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  لن نتردد في شن حرب جديدة على غزة: نازيشكأ .1

رئيس أن  : وكاالتو   محمد الرنتيسي   نقالً عن مراسلها   القدس المحتلة  من   9/4/2009 الدستور،   ذكرت
 ان الجيش لن يتردد في اطالق عملية         أكد هيئة اركان جيش االحتالل االسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي       

  .لضرورة ذلكعسكرية اخرى في قطاع غزة اذا اقتضت ا
واضاف ان جنوب البالد يشهد هدوءا في الفترة االخيرة مما يدل ان عملية الرصـاص المـصبوب قـد                   

  .حققت اهدافها
وردا على سؤال حول تجاوزات وقعت خالل العدوان الهمجي االسرائيلي االخير علـى غـزة ، قـال                  

ير انها كانت منفردة وشاذة وال      الجنرال اشكنازي انه كانت هناك أخطاء أدت الى إصابة مدنيين عزل غ           
  .واضاف ان سلطات الجيش ستواصل مع ذلك التحقيق في هذه الحوادث. تدل على أخالقيات الجيش

أن نتنياهو، عقد خالل األيام السبعة األخيـرة        ، الى   تل أبيب من   9/4/2009 الشرق األوسط،    وأشارت
ثالث مرات مع رئيس األركان غابي أشكنازي،       سلسلة من اللقاءات مع القيادات العسكرية واألمنية، منها         

 .وكبار جنراالته، وأخرى مع قادة أجهزة المخابرات على اختالفها
وقالت مصادر مقربة منه إن هذه اللقاءات استهدفت إعطاءه صورة دقيقة ومفصلة وشاملة عن التحديات 

ادمة، أكان ذلك على صعيد األمنية التي تواجهها إسرائيل حالياً وكيفية تطورها خالل السنوات الق
المواجهة مع إيران أو مع حلفائها في المنطقة، حركة حماس في الجنوب وسورية وحزب اهللا في 
الشمال، وبعض التنظيمات الفلسطينية التي تنتمي إلى حركة فتح في الضفة الغربية ولكنها تعمل بشكل 

المشاكل "وعرض قادة الجيش أيضاً . مستقل عن السلطة الفلسطينية وتميل إلى التنسيق مع حزب اهللا
قد تعرقل تطور شبكة الدفاع اإلسرائيلية بما يناسب حجم "التي " الناجمة عن تقليص الميزانيات العسكرية

  ". التحديات
وحسب تلك المصادر فإن نتنياهو عبر عن دهشته وانفعاله من النشاط الضخم الذي يقوم به الجيش 

في مواجهة التحدي "جئ بأن يرى الجيش جاهزاً أيضاً للخيار العسكري لمواجهة تلك التحديات، وأنه فو
 .ووعد بأن يمنع أي مساس في ميزانية الجيش". الذي تفرضه إيران بتسلحها النووي

 
  يرحب بتصريحات أوباما عن اإلسالمو هنية يؤكد تمسك حكومته باتفاق مكة .2

 رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أكد  إسماعيل هنية أنغزةمن  9/4/2009السبيل، األردن، نشرت 
 لوقف 2007 مارس/  الذي وقعته حركتي فتح وحماس في آذارمكةعن تمسك حكومته والتزامها باتفاق 

  . عن تطلع حكومته إلى عالقات طيبة مع السعوديةاالقتتال الفلسطيني، معرباً
عزيز آل سعود وزير الداخلية،  األمير نايف بن عبد الإلىجاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها هنية 

المشرف العام على اللجان السعودية لإلغاثة، الختياره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء السعودي، متمنيا 
نسخة " السبيل"وأوضح هنية في رسالته التي وصلت  ". حكومتهمأولويات في وأهلهاأن تكون فلسطين "

 .ات طيبة مع السعوديةمنها، أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى عالق
إسماعيل هنية أعرب عن ارتياحه لتصريحات الرئيس  أن غزةمن  9/4/2009الخليج، وأوردت 

وقال هنية، خالل ترؤسه . األمريكي باراك أوباما التي عبر فيها عن احترامه لإلسالم واألمة اإلسالمية
إن تصريحات أوباما "أول أمس، االجتماع األسبوعي للحكومة ألول مرة منذ انتهاء الحرب على غزة، 

وعبر عن أمله في أن تكون ". تأتي في االتجاه الصحيح وربما تؤسس لسياسة مختلفة عن اإلدارة السابقة
مدخال لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني بخروج السياسة "تصريحات أوباما 

  ".إسرائيل"ـاألمريكية من االنحياز المطلق ل
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  تهاجم التنسيق األمني" المقالة"و فياض يدعو لحماية الفلسطينيين ...داءات المستوطنينبعد اعت .3
 سالم فياض قال . د تسيير األعمال الفلسطينيةرئيس حكومة أن رام اهللامن  9/4/2009الحياة، نشرت 

 حاجة هذا االعتداء يثبت" إن ، قرية صافا قرب مدينة الخليل علىمستوطنينالاعتداءات تعقيباً على 
وجودهم على ": وقال. "اإلرهابية"، واصفاً اعتداءات المستوطنين بـ"الشعب الفلسطيني لحماية دولية

 األعمال هذه إن": وأضاف. " من هذا النوعإرهابية أعمال غير قانوني، فما بالكم حين يترافق مع أرضنا
  ." في الضفة وقطاع غزةأهلناسبب آخر الحتياجنا لحماية دولية لحماية 

الناطق باسم الحكومة  أن وكاالتوعن النقالً عن مراسلها  8/4/2009الجزيرة نت، وجاء في موقع 
 بين  وخطيراً مبرمجاًالفلسطينية المقالة طاهر النونو اعتبر أن اعتداءات المستوطنين تمثل تصعيداً

عتداءات التي قال واستنكر الناطق تلك اال .المستوطنين وحكومة االحتالل الصهيوني اليمينية المتطرفة
إنها تأتي في ظل التنسيق األمني الذي تقوم به سلطة رام اهللا بعد أن قامت بسحب سالح المقاومة وتكبيل 
يديها وإعطاء التعليمات لضباط وعناصر الشرطة واألمن بعدم حماية المواطنين والدفاع عنهم جراء 

  .اعتداءات المستوطنين
قالت إن اعتداءات   النائبة منى منصور أنالضفة الغربيةمن  9/4/2009السبيل، األردن، وأوردت 

، وطالبت الشعب الفلسطيني  حاسماًالمستوطنين وجيش االحتالل على الشعب الفلسطيني تتطلب موقفاً
وأشارت منصور إلى ضرورة أن يخرج المسلمون عن صمتهم، خاصة بعد نية . بالتصدي لهذه الهجمة

 اقتحام واستباحة المسجد األقصى المبارك وإقامة شعائر تلمودية جماعات ومنظمات يهودية متطرفة
 .خاصة ببناء الهيكل المزعوم

  
  إلقامة حوار مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة القيادة الفلسطينية مستعدة: عباس .4

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنتهية واليته بحسب الدستور، أنه على استعداد إلقامة :موسكو
حوار مع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بالرغم من أنها تضم أحزاب 

وبحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الروسية؛  .يمينية متطرفة ترفض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم
غي الفروف، حيث رئيس محمود عباس التقى يوم أمس في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرالفإن 

مستعدة إلقامة حوار مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على قاعدة "أكد عباس على أن القيادة الفلسطينية 
  ".الشرعية الدولية

  8/4/2009 قدس برس،
  

   القادماألسبوعفياض منتصف   وزارة فلسطينية جديدة برئاسة":المنارجريدة " .5
 سالم .د عباس سيكلف مساء الرابع عشر من الشهر الجاري د أن الرئيس الفلسطيني محمو"المنار"علمت 

 أن فياض سينتهي من تأليف "المنار"فياض بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وقالت مصادر مطلعة لـ
 بينهم سبعة لم يتقلدوا مناصب وزارية في السابق،  وزيرا24ً ساعة من تكليفه، وتضم 48وزارته بعد 

 هذه الخطوة المرتقبة تحظى أنضافت المصادر أو.  الحاليين بمناصبهموسوف يحتفظ ستة من الوزراء
  .األخيرة ودولية تم استشارتها في الساعات إقليميةبمباركة دول 

  9/4/2009المنار، فلسطين، 
  

  في مؤتمر البرلمانيين إنجاز كبير"إسرائيل" دولة خالل كلمة 15انسحاب  :بحر .6
التشريعي الفلسطيني باإلنابة، مقاطعتهم لكلمة ممثل الدولة حمد بحر رئيس المجلس أ . اعتبر د:غزة

 دولة أخرى، بأنه كان 15العبرية سلفان شالوم خالل مؤتمر البرلمانيين الدوليين في أديس أبابا برفقة 
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البد منه في ظل استمرار قتل االحتالل اإلسرائيلي ألطفال ونساء غزة وفرض لحصار على الشعب 
  . الدعم للقضية الفلسطينيةالفلسطيني، ويؤكد مدى

هذا الموقف كان البد منه ألننا وأحرار "ي من أديس أبابا فخالل اتصال هات" قدس برس"وقال بحر لـ 
العالم لن نقبل أن نواصل الحضور في ظل وجود الوفد اإلسرائيلي الذي ارتكب جيشه جرائم ومجازر 

والشجر والحجر، ويأتي ويتحدث عن الحرية يندى لها الجبين في غزة بحق األطفال والنساء والشيوخ 
واعتبر بحر مقاطعة هذه الدول لكلمة الوفد اإلسرائيلي  ".والديمقراطية ويهاجم اإلسالم وحماس والمقاومة

بأنه إنجاز كبير للقضية الفلسطينية ألنه لو لم تتم هذه الخطوة لسار األمر على ما يرام، ولما طرحت "
 إلى أن إعالن الممثل اإلسرائيلي نية دولته االنسحاب من عضوية اتحاد مشيرا" الجرائم اإلسرائيلية

وأوضح أن الكثير من الدول التي لم تخرج ألسباب سياسية، أعلنت تعاطفها  .البرلمانيين الدوليين أمر هام
  .وتضامنها معهم وتأيدها لقرارهم

 لكلمته "إسرائيل"مة ممثل دولة وأعرب بحر عن استياءه لبقاء وفد المجلس الوطني الفلسطيني خالل كل
 في الوقت ذاته بممثل سوريا سليمان حداد رئيس لجنة وعدم انسحابه مع بقية الدول التي انسحبت، مشيداً

الشؤون الخارجية في البرلمان السوري، الذي رفض اتهامات رئيس الوفد اإلسرائيلي بان حماس هي 
  .، ودافع عنها وعن المقاومة"إرهابية"حركة 

  8/4/2009  برس،قدس
  

  وفد المجلس الوطني صوت ضد مشروع لنزع النووي اإلسرائيلي": قدس برس"لـ مصادر .7
أن وفد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي شارك في اجتماعات اتحاد " قدس برس" علمت وكالة :غزة

 .النوويالبرلمانيين الدوليين في العاصمة اإلثيوبية؛ صّوت ضد مشروع عربي لنزع سالح إسرائيل 
أنه خالل اجتماعات اللجان للمؤتمر طرح ممثل " قدس برس"وقالت مصادر مطلعة في أديس بابا لوكالة 

سوريا سليمان حداد رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان السوري مشروع للتصويت عليه لنزع 
قتراح، مبرراً ذلك  النووي، حيث رفض ممثل المجلس الوطني التصويت على هذا اال"إسرائيل"سالح 

وأضافت المصادر أن هذا  .، حسب قوله"هذا األمر ليس من اختصاص اتحاد البرلمانين الدوليين"بأن 
الموقف من قبل وفد المجلس الوطني الفلسطيني أثار غضب المجموعة العربية، والتي قامت بشكواهم 

  .ي حضر المؤتمرللدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة والذ
  9/4/2009 قدس برس،

  
  دورة تدريب لضباط أمن فلسطينيين في رام اهللا بإشراف أميركي .8

 في عددها الصادر أمس أن عسكريين أميركيين أشرفوا على تدريب "هآرتس"كشفت صحيفة : غزة
فة أن وأوضحت الصحي. عشرات الضباط في أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

دورة التدريب المتقدمة التي تمت في رام اهللا هي جزء من الدور الذي يقوم به المنسق األميركي الجنرال 
 40كيث دايتون، وأشارت الصحيفة إلى أنه باإلضافة إلى دورة التدريب التي تمت في رام اهللا، أنهى 

وأكدت الصحيفة أن تنظيم . يضاعنصرا في األمن الفلسطيني دورة تدريبية في األردن بإشراف أميركي أ
الدورات التدريبية يتم بالتنسيق بين قائد الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا اهللا ومبعوث اللجنة الرباعية 

  .توني بلير ودايتون
  9/4/2009الشرق األوسط، 
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  الغصين ينفي افتتاح سجون جديدة للعمالء في قطاع غزة .9
نية في غزة أن تكون قد افتتحت سجوناً جديدة للعمالء في قطاع غزة،  نفت وزارة الداخلية الفلسطي:غزة

مؤكدة على أن الوزارة تتابع ملفات العمالء دون توقف، وأن أحكام اإلعدام تنتظر رئيساً شرعياً يصادق 
حكومة المقالة في تصريح خاص الوقال إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في  .عليها لتنفيذها

ليس وارداً لدينا افتتاح سجون جديدة خاصة بالعمالء، وما يجري هو تجهيز ": "قدس برس" به لـأدلى
سجن بديل عن السجن المركزي الذي تضرر في الحرب، ولم يعد صالحاً والذي كان مقره في مجمع 

  ".السرايا الحكومي
  9/4/2009 قدس برس،

  
   غزة بالحصول على تراخيصالحكومة المقالة تطالب المنظمات الدولية العاملة في .10

طالبت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة المؤسسات الدولية العاملة في : حامد جاد -غزة 
قطاع غزة بالحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطتها، فيما ألمح وزير األشغال العامة في 

ه إجراءات ضد مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية الحكومة ذاتها يوسف المنسي إلى إمكانية اتخاذ حكومت
CHFمؤسسة " الغد"واتهم المنسي في حديث لـ . لعدم قيام األخيرة بالتنسيق معهاCHFعدم التعاون " بـ

والتنسيق مع حكومته، مؤكدا أنه ال يحق ألي مؤسسة دولية عاملة في غزة القيام بمنح تعويضات 
قود مع شركات مقاوالت إلزالة ركام المنازل المدمرة كما تعتزم ألصحاب المنازل المدمرة، أو إبرام ع

CHFالقيام به من دون الرجوع للجهات المسؤولة ."  
ولفت المنسي إلى أن حكومته تعمل على تهيئة األجواء المالئمة لممارسة المؤسسات الدولية ألعمالها 

 إلى إمكانية اتخاذ مؤسسات ملمحاًوبالتالي فإن من حق حكومته اإلشراف واالطالع على أعمال تلك ال
  ".لكل حادث حديث"إجراءات ضد هذه المؤسسات بقوله 
 التعقيب على تلميحات المنسي باتخاذ إجراءات ضد مؤسسته، CHFورفض مصدر مسؤول في مؤسسة 

 تقوم بأعمال التقييمات الفنية لألضرار التي CHFأن "وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه 
حتالل بالمنشآت السكنية وأنه ليس من اختصاص المؤسسة التنسيق مع الحكومة المقالة لدى ألحقها اال

  ".قيامها بمشروع إزالة الركام الذي أرجئ تنفيذه عقب هذه المواقف المذكورة
  9/4/2009الغد، األردن، 

  
  ةتتفقان على استمرار اللقاءات والعمل على حل القضايا العالق تجتمعان بغزة وحماس وفتح .11

الدكتور صالح البردويل القيادي في حركـة       ، أن   غزة من،  9/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    ذكر  
وتطورها يهدف إلى التوصل إلى حالـة مـن الوئـام           " فتح"أكد أن استمرار اللقاءات مع حركة        حماس

 نستطيع من خالله    االجتماعي، تمهيداً إلى حالة من الوئام الوطني والوصول إلى البرنامج السياسي، الذي           
  .الوصول إلى ذهنية  العالم ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

عبد اهللا اإلفرنجي في وقت متأخر      " فتح"وقال البردويل في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في حركة           
أكـدنا علـى    : "وذلك في نهاية لقاء بين وفدين من الحركتين في غزة         ) 4-8(] أمس[من مساء األربعاء    

رة التواصل واللقاءات، ففي مثل هذه الجلسات البد أن نعمل باستمرار على طـرح كـل الملفـات                 ضرو
العالقة الموجودة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لفكفكتها وللوصول من خاللها إلى صيغة للتعامل                

  ".على األرض
كير بصوت عالي فيما يتعلـق      مطلوب مواجهتها ملفاً ملفاً والمساعدة على حلها ثم مطلوب التف         "وأضاف  

  ".بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل هذه الهجمة التي يشنها العدو الصهيوني



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1399:         العدد       9/4/2009الخميس  :التاريخ

أعتقد أن هذه الصيغة ستساهم بشكل كبير جداً في بناء الثقة، ونحن نحتاج إلى بناء الثقة بين أبناء                  " :وتابع
ج االجتمـاعي الفلـسطيني والعالقـات       الشعب الفلسطيني وترميم ما علق وما لحق من خراب في النسي          

ـ    ".الوطنية الحوار نجح بنسبة معينة وبقيت هناك قضايا       :"، وقال "الجيد والمثمر "ووصف البردويل اللقاء ب
  ". عالقة

ومـع  " حماس"نحن جئنا بقلوب مفتوحة وعقل مفتوح لنتحاور مع حركة          : "بدوره، قال عبد اهللا اإلفرنجي    
ية، تطرفنا لجميع القضايا العالقة الموجودة واتفقنا جميعاً على االسـتمرار           جميع فصائل المقاومة الفلسطين   

في هذه اللقاءات والحوارات وهناك عدة نقاط ثبتناها، وهي دعم الحوار فـي القـاهرة وتثمـين الـدور                   
  ".المصري، والمناخ الذي خلقوه ليصل الحوار إلى ما وصل إليه

إليجابية التي تم التوصل إليها في اللجان مثل اللجان األمنية ولجنة           واتفقنا أيضاً النقاط ا   " وتابع اإلفرنجي   
المصالحة واللجان األخرى أن تطور هذه االتفاقات، واتفقنا أيضاً على االتصال المستمر لفكفكة المشاكل              

  ".العالقة لكي نستطيع أن نخلق أيضا أجواء ايجابية في داخل الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية
نستطيع أن نقول أننا تحدثنا مع بعضنا البعض بصراحة مطلقة وانفتاح مطلق في اتجاه  تعميـق                 "وقال   

الوحدة الوطنية الفلسطينية والوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووجدنا أنه ال يوجـد خيـار إال أن                 
تعرض لها الشعب الفلسطيني    نثبت الوحدة الوطنية الفلسطينية لكي نستطيع مواجهة الهجمة الكبيرة التي ي          

 ".سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة من قبل االحتالل
باإلضافة إلى اإلفرنجي وعبد الحميد،  ضم "فتح"وفد ، أن غزة من 9/2/2009قدس برس، وأضافت 

جمال أبو هاشم وأيمن طه وإسماعيل " حماس"إبراهيم أبو النجا وهشام عبد الرازق، فيما مثل حركة 
ويعتبر هذا اللقاء األول من نوعه بين قيادات الحركتين في قطاع غزة بعد  . وصالح البردويلاألشقر

  . األخيرحوار القاهرة
وتم االتفاق بين الوفدين على مواصلة اللقاءات وعقد االجتماعات لتنقية األجواء، وصوالً إلى حل جميع 

كما تم االتفاق على ضرورة  .ة االنقسامالخالفات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي حال
  .وقف الحمالت اإلعالمية التي من شأنها أن تعكر األجواء االيجابية بين جميع األطراف

  
       تباين آراء الفصائل بشأن حكومة يشكلها عباس   .12

 تباينت آراء الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة قادمة يترأسـها الـرئيس             : عاطف دغلس  -نابلس  
مود عباس، ما لم يتم التوصل بينها لتشكيل حكومة وفاق وطني في حوار القاهرة، خاصة عقب فشل                 مح

  .الجلسات األولى بهذا الشأن
إن هذا االقتراح قـدم مـن قبـل         ) فتح(وقال زياد أبو عين القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني         

  . المصريين ولكن لم يتم اإلعالن عنه رسميا
 ضير في ذلك ما دامت هذه الحكومة تعمل على تحقيق الوحدة الجغرافية ووحـدة المؤسـسة                 وأكد أنه ال  

المدنية والعسكرية، وقادرة على فك الحصار والتعاطي مع المجتمع العربي واإلسالمي والدولي وتشرف             
  .على االنتخابات

ادمة لم تطرح عليهم    أما القيادي في حماس مشير المصري فقد أكد أن قضية تشكيل الرئيس أي حكومة ق              
ويشكل عامل خـالف  "حتى اآلن، مشيرا إلى أن عباس وبموقعه الرئاسي أصال وبمواقفه هو محل جدل،              

  ".أكثر مما هو عامل توحد
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأكدت أن المهم ليس الشخص الذي سيترأس هذه الحكومة أو يشكلها                

 به معالجة االنقسام، بمعنى توحيد الـوطن وإعـادة إعمـار غـزة              وإنما البرنامج السياسي لها والمنوط    
  .والتحضير النتخابات تشريعية ورئاسية
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وقالت النائبة بالمجلس التشريعي خالدة جرار للجزيرة نت إن الجبهة ضد أن يفرض برنامج سياسي ألي                
 البرنامج السياسي منوطا    لذلك اقترحنا أن يبقى موضوع    "حكومة أي احترام أو التزام باالتفاقات الموقعة،        

  ".بمنظمة التحرير وليس بالحكومة
أما القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش فرأى أن األهمية اآلن للتوافق في الحـوار الفلـسطيني                 
الذي ال بديل عنه، وأكد أن حركته لن تعيق أي اتفاق قد يفضي لتشكيل حكومة وفـاق وطنـي يـشكلها                     

الحكومة المقالة إسماعيل هنية إذا كان هناك توافق بين فتح وحمـاس وبإطـار              الرئيس عباس أو رئيس     
  .التوافق الوطني الشامل

 8/4/2009الجزيرة نت، 
  

  بقضية مواطنين عرب اعتقلوا بمصر بتهمة تقديم مساعدات للحركة عالقتها تنفي حماس  .13
طنين عرب بتهمة االنتمـاء  نفت حركة حماس علمها بموضوع التحقيق مع موا     :  محمد المتولى  -القاهرة  

لحزب اهللا اللبناني والسعي لتقديم أموال ودعم الحركة بقطاع غزة، وأكدت أنها لـم تتواصـل مـع أي                   
 إن  -في مقابلة مع الجزيرة   -وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم        .مسؤول مصري بهذا الخصوص   

»  تجند أي فـرد خـارج فلـسطين        ال«الحركة علمت بالموضوع عبر وسائل اإلعالم، وأكد أن حركته          
واعتبر أن من حق مصر أن تؤمن حدودها وتؤكد على           .باعتبار أن الوجود الحقيقي لها هو في فلسطين       

  .سيادتها على أراضيها، مضيفا أن القضية مرتبطة باألمن المصري، وليس لها عالقة بقطاع غزة
  9/4/2009العرب، قطر، 

  
  "جريمة بحق المقاومة"سلحة من روسيا طلب محمود عباس شحنة أ: سرايا القدس .14

هذه "طلب الرئيس محمود عباس منتهي الوالية شحنة أسلحة من روسيا بأن  "سرايا القدس"اعتبرت : غزة
الطلبات المشبوهة والتنسيق األمني مع االحتالل هو دليل جديد ومفضوح على أن المخططات التي 

  ".تستهدف المقاومة ال زالت قائمة
إنه في الوقت الذي يجتمع ": "قدس برس"، الناطق باسم السرايا، في تصريح خاص لـ "زةأبو حم"وقال 

فيه الشرق والغرب ضد المقاومة الفلسطينية، ال سيما في قطاع غزة من خالل منع تهريب السالح لهذا 
لسالح الشعب األعزل، الذي يريد أن يدافع عن حقه في األمن والعيش بسالم، يأتي السالح الروسي بعد ا

األمريكي والوقود العربي الذي استخدمه العدو الصهيوني علينا خالل الحرب األخيرة وبهذا الحجم؛ 
  ".ليكون دليالً واضحاً على أن جريمة جديدة ومسعورة ترتكب بحق المقاومة

إن أي سالح سيأتي لمحاربة المقاومة، هو سالح رخيص نجس لن نقبله لكي يقوي طرف : "وأضاف
رف آخر، في الوقت الذي يصادر فيه سالح الشرفاء من سرايا القدس والقسام في الضفة على حساب ط

الغربية بحجة أنه يخل باألمن، بينما يد المغتصبين الصهاينة حرة في قتلنا ومالحقة أهلنا في القدس 
سالح المراد من البديهي أن نؤكد بأن هذا ال"أنه " أبو حمزة"واعتبر  ".والخليل وكل أنحاء الضفة المحتلة

إرساله للسلطة في الضفة المحتلة هو لمنع المجاهدين من العمل ضد المحتل الغاصب، وهذا ما نرفضه 
  ".جملة وتفصيال

 9/2/2009قدس برس، 
  

   يتهمون فياض بقطع رواتب المئات من عناصر الحركة العسكريين بغزةقادة من فتح .15
 وزراء حكومة رام اهللا بقطع رواتب المئات من سالم فياض رئيس" فتح"حّمل عدد من قادة حركة : غزة

  ".2005تفريغات "نشطاء الحركة في قطاع غزة، والذي يندرجون تحت تصنيف ما يعرف 
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في قطاع غزة ممن دخلوا األجهزة " فتح" من نشطاء حركة 400وترفض حكومة فياض اعتماد حوالي 
 حيث يتم فقط إعطاءهم مكافأة ، وخاضوا دورات عسكرية بشكل رسمي،2005األمنية نهاية عام 
  .مقدارها ألف شيكل

 العسكريين قد التقت الوفد الفتحاوي، الذي يضم عبد اهللا اإلفرنجي 2005وكانت اللجنة المطلبية لمنتسبي 
بغزة وأمناء سر األقاليم في " قيادة الطوارئ" بحضور ما يعرف باسم  الذي دخل غزة،ومروان عبد الحمد

  .دة فتح في القطاعغزة وبحضور عدد من قا
 وأسباب وقف رواتبهم 2005إن ممثليها ناقشوا مع الوفد والحضور قضية تفريغات : "وقال بيان للجنة

والصمت المطبق من قبل قيادة الحركة على الظلم الفادح الذي لحق بهم رغم التزامهم الكامل بالحركة 
بية الحضور على كافة المشكالت والمعاناة والشرعية ورغم قانونية وعادلة موقفهم، واطلعت اللجنة المطل

التي تسببت بها أزمة قطع رواتبهم وحرمانهم من كافة حقوقهم الوظيفية مطالبين الحضور خاصين 
  ".بالذكر قيادة الطوارئ بغزة مساندة قضيتهم العادلة والعمل على إزالة الظلم الواقع عليهم

 9/2/2009قدس برس، 
  

  ومة في الضفةحماس تطالب بإطالق يد المقا .16
وإطالق " إسرائيل"، أمس، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع "حماس"طالبت حركة : )ا.ب.د(

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم  .في الضفة الغربية للتصدي العتداءات المستوطنين" المقاومة"يد 
وغزة واعتداءات المستوطنين في الخطير على القدس والضفة " اإلسرائيلي"الحركة في بيان ان التصعيد 

  . الخليل ما كان له أن يكون لوال التنسيق األمني الخطير مع السلطة وتكبيل أيادي المقاومة
  9/4/2009الخليج، 

  
   رداً على تهويد القدس واالعتداءات  كتائب القسام تهدد بتصعيد الهجمات ضد االحتالل .17

رداً على تصاعد وتيرة " اإلسرائيليين"ماتها ضد توعدت كتائب القسام، أمس، بتصعيد هج: )أ.ب.د(
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب،  .اإلرهاب الصهيوني وتهويد القدس الذي دخل في مراحل خطرة

مع وجود االحتالل أصالً مبرراً " اإلسرائيلي"تشكل عوامل التصعيد "في تصريح صحافي مكتوب، 
ما يجري في "، وأضاف "سطين عن أنفسهم بكل الوسائل المتاحةشرعياً وطبيعياً لدفاع أهل القدس وفل

الرامية لتهويد القدس بالكامل وصوالً " اإلسرائيلي"القدس هو بداية االنفجار إذا استمرت ممارسات العدو 
  ".إلى االستيالء على المسجد األقصى وهدمه كما تصرح بذلك الجمعيات الصهيونية وقياداتها المجرمة

 نرى في حكومة نتنياهو ما يختلف عن سابقاتها من حيث التطرف واإلجرام والدموية نحن ال"وتابع 
فكلهم سواء مع اختالف في المسميات وفي طريقة التعبير عن اآلراء وبالتالي نحن نقيس ميزان المقاومة 

  ". بحقوق الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الحكومة
  9/4/2009الخليج، 

  
  ياب إستراتيجية للمواجهة زادا من عدوان المستوطنيناالنقسام وغ: نافذ عزام .18

هناك استهداف واضح ألهلنا في ": "قدس برس"قال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد لوكالة : غزة
الضفة الغربية والسيما مدينتي القدس والخليل، ومن الواضح تماما أن هناك مخططات لدى إسرائيل تجاه 

ما ترمزان له في الصراع للمكانة الدينية المميزة للخليل والقدس في حياة وتاريخ هاتين المدينتين تحديدا ل
  .الشعب الفلسطيني وفي عقيدة اإلسالم بشكل عام
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وأكد عزام أن الواقع الفلسطيني الداخلي وعدم وجود إستراتيجية عربية واحدة لمواجهة إسرائيل 
كبر في مواصلة االعتداءات وتمكنت وسياسيتها وغض الطرف الدولي أعطى المستوطنين جرأة أ

  .إسرائيل من المضي في خططها ومشاريعها
وحول عدم تمكن السلطة في رام اهللا من حماية سكان الضفة الغربية وعدم تمكن المقاومة من العمل 

هذا األمر يتطلب مراجعة فلسطينية داخلية، والجولة األخيرة : "نظرا ألنها مالحقة قال القيادي في الجهاد
  ".من الحوار 

 8/2/2009قدس برس، 
  

  الجهاد تدعو الغزيين لمسيرة ليلية للمطالبة بإطالق يد المقاومة في الضفة .19
دعت حركة الجهاد المواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي : غزة

ق يد المقاومة في الضفة الغربية من وسط المدينة للمطالبة بإطال) 8/4(ستنظمها مساء اليوم األربعاء 
  .للدفاع عن الفلسطينيين في وجه االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة

وأكدت الحركة في بيان لها أن السبيل الوحيد لمواجهة المستوطنين هو التصدي لهم، وإطالق يد المقاومة 
ن بشكل واضح عن نيتهم وتشكيل المجموعات لحماية القرى والمدن من تغول المستوطنين الذين يعلنو

  .مواصلة عدوانهم لطرد وترحيل العرب والفلسطينيين
وقالت أن االعتداءات التي قامت بها مجموعات من قطعان المستوطنين بمهاجمة أهلنا وأرضنا في قريتي 
بيت ُأمر وصافا قضاء الخليل هي حلقات متواصلة تجري بتنسيق ورعاية حكومة وجيش االحتالل بهدف 

  .ى أبناء شعبنا وإجبارهم على الرحيلالضغط عل
  8/2/2009قدس برس، 

  
  تراجع التراشق اإلعالمي بين فتح وحماس .20

والسلطة الفلسطينية في اآلونة " حماس"تراجع التراشق اإلعالمي بين حركة : )أ.ب.ب، د.ف.أ (
في المواقف األخيرة، في ما اعتبره محللون مؤشراً على إمكان التوصل إلى اتفاق قريب رغم التباعد 

  .السياسية للطرفين
صورة لرسومات على جدران " حماس"ونشر موقع المركز الفلسطيني لإلعالم اإللكتروني القريب من 

تعبيراً عن الحب في حين أن هذا " حماس"والثاني إلى " فتح"لقلب يخرج منه سهمان، األول يشير إلى 
 خال الشريط اإلخباري في تلفزيون فلسطين التابع بالمقابل .والسلطة" فتح"الموقع كان دائم الهجوم على 

وقال روهام نمري مسؤول وحدة  .خالفاً لألشهر الماضية" حماس"للسلطة من أي أخبار هجومية على 
بدأنا نرصد "الرصد اإلعالمي في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار التي ترأسها النائبة حنان عشراوي 

  ". شق اإلعالميتراجعاً واضحاً في حدة الترا
  9/4/2009الخليج، 

    
   في مصر السادس عقد مؤتمرها الحركةمبارك يبلغ عباس اليوم رده على طلب : فتح .21

، مستشار الرئيس الفلسطيني »فتح«قال عضو المجلس الثوري في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
كان عقد المؤتمر السادس للحركة إن من المرتقب اإلعالن عن م» الحياة«لإلعمار مروان عبدالحميد لـ 

  .اليوم بالتزامن مع اللقاء المقرر أن يعقد في القاهرة بين الرئيسين محمود عباس وحسني مبارك
، معرباً عن »من المفترض أن يبلغ مبارك اليوم عباس رّده على طلب عقد المؤتمر في مصر«: وأضاف

د المؤتمر في مصر سيريحنا ألنه سيوفر عق«وأوضح أن . أمله في أن يوافق مبارك على هذا الطلب
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مجرد عقد المؤتمر سيحبط أي انشقاقات يمكن «، مشيراً إلى أن »األجواء االيجابية الكافية لنجاح المؤتمر
  .»أن تلوح وتهدد بإضعاف الحركة ألن االنتخابات هي التي ستفرز القيادة الجديدة

داخل الوطن القيادي أحمد قريع ما نشرته » حفت«من جانبه، أكد مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة 
عن طلبه رسمياً من مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان االسبوع الماضي على » الحياة«

ويقوم . »نحن في انتظار الرد«: »الحياة«هامش جلسات الحوار عقد مؤتمر الحركة في مصر، وقال لـ 
عبداهللا االفرنجي بزيارة لغزة بتكليف من الرئيس عباس » حفت«عبدالحميد مع عضو اللجنة المركزية لـ 

إن وفد فتح التقى أمناء سر االقاليم والمكاتب وكوادر «: في مهمة تتعلق بدعم الحوار، وقال عبدالحميد
أنهم أبلغونا عن الظلم «، مضيفا »قيادة الحركة في غزة في اجتماع موسع تم خالله بحث أوضاع الحركة

وأوضح أنه واألفرنجي التقيا وفدا من مخاتير القطاع الذين ألقوا كلمات . »من حماسالذي وقع عليهم 
وكان مقررا ان يجتمع عبدالحميد . مرحبة وجريئة أكدوا فيها دعمهم السلطة الشرعية برئاسة عباس

  .في غزة للبحث في دعم الحوار» حماس«واالفرنجي مساء امس مع قيادات حركة 
  9/4/2009الحياة، 

  
   المؤتمر العام السادس لفتح أعضاءشمالة ينتقد طريقة اختيار  أبو .22

  شمالة لقيـادة الحركـة     أبوجه عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد         و: وليد عوض  -رام اهللا   
 المؤتمر العام المرتقب عقده، مؤكـدا علـى أهميـة عقـد             أعضاء النظر في كيفية اختيار      إلعادة دعوة

  .المؤتمر
ليس من المنطقي أن يكون أحد األعضاء المرشحين لعضوية المجلس الثوري           'حافي  وقال في تصريح ص   

واللجنة المركزية ويكون صاحب القرار في ترشيح األسماء للمؤتمر من أبناء الحركة وحرمان آخـرين               
منها، فالطبيعي والمنطقي أن يتم ترشيح األعضاء من قبل كوادر محايدة ليست لديها مصلحة في نتـائج                 

  .'مر وذلك وفق المعايير التي أقرتها اللجنة التحضيرية سابقاالمؤت
وال بد من االشارة الى ان اللجنة التحضيرية المكلفة باالعداد للمؤتمر العام والبت في عضوية اعـضائه                 
في غالبيتها من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الحاليين، والساعين لترشيح انفسهم مرة اخرى              

طر القيادية القادمة التي سينتخبها اعضاء المؤتمر العام المرتقب، في حين يحتج الكثير مـن               لعضوية األ 
كوادر الحركة بأن اآللية التي يجري االعداد بها للمؤتمر تحرمهم من حقهم بالمشاركة والترشح لعضوية               

  .االطر القيادية للحركة
ات التي اصابت الحركة خـالل الـسنوات   واشار ابو شمالة في بيان صحافي الى ضرورة مراعاة التغير         
وأشار إلى أن المـؤتمر الـسادس حـد          .الطويلة من عدم عقد المؤتمر العام وتراكم االجيال في الحركة         

  .فاصل بين مرحلتين في تاريخ فتح
  9/4/2009القدس العربي، 

   
  خالف بين باراك ونتنياهو في أعقاب السماح بتحويل جزء من أموال الضرائب إلى غزة

كشفت مصادر عبرية عن سجال كالمي دار بين وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك  –الناصرة 
 مليون شيكل لبنوك قطاع 100ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية مصادقة باراك على إرسال 

  .غزة دون علم رئيس الحكومة نتنياهو
ة التي علم عنها بعد أن ُأرسل المال إلى غزة، وأشارت إلى أن نتنياهو طلب تفاصيل عن هذه المصادق

  .وأوضح مكتب نتنياهو أنه يرغب بدراسة مسألة إرسال األموال مستقبال إلى القطاع
 8/4/2009 قدس برس
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  تنفي تقارير صحافتها عن مواجهة سياسية مع واشنطن" إسرائيل"
بشدة، أمس، التقارير " سرائيليةاإل"نفى مسؤول في وزارة الخارجية  ):وكاالت( - القدس المحتلة

" خالفات"والواليات المتحدة بسبب " إسرائيل"وشيكة بين " مواجهة سياسية"اإلخبارية التي تحدثت عن 
وقال نائب وزير الخارجية داني ايالون، في تصريحات . حول موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين

وأضاف أنه ". ين كباراً في اجتماع لم يتخلله أي جدلالتقى مسؤولين أمريكي"إنه " العبرية"نقلتها اإلذاعة 
وفي ما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها  ".تم التأكيد أمس على العالقات الجيدة القائمة بين الطرفين"

إن من حق "افيغدور ليبرمان حول بطالن إعالن أنابولس قال آيالون " اإلسرائيلي"وزير الخارجية 
  ".اإلسرائيلية"اجبها إعادة النظر في السياسة الحكومة الجديدة بل من و

فقالت إن ليبرمان يحاول إشعال النار في الهشيم بهدف " العمل"أما عضو الكنيست يولي تمير من حزب 
" العمل"وانتقدت وزراء . عن المكان الذي يتوجب عليها أن تكون فيه في المجال السياسي" إسرائيل"إبعاد 

  .رمانالصامتين إزاء تصريحات ليب
  9/4/2009الخليج، 

 
  !من الدروز ضد التجنيد % 64: استطالع لجامعة حيفا

ال " 48فلسطينيي "اظهر استطالع فلسطيني عرضت نتائجه في جامعة حيفا أمس األول، أن معظم دروز 
يؤيدون مسألة التجنيد في صفوف الجيش اإلسرائيلي، وأن شريحة كبيرة منهم تعتبر عالقتها سيئة 

 . سرائيلبحكومات ا
، دعت إليه جامعة "الدروز في إسرائيل، قضايا مركزّية ونظرة مستقبلّية"وخالل يوم أكاديمي بعنوان 

جمعّية دعم "أمس األول، بمشاركة " مركز التعددّية الثقافّية"و" المركز اليهودي العربي"حيفا و
 من أبناء 63.9، أظهر أن ، عرضت نتائج استطالع هو األول من نوعه"الديموقراطية في الوسط العربي

الحاملين للجنسية اإلسرائيلية، يعارضون التجنيد اإلجباري في " 48فلسطينيي "الطائفة الدرزية بين 
 في المئة من المستطلعة آراؤهم إن العالقة بين 48ووفقاً للنتائج، قال نحو . صفوف الجيش اإلسرائيلي

 في المئة أن وضع الدروز أسوأ من 73وأكد أكثر من الدروز والحكومة اإلسرائيلية سيئة أو غير جيدة؛ 
 في المئة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين 90؛ واعتبر أكثر من "48فلسطينيي "وضع سائر طوائف 

 في المئة البطالة وعدم المساواة في التعليم ضمن عوامل 75تؤدي دوراً أساسياً في ذلك، وعّدد أكثر من 
 . أخرى

  9/4/2009السفير، 
  
  مغادرة الجوالن تنتقص من القدرة الدفاعية: ير إسرائيليتقر

اعتبر تقرير لمركز القدس للشؤون العامة في اسرائيل، أن الترتيبات األمنية لالنسحاب من : يو بي آي
هضبة الجوالن المحتلة التي وضعها رئيسا الوزراء بنيامين نتنياهو وايهود باراك في نهاية التسعينيات، 

رائيل بشكل كاف، الفتاً الى أن الخط الحدودي الحالي يشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة لن تضمن أمن اس
 . ألمن الدولة العبرية

عن تقرير وضعه مستشار األمن القومي السابق اللواء المتقاعد غيورا " جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 
". لة للدفاع عن دولة اسرائيلالخط الحدودي الحالي هو الوحيد الذي يوفر ضمانة معقو"إيالند، أن 

 ". افتراضات خطرة"وترتكز الى " معيبة"ووصف الترتيبات االمنية المذكورة بأنها 
جعل المنطقة التي تنسحب : وقد ارتكزت الترتيبات األمنية لالنسحاب من الجوالن على عنصرين هما

ظمتها لإلنذار المبكر على قاعدة منها القوات االسرائيلية منزوعة السالح، واحتفاظ الدولة العبرية بأن
 . حرمون لتحديد اي انتهاكات لالتفاق) جبل الشيخ(
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ويرى ايالند ان أياً من هذه المكونات قادرة على ضمان امن اسرائيل، مشيراً الى أن اي انسحاب 
 يشكك كما". سيؤدي الى انتقاص في القيمة المعنوية للقدرة الدفاعية االسرائيلية"إسرائيلي من الجوالن 

التقرير باالفتراض القائم على أن تحقيق السالم مع سوريا سيؤدي الى عزل ايران ويساهم في تقدم 
 ". حزب اهللا"المسار الفلسطيني اإلسرائيلي وفي إضعاف 

  9/4/2009السفير، 
  

   فلسطينيا41ًاالحتالل يشن هجوماً انتقامياً في القدس والخليل وإصابة أكثر من  .23
برصاص ومسيالت أصيبوا  فلسطينيا 41، أن الضفة الغربية من 9/4/2009ردن، السبيل، األذكرت 

، بمهاجمة قرية صافا "بيت عين"جنود االحتالل والمستوطنين، صباح أمس بعد قيام مستوطني مستوطنة 
إن عددا من : وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات الخليل .قرب الخليل بحماية جنود االحتالل

وبحسب  .ة صافا، وصلوا الى مستشفيات المدينة مصابين بالرصاص الحي، منهم اصابات بالغةسكان بلد
 مستوطنا، مسلحين بأسلحة رشاشة هاجموا البلدة وأطلقوا النار بشكل 30شهود عيان فإن ما يقرب من 

م عشوائي على السكان، تحت سمع ومرأى قوات االحتالل التي لم تتدخل لمنع المستوطنين من القيا
  .بجريمتهم

وتداعى سكان القرى المجاورة لبلدة صافا من أجل نجدة األهالي، وقامت مكبرات الصوت في كل من 
قريتي بيت أمر وصوريف بتوجيه نداءات لألهالي للتوجه الى قرية صافا لنجدة أهلها من قطعان 

 الجيش بالتدخل لحماية المستوطنين، وقام المئات من المواطنين بالتوجه إلى المنطقة عندها قامت قوات
  .المستوطنين، حيث أطلقت النار وقنابل الغاز

  من المواطنيناًعددأن  ، عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض9/4/2009القدس العربي، وأضافت 
 في سوق باب السلسلة القريب من الطريق المؤدية الى حائط البراق والمسجد االقصى المبارك أصيبوا

مة من مدينة القدس المحتلة االربعاء بعد تعرضهم العتداءات عدد كبير من اليهود داخل البلدة القدي
وذكرت مصادر محلية في  .المتطرفين خالل توجههم الى حائط البراق وسط حراسات عسكرية مشددة

 القدس ان آالف اليهود المتطرفين اقتحموا البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة باتجاه حائط البراق
 .للمشاركة في صلوات خاصة بمناسبة عيد الفصح العبري الذي بدأ مساء االربعاء ويستمر ثمانية ايام

وعلى نفس الصعيد سمحت شرطة االحتالل االسرائيلي لمجموعات من المستوطنين بالدخول الى المسجد 
  .االقصى المبارك في اطار االحتفاالت اليهودية بعيد الفصح

  
  ت اليهودية ستجعل يوم غد يوما مميزا للزحف نحو األقصى الجماعا: كمال الخطيب .24

فـي    أن   48في الداخل المحتل عـام      " الحركة اإلسالمية "أكد الشيخ كمال الخطيب نائب      : القدس المحتلة 
ـ      ، أن االقتحام الذي حدث     )4-8(، األربعاء   "المركز الفلسطيني لإلعالم  "تصريحٍ صحفي خاص أدلى به ل

 ألف يهودي تجمعوا في ساحة البـراق        50مبارك قبل صالة الفجر اليوم حضره قرابة        للمسجد األقصى ال  
الشريف، مشيرا إلى أن اليهود أعلنوا خالل اجتماعهم عن حمالت مجانية للزحف نحو المسجد األقـصى             

ا للزحـف   ، يومـا مميـز    )م2009-4-16(؛ على أن يكون يوم الخمـيس        )4-9(المبارك غدا الخميس    
وأوضح الخطيب في    .، حسب االعتقاد اليهودي   "تطهيره من دنس العرب   "اليهودي نحو األقصى من أجل      

تصريحه أن الجموع اليهودية اقتربت اليوم وألول مرة من قبة الصخرة المشرفة، مبينًا أن الحاخامـات                
للمركـز  " الحركة اإلسالمية "رئيس  وكشف نائب    .اليهود كانوا يحرمون ذلك، ولكن اليوم باتوا يشجعونه       
للنفير العام نحو مدينة القدس المحتلـة       ) 4-9/10(أنهم قاموا بالتحضير بدءا من يومي الخميس والجمعة         

  .والمسجد األقصى المبارك؛ للحيلولة دون تدنيس الجماعات اليهودية المتطرفة المسجد األقصى
  8/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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    متعمداً طبياً يعانون إهماالًفي سجون االحتالل أسير 1600 ":كز حقوقيمر" .25

 أسير فلسطيني 1600قال المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى في تقرير له امس إن :  د ب أ-غزة 
من بين "وقال  .في السجون اإلسرائيلية يعانون من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون

يقتصر عالج األسرى المرضى : "وأضاف.  أسيرا مصابا بمرض السرطان16 المرضى األسرى
بالسرطان على المسكنات وحبوب األكامول الذي يصرف لكل األمراض حتى الخطيرة منها كالقلب 

 أسيرا من 160أسيرا بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة ويعاني " 550: وتابع ".والسكري والكلى
أسيرا يستخدمون الكرسي المتحرك في حركتهم  18و السرطان والكلى والقلب أمراض خطيرة جداً ك

أسيرا يعانون من " 80وأشار المركز إلى أن  ".االهتمام الصحي وتنقلهم داخل السجون التي ينعدم فيها
مرض السكري وأسيرين اثنين هم من فاقدي البصر بشكل كامل وأن العشرات مهددون بفقدان البصر ، 

 أسيرا نزالء دائمون في 41ا مصابون بالرصاص والشظايا أثناء االعتقال وقبله فيما يعتبر  أسير40و 
مستشفى سجن الرملة الذي يعانى فيه المرضى من القمع واإلرهاب والمساومة على العالج مقابل تقديم 

  ".معلومات
  9/4/2009الدستور، 

  
  اليهودية لتهويد القدس تنسيق تام بين الحكومة االسرائيلية والجماعات : التميمي .26

 قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس وصف: بترا - القدس المحتلة
  التي يقوم بها قطعان المستوطنينوالمقدسات الشيخ تيسير رجب التميمي في تصريح صحفي المخططات
ومة اإلسرائيلية وبتنسيق تام مع بالعمل اإلجرامي الخطير الذي يأتي في سياق مخططات وبرامج الحك

 . المنظمات والمجموعات اليهودية المتطرفة، لتهويد المدينة المقدسة وهدم المسجد األقصى المبارك
  9/4/2009الرأي، األردن، 

  
    بالتقصير" األونروا"وتتهم   مفتوحاًلجان خدمات الالجئين في الضفة تعلن إضراباً" .27

خدمات في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم األربعاء أغلقت لجان ال: نابلس -عاطف دغلس
 الرئيسية والفرعية في إضراب جديد أعلنت أنه مستمر حتى إشعار آخر، "أونروا"كافة مكاتب وكالة 

وقال رئيس لجان  .احتجاجا على ما قالت إنه تقليص خدمات الوكالة المقدمة للفلسطينيين كما ونوعا
شمال الضفة أحمد ذوقان إن اإلضراب يعتبر الثاني عشر من نوعه ضمن سلسلة الخدمات بمخيمات 

إضرابات يخوضها الالجئون الفلسطينيون ضد وكالة الغوث منذ عامين للمطالبة بحقوقهم التي أكد أنها 
  .مسلوبة

  8/4/2009الجزيرة نت، 
  

  ا وإيطاليا استعدادات لتسيير قافلتين من اسكتلند: "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .28
أعلن عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار بقطاع غزة، عن : غزة

استعدادات تجري حالياً في كل من اسكتلندا وإيطاليا لتسيير قافلتي تضامن جديدتين إلى قطاع غزة، عبر 
  .معبر رفح خالل الفترة القريبة القادمة

  9/4/2009، قدس برس
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   فلسطينياً في الضفة17يعتقل ل االحتال .29
 فلسطينياً، في مناطق مختلفة من الضفة 17أمس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر : رام اهللا

  .الغربية المحتلة، حسب ما أعلنه ناطق باسم جيش االحتالل
  8/4/2009، قدس برس

  
  مساعدات إلى غزة شاحنة 86إدخال  مريضاً و41 عودة .30

عرب، المتحدث باسم المعابر في غزة أن السلطات المصرية فتحت يوم األربعاء قال عادل ز: غزة
 . مريضاً فلسطينياً أتموا عالجهم في الخارج، ولمغادرة خمسة فرنسيين41المعبر بشكل استثنائي لدخول 

 شاحنة 86التجاري شرق رفح وأدخلت " كرم أبو سالم"وأضاف أن سلطات االحتالل فتحت كذلك معبر 
  .للمواد الغذائية لقطاع غزةمحملة 

  9/4/2009، قدس برس
  

  االحتالل يستهدف مجدداً قوارب الصيادين في غزة .31
فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية اليوم نيران رشاشاها تجاه قوارب الصيد الفلسطينية في عرض : غزة

ي عرض البحر وتواصل قطع من البحرية اإلسرائيلية التي تتمركز ف. بحر غزة دون وقوع إصابات
  .األبيض المتوسط استهداف قوارب صيد الفلسطينيين بشكل يومي

  8/4/2009، قدس برس
  

   في غزة"إسرائيل"تقرير طبي دولي يكشف خروقات  .32
سلم األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في باريس وزير :  وائل بنات-غزة

 عدد من المسؤولين الفرنسيين تقريرا طبيا دوليا عن خروقات الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بحضور
 فيما ، خالل عدوانها على غزة والتي ترتقي إلى جرائم الحرب"إسرائيل"حقوق اإلنسان التي ارتكبتها 

 وتقوم بمحاوالت ابتزاز للصيادين بغرض تجنيدهم ،منعت سلطات االحتالل دخول وفد طبي إلى القطاع
  لحسابها

  9/4/2009ودية، الوطن، السع
  

  317ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .33
 أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد طفل مريض في قطاع غزة، األربعاء جراء منعه من :غزة

  . ضحية317 عدد المرضى المتوفين في القطاع منذ بدء الحصار إلى  وبهذا يرتفعالسفر لتلقي العالج 
  9/4/2009 ،وكالة سما

  
  لب الحكومة برد فعل على الخطوات اإلسرائيلية العدائية تجاه األردنهمام سعيد يطا .34

برد فعل على األردنية طالب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد الحكومة : عمان
باإلجماع  عوزي أراد " اإلرهابي"تجاه األردن، والتي كان آخرها تعيين " العدائية"الخطوات اإلسرائيلية 

 سياسياً لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيسا لمجلس األمن القومي في الكيان، مستشاراً
   .من خالل الخيار األردني إلى تسوية القضية الفلسطينية  وهو الذي يدعو صراحة 

 مؤشرات عزم الكيان الصهيوني على نقل أزمته الداخلية إلى دول"ولفت سعيد في تعقيب له أمس إلى أن 
باإلشارة إلى التقرير الذي " آراد"، منبهاً إلى خطورة "الجوار واألردن بالتحديد تتزايد مع مرور األيام

الثالثاء، ووصفته بأنه أكثر خطورة من المتطرف ليبرمان، ونقلت مقابلة " الشرق األوسط"نشرته صحيفة 
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يجب "مع الفلسطينيين  لتسوية ا ، قال فيها إن 2007   حزيران 22في " يديعوت أحرونوت"له مع صحيفة 
  ".هاشمية ذات أكثرية يهودية وفلسطين كدولة  أن تعتمد على ضمان إسرائيل كدولة 

 9/4/2009السبيل، األردن، 
  

  الجامعة العربية تتخوف من طمس مذابح غزة بتحقيقات شكلية .35
وفها إزاء محـاوالت  أعربت جامعة الدول العربية في بيان في ذكرى مذبحة دير ياسين عن مخا       : القاهرة

طمس المذابح التي ارتكبتها مؤخراً في قطاع غزة، عبر ما تقوم به من عمليات تحقيق شـكلية                 " إسرائيل"
  . لاللتفاف على محاوالت تقديم قادتها إلى المحاكمة

  9/4/2009الخليج، 
  

   شخصاً بتهمة مساعدة حزب اهللا لتوصيل السالح واألموال لحماس50اعتقال : مصر .36
اتهم، أمس، النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود تنظيم حـزب اهللا              :  أحمد رحيم  -ة  القاهر

اللبناني بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية على األراضي المصرية، بتكليف من االمين العام للحزب الـسيد               
 متهمـاً قـبض   49يابة مع وقال في بيان، إنه يتابع بنفسه نتائج التحقيقات التي تجريها الن    . حسن نصراهللا 

  . عليهم أخيراً النضمامهم الى الحزب وشروعهم في القيام بأنشطة محظورة في مصر
وقال . ، في بيروت مصدراً في حزب اهللا عن هذه االتهامات فاجاب ان ال تعليق لديه االن               "الحياة"وسألت  

 نصراهللا مسؤول وحدة عمليات     التحقيقات أكدت تكليف األمين العام لحزب اهللا حسن       "البيان المصري أن    
دول الطوق في الحزب باإلعداد لتنفيذ عمليات عدائية في األراضي المصرية عقب انتهائـه مـن إلقـاء         
خطبته في يوم عاشوراء والتي تضمنت تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة على الخروج عـن               

  ". النظام
انيا وفلسطينيين اثنين مقيمين في لبنـان يـشتبه         ، ان لبن  "الحياة"وكانت مصادر امنية مصرية كشفت لـ       

بقيادتهم خلية تابعة لحزب اهللا في مصر، اتهموا بجلب سالح من الـسودان وتهريبـه الـى االراضـي                   
وقالت المصادر المطلعة على التحقيقـات      . المصرية بغرض ادخاله الى قطاع غزة لحساب حركة حماس        

ن ولبنانيون وفلسطينيون، ويقودها لبناني يـدعى سـامي    شخصاً، بينهم مصريو50الخلية تضم نحو "إن  
هاني شهاب دخل إلى األراضي المصرية مع فلسطينيين يقيمان في لبنان بجوازات سفر مـزورة قبـل                 
شهور، وبمتابعتهم اتضح أنهم يسعون إلى تجنيد شبكة للترويج للفكر الـشيعي ومعتقـدات حـزب اهللا،                 

هذه المجموعة تمكنـت    "وقالت إن   ". على سالح وتهريبه إلى غزة    وحاولوا االتصال ببدو سيناء للحصول      
بمساعدة لبنانيين من عناصر حزب اهللا سافروا إلى السودان، من جلب سالح من السودان بهدف إدخالـه                 

  ".إلى غزة عن طريق األنفاق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية
  9/4/2009الحياة، 

  
  رات األممية سينحدر بالسالم إلى نقطة الصفرللقرا" إسرائيل"تجاهل : سعود الفيصل .37

قيمت المملكة السعودية التصريحات السلبية الصادرة عن الحكومة اإلسـرائيلية           : نواف عافت  -الرياض  
الجديدة بوصفها ال تنبئ عن بوادر إيجابية تفضي إلى عملية السالم، إذ أن تجاهل الحكومة اإلسـرائيلية                 

 إقامة دولتين مستقلتين، وضربها عرض الحائط خطـة خارطـة الطريـق             لمبدأ الحل الدولي القائم على    
وتفاهمات أنابوليس وغيرها من قرارات الشرعية الدولية، سينحدر بعملية السالم إلـى نقطـة الـصفر،                

، فضال  1860مايحتم ضرورة كبح وتيرة االستيطان اإلسرائيلي تحت مظلة االلتزام بقرار مجلس األمن             
  . عقوبات الجماعية برفع الحصار عن الفلسطينيينعن إنهاء سياسات ال

  9/4/2009عكاظ، 
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  على األسس السابقة" إسرائيل"يمكن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع : المعلم .38
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم إمكانية اسـتئناف المفاوضـات غيـر             :  سعاد جروس  -دمشق  

" إسـرائيل "، خـصوصا التـزام      "ها التي جرى االتفـاق عليهـا      األسس ذات "على  " إسرائيل"المباشرة مع   
وقال المعلم إن األسس هي التي تمت على أساسها المفاوضات غير المباشـرة   .باالنسحاب من الجوالن

، وأن ال تـؤثر المحادثـات   1967هي االنسحاب من الجوالن السوري حتى حدود الرابع من حزيران    "و
 الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن ال تُستخدم المحادثات كغطـاء لـشن           غير المباشرة على المحادثات بين    

 ".عدوانها على غزة توقفت المفاوضات" إسرائيل"عندما شنت "الفتا إلى أنه ". عدوان على لبنان أو غزة
  9/4/2009الشرق األوسط، 

  
  "اسرائيل"المغاربة تصدروا السياح العرب في زيارة : تقارير إسرائيلية .39

قلت صحف مغربية عن تقارير اسرائيلية، ان المغرب تصدر الئحـة الـسياح العـرب إلـى                 ن: الرباط
، كما أن عدد السياح المغاربة ضاعف بعض البلدان        2008 و 2007 و 2006خالل كل من سنة     " إسرائيل"

  .2008التي تضم أكبر عدد من اليهود مثل كندا واألرجنتين، خالل األشهر الثالثة األولى من سنة 
  9/4/2009العربي، القدس 

  
  مصر مستعدة لتأهيل الكوادر العمالية للسلطة الفلسطينية .40

اتفقت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجـرة فـي مـصر             :  محمد العجردوي  -عمان  
وسمير عبداهللا وزير العمل الفلسطيني على قيام وزارة القوى العاملة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبيـة                

وادر والعاملين بوزارة العمل بالسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في مجاالت تفتيش وعالقـات العمـل               للك
والتشغيل والتدريب المهني واالرشاد والتوجيه الوظيفي باالضافة الى تنظيم برامج مماثلة في نشر ثقافـة               

رات وإمكانات الوزارة أمام    العمل بين الشباب وفئات القوى العاملة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستضع كل خب           
  . الجانب الفلسطيني في هذا الشأن

  9/4/2009األهرام، 
   

  رئيس حزب شين فين اإليرلندي يصف الحرب اإلسرائيلية بالـ الخطأ .41
االيرلندي الشمالي ورئيس الجناح السياسي في » شين فين«وصف رئيس حزب :  فتحي صّباح-غزة 

، داعياً إلى حل سلمي »خطأ«ة األخيرة على قطاع غزة بأنها شين فين جيري آدامز الحرب اإلسرائيلي
ما حصل في القطاع «وقال خالل زيارة هي األولى له الى قطاع غزة أمس إن . للقضية الفلسطينية

واجب المجتمع الدولي الذي لم يساعد في إيجاد تسوية تنهي معاناة «، مشدداً على أن من »خطأ
  .» اإلسرائيلي القائم منذ عقود طويلة–لصراع الفلسطيني الفلسطينيين، أن يعمل على وقف ا

  .»الفلسطينيون يستحقون العيش بأمن«وأضاف آدامز في مؤتمر صحافي عقده في عزبة عبد رّبه، 
وأضاف أن . »وقال آدمز رأيت الدمار على شاشات التلفزة، إال أن األمور على أرض الواقع تختلف

ضرورة وقف الصراع «، مشدداً على »اً مالئمة للعيش في غزةالمجتمع الدولي أن يخلق ظروف«على 
المسؤولية عما يشهده قطاع غزة من «وحّمل المجتمع الدولي . »، وحله في شكل سلمي"إسرائيل"مع 

بضرورة فك الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة، وفتح «" إسرائيل"وطالب . »حصار وتدمير
ضرورة إعادة بناء قطاع غزة، «وأكد . »ل، وتسهيل سفر المرضىالمعابر والسماح لكل البضائع بالدخو

لكن األهم هو عدم تكرار ما حدث من تدمير وقتل وعدم رؤية هذه المشاهد القاسية التي أراها أمامي 
  .»اآلن

9/4/2009الحياة،   
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  في الكونغرس لخالف غير مسبوق في حدته" إسرائيل"اإلدارة األميركية تهيئ مؤيدي  .42
أوضحت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن موظفين كباراً في إدارة الرئيس باراك : أسعد تلحمي -الناصرة 

أوباما اجتمعوا أخيراً بأعضاء كبار في الكونغرس من الحزب الديموقراطي من المعروفين بتأييدهم 
ية الحتمال خالفات في الرأي مع الحكومة اإلسرائيلية في شأن العمل» بهدف تهيئتهم«" إسرائيل"لـ

وأضافت أن اإليجاز الذي قدمه الموظفون للنواب هدف إلى توضيح األمور . السياسية في الشرق األوسط
بين تل أبيب وواشنطن، كما هدف إلى إحباط محاولة » غير المسبوق في حدته«قبل حصول الخالف 
داخل " إسرائيل"ـمن خالل حشد دعم المؤيدين ل» لاللتفاف على اإلدارة األميركية«متوقعة من نتانياهو 

  .الكونغرس لمواقف حكومته
، وأنه "إسرائيل"وأشارت إلى أن الرسالة التي نقلها الموظفون إلى النواب أكدت أن أوباما ملتزم أمن 

وعليه، فإنه يعتزم مطالبة نتانياهو باحترام . يعتزم تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية للدولة العبرية
وفي مقدمها الموافقة على مبدأ الدولة الفلسطينية «ية السابقة جميعها، التزامات الحكومات اإلسرائيل

وتجميد االستيطان وتفكيك البؤر االستيطانية العشوائية وتقديم مساعدات أمنية واقتصادية للسلطة 
وأوضح موظفون في اإلدارة األميركية أن الفلسطينيين سيطالََبون هم أيضاً بالتنفيذ الكامل . »الفلسطينية

  .لتزاماتهم الواردة في خريطة الطريق وفي أنابوليسال
، فإن اإلدارة األميركية ليست قلقة من تصريحات "إسرائيل"التي وصلت إلى » هآرتس«ووفقاً لمعلومات 

وزير الخارجية ليبرمان وتلك التي أطلقها نتانياهو إبان المعركة االنتخابية، وأنها تفضل انتظار اللقاء بين 
وزادت .  واألخير الشهر المقبل في واشنطن والمواقف التي سيعلنها في مجمل القضاياالرئيس أوباما

لكنها لن توافق على أن « السوري، -الصحيفة أن اإلدارة ال تعارض إحياء المسار التفاوضي اإلسرائيلي 
  .»هذا المسار للتهرب من التزاماتها في المسار الفلسطيني" إسرائيل"تستغل 

9/4/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل"واشنطن تكرر انتقادها هدم منازل الفلسطينيين من قبل  .43
معتبرة " إسرائيل"كررت الواليات المتحدة، معارضتها ألسلوب هدم منازل الفلسطينيين من قبل : ب.ف.أ

أعمال الهدم والطرد ليست "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود أن ". غير بناء"أنه عقاب 
اقبها تتجاوز بكثير األسر المعنية مباشرة بهذه اإلجراءات، وذلك ردا على سؤال عن قيام بناءة وعو

  .االحتالل بهدم منزل في القدس
9/4/2009الخليج،   

  
  بسبب أنابوليس" إسرائيل"خالف ألماني مع  .44

ائيلية أقّرت مصادر في الحكومة األلمانية ضمناً بوجود خالف مع الحكومة اإلسر:  إسكندر الديك-برلين 
وأدى هذا . الجديدة بسبب رفض األخيرة مقررات مؤتمر أنابوليس للسالم الداعية إلى تنفيذ حل الدولتين

األلمانية إلى إرجاء المستشارة أنغيال » دير شبيغل«الخالف حسب مصادر مطلعة أشارت إليها مجلة 
المقبل في ) يونيو(حزيران مركل اجتماعا مشتركا بين أعضاء حكومتي البلدين كان مقرراً عقده مطلع 

وتسبب الخالف، بحسب المصادر، بعدم نشر فحوى برقية التهنئة التي أرسلها وزير الخارجية  .برلين
وقالت المجلة إن البرقية تضمنت . فرانك فالتر شتاينماير إلى نظيره أفيغدور ليبرمان كما هو معهود

تمسك برلين «سم الحكومة أولريش فيلهلم على وقد شدد الناطق با. تحذيرات من مغبة رفض حل الدولتين
  .»بمواصلة عملية السالم مع التركيز على حل الدولتين

خريطة الطريق هي في النهاية طريق «أن :وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية ينس بلوتنر
  .»دقيقة وحساسة«، مالحظاً أن المرحلة الحالية »للوصول إلى حل الدولتين
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س اللجنة الخارجية في البرلمان االتحادي عضو قيادة الحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم وأكد رئي
وإدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، " إسرائيل"روبرشت بولنتس أن الخالف ذاته موجود حالياً بين 

بول بحل إقامة من مصلحة أوباما واألوروبيين إقناع اإلسرائيليين والحكومة الجديدة بالق«وشدد على أن 
  .»"إسرائيل"دولة فلسطين إلى جانب 

9/4/2009الحياة،   
 

 إيطاليا تريد وتعمل على المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية: وزير خارجية إيطاليا .45
ألن » فرصة مهمة«رأى وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني أن هناك :   سعاد جروس-دمشق 

، مشيرا »م مرجعيات الشرعية الدولية للصراع العربي اإلسرائيليتتحدث أوروبا بصوت واحد في دع«
وجود انفتاح أميركي للحوار واالنخراط يشكل فرصة مهمة ألوروبا والمنطقة ال بد من «إلى أن 
 . »استثمارها
إيطاليا تريد وتعمل على المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، والرسالة الموجهة إلى جميع «وأضاف، 
هي نفسها احترام مبادئ اللجنة الرباعية، شعبان ودولتان، ووقت قريب من أجل إحالل السالم، األطراف 

 .»وأي طرف يوافق نتعامل معه، وهذه النافذة وفرصة السالم لن تكون مفتوحة لفترة طويلة
9/4/2009الشرق األوسط،   

 
  مااللتزام بقرارات السالوفلسطين " إسرائيل "طالبيوزير خارجية بريطانيا  .46

 ميليباند، الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  وزير خارجية بريطانيا ديفيدطالب:  تركي الصهيل،الرياض
واألطراف الفلسطينية، بااللتزام بقرارات الحكومات السابقة المتعلقة بملف السالم في منطقة الشرق 

اً إياها الطريقة الوحيدة لتقاسم وجدد الوزير البريطاني، دعم بالده لمبادرة السالم العربية، معتبر. األوسط
  . ، واعتماد القدس عاصمة لهما67هذه األرض على أساس حل الدولتين، وااللتزام بحدود عام 

الحل الوحيد يكمن في تبنى سياسة جامعة الدول العربية «وأشار ديفيد ميليباند إلى أن بالده ترى بأن 
عل منطقة الشرق األوسط والخليج العربي خالية من ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة إلى ج

  . »"إسرائيل"أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك 
9/4/2009الشرق األوسط،   

  
  حكومة نتنياهو خليط غريب وتصريحات ليبرمان ليست مناسبة: ماركيلوف .47

وف، الحكومة هاجم المبعوث الروسي المعني بشؤون السودان ميخائيل ماركيل: أحمد إمبابي -  القاهرة
، مشيرا إلى »إنها خليط غريب من األفكار واألحزاب«اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وقال 

ليست مضبوطة، كما أنها غير مناسبة لوزير «أن تصريحات وزير الخارجية افبغدور ليبرمان 
هي القرارات التي اليمكن  ،ن إحدى المشاكل الصعبة للمحكمة الجنائية الدوليةأ  وأضاف.»الخارجية
  .تنفيذها

9/4/2009الرأي، الكويت،   
 

   هبة يونانية بقيمة مليون يورو إلعادة إعمار مخيم البارد .48
وقع كل من رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، والسفير اليوناني في لبنان بانوس 

ن يورو، مخصصة إلعادة إعمار مخيم كالوجروبولس، اتفاقية هبة مقدمة من الحكومة اليونانية بقيمة مليو
نهر البارد، في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد، وفي ضوء تنفيذ الحكومة 

 . اليونانية التزاماتها بهذا الصدد
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همية التزام الحكومة اليونانية بإعالن مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد وأ«وأكد كالوجروبولس 
 . »الترابط بين شعوب منطقة البحر المتوسط

9/4/2009السفير،   
  

  "حفظه اهللا... "لعاد شاليط ج .49
  مصطفى يوسف اللداوي.د

تكاد تكون المحافظة على حياة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جيلعاد شاليط هي األهـم لـدى                  
، إذ  بادل األسرى مع العدو اإلسـرائيلي     ام صفقة ت  المقاومة الفلسطينية ، التي تؤمل كثيراً على حياته إلتم        

أن مبادلته حياً بأسرى ومعتقلين فلسطينيين ستكون أفضل بكثير مما لو كان ميتاً ، وسـتجبر المقاومـة                  
الفلسطينية إسرائيل على دفع ثمنٍ باهظ ومؤلم ثمناً لعودته إلى أسرته ، إذ من المتوقع أن تشمل صـفقة                   

 معتقالً من ذوي األحكام العاليـة ، رغـم أن           450ن قرابة ألف معتقل ، منهم       تبادل األسرى بين الطرفي   
الطرفين لم يتوصال بعد إلى صيغة نهائية للصفقة ، حيث تعثرت المفاوضات بين الطرفين أكثر من مرة                 
، وتعطلت بسبب التعنت اإلسرائيلي المتكرر ، حيث ترفض إسرائيل القائمة التي أعدتها حركة حماس ،                

 في الوقت نفسه بوضع معايير جديدة ، واشتراطات مختلفة لإلفراج عن المعتقلين الفلـسطينيين ،                وتقوم
ومنها إبعاد عدد منهم إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة ، لكن التجارب السابقة كلها تفيد بأن العـدو                   

ظاً ، وسيخضع في نهاية     اإلسرائيلي سيضطر في النهاية إلى إنجاز الصفقة ، وسيدفع الثمن مهما كان باه            
المطاف إلى الشروط الفلسطينية ، وكما حرص أيهود أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق علـى               
إنهاء عهده باإلفراج عن شاليط ، فإن اليمين اإلسرائيلي بزعامة نتنياهو سيوقع على الصفقة ، وسـيكون                 

ستعداد لدفعه ، إذ أن مستقبل نتنياهو الـسياسي         مستعداً لدفع ثمنٍ أكبر من ذاك الذي كان أولمرت على ا          
يرتبط بدرجة كبيرة بملف شاليط ، وكان قد أعلن في خطابه األول أمام الكنيست اإلسرائيلي أنه سـيبذل                  

  .كل جهده لعودة شاليط إلى بيته وعائلته ، وسيشكل بقاؤه في األسر أزمةً كبيرة له ولحكومته 
 جداً من أجل شاليط ، إذ منذ الساعات األولى ألسره في قطاع غزة ، في                وقد دفع الفلسطينيون ثمناً كبيراً    
 ، في عملية الوهم المتبدد الذي قادها مقاتلو كتائب الشهيد           2006حزيران  / الخامس والعشرين من يونيو     

عز الدين القسام ، لم تتوقف الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة ، ولـم تتوقـف عمليـات االغتيـال                    
ة التي قامت بها إسرائيل ضد مطلوبين وقياديين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة ، وواكبـت                  والتصفي

إسرائيل حملتها العسكرية بحملة أمنية محمومة ، طالت العديد من وزراء ونواب حركـة حمـاس فـي                  
الضفة الغربية ، وحاولت أن تجعل منهم رهائن في يدها مقابل اإلفراج عـن جيلعـاد شـاليط ، ففقـد                     

لسطينيون المئات من الشهداء ، وآالف الجرحى والمصابين خالل سعي إسرائيل المحمـوم السـتعادة               الف
جنديها األسير ، وفرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة ، ألحقت بسببه األذى الشديد بمختلف                

ت الوفاة العديـدة  قطاعات الحياة في القطاع ، فضالً عن المعاناة الشديدة التي تسبب بها الحصار ، وحاال           
التي تعرض لها المرضى والمصابون جراء منعهم من السفر للعالج ، أو منع وصول األدوية المطلوبـة               

  .لهم ، ومنع الطالب وذوي الحاجات من السفر 
 على قطاع غزة لتأديب حركة حماس ، ومنع عمليات          2008وجاء العدوان اإلسرائيلي األخير نهاية العام       

ح ، ولكن كان اإلفراج عن شاليط أحد أهم أهداف العدوان على قطاع غزة ، ولكن كـل                  التهريب والتسلي 
المحاوالت اإلسرائيلية العسكرية واألمنية قد باءت بالفشل ، وبقي آسروا الجندي اإلسرائيلي يحتفظون به              

حد ، أو   أسيراً داخل قطاع غزة ، ومن يعرف قطاع غزة جيداً يدرك أنه من الصعب جداً أن يختبئ فيه أ                  
 كيلـو   365أن يتوارى عن األنظار بين جنباته طويالً ، فقطاع غزة صغير في مساحته فهي ال تتجاوز                 

متراً مربعاً ، وتنشط فيه كل األجهزة األمنية اإلسرائيلية ، وعشرات األجهزة األمنية الغربية ، وبعـض                 
للسلطة الفلسطينية في رام اهللا ، ولكـن        استخبارات الدول العربية ، باإلضافة إلى األجهزة األمنية التابعة          
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أحداً من كل هؤالء لم يتمكن من رصد أو معرفة مكان وجود جيلعاد شاليط ، ولم تنفع كـل محـاوالت                     
الرصد والمتابعة والتجسس والرقابة والتصوير والتحقيق في كشف أي شئ عن حقيقة وجود شاليط ، أو                

ت االستطالع اإلسرائيلية التي تحلق فوق سماء قطاع        مكان أسره ، على الرغم من وجود عشرات طائرا        
غزة ، لياً ونهاراً ، تصور وترصد كل شئ في أنحاء القطاع ، وتتعامل مع كل معلومة صغيرة كانت أو                    
كبيرة ، ولكن إسرائيل بكل ما لديها من تقانة أمنية عالية ، وبالرغم من التعاون الدولي الكبير معها ، إذ                    

نسي نيكوال ساركوزي ، والرئيس األمريكي الـسابق جيمـي كـارتر ، والحكومـة               جندت الرئيس الفر  
المصرية ، وعشرات الدبلوماسيين الغربيين الذين يحاولون االتصال بحركة حماس ، والتوسط لإلفـراج              
عن شاليط ، إال أن كل هذه المحاوالت قد باءت بالفشل ، إذ لن يتمكن أحد غير األسرى الفلسطينيين من                    

راج عن شاليط ، فثمن حريته هو حرية المعتقلين الفلسطينيين أنفسهم ، لذا فإن حياة جيلعـاد شـاليط                   اإلف
لدى الفلسطينيين غالية وعزيزة ويجب الحفاظ عليها ، ففي حياته ترى كل أمٍ فلـسطينية حريـة ابنهـا                   

ل في عمر شاليط حتـى  المعتقل ، وتنتظر من خالل بقاءه حياً أن ترى ولدها المغيب ، فتدعو اهللا أن يطي     
تتم الصفقة ، وأن يحفظ حياته حتى يتم اإلفراج عن األسرى والمعتقلين ، وهذا األمر ليس بالجديـد ، إذ                    
أنه ووفق التجارب السابقة التي تم فيها أسر جنود إسرائيليين ، فإن آسريهم كانوا يحرصون على حياتهم                 

م ، ويخضعونهم لفحوصات طبية دورية ودقيقة ،        ، ويسهرون على سالمتهم ، ويقدمون لهم أفضل الطعا        
للتأكد من صحتهم وسالمتهم وخلوهم من أي أمراض ، حتى أنهم يلقون رعاية طبية ومتابعـة يتمناهـا                  
الكثيرون من آسريهم ، فالجميع يدرك أن سالمة األسرى اإلسرائيليين تعني زيادة عدد المعتقلين المفرج               

 الذي أطلقته القوات اإلسرائيلية على قطاع غـزة ، ومئـات آالف             عنهم ، وعلى الرغم من حمم الموت      
األطنان من المتفجرات التي دكت كل مكان في غزة ، فزلزلت جوانب القطاع ، وهزت بـاطن األرض                  
فيه ، ولم تترك مركزاً أو مؤسسة أو مدرسة ، فدمرت البيوت والمساكن والمدارس والمساجد ، وقتلـت                  

ة تمكنت من الحفاظ على حياة شاليط ، وأن تنأى به عن القتل ، واسـتطاعت أن                 اآلالف ، إال أن المقاوم    
تحفظه في أماكن آمنة ، فلم تعرض حياته للخطر ، فلم تنجح إسرائيل من خالل حملتها العـسكرية مـن                    
تجريد حركة حماس من ورقتها الرابحة ، التي تستخدمها بقوة في مساومة إسرائيل لتحرير سـجنائها ،                 

ن أن الجيش اإلسرائيلي كان مستعداً لقتل شاليط خالل عدوانه على قطاع غزة ، إذ أن الطائرات                 وقد تبي 
اإلسرائيلية قد أغارت أكثر من مرة على مجموعات فلسطينية تمكنت من أسر جنود إسرائيليين في غزة                

ن ، وهـي التـي      ، فقتلتهم والجنود اإلسرائيليين ، إذ كانت تخشى أن تتورط مع المقاومة بأسرى آخـري              
  .جاءت لتتخلص من ورطة شاليط ، فال تريد أن تغوص في أزمة أشد ، فتدفع ثمناً أكبر 

وكانت حركة حماس قد سمحت لجيلعاد شاليط بتوجيه ثالث رسائل نصية ، وأخرى صوتية إلى عائلتـه                 
نـسي نيكـوال    منذ أسره ، وذلك استجابةً منها لمساعي الرئيسين األمريكي السابق جيمي كـارتر والفر             

ساركوزي ، الذي تعهد أمام والدي جيلعاد بالعمل على اإلفراج عنه ، ذلك أن جيلعاد يحمل إلى جانـب                   
الجنسية اإلسرائيلية الجنسية الفرنسية ، وأوضح جيلعاد من خالل رسائله أنه يلقى رعاية جيدة من آسريه                

ن أجل اإلفراج عنه ، وعودته إلـى        ، وأنه ال يتعرض لألذى ، ولكنه حث رئيس حكومته للعمل الجاد م            
، أو  " اللهم أمد في عمره     " ،  " اللهم احفظ شاليط    " والديه ، لذا فليس غريباً أن تسمع في غزة ولو مزاحاً            

، وال تجد أحداً يدعو عليه بـالموت والهـالك ، إذ أن             " في صحة شاليط    " أن يمازح المقاتلون بعضهم     
ن يأملون في استعادة األسرى والمعتقلين ، لذا فإن شاليط آمن فـي             موته قد يشكل خسارة كبيرة لكل الذي      

سجنه ، معافى في بدنه ، سليماً من أي مرضٍ أو عاهة ، وإن الفلسطينيين الذين دفعوا كثيراً فـي غـزة             
والضفة الغربية وفي القدس ، وبعد العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غـزة ، الـذي خلـف آالف                   

حى ، فإن أحداً من أبناء الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يـتم اإلفـراج عـن شـاليط دون                    الشهداء والجر 
االستجابة الكاملة للشروط الفلسطينية ، ولن يساوموا على شروطهم ، ولن يتنازلوا عن مطالبهم ، بل إن                 

أسـراهم  الفلسطينيين لن يتوقفوا عن محاوالت أسر جنود إسرائيليين آخرين حتى يتم اإلفراج عن جميع               
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ومعتقليهم ، وهذا هدفٌ مشروع لهم ، فإسرائيل لم تتوقف يوماً عن اعتقال عشرات الفلسطينيين ، والزج                 
بهم لفترات طويلة في السجون والمعتقالت ، ومن أجل جندي إسرائيليٍ أسير قامت بتدمير كل قطاع غزة               

 احفظ شاليط " م ، فاللهم يا اهللا      تقليه، أفال يحق للفلسطينيين أن يعملوا كل شئ من أجل اإلفراج عن كل مع             
  " .، ومد في عمره ، واحفظه من كل سوء حتى يعود أسرانا 

8/4/2009 
  

  !مرة اخرى.. عن سالم فياض .50
  محمد خّروب

سالم فياض المشهد، بعد أن وصل الحوار       '' المستقيل''فلسطينياً، يتصدر رئيس حكومة تصريف االعمال       
ل على وجه الدقة حوار فتح وحماس، الى الحائط وبات استئناف الحـوار              الفلسطيني أو لنق   -الفلسطيني  

مؤجالً أو مفتوحاً، وربما غير مطروح على جدول االعمال، ما استدعى عـودة الحمـالت االعالميـة                 
المتبادلة والحديث عن خيارات مفتوحة لهذه الحركة أو تلك، ولم يعد سراً احتمال قيام الرئيس الفلسطيني                

جديدة، تتولى تسيير شؤون المرحلة المقبلـة، بعـد أن حّملـت            '' انتقالية'' بتشكيل حكومة    محمود عباس 
اطراف في فتح، حركة حماس مسؤولية فشل حوار القاهرة ولم تتردد حماس في التأشير مباشرة علـى                 

عتراف ، فاتحة باب االتهامات ذات المضمون السياسي من قبيل تعنت فتح ازاء مطالبة الحركة باال              ''فتح''
بشروط الرباعية الدولية المعروفة، وواضح أن حماس تريد االستفادة من وصول اليمين الديني العنصري              
المتطرف الى الحكم بقيادة نتنياهو، كي تبدو وكأنها تراهن على احراج الرئيس الفلسطيني والحركة التي               

 باتجاه رام اهللا، ما دفع باوساط الرئاسـة         ايجابية'' ايماءة''يرأسها، ألن نتنياهو ال يبدو في وارد تقديم أي          
للعودة الى المفاوضات مع نتنياهو،     '' شروط''الفلسطينية الى تسريب اخبار مفادها أن عباس وضع ثالثة          

الذي كان هو نفسه قناة اتصال غير مباشرة بين نتنياهو وياسـر            '' مبعوثه''رافضاً في اآلن ذاته أن يقابل       
  .عرفات

عتراف نتنياهو باالتفاقات الموقعة مع السلطة وتجميد االسـتيطان واالعتـراف           اول شروط عباس هي ا    
  .بخريطة الطريق

او مطلقـو بالونـات     '' المـّسربون ''أياً كانت صحة هذه التسريبات وأياً كانت االهداف التي يسعى اليها            
بين فتح وحماس، رغم    الفتة قد تفضي الى قطيعة      '' تطورات''االختبار، فإن الساحة الفلسطينية مقبلة على       

الفتحاوي الموجود في غزة بقرار من الرئيس عباس، بل إن وجوده هناك، يؤشر             '' الوفد''كل ما يقال عن     
في جعبة الطرفين، وهما في كـل       '' الطلقة االخيرة ''الى أن القطيعة باتت قريبة ألنها تشكل في حد ذاتها           

ر نحو منتصف الطريق، بعد أن لم يعد هنـاك سـبيل            حال ال يبديان قدراً من التسامح او االستعداد للسي        
لها انها ال تخفي اجندتها     '' يحسب''حكومة االستيطان والعنصرية في تل ابيب، التي        '' تسونامي''لمواجهة  

وال تحاول اخفاء فاشيتها على طريقة الثالثي االجرامي اولمرت، ليفني وايهود باراك الذي يقبع في هذه                
  .واطئاً ال فرقالحكومة صامتاً او مت
  عودة الى سالم فياض

هو آخر يوم له فـي      ) 31/3(الرجل الذي قدم استقالته اوائل الشهر الماضي واعتبر ان اليوم االخير منه             
األعمال وهو حتى أول من أمس، ابدى زهـداً         '' تصريف''موقعه كرئيس لتلك الحكومة، ما يزال يواصل        

أمـام  .. وكي ال يغلق الباب نهائياً    ..  يرشح نفسه ألي منصب    انه لن '' شعبي''في منصبه قائال أمام حشد      
ربما تكون طاغية بدرجة ال تتيح لي أن أترشح مـرة ثانيـة لمنـصبي               '' شعبيتي'': عودته فإنه استدرك  

  ..الحالي
في وجه خصومه من الحركتين حماس وخصوصاً بعض قادة فتح الذين يواصلون            '' شعبيته''هو يدفع بـ    
من رصيد الحركة السياسي وأنه يسعى الى االمساك بالسلطة كخيار أو بديل لفـتح              '' رقيس''اتهامه بأنه   
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السياسي والتنظيمي ولن يتمكن المؤتمر     '' الشفاء''التي لم تتعافى بعد وال يلوح في االفق انها على طريق            
وح الى  ، من إعادة الر   )تروج انباء عن طلب فتح من مصر عقد المؤتمر على ارضها          (السادس للحركة،   

  ..هذه الحركة التي شاخت
 -التي باتـت  '' الجديدة''تشكيل الحكومة ) وحتى عباس(حماس بدورها سارعت الى رفض تكليف فياض   

 خيار الرئيس الفلسطيني، بذريعة ان تسمية رئيس الوزراء هو حق الكتلة النيابية الكبرى كما               -كما يبدو   
  ..يقول قادة حماس

  .؟ماذا عن تشكيل الحكومة إذاً
) فـي رام اهللا (تتولى السلطة ) في رام اهللا(ثمة تسريبات تقول أن مصر اقترحت تشكيل حكومة فلسطينية    

ـُنسق اعمالها    تقوم بالتنسيق مـع    ) هذه اللجنة . (عبر لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية     ) من غزة (وت
  ..شقحكومة اسماعيل هنية، على ما افاد علي بركة نائب ممثل حركة حماس في دم

انـه التيـه    ...  .وهل المسألة هي عودة سالم فياض الى موقعه أم مغادرتـه لـه؟             .هل فهم أحد شيئاً؟   
  ..الفلسطيني الذي يتواصل

  9/4/2009الرأي، األردن، 
  

  حكومة نتانياهو ومعضالت السيناريوهات المحتملة .51
  مأمون الحسيني

دمة ومتن بيان الحكومة التي بدأت يومها جاء التوضيح األسطع لمواقف حكومة نتانياهو الجديدة في مق
األول بتنصل وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان من تفاهمات أنابوليس وتأكيد االستعداد للحرب، والضغط 

شرطا لتقدم التسوية، فضال عن إعالنه رفض االنسحاب من » اإلرهاب«على السلطة الفلسطينية لمكافحة 
 مع سورية، وهو ما اعتبره مصدر سياسي مقرب من نتانياهو الجوالن في أي عملية تسوية مستقبلية

فقد تجاهل البيان ). ليكود(تجسيدا لموقف رئيس الوزراء، وأثنى عليه وزير جودة البيئة غلعاد إردان 
الذي قدمه نتانياهو، خالل جلسة نيل الثقة، مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة، على رغم حديـثـه عن 

ترتبط، » اقتصادية وأمنية وسياسية«: عبر جبهات ثالث» بلوغ السالم«وض بهدف االستـعداد للتفا
  .فعليا، بحبل سري بالواليات المتحدة

وهذا ما عنى للكثيرين بأن ثمة صيفا سياسيا ساخنا بانتظار هذه الحكومة األكبر واألكثر هزاال في تاريخ 
، »هآرتس«، حسب وصف صحيفة »خطيئة األلعاب الحزبية الضيقة«إسرائيل، كونها ثمرة، أو 

وباألخص في مواجهة إدارة الرئيس باراك أوباما التي ردت على تصريحات ليبرمان، وأعادت التأكيد 
بأن أوباما ما زال ملتزما بالتوصل إلى حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يقوم على وجود دولتين، وهو 

جديدة، وكذلك في مواجهة الحكومات األوروبية مع الحكومة اإلسرائيلية ال» مناقشات صريحة«يتوقع 
التي يرفع البعض منسوب رد فعلها المتوقع إلى حد التهديد بعزل إسرائيل وتصنيفها مثل جنوب إفريقيا 

  .سابقا
والمرجح أن تتوكأ إدارة أوباما في مقاربتها المتعلقة بالصراع على بعض الدراسات المعدة سابقا، ومن 

، عشرة أشخاص كبار المستوى من المعسكرين السياسيين في 2008في نهاية أبرزها تقرير أعده، 
وقد أوصى كتَاب التقرير . الواليات المتحدة، من بينهم بول فولكر، المستشار االقتصادي للرئيس أوبامـا

بإبداء االستعداد لالعتراف بحكومة وحدة فلسطينية، بشرط أن » شروط الرباعية«بأن يستبدل الرئيس 
 على هدنة مع اإلسرائيليين، وأن تخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدارة التفاوض في توافق

  .التسوية الدائمة، وتعرض االتفاق على الشعب الستفتائه
انسحاب : كما اقترح التقرير أن يعرض الرئيس أوباما المواقف اآلتية المتعلقة بعناصر االتفاق الدائم

 عدا الكتل االستيطانية الكبيرة؛ اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل وفلسطين،  ما67إسرائيل إلى حدود 
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وتقسم حسب مفتاح ديموغرافي؛ وأن يطبق نظام خاص في البلدة القديمة؛ إضافة إلى السعي لتأهيل 
عن المشكلة؛ ومرابطة قوة متعددة الجنسيات في » مسؤولية ما«الالجئين في فلسطين، وتتحمل إسرائيل 

  .غربية لفترة انتقاليةالضفة ال
في المقابل، يتوقع أن يحاول بنيامين نتانياهو، الذي تبرع شمعون بيريس بتسويق حكومته في العالم على 

ال للدولة : أنها معنية بالسالم، االلتفاف على الرؤى األميركية واألوروبية، وتجميل الءاته المتراكمة
 عودة ألي الجئ فلسطيني، ال لوقف االستيطان، وأيضا، الفلسطينية، ال لالنسحاب من القدس الشرقية، ال

اإليراني » الخطر«وعلى لسان ليبرمان، ال لالنسحاب من الجوالن السوري، من خالل التركيز على 
، وربما األخذ »السعي إلى إنتاج السالح النووي ومواصلة دعم حزب اهللا وحركة حماس«المتمثل في 

إسرائيلية في مقابل مبادرة السالم العربية، إلى جانب » مبادرة سالم «ببعض النصائح الداعية إلى إعالن
مديرية «القيام ببعض اإلجراءات التي يمكنها التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بعد أن أعلن عزمه إقامة 

بهدف التواصل مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع مبعوث اللجنة الرباعية » لدفع السالم االقتصادي
 مشروعا اقتصاديا في الضفة الغربية، إضافة 25 توني بلير، والسلطة الفلسطينية، والقيام بتنفيذ الدولية

  .إلى إمكانية تقليل عدد نقاط التفتيش اإلسرائيلية التي تعيق النمو االقتصادي في الضفة الغربية
 على تنمية اإلسرائيلي لألبحاث، فإن تركيز نتنياهو» معهد ريوت«ووفق جيدي غرينستاين، رئيس 

االقتصاد الفلسطيني وحكم المؤسسات، ربما يحظى بالدعم من إدارة أوباما عندما تدرك ضآلة ما ستكسبه 
من الضغط لدفع مفاوضات الوضع النهائي بشأن حدود الدولة والقدس والالجئين، وخاصة في ظل 

  .»حماس«و» فتح«تواصل حالة االنقسام الفلسطيني بين حركتي 
لتقـديـر المحكوم بـرزمـة اعتبارات لها عالقة بالحالة الفلسطينية واإلقليمية غيـر أن هـذا ا

الرجراجة، وبتداعيات األزمة المالية واالقتصادية العالمية التي تتسارع وتائرها بشكل تراكمي غير 
مسبوق، ال يضيء سوى أحد جوانب الصورة التي يرسمها التشكيل الحكومي اإلسرائيلي الجديد في أفق 

لمنطقة، إذ ثمة مؤشرات عدة على أن حكومة نتانياهو، التي تسير عكس عقارب ساعة الحالة االنتقالية ا
التي يمر بها العالم تحت يافطة التغيير والعودة إلى مربعات الحوار والتفاهم والشراكة للخروج من نفق 

ر قواعد اللعبة عبر مطالبة األوضاع االقتصادية المتجهة بقوة نحو المزيد من التأزم، ستسعى نحو تغيي
السلطة الفلسطينية حفـظ األمن اإلسرائيلي، ومطالبة الجيران حمايـة حـدود الدولة العبـريـة، 

من دون تقديم أي ثمن » تأديبها«ومطالبـة األميركيين واألوروبيين والعالم بأسره نزع أنياب إيران و
مة بأعتى رموز التطرف والعنصرية، ال تخفي يذكر، ال بل إن أطرافا أساسية في هذه الحكومة المتخ

 نحو الهجرة باتجاه الشرق، والتهام ما تبقى من الضفة الغربية، ناهيك عن 48رغبتها في دفع فلسطينيي 
استكمال تهويد القدس، واالحتفاظ بالجوالن السوري المحتل، ومد اليد باتجاه المناطق والتخوم العربية، 

وهكذا، ال يستبعد البعض، وتحت وطأة التحديات والمتغيرات التي يبدو  .وتشديد الحصار ضد قطاع غزة
أنها لم تستـطع التأثير بنتانياهو وباراك وليبرمان ويشاي وبقية الجوقة، أن تكون الحكومة اإلسرائيلية 

. إما الذهاب باتجاه شن حرب ثانية على غزة، أو ضد لبنان، وربما ضد إيران: أمام خيارين رئيسيين
إسرائيل «و» الليكود«رات وشواهد هذا الخيار عديدة ومتنوعة، من بينها ما ورد في اتفاق حزبي ومؤش
، واعتزام الدولة العبرية إجراء أكبر مناورة »التزام الحكومة بتصفية حكومة وسلطة حماس«من » بيتنا

لعسكريين الداعية يونيو المقبل، وتصاعد تصريحات القادة ا/ عسكرية في تاريخها في الثاني من حزيران
  .لشن عدوان جديد على غزة

  9/4/2009الحياة، 
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   2006من حسنات مشاركة حماس في انتخابات  .52
  ياسر الزعاترة

 ، وإصرارنا على ذلك من      2006رغم معارضتنا لمشاركة حماس في انتخابات سلطة أوسلو مطلع العام           
أعتقد (ضال عن صورة الحركة ومستقبلها      زاوية تقدير المصالح والمفاسد على صعيد القضية برمتها ، ف         

أنها لو قاطعت وأصرت على برنامج المقاومة ، لحسمت عودة القضية إلى برنامجها اإلسالمي بدل هـذا   
، رغم معارضـتنا    ) النزاع القائم ، ال سيما أن مسار حركة فتح في ظل قيادتها الجديدة كان مؤكد الفشل               

  .تجاهل جملة من اإليجابيات التي ترتبت عليهالتلك المشاركة إال أن عاقال ال يمكنه 
على رأس تلك اإليجابيات ما يتعلق بفضح التناقض الغربي في التعاطي مع اإلسالميين في واقعـة لـم                  
يسبق لها مثيل ، فهنا ثمة انتخابات تمت بإصرار أمريكي ، وكانت نتيجتها فوز حماس ، فكان الرد هـو                    

وبـدا  ). أليس الجنرال دايتون هو مبعوث القيادة األمريكية؟،      (الحركة  الحصار والمساعي العملية القتالع     
الموقف أكثر إثارة للسخرية بسبب مجيء االنتخابات في ظـل دعـوات أمريكيـة محمومـة لتعزيـز                  
الديمقراطية في العالم العربي حتى يكف عن تصدير اإلرهاب،، هذه الحالة ليس لهـا مثيـل ، إذ حتـى                    

كن بهذا الوضوح ، وبالطبع ألن من انقلب على المسار الديمقراطي هنـاك هـم               التجربة الجزائرية لم ت   
العسكر ، ولو مرروه لما كان بوسع الغرب أن يفعل بجبهة اإلنقاذ ما فعله بحماس رغم تواطئه العملـي                   

  .مع خصومها
من جانب آخر ، جاءت االنتخابات لتكشف طبيعة السلطة واألهداف التي صممت ألجلهـا ، ولتكـشف                 

الحصول على الشرعية من أجل الـدخول فـي متاهـة           (ذلك الهدف الذي من أجله أجريت االنتخابات        ك
ثم كان أن وضح منطق السلطة كجزء من النظام العربي فـي تعاملهـا مـع العمليـة                  ). تفاوضية جديدة 

ر ،  الديمقراطية ، فهي معها ما دامت تمنح الشرعية للوضع القائم ، وهي ضدها إذا أفضت إلى شيء آخ                 
ونتذكر أن منح حماس فرصة تشكيل حكومة لم يكن في الواقع سوى محطـة مـن محطـات التـشويه                    

وجاءت المطالـب   . واإلفشال ، ألن حكومة ال والية لها على األمن والمال واإلعالم ليست حكومة بحال             
  .الجديدة بتغيير قانون االنتخاب لتؤكد المسار المذكور

 اإلسالميين ألسباب نعرفها ويعرفونها جيدا بأن قانون القائمة النسبية          هنا رد وسيرد بعض المصابين بعقد     
أليـست  : ، لكننا نتساءل) هل يوافقون عليه في العالم العربي؟،(هو األكثر عدال ، ونحن نوافق على ذلك    

 فتح هي من صاغ القانون القديم اعتقادا منها بأنه األنسب لفوزها؟، كما أن علينا أن نضيف بأن حماس ال                  
هنـاك  ( في المئة    2,5ترفض القائمة النسبية ولكنها تتحدث عن نسبة الحسم التي هي في الدولة العبرية              

، وفي تركيا عشرة في المئة ، كما أنها تتساءل عن كيفية إقرار القانون في ظل                ) 5مطالب جديدة بجعلها    
 علـى سياسـة االعتقـال       وجود نواب حماس في السجن ، وتطالب باعتماد نظام التوكيالت للنواب كرد           

ورهن اللعبة بإرادة المحتل الذي يمكنه جعل األغلبية بال قيمة في أي وقت يشاء ، ما يؤكد حقيقـة أننـا                     
  .إزاء ديمقراطية ال بد أن يرضى عنها االحتالل ، وتلك ميزة أخرى من ميزات المشاركة إياها

لمقاومة ، والتي كان عليها أن تنكّس       من حسنات المشاركة ما يتعلق باإلصرار على رفض تنكيس راية ا          
مع ظهور النتيجة المخطط لها ، بدليل أن الطرف اآلخر كان يعلن أن برنامجه هـو رفـض المقاومـة                    
المسلحة والمراهنة على المفاوضات ، وقد كان من نتائج ذلك تلك المعركة الباسلة التي خاضـها قطـاع                  

  .فلسطينيغزة ، وانتهت بفشل االحتالل في تركيع الشعب ال
ال حاجة للتذكير بالجانب اآلخر من المشهد ، وعلى رأسه الثمن الباهظ الذي دفعتـه حمـاس والجهـاد                   
وبرنامج المقاومة في الضفة الغربية في ظل إدارة دايتون ، فضال عن جوانب أخرى اشرنا إليها مرارا ،                  

  ها بالكامـل لكـي ترتـب       لكن حديث اليوم كان منصبا على حسنات المشاركة ، وهي حسنات يراد شطب            
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انتخابات أخرى تفضي إلى النتيجة المطلوبة ، وهو بالضبط ما أعادنا إلى موقف الرفض من جديد ، مع                  
  .أن موقفنا لن يتغير حتى لو كان فوز حماس مضمونا بالكامل

  9/4/2009الدستور، 
  

  :كاريكاتير .53
  

  
  

9/4/2009ة جحا، موقع أمي  
  

  


