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   لتشكيل حكومة وحدةمصر تقترح لجنة مشتركة إلعمار غزة تمهيداً .1

 كسر الجمود في محادثات بشأن      إلىن وسطاء مصريين يسعون     قال مسؤولون إ  :  نضال المغربي  -غزة  
المتنافستين التعـاون إلعـادة      تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية طلبوا من حركة فتح وحركة حماس          

  . إعمار قطاع غزة كخطوة أولى
ن بات من الواضح أن االتفاق بين الجـانبي       "وقال مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المحادثات لرويترز         

  .والهدف من المحادثات هو إنهاء عامين من العداء بين الفصيلين." مستحيل تقريبا
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وتقضي الخطة المصرية الجديدة بتشكيل لجنة بين فتح وحماس تكون مسؤولة أمـام حكومـة الـرئيس                 
الفلسطيني محمود عباس التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها وبأن يشرف رئيس الوزراء الفلـسطيني                

وم من الغرب سالم فياض على إعادة اإلعمار بينما توفر حكومة حماس في قطاع غزة المقـرات                 المدع
  .وسبل النقل واإلمداد

ورحبت فتح باالقتراح كمقدمة للحل ولكن حماس قالت إنه سيعطي شرعية لحكومة فياض التي لم تقبلها                 
  .الحركة اإلسالمية قط

د مساعدي الرئيس الفلسطيني إن القيادة المصرية سلمت        وقال نبيل شعث المسؤول الكبير بحركة فتح وأح       
عباس اقتراحا مكتوبا أثناء زيارته للقاهرة هذا األسبوع وإنه من المتوقع أن يرد عباس علـى االقتـراح                  

  . أبريل الجاري/ نيسان26المصري قبل جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 
يتعين على كال الفصيلين أن يقدما لمصر       " عدم الكشف عن اسمه      وأضاف المسؤول الفلسطيني الذي طلب    

  ".إجابات عند عودتهما لجولة جديدة من المحادثات
وقال أيمن طه القيادي بحماس لرويترز إن جماعته سترفض على األرجح االقتراح المـصري بتـشكيل                

 أبريل لكن يتعين على     /ن نيسا 26وقال طه إن حماس ترغب في العودة للمحادثات في          . اللجنة المشتركة 
. وأضاف أنه يعتقد أنه بدون ذلك فإن جولة المحادثات الجديدة لن تؤدي إلـى شـيء               . فتح تغيير موقفها  

وقال شعث إن االقتـراح المـصري       . وقال دبلوماسي عربي إن القاهرة تنتظر ردا رسميا على اقتراحها         
  .األمرترمي إلى التوصل إلى حكومة وحدة في نهاية " أداة"

وقال إن اللجنة المشتركة ستنفذ ما سيتوصل إليه الطرفان في القاهرة بما في ذلك إعادة إعمار غزة مـن                   
وتصر حماس على أن تنفيذ أي اتفاق يجب أن يكون بالتوازي           . خالل حكومة مقبولة دوليا برئاسة فياض     

 .في قطاع غزة والضفة الغربية
  11/4/2009القدس العربي، 

  
   على قطاع غزة األخيريسرائيل العدوان اإلحول "ونةالزيت"لـ  جديدإصدار .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ومقره بيروت، تقرير معلومات جديداً يحمل : بيروت
  .، ضمن سلسلة تقارير المعلومات التي دأب على إصدارها"ي على قطاع غزةسرائيلالعدوان اإل"عنوان 

ي على قطاع غزة في نهاية سنة سرائيلور األحداث خالل العدوان اإلويسلط هذا التقرير الضوء على تط
  .  ومطلع السنة الجاريو، ويعرض أبرز اإلحصاءات واألرقام ذات الصلة2008

والفصائل الفلسطينية خالل العدوان، كما يعرض " حماس"ويركز التقرير على األداء السياسي لحركة 
  . موقف السلطة الفلسطينية

ي السياسي خالل العدوان على غزة، مشيراً إلى أبرز التفاعالت سرائيلير عن األداء اإلويتحدث التقر
ثم يعرض التقرير أهم المواقف العربية من . الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني عربياً ودولياً

  .العدوان، يلحقها بأهم المواقف اإلسالمية والدولية
سلسلة تقارير معلومات، التي يقوم قسم المعلومات واألرشيف وهذا التقرير هو اإلصدار الثامن من 

وتهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء في كل إصدار على إحدى القضايا . بإعدادها" الزيتونة"بمركز 
المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن 

تزود هذه التقارير، التي تصدر بشكل دوري، القراء بمعلومات محدثة وموثقة ومكثفة في و. الفلسطيني
  .عدد محدود من الصفحات، حسب توضيحات المركز

   11/4/2009، قدس برس
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 عباس يستجيب لرغبة مصر ويؤجل تشكيل حكومة برئاسة فياض .3
تشكيل حكومة  د عباس تراجع عن قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس محمو: جيهان الحسيني-القاهرة 

. رام اهللا، وذلك استجابة لرغبة مصرية فلسطينية برئاسة سالم فياض كان ينوي تشكيلها عقب عودته إلى
 حقائب وزارية، 7عباس حكومة برئاسة فياض تشمل تغييراً في  كان من المفترض أن يشكل": وأضافت
األخير  ني مبارك الخميس الماضي، طلب منهالمحادثات األخيرة التي جمعته بالرئيس حس لكن خالل

الفلسطيني، خصوصاً أن هناك مقترحاً  التريث في اتخاذ هذه الخطوة إلى حين الجولة المقبلة من الحوار
طرحه رسمياً في الجولة المقبلة للحوار يتعلق بمعالجة  مصرياً عرض على حركتي فتح وحماس سيتم

االنتقالية  رفضها أن تلتزم الحكومة التي ستشكل خالل المرحلةاستمرت حماس على  إشكالية الحكومة إذا
والتي تتضمن شروط الرباعية الداعية إلى  القرارات واالتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية

 ". ونبذ العنفإسرائيلاالعتراف ب
  11/4/2009الحياة، 

  
  ستئناف المحادثاتعباس يشترط التزام حكومة نتنياهو باالتفاقيات ال: عريقات .4

 الرئيس الفلسطيني محمود  أنالقادر فارس عبد، غزة نقالً عن مراسلها في 11/4/2009عكاظ، نشرت 
عباس اشترط أمس التزام حكومة االحتالل الجديدة باالتفاقيات السابقة وتجميد المستوطنات اليهودية 

لفلسطينيين إن عباس نقل تلك الرسالة وقال صائب عريقات كبير المفاوضين ا. الستئناف محادثات السالم
 بهذا االلتزام سيوافق عباس على "إسرائيل"وأضاف عريقات أنه إذا قبلت . مباشرة إلى اللجنة الرباعية

  .استئناف المفاوضات في الحال
 صائب عريقات دعا خالل لقائه، في عمان، وزير  أنأريحامن  11/4/2009األيام، فلسطين، وأضافت 

ية سرائيلبريطاني ميلباند، اللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلزام الحكومة اإلالخارجية ال
بوقف النشاطات االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، خاصة في مدينة القدس وما حولها، ووقف هدم 

اعية، الذين ما وأكد عريقات أن على أعضاء اللجنة الرب .المنازل وتهجير السكان من المدينة المقدسة
زالوا يصرون على أن أية حكومة فلسطينية يتوجب عليها االلتزام بمبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة 

ية االلتزام بمبدأ إسرائيلوااللتزامات األمنية، كأساس لقبول التعامل معها، أن يطلبوا من أية حكومة 
  .ةالدولتين واالتفاقات الموقعة ووقف النشاطات االستيطاني

  
   معتادة على تهديد المنظمات الدولية باالنسحاب"إسرائيل": قبعة .5

، في الجلسة أمس أدان تيسير قبعة رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني خالل كلمته، :أبابا أديس
الختامية الجتماع االتحاد البرلماني الدولي في العاصمة األثيوبية أديس أبابا، ما جاء في كلمة رئيس وفد 

 في الجلسة االفتتاحية من تهجم على الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية وعلى حركة "ئيلإسرا"
 من االتحاد البرلماني "إسرائيل"وقال قبعة، بأن سيلفان شالوم معتاد على التهديد بانسحاب  .حماس

 حماس، الدولي، فقد أعلن انسحابه من مؤتمر كيب تاون ومؤتمر جنيف ولم يكن هناك ممثلون عن حركة
  . تهدد المنظمات الدوليةأن "إسرائيل" عادة إنمضيفا 

ونوه قبعة إلى أنه ال يجوز التدخل في الشؤون الداخلية ألي بلد، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الوفود، وبأننا 
كفلسطينيين لن نسمح ألحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية، متسائالً هل سيقوم االتحاد البرلماني الدولي 

آليات لفرز االتجاهات والمعتقدات لكل من يدخل لهذه القائمة حتى يتسنى لنا معرفة من هو يميني بوضع 
وشدد قبعة على أن االتحاد البرلماني الدولي مؤسسة  .ومن هو يساري أو اشتراكي أو مسلم أو مسيحي

 تحتل الضفة "إسرائيل"ديمقراطية وللكل مكان فيها، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني، مردفاً بأن 
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وقطاع غزة وبأنها تمارس سياسة قمعية وتستعمل أحدث األسلحة األميركية بما فيها قنابل الفسفور 
  .األبيض والنابالم

وأضاف قبعة، أن الشعب الفلسطيني يريد السالم وهو الذي يدفع ثمن الحرب كل يوم، لكنهم يريدون 
  .، وعاصمتها القدس العربية1967سالماً عادالً في دولتهم الفلسطينية داخل حدود 

 11/4/2009الحياة الجديدة، 
  

  التأخير عن أسباب "أبو مازناسألوا ":  اآلن في جدوى تشريح جثتهاًشككمطبيب عرفات  .6
شكك أشرف الكردي الطبيب الخاص للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في :  هيام حسان-لندن 

لتحقيق في أسباب وفاة عرفات والتي أعلنت مؤخراً أنها  اللجنة الخاصة باإلىجدوى المهمة الموكلة 
 البريطانية أن تشريح جثة اإلذاعةوقال الكردي في حديث لهيئة  .ستباشر عملها في القريب العاجل

 أن رجاالت السلطة إلىعرفات بعد خمس سنوات من وفاته لن يكون على شيء من األهمية، وأشار 
اة عرفات، وعندما سئل عن السبب وراء عدم التصريح بالتشريح الوطنية رفضوا تشريح الجثة وقت وف

اسألوا أبو مازن؟ مرة أخرى في معرض رده على السبب : وكرر !اسألوا أبو مازنّ؟: آنذاك، أجاب قائالً
 وراء وفاة عرفات بالسم بل "إسرائيل" التحقيق وقت الوفاة، ولكنه أعرب عن قناعته بأن إجراءوراء عدم 

 اإلجراءات أن إالت نفسه أعرب عن شكوكه في احتمال تعرضه لالغتيال بالسم وأكد أن عرفا
  .االحتياطية التي تم اتخاذها لم تكن كافية

 نفسها عن قناعته بأن عرفات مات مسموماً، لإلذاعةنبيل شعث في حديث منفصل . من جهته أعرب د
ناك رغبة بالحفاظ على جثة الرئيس كانت ه: جثة حين وفاته بالقولالولكنه دافع عن قرار عدم تشريح 

 . السياسية آنذاك كانت صعبةاألوضاعكما هي، وأن يدفن الرئيس بشكل الئق، كما أن 
  11/4/2009القدس العربي، 

  
  توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي بيت لحم الفلسطينية وسوزدال الروسية .7

سطينية، خالل زيارته إلى روسيا، على  فكتور بطارسة، رئيس بلدية مدينة بيت لحم الفل. وقع د:موسكو
وقال بطارسة في تصريح صحفي له إن الهدف  .اتفاقية توأمة بين مدينتي بيت لحم وسوزدال الروسية

من زيارته إلى روسيا هو تمتين العالقات الدينية بين فلسطين وروسيا، مشيراً إلى أنه تم توقيع االتفاقية 
طارسة، خالل تفقده للكنائس واألديرة في المدينة، عن أمله في وأعرب ب ).8/4(يوم األربعاء الماضي 

إن التآخي بين : "وأضاف يقول .بناء مدرسة في بيت لحم يتم فيها تدريس اللغتين العربية والروسية
، كما "المدينتين الفلسطينية والروسية سيفتح الباب أمام التعاون الثقافي واالقتصادي بين مواطني المدينتين

  .قال
  11/4/2009 س برس،قد

  
   تشرف على الموضوع السياسي" لجنة وطنية"مصر اقترحت تشكيل : البردويل .8

 األخيرةكشف القيادي في حركة حماس صالح البردويل ان مصر اقترحت خالل جولة الحوار : بيت لحم
ق تشرف على الموضوع السياسي وتكون مرجعية للضفة الغربية وقطاع غزة وتنس" لجنة وطنية"تشكيل 

بينهما وان تكون حكومة في رام اهللا ببرنامج سياسي ملتزم باالتفاقات دون ان يجري معارضة قراراتها 
ان هذا المقترح كان في اللحظات االخيرة " معا" في حديث لوكالة أوضحلكن البردويل  .من قبل حماس

 اكثر خالل الجولة من قبل المصريين ولم تتضح معالمه ولم تتبلور وبقي غير واضح لحين االستقسار
  . الشهر الجاري 26المقبلة المقررة في 
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هناك قرار استراتيجي لدى حركة حماس بضرورة التوصل الى شيء يحافظ على توازنها ويكون ": وقال
مضيفا ان حركة حماس مصرة على موقفها فيما يتعلق ببرنامج ".عامال مساعدا لتجاوز االزمة الراهنة 

 المتطرفة وتنكرها لكل االتفاقات علينا كفلسطينين إسرائيلفي ظل مواقف حكومة ": وتابع قائال .الحكومة
ان نضع برنامجا مضادا بعيدا عن الضغوطات الدولية ويحفظ لنا حقوقنا ونضالنا في مواجهة المخططات 

  ".االسرائيلية التي لن تعطينا شيئا 
مهيدا التفاق سياسي وانما جاء ونفى البردويل ان تكون مصر قد طرحت فكرة العادة اعمار غزة ت

  ".الطرح من قبل حماس خالل لقاء الوفدين في غزة قبل ايام ولم يتم التجاوب معه من قبل فتح
قلنا لوفد فتح ان هناك معاناة فيما يتعلق باالعمار ويجب ان يكون هذا الملف بايدينا  ":واضاف

وفد فتح برئاسة االفرنجي تشجعوا في كفلسطينيين ونحن من نشرف عليه بعيدا عن كل الخالفات لكن 
  ".البداية لكنهم قالوا ان هذه الطروحات بحاجة الى قرار سياسي وسوف نرد عليها الحقا

  10/4/2009وكالة معاً، 
  

 حماس توافق على تشكيل حكومة مؤقتة بدون برنامج سياسي وفتح ترفض: الشعبية .9
حركتي فتح وحماس، تشكيل حكومة توافقية، من اقترحت الجبهة الشعبية، على :  كفاح زبون- رام اهللا

دون برنامج سياسي، تكون مهمتها تسيير شؤون البالد، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير النتخابات 
واعتبرت الجبهة أن اقتراحها هو المخرج الوحيد للوصول إلى اتفاق بين حركتي فتح  .رئاسية وتشريعية

  . 2007 الفلسطينية المستمر منذ منتصف وحماس إلنهاء االنقسام على الساحة
وأكد الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن الجبهة أبلغت كال من حماس وفتح 

اقترحنا تشكيل حكومة مؤقتة من دون برنامج سياسي، ": "الشرق األوسط"وقال رباح لـ. باقتراحها
  ". اإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسيةمهمتها إعادة اإلعمار وتسيير شؤون الناس و

تعلن الحكومة أن منظمة التحرير هي "أما فيما يخص مرجعية هذه الحكومة المقترحة، قال رباح، 
، كما تم االتفاق عليه إسرائيلمرجعيتها، وتترك الحكومة للمنظمة، أي للرئيس عباس، مهمة التفاوض مع 

ي حين يصل الرئيس إلى اتفاق، وقناعتنا أنه لن يصل، يطرح ف"وتابع ". سابقا في وثيقة الوفاق الوطني
االقتراح "وقال رباح، ". هذا االتفاق على المجلس التشريعي الجديد أو الستفتاء شعبي ويقول الناس كلمتهم

جاء لقناعتنا باستحالة التوصل إلى اتفاق في ظل ما هو مطروح اآلن على حماس بأن تلتزم ببرنامج 
المطلوب من حماس أكثر من التوقيع على اتفاق، واالعتراف " وبحسب رباح فإن ".منظمة التحرير

المطلوب أن تباشر الحكومة بتنفيذ خطة خارطة الطريق، وهذا غير ممكن، إذ سيتطلب "، وتابع "إسرائيلب
 يجب إذا تم االلتزام أو حتى احترام برنامج منظمة التحرير، أن تُقارن األقوال باألفعال، وهذا يعني أنه

  ".تسليم السالح، وتفكيك قوى المقاومة في غزة أيضا، كما تنص عليه خطة خارطة الطريق
لديها من قبول اقتراح " ال مانع" إن حركته  أمس،حماس، حركة وقال إسماعيل رضوان، أحد ناطقي 

ة نظراً لكونها حكوم"الجبهة الشعبية المتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني من دون برنامج سياسي، 
انتقالية، وذات مهمات محددة أهمها توحيد المؤسسة الرسمية، والتحضير لالنتخابات الرئاسية 

 ".والتشريعية، واإلعمار
حماس قبلت، "وفي المقابل أكد رباح أنه في حين قبلت حماس االتفاق، رفضه الرئيس الفلسطيني، وقال 

وقال ". ير، لقناعته أن هذا سيفك الحصارلكن الرئيس يطالب بأن يلتزم الجميع بالتزامات منظمة التحر
 ". فك الحصار مربوط بالتهدئة وشاليط وغيره"مهنا 

  11/4/2009الشرق األوسط، 
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  تأجيل المؤتمر السادس لحركة فتح إلى أجل غير مسمى": الدستور" .10
 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمـؤتمر العـام           :  محمد سعيد  -واشنطن  

السادس لحركة فتح تأجيل عقد المؤتمر الذي كان مقررا يوم الخامس عشر من الشهر الجاري إلى أجـل                  
وكانت هذه المصادر تعلق على بيان لعضو اللجنة المركزية لفتح ومفوضها للتعبئة والتنظيم             . غير مسمى 

. ن تأجيـل المـؤتمر    داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أحمد قريع الذي قال فيه إنه ال صحة لما يقال ع               
وقالت المصادر ذاتها في اتصاالت هاتفية معها في أكثر من عاصمة إنه بالرغم من تصريح قريع وقبله                 
تصريحات عضوي اللجنة المركزية لفتح، محمود عباس وحكم بلعاوي المؤكدة لعقـد المـؤتمر، إال أن                

فتح ينص على وجوب إبـالغ أعـضاء        المؤتمر تم تأجيله للمرة الثالثة، حيث أن النظام الداخلي لحركة           
المؤتمر قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام بموعد ومكان انعقاده وتسلمهم كافة الوثائق الخاصة بالمؤتمر               

  .وهو ما لم يتم حتى اآلن
كما تؤكد هذه المصادر أنه لم يتم االتفاق بعد على قوائم أعضاء المؤتمر، وخاصة قوائم العسكريين التي                 

شأنها حيث قدم عضو اللجنة المركزية للحركة اللواء نصر يوسف قائمة فيما قدم قائد األمن               ظهر خالف ب  
الوطني في السلطة الفلسطينية أبو الفتح المدعوم من عباس قائمة مغايرة األمر الـذي أدى إلـى تجميـد            

ها النتخاب قياداتها   وتشير المصادر ذاتها إلى أن عددا من أقاليم حركة فتح لم تعقد بعد مؤتمرات             . القائمتين
  .واألعضاء الذين يمثلونها في المؤتمر العام

وقالت المصادر ذاتها إنه خالفا لوثيقة البرنامج السياسي الذي جرى تعديله بشكل سري من قبل اللجنـة                 
التحضيرية العليا دون إطالع اللجنة التحضيرية الموسعة عليه، لم يتم إعداد بقية الوثـائق ناهيـك عـن                  

نة المركزية حتى اآلن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق المؤتمر حيث لم يطرح في                رفض اللج 
ويطالب الكثير من كوادر الحركة معرفة الوضع المالي للحركة التي          . اللجنة التحضيرية أو في الموسعة    

ل واسـتثمارات   وتتهم كوادر الحركة قيادتها بالمسؤولية عن إضاعة أموا       . سبق أن قال عباس أنها مفلسة     
) الذي يوصف بالعضو المـستنكف    (وأكد عضو اللجنة المركزية للحركة محمد جهاد العموري         . الحركة

  .التي حلت بالحركة" النكبات والهزائم"أنه قد أعد رسالة وداع يحمل فيها اللجنة المركزية تبعات ما سماه 
ن أيا مـن النـسخ النهائيـة للوثـائق          وقال عضو في اللجنة التحضيرية الموسعة إنهم لم يتلقوا حتى اآل          

وأضاف موضحا أن القضايا والملفات التـي يجـري         . األساسية التي سيناقشها المؤتمر في حال انعقاده      
" اغتيـال "ملف  : تداولها في أوساط كوادر الحركة والتي يريدون أن تناقش في المؤتمر هي خمسة ملفات             

اص بممتلكات واستثمارات وأموال الحركـة الـضائعة        والملف المالي الخ  . الرئيس الراحل ياسر عرفات   
وملف هزيمة فتح في انتخابات المجلس التشريعي الي جرت         ". ذمة مجهول "والتي تسجل حتى اآلن على      

 وخسارة فـتح لعالقاتهـا      ،2007 وملف هزيمة فتح في قطاع غزة في حزيران          2006،في كانون ثاني    
  .اإلفرنجيلمركزية للحركة عبد اهللا الخارجية التي يترأس مكتبها عضو اللجنة ا

ويعتقد عضو اللجنة التحضيرية الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه في حال طرح هذه الملفات للنقاش                 
فإن ذلك سيعني أمرا واحدا وهو تحميل قيادة حركة فتح المسؤولية بالكامل لذلك فإن معظم أعضاء اللجنة                 

ويحمل أعضاء فـي اللجنـة التحـضيرية        . ي عقد المؤتمر  ف" يماطلون ويسوفون "المركزية حسب رأيه    
رئـيس  ) أبو مـاهر  (مسؤولية المماطلة والتسويف إلى عضو اللجنة المركزية لفتح ، محمد راتب غنيم             

مكتب التعبئة والتنظيم للحركة والذي يتخذ من تونس مقرا له وهو يتراس اللجنة التحـضيرية للمـؤتمر                 
  .العام السادس

ضاء أن محمد غنيم قد اصطف مؤخرا إلى جانب عباس سياسيا وتنظيميا حيث يبـدو               ويقول هؤالء األع  
عقد المؤتمر في رام اهللا وهو ما يعني ترتيبه         : أنهما اتفقا على العمل معا فيما يتعلق بالمؤتمر في اتجاهين         

ئاسـية  وتأجيل عقد المؤتمر إلى ما بعد االنتخابـات الر        . وفق أجندة عباس وهو ما يلقى معارضة واسعة       
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للسلطة الفلسطينية التي يعتزم عباس خوضها بدعم أميركي عربي رسمي حيث يكون قد ضمن الرئاسـة                
  .ولن يعود مهتما بوضع الحركة

  11/4/2009الدستور، 
  

   شاليطحماس تجدد تمسكها بمطالبها إلنجاز صفقة .11
" إسرائيل"مع جددت حركة حماس، أمس، تمسكها بمطالبها إلنجاز صفقة تبادل أسرى : )آي.بي.يو(

جلعاد شاليت، مرحبة بأية وساطة إلنجاز الصفقة على قاعدة " يسرائيلاإل"إلطالق سراح الجندي 
  ".المقاومة اإلنسانية والعادلة"االستجابة لمطالب 

وقال القيادي البارز في الحركة المخول التحدث عن ملف صفقة التبادل أسامة المزيني في تصريح له 
"مشدداً على أن "فرج عنهم، وبالتالي نحن حريصون على النجاح في هذا الملفنريد ألسرانا أن ي ،
 من المعتقلين المحكومين بمؤبدات يعتبر إنجازاً فريداً من نوعه، وبالتالي نحن 450اإلفراج عن "

  ".حريصون على هذا األمر
ن كافة المناطق، تتضمن المطالبة بإطالق سراح جميع األسرى العرب م"وأشار إلى أن مطالب حركته 

 وجميع قيادات الشعب الفلسطيني، وأسرى من 1948والفلسطينيين من سكان األراضي المحتلة منذ عام ،
  ".كل ألوان الطيف الفلسطيني، لتكون صفقة وطنية شاملة

ورحب المزيني بوساطة أية دولة للوصول إلى إنجاز صفقة التبادل، وأشار إلى أن بعض الدول 
لكن هذه الوساطات لم تفلح في إنجاز الصفقة "وبية عرضت الوساطة، وتم قبول ذلك، واإلسالمية واألور

  ".بسبب التعنت الصهيوني
بالتالي ال يوجد "وشدد على أن حماس ال تستطيع التنازل عن مطالبها، النها تشكل الحد األدنى، وقال 

   ".البنا فإن الصفقة ستظل متعثرةمجال أن نتراجع عن هذه األشياء، وبالتالي ما لم يستجب العدو إلى مط
  11/4/2009الخليج، 

  
   في كل مكان يتوعد بضرب مصالح االحتالل" جيش مجاهدي فلسطين" .12

في " يةسرائيلاإل"مساء أمس المصالح " جيش مجاهدي فلسطين"توعدت جماعة تطلق على نفسها : )معاً(
فلسطيني في الضفة الغربية، خاصة بلدة أي مكان بالعالم ردا على االعتداءات التي يتعرض لها الشعب ال

شكنازي بضرب غزة من أأن تهديد "عن بيان للجماعة " معاً"ونقلت  .48صافا والقدس وغزة وأراضي 
  ".جديد دليل على فشلهم أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد

  11/4/2009الخليج، 
  

  بية وثالثة صحافيينحركة فتح تكرم عائالت الشهداء والطواقم الط: مخيم جنين .13
كرمت حركة فتح في مخيم جنين، اول من امس، العشرات من عائالت الـشهداء وعـددا مـن                  : جنين

الطواقم الطبية وثالثة صحافيين، وذلك خالل احتفال جماهيري حاشد نظمته في قاعـة مركـز الـشباب              
  .2002نيسان عام االجتماعي بالمخيم لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لمعركة مخيم جنين في 

  11/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  يستنفرون رفضاً لتشكيالت جديدة مقاتلون من فتح في عين الحلوة .14
شهد مخيم عين الحلوة في صيدا ظهر أمس استنفاراً مسلحاً في صفوف عدد من مقـاتلي حركـة                  : صيدا
ت وعناصر فـتح فـي      واشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى أن االستنفار اقتصر على بعض مقرا          . فتح
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المخيم على خلفية اعتراض ثالثة من مسؤوليها المحليين على تشكيالت جديدة داخل حركة فتح تقـضي                
  .بوضعهم بتصرف ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وتعيين آخرين مكانهم

ى المعـروف   واضافت هذه المصادر ان التشكيالت الجديدة قضت بتكليف العقيد محمد عبد الحميد عيـس             
بإسم اللينو بمهام قيادة القوات العسكرية في المخيم بدالً من العميد صبحي ابـو عـرب والعقيـد أحمـد             

  . العرموشي بدالً من العقيد خالد الشايب، والعقيد ابو نضال األسمر
 وعلمت المستقبل أن لجنة عسكرية تنظيمية من حركة فتح ومنظمة التحرير برئاسة اللواء أديب الحصان              

زارت مخيم عين الحلوة ظهراً لمعالجة اإلعتراضات على التشكيالت الجديدة واعادة الوضع الى طبيعته،              
  .حيث التقت هذه اللجنة كالً من اللينو وابو عرب والشايب واألسمر

وفي وقت الحق أجرى قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد منير المقدح اتصاالً بسفير دولـة فلـسطين                 
وعلم أن زكي اسـتدعى     .  وتمنى عليه تأجيل تنفيذ التشكيالت الجديدة بانتظار معالجة األمور         عباس زكي 

كال من الشايب وأبو عرب واألسمر الى مقر السفارة في بيروت لمتابعة هذه القضية، وسرعان ما عادت                 
  .األمور الى طبيعتها في المخيم

 عصبة األنصار في معاقلها المواجهـة       وكان االستنفار في صفوف حركة فتح، قوبل بتأهب في صفوف         
  .في اجراء وصف باالحترازي.. لمقرات الحركة

  11/4/2009المستقبل، 
  

  لتليين موقفها في الحوار االتهامات المصرية لحزب اهللا هدفها الضغط على حماس : محللون .15
لميحـات  لم تخرج حركة حماس عن حدود اللياقة الدبلوماسية في ردهـا علـى الت             : أحمد فياض  -غزة  

المصرية بشأن تلقيها أمواال من قبل مجموعة متهمة بالتبعية لحزب اهللا اللبناني والدعوة الرتكاب أعمال               
  .عدائية، في حين صنف المراقبون هذه االتهامات في خانة الضغط على الحركة لتليين مواقفها

حماس لم تتلق أي بيـان أو  "فقد اكتفت الحركة على لسان أحد قادتها في غزة صالح البردويل بالقول إن         
  ".إشارة رسمية من الحكومة المصرية تربط بين المجموعة التي تم القبض عليها وبين الحركة

سياسة حماس في هذا اإلطار أنها تنظيم بعيـد         "وأضاف في معرض توضيح موقف حركته للجزيرة نت         
 كدولة فـي أن تـدافع عـن         ، مؤكدا حق مصر   "كل البعد عن االنتماء ألي جهة معادية ألي نظام عربي         

  .سياساتها وأمنها وحدودها
بيد أن عددا من المحللين والمتابعين الفلسطينيين ممن استطلعت الجزيرة نت مواقفهم في هـذه القـضية،      
أجمعوا على أن توقيت اإلعالن المصري هدفه الضغط على حماس لتليين مواقفها في الحوار الفلسطيني               

  .المرتقب أواخر الشهر الجاري
 10/4/2009الجزيرة نت، 

  
   ألف دوالر50" القسام"ي إلسقاط قذيفة سرائيل كلفة الصاروخ اإل":هآرتس" .16

ية أمس الجمعة، عن أن جدال يـدور فـي          سرائيلاإل" هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ي الواحد المكلف   لسرائيية واألجهزة األمنية، حول كلفة الصاروخ اإل      سرائيلأوساط الصناعات الحربية اإل   

  ".القسام"بإسقاط قذائف الفلسطينية، محلية الصنع، والتي تحمل اسم 
 ألـف دوالر، وقالـت شـركة        50ي الواحد تصل إلـى      سرائيلوحسب الصحيفة فإن كلفة الصاروخ اإل     

اية ، الذي يهدف لحم   "القبة الحديدية " مشروع   ز، إنها ستنج  "رفائيل"ية الرسمية   سرائيلالصناعات الحربية اإل  
ية من الصواريخ الفلسطينية التي تنطلق من قطاع غزة حتى صيف العام المقبـل              سرائيلأجواء البلدات اإل  

2010.  
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ويلقى المشروع معارضة في أوساط عسكرية واقتصادية نظرا لكلفة الصاروخ الباهظة المكلف بإسـقاط              
كن مقارنته مع تكلفة الصاروخ      بدائيا ومحلي الصنع، وتكلفته زهيدة بشكل ال يم        إسرائيلصاروخ تعتبره   

  .يسرائيلاإل
  11/4/2009الغد، األردن، 

  
  ال تؤمن بحل الدولتين وأوباما ليس المسيح المنتظر" إسرائيل: "مؤرخ .17

بارز ان الرئيس األمريكي باراك أوباما ليس المسيح " يإسرائيل"قال باحث  :القدس المحتلة وديع عواودة
 عليه آماال وأحالما، وقال إنه لن ينهي االحتالل ومعاناة الفلسطينيين المنتظر الذي ينبغي أن يعلق العرب

  .أو خدمة قضيتهم
 أنه 48وأوضح الباحث المعادي للصهيونية إيالن بابه خالل محاضرة في مدينة أم الفحم داخل أراضي 

  .غير متفائل بتاتا بأوباما وقدرته على التغيير رغم كونه متحدثاً لبقاً
 عاد من الواليات المتحدة بعد مشاركته في مؤتمر عالمي عقد في بوسطن حول فكرة وأشار بابه الذي

  ".الدولتين"إقامة الدولة الواحدة مقابل تسوية 
ورداً على سؤال أكد بابه أن السالم العادل والشامل يتحقق مع عودة الالجئين وشدد على أن انتهاكات 

وتابع ان . الحقائق أجهزت على تسوية الدولتيناالحتالل في الضفة الغربية واعتماد سياسة فرض 
  ".كما أنها ال تؤمن بأي حل في الوقت الحالي" الدولتين"ال تؤمن بفكرة " إسرائيل"

  11/4/2009الخليج، 
  

   تطالب واشنطن تحديد مهلة زمنية لحوارها مع إيران حول برنامجها النووي"إسرائيل" .18
ي امس الجمعـة ان تحـدد الواليـات         إسرائيلقترح وزير    ا :ب أ  د،    برهوم جرايسي   -القدس  المحتلة    

وقال سـيلفان شـالوم     . للحوار الرامي الى اقناع ايران بالتخلي عن السالح النووي        " مهلة زمنية "المتحدة  
الوزير المكلف التنمية المحلية تعقيبا على االقتراح االميركي بدء حوار مع طهـران حـول برنامجهـا                 

  ".علينا التفكير معا في المهلة الزمنية لهذا الحوار"ون شروط مسبقة النووي المثير للجدل من د
 لن تقبل بان تملك ايران السالح النووي وحتى       إسرائيلاألكيد هو ان    "وقال في تصريح لإلذاعة العسكرية      

  ". الدول العربية لن تقبل بذلك وال اوروبا وال الواليات المتحدة
ال تمانع حوارا بين الغرب     "إسرائيلي حكومي كبير قوله ان      يلإسرائعن مسؤول   " هآرتس"ونقلت صحيفة   

  ".وطهران لوقف البرنامج النووي االيراني شرط عدم استفادة ايران منه لكسب الوقت
  11/4/2009الغد، األردن، 

 
   ألف مقدسي20 لترحيل "اأفخاخ"االحتالل ينصب ": مركز حقوقي"  .19

كشف مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في مدينة القدس  :ر حمدان منتص-رام اهللا 
" أفخاخ"ي على نصب سرائيلعن إقدام سلطات االحتالل اإل ،"الخليج "ـالمحتلة زياد الحموري، ل

للفلسطينيين في المدينة المقدسة بهدف الكشف عن أعداد الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة بصورة 
وأوضح أن سلطات االحتالل ومن خالل ما  .برها سلطات االحتالل غير قانونية تمهيدا لترحيلهم عنهاتعت

 ولم 1987تسمى وزارة الداخلية عمدت الى الطلب من الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة منذ عام 
مؤكدا ان هذا اإلجراء يحصلوا على اإلقامة التوجه إليها وتعبئة النماذج الخاصة بالحصول على اإلقامة، 

جرى اإلعالن عنه بعد الكشف عن األعداد الحقيقية للمقدسيين خاصة أن سلطات االحتالل لم تكن لديها 
  .معلومات تفصيلية عن عددهم
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 ألف فلسطيني مع أسرهم سوف يكونون تحت تهديد الترحيل واإلبعاد 20حسب الحموري، أن قرابة بو
  .            عن القدس المحتلة

  11/4/2009لخليج، ا
  

   مساجد وكنائس إلى حظائر أبقار ومكبات نفاياتيحول االحتالل": مراكز حقوقية" .20
قدمنا التماسات عينية للمحكمة "حسن جبارين . قال مدير مركز عدالة الحقوقي في مدينة حيفا د: ب ف ا
مهجرة، ومن مدننا الفلسطينية ية العليا إلنقاذ األماكن المقدسة التي تبقت من قرانا المهدمة والسرائيلاإل

التي تحولت الى مدن يهودية أو مختلطة بغالبية يهودية، بعدما رفضت المحكمة العليا التماسا للحفاظ على 
  ". كل األماكن المقدسة

 1948كان في فلسطين قبل عام "وقال سكرتير مؤسسة األقصى للوقف والتراث عبد المجيد اغبارية 
 موقع فقط يمنع العرب من 200بقي من هذه المواقع نحو "وأشار الى انه . " مكان مقدس2500اكثر من 

إذا طالبنا "ترميمها إال بإذن من المحكمة العليا، وترفض سلطات االحتالل ترميم الكثير منها بحجة انه 
جزءا من هذه " يةسرائيلاإل"لقد باعت المؤسسة "ومضى يقول ". بحق الترميم فكأننا نطالب بحق العودة

ألماكن المقدسة وأجرت جزءا آخر وحولت بعض المساجد والكنائس الى حظائر لألبقار والبعض اآلخر ا
حولوا مقبرة عبد "وتحدث اغبارية عن المقابر وقال  ".لكنس، وعددا منها الى مكبات للنفايات وخمارات

ومقبرة العفولة الى ، ومقبرة سلمي في يافا الى شقق سكنية "هيلتون تل أبيب"النبي في يافا الى فندق 
  ".موقف سيارات، واالن يحاولون بناء متحف ومبنى للمحاكم في مقبرة مامن اهللا في مدينة القدس

  11/4/2009الخليج،   
  

   في القدس"الجمعة الحزينة"آالف المسيحيين يحيون ذكرى  .21
 درب رةره في زياشارك االف من المسيحيين الكاثوليك من العالم بأس:  وكاالت األنباء-القدس المحتلة 

وسلك المشاركون درب االالم . االالم بمناسبة الجمعة العظيمة، رافعين الصلبان ومرددين الصلوات
وانطلقت المسيرة من .  محطة وهو الطريق الذي سلكه السيد المسيح في الجمعة العظيمة14المؤلف من 

القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها وتقع الكنيسة في المدينة . كنيسة الجلد وانتهت في كنيسة القيامة
  1967،اسرائيل وضمتها في حزيران 

انا مسرورة "وهي من بلدة الطيبة بالقرب من مدينة رام اهللا في الضفة الغربية ، ) عاما( 60وقالت نظام 
بالدنا . الني اصلي في كنيسة القيامة، لكني حزينة الني وصلت للصالة بتصريح من االسرائيليين

سمح االسرائيليون "واوضحت ". نا وكنيستنا وال نستطيع الوصول للصالة فيها ، انا حزينة جداوارض
  ".لمجوعة صغيرة من النساء فقط بالدخول الى القدس

وفتح ممثلون من عائلتي نسيبة وجودة الفلسطينيتين المسلمتين اللتين تحتفظان بمفاتيح كنيسة القيامة منذ 
وهذه اول جمعة عظيمة منذ تولي . لكنيسة منذ الصباح الباكر امام المصلينالقرن الثالث عشر ، ابواب ا

بطريرك القدس لالتين الجديد فؤاد الطوال مهامه خلفا لميشال صباح الذي تقاعد العام الماضي بعد بلوغه 
  . سن الخامسة والسبعين

  11/4/2009الدستور، 
  

  اعتداءات المستوطنين تتواصل في الخليل بشكل يومي  .22
قال مواطنون يعيشون في منطقة الراس في مدينة الخليل في الضفة الغربية ان مستوطني : دنلن

 وضعوا امس بيتين متنقلين ومحوال لتوليد التيار الكهربائي على مدخل بناية "كريات أربع"مستوطنة 
ا تقع على تلة ويسعى مستوطنو الخليل جاهدين الى احتالل البناية كونه .الرجبي القريبة من المستوطنة
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 والبؤر االستيطانية "كريات أربع"وفي موقع استراتيجي يؤمن لهم الحماية في تجوالهم في مستوطنة 
  ).بيت السالم (" بيت هشلوم"وأطلق المستوطنون على البناية اسم . األخرى المقامة في قلب الخليل

ية تحمل مسؤولياتها وتطبيق لسرائيمن جانبه، طالب رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي الحكومة اإل
القوانين الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت االحتالل، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، وشدد على أن 

وطالب سلطات . الخليل ال يمكن أن تعيش بسالم وطمأنينة طالما بقي المستوطنون يعيشون في قلبها
 وإزالة الحواجز وفتح الشوارع المغلقة 2000بل عام االحتالل بإعادة الوضع لما كان عليه في الخليل ق

  .أمام حركة الفلسطينيين
  11/4/2009الحياة، 

  
  االحتالل يقمع مسيرات ضد الجدار في الضفة .23

 مواطنا في قمع قوات االحتالل للمسيرات ضد الجدار العنصري في قرية 11اصيب امس : الضفة
 اعتدى  كما. وسبعة في نعلين غرب رام اهللالمعصرة جنوب بيت لحم ، واصيب آخران في بلعين

قرب يطا على مواطنة حامل ومواطن آخر واصابوهما بجروح ونقال " كرميئل"مستوطنون متطرفون من 
  .للعالج في احد مشافي مدينة الخليل

 11/4/2009الحياة الجديدة، 
 

  صيد في غزةيواصل استهداف قوارب الاالحتالل  .24
ية أطلقت امس نيران أسلحتها الثقيلة إسرائيلطينية أن زوارق بحرية  ذكرت مصادر فلس:د ب أ - غزة

لم : وقالت المصادر .باتجاه العشرات من مراكب الصيد الفلسطينية على شاطئ بحر شمال قطاع غزة
ي لمراكب الصيد عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين كانوا على سرائيليسفر القصف اإل

  ..متنها
  11/4/2009الرأي، األردن، 

  
 ه ألفا بقوا في13 آالف فلسطيني من مجموع 5 آالف هوية تعريفية لـ5: العراق .25

، أن "الشرق األوسط" سمير الناهي، وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين، لـأكد:  رحمة السالم-بغداد
جئ  ألف ال13 وتم إحصاء العراققامت قبل فترة بإجراء إحصاء ألعداد الفلسطينيين في "الوزارة 

، وفيما إذا شهدت الفترة "يوجدون في عدد من مناطق بغداد وتحديداً في منطقة البلديات وبغداد الجديدة
 عائلة فلسطينية في مناطق 400تم إسكان "الحالية أي عودة لالجئين الفلسطينيين إلى البالد أوضح الناهي 

امية لشؤون الالجئين التي تبنت منتشرة ببغداد، وقد تم تأجير تلك المساكن على نفقة المفوضية الس
المشروع في بغداد، وهي مساكن محمية قامت المفوضية بإسكان عوائل كانت تسكن في مخيمي الوليد 

وزارة الهجرة تسعى دائماً إلى تزويد تلك العوائل "، الفتاً إلى أن "والتنف على الحدود العراقية السورية
مة، فضالً عن معاملتهم كمعاملة النازح العراقي وتم بجميع المستلزمات الضرورية إلجراءات اإلقا

وحول منح الفلسطينيين هويات، قال . ")مليون دينار عراقي(شمولهم بالمنحة المقدمة للنازح ومقدارها 
فقط، ووفقاً للجنة الدائمة التي تستند بذلك إلى عدد من ) 67 و48(إن الهوية تمنح فقط لفلسطينيي "الناهي 

جواز (البروتوكوالت التي أبرمها العراق سابقاً، أما اآلخرون فإنهم يمنحون وثيقة سفر أو ما يعرف 
  . "تجدد كل عام) السلطة الفلسطينية

 وهيومان رايتس ووتش، إلى أن الالجئين الفلسطينيين في "تيامنيس"وتشير تقارير منظمة العفو الدولية 
العراق، واجهوا عمليات قتل وخطف واعتقال وتشريد ومالحقة وتعذيب على يد الجماعات المسلحة وإلى 
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مضايقات من جانب الحكومة العراقية التي اتهمتهم بالوالء لنظام صدام حسين وبتأييد المقاومة العراقية 
 ). بحسب التقرير(ميركي األمر الذي دفع بعضهم إلى ترك البالد ضد االحتالل األ

أن العراق يسعى وبتوجيه من األمم المتحدة " عالء الطائي، المسؤول اإلعالمي في وزارة الداخلية، وبين
إن اللجنة تعكف اآلن لمنح صفة "وقال . " آالف هوية5إلى تقديم هوية تعريفية للفلسطينيين بنحو أكثر من 

أحد (ء السياسي للفلسطينيين، وبذلك فإنهم سيتمتعون بكافة حقوقهم المفترضة باستثناء التجنس اللجو
، واستثناؤهم من الخدمة اإللزامية، فضالً عن شمول أطفال )قرارات الجامعة العربية بشأن حق العودة

 ."2006 لعام 26العراقية التي تزوجت بفلسطيني، بحمل شهادة الجنسية العراقية وفق قانون 
  11/4/2009الشرق األوسط، 

  
  يقيم مهرجانه السنوي الخامس في لندن ومانشستر " المنتدى الفلسطيني" .26

، )12/4 - 11(يقيم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، مهرجانه السنوي، يومي السبت واألحد : لندن
دن على التوالي، حامالً ويقام المهرجان في مدينة مانشستر والعاصمة لن. وللعام الخامس على التوالي

وأوضح الدكتور حافظ الكرمي، رئيس المنتدى الفلسطيني في  ".طريقنا إلى القدس. .انتصار غزة"عنوان 
مناسبة للجالية الفلسطينية والعربية لاللتقاء تحت سقف واحد لالحتفال "بريطانيا، أن المهرجان هو 

صمة ثقافية لهذا العام، ولتذكير العالم بما تتعرض بالعائدين من غزة، وكذلك لالحتفال بإعالن القدس عا
له القدس من أخطار محدقة من حيث تغيير وجهها الثقافي واإلنساني وطرد السكان من منازلهم، وكذلك 

، )11/4(وسيلتئم مهرجان مانشستر يوم السبت  ".الحفريات التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك
  .األحد التالي لذلك، وفق ما أعلن عنه المنتدى الفلسطينيبينما ينعقد مهرجان لندن يوم 

   10/4/2009، قدس برس
  

   اللبنانيالئحة منظمة التحرير تفوز بانتخابات المعلمين في البقاع .27
في مخيمات الجليل وبرالياس وسعد نايل " األونروا"نظم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في مدارس : المستقبل

المدعومة من الجبهة " الئحة الوحدة الوطنية"معلمين والموظفين والعمال حيث فازت في البقاع انتخابات ال
حركة حماس وقوى "المدعومة من " الئحة التغيير"الديموقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح، على 

" لألونروا" شخصاً، بإشراف لجنة تابعة 111 من أصل 107شارك في االنتخابات  و".التحالف الفلسطيني
  .اسة مديرها في البقاع فؤاد شحادةبرئ

  11/4/2009المستقبل، 
  

  ماليين دوالر للعام الماضي 6  أكثر منرباح الشركة الفلسطينية للكهرباءأ .28
أعلن المهندس وليد سعد صايل الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء :  عالء المشهراوي-غزة 

م 2007 دوالراً بالمقارنة مع أرباح العام 6,278,138غت م بل2008أن أرباح الشركة عن العام الماضي 
 دوالر بعد أن 74,002,969 دوالر، كما إرتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 4,355,802والتي بلغت 

 .م2007 دوالر في العام 71,324,831كان 
 11/4/2009القدس، فلسطين، 

  
    لوجستي لمساعدة الفلسطينيينلدينا عضو في حزب اهللا عند مصر كان يقوم بعمل : نصر اهللا .29

، مساء أمس، أن سامي شهاب "المنار" في خطاب بثته قناة  األمين العام لحزب اهللانصر اهللاحسن قال 
 وال نستحي به، وما كان يقوم به هو عمل لوجيستي "حزب اهللا"هو عضو في "المعتقل في مصر 
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 وهذا هو الشيء الوحيد الصحيح الذي لم يرد لمساعدة الفلسطينيين لنقل عتاد وأسلحة إلى داخل فلسطين،
في بيان المدعي العام المصري، الذي لم يقترب من هذا الموضوع ألن هذه التهمة هي إدانة له ولمصر 
ومفخرة للمتهم، وكل التهم المساقة في بيان المدعي العام هي افتراء وال شيء منها صحيح وهدفها إثارة 

 . " يريد أن يخرب مصر واقتصاد مصر"هللاحزب ا"الشعب المصري بالقول إن 
إذا كانت مساعدة الفلسطينيين المحتلة أرضهم والمحاصرين، جريمة فأنا اليوم بشكل رسمي أضاف و

 "حزب اهللا"أعترف بهذه الجريمة، والكل يعرف أن هذه ليست المرة األولى التي يعتقل فيها أفراد من 
 . "بتهمة تهريب السالح إلى الفلسطينيين

 أنه تنظيم يريد أن يشكل خاليا في الدول "حزب اهللا"هناك محاولة إلعطاء صورة جديدة عن ": ضافأ
العربية، ويخرب األمن القومي العربي ويستهدف أمن الدول العربية ويدرب مجموعات معارضة، في 

 . "الجهاد اإلسالمي" و"حماس" هو و"القاعدة"محاولة لتصويره أنه مثل تنظيم 
 11/4/2009السفير، 

  
  "إسرائيل"لبنان ليس بحاجة إلى مفاوضات مع : صلوخ .30

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني فوزي صلوخ قبل توجهه اليوم الى العاصمة االردنية  :بيروت
عمان لحضور االجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي دعا اليه االردن لبحث التسوية، ان االجتماع 

الخطيرة والمرفوضة، " يةسرائيلاإل"عربي الموحد من عملية السالم في ضوء المواقف الموقف ال"سيتناول 
  ".وما هو المطلوب من االدارة األمريكية الجديدة

سيؤكد لبنان خالل هذا اللقاء ثوابت الموقف اللبناني المتمثلة بعدم الحاجة ألي مفاوضات "وقال صلوخ 
  ".يا بينهما تحكمها قرارات دولية واجبة التنفيذعلى اعتبار ان القضا" إسرائيل"بين لبنان و

  11/4/2009الخليج، 
  

   شخصاً يشتبه في تورطهم في تصنيع صواريخ لغزة15مصر تعلن القبض على  .31
 من أصحاب ورش الحدادة 15قالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض، أمس الجمعة، على : رويترز

  . بتصنيع أجزاء صواريخ وتهريبها إلى قطاع غزةوالخراطة وسائقو شاحنات، يشتبه في تورطهم
  11/4/2009الخليج، 

  
  " جهد طيب يستحق التشجيع ومبادرة طيبة"لقاء ممثلي حماس وفتح في غزة : حسام زكي .32

وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي، أمس، لقاء ممثلي : أ، رويترز.ب.د
من الرئيس الفلسطيني " ب يستحق التشجيع ومبادرة طيبةجهد طي"حركتي حماس وفتح في غزة بأنه 

. محمود عباس نعتقد أنه يمكن أن يكون له مردود إيجابي على المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر
  ". إن المرحلة الحالية وصل فيها الحوار إلى ما يشبه الطريق المسدود"وأضاف 

  11/4/2009الخليج، 
  

  رة تحقيق السالم في إطار زمني بالتشاور مع إدارة أوبامااجتماع عمان يشدد على ضرو .33
، إن "الحياة"قال مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف لـ :  أحمد رحيم-القاهرة 

ي سرائيل اإل-الهدف من اجتماع عمان استكمال التشاور في بعض الجوانب المرتبطة بالصراع العربي 
جال تحقيق السالم في ضوء زيارة العاهل األردني للواليات المتحدة ولقائه الرئيس وإحراز تقدم في م

وأضاف . ية من تشكيل حكومة يمينيةسرائيلأوباما، وأيضاً في ضوء ما أسفرت عنه نتائج االنتخابات اإل
م ألن الجهود التي تت"يوسف أن الموقف العربي يتحدث عن ضرورة تحقيق السالم في إطار زمني محدد 
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، عن سقف اإلطار الزمني الذي سيطرحه "الحياة"وسألته ". من دون تحديد إطار زمني لها ال تحقق نتائج
يجب إعطاء مهلة لإلدارة األميركية والتشاور ... لم يحدد هذا السقف: "العرب على إدارة أوباما، فأجاب

 أوباما تتحدث بلغة أفضل يجب أن نعترف بأن إدارة: "، وقال"معها في خصوصه، لكنها لن تكون طويلة
) األميركيين(من المهم إعطاؤهم ... ومقاربتها تجاه المنطقة أكثر إيجابية من مقاربة إدارة بوش السابقة
) في إشارة إلى إدارة جورج بوش(فرصة، فهناك إدارة استمرت ثماني سنوات من دون أن تتحرك 

لي يجب سماع آرائها عند تحديد سقف زمني ، وبالتا)إدارة أوباما(وأخرى بدأت إيجابية منذ توليها 
  ".لتحقيق السالم

  11/4/2009الحياة، 
  

  لمعاهدة منع االنتشار النووي" إسرائيل"البد من انضمام : أبو الغيط .34
أكد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن المبادرة التي طرحها الرئيس األمريكي باراك : سالي وفائي

عاصمة التشيكية براج البد أن تشمل صراحة إخالء الشرق األوسط من األسلحة أوباما خالل خطابه في ال
النووية مشيرا إلى أنه ال يمكن تجزئة األمن الدولي أو التعامل معه بانتقائية، وقال إن السبيل الوحيد 

ووي لالنضمام إلى معاهدة منع االنتشار الن" إسرائيل"لتحقيق ذلك هو قيام الدول النووية الخمس بدفع 
  . ألنها الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي لم توقع على االتفاقية حتى اآلن

  11/4/2009األهرام، 
  

   تطالب مصر بوقف حملة االعتقاالت وتحسين عالقتها بالمقاومة" الثالثةالمؤتمرات" .35
المؤتمر القومي  العربية ولألحزابقالت المؤتمرات الثالثة وهي المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام 

 في بيان أنها تشعر باالنزعاج والقلق ما أثير ويثار من حملة اعالمية في مصر ضد حزب اإلسالمي –
 فرداً لم يقدم 49وذلك بناء على ادعاء استند إلى تهم مقدمة ضد . اهللا وأمينه العام السيد حسن نصر اهللا

ولى بهدف فتح حملة سياسية ضد حزب اهللا بل سيست القضية منذ اللحظة اال. عليها دليل ملموس واحد
فالتهمة االساسية تركزت على سعي . وضد حماس تكريساً لمحاصرة قطاع غزة والغالق معبر رفح

وهي تهمة، ان صحت، تشرف من يقوم بها، وال تشكل سبباً . الموقوفين ايصال السالح إلى قطاع غزة
  .للمالحقة واالساءة السياسية
لمحاصر والمهدد باالجتياح الصهيوني ان يتسلح ويدافع عن نفسه، ومن حق وقالت حق قطاع غزة ا

االمة العربية ان تدعمه وتسانده ضد عدو اغتصب فلسطين وشرد اغلب اهلها، وقد وصمته التجربة 
. التاريخية منذ قيام كيانه باالحتالل والعدوان والعنصرية وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد االنسانية

ع غزة لم تزل نازفة من عدوانه الوحشي، كما ال تزال رؤوس العرب والمسلمين مرفوعة فجراح قطا
  .بسبب صموده ودحره للعدوان

واألهم . ودعت المؤتمرات الثالثة إلى وقف هذه الحملة وعدم تسييس القضايا التي تختص بها المحاكم
صاً على مصلحة االمة العربية تصحيح  عالقة مصر الحكومة بالمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق حر

وردعاً للعدوانية الصهيونية التي ال يردعها غير المقاومة والممانعة مدعومتين بتضامن عربي رسمي، 
  .ومساندة شعبية عربية واسالمية ورأي عام عريض

10/4/2009  
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  تحقيق السالم يتطلب وقف بناء الجدار واالستيطان: دمزآجيري  .36
خالل زيارته والوفد المرافـق لـه    ئيس حزب الشين فين االيرلندي جيري آدمز    قال ر  :بد الجواد ن ع حس

ي مـع اسـتمرار االسـتيطان    سـرائيل لمخيم الدهيشة إنه ال يمكن تحقيق سالم عادل للصراع العربي اإل        
  .والجدار العازل

: ة، وقال وأعرب آدمز عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقوقه الوطنية في إقامة دولته المستقل             
ان الشعب االيرلندي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهـدافه في الحرية واالستقالل والخالص مـن               "

انه التقى خالل زيارته قطـاع غـزة معانـاة          : "، وأضـاف "االحتالل، وسيواصل دعمه لقضيته العادلة    
  ".ية على قطاع غزةسرائيلالشعب الفلسطيني جـراء الحرب اإل

11/4/2009 األيام، فلسطين،  
  

  أوباما يجدد تعليق العقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية  .37
أصدر الرئيس األميركي باراك أوباما مرسوما يقضي تعليق العمل بالعقوبات المفروضة على            :  واشنطن

وقال أوباما في مذكرة    . منظمة التحرير الفلسطينية لمدة ستة أشهر أخرى لإلبقاء على مكتبها في واشنطن           
إنني أقرر وأؤكد بأنه أمـر مهـم        "ث بها إلى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون يوم الخميس الماضي           بع

قانون مكافحة اإلرهاب لعـام      من   1003لمصالح األمن القومي للواليات المتحدة تأجيل تنفيذ فقرات البند          
وطلب أوباما  . شنطن، الذي يحظر على منظمة التحرير الفلسطينية امتالك مكتب مستقل لها في وا            1987"

  . من كلينتون إخطار الكونغرس بذلك وتسجيل القرار في السجل الفدرالي
11/4/2009الدستور،   

  
   "إسرائيل"  من دون طيار منروسيا تعتزم شراء طائرات .38

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي فالديمير بوبوفكين أمس ان بالده ستشتري طائرات من دون              :  وكاالت
برمنـا  ألقـد   "وقال بوبوفكين   .  في أول صفقة شراء عتاد عسكري من الدولة العبرية         "ئيلإسرا"طيار من   

 ."ية لتسليم طائرات من دون طيارإسرائيلعقدا مع شركة 
وبـشراء  . "الهدف هو اختبار إمكانياتها"وقال . "لشن حرب" وأضاف ان روسيا ال تشتري هذه الطائرات  

أخرها في مجال االستطالع الجوي الذي كشفته الحـرب فـي           هذه الطائرات، تسعى روسيا إلى تدارك ت      
 . 2008جورجيا في أغسطس 

روسيا تفتقر بشكل كبيـر     "واعتبر خبراء عسكريون ان     .  وروسيا "إسرائيل"وهو أول عقد عسكري بين      
فالطـائرات التـي    . إلى طائرات من دون طيار فعالة وانها أدركت هذا األمر أثناء الحرب في جورجيا             

 . "الجيش الروسي تعود للسبعينات والثمانينات وال تتوافق مع المستلزمات الحديثةيملكها 
11/4/2009البيان، اإلمارات،   

  
  ندين بشدة سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس : المتحدث باسم الخارجية الفرنسية .39

إيريـك شـوفاليه    أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنـسية         :  خالد سعد زغلول   -باريس  
، في مدينة القدس  " إسرائيل"لمندوب األهرام في باريس أن فرنسا تدين بشدة عمليات الهدم التي قامت بها              

بـااللتزام  " إسـرائيل "كما تدين مخططات توسيع المستوطنات وقتل المدنيين مؤكدا أن فرنسا سـتطالب             
 سياسة فرنسا في الشرق األوسط لن تتغيـر         وأكد أن . بالمواثيق والعهود التي وقعتها من أجل بناء السالم       

بتغيير الحكومات والرؤساء بل هي ثابتة وتهدف إلي بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة وقادرة علي الحياة                
واعترف المتحدث الرسمي بان تصريحات ليبرمان التي تنصل فيها من اتفاقية           . بكل مقوماتها االقتصادية  
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 لو لم   نه سمع ليبرمان يقول حتى    لنسبة لفرنسا ولكنه أضاف أن ما يطمئنه أ       أنابوليس تمثل صدمة كبيرة با    
  . اكن قد وقعت علي االتفاقية السابقة اال أننا سنحترم خريطة الطريق

11/4/2009األهرام،   
  

   شهور6 تريليون دوالر في 1.5التجارة الخارجية خسرت : البنك الدولي .40
ة التجارة العالمية للخروج من داً يتناول كيفية مساعأصدرت مجموعة البنك الدولي تقرير: واشنطن

 في المئة هذه السنة، علماً أن خسائرها 6الجمود الذي تعاني منه، بخاصة أنه يتوقع أن تتراجع أكثر من 
ويتحدث التقرير عن برنامج جديد لتوفير السيولة للتجارة العالمية يساهم .  تريليون دوالر لآلن1.5بلغت 

وشكل إيجاد حل  . بليون دوالر50من طريق مساندة أنشطة تجارية تصل قيمتها إلى في هذا الجهد 
للمشكلة إحدى القضايا األساسية أمام مؤتمر قمة مجموعة العشرين األسبوع الفائت في لندن، فأعلنت 

 بليون دوالر لتمويل التجارة على مدى 250مجموعة العشرين أنها ستعمل على توفير ما ال يقل عن 
تين المقبلتين، من خالل وكاالت ائتمان الصادرات وهيئات تشجيع االستثمار، وبنوك التنمية المتعددة السن

   .الطرف
وترسم توقعات جديدة للبنك الدولي لهذه السنة صورة قاتمة، إضافةً إلى ضعف االنتعاش االقتصادي عام 

في نمو إجمالي الناتج المحلي في  حدوث تباطؤ 2009ويتوقع تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية . 2010
  .2008 في المئة 5.8 في المئة هذه السنة في مقابل 2.1بلدان العالم النامية إلى 

 في المئة ـ وهذا هو أول تراجع في الناتج العالمي 1.7ويتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي ككل إلى 
 في حجم 2009 في المئة في 6.1انكماشاً بنسبة ويتوقع البنك الدولي حالياً  .منذ الحرب العالمية الثانية

وستواصل قيمة التجارة العالمية انهيارها جراء انخفاض أسعار السلع . التجارة العالمية للسلع والخدمات
  .األولية

  11/4/2009الحياة، 
  

  شبح الجوع يهدد عشر األميركيين: وزارة الزراعة األمريكية .41
 اميركيين غير قادر على 10اعة األميركية ان واحداً من كل أظهرت إحصاءات لوزارة الزر: واشنطن

هيئة اإلذاعة "ولفتت اإلحصاءات، وفقاً للموقع اإللكتروني لـ . تأمين ثالث وجبات طعام يومياً
 مليون اميركي اجبرتهم االزمة االقتصادية التي تعصف بالواليات 32ان ) بي بي سي ("البريطانية

 .امج مكافحة الجوع الخاصة منها والحكومية او ما يعرف بالبطاقات التموينيةالمتحدة على اللجوء الى بر
ومع استمرار ارتفاع نسبة البطالة بحسب التقرير االخير لوزارة العمل شهدت تلك البرامج زيادة في عدد 

   . في المئة50المسجلين لديها جاوزت في بعض الواليات 
  11/4/2009الحياة، 

  
  فياض وحلم العودة .42

  مصطفى يوسف اللداوي. د
يطمح الدكتور سالم فياض رئيس حكومة تصريف األعمال بالعودة إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية مـن               
جديد، ويتمسك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتسميته رئيساً للحكومة القادمة، ويعتبر أن علـى               

سة الحكومة، موحياً بأنه وحده من يستطيع       األطراف المتحاورة في القاهرة وغزة أن تقبل به مرشحاً لرئا         
أن يرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وأنه الوحيد القادر علـى إعـادة العالقـات الفلـسطينية                  
األمريكية واألوروبية، فهو محل ثقة الواليات المتحدة األمريكية، وصاحب الحظوة والمكانـة لـدى دول          
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 الدعم المالي الدولية، وباسـمه تتـدفق األمـوال، وتتحـرر     االتحاد األوروبي، وهو الذي يمسك بمفاتيح    
 باتفاقياتها مع السلطة الفلسطينية،     إسرائيلاألرصدة المجمدة، وينطلق قطار اإلعمار والبناء، ومعه تلتزم         

وتحترم تعهداتها لها، وتتوقف عن مختلف أعمال االعتـداء والخـرق والقتـل واالعتقـال واالجتيـاح                 
 في قدرته على ضبط األمن في المناطق، واستعادة الهدوء، وإطالق           إسرائيل تثق   والمصادرة، وهو الذي  

 سجونها، وستطلق سراح المئات من المعتقلين فيهـا،         إسرائيلورشات اإلعمار والبناء، ومكافأةً له ستفتح       
 عـن   ية بأن يلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية، فضالً       سرائيلوهو الذي يستطيع إقناع رئيس الحكومة اإل      

ي المتطرف أفيغودور ليبرمان، وفياض المشهود له باعتدالـه ووسـطيته           سرائيللقاء وزير الخارجية اإل   
وقبول المجتمع الدولي له، وصيته الذائع في أوساط أرباب المال وسدنة البنـوك والمؤسـسات الماليـة،                 

وأن يكـشف حقيقتهـا     ية،  سـرائيل بنزاهته ومصداقيته ومهنيته، قادر على أن يفضح تطرف الحكومة اإل         
الرافضة للسالم، وأنها ليست شريكاً حقيقياً للسالم، وأنها غير مهيأة لعقد اتفاقيات سـالم مـع شـركائها                  
وجيرانها، ولهذا فإن على عقالء الفصائل الفلسطينية أن يقبلوا بسالم فياض رئيساً لحكومتهم القادمة، فهو               

ويلحق بالفلسطينيين المـوت والـدمار والمزيـد مـن          طوق النجاة، وباب الفرج، وبغيره تغرق البالد،        
الحصار، وتقاطعنا دول العالم، ونتهم بأننا نقف ضـد مـصالح شـعبنا، ونعرقـل المعونـات الدوليـة                   

  .والمساعدات اإلنسانية
وعلى الجانب الفلسطيني يرى محمود عباس أن فياض قادر علـى أن يجـري االنتخابـات الفلـسطينية      

وأن تكون االنتخابات ديمقراطية ونزيهة، فتشارك فيهـا كـل أطيـاف المجتمـع              الرئاسية والتشريعية،   
الفلسطيني، ويستطيع فياض أن يبني أسس مجتمعٍ مدني فلسطيني خاٍل من السالح، وقائم علـى النظـام                 
واحترام شرعية مؤسسات السلطة، كما أنه مؤهٌل ألن يعيد بناء المؤسسات األمنيـة الفلـسطينية، بمـا                 

الفئوية والحزبية، وأن يكسبها مهنية وعلمية قادرة على ضبط الحياة المدنيـة فـي الـضفة                يخلصها من   
  .الغربية وقطاع غزة

وتؤيد الحكومة المصرية وهي الراعية للحوار الفلسطيني وجهة نظر محمود عباس، وتعتقد أنه ال بـديل                
غوط على حركـة حمـاس      في هذه المرحلة عن فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية، وتمارس مختلف الض          

لتقبل به رئيساً لحكومة تكنوقراط أو مستقلين، وينقل عمر سليمان من واشنطن الشروط األمريكية إلتمام               
                 الحوار الفلسطيني الداخلي، ومنها أن سالم فياض هو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديـدة، وهـو أمـر

صلحة للشعب الفلسطيني كله، فهو قادر علـى        توافقت عليه أيضاً دول االتحاد األوروبي، ورأت أن فيه م         
صياغة بيان وزاري يلتزم ويحترم االتفاقيات الدولية، ويعترف بقرارات الشرعية الدولية، وال يجد حرجاً              

يين، وهو الذي سبق له االجتماع عشرات المرات بوزيرة الخارجيـة           سرائيلمن االجتماع بالمسؤولين اإل   
  . منتديات والمؤتمرات الدولية، وكسب احترام وتقدير قادة العالمية، وشارك في مختلف السرائيلاإل

أما حركة حماس فترفض عودة سالم فياض مجدداً رئيساً للحكومة الفلـسطينية، وتتـشدد فـي موقفهـا                  
الرافض لتسميته أو القبول به، وتتمسك أوالً بحقها الدستوري كصاحبة أكبر كتلة نيابية في تسمية رئيس                

ن كانت تبدي االستعداد للتنازل عن حقها في أن يكـون رئـيس الحكومـة مـن بـين                   الحكومة، وهي إ  
أعضائها، فإنها ترفض التخلي عن حقها في التسمية والترشيح، وترفض تماماً أن يكون فيـاض رئيـساً                 
للحكومة القادمة، وتتهمه بأنه أمريكي الهوى، ومرتبط بأجندة أمنية أمريكية، وأنه جاء ضـمن مخطـط                

األمني، بل ترى أنه مغتصب للسلطة الشرعية، وأن حكومته تفتقر إلى الشرعية الفلسطينية، وأنها              دايتون  
لم تنل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وتتهمه حماس بأنه بعيد تمامـاً عـن االهتمامـات والهمـوم                  

ية في الضفة الغربية،    الفلسطينية الوطنية، وأنه رعى الممارسات األمنية البشعة لألجهزة األمنية الفلسطين         
وحول حكومته في رام اهللا إلى حكومة بوليسية همها األول مالحقة أبنـاء حركـة حمـاس واعتقـالهم                   
وتعذيبهم، وتحمله مسؤولية مقتل العديد من معتقليها في السجون جـراء عمليـات التحقيـق والتعـذيب                 

كما تتهمه بأنه يجري عمليات تنـسيق       الوحشية التي تعرضوا لها على أيدي العناصر األمنية الفلسطينية،          
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ية بالوكالة، تمـارس    إسرائيلي، وأنه أحال حكومته في رام اهللا إلى حكومة أمنية           سرائيلأمنية مع العدو اإل   
ي لكن بأيدي فلسطينية، وتتهمه بأنه يمارس اإلقـصاء الـسياسي، والقمـع             سرائيلذات الدور القمعي اإل   

 التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، ويهمـه أن يفـشل الحـوار             األمني، وأنه وراء الكثير من المفاسد     
الوطني، وتتهمه بأن له أزالم يحركها في صفوف حركة فتح، يطبقون سياسته، وينفذون أجندته، بعـد أن    
اشترى ذمم العديد منهم، فأسر بعضهم بالمال بعد أن أغدق عليهم، وحارب البعض اآلخر وحبس عـنهم                 

وضيق عليهم سبل الصرف، فأصبح له داخل حركة فتح رغم أنه ال ينتمي إليها، تيار               الموازنات المالية،   
كبير موالي، يخدمه ويطبق أجندته الخاصة، ولهذا طالبت بعض كوادر حركة فتح بإقالة حكومـة سـالم                 
فياض وتشكيل حكومة فتحاوية خالصة، تقف بالمرصاد لحكومة حماس في غزة، وتضع حداً لطموحات              

يرة، حيث يتطلع من منصبه كرئيس حكومة أن يحل محل محمود عباس في رئاسـة الـسلطة               فياض الكب 
  .الفلسطينية مطلع العام القادم

ويتساءل الفلسطينيون عن الرخاء االقتصادي الذي يعد به المجتمع الدولي في ظل حكومة فياض القادمة،               
          الفلسطينيون تحسناً اقتصادياً وال رخاءاً      فأين كان هذا الرخاء االقتصادي خالل حكومته الحالية، إذ لم ير 

اجتماعياً، بل تعيب عليه حركة حماس وفلسطينيو غزة أنه حرم آالف الموظفين الغزيين من رواتـبهم،                
بحجة أنهم ينتمون إلى حركة حماس، ويتبعون الحكومة المقالة في غزة، فزادت في عهده البطالة، وتفاقم                

واطنين الفلسطينيين، وأصبحت الوظائف حكراً على فريق دون آخر،         الفقر، وضاقت سبل العيش على الم     
وأخضعها في صغيرها وكبيرها النتقائية حزبية وفئوية ضيقة، ال في غزة وحدها بل في مـدن الـضفة                  

 يوماً عن اجتياحها، واعتقال المئات من أبناءها، دون أن يكـون لـرئيس              إسرائيلالغربية التي لم تتوقف     
ي حيال هذه الممارسات لمنعها، وال ينسى فلـسطينيو غـزة           إسرائيل أي موقف دولي أو      الحكومة العتيدة 

مطالبة فياض للمجتمع الدولي بعدم صرف المعونات الدولية إلعادة إعمار غزة عبـر حكومـة هنيـة،                 
  .باعتبار أنها حكومة حركة حماس، مطالباً أن تتم عملية اإلعمار عبر حكومته

كما العرب ونخبتهم من المراقبين، يرون أن سالم فياض غريب عـن أهلـه              والفلسطينيون في أغلبهم،    
وشعبه، شاذٌ في طباعه ومسلكه، فهو خيار غير أبناء شعبه، ومسمى أعداء وطنه، يرخي السمع للغريب،                
ويصم آذانه عن القريب، فاسمه مع دايتون قد ارتبط، وشاعت حكومته بأنها حكومـة دايتـون األمنيـة                  

ن الغريب أن يتمسك هو بخيار العودة رئيساً، وهو يعلم أن من سماه هم ألد أعداء وطنـه،                  األمريكية، فم 
وأن شعبه يشك في وطنيته وصدق انتمائه، أليس حرياً بفياض أن يرحل وأن يعود من حيث أتـى، وأن                   

يات يرفض أن يكون رئيس حكومة معادية، تقوم بمهامٍ قذرة بالوكالة، وليعلم فياض أن حظوته لدى الوال               
المتحدة األمريكية وأوروبا لن تنفعه إن فقد أهله وشعبه، وأن من فقد داره فقد مقداره، وإن كان صـادقاً                   
في استقالته مدعياً أنها لتسهيل مهمة الحوار الداخلي فليبتعد، ولينـأى بنفـسه عـن الحيـاة الـسياسية                   

عبه منوطـةً بوجـوده هـو دون        الفلسطينية، وأن يخاطب المجتمع الدولي كله رافضاً أن تكون حقوق ش          
غيره، وإال فإنها استقالة لذر الرماد في العيون، ومحاولة لتحسين صورته ليس إال، والعودة إلى الحكومة                

  .من بابٍ آخر
 10/4/2009دمشق في 

 
  "أيد أمينة"فلسطينيو العراق ليسوا في  .43

 نقوال ناصر
ة هي فعال، وينبغي أن تكون، أكبر بكثير من مع أن العالقات الفلسطينية مع أي دولة عربية أو غير عربي          

ارتهانها لموقف أي دولة تمارس سيادتها من أي جالية فلسطينية فيها أيا كان حجم هذه الجالية، فإن قيـام          
األميركية الحاكمين في المنطقة الخضراء ببغـداد اليـوم باجتثـاث الجاليـة             " أطراف العملية السياسية  "

ألفا اآلن خالل أقـل مـن ثـالث         ) 11(من خمسة وثالثين ألف نسمة إلى       الفلسطينية، لينخفض عديدها    
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، هي حالة استثنائية توجب على أي قيادة فلسطينية أن تتعامل مع العـراق              2003سنوات بعد الغزو عام     
الذي يفتقد الدولة والسيادة في وضعه الراهن كحالة استثنائية أيـضا تقتـضي إبقـاء ملـف الالجئـين                   

  .لعراق هو المحك األول واألخير ألي عالقات ثنائيةالفلسطينيين في ا
وإلى حين تتكشف األسباب الحقيقية لها، ال يوجد أي سبب مقنع ظاهر يسوغ الزيارة التي قام بهـا وفـد                    
فلسطيني برئاسة محمود عباس في الخامس من الشهر الجاري لحكومة الرئيس جالل طالباني ورئـيس               

ية سلطة حكم ذاتي فلسطينية تحت االحتالل بينما العراق نفـسه مـا             الوزراء نوري المالكي لمنحها شرع    
طبعا يستطيع الوفد االحتجاج بمثل مذكرة رفعها إلى عباس في السابع من تـشرين              . زال تحت االحتالل  

إرسـال وفـد فلـسطيني    " بعض الالجئين الفلسطينيين في العراق مطالبين ب       2005نوفمبر عام   / الثاني  
حـول أوضـاعهم،    " لوطنية الفلسطينية إلى العراق والتفاوض مع الحكومة العراقية       رسمي يمثل السلطة ا   

من اآلية القرآنية الكريمة إذا تجاهل الوفد مطـالبهم األخـرى           " ال تقربوا الصالة  "لكن ذلك يشبه اجتزاء     
إلى مناطق السلطة ومنحهم جواز سفرها وتفعيـل دور وكالـة األونـروا لخـدمتهم               " تسهيل عودتهم "ب
تنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل أدائهم فريضة الحج واستخدام عالقات السلطة مع الـدول العربيـة                وال

  .لفتح فرص العمل والدراسة أمامهم، إلخ
وتلخصت النتائج التي تمخضت الزيارة عنها حسب ما أعلنه طرفاها في اعتبار عباس أن الفلـسطينيين                

ستحرص عليهم كحرصها على كـل      " المالكي   -ة طالباني   وأن حكوم " في أيد أمينة  "في العراق هم اآلن     
التي يقودانها وعدت عبـاس بـأن تكـون         " حكومة الوحدة الوطنية  "وأن  " فرد من أفراد الشعب العراقي    

حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم لإلخوة الفلسطينيين بما يمكنهم من إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة               "
غير أن الوقائع على األرض تثبت عدم حدوث أي تغيير بعد الزيارة يسوغ             . "وعاصمتها القدس الشريف  

  ".أيد أمينة"القول إن الفلسطينيين في العراق كانوا أو أصبحوا في 
فملفهم ما زال مفتوحا بعد الزيارة كما كان قبلها، وال يمكن للمسؤولين عن اجتثاث الفلسطينيين أن يعطوا                 

انتظار من يحاسبهم على الجرائم التي ارتكبت تحت قيادتهم بحق ضيوفهم           لسالمتهم بينما هم ب   " ضمانات"
الفلسطينيين، ألن مرتكبيها كانوا وما زالوا في صفوفهم أو صفوف حلفائهم السياسيين، فإذا لم يتحملوا هم                
ة المسؤولية من يتحملها إذن ؟ إن أي زيارة فلسطينية مهما بلغ مستوى القائمين بها لن يمنحهم صك براء                 

وليس من حق أي فلسطيني أن يمنحهم صك براءة عن مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة، وال يمكنهم                 
أن يتنصلوا من هذه المسؤولية في وقت ينظمون فيه محاكمات زائفة لجرائم يدعون أنها وقعـت قـديما                  

ث سنوات ضحايا حـر     بينما الجرائم ضد الجالية الفلسطينية ما زالت مستمرة وما زال مهجروها منذ ثال            
  .الصيف وقر الشتاء في صحراء بادية الشام

حملـة إعالميـة    "إلى العراق تحدثت عن     " إرسال وفد فلسطيني رسمي   "والمذكرة نفسها التي طالبت  ب     
تحريضية ضد الوجود الفلسطيني في العراق في الصحف الرسمية والقنوات الفضائية التابعـة للحكومـة           

" اغتياالت منظمـة  "ثم إلى   " االعتقاالت"وسرعان ما تحولت هذه الحملة إلى       ،  "ولبعض األحزاب الحاكمة  
فال نـدري   : "، لتخلص المذكرة إلى القول    "االختطاف والتعذيب البشع والتمثيل ثم القتل     "قبل أن تصل إلى     

، قبـل أن تـتهم سـفارة دليـل القـسوس            "هل نحن الجئون أم وافدون أم مقيمون أم مواطنون أم بدون          
، وبالتالي كما يقـول     "بعدم إيصال هذه المآسي بشكل حقيقي وواقعي ألسباب سياسية وغيرها         "ية  الفلسطين

المثل فإن فاقد الشيء ال يعطيه، فمن لم يؤتمن على أمن شعبه نفسه ال يمكن أن يـؤتمن علـى سـالمة                      
  .ضيوفه الذين وصلوا إلى العراق في شاحنات جيشه الوطني

الف الجئ فلسطيني برعاية وزارة الـدفاع العراقيـة ألن الجـيش             كان حوالي ثالثة آ    1952حتى عام   
 أعادهم معه إلى العراق بعد أن خيموا في مدينة جنين التي كانت             1948العراقي المقاتل في فلسطين عام      

بحمايته بعد نزوحهم من ثالث قرى جنوب حيفا  سقطت في أيدي العصابات الصهيونية، قبل أن تنتقـل                  
 دائرة خاصة بهم تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية التي تعهـدت برعـايتهم              المسؤولية عنهم إلى  
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وبعـد  . التابعة لألمم المتحدة  " األونروا"ورفضت تسجيلهم لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         
ة  نهاية دموية لشهر العسل الفلسطيني العراقي، تحولت المـسؤولي         2003أن وضع الغزو األميركي عام      

على القسم  "ضباط هذه الوزارة    " تنسيب أسوأ "عن الالجئين الفلسطينيين إلى وزارة الداخلية، حيث يجري         
  .، حسب المذكرة المشار إليها"الخاص بالفلسطينيين لغرض التضييق عليهم

ن نشرته مجلة الحرية الناطقة بلسا    " قرار عراقي خطير بشأن الالجئين الفلسطينيين     "وطبقا لتقرير بعنوان    
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين قبل عشرين يوما فقط من زيارة عباس لبغداد فإن األيـدي التـي                  

 1971أعادت الحياة إلى قانون اللجوء الـسياسي للعـام         " قد   4/11/2008عليهم في   " أمينة"وصفها بأنها   
جئ الفلسطيني بالمواطن    الذي يساوي الال   2000لتطبقه على الالجئين الفلسطينيين وتجاهلت قانون العام        

وتحفظ معلوماته لـدى مـديرتي األمـن        " الالجئين السياسيين " الجديد خاص ب   1971وقانون  ". العراقي
تعيين محل إقامـة  "إلى وزارة الداخلية ويحق لوزيرها      " مراقبتهم"ويوكل مهمة   " العسكرية"واالستخبارات  
وال يحق  " بأمن الدولة أو مصالحها السياسية    "أخل  وإصدار األمر بإبعاده أو محاكمته إذا       " الالجئ وتغييره 

إذا " موافقة رئيس الجمهورية  "فقط وهو يحتاج إلى     " شهر"لالجئ مغادرة العراق إال بموافقة الوزير ولمدة        
  !تجاوزت فترة الغياب مدة الشهر

لالجئـين  تضعف الوضع القـانوني     " قفزة إلى الوراء  "ووصف تقرير الحرية القرار العراقي الجديد بأنه        
مجرد أفراد، اضطروا للجوء المنفرد، كال علـى        "ويحولهم إلى   " باعتبارهم جزءا من شعب   "الفلسطينيين  

" يفرغ قضيتهم من مضمونها السياسي الحقيقـي     "ومن شأن ذلك المس بحق الالجئين في العودة ألنه          " حدة
 وغيره أن الفلـسطينيين فـي       فهل يعني ذلك  ". مضمونا سياسيا جديدا ال يمت إلى الواقع بصلة       "ويمنحها  

  "!حقا" أيد أمينة"العراق، هم وقضيتهم الوطنية، موجودون في 
  11/4/2009صحيفة فلسطين، 

 
  ؟ "إسرائيل"إلى أين تتجه  .44

  جون ميرشيمر
األمر األهم أن رئيس الـوزراء وحزبـه        . ية تعارض حل الدولتين   إسرائيلبنيامين نتنياهو شكل الحكومة     

حزب العمل، الذي هو جزء من االئتالف الحكومي واقترن         . إقامة دولة فلسطينية  الليكود يعارضان بشدة    
اسمه بحل الدولتين، لم يصر على دعم الليكود لتلك السياسة كشرط للمشاركة في الحكومة، بل طالب بها                 

.  التزمت بالعمل على سالم اقليمـي      إسرائيلزعيم الحزب ايهود باراك وتلقى تصريحا غامضا يفيد بأن          
 بيتنا، وهو الحزب الرئيسي اآلخر في       إسرائيل غير المتوقع أن يمارس أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب          من

" ترحيـل "فاهتمامـه منـصب علـى       . االئتالف الحاكم، الضغط إلعطاء الفلسطينيين دولة قابلة للحيـاة        
  .  كي تصبح دولة يهودية صرفة تقريباإسرائيلالفلسطينيين الى خارج 

ية بأن  سرائيلفي الواقع، تفيد الصحافة اإل    .  توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية     ائيلإسروهكذا ستواصل   
 ستبني ثالثة آالف وحدة سـكنية       إسرائيلنتنياهو وليبرمان اتفقا ضمن نقاشاتهما لتشكيل حكومة على أن          

 تكـون  عندما يتم إنجـاز ذلـك،  . في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، وهي مستوطنة ضخمة      
 قد قسمت الضفة الغربية فعليا الى نصفين، جاعلة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيال                إسرائيل
 بالبناء فـي    إسرائيلوكان يفترض أن يكون هذا االتفاق سريا ألن الواليات المتحدة تعارض قيام             . تقريبا

  .تلك المنطقة
في . دد قليل من المناطق المطوقة في الضفة الغربية       بالطبع، سيبقى الفلسطينيون محصورين في غزة وع      

ملتزمـون بإقامـة   : وأفيغدور ليبرمان، وزيـر الخارجيـة  : األساس، نتنياهو وإيهود باراك، وزيرالدفاع    
  . الكبرى، التي ستضم كامل أراضي فلسطين التي كانت خاضعة لالنتدابإسرائيل

ومـع  . تغيير تفكيره وإعطاء الفلسطينيين دولة حقيقية     ستحاول ادارة أوباما بالتأكيد الضغط على نتنياهو ل       
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 في فعل ما تشاء، وسيجعل من ممارسة ضغط كبير          إسرائيلي بقوة عن حق     سرائيلذلك سيدافع اللوبي اإل   
نتنياهو يفهم هذه الحقيقة، ويعلم أن كل ما عليـه هـو ترديـد        .  أمرا مستحيال على الرئيس    إسرائيلعلى  

وإلقاء اللوم في األمر برمته على الفلسطينيين الذين يعتقد أنهم          " ملية السالم ع"بعض الكلمات اللطيفة عن     
  .حفنة من اإلرهابيين، وسيكون حرا إلى حد كبير ليفعل ما شاء في غزة والضفة الغربية

في الواقـع، تبـدو كنهايـة       . يبدو واضحا لي وللكثيرين من األذكياء بأنه ليس لهذه القصة نهاية سعيدة           
 اذا لـم يكـن      - الكبرى دولة ديمقراطية ألنه سيكون هناك قريبا         إسرائيل ال يمكن أن تكون      إذ. مأساوية
لذلك، لـو   . يينسرائيل فلسطينيون ما بين نهر األردن والبحر المتوسط بأعداد أكبر من اليهود اإل            -بالفعل  

ا يتركنا أما   هذا األمر لن يحدث قريبا، م     .  الى فلسطين  إسرائيلمنحت كل شخص صوتا واحدا، ستتحول       
 من  - وهناك ما يزيد على خمسة ماليين منهم         -الفصل العنصري وطرد الفلسطينيين     : نتيجتين محتملتين 

وبالحديث عن الخيارات البغيضة، من الجيد أن نتذكر أن رئيس الوزراء السابق، ايهود             .  الكبرى إسرائيل
 لتصبح فـي وضـع مـشابه        إسرائيلبأولمرت، قال أنه إذا لم يكن هناك حل الدولتين فإن ذلك سيؤدي             

 تحول نفسها الى    إسرائيلما يقوله، في الحقيقة، هو أن       . لجنوب أفريقيا وهذا سيعني نهاية الدولة اليهودية      
  .دولة تمييز عنصري

  . ، مع دعم اللوبي، تتبع سياسة حمقاء تجاه الفلسطينيينإسرائيلإن الحقيقة األهم باعتقادي هي أن 
ال بد أنهم يـرون نهايـة       .  بتوضيح ما يفوتني هنا    سرائيلقام األميركيون المؤيدون إل   سأقدر كثيرا إذا ما     

ال داعـي ألن    .  الكبرى إسرائيلسعيدة لهذه القصة فشلنا أنا وأولمرت برؤيتها، وإال لما دعموا مشروع            
 ال يصدق   .وقوع المعركة الفاصلة وانبعاث المسيح    : يرد المسيحيون الصهاينة فأنا أعرف نهايتهم السعيدة      

ولكن البد أن لديهم تفسيرا آخـرا       .  اليهود هذه القصة، ويعتبرها الكثيرون معادية للسامية       إسرائيلمؤيدو  
  أتساءل ما هي؟ .  الكبرى ذات فائدة لليهودإسرائيلحول كيف تكون 

  "أنتي وور"موقع 
  11/4/2009الدستور، 

  
  ي تجاه الفلسطينيينسرائيلاإل" الشوط" .45

  *شاؤول ارئيلي
حسب المحامي  " (على مسافة لمسة  " هي المرة الثانية في غضون عقد من الزمان نبشر فيها بأننا كنا              هذه

 عـن اتفـاق مـع       )حسب رئيس الوزراء المنصرف ايهـود اولمـرت       " (على حد شعرة  " و )جلعاد شير 
الن عن  ، سارع ايهود باراك الى االع     2000مع تبدد اتفاقات اوسلو، بعد مؤتمر كامب ديفيد         . الفلسطينيين

 وجه اولمرت اصبع االتهام نحـو       2008، وفي ختام مسيرة أنابوليس في نهاية        "ال شريك "ياسر عرفات   
يون شوطا طويال نحو الفلسطينيين الـذين هـم كـانوا مـن             سرائيلفهل حقاً قطع الزعماء اإل    . ابو مازن 

الى شد الفسطينيين الـى     في لحظة الحقيقة؟ ام ربما باراك واولمرت هما اللذان سعيا           " ارتعدت فرائصهم "
الـى فكـرة    " حق العودة "و  " فلسطين واحدة "ما وراء الحدود، بعد ان كانوا في الماضي قد تجاوزوا حلم            

  الدولتين للشعبين؟
مع أن المواقف الفلسطينية االساسية تستند الى القرارات والقوانين الدولية، اال انهم اظهـروا اسـتعداداً                

 على اقرار اتفـاق فـي       إسرائيل يجسروا بين تلك وبين قدرة حكومة في         للمرونة في مجاالت عديدة كي    
  .ضوء الواقع االستيطاني في الضفة وفي شرقي القدس

 في  22، مقابل دولة على     "الوطن فلسطين "عرفات كان يمكنه ان يشرح للجمهور الفلسطيني التنازل عن          
الذي يصمم الرواية الفلـسطينية،     " التاريخيالصالح الظلم   "المائة منها، في أن الشعوب العربية ال تتجند         

ومـع ذلـك، فقـد رأى       . إسرائيلوبالموقف الدولي الذي اعترف بحق الشعب اليهودي بدولة في ارض           
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بمعنى أنهم اذا اعطوا في مسألة ما فانهم يجب ان يحصلوا           ". صفقة رزمة "الفلسطينيون دوماً في االتفاق     
  .في االخرى

 -، مصر واالردن    إسرائيلل تحطيم الصيغة التي في اتفاقات السالم بين         اولمرت، على نحو باراك، حاو    
، واقترح علـى محمـود      1:1 والوصول الى تبادل لالراضي ليس بنسبة        -" كل االراضي مقابل السالم   "

 من الضفة، وادعى بان الفارق سيغطى بالرواق        إسرائيل في المائة تلحقها     6 في المائة، مقابل     4ر5عباس
 قطاع غزة، والذي رغم وزنه االقليمي الصغير وحقيقـة أنـه سـيبقى تحـت الـسيادة                  من الضفة الى  

اما عباس بالمقابل فوافق على تبادل لالراضـي        . ية، اال ان مساهمته للدولة الفلسطينية جوهرية      سرائيلاإل
 فـي حـدود     إسـرائيل ، الذي يحافظ على حجم      1:1 في المائة، واصر على نسبة       2بقدر اكثر قليال من     

في الجانب الملمـوس دار     . ية واجبة للمرونة التي يبديها هو     إسرائيل، اما الرواق فرأى فيه مرونة       1967
ي هنا سيقلص   إسرائيلتنازل  . كم شرقي الخط االخضر   21التي تمتد على طول     " كتلة ارئيل "الجدال حول   

  .الفارق الى حد أدنى قابل للجسر
تقسيمها حسب المقاييس التي وضعها بيل كلينتون فـي         بالنسبة لشرقي القدس، اولمرت وعباس اتفقا على        

ية، و  سـرائيل  حياً بنيت خلف الخط االخضر ستبقى قيد الـسيادة اإل          14 الف يهودي و   200: 2000العام  
وبينما بقي عباس ملتصقاً بكلينتون،     .  قرية وحيل سينتقلون الى سيادة فلسطين      28 الف فلسطيني في     260

 بالنسبة لتقسيم مشابه للبلدة القديمة، سعى اولمرت الى تأجيل البحث في            بمفاوضات طابا وبمبادرة جنيف   
الذي يتضمن البلدة القديمة، جبل صهيون، مدينة داود، جدول كدرون وجبل الزيتون            " الحوض التاريخي "

 على سيادتها في الحوض، ولجنة دوليـة بمـشاركة دول           إسرائيلفي هذه الفترة تحافظ     . لخمس سنوات 
  .لسعودية، ستديره وتبلور اقتراحا بالنسبة لمستقبله يطرح على الطرفينعربية مثل ا

المشحونة جداً ازيحت في صالح حلول عملية، اساسها اسـتيعاب          " حق العودة "في مسألة الالجئين، رواية     
 الف الجىء على مدى عشر سـنوات حـال          30اولمرت رأى في استيعاب     . محدود لالجئين وتعويضات  

  .الطرفين، بينما عباس طلب رفع العدد الى مائة الف في ذات الفترة الزمنيةيجسر المواقف بين 
مسألة االمن استجيبت باالساس من خالل تجريد الدولة الفلسطينية من الجيش والسالح الثقيـل، تواجـد                

  .قوات دولية، ترتيبات خاصة بالنسبة للمجال الجوي وغيرها
االميركية بدعوى انه حتى لو وافق عليها لن يكون بوسعه           -ية  سرائيلوبيما رفض عرفات االقتراحات اإل    

تمريرها في الجمهور الفلسطيني، اال ان عباس امتنع عن مواصلة المحاولة لتقليص الفجوات من اللحظة               
وتشاور عباس مع كثيرين، اال ان ايـا        . بسبب لوائح االتهام ضده   " حصاناً ميتاً "التي اصبح فيها اولمرت     

وخـشي  . اً حتى ان يقدر بان اولمرت سيحظى بتأييد ليفني وباراك اذا ما تبلور اتفاق             منهم لم يكن مستعد   
 وغيرها في صالح اتفاق رف تنـازل فيـه          338 و   242هجر حضن الشرعية الدولية في شكل قراري        

ي، بينما هـذا االخيـر ال يمكنـه علـى          سرائيلعملياً عن تحقيق حق العودة، وابقى ارئيل في الجانب اإل         
  . أن يحقق االتفاقاالطالق

وشـدد  . أنابوليس مثل اوسلو اوضح مرة اخرى ما هو مجال التوافق المحتمل بين المعتدلين في الجانبين              
  .مرة اخرى على أن ما يلزم هو قرار لتطبيقه

  من مهندسي مبادرة جنيف*
  "هآرتس"عن 

 11/4/2009األيام، فلسطين، 
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