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  الهجوم  تتبنى"تائب أحرار القدسك"و  في القدس لاستشهاد فلسطيني هاجم جنود االحتال .1

 فلسطينيا حاول اعتراض حاجز امـس       أن اإلسرائيلية متحدث باسم الشرطة     أعلن :)ا ف ب   (-رام اهللا   
 في القدس الشرقية قبل ان يستشهد بنيران االحـتالل فـي            اإلسرائيليينواصاب ثالثة من حرس الحدود      

وقال ميكي روزنفلـد    .  القدس عملية تبنتها مجموعة مسلحة فلسطينية تطلق على نفسها اسم كتائب احرار          
المتحدث باسم الشرطة هاجم هذا الفلسطيني بسيارته عناصر من حرس الحدود واصـاب ثالثـة مـنهم                 

  .فبادر ضابط كان في المكان الى اطالق النار في اتجاهه وارداه .بجروح طفيفة
يـث دمـرت    ووقع هذا الحادث في جوار قرية صور باهر الفلسطينية في ضواحي القدس الـشرقية، ح              

الشرطة االسرائيلية امس منزل فلسطيني كان نفذ في تموز هجوما بواسطة جرافة اسفر عن مقتل ثالثـة                 
    .اسرائيليين

وقالت في بيـان ان     . وتبنت مجموعة فلسطينية مسلحة تطلق على نفسها اسم كتائب أحرار القدس العملية           
نفيذ عملية بطولية نوعية بقريـة صـور         تمكنت من ت   48كتائب احرار القدس والعاملة داخل اراضي ال      

وجاء في البيان تمكن مجاهدنا من دهس ثالثة صهاينة على إحدى الحواجز بقريـة   .باهر بالقدس المحتلة 
  .صور باهر الواقعة بالقدس المحتلة مما أدى إلى إصابة ثالثة جنود من حرس الحدود بجروح خطيرة

وقال  . عاماً 20ادي محمد باسم عميرة البالغ من العمر        واوضحت المجموعة ان منفذ العملية هو االستشه      
البيان ان الهجوم ياتي كرد طبيعي على جرائم االحتالل وعلى هدم منزل الشهيد القائد حسام دويات وفي                 

  .اطار الرد السريع على جرائم االحتالل التي يرتكبها بحق ابناء شعبنا
  8/4/2009الرأي، األردن، 

  
   ويرى ضرورة عقد مؤتمر سالم بموسكو...الب بشحنة أسلحة كبيرةطوي بوتين  يلتقيعباس .2

عباس التقى في الرئيس الفلسطيني محمود   أنوكاالتنقالً عن ال 8/4/2009البيان، اإلمارات، نشرت 
 رئيس الحكومة الروسية فالديمير بوتين، وبحث معه عددا من القضايا ذات االهتمام أمسموسكو 
على المستجدات في الساحة الفلسطينية الروسية لفلسطيني رئيس الحكومة وأطلع الرئيس ا. المشترك

كما  .والمنطقة، وخاصة الحوار الوطني وضرورة إنهاء االنقسام، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة
استقبل عباس في مقر إقامته مفتي روسيا راوي عين الدين، ووضعه في صورة األوضاع في األراضي 

 . صا الممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلةالفلسطينية، وخصو
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صائب عريقات . وشارك في االجتماعين ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ود
محمود الهباش . رئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة، ونبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، ود

 . عفيف صافية. الزراعة، وسفير فلسطين دوزير الشؤون االجتماعية و
شعبنا الفلسطيني يرى ضرورة  " الروسية أن"فريميا نوفوستي"وكان عباس أكد في تصريحات لصحيفة 

على الحكومة  "وقال إن. "عقد مؤتمر دولي جديد خاص بالشرق األوسط في موسكو في أسرع وقت
ين للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي يعيشان جنبا إلى اإلسرائيلية الجديدة أن تقر بإمكان ووجوب قيام دولت

 . "جنب بسالم
بوتين أعرب عن أمله في أال تؤثر األحداث  أن )وام (نقالً عن وكالة 8/4/2009الخليج، وأضافت 

 .األخيرة في الشرق األوسط ومنها تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في مسيرة عملية التسوية بالمنطقة
 وقدرة قوى األمن اإلنسانيةجب التفكير في كيفية دعم العالقات االقتصادية والعالقات وقال انه ي

 األمنن روسيا ستقدم كل مساعدة ممكنة لتعزيز قدرات قوى أ إلىالفلسطينية على العمل، مشيرا 
  المصفحات والمروحيتينأنوأكد عباس للصحافيين بعد االجتماع  .الفلسطينية وبضمنها تدريب الكوادر

  . يحدد موعدا لذلكأن السلطة الفلسطينية قريبا من دون إلى ستسلم أخرى خفيفة روسية وأسلحة
 إنقال ى  مصدر أمني فلسطيني رفيع المستو إلى أنرام اهللا من 2/4/2009 ،وكالة سماوأشارت 

ويتها روسيا وافقت على طلب الرئيس عباس بتزويد األجهزة األمنية بمدرعات وأسلحة لتطوير عملها وتق
موضحا أن روسيا ستسلم الفلسطينيين مدرعات وأسلحة حديثة وطائرتين مروحيتين  .في الضفة الغربية

  .  الضفة الغربية قريباإلى أنها ستصل إلىمشيرا 
/ نيسان 5الروسية أن عباس بعث قبل زيارته لروسيا يوم " كوميرسانت"وفي ذات السياق  أفادت صحيفة 

 الروسية طلب فيها أن ترسل موسكو شحنة كبيرة من األسلحة إلى قوات األمن أبريل برسالة إلى القيادة
  . مدفع رشاش300آالف رشاش وألف مسدس و5الفلسطينية تشمل على وجه التحديد 

  
  خلق مسارات اقتصادية وأمنية دون ربطها بالمسار السياسي يشكل خطراً حقيقياً: قريع .3

يع، مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، رئيس الوفد أكد أحمد قر:  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
 تجاهل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لما تم إنجازه في مسار إن"الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم 

أنابوليس وفرض ترتيبات وإجراءات جديدة على األرض ومحاولة خلق مسارات اقتصادية وأمنية دون 
إن وقف الممارسات "وقال قريع  ". خطراً حقيقياً يجب التنبه لهربط ذلك بالمسار السياسي يشكل

والسياسات اإلسرائيلية العدوانية يتطلب ضغطاً دولياً، خصوصاً من قبل الواليات المتحدة األميركية 
  ".واللجنة الرباعية الذين يتحملون أكثر من غيرهم مسؤولية إلزام إسرائيل بذلك

 األميركي ديس كالً من جاكوب والص، القنصل أبوفي مكتبه في بلدة جاء ذلك خالل لقائه بشكل منفصل 
العام بالقدس، وتوني بلير، المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية، والقنصل اإليطالي العام بالقدس، 

وطالب قريع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية على وجه  .ووفد مجلس إدارة منتدى األعمال الدولي
 تعريف دقيق لقضايا مفاوضات الوضع الدائم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة الخصوص بوضع

 انه دون ذلك ستظل أي مفاوضات ثنائية إن حصلت تدور في حلقة مفرغة إلىالسالم العربية، مشيراً 
  .ومضيعة للوقت

 8/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  "أنابوليس"و" خارطة الطريق"ـاللتزام بنتنياهو على احكومة جبار إل حملة دولية تبدأالسلطة  .4
كشفت مصادر فلسطينية رسمية، عن بدء السلطة الفلسطينية لحملة دبلوماسية  ":الخليج "-غزة رام اهللا 

دولية واسعة النطاق في أعقاب تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بهدف 
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رها على االلتزام ببنود خطة خارطة الطريق ومؤتمر ممارسة أقصى درجات الضغط عليها وإجبا
أن هذه الحملة جاءت بعيد خطاب نتنياهو " الخليج"ـ وقبول حل الدولتين، موضحة ل"سأنابولي"

وقال وزير  .والتصريحات السياسية التي صدرت عن هذه الحكومة بعد توليها مهامها بصورة رسمية
لدينا توجه في السلطة " "الخليج"ـنية رياض المالكي، لالخارجية في حكومة تسيير األعمال الفلسطي

 إال المجتمع الدولي، بأنه ال يمكن العودة لعملية المفاوضات أمامالوطنية للتأكيد على الموقف الفلسطيني 
 هذه أنمن الواضح "، وأضاف "ذا التزمت إسرائيل بشروط اللجنة الرباعية وااللتزام بمبدأ حل الدولتينإ

 المفاوضات ونحن بالتالي نعلن بناء على ذلك عدم وجود إلىترغب بعملية السالم والعودة الحكومة ال 
  ".شريك حقيقي للسالم في الطرف اإلسرائيلي

  8/4/2009الخليج، 
  

   بينها حكومة مستقلة إذا تعثّر الحوار"بدائل"عباس يتشاور مع مبارك غداً حول  .5
ني محمود عباس إلى القاهرة اليوم إلجراء محادثات  يصل الرئيس الفلسطي: جيهان الحسيني-القاهرة 

 إن عباس "الحياة"وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ. غداً الخميس مع الرئيس المصري حسني مبارك
 الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، - في حال تعثر الحوار الفلسطيني "البديل"سيتشاور مع مبارك في شأن 

وأشارت  ."كمخرج إذا ظلت معضلة التوافق على حكومة تراوح مكانهاوإمكان تشكيل حكومة مستقلة "
لكنها لفتت إلى أن عباس لن يقدم . "إشكالية الحكومة تهدد بإفشال الحوار، وإذا استمرت ستفجره"إلى أن 

ولفتت إلى أن محادثات الرئيسين ستتناول . "من دون التشاور والتنسيق مع القاهرة"على تشكيل حكومة 
عداد للمؤتمر السادس لحركة فتح وإمكان عقده في مصر، بعدما طلب القيادي في فتح أحمد أيضاً اإل

قريع رسمياً األسبوع الماضي من رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان عقد المؤتمر في مدينة 
  .العريش

ل دعمه إنجاح الحوار المتواصل وسب" إن "الحياة"وقال السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو لـ
، مضيفاً أن عباس سيبحث أيضاً مع مبارك وكبار " الفلسطينية–ستكون على رأس المحادثات المصرية 

الموقف السياسي في ضوء اإلشارات اإليجابية التي صدرت عن الرئيس "المسؤولين المصريين في 
عو الحكومة األميركي باراك أوباما وعن االتحاد األوروبي والدول المؤثرة في المنطقة التي تد

اإلسرائيلية اليمينية إلى تبني حل الدولتين سبيالً للحل السياسي وإلقرار السالم في الشرق األوسط، 
وكذلك في ضوء جولة المنسق األميركي لعملية السالم في المنطقة جورج ميتشل األسبوع المقبل، وقبيل 

  ." يونيو المقبل/الزيارة المرتقبة ألوباما أيضاً في حزيران
ما إذا كان في نية الرئيس عباس اتخاذ إجراءات محددة تتعلق بالحكومة أو المنظمة في الوقت وع

األولوية اآلن هي العمل على إنجاح حوار القاهرة، خصوصاً أنه ما زالت هناك "الراهن، قال عمرو إن 
 المناسب طرح ال يعنينا التفكير في بدائل اآلن، ومن غير": وأضاف. "فرصة للتوصل إلى اتفاق مصالحة

  ."بدائل في ظل إمكان التوصل إلى اتفاق وإنجاح الحوار
  8/4/2009الحياة، 

  
   أمام االتحاد البرلماني الدولي"إسرائيل" دولة يقاطعون كلمة 13وبرلمانات " التشريعي"وفد  .6

من انسحب وفد المجلس التشريعي الفلسطيني وثالث عشرة دولة، أمس،  :محمد الدلو /غزة - أديس أبابا
 على مشاركة جلسة االتحاد البرلماني الدولي، الذي يعقد في العاصمة األثيوبية أديس أبابا، احتجاجاً

وقد انتفض الوفد البرلماني لكتلة  . دولة150سلفان شالوم ممثل الدولة العبرية في االجتماع الذي تحضره 
س المجلس التشريعي باإلنابة، أحمد بحر رئي.التغيير واإلصالح، التابعة لحركة حماس والمكون من د

مروان أبو راس من االجتماع، عقب صعود شالوم على المنصة ليلقي كلمة .وعضوية النائب د
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، وقبيل شروع شالوم بالحديث، وقف أعضاء البرلماني الفلسطيني رافعين صور األطفال "إسرائيل"
أعلن باسم شهداء وأطفال غزة : " بحروقال .الشهداء الذين قتلوا في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة

  ". وفلسطين عن مقاطعة كلمة االحتالل اإلسرائيلي الذي قتل أطفال غزة واستخدم األسلحة المحرمة دولياً
المغرب، الجزائر، اليمن، ليبيا، إيران، (وفي نفس اللحظة انسحبت تسع دول عربية وإسالمية أخرى هي 

 على المنصة "إسرائيل"اً خمس دول من القاعة قبل صعود ممثل انسحبت أيضو، )العراق، لبنان، سوريا
  ).األردن، وعمان، وماليزيا، وأندونيسيا، وفنزويال(هي 

أن " فلسطين"وذكر إياد القرا، المسئول اإلعالمي في المجلس التشريعي، والذي يرافق الوفد لـصحيفة 
 عشر ساعة مع الوفود للمطالبة يثنانسحاب هذه الدول مجتمعة جاء نتيجة اتصاالت مكثفة استمرت ا

  . الدولة العبرية من االتحاد الدوليدبطر
وقد بدا على شالوم االرتباك والتوتر، معلناً أنه سينسحب من االتحاد البرلماني الدولي، داعياً في نفس 

رفضاً لمشاركة وحضور المجلس التشريعي ونواب "الوقت الدول المشاركة إلى اتخاذ موقف مماثل 
وقال شالوم  .، حسب وصفه، لكن أياً من الدول المشاركة لم تنسحب، على ما أفاد القرا"س اإلرهابيينحما

سلمان حداد رد .، غير أن ممثل سوريا د"تفاجأت بهجوم حماس اإلرهابية:" قبل نزوله من على المنصة
ربية وهي حركة نواب حماس ممثلون للشعب الفلسطيني وحماس تمثل األمة الع: "مباشرة عليه قائالً
  .، بحسب ما أفاد القرا"هي حركة مقاومة وأنتم إرهابيون ..منتخبة من الشعب

ول ؤوأشار إلى أن رئيس االتحاد البرلماني العربي قبل خروجه من باب القاعة التفت إلى المس
  ".إيذاناً بالعودة: "اإلسرائيلي وقال لشالوم

ان موقف وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة تيسير ووفقاً للقرا فإن األمر المستغرب والمستهجن، ك
قبعة، الذي بقي حاضراً الجلسة دون أي موقف احتجاجي معارض على جرائم الحرب اإلسرائيلية في 

  .غزة
  8/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  والتوصل إلى اتفاق واضح" الرباعية"حكومة هنية تدعو الفصائل إلى رفض االرتهان لشروط  .7

 الفصائل المتحاورة إلى رفض االرتهان للشروط التي تفرضها ]المقالة [حكومة الفلسطينيةدعت ال :غزة
اللجنة الرباعية، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق واضح وشفاف يعالج كل قضايا الخالف في 
مة الساحة الفلسطينية، ويعمل على تحقيق التعايش بين البرامج المختلفة، على قاعدة دعم صمود ومقاو

وأعلنت الحكومة في بيانٍ لها عقب اجتماعها  .الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة كافة
األسبوعي، أمس، دعمها للجهود المتواصلة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام 

  .هرة دون التوصل إلى اتفاقالداخلي، معبرة عن عدم ارتياحها النتهاء الجولة األخيرة من الحوار في القا
واستنكرت الحكومة سرقة االحتالل ألحجار من المسجد األقصى المبارك، ووضعها أمام الكنيست، 
واعتبرت هذه الخطوة دليالً واضحاً على نوايا االحتالل بالعمل على تدمير المسجد األقصى، ومحاولة 

قيام االحتالل وجيشه بأكبر مناورة حربية وحذرت من أن  . لتزييف التاريخ المشوه للحركة الصهيونية
دليل واضح على النوايا العدوانية للحكومة المتطرفة في تل أبيب ضد شعبنا والمنطقة برمتها، ودعت 
الدول العربية واإلسالمية إلى أخذ احتياطها من النتائج الخطيرة المترتبة على وجود قادة اإلرهاب في 

 أدلى بها الرئيس األمريكي باراك أوباما، خالل زيارته إلى تركيا وحول التصريحات التي . سدة الحكم
وخاصة تأكيده على عدم وجود عداء مع اإلسالم والمسلمين، وتطرقه إلى حقوق الشعب الفلسطيني، 
  اعتبرت الحكومة أن الحكم الحقيقي على هذه التصريحات هو بإنهاء االنحياز التاريخي الظالم لالحتالل 
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تحقيق العدالة لشعبنا "، موضحة ترحيبها بأي تغير حقيقي باتجاه "وق شعبنا المشروعةحساب حق"على 
  ".وإعادة حقوقه ورفع الظلم الواقع عليه

  8/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

 فتح يصل إلى غزة ويلتقي ممثلي حماس لبحث الحوار الوطنيوفد  .8
 يمثل حركـة فـتح   اًوفد، أن  غزة  مراسلها من    صالح النعامي   عن 8/4/2009الشرق األوسط،   ذكرت  

وصل قطاع غزة صباح أمس، يضم عبد اهللا األفرنجي مفوض العالقات الخارجية في الحركة، ومروان               
للتنميـة  ) أبـو مـازن   (عبد الحميد عضو مجلسها الثوري ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس            

ـ وفي تصريح . واإلعمار، إلجراء لقاءات مع الفصائل الفلسطينية كافة       قال مروان  " الشرق األوسط "ات ل
عبد الحميد إن الرئيس عباس كلف الوفد بلقاء ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية في القطاع واالستماع لهم،                
عالوة على معاينة حجم الدمار الناجم عن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، والوقوف على تـأثيرات                

  .ة وغيرهاالحرب على تنظيم فتح والمؤسسات األكاديمي
الزيارة تأتي على ضوء الحوار الذي يجري في القاهرة، والتوجه الجدي من السيد الرئيس : "وأضاف

إلنجاح هذا الحوار، وإعطاء رسالة إلى شعبنا بأن قطاع غزة هو في قلبنا وفي وجداننا، وأن ما تعرض 
ى رأس سلّم اهتمامات السيد له شعبنا من عدوان إسرائيلي وحشي في قطاع غزة والتدمير الهائل، هو عل

  ".الرئيس، ولذلك أوفدنا إلى هناك، ونحن مكلفون باالتصال بأية جهة تريد أن تتحدث معنا
نحن نعتقد، وكما قال السيد الرئيس، أن حماس هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني : "وأردف قائال

  ".جه العام ومواجهة العدووحركة وطنية ال يمكن إنكارها، ولكن يجب عليها أن تلتزم بالتو
اكد ان مهمته   اإلفرنجي   ، أن القاهرمراسلها من   اشرف الهور    عن 8/4/2009القدس العربي،   وأضافت  

تـم  " وقـال   ". ال بد ان نعطي الرئيس محمود عباس شرحا كامال عما شاهدناه          "، وقال   "اصبحت اصعب "
 اعمـار غـزة     إعادةعلى رأسها قضية    تكليفنا من الرئيس للحضور الى قطاع غزة لمناقشة عدة قضايا           

دعم الحوار الفلسطيني الـذي     "واكد االفرنجي ايضا ان زيارته للقطاع تأتي لـ          ".واعادة الوحدة الوطنية  
الرئيس معني باالطالع بشكل واقعي     "وقال   .، واكد انه سيجري لقاءات مع جميع الفصائل       "ترعاه القاهرة 

  ".  اعادة االعمار بأيد فلسطينية بعيدا عن اي وساطةعلى االعمار وماذا يمكن ان نعمل من اجل
تـأتي  "وقالت مصادر في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس حول زيارة وفد فتح ان زيارة الوفد                 

بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية، وذلك بنية اجراء جولة جديدة من المفاوضات مع               
  ".ل الى اتفاق إلنهاء االنقسامقيادات الحركة للتوص

نسخة منه في   " القدس العربي "وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في تصريح تلقت            
  ". فلسطيني-في سياق دعم الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق فلسطيني "تعليقه على الزيارة انها جاءت 

ن اتفقتا سابقا على ضرورة تفعيـل اللقـاءات بـين           ، مؤكدا ان الحركتي   "هي زيارة مرحب بها   "واضاف  
  ".القيادتين في الضفة والقطاع والخارج

مفتوح البناء شعبنا جميعا اال من تورط في جرائم وفساد ضد الـشعب             "واوضح رضوان ان قطاع غزة      
ئيس ، خالل تعليقه على زيارة قياديين بارزين من حركة فتح لقطاع غزة قادمين كموفدين للر              "الفلسطيني

  .عباس من رام اهللا
ورفض رضوان تسييس قضية اعمار غزة وربطها بأي اتفاقات او مواقف، معتبرا قضية االعمار قضية               

  .انسانية ووطنية من الدرجة االولى ويجب عزلها عن اي تجاذبات سياسية
، هللا رام ا من عبدالرؤوف أرناؤوطو ،غزةمن وائل بنات  عن 8/4/2009 الوطن، السعودية، وجاء في

 لقاء في غزة أمس للبحث في إمكانية التمهيد لجولة وا حركتي فتح وحماس عقديممثل أن،  الوكاالتوعن
  .جديدة من الحوار الفلسطيني تعقد قبل نهاية الشهر الحالي في القاهرة



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1398:         العدد       8/4/2009األربعاء  :التاريخ

  
  حكومة يرأسها هو أو فياض" عباس"حماس ترفض تشكيل : بركةعلي  .9

ـ      ف  قال علي بركة نائب ممثل حركة حماس       ": المركز الفلسطيني لإلعـالم   "ي سوريا في تصريحٍ خاص ل
إن حركة حماس ترفض أن يشكِّل محمود عباس حكومة فلسطينية برئاسته أو برئاسـة سـالم فيـاض،     "

والحركة تتمسك بحقها في تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة؛ وذلك التزاما منها بالقانون األساسي              
الذي نص على حق الكتلة النيابية الكبرى في تسمية رئيس الوزراء الفلسطيني، ونتائج             للسلطة الفلسطينية   

  ".الحق في تسمية رئيس الوزراء" حماس"االنتخابات تعطي حركة 
، والتي تتضمن االعتراف بالكيان     "الرباعية الدولية "وحول فكرة إلزام الحكومة الفلسطينية القادمة بشروط        

على إلزام الحكومة الفلسطينية القادمـة بـااللتزام بـشروط          " فتح"إصرار حركة    ":الصهيوني؛ قال بركة  
  . يؤخِّر التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام" الرباعية الدولية"

كما كشف بركة عن تقديم مصر فكرةً للنقاش حولها؛ وذلك في جولة الحوار األخيرة التي جـرت فـي                   
طرحت مصر تشكيل حكومة فلسطينية في رام اهللا تتولَّى الـسلطة     : "القاهرة بين الحركتين، وأوضح قائالً    

في رام اهللا، وتنسق أعمالها في غزة عبر لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية، وهـذه اللجنـة تقـوم                   
  ".بالتنسيق مع حكومة إسماعيل هنية، وهذه الفكرة المصرية عرضت للنقاش، وال تعتبر نهائية

  7/4/2009عالم، المركز الفلسطيني لإل
  

  تعهد بتهيئة المناخ المناسب والترتيبات األمنية وتحماس تعرض عقد مؤتمر فتح في غزة .10
إلى عقد مؤتمرهم العام السادس في  قطاع غزة باعتبارها          " فتح"دعت حركة حماس قيادات حركة      : غزة

  .لى أكمل وجهأرضا فلسطينية محررة وتعهدت بتوفير كل ما يلزم لضمان سير فعاليات مؤتمرهم ع
مشير المصري في تصريحات خاصة لـ      " حماس"وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في        

مؤتمرها السادس وأن كل ما هو مطلوب منها        " فتح"أن غزة هي المكان األنسب لتعقد حركة        " قدس برس "
  .أن تطلب من الحكومة المصرية فتح معبر رفح أمام قياداتها

من النهوض لتتحمل مسؤولياتها الحقيقية ونحن مستعدون لتوفير كل         " فتح"ا أن تتمكن حركة     أمنيتن: "وقال
شروط استضافة مؤتمرهم السادس على أرضهم أرض غزة باعتبارها المنطقـة الفلـسطينية المحـررة               

 أن تقيم مؤتمرها في مكان فلسطيني يمكنه أن يجمع كل قياداتها وهذا سيكون قفـزة              " فتح"وأجدر بحركة   
والحكومة في غزة ستهيئ المناخ وتوفر لها كل الشروط األمنية رغبة فـي الـدفع               " فتح"في فكر حركة    

  ".لتعود إلى مربعها األول كحركة وطنية تحررية" فتح"بعجلة 
 8/4/2009السبيل، األردن، 

  
  الشعبية تتعهد بالتصدي لكل التعديات على الحريات العامة .11

لجبهة الشعبية، مسؤول فرعها في قطاع غزة الدكتور رباح مهنا، أن           تعهد عضو المكتب السياسي ل    : غزة
إن القرار  : وقال مهنا  .تتصدى الجبهة لكل التعديات على الحريات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية           

  .اتخذته الجبهة، ألنه األسلوب األكثر نجاعة للحفاظ على مجتمع وشعب يمكن أن يصمد ويواجه االحتالل
نا خالل ندوة سياسية نظمتها الشعبية في جمعية الهالل األحمر بمدينة غزة الجماهير بالتحرك              وطالب مه 

ودعا إلى البناء االيجابي علـى       .مع الجبهة في إطار النضال الديمقراطي إليقاف انتهاك الحريات العامة         
يثاق الشرف الذي تـم     ما تم االتفاق عليه في جلسات الحوار، واالستناد إلى ما حققته لجنة المصالحة وم             

التوافق عليه، وتحريم االعتقال السياسي، ووقف الحمالت اإلعالمية السلبية في غزة والـضفة، كخطـوة    
  .مهمة تمهد إلنهاء االنقسام الفلسطيني باعتبار ذلك ضرورة وطنية ملحة

  8/4/2009األيام، فلسطين، 
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  لرباعيةلن نتعامل مع أي اقتراح لتشكيل حكومة تلتزم شروط ا: حماس .12

جددت حركة حماس رفضها الموافقة على أي اقتراح لتشكيل حكومة جديدة تعترف بشروط اللجنة : غزة
وأكد القيادي في الحركة . الرباعية الدولية القاضية باالعتراف بإسرائيل وباالتفاقات معها ونبذ العنف

 الثوابت الوطنية األصيلة، اقتراح أو مشروع ال يحافظ على"الدكتور إسماعيل رضوان أنها ترفض أي 
ولن ... أو يدعو إلى االلتزام بشروط الرباعية، أو االعتراف بشرعية إسرائيل على أرضنا التاريخية

ليس وارداً في أجندة حركة حماس "وقال رضوان في تصريح صحافي أمس إنه ". تتعامل معه مطلقاً
باعية أو يعترف بإسرائيل كدولة شرعية تشكيل أي حكومة يلتزم برنامجها السياسي بشروط اللجنة الر

، في ما بدا أنه رد على مقترحات مصرية ومن قبل السلطة الفلسطينية وحركة "على أرض فلسطين
الجولة الثانية من الحوار كانت تفتقد إلى الروح التوافقية من قبل حركة فتح، في وقت "واعتبر أن  ".فتح"

ركة بين الطرفين، بهدف تحقيق وحدة وطنية حقيقية تحافظ كانت حماس جادة في التوصل إلى قواسم مشت
تهيئ الجولة المقبلة من الحوارات "وأعرب عن أمله في أن ". على الثوابت الوطنية وتحضن المقاومة

للتوصل إلى قواسم مشتركة " األرضية المناسبة، وأن نجد مرونة بناءة وإيجابية من األخوة في فتح
  .لتحقيق الوحدة

  8/4/2009الحياة، 
  

  ال تحمل أي آلية ملموسة إلنهاء االحتاللتصريحات أوباما حول حل الدوليتين : الشعبية .13
أوباما في العاصمة التركية أنقرة ) باراك(تصريحات الرئيس األميركي " الجبهة الشعبية"وصفت : غزة

م وأمان، بأنها عن ضرورة قبول إسرائيل والفلسطينيين حل إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سال
واعتبر ناطق باسم . تكرار لتصريحات الرئيس األميركي السابق جورج بوش على امتداد فترتي حكمه

" ال تحمل أي آلية ملموسة إلنهاء االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية"الجبهة أن تصريحات أوباما 
  .المتعلقة بالقضية الفلسطينية

 الرهان على مثل هذه التصريحات الكالمية، والدخول في متاهة من"وحذّر في تصريح صحافي أمس 
معيار وصدق وجدية أي جهود دولية "ورأى أن . من الزمن" مفاوضات تضليلية وعقيمة جديدة لعقد جديد

يرتبط بآلية محددة ومسقوفة زمنياً عبر مؤسسات األمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات 
 ".تالل، وتقرير المصير، والحرية واالستقاللالصلة بإنهاء االح

  8/4/2009الحياة، 
  

        إلى سجن أريحا  بسرايا القدسالسلطة تنقل قياديا بارزا : الجهاد .14
أفاد قيادي في حركة الجهاد بمنطقة شمال الضفة الغربية بأن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية نقلت                

  .إلى سجن أريحا المركزي" الء أبو الربع"القيادي البارز في سرايا القدس 
أحد قيادات الحركة البارزين أن أبو الرب المعتقل منذ نحو عام بسجن االستخبارات             " أبو القسام "وأوضح  

  .العسكرية بجنين، كان قد تم إبالغه بنية اإلفراج عنه إال أنه فوجئ ظهر اليوم بعملية نقله لسجن أريحا
، واصفاً هذه الخطـوة بأنهـا       "أبو الرب "سطينية المسؤولية الكاملة عن حياة      وحمل أبو القسام السلطة الفل    

وحذر من مغبة تسليم القائـد       .تصعيد واضح ضد قيادات الحركة المعتقلين لدى األجهزة األمنية بالضفة         
وعدد من المقاتلين الذين كانوا يوجدون فـي        " أحمد سعدات "على غرار عملية تسليم المناضل      " أبو الرب "
  .تقل أريحامع

 7/4/2009الجزيرة نت، 
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   وال مبرر إلرجاء جلسات الحوار"إسرائيل"ـلم نطلب من أحد االعتراف ب: أبو النجا .15
لم ": األيام" في حديث لـ     ، إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة فتح في قطاع غزة            قال :حسن جبر 

بهذا الدور، وال يجوز أن يتم تقويلنا شيئا لـم          نطلب من أحد أن يعترف بإسرائيل، ولم يسبق لنا أن قمنا            
ودعا أبو النجا   . لسنا بحاجة إلى تأجيل، بالعكس نحن نريد اإلسراع في إنجاز كل الملفات           : وأضاف .نقله

  .إلى تشكيل حكومة من أشخاص يتحملون المسؤولية وبعيدين عن البرامج الحزبية وعن الفصائل
كون مصر اقترحت أن تتم إقامة حكومتين في الـضفة والقطـاع،            من جهة أخرى، استبعد أبو النجا أن ت       

ويتم التنسيق بينهما عبر لجنة من الفصائل كما أوردت صحيفة عربية هذا االقتراح نقالً عـن مـصادر                  
ال يمكن ألية جهة أن تقترح مثل هذا االقتراح، ألن ذلك معناه الفـصل الحقيقـي بـين                  : وقال .فلسطينية

  .معهما مثل كيانين مستقلينالضفة وغزة والتعامل 
 8/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  "أمن السلطة" تتعرض لهجمة شرسة من االحتالل والحركة: الناطق باسم حماس بالضفة .16

في الـضفة   ) أمن السلطة (أكدت حركة حماس على أن استمرار        : محمد األيوبي  ، غزة – الضفة الغربية 
صار الحركة والمقاومين يعيق إنجاح الحوار الـوطني وال         الغربية، مواصلة االعتقاالت السياسية بحق أن     

" فـتح "يعطي انطباعاً لوجود نوايا جدية إلنهاء هذا الملف، وإنجاح الحوار الفلـسطيني بـين حركتـي                 
سلطة  (إلى أنها تتعرض لهجمة شرسة من قبل االحتالل و          " حماس" وأشارت  ". حماس"و ستهدف   ) أمن ال ، ت

  ).إسرائيل(إلى مؤسساتها، في ظل تواصل التنسيق األمني مع آوادر وعناصر الحرآة إضافة 
إن االعتقـاالت التـي     : "في الضفة الغربية المحتلة  فازع صوافطة      " حماس"قال الناطق الرسمي باسم     و

تمارسها األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة تستهدف أبناء وكوادر الفصائل المقاومة، سواء فـي               
ويوجد داخل معتقالت الـسلطة نحـو       (...) إلسالمي والجبهة الشعبية وكتائب األقصى    حماس أو الجهاد ا   

  ".وحدها" حماس" معتقل من أبناء 400
ـ    إلى أن االعتقاالت تتم بشكل يومي عبر مداهمة المنـازل واالسـتدعاءات            " فلسطين"واشار في حديث ل

  ".التابعة للسلطةويومياً يتم استدعاء عناصر وكوادر من حماس إلى مراكز التحقيق "
  8/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  محادثات السالم مع الفلسطينيين وصلت إلى طريق مسدود: ليبرمان .17

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد، إن محادثات السالم 
وأضاف ليبرمان في . يدة، وأن إسرائيل ستطرح أفكارا جد"وصلت لطريق مسدود"مع الفلسطينيين 
هناك تراجع في المحادثات ويجب أن نفهم ونعترف بذلك أننا أمام ": "يسرائيل بيتينو"مؤتمر لحزب 
وكان ليبرمان قد أعلن قبل اسبوع  ".نحن بالتأكيد نعتزم عرض أفكار جديدة: وأردف". طريق مسدود

 .وأثار موجة من االنتفادات. تنصله من تفاهمات أنابوليس
  7/4/2009، 48عرب

 
   في بحر غزةيركز على الصيادينالشاباك ... عمالء الأسلوب جديد لتجنيد  .18

ـ     :  خاص –المجد   أن العدو الـصهيوني    " نحو وعي أمني    .. المجد"كشف مصدر أمني مسئول خاص بـ
بدأ مؤخراً بحملة حجز واستجواب للصيادين العاملين في بحر غزة حيث كشفت التحقيقات انه يهدف من                

ها الى تجنيد اكبر عدد من العمالء في قطاع غزة بعد انعدام وسائل المخالطة التي كانت تـتم مـن                    خالل
  .خاللها عمليات التجنيد
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  حيث قامت البحريـة الـصهيونية        7/4/2009 الموافق   الثالثاءوم  اليوقد كان آخر هذه االعتقاالت فجر       
  .ر وقادتهم لجهة مجهولةبإيقاف عدد من الصيادين وهم  يمارسون الصيد  في عرض البح

ـ  أن العدو الصهيوني بدأ يركز على الصياديين وسجلت هنـاك عـدة   "  المجد"ويقول المصدر األمني لـ
حاالت اعتقال في البحر من قبل البحرية الصهيونية ، مضيفا أن المخابرات الصهيونية هي التـي تقـود                  

اك بالجلوس مع الصياديين للتعرف على      هذه الحملة في صفوف الصياديين ، حيث يقوم ضباط من الشاب          
  .أوضاع القطاع بشكل عام والمقاومة بشكل خاص وفي محاولة لتجنيد واسقاط عدد منهم

ويحاول العدو الصهيوني الضغط على الصياديين بغرض تجنيدهم بعد فقدانه عدد كبير من عمالئه فـي                
ـ          الـصهيونية تـسعى إلبتـزاز      " ريـة المخابرات البح "الحرب األخيرة على غزة ، كما أن ما يسمى بـ

  .الصيادين بمنعهم من الدخول للبحر بغرض الصيد وتهديدهم  بقطع أرزاقهم  في حال عدم تعاونهم
ـ   مع عدد من الصيادين الذين تم احتجازهم أفادوا بأنهم تعرضوا لـضغوط لإلرتبـاط              " المجد"وفي لقاء ل

م بدخول البحر ، وقد رفض هـؤالء الـصيادون          واالدالء بمعلومات عن المقاومة بغزة مقابل السماح له       
  .التعاطي مع هذا األسلوب الجديد

  7/4/2009المجد نحو وعي أمني 
  

   توتر في العالقات بين واشنطن وتل أبيب على خلفية الموقف من مؤتمر أنابوليس:مصادر .19
رنـت  في موقعها االخبـاري علـى االنت      " يديعوت أحرنوت "ذكرت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

، إن مصادر إسرائيلية رفيعة تتخوف من ضغط أميركي على حكومة بنيامين نتنياهو، في اعقاب               "واينت"
خطاب الرئيس أوباما امام البرلمان التركي أول من أمس االثنين، حين أكد على ضرورة الحل المبنـي                 

 تصعيد الخـالف بـين      إن الجهاز السياسي بات يستعد الحتمال     " واينت"وقال موقع    .على أساس الدولتين  
حكومة نتنياهو وواشنطن، خاصة مع وصول المبعوث األميركي للشرق األوسط جـورج ميتـشل فـي                
األسبوع المقبل إلى إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لتكون هذه الزيارة األولى له بعد بـدء                

  .مزاولة حكومة نتنياهو لمهامها
غلعـاد  ) البرلمـان (لمسؤول أيضا عن العالقة بين الحكومة والكنيـست         إال أن وزير البيئة اإلسرائيلي ا     

أردان، قال في ساعة متأخرة من مساء االثنين، أمام الكنيست إن على اإلدارة األميركية أن تعي حقيقـة                  
 فـي   51ان في إسرائيل حكومة جديدة، وأن الشعب في إسرائيل قرر أن ال تكون دولته الدولـة رقـم                   

إن الجهاز السياسي الجديد على ثقة بأنه قادر        " واينت"وقال مستشارون لنتنياهو لموقع      .ةالواليات المتحد 
على فتح مسارات حوار وآفاق حل جديدة أمام اإلدارة األميركية وليس بالضرورة وفق اآلليـات التـي                 

 أن تعتـرف    ألنه لن يكون مفر أمام اإلدارة األميركيـة إال        "اتبعتها حكومة إيهود أولمرت السابقة، وهذا       
  ".بوجود حكومة إسرائيلية جديدة، لديها رؤى مختلفة عن حكومة أولمرت

  8/4/2009الغد، األردن، 
  

  لمواجهة تهديد الصواريخ اإليرانية والسورية" 2-حيتس " تختبر بنجاح منظومة "إسرائيل" .20
أجرت اختباراً ناجحاً أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أمس أن المؤسسة األمنية :  أسعد تلحمي-الناصرة 

، المعدة العتراض الصواريخ الباليستية "من نوع مطور) السهم (2 -حيتس "لقدرة منظومة صاروخ 
وأعربت أوساط أمنية عن . التي في حوزة سورية" 4 -سكود "اإليرانية و " 3 -شهاب "ومنها صواريخ 

قفزة نوعية تعزز المظلة الدفاعية "ا ارتياحها لنتائج التجربة، وهي الحادية عشرة من نوعها، واعتبرته
  ".التي تحمي إسرائيل من الصواريخ الباليستية

العسكرية في وسط " بلمحيم"وقال وزير الدفاع ايهود باراك الذي حضر تجربة اإلطالق من قاعدة 
إسرائيل إن المنظومة الدفاعية المستقبلية المتعددة الطبقات مشروع حيوي لدولة إسرائيل وتوفر مع 
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، التي أجريت عليها تجربة ناجحة األسبوع )العتراض الصواريخ قصيرة المدى" (القبة الحديد"نظومة م
سواء من تهديدات وشيكة "، أقصى حماية إلسرائيل ومواطنيها "1-حيتس "الماضي، ومع مجموعة 

  ".وفورية أو من تهديدات استراتيجية
  8/4/2009الحياة، 

  
  القضية الفلسطينية هي المدخل الصحيح: مباركو.. سالمسنعمل من أجل ال: نتنياهو لمبارك .21

تلقى الرئيس المصري حسني مبارك اتصاال هاتفيا من رئيس : سوسن أبو حسين وصالح متولي: القاهرة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيه أن حكومته ستعمل من أجل السالم، رغم أية انطباعات 

تهل توليه لمسؤولياته يتطلع للتشاور مع الرئيس مبارك ويأمل في مواصلة مسبقة، مشيرا إلى أنه في مس
 .مصر جهودها واتصاالتها تحقيقا لسالم واستقرار الشرق األوسط

أن القضية الفلسطينية هي «في المقابل أكد مبارك لنتنياهو، في االتصال الذي جرى الليلة قبل الماضية، 
مشددا على ضرورة دفع جهود السالم على المسار الفلسطيني » ةالمدخل الصحيح لسالم واستقرار المنطق

وأعلن بيان حكومي في تل أبيب أن الرئيس  .»على نحو يفتح الطريق أمام باقي مسارات عملية السالم
وأكد البيان أن الزعيمين أكدا أهمية . مبارك وجه خالل الحديث الهاتفي الدعوة إلى نتنياهو لزيارة القاهرة

 . ين بلديهما واتفقا على استمرارها بل تعزيزهاالعالقات ب
  8/4/2009الشرق األوسط، 

  
  واألونروا" السلطة"بنوك غزة لدفع رواتب موظفي ل مليون شيكل 100تل أبيب تسمح بنقل  .22

 مليون شيكل 100ـ أعلنت مصادر إعالمية عبرية أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت بنقل حوالي  الناصرة
لك من أجل دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وموظفي منظمة األنروا إلغاثة لبنوك قطاع غزة، وذ
وفي المقابل؛ حذر مسئولون إسرائيليون كبار من أن موظفي السلطة الفلسطينية  .الالجئين في القطاع

وممكن أن تذهب " سلطة حماس"التابعين إلى حكومة رام اهللا والمتواجدين في قطاع غزة، يخدمون اآلن 
العبرية " يديعوت أحرونوت"وكشفت صحيفة  .بشكل أو بآخر" حماس"ذه األموال إلى مؤسسات حركة ه

النقاب عن أن هذه األموال التي ستنقل إلى القطاع هي أموال الجباية الضريبية التي تقوم السلطات 
  . اإلسرائيلية بجبايتها من المعابر التجارية الفلسطينية

دفعت أمس رواتب الموظفين في الضفة الغربية من خالل البنوك المحلية، يذكر أن السلطة الفلسطينية 
فيما لم يجر دفع رواتب موظفي غزة، بحجة عدم وجود سيولة نقدية في البنوك، بسبب رفض سلطات 
االحتالل إدخال األموال إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة نقدية بسبب عدم توفر عملة الشيكل 

  .اإلسرائيلي
  7/4/2009 سقدس بر

  
  نتنياهو يجتمع مع المبعوث اإلسرائيلي لصفقة شاليط .23

جتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مع عـوفر ديكـل المبعـوث              أ:  د ب أ   -تل أبيب   
اإلسرائيلي الخاص لمفاوضات صفقة تبادل األسرى لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركـة              

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن ديكل سيطلع نتنياهو على آخـر التطـورات             و. حماس جلعاد شاليط  
 .المتعلقة بالمفاوضات حول إطالق سراح شاليط ، مشيرة إلى أنه سيجتمع بعد ذلك مع والدي شاليط

  8/4/2009الدستور، 
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  ليبرمان يخضع لثالث جلسة تحقيق .24
ليبرمان أمس الثالثاء، لجلسة تحقيق ثالثة خـالل         خضع وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور       - الناصرة

خمسة أيام في وحدة التحقيق بالجرائم االقتصادية الدولية في الشرطة اإلسرائيلية، دامت أكثر من خمـس                
ساعات، حول شبهات بارتكابه جرائم مالية ضخمة في السنوات األخيرة، مـن بينهـا تبيـيض ماليـين          

  .فقات مشبوهة، مجهولة المصدرالدوالرات وتلقي أموال ضخمة ضمن ص
  8/4/2009الغد، األردن، 

 
  تحقيق معهال إلرجاء  يقدم التماسأولمرت .25

السابق ايهود أولمرت التماسا على المحكمة العليا " اإلسرائيلي"قدم رئيس الوزراء : آي.بي.يو
 بإرغام النائب طالب فيه إرجاء تحقيق جنائي معه، وطالب محامو أولمرت المحكمة العليا" اإلسرائيلية"

العام والمستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز على إرجاء جلسة استجواب يجريها مزوز شخصيا قبيل 
  ".ريشونتورز"تقديم الئحة اتهام ضد أولمرت في قضية 

وبرر اولمرت طلبه بإرجاء االستجواب بسبب سفره إلى الواليات المتحدة إلجراء سلسلة فحوص طبية 
وقال المحامون في االلتماس إن أولمرت قدم الوثائق لمزوز لكن .  بسرطان البروستاتاتتعلق بإصابته

وقدم محامو أولمرت تسويغا آخر إلرجاء االستجواب يتعلق . األخير رفض إرجاء جلسة االستجواب
  . بحصولهم على مواد التحقيق المتعلقة بالقضية

  8/4/2009الخليج، 
  

  ياهو في خطاب أوباما رسائل لنتن4": إسرائيلية"صحيفة  .26
العبرية أن تصريحات " هآرتس"في صحيفة " إسرائيلي"اعتبر محلل سياسي  ":الخليج "-القدس المحتلة 

" اإلسرائيلي"الرئيس األمريكي في تركيا بشأن التسوية جاءت بمثابة رد على تصريحات وزير الخارجية 
، ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبول "انابولس"افيغدور ليبرمان التي تنصل فيها من نتائج لقاء 

  ".حل الدولتين"
واعتبر الوف بن أن اوباما وجه خالل خطابه في البرلمان التركي في انقرة أربع رسائل لنتنياهو مفادها 

" إسرائيل"واستبداله برؤيا جديدة، ال تتضمن دولة فلسطينية، وأن تغير الحكم في " حل الدولتين"عدم إلغاء 
ي الحكومة الجديدة من االلتزامات التي اخذتها على عاتقها في عهد الرئيس األمريكي السابق ال يعف

" اإلسرائيلية"، وأن اوباما اعتبر المفاوضات "خريطة الطريق"و" انابولس"جورج بوش، في اعالن 
ة حول وجاءت الرسالة الرابع .السورية غير المباشرة برعاية تركيا، شرعية رغم أنه لم يعد بدعمها

ايران، حيث رأى الوف بن أن مبادرة اوباما للحوار مع ايران ليست تسليما بقنبلة نووية إيرانية، لكنه لم 
  ".كل الخيارات على الطاولة"يتحدث عن عملية عسكرية، ولم يستخدم تعبير 

  8/4/2009الخليج، 
  

   تخشى حفر أنفاق كبيرة لتهريب صواريخ بعيدة المدى"إسرائيل" .27
في عددها الصادر أمس، أن قيادة الجيش اإلسرائيلي أصدرت تعليمات " هآرتس"صحيفة كشفت : غزة

مشددة للضباط والجنود الذين يخدمون في محيط الحدود مع مصر ولبنان بعدم إطالع قصاصي األثر 
. البدو في الجيش على مخططات الجيش المتعلقة بنصب كمائن للمهربين عبر الحدود في المنطقتين

صحيفة أن هذه التعليمات جاءت بعدما تأكد لدى الدوائر القيادية في الجيش أن هناك تعاونا وأوضحت ال
 . بين بعض قصاصي األثر والمهربين



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1398:         العدد       8/4/2009األربعاء  :التاريخ

في سياق آخر، أعرب مسؤولون عسكريون إسرائيليون عن خشيتهم من تداعيات توجه حماس لحفر 
ونقلت .  الفاصل بين مصر وقطاع غزةأنفاق كبيرة وواسعة لم يسبق لها مثيل على امتداد الخط الحدودي

اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس عن هؤالء المسؤولين قولهم إنهم يخشون " جيروسلم بوست"صحيفة 
أن تقوم حماس باستخدام هذه األنفاق في تهريب أسلحة وصواريخ بعيدة المدى تكون قادرة على تهديد 

 .العمق اإلسرائيلي
  8/4/2009الشرق األوسط، 

 
  أسلحة في السودان اإلسرائيلي شارك في عملية قصف سفينة" الكوماندوز: ""ديعوتي" .28

النقاب ،  العبرية في عددها الصادر صباح اليوم األربعاء"يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  -الناصرة 
قد شاركت في عملية الجيش اإلسرائيلي ضد سفينة قبالة  عن أن وحدة الكوماندوز البحري اإلسرائيلي

  .واحل السودانيةالس
إن مقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية اإلسرائيلية المعروفة باسم "ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي قوله 

الماضي، حيث تمت ) يناير(قد ساهموا في العملية العسكرية في شهر كانون الثاني ) 13شييطيت (
لسوداني بهدف تهريب قطع أسلحة مهاجمة سفينة أسلحة كانت وصلت من إيران ورست بمحاذاة الساحل ا

  .، بحسب ادعائها"إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر األراضي السودانية وشبه جزيرة سيناء
تعمل عادة في الخفاء بعيداً عن "التابعة للجيش اإلسرائيلي " الكوماندوز"وأكدت الصحيفة العبرية أن وحدة 

  .، على حد تعبيرها"تمان التاماألضواء، وتحقق إنجازات الفتة ما زالت محاطة بالك
  8/4/2009 قدس برس

  
  وهجمات المستوطنين تتواصل في الخليل.. االحتالل يطرد عائلة مقدسية .29

إذاعة جيش   أنبرهوم جرايسي ويوسف الشايب عن مراسليها 8/4/2009الغد، األردن، ذكرت 
 شخصا من 40أمرت " الشاباك" أن قوات االحتالل وجهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة ذكرت االحتالل

عائلة الشهيد مرعي الردايدة من القدس المحتلة بمغادرة المدينة، بزعم انهم أشقاء وأبناء أشقاء الشهيد 
الذي تم قتله خالل عملية جرافة، زعمت سلطات االحتالل أنها عملية مقصودة، رغم انه لم يصب بها أي 

لة لإلذاعة، إن عائلته تسلمت أوامر بالرحيل عن المدينة، وقال أحد أبناء العائ .شخص من اإلسرائيليين
إال أنهم قرروا التوجه إلى المحكمة اإلسرائيلية لالستئناف على القرار، والى ذلك الحين فقد تسلم أبناء 

  .العائلة تصاريح اقامة مؤقتة، إلى أن يتم البت في أمرهم
 الجيش اإلسرائيلي، كفاح زبون أن  عن مراسلها من رام اهللا8/4/2009الشرق األوسط، وأضافت 

 منازل مواطنين في قرية صافا التابعة لبلدة بيت أمر في هاجموا، "بات عاين"ن من مستوطنة يمسلح
 مسلحا من المستوطنين هاجموا عدة منازل في البلدة 15وقال أهالي القرية إن ما يزيد على  .الخليل،

 .ذكورة، وسط هتافات عنصرية وإطالق نار في الهواءالتي تبعد كيلومترا واحدا عن المستوطنة الم
  

   ومنظمات يهودية تخطط القتحام األقصى في عيد الفصح اليهوديجماعات .30
تخطط جماعات ومنظمات يهودية القتحام : وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط: غزة -القدس المحتلة

اء الهيكل المزعوم، ابتداء من صباح واستباحة المسجد األقصى المبارك وإقامة شعائر يهودية خاصة ببن
فيما أغلق الجيش ،  اليوم وحتى الخميس من األسبوع المقبل، وذلك لمناسبة عيد الفصح اليهودي

 أبريل 18اإلسرائيلي الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من منتصف الليلة قبل الماضية وحتى مساء السبت 
  .عند غروب الشمسبمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ اليوم 
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وأشارت  وهو ما حذرت منه مؤسسة األقصى للوقف والتراث، ، وذلك لمناسبة عيد الفصح اليهودي
المؤسسة إلى أن عددا من المنظمات والجماعات اليهودية دعت إلى هذه االقتحامات واالستباحة من خالل 

قل كل من يريد أن يشارك في هذه حملة إعالنية غير مسبوقة، تتعهد من خاللها توفير حافالت مجانية لن
وأضافت أن مخطط اقتحام واستباحة المسجد األقصى وحائط البراق يبدأ من صباح  .االقتحامات

  ،اليوم،على أن يتكثف في أيام األحد وحتى األربعاء، وأن يكون أوجه يوم الخميس من األسبوع القادم
س وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد ودعت مؤسسة األقصى جماهير الداخل الفلسطيني وأهل القد

األقصى إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد األقصى والرباط فيه على مدار اليوم، مؤكدة على أن 
  . المؤسسة اإلسرائيلية هي من تقف وراء هذه المخططات وتشجعها وتدعمها بأساليب مختلفة

  8/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  لرفع الحصار  بي بالتدخل الفاعلالخضري يطالب االتحاد االورو .31
طالب النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار : اشرف الهور - القاهرة

 . لرفع الحصار واحياء االقتصاد الفلسطيني المنهار"التدخل الفاعل"في غزة امس االتحاد االوروبي بـ 
واد الخام الى غزة ومستلزمات البناء ادى الى توقف واكد ان مواصلة اسرائيل منع ادخال اي من الم

.  في المئة من المواد الخام85كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في انتاجه على استيراد اكثر من 
 16واشار الى ان الحصار االسرائيلي ادى الى تكبيد اقتصاد غزة خسائر شهرية مباشرة تبلغ اكثر من 

  .مليون دوالر
  8/4/2009ي، القدس العرب

  
  مأساة ووضع كارثي في غزة بسبب إغالق المعابر : "لجنة كسر الحصار" .32

طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، في قطاع غزة، بتحرك رسمي وشعبي عاجل لكسر   :غزة
مأساة دامية يعيشها أكثر من مليون ونصف "الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع، والذي أدى إلى 

الصمت الدولي في مواجهة هذه "واستنكرت اللجنة ما سمته  ". فلسطيني داخل سجن كبيرالمليون
وبينت اللجنة أن آخر  ".كافة أحرار العالم إلى التحرك العاجل من اجل إنقاذ غزة"، داعية "المأساة

 في ما  صنفاً من األدوية نفدت من مخازن وزارة الصحة بغزة61اإلحصائيات الواردة إليها تؤكد أن ،
هي األخرى، في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي " صفر" صنفاً من المهمات الطبية 69أصبح رصيد 

  .على القطاع وإغالق المعابر
  7/4/2009قدس برس،  

  
   بعد احتجازهم10ويطلق .. االحتالل يواصل اعتداءه على الصيادين في غزة .33

مس عشرة صيادين فلسطينيين كانت اعتقلتهم أعلن مركز حقوقي فلسطيني أن قوات االحتالل أطلقت أ
 في بيان أمس إن الجيش اإلسرائيلي أفرج "مركز الميزان لحقوق اإلنسان"وقال . قبالة سواحل قطاع غزة

وأوضح أن قوات االحتالل فتحت .  الفاصل بين إسرائيل وشمال القطاع"ايرز"عن الصيادين عند حاجز 
، واستولت على 60 الصيادين واحتجزت عشرة من بين أول من أمس نيران أسلحتها تجاه قوارب

وأشار إلى أن بعض . قواربهم قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا شمال القطاع، بمجرد نزولهم إلى البحر
 متر من الشاطئ، حين تقدمت الزوارق الحربية 100الصيادين أفاد بأنهم لم يكونوا تجاوزوا مسافة 

  .طفالن، فيما فر الباقونتجاههم واعتقلت عشرة منهم، بينهم 
  8/4/2009الحياة، 
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 48 أعوام على فتاة من الـ6محكمة االحتالل تصدر حكما بالسجن  .34
 عاما من 20فرضت المحكمة المركزية في تل ابيب امس االثنين السجن الفعلي على الشابة ورود قاسم 

نفيذ عملية تفجيرية في احد مطاعم  اعوام بعد ادانتها بالتخطيط لت6مدينة الطيرة في المثلث، وذلك لمدة 
 . مدينة رعنانا

 7/4/2009، 48عرب
  

  "الكنيست"االحتالل وضع الحجر المسروق من األقصى مؤخرا في ":  األقصىمؤسسة" .35
قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث إن إسرائيل تقوم بسرقة أحجار المسجد :  عاطف دغلس-نابلس

،  وقد وثقت المؤسسة ما كشفت عنه بالصور الفوتوغرافية .األقصى وتضعها في الكنيست اإلسرائيلي
وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الحديث يدور عن قيام إسرائيل بسرقة عدة أحجار من 

مؤكدة أنها ، أحجار المسجد األقصى كانت موضوعة على بعد ثالثة أمتار من الجدار الجنوبي للمسجد
وضعتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية حول الموقع الذي سرق منه الحجر بعد استطاعت خرق الحواجز التي 

  ".حفريات أثرية.. سلطة اآلثار"أن كتب عليه 
  7/4/2009الجزيرة نت،  

  
   شاحنة إلى غزة112 مرضى وإدخال 10عودة  .36

 سمحت السلطات المصرية، بعودة عدد من المرضى الذين أتموا عالجهم في المستشفيات المصرية :غزة
إلى قطاع غزة، فيما أدخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدد من الشاحنات المحملة بمود مختلفة عبر 

أن سلطات االحتالل أدخلت .وقال عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم معبر غزة، .معبر كرم أبو سالم
  . شاحنة محملة بعدة مواد112عبر معبر كرم أبو سالم التجاري 

  7/4/2009، قدس برس
  

   في الضفة مواطنا 23عتقل ياالحتالل  .37
 مواطناً 23شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء، حملة اعتقاالت واسعة طالت نحو : الناصرة

  .فلسطينياً في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
  7/4/2009، قدس برس

  
  "فلسطينيةمجلس منظمات حقوق اإلنسان ال"مؤسسات حقوقية تشكل  .38

كصيغة " مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية"أعلنت عدة مؤسسات حقوقية عن تشكيل : غزة
 دون أن يعني ذلك إغالق الباب أمام انضمام مؤسسات أخرى ينطبق عليها  تنسيقية ثابتة فيما بينها

 مؤسسة ويتشكل هذا المجلس من مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق اإلنسان،. شروط العضوية
الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، الحركة 

 فرع فلسطين، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، مركز رام اهللا -العالمية للدفاع عن األطفال
  .لدراسات حقوق اإلنسان، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان

  7/4/2009، سقدس بر
  

  حملة إلطالق جثامين الشهداء التي يحتجزها االحتالل في الضفة .39
 الثالثاء حملة شعبية للمطالبة بجثث  األسرى المحتجزة جثامينهمهاليأاطلق :  وليد عوض-رام اهللا
وانطلق العشرات من امهات وآباء واقارب الشهداء، في مسيرة صامته بمدينة طولكرم شمال . ابنائهم
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الغربية الثالثاء وهم يرفعون صور ابنائهم الذين تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامينهم في الضفة 
  .وثالجات الموتى وترفض تسليمها لعائالتهم' مقابر االرقام'

من جهته اوضح مدير مركز القدس للديمقراطية وحقوق االنسان سالم خلة ان هذه الفعالية تأتي ضمن 
العام الماضي، الفتا الى ان عدد ) مايو(نطلقت في الوطن منذ منتصف ايار سلسلة من الفعاليات التي ا

 استمارة 24 استمارة منها 270االستمارات المعبأة حول الجثامين المحجوزة لدى االحتالل بلغت 
 .لمحافظة طولكرم

  8/4/2009القدس العربي، 
  

   في غزة المتضررة معاملة لتعويض المنشآت800ينجز " المجلس التنسيقي للقطاع الخاص" .40
أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة علي الحايك أن المجلس  :حامد جاد

 منشأة اقتصادية ضمن برنامج إعادة إعمار مرافق القطاع 800أنهى، أمس، إنجاز معامالت تعويض 
لحايك أن يصل عدد المنشآت وتوقع ا .الخاص، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع شركة البدائل التطويرية

 منشأة اقتصادية، تشمل منشآت 1200التي سيتم تعويضها جراء الدمار الذي لحق بأصولها إلى أكثر من 
  .صناعية وتجارية وخدمية وإنشائية

  8/4/2009األيام، فلسطين، 
 

  تنديدا بممارسات االحتالل " يوم الصحة العالمي"مسيرة ألطباء غزة  في  .41
اقم الطبية العاملة في المنظمات األهلية الصحية في غزة بتحرك المجتمع الدولي طالبت الطو :غزة

وشارك عشرات العاملين  .على جرائمه" اإلسرائيلي"لحماية المرافق والطواقم الطبية ومحاسبة االحتالل 
فات في القطاع الصحي في مسيرة نظمتها شبكة المنظمات األهلية بمناسبة يوم الصحة العالمي، وسط هتا

تندد بجرائم االحتالل وممارساته بحق الطواقم والمرافق الطبية، وعبر منسق القطاع الصحي في شبكة 
المنظمات األهلية عائد ياغي عن بالغ القلق لتدهور الوضع الصحي في غزة، الناجم عن االستهداف 

الطواقم الطبية ارتقوا خالل  شهيداً من 16المتعمد للطواقم والمرافق الطبية، الفتاً إلى أن " اإلسرائيلي"
  . آخرون38المحرقة، بينما أصيب 

  8/4/2009الخليج، 
  

  دعو حكومتي رام اهللا وغزة للتوافق لحل مشكلة عالج المرضى في الخارجي " حقوقيمركز" .42
دعا المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وزارة الصحة في كل من حكومتي رام اهللا وغزة إلى اتخاذ : غزة

بير الفورية والعاجلة، بما فيها إلغاء كافة القرارات السابقة لهما والتي نجم عنها وقف تحويل كافة التدا
مرضى القطاع لتلقي الرعاية الطبية الالزمة في الخارج، حيث ال تتوفر إمكانيات عالجهم في مستشفيات 

    .القطاع، من أجل سرعة تحويل المرضى للعالج في الخارج
  7/4/2009قدس برس، 

  
  إجتماع للسفراء العرب حول إعمار البارد: نانلب .43

عقد السفراء العرب المعتمدون في لبنان إجتماعاً في منزل السفير المصري أحمد البديوي، : بيروت
منظمة التحرير « الفلسطيني السفير خليل مكاوي وممثل -بدعوة منه، حضره رئيس لجنة الحوار اللبناني

، لدرس موضوع اعادة اعمار مخيم نهر البادر )اونروا(مثل عن في لبنان عباس زكي وم» الفلسطينية
أهمية الدعم العربي للمساعي الرامية الى تثبيت «وشدد البديوي على  .واالوضاع على الساحة اللبنانية

دعائم االمن واالستقرار في لبنان، ليتسنى مواكبة الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بالتعاون مع 
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والدول والجهات المانحة من اجل اعادة اعمار مخيم نهر البارد وتأمين ظروف العيش الكريم » اونروا«
لالجئين الفلسطينيين على اراضيها، وذلك تأسيساً على قاعدة رفض التوطين ودعم حق العودة طبقاً 

الذي تمثله التحدي «وأشار مكاوي من جهته، الى  .»لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم
عملية اعادة اعمار نهر البارد، ال سيما في ضوء المسعى الرامي الى جعل هذا المخيم نموذجاً يحتذى به 

تطلعه لمواصلة المساهمات العربية والدولية في تمويل اعادة «، معرباً عن »في بقية المخيمات اللبنانية
 مليون دوالر، وذلك ضمن 52لبناني لم تتعد اعمار البارد، علماً ان المساعدات التي تلقاها الجانب ال

 مليون دوالر، في حين ان التكلفة 122التعهدات المالية التي اعلن عنها خالل مؤتمر فيينا والبالغة 
  ." مليون دوالر450االجمالية للمساعدات المطلوبة تقدر بنحو 

ويلة من غياب التمثيل صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه والتي جاءت بعد فترة ط"وشدد زكي على 
حرص الحكومة اللبنانية على الوفاء بتعهداتها امام اهالي "، مبدياً تقديره لـ"الرسمي الفلسطيني في لبنان

  ."المخيم الذين وعدوا بأن الخروج موقت والعودة اكيدة
  8/4/2009الحياة، 

  
  لجنة دولية "إسرائيل" يدين ترؤس "حزب اهللا" .44

، مم المتحدة بترؤس الكيان الصهيوني للجنة السكان والتنمية في األمم المتحدةقرار األ" "حزب اهللا"أدان 
ويرى فيه تواطؤاً مع كيان إجرامي خارج على القانون تأسس على قتل السكان وتدمير ممتلــكاتهم 

 .  "وبيوتهم وخنق أية إمكانية لنـموهم وازدهارهم، فضالً عن أن يحيوا حياة حرة وكريمة
 8/4/2009السفير، 

   
        مصر تقترح وقف الحوار واالكتفاء بالتنسيق بين رام اهللا وغزة ": الجزيرة نت" .45

مدير المخابرات المصرية ووسيط الحـوار      -قال مسؤول فلسطيني إن عمر سليمان       :  وكاالت -الجزيرة  
أجيـل  مقاربة جديدة خالل المحادثات األخيرة تتمثـل فـي ت         "اقترح   -بين وفدي فتح وحماس في القاهرة     

  .، حسب المسؤول"مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب االنقسامات المتواصلة في برنامجها
تنسيق بين حكومتي رام اهللا وغزة عبر لجنة تتضمن ممثلين عن األطـراف ذات الـصلة                "ويعوض ذلك   

وقفـت   ت -الذي ترعاه مصر في القاهرة بين فتح وحمـاس        -وكانت الجولة الثالثة من الحوار      ". بالحوار
  .الخميس الماضي لمدة ثالثة أسابيع

  7/4/2009الجزيرة نت، 
 

 عمرو موسى يحذر من أنَّ نمو االستيطان اإلسرائيلي قد يقضي على حل الدولتين .46
حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من أن نمو االسـتيطان             :  زياد حيدر  -اسطنبول  

يقضي على حل الدولتين، معتبرا فـي ذات الوقـت أن اي قـرار              اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، قد      
. رسمي إسرائيلي بوقف االستيطان والشروع بفك مستوطنات، سيلقى استجابة إيجابية من قبـل العـرب              

فـي  " تكلفة الصراع العربي اإلسـرائيلي    "وجاء كالم موسى في إطار نقاش احتضنته جلسة خاصة عن           
وبدأ موسى بالتحذير من انحسار الوقت أمـام تطبيـق حـل            . ولفي اسطنب " تحالف الحضارات "منتدى  

اننا نتجه لحل الدولة الواحدة بسبب االستيطان، وبهـذه         "ونبه إلى   . الدولتين بسبب االستيطان اإلسرائيلي   
وأضاف موسـى الـذي     ". الحال لن يكون هناك دولة للفلسطينيين وسيكون حل الدولة الواحدة أمرا واقعا           

والعـرب لـم    ... ولكنه لن يستمر لألبد   . ان حل الدولتين هو الحل الوحيد     " الحضور   تخلل كالمه تصفيق  
سـيكون   "2009ورأى موسـى ان عـام       ". يعودوا قادرين على القبول بالوعود اإلسرائيلية ألنها كاذبة       

المبادرة العربية موجودة على الطاولة ونحن مـستعدون        "حاسما، واآلن ليس هناك اي أمل، الفتا الى ان          
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يتمثـل بـإعالن    "وسأل عن المخرج، فقال ان هذا األمـر         ". قلب الصفحة، ولكن لم نحصل على جواب      ل
 ". العرب لن يقبلوا بأقل منذ ذلك"، مضيفا أن "رسمي إسرائيلي بوقف االستيطان والبدء بفك المستوطنات

  8/4/2009السفير، 
  

  في مصر بتهمة مساعدة حزب اهللا وحماسشخصا  50اعتقال  .47
 شخصا بتهمة مساعدة تنظيم حزب اهللا اللبناني في إرسال األمـوال            50سلطات المصرية نحو    اعتقلت ال 

وقال المحامي المصري منتصر الزيات، في حديث تليفزيوني، إن         . والدعم لحركة حماس في قطاع غزة     
عتقلـين  فيما أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أن من بـين الم        . المعتقلين يشملون مصريين وفلسطينين ولبنانيين    

ونقل عن اإلدعاء العام المـصري أنـه يقـوم          . سبعة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية      
ويقول مراسلون إن مصر تتعرض     . باستجواب المعتقلين لالشتباه بقيامهم للترويج أليديولوجية حزب اهللا       

  . ل واألسلحة إلى حماسلضغوط من الدول الغربية ومن الحكومة اإلسرائيلية لكبح تهريب األموا
  8/4/2009بي بي سي 

  
  حجارة من المسجد األقصى" إسرائيل"منظمة المؤتمر اإلسالمي تدين سرقة  .48

حجارة من المسجد األقـصى فـي       " إسرائيل"أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي، امس، سرقة       : يو بي آي  
عملية سـلب  "دين إحسان أوغلو، ان   وقال األمين العام للمنظمة اكمال ال     . القدس تعود إلى العصر األموي    

وقال أوغلـو ان    ". أمام أنظار العالم أجمع   .. اآلثار العربية واإلسالمية لصوصية تقوم بها دولة االحتالل       
عملية القرصنة هذه تحمل دالالت خطيرة لكل مسلم على ما تحمله األيام المقبلة من ارتفاع في منسوب                 "

 الذي يستوجب تحركاً جاداً من أجل وقفها وحماية أولى القبلتين من            شراسة االعتداءات اإلسرائيلية، األمر   
 ".شرورها

  8/4/2009السفير، 
  

  األسد يؤكد دعم المقاومة لتحقيق السالم .49
دعا الرئيس السوري بشار األسد، خالل ترؤسـه، أمـس، اجتماعـاً للقيـادة              :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

اإلفادة مـن   " تضم األحزاب السياسية المرخصة، إلى ضروة        التي" الجبهة الوطنية التقدمية  "المركزية لـ   
، مؤكداً أن دمـشق     "االنفراج الدولي لتوسيع الحوار مع دول العالم لخدمة مصالح سورية واألمة العربية           

  ". تدعم المقاومة لتحقيق السالم العادل والشامل"
  8/4/2009الحياة، 

  
  ح في احتفاالتهم بأعياد الفصحيهود اليمن يشيدون بالرعاية الشخصية للرئيس صال .50

 أشاد يحيي يوسف موسى حاخام الطائفة اليهودية برعاية الرئيس اليمني للطائفة واهتمامه بتوفير              :صنعاء
وقال الحاخام موسى، في تصريحات صحفية أمـس، إن         . متطلبات احتفال الطائفة بعيد الفصح لهذا العام      

حتياجات الخاصة لالحتفال بعيد الفصح بعد توجهيـات رئـيس          أبناء الطائفة اليهودية في اليمن تسلموا اال      
 أن عيد الفصح يعد مـن        ، وأوضح "الجمهورية بتوفير احتياجات االحتفال بعيد الفصح من كسوة وذبائح        

  .أهم األعياد لدى الطائفة اليهودية
  7/4/2009قدس برس، 
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  لسالم بالشرق األوسط  إلحالل ااإلسرائيليين والفلسطينيينأوباما يدعو لتنازالت بين  .51
 عبر الوكاالت، أن الرئيس األمريكي باراك أوباما قال، أمـس، أنـه             8/4/2009 الرأي، األردن،    ذكرت

  .يعتقد أن السالم في الشرق االوسط ممكن ولكن على اإلسرائيليين والفلسطينيين تقديم تنازالت
سالمي تأييده القامة دولة فلسطينية فـي       وأكد أوباما الذي يزور تركيا إلصالح عالقات أمريكا بالعالم اال         

  .على حساب الفلسطينيين" إسرائيل"مسعى لتغيير اعتقاد بين المسلمين بأن واشنطن تؤيد 
وتابع في اجتماع طالبي في اسطنبول في نهاية زيارة استمرت يومين لتركيا أعتقد أن السالم في الشرق                 

  .جنبا الى جنبأعتقد انه يستند الى وجود دولتين . االوسط ممكن
االن ما نحتاج اليه هو . وأضاف أوباما اننا ندرك ما ينبغي أن تكون عليه هذه التنازالت وما ستكون عليه           

  .االرادة السياسية والشجاعة من جانب القيادة
، مؤكدا أن الدولة العبرية غير      "إسرائيل"ودعا اوباما العالم االسالمي الى اعتماد مقاربة اكثر توازنا حيال           

  .مسؤولة عن كل المشاكل في الشرق األوسط
والضفة الغربية في حزيران على     " إسرائيل"وذكرت مصادر دبلوماسية غربية انه يتوقع أن يزور أوباما          

  .الرغم من أن ترتيبات الزيارة لم تستكمل بعد
الى التـوازن   مسؤولة عن كل شيء تفتقر      " إسرائيل"وقال أوباما الفرضية القائلة في العالم االسالمي ان         

لكنه تدارك هذا ال يعني أيضا ان احد االطراف ارتكب خطأ وينبغي عدم         . الن هناك وجهين في كل نزاع     
  . ادانته

عليكم ايـضا ان تأخـذوا      "واضاف اوباما في رسالة إلى اإلسرائيليين أقول االمر نفسه ألصدقائي اليهود            
  ". الرأي الفلسطيني في االعتبار

في الناصرة، زهير اندراوس، أن اوباما، وفي كلمته         عن مراسلها  8/4/2009  القدس العربي،  وأضافت
. والفلسطينيين على التوصل إلى اتفـاق سـالم       " إسرائيل"أمام البرلمان التركي، قد طالب تركيا بمساعدة        

 يجب ان نمد اليد الى الفلسطينيين لتقديم المساعدة وتقوية المؤسسات، ويجب استنكار اللجوء الـى              : وقال
عن مسؤول  ' هآرتس'ونقلت  . والدفاع عن امنها، على حد تعبيره     " إسرائيل"االرهاب واالعتراف بشرعية    

أمريكي قوله في نهاية األسبوع انّه خالفا لالدارة االمريكية السابقة، فان أوباما ال يعارض إشراك حركة                
ية ال تزال تتمـسك بـشروط       حماس في حكومة وحدة فلسطينية، ومع ذلك فان الواليات المتحدة االمريك          

الرباعية الدولية التي تشترط قيام اي اتصال مع حماس بالتزام االخيـرة بوقـف العنـف واالعتـراف                  
كما تطالب االدارة األمريكية بأن يظل رئيس الحكومة المستقيل، سـالم           . واالتفاقيات السابقة " إسرائيل"بـ

  . يةفياض، رئيسا للحكومة ويكون مسؤوال عن القضايا المال
  

  زيارة المبعوث األمريكي جورج ميتشل للشرق األوسط ستركز على تفعيل المبادرة العربية .52
بـأن زيـارة    ، صرح مصدر أمريكي مسئول لـ األهـرام      :  وكاالت األنباء  - هدي توفيق    - واشنطن  

اضـي  المبعوث األمريكي السيناتور جورج ميتشل للمنطقة ـ التي ستبدأ يوم االثنين المقبل وتشمل األر 
الفلسطينية وإسرائيل وعددا من الدول العربية ـ ستتركز علي تطوير تفعيل مبـادرة الـسالم العربيـة     

  .بحيث يتم تنفيذها علي مراحل تتوازي مع تنفيذ إسرائيل التزاماتها علي مراحل، واالستفادة منها
هاء االحتالل واقامـة    أن اإلدارة األمريكية مهتمة بتحريك عملية السالم علي أساس إن         ، وأضاف المصدر 

وقال إن واشنطن تدرك أن التوسع االستيطاني اإلسرائيلي يتنافي مـع           ". إسرائيل"دولة فلسطينية بجوار    
  .الجدية في محاولة الوصول إلي السالم في المستقبل

8/4/2009األهرام،   
 
 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1398:         العدد       8/4/2009األربعاء  :التاريخ

  أوباما سيحضر مؤتمر موسكو الخاص بالشرق األوسط في يوليو القادم: مصادر .53
قالت مصادر سياسية روسية إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس األمريكي باراك أوباما مـؤتمر               : موسكو

وفي الـسياق ذاتـه؛ قالـت       . القادم) يوليو(موسكو الخاص بالشرق األوسط، الذي سيعقد في شهر تموز          
 تستعد للقيام بخطوة أخرى من شأنها أن ترضي الفلـسطينيين باحتـضان           "المصادر الروسية إن موسكو     

وجاءت هذه التصريحات في ظل الزيارة التي قام بها         . ، وفق قولها  "مؤتمر دولي خاص بالشرق األوسط    
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا

7/4/2009قدس برس،  
  

  عملية أنابوليس للسالم هي عملية ملزمة: المبعوث األوروبي .54
مبعوث الخاص لالتحاد األوروبي لعملية     أكد ال :  عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات    -القدس المحتلة، غزة    

فـي  ، وقـال أوت  . السالم في الشرق األوسط مارك أوت أن عملية أنابوليس للسالم هي عملية ملزمـة             
في ، "إسرائيل"من وجهة نظر أوروبية فإن عملية أنابوليس هي التزام دخلت فيه            «، تصريحات للصحفيين 

ولذلك فنحن نرى أنها ملزمـة لجميـع        ،  ال رجعة عنها   حين أكد قرار لمجلس األمن على أن هذه العملية        
  .»الدول األعضاء في األمم المتحدة

8/4/2009الوطن، السعودية،   
  

  "إسرائيل"مقترحات ألمانية إلحياء عملية السالم بين فلسطين و .55
اليـات  للو" باقتراحات"في برلين، أعلن وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير انه تقدم            : ب.ف.أ

والسلطة الفلسطينية والتوصـل    " إسرائيل"بين  " عملية السالم "المتحدة ودول أوروبية أخرى بهدف إحياء       
  ".دولتين"إلى حل يقوم على مبدأ 

من دون التزام واضح لجميع األطـراف مـن         " "داي زايت "وقال الوزير األلماني في مقابلة مع أسبوعية        
  . أجل حل عادل يقوم على مبدأ دولتين

8/4/2009لخليج، ا  
  

   مليون دوالر 47وكالة غوث الالجئين تعاني عجزا ماليا بحوالي : أبوزيد .56
قالت المفوض العام لوكالة غوث الالجئين كارين ابوزيد ان الوكالـة ال زالـت              :  عايدة الطويل  - عمان  

لدولي والجهـات    مليون دوالر مناشدة المجتمع ا     47تعاني عجزا ماليا في ميزانيتها العامة يقدر بحوالي         
المانحة لتقديم التعهدات وزيادة المساهمات حتى تتمكن االنروا من مواصلة مهامها في تقـديم الخـدمات                

وأضافت في تصريحات للصحفيين بأن األنروا ال زالت تواجه صـعوبات           . لمجتمع الالجئين الفلسطينيين  
في وجه المساعدات اإلنسانية    " ائيلإسر"جمة في قطاع غزة بسبب إغالق المعابر والعراقيل التي تضعها           

لوقـف  " إسـرائيل "إلى ذلك ناشدت ابوزيد المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على          . التي ترد إلى غزة     
االغالقات ومنع الحركة في مناطق الضفة الغربية، وهدم المنازل والمضي قدما في مصادرة اجزاء من               

  .سطينيين في مناطق الضفة الغربية القدس والتوسع في المستوطنات وتقييد حركة الفل
8/4/2009الدستور،   

  
  نائبان أمريكيان يتفقدان آثار الحرب اإلسرائيلية على غزة   .57

قام عضوان في الكونجرس األمريكي، أمس، بزيارة قصيرة إلى قطاع غزة تفقدا خاللها              : فلسطين ،غزة
ـ    .أوضاعه عقب الحرب اإلسرائيلية األخيرة     أن زيارة النائبين عـن     " فلسطين"وذكرت مصادر خاصة ل
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، استغرقت ساعتين فقط وأحيطـت بالكتمـان        "دوت ليس "والديمقراطي  " ستيفن لنش "الحزب الجمهوري   
  .بعيداً عن التغطية اإلعالمية

واستمعا منه لتقرير حـول أوضـاع       " جون جينغ "في غزة   " األونروا"وقد اجتمع النائبان مع مدير وكالة       
  .ار اإلسرائيليسكان القطاع في ظل الحص

رئيس حزب الشين فين اإليرلندي، قطاع غزة حيث سـيتفقد          " جير ادمز "وفي سياق متصل، يزور اليوم      
منطقة عزبة عبد ربه شمال شرق مخيم جباليا لالجئين شمال القطاع لإلطالع على تـداعيات العـدوان                 

  .من الدخول إلى قطاع غزةالعبرية قالت إن جيش االحتالل سيمنعه " هآرتس"لكن صحيفة  .اإلسرائيلي
8/4/2009صحيفة فلسطين،   

   
  حسابات اردنية مستجدة في ضوء وصول نتانياهو الى السلطة .58

يستعد الملك عبداهللا الثاني لزيارة واشنطن في األسبوع األخير من الشهر الحالي :  رنا الصباغ-عمان 
ا قبل اإلعالن عن إستراتيجية البيت ليكون أول زعيم عربي يقابل الرئيس األميركي الجديد باراك أوبام

  .األبيض الجديدة تجاه الشرق األوسط
يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة » أميركي فاعل«وسيطالب األردن، بحسب مسؤولين، بدور 

وسيحث واشنطن أيضاً على . للحياة والنمو، تعيش بجوار إسرائيل لضمان أمن المملكة واستقرارها
ديم المساعدات العسكرية واالقتصادية لعمان، والتي زادت بوتيرة متنامية في عهد الملك استمرار تق

  .1999الشاب الذي استلم الحكم في نهاية العام 
فحل الدولتين، الهدف االستراتيجي األول لألردن، أصبح حلماً بعيد المنال في زمن غياب شريك سالم 

رف الرؤية اإلسرائيلية حيال الحقوق الفلسطينية بعد تولي فلسطيني نتيجة االنقسام الداخلي، ووضوح تط
  .السلطة في إسرائيل قبل أسبوع» يمين اليمين«حكومة 

سيعلن برنامج حكومته السياسي » ليكود«رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو، زعيم حزب 
 أقصى ما يمكن أن يحصل كافة تصريحاته تتجاهل حل الدولتين وتؤشر الى أن. واألمني خالل أسابيع

هذا التشدد . »السلطات للتحكم بحياتهم عدا ما يعرض إسرائيل للخطر«عليه الفلسطينيون هو منحهم 
  .يشكل تحدياً مباشراًَ لألمن الوطني األردني في بلد نصف سكانه من أصول فلسطينية

ان في أول تصريح له قبل ما زاد الطين بله إعالن وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد افيغدور ليبرم
 2007بعد أن رفض االلتزام بمؤتمر أنابوليس نهاية » خارطة الطريق«أسبوع إعادة عملية السالم إلى 

  !والذي أطلق مفاوضات حول التسوية الدائمة على أساس دولتين لشعبين
دما آثر الرئيس اختار األردن الرسمي لغاية اليوم، الصمت، ولو مرحلياً رداً على تصريحات ليبرمان بع

  .أوباما التصدي لها بسرعة عبر إعادة التأكيد على انه ما زال ملتزماً بحل الدولتين
في هذه األثناء تصر الحكومة األردنية على أنها تتعامل مع أي حكومة إسرائيلية بناء على توجهاتها في 

  .ناورات السياسيةالعملية السلمية وتصرفاتها على أرض الواقع ما ال يترك مساحة كبيرة للم
وقف االستيطان الفوري وقيام دولة فلسطينية مستقلة : مطالب األردن من أي حكومة إسرائيلية واضحة

 اإلسرائيلي الشامل مقابل ضمان حق إسرائيل في الوجود واألمان -كأساس إلنهاء الصراع العربي 
» عنترية«خيار إطالق تصريحات لكن عمان ال تملك . وتطبيع عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية

  .ضد نتانياهو
وفي هذا السياق يتساءل سياسي أردني لماذا تستنزف عمان جهدها الديبلوماسي والسياسي في شن حرب 
كالمية على حكومة نتانياهو بعد أن سبقها الرئيس أوباما والغرب وأقطاب المعارضة اإلسرائيلية أنفسهم 

من السياسي الذي قد تدفعه إسرائيل في عالقاتها مع المجتمع الدولي عبر إطالق صفارات التحذير من الث
  في حال تجاهلت الحكومة الحالية أو استخفت بمبادئ مؤتمر أنابوليس؟
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العاصمة الوحيدة القادرة على ، ويضيف السياسي، لماذا ال تترك عمان محاسبة إسرائيل لواشنطن
قناعها بأن الكرة في ملعب الفلسطينيين والعرب وليس مواجهة نتانياهو الذي سيعمل المستحيل من أجل إ

من آلية لدفع حل الدولتين الى عقبة من » خارطة الطريق«وسيستمر نتانياهو في محاولة تحويل ؟ عنده
من دون وقف االستيطان ما يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية » وقف اإلرهاب«خالل اإلصرار على 

  !تكاليف عالية
. ، محلية وإقليمية ال تصب لصالح دخول عمان في مواجهة سياسية مع إسرائيلهناك معطيات أخرى
الشارع كما هي حال القوى النقابية والحزبية يعارض اتفاقية السالم التي وقعت .  الجبهة الداخلية هشة

اً بعد االنطباعات الشعبية تتعمق يوم.  وينتقد العالقات الوثيقة مع أميركا1994بين األردن وإسرائيل عام 
يوم بأن األردن فقد نفوذه وتأثيره السياسي في المنطقة والعالم نتيجة سياساته الخارجية عبر السنوات 

  .مع أنها قد ال تكون صحيحة، الماضية
للتوصل إلى اتفاق بين ، برعاية مصرية، كما أن التأزم ما برح يخيم على سلسلة الحوارات الفلسطينية

ل حكومة جديدة تلتزم شروط الرباعية الدولية إلنهاء الحصار على أمل تشكي» حماس«و » فتح«
هذا يضع عالمات استفهام أمام فرصة قيام شريك سالم فلسطيني ويعطي حجة قوية لسياسة . السياسي

  المراوغة والمماطلة التي تتقنها تل أبيب؟
، انه لو 2004عام يقول معروف البخيت، رئيس الوزراء األردني األسبق، وسفير األردن لدى إسرائيل 

هناك مصالحة فلسطينية، لكان ذلك سيساعد العرب على أن يقولوا للجميع انه ال يوجد شريك «كانت 
  .»سالم إسرائيلي

التردي في العالقات ظهر مرة . عجز النظام العربي وانعدام التضامن يشكالن تحديين آخرين لألردن
وحة، والتي أعربت عن نفاد صبرها من تلكؤ العربية األخيرة في الد» المصالحات«أخرى في قمة 

  .2002إسرائيل في قبول المبادرة العربية للسالم المطروحة منذ عام 
كل هذا يناسب التفكير في ما يجب القيام به أمام تطرف الرؤية اإلسرائيلية حيال الحقوق الفلسطينية، 

ها في حساباته قبل اإلعالن عن على رغم انه لم توضع أية إستراتيجية أمام أوباما ليدرسها ويأخذ
إستراتيجية واشنطن تجاه المنطقة، والتي تدل التطورات أنها ستستعين بقطبي الممانعة إيران وسورية 

  .شاءت أم أبت لتحقيق أهدافها
يقول سياسي أردني آخر، ان مصر إما أنها فقدت دورها القيادي في العالم العربي، أو أنها ال تريد 

موقف سورية غامض تجاه السالم وقضايا . تها تحقيق الوحدة الفلسطينية فشلت حتى اآلنالقيادة، ومحاوال
العراق . أإلقليم بسبب تحالفها مع أيران، وإيران وليس فلسطين تظل التحدي األول لدول الخليج العربي

 آخر مصدر تهديد لطموحات إيران وإسرائيل 2003يبحث عن نفسه منذ سقوط صدام حسين عام 
  .عيةالتوس

 اإلسرائيلي قريباً، يلوح بصيص أمل -في انتظار إعالن أوباما إستراتيجية بالده تجاه الصراع العربي 
لدى ما كان يسمى بدول االعتدال العربي، يتمثل في أن واشنطن قد تتقدم بتصور واضح للحل من 

ل مبعوث الرئيس النواحي األمنية والسياسية كافة وستثابر على محاولة فرضه على الطرفين من خال
وربما عكست هوامش تحرك اوباما الجديدة الحلول الوسط . اوباما للشرق األوسط جورج ميتشل

، معالجة قضية )يونيو(األساسية ذات العالقة بحدود الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران 
ية بما في ذلك وجود قوات واعتماد القدس عاصمة للدولتين واتخاذ اإلجراءات األمنية الضرور، الالجئين

  .متعددة الجنسية لفترة انتقالية
  .أوباما، بحسب ديبلوماسيين غربيين، بات مقتنعاً أن حل القضية الفلسطينية أصبح مصلحة عليا ألميركا

وربما تدوم سنوات . في اإلثناء، ستستمر المواجهة السياسية الصامتة منذ سنوات بين عمان وتل أبيب
تانياهو لنسفها المستمر أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة ما يهدد بتصدير المشكلة إلى طويلة مع حكومة ن
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والتوتر العلني في العالقات يعني أيضا استمرار قناة التنسيق األمني بصورة سرية مع تراجع . األردن
  .مستوى التواصل السياسي على مستوى القيادات
 خيبة أمل حيال تصرفات نتانياهو المعادية لها ولمعاهدة هذه ليست المرة األولى التي تتولد لدى عمان

السالم، إذ كانت العالقات بين البلدين انحدرت إلى أدنى نقطة في النصف الثاني من العقد الماضي بعد 
أن شرعت حكومته االولى في فتح نفق عتيق بالقرب من المسجد األقصى في تحد مباشر لبنود معاهدة 

اذ ان الجميع يتذكر كيف بعث الملك األردني الراحل حسين  . 1994ائيلية عام السالم األردنية اإلسر
سياستك ممعنة في تدمير ما آمنت به أو «: رسالة شخصية شديدة اللهجة أنب فيها نتانياهو، وقال له

  .»جاهدت لتحقيقه
لنووي الذي لن أولوية حكومة نتانياهو هي التعامل مع التهديد المصيري المقبل من إيران وبرنامجها ا

ستستمر حكومة نتانياهو في تسمين المستوطنات . كل ألسبابه الخاصة، تفلح أميركا أو أوروبا في وقفه
وسلخ القدس عن األراضي الفلسطينية بهدف خلق حقائق جديدة على األرض تفضي إلى فرض حلول 

 حيث نصف -ن المملكة كقيام اتحاد كونفدرالي بي، تحاكي األمر الواقع» خالّقة«عبر صيغ سياسية 
  . وما تبقّى من جيوب فلسطينية معزولة في الضفة الغربية-السكان من أصول فلسطينية 

مع تسهيالت »  سياسية-رزمة اقتصادية «وللتمويه، ستواصل المفاوضات مع الفلسطينيين عبر اقتراح 
وستتعامل . المجتمع الدوليميدانية جدية مثل إزالة حواجز وتخفيف سياسة اإلغالق لذر الرماد في عيون 

وقد يعلن نتانياهو رغبة في عودة المفاوضات مع ، مع الضفة الغربية ومع قطاع غزة ككيانين منفصلين
لكن فايز الطراونة، رئيس . كل ذلك لتضييع الوقت واستكمال األطماع التوسعية. سورية بوساطة تركية

 ترحيل القضية الفلسطينية إلى االردن، اذ الوزراء األردني األسبق، يرفض أي حديث يتعلق بمخاوف
ولن نهلك . األردن سيبقي كما هو،  ونحن لسنا واقفين بإنتظار تلقي أوامر اميركية أو اسرائيلية«: يقول

نظامنا وكياننا لحساب خيارات غيرنا وسنظل ندفع بكل ما أوتينا من قوة باتجاه تحقيق هدف قيام دولة 
  .»طاع غزةفلسطينية مستقلة في الضفة وق

  8/4/2009الحياة، 
  

  ما هي خيارات رئيس الحكومة اإلسرائيلية داخلياً وخارجياً  .59
تشهد الساحة السياسية اإلسرائيلية بعض التحركات التي تتقاطع فيها أجندة السياسة الداخلية مـع              : الجمل

 الجديـد بنيـامين     أجندة السياسة الخارجية وعلى خلفية هذه التقاطعات أصبح رئيس الوزراء اإلسرائيلي          
نتينياهو في مواجهة إما خيار المثالية السياسية والدخول في المواجهة الصعبة مع الحقائق الموضـوعية،               

فهل سيتغير نتينياهو أو سيـسعى      . أو خيار الواقعية السياسية والدخول في عملية تكيف مع األمر الواقع          
  لتغيير الحقائق؟

  :ي الساحة اإلسرائيليةأبرز التطورات الميدانية الجارية ف* 
  :على صعيد السياسة الخارجية اإلسرائيلية: أوالً

  :تقول التقارير والمعلومات بأن التحركات الدبلوماسية ستشمل اآلتي
  .زيارة نتينياهو لمصر تلبية للدعوة التي تلقاها من الرئيس المصري محمد حسني مبارك• 
  .المنطقة وزيارته إلسرائيلعودة مبعوث السالم األمريكي جورج ميتشل إلى • 
  .مجيء مبعوث سالم االتحاد األوروبي مارك أوتي للمنطقة وزيارته إلسرائيل• 
  .زيارة الرئيس أوباما إلسرائيل والضفة الغربية• 

إضافة لذلك، تواجه نتينياهو حالياً المزيد من الضغوط الدبلوماسية التي يمكن اإلشارة إليها على النحـو                 
  :اآلتي
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ت إدارة أوباما أن واشنطن ستتمسك بالمضي قدماً في عملية سالم الشرق األوسط والوصـول               تصريحا• 
  .إلى حل إقامة الدولتين

تصريحات مبعوث السالم األمريكي ميتشل بأن مبادرة السالم العربية ستشكل جزءاً أساسياً من سياسة              • 
  .أوباما الخارجية الشرق أوسطية

 اللجنة الرباعية الذي طالب فيها نتينياهو بـضرورة االسـتمرار           تصريحات طوني بلير مبعوث سالم    • 
  .والتمسك بمحادثات السالم

  .تصريحات الرئيس الروسي ميدفيديف بإقامة الدولة الفلسطينية• 
مطالبة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لنتينياهو بضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلقامة             • 

  .حل الدولتين
  .لبة المستشارة األلمانية ميركل لنتينياهو بضرورة تعزيز الجهود من أجل إقامة حل الدولتينمطا• 
  :على صعيد السياسة الداخلية اإلسرائيلية: ثانياً

 وزيـراً والبـاقي     30 عنصراً منهم      69أسفرت جهود الزعيم الليكودي عن تشكيل حكومة ائتالفية من          
وتقول التقارير بأن حجم طاقم     . ء ونائب وزير وما شابه ذلك     توزعت مناصبهم ما بين نائب رئيس وزرا      

الوزارة االئتالفية الجديدة أثار العديد من االنتقادات خاصة أن نتينياهو عندما كان زعيماً للمعارضة كان               
إضافة لذلك تشير التقـارير والتـسريبات   . يكثر من االنتقادات لجهة كبر حجم الحكومة االئتالفية السابقة   

  :آلتيإلى ا
تزايد تحركات الشرطة اإلسرائيلية إلجراء المزيد من التحقيقات مع وزير الخارجية ليبرمـان زعـيم               • 

حزب إسرائيل بيتنا، الذي يعتبر ثاني أكبر كتلة في التحالف االئتالفـي اإلسـرائيلي الحـاكم بزعامـة                  
  .نتينياهو

  . الكنيستانفراد تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما بزعامة المعارضة داخل• 
تزايد ضغوط الرأي العام اإلسرائيلي إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جيلعاد شـاليط مـن قبـضة                • 

  .حماس
تزايد ضغوط المتطرفين داخل االئتالف الحكومي الجديد والكنيست بضرورة المضي قدماً فـي تنفيـذ               • 

سكري الجديـد مـع حمـاس       مخططات توسيع المستوطنات اإلسرائيلية واالستعداد لجوالت الصراع الع       
وحزب اهللا إضافة إلى تقويض محادثات السالم مع سوريا والفلسطينيين والمضي قدماً في حملـة بنـاء                 

  .الذرائع ضد مصر ومبادرة السالم العربية وما شابه ذلك
 تزايد الخالفات في إسرائيل من تداعيات األزمة االقتصادية والتأثيرات السالبة على قدرة الحكومة فـي              • 

اإلنفاق على بنود ميزانيتها الجديدة إضافة إلى تزايد المخاوف من تداعيات زيادة حجم الدعم الحكـومي                
لذوي األسر الكبيرة وهو الدعم الذي يفسره ذوو األسر الصغيرة أنه تمييز لجهة حصول اليهود الشرقيين                

  .لى حساب الغربيينعلى المزيد من المزايا التي تعطيهم وزناً اجتماعياً واقتصادياً أكبر ع
  :هذا، وبمطابقة التطورات السياسية الخارجية مع التطورات السياسية الداخلية نالحظ اآلتي

  .إن تأثير البيئة السياسية الخارجية على البيئة السياسية الداخلية أكبر• 
اع الداخلية  إن الزعيم نتينياهو الذي يتولى منصب رئيس الوزراء أصبح أكثر ميالً لخيار تكييف األوض             • 

  .بما ينسجم مع األوضاع الخارجية
 الخارجي بدا االئتالف الحكومي وهو على عتبة الدخول فـي الخالفـات             –على خلفية التناقض الداخلي     

  .والصراعات، بما سيهدد تماسك االئتالف وربما يؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة
  :خيار نتينياهو* 

سرائيلي الداخلي يفيد لجهة أن نتينياهو سيسعى إلى تحقيق عملية إعادة           تحليل األداء السلوكي السياسي اإل    
  :ترتيب لألوضاع الداخلية بما يمكن أن يتضمن اآلتي
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اعتمد نتينياهو على استدراج ليبرمان وحزبه للقيام باالنسحاب من حكومة أولمرت بما            : إحراق ليبرمان • 
لف الجديد بقيادة الليكود بما ضمن لنتينياهو الصعود        أدى إلى انهيارها، ثم إلى إدخاله وحزبه ضمن التحا        

إلى رئاسة الوزراء، واآلن فإن نتينياهو بدأ يدرك أن وجود ليبرمان في الحكومة سيترتب عليـه خـالل                  
المرحلة القادمة إلحاق المزيد من األضرار بنفوذ نتينياهو السياسي طالما أن توجهات ليبرمان الـسياسية               

 اإلسرائيلية األمر الذي سيدفع اإلسرائيليين إلى التخلي عن نتينياهو          –قات األمريكية   تؤدي إلى توتير العال   
وقد سبق أن دخل الليكود وزعيمه نتينياهو في خالفات مع إدارة كلينتون وترتب علـى               . وحزب الليكود 

ى نتينيـاهو   ذلك أن دفع نتينياهو الثمن بخسارته للحكومة أمام الجنرال باراك زعيم العمل، واآلن لو سع              
لالستمرار في تطبيق برنامجه المشترك مع ليبرمان وحزبه، فإن نتينياهو سوف لن يشرب مـن الكـأس                 

القـضاء  . نفسها مرة أخرى وحسب، وإنما سيكون قد أطلق على نفسه وحزبه رصاصة الرحمة األخيرة             
 معه، بما يـؤدي إلـى       على ليبرمان يمكن أن يتم بطريقتين، األولى تتمثل في تصعيد الخالفات السياسية           

إخراجه من الحكومة، ولكن مخاطر هذه الطريقة ستكون أكثر تهديداً لمـستقبل نتينيـاهو الـسياسي ألن                 
الرأي العام اإلسرائيلي المتعصب سيتخلى عن نتينياهو وحزبه ويتحول إلى ليبرمان وحزبه، أما الطريقة              

 األكثر فعالية في إحـراق ليبرمـان وأوراقـه          الثانية فتتمثل في استخدام سيناريو تفجير الفضيحة، ألنه       
السياسية إضافة إلى أنه يخرج ليبرمان من المسرح السياسي دفعة واحدة وهو ما لجأ إليه نتينياهو حيـث                  
تحركت الشرطة اإلسرائيلية وأجرت أكثر من جلسة تحقيق جنائي مع وزير الخارجية وزعـيم حـزب                

م غسيل األموال، وأكدت تصريحات مصدر رفيع المـستوى         إسرائيل بيتنا ليبرمان حول تورطه في جرائ      
بالشرطة اإلسرائيلية أن الوثائق الموجودة في حوزة الشرطة حالياً تفيد من جهة منظور األدلة الجنائيـة                
إلى أن ليبرمان سوف لن يفلت من اإلدانة، وهذا معناه أن نتينياهو سينجح في توجيه الضربة االسـتباقية                  

 وتقول المعلومات والتقارير بأن الزعيم ليبرمان يسعى حالياً لتفادي هذه الـضربة             .ضد ليبرمان وحزبه  
االستباقية، وذلك عن طريق السعي للتخفيف من مواقفه السياسية المتشددة عن طريق إطالق التصريحات              

  .التي تلمح بأنه سوف لن يرفض التفاوض من أجل السالم مع السوريين والفلسطينيين
أكدت التقارير أن نتينياهو سيقوم بزيارة لمصر واللقاء مع حسني مبارك في            : م مع القاهرة  تعزيز التفاه • 

شرم الشيخ وأشارت المعلومات إلى أن الزيارة تمت بناء على دعوة وجهها مبارك خالل اتصال تلفوني                
 –ت المصرية   مع نتينياهو، كما أكد مكتب نتينياهو أن هذه الزيارة تعتبر ضرورية وهامة لتعزيز العالقا             

هذا، وتقول  . اإلسرائيلية ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر التي أصبحت تهدد السالم          
 –المعلومات أن وجود ليبرمان في منصب وزير الخارجية سيؤدي إلى توتير العالقات على خط القاهرة                

ذلك فقـد تحـرك بعـض القـانونيين         تل أبيب طالما أن القاهرة أعلنت مقاطعتها لليبرمان، إضافة إلى           
المصريين وقدموا إلحدى المحاكم المصرية عريضة تطالب برفع دعوى ضد ليبرمان بسبب اسـتخدامه              

  . ، في معرض حديثه عن الرئيس حسني مبارك"فلتذهب إلى الجحيم"لعبارة 
المناورة وسـيمكن   وعموماً فإن إحراق ورقة ليبرمان ستتيح لنتينياهو وتحالفه الحاكم المزيد من هوامش             

  :اإلشارة إلى ذلك على النحو اآلتي
المناورة على الخطوط الداخلية ألن إحراق ليبرمان سيردع باقي الزعماء من اليهود الـشرقيين الـذين        • 

  .يمثلهم حزب شاس وزعماء اليهود الغربيين الذين يمثلهم حزب هاتورا ايهودا
 مسايرة توجهات اإلدارة األمريكية الشرق أوسطية       وذلك عن طريق  : المناورة على الخطوط الخارجية   • 

  . آذار في لبنان14ومجاراة ومسايرة أنقرة واالحتفاظ بعالقات مستقرة مع مصر وعمان وفتح وقوى 
وما هو واضح يتمثل في أن نتينياهو سيلجأ إلى إظهار نفسه بمظهر جديد عن طريق اسـتبداله لجلـود                   

 مظهر الزعيم السياسي الذي يعمل من أجل السالم على المستوى           الذئاب بجلود الحمالن، بحيث يبدو في     
المعلن بينما في الوقت نفسه وعلى المستوى غير المعلن فإن فكرة أن نتينياهو سيعمل من أجـل الـسالم                
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هي فكرة ما تزال تنطوي على قدر كبير من الشكوك والاليقين طالما أن الشرط الموضوعي لصدق هذه                 
  .تينياهو قد قام خالل األسبوع الماضي بتغيير مذهبيته السياسية والعقائديةالفكرة هو أن يكون ن

 7/4/2009موقع الجمل 
  

   الفلسطيني-الحوار الفلسطيني  .60
  منير شفيق

على االنقسام ) بعضه بحق، وبعضه من دون حق( لندع جانباً كل الهجاء الذي صب بحق، ومن دون حق
، وقد نشأت عنه سياستان وحكومتان 2007يران حز /الفلسطيني الذي حصل في منتصف يونيو

بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض، وثانيهما  ووضعان؛ أحدهما في الضفة الغربية
  .قبل حركة الجهاد بقيادة حماس وبتعاطف من

ح، القاهرة، وفي المقدمة حماس وفت وعندما ذهبت جميع الفصائل إلى المصالحة والحوار تحت إشراف
لهذه الخطوة التي ستنقل الوضع الفلسطيني إلى حالة  انهالت المدائح، بعضها بحق، وبعضها بغير الحق،

  .من حالة االنقسام المنكودة الوحدة الوطنية المنشودة، متخلصاً
استبعاد المواجهة المباشرة للسبب السياسي  ولكن ما إن وِضعت المسائل الخالفية على الطاولة مع

المصالحة وما أريد التوافق عليه، وباختصار وبال كالم  نقسام، بدأ يظهر أن المطلوب منالجوهري لال
األولى من خالل تشكيل حكومة على قياس شبيه بحكومة سالم  مموه، إقصاء حماس على مرحلتين؛

ل انتهت واليته بمواصلة رئاسته تحت الموافقة على إجراء انتخابات لك فياض مع استمرار الرئيس الذي
قبِل  والمجلس التشريعي بعد عام تقريباً، كما االستمرار في سياساته ونهجه السياسي إذا ما من الرئاسة

األخير كانت  المطالبة بالموقف(ووقف اإلستيطان ) رؤية بوش االبن(» حل الدولتين«نتانياهو بـ 
  ).أولمرت موجودة دائماً مع استمرار المفاوضات الثنائية في عهد

الذكر، واألجهزة التي شكلتها حكومة  لثانية عبر االنتخابات التي ستُجرى في ظل الحكومة آنفةوالمرحلة ا
 ).وال ينكرها أحد حقيقة معلنة(سالم فياض بإشراف الجنرال دايتون 

الترتيبات المتعلقة بإعادة بناء منظمة  ولهذا عندما تم التوافق على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة إلدارة
تريدها بعيدة عن القرار » فتح«الحوار بها، تبين أن  شراف على االتفاقات التي سيخرجالتحرير واإل

غير الموجودة إال بشخصي الرئيس محمود (مكان اللجنة التنفيذية  السياسي، وهذا يعنى أنها ال تحل
 تفاق علىوبهذا يكون اال. والتي ستستمر بالقيام بمهماتها، أي القيادة السياسية ،)عباس وياسر عبد ربه

القرار السياسي، أو بعبارة  القيادة الوطنية الممثلة لكل الفصائل قد فرغ من محتواه تماماً، حين انتزع منه
  .التفاوضي أخرى تم ضمان استمرار خط الرئيس محمود عباس

اً، ما لم يتفق عليه، وبقي معلق وعندما قطع الحوار لترجع الوفود إلى مؤسساتها القيادية إلعادة مناقشة
جميعاً بصيغة حكومة الوفاق المؤقتة كما ورد  تقبل الفصائل» لـبينما«كان المطلوب وقف الحوار 

 .أعاله
اليتيم بين فتح وحماس في القاهرة أن الخيار الوحيد الذي أمام فصائل المقاومة  ولكن األهم تبين بعد اللقاء

تقبل بها  ، ومن ثم»ف.ت.م«عباس باسم القبول بحكومة وفاق تلتزم بكل ما سبق والتزم به محمود  هو
األميركية في عهد أوباما المموه  الرباعية، والمقصود أساساً تقبل بها حكومة الكيان الصهيوني واإلدارة

  .بخداع التعبير
التشريعي، واستبقاء الخط السياسي الذي يتبناه الرئيس محمود  يعني باختصار إقصاء حماس والمجلس

إجراء االنتخابات المقبلة، وتشكيل حكومة تنقل إلى قطاع غزة تجربة حكومة  إلىعباس مع التمديد له 
، أي أجهزة » دايتون-خريطة الطريق «في بناء األجهزة غير الفصائلية على مقياس  سالم فياض

ولو  لتفكيك خاليا المقاومة وقمع االنتفاضة إذا ما تحرك الشارع ألي سبب من األسباب، وحتى مستعدة
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طبق عملياً  م الوقوف ضد العدوان الصهيوني الوحشي الذي تعرض إليه قطاع غزة، وهو ماكان بحج
  .ابتداء من تظاهرات الخليل في حينه
بالحوار والوحدة الوطنية سيولّد وضعاً فلسطينياً شبيهاً بالوضع  بدهي أن الوصول إلى هذه النتيجة

ري على األسس التي أرساها أنابوليس، والذي في سياسة التفاوض الثنائي الس الذي تمثل» النموذجي«
 سالم فياض في تفكيك خاليا المقاومة تطبيقاً من طرف واحد للبند األول من خريطة جسدته حكومة

ومحيطها مع  الطريق، كما عبر عنه استمرار االستيطان في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس
خطر انهياره، وأضف  المسجد األقصى بما زاد منمضاعفة وتيرته، ثم أضف استمرار الحفريات تحت 

المزعوم وما يجب أن يحيطه من حدائق  هدم البيوت في منطقة سلوان تنفيذاً لمخطط بناء مشروع الهيكل
 .عامة وساحات

يعمم تجربة الضفة الغربية، كما شهدها الواقع، سواء من حيث السياسة  إذا كان المطلوب من الحوار أن
 حيث سياسة حكومة سالم فياض أم اشتداد االحتالل والحواجز، فإن النتيجة ستكون بما الرسمية أم من

والثوابت  يناقض كل ما تعلنه الفصائل من سياسات وأهداف وما تريده من وضع يحافظ على الحقوق
ا وهذ. مقاومة االحتالل  أميركية أو-وعلى استراتيجية المقاومة والممانعة والتصدي للمخططات الصهيو 

العدوان ولوحت بالعلم الفلسطيني  وضع سيجعل الشعب الفلسطيني وكل الجماهير والقوى التي وقفت ضد
  .تبكي على االنقسام الذي كانت تبكي منه

  7/4/2009الوقت البحرينية صحيفة 
  

  الحوار الفلسطيني بالقاهرة بين ثوابت حماس وواجباتها .61
  أشرف أبو الهول

طيني ـ الفلسطيني في ظل معطيات فريدة تتعلق بالتباس الوضع في قطاع احتضنت القاهرة الحوار الفلس
  .وهوما يجب فهمه وتجاوزه من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، غزة واالنقسامات الداخلية

إن تلبية احتياجات المواطنين في غزة فرض عين خاصة إذا كانت هناك امكانية لعدم تعارض الواجبات 
الفعل عندما منح الوزير عمر سليمان لحماس الحق في المفاضلة بين االشتراك مع الثوابت وهذا ماحدث ب

في حكومة تلبي احتياجات الناس وتلتزم بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي تتعارض مع 
وفي ، وبين عدم المشاركة والبقاء كحركة مقاومة تمسكا بالثوابت، ثوابت حركة حماس كما يؤكد قادتها

نفس الوقت ضمان قيام هذه الحكومة بتنفيذ كل ما يتفق عليه في حوار القاهرة من بنود تتعلق باجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية واصالح أجهزة األمن وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق 

  .المصالحة
رة هو أن مصر تركت الفصائل إن ماحدث في الجولة األولي من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاه

الفلسطينية تجلس معا لمدة عشرة ايام لتسوية خالفاتها سواء عن طريق اللجان الخمس المتخصصة 
األمن والحكومة واالنتخابات والمنظمة والمصالحة او عن طريق لجنة التوجيه العليا التي تضم :وهي

 الواليات المتحدة ووزير الخارجية أحمد بينما ذهب الوزير عمر سليمان إلي، قيادات التنظبمات ومصر
  .أبوالغيط إلي أوروبا القناع العالم بمباركة أي اتفاق مصالحة داخلية فلسطينية يتم التوصل اليه

وافرزت تلك الجولة من الحوار الفلسطيني والتي اقتصر دور مصر فيها علي المراقبة والمتابعة وتهيئة 
ي معظم القضايا محل النقاش لتتبقي اربع نقاط فقط اختلفت عليها األجواء اتفاقا بين كافة الفصائل عل

حركتا فتح وحماس أوالها تشكيل األجهزة األمنية وثانيتها البرنامج السياسي للحكومة المقبلة وثالثتها 
مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ورابعتها شكل التصويت في االنتخابات المقبلة وما اذاكان سيتم 

تمثيل النسبي الكامل أم الدوائر أوالنظام المختلط وهنا قررت مصر تأجيل مناقشة هذه النقاط بطريفة ال
الخالفية األربع إلي مرحلة ثانية لتكون كذلك قد اتضحت مواقف العالم الخارجي وخاصة الواليات 
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اما والتي المتحدة التي كان الوزير عمر سليمان يزورها لمعرفة رأي ادارة الرئيس الجديد باراك أوب
  .ورثت مجبرة سياسة متعنتة تجاة الفلسطينيين من ادارة جورج بوش

وألن القضايا العالقة كانت تخص حماس وفتح وحدهما لذا رأت مصر وأيدها الجميع في ذلك ان تبدا 
الجولة الثانية من الحوار بمشاركة الفصيلين وحدهما علي أن تلحق بهما الفصائل األخري عندما تلين 

ما وبالفعل بدأت الجولة الثانية في األول من أبريل الحالي بلقاء ثنائي بين فتح وحماس ناقشا فيه مواقفه
 ساعة تقريبا المسائل المختلف عليها وهي تشكيل األجهزة األمنية والبرنامج السياسي 12علي مدي

المقبلة وما اذاكان للحكومة المقبلة ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وشكل التصويت في االنتخابات 
وبالتالي كان . سيتم بطريقة التمثيل النسبي الكامل أم الدوائر أوالنظام المختلط ولكن المحصلة الشيء

وفي الثاني من ابريل الحالي اجتمع الوزير عمر سليمان مع . ضروريا أن تتدخل مصر وللمرة األولي
 إلي مواقف الحركتين من النقاط المتبقية قبل قادة فتح وحماس المتواجدين بالقاهرة حيث استمع منهم أوال

أن يتحدث معهم عن نتائج زيارته إلي واشنطن حيث أبلغهم بأن االدارة األمريكية الجديدة التستطيع 
طرح تصور جديد للوضع في الشرق األوسط قبل مرور ستة شهور علي األقل ولكن الشيء االيجابي ان 

ركة أي شخص في الحكومة المقبلة إذا التزمت هذه الحكومة تلك االدارة ليس لديها تحفظ علي مشا
  .بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير

وفيما يتعلق بمسألة المرجعية اكد عمر سليمان أن مصر تري انه المرجعية بديلة عن منظمة التحرير 
المي الفلسطينية خاصة أن مسألة اصالح المنظمة مسألة وقت ومن حق حركتي حماس والجهاد االس

االنضمام اليها وهومايعني عمليا رفض مطلب حماس بتشكيل مرجعية مؤقتة بديلة للمنظمة ألن ذلك 
يتعارض مع االجماع العربي والدولي علي أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

  .ويفتح الباب لتنصل العالم من التزاماته بهذا الخصوص
الثالثة وهي مسألة نظام التصويت أوضح سليمان أنه يمكن التوافق علي الجمع وبالنسبة للنقطة العالقة 

وبالتالي الستجابة لمخاوف حماس من اجراء % 30إلي% 70بين نظام التمثيل النسبي والدوائر بنسبة
وة االنتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل أما بالنسبة للنقطة الرابعة فاشار الوزير إلي امكانية تشكيل ق

أمنية مشتركة تستوعب عناصر من القوة األمنية القديمة للسلطة والجديدة لحماس تحت أشراف لجنة 
  أمنية تشارك فيها مصر

معتبرا أن التفاصيل حول هذا الموضوع مثلها مثل مسألة اسلوب التصويت لن تشكل عائقا امام 
لكامل علي اجهزة األمن التي شكلتها المصالحة وهذا الحل يمثل نقطة التقاءبين مطالب حماس باإلبقاء ا

وضم بعض عناصر األجهزة القديمة حسب الحاجة وبالتدريج ومطلب فتح بالعودة الكاملة للقوات التي 
  .2007كانت موجودة قبل سيطرة حماس في يونيو

ي وطبقا لكالم الوزير عمر سليمان فإن نقطتي المرجعية والبرنامج السياسي للحكومة هما العائق االساس
فالبديل عن اعتبار المنظمة هي المرجعية الوحيدة مع البدء فورا في اصالحها والبديل عن وجود برنامج 
سياسي للحكومة يقبله العالم وذلك لسبب بسيط هوأن اسرائيل لن ترفع الحصار بدون هذا البرنامج وكذلك 

  .ة مقبولة دولياوهواألهم فان دول العالم لن تشارك في إعادة إعمار غزة بدون وجود حكوم
وحتي يضع الوزير عمر سليمان النقاط فوق الحروف فقد طلب من حماس المفاضلة بين المشاركة في 
حكومة تلتزم بمرجعية منظمة التحرير وتقبل بالتزامات الرباعية الدولية لتضمن رفع الحصار وتدشين 

 كافة النقاط التي يتم االتفاق عليها عملية إعادة األعمار اوالبقاء كحركة مقاومة خارج الحكومة مع تنفيذ
في الحوار الحالي وان تقوم لجنة مشكلة من الفصائل بما فيها حماس ولكنها ليست ذات سلطة أعلي من 
الحكومة بمتابعة تنفيذ تلك االتفاقات موضحا أنه لوكانت تلك اللجنة ذات سلطة أقوي من الحكومة فان 

 الرباعية الدولية وبناء عليه طلب الوفد مهلة ثالثة اسابيع للعودة إلي العالم قد يعتبرها التفافا علي قرارات
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بقية قيادات الفصيلين والتشاور معهم قبل الرد علي المقترحات الجديدة والتي وصفها الدكتور نبيل شعث 
  .القيادي في فتح بأنها خالقة

ها تستجيب لمطالب حماس إن أي قراءة متأنية لمقترحات الوزير عمر سليمان تؤكد أنها خالقة ألن
بخصوص طريقة التصويت في االنتخابات وتمنحها فرصة إعادة هيكلة أجهزة األمن مع األخذ في 
األعتبار أن الكلمة العليا للحركة علي المستوي األمني في غزة تظل موجودة مادامت كتائب القسام 

  . األمن السابقةموجودة ولم تمس وبالتالي فال خوف من عودة كل أو بعض عناصر أجهزة
وتلبي مقترحات الوزير ايضا المطالب بإعادةهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية للسماح بضم حماس 
والجهاد اليها ولكن مع الحفاظ علي مرجعية المنظمة خاصة أن إعادة الهيكلة ستبدأ فور األتفاق وستصل 

 المقبل ألنها ستتزامن مع أجراء انتخابات إلي ذروتها مع أجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في يناير
وباعادة تشكيل المجلس الوطني ستصبح الفرصة مواتية ) برلمان الفلسطينيين في العالم( للمجلس الوطني

  .إلعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة وكافة األطر األخري واجراء التعديالت المقترحة علي مواثيقها
لخاصة بالبرنامج السياسي للحكومة فقد تم اقتراح المفاضلة بين المشاركة في وبالنسبة للنقطة األخيرة وا

حكومة تلتزم بشروط الرباعية أوالبقاء خارج الحكومة مع التواجد في اللجنة التي ستتابع تنفيذ كافة بنود 
الشعب االتفاق التي سيتم التوصل اليها وبالتالي الحفاظ علي ثوابت الحركة مع تنفيذ واجباتها تجاه 

الفلسطيني األسير خاصة في غزة التي تحتاج البدء في عملية إعادة اإلعمار عالوة عي حرمان حكومة 
  .نتنياهو ليبرمان العدوانية في تل أبيب من أي مبرر الستكمال مهمة تدمير القطاع

  8/4/2009األهرام، 
 

  ! مستشار نتنياهو يقترح كونفدرالية فلسطينية أردنية .62
  ياسر الزعاترة

على اإلنترنت، قال عوزي أراد، المرشح مـن قبـل          » يديعوت أحرونوت «ي مقابلة مع موقع صحيفة      ف
إن الحل األمثل للقضية الفلسطينية هو إقامـة كونفدراليـة بـين            : نتنياهو لمنصب مستشار األمن القومي    

ت أغلبيـة   الضفة وقطاع غزة والمملكة األردنية الهاشمية، والنتيجة برأيه أن هـذه الدولـة سـتكون ذا               
  ! فلسطينية، ويمكن تسميتها الدولة الهاشمية الفلسطينية
 ما سبق أن طرحته، ربما على نحو أوسع         -للمفارقة-يتضمن مشروع عوزي أراد نقاطاً أخرى من بينها         

سيتجسد عملياً  » داخل إسرائيل «إن حلم الفلسطينيين الموجودين     : زعيمة كاديما تسيبي ليفني عندما قالت     
  . الفلسطينية، وإن حاولت التراجع عنه بعد ذلكفي الدولة 

عدد سـكانها   (إن باإلمكان ضم سكان المدن والقرى العربية في المثلثين الشمالي والجنوبي            » أراد«يقول  
إلى الدولة الفلسطينية، وذلك بترحيلهم إلى أراضٍ تضم إليها في صحراء النقب، تمنح             ) ربع مليون نسمة  

القيادة الفلسطينية  (ي أقيمت عليها الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية          لها كبديل عن األراضي الت    
الحالية وافقت على مبدأ مبادلة األراضي على قاعدة نسبة واحد إلى واحـد، وتجاهلـت أن مـستوطنات               
الضفة ال تكتفي بتقسيم الكيان الفلسطيني العتيد إلى كانتونات يجري ربطهـا عبـر األنفـاق والطـرف                  

لتفافية، كما تجاهلت أن تلك المستوطنات تسرق أهم األراضي التي تسيطر على مصادر الميـاه فـي                 اال
  ). الضفة

ال نشير إلى هذا الطرح من باب التخويف من قصة الوطن البديل التي يجري التلويح بهـا بـين حـين                     
افة إلى الرد علـى     وآخر، ولكن إلعطاء فكرة عن روحية الطروحات التي يمكن أن يتبناها نتنياهو، إض            

إن علـى   ): 99-96(الذين يعتقدون أن الرجل ضد حل الدولتين، هو الذي كان يقول أثناء سنوات حكمه               
  . تلك الدولة أن تكون حسب شروطنا، وليسموها بعد ذلك إمبراطورية
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 ونحن  .يقدم مقترحات، وإن األردن سيرفضها لذات االعتبارات المشار إليها        » أراد«سيقال هنا بالطبع إن     
هنا نؤمن أن األردنيين ليسوا قطيعاً من األغنام يسوقه نتنياهو إلى حيث يريد، وأن فيهم من القوة والقدرة                  
ما يمكّنهم من رد المؤامرة، في ذات الوقت الذي نعتقد فيه أن الشعب الفلسطيني لن يرضى عن فلسطين                  

يمكـن أن يلغـي حلـم       » أراد« يتحدث عنها    بديالً، وأنه ال حل الدولتين وال الكونفدرالية بالطريقة التي        
التحرير الكامل في وعيهم، أو حتى في وعي جماهير األمة العربية واإلسالمية التي تـرى أن فلـسطين                  

  . هي قضيتها وليس قضية الفلسطينيين وحدهم
لكن ذلك ال يلغي الخطورة التي ينطوي عليها الطرح المذكور، والسبب هـو أن الجـزء األول منـه ال                    

تلف كثيراً عن طرح حزب العمل وكاديما، ما يعني أنه حل يمكن أن يحظى بما يشبه اإلجمـاع فـي                    يخ
  . الدولة العبرية، وعندما يكون كذلك، فإن تبنيه أميركياً، وربما أوروبياً سيكون وارداً بقوة

تأجير الغور، ال   إن دولة منقوصة السيادة على األراضي التي يتركها الجدار، مع بقاء الكتل االستيطانية و             
بد أن تؤدي إلى ترانسفير طوعي في حال جرى تمريرها عربياً، واستتب الوضع بشكل عام، والنتيجـة                 
أنه بدل أن تكون الدولة العتيدة مكاناً لتجسيد حلم الالجئين، أو بعضهم في أقل تقدير، فإنها ستكون طاردة                  

ين اآلخرين كذلك، والنتيجة العملية هي الوطن       لكثير من الموجودين منهم في الضفة الغربية، بل المواطن        
  . البديل، بصرف النظر عن شكل النظام السياسي

إننا نحذر من ذلك خوفاً على األردن وخوفاً على فلسطين في آن، أما الرد على ذلك فال يكون بإحـداث                    
المذكورة، والذي  شرخ بين أبناء الشعب الواحد، ولكن بالتحذير من حل الدولتين العتيد وفق المواصفات              

يدرك العقالء أنه لن يبتعد عنها في ظل الظروف والمعطيات القائمة، ومن ثم تجاوز التحذير نحو تعزيز                 
خيار المقاومة في صفوف الشعب الفلسطيني ودعم رموزه وقواه، ورفض مسار التسوية الذي يتوقـع أن                

الل المرحلة المقبلـة، مـع العلـم أن         يتلقى دفعة مهمة من قبل إدارة أوباما ومبعوثها جورج ميتشيل خ          
الركون إلى أن نتنياهو سيدير ظهره للمفاوضات ليس صحيحاً بحال، بل إن احتمال التسوية المشوهة مع                

  . رجل قوي مثله في ظل قيادة فلسطينية ضعيفة ووضع عربي بائس قد يكون أعلى من الناحية العملية
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