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  الجاري26يؤكد انطالق جولة جديدة للحوار في و...  يبحث مع مبارك مستقبل السالمعباس .1
السلطة رئيس  أن  اشرف الهور،القاهرة نقالً عن مراسلها في 10/4/2009ربي، القدس العنشرت 

 الحوار الوطني سيستأنف بوساطة مصرية في القاهرة أن الخميس أمسعلن  أمحمود عباسالفلسطينية 
كد عباس في تصريحات للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس المصري أو . ابريل الجاري/ نيسان26في 

 بحث معه تطورات الحوار الفلسطيني الداخلي، خالل جوالت الحوار التي سبق وان حسني مبارك، انه
 الرئيس الفلسطيني  وأكد. خالل الجولة القادمةإليهااستضافتها القاهرة، وكذلك النتائج المرجو الوصول 

، وقال "أخرىسيتم بحثها مرة " واألمن وهي الحكومة واالنتخابات ومنظمة التحرير األساسية القضايا أن
وشدد عباس على  ."ستأتي بأجوبة في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر" األطراف كافة إن

  ."نحن مع الحوار واستمراره" الحوار الداخلي، مؤكدا انه يدعم جهود الجوار، وقال إجراءضرورة 
) رئاسة سالم فياضب(الحكومة الحالية " تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قال الرئيس عباس إمكانيةوعن 

  ."قدمت استقالتها ولكننا لم نقبلها وما زالت مستمرة في عملها
 أن  أكدالرئيس عباس أن  مختار شعيب،القاهرة نقالً عن مراسلها في 10/4/2009األهرام، وأضافت 

 ى حت، ألنه أفضل من التقاتل والتنازع والخالف،حركة فتح والسلطة الفلسطينية مع الحوار واستمراره
  .وإن استمر الحوار طويالً

  سوسن أبو حسين وصالح متولي،القاهرةنقالً عن مراسليها في  10/4/2009الشرق األوسط، وجاء في 
  .عباس نفى وجود نوايا لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة فور عودته إلى رام اهللا الرئيسأن 

سبل استئناف المباحثات ركزت مباحثات الرئيس مبارك والرئيس أبو مازن على ومن جهة أخرى، 
وردا على سؤال حول شروطه للقاء نتنياهو، قال ، اإلسرائيلية بعد تشكيل حكومة نتنياهو -الفلسطينية 
وضعت مطالب ووقائع أمام الحكومة اإلسرائيلية، وهى االلتزام بالشرعية الدولية ووقف "أبو مازن 

يل ويكون الحوار سياسيا باتجاه تحقيق االستيطان ورفع الحواجز حتى ألتقي مع رئيس حكومة إسرائ
إلى اليوم لم تعلق الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على ما طالبت به ولم أسمع ": وتابع أبو مازن. "السالم

 ."منهم شيئاً
 حول المطلوب من اللجنة الرباعية للعودة للشرعية الدولية التي "الشرق األوسط"وردا على سؤال لـ

لب أبو مازن اللجنة بوضع آلية لتنفيذ بنود خريطة الطريق وهي مسار السالم ، طا"إسرائيل"ترفضها 
وأضاف أبو مازن الجميع يعرف أن . العادل والشامل ورؤية الحل بدولتين والمبادرة العربية للسالم

الجانب الفلسطيني التزم بكل شيء والجميع يعرف أيضا أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم وإنما هو في 
أدعوها "وردا على سؤال حول دور اللجنة العربية لمبادرة السالم قال  .تصعيد دائم ضد السالمحالة 

 ." في هذه المرحلة الصعبة للعمل والتنسيق مع الرباعية الدوليةلالنعقاد فوراً
الرئيس عباس أكد أن تصريحات وزير الخارجية  أن القاهرةمن  10/4/2009القبس، وأوردت 

 على الشرعية ر ليبرمان الذي يتنصل فيها من مقررات اجتماع أنابوليس تعد خروجاًاإلسرائيلي أفيغدو
إذا لم يلتزم ليبرمان بمقررات أنابوليس فبماذا يلتزم؟ وأشار إلى أن خمسين دولة من : الدولية، متسائال

 من أجل أن تتحدث عن خطة خارطة الطريق، وعن رؤية "أنابوليس" اجتمعت في "إسرائيل"بينها 
 .لدولتينا
  

  "كبيرالسجن ال"ـيصف غزة باألخير و... يدعو العالم إلى فك الحصاروهنية يلتقي آدامز  .2
اإليرلندي جيري " شين فين" إسماعيل هنية رئيس حزب الـ]الفلسطيني المقال [التقى رئيس الوزراء :غزة

ورحب هنية  . االحتاللآدمز، الذي يزور قطاع غزة لالطالع على آثار الحرب العدوانية التي شنتها دولة
خالل اللقاء الذي جمع بينهما في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس األربعاء، بالضيف اإليرلندي، 

  .معبراً عن سعادته بلقاء شخص يملك خبرة نضالية طويلة مثله
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ذ حث ووضع رئيس الوزراء القيادي اإليرلندي في صورة حقيقة اإلشكاالت السياسية والميدانية القائمة من
الجميع حركة حماس على المشاركة في االنتخابات التشريعية األخيرة والتي راقبتها الدول الغربية 

عندما فازت حماس باألغلبية رفضوا التعامل مع نتائج هذه " :وقال .وشهدت بنزاهتها وشفافيتها
  ".عدوان العسكرياالنتخابات، ورفضوا التعاطي مع الحكومة وحاصروها سياسياً واقتصادياً ثم جاء ال

واعتبر هنية أن قيمة المعركة األخيرة تأتي ضد قطاع محاصر منذ أكثر من عامين، ويقوم بها جيش 
 ويرتكب جرائم حرب ولم يحقق سوى االحتالل باستخدام كل قوته بما في ذلك األسلحة المحرمة دولياً

  .قتل األبرياء من رجال الشرطة واألطفال والنساء
قطاع بالصعب وغير المستقر بسبب استمرار الحصار والتهديدات المتزايدة ووصف الوضع في ال

بالعدوان مما يتطلب من العالم الحر والشخصيات الحرة العمل على إنهاء معاناة شعبنا والعمل على كبح 
جماح العدوان اإلسرائيلي ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة بحق شعبنا، وكذلك مساعدتنا في العمل على 

  .ة مجرمي الحرب اإلسرائيليينمحاكم
وحمل رئيس الوزراء االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق للتهدئة، موضحاً أن 
الفصائل الفلسطينية قبلت بالتهدئة التي عرضت عبر الوساطة المصرية غير أن االحتالل اإلسرائيلي أراد 

ا زالت الفصائل عند موقفها تهدئة متبادلة متزامنة وم"فرض شروط جديدة تعجيزية إلفشال االتفاق، 
  ".توقف العدوان وتفتح المعابر

من جانبه، عبر جيري آدمز عن سعادته لوجوده في غزة لدعم الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الغالبية 
اف وأض .الكبيرة من اإليرلنديين يناصرون الشعب الفلسطيني ويتابعون الواقع الفلسطيني بقلق واهتمام

تصر على انتهاك ) إسرائيل(شعرت عندما دخلت إلى غزة أننا دخلنا إلى سجن كبير، والغريب أن "
وأكد آدمز دعمه لحق الشعب الفلسطيني  ".قرارات الشرعية الدولية وهذا ما نقلناه إلى كل المحافل الدولية

ة الخارجية األمريكية هيالري في إقامة دولته المستقلة المستقرة القابلة للحياة، موضحاً أنه قال لوزير
إن حماس يجب أن تكون جزءاً من الحل : "كلينتون وللمندوب األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل

  ".واالستقرار في المنطقة
إن دورنا مساعدتكم ومساندتكم : "ووعد آدمز بنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم والدفاع عنها وقال

  ". الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعةونقل رسالتكم حتى يأخذ
  10/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  القيادة الفلسطينية تنفي اعتزام عباس تكليف فياض تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الحوار .3

نفت القيادة الفلسطينية الخميس اعتزام الرئيس محمود عباس تكليف رئيس  : وليد عوض-رام اهللا 
  . لحكومته تشكيل حكومة جديدة خلفاًبإعادةاض  سالم في.الوزراء المستقيل د

 ابريل / تكليف فياض خالل شهر نيساناألخيركد نمر حماد المستشار السياسي لعباس عدم نية أو
وقال في  . في الوقت ذاته انه ال يمكن ترك الوضع الفلسطيني بدون اهتمام حقيقيأكدالجاري، لكنه 

 الحوار الوطني واستعادة الوحدة إنجاحيس عباس هي ولوية اآلن لدى الرئن األإ "تصريح صحافي
ال " ضاف قائالًأو . الحديث عن بدائلألوانه انه من السابق ، مؤكداً"الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني

 هي تشكيل حكومة واألولوية ما يمكن، بأسرع الحوار إنجاح فكرة واحدة هي إالتوجد حتى اآلن 
  .مة المستقيلة برئاسة فياض ستستمر في عملهان الحكوأ إلى، مشيرا 'توافقية

 موضوع تشكيل حكومة جديدة إن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمينومن جهته قال ياسر عبد ربه 
 يناقش في ظل عدم أو الفلسطينية لم يطرح األعمالخلفا لحكومة فياض المستقيلة والتي تواصل تسيير 

  .قبول استقالتها من قبل عباس
  10/4/2009قدس العربي، ال
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   قطع شوطاً مهماً الوطنيالحوارو ..."مضيعة للوقت"المفاوضات لم تحقق شيئاً وهي : قريع .4
 –الفلسطينية "وصف أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح المفاوضات  :طولكرم

ب العقلية اإلسرائيلية ، مشيراً إلى أنها وصلت إلى طريق مسدود، بسب"المضيعة للوقت"بـ" اإلسرائيلية
 :]8/4األربعاء  [وقال قريع، خالل مهرجان جماهيري حاشد، نظمته فتح في طولكرم أمس .المتعنتة

القيادة الفلسطينية تعاملت مع ثماني حكومات إسرائيلية سابقة، وكل حكومة كانت تضع برنامجاً جديداً "
  ".لها، وشروط جديدة، وتبدأ بالتفاوض من نقطة الصفر

بأن خيار المقاومة ما زال مفتوحاًَ لدينا، "د على أن الشعب الفلسطيني لن يبقى تحت االحتالل، ملوحاً وشد
وبكل أشكاله المشروعة التي كفلتها القوانين الدولية، فالمفاوضات وسيلة وليست غاية، وهذا هو موقفنا 

  .حسب قوله". نحن في حركة فتح 
يم في حركة فتح، أن الحوار الوطني الفلسطيني قطع شوطاً من جهة أخرى، أكد مفوض التعبئة والتنظ

بقي علينا القليل حتى ننهي معاناة شعبنا الفلسطيني، وننهي االنقسام، " :مهماً، وأنجز ملفات مهمة، وقال
  ".وتعود اللحمة بين شطري الوطن

  9/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ا ثمناً باهظاً منذ أسرهن دفع: تمسك حماس بشروط اإلفراج عن شاليطاًنتقدمعباس  .5
تمسك حركة حماس ) المنتهية واليته بحسب الدستور( انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس :موسكو

بشروطها لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، وقال عباس، في مقابلة له مع صحيفة 
وعلى الرغم من . حتى اآلن أربعةَ آالف شهيدلقد دفع الفلسطينيون بسبب أسر شاليط "الروسية " غازيتا"

  .، على حد تعبيره"هذا الثمن الباهظ، ال تزال حماس ترفض إطالق سراحه
وفيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة؛ أشار الرئيس الفلسطيني إلى صعوبة المفاوضات التي جرت 

 قضية التهدئة، وموقف بين حماس واإلسرائيليين بوساطة مصرية، وأوضح أن الجانبين بحثا في
اإلسرائيليين في هذه القضية يتلخص في أن الهدنة يجب أن تكون دائمة وراسخة، وهذا شرط أساسي 

وبما أن الطرفين فشال في التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، فإن حصار . لكي يرفعوا الحصار عن غزة
  .غزة ال يزال مستمراً، كما قال

إن هذا الموضوع سيتم : "ة لالجئين الفلسطينيين؛ أجاب عباس بالقولولدى سؤاله عن قضية حق العود
  ".البت فيه خالل بحث مسائل الحل النهائي

  9/4/2009 قدس برس،
  

  المشترك في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي" الوطني"نواب حماس يستنكرون موقف وفد  .6
غيير واإلصالح موقف وفد المجلس الوطني استنكر نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وكتلة الت: رام اهللا

الفلسطيني المشارك في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي، رفض وفد المجلس الوطني الخروج على الرغم 
أحمد بحر رئيس وفد المجلس التشريعي منهم الخروج احتجاجاً على مشاركة ممثل دولة . من طلب د

  ).ومسلفان شال(االحتالل اإلسرائيلي في المؤتمر 
وما اكتفى أعضاء وفد المجلس الوطني بذلك بل صرح رئيس الوفد تيسير قبعة بأن وفد المجلس 

مروان أبو راس من . التشريعي ال يمثل الشعب الفلسطيني وإنما يمثل كتلة حماس وأن ما فعله بحر ود
نطباعا سيئا احتجاج على مشاركة الممثل الصهيوني ورفع صور ضحايا وشهداء جرائم االحتالل أعطى ا

  . عن الشعب الفلسطيني وشوه وجهه الحضاري حسب زعمهم
من جانبه أكد النائب يحيي العبادسة أن موقف بحر والوفد المرافق له يمثل موقف الشعب الفلسطيني 

واعتبر ما حدث يعري ) بإسرائيل(وموقف المجلس التشريعي غير المعترف بدولة اإلرهاب المسماة 
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. التي أعطتها منظمة التحرير لليهود من وراء ظهر الشعب الفلسطيني" إسرائيل"ة جريمة االعتراف بدول
 وفدا برلمانيا لدعوة وفد المجلس التشريعي الفلسطيني 15سالم سالمة استجابة . كما اعتبر النائب د

يوسف الشرافي تحية إكبار وإجالل لوفد المجلس التشريعي . في حين وجه النائب د. انجازا كبيرا
  .لسطينيالف

واعتبر نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب إسماعيل األشقر ما حدث دليل واضح وجلي أمام 
واستهجن األشقر . الشعب الفلسطيني على من هو الذي يمثله حقيقة ومن همه كراسيهم ومناصبهم فقط

خصوصاً موقف أعضاء وفد المجلس الوطني واعتبر ما حدث وصمة عار على جبين المشاركين و
النائب جميل المجدالوي ممثل الجبهة الشعبية وقيس أبو ليلة ممثل الجبهة الديمقراطية والذين يناديان ليالً 

مع العدو الصهيوني ورفض سياسة التقارب معه كما يناديان بحمل هموم وآالم  نهاراً بمعارضة التطبيع
  .الشعب الفلسطيني أمام العالم، على حد وصفه

  9/4/2009قدس برس، 
  

   تزيد فترات اعتقال قيادات حماس"إسرائيل" أحكام :وزارة األسرى المقالة .7
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين المقالة في غزة أن المحاكم :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

 بحق القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية رأفت ناصيف لمدة اإلدارياإلسرائيلية ثبتت االعتقال 
 أشهر، فيما أجلت البت في االستئناف الذي قدمه نائب رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر لعدة 6
  .أيام

وكان القياديان في حماس قد قدما استئنافا إلى المحاكم اإلسرائيلية للطعن في قرار الحكم اإلداري بحقهما، 
ي والوزراء السابقين والقيادات بعد حملة االعتقاالت التي طالت عددا من نواب المجلس التشريع
  .شاليطاإلسالمية في الضفة الغربية، بعد أسر الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد 

 استأنف المدعي العام اإلسرائيلي على الحكم الصادر بحق النائبين في المجلس التشريعي ،من جهة ثانية
 الخليل وطالب بزيادة الحكم طير من القدس والنائب نايف الرجوب من عن حماس محمد محمود أبو

 40وكانت السلطات اإلسرائيلية قد حكمت على الرجوب وزير األوقاف السابق بالسجن لمدة . عليهما
  . شهرا38ًطير بالسجن لمدة  شهراً، بينما حكمت على أبو

 يذكر أن محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية أضافت لحكم اثنين من النواب وهما محمد إسماعيل الطل
 شهرا 42 شهرا، والربعي 38 شهرا بدل 44والنائب خليل الربعي مدة ستة أشهر، ليصبح حكم الطل 

  . شهرا36بدل 
  10/4/2009الوطن، السعودية، 

  
  السلطة تتجه لرفع قضية المنازل المهددة بالقدس لمحكمة الهاي: الحسيني .8

ل الدولية في الهاي ضد السياسة تعتزم السلطة الفلسطينية التقدم بشكوى أمام محكمة العد: )أ.ب.د(
وقال رفيق الحسيني رئيس ديوان  .اإلسرائيلية الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة

النية تتجه إلى محكمة العدل الدولية في الهاي لتبت في قضية حي الشيخ جراح وسط "الرئاسة، أمس، إن 
خالء والترحيل لمصلحة جماعات يهودية متطرفة ومخططات  المهددة باإل27 ـمدينة القدس ومنازله ال

 إنوأضاف الحسيني في مؤتمر صحافي نظمته فعاليات شعبية فلسطينية في القدس  ".استيطانية خطيرة
هذا التوجه يأتي بعد فشل استصدار قرار قضائي من المحاكم اإلسرائيلية لمصلحة أصحاب المنازل 

على " االبرتهايد" ما يجري في القدس بأنه تطهير عرقي وترحيل ووصف .المهددة باإلخالء في الحي
وأكد أن الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة لن يتركوا  .أساس االستيطان واإلحالل وطرد الفلسطينيين منها
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منازلهم وال مدينتهم تحت أي ظرف كان، داعياً الفلسطينيين المقدسيين إلى المزيد من التالحم وااللتفاف 
  .ضاياهم المصيريةحول ق

  10/4/2009الخليج، 
  

   في القدساإلسالمي للتراث "إسرائيل"دعو لتحرك دولي لوقف سرقة ت مقالة الثقافة الةراوز .9
 قالت وزارة الثقافة الفلسطينية في حكومة غزة إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : سمر خالد-غزة 

حد األحجار التاريخية واألثرية من جانب أسوار تواصل تزوير التاريخ وسرقة التراث الفلسطيني بنقل أ
وأوضح وزير الثقافة أسامة العيسوي في  .القدس يعود إلى العصور األموية ووضعه أمام الكنيست

مؤتمر صحفي أن االحتالل اإلسرائيلي يزعم أن ذلك الحجر يعود إلى الهيكل الثالث في سرقة واضحة 
 وأكد العيسوي على أن سرقة اآلثار تمثل تحد لكل المواثيق .وتزوير في وضح النهار أمام نظر العالم

واألعراف واالتفاقات التي تمنع نقل أي من اآلثار من مكانها إلى مكان آخر موضحاً أن سلطات 
االحتالل بذلك تؤكد على سياستها القديمة المتجددة في سرقة كل ما هو فلسطيني محاولة منها لتزييف 

  .الحقائق وتهويد القدس
دعا العيسوي جميع الجهات المعنية على مستوى العالم والمنظمات األممية المعنية باإلرث الحضاري و

 إلرجاع الحجر األثري إلى مكانه والتوقف "إسرائيل"والثقافي إلى التحرك العاجل من أجل الضغط على 
يخ والثقافة واآلثار عن هذه السياسة من أجل إغالق هذا الباب الذي من خالله يتم االعتداء على التار
وطالب العيسوي . والتراث الذي يخص الشعب الفلسطيني ويخص كذلك األمتين العربية واإلسالمية

األمتين العربية واإلسالمية الوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة وذلك لفضح هذا العمل اإلجرامي والقرصنة 
 على التاريخ والتراث اإلسالمي في الواضحة وإعادة الحجر الذي يعتبر رمز من رموز السيادة ويدل

ودعا إلى هبة جماهيرية عربية إسالمية تطالب الحكام بتحمل مسؤولياتهم والتحرك  .المدينة المقدسة
  .دولياً في هذا المجال ووقف االستيطان والتهجير

  10/4/2009الرأي، األردن، 
  

 باحة األقصىالنواب اإلسالميون في الضفة يدينون اقتحام الجماعات اليهودية  .10
 أدان نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية المحتلة، اقتحام جماعات يهودية متطرفة :رام اهللا

ساحات المسجد األقصى المبارك،، وإقامة طقوسهم في عدد من المواقع في ساحات المسجد، مشيرين إلى 
نحو المسجد " للزحف"ت مجانية أن هذه الجماعات أعلنت خالل اجتماعها في ساحة البراق عن حمال

يوما للزحف اليهودي نحو "، )16/4(األقصى المبارك اليوم الخميس؛ على أن يكون يوم الخميس القادم 
  .، حسب االعتقاد اليهودي"األقصى من أجل تطهيره من دنس العرب

تداءات المستمرة نسخة عنه، االع" قدس برس"، تلقت ) 9/4(كما أدان النواب في بيان أصدروه الخميس 
في مدينة الخليل (من قبل قطعان المستوطنين الصهاينة "والهجمات الشرسة على المواطنين الفلسطينيين 

والتي تصاعدت بالتزامن مع بناء المستوطنات وتوسيعها وتجريف األراضي في الضفة ) جنوب الضفة
  ".الغربية، واالستمرار في بناء جدار الضم والتوسع

 محاولة طمس المعالم األثرية اإلسالمية في مدينة القدس ومن ضمنها سرقة قطع أثرية واعتبر النواب
من المسجد األقصى المبارك وتثبيتها في باحة البرلمان اإلسرائيلي، واالستمرار في الحفريات تحت 

عملية قرصنة تحمل دالالت خطيرة لكل مسلم األمر الذي يستوجب تحركا "المسجد األقصى وفي محيطه 
  ".جادا من أجل وقفها وحماية أولى القبلتين من شرورها

  9/4/2009 قدس برس،
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  لعرض مخطوطات من البحر الميتي السلطة تحتج على معرض كند .11
تعارض السلطة الفلسطينية خططاً لمتحف تورونتو لعرض مخطوطات من البحر الميت : )آي.بي.يو(

، أمس، أن المدير العام لدائرة "تورونتو ستار "وذكرت صحيفة .هذا العام يعود تاريخها إلى ألفي عام
اآلثار الفلسطينية في وزارة السياحة حمدان طه بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر 
ومديري متحف اونتاريو الملكي، معتبراً فيها أن المعرض يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مطالباً كندا 

  .بإلغاء المعرض
  10/4/2009الخليج، 

  
  ع غزةعمار قطاحماس تقترح تشكيل لجنة مشتركة مع فتح إل": األردنيةالسبيل " .12

في غـزة أول أمـس، أن حمـاس         " حماس"و" فتح"كشف مصدر فلسطيني حضر اجتماع حركتي       : غزة
طرحت على وفد فتح تشكيل لجنة مشتركة بين الحركتين للتنسيق في كافة القضايا، وعلى رأسها اعـادة                 

  .ع غزة ريثما يتم االتفاق بين الحركتين في حوار القاهرةإعمار قطا
ـ    إلى أن وفد حماس أكد علـى  " السبيل"ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات خاصة ل

ضرورة وجود اللجنة بين الحركتين لتذليل كافة العقبات والعمل على إيجاد السبل للتعاون فـي أعمـار                 
وأوضح المصدر أن وفـد فـتح        . االتفاق في حوار القاهرة لصعوبة ملفاته      غزة، وعدم االنتظار حتى يتم    

رحب باالقتراح دون أن يبدي موافقة تامة عليه، ووعد بنقله إلى عباس والقيادة الفلسطينية فـي رام اهللا                  
  .وذكر المصدر إلى أن وفد فتح لم يكن مخوال باتخاذ أي قرار .لدارسته والتوصية بقبوله

  10/4/2009 السبيل، األردن،
  

  تصريحات عباس بشأن األسرى تبرِّر لالحتالل استمرار اعتقالهم وتضليل العالم: حماس .13
 استنكرت حركة حماس تصريحات محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليتـه بـأن تمـسك                -غزة  

طينيين الحركة بشروطها في صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي الصهيوني غلعاد شاليط قد كلَّـف الفلـس          
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تـصريحٍ خـاص أدلـى بـه                 . ثمنًا باهظًا 

هذه التصريحات تتعـارض مـع حـق الـشعب          ): "4-9(اليوم الخميس   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ
  ".الفلسطيني في إطالق سراح أسرانا البواسل وتأكيد عدالة القضية

إلى أسر الجندي غلعاد شـاليط إال بعـد أن فـشل الرهـان علـى                " حماس"أت  ما لج : "وأضاف برهوم 
الدبلوماسية الفلسطينية والمفاوضات العبثية في إطالق سراحهم، تلك الدبلوماسية التي ضرب االحـتالل             

  ".بها عرض الحائط، وبالتالي تمسكنا بشروطنا لنؤكد حقنا في إطالق سراح أسرانا
طالق عباس مثَل هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها ستُستغل من قبل االحتالل            وتساءل برهوم عن فائدة إ    

وقد تضلل أيضا الرأي العام العالمي الذي تعاطف مـع          : "ومضى يقول  .لتبرير استمرار اعتقال األسرى   
، مطالبا من لم يستطع إطالق سراح األسرى بـإطالق          "الشعب الفلسطيني ومقاومته ومع قضية األسرى     

  .ن للمقاومة لتقوم هي بذلكالعنا
  9/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مبارك بعدم استقبال نتنياهو  وننصح.. 48 الـأسرى إطالقمجرم من ال يعمل على : البطش .14

قال القيادي البارز في حركة الجهاد، خالد البطش، في حـديث خـص بـه               : ـ زهير اندراوس   الناصرة
ن حركة الجهاد االسالمي يهمها دائما ان تكون العالقات بـين حركتـي             ، امس الخميس ا   'القدس العربي '

حماس وفتح عالقات طيبة، وان تكون نتائج لقااتهم ايجابية ومثمرة، وبالتالي نحن نرحب بهذه اللقاءات،               
وزاد قائال ان العدوان كان على المقاومة، والمقاومة تمثل خيار الممانعة والجهـاد، ولكـن الخيـارات                 
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 والمشاريع واضحة، هناك خيار المقاومة الذي تمثله قوى المقاومة على االرض المحتلة، وهناك              واضحة
خيار تسوية تفرضه اسرائيل، وهو خيار تحاول ان تفرضه امريكا بمساعدة اطراف اقليمية عربية، ولكن               

  .مع ذلك المسائل واضحة هذا خيار التسوية وخيار المقاومة
 البطش ان الحكومة االسرائيلية التي يمثلها ليبرمان ويراسـها نتنيـاهو   وفي معرض رده على سؤال قال     

هي حكومة حقيقية، وهي حكومة تمثل فكر المستوطنين وتمثل الفكر الحقيقي االسرائيلي، هي توفر علينا               
ال ينبغـي ان    'اما عن اسرى الداخل الفلسطيني، فقال       . كفلسطينيين مزيدا من الشروحات للمجتمع الدولي     

اية صفقة دون ان تأخذ بالحسبان اطالق سراح هؤالء الناس، مجرم من يتجاوز حق اطالق سـراح                 تمر  
  .'48اسرانا في مناطق الـ

نحن ال نملي على مـصر وال نملـي علـى           : وحول دعوة مصر لنتيناهو إلى زيارة مصر، قال البطش        
في مصر بعدم اعطـاء هـذا       الرئيس مبارك ما الذي سيفعله، لكننا ننصح الرئيس مبارك وننصح القيادة            

  .المجرم اي وزن وعدم استقباله في القاهرة، وان يتم التعامل معه كمعتد
  10/4/2009القدس العربي، 

  
  بينهما" الحرب الفئوية الباردة"سعدات يدعو قادة فتح وحماس لوقف  .15

دة حركتي دعا األمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات من سجنه في عسقالن قا: )أ.ب.ب، د.ف.ا(
وحذر سعدات من فشل الجهود المبذولة إلنجاح  .بينهما" الحرب الفئوية الباردة"لوقف " حماس"و" فتح"

وقال . الحوار، داعيا قادة الفصائل والقوى والشخصيات لبذل جهد اكبر إلعادة األطراف للحوار الفوري
ح وحماس الخروج من دائرة ينبغي على الحوار وبخاصة بين فت"سعدات، في تصريح من داخل السجن، 
  ". الحرب الفئوية الباردة وتوازن المصالح

  10/4/2009الخليج، 
  

  عماراتفقنا مع حماس على وقف االعتقال السياسي وعدم تسييس إعادة اإل: أبو النجا .16
قال إبراهيم أبو النجا، القيادي في حركة فتح بقطاع غزة إن وفد الحركة الذي اجتمـع مـع                   :حسن جبر 
  .فق معها على ضرورة وقف االعتقال السياسي في الضفة وغزةحماس ات

باإلفراج عن المعتقلين في غزة، الفتا إلـى أن         " حماس"أن وفد الحركة طالب     " األيام"وأكد أبو النجا لـ     
  .طالبت بدورها باإلفراج عن المعتقلين بالضفة الغربية" حماس"

 كذلك رفضنا أية محاوالت إللصاق التهم بأحـد دون          وقال اتفقنا أن االعتقاالت السياسية مرفوضة وأعلنا      
نحن ال ندافع عن أحد وال نعطي غطاء ألي أحد قام بعمل مسيء، داعيا إلى تشكيل لجـان                  : وتابع .أدلة

  .كفؤة ومحايدة وتحتكم إلى القانون
 10/4/2009األيام، فلسطين، 

  
   فتح والشعبية يبحثان سبل إنجاح الحوار الوطنيوفدا .17

الذي ضم اإلفرنجي وعبـد     " فتح"لتقى، أمس، وفد قيادي من الجبهة الشعبية مع وفد حركة           ا :حسن جبر 
وقالت الجبهة إن وفدها ضم كال من رباح مهنا عضو المكتب السياسي وكايد الغول عضو اللجنة                 .الحميد

وأكدت الجبهة في بيان صحافي مكتوب أصدرته، أمس، أنها طرحت خالل اللقـاء رؤيتهـا                .المركزية
  .لفض اإلشكال الخاص ببرنامج الحكومة

تشكيل حكومة بدون برنامج سياسي، نظراً لكونها حكومة انتقاليـة،          "وأشار الغول إلى أن الجبهة طرحت       
وذات مهمات محددة أهمها توحيد المؤسسة الرسمية، والتحـضير لالنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية،               

  ".واإلعمار
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بالعمل على تخفيف الضغوط عـن الجمهـور الفلـسطيني          " فتح"كة  إن وفد الجبهة طالب وفد حر     "وقال  
وتسهيل وصولهم لالحتياجات المعيشية لتعزيز صموده، وإيقـاف كـل أشـكال االنتهاكـات للحريـات                

  ".الديمقراطية، واالعتقاالت السياسية في الضفة والقطاع مهما كانت نتائج الحوار
التي تناولت عدداً من القـضايا      " حماس" نتائج لقاءاتهم مع     بدوره، أطلع الوفد الفتحاوي قيادة الجبهة على      

المهمة، مثل وقف االعتقاالت السياسية، وتأمين جوازات السفر للمواطنين وغيرها مـن القـضايا التـي                
  .تتصل بعمل الفريقين في كل من الضفة والقطاع

 10/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  السلطة بالضفة  لدى  تدعو إلطالق سراح كافة المعتقلينحماس .18
، أمس، الرئيس محمود عباس إلى إصدار أوامره بإطالق سـراح كافـة             "حماس"دعت حركة    :محافظات

المحتجزين والمعتقلين السياسيين في سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية، مطالبـة أيـضاً بوقـف           
  .منيةالمالحقات المقصودة ضد عناصر وأفراد ومؤسسات الحركة من قبل األجهزة األ

نسخة عنه، أن خطوة كهذه تمثل أهـم أسـس نجـاح            " فلسطين"واعتبرت حركة حماس في بيان وصل       
إن مصيرنا المشترك وعدونا الواحد، وأرضـنا الـوطن         : "الحوار الوطني وتنقية األجواء، ومضت تقول     

بـد عـاجالً أم     الذي يجمعنا، كل ذلك ُيلزمنا أن نضاعف الجهود من أجل إنهاء حالة االنقسام، وليس لنا                
  ".آجالً إال أن نعود صفاً قوياً في حمل عبء قضيتنا الفلسطينية نحو الحرية واالستقالل

ورأت أن عدم القيام بأي خطوة إيجابية من قبل األجهزة األمنية في الضفة منذ بداية اللقاءات في القاهرة،                  
 الشعب الفلسطيني ويساهم في     عدا عن قيامها بمواصلة االعتقاالت في صفوف أنصار حماس، يحبط آمال          

 .زرع الشقاق وترسيخه وإطالة أمد الفرقة
  10/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
        تدعو إلطالق يد المقاومة على المستوطنين  الجهاد .19

دعا القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب إلى إطالق يد المقاومة في الضفة             :  وكاالت -الجزيرة  
 على اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على سكان المناطق الفلسطينية في ظل           لتتمكن من الرد  "الغربية  

وقال حبيب عقب مسيرة حاشدة نظمتها الجهاد الليلة الماضية في غزة            ".غياب موقف واضح من السلطة    
نصرة للضفة الغربية في وجه االستيطان والمستوطنين إن الوحدة الفلسطينية هي أنسب الردود على كل               

وندد المشاركون في المظاهرة بما أسموه التنـسيق األمنـي بـين            . رتكبه االحتالل بحق الفلسطينيين   ما ي 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مطلقين هتافات تدعو فصائل المقاومة في الضفة إلى كسر القيود والحـدود               

  .وضرب العمق اإلسرائيلي
 9/4/2009الجزيرة نت، 

  
  في الضفة  الحركة أنصار من 27أمن السلطة يعتقل : حماس .20

، األجهزة األمنية الفلسطينية )9/4] (أمس[في بيان أصدرته اليوم الخميس " حماس"اتهمت حركة : رام اهللا
 من أنصار الحركة في مختلف مناطق الضفة 27التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باعتقال 

  .المحتلة
  9/10/2009قدس برس، 
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  آلالف يتظاهرون نصرة للقدس والضفة في خانيونس ا:  حماس لحركةمسيرةفي  .21
شارك آالف المواطنين بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء أمـس فـي المـسيرة                :خان يونس 

مسيرة النصرة ألهلنـا فـي القـدس        "الحاشدة التي دعت إليها حركة المقاومة اإلسالمية حماس بعنوان          
  ".والضفة

ل النائب في المجلس التشريعي كلمة في ختام المسيرة، أكد فيهـا علـى أن               وألقى الدكتور يونس األسط   
القدس عقيدة في كتاب اهللا وأغلى من أرواحنا التي بين جنباتنا ولن نفرط فيها أبدا ولو دفعنا فـي سـبيل                   

وأوضح األسطل أن كتائب القسام على كامـل الجاهزيـة   . ذلك كل ما نملك من األنفس واألموال والبنين      
  .دي ألي عدوان جديد يمكن للحكومة اإلسرائيلية الجديدة أن تقوم بهللتص

بدروه، أكد حماد الرقب الناطق اإلعالمي باسم حماس في خان يونس أننا نشهد هجمة شرسة على أهلنـا              
في القدس المحتلة يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي، وشجعه على ذلك السكوت والخذالن العربـي للقـدس                

  . الشريف
  10/4/2009يفة فلسطين، صح  

  
  مفاوضات صفقة شاليط تستأنف نهاية الشهر .22

، أن حكومة بنيامين نتنياهو اسـتجابت لطلـب مـصري فرنـسي             إعالمي ذكر مصدر    :القدس المحتلة 
بمواصلة التفاوض غير المباشر حول صفقة التبادل بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، حيـث مـن                

وكان نتنياهو تلقى    .اإللكتروني أمس " المنار"الجاري، وفق ما نقل موقع      المتوقع أن تستأنف نهاية نيسان      
عقب تشكيله الحكومة، اتصاال هاتفيا من الرئيس المصري، تناول عدة جوانب منها مواصلة مفاوضـات               

  .، من النقطة التي انتهت عندها مع حكومة أولمرتاألسرىتبادل 
صلة المفاوضات، ولكنه طلب مهلة لتشكيل وفد التفاوض،        وذكر الموقع بأن نتنياهو وافق مبدئيا على موا       

يوفـال  " الـشاباك "علما بأنه سيستبعد رئيس الوفد السابق عوفر ديكل، بينما سيبقي على رئيس جهـاز               
  .ديسكن

وأكد مصدر في حكومة نتنياهو أمس صحة المعلومات، وقال بأنه استجاب للتوجه المصري، علمـا أن                 
ع األسبوع مع عائلة الجندي األسير شاليط، والتي صرحت بعد االجتماع بأنها            نتنياهو كان قد اجتمع مطل    

  .ال تتوقع الكثير في األيام القريبة
 10/4/2009السبيل، األردن، 

  
   لمستوطنات غزة في اختبار لحكومة اليمين"مسيرة العودة"متطرفون ينظمون  .23

لوا مستوطنات في قطاع غزة قبل أعلنت مجموعة من المستوطنين الذين أخ:  نظير مجلي- تل أبيب
واختار . ثالث سنوات وُهدمت مستوطناتهم، عن إطالق معركة من أجل العودة للمستوطنات المذكورة

وقرروا االنطالق بعد . ، ليباشروا حملتهم"عيد الحرية"هؤالء المستوطنون عيد الفصح، الذي يعتبرونه 
 محاولة الختراق الحدود إلى قطاع غزة والوصول في" سديروت" من بلدة ، بدءاً"مسيرة العودة"غد في 

وينظم هذا النشاط عدد من . إلى المكان الذي كان يقوم فيه تكتل مستوطنات غوش قطيف شمال رفح
رجال الدين، في مقدمتهم الحاخام دوف ليئور، المعروف بمواقفه المتعصبة، وعضو الكنيست يعقوب 

  .يمين المتطرف الوحيد الذي بقي في المعارضةكاتس، من حزب االتحاد القومي، وهو حزب ال
  10/4/2009الشرق األوسط، 
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  المخابرات اإلسرائيلية تحول الحواجز العسكرية في الضفة إلى فخاخ الصطياد العمالء .24
ينشر الجيش اإلسرائيلي عشرات الحواجز في الضفة الغربية، بدعوى حماية :  كفاح زبون- رام اهللا

 تتحول في 500 على أمن اإلسرائيليين، لكن هذه الحواجز التي تزيد عن ي حفاظاًاإلسرائيلي، أ" العمق"
للشبان الفلسطينيين " فخ"أغلب األحيان من حواجز، ليس فقط لتنغيص حياة الفلسطينيين وحسب، بل إلى 

  .لتجنيدهم لحساب المخابرات اإلسرائيلية
، وبالعادة يفحص  واحداًات المارين واحداًوتسمح هذه الحواجز للجنود اإلسرائيليين بالتدقيق في هوي

هؤالء الجنود أسماء الشبان عند المخابرات اإلسرائيلية، التي توصي بمقابلة البعض واعتقال البعض 
 .اآلخر أو إطالق سراحهم

  10/4/2009الشرق األوسط، 
  

  والحراس يصدونهم.. الجماعات اليهودية تحاول دخول األقصى .25
  حراس المسجد األقصىأن " بتراوكالة"عن  ،القدس المحتلة من 10/4/2009الرأي، األردن، ذكرت 
 .''القطانين'' الليلة قبل الماضية محاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد األقصى المبارك من باب أحبطوا

 فأن المتطرف وصل إلى المكان مرتديا ثوبا أبيض وكوفية حمراء "وفا"وحسب وكالة االنباء الفلسطينية 
 وحاول اقتحام المسجد األقصى لكن الحراس والمواطنين تنبهوا له وأبلغوا أفراد الشرطة وتم مرقطة

وكان العشرات من المتطرفين تجولوا بحراسة  .اقتياده إلى مركز للشرطة اإلسرائيلية في باحة البراق
دخل األوقاف شرطية االربعاء في باحات المسجد األقصى وحاولوا أداء شعائرهم الدينية الخاصة لكن ت

  .والحراس منعهم من دخول األقصى
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قررت من القدس المحتلة أن  10/4/2009السبيل، األردن،  وأضافت

إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، يومي االثنين والثالثاء القادمين بحجة تمكين 
 ومن ناحية اخرى أقدم جندي إسرائيلي في أحد الحواجز .ديالمستوطنين من االحتفال بعيد الفصح اليهو

العسكرية القريبة، من مدينة القدس المحتلة على إطالق النار على مواطن فلسطيني على الحاجز، ما أدى 
  .إلى إصابته بجروح في بطنه

  
  الحركة اإلسالمية في الداخل تدعو لحماية األقصى من الجماعات اليهودية .26

الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر ، أن القدس المحتلة من 9/4/2009أون الين، إخوان موقع ذكر 
الفلسطيني طالبت بتكثيف الوجود وشد الرحال إلى المسجد األقصى من الرجال والنساء واألطفال، اليوم 

ت إن مجموعا: "وقالت الحركة في بيان لها اليوم .الخميس؛ للتصدي لمحاوالت الجمعيات االستيطانية
متطرفةً باتت تدعو المجتمع اليهودي برمته ليقتحم المسجد األقصى المبارك خالل عيد الفصح عندهم، 
ممنِّين أنفسهم بأحالم تلمودية تصب كلها في تبرير بناء هيكلهم المزعوم وإزاء هذه الخزعبالت 

بل "البيوت في القدس، وأشارت الحركة إلى أن المؤسسة الصهيونية باتت تُسرع وتيرة هدم  ".والشنشنات
كفى ظلما، في رسالة واضحة إلى ما : باتت يدها خفيفةً على الزناد إزاء كل من يحاول أن يقول لها

 .، حسب البيان"تحمل من القادمات من األيام
الشيخ رائد صالح رئيس الحركة ان المؤسسة االسرائيلية اعلنت  أن 10/4/2009 القبس، وأضافت

مليون دوالر من اجل مواصلة تهويد القدس القديمة بشكل خاص، وزيادة عدد  150انها رصدت مبلغ 
الكُنس اليهودية المحيطة بالمسجد االقصى داخل البلدة القديمة، وتكثيف السهرات الليلية الصاخبة بشكل 

 .عام
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1400:         العدد       10/4/2009الجمعة  :التاريخ

 ويعتقل العشراتال  عن عم بحثاً"قرى زيمر"حاصر ي االحتالل .27
الجيش اإلسرائيلي وبرفقة قوات من الشرطة تواجدت منذ ساعات أفاد مراسلنا أن قوات كبيرة من 

الصباح الباكرة في قرى زيمر، حيث جابت قوات من المشاة معظم أحياء القرية، وذلك بحثا عن عمال 
ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن قوات  .من مناطق السلطة الفلسطينية يمكثون في قرى زيمر

 عامال فلسطينيا في المنطقة، وأن أهالي القرية عاشوا ما يشبه حظر التجول 20االحتالل اعتقلت حوالي 
 ".حيث بقي قسم كبير منهم داخل البيوت

 10/4/2009، 48عرب
  

   تناشد األمة التدخل لحماية األقصى" علماء فلسطينرابطة" .28
نصرةً " لمجديالتحرك العاجل وا"طالبت رابطة علماء فلسطين األمتين العربية واإلسالمية بـ :لضفةا

إنَّها تنذر بخطورة بالغة لتجدد محاوالت المغتصبين : "للمسجد األقصى، وقالت في بيانٍ لها صدر اليوم
إن ذلك : "، وقالت"مهالصهاينة، بغطاء من قوات االحتالل للمساس بالمسجد األقصى المبارك واقتحا

ونددت  ".األمر ينذر بعواقب وخيمة، ال سيما في ظل سيادة التطرف وقيادته للكيان العبري الغاصب
رابطة علماء فلسطين بإقدام قوات االحتالل على سرقة أحجارٍ من المسجد األقصى ونقلها إلى مقر 

الصفوف لمواجهة المخططات تطورا خطيرا يستدعي شحذ الهمم ورص .. "الكنيست الصهيوني
 ".الصهيونية الخبيثة الرامية إلى طمس المعالم اإلسالمية، وتغييب الهوية العربية عن مدينة القدس المحتلة

وناشدت الرابطة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا مؤخرا الجتماع للجنة القدس التابعة 
نُصرة المدينة المقدسة، ونجدة "وات عملية من شأنها لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ضرورة اتخاذ خط

  ".سكانها المرابطين والصامدين في وجه العنصرية والفاشية الصهيونية التي تتربص بهم صباح مساء
  8/4/2009إخوان أون الين، 

 
     بعد الحربالمعيشية واالقتصادية واالجتماعية والصحيةدراسة مسحية لألوضاع : غزة .29

كشفت دراسة مسحية، هي األولى من نوعها، عن األوضاع المعيشية :  صادقميرفت -البيرة 
واالقتصادية واالجتماعية والصحية في قطاع غزة بعد ستة أسابيع من انتهاء الحرب اإلسرائيلية على 
القطاع، أن النساء الحوامل كن ضحايا غير مرئيات لألزمة اإلنسانية التي نشأت بسبب العدوان 

الت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في األراضي الفلسطينية باربرا بيتاسا جورجي وق .اإلسرائيلي
في مؤتمر بمدينة البيرة بالضفة الغربية لإلعالن عن نتائج المسح إن النساء الحوامل هن الضحايا غير 

 على عينة النرويجي للدراسات الدولية" فافو"المرئيات لهذه األزمة، وأجري المسح بالتعاون مع معهد 
أسرية مستندا إلى مقابالت مع نحو ألفي مواطن في القطاع، وغطى عمليات التهجير خالل العدوان 
واألضرار التي حدثت خاللها، والوضع االقتصادي للمواطنين، واالحتياجات والمخاوف واألوضاع 

من % 72المسح إلى أن وفيما يتعلق بالتنقل والنزوح أثناء الحرب، أشار  .الصحية والنفسية االجتماعية
من األسر انتقلت إلى مكان % 28إلى أماكن أخرى، و% 29األسر بقيت في منازلها، في حين غادرت 

   .آخر مؤقتا وعادت إلى منازلها الحقا
من % 51من المنازل لم تتضرر بسبب الحرب على غزة، في حين تعرضت % 49وذكر المسح أن 

ألضرار يمكن إصالحها، في حين تضرر % 23 بسيطة ومنها ألضرار% 27منازل القطاع ألضرار، 
من األشخاص % 75وفيما يختص بالعمال أظهر المسح أن  .من المنازل بقدر ال يمكن إصالحه% 1

حصلوا على وظيفة % 22 عاما لم يحصلوا على عمل منذ ما قبل الحرب، و15الذين تفوق أعمارهم 
من الرجال كانوا يعملون % 40 بداية العدوان وكانوا يعملون حتى% 19، و2007حزيران /قبل يونيو

من  .من النساء لم يحصلن على عمل قطّ% 94منهم لديهم عمل اآلن، في حين أن % 33قبل الحصار و
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جهة أخرى خلص المسح إلى أن الوضع االقتصادي استمر في التراجع بالمقارنة مع ما كان عليه منذ 
أن حالتها لم تتغير، % 35ها االقتصادية ازدادت سوءا، ومن األسر أن حالت% 63ستة أشهر، إذ أفادت 

أما بالنسبة للمساعدات فأظهر المسح أن  .فقط أن أوضاعها االقتصادية تحسنت% 2في حين أفادت 
تلقت المساعدات خالل األسابيع التي أعقبت % 78من األسر تسلمت مساعدات خالل الحرب و% 48

وفيما يتعلق بأولويات االحتياجات  .عدات منذ بداية العام الماضيمن األسر مسا% 17انتهاءها، ولم تتلق 
، %20، وغاز الطهي %39لدى المواطنين، أظهر المسح أن األولوية األولى تمثلت في المال بنسبة 

  %.12والغذاء % 16وإصالح المسكن 
  9/4/2009الجزيرة نت، 

  
  من القدس" عائلة مرعي"يحذر من تبعات ترحيل "  حقوقيمركز" .30

 حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية الخميس من تداعيات القرار : وليد عوض-رام اهللا 
االسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي من منطقة سكناهم في حي االشقرية في بيت حنينا 

  .شمال القدس بداعي اقامتهم غير القانونية
الجراء االسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر باجراءات اكثر وقال زياد الحموري مدير المركز ان ا

خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين الف مواطن فلسطيني من ابناء الضفة الغربية متزوجين من 
مقدسيات، وتعتبر اسرائيل اقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم ان العديد منهم 

مة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية االسرائيلية بموجب اجراءات جمع شمل لم تفض يحمل تصاريح اقا
  .بعد الى منحهم حق االقامة الدائمة

  10/4/2009القدس العربي، 
  

   يمنع مجدداً دخول غاز الطهي إلى قطاع غزةاالحتالل .31
د منذ األحد أكد رئيس جمعية شركات البترول محمود الشوا أن الجانب اإلسرائيلي عم :حامد جاد

 طن باستثناء يوم الثالثاء الماضي، حيث 100الماضي إلى خفض كمية غاز الطهي الواردة إلى أقل من 
  . طناً فيما امتنع كلياً منذ يوم األربعاء عن إدخال أي كمية170سمح بدخول نحو 

 10/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   مواطنا خالل أسبوع52االحتالل اعتقل ": رصد" .32
 أن ،أوضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقريره األسبوعي الصادر اليوم الخميس :رام اهللا

) إبريل( خالل األسبوع الممتد من الثاني وحتى الثامن من نيسان اقوات االحتالل اختطفت خالل توغالته
 الل اإلسرائيلي، قوات االحت وقال أن.اثنين وخمسين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال الجاري

  . ستاً وعشرين عملية توغل على األقل في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتهانفذت ،
   9/4/2009، قدس برس

  
 حماس تفوز بغالبية ممثلي المجلس التنفيذي للمعلمين الفلسطينيين : لبنان .33

عومين والمؤيدين لحركة التي تضم عدداً من المعلمين المد»الئحة التغيير«فازت :  البداوي ـ البارد
في المدارس التابعة » اتحاد المعلمين الفلسطينيين«وقوى التحالف الفلسطيني في انتخابات » حماس«
الئحة «، في مخيمي البداوي والبارد، على »وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ـ األونروا«لـ

» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«و» حفت«، التي تضم معلمين مدعومين من حركة »الوفاء والكرامة
 . »النادي الثقافي الفلسطيني«و» جمعية المشاريع«و
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 مربياً من األساتذة الذين يبلغ عددهم 392وشارك في االنتخابات الختيار ممثلي المجلس التنفيذي لالتحاد 
تركة من ولجنة مش» االونروا«، في معركة جرت وسط أجواء حامية أشرف عليها اداريون من 450

كما فازت ،  مقعداً للمرشحين13على تسعة مقاعد من أصل » حماس«وحصلت . الفصائل الفلسطينية
حيث تنافس » فتح«على الئحة » االونروا«أيضا في انتخابات العمال والخدمات االجتماعية في » حماس«

 . »حماس«ستة مرشحين على مقعدين فازت بهما 
 . كاترة المستقلين بالتزكيةوعن القطاع الصحي، فاز عدد من الد

  10/4/2009السفير، 
  

  في غزة تعلن عن فعاليات يوم األسير الفلسطيني"وزارة األسرى" .34
عن فعالياتها ليوم األسير الفلسطيني ، ون األسرى والمحررين بغزة اليوم الخميسؤأعلنت وزارة ش: غزة

شاطات والفعاليات المختلفة التي تأتى والذي يوافق السابع عشر من الشهر الجاري، وتضم العديد من الن
  .في سياق تسليط الضوء على قضية األسرى، وفضح الممارسات التعسفية بحقهم

   9/4/2009، قدس برس
  

  األردن يعتذر عن استقبال نتنياهو ": موقع إيالف" .35
أن الحكومة األردنية اعتذرت عبر سفيرها في العاصمة " إيالف"علمت :  ايالف–عامر الحنتولي 

اإلسرائيلية تل أبيب علي العايد الى نظيرتها اإلسرائيلية بشأن زيارة رسمية طلب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو القيام بها الى األردن ولقاء العاهل األردني عبداهللا الثاني ورئيس 

يبا منذ بلوغ نتنياهو سدة الوزراء نادر الذهبي، بغية فتح قنوات اإلتصال مع األردن، التي تعطلت تقر
  ."اسرائيل"السلطة في 

  9/4/2009موقع ايالف، 
  

   ألف فلسطيني 35 في غزة يعالج "الميداني االردنيالمستشفى " .36
قال مدير المستشفى العسكري األردني في قطاع غزة الدكتور عبدالمجيد شندق ان :  سمير حمتو-غزة 

 الف مواطن فلسطيني من المرضى 35ة ألكثر من قدم خدمات طبية وعالجي" 2"، " 1"مستشفى غزة 
  . تخصصا طبيا17والجرحى خالل اقل من شهرين في 

 ألف حالة 25واضاف في حديث لمراسلي الصحف االردنية في غزة ان من بين الذين تمت معالجتهم 
 حالة 900 - 800مرضية ضمن المرحلة األولى وعشرة آالف حالة ضمن المرحلة الثانية ، بمعدل 

  .و عملية صغرى222 عملية كبرى في مختلف التخصصات 128وميا ، مبينا أنه تم انجاز ي
  10/4/2009الدستور، 

   
   التخلي عن أوهام التمسك برفض حل الدولتين "إسرائيل" على: كيحسام ز .37

علي " إسرائيل"أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أن مصر تحث           :  سالي وفائي  -القاهرة  
لي عن أي أفكار وأوهام يمكن أن تتمسك بها من قبيل رفض حل الدولتين أو تأجيل إحالل السالم أو                   التخ

اللعب علي المسارات وغيرها من األفكار التي لن تقود إلي شيء، مشيرا إلى أن القاهرة علـى اطـالع                   
ل أن تبـرز مواقـف      غير أنه أشار إلي أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تحاو        . كامل بالموقف اإلسرائيلي  

  .إيجابية لها، األمر الذي يساعدها على االتصال بمصر بهدف توضيح أنها تسعى إلى السالم
  10/4/2009األهرام، 

  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1400:         العدد       10/4/2009الجمعة  :التاريخ

  "لمنع التهريب"ة مخطط مصري يقضي بحدود منزوعة السكان مع غز": إسالم أون الين" .38
رية أعـدت مخططـا جديـدا       ، أن السلطات المص   "نت. إسالم أون الين  "علمت  :  أحمد يوسف  -القاهرة  

للمنطقة السكنية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، يقضي بإخالء المنازل المجاورة للحدود بمسافة ال تقـل                
 مترا، على أن يتم بناء منازل بديلة للمواطنين القاطنين بهذه المنطقة في موقع سـكني جـرى                  250عن  

ـ     . اختياره بتوافق أجهزة األمن المختلفة في مدينة رفح        إسـالم أون   "ووصفت مصادر مصرية مطلعة لـ
، وبررت اللجـوء إليـه      "خيار مر كان البد منه    "نت، مخطط نقل السكان من المنازل الحدودية بأنه         .الين
بالرغم من محاوالت االبتعاد عنه من خالل االستعاضة بكاميرات لمراقبة الحـدود مـن أجـل                : "بالقول

الوضع فاق الصبر، وأصبحت هذه المنازل تشكل محور        .. مرمكافحة عمليات التهريب، فإن التهريب است     
بإعادة احتالل الجانب الفلسطيني على الحدود مع مـصر، إذا          " إسرائيل"خطر قادم على مصر؛ إذ تهدد       

  .استمرت عمليات التهريب، وهو ما يخشاه الجانب المصري
  9/4/2009اسالم اون الين، 

  
    اإلسرائيلي-الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني وزير الخارجية البريطاني يؤكد أهمية حل  .39

ؤتمر صحافي   أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند، في        :   بترا  - نادين النمري    -عمان   مشترك   م
 على أهمية حل الدولتين إلنهاء الصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي،           ،   أمس  نظيره األدني ناصر جودة      مع  

 قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، مشددين فـي            وذلك بإقامة دولة فلسطينية   
كذلك  شـدد وزيـر الخارجيـة        ". على ضرورة وقف بناء المستوطنات في القدس الشرقية       "الوقت نفسه   

البريطاني على مركزية القدس في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، معربا عن قلق بالده البـالغ إزاء                
اإلسرائيلية من هدم للمنازل وخطط الهدم وتوسيع المستعمرات في القدس الشرقية، الفتا إلـى        اإلجراءات  

اإلدارة الجديدة فـي واشـنطن التـي        "ضرورة بذل الجهود على مستوى المجتمع الدولي تحديدا من قبل           
مـسألة  إلى جانب ضرورة إيجاد تـسوية عادلـة ل        ". أعربت منذ اليوم األول عن التزامها بعملية السالم       

  ".الالجئين
وكما الحال بالنـسبة    ) بريطانيا(التوصل إلى حل للصراع يصب في عمق مصالحنا الوطنية          "وأوضح أن   

  ".وفلسطين" إسرائيل"لمصلحة الدول العربية و
كما شدد على ضرورة تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة، خصوصا أن استمرار               

  .ى مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياةاالنقسام يؤثر سلبا عل
10/4/2009الغد، األردن،   

  
 وواشنطن" إسرائيل"تجميد االستيطان محاولة فلسطينية للوقيعة بين : األمن القومي األميركي .40

 دافع إليوت أبرامز، نائب رئيس مجلس األمن القومي األميركي السابق وصـانع سياسـات إدارة                :القدس
عـن الـسياسة     ،)واشـنطن بوسـت   (مقالة له في صـحيفة      ئيس األميركي السابق جورج بوش، في       الر

النشاط االستيطاني ال يقلل من أراضي الكيان       "االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، مشدداً على أن         
ـمطلوب إلرساء  وأن التركيز على تجميد االستيطان يصرف االنتباه عن التقدم ال         . الفلسطيني الـمستقبلي 

األساس للحكم الذاتي الفلسطيني الكامل ـ بناء اقتصاد مزدهر، ومحاربة اإلرهاب من خالل قوات أمـن   
لن يساعد الفلسطينيين علـى مواجهـة       ) تجميد االستيطان (إن  : وقال ".يعتمد عليها، وإقامة حكم القانون    

خلق توتر فوري : ه تأثير سريع واحد فقط   طلب التجميد سيكون ل   . مشاكل اليوم أو االستعداد لتحديات الغد     
قد يكون هذا تحديداً ما يريده البعض منه، ولكنـه          . بين الواليات الـمتحدة والحكومة اإلسرائيلية الجديدة     

  .لهذا أيضاً ينبغي على إدارة أوباما أن ترفضه
10/4/2009األيام، فلسطين،   
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  حيح نحو السالمالجانب األمريكي يتحرك في االتجاه الص: نائبة أميركية .41
قالت النائبة  األمريكية إيلين تاوتشر من الحزب الديمقراطي عن واليـة كاليفورنيـا              :  وكاالت -القاهرة  

رئيسة اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب للقوات االستراتيجية ولجنة الخدمات المسلحة عـن مجلـس               
 على لقاء الرئيس مبارك للتعرف علـى        النواب أنها حرصت في بداية جولتها في منطقة الشرق األوسط         

تطورات األحداث الجارية في الشرق األوسط والتطورات على صعيد المصالحة الفلـسطينية والحـوار              
الفلسطيني، موضحة أن الوفد األمريكي استمع مع الرئيس مبارك إلى الجهود المصرية إلحيـاء عمليـة                

ر عن اعتقادها أن الجانب األمريكي يتحرك فـي  السالم في الشرق األوسط وإعمار عزة، وأعربت تاوتش   
  .االتجاه الصحيح نحو السالم

10/4/2009الشرق، قطر،   
  

  " إسرائيل"برلمانيون عرب وأجانب يدعون لزيارة أعضاء التشريعي المختطفين في  .42
ن طالبت وفود برلمانية عربية وأجنبية مشاركة في اجتماع الجمعية المئـة والعـشري            :  بترا –أديس أبابا   

لالتحاد البرلماني الدولي في العاصمة األثيوبية أديس أبابا بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة رئيس وأعـضاء               
المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وقطاع غزة لالطالع علـى األوضـاع              

مانية الفنزويلية امس رفض بالده     وجدد رئيس الشعبة البرل    .المأساوية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي عليه     
التي وصفها بدولة اإلرهاب والدولة المجرمة التي تهدد السالم والديمقراطية          " إسرائيل"إعادة العالقات مع    
عن اي سالم وديمقراطية تتحدثون والشعب الفلسطيني يرزح تحت االحـتالل بينمـا             " في العالم، متسائال  

  ".ماته عنصريةاالسرائيلي اكثر حكو) المواطن(ينتخب 
10/4/2009الدستور،   

  
  المساعدات للفلسطينيين ستبقى حبرا على ورق : التشيك .43

الـذي  " ميلوسالف ستاشـيك  "أكد سفير جمهورية التشيك في مصر       :   وكاالت األنباء   - القاهرة، غزة     
ن األهم مـن    ترأس بالده الدورة الحالية لالتحاد األوروبي، في ندوة في مقر نقابة الصحفيين المصريين إ             

بفـتح جميـع    " إسـرائيل "السبعة مليارات التي تعهد بها مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار غزة هو اقناع              
  .المعابر لمرور المساعدات ودعم أهالي غزة وإال فان كل هذه المساهمات ستبقى مجرد حبر على ورق

10/4/2009الدستور،   
  

 روا لصالح غزة مليون كرون لخطة األون20الدنمارك تساهم بمبلغ  .44
 أعلنت حكومة الدنمارك أنها ستزيد مساهمتها لصالح وكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل                 :رام اهللا 

وسيستخدم نصف هذه المـساهمة      . مليون دوالر أميركي   3,5 مليون كرون دنمركي،     20الالجئين بقيمة   
أمـا  . عاجلة لـصالح غـزة    لتنفيذ أنشطة ضمن خطة األونروا لالستجابة ال      )  ماليين كرون دنمركي   10(

فـسيذهب لـدعم صـندوق    )  مليون كرون دنمركي أيضا10ًوهو (النصف الثاني من المساهمة األخيرة   
  .2009األونروا العام لسنة 

10/4/2009الحياة الجديدة،   
  

   شاحنة لكسر الحصار عن غزة يقودها النائب البريطاني غاالوي500قافلة أمريكية تضم  .45
لبريطاني جورج غاالوي، بالتعاون مع ناشط السالم األمريكي رون كوفيك، إلطالق           يستعد النائب ا  : لندن

فلـسطين  /ونقلت صحيفة   . القادم) يوليو(قافلة جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة في مطلع شهر تموز            
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، عن غاالوي قوله، أن     )9/4(االلكترونية الصادرة في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس         / تلغراف
، وستكون مكونة من    "شريان الحياة "القافلة التي يجري االستعداد إلرسالها هي الثانية من نوعها بعد قافلة            

  . شاحنة، وتنوي جمع مساعدات قيمتها عشرة ماليين دوالر أمريكي500قرابة 
لها هناك جواً جديداً في أمريكا والعالم آخذ في تفهم القـضية الفلـسطينية بـشك              "وأشار غاالوي إلى أن     

  .، حسب تعبيره"الصحيح، عكس ما كان في السابق
9/4/2009قدس برس،  

  
   شاحنة100الحملة األوروبية تستعد لتسيير قافلة األمل من إيطاليا إلى غزة بمشاركة  .46

استعداداتها لتسيير قافلة مساعدات بحريـة      " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "تجري  : بروكسيل
وقال رامي عبده، عضو الحملة األوروبية ومنـسق      . غزة، ُأطلق عليها اسم األمل    وبرية كبيرة إلى قطاع     

إن القافلة البحريـة والبريـة      : "نسخة منه " قدس برس "وصل  ) 9/4(القافلة في تصريح له اليوم الخميس       
، مشيراً إلى أنهـا     "األوروبية لكسر الحصار عن غزة تضم قرابة مائة شاحنة صغيرة محملة بالمساعدات           

من مدينة ميالنو اإليطالية، و ستحمل مساعدات طبية تحتاجهـا          ) مايو/ أيار(نطلق مطلع الشهر المقبل     ست
مستشفيات غزة، إضافة إلى أجهزة ومعدات لذوي االحتياجات الخاصة في القطاع، مـشيراً إلـى أنـه                 

 الجراحيـة   سيرافق القافلة أيضاً وفد من األطباء االستشاريين، لغرض إجـراء العديـد مـن العمليـات               
  .المتخصصة للمرضى

9/4/2009قدس برس،  
  

  انطالق قافلة من اسكتلندا إلى غزة لكسر الحصار .47
أعلن عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار بقطـاع غـزة، عـن                : غزة

ح خالل الفترة   استعدادات تجري حالياً اسكتلندا  لتسيير قافلة تضامن جديدة إلى قطاع غزة، عبر معبر رف              
  .القريبة القادمة

نسخة منه أن القافلة سوف تـصل فـي غـضون           " قدس برس "وكشف زعرب في بيان صحفي، وصل       
ستنطلق هذه القافلة من اسكتلندا إلى      : "األسبوع المقبل وهي برئاسة النائب االسكتلندية بولين ماكنيل، وقال        

 وصولها الثالثاء القـادم، والتـي ستـضم         مصر للوصول إلى غزة عبر معبر رفح البري، ومن المتوقع         
  ".إمدادات طبية تحتاجها مستشفيات القطاع

9/4/2009قدس برس،  
  

  وفد المجلس الوطني صوت ضد مشروع عربي لنزع النووي اإلسرائيلي": قدس برس" .48
، )برلمان منظمة التحريـر   (أن وفد المجلس الوطني الفلسطيني      " قدس برس "علمت وكالة   : غزة، فلسطين 

ي شارك في اجتماعات اتحاد البرلمانيين الدوليين في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابـا؛ صـوت ضـد                 الذ
  .النووي" إسرائيل"مشروع عربي لنزع سالح 

أن هذا الموقف من قبل وفد المجلـس الـوطني          " قدس برس "وقالت مصادر مطلعة في أديس بابا لوكالة        
قامت بشكواهم للدكتور أحمد بحـر رئـيس المجلـس          الفلسطيني أثار غضب المجموعة العربية، والتي       
  .التشريعي الفلسطيني باإلنابة والذي حضر المؤتمر

9/4/2009قدس برس،  
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  حملة أوروبية توجه نداء عاجالً للمنظمات اإلنسانية الدولية لنجدة قطاع غزة .49
اإلنسانية والحقوقيـة   نداء عاجالً إلى المنظمات     " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وجهت  : لندن

الدولية من أجل نجدة مليون ونصف المليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة بظروف صعبة للغايـة                
  . وحرمان من كل حقوقهم اإلنسانية

" قدس برس "، وصل   )9/4(وقال سامح حبيب، الناطق باسم الحملة في تصريح له من لندن اليوم الخميس              
لدولية اإلنسانية تحمل مسؤولياتها، والتدخل فوراً لرفع الحصار الجائر         على جميع المنظمات ا   : "نسخة منه 

، الفتاً النظر إلى أن أكثر من ثالثمائة وسـبعة          "المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثالث سنوات         
  . عشر مريضاً فلسطينياً توفوا جراء منعهم من السفر لتلقي العالج في الخارج

وعود الكثيرة التي أطلقت من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين وفتح المعـابر            ولفت حبيب إلى أنه رغم ال     
  ".إال أن هذه الوعود تبخرت في الهواء ولم تُلمس على أرض الواقع"المحيطة بالقطاع؛ 

9/4/2009قدس برس،  
   

  لجنة تقصي الحقائق األممية في قطاع غزة تسلّم تقريرها النهائي بعد أسبوعين .50
مجلس التحقيق الـذي يراجـع      ) 8/4(مين العام لألمم المتحدة بان كي مون األربعاء         التقى األ : نيويورك

ويحقق في عدة حوادث جرت في قطاع غزة  خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد القطاع، وما نجـم                  
  .، بحسب الموقع الرسمي لألمم المتحدة"عن تلك الحوادث من قتلى وجرحى ودمار لمباني األمم المتحدة

إن أعضاء مجلس التحقيق الذي يقوده إيان مـارتن         : "ت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم األمم المتحدة      وقال
تشاركوا مع األمين العام الخالصات والتوصيات التي توصل إليها، وأبلغوا بان كي مون أنهم ما زالـوا                 

  ".في عملية وضع اللمسات األخيرة على التقرير
حقيق أوضحوا أنهم يتوقعون تقديم تقريرهم بعد حوالي أسـبوعين،          إن أعضاء مجلس الت   "وقالت مونتاس   

  .، حسب قوله"وأنه لن يتم اإلدالء بأي تعليق إضافي على التقرير قبل صدوره رسمياً
9/4/2009قدس برس،  

  
  روسيا تجري مشاورات حول موعد عقد مؤتمر موسكو بشأن الشرق األوسط .51

فروف أن موعد عقد مؤتمر موسكو بـشأن الـشرق          أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي ال     : موسكو
وقال الفروف،   . األوسط سيتحدد من خالل المشاورات التي تجريها روسيا مع المشاركين األساسيين فيه           

سنحدد موعد عقد المؤتمر قبل كل شيء، من خالل المشاورات مع الفلـسطينيين             : "لوسائل إعالم روسية  
وأكد وزير الخارجية الروسي على أن عملية التسوية         ". اسيين فيه واإلسرائيليين بصفتهم المشاركين األس   

بل ينبغي أن تراعي تلك االتفاقات والتفاهمـات        " اإلسرائيلية يجب أال تبدأ من نقطة الصفر،         -الفلسطينية  
وأكد أن جميع أعضاء اللجنة الرباعية  يدعون إلى عقد مؤتمر موسكو في             ". التي تم التوصل إليها سابقاً    

  .  وقت ممكنأسرع
9/4/2009قدس برس،  

  
      منتدى فرنسي ينتقد الموقف األوروبي من الفلسطينيين   .52

االتحـاد  " محابـاة " انتقد أكاديميون ودبلوماسيون فرنسيون وعرب ما سموه         : عبد اهللا بن عالي    -باريس  
ـ  ألمم المتحدة  وامتناعه عن ممارسة أي ضغط عليها إلجبارها على تنفيذ قرارات ا          " إسرائيل"األوروبي ل

  المتعلقة بالنزاع العربي اإلسرائيلي، أو على تطبيق االتفاقات الموقعة مع منظمة التحريـر الفلـسطينية،               
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معتبرين أن هذا الموقف ساهم في تقويض مصداقية السلطة الفلسطينية وفي إيصال اليمين اإلسرائيلي إلى               
  .سدة الحكم

9/4/2009الجزيرة نت،   
  

   للبضائع الصهيونيةحملة مقاطعة فرنسية .53
قام عدد كبير من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في فرنسا بحملة ضخمة لمقاطعـة               :سامر إسماعيل 

البضائع الصهيونية في األسواق الفرنسية، وارتدى المتضامنون قمصانًا خضراء مشابهةً ألعالم حركـة             
  .المقاومة اإلسالمية حماس؛ تعبيرا عن تضامنهم مع الحركة

9/4/2009خوان أون الين، إ  
  

 !  حربا ثانية على غزة؟"إسرائيل" تشنهل  .54
 ناجي صادق شراب .د

هذا السؤال يتردد على ألسنة الناس هنا في قطاع غزة ، مع سماعهم ألي صوت طائرة أو تفجير هنا أو 
 بين اإلثنين، يتوقع الناس دائما أن تعيد إسرائيل حربها أو عملياتها العسكرية الواسعة وال فرق. هناك 

اعتقادا منهم أن إسرائيل قد دمرت الكثير ، ولم تعد تستصعب العودة ثانية تحت ذرائع وحجج كثيرة ، 
ولذا علينا أن ننتزع كل الذرائع منها وعندها يصبح العدوان عدوانا ،واإلرهاب إرهابا والعنف عنفا 

ائيل بعد حربها االخيرة على غزة ؟ السؤال الذي نطرحه اليوم ما هي خيارات إسر.والمقاومة مقاومة 
 .وهل ما يزال الخيار العسكري هو الخيار الرئيس في التعامل مع غزة

لعل الخطأ الذي نقع فيه فلسطينيا دائما أننا ننظر إلى السياسة اإلسرائيلية بشكل أحادي كإنسحابها 
وبأهداف كلية ، فهي عندما تتعامل األحادي من غزة ، بينما السياسة اإلسرائيلية ال تفهم إال رزمة واحدة، 

مع غزة وحركة حماس ال تفصل ذلك عن أهدافها العامة في التعامل مع القضية الفلسطينية ، هدفها هنا 
واضح ومحدد وهو تصفية القضية الفلسطينية في ظل حالة من تعميق وتجذير اإلنقسام الفلسطيني ، 

ط غزة بل كل األرض الفلسطينية للحيلولة دون بناء ولذلك فالهدف الرئيس من حملتها العسكرية ليس فق
الكيان الفلسطيني القوي والقادر على البقاء ، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، وإذا كان هناك بد من قيام 
هذه الدولة فلتكن في غزة ، أما بقية الضفة الغربية وبحكم طبيعتها الجغرافية وسكانها وتالصقها في قلب 

وتداخلها في العمق االستراتيجي وتواجد المستوطنات في قلبها ، وعدم رغبة إسرائيل بلعب دور إسرائيل 
الدولة المحتلة ، من قيام حكم على شكل سلطة حكم ذاتي أو أكبر قليال ، وال مانع بالدفع بها في إتجاه 

ظر إسرائيل هي في األردن تحت أي مسمى ، المهم عدم قيام دولة فلسطينية فيها ، فالدولة من وجهة ن
غزة ، التي يمكن التحكم في منافذ الحياة فيها ، ويمكن ضربها عسكريا متى شاءت طالما أن فيها 

 ..حركات مقاومة إسالمية ووطنية
ولعله من األخطاء الجسيمة أن نصور الحرب االخيرة وكان هدفها فقط حركة حماس وغزة ، أوليست 

وعليه ليس هدف إسرائيل . سطيني وفقدانهما فقدان للقضية حماس وغزة جزء من القضية والشعب الفل
كما يمكن أن نتصور العودة إلى غزة وإعادة إحتاللها ، وهذا يتعارض مع أهداف سياستها األحادية في 
التعامل مع القضية الفلسطينية ، إسرائيل لن تعود إلى إحتالل غزه من جديد وتتحول إلى سلطة إحتالل 

يل تتهرب من مسؤوليتها كسلطة إحتالل ، وفي هذا السياق فهي تدرك تماما أنها لن مسؤوله عنه ، إسرائ
تستطيع إقتالع حماس من األرض الفلسطينية ، ولذلك هدفها اآلني هو وقف إطالق الصواريخ وكل 
مظاهر المقاومة من غزة بشروط أفضل من وجهة نظرها ، وقد يكون هدف حركة حماس هنا الوصول 

لهدنة المتبادله وهي بهذا أي إسرائيل تكون قد جزأت القضية الفلسطينية وفككت عناصر إلى حالة من ا
 القوة منها ، والسؤال السريع أيهما أفضل فلسطينيا ؟ 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1400:         العدد       10/4/2009الجمعة  :التاريخ

أعود إلى خيارات إسرائيل في التعامل مع غزة، المالحظ في قراءة الخيارات اإلسرائيلية أن إسرائيل 
أنها لم تسقط القطاع من حساباتها ال العسكرية وال السياسية وال وعلى الرغم من إنسحابها من غزة إال 

حتى اإلقتصادية ، لكن إذا كان الثمن هو التخلص من القضية الفلسطينية فلتذهب غزة أيضا إلى مصر 
تحت أشكال من التنسيق األمني واإلقتصادي وغير ذلك ، وتظل هي محتفظة بالتحكم فيها عن بعد حتى 

كسلطة إحتالل وصوال إلى هذه المرحلة وتصوير قطاع غزة بالكيان المعادي والخطر تتجنب مسؤوليتها 
على أمنها ، ولذلك تعاملت مع الصواريخ الفلسطينية رغم تقليديتها ومحدودية آثارها وكانها صواريخ 

وعملت على تهيئة الرأي ، عابرة للقارات ، وصورت غزة أيضا بانها تحولت إلى قاعدة عسكرية 
ي إلى هذه المرحلة عكسنا تماما حيث نضخم من قوتنا العسكرية ونتبارى في الخطب السياسية التي العالم

تستغلها إسرائيل أفضل إستغالل حتى تغطى أهداف حملتها العسكرية وما ترتكبه من قتل وتدمير للحياة 
ت اإلقتصادية بالحصار بهذا الفهم تلجأ إسرائيل الى كل الخيارات المفتوحة بدءا من الخيارا.الفلسطينية 

والتحكم في المعابر والمنافذ البرية والبحرية وهي في كل خياراتها تنطلق من رؤيتها الخاصة ألمنها 
وإدراكها أن الظروف اإلقليمية والدولية وقبلها الفلسطينية تعمل لصالحها ، وأيضا إطمئنانها للموقف 

وإدراكها من ضعف النظام اإلقليمي العربي .األمريكي الذي يقف في وجه أي قرار داخل مجلس األمن
ولكل هذا فقد إستفادت من التطورات السياسية في . وإنشغاله بملفات أخرى كالملف النووى اإليراني 

رابطة بينها وبين اإلرهاب الدولي ، غزة بوصول حركة حماس إلى السلطة وسيطرتها على غزة 
ول الممانعة او محور الشر كما يحلو للسياسية االميركية وتحالفها مع إيران ، ومع سوريا أو ما يسمى بد

تصويرها و مستغلة مسألة الصواريخ التي تطلق لتغطي حقيقة أهدافها من وراء حملتها العسكرية ضد 
 . غزة وهي في الحقيقة ضد القضية والشعب الفلسطيني كله 

دة وتخضع إلعتبارات داخلية وإقليمية وهنا تتراوح الخيارات اإلسرائيلية فالحرب في الوقت الحالي مستبع
وخيار العمليات العسكرية المحددة ، أعتقد هذه المحددات غير متاحة ولو في المدى القصير ،ودولية 

وأحيانا الواسعة تحت ذريعة ضرب عملية التسلح وقواعد المقاومة الفلسطينية ، هو األكثر إحتماال 
ن حصار وتحكم في المعابر ، وعليه يبقى الخيار العسكري وإستمرارية ، وهناك الخيارات اإلقتصادية م

قائما وقويا ، ألن إسرائيل من منظورها ال تمانع في قيام أي سلطة في غزة وحتى لو كانت حماس المهم 
أن يبقى هذا الكيان تحت السيطرة اإلسرائيلية وال يشكل خطرا عليها ، ومن هنا اإلجراءات الدولية بمنع 

هذا وكون إسرائيل ،  غزة ، كما حدث في ضرب قافلة في شرق السودان قبل شهرينتدفق السالح على
دولة قوة ، وتطلق من إعتمادها على قدراتها العسكرية الذاتية يبقى هذا الخيار قويا ، وينبغي التذكير بأن 

ب ، غزة ليست منطقة نائية ال تعني إسرائيل ، قد ال تعنيها جغرافيا بحكم موقعها في أقصى الجنو
وإقتطاع هذا الجزء ال يؤثر إستراتيجيا على الخريطة السياسية لها ، لذلك تتعامل مع غزة من هذه 
المحددات فهي ال تريد غزة من ناحية ولكنها لن تسقطه من حساباتها األمنية والعسكرية ، وفي هذا 

وقد ينتهي األمر . ذلك السياق يبقى الخيار العسكري وخيار الحرب الشاملة قائما إذا إستدعت الضرورة 
بها في المنظور البعيد إلى فك إرتباطها الكامل بقطاع غزة حتى تؤصل لحالة اإلنقسام الفلسطينية طالما 

 .أنها أمنت حدودها معه ومن ثم ال يعنيها من يسيطر على غزة
يني وعليه هذه هي بعض خيارات إسرائيل من حملتها العسكرية الواسعة وأهدافها ، وبقي الجانب الفلسط

تفرض مسؤوليات كبيرة وتساؤالت وطنية ، وأكتفي بالتساؤل هل تتم مواجهة هذه الخيارات بمزيد من 
اإلنقسام واإلستقطاب اإلقليمي والدولي للقضية الفلسطينية، فال خيار أمامنا جميعا إال العودة إلى الخيار 

 ، وكل شيء يتحرك من حولنا ولتكن الوطني ألنه القادر على لجم العدوان وافشال كل هذه الخيارات
 .حركتنا حول قضيتنا وشعبنا ، وال نكون حلقة في دائرة غير دائرتنا

 10/4/2009القدس، فلسطين، 
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  مؤتمر حركة فتح والمصالحة الوطنية والتسوية .55
  إبراهيم ابراش. د
مجرد ) فتح(طيني منذ بداياتها األولى كفكرة منذ خمسة عقود خلت، لم تكن حركة التحرر الوطني الفلس

حزب سياسي كبقية األحزاب العربية أو الفلسطينية التي ظهرت فيما بعد،بل كانت تعبيرا وتجسيدا لهوية 
تماهت حركة فتح مع الوطنية الفلسطينية ومع الهوية والثقافة والشخصية الوطنية حتى  .وطنية صاعدة

عكس بالتأييد العارم الذي حضت به باتت فتح تعني فلسطين وفلسطين تعني فتح وهو األمر الذي ان
الحركة ليس فقط فلسطينيا بل عربيا ودوليا،وحتى عندما ظهرت فصائل فلسطينية يسارية وقومية 
وحاولت توطين أيديولوجياها لم تتمكن من الحلو ل محل فتح في التعبير عن الوطنية الفلسطينية،إال أن 

سطينية أضفى عليها وعلى المنظمة طابعا وطنيا وجودها مع حركة فتح في إطار منظمة التحرير الفل
  .1968حررها من الوصاية العربية وخصوصا بعد عام 

  إال إذا اعتبرنا تجاوزا الوطنية -وألن فتح لم تكن حزبا فإنها لم تقيد نفسها بإيديولوجية محددة
كنا حتى إن رغبت  ولذا لم تلتزم الحركة بمتطلبات العمل الحزبي الضيق ولم يكن ذلك مم-إيديولوجية

بذلك نظرا لشعبيتها الواسعة وتداخل االنتماء التعاطفي مع االنتماء الحزبي الملتزم تنظيميا وخصوصا 
غياب التنظيم الدقيق وااليدولوجيا إن شكال سابقا ميزة مكنت .1968بعد معركة الكرامة قي مارس 

إال أنها انقلبت سلبا على الحركة حيث الحركة من توسيع القاعدة الشعبية والتسيد في النظام السياسي 
انقطعت الصلة والتواصل ما بين قيادة الحركة من جانب وجماهيرها الواسعة ومنطلقاتها األولى من 
جانب آخر، وما عزز هذه القطيعة تحول االنتماء لفتح من انتماء من اجل العطاء والتضحية إلى ارتباط 

األموال على الحركة والمنظمة وأصبحت مصدرا للتوظيف من اجل الوظيفة والمصلحة عندما تدفقت 
دون اشتراط مؤهالت نضالية وحتى أخالقية،هذا األمر تفاقم بعد تأسيس السلطة وتَحُمل حركة فتح كل 
أعباء السلطة و إسقاط كل أخطاء وتعثرات السلطة على الحركة،وتراجع التثقيف السياسي والعمل 

 على السلطة والمصالح الضيقة والمليشيات المسلحة المرتبطة التنظيمي التعبوي لصالح الصراع
بأشخاص دون رؤية نضالية حتى بات جيل كامل من الشباب ممن ُينسبون لحركة فتح ال يعرف عن 
تاريخ الحركة وفكرها إال النزر اليسير فهو لم يدخل الحركة إيمانا بمنطلقاتها ومبادئها بقدر ما كان سعيا 

  .اتب أو لمجرد حمل السالحوراء الوظيفة والر
بالرغم من تعرض حركة فتح لكثير من النكسات التي كانت تتطلب وقفة مراجعة في بنيتها التنظيمية 
وتوجهاتها السياسية إال أن هذه الوقفة لم تحدث واستمرت أوضاع الحركة تسير من سيء إلى أسوء حتى 

  الذي اخرج 2007الب هذه األخيرة في يونيو  أمام حركة حماس ثم  انق2006الهزيمة بانتخابات يناير 
حركة فتح من السلطة ومن الحياة السياسية في قطاع غزة لم يفلحا في استنهاض الحركة وحثها على 
لملمة صفوفها والعودة ألصولها ودورها الريادي كتعبير عن الوطنية والهوية والشخصية الفلسطينية 

عن عقد المؤتمر السادس للحركة ما زالت األمور تراوح في واليوم وبعد سنوات من الحديث .المستقلة
مكانها وما زال الغموض سيد الموقف حول تاريخ ومكان انعقاده،وما نسمعه عما يدور في االجتماعات 
التحضيرية للمؤتمر وفي اجتماعات اللجنة المركزية والهيئات القيادية من جدل حول المحاصصة 

 تخلو من صراع على مصالح ضيقة وال تعبر عن حرص على والحديث عن تكتالت وخالفات ال
  .الحركة والمصلحة الوطنية،يثير كثيرا من القلق

بالرغم من اإلعاقات الداخلية الستنهاض الحركة إال أننا نعتقد أن العائق الرئيس أمام استنهاض الحركة 
 خارجها كمساعدة ولو مصدره خارجي وإن كان يوظف أدوات داخلية سواء من داخل الحركة نفسها أو

بطريفة غير مباشرة لقوى سياسية منافسة للحركة على االنتشار،ذلك أن إسرائيل تدرك جيدا ان نقيض 
مشروعها الصهيوني هو المشروع الوطني ومن يحمل هذا المشروع ويمثله هو حركة فتح وليس أية 

دير لكل القوى السياسية المنضوية مع كامل التق–جهة أخرى،حتى منظمة التحرير فال قيمة أو تأثير لها 
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 بدون حركة فتح، كما أن قوى اليسار وحدها ال تمثل المشروع الوطني العتبارات إيديولوجية -فيها
والعتبارات مادية واقعية لها عالقة بتشرذمها ومحدودية امتدادها الجماهيري ،وجماعات اإلسالم 

واالنتماء الوطني وهي موجة خارجية هبت على السياسي ال تحمل مشروعا وطنيا وال تعبر عن البعد 
الحالة الفلسطينية حتى وإن كانت موجة قوية تبقى موجة عابرة  ستتكسر على صخرة الوطنية 

حركة فتح وحدها هي النقيض الثابت للكيان الصهيوني ومن هنا كانت وما زالت المؤامرة .الفلسطينية
كال التضليل اإلعالمي والسياسي والنفسي، وحتى عليها وليس على أية جهة أخرى بالرغم من كل أش

العنف الموجهة والمبرمج أحيانا ضد إسرائيل ،كل ذلك ال يخفى أن حركة فتح كفكرة وطنية جامعة 
بالرغم من هزيمة فتح االنتخابية والحالة المزرية للتنظيم إال أنها (وكحضور شعبي واسع هي المستهدفة

  ).من األصوات % 40العات الرأي الحالية تمنحها حوالي من األصوات و استط % 42حصلت على 
يستند بعض المناوئين لحركة فتح  في تبرير معارضتهم للحركة وللقول بأنه ال داع للتباكي عليها، على 
بعض السلوكيات المشينة لبعض المحسوبين على الحركة أو من خالل واقعها التنظيمي أو من خالل 

لحركة ليست قدرا على الشعب الفلسطيني وأنها وصلت من العمر عتيا رؤية سياسية تقوم على أن ا
إن كنا ال ننكر األوضاع .وعليها أن تترك الساحة للقوى السياسية األخرى وخصوصا الصاعدة الخ

المزرية لتنظيم حركة فتح ،وتعاظم دور االنتهازيين والمتسلقين داخل الحركة بقدر زيادة عدد المحبطين 
 أن حركة فتح ليست هؤالء وال هي بعض القيادات التي تتسابق على عضوية اللجنة والمستبعدين،إال

المركزية أو المجلس الثوري ممن يشهد لهم الشارع بالفساد أو بالجبن بجدارة ،إن حركة فتح هي الكتلة 
 مشروع الحرية واالستقالل و السالم العادل،مشروع :الشعبية األكبر التي تؤمن بالمشروع الوطني 

الدولة والهوية والثقافة الوطنية ،إنها المشروع النقيض لمشروع االحتالل من جهة ولمشروع من 
يندرجون ضمن اإلسالم السياسي المغامر والغامض من جهة أخرى،وبالتالي حركة فتح هي تعبير عن 

  .كل من يؤمن بالمشروع الوطني سواء كان منتميا تنظيميا للحركة أو خارجها
لجدل داخل  الحركة حول عقد المؤتمر سيلمس انقساما بين ثالثة تيارات ،أحدها يسعى لجر إن من يتابع ا

الحركة نحو التماهي مع المتطلبات الصهيونية واألمريكية للتسوية وبالتالي القضاء على حركة فتح 
كزية كحركة وكمشروع تحرر وطني،وفريق يسعى لمصالح ذاتية وبالتالي فإن قتاله لعضوية اللجنة المر

والمجلس الثوري هو سعي لمناصب وامتيازات أو حفاظا عليها ولو تم تقليص رواتب ومخصصات 
وامتيازات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لخفت حدة الصراع على هذه المراكز عند هذه 

لهادفون إلنقاذ الفئة،أما الفئة الثالثة فهم الملتزمون والمؤمنون بمنطلقات الحركة وبالمشروع الوطني وا
الحركة من وضعيتها المأساوية وتحريرها مما علُق بها من سلوكيات ومن أشخاص حرفوها عن 

الخطورة تكمن في الفريق األول الذي يسعى إما أن تكون نتائج المؤتمر بما يتماشى مع توجهاته .مسارها
مؤتمر معناه إعاقة المصالحة أو ال ينعقد المؤتمر وفي الحالتين سيكون هو الفائز ألن إعاقة عقد ال

الوطنية وإعاقة المشروع الوطني وبالتالي تكريس الوضع القائم داخل فتح وتكرس االنقسام في الحالة 
الفلسطينية، وفي هذه الحالة لن يكون هناك ال مشروع مقاومة وال مشروع سالم وهذا ما تريده إسرائيل 

  . وما يتوافق مع مصالح هذه الفئة
ا أن ال نجاح لمصالحة وطنية حقيقية وال لمشروع وطني وال لسالم حقيقي إال باستنهاض لقد بات واضح

حركة فتح وهذا لن يكون إال بعقد المؤتمر حاال ،أما الخوف من أن يؤدي عقد المؤتمر النقسام الحركة 
كون فهو نوع من الترهيب حتى ال ينعقد المؤتمر،وحتى لو افترضنا حدوث انقسام للحركة فاألمر سي

صحيا ألن الفاسدين لن يستطيعوا تمثيل الحركة ولن يكونوا إال أقلية منبوذة،أما المخلصون الذين 
سيمثلون التيار الوطني الحقيقي فإنهم سيجدون عشرات اآلالف من الذين ابتعدوا عن الحركة يعودون 

الوطني وستكون فتح إليها مجددا باإلضافة إلى مئات اآلالف من األعضاء الجدد المؤمنين بالمشروع 
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الحقيقية الوطنية بعد االنقسام أقوى مما هي عليه قبل االنقسام،وإن كنا نتمنى أال يحدث االنقسام وهو لن 
  . يحدث 

نخلص للقول بان استنهاض حركة فتح من خالل عقد مؤتمرها السادس ليس شأنا فتحاويا خالصا بل شأنا 
قيادة وطنية ملتزمة ينزع الذرائع من حركة حماس التي وطنيا ،فعقد المؤتمر وتوحيد أبناء فتح تحت 

بررت انقالبها بالفلتان في الحركة وبمن سمتهم بالفريق االنقالبي،حركة فتح موحدة وقوية يشجع أيضا 
حركة حماس وبقية القوى السياسية على المصالحة الوطنية ويمنحهم ويمنح الشعب طمأنينة بان حركة 

روع الوطني، واستنهاض حركة فتح والمصالحة الوطنية تنزع الذرائع من تل فتح ما زالت ملتزمة بالمش
أبيب وواشنطن اللذان تقوالن بعدم وجود شريك فلسطيني للتسوية ويتحججان بأن الحالة االنقسامية 

كل ذلك يدفعنا لمناشدة الرئيس أبو مازن المؤتمن على الحركة . الفلسطينية هي ما يعيق عملية السالم 
لشعب الفلسطيني الن يأخذ دوره و يحسم األمر في عقد المؤتمر بأقرب وقت ومهما كانت النتائج، وعلى ا

ليس من اجل فتح فقط بل من اجل القضية الوطنية حيث ال استنهاض للحالة الوطنية إال باستنهاض 
  .   حركة فتح
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رباح مهنـا عـضو     .أطلق د ، ل ندوة سياسية أقامها مجلس طالب الجامعة اإلسالمية في غزة أمس            خال
المكتب السياسي للجبهة الشعبية تصريحات ذات عيار ثقيل لدرجة يمكن وصفها باالنقالب  على مبـادئ                

ن برنـامج   الجبهة الشعبية التي طالما رفعت شعار المقاومة والنضال المسلح حين قال بأن المزاوجة بـي              
المقاومة وبين برنامج السلطة تكتيك خاطئ ، وقد وصف فوز حماس باالنتخابـات التـشريعية ببدايـة                 
المشكلة حيث لم تراع حماس أن السلطة مقيدة باتفاقية أوسلو وبالتزاماتها ، داعيا حركة حماس لالختيار                

  . بين المقاومة وبين تقاسم السلطة 
مناضل احمد سعدات أكد في أكثر من مناسبة أن مـشاركة الجبهـة فـي               األمين العام للجبهة الشعبية ال    

االنتخابات التشريعية األخيرة لم يكن على أساس أوسلو ، وان الجبهة ترفض أوسلو وخارطة الطريـق                 
وأعلن مرارا تمسك الجبهة الشعبية بخيار المقاومة ، ويمكننا الرجوع إلى البرنامج االنتخابي الذي دخلت               

أساسه المجلس التشريعي وسنجد انه يدعو إلى النضال بكافة أشكاله بما في ذلـك النـضال                الجبهة على   
المسلح  ، فلماذا ال يعتبر الدكتور مهنا أن دخول جبهته إلى التشريعي بالخطأ وببرنـامج خـاطئ ألنـه                    

  . ؟؟ " تفريخاتها " يخالف أوسلو و
ل سلطة تمسك بزمامها الحركة ذاتهـا وقـد         كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح تم تأسيسها في ظ         

نفذت كم هائل من العمليات العسكرية ومنها االستشهادية في ظل حكومات فتحاوية وقد كان الراحل ياسر                
عرفات الداعم األكبر للكتائب ماديا ومعنويا  ، ومع ذلك لم يتم وصف المزاوجة بين السلطة والمقاومـة                  

قبل الشعب والفصائل الفلسطينية المقاومة ، بل كان الجميـع يؤيـد            حينها بالعمل السيئ أو الخاطئ من       
  . المقاومة بغض النظر عن الجهة التي تمارسها 

الجبهة الشعبية أطلقت مبادرة وطنية لحماية الجبهة الداخلية واإلصالح الديمقراطي في شهر آب من عام                
 التي كانت تراها الجبهة الشعبية ، لـم          ، ومن عنوانها يمكننا استخالص ما حجم المشاكل الداخلية         2004

تكن حماس قد دخلت المعترك السياسي ولم تكن طرفا في صراعات داخلية ، إذن المشكلة لم تبـدأ مـع                    
مهنا ومن اقتراحات الجبهة في تلك المبادرة أن يـتم تحويـل            . االنتخابات التشريعية الثانية كما يقول د       

ع الذي هي عليه إلى نواة لجيش وطني لحماية الوطن والمواطنين من            األجهزة األمنية الفلسطينية من الواق    
  . اليهود وليس العكس ، أليست هذه قمة المقاومة يا دكتور مهنا ؟؟ 
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إذا كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤيد التصريحات التي نقلناها عن عضوها السياسي  فذلك يعني                
وااللتزام " اإلرهاب  " نبذ  : ين من شروط الرباعية ، وهما       أنها تخلت عن المقاومة ورضخت تماما لشرط      

ولم يبق إال اعتراف صريح باالحتالل ، أما إذا لم يكن األمر كذلك             " إسرائيل  " باالتفاقات بين المنظمة و   
  .  فإننا نتوقع استنكارا لتلك التصريحات أو توضيحات تفسرها 

  10/4/2009صحيفة فلسطين، 
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