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   والحركة تعّده منافياً لشرعيتهارام اهللا وغزةبقترح على حماس حكومتين يسليمان ": الحياة" .1

" الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في حوار القاهرة لـ : ي جيهان الحسين-القاهرة 
تفاصيل المقترح المصري الذي طرحه رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان على وفد حركة 

في الجولة الثانية من الحوار الوطني الخميس الماضي، وقالت إن هذا المقترح أساسه أن يكلّف " حماس"
شخصية مستقلة رجحت أن تكون رئيس الوزراء الحالي سالم فياض، تشكيل الرئيس محمود عباس 

حكومة في رام اهللا خالل الفترة االنتقالية تكون مهماتها بالدرجة األولى التمهيد لالنتخابات التشريعية 
والرئاسية المتزامنة وإعادة إعمار غزة، على أن يكون ذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة من الفصائل 

ينية مهمتها الرئيسية التعاون مع حكومة رام اهللا في إعادة اإلعمار وفي إجراء اتصاالت بين الفلسط
  .في غزة" حماس"حكومة رام اهللا وبين حكومة 

شارك في جلسات الحوار إمكان التجاوب مع هذا " حماس"في غضون ذلك، استبعد قيادي بارز في 
ي غزة، إذ يتم التعاطي مع الحكومة التي سيكلف الذي يكرس عدم االعتراف بشرعية حماس ف"المقترح 

عباس تشكيلها في رام اهللا، وأن يقتصر دور حماس من غزة على التعامل مع اللجنة التي ستشكل من 
  ".الفصائل والتي ستتواصل مع أبو مازن ورام اهللا

حماس هي ... ال يمكن القبول بتشكيل حكومة ال تحترم نتائج االنتخابات... هذا مقترح غامض: "وقال
، مشككاً "المسيطرة في غزة، فهل يمكن القبول بأن يكون لها دور ثانوي في أمور أساسية كاإلعمار؟

ليسوا مغفلين، فطالما حماس : "وقال". أيضا في مدى تجاوب األوروبيين واألميركيين مع هذا الطرح
في إعمار غزة وكسر موجودة في غزة، سيصرون على اعترافها بشروط الرباعية حتى يمكن البدء 

  ".الحصار
واشار إلى أن برلمانيين وسياسيين غربيين لهم عالقة مع دوائر صنع القرار يؤكدون في االتصاالت 

تفهمهم للحركة واستعدادهم لالعتراف بها شرط االعتراف بشروط " حماس"والزيارات التي تجري مع 
 ال يمكنها على اإلطالق القبول بالتزام حماس"الرباعية، مشددا على أن الخالف في جوهره سياسي، و 

  ".قرارات الرباعية واالتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير ألنها تمس المقاومة بشكل مباشر
المقاومة ... أن حماس فازت في االنتخابات وفق برنامجها ولن تغير برنامجها على االطالق"وأضاف 

قضايا الخالفية األخرى من أمن وانتخابات هي هي اإلشكالية األساسية وهي جوهر الموضوع، وال
حماس ترفض االنصياع للضغوط األميركية ... هذا األمر غير خاضع للنقاش"وشدد على أن ". توابع

والدولية، وكذلك للقوى الفلسطينية األخرى التي تتبنى موقف حركة فتح في الحوار وتدعمه في هذه 
هم يقبضون من فتح : " ال ثقل لها في الساحة الفلسطينية، وقال، واصفا إياها بأنها فصائل ورقية"المسألة

  ".فتح"، في إشارة الى "وسلطة رام اهللا، ويأخذون تعليماتهم منها
وتوقع المصدر أن يستأنف الحوار وأال يتم اإلعالن عن فشله، مبدياً مخاوفه من المماطلة وإطالة الوقت 

كانت تتذرع " حماس"تشريعية، وحينئذ سيقولون إن حتى يحين السقف الزمني إلجراء االنتخابات ال
بالشرعية، ولم تعد هناك ذريعة لها للمطالبة بحقها في السلطة، في إشارة إلى استحقاق االنتخابات، 
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 ".ألن حماس لم تأخذ في األصل فرصتها ولم يتم احترام نتائج انتخابات المجلس التشريعي"مستنكراً ذلك 
ومة حماس انتخابات تشريعية في غزة، وان تدعو إلى إجراء انتخابات حك"ورجح المصدر أن تعلن 
  ". بالتوازي في الضفة الغربية

  7/4/2009الحياة، 
   

  عباس يشكل الحكومة الجديدة قبل استئناف الحوار .2
كشفت مصادر قريبة من الرئيس محمود عباس أنه سيشكل حكومة جديدة قبل :  محمد يونس-رام اهللا 

قبلة، ورجحت أن يكلف رئيس الحكومة المستقيل الدكتور سالم فياض تشكيل الحكومة جولة الحوار الم
وألمح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور رياض  .الجديدة، فور عودته من جولته الخارجية الراهنة
جتماع وقال عقب االجتماع األسبوعي للحكومة إن اال. المالكي أمس إلى أن الحكومة ستُشكل خالل أيام

  .التي تلتئم كل اثنين" ربما يكون األخير أو قبل األخير للحكومة"الذي عقد أمس 
 الشهر الجاري إلى 26وعزت المصادر إقدام الرئيس على تشكيل حكومة جديدة قبل استئناف الحوار في 

لحاجة عاملين، أولهما الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة تتولى إعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى ا
وبحسب المصادر، فإن التقارير األخيرة التي تلقاها  .لملء الفراغ الدستوري بعد استقالة حكومة فياض

خلقت لديه قناعة بضآلة فرص التوصل إلى اتفاق على البرنامج "عباس من المصريين عن سير الحوار 
ر، لكنه سيكلف فياض سيعلن استمرار الحوا"وأشارت هذه المصادر إلى أن عباس  ".السياسي للحكومة

تشكيل الحكومة الجديدة لتتولى الملفات العالقة، وفي مقدمها إعادة اإلعمار والتحضير النتخابات عامة في 
الحوار الوطني "ورأت أن . المقبل) يناير( كانون الثاني 24في " موعد انتهاء والية المجلس التشريعي

  ".ن البقاء من دون بيوت لفترة طويلةسيطول، وأهالي غزة الذين فقدوا بيوتهم ال يحتملو
وأكدت المصادر أن عباس تجنب الموافقة على تشكيل حكومة وفاق وطني ال تعترف بشروط الرباعية 

البالغ عددهم " خشية تعرضها لحصار يجلعها غير قادرة على تنفيذ إعادة اإلعمار، ودفع رواتب موظفيها"
ة انتقالية جديدة في رام اهللا إلى تعميق االنقسام بين غزة ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل حكوم . ألفا183ً

ستعلن، وفق مصادر مطلعة، وقف " حماس"فحركة . والضفة الغربية، وانهيار النظام السياسي الفلسطيني
الحوار في حال تشكيل هذه الحكومة، وستواصل حكمها غزة، ورفضها المشاركة في انتخابات تحددها 

  ".حكومة رام اهللا"
  7/4/2009اة، الحي

  
   قرار عزل األسرى تأكيًدا على عنصرية االحتالل الصهيوني وفاشيته: الغول .3

اعتبر محمد فرج الغول وزير األسرى والمحررين فـي الحكومـة الفلـسطينية             :  وكاالت االنباء  -غزة  
سـالمي  والجهاد اإل " حماس"المقالة أن قرار إدارة السجون االسرائيلية بالعمل على تجميع أسرى حركتي            

لمعاقبتهم وعزلهم تأكيدا على عنصرية االحتالل الصهيوني وفاشيته، وارتكابه لجريمة التمييز العنصري            
وأوضح الغول في تصريحات صحافية امس أن هذا التمييـز           ".وغير اإلنساني ضد األسرى الفلسطينيين    

ذه اإلجراءات يمارسـها االحـتالل      ه"الرابعة ، مشيرا إلى أن      " جنيف"انتهاك لالتفاقيات الدولية واتفاقية     
وأشار إلى أن االحتالل يهدف من تلك الممارسات إلى الضغط علـى   ".بشكل مستمر ضد أسرانا البواسل  

 مشيرا إلى أن هذه المحـاوالت الفاشـلة         ،المقاومة الفلسطينية لتقديم التنازالت حول صفقة تبادل األسرى       
لمقاومة ، وتؤكد ضرورة االحتفاظ بالجندي األسير غلعاد        تزيد األسرى تمسكًا بحقوقهم ، وتدعم صمود ا       

  .شاليط لحين إطالق سراح األسرى الفلسطينيين األبطال واالنصياع لشروط المقاومة
  7/4/2009الدستور، 

  ضباط فلسطينيون يعتصمون أمام سفارة بلدهم بالقاهرة اعتراًضا على ضعف رواتبهم .4



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1397:         العدد       7/4/2009الثالثاء  :التاريخ

سطينيا مقيمين بالقاهرة أمام السفارة الفلـسطينية بالقـاهرة          ضابطا فل  20تظاهر أكثر من    : ميرفت أحمد 
أمس، رافعين الفتات استنكار لعدم استجابة المسئولين بالسفارة لمطالبهم، ورفـض الـسفير الفلـسطيني               

وكان هؤالء الضباط الذين     .مقابلتهم لالستماع لمطالبهم بزيادة المرتبات أسوه بزمالئهم الضباط بفلسطين        
 الشخصيات الفلسطينية الهامة بالقاهرة سبق وأن تقدموا للسفارة أكثر من مرة بطلب زيادة              يتولون حراسة 

، وقـد اسـتمر     " أبريـل  6"المرتبات، إال أنها لم تستجب لمطالبهم، ما جعلهم ينضمون لـدعوة حركـة              
اعتصامهم ألكثر من ثالث ساعات لم يتدخل فيها األمن المصري لفضها، بنـاء علـى طلـب الـسفارة                   

ويؤكد الضباط أن مرتباتهم الضعيفة، وقد تحدث معهم سكرتير السفير الفلسطيني بالقـاهرة              . لسطينيةالف
  . ووعدهم بحل مشكالتهم

  7/4/2009صحيفة المصريون، 
  

  حكومة فياض تطالب بضغط دولي على حكومة نتنياهو .5
رة األميركيـة الـى     دعا مجلس الوزراء أمس، المجتمع الدولي وخاصة االدا       :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

التدخل فوراً واتخاذ موقف حازم يتعدى حدود الكالم والتصريحات الى ممارسة الضغوط عبر االلتزامات              
  .األخالقية والسياسية محذراً من خطورة هذه السياسات االسرائيلية على مستقبل المنطقة والعالم

سالم فيـاض أن    . هللا امس برئاسة، د   وأكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام ا          
تنكر الحكومة االسرائيلية لمبدأ األرض مقابل السالم، الذي شكل أساساً قامت عليـه المفاوضـات بـين                 

، وكذلك تنكرها لمسار أنابوليس ولحـل الـدولتين         1991اسرائيل والدول العربية منذ مؤتمر مدريد عام        
لق ما يسمى بالسالم االقتصادي، وخلق مسار أمني        وفرض ترتيبات واجراءات على األرض، ومحاوله خ      

دون ربط ذلك بمسار سياسي، انما يؤكد تنصل الحكومة االسرائيلية من العملية السلمية، ويشكل أخطر ما                
أعلن من نوايا لتصفية القضية الفلسطينية، وتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، والتي تترافق مع ما تشهده               

من توسع استيطاني محموم ومن ممارسات غير مسبوقة بهـدف تهويـد المدينـة              األراضي الفلسطينية   
  .المقدسة وتفريغ سكانها وترحيلهم

وأكد مجلس الوزراء، أنه أمام هذه المخططات ولمواجهة الخطر الذي يهدد مـشروعنا الـوطني فلـيس                 
وعدم السماح بفشله   أمامنا سوى العمل الجدي بكل أمانة واخالص ومسؤولية، الستكمال حوارنا الوطني            

ورحب مجلس الوزراء، بـاعالن      .تحت كافة الظروف العادة اللحمة ووحدة الصف الوطني الفلسطيني        
مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم التي اقترفهـا                

  .قوات االحتالل االسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة
 7/4/2009الجديدة، الحياة 

  
   بشأن السالمالسلطة الفلسطينية تثمن موقف أوباما .6

ثمنت السلطة الفلسطينية االثنين تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما الـذي أكـد أمـام               : ب.ف.ا
وقـال   .البرلمان التركي ان عملية انابوليس وخريطة الطريق تمثالن طريق السالم في الشرق األوسـط             

ين الفلسطينيين صائب عريقات في موسكو حيث يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس             كبير المفاوض 
نثمن عالياً تأكيد الرئيس أوباما مبدأ حل الدولتين وتحقيق السالم الشامل في منطقة الشرق األوسط بمـا                 “

  .”يشمل الحل على المسار السوري
  7/4/2009الخليج، 

  
  

   ضد التدخل اإليراني إعالنيةة السلطة الفلسطينية تشن حمل":الجريدة" .7
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الحظ المراقبون أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح تشنَّان أخيراً حملة في            :  أماني سعيد  -رام اهللا   
في الشؤون الفلسطينية، تمثلت خصوصاً في نشر لوحات إعالنيـة          ' التدخل اإليراني 'الضفة الغربية، ضد    

دن الضفة تندد بالتدخل اإليراني الى جانب بعض المقـاالت التـي   والفتات على مداخل مدينة رام اهللا وم 
وحملت اللوحات االعالنية شعارات وعبارات شديدة اللهجة ضد الـسياسة          . تنشرها الصحف الفلسطينية  

كما علقت لوحات كبيرة مماثلة في الشوارع الداخلية الشهيرة في مدينة رام اهللا ومدن فلسطينية                اإليرانية،
' التـدخل الـسوري   'ن ان الفتات مماثلة كانت رفعت بنفس الطريقة وبنفس الشكل ضـد             أخرى، في حي  

  .ايضاً في القرار الفلسطيني خالل الفترة الماضية' التدخل القطري'و
' النظـام اإليرانـي  'من ناحيته، اتهم مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، عمر حلمي الغول،    

تاريخية ضد العرب، ويسعى عبر كل الوسائل المتاحة إلى النيل من الدول            مسكون بنزعات عدوانية    'بأنه  
والشعوب العربية من خالل سياسة التفتيت والتشيع التي ينفدها عبر ادواته المأجورة في العراق ولبنـان                

  .'وفلسطين وغيرها من االنظمة العربية
  7/4/2009الجريدة، الكويت، 

  
  ن الدولي في أديس أبابايشارك باجتماع للبرلما" التشريعي" .8

وصل إلى العاصمة األثيوبية، مساء أول من أمس، وفد برلماني فلـسطيني للمـشاركة فـي                 :أديس أبابا 
ـ  وتعتبر هذه المشاركة هي األولى مـن نوعهـا للمجلـس            .لالتحاد البرلماني الدولي  " 120"االجتماع ال

ويمثـل   .لغاية العاشر من الشهر الجاري    التشريعي بهذا المستوى ومن المتوقع أن يستمر عمل المؤتمر          
المجلس التشريعي في المؤتمر، الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، والنائب الـدكتور              

بحر أن هذه المشاركة    .من جانبه، أكد د    .مروان أبو راس والمستشار اإلعالمي لرئاسة المجلس إياد القرا        
حيث سيطرح الوفـد    "عي الفلسطيني وتأكيد على شرعية المجلس،       هي األولى من نوعها للمجلس التشري     

على المؤتمر نتائج الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة واستمرار االستيطان في الضفة الغربية، وسياسة              
 ".تهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين

 7/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في القدس ري من حجارة القصور االمويةثأاالحتالل بالسطو على حجر تتهم السلطة  .9
اتهمت السلطة الفلسطينية امس اسرائيل بسرقة حجر اثـري مـن جـوار             :  سمر خالد  -القدس المحتلة   

وقال وزير االعالم والخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان قيام مجموعـة            .المسجد االقصى في القدس   
ني ان العملية حصلت على دعم وموافقة من الحكومـة          اسرائيلية بالسطو على هذا الحجر ونقله، انما يع       

ودانت الحكومة الفلسطينية بشدة قيام سلطات االحتالل االسرائيلي بالسطو واالستيالء علـى            . االسرائيلية
حجر ضخم من حجارة القصور االموية بالخاتونية قرب المسجد االقصى المبارك، واخـذه الـى جهـة                 

ات الدولية بضرورة التدخل اللزام اسرائيل اعادة الحجر، لما يمثله من           وطالبت المنظمات والهيئ   .مجهولة
واكدت الحكومة ان عملية السطو تأتي في سياق المحاوالت االسرائيلية اليائـسة             .قيمة تاريخية ومعنوية  

  .لتزوير الحقائق وطمس المعالم االسالمية والعربية في المدينة المقدسة
  7/4/2009الرأي، األردن، 

  
  اتفقنا مع شركات مصرية لتوريد مواد البناء إلى غزة: سيالمن .10

أعلن وزير األشغال في حكومة الوحدة الوطنية المقالة الدكتور يوسف المنسي أنه تم االتفاق مع : غزة
شركات مصرية لتوريد المواد الالزمة إلعادة اإلعمار والبناء في قطاع غزة الذي تعرض للتدمير في 
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والجميع في انتظار موافقة "ألخيرة، مؤكداً أن هناك تنسيق مع الجانب المصري الحرب اإلسرائيلية ا
  ".المخابرات المصرية إلدخالها

  6/4/2009 قدس برس
  

  ننسق مع رام اهللا إلخراج امتحانات الثانوية العام بشكل موحد: وزير التعليم في غزة .11
ة في قطاع غزة، أنها اتفقت ونظيرتها في أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المقال :غزة

بشكل موحد في غزة ” التوجيهي“الضفة، على التنسيق المباشر بينهما إلجراء امتحانات الثانوية العامة 
وقال وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة محمد عسقول إن امتحانات الثانوية العامة  .والضفة

وأضاف عسقول في تصريح صحافي أمس،  .ام الماضي بين غزة والضفةستكون موحدة على غرار الع
  .”إن التحضيرات تجرى منذ أكثر من شهرين لإلعداد لهذه االمتحانات“

  7/4/2009الخليج، 
  

   ألف أسرة فلسطينية50مشروع ضمان اجتماعي لـ : ر الشؤون االجتماعية في غزةيوز .12
ع المجلس التشريعي الفلسطيني، مشروع لضمان طرحت وزارة الشؤون االجتماعية في غزة، م: غزة

  .اجتماعي لخمسين ألف أسرة فلسطينية فقيرة، بواقع مائة دوالر شهرياً
نظراً للظروف التي يمر بها "، إنه "قدس برس"وقال أحمد الكرد، وزير الشؤون االجتماعية في غزة لـ 

عمل، وارتفاع نسبة الفقر؛ تم طرح هذا شعبنا الفلسطيني، وتعطّل عشرات اآلالف من الفلسطينيين عن ال
  . ، حسب توضيحه"المشروع مع المجلس الشريعي وهو بصدد البحث عن ممول

 6/4/2009 قدس برس
  

  حماس تنفي تلقيها مقترحا مصريا بتشكيل حكومة يرأسها عباس .13
م نتسلم أي ل"نسخة منه " الغد"قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان تلقت : حامد جاد - غزة

مقترحات مصرية بأن يترأس الرئيس عباس الحكومة المقبلة، ولكن هناك أفكارا مصرية للتوافق بين 
  ".حركتي فتح وحماس، خاصة وأن المشكلة المتعلقة ببرنامج الحكومة ما زالت قائمة

ومـة،  وأقر برهوم بوجود تباين في وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، فيما يتعلق ببرنـامج الحك               
نلمس من فتح التزاما بـشروط الرباعيـة      "تحول دون التوصل التفاق حول شكل وبرنامج الحكومة قائال          

كل الفصائل في جهة وفتح في جهة أخرى، فالفصائل ال تريـد أن تلتـزم الحكومـة                 .. وهو ما نعارضه  
  ".المقبلة باتفاقيات المنظمة

لكن ال أعتقـد    "تقدم بها مصر مستدركا بالقول      وأعرب برهوم عن استعداد حركته لدراسة أي مقترحات ت        
أن يصل األمر بأن يتولى عباس رئاسة الحكومة، موضحا أن حركته تلقت دعوة مـن مـصر لاللتقـاء                   

  ".بحركة فتح في السادس والعشرين من الشهر الحالي الستكمال المحادثات الثنائية
  7/4/2009الغد، األردن، 

  
  زة لدعم الحوارعباس يوفد قياديين في فتح إلى غ .14

يضم عضو مجلسها الثوري، مستشار الرئيس للتنمية واالعمار " فتح"يتوجه وفد من : القاهرة، رام اهللا
وقال عبد الحميد . فرنجي الى غزة اليومإلمروان عبد الحميد وعضو اللجنة المركزية للحركة عبداهللا ا

رسالة من عباس بأن فتح جادة "، وهي "وياتاستطالعية ولدعم الحوار ورفع المعن"ان الزيارة " الحياة"لـ
". في الحوار، وفي استرداد الوحدة الفلسطينية، وان قطاع غزة جزء عزيز من الوطن ويجب ان يرمم

واوضح ان الزيارة ". نحن مكلفون من الرئيس ومخولون القيام بما فيه دعم لحوار القاهرة: "واضاف
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اوال الشعب يريد من : اك استحقاقات فلسطينية واقليمية ودوليةهن"، مضيفا ان "ليست قناة خلفية او بديلة"
والثاني نريد ان . فتح صاحبة المبادرة والمشروع ان تتجه نحو الوحدة بشكل جدي النجاح حوار القاهرة

  ".نقول لمصر شكرا لرعاية الحوار واننا نبذل مساعي لدعم الحوار حتى ال يفشل
  7/4/2009الحياة، 

  
   يأتي تمهيًدا للقاءاٍت قادمٍة في غزةحماس وفتحي  وفدلقاء: برهوم .15

المركـز  "، تلقى   )4-6(في تصريٍح صحفي اإلثنين      شدد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس      : غزة
في غزة يأتي ضمن    "فتح"و" حماس"هذا اللقاء بين وفدي حركتَي      "نسخة منه، على أن     " الفلسطيني لإلعالم 

كذلك في إطار مواصلة اللقاءات السابقة بينهمـا، وأن الهـدف مـن هـذه               ترتيٍب مسبٍق بين الطرفين، و    
اللقاءات هو استكشاف المواقف، وتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الطـرفين، وتحديـدا فـي                

  ".القضايا والمواضيع التي بقيت عالقة خالل اللقاءات السابقة
خطوةٌ صائبةٌ، وال بد من تعزيزها لكسر الجمـود         إن استمرار هذه اللقاءات هي      : "وأوضح برهوم بقوله  
، مؤكدا ضرورة استمرارها، والتقاط كل المؤشرات اإليجابيـة والبنـاء عليهـا،             "والجليد بين الحركتين  

 .والمراكمة اإليجابية على ما تم تأسيسه واالتفاق عليه في اللقاءات السابقة
  6/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  إبريل/  نيسان26 تستبعد استئناف الحوار في " الشعبية" .16

في احتمال عقد جولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة " الجبهة الشعبية"شكّكت :  فتحي صباح-غزة 
تصميمها على إنجاح الحوار حتى تتويجه باتفاق " فتح" من الشهر الجاري، فيما أكدت حركة 26ي ف

  .يضع حداً لالنقسام ويعيد الوحدة للشعب الفلسطيني
تحديد هذا الموعد جاء للتخفيف من حدة "واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا أن 

بعدم إمكان عقد جلسة جديدة من الحوار، بل "أمس عن اعتقاده " ياةالح"واعرب لـ ". عدم نجاح الحوار
، محمالً مصر والرئيس "الحوار لم يفشل، لكنه تعثر، والقضايا العالقة لم يتم حلها بعد"ورأى أن ". تأجيله

  .محمود عباس جزءاً من المسؤولية عن عدم التوصل الى اتفاق في جوالت حوار القاهرة االخيرة
  7/4/2009الحياة، 

  
   بالنسبة لحوار القاهرةاألسابيع المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية: قيادي في فتح .17

، مؤكدا "األسابيع المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية"الدكتور فيصل أبو شهال أن " الفتحاوي"اعتبر النائب 
 اللحمة إلى فتح مصممة على إنجاح الحوار حتى تتويجه باتفاق ينهي االنقسام ويعيد"في تصريح أمس أن 

فتح تبذل جهداً كبيراً من اجل الخروج باتفاق يضمن عدم تكرار التجربة "ولفت الى أن ". شطري الوطن
  ".السابقة، وفي الوقت نفسه وضع أسس متينة لوحدة وطنية حقيقية بعيدة عن التدخالت والمحاور

مين اإلسرائيلي الى سدة خطورة المرحلة بعد صعود الي"الى إدراك الحركة " الفتحاوي"وعزا الحرص 
ودعا الفصائل كافة، وفي ". الحكم وتنكّر الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لكل االستحقاقات الدولية واإلقليمية

  ".العمل الجاد لترسيخ الوحدة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب"، إلى "حماس"مقدمها 
  7/4/2009الحياة، 

  
   عباس رئاسة الحكومة االنتقالية يتولىحزب الشعب يقترح أن .18

طالب بسام الصالحى األمين العام لحزب الشعب الفلـسطيني، والنائـب فـي             : ويوسف الشايب ،  رام اهللا 
المجلس التشريعي الفلسطيني، أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسـة الحكومـة االنتقاليـة،               
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ية فيها لشخصيات مستقلة وممثلـين عـن القـوى     بحيث يكون له نائب أو أكثر وتكون الوزارات األساس        
نسخة منه أمس، بعـد أن      " الغد"وطرح حزب الشعب هذا االقتراح، في بيان له، تلقت           .السياسية المختلفة 

  .تعذر الوصول إلى اقتراح يرضى حماس وفتح بخصوص تشكيل الحكومة االنتقالية
  7/4/2009الغد، األردن، 

  
  الضفة باعتقال وتعذيب عدد من عناصر المقاومة باألمنية األجهزةالجهاد تتهم  .19

 الفلسطينية التابعة لحكومـة تـسيير     األمنية األجهزةاتهمت حركة الجهاد االثنين      :ـ وليد عوض   رام اهللا 
االعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض بمالحقة عناصر الحركة بالـضفة الغربيـة واعتقـالهم               

  .وتعذيبهم
ابو القسام احد قادتها في الضفة بأن االعتقاالت تتركز فـي             على لسان  يان، جاء  في ب  واوضحت الحركة 

شمال الضفة الغربية مطالبا الفصائل الفلسطينية بالتدخل لوقف االعتقاالت السياسية وفتح ذلـك الملـف،               
طال اي حوار دون فتح ملف المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب التي ت             "مضيفا  

ابناءنا واخواننا بالسجون هو حوار ناقص وال نجاح له، وان االجهزة االمنية التابعـة للـسلطة تـسعي                  
الفشال الحوار بكل السبل، وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته امام قضية ابنائه المعتقلين ووقـف حالـة                 

  ".الصمت المريب عن هذه القضية
  7/4/2009القدس العربي، 

  
   شروط الرباعية  ويرفضون على ضرورة إنهاء االنقساميؤكدوندمشق قادة الفصائل في  .20

أكد قادة تحالف القوى الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق على ضرورة مواصـلة الحـوار                :دمشق
  .الوطني الفلسطيني إلنهاء حالة االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني

ن صدر، أمس، عقب اجتماع لقادة وأمناء قوى التحالف الذي يضم أمناء فصائل حركة              جاء التأكيد في بيا   
وفـتح  , والـصاعقة , والنـضال الـشعبي   ,  القيادة العامة  -والجبهة الشعبية , والجهاد اإلسالمي " حماس"

  .والحزب الشيوعي, االنتفاضة والتحرير الفلسطينية
خارجية وخاصة شروط اللجنة الرباعية التي تضم       ورفض المشاركون الشروط واإلمالءات األمريكية وال     

بـشكل  " حماس"الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة التي تدعو حركة            
  ).إسرائيل(وااللتزام باالتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و) إسرائيل(خاص إلى االعتراف بـ

 الدول العربية ودول العالم بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الـسريع لفـك            وطالب المشاركون في االجتماع   
  .الحصار وفتح المعابر وخاصة معبر رفح إلعادة اإلعمار وإدخال المواد اإلغاثية

وأكدوا على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن سياسة حكومة االحـتالل               
  .اهو وبرنامجهاالجديدة بزعامة بنيامين نتني

  7/4/2009صحيفة فلسطين،  
    

 ال تمانع قدوم أي لجنة للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية  حماس: برهوم .21
ال تمانع قدوم أي لجنة تحقيق إلى غزة للتحقيق في جرائم الحرب التـي  " إنها : قالت حركة حماس غزة

أي لجنة تعمل في هذا المجال مساعدة أهالي        ، مؤكدة أن من شأن      "ارتكبت في الهجوم اإلسرائيلي األخير    
 .غزة في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
أن ما قام به الشعب الفلسطيني وأهلنـا ومقاومتنـا          " " حماس"وأكد فوزي برهوم، الناطق اإلعالمي باسم       

اع عـن  خالل الحرب على القطاع هو في إطار الدفاع عن النفس من أجل حماية الشعب الفلسطيني والدف            
 ".النساء واألطفال والشيوخ
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المطلوب مـن   "وحول مطالب الحركة اإلسالمية من أي لجنة تحقيق تأتي إلى قطاع غزة، أوضح برهوم               
أي لجنة تحقيق أن تنصف الشعب الفلسطيني وتوضح الحقيقة للعالم، وأال تساوي بين ضـحايا اإلجـرام                 

ساكنيها وحرقوا جثث األطفال بالفسفور األبـيض       والمجرمين الحقيقيين الذين دمروا البيوت فوق رؤوس        
 ".واعدموا المئات من نسائنا وأطفالنا بدم بارد تحت سمع وبصر العالم أجمع

  7/4/2009صحيفة فلسطين،  
 

  حماس والجهاد ترفضان اإلجراءات اإلسرائيلية في حق األسرى  .22
 حماس والجهاد اإلسـالمي أن      أكدت كل من حركتي    :أيمن الرفاتي ومحمد جمال     : القدس المحتلة  -غزة

عزل األسرى الفلسطينيين المنتمين لهم عن باقي األسرى هو محاولة للضغط على المقاومة مـن أجـل                 
  .تبادلالتخفيض سقف مطالبها في صفقة 

ـ        و على أن هذه الخطوة التعـسفية بحـق        " الشرق"أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ل
سر عزيمتهم معتبرا أن ما تمارسه إدارة السجون اإلسرائيلية بحق األسـرى مـن              األسرى لن تفلح في ك    

ابتزاز وإجراءات تعسفية بأنه جزء من استمرار الحرب اإلسرائيلية ومحاولة للضغط على المقاومة لتقديم              
  .تنازالت في صفقة تبادل األسرى بأي ثمن ممكن

 عزل أسرى حماس والجهاد محاولة للضغط       من جانبه رأى القيادي في حركة حماس مشير المصري أن         
على المقاومة وابتزازها مؤكدا أن هذه اإلجراءات يائسة وفاشلة ولن تفرض على حركته أي تراجـع أو                 
تقهقر وستفرض على المقاومة التمسك بشروطها والسعي لإلفراج عن كافة األسرى الذين يعيشون واقعاً              

  .مريراً
ـ وقال النائب المصري في تصريح خاص      إن كل الخيارات ستبقى مفتوحة والعدو هـو مـن          ": الشرق" ل

وسيكون , يتحمل التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصعيد، ولن تتراجع حماس قيد أنملة عن مطالبها             
  ".هناك مزيد من التمسك بالشروط التي تم وضعها والرامية إلى اإلفراج عن جميع األسرى

  7/4/2009الشرق، قطر، 
  

  وحدة الفلسطينية هدف أساسي لفتح والحوار الوطني هو الوسيلة لتحقيق ذلكال: قريع .23
، إن الوحدة الفلسطينية هدف أساسي لحركة فتح لن تتنازل عنه، وأن            )أبو عالء (قال أحمد قريع    : رام اهللا 

الحوار الوطني هو الوسيلة لتحقيق ذلك، وكل من يختر طريقـا آخـر سترفـضه الجمـاهير والـشعب         
وأكد أبو عالء، خالل ترؤسه اجتماعا لمفوضية التعبئة والتنظيم، اليـوم، بحـضور عـدنان                .الفلسطيني

سمارة، نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم، ورؤساء اللجان في التعبئة، أن حركة فتح قد شاركت فـي                 
قـضايا  حوارات القاهرة بإرادة االتفاق، معلال عدم إنجاز اتفاق شامل بانعدام جاهزيـة حمـاس فـي ال                

المفصلية، وآمال أن تكون نتائج الجولة المقبلة حاسمة ونهائية، للم الشمل الفلسطيني وإعادة بناء النظـام                
وقال أبو عالء، ما زال هنالك خالف فـي الملفـات األربـع              .السياسي على قاعدة التعددية الديمقراطية    

، الفتا إلى أن الجولة األخيرة لم تحدث        المتمثلة في ملف منظمة التحرير، واألمن، واالنتخابات، والحكومة       
  .اختراقا جوهريا، وإن طرحت فيها أفكار ومقترحات جديدة

  6/4/2009 وفا،وكالة 
  

   لتحديد زمان ومكان المؤتمر السادس ستجتمع قريباً لفتحاللجنة المركزية:  النجاأبو  .24
كة فتح وعضو اللجنة القيادية     نفى ابراهيم ابو النجا عضو المجلس الثوري لحر        :ـ اشرف الهور   القاهرة

العليا للحركة في قطاع غزة امس صحة االنباء التي تحدثت عن عدم انعقاد المؤتمر الـسادس للحركـة،             
  .مؤكدا على اهمية انعقاد هذا المؤتمر
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نسخة منه ان اللجنة المركزية لحركة فتح سـتجتمع         " القدس العربي "واوضح ابو النجا في تصريح تلقت       
  ".ديد مكان وزمان وعدد اعضاء المؤتمر السادستح"قريبا لـ 

وحول االسماء التي نشرت على بعض الصحف على انها مرشحة لعضوية اللجنة المركزية او المجلـس                
ال علم لي بذلك والعضوية للمؤتمر لها شروط        "الثوري، او ألعضاء مشاركين في المؤتمر، قال ابو النجا          

  ".الدخول في المؤتمرومن تنطبق عليه الشروط يكون من حقه 
واوضح ابو النجا ان هناك فرقا بين الرغبة في الترشيح والترشيح الحقيقي، نافيا ان تكون هناك طلبـات                  

  ".الترشيح يكون اثناء انعقاد المؤتمر وليس قبله"ترشيح في الوقت الحالي، وقال 
وج من االزمـة وانهـاء      وحول اقتراح مصر بتولية الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة للخر          

هذا االقتراح ليس جديدا تم اقتراحه في الـسابق         "الخالف مع حركة حماس لعقد المصالحة، قال ابو النجا          
وال اعلم ان كان هناك اقتراحات اخرى تمت في الفترة االخيرة من الجانب المـصري ولكـن الجانـب                   

 ".لفلسطينيالمصري، يبذل قصارى جهده للخروج من االزمة وانجاح الحوار ا
  7/4/2009القدس العربي، 

 
  ليبرمان يدعو إلعادة النظر باتفاقات أوسلو والتركيز على إيران .25

. دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان إلى إعادة النظر في اتفاقات أوسلو: عبد القادر فارس -غزة 
تركيز العمل سينتقل من وقال لمسؤولي وزارة الخارجية في أول اجتماع معهم منذ توليه المنصب أن 

وأضاف يجب إعادة النظر في قاعدة الفرضيات التي . الشأن الفلسطيني إلى ما أسماه التهديد اإليراني
من سياسة % 90وأردف قائال إن ". وجهت حكومات إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو والتي اتضح أنها خاطئة

ينما الموضوع المركزي الذي يجب معالجته هو الخارجية اإلسرائيلية تكرس لمعالجة الشأن الفلسطيني، ب
 .التهديد اإليراني

أفادت بأن إيران تعتبر التهديد األول من , صدرت منذ أيام, وفي تقديرات الجيش اإلسرائيلي السنوية 
حيث الخطورة على إسرائيل، وقال نائب رئيس هيئة األركان العامة، دان هرئيل، بأن التهديد األول من 

مشيرا إلى أن توقعات الجيش تفيد بأن إيران .  على إسرائيل هو البرنامج النووي اإليرانيحيث الخطورة
وأضاف قائال إن جهود إيران للتوصل إلى قدرات . ستمتلك قدرات نووية عسكرية مطلع العقد القادم

 في هذا نووية تتواصل رغم المحاوالت الدولية لوقفها، وتستخدم إيران أسلوب التحايل لتحقيق إنجازات
  . المجال

  7/4/2009عكاظ، 
 

   بمناسبة عيد الفصح العبري"إسرائيل"إجراءات أمنية مشددة في  .26
 اعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها وابتداء من ليل االثنين الثالثاء، ستنـشر            : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

 عيد الفصح العبري، والـذي      قوات معززة في جميع أنحاء اسرائيل، وذلك تحسبا من عمليات خالل فترة           
  .يصادف الخميس القادم أول أيامه

، وهـي درجـة     "ج"وأضافت الشرطة اإلسرائيلية أنها سترفع درجة مستوى الجهوزية غدا إلى الدرجة            
واحدة قبل الدرجة القصوى؛ وأنها ستكثف تواجدها في الكنس وقت صالة العيد، وكذلك فـي الحـدائق                 

  .ون يوم العيدالعامة التي يقصدها المتنزه
وكانت مصادر أمنية مسؤولة قد عبرت عن قلقها من احتمال تعرض مستوطنين يهود للخطف على يـد                 
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، األمر الذي دفـع الـسلطات االسـرائيلية إلـى التـشديد علـى                   

ا حظـرت دخـول المنـاطق       االسرائيليين بعدم الدخول إلى أراضي السلطة خالل فترة عيد الفصح، كم          
  ).الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية في الضفة الغربية(المصنفة أ 
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وذكرت أن ما يسمى اإلدارة المدنية التابعة للجيش وقيادة المنطقة الوسطى ستقوم بنصب الفتات كبيـرة                
  .على مشارف المدن الفلسطينية للتنبيه بعدم دخولها والتحذير من خطر ذلك

اق ذاته، طلبت السلطات اإلسرائيلية من المستوطنين المتنزهين االنصياع ألوامر قوات الجيش،            وفي السي 
وإبداء اليقظة، وعدم االستعانة بأجهزة المالحة المعروفة بـ جي بي إس التي قد تقـود الـسائقين إلـى                   

  .وديمناطق يحظر دخولها، كما أعلنت بأن انتشاراً أمنياً مكثفاً سيرافق عطلة العيد اليه
  7/4/2009الرأي، األردن، 

 
  "كيماوية"تدريبات إسرائيلية متواصلة بشأن احتمال تعرضها لقصف بصواريخ  .27

في جيش االحتالل اإلسرائيلي سلسلة تـدريباتها التـي تحـاكي           " الجبهة الداخلية "واصلت قيادة ما يسمى     
 المقاومـة الفلـسطينية ،      تعرض الدولة العبرية لهجوم صاروخي غير تقليدي ، ال سيما من قبل فصائل            

وذلك بعد أن استخدم الجيش اإلسرائيلي في حربه األخيرة ضد غزة أسلحة كيماوية وأخـرى قاتلـة لـم            
بـدأت صـباح    " الجبهة الداخليـة  "ونشر في وسائل اإلعالم العبرية أن قيادة         .تُعرف ماهيتها حتى اآلن   

شمال فلسطين المحتلـة سـنة   (فد في ص" زيف"بإجراء تمرين عسكري في مستشفى ) 4 ـ  2(الخميس 
  . لمحاكاة سقوط صاروخ كيماوي يوقع إصابات كثيرة1948)

وقالت مصادر إسرائيلية إنه يشارك في هذا التمرين ، الذي يأتي في إطار سلسلة تدريبات جـرت فـي                   
طبريا وبئر السبع وغيرها من المدن خالل األسابيع القليلة الماضية ، قوات مـن الـشرطة ومـصلحة                  

  . طفاء ونجمة داود الحمراء وبلدية صفداإل
  7/4/2009الدستور، 

   تلغي مشاركتها في مناورة في تركيا"إسرائيل" .28
نسر "التركية، أمس، إن إسرائيل قررت عدم المشاركة في مناورة " أكشام"ذكرت صحيفة : ا ش ا

ايديف "دولي ، وذلك بعد امتناعها عن المشاركة في معرض التصنيع العسكري ال"2009 -األناضول
واعتبرت الصحيفة أن قرار إسرائيل بعدم المشاركة .الذي يقام خالل نيسان الحالي في إسطنبول " 2009

في المناورة، التي تقام في مدينة كونيا وسط تركيا، يشير إلى استمرار التوتر في العالقات مع أنقرة 
 . بسبب موقفها من العدوان على غزة

 إسرائيل عن المشاركة في المناورة التي ستجري في تشرين األول المقبل امتناع"وأضافت الصحيفة أن 
ربما يعود إلى توقفها عند تصريحات رؤساء أحزاب المعارضة في تركيا الذين انتقدوا موقف الحكومة 
مما جرى في غزة على اعتبار أنه موقف كالمي فقط، في حين أن الطائرات التي تقصف المواطنين 

 ". برياء يتدرب طياروها في قاعدة كونيا في تركياالفلسطينيين األ
 7/4/2009السفير، 

  
  قبول ليبرمان بخريطة الطريق يعني سفك دماء اإلسرائيليين: حاخام .29

وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد    " شلوم دوف ولفا  "الحاخام  ) إنقاذ الشعب واألرض  ( اتهم حاخام منظمة    
  .7 وذلك كما نقله عنه موقع المستوطنين -ى امن إسرائيل بأنه يشكل خطرا عل" افيغدور ليبرمان"

بقبول خارطة الطريق ، يعني سفك دماء اإلسرائيليين        " ليبرمان"وحسب أقوال الحاخام ولفا ، فإن تصريح        
  . ، ووصف الحاخام ليبرمان بأنه مجرد خروف على شكل نمر

  7/4/2009الدستور، 
  

   في المئة40 مليونير هبطت ثرواتهم 500": إسرائيل" .30
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تضررت إسرائيل بشكل كبير من األزمة االقتصادية العالمية األخيرة ما دفع وزير ماليتها يوفال شتاينتس 
غير أن الضرر . إلى إعتبار أن اقتصاد الدولة العبرية يعيش حالة طوارئ تستدعي إجراءات طوارئ

ولكن الضرر , القائم حتى اآلنعلى األقل في الوضع , الذي لحق بإسرائيل من النوع الذي يصعب قياسه
فإن أموال " معاريف"وبحسب المجلة االقتصادية الصادرة عن . الذي أصاب أغنياء إسرائيل بات محددا

 84وقد انخفضت القيمة اإلجمالية ألموال هؤالء من .  في المئة40 مليونير إسرائيلي هبطت بنسبة 500
 . ا العام مليار دوالر هذ52مليار دوالر العام الفائت إلى 

فانفجار الفقاعة . وهذه هي المرة األولى في تاريخ إسرائيل التي يتأثر بها األغنياء فيها بهذا القدر الكبير
 خاصة بشأن الثراء 2008 ال يقارنان بأزمة العام 1994 وكساد العام 2000التكنولوجية في العام 

  . الشخصي ألكبر أصحاب األموال في إسرائيل
 7/4/2009السفير، 

  
  يزعم أن جيشه كان أخالقيا في حربه على غزة" أشكنازي" .31

عن أخالقيات جـيش االحـتالل،      " جابي أشكنازي "دافع رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي       -القدس المحتلة 
 22نافياً وجود انتهاكات لقوانين الحرب خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة التي استمرت               

إن الشرطة العسكرية والنيابـة العـسكرية       :" ة للجنود بمناسبة عيد الفصح اليهودي     وقال في رسال  . يوماً
حققتا في االدعاءات حول الخروقات وتبين أنها ال أساس لها من الصحة، وإذا تبين وجود خروقات سيتم                 

  .حسب ادعائه. التحقيق فيها بجدية
  7/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الحكومي برئاسة نتنياهوحزب يميني متشدد ينضم الى االئتالف  .32

االئـتالف   لالنـضمام إلـى   " ليكـود "اليميني المتشدد اتفاقا مع حزب      " كتلة التوراة الموحدة  "وقع حزب   
وبانضمام هذا الحزب الذي يتمتع بخمسة مقاعد في الكنيست ، باتـت             .الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو   

  . نائبا74الحكومة الجديدة التي تسلمت مهامها رسميا تحظى بدعم 
ورئاسة لجنة المال البرلمانيـة ،      ) الصحة والتربية (وينص االتفاق على منح الحزب منصبي نائب وزير         

وحـزب  " ليكود"في مرحلة أولى االنضمام إلى الحكومة عقب اتفاق بين          " كتلة التوراة الموحدة  "ورفضت  
لدين ، لكن الزعيم الروحـي للكتلـة        اليميني المتشدد حول قانون الزواج المدني وتغيير ا       " إسرائيل بيتنا "

الحاخام يوسف شالوم الياشيف أعطى أخيراً الضوء األخضر لالنضمام إلى االئتالف الحكـومي مقابـل               
  .بعض التعديالت في االتفاق بخصوص تغيير الدين

  7/4/2009الدستور، 
  

  مبارك دعا نتنياهو إلى شرم الشيخ: "إسرائيل" .33
ية، امس، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى من الرئيس حسني اعلنت الحكومة االسرائيل: ا ف ب

الرئيس مبارك وجه دعوة الى رئيس "واوضحت الحكومة في بيان ان  . مبارك دعوة لزيارة شرم الشيخ
رئيس الوزراء رحب بهذه الدعوة وان "، مضيفاً ان "الوزراء للقاء في مستقبل قريب يعقد في شرم الشيخ

 ". قد في موعد قريب على ما يبدوهذا اللقاء سيع
 7/4/2009السفير، 

  
  "3حيتس "مخاوف إسرائيلية من سحب واشنطن تمويل  .34
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أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أمس االثنـين عـن تخـوفهم مـن       : محمد جمال  –القدس المحتلة   
، ضـمن   الـصاروخي اإلسـرائيلي   ' 3حيـتس   'انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من تمويل مشروع        

  .بسبب األزمة االقتصادية) البنتاغون(تقليصات تجريها وزارة الدفاع األمريكية 
، '3إس إم   'وورد، في وسائل اإلعالم المختلفة، أن واشنطن ستعرض على إسرائيل صاروخًا من نـوع               

  .كانت األخيرة رفضته في السابق
م تنفيذ الصفقة التي ُأبرمت مـع إدارة        وأعرب المسؤولون اإلسرائيليون عن تخوفهم أيضا من إمكانية عد        

وبيد أن التـسويغ     .'35إف  'الرئيس األمريكي السابق جورج بوش بخصوص طائرات مقاتلة من طراز           
الرسمي األمريكي جاء اقتصاديا باألساس، أقر مراقبون إسرائيليون أن إدارة أوباما تتجه نحـو تفـضيل                

 .برامج تخص حاجات الواليات المتحدة فقط
 7/4/2009شرق، قطر، ال

 
   تبلغ واشنطن أنها ستستهدف علماء الذرة اإليرانيين بالقتل"إسرائيل" .35

الرسالة الضمنية التي أرسلها رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي الجديـد بنجـامين          : أحمد محسن  -واشنطن  
يـات المتحـدة   نتانياهو قبل توليه المسؤولية إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما هي أنه لو لم توقف الوال  

  . البرنامج النووي اإليراني فإن إسرائيل ستفعل
إن عددا من الوسطاء الشخصيين بين نتانياهو وإدارة        : فقد كتب المحلل األميركي المعروف ريتشارد سال      

أوباما أبلغوا البيت األبيض أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيأمر بتوسعة برنامج اسـتخباري إسـرائيلي               
 سنوات يهدف إلى قتل العلماء النوويين اإليرانيين وتعقب شبكة الشركات           8أ بالفعل قبل    خاص كان قد بد   

 الواجهات التي تستخدمها طهران لشراء احتياجات برنامجها النووي من األسواق الدوليـة ومحاولـة               -
  .التسلل إلى المواقع النووية في إيران لتخريبها

إن واشنطن كانـت تعتـرض علـى        :  مارس 31بتاريخ  " ميدل ايست تايمز  "وقال سال في تقرير نشرته      
  .البرنامج من األصل وأن رسالة نتانياهو الشفوية أثارت قلقا في دوائر اإلدارة المعنية بهذا الملف

 7/4/2009الشرق، قطر، 
  

  ويسلّم األهالي إخطارت هدم جديدة. . في القدساالحتالل يهدم منزال .36
 آليات بلدية االحتالل أن وكاالت ونيمراسل عن س المحتلةالقد من 7/4/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 

هدمت في القدس المحتلة، أمس، مبنى من الطوب يعود للمواطن عبد الرحمن الفاخوري في برج اللقلق 
 متراً مربعاً، والمضاف إلى منزلها القائم 120وبدأت عملية الهدم للمبنى البالغ مساحته . بالبلدة القديمة
وفي سياق ذي صلة، فرضت محكمة بلدية  . نفرا14ً مترا مربعا، ويقطنه 150ساحته أصالً البالغ م

 ألف شيكل، وأصدرت 35االحتالل األربعاء الماضي غرامة مالية على المواطن نبيه الباسطي بقيمة 
 مواطناً 56كما تسلم أكثر من  .أمراً بإحضاره رخصة للمنزل خالل ثالثة أشهر، أو هدم منزله بنفسه

ينياً في القدس إخطارات بهدم منازلهم بحجج عدم الترخيص والبناء القريب من الجدار، والبناء فلسط
  .المخالف في كل من بيت حنينا والطور والعيسوية

المحكمة اإلسرائيلية ، أن كفاح زبونعن مراسلها من رام اهللا  7/4/2009الشرق األوسط، وأضافت 
طينية، لمنع هدم منازل في حي الشيخ جراح في القدس، كما العليا ردت التماسا قدمته السلطة الفلس

ووصف حاتم عبد القادر، مستشار رئيس . رفضت تثبيت ملكية أراض في نفس الحي للفلسطينيين
الوزراء الفلسطيني سالم فياض، الذي حرك القضية في المحكمة، القرار اإلسرائيلي، بأنه يوم أسود 

  .  للقضاء الدوليللقضاء اإلسرائيلي، مهددا باللجوء
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  سرى الحرية في الداخل من ثوابت القضية الفلسطينيةأقضية : الشيخ رائد صالح .37
رئيس لجنة متابعة اسرى الحرية في الداخل ، صالحرائد  الشيخ  قال: زهير اندراوس- الناصرة

لفلسطينية، الفلسطيني انه ال بد من االجماع في قضية االسرى الفلسطينيين، وجعلها من ثوابت القضية ا
وقال انّه ال يمكن ان ننتصر لقضية اسرى الحرية اال اذا خرجنا من هنا باجماع ال خالف فيه يؤكد ان 
قضية االسرى هي ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية، ومدلول هذا الثابت انه كما ال يمكن ان تحل 

ين خرج منهما من المدن الساحلية القضية الفلسطينية حتى يعود اخر الجئ فلسطيني الى ارضه وبيته اللذ
والمثلث والجليل والنقب، كذلك ال يمكن ان تحل القضية الفلسطينية، حتى يعود اخر اسير سياسي الى 
بيته من جميع اسرانا الفلسطينيين، اسرى الداخل الفلسطيني والقدس والجوالن والضفة الغربية وقطاع 

ي ثابت ال يقبل التنازل، او التفاوض او انصاف غزة والدول العربية، الن قضية اسرى الحرية ه
الحلول، وتجزيئه بان ملف االسير هذا يدرس وغيره ال يدرس، فاسرانا جميعا يحلمون الحلم الواحد 

  .ويحملون الهم الواحد، وكلهم في دائرة واحدة وثابت من ثوابت القضية الفلسطينية
  7/4/2009القدس العربي، 

  
 األقصى في  بإعادة حجر أثري إلى مكانه "كنيستال"زحالقة يطالب النائب  .38

طلب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية في رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست 
اإلسرئيلي، روبي ريفلين، بإعادة الحجر األثري الكبير الذي جرى وضعه في ساحة المدخل الرئيسي 

وجاء في . ات القصور األموية جنوب شرق المسجد األقصىللكنيست بعد االستيالء عليه ونقله من حفري
الرسالة أن المكان الطبيعي لهذا الحجر، الذي يزن أكثر من نصف طن، هو القصر التاريخي األموي 

 .الذي جرى تحميله منه، وليس ساحة الكنيست
 6/4/2009، 48عرب

   في رفحانهيار نفق بإصابة فلسطينيين اثنين  .39
در طبي فلسطيني عن إصابة فلسطينيين اثنين امس بحالة اختناق جراء انهيار أعلن مص : د ب ا-غزة 

 فلسطينيا لقوا 50كان أكثر من  و.نفق على الحدود الفلسطينية المصرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة
حتفهم في حوادث انهيار أنفاق التهريب التي تنتشر على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر 

  .البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عامين ونصف العامبغرض نقل 
  7/4/2009الدستور، 

  
  تظاهرة لإلعالميين تطالب بتنظيم انتخابات للنقابة: غزة .40

بتنظيم انتخابات الختيار أعضاء مجلس ادارة جديد لنقابة في غزة طالب صحافيون وإعالميون : غزة
شهر، نظراً النتهاء والية المجلس الحالي منذ نحو ست الصحافيين الفلسطينيين في غضون ثالثة أ

ع الصحافيون في خيمة ورف. سنوات، فيما طالب آخرون بتشكيل لجنة لقيادة النقابة حتى موعد تنظيمها
اعتصام أقامتها كتلة الصحافي الفلسطيني أمام مقر النقابة في مدينة غزة أمس، شعارات تندد بانتهاكات 

  .حرية الصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة
  7/4/2009الحياة، 

  
 منع دخول األدوية إلى القدسي االحتالل: حاتم عبد القادر .41

ضت سلطات االحتالل حصارا مشددا على المستشفيات والمؤسسات فر:  فرح سمير- القدس المحتلة
وأشار حاتم عبد القادر مستشار رئيس  .الطبية في القدس المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية أمس

الوزراء لشؤون القدس في تصريح له إلى أن سلطات االحتالل بدأت فعليا بمنع إدخال أي معدات طبية 
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ناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المستشفيات المقدسية بما في ذلك معدات أو تجهيزات من داخل م
. طبية من بنك التنمية اإلسالمي تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات حيث رفضت إدخالها إلى مدينة القدس
خل وقال عبد القادر إن المنع الذي تطبقه األجهزة األمنية اإلسرائيلية على الحواجز العسكرية على مدا

  .القدس يطال أيضا إدخال األدوية الفلسطينية وحتى األدوية المستوردة عن طريق السلطة الوطنية
  7/4/2009عكاظ، 

  
   صنفاً من األدوية والمهمات الطبية في القطاع130نفاد : "المقالةصحة ال" .42

 من 69ة و صنفاً من األدوي61أعلنت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن نفاد : غزة
المهمات الطبية من مخازن الوزارة؛ نتيجة استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع 

األمر الذي يلِْقي بظالله على الوضع الصحي المتدهور بالقطاع بسبب النقص الحاد في غالبية "غزة؛ 
  ".الرصيد الدوائي والمهمات الطبية

  6/4/2009، قدس برس
  

  تراجع في مؤشرات الوضع الصحي في غزة بشكل خطير: "اإلحصاء" .43
أكد جهاز اإلحصاء الفلسطيني أن الحصار والحرب على قطاع غزة أدى إلى  :محمود الفطافطة -رام اهللا

وقال الجهاز في تقرير استعرض  .تراجع في مؤشرات الوضع الصحي هناك بشكل ملحوظ وخطير
 لصحة الذي يصادف السابع من عشية اليوم العالمي لخالله الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية 

إن نمو الموارد البشرية في القطاع الصحي ما زال متدنياً، حيث أشارت بيانات الجهاز للعام :" أبريل
 طبيبا، 2941 إلى أن عدد األطباء البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء في الضفة الغربية بلغ 2008
 فيما بلغ عدد األطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في  من السكان،1000 طبيب لكل 0.8دل بمع

وبين أن هناك  ". من السكان1000 طبيب لكل 2.4، بمعدل 2007 طبيبا في العام 3452قطاع غزة 
ة لكل / ممرض3.2، و 2008 من السكان في الضفة الغربية في العام 1000ة لكل / ممرض1.5

وبلغ معدل القابالت القانونيات في الضفة الغربية  .2007في العام  من السكان في قطاع غزة 1000
 من السكان في قطاع 1000 قابلة قانونية لكل 0.1 و2008في العام % 0.16 من السكان 1000لكل 

  .2007غزة في العام 
وأشار التقرير الى وضع التأمين الصحي في الضفة الغربية والى الصعوبات التي يواجهها المرضى 

  .ك، كما وأشار الى حاالت اإلعاقةهنا
  7/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   إلى اغتنام مبادرة السالم"إسرائيل"عاهل األردن يدعو  .44

إلى اغتنام الفرصة التي " إسرائيل"دعا العاهل األردني عبد اهللا الثاني أمس :  واشنطن-محمد المداح 
 عقب محادثات مع الرئيس الروماني ترايان ودعا. تشكلها المبادرة العربية للسالم بهدف تسوية الصراع

واالندماج في المنطقة او ان تظل في " ما إذا كانت تريد اغتنام هذه الفرصة" تقرر"أن " إسرائيل"باسيسكو 
 .في عقلية القلعة وإبقاء الشرق األوسط رهينة للصراع

  7/4/2009عكاظ، 
  

 وترفض استقبال ليبرمان  .. والقاهرة ليست متحفزة للقاء مع نتانياه: مصادر دبلوماسية .45
ـ     :  سنية عبدالعظيم  -القاهرة   ، إن القاهرة ال تفـضل      "القبس"قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ

عقد أي لقاءات في الوقت الراهن مع رموز من الحكومة االسرائيلية الجديدة، بمن فـي ذلـك رئيـسها                   
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 أي لقاء، في حال اتمامه، سيقتصر علـى رئـيس           وأكدت المصادر المسؤولة، ان عقد    . بنيامين نتانياهو 
وشددت على وجود اتجاه عـام      . الحكومة، ولن يشمل وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان        

لرفض السماح له بالقيام بزيارة القاهرة تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو اعتذر، فيما كشفت عـن                  
وكشفت المصادر عما أسمته بموقـف مـصري        . هذه القضية تبني الخارجية المصرية موقفا متشددا من       

متشدد من هذه القضية ورفض تام الستقبال من وصفته بالمتطرف، الذي تطاول على مصر، وان هـذه                 
المسألة ال جدال فيها أو خالف عليها، معتبرة أن ما صدر عن ليبرمان من تصريحات في اليـوم األول                   

نابوليس وغيرها من تصريحات متشددة ضـد الفلـسطينيين، ال          لتوليه مهام منصبه من رفض تفاهمات أ      
ينطوي على أي مفاجآت، وليس مثار دهشة أو استغراب، النه سبقتها مواقـف علـى مـدى الـسنوات                   

 .الماضية تعكس أسلوب تفكيره
  7/4/2009القبس، 

 
  المعلم يشيد بخطاب أوباما ويتساءل كيف سيتعامل مع الحكومة اإلسرائيلية؟  .46

ـ    :  زياد حيدر  -اسطنبول   ، علـى  "السفير"قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم في اسطنبول، امس، ل
هامش منتدى تحالف الحضارات الذي يختتم أعماله اليوم الثالثاء، ان خطاب الرئيس االميركـي بـاراك           

. الـدولتين يعكس توجها واضحا اتجاه حـل       "اوباما في البرلمان التركي الذي اكد فيه على حل الدولتين           
دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس، وثانيا تشجيعه التفاق سالم شامل على كل المسارات وللدور               

مهم لكن يبقى أننا نحتاج إلى معرفة مـا هـي           "واعتبر المعلم أن ما قاله اوباما       ". التركي في هذا التوجه   
يجب أال نهمل شيئا أساسيا يتعلـق بحـق         "ا أنه   ، مضيف "طبيعة العالقة االسرائيلية األميركية لتحقيق ذلك؟     

هذا موضوع أساسي يجب أن يشمل الحل       .  في هذا األمر   194العودة لالجئين الفلسطينيين وتنفيذ القرار      
من هنا أقول نحن نعتقد أن ما قاله اوباما إيجابي، ولكن نحتاج ألن نرى كيـف      "وتابع المعلم   ". الفلسطيني

لتعامل مع حكومة إسرائيلية تمثل اليمين المتطرف، وما زالـت تـرفض حـل    ستقوم الواليات المتحدة با  
 ". الدولتين ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم ومقررات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

 7/4/2009السفير، 
 

   1967في " إسرائيل"تأجيل قضية جرائم : القاهرة .47
س، إن محكمة مصرية قضت بتأجيل النظر في دعوى         أعلنت مصادر قضائية في القاهرة، أم     : يو بي أي  

 .1967في حرب حزيران العام " إسرائيل"تعويض رفعها أهالي األسرى المصريين الذين قتلتهم 
  7/4/2009السفير، 

  
 في غزة "  مركزا طبيا33ًإعمار "نقابة أطباء مصر تطلق حملة  .48

صندوق نقابة أطباء مصر عـن انطـالق        أعلن الدكتور عصام العريان أمين      :  بدر محمد بدر   -القاهرة  
استهدفتها الغارات اإلسرائيلية فـي العـدوان األخيـر علـى           "  مركزا طبيا بقطاع غزة    33إعمار  "حملة  
إن لجنـة   "وقال في مؤتمر صحفي عقدته لجنة اإلغاثة اإلنسانية بمقر نقابة األطبـاء بالقـاهرة،               . القطاع

عب المصري وأنشطته التطوعية، التي تهدف إلـى إعـادة          اإلغاثة تفتح األبواب واسعة أمام جمهور الش      
". الحياة واإلعمار لقطاع غزة، وكذلك باقي المناطق المنكوبة في الصومال والسودان وغيرها دون تفرقة             

العريان، رجال األعمال والشركات العاملة في المجال الصحي للمشاركة في هذه الحملة التـي              . ودعا د 
 ماليين جنيه   3حيا بتكلفة إجمالية قدرتها وزارة الصحة في قطاع غزة ب            مركزا ص  33تستهدف إعمار   

 ).  ألف دوالر530( مصري 
  7/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  توأمة بين الدوحة وبيت ساحور الفلسطينية   .49

وقعت بلدية الدوحة اتفاقية توأمة مع بلدية بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحـم الفلـسطينية،                : الدوحة
  .بادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجاالت البلديةبهدف ت

  7/4/2009الخليج، 
  

  أوباما يتعهد بتقدم السالم في الشرق األوسط، ويؤكد التمسك بحل الدولتين .50
وجه الرئيس األميركي باراك أوباما من البرلمان التركي في أنقرة رسائل سياسية نوه فيها إلى : أنقـرة 

لليأس وعدم الثقة على صعيد السعي إلى التوصل إلى » على رغم التحديات«يستسلم أن العالم يجب أال 
وتعهد تقدم السالم في الشرق األوسط، إذا تخلت إيران عن . اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 إلى والفلسطينيين حل إقامة دولتين تعيشان جنباً" إسرائيل"وشدد على ضرورة قبول . طموحاتها النووية
  .جنب في سالم وأمان

7/4/2009الحياة،   
  

  ما زلنا ندعم الدولة الفلسطينية: الرئيس الروسي لعباس .51
وعد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، نظيره الفلسطيني محمود عباس بأن تواصل : موسكو

ديف قال في بداية وذكرت وكاالت االنباء الروسية ان ميدفي. روسيا تقديم دعمها إلقامة دولة فلسطينية
نحمل مشاعر ودية حيال الشعب الفلسطيني، «: محادثاته مع عباس في مقره الريفي في غوركي

وسنواصل رغم الصعوبات الهائلة، تقديم دعم لعملية تسوية النزاع في الشرق األوسط وإقامة دولة 
 موسكو، وهي وأضاف أنه يأمل في بحث عقد مؤتمر دولي في شأن الشرق األوسط في. »فلسطينية

  .مبادرة روسية يدعمها الفلسطينيون
7/4/2009الحياة،   

  
 المبعوث األمريكي جورج ميتشل يعود إلى منطقة الشرق األوسط من جديد .52

يعود المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل إلى :  محمد المداح- واشنطن 
ومن المتوقع أن يلتقي . لي الحكومة اإلسرائيلية الجديدةالمنطقة االثنين المقبل، في أول زيارة له منذ تو

  . ودول عربية، بحسب المتحدث الذي لم يعط توضيحات إضافية" إسرائيل"ميتشل مسؤولين في 
7/4/2009عكاظ،   

  
  تنشر مقاالً يتهم من يرفض الحوار مع حماس بالنفاق السياسي " كريستيان سايني مونيتور" .53

في اليوم األخير من شـهر مـارس        " كريستيان سايني مونيتور  " صحيفة   حملت:  أحمد محسن  -واشنطن  
مقاال بالغ الجرأة كتبه المحلل السياسي بن وايت يتهم فيه من يرفضون الحوار مع حركة حماس بالنفـاق                  

  .السياسي والجبن وإخفاء الرأس في الرمال حسب قوله
وار مع حماس بات اليوم أمـرا يـدعو   وأشار وايت إلى أن ما كان محظورا من قبل أي الحديث عن الح    

  . إليه أبرز الدبلوماسيين واألكاديميين األمريكيين العاملين في مجال السياسة الخارجية
إن إنهاء عزل حركة حماس سيضع حدا للسياسة الخارجية التي تعتمد على النفـاق وهـي                : "وتابع وايت 

لمجتمع الدولي والواليات المتحدة مع قـضايا  خطوة وإن كانت صغيرة لتغيير الطريقة التي يتعامل معها ا   
  .الشرق األوسط

7/4/2009الشرق، قطر،   
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  يجب على الغرب أن يوقف مقاطعته لحركة حماس: فائز بجائزة نوبل للسالم .54

، والفائز 2000 إلي 1994 قال مارتي اهتيساري الذي كان رئيسا لفنلندا من -:  أرشد محمد-واشنطن 
م الماضي  انه يتعين إشراك حماس في المحادثات النهاء الصراع اإلسرائيلي بجائزة نوبل للسالم العا

وأضاف اهتيساري قائال في مقابلة . الفلسطيني وان استبعاد الحركة اإلسالمية هو تصرف خطير وعقيم
أعتقد أن علينا أن نبدأ في التحدث الي حماس أولئك الذين يمثلون شعبهم سواء كانت آراؤهم "مع رويترز 

 ولفتح التي لها -التي تسيطر على قطاع غزة-وقال اهتيساري أنه ينبغي لحماس ." وق أو ال تروق لكتر
إلنهاء صراعهما " ان تعمال معا وان تشكال جبهة متحدة"السلطة في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية 

  .على السلطة
7/4/2009وكالة رويترز،   

  
  ود بين مصر وغزةوفد من الكونغرس األمريكي يتفقد الحد .55

تفقد وفد أميركي يضم أربعة من أعضاء الكونغرس يقودهم زعيم األقلية الجمهورية في : رفح، مصر
مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، للوقوف 

  .على جهود القاهرة لمنع التهريب عبر األنفاق
7/4/2009الحياة،   

  
  
  

  االحتالل اإلسرائيلي يعتدي على وفد للقنصلية األميركية قرب نابلس   جيش .56
استنكر المسؤول في القنصلية األميركية في القدس الشرقية المحتلة غران ثام أمس قيام عناصر : رام اهللا

» هيوفال«تابعة للجيش اإلسرائيلي باالعتداء ومضايقة وفد القنصلية لدى محاولته االقتراب من مستوطنة 
وأكد ثام أن ممثلين عن القنصلية األميركية يقومون بشكل دوري . بجوار قرية قريوت جنوب نابلس

بزيارات لجميع مناطق الضفة الغربية للحديث مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وقيادات محلية عن 
 .مواضيع مختلفة

7/4/2009البيان، اإلمارات،     
  

 ا حول مستقبل المقاومة الفلسطينيةيصدر تقديرا استراتيجي "الزيتونة" .57
تطرح تطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة عموماً تساؤالت عن مستقبل المقاومة الفلسطينية، 
خصوصاً بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، وفي ظل تراجع عمليات المقاومة في الضفة 

 . الغربية
لتفاعل عوامل كبح المقاومة » ونة للدراسات واالستشاراتمركز الزيت«وفي ضوء قراءة متأنية أجراها 

وصعودها في الوقت الراهن، على المستوى الفلسطيني الداخلي، وعلى المستوى اإلسرائيلي، والعربي 
واإلسالمي، والدولي، فإن المشهد يشير إلى أن المقاومة تواجه تحديات حقيقية، مع احتماالت تعرضها 

تعاني أزمات متزايدة على المستويين الداخلي » إسرائيل«ر كذلك إلى أن لضربات قاسية؛ ولكنه يشي
والخارجي، وأن الوضع الفلسطيني والعربي المقاوم بات مختلفاً، بتثبيت المقاومة نقطة ارتكاز لها على 
األرض الفلسطينية في حرب غزة، ومن خالل تجربة حزب اهللا في لبنان، وباتساع الدائرة الداعمة 

. كما فشلت إدارة بوش المنصرفة في بناء شرق أوسط جديد وفق معاييرها.  سياسياً وشعبياًللمقاومة
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وبالتالي، فإن إشارات بناء قوة المقاومة تتجه إلى أعلى بصورة عامة، وستضطر كل األطراف في 
 . النهاية إلى التعامل مع واقع جديد، تكون فيه المقاومة العباً ال يمكن تجاوزه

 : مقدمة
هل :  تطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة عموماً إلى التساؤل عن مستقبل المقاومة الفلسطينيةتدعو

ستستمر هذه المقاومة أم ال؟ هل ستكون ذات زخم وديمومة فيما إذا استمرت؟ أم أن القوى المعيقة 
 ستجعل من المقاومة مجرد تمنيات؟ 

، وجزء من هذا الجزء يقف ضد من يحمل السالح جزء ال بأس به من الشعب الفلسطيني قد ألقى السالح
ويعتقله؛ دول عربية عدة تقف ضد المقاومة وتقول إنها عبثية وتشارك في الحصار المضروب عليها؛ 

هذا ناهيك عن الحرب المدمرة التي . ودول أخرى تراقبها وتقدم األموال لمن يعمل على الوقوف بوجهها
  ستصمد هذه المقاومة وسيكون لها مستقبل؟ فهل. شنها الكيان الصهيوني على غزة
 : المقاومة في الداخل، وفي الخارج

األول في الداخل، يتمثل بفصائل وقوى فاعلة مثل حماس والجهاد : تنقسم المقاومة الفلسطينية إلى جزءين
ي والثان. ولجان المقاومة الشعبية؛ وقوى شبه فاعلة مثل سرايا جهاد جبريل وكتائب أبو علي مصطفى

قوات الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وفتح االنتفاضة، وقوات بعض التنظيمات : في الخارج، مثل
 . الفلسطينية في مخيمات لبنان

مقاومة الداخل، هي التي تصنع الحدث اآلن، وهي الموجودة في أتون المعركة، وهي التي تشكل قاعدة 
 .  مواجهة مع العدو الصهيوني والخصم الداخليوهي دائما في. الثبات واالستمرار في هذه المرحلة

أما مقاومة الخارج، وعلى الرغم من استعدادها القتالي المتواصل، فما زالت حبيسة توازنات داخلية 
وهي . عربية، واعتبارات دولية ذات عالقة مباشرة بالحكومة اللبنانية والصراع بين سوريا والصهاينة

وفي كل األحيان، ال يغيب عن الذهن أن الخارج عبارة عن . واآلخرتتلقى ضربات تحذيرية بين الحين 
 . امتداد للداخل والعكس صحيح

 : عوامل كبح المقاومة
تعاني المقاومة الفلسطينية العديد من الهموم والمشاكل والمعوقات التي تعمل ضدها وتؤدي إلى إضعافها 

 :  بعض أهم هذه العواملوإصابتها بنوع من الضيق واإلحباط أحياناً، وفي ما يأتي
آلة عسكرية ضخمة ومدمرة، تتصف بمستوى تقني » إسرائيل«تملك : التصدي الصهيوني المستمر: أوالً

متطور ومعقد، وهي قادرة على إلحاق ضربات قاسية ومستمرة على مختلف األوجه بالمقاومة 
، أو باألحرى منذ »إسرائيل«قامت هذا ليس عنصراً جديداً أو مستحدثاً، بل هو قائم منذ أن . الفلسطينية

وتبعاً للمواجهة، تأرجحت المقاومة الفلسطينية بين . عهد الحركة الصهيونية في ظل االنتداب البريطاني
الصعود والهبوط، لكن المتتبع لمنحنى المقاومة الفلسطينية يجد أن المقاومة قد تحسن أداؤها مع الزمن، 

 . وتطورت قدرتها على الصمود
شكل إعالن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات نبذ :  التحدي الفلسطيني الداخلي:ثانياً

 في القاهرة نقطة تحول فلسطينية، ازداد تأثيرها بعد قرارات المجلس الوطني 1985اإلرهاب سنة 
 نصت وقد. ، وتفاقم بعد اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات1988الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 

االتفاقيات على التزاٍم فلسطيني تجاه األمن اإلسرائيلي، وأصبح لزاماً على الفلسطيني أن يعتقل الفلسطيني 
ومن أجل استمرار الفلسطينيين بالقيام بهذا العمل، ربطت رواتب الموظفين لدى . دفاعاً عن أمن الكيان

، لدرجة أن الشعب الفلسطيني »سرائيلإ«السلطة الفلسطينية بمدى إخالصها في تطبيق االتفاقيات مع 
 . أصبح رهينة هذا األمر

هذا التحدي خطير جداً، ألنه يعمل من الداخل، ويمثل جيشاً من الفلسطينيين يتولى مهمة جمع المعلومات 
وهذا عنصر يضعف المقاومة بدرجة كبيرة جداً، ويضع . ومالحقة كل من يشك بنواياه لمقاومة االحتالل
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ت تنظيمية وتسليحية وتمويلية وأمنية كبيرة جداً تعرقل من كفاءتها في العمل وتطوير أساليبها عليها تحديا
 . في المواجهة

هناك عدد من األنظمة العربية تعمل وفق متطلبات اتفاق أوسلو : مقاومة األنظمة العربية وحصارها: ثالثاً
ها، واالستمرار في التضييق على وتطبيع العالقات مع» إسرائيل«وهي تفضل االعتراف بـ. وتبعاته

وقد وقفت بعض هذه األنظمة ضد المقاومة . المقاومة إلى أن وصل الحد لدرجة المشاركة في الحصار
، وهي تشارك في مراقبة األسلحة ومنع 2008/2009على غزة » إسرائيل«الفلسطينية في هجوم 

 . تهريبها إلى القطاع
ل الغربية في الحصار المالي المضروب على غزة ومؤيدي العديد من تلك األنظمة تتعاون مع الدو

من أموال الدول المانحة التي تقرر صرف رواتب موظفي السلطة تأتي % 53وحوالى . فصائل المقاومة
وواضح أن هذه الدول هي التي تضغط على الفلسطينيين من أجل االعتراف . من دول عربية

 . قدتها منظمة التحرير معهاوااللتزام باالتفاقيات التي ع» إسرائيل«بـ
المتمثل في مناهضة قوى عالمية كبرى، مثل أميركا وأوروبا، للمقاومة : العامل الدولي: رابعاً

وهي محتشدة بقوة للدفاع عن الكيان اإلسرائيلي، وخنق المقاومة، والتضييق عليها سياسياً . الفلسطينية
رك أن المقاومة بحجمها الصغير أمام اختبارات صعبة وإعالمياً وعسكرياً وأمنياً، مما يجعل المراقب يد

 . وقاسية
تأثر جزء ال بأس به من نخب الشعب الفلسطيني، وخاصة في : ثقافة بعض النخب الفلسطينية: خامساً

الضفة والقطاع، بالجو العام المترافق مع اتفاقيات التسوية، بحيث أصبحت تدعو إلى االعتراف 
هناك . ، من أجل إعطاء الفرصة إلقامة الدولة الفلسطينية بالوسائل السلميةووقف المقاومة» إسرائيل«بـ

ثقافة تبلورت في الداخل الفلسطيني لدى البعض، أهم معالمها كراهية اآلخر الفلسطيني والقبول باآلخر 
مة الصهيوني، وهذا ما يجعل من التعاون مع العدو بالنسبة لهم أمراً مبرراً، ويفسر الهجوم على المقاو

 . بأنه خدمة وطنية
 : عوامل صعود المقاومة

مثلما هناك عوامل كبح، هناك عوامل عديدة تساعد المقاومة على النهوض والصعود واالستمرار، ومن 
 : أهمها
. هناك على الساحة الفلسطينية من يعرف السياسة بأنها اإلصرار على الممكن: اإلرادة والتصميم: أوالً

ينيين ترفض االتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني وتصر على استمرار نسبة عالية من الفلسط
هذه فئة تتمتع بعقيدة إيمانية راسخة وبإيمان صلب بما تصنع، . المقاومة، على الرغم من التضحيات

وإذا نظرنا إلى الحروب تاريخياً، نجد أن الجندي المؤمن بقضيته هو الذي يحسم . وإرادة على المواصلة
 . المعارك

تتمتع المقاومة الفلسطينية بتأييد شعبي كبير على المستوى : العمق الشعبي العربي واإلسالمي: ثانياً
العربي واإلسالمي، يشكل دافعاً قوياً الستمرار المقاومة، وعمقاً معنوياً إنسانياً ومادياً واقتصادياً، ويمكن 

عمق آخذ بالتجذر والنضوج تدريجياً، وواضح أن هذا ال. أن يكون قوة ضغط على األنظمة بعض الشيء
حيث عبر عن نفسه في الحرب األخيرة على غزة من خالل التظاهرات واالحتجاجات والحمالت 

 . اإلعالمية وجمع التبرعات وأحياناً مواجهة أجهزة األمن
ة في غزة من الصعب فصل انتصار المقاوم: نمو القوة اإليرانية واستمرار تحديها للدول الغربية: ثالثاً

عن دعم إيران المادي والعسكري؛ حيث حققت إيران قفزات علمية وتقنية هائلة، وخاصة في المجال 
العسكري، وهي ما زالت مصممة على شق طريقها نحو االستقالل عن الغرب، وتطوير إرادة سياسية 

جال مفتوحاً أمامها ويزداد االحتمال بأن إيران قد فلتت من العقال، وبات الم. وأمنية خاصة بالمنطقة
مع مالحظة الحذر الشديد من الوقوع في فخّ . لمزيد من التطور، مما سينعكس إيجاباً على تيار المقاومة
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وعلى . النزاعات المذهبية والطائفية التي قد تضر بالمقاومة وبإيران، إذا ما جرى توظيفها وتأجيجها سلباً
في البيئة السنية ذات الحساسية الشديدة » التشيع«ة ونشر إيران في هذه الحالة أن تفرق بين دعم المقاوم

 . من هذا األمر
و قد تحظى فصائل المقاومة هناك بمزيد . سيعزز ما سبق موقف المقاومة الفلسطينية في الخارج: رابعاً

ولعله إذا نشبت أي حرب خارجية محتملة، أن تشارك . من الرعاية المالية والدعم التدريبي والتسليحي
 . »إسرائيل«ه الفصائل بقوة في مواجهة هذ

بقيت سوريا لفترة من الزمن الدولة العربية التي يدعي البعض : محور عربي يمكن أن يتوسع: خامساً
اآلن سوريا ليست وحدها، وكان ذلك . »اإلجماع العربي«التي ال تلتزم بما يسمى » الشاذة«أنها الدولة 

، إذ حضره 2009ب توقف الحرب على غزة في مطلع العام واضحاً في مؤتمر الدوحة الذي عقد عق
هناك من بين األنظمة العربية اآلن من يمكن أن يدفع باتجاه دعم المقاومة، . نحو ثلثي بلدان العالم العربي

 . عنها، وكلما أثبتت المقاومة نفسها فمن المحتمل أن يزداد عدد هذه الدول» كف شر األنظمة«أو 
لتسوية ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وال يلوح في األفق أن ما يمكن أن فشل مسار ا: سادساً

إن هذا . الفلسطينيون» المعتدلون«يقدمه اإلسرائيليون يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به حتى 
 . طينيةالفشل يعزز الميل لخيار المقاومة كأداة فاعلة تجبر اإلسرائيليين على االستجابة للمطالب الفلس

 : تفاعل عوامل الكبح والصعود
هناك تنافر بين عوامل الكبح والصعود، وليس من المتوقع أن تلغي عوامل أضدادها تماماً، في هذه 
المرحلة الراهنة، فالتأثير المتبادل سيبقى قائماً، وفي النهاية من المتوقع أن تصب المحصلة لمصلحة 

 : اإلشارات اآلتيةوتتجلى هذه النتيجة من خالل . المقاومة
فتعرضت . لم تعد قادرة عسكرياً واستخبارياً على القيام بما كانت تقوم به في السابق» إسرائيل«: أوالً

 ضد حزب اهللا، وخاضت حرباً عمياء ضد خاصرة صغيرة المساحة في 2006للفشل في حرب تموز 
حقيق أي من أهدافها الحقيقية؛ ووجدت القطاع، ولم يكن لديها المعلومات الكافية عن عدوها، وفشلت في ت

هذا باإلضافة إلى ترهل . نفسها أمام مأزق عسكري جدي، فتوقفت واكتفت بادعاءات عن انتصارات
 . اإلسرائيلي، وضعف نوعية المقاتل الصهيوني، وتزايد الثغرات في بنية الجيش» المجتمع«

ا، وفشل بوش وإدارته في ما يسمى الحرب فشلت أميركا في بناء شرق أوسط جديد وفق معاييره: ثانياً
وتجد اإلدارة األميركية نفسها تغرق في . ، باإلضافة إلى تورطها في العراق وأفغانستان»اإلرهاب«على 

أتون األزمة المالية واالقتصادية العالمية، كما تقف عاجزة عن القيام بأي عمل حاسم في مواجهة إيران، 
 . نطقةأو إحداث تغييرات قسرية في الم

صمدت المقاومة الفلسطينية في وجه حمالت إسرائيلية ضخمة وتواطؤ عربي وداخلي فلسطيني، : ثالثاً
فهل من الممكن أن تتراجع تحت الضغط ذاته مستقبالً؟ إذا كانت المقاومة قد صمدت تحت ضغط بمقدار 

 المقاومة ستزداد قوة على معين، فإن هذا الضغط سيضعف نسبياً إذا ازدادت قوة المقاومة، وبالتالي فإن
 . الرغم من استمرار الحصار المشدد

تأثرت شعبية السلطة الفلسطينية في رام اهللا سلباً بسبب أدائها الضعيف والباهت في أثناء الحرب : رابعاً
 . على غزة، واكتسبت المقاومة احتراماً متزايداً، سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي أو العالمي

حركة الوعي العربي اإلسالمي في تصاعد، وهي حركة مع التاريخ وليست ضد التاريخ، وهي : خامساً
 . »إسرائيل«تتغذى على الالوعي، أو هزال اإلرادة التي أدت إلى االتفاقيات مع 

 : الوضع الحالي للمقاومة
ية، حيث إن بصورة عامة، ال نستطيع التحدث عن مقاومة فلسطينية نشطة في السنوات األربع الماض

تراجعت العمليات في الضفة الغربية وانطالقاً من القطاع، ولم نعد نرى . العمليات قد انخفضت بحدة
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يعود هذا إلى أسباب عدة أهمها بناء الجدار وتفعيل سياسة . العمليات االستشهادية التي أربكت االحتالل
 . طة الفلسطينية في مالحقة المقاوميناالغتياالت واالعتقاالت التي ينفذها االحتالل، واشتراك السل

 : تعزيز نقطة االرتكاز
حققت المقاومة في الحرب األخيرة على غزة إنجازاً كبيراً في تثبيت نقطة ارتكاز على األرض 
الفلسطينية، ومن المتوقع أن تبذل جهوداً كبيرةً لتعزيز هذه النقطة استعداداً ألعمال حربية مستقبلية من 

 .  وهي بالتأكيد ستعمل على تطوير أساليبها ووسائلها في نقل السالح،»إسرائيل«قبل 
وأميركا وبعض األنظمة » إسرائيل«نقطة االرتكاز هذه تتعرض اآلن لهجمة تشديد الحصار من قبل 

تريد هذه الدول كسر ظهر المقاومة من خالل تجريدها من عناصر قوتها بما في ذلك لقمة . العربية
وإذا كانت المقاومة قد صمدت قبل الحرب على غزة، فإنها على . رع الغزي ضدهاالخبز، وتأليب الشا

 . األرجح ستصمد بعدما أفشلت الهجمة اإلسرائيلية عليها
 : المقاومة في الضفة الغربية

وضع المقاومة في الضفة الغربية صعب جداً، وأجهزة أمن السلطة تقوم بجهود متواصلة، تحت إمرة 
لكن المقاومة تعمل بهدوء، ويبدو أنها قد تعلمت دروساً مهمةً في العمل . لمقاوميندايتون، لمالحقة ا

النشط الهادئ متجاوزة التراث الفصائلي السابق في العمل االستعراضي والتنظيم المكشوف، مما يرجح 
سر ارتفاع حدة وهذا ما يف. إمكانية اتباعها أسلوباً جديداً في الضفة الغربية أكثر تنظيماً وكفاءة وتأثيراً

المالحقة اإلسرائيلية للمقاومة عبر العديد من اإلجراءات، مثل ارتفاع أعداد الحواجز، وازدياد وتيرة 
ال تتصرف وفق الوتيرة اليومية ألعمال المقاومة، بل وفق » إسرائيل«وواضح أن . االعتقال اإلداري

 . المستقبلية الكامنةتقديرها ألساليب المقاومة في اإلعداد واالستعداد والخطورة 
لقد حرضت الحرب األخيرة على غزة بنتائجها عناصر كثيرة في الضفة الغربية، من المحتمل أن تفرز 

 . ردود أفعال جديدة، سواء على المستوى الشعبي أم على مستوى العمل المقاوم
 : خالصة

قاومة الفلسطينية فلتت من الم. الوضع العربي المقاوم مختلف اآلن، وهو وضع يقض مضاجع كل مناوئيه
قد تُصاب المقاومة بانتكاسات، لكن إشارات بناء القوة تتجه إلى أعلى . عقالها، وكذلك القوة اإليرانية

تزداد ضعفاً على المستويين الداخلي والخارجي مما يؤثر سلباً على كفاءة » إسرائيل«. بصورة عامة
لت في مرحلة جديدة من الثأر للذات، ولهذا سيكون المنطقة العربية اإلسالمية دخ. قدرتها العسكرية

 ) 1.(المستقبل للمقاومة، وستضطر الدول الغربية في النهاية ألن تتعامل مع واقع جديد
يتقدم مركز الزيتونة للدكتور عبد الستار قاسم بخالص الشكر على كتابته النص األساسي الذي اعتمد [ 

 . عليه هذا التقدير
 7/4/2009السفير، 

  
  دولة نازية محتلة لن تنسحب طوعاً .58

  جهاد الخازن
أعتقد أن أفيغدور ليبرمان، حارس المواخير في مولدوفا الذي أصبح وزير خارجية اسرائيل، أكثر صدقاً 
في التعامل مع عملية السالم في الشرق األوسط من الرئيس محمود عباس ورئيسة المعارضة في 

  .الد مشعل وحماس كلهاالكنيست تسيبي ليفني، وربما من األخ خ
هو أعلن لدى دخوله وزارة الخارجية رفض مسيرة أنابوليس، أي االتفاق الذي رعته الواليات المتحدة 

 لبدء مفاوضات على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال انه لن يقدم أي 2007) نوفمبر(في تشرين الثاني 
ن رفض االنسحاب من الجوالن، ومع ذلك يريد تنازالت، وِإنما يريد السالم من أجل السالم، كما أعل

  .السالم مع سورية
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  .ليبرمان متهم بفساد وتبييض أموال، ولعله يسقط سريعاً، ولكن لو عاش ألف سنة فلن يحصل على شيء
ألنها ال تؤدي الى سالم بل الى مزيد من » ال تنازالت«وأتفق مع ليبرمان على نقطة مهمة، فهو قال 

ولكن ال أقصد اسرائيل مثله بل الجانب العربي الذي بقي يتنازل » ال تنازالت«أيضاً وأنا أقول . الحروب
 في المئة من أرض فلسطين والجانب اآلخر يزداد عناداً، فربما كان األفضل أن نعود الى 22حتى قَِبل 

ابتة بعكس المطالبة بفلسطين كلها، فما يسمى اآلن اسرائيل واألراضي المحتلة هو فلسطين التاريخية الث
وكالمي عن التحرير يشمل الجوالن جنباً الى جنب مع فلسطين، وقد سجلت . اسرائيل التوراتية» اشاعة«

  .للقراء يوماً شعر النابغة الذبياني عن ملوك الغساسنة والجوالن وحوران وبيت اهللا، أي القدس
له على مدى سنوات وكرره في ليبرمان كان صادقاً مع نفسه ومع اسرائيل والعالم، فما قاله وزيراً قا

حملة االنتخابات اإلسرائيلية وحتى اليوم، وهو يمثل الوجه الحقيقي للمؤسسة السياسية والعسكرية 
  .اإلسرائيلية

في المقابل ليفني علقت على كالم ليبرمان بالقول انه يثبت ان الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ليست شريكاً 
  .في السالم مع الفلسطينيين

 كلمة حق أريد بها باطل، فحكومة بنيامين نتانياهو ليست شريكة سالم، إال أن الزعم الضمني ان هذه
حكومة ايهود أولمرت التي شغلت ليفني فيها منصب وزيرة الخارجية، أو أي حكومة سابقة، كانت 

ارض شريكاً في السالم كذب مفضوح، وليفني تكلمت عن السالم ولم تطلبه، وأولمرت طلب السالم وع
المستوطنات وهو قرب نهاية حياته السياسية ومتهم بالفساد، مع انه رئيساً لبلدية القدس عمل أكثر من أي 

  .اسرائيلي آخر لتهويد المدينة المقدسة وسرقة أراضي الفلسطينيين وبيوتهم
وفي جميع األحوال فكل من هؤالء خريج مدرسة آرييل شارون في اإلرهاب، وليكودي سابق، مثل 

اإلضافية بالقدوم عبر الموساد وعمليات » الميزة«وليفني عندها . ليكودي الحالي نتانياهو أو أسوأال
  .ارهابية في أوروبا

هذا عن اإلسرائيليين، ولكن ماذا عن الفلسطينيين؟ ليبرمان أصدق من الفلسطينيين المفاوضين وغير 
  .المفاوضين أيضاً

الى اتفاق مع اإلسرائيليين عبر التفاوض، فهو لن يتنازل أبو مازن يعرف في قرارة نفسه انه لن يصل 
عن القدس أو عودة الالجئين أو الحدود، ويعرف قطعاً ان اإلسرائيليين لن يعطوه الحد األدنى لما يمكن 
أن يقبل به، ومع ذلك يفاوض ويتوقف ويعود الى التفاوض، وكل طموحه أن يبدو الفلسطينيون في نظر 

  .العالم كطالب سالم
. وبقدر ما ان أبو مازن لن يعيد الحق بالتفاوض، فحماس لن تعيده بالصواريخ العشوائية غير المؤثرة

وهي ال بد تعرف ذلك ثم تصر عليه ألن مقاومة االحتالل حق مشروع، وهذا صحيح إال أن المقصود به 
  .نساء واألطفالالمقاومة من أجل التحرير وليس المقاومة من أجل المقاومة، وال نتيجة سوى موت ال

أفيغدور ليبرمان أصدق من الجميع، وهو الوجه الحقيقي البشع إلسرائيل، فهي دولة نازية محتلة لن 
  .تنسحب طوعاً، وِإنما مرغمة

كيف أوفق بين هذا الكالم وقولي ان مفاوضات الفلسطينيين وصواريخهم لن تعيد فلسطين كلها أو نصفها 
   في المئة منها؟22أو 

وحدة وطنية فلسطينية كاملة وحقيقية وراءها تأييد معلن وصادق من الدول العربية الحل يبدأ ب
واإلسالمية، مع تهديد باستعمال كل سالح اقتصادي متوافر لها للضغط على اسرائيل وحلفائها، خصوصاً 

  .الواليات المتحدة
  .سلمين، سنسلكهأقول ان هذا هو طريق التحرير، اال انني ال أقول اننا، فلسطينيين وعرباً وم

  7/4/2009الحياة، 
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 تصّور يحتاج للمتابعة : "الحكمة"وثيقة  .59
 رأفت مرة

: الالجئون الفلسطينيون« وثيقة بعنوان 28/3/2009الموقرة يوم السبت » السفير«نشرت جريدة 
لدراسة النزاعات وسبل حلّها في جامعة » مركز قدموس«أعدها » مقاربات في السياسة وحقوق اإلنسان

 . كمة، وأتبعت الوثيقة ببيان صادر عن ورشة العمل ذاتها التي أعدت الوثيقةالح
ونسجل هنا أن الوثيقة تستحق التوقّف والنقاش، فهي صادرة عن صرح علمي أكاديمي لبناني معروف، 

رؤية قد تصل أو قد تفتح الباب أمام حّل للخالف الفلسطيني ـ » إنجاز«وهي تعكس رغبة جادة في 
 . بعناوينه المتعددة، كالسالح واألمن والسيادة والعودة والتوطين والحقوق اإلنسانيةاللبناني 

ومن األهمية بمكان أن تُناقش هذه المسائل داخل القاعات وعبر خبراء ومتخصصين، ال عبر العنف أو 
ل في الشارع وال عبر التصريحات اإلعالمية التوتيرية، واألسلوب العلمي الموضوعي الجاد هو أفض

وسيلة لتحقيق تقدم في هذا اإلطار، ولبلورة تصور، بعيداً عن المشاحنات السياسية والظروف األمنية 
 . الضاغطة

وحملت ورشة العمل جانباً إيجابياً، فهي تقدمت خطوات جدية في مسألة منح الالجئين الفلسطينيين 
، ودعا البيان الختامي ..) ـ العملالتعليم ـ الصحة(المقيمين في لبنان حقوقهم اإلنسانية األساسية 

، وهذا نص ممتاز ومتقدم ألنه يطالب »تأمين حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم«للورشة إلى 
بمنح الحقوق لالجئين ويتمسك بحق العودة، أي أنه ال يدعو إلى ترحيل الفلسطينيين من لبنان وال إلى 

 . تهجيرهم قسراً
، وهو مطلب »إخراج قضية رفض التوطين من البازارات السياسية الداخلية«إلى كما أن الورشة تدعو 

مهم وحيوي للفلسطينيين واللبنانيين على السواء، ألن موضوع التوطين ال يساهم إال في تعقيد األمور 
وتسخين األجواء وتأجيج المزايدات، والفلسطينيون واللبنانيون الباحثون عن حّل منطقي وعادل ومعقول 

 . تزعجهم هذه البازارات وتقطع الطريق على معالجاتهم
موضع «ومن القضايا اإليجابية في الوثيقة أنها تعترف بأن قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان أصبحت 

، وهذه إشارة إيجابية وتحول »استغالل شعبوي أحياناً، ومن الضرورة بمكان إخراجها من هذا االستغالل
جابية في طرح موضوع الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من موقعها جوهري يشير إلى إي

الحقيقي، بصفتها جريمة ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية األساسية في 
 . استمرارها، واللبنانيون والفلسطينيون كانوا ضحايا هذه الجريمة وتفاعالتها

نفسه للوثيقة، نذكّر بما ورد في مقدمتها من عبارة مهمة حين يعترف واضعو وفي السياق اإليجابي 
ُأهمل على مدى الثالثين عاماً الماضية ولم يفسح المجال للدولة اللبنانية ألن «الوثيقة بأن ملف الالجئين 
 . »تبعث رؤيتها في هذا السياق

 الخلل الحاصل في العالقات اللبنانية وهذا النص وحده يمثل قاعدة أساسية تؤكد أن جزءاً كبيراً من
الفلسطينية يرجع إلى غياب دور الدولة اللبنانية، وإلى تجاهل الدولة قضايا الالجئين كافة، وإلى تخلّي 
الدولة عن مسؤولياتها تجاه قضية الالجئين بالكامل، األمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الالجئين، وأنتج 

سلطات اللبنانية سابقاً وحاضراً مدخالً وحيداً ومنفرداً للتعامل مع قضية قاعدة سلبية خطرة اعتمدتها ال
التي طغت على التفكير اللبناني وحكمته تجاه كل ما يتعلق » الحل األمني«الالجئين، وهي قاعدة 

 . بالالجئين، ولم تؤد في النهاية إلى أية نتيجة
لة القائمة في العالقات اللبنانية الفلسطينية يكمن وبالتالي فإن المدخل األساسي الصحيح إليجاد حّل للمشك

في عودة الدولة اللبنانية إلى ممارسة دورها القيادي والعادل والمسؤول تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين، 
 . وذلك انطالقاً من دورها السيادي والروابط األخوية واالجتماعية وطبيعة قضية الالجئين ومرتكزاتها
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ل فكري مهم في الوثيقة حين دعت إلى منح الفلسطينيين حقوقهم دون مقايضة ودون واستوقفني تحو
مفاوضات، وهذا تحول نوعي وجرأة من معدي الوثيقة، ألنه قطع الطريق على مواقف لبنانية وفلسطينية 
تاريخية وحديثة ربطت الحقوق بنزع السالح، وهذا الموقف يعبر عن فهم حقيقي لواقع المجتمع 

طيني وإدراك للذهنية الفلسطينية، وخاصة حين تعتبر ذلك مقدمة إلقرار األمن واالستقرار في لبنان، الفلس
 . وهذه القاعدة وحدها كفيلة بدفع الفلسطينيين التخاذ خطوات أكثر إيجابية في مختلف المجاالت

 : رغم هذه اإليجابيات المهمة في الوثيقة إال ان هناك بعض السلبيات نذكر منها
ـ تفتقد الوثيقة للعنصر األساسي الذي سبب وجود قضية الالجئين وهو المشروع الصهيوني ودوره، 1

 . ولو ذُكر هذا العامل في مقدمة الوثيقة لكان أفضل
، وهنا » انطلقت رؤية جديدة في العالقات اللبنانية الفلسطينية2005منذ عام «ـ تقول الوثيقة إنه 2

ألننا لم نلمس إال أنشطة : ألن الوثيقة لم تقل لنا أين هي الرؤية، وثانياً: نسجل تحفظاً كبيراً، أوالً
متباعدة للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني التي لم تقدم منذ أربع سنوات إلى اليوم فائدة ذات » احتفالية«

 . قيمة جوهرية للملف ال فائدة دعائية
رد ذكر هذه العبارة في الوثيقة والبيان الختامي سبع ـ تكثر الوثيقة من ذكر الشرعية الفلسطينية، وو3

مرات، فما هي مسببات ذلك؟ وإذا كان ذلك عن قناعة سياسية أو نتاج رؤية للحل، فهناك مقاييس كثيرة 
واألهم من ذلك أن ملفات أساسية . للشرعية في الوسط الفلسطيني، وهناك انقسام سياسي فلسطيني حولها

سالح وأمن المخيمات والمطلوبين للقضاء، هي بيد جهات على خالف أو على فلسطينية في لبنان، كال
تناقض تام مع ما يسمى بالشرعية الفلسطينية، وهذا يعني أن هذه القضايا ال تحّل إال من خالل الحوار 

السلطة » الشرعية الفلسطينية«المباشر مع الجهات المسؤولة عن هذه الملفات، التي ال تملك ما يسمى بـ
 . عليها

أمن : اللبنانيين في الموضوع الفلسطيني هاجسين أساسيين«ـ تخطئ الوثيقة حين تقول إن لدى 4
، وبرأيي فإن الوثيقة وقعت في الخطأ »وحق العودة.. المخيمات وعدم شرعية بقاء السالح الفلسطيني
 وفيها ما فيها من اسمها الملف الفلسطيني» سلة واحدة«التقليدي نفسه، ذلك أن الهاجس األساسي هو 

قضايا سياسية وأمنية وثقافية ونفسية وسلوكية، والهاجس األساسي يبقى غياب رؤية فلسطينية ـ لبنانية 
مشتركة تؤسس لعالقة واضحة ومتينة ومسؤولة، تكون مسألة السالح وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة 

 . حولها صعباً إذا نضجت الرؤية المشتركةوالحقوق اإلنسانية من ضمنها، وهي قضايا لن يكون التفاهم 
االستمرار في حياتهم «: ـ وتخطئ الوثيقة أيضاً حين تقول إن هواجس الفلسطينيين في لبنان هي5

وأكرر أن هواجس . »وتجنيبهم مجدداً ما جرى في مخيم نهر البارد.. وتدعيم حق العودة.. بكرامة
وطين والتهجير وتحصيل الحقوق اإلنسانية والمدنية العودة إلى فلسطين، ورفض الت: الفلسطينيين هي

 . المعروفة، ونسج تفاهم دائم في العالقة مع اللبنانيين بعد ستين عاماً من اللجوء
أخلص إلى القول إن الوثيقة خطوة جيدة فتحت النقاش العلمي والموضوعي والمسؤول، وهي بال شك 

انية طيبة وعملية، وتتقاطع بالكامل مع مبادرة أطلقها بحاجة إلى توسعة وتطوير، وأعتقد أنها بادرة لبن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد خالد مشعل أثناء زيارته لبنان أواخر العام الماضي، حين 

وأظن أن . دعا إلى حوار لبناني فلسطيني شامل ومسؤول حول كل القضايا لبلورة تصور وتفاهم مشترك
طعان، وتفتحان الباب أمام حوار مثمر محلّه القلب والعقل، ال السالح والعنف دعوة مشعل والوثيقة تتقا

 . والشحن من كل نوع، وال مكان فيه للحلول المجتزأة أو المنقوصة
 7/4/2009السفير، 

  
  ف؟.ت.حكومة يترأسها الرئيس أم حكومة وفاق وطني أم حكومة م .60

  هاني المصري



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1397:         العدد       7/4/2009الثالثاء  :التاريخ

 تم تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الـدكتور سـالم          14/6/2007في  ) أو االنقالب (بعد الحسم العسكري    
فياض، ثم تحولت هذه الحكومة الى حكومة تسيير أعمال، واستمرت طوال هذه الفترة رغم عدم حصولها              

واسـتمرت حكومـة الوحـدة      ". الضرورات تبيح المحظورات  "على ثقة المجلس التشريعي، على قاعدة       
احب الصالحية بإقالتها وفقاً للقانون األساسي، ورغم أن معظـم          الوطنية رغم إقالتها من قبل الرئيس ص      

والمقيمـين فـي غـزة، ألن       " حماس"وزرائها أقروا بمرسوم الرئيس، ما عدا الوزراء المحسوبين على          
في الضفة سلموا وزاراتهم للـوزراء الجـدد، إال أن هـذه الحكومـة              " حماس"الوزراء المحسوبين على    

  .ا لم يكناستمرت في عملها وكأن شيئ
واخترعت حركة حماس مسألة التوكيالت عن النواب المعتقلين، وتصرفت على أساسـها دون انتظـار               
عودة المجلس التشريعي لممارسة أعماله وتعديل القانون األساسي لكي يسمح بذلك، حيث قامت بتوسـيع               

 أعضاء كتلة التغيير    الحكومة المقالة اعتمادا على عقد جلسات غير شرعية للمجلس التشريعي شارك بها           
  .واإلصالح في غزة فقط

منذ عدة أشهر وضع الدكتور سالم فياض استقالته تحت تصرف الرئيس لكي يقبلها متى أراد، ثـم قـام                   
عشية بدء جلسات الحوار الوطني في القاهرة بتقديم استقالة حكومته واضعاً سقفاً زمنياً لسريان مفعولهـا                

  .هو نهاية الشهر الماضي
دت االجتهادات لتفسير استقالة الحكومة، فهناك التفسير الذي قدمه فياض نفسه، وهو أن االستقالة              لقد تعد 

وهناك تفسير آخر هـو أن      . أتت للمساعدة على إنجاح الحوار والدفع لتشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية          
مـة تـسيير    فحكو. رئيس الحكومة يريد أن يتخلص من الوضع الصعب الذي تمر به حكومته فـصائليا             

فمن جهة واجهت معارضة شديدة من حركة حمـاس التـي           . األعمال وقعت تحت ضغوط حجري رحى     
قالت إنها حكومة مفروضة من الخارج وولدت من رحم االنقسام وتقـوم بالتنـسيق األمنـي ومحاربـة                  

ومن جهة أخرى واجهت أيـضا معارضـة        . المقاومة واعتقال المئات من أعضاء وكوادر حركة حماس       
دة من قيادات وأوساط من حركة فتح، التي رأت أنها حكومة استهدفت إضعاف حركة فتح وإخراجها                شدي

من السلطة من خالل اإلقاالت والفصل والتقاعد المبكر والحرمان من الترقيات التي طالت أساسا أعضاء               
هذه الحكومـة  فحركة فتح هي التي مكنت      . من الحكومة " فتح"حركة فتح، وألنها وهذا هو األهم، حرمت        

، "مشمشية"تتصور أنها حكومة    " فتح"من أن ترى النور، وهي تتحمل أوزارها وال تقطف ثمارها، وكانت            
أو األدق أوسـاط  " فتح"فـ. أي ستعيش شهرا أو شهرين لتعود حركة فتح الى مواقعها السابقة في السلطة        

  .أخرجت من الحكومة في الضفةفهي مالحقة في غزة، و. هي الخاسر األكبر" فتح"تقول إن " فتح"من 
اآلن بعد أن فشل الحوار الوطني، في الوصول الى اتفاق على حكومة توافقية، وبعد أن تراجعت الثقـة                  
بأنه سيكون قادرا على تحقيق هذا الهدف خالل أيام وأسابيع قليلة، أصبحت الكرة في ملعـب الـرئيس،                  

لحكومة ويكلفها باالستمرار بمهمتهـا األصـلية،       وهو بمقدوره، كما فعل حتى اآلن، أن يرفض استقالة ا         
  .وهي تسيير األعمال، حتى يقرر ما هو اإلجراء المناسب

ما هي الحكومة التي يمكن أن يشكلها الرئيس، وتكون مختلفة عن الحالية،            : السؤال الذي يطرح نفسه هو    
دية؟ وفي ظل أن دورة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي من المفترض أن يمنح الثقة ألي حكومة عا            

، أي بعد أقـل     24/1/2010المجلس التشريعي تشارف على االنتهاء، حيث من المفترض أن تنتهي في            
وفي ظل أن النقطة الجوهرية األكثر أهمية التي تم االتفاق عليها في الحوار، هي عقد               . من عشرة أشهر  

  .ل انتهاء والية المجلس التشريعياالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني قب
  .هناك آراء عدة واجتهادات متنوعة حول الحكومة القادمة

أول هذه االجتهادات يفيد أن تواصل الحكومة الحالية عملها دون تعديالت، أو مع إجراء تعديالت بإضافة                
نون األساسي الذي ال    ولكن هذه الفكرة بشقها الثاني تصطدم بالقا      . وزراء لملء الحقائب الوزارية الشاغرة    

  .يتيح إمكانية إلجراء تعديالت على حكومة تسيير أعمال
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ثاني اجتهاد هو أن يكلف الرئيس شخصية فتحاوية أو يعيد تكليف فياض بتشكيل حكومة تـشارك بهـا                  
ولكن هذا االجتهاد يصطدم بأن تشكيل مثل هذه الحكومة ــ بينما جلـسات الحـوار               . ف.ت.فصائل م 

وربما تذهب اآلراء بأنـه     . الن الفشل ــ يمكن أن يفسر بالرغبة في تكريس االنقسام         تتواصل وقبل إع  
كما أن تـشكيل حكومـة      . سيناريو مبيت أي موضوع سلفا وأصحابه راهنوا وعملوا على إفشال الحوار          

فال هي حكومة عادية، وال وفاقية،      . فتحاوية يترأسها فتحاوي أو فياض، ستكون مثل الواقف وسط السلم         
إن الحكومة القادمة ستكون أو مفترض أن تكون انتقالية مهمتهـا التحـضير             .  هي سياسية أو مهنية    وال

وإذا شكلت حكومة في ظـل االنقـسام        . إلجراء انتخابات، واالنتخابات لن تعقد إال إذا تم إنهاء االنقسام         
سام واستعادة الوحدة رغم    يمكن أن تكرس االنقسام في حين أن الشعب بغالبيته الساحقة يطالب بإنهاء االنق            

عدم ثقته بأن األطراف المتخاصمة تضع إرادة الشعب والمصلحة الوطنية العليا، فوق المصالح الفرديـة               
  .والفئوية والفصائلية

ثالث اجتهاد، وهو قدم عشية الحوار وخالله من قبل حزب الشعب، كما تناقلت وسائل اإلعالم أنه قدم في                  
الوزير عمر سليمان، ويقضي بأن يقوم الرئيس أبو مازن برئاسـة الحكومـة    الجلسة األخيرة للحوار من     

إن الهدف من مثل هذه الحكومـة تخطـي عقـدة البرنـامج             . وهذه الحكومة بحاجة الى اتفاق    . التوافقية
السياسي حيث إن الثقل الذي يملكه الرئيس أبو مازن ربما يجعل الحكومة غيـر مطالبـة بـأن تطـرح                    

منها عدم الثقة بأن رئاسة أبو مازن يعفيها من         : ذا االقتراح ينطوي على عدة إشكاالت     ه. برنامجا سياسيا 
من الصعب أن تقبل بهذا االقتراح ألنه يقوي الرئيس ويـؤدي الـى             " حماس"البرنامج السياسي، كما أن     

 بحاجـة   ومنها أنه . تهميشها والمساس بالمكتسبات التي تحققت لها منذ االنتخابات التشريعية وحتى اآلن          
  .لتعديل القانون األساسي ليسمح بتولي الرئيس الحكومة

إن شرط الوفاق الوطني على البرنامج الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة هو الشرط الرئيس المطلـوب                
أما دون وفاق على برنامج وطنـي       . وإذا توفر يمكن تشكيل حكومة وفاق وطني مهما كان شكلها         . توفره

ي الفترة االنتقالية رئاسة المنظمة والسلطة ورئاسة الحكومة، األمر الذي يمكن أن            فكيف سيجمع الرئيس ف   
يساهم بإضعاف المنظمة في وقت نحن بحاجة ماسة الى تقويتها خصوصا مع تراجع احتماالت التوصـل              

ى والمعضلة أن هذا يمثل عودة ال     . الى اتفاق مع إسرائيل واالنعكاسات المحتملة لذلك على مكانة السلطة         
 عندما تم استحداث منصب رئيس الـوزراء        2003الوراء الى الفترة األولى من عمر السلطة وحتى عام          

  .استجابة لخارطة الطريق، التي أرادت باسم اإلصالح إضعاف قيادة ياسر عرفات
ما سبق يوضح أن كافة االحتماالت صعبة إما سياسيا أو قانونيا، أو سياسيا وقانونيا األمر الذي يفـرض                  

بقاء الحكومة كما هي أو االكتفاء بتعديلها، أو        : لتفكير مليا وأن نعد للمائة قبل األخذ بأحد السيناريوهات        ا
ف أو حكومة برئاسة الرئيس، وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة ومختلفـة، كمـا جـاء               .ت.تشكيل حكومة م  

  .ينبالحرف الواحد في خطاب جورج بوش الشهير الذي أعلن فيه رؤيته حول الدولت
في كل األحوال، يجب أن يتواصل الحوار، وأن يكون السعي الجاد إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة هـو                 

  .الهاجس الرئيسي، واألولوية على كافة االحتماالت والسيناريوهات األخرى
إن االتفاق الوطني هو أفضل الحلول جميعا، وهو خيار صعب جدا ولكن يمكن تحقيقه إذا أبدت األطراف                 
المختلفة مرونة وتنازال لصالح القضية والشعب، من خالل االتفاق على برنامج يجسد القواسم المـشتركة             
والشراكة الوطنية على أسس ديمقراطية، وبما يمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومـة وفـاق                 

امات التـي عقـدتها     وطني تستند الى القانون الدولي وتنسجم مع الشرعية الدولية، دون أن تلتزم بااللتز            
المنظمة مع إسرائيل، خصوصا أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية أكثر من أية حكومة سابقة، ال تحترم وال                
تلتزم بهذه االتفاقات، فهي حكومة متطرفة وعنصرية، حكومة حرب وتوسيع االستيطان وتهويد وعـزل              

 الـى خـارج     1948د فلسطينيي الـ    القدس وهدم المنازل وتفريغها من سكانها، حكومة ترفع شعار طر         
  !!.وطنهم األصلي، تحت الفتة تبادل األرض والسكان
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  !ولكن..أجل لنتفاوض مع حماس .61
  شلومو افنيري

في االونة االخيرة تتزايد االصوات التي تدعي ان الطريـق الوحيـد للوصـول للتـسوية االسـرائيلية                  
هذه االصوات ال تتردد في اوروبا وحدها وانما في الواليـات           .  مع حماس  الفلسطينية يتمثل في التفاوض   

على سبيل المثال روجر كوهين المحلل في صحيفة نيويورك تايمز او برنت سكوكروفت             . المتحدة كذلك 
قالوا انه دون التفاوض مع حماس، لـن يكـون          : الذي كان مستشارا لالمن القومي في ادارة بوش االب        

وان رفضت اسرائيل ذلـك فعلـى االوروبيـين او األميـركيين            . سرائيل والفلسطينيين هناك سالم بين ا   
  .اصوات كهذه تتردد ايضا في اطراف الجهاز السياسي في البالد. الشروع في التفاوض مع حماس

المسألة هي حول على ماذا يتوجب التفـاوض        . انا اعتقد انهم على حق، ولكن ليس للسبب الذي يسوقونه         
ن الواضح انه من واجب التفاوض حول ما يتعلق باطالق سراح جلعاد شـليت والتوصـل                م. مع حماس 

ولكني اعتقد بالتأكيد ان من الواجب التفاوض       . للتهدئة، وهذا ما تفعله اسرائيل فعال بصورة غير مباشرة        
  .مع حماس ايضا حول مسائل اخرى مثل ما جاء في وثيقتها االساسية ونظامها االساسي

.  تعرف ان حماس تنادي بتدمير دولة اسـرائيل        - وكذلك االوروبيين واألميركيين     -رائيليين  اغلبية االس 
ما ال تعرفه اغلبيتهم هو ان وثيقة حماس االساسية تتضمن تطرفا اكثر شمولية لـيس فقـط السـرائيل                   

  . وانما لليهود-والصهيونية 
 - ضد اسرائيل او الـصهيونية        ليس -في مقدمة هذا النظام الداخلي، كتب ان هدف حماس هو الحرب            

ومـن اجـل ازالـة      . وانما ضد اليهود عموما، الن اليهود وليس اسرائيل والصهيونية هم اعداء االسالم           
  . لتفصيل افعالهم22 كرست حماس فصال كامال وهو الفصل -الشكوك 

الثـورة  الثـورة الفرنـسية،   : وفقا لحماس، يتحمل اليهود المسؤولية عن كل اوبئة المجتمـع العـصري   
الشيوعية، اقامة نوادي الروتاري التي تهدف الى مساعدتهم في السيطرة من خالل الطرق السرية علـى                

اليهود حسب رأيهم يسيطرون على االقتصاد والصحافة والتلفزة وهم المـسؤولون عـن انـدالع               . العالم
) المبراطوريـة العثمانيـة   ا(الحرب العالمية االولى التي بادروا اليها حتى يدمروا الخالفـة االسـالمية             

اليهود هم الذين بـادروا للحـرب       . والحصول على وعد بلفور واقامة عصبة االمم من اجل اقامة دولتهم          
العالمية الثانية حتى يربحوا امواال طائلة من تجارة االسلحة والمواد الحربية وهم يستخدمون الرأسـمالية               

  .والشيوعية كعمالء لهم
زء منه اخذ مباشرة من بروتوكوالت حكومات صهيون والجـزء االخـر            هل هذا معروف لكم؟ اجل ج     

  .خصوصا ما يعود للحروب العالمية هو بدعة خالقة ينفردون بها
عليهم ان ال يقولوا لي ان هذه مجرد كلمات وان من المحظور التفاوض مع حماس فقـط علـى اسـاس            

ي اوروبا او أميركيا حركة تنادي بمثـل        هل كان احد ليتجرأ على قول ذلك لو تشكلت ف         . ميثاقها الداخلي 
 وكانت الى جانب التصريحات تمارس قتل اليهود فعليا؟ بالمقارنة مع ما جـاء فـي                -هذه االيديولوجية   

ميثاق حماس يمكن القول ان يورغ هايدر النمساوي وجان ماري لوبين بفرنسا هما شخـصان معتـدالن                 
  .فعال

وروبا لما خطر ببال احد ان يقترح ادارة المفاوضات معهـا           من الواضح انه لو تشكلت حركة كهذه في ا        
هي لم تكن لتخرج فقط خارج القانون وانما ستتعرض لشجب المجتمـع االنـساني              . او ضمتها لحكومته  

  .ليس لمثل هذا الكالم البائس مثيل في الخطاب السياسي اينما كان. كله
 اسهامها في السالم وانما بالتحديد حـول        ليس حول : ولكن رغم ذلك كله ربما يجدر التفاوض مع حماس        

ربما سيتفاوض المطالبون باجراء مفاوضات مع حمـاس معهـا اوال حـول هـذه               . ما جاء في ميثاقها   
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المسائل؟ من يعرف ربما ستغير مبادئها؟ هذا ما يقولونه اال انني ال اتوقع ان يحدث ذلك ومع ذلك لـدي                    
مور بصدد حركة حماس، كل اولئك الذين يعتقدون ان         فضول بان اعرف ما الذي سيقولونه حول هذه اال        
ربما كانوا على حق فعال، ربما كانت حمـاس هـي           . هذه الحركة هي مفتاح السالم في الشرق االوسط       

 في ظل وجود تنظيم يحمل ايديولوجية صعبة كهذه من الصعب والمستبعد ان نتوقع ان               -المفتاح ولذلك   
  .يقوم السالم في منطقتنا

  هآرتس                                                                                   
 7/4/2009الحياة الجديدة، 
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  6/4/2009الشرق، قطر،   


