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  تكليف عربي للعاهل األردني بنقل وجهة النظر العربية حول السالم لإلدارة األمريكية .1

االمين العام للجامعة العربية عمرو ، أن عمان مراسلها من  نبيل غيشان عن12/4/2009 الحياة، نشرت
، لالتفاق على آلية موسى عقد امس لقاء تشاورياً، في حضور ستة من وزراء الخارجية العرب في عمان

التحرك العربي لدعم مقررات القمة العربية االخيرة في الدوحة واستغالل فرصة زيارة العاهل االردني 
 نقل وجهة النظر العربية ه من المجتمعونطلب حيث .الملك عبداهللا الثاني لواشنطن نهاية الشهر الجاري

في هذا الصدد و .لتين، الى الرئيس باراك اوباماالملتزمة السالم على اساس المبادرة العربية وحل الدو
 ان عبداهللا الثاني استقبل كالً من سعود الفيصل واحمد ابو الغيط ووزير  األردنيقال بيان للديوان الملكي

الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبداهللا آل محمود واللبناني فوزي صلوخ والفلسطيني رياض 
االجتماع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي فسر نظيره االردني غيابه غاب عن فيما . المالكي

  ."اعتذر بسبب ارتباطات رسمية خارجية"بالقول انه 
ضرورة أكد العاهل األردني ، أن عمان نقالً عن وكالة بترا من 12/4/2009الدستور، األردن،  وأضافت

 الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل التحرك بشكل فوري إلطالق مفاوضات جادة لحل الصراع
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الدولتين وفي إطار جهود تحقيق السالم الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها وخصوصا مبادرة السالم 
التحدث بلغة واحدة مع المجتمع الدولي خصوصا  وبلورة موقف عربي موحد شدد على أنو .العربية

المصلحة العربية المتمثلة فى التوصل إلى سالم شامل الواليات المتحدة، يشكالن عامال أساسيا في خدمة 
  .مبني على المبادئ التي أعاد العرب إقرارها في قمة الدوحة

 رياض المالكي، وزيـر الخارجيـة     ، أن   12/4/2009 األيام، فلسطين،     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
 بها العاهل االردني، وهـي       عناوين رئيسية سيتحدث   3اتفقوا على     أن وزراء الخارجية   أكد،  الفلسطيني

 -كية في تحديد سياستها في كيفية تعاملها مع الصراع العربـي            يضرورة إسراع الواليات المتحدة االمر    
 هو عام الحل مـن      2009كية في تعجيل التفاوض، وأن يكون العام        ياالسرائيلي، وأن تسهم االدارة االمر    

وأشار الى أنه تم االتفاق على انه، وحتى         .تخالل وضع جدول واطار زمني ومحطات لتحقيق االنجازا       
تقوم الواليات المتحدة ببلورة استراتيجيتها، فانها يتوجب ان تتخذ موقفاً واضحاً من جملـة الممارسـات                

 هوكشف ان  .االسرائيلية ضد الفلسطينيين بما في ذلك االستيطان واالجراءات االسرائيلية في مدينة القدس           
يـتم  العاهل االردني على ان يعودوا لالجتماع معه عند عودته من واشنطن لكي             مع  قد تم االتفاق أيضاً     

  . على ضوء نتائج الزيارةتحرك في المراحل الالحقةالد كيفية يحدت
  

  السلطة تدرس التوجه إلى محكمة الهاي لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس .2
 السلطة الفلسطينية تدرس التوجه إلى أنلحسيني أعلن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية الدكتور رفيق ا

وقال الحسيني إن هذا التوجه  . في القدساإلسرائيلية اإلجراءاتمحكمة العدل الدولية في الهاي لمواجهة 
يأتي بعد فشل استصدار قرار قضائي من محاكم االحتالل اإلسرائيلية لصالح أصحاب المنازل المهددة 

 أخيرا اإلسرائيلية السلطات وأصدرت.  منزال27 في المدينة وعددها باإلخالء في حي الشيخ جراح
 الذي اعتبره الفلسطينيون تصعيدا للحرب على األمر سكانية كاملة في مدينة القدس، إلحياء هدم أوامر

 من دائرة التفاوض المستقبلي، وتكريسها عاصمة للدولة إلخراجهاوجودهم في المدينة المقدسة، ومحاولة 
  .العبرية

 العمود رأس مواطن، وفي حي 1500 منزال يعيش فيها 88 بهدم إخطاراتففي بلدة سلوان، صدرت 
 بهدم بنايتين تضمان إخطارات في حي العباسية، فتلقوا أما.  منزال55 بهدم إخطاراتتلقى المواطنون 

  . منزال12 بهدم إخطاراتوفي حي الطور، تلقوا .  وحدة سكنية55
12/4/2009الحياة،   

  
  دعو إلى ردع صلف نتنياهوت و التشاوري العربيءاللقادعم تسلطة ال .3

الذي عقد في ، أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية دعمها لالجتماع التشاوري العربي:  جدة-فهيم الحامد 
 بحضور وزراء خارجية سبع دول عربية أمس إلحياء عملية السالم في الشرق ،العاصمة األردنية عمان

" عكاظ"وأفاد مبعوث الرئيس الفلسطيني لدى مصر نبيل شعث لـ . مبادرة السالم العربيةاألوسط وتفعيل 
 يعزز الموقف الفلسطيني في المرحلة الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا "تشاوري عمان"أن 

 ت أنابوليس،على ثبات الموقف العربي إزاء قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وتفاهما
وأضاف أن الفلسطينيين في حاجة إلى دعم عربي لحوار القاهرة، والمساهمة في رفع . وخارطة الطريق

 أن المطلوب  شعثواسترسل. الحصار على الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب جهود إعمار غزة
ودية المتطرفة، من الدول العربية وضع استراتيجية موحدة لمواجهة صلف نتنياهو وحكومته الليك
  .موضحا أن جولة حوار القاهرة المرتقبة ستشهد تحوالت إيجابية لمسيرة الوفاق الوطني

  12/4/2009عكاظ، 
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 نحتاج من الوزراء العرب موقفًا واضًحا تجاه الحكومة الصهيونية المتطرِّفة : رزقة .4
اعيل هنية من اجتماع طالب الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسم

وزراء الخارجية العرب في عمان بموقف عربي واضحٍ تجاه الحكومة الصهيونية المتطرفة بزعامة 
بنيامين نتنياهو، وأال يكون اجتماعا عابرا يعكس حالة العجز والتردد في الموقف العربي الرسمي، مؤكدا 

  . ونية الجديدة تعبر عن مجتمعٍ متطرف عنصريأن األمر أصبح غاية في الوضوح، وأن القيادة الصهي
إن الثقافة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي أنتجت الحرب على "وقال رزقة في تصريحٍ صحفي مكتوبٍ، 

، "قطاع غزة، هي نفسها التي أخرجت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وهذه القيادة العنصرية الفاشية
، وليست معنيةً بحل الدولتين الذي طرحه "أنابوليس" صرحت بأنها غير ملزمة بقرارات مشيرا إلى أنها

  . الرئيس األمريكي السابق جورج بوش، والذي ما زال يتمسك به المفاوض الفلسطيني
يلةً وأشار رزقة إلى أن هذه الحكومة تعمل على نفي الفلسطيني في الداخل والخارج، وأنها تقدم بدائَل هز

، موضحا أن هاتين المعادلتين "العالقات األمنية المتبادلة"و" السالم االقتصادي"مقابل ذلك؛ منها ما يسمى 
  . تعني ال دولة وال حق وال سيادة وال اعتراف بقرارات الشرعية الدولية

 أنه ال وطالب المستشار السياسي المجتمعين في العاصمة عمان بأن يعلنوا للعالم األوروبي والغربي
يوجد جديد في المفاوضات، وأن القانون الدولي يبيح للمقاومة االستمرار حتى نيل الحرية، داعيا وزراء 
الخارجية العرب إلى مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على هذه الحكومة التي ال تؤمن بخيار حل 

 . المشكلة الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقهم
لمجتمعين بأن يعمقوا األزمة بين الواليات المتحدة والمجتمع الدولي من جهة وبين الكيان وطالب رزقة ا

الصهيوني من جهة أخرى على أساس أنه الكيان الوحيد الذي يتمرد على القانون الدولي وتحتل أرضا 
 . بالقوة في العالم

 11/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 الصيادين الصطيادهم كعمالء تستغل حاجة " إسرائيل" .5
حذرت أجهزة الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، أمس، من محاوالت  :أ.ب.د
 متكررة لتجنيد من يتم اعتقالهم من الصيادين الفلسطينيين واإليقاع بهم للعمل لمصلحة "إسرائيلية"
لقد تم رصد "ي تصريح صحافي مكتوب،  شهوان، المتحدث باسم شرطة غزة، فإسالموقال . "إسرائيل"

عدد من محاوالت اإليقاع بالصيادين الذين يتم اعتقالهم ومساومتهم وابتزازهم للعمل مع المخابرات 
 على اعتقال عدد "اإلسرائيلية"ال يكاد يمر أسبوع من دون إقدام الشرطة البحرية "وأضاف . "اإلسرائيلية

ا وحديثنا مع من يتم اعتقالهم، هناك عروض تقدمها المخابرات من خالل متابعتن"وتابع . "من الصيادين
العمل غير اإلنساني الذي يستهدف الطبقة "، واصفا ذلك ب"اإلسرائيلية لهم لربطهم ضمن إطار العمالة

 ."الكادحة من الشعب الفلسطيني
 12/4/2009الخليج، اإلمارات، 

 
  المفاوضاتبستمرار الت الموقعة ل باالتفاقياااللتزام" إسرائيل" تشترط علىالتنفيذية  .6

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقب اجتماعها برئاسة - نائل موسى - الحياة الجديدة -رام اهللا 
الرئيس محمود عباس برام اهللا، أمس، على وجوب التزام حكومة نتنياهو باالتفاقيات الموقعة بحل 

وشددت  . مؤتمر موسكو واستمرار عملية السالمإلنجاح كشرط الدولتين، والتزامها بوقف تام لالستيطان،
اللجنة التنفيذية، على ضرورة أن يكون لمؤتمر موسكو للسالم محتوى سياسي حقيقي، من أجل أن تستمر 

 . الجيد كي ال يتحول المؤتمر مجرد تظاهرة احتفاليةاإلعدادعبر . عملية السالم في مسارها
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 وإنجاحه على الحوار إصرار التنفيذيةية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي وجدد أمين سر اللجنة التنفيذ
 حكومة وفاق وطني، إلى يفضي الحوار أنورأى ضرورة  . نتائج ملموسةاآلنرغم عدم تحقيقه حتى 

 بناء األجهزة األمنية، مؤكدا انه وإعادة.  االعمار في القطاعإعادةتعد لالنتخابات، وتشرف على عملية 
 الحوار المقصود هو الحوار الوطني الشامل ال الثنائي، أنوأكد عبد ربه  .  حكومة الوفاقال بديل عن

 أهمية متابعة ملف الحوار مع األشقاء المصريين خالل األيام المقبلة من أجل ضمان إلىاشرنا : وقال
اللقاءات نجاحه، ومن أجل أن تلتئم لجنة الحوار الوطني بكامل أعضائها، وأن ال يقتصر األمر على 

 .الثنائية بين ممثلي حركتي فتح وحماس
 12/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  الحصار وعدم التوصل لحكومة توافق يحوالن دون تنفيذ برامج إعمار القطاع: عبد اهللا .7

سمير عبد اهللا أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غـزة           . أكد وزير التخطيط د    :كتب حامد جاد  
توافق تحظى بقبول المجتمع الدولي حاال دون االنتقال إلى مرحلة تنفيـذ مـؤتمر       وعدم التوصل لحكومة    

 اعمار قطاع غزة، وتسببا في الوقت ذاته في اإلبقاء على متابعة نتائج المـؤتمر ذات                إلعادةشرم الشيخ   
  .العالقة بإعادة اإلعمار قيد التحضير، المتعلقة بحصر وتقييم األضرار

عادة إعمار القطاع تقتضي توفر عدة عوامل، في مقدمتها إعادة فـتح المعـابر              وقال عبد اهللا إن عملية إ     
والتوصل لتهدئة والخروج بتوافق حول حكومة توافق، داعياً كافة األطراف إلى االسـتفادة مـن حجـم                 

 .التعاطف الدولي مع األوضاع الصعبة التي يعيشها مواطنو القطاع
  12/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  حتالل من أي خطوات تصعيدية ضد قطاع غزة الستعادة شاليطحماس تحذر اال .8

 من اإلقدام على أي خطوة تصعيدية ضد قطاع "سرائيلإ" حذرت حركة حماس: حمد رمضانأ -رام اهللا 
إلى تجويع وذلك رداً على تصريحات وزير النقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس غزة الستعادة شليط، 

شن ، وإلى حين اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليطالفلسطينيين في قطاع غزة، إلى 
  .عمليات اغتيال تطال قادة الفصائل الفلسطينية
هذه التهديدات تدلل على طبيعة الحكومة العنصرية الحالية : "وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس

، وهذه )أي الترحيل الجماعي(والتي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتطبيق سياسة الترانسفير 
  ".التهديدات تأتي في هذا السياق لتعبر عن سياسات الحكومة الحالية

ليعلم هذا الوزير اإلرهابي وحكومة االحتالل بأنه ال يمكن لشاليط أن يرى النور ما لم يطلق : "وتابع
ة مبدأ، وهي سراح أسرانا حسب مطالب وشروط الفصائل االسرة لشاليط، ألن هذه القضية هي قضي

  ".قضية إنسانية ووطنية والشعب الفلسطيني يلتف حولها
  .من أي خطوة تصعيدية في المنطقة قد تكون غير محسوبة العواقب" حماس"وحذر القيادي في 

  12/4/2009المستقبل، لبنان، 
  

  "غامض"  غزةمقترح مصر تشكيل لجنة إلعمار: حماس .9
ي بتشكيل لجنة مشتركة بين حركتي فتح وحماس وصفت حماس أمس المقترح المصر:  د ب أ-غزة 

  .، موضحة أنها ما زالت تدرسه التخاذ قرار بشأنه" غامض"إلعمار قطاع غزة بأنه 
وقال صالح البردويل القيادي في الحركة في تصريحات للصحفيين في غزة إن حركته تخضع المقترح 

 .من أجل اتخاذ قرار وموقف حولهالمصري للدراسة وستطلب إيضاحات من السلطات المصرية بشأنه 
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واعتبر البردويل ان المقترح المصري فيه كثير من الغموض، خاصة حول عالقة اللجنة المقترحة 
  ".غير الشرعية"بالحكومة في غزة ومدى الشرعية التي يقدمها لحكومة رام اهللا 

  12/4/2009الدستور، األردن، 
  

  الحتالل احماس تطالب الوزراء العرب بالضغط على حكومة .10
اعتبرت حركة حماس أن أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في : حامد جاد -غزة 
ان، تكمن في أهمية القرارات التي سيتخذها المجتمعون للتعامل مع حكومة االحتالل اإلسرائيلية عم

  .الجديدة
ان بصياغة استراتيجية عين في عمبينما طالبت حركة الجهاد اإلسالمي وزراء الخارجية العرب المجتم

  .لمواجهة التطرف اليميني في حكومة االحتالل اإلسرائيلي
 المتحدث باسم حماس فوزي برهوم بضرورة أن يتخذ الوزراء قرارات تكفل استخدام كافة  طالبو

أوراق الضغط على حكومة االحتالل؛ كي تجبرها على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف 
  . وكافة أشكال العدوانالحصار، 
، نه من المفترض أن يتبلور عن هذا االجتماع، محور عربي يعزز صمود الشعب الفلسطينيأواعتبر 

 مشدداًو عن خشيته من أن يتخذ هذا االجتماع قرارات تكون بمثابة قوارب نجاة لحكومة االحتالل، اًعربم
تحديدا مع الواليات المتحدة، لتوضيح على ضرورة أن تستخدم الدول المشاركة عالقاتها الدولية و

  .خطورة ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل حكومة االحتالل
من جهته، دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش وزراء الخارجية العرب إلى صياغة 

ف موحد من استراتيجية موحدة لمواجهة موجة الغلو والتطرف اليميني في دولة االحتالل، واتخاذ موق
وأشار في هذا الصدد الى أن وزير خارجية هذه الحكومة المدعو . هذه الحكومة اليمينية المتطرفة

  .ليبرمان، قد أكد مراراً وتكراراً على ضرورة ضرب مصر وسورية وإيران
واعتبر البطش أن مسؤولية إعادة إعمار غزة عربية وليست فلسطينية، ولذلك فإن هناك ضرورة قصوى 

  .تخذ العرب خطوات محددة وعملية لفك الحصار وفتح معابر غزةألن ي
 12/4/2009الغد، األردن، 

  
 ولية للضحيةؤ لإلفراج عن أسرانا ال تحميل المس على عباس الضغط: لجان المقاومة .11

أعرب أبو مجاهد، الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية، عن استغرابه من تصريحات : غزة
ني المنتهية واليته، محمود عباس، والتي قال فيها إن أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد الرئيس الفلسطي

  . كبيراً، وإن حماس تطلب مقابله ثمناً باهظاًشاليط كلف الفلسطينيين ثمناً
إنه ال يعقل أن يتم تحميل المسئولية : " السبت،"قدس برس"وقال أبو مجاهد في تصريح خاص لـ

المطلوب أن يتم تحميل المسئولية [...] ، ئولية الكاملة هو االحتالل الصهيونيللضحية، الذي يتحمل المس
  ".لالحتالل، والضغط عليه من أجل اإلفراج عن أسرانا بال استثناء، وفي مقدمتهم، ذوي األحكام العالية

سر لن تكل من محاولة أ"وشدد على أن ألوية الناصر صالح الدين، إلى جانب فصائل المقاومة األخرى، 
  ".جنود جدد للضغط على االحتالل حتى اإلفراج عن آخر أسير

وعما إذا كان هناك أي جديد فيما يخص صفقة التبادل مع االحتالل اإلسرائيلي، قال الناطق باسم لجان 
ال جديد حتى اللحظة، وكل ما تتناوله وسائل اإلعالم من الحديث عن عودة  ":المقاومة الشعبية

 الصهيوني والفصائل اآلسرة ال أساس له من الصحة، وهي عبارة عن بالونات المفاوضات بين الجانب
  ".اختبار لجس نبض المقاومة، أما نحن، فلم نبلغ من قبل المسئولين المصريين بأي جديد

  11/4/2009قدس برس، 
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 ال انتخابات العام المقبل دون تفاهم على قضايا الحوار: نزال .12

ما لم يتم التفاهم على  ن انتخابات العام المقبل لن تجرى، أ حركة حماس أكدت:والوكاالت" البيان "– غزة
 .قضايا الحوار الوطني الفسطيني

 والذي ال يجعل التوافق ،نالذي أفشل الحوار لغاية اآل "حركة محمد نزال إنالوقال القيادي البارز في 
 كي المفروض علىيمرفيتو األكي واليمر هو التدخل األ، لغاية اللحظة بين فتح وحماسالوطني ممكناً

 ."عباس وعلى سلطة رام اهللا
خرين ن القضية الفلسطينية في جيب اآلأساس أن يتصرف على هو محمود عباس اآل ها" :وأضاف

وليست في جيب الفلسطينيين، وهو ما يفسر الهجوم الدائم على حماس واتهامها بأنها تتلقى تعليمات من 
 ."قليمية هو يعرفهاإلتعليمات التي يتلقاها عباس من قوى  هذا للتغطية على ا.قليميةإقوى 

 على ، مشدداً" في القاهرةذا قدر للحوار أن يستمر فسوف يستأنف قريباًإ "حماس أنه وأوضح القيادي في
 ببرنامج سياسي ال يفرط  وثيقاًلى اتفاق حول حكومة التوافق الوطني مرتبط ارتباطاًإالوصول "ن أ

 ."يني ويتمسك بثوابتهبحقوق الشعب الفلسط
مور على حالها  من الشهر الحالي في الحوار، هل ستظل األ26ذا حدث تعثر في إ على سؤال عما ورداً

 اجراء انتخابات رئاسية او تشريعية مرتبط ارتباطاً "جراء انتخابات في العام المقبل، قال نزال إنإلى إ
نه لن تكون هناك ال انتخابات أر حالة عدم التفاهم يعني ما استمراأ بالتفاهم في الساحة الفلسطينية، وثيقاً

 ."تشريعية وال رئاسية
 إنها ، وقال)بالتكتيك وبغير الحقيقية(لى استقالة سالم فياض، ووصف تلك االستقالة إوتطرق نزال 

قليمية التي ترى أن فياض هو لى القوى الدولية واإلإ ورسالة من فياض ،رسالة ضغط على عباس"
 ."الوحيد لرئاسة الوزراءمرشحها 

  12/4/2009البيان، اإلمارات، 
  

 فتح تضع اشتراطات من شأنها أن تجعل الكل الفلسطيني يعترف باالحتالل: الحية .13
ن حركة فتح تضع اشتراطات كبيرة من شأنها أن إ القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية قال: غزة

  .الحتالل الصهيونيتجعل الكل الفلسطيني يطأطئ رأسه ويعترف با
نحن غير ملْزمين بشروط فتح التي : " السبت،"األقصى"وقال الحية في تصريحٍ متلفزٍ بثته فضائية 

تفرض علينا االلتزام باتفاقيات المنظمة، عدا أنه ال توجد حكومة في العالم تلتزم بما كانت عليه 
 ". الحكومات التي قبلها، إال أنها تحترمها فقط

اضيع العالقة بيننا وبين فتح هي الحكومة، واألجهزة األمنية ومنظمة التحرير الفلسطينية المو: "وأضاف
وإصالحهما، إال أن بعض الجهات الخارجية تعطل كل ذلك، وباألخص موضوع الحكومة، وهو 

 ".الموضوع الذي ال يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بدونه
  11/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لى غزة يواصل لقاءاته لبحث مسألة الحوار وإعادة اإلعماروفد فتح إ .14

واصل موفدا الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  :غزة، دمشق
عبد اهللا اإلفرنجي وعضو المجلس الثوري للحركة مروان عبد الحميد، عقد لقاءات مع جهات عدة بغية 

قراطية وووضعت الجبهة الديم. ث مسألة الحوار وإعادة اإلعماراالطالع على أوضاع القطاع وبح
 .موفدي عباس، في صورة رؤيتها للحوار الشامل إلنهاء االنقسام
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 عضو المكتب السياسي صالح زيدان، وعضو اللجنة المركزية صالح ،قراطيةووجدد القياديان في الديم
التحرير والتأكيد على ضرورة إجراء لدمقرطة مؤسسات السلطة والمجتمع ومنظمة "ناصر، الدعوة 

انتخابات رئاسية وتشريعية، للمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم ال تتجاوز 
5.1%".  

كما دعا زيدان وناصر خالل اللقاء إلى تسريع إعمار غزة واألخذ بالتجربة اللبنانية لوصول األموال 
 .انحةلمستحقيها عبر الهيئات والدول الم

 12/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

 أسرى حماس يرفضون أي حكومة يترأسها عباس .15
رفض أسرى حركة حماس في سجون االحتالل عروض المصالحة الفلسطينية األخيرة التي حمل  :غزة

بعضها اقتراحا بتشكيل حكومة فلسطينية يرأسها محمود عباس، واقتراحاً آخر بتشكيل حكومة بال برامج 
 .سياسية

إن االقتراح األول يقدم حكومة فلسطينية ببرنامج تفاوضي :" وقال أسرى حماس في تصريح نشر أمس
 وهو الفكر الذي يعتنقه أبو مازن وهو ذات الفكر الذي رفضه ،ماراثوني سرمدي األمد مع االحتالل

 ".2006شعبنا في انتخابات 
وطني والسياسي للشعب الفلسطيني الذي قرر تهميش القرار ال" وأوضح األسرى أن االقتراح الثاني يعني 

بصورة حرة ونزيهة االنحياز لبرنامج التغيير واإلصالح المبني على أساس رفض االعتراف بالكيان 
 ".اإلسرائيلي

 لمواقف  استناداً،ودعا أسرى حماس إلى اإلسراع في جهود توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء االنقسام
 .الحه ال لإلرادات الخارجية المختلفةالشعب الفلسطيني ورغباته ومص

 12/4/2009فلسطين، 
  

 ما يجري بين فتح وحماس هو مفاوضات هدفها السيطرة على السلطة: الديموقراطية .16
قراطية لتحرير فلسطين، ومسؤول وفدها إلى حوارات واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديم :غزة

ي فتح وحماس هو مفاوضات الهدف منها السيطرة على القاهرة، فهد سليمان، أن ما يجري بين حركت
  .السلطة، وليست حوارات الستعادة الوحدة الوطنية

  12/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

   منتصف الشهر المقبلينعقد" فتح"المؤتمر السادس لـ .17
تمر  إن مؤ، عدنان سمارة،قال نائب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح:  جيهان الحسيني-القاهرة 

 مايو المقبل، وأن األوراق الخاصة بالمؤتمر أصبحت جاهزة، /يارأالسادس للحركة سيعقد في منتصف 
  . عضو أصبحت جاهزة1500وأن أسماء الهيئة العامة للمؤتمر التي تضم 

ن اللجنة التحضيرية ستحدد هذا الموضوع، لكن إ" :وفي رد على سؤال عن زمان المؤتمر ومكانه، قال
اختطاف الحركة إذا ما فشلنا في تبني برنامج "وحذر سمارة من . "قوى سيكون في القاهرةاالحتمال األ

  ."سياسي يحافظ على الحقوق الفلسطينية
  12/4/2009الحياة، 
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 "الفلسطينية"قيادات فتحاوية تنسق من عمان إلطالق قناة  .18
" بالمكوكية"زيارات وصفت كشفت مصادر إعالمية أردنية عن قيام عدد من قادة حركة فتح ب: عمان

إلطالق قناة فضائية تحت اسم ،انللعاصمة األردنية عم تكون بمثابة " الفلسطينية" وذلك إلجراء اتصاالت
 ".األقصى"الناطق باسم حركة فتح، وتكون منافسا لفضائية 

امت بها عدد  إن زيارات متكررة ق، السبت،وقالت المصادر األردنية لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم
 آخرها زيارة وزير اإلعالم السابق ت كان،من القيادات الفتحاوية لعمان خالل األيام القليلة الماضية

 الذي تم تفويضه بالعمل على تأسيس القناة من ،)4-8(وسفير السلطة لدى مصر نبيل عمرو األربعاء 
 . قبل المجلس الثوري لحركة فتح

ان قبل أسبوع، ومكث فيها عدة أيام، والتقى خاللها عدة  قد زار عموفي ذات السياق، كان محمد دحالن
 .شخصيات إعالمية، إضافة إلى  زيارته مقر صحيفة أسبوعية أردنية

  11/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 "الشين فين" مع هتحالفعلن اليسار الفلسطيني ي .19
 تحالفها مع ) وحزب الشعب،قراطيةوجبهة الديمالو ،الجبهة الشعبية( أعلنت قوى اليسار الفلسطيني :وام

التقى وفد قوى اليسار برئيس ، حيث يرلندي الجناح السياسي للجيش الجمهوري اإل،"الشين فين"منظمة 
  .المنظمة جيفري آدمز أثناء زيارته لقطاع غزة لالطالع على حجم الدمار الذي خلفه العدوان األخير

  12/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  يش اإلسرائيلي يدرب جنوده على التصدي لمحاوالت االختطافالج .20
 على شبكة اإلنترنت النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي "معاريف"كشفت النسخة العبرية لموقع صحيفة 

يجري مناورات مكثفة لتدريب جنوده على كيفية مواجهة محاوالت االختطاف من قبل عناصر المقاومة 
ة أن التدريبات تشمل الجنود الذين يعملون في ألوية المشاة في الجيش، وأشارت الصحيف. الفلسطينية

منوهة إلى أن كل جندي سيتلقى بطاقة خاصة تذكره بأساليب المواجهة الميدانية التي تدرب عليها 
  .لمواجهة عمليات االختطاف

ختطاف عدد وأكدت الصحيفة أن قيادة الجيش اإلسرائيلي تعيش هاجس الخوف من نجاح المقاومة في ا
من الجنود في أعقاب إعالن بعض الفصائل الفلسطينية عزمها على اختطاف الجنود لمبادلتهم بأكبر عدد 

وأكدت الصحيفة أن قيادة الجيش اإلسرائيلي تعتبر . من المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل
لمناورات العسكرية لتدريب عمليات االختطاف تهديدا استراتيجيا للدولة، مما جعلها توعز بإجراء ا

الجندية اإلسرائيلية على مواجهة عمليات االختطاف في أعقاب الحرب على قطاع غزة، حتى في حال 
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد قسم اللياقة القتالية في السالح البري في جيش . نفاد ذخيرة الجندي

ات مع كل الجنود الذين تعرضوا لمحاوالت االحتالل اإلسرائيلي العقيد آفي مويال، أمر بإجراء تحقيق
  .اختطاف خالل الحرب

الحديث يدور عن سلسلة من المناورات الهادفة لمنع مفاجأة ": ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله
الجنود، حتى في حال تمت محاولة اختطافهم من الخلف، ويجب علينا أن نعمل على تطوير اإلحساس 

جهة كافة األوضاع وبكافة السبل لصد هجوم رجل المنظمات وتحييده لدى الجندي بقدرته على موا
 ."بأقصى سرعة ممكنة

 12/4/2009الشرق األوسط، 
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  وزير إسرائيلي يطالب بتشديد حصار غزة لحين اإلفراج عن شاليت .21
 يسرائيل كاتس أمس إلى تشديد الحصار اإلسرائيليدعا الوزير : ماهر إبراهيم والوكاالت - غزة
وقال في تصريحات أوردتها  .ض على قطاع غزة لحين إفراج حركة حماس عن الجندي شليتالمفرو

يجب وقف نقل المواد الغذائية والمواد الخام إلى قطاع غزة حتى يتم  "اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس إنه
 . "استهدافهمبضرورة العمل، وبقوة، ضد قادة التنظيمات الفلسطينية و"وطالب كاتس  ."اإلفراج عن شليت

 12/4/2009البيان، اإلمارات، 
  

  يقلل من شأن الخالفات بين نتنياهو والواليات المتحدة إسرائيليوزير  .22
 الخالفات حول مقاربة أن كاتس أمس إسرائيل اإلسرائيلي اعتبر وزير النقل :ب.ف. ا-القدس المحتلة 

 باراك اوباما ليست األميركيالرئيس  وإدارة بين حكومة بنيامين نتنياهو األوسطالمشاكل في الشرق 
، وفي األميركيين نتنياهو محادثات مع المسؤولين أجرىلقد  " وأضاف".تعابير لغوية"سوى مسألة 

 ". ستتناغم سياساتناأسابيعغضون بضعة 
 شيء مسائل األمن، وسيكون من أي ستتناول قبل فإنهاعندما تبدأ المحادثات الجدية بين الطرفين، "وتابع 
 ". تهديدات حماسإلى إضافة إيرانفترض التفكير بتهديدات الم

" دولتين لشعبين "إقامة رفض حتى اآلن خيار اإلسرائيلي كان رئيس الوزراء إذاوردا على سؤال عما 
 نتنياهو موافقته على كيان فلسطيني ال أعطىلقد " كاتس أجاب، األميركيوالذي يحظى بدعم الرئيس 

 يسيطر على كل أن مازن شريكا في مفاوضات سالم، فينبغي أبو أراد إذا"ورأى انه ". إسرائيليهدد 
 تتبرأ من مسؤولياتها بشأن ما يحصل في قطاع أنال يمكن للقيادة الفلسطينية (...) التيارات الفلسطينية 

 .الذي تسيطر عليه حركة حماس" غزة
 12/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  ألسرى قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن لن تستأنف المفاوضات حول ا"إسرائيل" .23

 وبين حماس "إسرائيل"أكد مصدر إسرائيلي حكومي أن المفاوضات بين حكومة : نظير مجلي: تل أبيب
حول صفقة تبادل األسرى لن تستأنف في نهاية هذا الشهر كما نشر مؤخرا، وأن نتنياهو لن يتفرغ 

وهو لم يقرر بعد أي مسار .  في مطلع الشهرللموضوع قبل زيارته القادمة إلى الواليات المتحدة
وقال  . الحالي، عوفر ديكليللمفاوضات، ولم يعين مبعوثا من طرفه يحل محل المفاوض الرئيس

المصدر اإلسرائيلي إن نتنياهو يخطط إلجراء تغييرات في أسلوب المفاوضات وحتى في المعايير 
، )الشاباك(إن رئيس جهاز المخابرات العامة المقررة في الحكومة السابقة إلطالق سراح األسرى، و

وإنه يريد أن يثبت لحركة حماس أنها ستدفع ثمنا باهظا لقاء رفضها . يوفال ديسكين، يوافقه على ذلك
  .اقتراح حكومة إيهود أولمرت لشروط الصفقة

  12/4/2009الشرق األوسط، 
  

 طوارئ في مطار اللد بعد فشل طائرة أمريكية باالتصال بالبرج .24
العبرية أن حالة الطوارئ أعلنت في المطار بعدما لم ” يديعوت احرونوت“ذكر موقع صحيفة  :اي.بي.وي

وأضاف انه تم  . األمريكية على اتصاالت متكررة لبرج المراقبة"دلتا"ترد طائرة تابعة لشركة طيران 
لى أن مشكلة وأشار إ .إرسال مقاتالت من سالح الجو رافقت الطائرة التي هبطت على مدرج جانبي

 .تقنية في نظام االتصاالت بالطائرة منعت الطيار من االتصال ببرج المراقبة
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وحسب اإلجراءات المتبعة فإن أي طائرة ستهبط في مطار اللد يجب أن تجري اتصاالت عدة وهي في 
 .، وذلك للتأكد من أنها تطير وفقاً لما هو مخطط وأنها لم تتعرض للخطف"إسرائيل"طريقها إلى 

 12/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  شبابنا ليسوا خرافاً للذبح ولن يبقوا ساكنين بال حراك: المقدسيون يحذرون االحتالل .25
 شرطة مقدسيونفي مؤتمر صحافي في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، اتهم : تل أبيب
 باتباع نهج إجرامي يتمثل في قتل الشبان الفلسطينيين ومن ثم  اإلسرائيلية وغيرها من القواتاالحتالل

وضربوا مثال على . اتهامهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب عمليات إرهاب، بينما هم بريئون منها تماماً
ذلك في قتل الشاب المقدسي إياد عويسات من جبل المكبر جنوب شرق القدس، الذي كان قد استشهد في 

إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لوقف  راسم عبيداتمن جهته دعا الناشط السياسي و .ضييوم الثالثاء الما
ونبه إلى ضرورة التيقظ لمخططات . مسلسل االغتيال والتصفية الذي تمارسه قوات األمن اإلسرائيلية

لقذرة  بافتعال هذه األساليب ا الفلسطينيشبابالمشبوهة تعد لها الجهات اإلسرائيلية المعادية لتصفية 
استنكر الشيخ ناجح بكيرات أحد علماء المسلمين في القدس ظاهرة استسهال فيما . بهدف زرع الرعب

شباب ليسوا خرافاً للذبح هؤالء القتل الشباب المقدسي من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، وحذر من أن 
  .ولن يبقوا ساكنين بال حراك

  12/4/2009الشرق األوسط، 
  

  مة اإلسرائيلية يهدد بتفجر األوضاعتصاعد الهج: القدس .26
حذرت شخصيات ومؤسسات وقوى وطنية وشعبية من مدينة القدس المحتلة مـن مغبـة              : وفا -القدس  

 وسائر األراضي الفلسطينية، رداً على هجمة االحـتالل اإلسـرائيلي           ةقدسممدينة ال التفجر األوضاع في    
  .تهم ومقدساتهم ومقدراتهمبهدم المنازل وطرد المواطنين واالعتداء على ممتلكا

  12/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   غزةبخطوة غاالوي تسيير قافلة جديدة لكسر الحصار عن قطاعترحيب فلسطيني  .27
رحبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة بخطوة جورج : غزة

 .ير قافلة جديدة لكسر الحصار عن القطاعغاالوي بالتعاون مع ناشط السالم األميركي رون جوفيك بتسي
بالرحالت البحرية والبرية الرامية إلى عن الترحيب  الناطق اإلعالمي باسم اللجنة عادل زعرب أعربو

ونوه بأن القافلة التي يجري االستعداد إلرسالها هي الثانية من . إنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني
 شاحنة، وتنوي جمع مساعدات قيمتها عشرة ماليين 500ستضم نحو ، و"شريان الحياة"نوعها بعد قافلة 

 .يوليو المقبل/واضاف أن من المتوقع أن تصل القافلة الجديدة إلى قطاع غزة في الرابع من تموز. دوالر
الحملة األوروبية " بالشكر لـ اتوجهم. وأكد أن هناك حراكا عالميا من أجل كسر الحصار عن القطاع

مثمناً الدور الكبير الذي و والمؤسسات األوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني، " غزةلرفع الحصار عن
  .قاموا به من اجل فك الحصار عن غزة

  12/4/2009الحياة، 
  

  يطلع وفداً أمريكياً على انتهاكات االحتالل التميمي .28
ة الفلسطينية ويضم ن الوفد االمريكي الذي يزور أراضي السلطأ الشيخ تيسير التميمي، أوضح: رام اهللا

شخصيات سياسية ودينية واعضاء كونغرس، أكد أن زياراته لألراضي الفلسطينية جاءت بناء على 
تكليف رسمي من أوباما لمعرفة ما يجري في األراضي الفلسطينية، موضحا ان هذه الزيارة أتاحت 
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شدد التميمي، قد و . من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني"سرائيلإ"الفرصة لعرض ممارسات 
مشيراً  ،وفد، على أهمية العالقة المتينة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطينالأمس، خالل اجتماعه مع 

  .ن التعايش بينهما تجربة جديرة بأن تحتذى في كل مكان في العالمإلى أ
  12/4/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  حتاللون اال عاما في سج20منذ معتقل  فلسطيني أسيروفاة  .29

اإلسرائيلي بعـد   هشارون  أعلنت مصادر فلسطينية وفاة معتقل فلسطيني أمس في سجن          :  د ب أ   -غزة  
 ،وقالت المصادر إن المسن احمد سمارة من سكان مدينـة رام اهللا تـوفي أمـس               .  عاماً من اعتقاله   20
  . أن يكون سبب الوفاة تدهور في وضعه الصحيةرجحم

  12/4/2009الدستور، األردن، 
  

  بعد إنتهاء محكوميتهايقرر إبعاد أسيرة إلى غزةالحتالل ا .30
قال الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة إن سلطات االحتالل ال زالت ترفض 

وتصر  السماح لألسيرة شيرين الشيخ خليل بالتوجه إلى منزل عائلتها في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية
 سنوات، ومن المقرر إطالق 6 لـ هاسجنب التي قضت د قضاء فترة محكوميتهابع، على إبعادها إلى غزة

 .سراحها اليوم
  12/4/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  فتح يدعون لتوحيد الصفوف في مواجهة العقوبات اإلسرائيلية ضدهم أسرى .31

ل رسالة   عبد الفتاح دولة منسق اللجنة الوطنية ألسرى فتح في سجن هداريم من خال              أوضح : قنا -غزة  
العزل من خالل    ، أن األسرى يعانون من عقوبات إدارة السجون بحقهم        ،وجهها لنادي األسير الفلسطيني   

االنفرادي وحرمان من زيارة األهل وإهمال طبي متعمد وتحديد المبلغ المسموح إدخاله لكل أسير، ومنع               
وأكد  .ادرة الكؤوس الزجاجية  إدخال الكتب واألحذية وقمع األسرى ومحاولة فرض الزي البرتقالي ومص         

أن ما يذاع حول تطبيق هذه اإلجراءات بحق أسرى حركة حماس فقط عار من الصحة، وأن تبعات هذه                  
اإلجراءات تطال الجميع، وأن اإلدارة اإلسرائيلية تحاول استغالل حالة الفصل التي تشهدها الكثير مـن               

  .نقسام السياسيالسجون وذلك بعد أن تم فصل األسرى عن بعضهم بعد اال
  12/4/2009الشرق، قطر، 

  
   في رفح جراء حريق داخل نفق للتهريبفلسطينيينإصابة خمسة  .32

ُأصيب خمسة شبان على األقل جراء حريق اندلع داخل نفق تهريب حفر أسفل الشريط الحـدودي                : رفح
ن الحادث  وبحسب مصادر متعددة، فإ    .الفاصل بين األراضي المصرية وقطاع غزة جنوب محافظة رفح        

بعد انفجار أنبوب بالستيكي كان يتم من خالله تهريب الوقود السائل، ما أدى إلى اشـتعال حريـق                   وقع
  .بسبب إشعال أحد العاملين سيجارة

  12/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  "وقف الحملة على حزب اهللا"الحص يناشد مبارك  .33
ن الحملة التي تشنها أ"له، في تصريح  ،سبق للحكومة اللبنانية سليم الحصرأى الرئيس األ: بيروت

السلطات المصرية ضد حزب اهللا جائرة ومضللة، وهي تندرج في خط واحد والسياسة التي تنتهجها 
مصر شاركت عملياً في حصار غزة عندما اغلقت "ن أواعتبر . "السلطة المصرية حيال غزة المجاهدة
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 وأبقت قيوداً كيفية على ، الكيان الصهيونيمعبر رفح في وجه حركة األفراد والتموين في خالل حرب
وأن الشعب العربي المصري العظيم في واد وحكامه في واد آخر على ما يبدو . هذه الحركة حتى اليوم
  ."حيال قضية فلسطين

لى جانب الشعب الفلسطيني في محنته قلباً وقالباً، فيما السلطة المصرية إالشعب المصري يقف "ورأى ان 
التدخل شخصياً وفوراً إلعادة النظر "، وناشد الرئيس حسني مبارك "نه ملتبسأقل ما يقال فيه أتقف موقفاً 

في الموقف من غزة وفلسطين، فيقرر فتح معبر رفح على مصراعيه، ويوقف الحملة الجائرة على حزب 
  ."هل غزة المناضلين وإمدادهم لوجستياًأاهللا الذي كان ذنبه مناصرة 

  12/4/2009الحياة، 
  

 مصر تؤكد ضرورة تعبئة المجتمع الدولي ضد االستيطان وتهويد القدس  .34
أكدت مصر، امس، أهمية تعبئة المجتمع الدولي ضد السياسة االستيطانية اإلسرائيلية :  وفا–القاهرة 

 .وتهويد القدس، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط بكل الوسائل الممكنة تجاه تحقيق السالم في المنطقة
إن الرؤية المصرية للمرحلة المقبلة "المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، وقال 

تقوم على ضرورة تفويت الفرصة على أي مساع تهدف إلى إضاعة الوقت وتجميد الوصول الى نتائج 
للقاءات من جانب آخر، عبرت وزارة الخارجية المصرية، عن فرحتها لتنظيم ا و".محددة لجهود السالم

 عبرقد و .بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، موضحة أن هذه اللقاءات خطوة في االتجاه الصحيح
  . عن أمله بأن يكون لهذه اللقاءات مردود ايجابي على المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصرزكي

  12/4/2009الحياة الجديدة، 
  

  مير من الظاهر والباطنالقدس واألقصى مهددان بالتهويد والتد: القرضاوي .35
أكد العالمة الدكتور يوسف القرضاوي أن مدينـة القـدس والمـسجد             :المنعم  عبدالناصر عبد  -القاهرة  

، مشيرا   بواسطة الحفريات  األقصى مهددان من جانب اإلسرائيليين بالتهويد والتدمير من الظاهر والباطن         
ص مساحة المدينة وال يـسمحون ببنـاء بيـت          القدس بالمستوطنات لتقلي  يحاصرون  ن  يالى ان اإلسرائيلي  

 85ترخيص البناء إلى     حيث يحتاج    عربي جديد إال كل عدة سنوات وبإجراءات ورسوم باهظة التكاليف         
 إن هـذه    ،عقدت بنقابـة األطبـاء المـصريين      " مخاطر تهويد القدس  "وقال في ندوة حول      .ألف دوالر 

 علـى المـسلمين      ينطبق ن ذلك شيراً إلى أ  تتراجع، م االجراءات جعلت اعداد العرب في المدينة المقدسة        
 استعرض القرضاوي الناحية التاريخية لقضية القدس وأهـداف مؤسـسة         في هذا السياق    و .والمسيحيين

مؤسـسة  الن   مبيناً أ  .التي يرأس مجلس امنائها   و الدولية التي أنشئت من اجل الحفاظ على القدس،          القدس
  .س ومحاربة تهويدها وتعليم ابنائهاتقوم بدور في الدفاع عن قضية القد

  12/4/2009الشرق، قطر، 
  

   خيار المقاومة خالل قمة الدوحةقطر فرضت: دراسة إسرائيلية .36
" ميمـري "اإلسرائيلي المعـروف باسـم   " معهد أبحاث الشرق األوسط"نشر   : عبدالمنعم حالوة  -القاهرة  

جاه عملية السالم وتوحيد الجهود العربية      دراسة حول نجاح قمة الدوحة األخيرة في بلورة موقف عربي ت          
تكوين لجنة  من  ما نتج عنه    و نجاحا كبيرا لقطر في إدارة القمة        المركزخلف الفلسطينيين، وهو ما اعتبره      

  .المتابعة التي شاركت فيها قطر بجانب األردن ومصر
  12/4/2009الشرق، قطر، 
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  لتهريبها الى غزة ماليين جنيه 4بحوزتهم أشخاص  5االمن المصري يعتقل  .37
  المصرية أشارت مصادر أهلية في مدينتي رفح والشيخ زويد إلى أن الشرطة: أحمد مصطفى-القاهرة 
 يشتبه في أنهم ، أشخاص كانت في حوزتهم مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو أربعة ماليين جنيه5اعتقلت 

 في رفح إلى  المصريةاألمنوفي شأن متصل، توصلت أجهزة  . إلى غزةهاكانوا في طريقهم لتهريب
كميات من البضائع المتنوعة كانت قرب فتحة وقامت بمصادرة  ،فتحة نفق مخصص لتهريب البضائع

 فتحة خالل االشهر 70 فتحة نفق في رفح العام الماضي و461 علما انه تم إغالق .النفق التي تم إغالقها
  .الثالثة الماضية

  12/4/2009الحياة، 
  

  من الجوالن يفرض اإلقامة الجبرية على رضيع يلي اإلسرائاالحتالل .38
 سوري من أبناء الجوالن المحتل اإلقامة الجبرية لمدة رضيعفرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

ن هذا اإلجراء الهمجي هو األول في التاريخ أ "تشرين " صحيفةذكرتو. عامين بسبب والدته في دمشق
لكثيرة والمحاوالت الرامية للتضييق على أهالي قرى الجوالن في اإلنساني ويأتي من بين اإلجراءات ا

 .محاولة لطرد سكان هذه القرى واالستيالء على أراضيهم
 12/4/2009الخليج، اإلمارات، 

  
 بريطانيا مع حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين: ويلكس .39

 موقف بالده من القضية إنيلكس  قال متحدث رسمي باسم الحكومة البريطانية جون و: بترا–عمان 
الفلسطينية يعتمد على رؤية حل الدولتين وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة 

 . حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيينإيجادمؤكدا ضرورة 
 أن مؤكدا  فيها،األوضاع تفجير إلى أي تغيير على ارض الواقع في القدس قد يؤدي أنواعترف ويلكس 

 هناك، وستتقدم بشكوى لدى األوضاعالقنصلية البريطانية الموجودة في القدس الشرقية تتابع عن كثب 
 . حول أية محاولة منها لتغيير الحقائق على ارض الواقع في المنطقةاإلسرائيليةالحكومة 
لبريطاني ديفيد  انه وبعد مباحثات وزير الخارجية اإلى السبت أمس ويلكس في مؤتمر صحافي وأشار

 الحل بأهمية الجديدة األميركية اإلدارة إقناع إلى في المنطقة، فان بريطانيا ستسعى األخيرةميليبان 
 .اإلسرائيليالشامل للنزاع العربي 

 موحد فيما أوروبي لبناء موقف األوروبي بريطانيا ستعمل مع شركائها في االتحاد إنوقال المتحدث 
 الحكومة إلى رسالة إلرسال وأيضا الجديدة، األمريكية لإلدارةلتوضيحه يخص القضية الفلسطينية و

 حل للقضية الفلسطينية، وان تكون إليجاد وبريطانيا بالذات األوروبي االتحاد أهمية حول اإلسرائيلية
 .هناك خطة متفق عليها من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الحل العادل في اقرب وقت

  12/4/2009الرأي، األردن، 
  

  الدنمارك تزيد مساهمتها لألونروا لدعم غزة .40
إن حكومة الدنمارك قررت ) األونروا( قالت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين :الدين نادية سعد

  . مليون دوالر، لدعم قطاع غزة3,5زيادة مساهمتها للوكالة بقيمة 
 3,5نحو ( مليون كرون دنماركي 20لي نصف قيمة المساهمة، المقدرة بمبلغ إجمالي حوا"وأضافت أن 
، مشيرة "، سيخصص لتنفيذ أنشطة ضمن خطة األونروا لالستجابة العاجلة لدعم قطاع غزة)مليون دوالر

  الحكومة الدنماركية تقدم المساهمة من دون أن تخصص توجيهها"إلى أن 
  ".وا لالحتياجات الطارئةألنشطة محددة إقراراً منها بأهمية المرونة التي تتطلبها استجابة األونر
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فسيذهب لدعم صندوق )  مليون كرون دنماركي أيضا10ًوهو (النصف الثاني من المساهمة األخيرة "أما 
  ".2009األونروا العام لسنة 

هذه المساهمة تعتبر الثانية المقدمة من الحكومة الدنماركية لدعم خطة االستجابة "وأشارت الوكالة إلى أن 
 مليون كرون دنماركي في كانون 20الدنمارك ساهمت بمبلغ "، الفتة إلى أن "غزةالعاجلة في قطاع 

الماضي في الوقت الذي كان فيه العدوان اإلسرائيلي على القطاع محتدماً، بما يؤكد الدور ) يناير(الثاني 
  ".الطليعي للدنمارك كداعم لألونروا

 مليون كرون دنماركي 70قاب مساهمة بقيمة وتأتي هذه المساهمات المالية الدنماركية األخيرة في أع
  . 2009) فبراير(تم استالمها مؤخراً لدعم الصندوق العام في شباط )  مليون دوالر أميركي12,3(

  12/4/2009الغد، األردن، 
  

  بخيار الدولتينااللتزام "إسرائيل"  يطالبسوالنا .41
واألمنية األوروبية خافيير سوالنا طالب المنسق األعلى للسياسة الخارجية :  برلين-  عهود مكرم 

 االلتزام بتفاهمات أنابوليس وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية موضحا في تصريحات "إسرائيل"
وأفاد أن االتحاد . أن هناك جهودا أوروبية حثيثة لعقد اجتماع للرباعية الدولية قريبا للتشاور" عكاظ "لـ 

 و 242لسالم ومبدأ األرض مقابل السالم وقراري مجلس األمن رقمي األوروبي يدعم المبادرة العربية ل
ووصف سوالنا . "إسرائيل"، وإعالن دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع 338

االجتماع العربي التشاوري في عمان بأنه خطوة هامة موضحا أن االتحاد األوروبي متمسك بخيار 
 .م الشامل والعادل في المنطقةالدولتين لتحقيق السال

  12/4/2009عكاظ، 
   

 "خريطة الطريق"ليبرمان بين أنابوليس و .42
 إبراهيم البحراوي. د

 أنه ال يعترف بمؤتمر أنابوليس وبالعملية "إسرائيل"عندما أعلن أفيجدور ليبرمان وزير خارجية 
من ناحية ثانية، تساءل " لطريقخريطة ا"التفاوضية التي ترتبت عليه من ناحية، وأنه ملتزم فقط بخطة 
 .المراقبون عن الفارق بين األمرين وبالتالي عن داللة التصريح

لقد اكتسب التساؤل أهمية مضاعفة عندما دافعت الحكومة اإلسرائيلية عن تصريح ليبرمان في مواجهة 
ستؤدي الى ، والتي اعتبرت التصريح حماقة سياسية، "كاديما"انتقادات المعارضة الممثلة في حزب 

كذلك زادت أهمية التساؤل عندما أعلن أوباما وهو في تركيا أنه يؤيد رؤية . مواجهة مع الواليات المتحدة
الرئيس بوش إلقامة دولتين، وأن السالم ممكن لكن على اإلسرائيليين والفلسطينيين تقديم تنازالت 

يحات أوباما عاماً متجاهال حل لقد جاء تعليق مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي على تصر. لتحقيقه
 . تقدر التزام أوباما وستبلور سياستها للتعاون مع الواليات المتحدة قريباً"إسرائيل"الدولتين ومؤكداً أن 

وعلينا لكي نبين داللة تصريح ليبرمان أن نسترجع أن الهدف النهائي المنصوص عليه في خريطة 
هدف إنهاء النزاع على أساس الحل القائم على إنشاء الطريق وفي عملية أنابوليس على حد سواء هو 

 ."إسرائيل"دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة الى جوار 
 تستهدف نفس الغاية التي تبتغيها 2003وإذا كان األمر كذلك، وإذا كانت خريطة الطريق الصادرة عام 

 قبول إلىفرق الطفيف الذي يؤدي بليبرمان ، فما هو إذن ال2007عملية أنابوليس، التي انطلقت عام 
في التفاهم الصادر عن . ورفض أنابوليس؟ هنا سيكون من المفيد أن نرجع إلى النصوص" الخريطة"

 ترد عدة مبادئ يعبر فيه ممثال حكومة 2007 نوفمبر 27مؤتمر أنابوليس، والذي قام بوش بتالوته في 
. ، أي إيهود أولمرت ومحمود عباس، عن العزم على تحقيقها ومنظمة التحرير الفلسطينية"إسرائيل"دولة 
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وتعزيزاً لهدف : "الفقرة المفتاح في هذه المبادئ، والتي يرفضها ليبرمان، ومعه نتانياهو وحكومته تقول
 جنب بسالم وبأمن، فإننا نوافق على إطالق إلى وفلسطين، تعيشان جنباً "إسرائيل"إقامة دولتين، 

 اتفاقية سالم تُسوي جميع المسائل المعلقة، بما فيها كل إلىية طيبة لغرض التوصل مفاوضات ثنائية وبن
إذن النص في أنابوليس، كما ". القضايا الجوهرية دون استثناء كما نصت عليها تحديداً االتفاقات السابقة

 .لنهائيةهو واضح، يتحدث عن مفاوضات التسوية النهائية لجميع القضايا المعروفة بقضايا التسوية ا
 2008يضع سقفاً زمنياً إلنهاء المفاوضات وهو نهاية عام " أنابوليس"األخطر بالنسبة لليبرمان أن تفاهم 

إننا نوافق على الدخول في مفاوضات نشطة ومتواصلة ومستمرة وسنبذل كل "من خالل النصف القائل 
 ".2008 اتفاقية قبل نهاية إلىجهد ممكن للتوصل 
خ قد انتهى، لكن يبقى معناه قائماً فيما يتعلق بوضع سقف زمني إلنهاء االتفاق صحيح أن هذا التاري

وحكومته " ليبرمان"النهائي إلقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء النزاع، وهذا تحديداً ما يتعارض مع أهداف 
خريطة "أما إذا راجعنا نص خطة . الرافضة إلقامة دولة والتي ترى الحل في الحكم الذاتي الفلسطيني

تتحدث المرحلة الثالثة واألخيرة عن اتفاق الوضع الدائم . ، فإننا سنجدها مقسمة إلى ثالث مراحل"الطريق
 وفلسطين، وهي المرحلة التي تمثل الغاية "إسرائيل"وإنهاء الصراع على أساس رؤية وجود دولتين هما 

الفارق هو أن الخريطة تنص على أن لكن . ، والتي تتفق مع غاية أنابوليس"خريطة الطريق"النهائية لـ
، فهو "ليبرمان"وهنا بيت القصيد الذي ينشده . المرحلة الثالثة سيتم االنتقال إليها من المرحلتين السابقتين

عندما يتحدث عن التزامه بخطة خريطة الطريق، فإنه يعني البدء من المرحلة األولى فيها واالنشغال في 
في نص . داللة تتضح عندما نراجع نص المرحلة األولى في الخريطةإن ال. تفاصيلها دون سقف زمني
في المرحلة األولى يقوم الفلسطينيون فوراً بوقف العنف بال شروط وفقاً : "المرحلة األولى يرد ما يلي

 ".للخطوات المبينة أدناه
وط  في الوجود، ووقف فوري وغير مشر"إسرائيل"التفاصيل تتحدث عن بيان فلسطيني يؤكد حق 

في هذا البند المتصل " الخريطة"وفي تقديري أن ليبرمان يريد حصر . إلطالق النار والتوقف التحريضي
 خاصة أنه يقرن قبوله لها بقبوله للتحفظات األربع عشرة، التي وضعتها حكومة شارون "إسرائيل"بأمن 

فيها سيتم الحفاظ على أنه في بداية المسيرة، وكشرط للتواصل واالستمرار "عليها وأولها يلح على 
الهدوء، وذلك يعني أنه يتعين على السلطة الفلسطينية نزع أسلحة منظمات األمن القائمة، وإجراء إصالح 

هنا تتبين داللة قبول ". أمني سيتم من خالله تشكيل منظمات جديدة ستكافح اإلرهاب والعنف والتحريض
ياء المسار األمني والتركيز على الصدام بين إنها الرغبة في إح. ليبرمان وحكومته بخريطة الطريق

 المسار إلى، واعتبار هذا األمر جوهر الحركة الذي بدون إنجازه ال يحدث تقدم "حماس"السلطة و
 . الخلف ال تنطلي على العربإلىإنها محاولة للهروب . والتفاوض السياسي

  12/4/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  ال تلوموا حزب اهللا بل حماس .43
   الرحمن الراشدعبد

أخطأت السهام طريقها بهجومها اإلعالمي الكاسح ضد حزب اهللا بعد أن اعترف زعيمه السيد حسن 
. نصر اهللا بأن المقبوض عليه، المسؤول عن إدارة الخلية السرية في مصر، هو بالفعل عضو في الحزب

م في التعامل مع الفرق المذنب الذي يستحق اللوم هو تنظيم حماس، ألنه ليس خصما، لكنه طرف دائ
  .المتورطة، مثل الحزب وإيران

حزب اهللا عرف نفسه صراحة، وعلى لسان أمينه العام نصر اهللا، بأنه يتلقى تعليماته من إيران، وتاريخه 
فقد سبق أن كان طرفا في خطف طائرة كويتية، وتفجير في . المعاصر يشهد على أنه مخلب إليران
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ة إلى عشرات العمليات في وسط دائرة الصراع مع إيران وخارج منطقة مدينة الخبر السعودية، إضاف
  ."إسرائيل"النزاع مع 

وبالتالي ال تثريب على حزب اهللا، ألنك ال تستطيع أن تنكر على خصم أن يتآمر عليك، فما بالك إذا كان 
حالية الوصول وأنا ال شك عندي أن طهران تريد في المرحلة ال. الحزب ليس إال ذراعا عسكرية لطهران

إلى إحدى ثالث نتائج، إما إسقاط النظام المصري، وهذا أمر مستحيل، أو زعزعة الوضع الداخلي 
وإشغاله، وهو أمر ممكن لكنه مكلف وخطير النتائج، أو إضعاف النظام سياسيا من خالل تخويفه وزيادة 

اسي في موازنة إيران في فلمصر دور أس. الضغوط عليه حتى يكف عن مواجهة اإليرانيين في المنطقة
  .الخليج والسودان وفلسطين واألردن

المريح في التعامل مع حزب اهللا أنه جاهر باالعتراف بتورطه، وأقر بعالقته بأحد عشر شخصا من 
اعترافه هز المصريين . المقبوض عليهم، رئيسهم سامي شهاب موظف في الحزب وليس مجندا حديثا

ية بأن هناك خلية أصال، ولم يتخيلوا أن يرسل حزب اهللا عمالء إلى الذين لم يصدقوا الرواية الرسم
ال تهم بقية القصة فالتعلل بقضية فلسطين . بلدهم، وبالطبع لم يتخيلوا أن يتجرأ بإرسال سالح يهرب

.  لن تقنع المصدومين بأن من حق حزب اهللا أن ينظم خاليا سرية ويهرب أسلحة"إسرائيل"ومواجهة 
كن بعيدا في موريتانيا، بل مقره في لبنان، ويسيطر على مناطق كاملة محاذية فحزب اهللا ال يس

، ال يتجرأ أن يهرب بندقية واحدة من "إسرائيل"كما أنه رغم مزاعمه بأنه يريد استهداف . "إسرائيل"ل
وبالتالي ال يعقل أن . 73األراضي السورية إلى الجوالن وفلسطين المحتلة، المغلقة حدودها منذ عام 

يأخذ أي مصري بحسن النية اختراق حزب اهللا األراضي المصرية وتشكيل خاليا مسلحة سرية إال في 
  .إطار الصراع اإليراني في المنطقة

ما هو دور حماس التي تتعامل بشكل ساذج أو متواطئ مع المحور اإليراني؟ فإنكار عالقتها : السؤال
والمعنيون يرون كيف .  في استهداف مصربالخلية ال يكفي، فهي بكل أسف تظل متورطة سياسيا

تجاوزت حماس كل األصول، وأنها صارت تستخدم من قبل أطراف لديها أجندة سياسية عدائية ضد كثير 
استهداف مصر بتوريطها في حرب . الهدف هنا مصر وليس تحرير غزة. من الدول العربية الرئيسية

إيران، . زب اهللا، رغم وجود أراض محتلة لهما، الحرب التي تتحاشها سورية، وكذلك ح"إسرائيل"مع 
بذراع حزب اهللا وذريعة العالقة مع حماس استهدفت مصر، تريد زعزعة النظام وحرضت على 

 .االنقالب عليه من الداخل
 12/4/2009الشرق األوسط، 
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  أنطوان شلحت
حظة أن إحدى الدالالت المهمة لالنتخابات اإلسرائيلية العامة األخيرة تتمثل في الوضع ال بد من مال

، والذي نجم عن تطوره العام في نطاق سيرورتين تتضاد الواحدة "إسرائيل"الراهن للمجتمع اليهودي في 
رة الكولونيالية، السيرو:  الديموقراطية، والثانية-السيرورة الرأسمالية الليبرالية : األولى: مع األخرى

  .التي تُعد محصلة األصول الفكرية للحركة الصهيونية
. إن العودة إلى هذه األصول هي التي تتصدر، في الوقت الحالي، سلّم أولويات السياسة اإلسرائيلية العامة

  .لذا فال غرو إن انعكس ذلك على السياسة إزاء المواطنين العرب
: ن محددتين أسفرت عنهما هذه االنتخابات من ضمن نتائج أخرىفي هذا اإلطار يجب أن نقرأ نتيجتي

 بزعامة "إسرائيل بيتنا"، والثانية، ارتفاع شعبية حزب "اليسار الصهيوني"األولى، انهيار ما يسمى بـ 
أفيغدور ليبرمان، بفعل بث الكراهية والتحريض ضد المواطنين العرب من دون أن يؤدي ذلك إلى إثارة 

  .رم مما يطرحهحتى مشاعر التب
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 وما تحمله من ذيول "ظاهرة ليبرمان"وقد حدت النتيجة الثانية بالكثير من الباحثين إلى محاولة فهم 
  .سياسية وإثنية على صعيد األوضاع الراهنة وفي ما يتعلق بالمستقبل

  "إسرائيل بيتنا"برنامج 
ال مواطنة "ن العرب، فحواه أن  االنتخابات تحت شعار موجه ضد المواطني"إسرائيل بيتنا"  خاض حزب 
مدماكاً مهماً في األمن اإلسرائيلي "وجاء في برنامج هذا الحزب في هذا السياق أن هناك . "من دون والء

هو الوالء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديموقراطية، والوالء لرموزها وسيادتها، والموافقة 
ومن يلتزم بذلك سيكون مواطناً . العسكرية أو المدنية البديلةعلى واجب خدمة الدولة من خالل الخدمة 

ومن يرفض سيحظى بحقوق مقيم دائم فقط، من دون الحق في . يستحق كامل الحقوق والواجبات
  ."التصويت واالنتخاب للكنيست

وانطالقاً من نفي خصوصية األقلية العربية الفلسطينية داخل الخط األخضر، يصل حزب ليبرمان في 
 هو لب " الفلسطيني–اإلسرائيلي "الفرضية األساس القائلة إن الصراع “نامجه السياسي إلى أن بر

فهذا مجرد واحد من الصراعات الكثيرة داخل العالم اإلسالمي، الذي : الصراع في الشرق األوسط باطلة
تى حروباً أهلية يشمل مواجهة إقليمية بين دول مختلفة، ومواجهة بين تيارات مختلفة داخل اإلسالم، وح

 جغرافية، فإن - إقليمية " الفلسطيني–اإلسرائيلي "كذلك، فإن اإليمان بأن جذور الصراع . كثيرة جداً
إن اإلرهاب العربي ضد : االعتقاد أن في اإلمكان حله بواسطة تنازالت عن أراض، هو خطأ مؤلم

  ."العشرينفي مطلع القرن ) الصهاينة(اليهود بدأ مع قدوم أوائل الطالئعيين 
غزة هي كيان إرهاب " أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما كيانان منفصالن، وأن "إسرائيل بيتنا"ويعتبر 

على منع ) الحزب(وسيعمل ...  التي ينبغي القضاء عليها"حماس"سياسي وجهادي ومعاد، تسيطر عليه 
ونشدد على أن المفاوضات مع . بداًحركة اعتيادية لألفراد والبضائع بينهما، مثلما لم يحدث هذا من قبل أ

 أن تعلن عن "إسرائيل"وعلى . وحسب) الضفة الغربية(السلطة الفلسطينية ستتطرق إلى يهودا والسامرة 
إغالق المعابر في غضون فترة معقولة، وسيكون فك االرتباط عن غزة كامالً مثلماً تعهد رئيس حكومة 

 إمداد للكهرباء والوقود والماء وأماكن العمل وتحويل ال بضائع وال:  السابق أرييل شارون"إسرائيل"
  ." على أي تهديد أو هجوم أمني بقوة شديدة"إسرائيل"وسترد . األموال وغيرها

إسرائيل " والفلسطينيين التي يراها مالئمة، اعتبر برنامج "إسرائيل"ولدى تطرقه إلى التسوية السلمية بين 
 كدولة الشعب اليهودي، وما هو أهم من األمن "إسرائيل"جود دولة ليس هناك ما هو أهم من و" أن "بيتنا

وأي . "أرض في مقابل السالم"ويؤيد الحزب مقاربة تقضي بالتحرر من مبدأ ... الدائم لجميع مواطنيها
، وإلى "السالم في مقابل السالم"اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل يجب أن يستند إلى مبدأ التبادلية وهو 

  ."حد األقصى من الفصل بين السكان وأن يكون الحل إقليمياً تشارك فيه مصر واألردنال
 شريك -القضاء على اإلرهاب أوالً؛ وجود زعيم " شروطاً لبدء المفاوضات وهي "إسرائيل بيتنا"ويضع 

 -يريد السالم وقادر على تنفيذ تعهداته؛ إجراء تغيير جذري في جهاز التعليم العربي ) فلسطيني(
وتكمن إحدى أفكار .  بدالً من التربية للقضاء عليها"إسرائيل"الفلسطيني، بحيث تتم التربية للسالم مع 

  ."الحل في تبادل أراض وسكان
ويسهب برنامج هذا الحزب في الحديث عن فكرة تبادل األراضي والسكان والتي غايتها سلخ مدن وقرى 

  .لى السلطة الفلسطينية وضمها إ"إسرائيل"عربية داخل الخط األخضر عن 
لن . القدس هي العاصمة األبدية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي وهي لهما فقط" أن "إسرائيل بيتنا"ويرى 

وينبغي تعزيز مكانة المدينة بواسطة أعمال بناء واسعة من أجل . تجرى أي مفاوضات حول القدس
نية غوش عتصيون بهدف إنشاء تواصل ربطها فوراً مع مستوطنة معاليه أدوميم والكتلة االستيطا

  ."جغرافي بين مستوطنات حاضن القدس
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أي اتفاق سالم مع سورية سيستند إلى مبدأ " وسورية، يرى أن "إسرائيل"وحول احتماالت السالم بين 
وسورية ترى في لبنان جزءاً مهماً منها وهي تدفع منذ سنوات عملية سيطرة . السالم في مقابل السالم

كذلك . "إسرائيل" ضد دولة "حزب اهللا"ه وتمارس اإلرهاب ضد معارضيها في لبنان وتُنشّط زاحفة علي
 "الجهاد اإلسالمي" و "حماس"فإنها تستضيف بصورة دائمة في عاصمتها دمشق منظمات إرهابية مثل 

ية ولذلك ينبغي التدقيق بحرص في المناورات الديبلوماسية السور. وتوثق يومياً عالقاتها مع إيران
 والتعامل معها على أنها محاولة مضللة للحصول على تذكرة "إسرائيل"األخيرة، في ما يتعلق بالسالم مع 

  ."دخول إلى األسرة الدولية والحصول على شرعيتها وليس أكثر من ذلك
. هضبة الجوالن هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية" أن "إسرائيل بيتنا"ويتابع البرنامج السياسي لـ 

عدونا األساس "ويشير إلى أن . "يبقى الجوالن كله في أي اتفاق سالم جزءاً ال يتجزأ من دولة إسرائيلوس
وشركاؤها هم سورية ومنظمات إرهابية عربية، بما فيها . هو إيران وهدفها القضاء على دولة إسرائيل

  ."منظمات فلسطينية
ترميم "ألمنية اإلسرائيلية يقضي بأن يتم إجراء وبناء على هذا التحليل يطرح توجهاً جديداً في السياسة ا

والهدف . أساسي لقوة الردع اإلسرائيلية من خالل وضع سياسة أمنية واضحة ومسؤولة ومبادرة وحازمة
هو إحباط مشروع حيازة إيران سالحاً نووياً بأي طريقة، وجباية ثمن غاٍل وغير تناسبي بالتأكيد لقاء أي 

 في "إسرائيل"وسترى . ستفزاز ضدنا يمارسه الجانب اآلخر مجدياً أبداًهجوم بصورة ال يكون أي ا
سورية مسؤولة مباشرة عن أي عدوان يتم تنفيذه من األراضي اللبنانية، وستستبدل سياسة ضبط النفس 

وستنتهي كل حرب بإنجاز لمصلحتنا ولن نسمح بأن . والردود المحدودة بحرب متواصلة ضد اإلرهاب
ونؤكد أن االنتصار بالنقاط فقط، أي ليس . جاز ناجم عن هذه العدوانية وهذا اإلرهابيتم تحقيق أي إن

  ."حاسماً، ستكون له تبعات سلبية على قوة الردع اإلسرائيلية
  12/4/2009الحياة، 
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 حسن البراري. د
 بنيامين نتنياهو من مجمل عملية السالم  عن قراءتين مختلفتين لموقف"إسرائيل"يكشف النقاش العام في 

فهناك اتجاه يرى أن نتنياهو قد تعلّم الكثير في  .وتعيينه للمتشدد آفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية
السنوات الطويلة التي قضاها في المعارضة، وأنه نضج بما يكفي قياسا بفترة رئاسته األولى التي يرى 

ت بداية نهاية عملية السالم، وبهذا المعنى من المستبعد أن يأخذ نتنياهو الكثير من اإلسرائيليين أنها كان
 في مغامرة غير محسوبة مع أن تصريحاته المتكررة تفيد أنه لم يتعلم كثيرا في هذا الموضوع "بلده"

 .بالتحديد
ال يمكن  وتعلم منها أنه 1982ولهم في أرئيل شارون مثال إذ كان وراء مغامرة فاشلة في لبنان في عام 

لرئيس حكومة إسرائيلي أن يكون فعاال إال إذا ضمن وحدة الجبهة الداخلية وضمن تنسيق كبير مع 
الجانب األميركي، وبالفعل شكل هذان الدرسان أساس حركته السياسية والدبلوماسية عندما أصبح رئيسا 

 .للوزراء خلفا لباراك
ارجية كتعبير عن تغير في استراتيجية نتنياهو في م ال يرون أن تعيين ليبرمان وزيرا للخهوهؤالء أنفس

التحرك على مسار السالم وبخاصة السوري، وهم يجادلون أن تعيين ليبرمان إنما يهدف لطمأنة اليمين 
، فإن اولهذ. اإلسرائيلي وأن نتنياهو سيستفيد من ذلك حتى ال يتعرض لغضب اليمين اإلسرائيلي اآلن

مصداقية عندما يكون على سدة الحكم ألن كديما لن يعارض مثل هذا جنوح نتنياهو للسالم هو أكثر 
التوجه، وبالتالي استرضاء اليمين المتطرف عن طريق تعيين ليبرمان يخدم نتنياهو تكتيكيا في لعبة البقاء 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1402:         العدد       12/4/2009األحد  :التاريخ

 هذا الطرح أن ضغطا أميركيا محتمال ووجود حزب العمل قد يغير من أصحابالسياسي، كما يرى 
 .خل الحكومة لصالح االعتدالموازين القوى دا

المشكلة في مثل هذا الطرح أن يقلل من أهمية ما يمكن لحكومة يمينية أن تقوم به في سياق بناء 
د نتنياهو أن يفاجأ المنطق ويوقع ا أي تقدم في عملية السالم حتى لو أرإعاقةالمستوطنات وبالتالي 

مكانية أن يقوم إ تغييب االفتراضثم في هذا ! اتفاقيات على غرار ما فعل في اتفاق واي ريفر الشهير
اليمين اإلسرائيلي بالخروج من الحكومة على خلفية عملية السالم وقد قاموا بذلك بالفعل أيام مؤتمر 

 .مدريد ما مهد الطريق لهزيمة شامير
 

أن تعيين على الطرف اآلخر، ثمة من يرى أن االئتالف الحكومي ال يمكن له أن يتقدم في عملية السالم و
ليبرمان في موقع وزير للخارجية هو التعبير األصدق لتوجه حكومة ال ترى في السالم أهمية وال تركز 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن ما يجمع . إال على كيف يمكن التصدي إليران وخطرها النووي المفترض
ض وما يعني ذلك من تقديم اليمين اإلسرائيلي بشقيه العلماني والمتدين هو هدف الحفاظ على وحدة األر

األرض على السالم كقيمة عليا، وإذا صدق هذا القول فإننا أقرب إلى ما نكون إلى سيناريو سابق عندما 
اختلف اليمين اإلسرائيلي وانقسم وضعف، ومع ذلك فالخيار بهذه الحالة ليس صعود اليسار للحكم ألنه لم 

صهيونية تتعلق بالموقف من األرض والقدس ويهودية جماعات إ مع وجود "إسرائيل"يعد هناك يسار في 
 .الدولة والالجئين

بالنتيجة، سيشهد نتنياهو اختبارات عصيبة في العالقة مع الواليات المتحدة وفي العالقة مع أركان 
االئتالف الذي يتبنى مواقف مخالفة لما تريده إدارة أوباما، وفي المحصلة، وهنا مربط الفرس، على 

ن أن يستثمروا لحظة عدم التيقن اإلسرائيلية واحتمال صدام نتنياهو مع أوباما وال يكون ذلك الفلسطينيي
إال عن طريق تحقيق الوحدة الوطنية والكف عن الصراع على السلطة ألنه صراع سيريالي على فتات 

 .سلطة لم تعد لها قيمة وهي ربما غير موجودة
 12/4/2009الرأي، األردن، 
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