها وزارة الصحة بعد الحرب وحول .منهم من األطفال والنساء% 50
ما وصلنا جاءت هذه المساعدات بناء على طلبٍ من وزارة الصحة، وننوه بأن لقد : قال وزير الصحة

 صنفًا رصيدها صفر 69 أشهر، وما زال هناك 6من األدوية والمستلزمات يغطي معظم األصناف لمدة 
  .لدينا
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أما عن مالحظاتنا على المساعدات فيمكن القول إن هناك تسعة آالف طن من المساعدات ال : وأضاف
بسبب " العالميةمنظمة الصحة "حسب إحصائيات % 60تزال موجودة في العريش؛ حيث فسد منها 

تعرضها للرياح واألمطار والشمس وتخزينها غير الجيد، ونتمنَّى أن يتم معالجة ذلك بشكٍل سريعٍ وعاجٍل 
من الجانب المصري، وأال يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من مساعدات وصلت إليهم من كل الدنيا لتخفِّف 

  .امن معاناتهم، وإنه من غير المعقول أن يستمر احتجازه
  5/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 أوروبا مستعدة لدعم إنشاء مخططات هيكلية بالقدس : السلطة .6

مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبدالقادر ان بعض الدول قال :  بترا–رام اهللا 
 التي تحتوي عددا كبيرا األوروبية ابدت استعدادها لدعم إعداد مخططات هيكلية للمناطق المستهدفة أو

 .من المنازل التي يتهددها خطر الهدم بأحياء متفرقة بمدينة القدس من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
 واضاف إن لدينا اآلن ،)أمس (وجاء في بيان صحافي تلقت وكالة االنباء االردنية نسخة منه اليوم االحد

 400نة القدس منها مخطط بحي بيت حنينا ويضم نحو خمسة مخططات تقوم بها السلطة الوطنية في مدي
وحدة سكنية ومخطط في تلة العجوز بحي الطور وآخر بمنطقة صور باهر وجبل المكبر وآخر نعمل 

  . منزال مهددة بالهدم60 دونما من أراضي المواطنين في منطقة الطور تحتوي على 25على إقامته على 
  6/4/209الدستور، 

  
  فٌ استراتيجيٌّ للحكومة ولحركة حماس الحوار هد :الظاظا .7

أفاد المهندس زياد الظاظا نائب إسماعيل هنية رئيس الـوزراء المقـالي بيـان              :  ضياء الكحلوت  -غزة  
 أن الحوار هدفٌ استراتيجي للحكومة ولحركة حمـاس مـن           ،نسخة منه أمس  » العرب«صحافي تسلمت   

 وأوضح أنه تم وضـع خمـس قـضايا أساسـية            .أجل توحيد أبناء الشعب في خندق الصمود والمقاومة       
والمصالحة الفلـسطينية،   ، ، واالنتخابات الرئاسية والتشريعية   »منظمة التحرير الفلسطينية  «: للحوار، هي 

» منظمة التحرير الفلـسطينية   «وبين أن الخالف في قضية       . ولملمة الجرح الفلسطيني، وقضية الحكومة    
ما كان هناك اقتراح بتشكيل لجنة من كل أمناء الفصائل تـدير            كان حول كون المنظمة لكل الشعب، بعد      

وأن تعمل اللجنـة  ، شؤون المنظمة، ويكون لها الكلمة األخيرة، مع بقاء اللجنة التنفيذية ضمن هذا اإلطار      
على إعادة تفعيل المنظمة، وأن ينعقد اجتماعها األول مع إعـالن الحكومـة الفلـسطينية، وأن تكـون                  

وأن تكون اللجنة لكل الشعب في الضفة وغزة، وفي الـداخل           ، نتخابات الرئاسة والحكومة  انتخاباتها مع ا  
وكشف أن المشكلة الرئيسية في تعطيل الحوار ال تقع فقط على الفلـسطينيين،             . الفلسطيني، وفي الشتات  

  . بل هناك أطراف تضع العقبات في طريقه، منها اإلدارة األميركية، وإسرائيل، حسب قوله
 6/4/2009، قطر، العرب

  
  "إسرائيل"حماس و تنسيق أمني بينأي وجود   ينفيحكومة المقالةالمتحدث باسم  .8

نفى متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة ما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية في : غزة
ئيل، ووصف وإسرا" حماس"السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ عن وجود تنسيق أمني بين حركة 

لإللتزام بشروط الرباعية واالعتراف " حماس"أكاذيب هدفها ممارسة الضغط السياسي على "ذلك بأنه 
  ".بإسرائيل

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة طاهر النونو في تصريحات خاصة لـ 
 عن وجود رسالة موجهة من قبل أن حديث رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ" قدس برس"
لشخصيات للقيام بمهام التنسيق " حماس"بقطاع غزة إلى وزارة الصحة اإلسرائيلية تتعلق بتحديد " حماس"
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بعد فشل جولة المفاوضات في " حماس"الصحي المدني واألمني، ليس إال بداية لحملة تشويه منظمة ضد 
  .باالعتراف بإسرائيل" حماس"إقناع 

من ميزانيتها لغزة في هذه % 58و إلى أن حديث الشيخ عن تخصيص السلطة الفلسطينية لـ وأشار النون
حسين الشيخ يتحدث عن : "المناسبة هو مقدمة إليجاد مبررات للتنصل من هذه االلتزامات، وقال

وإسرائيل، وهذا يحتمل أن يكون حسين الشيخ مراقبا لكل " حماس"اتصاالت هاتفية لم تنقطع بين 
الهاتفية، وهو يقول كذبا هنا إلعطاء مبررات سياسية للسلطة كي تتنصل من " حماس"ت حركة اتصاال

  .التزاماتها المالية، وهذا كله جزء من دعاية كاذبة
  5/4/2009قدس برس 

  
 إطالق حملة دولية في غزة للمطالبة برفع الحصارتعلن عن لحكومة المقالة ا .9

التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة امس إطالق " سر الحصاراللجنة الحكومية لك"أعلنت :  د ب ا-غزة 
حملة إعالمية دولية للمطالبة باحترام حقوق اإلنسان خاصة السفر والتنقل وذلك احتجاجا على الحصار 

أن هذه الحملة تأتي مع اشتداد "وذكرت اللجنة في بيان صحفي لها  .اإلسرائيلي على قطاع غزة
 قطاع غزة واستمرار معاناة ما يزيد على مليون ونصف مليون فلسطيني واستمرار وطأة الحصار في
وطالبت اللجنة بتفعيل هذه الحملة في المحافل الدولية ، منوهةً إلى ضرورة  ".يعيشون ظروفا قاسية جدا

العمل الجاد من أجل التخلص من كافة القيود المتمثلة من منع الفلسطينيين في قطاع غزة من الحق في 
أن استمرار إغالق المعابر "واعتبرت اللجنة الحكومية  .والتنقل والعودة بحرية وامن وسالمالسفر 

مناشدةً المؤسسات الحقوقية والدولية في " الرئيسية في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية داخل القطاع
 ".العالم التدخل لضمان احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان وإرغامها على فتح المعابر

  6/4/209الدستور، 
  

  يبشر بانتفاضة جديدة" أسطول الحرية": كسر الحصار لناطق اإلعالمي للجنةا .10
أكد عادل زعرب الناطق اإلعالمي للجنة الحكومية لكسر الحصار، إنـه يجـري حاليـا إعـداد                 : غزة

وقال زعرب في تصريح صحفي وصلت      ،  جديدة من نوع آخر لكسر الحصار عن قطاع غزة        " انتفاضة"
تجاوبت الدعوات التي أطلقتها اللجنة الحكومية هنا وهناك، وبدأت لجنـة المبـادرة             : "نسخة منه " بيلالس"

 هيئة لبنانية وفلسطينية باإلعـداد      35الوطنية لكسر الحصار عن غزة بالخارج والتي تضم ما يزيد على            
يث توسع نطـاق    لوصول أسطول الحرية لكسر الحصار لالنطالق نحو قطاع غزة أواخر أيار المقبل، ح            

  ".الحملة من سفينة محلية باتجاه تشكيل أسطول بمشاركة عربية وعالمية
اجرينا اتصاالت مـع اللجنـة القائمـة        "وحول طبيعة اسطول فك الحصار وطريقة سيرها، اكد زعرب          

عليها، وسيضم األسطول عدة سفن أوروبية، وستتوجه إلى غزة بمشيئة اهللا في نهاية ايار عبر قبـرص،                 
ك رغبة في انضمام سفن المتضامنين اللبنانيين والعرب إلى األسطول كي يساهم الجميع في أنشطة               وهنا

، وقد يضم االسطول سفنا من أوروبا وافريقيا        "الحملة العربية الدولية لكسر الحصار المفروض على غزة       
  .ودول عربية، وعلى متن االسطول سيكون وجود لنواب وبرلمانيين عالميين

 6/4/2009ردن، السبيل، األ
  

  وجه رسالة إلى سلطة رام اهللا بعدم التفاوض مع االحتالليالنائب يحيى موسى  .11
البرلمانية أن تهديدات وزير الداخلية     " كتلة التغيير واإلصالح  "أكد الدكتور يحيى موسى النائب عن       : غزة

ـ          ماما أنـه ال يمكـن      يظهر ت ، 48الصهيونية الجديد بسحب المواطنة من السكان العرب داخل أراضي ال
وقال موسى فـي تـصريحٍ       .التعايش مع هؤالء المجرمين العنصريين الطارئين على الشعب الفلسطيني        
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ـ  إن هذا العنصري الصهيوني هـو طـارٌئ علـى          ): "4-5(األحد  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص ل
ل وعنصريته إلى زوال،    بينما صاحب هذه األرض األصلي هو الفلسطيني، وإن مصير االحتال         ، فلسطين

  ".وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدا عبر أجياله المتعاقبة
منوها بأن ، وأكد موسى أن الرد واضح على هذه التهديدات؛ بأن يثور الفلسطينيون على هؤالء المجرمين            

االحتالل ودعا القيادي الفلسطيني إلى مقاومة       .طبيعة الفلسطيني أنه إذا شعر بأن وجوده مهدد فإنه يثور         
 رسالة إلى سلطة    -في الوقت ذاته  -موجها  ، في كافة أماكن تواجده، وبكافة األشكال والوسائل واألساليب       

  .رام اهللا أنه ليس هناك أية إمكانية للتفاوض مع االحتالل المجرم
  5/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  انتقادات فلسطينية لتشديد االحتالل على األسرى  .12

أعربت وزارة شؤون األسرى والمحررين عن قلقها الشديد على حياة األسرى           : اء الكحلوت    ضي -غزة  
الذين تتدهور أوضاعهم بشكل مستمر في ظل تشديد العقوبات عليهم بشكل متدرج، وتزايـد انتهاكـات                

وناشدت الوزارة كافة أبناء الشعب الفلسطيني ضـرورة دعـم خطـوات األسـرى               .االحتالل لحقوقهم 
حتى ال يشعروا أنهم بمفردهم في مواجهة االحتالل، وتصعيد الفعاليات التضامنية           «ة، ومساندتهم،   النضالي
  .»معهم

تواصل عدوانها على منجزات وحقوق األسرى، وذلك بعـد         «وأكدت الوزارة أن إدارة مصلحة السجون       
لتبـادل مقابـل    القرار الذي اتخذه الكنيست بفرض مزيد من العقوبات على األسرى، بعد تعثر صـفقة ا              

ودعت المؤسسات   .»الجندي شاليط، والتي كان آخرها تقليص عدد الكتب المسوح باقتنائها داخل السجون           
اإلنسانية والحقوقية إلى أن تتدخل بشكل فاعل وقوى للحد من تجاوز االحتالل للقانون الدولي والمواثيـق         

  .اإلنسانية في التعامل مع األسرى
درة الوطنية الفلسطينية اإلجراءات العقابية التي تقوم بها مـصلحة الـسجون            من جانبها، استنكرت المبا   

واعتبرت المبادرة الخطوات التصعيدية، التي تنتهجها إدارات سجون         .اإلسرائيلية بحق األسرى األبطال   
 االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء فظـاً علـى              

  . أبسط حقوق اإلنسان
 6/4/2009العرب، قطر، 

  
  تدويل الجملة السياسية في برنامج الحكومة المقبلة هو العقبة أمام االتفاق النهائي: بركة .13

ـ               قال  : دمشق المركـز  "علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سوريا في تصريحٍ خاص أدلى بـه لـ
ل الجملة السياسية في برنامج الحكومة الفلسطينية المقبلة        إن تدوي ): "4-5(اليوم األحد   " الفلسطيني لإلعالم 

، الفتًا إلـى أن قـضية       "هو العقبة الرئيسة التي تقف أمام التوصل إلى اتفاق فلسطيني في حوار القاهرة            
على أن تلتزم الحكومـة القادمـة بـشروط الرباعيـة           " فتح"إصرار حركة   "التدويل هذه وما يرافقها من      

وشدد على ضرورة إيجاد المخـارج       .ةٌ رئيسةٌ تعطِّل الوصول إلى اتفاق مصالحة نهائي       الدولية، هو عقب  
  .السياسية لكافة الملفات العالقة في الحوار، وعلى رأسها برنامج حكومة التوافق الوطني القادمة
  5/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الصحة واألمن  فيها بالتنسيق  تطالبإلسرائيل  أرسلت رسالةحماسيقول إن الشيخ حسين  .14

كشف حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية المسؤولة عن تـسيير  : رام اهللا ـ وليد عوض 
الحياة اليومية للفلسطينيين مع االحتالل االسرائيلي بان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة طلبت               

واوضح الشيخ بان الجانـب     .  الصحي المدني واالمني   من اسرائيل التنسيق معها بشكل مباشر في المجال       
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االسرائيلي ابلغه شخصيا وسلمه رسالة موجهة من قبل حماس بقطاع غزة الى وزارة الصحة االسرائيلية               
  .تتعلق بتحديد حماس لشخصيات للقيام بمهام التنسيق الصحي المدني واالمني

السبت ان حماس اقالت قبـل      ' لقاء خاص 'مج  ضمن برنا ' فلسطين'واوضح الشيخ في مقابلة مع تلفزيون       
اسبوع اللجنة المخولة باالشراف على التحويالت الطبية بغزة، والتي تدار مـن قبـل حكومـة رام اهللا                  
وطالبت اسرائيل عبر رسالة مكتوبة عرضها وقرآها على الشاشة، باعتماد اسماء ذكرها ايـضا، فيمـا                

واضاف الشيخ ان الرسـالة التـي كتبـت باللغـة           . االمنييتعلق بالتحويالت بجانبيها المدني الصحي و     
. 'المخلص يوسف المدلل  'االنكليزية، كانت موجهة الى مدير عام الصحة االسرائيلي، ومذيلة وموقعة بـ            

وشدد الشيخ على ان هذه ليست المرة االولى التي تجري فيها اتصاالت بين حماس واسـرائيل، فهنـاك                  
 .الفاصل ما بين اسرائيل وقطاع غزة' ايرز'قاءات جرت على معبر اتصاالت هاتفية لم تنقطع، ول

  6/4/2009القدس العربي، 
  

   المفتوح عن الطعام  يشرعان باإلضراباألسيران الشاعر وناصيف  .15
ذكرت مؤسسة فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل أن نائب رئيس : غزة

تربية والتعليم السابق، الدكتور ناصر الدين الشاعر، والقيادي في حركة الوزراء الفلسطيني ووزير ال
وقال . حماس، رأفت ناصيف، شرعا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهما

فارس أبو حسن محامي مؤسسة التضامن الدولي أن مصلحة السجون اإلسرائيلية تحتجز االثنين في 
ونقل أبو الحسن عن . قر للحد األدنى من مقومات الحياة منذ أكثر من أسبوعزنزانة في سجن مجدو تفت

الشاعر قوله إن الزنزانة التي يحتجز فيها ال تصلها الشمس، وال يعرف الليل من النهار، عالوة على 
 . الرطوبة العالية التي تسفر عن ضيق التنفس ومشاكل في البصر والفطريات التي تصيب الجلد

  6/4/2009ط، الشرق األوس
  

  إلى الخالف الدائر داخل حركة فتح يعود فشل جولة الحوار الثالثةسبب ": األخبار" .16
عزت مصادر عربية وفلسطينية مطّلعة فشل جولة الحـوار الفلـسطيني الثالثـة وتأجيـل               : محمد سعيد 

فريـق أبـو    ، وتعنّت   "فتح"استئنافها إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري إلى الخالف الدائر داخل حركة             
  ".حماس"مازن بوضعه شروطاً تعجيزية للتوصل إلى اتفاق مع 

لمحادثات القاهرة يريد بالفعل التوصل إلـى اتفـاق،         " فتح"وقالت هذه المصادر إن قسماً من وفد حركة         
في المجلس التـشريعي،    " فتح"ورئيس كتلة   ) أبو عالء (وأبرز ممثليه عضو اللجنة المركزية أحمد قريع        

  .د، فيما يتزعم التيار المعارض ألي اتفاق أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربهعزام األحم
ونقلت المصادر عن عبد ربه قوله، في ندوة مغلقة عقدها معهد آسبن في واشنطن يوم الثالث والعـشرين          

، "حماس"من شهر آذار الماضي، إنه ال طائل من مفاوضات القاهرة، وإن من الخطأ التفاوض مع حركة                 
  ".تسعى إلى إقامة إمارة إسالمية ظالمية"التي قال إنها 

وأشارت المصادر إلى أن عبد ربه يستغل موقعه مشرفاً على جميع وسائل اإلعالم التابعة والممولة مـن                 
  ".تشديد قبضته على اإلعالم الفلسطيني الرسمي ودفعه إلى تسميم أجواء المصالحة"السلطة الفلسطينية لـ

  6/4/2009األخبار، 
  

  حماس والجهاد تحتجان على رعاية االستخبارات للحوار وتطلبان إشراف وزارة الخارجية .17
نسبت إلى مصادر فلـسطينية وصـفتها        وسائل إعالم د، أن   محمد سعي  عن 6/4/2009األخبار،  ذكرت  

بارات قدمتا احتجاجاً إلى القاهرة على رعايـة االسـتخ        " الجهاد"و" حماس"قولها إن حركتي    " القيادية"بـ
للحوار والقضايا المتعلقة بالتهدئة، وصفقة تبادل األسرى، وتعامل القاهرة معهما عن طريق االستخبارات             
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الحركتين طلبتا من القـاهرة أن      "وقالت إن   . والسلطة عبر وزارة الخارجية   " فتح"فيما تتعامل مع حركة     
م ترد وتجاهلت المطلب الذي تكرر      ترعى وزارة الخارجية الحوار ال جهاز االستخبارات، لكن القاهرة ل         

  ".مراراً
قيادي في حركة حماس أسامة ال  مراسلها من غزة، أن سمير حمتو عن 6/4/2009 الدستور، وأضافت

 عن استغرابه من استمرار التعامل مع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من أعربالمزيني القيادي 
 .الل اإلسرائيلي تتم بشكل دبلوماسيمنظور أمني فقط على الرغم من العالقة مع االحت

وقال المزيني في تصريح صحافي امس أن حماس طرحت هذا الموضوع منذ فترة طويلة وأبدت عتبها 
إن تم "وأضاف . من هذه الطريقة ألن بقاء التعامل األمني على هذه الطريقة له دالالت غير ايجابية

لواء عمر سليمان قبل عدة أسابيع دون أن نتوصل مناقشة هذا الموضوع مع مدير المخابرات المصرية ال
  ".إلى نتائج
 فـي تـصريح      قال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة    ، أن   غزة من   5/4/2009قدس برس،    ونشرت

ـ  المشكلة ليست فـي    "، مؤكداً على أن     "إن حماس لم تطلب مثل هذا األمر إطالقاً       ": "قدس برس "خاص ل
  ".مصرية إنما هي في االحتالل اإلسرائيلي بدرجة أساسيةالمخابرات المصرية أو الخارجية ال

وأكد برهوم في تصريحه على أن بعض القضايا وعلى رأسها ملف تبادل األسرى هي ملفات منوطة 
  .بالقيادة المصرية، تفوض من تشاء، دون تدخل من أحد، حسب تأكيده

الحوار األخيرة، ملفتاً النظر إلى على دور المخابرات المصرية في جوالت " حماس"وأثنى الناطق باسم 
أن دورها خالل جوالت الحوار األخيرة كان إشرافياً تنسيقاً حيادياً، ووفرت المناخات المالئمة لحوار 

  .بناء بين الفصائل الفلسطينية
  

  "حزب اللّه"مطلوبو فتح يعودون إلى المقاومة برعاية ": هآرتس" .18
الدور المتعاظم لخاليـا تـرتبط      "ون، أمس، عن قلقهم من      أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيلي   : محمد بدير 

، أمـس، أن  "هـآرتس "وذكرت صـحيفة  ". بحركة فتح في العمليات األخيرة التي تُنفّذ في الضفة الغربية 
هناك إشارات تتراكم منذ حوالى شهرين لدى المؤسسة األمنية تفيد بإعادة تأليف عدد من المجموعـات                "

  ".فتح، ومبادرة هذه المجموعات إلى محاولة تنفيذ عمليات ضد إسرائيليينالتابعة للذراع العسكرية ل
تفيد بخرق عدد من المطلوبين     "وبحسب الصحيفة، فإن اإلشارات المتراكمة لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية          

الظاهرة إلى ضعف سيطرة قيادة الـسلطة فـي رام اهللا علـى             "، عازية هذه    "الفلسطينيين شروط التسوية  
كما لم تستبعد أن يكون سببها تشجيع مسؤولين سياسـيين فـي الـسلطة،    . ات الميدانية في الضفة   المجري

بطريقة غير مباشرة، على ممارسة اإلرهاب من أجل إبقاء الخيارات مفتوحة، انطالقاً مـن فرضـية أن                 
يب، تضاف  العالقات بين السلطة وإسرائيل قد تهتز بشدة، في ضوء تأليف حكومة يمينية جديدة في تل أب               

  ".إلى ذلك التوقعات الفلسطينية بشأن تسارع البناء اإلسرائيلي في المستوطنات
دور "، الفتة إلـى     "وجود دور محتمل لحزب اهللا في إعادة تشغيل خاليا فتح حالياً          "إلى  " هآرتس"وأشارت  

لمقاومة تعزيز االتصال بين فصائل ا    "كما أشارت إلى    ". 2004 و 2003الحزب في تشغيلها خالل عامي      
  ".في قطاع غزة والمجموعات العسكرية في الضفة الغربية، كسبب إلعادة تفعيل هذه المجموعات

لم يتضح حتى اآلن وجود عالقة بين نشطاء فـتح وسلـسلة العمليـات              "ورغم ذلك، قالت الصحيفة إنه      
 ". بات عيناألخيرة، وبينها عملية قتل شرطيين في غور األردن، وقتل أحد المستوطنين في مستوطنة

  6/4/2009األخبار، 
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   أصبحوا محرجين أمام شعبهمالفتحاويون في الضفة :عبد الستار قاسم .19
في تـصريحٍ    بنابلس،   أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية      ،الدكتور عبد الستار قاسم   قال  : نابلس

ـ  ة باستعادة نشاطها في الضفة قرار      إن قرار المقاوم  ): "4-5(األحد  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص ل
وأنه على الرغم من كل ما تقوم به أجهزة أمن عباس وقوات االحتالل الصهيونية من مالحقـة                 ، سياسي

للمقاومة فإن هناك مجموعات مقاومة نائمة قادرة على القيام بعمليات نوعية وبأسـاليب مختلفـة عـن                 
  ".السابق

 الصعوبة بمكان أن تقوم المقاومة بعمليات استشهادية ذات عيـار           غير أن المحلل السياسي اعتبر أنه من      
الفتًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الجدار العازل الـذي دأب الكيـان               ، ثقيل داخل الكيان الصهيوني   

  .الصهيوني على بنائه، ليصبح من الصعب الدخول إلى الكيان
بـين  ،  عادوا إلى مهاجمة االحتالل مجددا     "فتح"وحول ما نُشر عن مصادر صهيونية من أن عناصر من           

كما -أستاذ العلوم السياسية أن االحتمال وارد في هذا اإلطار، ولكن ليس لضعف عباس وفياض فحسب                
وأصـبحوا يـرون أنفـسهم    ، ، بل ألن الفتحاويين أصبحوا محرجين للغاية أمام شـعبهم     -يقول االحتالل 

  . شيًئا للشعب الفلسطينيكخادمين لألمن الصهيوني فقط، وال يقدمون
  5/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  برنامج نتنياهو يدفع المنطقة إلى منزلق خطير: الشعبية .20

اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن برنامج حكومة نتنياهو يدفع الشرق األوسط كله إلى منزلق خطير : دمشق
، ”السالم القائم على الشرعية الدولية“قفز عن ت” السالم”مشيرة إلى أن رؤية هذه الحكومة وبرنامجها ل

وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إطار حق العودة والدولة المستقلة ذات السيادة، واالنسحاب 
  .1967حزيران /من الجوالن السوري إلى حدود الرابع من يونيو

روبي، والدول دائمة وطالبت الجبهة على لسان مصدر مسؤول فيها في بيان، أمس، االتحاد األو
العضوية في مجلس األمن، والقوى الدولية الكبرى، واألمم المتحدة، بسياسة ملموسة ومواقف دولية تجاه 
هذه الحكومة من خالل اإلعالن عن حل عبر مؤتمر دولي يعيد رسم معالم واضحة للتسوية المتوازنة 

مة نتنياهو يلغي حق تقرير المصير بمرجعية قرارات الشرعية الدولية على اعتبار أن برنامج حكو
 .للشعب الفلسطيني في إطار العودة والدولة المستقلة ذات السيادة

  6/4/2009الخليج، 
  

 المفاوضات على أساس خارطة الطريق تعني العودة إلى نقطة الصفر: تيسير خالد .21
عضو المكتب السياسي قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : رام اهللا

للجبهة الديمقراطية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، تعكس 
  .السياسة الرسمية، التي تم التوافق عليها بين أطراف االئتالف الحكومي الجديد في إسرائيل

 –بإعادة العالقات الفلسطينية "مالها ، إن الحكومة اليمينية العنصرية في إسرائيل بدأت أعخالدوقال 
اإلسرائيلية إلى نقطة الصفر، من خالل رفض حل الدولتين ورفض الدخول في مفاوضات حول قضايا 
الوضع الدائم، والعودة إلى خارطة الطريق، وما رافقها من تحفظات إسرائيلية جردتها من عناصرها 

 تحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي السياسية، وحصرتها في مقاربات أمنية خاضعة لمنطق
للمصالح األمنية اإلسرائيلية ومنطق االستجابة للمطالب المعيشية اليومية للفلسطينيين تحت االحتالل وفقاً 

  ".ألداء السلطة على هذا الصعيد
  5/4/2009قدس برس، 
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  قيادي في فتح يحذر من تضاؤل تمثيل أبناء غزة في مركزية الحركة .22
في قطاع غزة، عن خشيته من أن يكون تمثيـل قطـاع غـزة فـي                " فتح"رب أحد قادة حركة     أع: غزة

انتخابات اللجنة المركزية للحركة التي ستتم خالل مؤتمرها السادس، متدنياً جداً مقارنـة مـع المنـاطق              
األخرى والمؤسسات األخرى في الحركة، داعياً قيادة الحركة إلى النظر بخصوصية لوضـع عناصـر               

  .بالقطاع" فتح"
في غزة، " فتح"، أشرف جمعة، خالل لقائه األسبوعي مع كوادر حركة "فتح"وقال النائب عن حركة 

يجب مراعاة أبناء حركة فتح في قطاع غزة والذين عانوا وصبروا وصمدوا تحت أقسى الظروف، بأن "
ون هناك من يمثلهم تكون هناك نسبة عددية محددة لهم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حتى يك

  ".انتخاباً في حال انعقاد المؤتمر العام السادس، ال تكليفاً
ما ينطبق علي ساحة غزة ينطبق علي بقية الساحات، وذلك ألن عدد أعضاء المؤتمر "وأضاف جمعة 
 عضو، 350 عضو، وعدد األعضاء المشاركين من قطاع غزة لن يتجاوز 1300العام سيتجاوز 

 منه فقرة ج، أن خمسين عضواً للمجلس الثوري يتم 48ظام األساسي وفي المادة والمعروف حسب الن
 في المائة من 30انتخابهم باالقتراع السري من بين أعضائه، شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 

  ".نسبة المقترعين علي األقل
 في المائة من 40ة على  يشترط حصول المرشح لعضوية اللجنة المركزي65في المادة "وتابع جمعة أنه 

عدد أصوات المقترعين، وهذا يمثل صعوبة في الحصول علي أعضاء من المركزية والمجلس الثوري، 
 في " عضواً في غزة على قلب رجل واحد، فكيف والحال الذي نعلمه جميعا350ًحتى لو افرضنا أن ،

  .إشارة منه إلى حالة االنقسام الداخلي في صفوف حركته في قطاع غزة
  5/4/2009قدس برس، 

  
   خالل أسابيعتشكيل المجلس السياسي األمني المصغّر: حكومة نتنياهو تعقد اجتماعها األول .23

شدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، في أول اجتماع لحكومتـه،            : كفاح زبون : رام اهللا 
لة ستكرس لوضع سياسة تعنـى بـدفع        وقال نتيناهو إن األسابيع المقب    . على ضرورة وضع سياسة سالم    

 .ولكن نتنياهو مجددا تجنب الخوض في التفاصيل أو الحديث عن حل الدولتين. عملية السالم
اليوم سنشكل مجلسا امنيا وسياسيا مصغرا وفي األسابيع المقبلة سنكمل وضع سياسة "وأضاف نتنياهو 
  ". لدفع السالم واألمن

وركز  ثانية والثالثون التي تعتبر األوسع في تاريخ إسرائيل، وبكامل أعضائها اجتمعت الحكومة ال
 أيام 106احي االقتصادية واإلجرائية، وأجلت الحكومة تقديم الميزانية السنوية لـاالجتماع أكثر على النو

، وسيطرح ذلك على الكنيست للمصادقة عليه اليوم في )2010 و 2009(من اجل تقديم ميزانية لسنتين 
ي جلسة خاصة، وتعتبر تلك الخطوة سابقة في تاريخ الحكومات اإلسرائيلية، واعتبرها نتنياهو الخطوة ه

 .من أجل مواجهة األزمة االقتصادية
 ان القرار يعكس حالة الطوارئ االقتصادية وضرورة بلورة خطة سوقال وزير المالية يوفال شتاينت

وانتخبت الحكومة عددا من اللجان الوزارية، من بينها . شاملة الحتواء حالة الركود ووضع أسس النمو
ي ـ االجتماعي، واللجنة الوزارية للتشريع، واللجنة الطاقم األمني ـ السياسي، والمجلس االقتصاد

 .الوزارية لشؤون جهاز األمن العام، واللجنة الوزارية لإلصالحات في دائرة األراضي
الوحدة والمسؤولية "التي ستستند إليها حكومته وهي، " المبادئ الثالثة"وشدد نتنياهو على ما اعتبره 

ومن ضمن القرارات اإلجرائية التي اتخذتها الحكومة، ". ل فوراإننا مقبلون على العم"وقال، " والعمل
 مليون شيكل، والبدء بإعداد 650إلغاء قرار للحكومة السابقة بإقامة منزل جديد لرئيس الوزراء بكلفة 
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مشروع جديد ارخص كلفة، وتعيين مسؤول للجهاز الصحي خالل األيام القريبة، وإعطاء تعليمات 
  . لية إليجاد حل لقضية انعدام األمن الغذائيلوزارتي الرفاه والما

 من عضوا 12ووافقت الحكومة الجديدة، على تشكيل مجلس وزاري مصغر للشؤون السياسية واألمنية 
 .كما صادق على تعيين عوزي اراد رئيسا لمجلس االمن القومي

المقبل حيث ) أيار(يو  ما3إلى ذلك من المقرر أن يبدأ نتنياهو زيارته األولى للواليات المتحدة في 
سيستقبله في البيت األبيض الرئيس باراك أوباما كما سيشارك نتنياهو في مؤتمر الجمعية األميركية 

إلى برلين، حيث سيلتقي المستشارة ) أيار( مايو 9، وسينتقل نتنياهو في "ايباك"اإلسرائيلية للشؤون العامة 
 .اء الحكومة اإلسرائيليةاأللمانية أنجيال ميركل بحضور نحو عشرة من أعض

  6/4/2009الشرق األوسط، 
  

   النيابةإلى تؤكد وجود دالئل قاطعة لمحاكمة ليبرمان وتحول الملف اإلسرائيليةالشرطة  .24
، امس االحد، ان التحقيقـات مـع   اإلسرائيليةقالت مصادر في الشرطة : الناصرة ـ من زهير اندراوس 

راحلها النهائية، وان المحققين جمعوا دالئـل كافيـة لتقـديم           وزير الخارجية افيغدور ليبرمان باتت في م      
واوضـحت  . الئحة اتهام ضده في عدد من التهم من بينها تبييض اموال، واالحتيال، وخيانـة االمانـة               

مصادر في الشرطة ان ليبرمان لم يجب بعد على كافة االسئلة وان المحققـين عرضـوا عليـه وثـائق               
من جانبهم، اصـدر محـامو      . ات يشتبه بانها وهمية لحسابه الشخصي     تحويالت مالية من حسابات شرك    

الدفاع عن وزير الخارجية بيانا جاء فيه، انّه تعاون مع المحققين بشكل تام، واجاب على جميع االسـئلة،                
' معـاريف 'ونقلت صحيفة    .الفتين باستهزاء الى انه تلذذ باحتساء القهوة التي قدمت له من قبل المحققين            

  ر رفيعة في الشرطة، امس االحد، قولها ان ملف التحقيق سيحول في القريـب العاجـل الـى                  عن مصاد 
النيابة العامة االسرائيلية والى المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، المحامي منـاحيم مـزوز، مـع               

 .توصية صريحة وواضحة بتقديم الئحة اتهام ضد وزير الخارجية الجديد
  6/4/2009القدس العربي، 

  
  الئحة اتهام ثالثة ضد أولمرتينوي تقديم مزوز  .25

 المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز نيته قبول توصـية     أعلن:  برهوم جرايسي  -الناصرة
مركز "الشرطة بتقديم الئحة اتهام ثالثة ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في القضية التي عرفت باسم                

قرار النهائي بهذا الشأن سيكون منوطا بجلسة سماع واستماع لالئحة االتهام ورد            ، إال أن ال   "االستثمارات
  .أولمرت ومحاميه عليها

وتتعلق القضية بأن أولمرت وحين كان وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة شارون، شارك في جلسات               
ق في مكتب المحاماة    مركز االستثمارات الحكومي حين بحثت في قضايا عقارية واستثمارية لشريكه الساب          

  .أوري ميسر، وهذا يعني تضارب مصالح
وبهذا يكون أولمرت في مواجهة ثالثة لوائح اتهام، وهي قضية تلقي األموال غير المشروعة من رجـل                 
األعمال األميركي موشيه تاالنسكي، ومسألة التمويل المزدوج لرحالته إلى خارج البالد، إضـافة إلـى               

  .القضية الجديدة
أغلقت ثالثة ملفات أخرى، من دون تقديم الئحة اتهام، وهـي قـضية محاولـة التـدخل فـي                   في حين   

خصخصة ثاني بنك في إسرائيل، وقضية شراء بيت في القدس المحتلة بسعر اقل من قيمته، وتسلم هدايا                 
  .أقالم حبر فاخرة دون التبليغ عنها

  6/4/2009الغد، األردن، 
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  اع نتنياهو الموافقة على اتفاق تهدئة مع حماسباراك يحاول إقن: مصادر إسرائيلية .26
عن مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة قولها ،  نقلت مصادر إعالمية في القدس: عبد القادر فارس-غزة 

إن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك يحاول إقناع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق 
" المنار " وأشارت صحيفة . ة لمدة عامين على األقل قابلة للتجديدتهدئة مع حركة حماس في غز

إلى أن باراك طلب من نتنياهو الثقة به وبمدير الشعبة األمنية والسياسية في ، التي نقلت الخبر ، المقدسية
وزارة الحرب عاموس جلعاد لتحقيق انجاز سريع التفاق التهدئة، وعدم ربطه باتفاقيات أخرى، حيث 

ير الدفاع اإلسرائيلي أن اتفاقا مستقرا لوقف النار والتهدئة يعتبر انجازا مهما من الناحية يرى وز
 .االستراتيجية واألمنية إلسرائيل

  6/4/2009عكاظ، 
  

  نتنياهو يرفض اإلفراج عن البرغوثي وسعدات في إطار صفقة األسرى .27
ـ    –القدس رائيلية الجديدة بنيامين نتنيـاهو   أمس، أن رئيس الحكومة اإلس    " الجريدة"ذكرت مصادر مطلعة ل

فـي عهـد رئـيس    " حمـاس "أوعز باإلبقاء على عوفر ديكل، الذي كُلِّف ملف صفقة تبادل األسرى مع  
وقالت المصادر إن نتنياهو يسير على خطى سلفه أولمـرت  . الحكومة السابقة إيهود أولمرت، في منصبه 

  .ىفي ما يتعلق بالشروط اإلسرائيلية إلتمام صفقة األسر
تقدمت به الـى حكومـة   " حماس"وأشارت الى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية رفَض العرض الذي كانت         

 أسير فلـسطيني مـن القائمـة التـي          300أولمرت، وعرض صيغة جديدة، تتضمن إطالق سراح نحو         
 أسـير فلـسطيني     500 منهم، باإلضافة إلى إطالق نحو       100، على أن يتم إبعاد نحو       "حماس"وضعتها  

  ".بادرة حسن نية"ختارهم إسرائيل كـت
مروان البرغـوثي،   " فتح"وأكدت المصادر أن نتنياهو يرفض بشكل قاطع اإلفراج عن القيادي في حركة             

  .أحمد سعدات" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وأمين عام 
ة جميع االحتماالت   أوعز إلى المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين المعنيين، بدراس      " ليكود"وأفادت بأن زعيم    

وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى إمكان تحرير الجندي األسير في غزة            ". دون استثناء "لتحرير شاليط،   
  .  بعملية عسكرية2006منذ عام 

  6/4/2009الجريدة، الكويت، 
 

   الشهر الماضي"إسرائيل"البطالة تسجل مستوى قياسيا في  .28
يدة نشرتها دائرة العمل والتشغيل في اسرائيل امس ، ان البطالة اظهرت ارقام جد:  بترا–القدس المحتلة 

واوضحت .العبرية" هارتس"سجلت ارقاما قياسية خالل شهر اذار الماضي ، على ما اوردت صحيفة 
 الف عاطل عن العمل سجلوا بياناتهم 20الصحيفة أن احصائيات الشهر الماضي تظهر أن اكثر من 

ولالزمة المالية العالمية  .ن العمل سجلوا في اذار العام الماضي و عاطل ع800ب الفا 11مقارنة 
 .تاثيرات عميقة على االقتصاد االسرائيلي وثيق الصلة بنظيره االميركي

  6/4/209الدستور، 
  

   تتهم إيران باستئناف تهريب األسلحة إلى حماس عبر السودان"اسرائيل" .29
ة أمس األحد إن الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة          قالت تقارير اسرائيلي   :  زهير اندراوس   -الناصرة  

عبر السودان، الفتة إلى أن هذه المرة تـتم عمليـات التهريـب        ) حماس(استأنفت مسار التهريب لحركة     
  .بالتعاون مع حلفائها السوريين ومع رجال حزب اهللا العاملين في دول مختلفة في افريقيا وفي اليمن
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 العبرية عن مسؤولين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية قولهم إن قـادة            'يديعوت احرونوت 'ونقلت صحيفة   
حماس في العاصمة السورية دمشق زاروا، منذ قصف القافلة، السودان عدة مرات في محاولة الستئناف               

وتابعت التقارير قائلة إنّه وبعد الكشف عن القافلة التي قصفت فـي بـورت سـودان                . عمليات التهريب 
فل األخرى من قبل المصريين فهم اإليرانيون بأن مسار التهريب معروف ويجب إيجاد مسار              وإعادة القوا 

  .آخر
العبرية، اليكس فيشمان، ان اإليـرانيين      ' يديعوت أحرونوت 'وقال المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة       

ة لنقـل   نجحوا مؤخرا، بالتعاون مع السوريين ومع رجال حزب اهللا، في العثور على مـسارات جديـد               
المعدات العسكرية لحماس عبر السودان، دون أن تتمكن األجهـزة األمنيـة، وفـي مقـدمتها الموسـاد               

  .اإلسرائيلي من رصدها
وأشار المحلل اإلسرائيلي إلى أن السلطات المصرية بعثت إلى الـسودان بـوزير الخارجيـة ووزيـر                 

ـ          سماح باسـتئناف التهريـب، غيـر أن        المخابرات المصرية في محاولة إلقناع سلطات السودان بعدم ال
ويواصـل  . السلطات السودانية ال تنجح في السيطرة على النشاط الجاري في أجزاء واسعة من الدولـة              

  .المصريون، بحسب المصادر اإلسرائيلية عينها، محاوالتهم صد التهريب عبر محور فيالدلفيا أيضاً
اه الجهود المصرية لمنع تهريب الـسالح إلـى         وعبرت أوساط حكومية إسرائيلية عن رضا إسرائيلي تج       

وذكرت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تنظر بعـين الرضـا      . فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة     
ونقلـت اإلذاعـة    . إلى ما تقوم به السلطات المصرية من اجل منع تهريب السالح إلـى قطـاع غـزة                

 في الحكومة اإلسرائيلية قولها إن هناك عمـال مـصريا           اإلسرائيلية الرسمية باللغة العبرية عن مصادر     
مكثفا في عمق األراضي المصرية وفي شبه جزيرة سيناء بحثا عن أسلحة موجهة إلى حركة حماس في                 

  . غزة
                  مصر عثرت أخيرا على مستودعات أسلحة وذخيرة، قائلة فـي الوقـت ذاتـه إن وأضافت المصادر أن

  .عمليات تهريب السالح مستمرة
  6/4/2009لقدس العربي، ا

    
  "إسرائيل"يشاي يهدد بسحب الجنسية من عرب  .30

بدأ وزير الداخلية، زعيم حزب شاس الديني المتطرف، ايلي يشاي، مهام منصبه  :كفاح زبون: رام اهللا
الضالعين في عمليات ضد ) 48مواطني (الجديد بالتهديد باتخاذ إجراءات صارمة بحق فلسطينيي الداخل 

قال إن هذه اإلجراءات ستشمل سحب المواطنة منهم وحرمانهم من الحقوق االجتماعية مثل و. إسرائيل
 .مخصصات التأمين الوطني

  6/4/2009الشرق األوسط، 
  

  ويسلب أحجاراً أثرية من األقصى.. االحتالل يواصل تنفيذ مخططه في القدس .31
 المحامي احمد  أنأرناؤوط عبد الرؤوف ،القدس عن مراسلها من 6/4/2009األيام، فلسطين، ذكرت 

الرويضي، رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة، قال ان المحاكم االسرائيلية تنظر في قضايا عشرات 
ببلدة " واد حلوة"المنازل المهددة بالمصادرة لصالح جمعيات استيطانية وتحديدا المنازل الواقعة في منطقة 

ان السيطرة على منزل عائلة جابر في "دينة، مشيرا الى سلوان وتلك الواقعة في البلدة القديمة من الم
حارة السعدية في البلدة القديمة وهذا الدعم الواسع من اجهزة االمن االسرائيلية المختلفة للجمعية 
االستيطانية التي وضعت يدها على هذا المنزل ما هو اال دليل جديد على مشاركة كل مركبات الحكم 

) 2020(المخطط االسرائيلي الجاري تنفيذه والمسمى : "واضاف ".د المدينةاالسرائيلي في مخطط تهوي
% 12يشير بشكل واضح الى استقطاب مليون يهودي لالقامة في القدس خالل االعوام القادمة، وطرد 
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 الف وحدة سكنية في القدس ومحيطها، منها دائرة استيطانية في محيط 40من السكان العرب، وبناء 
 تبدأ من احياء الشيخ جراح، والصوانة، والطور وصوال الى حيي وادي حلوة والبستان في البلدة القديمة

سلوان، ما يعنى عزل شمال القدس عن جنوبها، وعزل منطقة البلدة القديمة عن محيطها بعد ان تم عزل 
ع محيط  بما يشمل توسي" E1"القدس كليا عن محيطها الفلسطيني، اضافة الى استمرار البناء في مشروع 

  ".القدس وعزل شمال الضفة عن جنوبها
سلطات االحتالل ، ان  كامل إبراهيمعن مراسلهاالقدس  من 6/4/2009الرأي، األردن، وأضافت 

أقدمت أمس في الساعة العاشرة صباحا على سرقة أحد أضخم األحجار األثرية في منطقة القصور 
وقالت إدارة  ."قصور اإلمارة"مسجد األقصى المبارك األموية اإلسالمية في الزاوية الجنوبية الشرقية لل

إن هذا اإلجراء : على نسخة منه"الرأي "األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة في بيان عاجل حصلت 
وقال الشيخ عزام  .اإلسرائيلي الخطير يمثل اعتداء صارخا على ممتلكات األوقاف اإلسالمية في القدس

 لقد قدمنا احتجاجاً رسمياً للشرطة "الرأي"ـ مية في القدس المحتلة لالخطيب مدير األوقاف اإلسال
بدوره أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس  .اإلسرائيلية على هذه العملية واالنتهاك الخطير

وحذر المفتي من النوايا المبيتة ، ثريةاألحجاراألوالديار الفلسطينية إقدام سلطات االحتالل على سلب 
  .ات االحتالللسلط

  
   مريضا80ً طفالً في سجونه بينهم 423االحتالل يعتقل : "تقرير" .32

أن سلطات االحتالل ال تزال تعتقل في سجونها قرابة " المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى"أكد : غزة
 عاما في ظروف اعتقاٍل غاية في الصعوبة، مشيرا إلى أن إدارات 18 طفالً أسيرا دون سن الـ423

السجون تمارس االضطهاد والضغط النفسي على األسرى األطفال، حتى وصل األمر بالسجانين إلى 
المركز "، تلقى )4-5(وأوضح المركز في تقريرٍ صدر عنه اليوم األحد  .التحرش الجنسي ببعضهم

محاكم  طفالً أسيرا تمت محاكمتهم في 231نسخة منه، أن من بين األسرى األطفال " الفلسطيني لإلعالم
 أطفال أسرى يخضعون لالعتقال 10 طفالً أسيرا موقوفون بانتظار المحاكمة، و182االحتالل، وأن 

وركّز المركز على أن األطفال األسرى في سجون االحتالل يعانون من  .اإلداري دون تهمة موجهة إليهم
خاصة طبية إلى عناية وبحاجة أمراضٍ مختلفة.   

  5/4/2009عالم، المركز الفلسطيني لإل
  

  "حق اإلقامة" آالف مقدسي فقدوا 4و..  فلسطينياً خالل مارس16 قتل االحتالل": تقرير" .33
 أوضح تقرير صادر عن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية :قنا - رام اهللا

ي عمليات إعدام متعمدة في  فلسطينيا ف16ان جيش االحتالل اإلسرائيلي قتل خالل شهر مارس الماضي 
 فلسطيني 4000 فقد نحو 2008-2007ولفت التقرير إلى انه خالل عامي  .قطاع غزة والضفة الغربية

 حقهم في اإلقامة فيها بحجة سكنهم خارج الحدود التي رسمتها سلطة االحتالل  القدسمن مواطني مدينة
 132ل أصدرت خالل مارس الماضي وقال ان سلطات االحتال ..عبر جدار الضم والتوسع العنصري

 منازل بصورة 8امر هدم لمنازل وشقق سكنية في القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص كما تم هدم 
وفي إطار سعيها  كاملة داخل وفي محيط المدينة اضافة لمضارب عرب الجهالين الى الشرق من القدس

نيتها إقامة مركز للشرطة اإلسرائيلية بمالصقة للتضييق على المواطنين أعلنت السلطات االسرائيلية عن 
   .المسجد األقصى من الجهة الغربية عند ساحة البراق بهدف خنق المسجد وحصاره

وأشار التقرير الى تسارع اعمال تهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية فقد عملت سلطات االحتالل 
 مليون شيقل لهذه الغاية كما 600على رصد مبلغ وعبر سلطة تطوير القدس و سلطة اآلثار اإلسرائيلية 
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أنشأت في الجهة الغربية الشمالية من سور القدس حديقة ومتنزه عام مالصقا للجدار وسمته كيكار تساهل 
   ...واستعرض التقرير أيضا اعمال االستيطان وبناء جدار الضم والتوسع .جادة الجيش

  6/4/2009الوطن، قطر، 
  

  سوء التغذيةمن طفال الفلسطينيين يعانون من األ% 55: الخضري .34
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، ضرورة :  رائد الفي-غزة 

تخصيص المؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية المعنية بشؤون األطفال برامج تهدف لتنمية قدرات 
 في المائة 50وأشار إلى أن  .ت للتخفيف من معاناتهماألطفال الفلسطينيين والعناية بهم في شتى المجاال

 في المائة مصابون بسوء التغذية وأمراض فقر الدم جراء 55من نسبة الشعب الفلسطيني أطفال، بينهم 
 .الحصار ونقص الطعام والعالج

  6/4/2009الخليج، 
  

   غزة تحذّر من أزمة االكتظاظ الطالبي في المدارس في" تربيةوزارة ال" .35
حذرت وزارة التربية والتعليم في غزة من الكثافة الطالبية واالكتظاظ الطالبي في المدارس،  :غزة

مؤكدة على أن المدارس في محافظات قطاع غزة تشهد كثافة طالبية غير مسبوقة واكتظاظا بدأت آثاره 
ى الحصار وأرجعت الوزارة السبب في ذلك إل .السلبية تظهر على تحصيل الطالب ومستواهم التعليمي

الذي حال دون إدخال المواد الالزمة لبناء مدارس جديدة، وتوسيع "اإلسرائيلي منذ نحو ثالث سنوات، و
  الصفوف الموجودة حاليا وترميمها، أو بفعل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة والتي استهدف 

صيب خاللها المئات من الطلبة االحتالل خاللها عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية، واستشهد وأ
   ".والمدرسين

  5/4/2009، قدس برس
  

  اعتداءات المستوطنين تتواصل في الخليل بشكل شبه يومي .36
 مستوطنا يتسلحون بالبنادق والهراوات، هاجموا منازلهم في 150قال فلسطينيون إن نحو : رام اهللا

 اإلبراهيمي، وفي محيط مستوطنة أحياء، جابر ووادي النصارى ووادي الحصين والرأس، قرب الحرم
، وحطموا زجاج النوافذ، وألحقوا أضرارا متفاوتة بعدد من مدينة الخليلكريات أربع شمال شرقي 

وتجمهر المستوطنون، في الطريق المعروفة بطريق المصلين، . السيارات المتوقفة أمام منازل أصحابها
 .نطقةوأطلقوا هتافات عنصرية مطالبة بترحيل العرب عن الم

  6/4/2009الشرق األوسط، 
  

  جرِّف آالف الدونمات المزروعة لعرب النقبياالحتالل  .37
قامت جرافات دائرة األراضي، التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتجريف آالف الدونمات  :الناصرة

النقب، المزروعة بالقمح والشعير التي تعود لعشيرة الطوري، في قرية العراقيب جنوبي مدينة رهط ب
  . 48جنوبي فلسطين المحتلة عام 

  5/4/2009، قدس برس
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   عاماً في الضفة والقطاع18قرابة مليوني طفل فلسطيني تحت : "إحصائية" .38
، أن عدد األطفال "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني"أصدره أظهر تقرير إحصائي : رام اهللا

وقطاع غزة، قد بلغ نحو مليون وتسعمائة ألف، من  عاماً في الضفة الغربية 18الفلسطينيين دون سن 
   .2008إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثالثة ماليين وثمانمائة وثمانين ألفاً في نهاية عام 
  5/4/2009قدس برس 

  
  غزة  فينيران باتجاه قوارب صيد الطلق ي االحتالل .39

ية اليوم األحد نيران أسلحتها الرشاشة أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيل: ألفت حداد ورأفت الكيالني
 ولم ،باتجاه قوارب صيد فلسطينية على شاطئ بحر مدينة غزة ما أدى إلى وقوع أضرار في عدد منها

وأفاد شهود عيان أن الزوارق الحربية أطلقت نيران  .يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين
طينية كانت تقوم بمهام الصيد بالقرب من شاطئ أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف باتجاه قوارب صيد فلس

 .بحر مدينة غزة
 5/4/2009، 48عرب

 
  48إلقاء قنبلة صوتية على مسجد في الـ .40

لهجوم من قبل ) 1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة (تعرض مسجد في قرية عسفيا  :أم الفحم
  في عسفيا إن مجهولين أقدوا على إلقاءمجهولين، حيث ألقوا عليه قنبلة صوتية، وقالت مصادر محلية 

  . قنبلة صوتية الليلة الماضية باتجاه ساحة مسجد في الحي البدوي دون وقوع إصابات
  5/4/2009، قدس برس

  
  المستقبل القريب حافل باعتداءات المستوطنين: خبراء .41

العتداء التي رجح مسؤولون وخبراء فلسطينيون في االستيطان تكرار حمالت ا:  عاطف دغلس- نابلس
وقال عضو  .تشرين األول من العام الماضي من قتل وحرق وقلع لألشجار/نفذها المستوطنون في أكتوبر

إن إشارات مختلفة تؤكد نية "اللجنة الفلسطينية العامة للدفاع عن األراضي عبد الهادي حنتش 
وأشار حنتش  ".ي اإلسرائيليالمستوطنين القيام بحمالت جديدة ضد الفلسطينيين تبدأ بالتحريض اإلعالم

خاصة في ظل حكومة نتنياهو وإعالنها الصريح "إلى أن المستقبل القريب حافل باعتداءات المستوطنين، 
  ".باالستيالء على المزيد من األرض لبناء مستعمرات جديدة وتوسيع القائمة

على األرض من خالل أن المخاوف باتت تتحول لواقع "من جهته أكد خبير االستيطان خالد العموري 
وقال العموري إنه منذ تولي  ".أوامر الهدم الجديدة والتي قدرت بالعشرات في مدينة القدس لوحدها

 ساعة، إضافة لهجمة تدعمها الحكومة 72تلقينا أكثر من ستين أمر هدم بأقل من "حكومة نتنياهو 
حركاتهم وتنغيص معيشتهم بحرمانهم اإلسرائيلية ويقودها المستوطنون على المواطنين المقدسيين ومنع ت

   ".من أبسط وسائل العيش الكريم
ما الخبير بالشؤون اإلسرائيلية ناصر اللحام فأكد أن الحملة االستيطانية منظمة ومخطط لها وليست أ

وعن طريق رسم شوارع وسط -وأوضح اللحام أن إسرائيل قررت  .عفوية، وأساسها الضفة الغربية
 مدينة بيت لحم، وضم كل األجزاء والمناطق الجبلية لحوض القدس أو ما يعرف  االلتفاف على-الضفة
السلطة الفلسطينية والفلسطينيين إلى البدء بالرد المتخصص وليس "ودعا اللحام ". القدس الكبرى"بـ

، منبها إلى أن خطورة هذه المستوطنات الجديدة ستظهر للعيان في "االرتجالي أو الرد اإلعالمي فقط
  . خمس سنواتغضون

 5/4/2009الجزيرة نت، 
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   طن مساعدات814وإدخال من الجرحى لغزة بعد تلقي العالج عودة دفعة  .42

 مريضا فلسطينيا ممن 15أفاد مندوب السلطة الفلسطينية في معبر رفح محمد عرفات أن : )مصر(رفح 
اري للسلطة الفلسطينية من جانبه، أفاد المنسق التج. أتموا عالجهم في مصر، عادوا إلى قطاع غزة امس

 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة امس عبر معبري العوجة 814في معبر العوجة بإدخال 
وأضاف أنه يتم .  طنا من األرز198 طنا من الطحين و440  طنا من السكر و176وكرم سالم، منها

ات الطبية للقطاع عبر معبر رفح التنسيق إلدخال حمولة خمس شاحنات تونسية محملة باألدوية والمساعد
  .خالل األيام المقبلة

  6/4/2009الحياة، 
  

   ويعتقل أقاربهاحقّق مع عائلة منفذّة هجوم النقبي االحتالل .43
طلبت الشرطة اإلسرائيلية تمديد اعتقال ثالثة من أقارب الفلسطينية التي أطلقت النار على : الناصرة

.  في النقب، قبل ان تقتل برصاص رجال الشرطة"كتشو"عند مفترق "حرس الحدود"قاعدة لشرطة 
وحقّقت الشرطة مع والدي الشابة بسمة النباري وعمها الذين تشتبه في علمهم المسبق بنيتها تنفيذ هجوم 
  .على هدف إسرائيلي، كما حقّقت اول من أمس مع مدير المدرسة التي تتعلم فيها ومع عدد من المعلمين

  6/4/2009الحياة، 
  

  يؤكد استمرار انتهاك االحتالل للحريات الصحفية" حقوقيمركز " .44
، أن األراضي الفلسطينية المحتلة، " مدى-المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "أكد : رام اهللا

 الماضي، وشملت هذه  )مارس(شهدت المزيد من انتهاكات الحريات اإلعالمية خالل شهر آذار 
القطرية، وإطالق النار " الجزيرة"لسطيني، وضع عبوة ناسفة أمام مكتب قناة االنتهاكات من الجانب الف

بمدينة البيرة، ومالحقة كاتب العامود عصام شاور في مدينة قلقيلية، " الحياة الجديدة"على مقر صحيفة 
ومدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة صخر أبو عون، في حين قامت قوات االحتالل 

بشار نزال، وباحتجاز " رويترز"خليل رياش ومصور " معا"بإطالق النار على مصور وكالة اإلسرائيلي 
  .نايف الهشلمون" رويترز"محمد محاريق، واالعتداء على مصور " قدس نت"مراسل 

  5/4/2009، قدس برس 
  

   بجائزة دولية غزةعن وثائقي فيلم فوز .45
بجائزة دولية في مهرجان تمبو ) 4-5(ألحد فاز المخرج الفلسطيني يحيى حسونة اليوم ا: أستوكهولم
 One Way" السويدي، وذلك عن فيلمه الوثائقي  " Tempo Documentary Festival" الوثائقي 
Ticket "  من غزة، ويتجاوز "الذي وصفه الموقع الرسمي للمهرجان بأنه فيلم كوميدي ومأساوي آت

  ". بكثير ما اعتدنا مشاهدته في وسائل اإلعالم
  5/4/2009ركز الفلسطيني لإلعالم، الم

  
 بعض األنظمة تحاول المتاجرة في المعاناة الفلسطينية: بني أرشيد .46

دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي، أكبر األحزاب السياسية الناشطة في األردن، الفرقاء : عمان
 عن االشتراطات يمكن من خاللها إجراء حوار فلسطيني داخلي بمنأى" مظلة"الفلسطينيين إلى البحث عن 

وجود وسيط يتمترس خلف االشتراطات "واشار زكي بني إرشيد، األمين العام للحزب إلى أن  .الخارجية
أمر مستهجن ويدلل على انحياز .. الخارجية بدل استخدام نفوذه لتأمين أجواء سياسية إقليمية ودولية 
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الجرح الفلسطيني ويفرج من معاناة ويؤكد وجود حالة ابتزاز سياسي وغياب إرادة الوصول لحل يعالج 
" قدس برس"ولم يستبعد بني ارشيد، في تصريح صحفي مكتوب، تلقت  ".األهل المحاصرين في غزة

جزء من محاوالت لكسب الوقت في رهان على كسر إرادة "بأن يكون ما يجري ) 5/4(نسخة منه األحد 
وقف التعامل مع الوسيط الذي "سطينيين بـ ، وهو ما دفعه لمطالبة الفل"الشعب الفلسطيني وقواه الحية

   ". فشل في إدارة الحوار الداخلي والتفاوض مع العدو الصهيوني في ملفي التهدئة واالسير شاليط
  6/4/2009، قدس برس

  
  300والعدد بلغ .. قافلة مساعدات أردنية .47

ى قطاع غزة سيرتها مس قافلة مساعدات انسانية الأعبرت جسر الملك حسين :  بترا–جسر الملك حسين 
وتتضمن القافلة  .الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية الغاثة الشعب الفلسطيني هناك والتخفيف من معاناته

 طنا من المستلزمات الطبية والدواء والفرشات اضافة الى مواد تموينية مختلفة 128 شاحنه تحمل 16
يصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية االن بهذه القافلة  . بتوزيعها هناك"االونروا"ستقوم وكالة 

  . قافلة300
  6/4/2009الرأي، األردن، 

  
 القاهرة تجدد رفضها ألي حل يخرج عن إقامة دولة فلسطينية .48

بينما أيد البرلمان المصري، أمس، قرار وزير خارجية مصر أحمد أبو :  عبد الستار حتيتة-القاهرة 
يلي الجديد أفيغدور ليبرمان، أينما يلتقيه، وسيناقش مشروع قرار الغيط بعدم مصافحة نظيره اإلسرائ

يمنعه من دخول مصر بسبب مواقف األخير ضد مصر، جددت القاهرة رفضها لما سبق وطرحه 
ليبرمان حول عدم اعترافه بحل الدولتين، مشددة على أن هذا الطرح الرافض إلقامة دولة فلسطينية أمر 

ش فيهما البرلمان المصري، الموقف من الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، أكد وفي جلستين ناق. غير مقبول
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أمس، أن مصر لن تقبل من 
الحكومة اليمينية اإلسرائيلية الجديدة أي مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو أي توجهات 

وقال شهاب، إنه رغم أن تصريحات . خرج عن الحل العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينيةجديدة ت
المسؤولين اإلسرائيليين الجدد ال تبشر بخير لعملية السالم، وهي مرفوضة من الحكومة والمجلس، فإن 

وأضاف أن . ةالحكومة ستتخذ من المواقف ما يتناسب مع ثوابت مصر التاريخية إزاء القضية الفلسطيني
موقف الحكومة المصرية كان واضحا وحاسما في رفضها التصريحات الصادرة عن ليبرمان التي تؤثر 

 .على مسيرة السالم بالمنطقة
  6/4/2009الشرق األوسط، 

  
  العاهل المغربي يدعو الجتماع لبحث سبل التصدي للسياسات اإلسرائيلية في القدس .49

لخارجية المغربية، أن العاهل المغربي، محمد السادس، دعا إلى أعلن بيان صادر عن وزارة ا: الرباط
السياسات "أيار المقبل، لبحث سبل التصدي لـ/ اجتماع للجنة القدس، التي يرأسها، يومي أول وثاني مايو

، "الشرق األوسط"وقالت مصادر متطابقة لـ". في المدينة المقدسة" إسرائيل"غير المشروعة التي تنتهجها 
داءات اإلسرائيلية األخيرة على حي سلوان، وحي الشيخ الجراح، المتاخمين للمسجد األقصى، إن االعت

 .كانت وراء دعوة محمد السادس لعقد الدورة العشرين للجنة القدس
  6/4/2009الشرق األوسط، 
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  ترتيبات سودانية الستقبال فلسطينيين عالقين بين العراق وسوري .50
بنصب خيام مؤقتة بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم ليقيم فيها الالجئون أكد السودان انه قام : الخرطوم

مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس . وقال د. الفلسطينيون العالقون على الحدود السورية العراقية
السوداني لمركز خدمات صحافية، إن الجهود التي ستقوم بها مفوضية الالجئين تأتي في إطار الدعم 

ي يقدمه السودان للشعب الفلسطيني، الذي عانى ويالت التهجير من أرضه بسبب العدوان اإلنساني الذ
اإلسرائيلي، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ظلت دوماً محل اهتمام الحكومة السودانية، وأن الشعب 

 الالجئين وأكد أن الخيام التي ستقوم بنصبها مفوضية. السوداني يبدي تعاطفاً كبيراً مع اخوته في فلسطين
هي خيام مؤقتة، ريثما يتم بناء مساكن دائمة، مشيراً إلى شروع مفوضية الالجئين في األمر خالل الفترة 

  .القادمة
  6/4/2009الخليج، 

  
       في حرب غزة "إسرائيل"تقرير دولي جديد يفضح انتهاكات  .51

 تحقيق حول أثـر األسـلحة       تقوم بعثة طبية دولية مستقلة اليوم بالكشف عن نتائج        :  وديع عواودة  -حيفا  
" أطباء من أجل حقوق اإلنـسان     "وتؤكد  . في حملتها العسكرية على قطاع غزة     " إسرائيل"التي استخدمتها   

أن البعثة الدولية جمعت أدلة طبية عما دار في قطاع غزة أثناء الحرب وتوضح أن االستخالصات تعزز                 
ويتضمن التقرير الذي سيعرض     .اثيق الدولية الشكوك حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وللمو       

 شهادة مقلقة قدمها جرحى ومواطنون وأفـراد        44في مؤتمرين صحفيين متوازيين في القدس وبروكسل        
  .بالطواقم الطبية استهدفوا أيضا من الجيش اإلسرائيلي

6/4/2009الجزيرة نت،   
  

  أوروبا تقترح على حماس قبول شروط الرباعية .52
كشفت مصادر سياسية مقربة من حركة حماس أن خالد مشعل رئيس المكتب :  فارس عبد القادر-غزة 

السياسي للحركة تلقى في األسبوع األخير من شهر مارس الماضي دعوات رسمية لزيارة عدد من الدول 
األوروبية بينها اسبانيا والنرويج، وقالت المصادر إن ثالث دول أوروبية تقدمت مؤخرا باقتراح إلى 

ماس حول كيفية تعامل الحركة مع األصوات الغربية التي تطالبها وتدعوها للموافقة على حركة ح
اشتراطات اللجنة الرباعية الدولية، وأن هذا االقتراح الذي تقوم الحركة بدراسته يمهد الطريق أمام العديد 

  . من الدول إلجراء اتصاالت مع حماس
6/4/2009عكاظ،   

  
  جزء من سياسة أوباما الخارجيةالمبادرة العربية: ةالموفد األمريكي إلى المنطق .53

أفصح الموفد األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل أن المبادرة :  محمد بشير جابي-جدة 
 اإلسرائيلية إلى ونسبت صحيفة هآرتس. اما في المنطقةالعربية للسالم ستكون جزءا من سياسة إدارة أوب

داعيا مستشاريه في ، لمتحدة تعتزم إدراج المبادرة في سياستها الشرق أوسطيةميتشل قوله إن الواليات ا
شؤون المنطقة لتقديم مقترحات وتوصيات عن السياسة األمريكية تجاه كل من الفلسطينيين والسوريين 

وجاءت تصريحات ميتشل خالل ورشة عمل في واشنطن بحضور كبار مسؤولين . واإلسرائيليين
وعبر المسؤولون العرب عن رضاهم . أمريكيين وأوروبيين وإسرائيليين ودبلوماسيين عرب و

كدوا أن المبادرة العربية صفقة ال يمكن تعديلها وأن على أإال أنهم ، لتصريحات الموفد األمريكي
  . توضيح موقفها الرسمي من المبادرة "إسرائيل"

6/4/2009عكاظ،   
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  ها السلطة مسؤولية وفاة مرضى غزةتنفي االدعاءات بخصوص تحميل" الصحة العالمية" .54

توني لورنس القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الصحة العالميـة فـي فلـسطين جملـة                . نفى د : رام اهللا 
وتفصيال الخبر الذي نشرته جهات إعالمية محسوبة على حركة حماس من أن منظمة الصحة العالميـة                

  .تحمل السلطة الوطنية مسؤولية وفاة مرضى قطاع غزة
لورنس في مقابلة أجرتها معه هيئـة اإلذاعـة والتلفـزة           . ي رده على االدعاءات التي لفقت له أكد د        وف

من القدس المحتلة أن اإلجراءات التي قامت بها حماس باحتاللهـا دائـرة             ) بي بي سي    ( البريطانية أل   
استئناف تحويلهم  العالج بالخارج هو إجراء خاطئ بكل معنى الكلمة وان الحل األمثل لعالج المرضى و             

للخارج هو انسحاب حماس من دائرة التحويالت وإعادة األمور إلى سابق عهدها حتى يتسنى للمرضـى                
الذين يحتاجون للعالج في الخارج متابعه أمورهم مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الصحة كانت أنـشات                 

ن القليـل مـن     أت المرضـية و   شبكة من المؤسسات الصحية القادرة والمؤهلة للتعامل مع معظم الحاال         
  .المرضى من هو بحاجة إلى الخروج للعالج خارج فلسطين

وأوضح لورنس أن منظمة الصحة العالمية بصدد إصدار بيان رسمي يوضح موقفها من الخبر الملفـق                
  .الذي نسب إليها وعلى لسانه بشكل خاص

6/4/2009الحياة الجديدة،   
  

  لشهر المقبل تزود الهند بطائرة تجسس ا"إسرائيل" .55
سرائيلي الشهر القادم   د سوف تتلقى من كيان االحتالل اإل      أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن الهن     : الناصرة

  .طائرة تجسس وإنذار من نوع فالكوم، من إنتاج الصناعات الجوية اإلسرائيلية
ها الهنـد، فـي     وذكرت الصحيفة، أن الطائرة التي سيتم إرسالها للهند هي واحدة من ثالث طائرات طلبت             

  . مليار دوالر1,1 بمبلغ 2004 في عام "إسرائيل"إطار صفقة تم توقيعها مع 
وحسب االتفاق بين كيان االحتالل والهند، ستبقى تفاصيل األنظمة المثبتة علـى الطـائرة سـرية، وأن                 

  .الطائرتين اللتين سوف يتم إرسالهما للهند هما أيضا من نفس النموذج
6/4/2009السبيل، األردن،   

  
  ! لماذا فشل الحوار الداخلي الفلسطيني؟ .56

  محمد اسحق الريفي. د.أ
أصبح من المؤكد أن وصول الحوار الداخلي الفلسطيني إلى طريق مسدود يعود أساساً إلى اختالف 

ودالالته، والمواقف والبرامج السياسية " المصالحة الوطنية"األطراف المتحاورة جذرياً على مفهوم 
لتي تحقق هذه المصالحة، ومصطلحات سياسية أخرى تبرر بها األطراف المتحاورة مواقفها والميدانية ا
  .السياسية

وفي الحقيقة، يعاني المواطن الفلسطيني العادي بشدة من مشكلة كبيرة في الوقوف على دالالت التعبيرات 
نة، وحقيقة الحراك والمصطلحات السياسية، ومفاهيمها، التي تستخدم لوصف الحالة الفلسطينية الراه

السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية، الذي يؤثر بطريقة مأساوية مباشرة على حياة المواطن 
فالمواطن الفلسطيني يتطلع إلى مصالحة وطنية حقيقية تعزز صفه .  الفلسطيني في الضفة وغزة

الصهيوني، وتقربه من تحقيق الداخلي، وتزيل معاناته التي تسببها له الممارسات العدوانية لالحتالل 
ويؤمن المواطن الفلسطيني بأن الحوار بين .  طموحاته الوطنية، وتحميه من مخططات العدو الصهيوني

األطراف المتنازعة هو سبيل تحقيق المصالحة، ولكنه يصطدم في نهاية المطاف بالواقع المؤلم الذي 
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مصالحة تعني عند بعض األطراف تبديد كشفت عنه جلسات الحوار وتطوراته ومجرياته، وهو أن ال
  .الطموحات الفلسطينية

فالمصالحة الوطنية تعني عند فريق نهج التسوية السياسية، بقيادة زعيم حركة فتح محمود عباس، 
والجهات األجنبية والعربية الداعمة والمؤيدة له، إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس 

يير الدولية التي جاءت هذه السلطة بمقتضاها، وال سيما بعد دخول حركة حماس اتفاقيات أوسلو والمعا
بنهجها المقاوم، المقوض لنهج التسوية السياسية االستسالمية والمهدد له، في النظام السياسي الفلسطيني، 

ما االعتراف ب: وتشمل تلك األسس والمعايير.  كونها قوة ال يمكن تهميشها أو ترويضها أو تجاهلها
، نبذ المقاومة، التعاون األمني بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني لحماية أمن كيان )إسرائيل(يسمى 

االحتالل الصهيوني، إدارة حياة الفلسطينيين وضبط األمن الداخلي في الضفة وغزة وفق الضوابط 
لضفة وغزة، وسفرهم وذلك في مقابل تسهيل تنقل المواطنين الفلسطينيين في ا.  والمحددات الصهيونية

إلى الخارج، وسماح سلطات االحتالل الصهيوني بإمداد الضفة وغزة بمستلزمات الحياة، عبر معابر 
  .حدودية وممرات ونقاط تفتيش واقعة تحت السيطرة الكاملة لسلطات االحتالل

مقاومة أما بالنسبة لوجهة نظر حركة حماس، وفصائل المقاومة اإلسالمية األخرى، ومؤيدي تيار ال
والممانعة وأنصاره، فإن المصالحة الوطنية تتحقق بوضع حد للصراع الفلسطيني الفلسطيني، الذي نشأ 
بسبب رفض حركة فتح االعتراف بالواقع الجديد الذي أدى إليه فوز حركة حماس في االنتخابات 

اسة المجاهد التشريعية األخيرة، وحصولها على أغلبية في المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة برئ
ومن وجهة النظر هذه، ال بد من اتفاق الفصائل المتنازعة على استخدام أدوات وطنية .  إسماعيل هنية

مشروعة للتنافس الحزبي فيما بينها سعياً للوصول إلى السلطة والمواقع القيادية للشعب الفلسطيني، ومن 
  .الفصائل في وضع حد للصراع الداخليأجل تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وذلك حتى تنجح 

ولكن مرة أخرى، يجد المواطن الفلسطيني نفسه أمام مصطلحات وتعبيرات سياسية غامضة المفاهيم 
فاالنقسام الفلسطيني هو صراع داخلي بين فئة مقاومة .  ومتناقضة الدالالت بالنسبة للفصائل الفلسطينية
المعادية لشعبنا وطموحاته والداعمة لالحتالل، وال يمكن وأخرى متساوقة مع أجندات الجهات األجنبية 

إنهاء حالة االنقسام إال بانتزاع المواقع القيادية للشعب الفلسطيني التي استولت عليها الفئة المتساوقة 
عن أهداف الدول المستقلة وطموحاتها، " المصالح العليا"ويعبر مصطلح .  بمساعدة تلك الجهات األجنبية

، وحماية الشعب الفلسطيني "التحرير ونيل الحقوق" بالنسبة للدول المحتلة، فلسطين مثالً، ولكنه يعني
وأرضه ومقدساته وهويته الثقافية، وتحقيق االزدهار والنمو االقتصادي والقوة، والمحافظة على الثقافة 

األعداء ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الجهات تستخدم المصطلح لتبرير تساوقها مع .  والدين
واحتكارها للسلطة وتمرير برامجها السياسية المضرة بالقضية الفلسطينية وتحقيق مصالحها الشخصية 

  .والفئوية
الوحدة :  وهناك مصطلحات وتعبيرات أخرى غامضة ال يستقيم حالنا إال باالتفاق على دالالتها، مثل

ولذلك فشل ...  ة، المساعدات الدولية، الوطنية، التوافق الوطني، األهداف الوطنية، الدولة الفلسطيني
الحوار بسبب اختالف المتحاورين حول منظومة المصطلحات السياسية المستخدمة في التعبير عن 

  !!؟"إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية"أهدافه ومادته، فمثال ماذا يعني 
  6/4/2009صحيفة فلسطين،  

  
  اريعالخرائط والمش.. الفكر .. نتنياهو  .57

  نواف الزرو
منذ البدايات األولى لظهوره في المشهد السياسي االسرائيلي وحضوره على صعيد الليكود واليمين 
اإلسرائيلي ، كان نتنياهو واضحاً وصريحاً وجريئاً إلى أبعد حدود الوقاحة واالستخفاف والعنصرية 
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ذلك مع عملية المفاوضات ، والعنجهية في التعامل مع الفلسطينيين ووكافة عناوين الصراع ، وك
واستوعب الجميع أن نتنياهو يمثل الخالصة المكثفة جداً لالباء المؤسسين والمنظرين والزعماء 

عملية " لطربدة ونسف - في ذلك الوقت -التاريخيين لمعسكر الليكود واليمين الصهيوني ، وأنه قادم 
واألحالم " أرض إسرائيل"اع بالمقابل عن والطموحات الوطنية الفلسطينية ، والدف" أوسلو"و" السالم

 .الصهيونية
 ، 1996ولم يخب نتنياهو ظن أحد كما تبين بعد فوزه في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في انتخابات عام 

رغم أن وسائل اإلعالم وبعض التحليالت التسويقية حاولت تصوير نتنياهو على أنه رجل براغماتي ـ 
فانتهج كما كان متوقعاً .  للحكومة اإلسرائيلية عنه في موقع المعارضةعملي يختلف في موقعه كرئيس

فشل مفهوم أوسلو ، "منذ البداية سياسة هجومية كاسحة ضد أوسلو والفلسطينيين ، فتحدث تباعاً عن 
أنه سيواصل عملية البناء "، وكذلك عن "1997 ـ 3 ـ 14 هآرتس -وعن موت عملية السالم 

 -يئاً لن يوقف عن هذا البناء ال في جبل أبو غنيم وال في أي موقع آخر أن ش"وعن " االستيطاني
أن الفلسطينيين سوف يتأقلموا " ، وبنى نتنياهو سياسته على افتراض97" ـ 3 ـ 17الدستور االردنية 

 ، في حين وجه غير 1997" ـ 3 ـ 26 معاريف -ويتعودوا على خفض مستوى طموحاتهم الوطنية 
التكيف مع الواقع وإلى تقبل فكرة أن إسرائيل لن "ضد الفلسطينيين داعياً إياهم إلىمرة خطابات نارية 

 الرأي -تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران ولن تقلص نفسها ببناء حائط برلين داخل عاصمتها 
 ".1997 ـ 6 ـ 12األردنية 

 تكون جزءاً من إسرائيل أن يعلن ببالغ الوضوح عن أن الضفة الغربية يجب أن"ولم يتورع نتنياهو عن
أن السالم قد انهار وتحطم ، "، بينما صرح وأكد في أكثر من مناسبة"1997 ـ 12 ـ 21 هآرتس -

 ". هآرتس -وأنه لم يكن هناك عملية سالم ، وقد شاهدنا انهيار الصفقة األساسية ألوسلو 
ربدة واالستخفاف وفرض أنها استندت إلى منطق القوة والع"وخالصة وصف فلسفة نتنياهو ومكوناتها

، "  تحليل سياسي ، الدستور األردنية-سياسة األمر الواقع وإجبار الفلسطينيين والعرب على التأقلم معه 
عليك أن :" بانتهاج سياسة القوة قائالً له 1998وقد نصح نتنياهو باراك بعد فوزه عليه باالنتخابات ـ 

 عليهما من خناقهما ، وعليك أن تنتهج سياسة متشددة اقبض.. تتبع سياسة متشددة تجاه عرفات واألسد 
 ". صحيفة يديعوت أحرونوت-تخفض سقف الطموحات الوطنية الفلسطينية 

لقد أنتجت وفرضت لغة القوة لدى نتنياهو كما هو معروف سياسة افتعال األزمات والمآزق والمماطلة 
النفق وانتفاضة األقصى ، التي أعقبها والتأجيل والتعطيل والمواجهات ، التي توجت في حينه بأزمة 

 .أيضاً اتفاق واي بالنتيشن ولعبة الخرائط والنسب التي أتقنها نتنياهو بامتياز 
كما أنتجت جملة من الخرائط والمشاريع المتعلقة بقضايا التسوية النهائية ، التي نكثفها بالخطوط 

 :العريضة كما يلي
يف العبرية النقاب عن خطة تتعلق بالتسوية الدائمة أعدها  فكشفت صحيفة معار- 1 -. خطة نتنياهو 

 : نتنياهو في أعقاب أزمة النفق فيما يلي أهم بنودها
 من مساحة الضفة الغربية على أساس 50 %- 45إلى الفلسطينيين ما بين "إسرائيل" سوف تنقل- 1

 .خريطة المصالح األمنية التي قدمها الجيش اإلسرائيلي للحكومة 
تفظ إسرائيل بغور األردن وغوش عصيون والقدس الكبرى وقطاع يمتد على امتداد خط  ستح- 2

 .التماس ، ومعظم المستوطنات 
 . ستبقى القدس تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة- 3

 .وقد رفض الفلسطينيون هذه الخطة جملة وتفصيالً 
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أمام حكومته األمنية المصغرة  ، عرض نتنياهو 1997 وفي الرابع من حزيران ـ -2.-خطة نتنياهو 
، نسبة إلى مشروع " «ألون"األساسية المبادئ لخطته للتسوية الدائمة مع الفلسطينيين أطلق عليها اسم

 :يغئال ألون المشار إليه سابقاً ، فيما يلي أهم بنودها 
 . معارضة إقامة دولة فلسطينية مستقلة - 1
 .إلى األبد  القدس الكبرى تحت السيادة اإلسرائيلية - 2
 تحتفظ إسرائيل بتكتالت االستيطان الكبيرة في غور األردن وغوش عصيون وعلى امتداد الخط - 3

 ـ 6 ـ 5 صحيفة هآرتس -األخضر وفي قطاع غزة ، وكذلك بالطرق الحيوية ، وبمصادر المياه 
1997." 

قى تحت السيادة  من المناطق ستب50%أن حوالي " عن1997 ـ 5 ـ 10وكان نتنياهو قد أعلن يوم 
  .- 1997" ـ 5 ـ 11 يديعوت أحرونوت -اإلسرائيلية كمناطق حيوية ألمن إسرائيل 

 من الضفة ، بينما تحتفظ 40%وأتبع ذلك الحقاً بتأكيده على أن خطته للتسوية تعطي للفلسطينيين حوالي 
 ".هآرتس صحيفة -الخ .. إسرائيل بسيطرتها على المساحة المتبقية وعلى القدس الموحدة 

وعزز نتنياهو خطوطه الحمراء وثوابته في التسوية الدائمة بعد ذلك غير مرة ، حيث أعرب على سبيل 
، ثم بلور في مطلع آب ـ "  هآرتس- من مساحة الضفة وغزة إلسرائيل 64%نيته ضم "المثال عن

النتقالية فتح مطار الدهنية وإتمام تطبيق المرحلة ا: أربع مراحل هي " خطة أخرى تتضمن1998
 " . يديعوت أحرونوت-واستئناف المفاوضات المتعددة ، وبدء المفاوضات حول التسوية الدائمة 

وهناك جملة أخرى من األفكار والمقترحات والخطط التي أعدها وعرضها نتنياهو على مدى فترة حكمه 
 .، ال تختلف إحداها عن األخرى جوهرياً 

جاء البرنامج االنتخابي لليكود بما يتوافق مع المضمون اليميني المتشدد واستتباعا لما تقدم وبناء عليه فقد 
ان :"، فقد اعلن نتانياهو في مؤتمر صحفي عقده في بيت سوكولوف عن البرنامج السياسي لليكود قائال 

ان تنمية قوتنا تعتبر المبدأ االول لوجودنا "مضيفا "المبدأ االكثر اهمية الذي سيحركه هو ضمان االمن 
نيته انتهاج سياسة "، مؤكدا على ذات النهج الليكودي التاريخي معربا عن " وسعينا نحو السالم ـ هارتس

 ".تكريس االستيطان في القدس وغور االردن وهضبة الجوالن ـ المصدر نفسه 
يتعهد بالعمل بالقوة ضد حماس وتحريك جدارالفصل نحو الشرق ـ "ووفقا لهذا البرنامج فان نتانياهو 

 ".يعوتيد
وهكذا نجد انفسنا عمليا امام برنامج سياسي ليكودي نتنياهوي هو في الصميم ذات البرنامج الليكودي 

، وكذلك بنهج ... وبالقدس واالستيطان والدولة والحدود ..التاريخي المتعلق باالرض والشعب الفلسطيني 
 على المزيد من الحروب والهجمات القوة والدم والمجازر واالرهاب ، ما يعني اننا مقبلون على االرجح

 .،...االستيطانية االستعمارية
  6/4/209الدستور، 

  
  مالحظات أساسية:  باراك-اتفاق نتانياهو  .58

  ماجد عزام
االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزبي العمل وليكود من أجل تشكيل االئتالف الحكومي القادم في 

يمي الحزبين اللذين انخرطا بشكل مباشر في التفاوض إسرائيل، ال يعبر فقط عن شخصية وذهنية زع
في إسرائيل وكذلك عن طبيعة . لبلورة االتفاق، وإنما يعبر أيضاً عن حقيقة المزاج السياسي السائد اآلن

وتوجيهات واهتمامات الحكومة اإلسرائيلية خالل الفترة القادمة وعموما ال يمكن مقاربة أو قراءة االتفاق 
  :مون دون تسجيل المالحظات األساسية التاليةفى الشكل والمض
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رغم كل األالعيـــب والحيل االعالمية والفذلكات اللغوية يبقى الهدف األساس وراء االتفاق : أوالً
ايهود باراك يبحث عن البقاء في منصب وزير الدفاع : وانضمام حزب العمل الى الحكومة شخصياً بحتاً

شــاركة في حكومة يشكلها ياسر عرفات من اجل ضمان البقاء  كان مستعدا حتى للم-وبـــأي ثمن
وهو لحس تصريحاته بعد االنتخابات عن . فى المنصب كما قال ساخرا احد اعضاء حزب العمل

ضرورة البقاء في المعارضة وبناء الحزب من جديد ألن الجمــهور أراد ذلك عـــبر طريقة 
وكان قال اثناء الحملة االنتخابية ان حصول الحزب على . تصـــويته وعدد المقاعد التي نالها الحزب

  .عشـــرين مقـــعدا كحد ادنى وحده كفـــيل بالبقاء فى االئتالف
باراك نقض كل ذلك وشرع منذ صباح اليوم التالي في تهئية البيئة المناسبة لتحقيق هدفه الشخصي عبر 

لدولة العبرية تستلزم التكاتف وتشكيل خوض حملة اعالمية مركزة عن تهديدات وجودية تتعرض لها ا
عوضاً عن ذلك هدفت . حكومة وحدة، بمعنى آخر تستوجب وجود باراك كسيد لالمن فى وزارة الدفاع

تصريحات باراك وغيره من المسؤولين االمنيين عن التهديد االيرانى ابقاء ميزانية الدفاع على حالها 
يعة ان الخطر الشرقي ما زال قائما وان ازاحة العراق ال  وبذر-رغم االزمة االقتصادية-وحتى زيادتها 

  .تغير شيئا ألن ايران باتت تمثل هذا الخطر حالياً، ما يستلزم استعدادت مكثفة وطبعا ميزانيات كبيرة
اما نتانياهو فكان حريصا جدا على ضم حزب العمل فقط من اجل اطالة عمر حكومته القادمة وبأي 

 يمينية صرفة سيكون عمرها قصيرا ويبدو انه تعلم شيئا من تجربته فى ثمن، بمعنى ان اى حكومة
  .1996السلطة عام 

 ثانيا في الجانب السياسي، وليس بعيدا عن الشخصى أيضاً، يعبر االتفاق عن تقارب سياسي بين باراك 
 وكان وفى هذا الصدد يجب تذكر ان باراك امتنع عن التصويت على اتفاق اوسلو. ونتانياهو واليمين

واثناء واليته كرئيس وزراء تصرف . يريد التصويت ضده لوال ضغوط من معلمه وقائده اسحق رابين
السالم «بتشدد مع الفلسطينيين حتى قياسا الى سلفه فى المنصب نتانياهو، كما ساهم فى في تحطم معسكر 

اء البالغ من شارون ، على ما تبدى في االطر2001وتسهيل وصول اليمين الى السلطة عام » والتسوية
  .عليه

وخالل السنوات الثالث الماضية التى عمل فيها كوزير للدفاع تموضع باراك على يمين اولمرت وتسيبي 
ليفني ووصف المفاوضات التى انطلقت فى انابوليس بانها فقاعة هواء وان اسرائيل ال تملك شريكا 

اطلقها بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد واسست تفاوضيا فى الطرف اآلخر، اي انه ظل وفيا لعبارته التى 
ال نملك شريكا تفاوضيا فى السلطة الفلسطينية التي ال تملك االرادة للتوصل الى اتفاق، واذا «: لالحادية

  .»فعلت فال تملك القدرة لتنفيذ أي اتفاق قد يتم التوصل اليه
ين نتانياهو وباراك ترجم في العبارات  ثالثا، غياب السياسة أو باألحرى التعبير عن التوافق السياسى ب

تعمل الحكومة على التوصل الى اتفاقات اقليمية للسالم والتعاون «: الخجولة التي وردت في نص االتفاق
، وهو كالم عام يخلو من اى ذكر لحل »وكذلك على تحقيق اتفاق سالم مع كل واحدة مع جيرانها

  .ت االخرى على المسار الفلسطينيالدولتين، بل يستبطن تقديما واولوية للمسارا
وتأكيداً لهذا . رابعاً، هنري كيسينجر قال ذات مرة أن إسرائيل ال تملك سياسة خارجية بل داخلية فقط

القول نرى فى متن االتفاق حضور السياسات الداخلية واالغراءات بقوة على حساب القضايا والملفات 
رائيلية بأوضح بل بأشع صورها، وكل ما جرى ان الخارجية، كما حضرت المساومات الحزبية االس

نتانياهو اشترى حزب العمل وربما نصف الحزب فقط حسب تعبير افيغدور ليبرمان، وعرض وظائف 
على اكثر من نصف اعضاء الكتلة البرلمانية وهو العامل الحاسم الذى ادى الى اقرار االتفاق ناهيك عن 

التى يدعي الحزب الدفاع عنها مثل العمال والمتقاعدين، وهو ما ضخ الميزانيات او الوعود الى الشرائح 
  .يشى بتحول الحزب فى احد اوجهه الى حزب قطاعي كشاس مثالً
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 خامساً، اكثر ما يثير الريبة والعجب فى االتفاق االئتالفي الجملة التى تحدثت عن تطبيق القانون في ما 
ي القدس المحتلة، وعوضا عن المساواة المجحفة بين يتعلق بالبؤر االستيطانية العشوائية والبناء ف

االمرين فان باراك كوزير للدفاع رفض تفكيك أي بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية بل اضفى الشرعية 
على البعض منها، مع الحرص على هدم البيوت بشكل متسارع فى القدس الشرقية خاصة فى الفترة 

  .الماضية
هم التفاق باراك نتانياهو كونها تشى بواقع السياسة في اسرائيل حيث التدهور سادساً، تبقى الداللة اال

واالنحدار وصال الى ان يتقلد فاشالن سابقان اهم منصبين في الحكومة بينما يجلس عنصري مهووس 
  .مثل ليبرمان في المنصب الذى تقلده ابا ايبان وشمعون بيريز

  6/4/2009الحياة، 
  

  حماس في الكونغرس .59
  االسمرحلمي 

خالل شهر شباط الماضي ، عقدت اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األوسط ومنطقة جنوب آسيا في لجنة 
العالقات الخارجية في مجلس النواب بالكونجرس األمريكي جلسة استماع حول العدوان اإلسرائيلي 

  ".ماذا يمكن بناؤه فوق الحطام؟: غزة بعد الحرب"األخير على غزة تحت عنوان 
وهم . ث في جلسة االستماع عدد من الخبراء والمتخصصين في الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيليتحد

. دافيد ماكوفسكى مدير برنامج عملية السالم في الشرق األوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى
وزياد أصالي مؤسس ورئيس مجموعة العمل األمريكية الخاصة بفلسطين ، وهي مؤسسة غير حزبية 

كما شاركت في جلسة االستماع ميشيل دن كبيرة باحثي مؤسسة كارنيجي للسالم . وال تهدف للربح
ودانيل بليتكا ، نائب رئيس برنامج دراسات السياسات " نشرة اإلصالح العربي"الدولي ، ورئيسة تحرير 

  .الخارجية والدفاعية بمعهد أمريكان إنتربريز
ية نيويورك جارى أكرمان افتتح الجلسة بالتأكيد بقوله أن رئيس اللجنة النائب الديمقراطي عن وال

المصالح الشخصية والحسابات السطحية والفساد والجبن السياسي واإلرهاب ـ حسب رأيه ـ كل هذا 
  .أدى إلى تراجع إمكانية تحقيق حل الدولتين إلى أن أصبح أمرا مستحيالً،

 أنها أجمعت كلها على استبعاد -ة العربي الوحيد،  بما فيها شهاد-ما لفت النظر في هذه الشهادات ، 
حماس من لعب أي دور في حياة الشعب الفلسطيني ، باعتبارها منظمة إرهابية ، ال يمكن الحوار معها ، 
ولهذا يجب منع وصول أي قطعة سالح إليها بشتى الطرق ، كما تم تحميل حماس كامل المسؤولية عن 

نيل بليتكا تحدثت عن ضرورة إعادة التفكير في انسحاب إسرائيل من العدوان اإلسرائيلي ، بل إن دا
القطاع ، فيما أوصى كلّّ من ماكوفسكي وأصالي بأن تتعهد الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية بإعادة 

ودعا ماكوفسكي الدول العربية بالعمل على نزع الشرعية عن . إعمار غزة مع استبعاد تام لحماس
  .ي فأكد ضرورة استبعاد تقديم أي نوع من المساعدات إلى القطاع عن طريق حماسأما أصال. حماس

بليتكا أوصت أيضا بأن تُركز سياسة الواليات المتحدة األمريكية على وضع حل نهائي ومستقر للصراع 
كما . الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ، غير أن هذا الحل في رأيها ال يتضمن بالضرورة إنشاء دولة فلسطينية

أوصت بعدم تقديم مساعدات إلى القطاع عن طريق منظمة األونروا معتبرة إياها الطرف الرئيس ، إلى 
جانب منظمات أخرى ، في سوء استخدام المساعدات ، وأنها تدعم ما أسمته التطرف الفلسطيني ، كما 

منحه اتهمتها بدعم ثقافة التطرف من خالل المدارس وأنها متورطة في استغالل الدعم وعدم 
هل نفهم اآلن ، لم يقاطع أغلب الرسميين العرب حماس ، ولم يتعين علينا أن ال ننتظر شيئا  .لمستحقيه،،

  .جديدا من واشنطن؟ ولم أصبح الحديث عن حل الدولتين مجرد وهم وهذرمة إعالمية ، أو تخدير سقيم؟
  6/4/209الدستور، 
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  :كاريكاتير .60

  

  
  
  

  5/4/2009، وروبي أم طوني بلير؟ هآرتسمن تريد للذبح أوالً االتحاد األ


