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  مساعي لعقده في األردن.. مصر رفضت طلب استضافة المؤتمر العام السادس: فتح .1
 القيادي في فتح إبـراهيم      ، أن رام اهللا  عن وليد عوض مراسلها من     13/4/2009 القدس العربي،    ذكرت

ت قيادة الحركة أنها تحبذ عقد المـؤتمر داخـل          إن القاهرة أبلغ   "األحد أمسفي تصريحات   قال  أبو النجا   
الموقف المصري لم يكن رافـضا بمفهـوم        "وأضاف أبو النجا أن      ".األراضي الفلسطينية وليس خارجها   

  ".الرفض وليس محبطا لدى قيادة فتح التي تفهمت هذا الموقف
ما، موضحا أن الخيار لـدى      وشدد أبو النجا على متانة عالقة فتح بالقيادة المصرية والتوافق الكبير بينه           

بسبب عدم تمكن عدد من االخوة      "فتح يقوم بقرار من المجلس الثوري بعقد المؤتمر في القاهرة أو عمان             
  ".القادة في الخارج من العودة إلى األراضي الفلسطينية لحضور المؤتمر

ردنية عمان أو داخـل     وأضاف أن الخيار اآلن لدى قيادة الحركة يقوم على عقد المؤتمر في العاصمة األ             
  . األراضي الفلسطينية

بدورها أكدت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر رفضت طلب حركة فتح السماح بعقد المؤتمر الـسادس        
وأوضحت المصادر أن التفكير اآلن يسير باتجاه دراسة فكرة عقـده فـي مدينـة               . للحركة على أراضيه  

  .اريحا في الضفة الغربية
 من مصادر فلسطينية مطلعة بان قرار مصر كان متوقعا خصوصا وان الرئيس             "القدس العربي "وعلمت  

الفلسطيني محمود عباس وبعض قادة الحركة كانوا ضد عقده في الخارج بل سعوا الن يعقد في داخـل                  
 الفلسطينية، وان عباس شخصيا ال يحبذ عقده في الخارج بل يعمل لعقده في الداخل ولذلك فان                 األراضي

  . في هذا االتجاهاالمور تسير
 لعقـد المـؤتمر     األردنيوعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر فلسطينية ان سبب الرفض المصري وكذلك            

  . هو تواصل الصراع بين قيادات الحركةأراضيهاالعام لفتح على 
خالفاً لوثيقة البرنامج السياسي الذي جرى تعديله سراً من قبل اللجنة التحـضيرية             "وذكرت المصادر أنه    

ليا للمؤتمر العام للحركة، من دون إطالع اللجنة التحضيرية الموسعة عليه، لم يتم إعداد بقية الوثائق،                الع
فضالً عن رفض اللجنة المركزية حتى اآلن إعداد أو إدراج التقرير المالي ضمن وثائق المؤتمر، إذ لـم                  

  ".يطرح في اللجنة التحضيرية أو في الموسعة
الناطق الرسمي باسـم     مراسلتها من عمان، أن      نادية سعدالدين  عن 13/4/2009الغد، األردن،   وأضافت  

في األردن توجهاً قائمـاً فـي        المؤتمر   عقد قال إن أمر      حكم بلعاوي   للمؤتمر السادس   التحضيرية اللجنة  
  .ظل تعذر انعقاده في األرض المحتلة

ل التوجه بطلب عقـد المـؤتمر       وأضاف بلعاوي المتواجد حالياً في عمان للقاء مسؤولين أردنيين من أج          
القيادة المصرية تعذرت عن عقد المؤتمر على أراضيها، محبـذة التئامـه            "على األراضي األردنية، إن     

  ".داخل األرض المحتلة وليس خارجها
سيلتقي في عمان خالل يومين بعدد من المسؤولين األردنيين للتقـدم بطلـب عقـد               "وأوضح بلعاوي أنه    

، مما يثير معه صعوبة مشاركة قيادة أقاليم فتح في قطاع غزة بأعمـال              " األردنية المؤتمر على األراضي  
  .المؤتمر

، أن مصادر في حركة فتح      رام اهللا مراسها من   علي الصالح    عن   13/4/2009الشرق األوسط،   ونشرت  
 يميل إلى فكرة عقد المؤتمر فـي أريحـا        ) أبو مازن (إن الرئيس محمود عباس     " الشرق األوسط "لـقالت  

أبـو  (وذلك لحرمان خصومه اللدودين في الحركة وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية فاروق القدومي              
  . من المشاركة في هذا المؤتمر) اللطف

 بعد االتفاق علـى      الذي سيشاركون في المؤتمر    تم إقرار عدد كبير من األسماء     "أنه  " فتح"وقالت مصادر   
المتقاعدين والنسوية والشبيبة والنقابات الخ، ونسبة مـشاركة        نسبة كل القطاعات في الحركة، العسكرية و      

وبحسب المصادر فإن بعض الخالفات في اللجنة التحضيرية ال تزال قائمة           ". األقاليم في الداخل والخارج   
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وهؤالء كوادر في فتح غيـر منتخبـين وال         " كفاءات"حول أسماء العسكريين، ومن سيدرجون تحت بند        
 . عات الحركة ويتم اختيارهم تحت هذا البنديعملون في أي من قطا

  
   للتعامل مع التحدي اإلسرائيلي ملحاًتشكيل حكومة توافق أصبح مطلباً :عمرو .2

 إن المرحلة السياسية المقبلة ستكون ،قال السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو: فهيم الحامد -جدة 
إلسرائيلية المتطرفة على عدم االلتزام بمرجعيات أكثر تعقيداً من المراحل الماضية مع إصرار الحكومة ا

 أن المرحلة تتطلب بلورة األفكار وعدم التسرع في اتخاذ القرارات حتى نتمكن من السالم، موضحاً
واستطرد أن على حكومة . مواجهة التعنت اإلسرائيلي بمواقف فلسطينية موحدة بعيدة عن االرتجالية

مؤكدا على ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني . وقعة وبحل الدولتيننتنياهو االلتزام باالتفاقيات الم
واختتم أن تشكيل  .بعقلية مفتوحة إلنهاء االنقسامات والتوحد لمواجهة نتنياهو بجبهة فلسطينية موحدة

حكومة توافق أصبح مطلبا ملحا للتعامل مع التحدي اإلسرائيلي والمجتمع الدولي ونقل الصوت 
 . واإلشراف على عملية إعادة اإلعمار في القطاع،المالفلسطيني إلى الع

  13/4/2009عكاظ، 
  

 هيئة العمل الوطني تدعو للتمسك بالحوار وترفض محاوالت إخراجه عن إطاره الشامل .3
 أكدت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة على تمسكها بالحوار الوطني الشامل كسبيل :غزة

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته الهيئة التي تضم  .لوحدة الوطنية الفلسطينيةإلنهاء االنقسام واستعادة ا
ناقشت فيه سياسة الحكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين ) 12/4(فصائل منظمة التحرير اليوم األحد 

نتنياهو واستمرارها بشن االعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني ومواصلة حمالت االستيطان ونهب 
راضي ومخططات تهويد وعزل القدس باإلضافة الستمرار العدوان والحصار المتواصل على قطاع األ
واستنكرت الممارسات العدوانية اإلسرائيلية، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة التصدي  .غزة

والمنظمات لهذه المخططات والعمل على إفشالها ومنعها من تحقيق أهدافها، كما طالبت المجتمع الدولية 
اإلنسانية  بالتحرك من اجل وقف هذه االعتداءات ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة واإلسراع في 

  .إدخال الموارد األساسية ومواد البناء إلعادة األعمار وبناء ما دمره العدوان األخير على قطاع غزة 
حوار الوطني عن اإلطار الذي وعبرت الهيئة في بيان لها عن رفضها ألية مقترحات ومحاوالت تخرج ال

وما أعقبه من حوارات جادة أجرتها اللجان الخمسة خالل عشرة ) 26/2(تم االتفاق عليه في القاهرة في 
ودعت إلى مواصلة هذا الحوار وفق اآلليات  . أيام أنجزت خاللها تقدما ملموسا في العديد من القضايا

فة وبما يضمن إنهاء االنقسام واستعادة الحقوق الوطنية التي انطلق بها وصوال لحل القضايا العالقة كا
  .الفلسطينية

  12/4/2009 قدس برس،
  

 لتحرك لوقف جرائم المستوطنين والمسلمين والمجتمع الدولي لحكومة هنية تدعو العرب .4
إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب " المقالة األمة العربية واإلسالمية  الفلسطينيةحكومةال دعت :غزة
.. .فلسطيني والعمل على وقف جرائم المستوطنين وإنهاء االستيطان من األرض الفلسطينية والمقدساتال

التي ال تخص الشعب الفلسطيني فحسب وإنما هي مقدسات إسالمية لكل مسلم في هذا العالم سواء 
  ".المسجد األقصى ومدينة القدس وصوال إلى خليل الرحمن والحرم اإلبراهيمي

  التحرك العاجل من أجل "لنونو المتحدث باسم الحكومة، في بيان له، المجتمع الدولي إلى وناشد طاهر ا
  



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1403:         العدد       13/4/2009اإلثنين  :التاريخ

وقف هجمات المستوطنين المدججين بالسالح والمدعومين بقوات من جيش االحتالل على الشعب 
  ". الفلسطيني األعزل

  12/4/2009 قدس برس،
  

  دة تحت االحتالل في فلسطيناألمم المتحدة بالتدخل لحماية حرية العبايطالب بواطنة  .5
طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ جمال بواطنة األمم :  بترا–القدس المحتلة 

المتحدة بالتدخل لحماية حرية العبادة تحت االحتالل في فلسطين حسب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من 
 من "إسرائيل" ما تقوم به إن أمستصريحات صحافية وقال بواطنة في . االتفاقيات والمعاهدات الدولية

خالل مستوطنيها وما يقوم به جيش االحتالل بشكل مباشر من حرمان الفلسطينيين مسلمين ومسحيين من 
الوصول إلى أماكن العبادة في القدس والخليل وإغالق الحرم اإلبراهيمي على مدى أيام األعياد 

 إلى سجل "إسرائيل"لمستوطنين الغرباء عنه جريمة نكراء تضيفها اإلسرائيلية أمام المسلمين وفتحه ل
 المستمرة على اإلسرائيليةوطالب بواطنة المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للجرائم  .جرائمها المتعددة

مدى سنوات االحتالل مع تفاقم الوضع وتصاعده في هذه األيام إلى حد لم يعد يحتمل بأي شكل من 
ن الصمت العالمي شجع سلطات االحتالل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها ما ينذر وقال إ .األشكال

  .بعواقب وخيمة على المدى القريب تجاه األرض والشعب والمقدسات والحقوق الشخصية والجماعية
  13/4/2009الدستور، 

  
  وزير األوقاف بغزة يدعو لقمة إسالمية طارئة لحماية المسجد األقصى .6

 طالب أبو شعر، وزير األوقاف والشئون الدينية بغزة، من عمليات االقتحام اليهودية . حذر د:غزة
المتكررة والممنهجة لباحات وساحات المسجد األقصى المبارك، والتي كان آخرها ما قام به عشرات 

ح واعتبر أبو شعر، في تصري .المستوطنين صباح اليوم وقيامهم بالتجول في المسجد بطريقة استفزازية
أن محاوالت المتطرفين الصهاينة باقتحام "نسخة منه " قدس برس"تلقت ) 12/4(صحفي يوم األحد 

المسجد األقصى، غير عشوائية، بل مخطط لها على أعلى المستويات الصهيونية، وذلك الستفزاز مشاعر 
 من المواطنين مهاجمة واعتداء زمرة من اليهود المتطرفين فجر اليوم عدداً"وأدان  ".ماليين المسلمين

المقدسيين خالل خروجهم من المسجد األقصى بالقرب من شارع الواد وباب السلسلة بعد أداء صالة 
  ".الفجر

وطالب أبو شعر منظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس المنبثقة عنها بضرورة عقد قمة إسالمية طارئة 
س والمسجد األقصى، واتخاذ اإلجراءات لمناقشة سبل التصدي للعمليات اإلسرائيلية بحق مدينة القد

  .الكفيلة بوقف جرائم االحتالل
  12/4/2009 قدس برس،

  
  أطراف فلسطينية تضغط لمواصلة اعتقال النواب: النائب عبد الرحمن زيدان .7

 اتهم نائب عن كتلة حماس البرلمانية نال حريته مؤخراً، أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالضغط :نابلس
 .ال النواب الفلسطينيين خشية تغير الوضع غير الشرعي الحاصل على الساحة الفلسطينيةلمواصله اعتق

وقال وزير األشغال السابق عبد الرحمن زيدان، الذي أطلق سراحه من سجون االحتالل في حوار خاص 
 هناك ضغط لمواصلة اعتقالنا خوفاً من قيام المجلس التشريعي بتغيير األوضاع غير": "قدس برس"مع 

إنه إضافة إلى اختطاف نواب المجلس، كان هناك اعتداءات : "وأضاف زيدان .، على حد تعبيره"الشرعية
من نوع آخر، على صالحيات المجلس، من خالل استغالل غياب نوابه في سن قوانين ال تحظى 

  ".بالشرعية وتطبيقها على أبناء الشعب الفلسطيني
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اءات على شرعية المجلس التشريعي من خالل االعتداءات التي أيضاً هناك سلسلة االعتد: "وتابع قائالً
طالت مكاتب النواب وبيوتهم واعتقال أبنائهم وعدم مراعاة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو 

وأكد على أن اختطاف النواب والوزراء، يدخل في إطار محاربة الشرعية  ".المجلس التشريعي
  .ثلث نواب المجلس التشريعي، ألسباب سياسية بحتةالفلسطينية، من خالل اختطاف 

وأضاف أن المحاكم اإلسرائيلية عجزت لفترات طويلة عن تلفيق تهم ومسوغات تستطيع من خاللها 
االستمرار في اعتقال النواب، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية كانت تضغط طوال الوقت لمواصلة اعتقال 

 أن تفهم األسباب الحقيقية من خالل ما تسرب مؤخراً من أن النواب بأي ثمن، ولسبب واضح، ويمكن
الحكومة اإلسرائيلية طرحت في مفاوضات تبادل األسرى شرطاً بتأجيل اإلفراج عن نواب التشريعي إلى 
ما بعد إنجاز صفقة تبادل األسرى، بثالثة أشهر، تخوفا من مبادرة المجلس التشريعي في حال التأمت 

  .تغيير األوضاع غير الشرعيةصفوفه، أن يعمل على 
  11/4/2009 قدس برس،

  
  تشكل خارطة لتعميق االنقسام الفلسطيني" خارطة الطريق"التزامات : النائب حسام الطويل .8

 أكد حسام الطويل، النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مقعد المسيحيين، أن مبدأ :غزة
، "اعدة التالقي في مربع التوافق دون تقديم أي من التنازالتيجب أن يكون على ق"الحوار الفلسطيني 

تشكل خارطة طريق لتعميق "مشيراً إلى أن خارطة الطريق وما ينتج عنها من التزامات للفلسطينيين 
نسخة " قدس برس"وأشار الطويل في تصريح صحفي مكتوب، وصل  ".االنقسام في الشارع الفلسطيني

قية لدى الجميع بضرورة إنجاح جوالت الحوار الوطني القادمة بالقاهرة  إلى أنه لمس رغبات حقي،منه
وإنهاء االنقسام والتأسيس لمشروع وحدة وطنية على األرض قابل لتطويره والبناء عليه وقادر على 
الخروج من حالة االنقسام، مشدداً على ضرورة وجود رغبة حقيقية تترجم واقعا في االجتماع المقبل 

  .اده في السادس والعشرين من الشهر الجاريالمنتظر انعق
وطالب الطويل بضرورة العمل على إعادة صياغة األجهزة األمنية على أسس وطنية وحدوية، مؤكداً 
على تحريم كل أنواع االعتقاالت السياسية التي لن تؤدي إال لمزيد من الشرخ الحاصل في المجتمع 

  .الفلسطيني، كما يرى
  12/4/2009 قدس برس،

  
  تفكيك العبوات" إسرائيل"لب ا وتطتعلن ضبط مصنع متفجرات لحماس في مسجد" السلطة" .9

ن ييمنأن يمسؤول أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 13/4/2009القدس العربي، نشرت 
 . للمتفجرات تديره حركة حماس في مسجد في الضفة الغربية"مصنع" العثور على واعلنأن يفلسطيني

 بانها ضبطت كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة في األحد أمس الفلسطينية األمنوات كدت قأو
وأشارت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها إلى أن  . انها تعود لحركة حماسإلىمسجد، مشيرة ال

لى أنه وأوضح البيان أن نشوب حريق في المسجد لفت االنتباه إ .المتفجرات تم تصنيعها داخل المسجد
  .كان يستخدم كموقع لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة

 داخل "مشبوه"وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون مع األجهزة األمنية واإلبالغ عن أي نشاط 
  .المساجد حفاظا على سالمة المواطنين واحتراما للمساجد وقدسيتها

 اسمه اعتقال عدد من المشبوهين على خلفية العثور  الوقائي لم يكشف عناألمنكد مسؤول في جهاز أو
  ."على عدة عبوات ناسفة جاهزة وعبوات تحت التصنيع"

 أكد أن التنسيق األمنـي بـين إسـرائيل          اً إسرائيلي اًمصدرإلى أن    12/4/2009،  48عرب  وأشار موقع   
 نقل يوم أول أمـس      وأكد المصدر أن جهاز األمن الوقائي     . والسلطة الفلسطينية يتواصل على قدم وساق     
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تقريرا حول قيامها بالكشف عن ورشة لتصنيع عبوات ناسفة في          " الشاباك"لجهاز األمن العام اإلسرائيلي     
، "المختبر الذي ضبط تابع لحركة حماس     "وقال المصدر إن     .مسجد في مدينة قلقيلية يوم الخميس الماضي      

 العمل المشترك لمنع سيطرة حماس على الضفة        وقام الفلسطينيون، في إطار   .  للتحقيق ااعتقلوأربعة  "وأن  
وأشار المصدر إلى أن قوات      ."الغربية ومكافحة العمليات اإلرهابية، بإبالغ الشاباك اإلسرائيلي بالتفاصيل       

المختبر كـان   "وأوضح أن   . إسرائيلية استدعيت إلى المكان لتفكيك العبوات الناسفة وتفجيرها بشكل آمن         
  ".دام وأخرى في مراحل التصنيع ومواد خام لصناعة المتفجراتيحوي عبوات جاهزة لالستخ

  
   والجهاد بعناصر تابعين لها"منظمةال"  من المقالة باستبدال موظفينلحكومةاتهامات نقابية ل .10

استنكر رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، قيام حركة : يوسف الشايب – رام اهللا
غير مهنية ينتمون إليها، بدل موظفين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حماس بتعيين شخصيات 

والجهاد اإلسالمي، ومن بينهم محمد شلح، شقيق أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح، ويشغل 
  .منصب مشرف التاريخ في مديرية شرق غزة التعليمية

وقف وزيرة التربية والتعليم في حكومة تسيير نسخة منه، أمس م" الغد"واستهجن زكارنة في بيان تلقت 
، وكأنه شرعنة "لفتحها باب التنسيق مع وزارة حماس، متجاهلة الكوادر"األعمال برام اهللا، لميس العلمي، 
سالم فياض والفصائل، ومؤسسات المجتمع .وطالب رئيس الوزراء د .لسياسة اإلقصاء، على حد تعبيره
على ما "ليم، وتحويل المدارس لمقرات حزبية، ومحاسبة وزيرة التربية المدني التدخل لوقف تسييس التع

  ".تقوم به ضد موظفي غزة
وبين زكارنة أن النقابة تقف مع األمانة العامة التحاد المعلمين، وتساند أي تحرك تقوم به ضد هذا 

غير المبرر "جراء اإلجراء التعسفي وغير األخالقي، داعياً حركة حماس إلى التراجع الفوري عن هذا اإل
  ".وغير القانوني وغير الديمقراطي، والذي يضرب العملية التعليمية في غزة

  13/4/2009الغد، األردن، 
  

  الحكومة المقالة تطلق فعاليات يوم األسير .11
أطلقت وزارة شؤون األسرى في الحكومة المقالة، أمس، فعاليات يوم األسير الفلسطيني وتستمر  :غزة

ودعا وزير األسرى .  ألف أسير يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي11عيل قضية لمدة أسبوع، لتف
وقال خالل . محمد الغول إلى العمل على استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود حول قضية األسرى

مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، إن فعاليات يوم األسير تهدف إلى تسليط الضوء على قضية 
وفضح الممارسات التعسفية بحقهم، ومساندتهم في ظل الظروف السيئة التي تفرضها عليهم األسرى، 

  .إدارة السجون
  13/4/2009الخليج، 

  
 سلطات االحتالل تحرم األسرى من ممارسة شعائرهم الدينية: األوقاف الفلسطينية .12

ات االحتالل اإلسرائيلي  أكدت وزارة األوقاف الفلسطينية، في الحكومة المقالة، على أن سلط:رام اهللا
تحرم األسرى الفلسطينيين في سجونها، من ممارسة شعائرهم الدينية التي فرضها اهللا تعالى عليهم، في 

 توفر فيه سلطات االحتالل كافة الخدمات الدينية للمساجين الجنائيين اليهود من أماكن  الوقت الذي
 البواسل من كافة الحقوق التي كفلتها لهم مخصصة للعبادة وكتب دينية، ورجال دين، تحرم أسرانا

  .القوانين الدولية
  12/4/2009 قدس برس،
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  ةصحيأحواض حماية تنفيذ مشروع " إسرائيل"لمنع  بلدية خانيونس تحذر من كارثة بيئية .13
 حذر محمد الفرا رئيس بلدية خانيونس في قطاع غزة، من مشكلة بيئية وصحية صعبة تواجههم :غزة

سوب المياه العادمة في بركة تجميع مياه المطر الواقعة شمالي حي األمل إلى الغرب من جراء ارتفاع من
جاء هذا التحذير خالل استقبال الفرا وعدد من رؤساء بلديات قرى شرق خانيونس وفداً فرنسياً،  .المدينة

ة من استكمال تنفيذ  إلى أن المشكلة تكمن في منع االحتالل اإلسرائيلي البلدي الفرافي مقر البلدية، وشدد
مشروع الصرف الصحي عبر تنفيذ المرحلة األخيرة من الخط الناقل الممتدة من محطة األوربي وحتى 
أحواض المعالجة بمنطقة صوفا شرق المدينة، وحرمان سكان المحافظة من المشروع الحيوي الذي 

لضغط على الجانب اإلسرائيلي يحظى باهتمام السكان، مطالباً في ذات السياق كافة الجهات المعنية با
  . والسماح بإدخال معدات المشروع لتجنيب المدينة كارثة بيئية محدقة

  11/4/2009 قدس برس،
  

  شرطة غزة تفجر قذائف من مخلفات جيش االحتالل شرق غزة .14
، على تفجير عدد من القذائف من )12/4( أقدمت الشرطة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم األحد :غزة
وسمع مساء يوم األحد انفجار ضخم هزة كافة أرجاء مدينة غزة حيث  .فات االحتالل التي لم تنفجرمخل

وقال  .اعتقد المواطنون للوهلة األولى انه قصف إسرائيلي ولكن تبين الحقاً أنه تفجير لمخلفات االحتالل
ناتج عن قيام وحدة مصدر في الشرطة الفلسطينية أن االنفجار الذي سمع في مدينة غزة مساء اليوم 

هندسة المتفجرات بتفجير عدد من قذائف ومخلفات االحتالل التي استهدفت خالل الحرب المباني ولم 
  .تنفجر

  12/4/2009 قدس برس،
  

  لجنة التحقيق في وفاة عرفات تدرس التقارير الطبية للوقوف على مالبسات وفاته .15
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، التقارير تدرس لجنة التحقيق في وفاة : الدين نادية سعد -عمان

والفحوصات الطبية المتصلة بظروف ومالبسات الوفاة، لعرضها للنقاش خالل اجتماعها القريب في 
وقال رئيس اللجنة مدير مستشفى األردن  ".وجود توجه لديها للتقدم بطلب تشريح جثته"عمان، من دون 

سون حالياً كافة التقارير الطبية الخاصة بملف وفاة عرفات من أجل أعضاء اللجنة يدر"اهللا بشير إن  عبد
الخروج بتصور واضح ومحدد حول ظروف ومالبسات الوفاة، على أن يتم بعدها اتخاذ القرار بشأن 

   ".الخطوة الالحقة في ضوء نتائج البحث والتدقيق
  13/4/2009الغد، األردن، 

 
       ني نهاية الشهر بالقاهرةوالحوار الفلسطي  الدوحة يزورمشعل: حماس .16

رئيس المكتب  )12/11 (]أمس [ ثانى اليوم األحدآلاستقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة : ةالدوح
خالد مشعل الذى يزور الدوحة حاليا، واستعرض معه آخر التطورات  السياسى لحركة حماس

  .والمستجدات على الساحة الفلسطينية
أن " قدس برس"حماس محمد نصر في تصريحات خاصة لـ  حركةوأوضح عضو المكتب السياسي ل

زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى العاصمة القطرية الدوحة تأتي في سياق العالقات 
والدوحة ومتابعة للمستجدات السياسية الفلسطينية، وفي إطار التشاور باعتبار أن " حماس"الثنائية بين 

  .القمة العربيةقطر اآلن هي رئيسة 
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ونفى نصر أي عالقة لزيارة خالد مشعل إلى الدوحة بالزيارة المعلنة اليوم للرئيس محمود عباس إلى 
ال عالقة للزيارتين ببعضهما البعض، زيارة رئيس المكتب السياسي : "العاصمة السعودية الرياض، وقال

  ".العربية ولمتابعة الشأن الفلسطينيإلى قطر تأتي بناء على كون قطر هي رئيسة القمة " حماس"لحركة 
 نيسان 26جولة الحوار الوطني ستبدأ يوم : "وعما إذا كان موعد الحوار الوطني قد حسم فعال قال نصر

  ". الجاري بالقاهرة) أبريل(
  12/4/2009قدس برس، 

  
  تحت مظلة عباس" لجنة مشتركة"مصر تقترح خطياً على حماس ": الحياة" .17

" حماس"ان حركة " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية في دمشق لـ :  حميديهيمإبرا -الرياض، دمشق 
تختص بتنفيذ ما يتم التوافق " تشكيل لجنة مشتركة"تلقت ورقة خطية من مصر تتضمن اقتراحات بـ 

للجنة التي ستكلف اإلعداد " المظلة السياسية"وأضافت ان حكومة عباس ستكون . عليه في حوار القاهرة
  .المقبلة واإلشراف على إعادة إعمار قطاع غزةلالنتخابات 
تتضمن " حماس" المصادر ان مصر بعثت في التاسع من الشهر الجاري بورقة خطية الى وأوضحت

و " فتح"على نصها، فإن اللجنة ستُشكل من " الحياة"وحسب الورقة التي اطلعت . اقتراحات لتشكيل اللجنة
أي عناصر اخرى يتم االتفاق "و " الديموقراطية"و " الشعبية"والجبهتين " الجهاد االسالمي"و " حماس"

وتقترح الورقة ان تكون ". المظلة السياسية والغطاء المالي لها"، وستكون حكومة الرئيس عباس "عليها
اطاراً تنفيذياً ليست لديه اي التزامات او استحقاقات سياسية، وان تبدأ عملها فور توقيع اتفاق "اللجنة 

وتضيف ان مهمات اللجنة تشمل تنفيذ ".  وان ينتهي بعد االنتخابات وتشكيل حكومة جديدةالمصالحة،
اتفاق القاهرة في مجال اإلعداد لالنتخابات وإعادة بناء أجهزة األمن واإلشراف على عمليات إعادة إعمار 

  .غزة
 26ر المقبلة في االقتراحات المصرية لترد عليها خالل جلسة الحوا" حماس"من جانبها، تدرس قيادة 

يتوقع ان تتسبب بخالفات، خصوصاً أن المقترح المصري يعتبر ان " مرجعية اللجنة"غير ان . الجاري
انه في حال التوافق على " الحياة"لـ " حماس" مصادر في أكدتهي المرجعية، فيما " حكومة عباس"

تقود الحوار وتشرف على أعلى من الحكومتين بحيث "تشكيل لجنة، فإن الحركة ستصر على ان تكون 
، إضافة إلى ضرورة ان تتضمن الورقة المصرية التأكيد على وحدة القطاع والضفة "إعادة اإلعمار

 . وإعادة احياء منظمة التحرير الفلسطينية
  13/4/2009الحياة، 

  
   لن ينجح المحرضون في توتير العالقة بين حماس ومصر: أسامة حمدان .18

ركة حماس وجود أي توتر في العالقات مع القاهرة على خلفية ما بات نفى مصدر قيادي في ح: بيروت
لم تكن في يوم من األيام ولن تكون " حماس"في مصر، وأكد أن حركة " خلية حزب اهللا"يعرف بـ 

  .عنصراً مسيئاً لألمن القومي المصري
" حماس"ن أ" قدس برس"في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأوضح ممثل حركة 

  .حركة مقاومة هدفها دحر االحتالل وتحرير فلسطين، وأن أمن مصر جزء من مقومات هذه المهمة
كانت وال تزال حريصة على أمن مصر وعلى استقرارها، والطرف الوحيد الذي " حماس"حركة : "وقال

  .يسيء ألمن مصر القومي هو االحتالل الصهيوني
على األمن القومي المصري بأنهم جاهلون " حماس"لحركة ووصف حمدان من يتحدثون عن دور سلبي 

للحقيقة أو محرضون ومعادون للمقاومة، واستبعد أن يكون لكتاباتهم أي تأثير على رأي القيادات 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1403:         العدد       13/4/2009اإلثنين  :التاريخ

لن تنجحوا في التأثير على عالقاتنا مع مصر ألن ما تقولونه : وقال. حماس"المصرية في العالقة مع 
  . وا ما تكتبونهليس صحيحا والمصريون لن يصدق

ورفض حمدان أن يكون لحديث بعض األوساط اإلعالمية عن تداعيات كشف األمن المصري عما بات 
في مصر التي تريد تقديم العون للمقاومة في غزة، أي تأثير على دور مصر " ية حزب اهللالخ"يعرف بـ 

  .الراعي للحوار الوطني الفلسطيني
 12/4/2009قدس برس، 

  
   وتعلن عن تضامنها مع حزب اهللالسالح إلى غزة" تهريب"قضية حامها بحماس تستغرب إق .19

  :صرح مصدر مسؤول في حركة حماس في بيان ورد عبر الفاكس بما يلي
بكل أسف، تابعت حركة حماس الحملة السياسية واإلعالمية، التي تشنها بعض وسائل اإلعالم ضد حركة 

السالح إلى قطاع غزة، فضال عن االتهامات " تهريب"ـبإليهما " االتهامات"حماس وحزب اهللا، وتوجيه 
  .األخرى الغريبة

  :وتود الحركة أن توضح ما يلي
، وهي تشّرف اإلطالق إن إدخال السالح إلى قطاع غزة دعماً لمقاومة االحتالل ليس تهمة على -1

غاشم على الشعب صاحبها، وينبغي أال تشكّل إدانة له على اإلطالق، فاالحتالل الصهيوني وعدوانه ال
  .يزال مستمراً الفلسطيني ومقدساته ال

 نعلن عن تضامننا مع اإلخوة في حزب اهللا في مواجهة هذه الحملة القاسية التي تستهدفه، فالوقوف -2
إلى جانب شعبنا ومقاومته لالحتالل الصهيوني واجب كل عربي ومسلم وحر شريف، وهو محل شكر 

  .وتقدير وليس محل استنكار واتهام
 تستغرب الحركة إقحام اسمها في هذه القضية في سياق اتهامات باطلة، ونعتقد أن أهداف ذلك -3

مكشوفة في محاولة لتشويه صورة الحركة والمقاومة واإلساءة إليها، والضغط عليها من أجل تغيير 
  .مواقفها السياسية الملتزمة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني

  13/4/2009الخليج، 
  

  اتصال عباس بنتنياهو أمر مستهجن في ظل استمرار التهديد والحصار على غزة: اسحم .20
ـ     حماس  قال القيادي في حركة     : غزة " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "مشير المصري في تصريحٍ خاص ل

إن إصرار عباس وفريقه على المراهنة على وهم العملية السلمية، وسراب المفاوضات،            ): "4-12(األحد  
ولة باتجاه الرضا الصهيوني، ولغة االستجداء التي لم تحقِّق أدنى تطلعـات الـشعب الفلـسطيني؛                والهر

  ".يتناقض مع تصريحات سابقة لعباس ذاته
إن هذا أمر مستهجن في ظل اسـتمرار التهديـد          : "وعبر المصري عن استيائه من تصرف عباس قائالً       

ي ظل االنتهاكات واستباحة الضفة، وتهويـد القـدس،         والوعيد والحصار المفروض على قطاع غزة، وف      
  ".وبناء الجدار

إن كل محاوالت النفخ في جثة العملية السلمية فاشـلة،          : "ووجه المصري حديثه إلى عباس وفريقه بقوله      
وآن األوان أن تعودوا إلى خيارات الشعب الفلسطيني، وأن تتمسكوا بحقوقه وثوابته، ال العودة إلى هـذه                 

  ".ة التي كرست األجندة الصهيوني في التعامل مع القضية الفلسطينيةاللغ
وطالب بوضع إستراتيجية فلسطينية موحدة للتعامل مع الحكومة الصهيونية المتطرفة أمام فشل العمليـة              

 "....عباس ينْقض كالمه في اليوم أكثر من مرة"وأكد المصري أن  .السلمية
  12/4/2009م، المركز الفلسطيني لإلعال
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 التسريبات حول تشكيل حكومة فلسطينية بالونات اختبار: المصريمشير  .21
أن اآلونة األخيرة شهدت العديد من "البرلمانية " حماس"قال النائب مشير المصري أمين سر كتلة : غزة

ختبار التسريبات اإلعالمية خاصة بعد وصول الحوار إلى نقطة معقدة، وهذه التسريبات تشكل بالونات ا
  ".لتحديد موقفها لما يلقى به عبر وسائل اإلعالم" حماس"لحركة 

نحن نعتقد أن هذه التسريبات اإلعالمية وخاصة ": "قدس برس"وأضاف المصري في تصريح خاص لـ 
تلك التسريبات المتعلقة بتشكيل حكومة معيبة، وهي غير الئقة في العمل السياسي خاصة في البعد 

في إطارها العام واضح لدى الجميع، " حماس"ليه، ونؤكد بأن موقف حركة الوحدوي الذي نسعى إ
وبالتالي ال نريد أن نجاري مثل هذه التسريبات ألننا نعتقد بان الحوار وتحديد المواقف إنما يجري في 

  ".األروقة السياسية وفي جواالت الحوار
ن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني أي حكومة يجب أ"أكدت على موقفها وهو أن " حماس"وأشار أن حركة 

ونتائج االنتخابات وتكون قائمة على قاعدة االتفاقات الوطنية الفلسطينية السابقة والتمسك بالحقوق 
  ".والثوابت واحترام برنامج الجهاد والمقاومة بعيدا عن أية اشتراطات خارجية وأجندة أمريكية
 12/4/2009قدس برس، 

  
 يجب أن ال تكون خاضعة ومرتهنة لإلمالءات الخارجية الحكومة القادمة :البردويل .22

 أن الجولة الرابعة من الحوار الفلسطيني ،أفاد القيادي في حماس صالح البردويل: جدة ـ فهيم الحامد
التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة تعتبر مفصلية إزاء إنهاء االنقسامات 

.  توافق حيال تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة لدى جميع الفصائل الفلسطينيةالفلسطينية والوصول إلى
إلى أن الحكومة المرتقبة "عكاظ"الحركة حريصة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بيد أنه أشار لـ : وقال

وأضاف أن حوار القاهرة المرتقب سيكون . يجب أن التكون خاضعة ومرتهنة لإلمالءات الخارجية
يز الحوار، وصوال إلى حالة التفاهم التام ورأب الصدع الفلسطيني، ومواجهة صلف حكومة فرصة لتعز

وأفاد أن المقترح المصري بتشكيل لجنة عليا مؤقتة كحل وسط ريثما يتم تشكيل . نتنياهو المتطرفة
  .ة قريباحكومة الوحدة، مازال تحت الدراسة من قبل قيادات الحركة وأن القرار النهائي سيعلن في القاهر

  13/4/2009عكاظ، 
  

   إسرائيلياً أصيبوا في الحرب على غزة582عالج " سوروكا"مستشفى : معطيات رسمية .23
في أول كشف من نوعه، إنه قام ، اإلسرائيلي، في مدينة بئر السبع " سوروكا"قال مستشفى  –الناصرة  
إلسرائيلي ضد قطاع غزة التي شنها الجيش ا" الرصاص المصبوب" إصابة أثناء عملية 582بمعالجة 

 جندي، 200وأضاف أن من ضمن هذه اإلصابات أكثر من  .الماضي) ديسمبر(أواخر كانون أول 
  . عملية جراحية للمصابين بفعل الحرب50 إسرائيلي، كما تم إجراء أكثر من 300و

 أقسام من 9قل وأفاد أنه تم التبرع بمئات من عينات الدم لمستشفى سوروكا فقط، باإلضافة إلى أنه تم ن
وكان الجيش اإلسرائيلي  .داخل المستشفى إلى مناطق أكثر أمناً دون أن يفصح عن ماهية هذه األماكن

 من جنوده فقط، وإصابة العشرات، حيث فرضت الرقابة العسكرية في ذلك الوقت 10اعترف بمقتل 
  .تكتيما إعالمياً ورقابة صارمة بكل ما يتعلق بالحرب على غزة

باقي المستشفيات األخرى التي عالجت العديد من جرحى جيش االحتالل، لم تكشف عما لديها يذكر أن 
  .من معلومات

  2009 /12/4 ،قدس برس
  
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1403:         العدد       13/4/2009اإلثنين  :التاريخ

  "إسرائيل"نسبة الميزانية المخصصة لألمن في % 10: "هآرتس" .24
ة العبرية في عددها الصادر امس قضية التضخم في ميزاني" هآرتس"ابرزت صحيفة :  بترا–تل ابيب 

  .الجيش اإلسرائيلي بالرغم من األزمة االقتصادية التي تعاني منها إسرائيل
 بالمئة ، في 10وبينت الصحيفة أن نسبة الميزانية المخصصة لألمن في إسرائيل تصل إلى أكثر من 

  . بالمئة من المنتوج الخام القومي3 - 1حين تبلغ في الدول الغربية من 
 االقتصاد اإلسرائيلي ال تهم قادة االمن بالمرة ، وهم يواصلون المطالبة وقالت ان االزمة التي دخل فيها
  .بالمزيد من الميزانيات العسكرية

 مليار 48,8 على ميزانية عسكرية تبلغ 2009وتطرقت هارتس إلى مصادقة حكومة اولمرت في العام 
 مليار 1,3راء على إضافة شيكل ، وبعد ذلك بفترة قصيرة اتفق وزير الدفاع ايهود باراك مع رئيس الوز

  .شيكل
 مليار شيكل ، ستضاف إلى هذه 11وذكرت الصحيفة ان هناك منحة اميركية ستصل في هذه السنة إلى 

ولفتت هارتس إلى ان الجيش يتذرع بالتهديدات اآلخذة في التصاعد على حد قوله للحصول . الميزانية
  .لنووي ، وتعزيز حزب اهللا لقوتهعلى هذه الزيادة ، مثل مواصلة إيران تطوير سالحها ا

  13/4/2009الدستور، 
  

  نتنياهو يبلغ عباس برغبته في دفع عملية السالم .25
أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  فرح سمير-القدس

اسة الوزراء أن نتنياهو وأكد بيان لرئ. أمس أنه يرغب في إجراء مباحثات معه بهدف دفع عملية السالم
تحدث خالل اتصال هاتفي مع عباس عن التعاون والمباحثات التي أجرياها في الماضي وأضاف أنه 

وكان عباس اتصل بنتنياهو ليهنئه بعيد . يعتزم أن يكرر ذلك في المستقبل بهدف دفع عملية السالم
  .ووصف البيان المحادثة بأنها كانت ودية. الفصح اليهودي

  13/4/2009عكاظ، 
  

  تسعى إلى عرقلة صفقة صواريخ روسية إليران" إسرائيل" .26
تأمل أن تساعد صفقة طائرات االستطالع " إسرائيل"، إن "إسرائيلية"قالت مصادر أمنية  -القدس المحتلة 

مع " 300-اس"من دون طيار التي عقدتها مؤخراً مع روسيا إلى اقناع روسيا بعدم إبرام صفقة صواريخ 
  .إيران
المضادة للطائرات إلى " 300-اس"انت تقارير متعددة قد تحدثت عن موافقة روسيا على بيع صواريخ وك

  .في المنطقة" اإلسرائيلي"إيران األمر الذي كان يمكن أن يكسر التفوق الجوي 
ضغوطاً على موسكو لعدم إبرام هذه " إسرائيل"وقد مارست الدول الغربية، وخصوصاً الواليات المتحدة و

  .فقة مع طهرانالص
قولها، إن أحد األسباب التي جعلت " إسرائيلية"عن مصادر أمنية " اإلسرائيلية"وأمس، نقلت الصحف 

توافق على بيع طائرات االستطالع من دون طيار لروسيا هو الرغبة في أن ترد روسيا على " إسرائيل"
اض الطائرات المقاتلة التي سيكون بمقدورها اعتر" 300-اس"ذلك بعدم تزويد إيران بصواريخ 

  .أو األمريكية في حال تقرر شن هجوم ضد المنشآت النووية اإليرانية" اإلسرائيلية"
لتزويد روسيا بطائرات االستطالع هو منع " إسرائيل"إلى أن سبباً آخر دفع " هآرتس"وأشارت صحيفة 

  .روسيا صنع طائرات استطالع كهذه وان العقد بين الدولتين يضمن ذلك
  13/4/2009ج، الخلي
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  يطالب بإعدام نصر اهللا" إسرائيلي"وزير  .27
المقرب من رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"طالب إسرائيل كاتز وزير النقل : ب.ف.ا

وقال كاتز في تصريح  ".يستحق الموت"بإعدام األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا، معتبرا انه 
 مصر أن تفهم أن تدخل إيران في قطاع غزة عبر حماس وحزب اهللا يشكل تهديداً على"إذاعي، أمس، 

  ".يجب ان تتغير"مع حركة حماس " قواعد اللعبة"وأكد أيضا أن ". داخليا للنظام المصري
نبهت أكثر من مرة إلى ضلوع حزب اهللا "كانت قد " تل أبيب"ذكر أن " إسرائيلي"وكان مصدر أمني 
  ". ة في عمليات تهريب األسلحة والوسائل القتالية إلى قطاع غزةوإيران بصورة مباشر

  13/4/2009الخليج، 
  

  يتعين على العالم أال يقف فى مواجهتنا: ليبرمان .28
قال وزير الخارجية اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان ، إن الحكومة الجديدة ستضع برنامجا دبلوماسيا يتوافق              

 تأكيد الرئيس األمريكى باراك أوباما مجددا التزامـه بخطـة           مع رغبات الناخبين ، وذلك عقب يوم من       
، عـن ليبرمـان     "جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة    .السالم فى الشرق األوسط المتعلقة بخارطة الطريق      

يتعين على العالم أال يقف فى مواجهتنا عنـد كـل           "قوله ، فى خطاب فى منتدى لحزب إسرائيل بيتنا ،           
  ". ساعة ميقاتيةصغيرة وكبيرة كمن يستخدم

  13/4/2009الدستور، 
 

  تل أبيب تعترف بسرقة اليورانيوم المصري: ي إسرائيلكتاب .29
 كشف كتاب صدر في تل أبيب باللغة العبرية األسبوع الماضي، عن سرقة : عبدالقادر فارس-غزة

يل إسرائيل اليورانيوم المصري من صحراء سيناء في خمسينيات القرن الماضي، واستخدامه في تشغ
المعلومات الخطيرة فجرها كتاب . المفاعل النووي الشهير في ديمونا، وإنتاج القنبلة النووية اإلسرائيلية

يسجل فيه تجربته في سالح العلوم التابع للجيش "  عاما83"أصدره العالم اإلسرائيلي أوريئيل بخراخ 
  . اإلسرائيلي

 في 1949 أن البروفيسور بخراخ، اشترك عام "بقوة العلم"وجاء في الكتاب الخطير الذي حمل عنوان 
وانتحل هو وزمالؤه من سالح العلوم في الجيش اإلسرائيلي هيئة ، جولة بحثية لالستطالع داخل سيناء

أن الفريق اإلسرائيلي أجرى " أوريئيل بخراخ"ويزعم ، مهندسين ألمان يجرون أبحاثا جيولوجية في سيناء
ياطي الفوسفات الهائل في شبه جزيرة سيناء يحتوي على كميات عدة أبحاث تبين من خاللها أن احت

وانتهت األبحاث بصدور قرار إسرائيلي بـاالعتماد على هذا اليورانيوم ، البأس بها من اليورانيوم
ويورد بخراخ في كتابه نص خطاب بقلم العالم اإلسرائيلي . المصري في تشغيل مفاعل ديمونا اإلسرائيلي

وجاء ، ن مرسل لعالم نرويجي، الذي يعد األب الروحي للمشروع النووي اإلسرائيليأرنست دافيد برجما
وتبين لنا أن هذه الطريقة مجدية للغاية ، لقد أنهينا عملية استخالص اليورانيوم من صخور الفوسفات، فيه

  . من الناحية االقتصادية
  13/4/2009عكاظ، 

  
  "إسرائيل"ريخ نتنياهو وأولمرت وباراك هم أسوأ القادة في تا .30

في تحليـل معمـق    توصل عشرون خبيرا بارزا في العلوم السياسية في الجامعات اإلسرائيلية     :  تل أبيب 
 إلى القناعة بأن رئـيس الـوزراء        ، لتاريخ السياسة اإلسرائيلية وكيفية أداء رؤساء وزراء االثني عشر        

رت وإيهود باراك، كانوا أسوأ ثالثة رؤسـاء        الحالي، بنيامين نتنياهو، والرئيسين اللذين سبقاه، إيهود أولم       
  %.58 ـ 55وزراء في تاريخ إسرائيل، بمعدل يتراوح ما بين 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1403:         العدد       13/4/2009اإلثنين  :التاريخ

وقد وضعوا عـشرة معـايير لمـنح        . الخبراء المذكورين، وجميعهم يهود   " يديعوت"واستضافت صحيفة   
دارة األزمات، ونظافة   ، واألمن، والعالقات، واالقتصاد، وإ    )نظرة استراتيجية بعيدة المدى   (الحلم  : العالمة

. اليد، وإدارة االئتالف الحكومي، واإلخالص لمبادئ الديمقراطية، والتعامل بمساواة، والـروح القياديـة            
بعضهم حكم في عدة    ( رئيس وزراء    12، رأسها   1948 حكومة قامت في إسرائيل منذ سنة        32يذكر أن   
  .)حكومات

 13/4/2009الشرق األوسط،
  

   حات األقصى ويعتدون على المصلينالمستوطنون يقتحمون سا .31
مجموعة من اليهود المتطرفين ، أن بترا عن وكالة القدس المحتلة  من 13/4/2009 الدستور، ذكرت

هاجمت امس عددا من المواطنين المقدسيين خالل خروجهم من المسجد األقصى المبارك بعد اداء صالة 
 ان مجموعة من المتطرفين اليهود حاولت اقتحام وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين في رام اهللا .الفجر

المسجد القدسي الشريف ، اال ان حراس االقصى قاموا بصدهم كما ان المصلين اشتكوا من االعتداء 
على مركباتهم التي أوقفوها بمحيط البلدة القديمة وذلك بتحطيم زجاجها وعطب إطارات العديد منها على 

  .يد اليهود المتطرفين
ة ثانية اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود ساحات المسجد األقصى المبارك ، وجـالوا فيهـا                من ناحي 

وقال شهود عيان ان المستوطنين اسـتهدفوا االسـتفزاز تحـت           . تحت حماية شرطة االحتالل ومرافقتها    
  .حماية شرطة االحتالل

 من مخطط خطيـر تعتـزم       وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبدالقادر حذر         
الجماعات اليهودية المتطرفة تنفيذه الخميس المقبل القتحام المسجد األقصى المبارك ، في محاولة إلقامة              

ودعا عبدالقادر المواطنين في مدينة القدس       .طقوس وشعائر تلمودية في ذروة االحتفاالت بالفصح العبري       
الى المسجد األقصى المبارك منذ سـاعات صـباح          إلى شد الرحال     1948المحتلة وداخل أراضي العام     

  .الخميس المقبل لصد أي محاولة اعتداء أو اقتحام لهذه الجماعات المتطرفة
وائل ،  عبد الرؤوف أرناؤوط عن مراسليهاالقدس المحتلة من 13/4/2009 الوطن، السعودية، وأضافت

أن ما تتعرض له المدينة هجوم ، "الوطن"أكد لـ ، محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني، أن بنات
مشددا على أن القدس والمسجد ، حيث بات يستهدف الحجر والبشر والشجر، إسرائيلي غير مسبوق

وأشار إلى أن الجماعات االستيطانية اليهودية تكثف هجمتها أيضا على المنازل  .األقصى في خطر
داعيا إلى ، مسجد األقصى والقدس القديمةالفلسطينية في محاولة لالستيالء عليها وتحديدا في محيط ال

  .موقف عربي وإسالمي لوضع حد لهذه الجرائم اإلسرائيلية
 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا 50أن نحو ، "الوطن"لـ ، كما أكد مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب

ة المسجد األقصى أمس ضمن مجموعات بمناسبة عيد الفصح اليهودي وسط حراسة من الشرط
وكشف الخطيب أنه وجه رسائل إلى القناصل األجانب المعتمدين في القدس وإلى الحكومة . اإلسرائيلية

األردنية أكد فيها على اعتراض إدارة األوقاف اإلسالمية على أعمال الترميم التي تقوم بها السلطات 
حيات األوقاف باعتبار مشددا على أن الترميم من صال، اإلسرائيلية في الحائط الغربي للمسجد األقصى
  .الجدار جزء من المسجد واألوقاف اإلسالمية

  
 مخططات تهويد القدس استكملت وما بقي مجرد لمسات أخيرة: مدير مركز القدس .32

أكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، زياد الحموري، أن تكثيف عمليات هدم : غزة
 72د السكان الفلسطينيين حسب المخططات اإلسرائيلية، و إبقاء  في القدس، تهدف لتخفيض عد المنازل

، "قدس برس"وأشار الحموري، في تصريح لـ  . ألف مواطن مقدسي يحملون الهوية المقدسية80 -



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1403:         العدد       13/4/2009اإلثنين  :التاريخ

 أنه حسب التصريحات اإلسرائيلية سوف يتم المزيد من الهدم وعزل المدينة المقدسة عن باقي المدن  إلى
وأكد الحموري، أن المخططات اإلسرائيلية في القدس استكملت بشكل شبه . نةوالقرى المحيطة بالمدي

كامل، والقادم هو عبارة عن لمسات أخيرة نحو مصادرة عقارات، ومصادرة ما تبقى من بعض 
، وهي خطة تجميلية لتغيير معالم القدس من "زاموش"األراضي الفلسطينية والخطط القادمة وهي خطة 

وق القدس القديمة، وكراجات وأنفاق من األسفل، محذرا من األخطار القادمة الذي من ف" تلفريك"إقامة 
أوسلو، في الوقت ) اتفاق(إن كافة اإلجراءات التهويدية اتخذت بعد "وقال  .تهدد إقامة المواطن المقدسي

  ". الذي يمنع فيه أي نشاط تابع للسلطة الفلسطينية داخل المدينة،وذلك حسب االتفاقية
 12/4/2009 قدس برس

  
  فعاليات بالقدس تندد بسياسات الهدم والتهجير اإلسرائيلية .33

              وأهلَها التهجيـر نظمت الفعاليات الشعبية المقدسية وخيام التضامن في المناطق التي يتهدد منازلَها الهدم ،
سلطات االحـتالل   مهرجانا في منطقة البستان بالقدس المحتلة ضد سياسة التهويد الممنهجة التي تقوم بها              

وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على أنقاض منزل هدمته سلطات االحـتالل قبـل                .اإلسرائيلي
 .أشهر، على الصمود في مدينتهم وتكثيف الجهود لمواجهة كل اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة             

دسي يتهددهم التهجير أو هدم منازلهم       مق 1500وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن هناك أكثر من          
  .بعدما تلقوا إخطارات بذلك من سلطات االحتالل

وطالب عضو االئتالف من أجل القدس محمد جاد اهللا الممثليات األجنبية في القـدس بالمحافظـة علـى                  
ة إلـى   في إشـار  -كما دعا من أسماهم القابعين في رام اهللا          .المدينة وطابعها الفلسطيني وبحماية سكانها    

  . ألخذ هذه القضية مأخذ الجد وإحالتها إلى مجلس األمن الدولي-الحكومة الفلسطينية لتصريف األعمال
 12/4/2009الجزيرة نت، 

  
  يتيماً) 1500( تخلف  غزةجرائم االحتالل على قطاع .34

 1400بعـد الحرب اإلسرائيلية البشـعة على غـزة والتي خلّفـت أكثــر مـن              :  عال عطااهللا  –غزة  
يـد وستـة آالف جريح بدأت ظاهرة كفالة األيتـام تنتشـر وتتم غالباً عبـر المؤسسات الخيريـة،               شه

 طفـل إلى قافلة األيتام، وقالت مؤسسات تعنى        1500وضمت جرائم االحتالل على القطاع ما يقرب من         
، ليـصل عـدد      طفالً فقدوا أحد والديهم أو كليهما خالل العـدوان         1346باإلغاثة والطفـولة إن حوالي     

  . يتيم5200األطفال األيتام في غزة إلى 
وأمام تـزايد عدد األطفال األيتام في القطاع حثت جهات رسمية ومؤسـسات إنـسانية وخيريـة علـى           
االهتمام بكفالتهم، وطالب أحمد الكرد وزير الشؤون االجتماعية في حكومة هنيـة المؤسـسات والـدول                

" في السنوات الماضية  "يدا بالمؤسسات العربية واإلسالمية التي تسابقت       بزيادة تقديم المساعدة لأليتام، مش    
 ألـف يتـيم تكلفهـم       20لرعاية أطفال فلسطين، منوها بأن عدد المكفولين من أيتام غزة بلغ أكثر مـن               

في غزة محمد   " منظمة اإلغاثة اإلسالمية  "وكشف مدير رعاية الطفولة بمكتب       .مؤسسات حكومية وأهلية  
، حيـث   "طلبات كفالة األيتام في غزة شهدت ارتفاعـا كبيـرا         "ي تصريحات صحفية عن أن      أبو دراز ف  

  . طلب كفالة500استلمت المنظمة أكثر من 
  13/4/2009السبيل، األردن، 

  
     المقبلمايو/ أيارإلسرائيل في  الحركة اإلسالمية بفلسطين تقاطع زيارة بابا الفاتيكان .35

إلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح مقاطعة زيارة بابا الفاتيكان بنديكت          أكدت الحركة ا  : حيفا-وديع عواودة 
 بسبب تصريحاته السابقة المسيئة لإلسالم والنبي الكـريم         ،أيار المقبل / السادس عشر إلسرائيل في مايو    
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وأوضحت الحركة فـي بيانهـا أن        .محمد صلى اهللا عليه وسلم، واستثناء قطاع غزة من برنامج الزيارة          
تها مع األهل النصارى العرب تتسم باالحترام المتبادل وبالتعـاون فـي حمـل همـوم المجتمـع                  عالقا"

، معتبرة أن مالحظاتها حول زيارة البابا خاصة بشخصه وبموقفه الذي مـن خاللـه أسـاء                 "الفلسطيني
  .للرسول الكريم

 حريا به أن يخـصص      إذا كان البابا حريصا على مشاعر اليهود إزاء المحرقة أليس         "وقالت الحركة إنه    
لمحرقة غزة بل محرقة القرن الواحد والعشرين ساعة من زيارته أم هو الخضوع لإلمالءات والتهديدات               

  ".اإلسرائيلية؟
 من ناحية أخرى أرسل القاضي المتقاعد خليل عبود رئيس الجمعية المسيحية العالميـة فـي الناصـرة                 

بأن توقيت الزيارة المرتقبة لألراضـي المقدسـة لـيس          إن أهل الناصرة يشعرون     "رسالة للبابا قال فيها     
وانتقد القاضي عبود توقيت الزيارة معتبرا أنـه         ".مناسبا، ومع ذلك فالجميع هنا يرحب بكم من كل قلبه         

  .كان يجب تأجيلها لمدة عام على األقل بعد الحرب على غزة
 12/4/2009الجزيرة نت، 

  
 لياتها والسير باتجاه المصالحة الوطنيةالبطريرك صباح يدعو الفصائل لتحمل مسئو .36

أكد البطريرك ميشيل صباح بطريرك القدس لالتين، على حق الشعب الفلسطيني في الحرية : غزة
وتقرير المصير والدفاع عن أرضه واسترجاعها، مشددا علي رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي 

خالل الزيارة التي قام بها صباح لغزة السبت جاء ذلك  .عاني منه لفترة طويلة بكل الطرق المتاحة
حيث كان في استقباله وفد من اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية وذلك في ) 11/4(

  .وأثنى صباح على الحفاوة التي استقبل بها .مدرسة العائلة المقدسة بمدينة غزة
أن يصل األطراف إلى اتفاق في أسرع وقت،  صعيد الحوار الفلسطيني أعرب صباح عن أمله ىوعل

مشددا علي دعمه لجهود المصالحة، وداعيا جميع األطراف إلي تحمل مسئولياتها والسير قدما باتجاه 
 كما أثنى البطريرك على الدور .المصالحة الوطنية والتغلب علي الصعوبات التي تقف في طريق تحقيقها

ر باتجاه الحوار، داعيا إياها أن تخطو صوب الحوار بقلب مفتوح الرائد التي تتبناه حركة حماس في السي
  .وعزيمة قوية على تحقيق المصالحة المنشودة

  12/4/2009 قدس برس
  

  إطالق إذاعة فلسطينية متخصصة بقضية األسرى .37
 أطلقت إذاعة القدس المحسوبة على حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، البث التجريبي :آي.بي.يو

وقال مدير إذاعة القدس ". إذاعة صوت األسرى"يدة متخصصة في قضية األسرى تحت اسم إلذاعة جد
 ألف أسير فلسطيني في السجون 11إن اإلذاعة تهدف إلى تفعيل قضية أكثر من "صالح المصري أمس 

وذكر  ".باعتبارها واحدة من القضايا اإلنسانية والوطنية التي تهم سائر المجتمع الفلسطيني" "اإلسرائيلية"
  ".غياباً إلذاعة تحمل هموم األسرى وذويهم"أن إذاعته أجرت دراسة مسحية فوجدت أن هناك 

  13/4/2009الخليج، 
  

   تفرج عن أسيرة فلسطينية وتبعدها الى غزة"سرائيلإ" .38
أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس على إبعاد األسيرة الفلـسطينية شـيرين            :  سمير حمتو  -غزة  

المفرج عنها بعد قضائها ست سنوات ، إلى قطاع غزة وسط وعود بأن تقوم اليوم بإعادتها                الشيخ خليل،   
ووصلت األسيرة المحررة إلى معبر بيـت حـانون          .إلى حيث تقطن عائلتها في رام اهللا بالضفة الغربية        
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 مـن   شمال قطاع غزة بعد أن قررت سلطات االحتالل إبعادها إلى غزة ، حيث كان في استقبالها العديد                
  . الشخصيات الوطنية واإلسالمية ووسائل اإلعالم

وأفاد رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا ، انه وفي ضـوء                   
االتصاالت والتنسيق مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ تمكنا من الحصول علـى قـرار                

ي على االفراج عن االسيرة شيرين الشيخ خليل لقطاع غزة على أن يتم             يقضي بموافقة الجانب اإلسرائيل   
  . منحها تصريح دخول إلى الضفة الغربية اليوم

  13/4/2009الدستور، 
  

  حياة مرضى غزة بين مطرقة االنقسام وسندان الحصار .39
مام نسمان، إن في غزة، ه) المقالة(قال الناطق باسم وزارة الصحة  ":وكاالت"، "الخليج "-غزة، رام اهللا 

من  % 24وزارة الصحة في رام اهللا ترفض التواصل مع الوزارة في غزة التي لم تحصل سوى على 
  ".2008األدوية والمستلزمات الطبية التي خصصت لغزة في إطار ميزانية السلطة لعام 

 مرضى غزة وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه تم وقف إصدار تصريحات تحويل
آذار، ما أثر / مارس22على دائرة العالج بالخارج في غزة في " حماس"إلى الخارج بعد أن سيطرت 

ويحاول مكتب منظمة الصحة العالمية . سلباً في آالف المرضى الذين يعانون من حاالت خطيرة ومعقدة
  .بغزة التوسط بين صحة غزة ونظيرتها في رام اهللا لحل األزمة

فبعد أن قمنا بتغيير موظفي دائرة العالج . تعاني الوزارة من أزمة سياسية واقتصادية"وقال نسمان، 
وتحوي سجالت وزارة ". بالخارج بسبب الفساد، توقفت السلطة في رام اهللا عن تمويل رعاية المرضى

 على األقل في حالة حرجة، ينتظرون للسفر إلى 300 مريض، منهم 1000الصحة في غزة حوالي 
.  من المسجلين600عبر رفح، وتستطيع حكومة غزة، حسب نسمان، توفير التغطية المالية ل الخارج 

ووفقا لوزارته، يفتقر القطاع للمرافق والخبرة الالزمين لمعالجة الحاالت الحرجة مثل الفشل الكلوي 
لمتحدة ومصر ال تسمحان للمرضى بالخروج من غزة، وفقا لمكتب األمم ا" إسرائيل"كما أن . والسرطان

ويتجمع عدد من أفراد األسر اليائسة أمام الوزارة بغزة كل صباح ليناشدوا . لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  .مسؤولي الوزارة بتسهيل الحصول على الرعاية الصحية في الخارج

  13/4/2009الخليج، 
  

  إسالميو األردن يطالبون الحكومات العربية بمقاطعة الحكومة اإلسرائيلية .40
اعتبر األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني أرشـيد أن الرسـالة              : تم العبادي  حا -عمان  

معـه،  » العبثية«مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتمثل في قطع المفاوضات           » الوحيدة المجدية «
قشة سـبل   وتعقيبا على اجتماع وزراء الخارجية العرب بعمان لمنا       . بالمبادرة العربية » سحب التداول «و

حري بالعرب البحث عن خيارات أخـرى،  «التعامل مع حكومة نتنياهو، قال في تصريحات صحافية إنه    
عوضا عن محاولة إحياء موات التسوية التي يتنكر المجتمع اإلسرائيلي لها وال يخفي قادته تحللهم منهـا                 

 مـستوى سـرقة الحقـوق       وسعيهم إلى هدم ما تبقى من أنقاضها، بل واقتراف المزيد من الجرائم على            
  .»وانتهاك السيادة العربية

العرب على تدخل أميركا إلرغام حكومة اليمين المتطرف اإلسرائيلية على مـا            » مراهنة«وأشار إلى أن    
ودعـا الحكومـات العربيـة إلـى        . »محاوالت واهمة سرعان ما ستصطدم بجدار الفشل      «ال تريده هي    

الكرة توجد في كثير من األحيان فـي        «، مذكرا بأن    «لذاتية  استخالص الدروس واالعتماد على القوة ا     «
  .»ملعب العرب
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يغلقون األبواب دون دخول الغذاء والدواء عن المحاصرين فـي          «وبهذا الصدد انتقد بعض العرب الذين       
  .في إشارة إلى النظام الرسمي المصري.. هذا فضال عن المال والسالح» قطاع غزة

تـصبح اجتماعـاتهم    «بحيث  » يمكنهم دعم المقاومة لتغيير المعادالت    «ب  وشدد بني أرشيد على أن العر     
سياسة االستجداء والتمني عفا عليها الزمن في عالم يحتـرم          «: ، وتابع »مواقفهم وتصريحاتهم ذات قيمة   

  .»الوقائع على األرض
  13/4/2009العرب، قطر، 

  
  م بأعمال إرهابية يضرب عن الطعام بعد اعتقاله بتهمة التخطيط للقيا"أسير محرر" .41

 يوما فـي    16قال نجل األسير المحرر وائل األمير، إن والده مضرب عن الطعام منذ             : طارق النعيمات 
وأضاف ثائر أن    .»إرهابية«سجن الموقر، عقب اعتقاله برفقة شخص آخر بتهمة التخطيط للقيام بأعمال            

االعتقال، وتوجيه تهمة له غيـر      غموض في أسباب    "والده أضرب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه          
يذكر أن األمير الذي يبلغ مـن        ".زيارته  لصديق  "الفتا إلى أن األمير اعتقل على خلفية        ". مسؤول عنها 

 عاما  قضى ست سنوات في سجون االحتالل االسرائيلي، عقب محاولته تنفيذ عمليـة ضـد                 42العمر  
 على إثر اتفاق    2005 أسرى آخرين عام     8برفقة  جنود إسرائيليين عبر الحدود األردنية، وأطلق سراحه        

  .بين الحكومتين األردنية واإلسرائيلية
 13/4/2009السبيل، األردن، 

  
  لن تعود إلى موريتانيا" إسرائيل"راية : رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا .42

موريتانيـا، طـي    أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري الحاكم فـي             : نواكشوط
  .لن تعود إلى موريتانيا" إسرائيل"صفحة العالقات مع الكيان الصهيوني، وتعهد بأن راية 

  13/4/2009الخليج، 
  

  المخابرات المصرية تطلع نظيرتها اإلسرائيلية على التحقيقات مع خلية حزب اهللا": هآرتس" .43
رية يقـوم بـإطالع أجهـزة        كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أن جهاز المخـابرات المـص           :الناصرة

التي اعتقلتها األجهزة األمنية    " الخلية"االستخبارات اإلسرائيلية بتطور عملية التحقيق مع أفراد ما أسمتها          
  .المصرية، وقالت إنها تابعة لحزب اهللا اللبناني

  12/4/2009قدس برس، 
  

  طينيةالرئيس الفلسطيني تطورات القضية الفلس يبحث معخادم الحرمين الشريفين  .44
بحث خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز فـي الريـاض،           :  ابراهيم حميدي  -الرياض، دمشق   

أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تطورات القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق السالم العـادل         
  . الوطنيوالشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه

  13/4/2009الحياة، 
  

  إنذار قضائي العتقال ليبرمان إذا دخل مصر .45
أرسل محام مصري، أمس، إنذاراً من خالل مكتب النائب العام إلى رئـيس             :  محمد عبدالحفيظ  -القاهرة  

الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية والسفير اإلسرائيلي في القاهرة، إللزامهم اعتقال وزير الخارجية            
وقـال  . إلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حال دخوله االراضي المصرية ومحاكمته أمام القضاء المصري           ا

المحامي نبيه الوحش في إنذاره، إن ليبرمان اعتاد شتم رموز مصر، وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك                
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العرب في الكنيست   في جلسات الكنيست اإلسرائيلي، وهدد بتفجير السد العالي، ودعا إلى إعدام األعضاء             
وأضاف الوحش، أن ليبرمان أعلن رفضه للتفاوض مع الفلسطينيين، مـا يؤكـد             . 48وتهجير فلسطينيي   

  .نواياه العدائية تجاه الفلسطينيين والمصريين، وهو األمر الذي يستوجب محاكمته أمام القضاء المصري
  13/4/2009الجريدة،الكويت، 

  
      اثية خاصة  القدس القديمة حالة تر: خبير أممي .46

أكد كريم أندريه هنديلي، مستشار منظمة اليونسكو للتراث العالمي والثقافـة، أن            :  طارق أشقر  -مسقط  
مدينة القدس القديمة وآثارها تعتبر حالة خاصة وتنطبق عليها كل اآلليات التي تعنى بـالمواقع التراثيـة                 

بل مركز التراث العالمي  باإلشراف علـى        وأضح الخبير المكلف من ق    . العالمية وتجب المحافظة عليها   
إعداد استبيان خاص بدول منطقة الخليج العربي إلعداد تقريرها الدوري الثاني لمواقع التراث العـالمي،               

وأشار، في حـديث خـاص      . أن خصوصية القدس في التراث العالمي تأتي من كونها ال تتبع ألي دولة            
ة التراث اإلنساني العالمي جاء عبر طلب تقدم به األردن إلى           بالجزيرة نت، إلى أن إدراج القدس في قائم       

  .لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، مضيفا أنها حالة خاصة على كل المستويات
  12/4/2009الجزيرة نت، 

  
   بمحاولة كسر الحصار عن الشعب الفلسطينييقرون بعض متهمو حزب اهللا .47

من الدولة العليا في مصر التحقيق مع المتهمين في قضية تنظيم           تواصل نيابة أ  :  محمد المتولي  -القاهرة  
ووجهت نيابة أمن الدولة العليـا تهمتـي التخـابر          . حزب اهللا، حيث أنكر ثمانية متهمين صلتهم بالحزب       

ونفى المتهمون االتهامات المنسوبة إلـيهم،      . لصالح دولة أجنبية، وحيازة أسلحة لستة متهمين في القضية        
  . أقر بمحاولة كسر الحصار عن الشعب الفلسطينيإال أن بعضهم

  13/4/2009العرب، قطر، 
  

  المفاوضات أضاعت القدس: القرضاوي .48
وصف الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العام لعلماء المسلمين، المفاوضات مع اليهـود             : القاهرة

فاوضات التي دخل فيها القـادة  بأنها لم تأت بخير على األمة وإنما كانت سبباً في ضعفها، موضحا أن الم   
تسببت في أن ينـسى العـالم قـضية القـدس     "العرب مع نظرائهم اإلسرائيليين بشأن القضية الفلسطينية    

وكـان  ". ومشكلة الالجئين وغزة وكل القضايا الكبرى ويضعها في مرتبة دنيا بالنسبة لالهتمـام بحلهـا              
التي عقدت بنقابة األطباء ليلة أمس األول عندما        " القدس ومخاطر التهويد  "القرضاوي يتحدث خالل ندوة     

 في مدينة القدس المحتلة، مـشيرا       1967لفت إلى عمليات الحفر التي تقوم بها سلطات االحتالل منذ عام            
إلى أن هذه العمليات تستهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة بأكملها وهو أمر يستدعي أن يهـب حكـام                

  .من التفاوض مع اإلسرائيليينالعرب لنجدة القدس بدال 
حمدي السيد، نقيب األطباء، شباب األمة العربية إلى التمسك بإسـالمهم وعـروبتهم،             . وفي كلمته دعا د   

  .مشيرا إلى أن العروبة هي مفتاح النصر والسد المنيع أمام محاوالت االختراق الصهيوني
بتخصيص مليار  " إسرائيل"الطوارئ، إلى قيام    جمال عبدالسالم، المدير التنفيذي للجنة اإلغاثة و      . ولفت د 

 ألف وحدة سكنية على الطراز الحديث وتسكين المستوطنين بهدف تغييـر            50 مليون دوالر لبناء     200و
حمـدي  .التركيبة السكانية بالقدس وطمس المعالم العربية واإلسالمية في المدينة القديمة، فيمـا اعتبـر د              

دولية بالقاهرة، اإلعالن عن القدس عاصمة للثقافة العربية لعـام          المرسي، رئيس مكتب مؤسسة القدس ال     
 هو آخر أمل للحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية، مطالبا بدعم العالم العربي لمؤسسة القـدس                2009
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الدولية حتى تتمكن من مواصلة دورها في الحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة وتعريف العالم بما                
  . وأهلها في ظل االحتاللتعانيه

  13/4/2009الخليج، 
  

  حماس شرعية، ويجب إنهاء حصار غزة : جيري آدامز .49
رفض السياسي اإليرلندي البارز جيري آدامز االنتقادات الحكومية اإلسـرائيلية          :  محمد سعيد  -واشنطن  

بعـاء الماضـي    بأن لقاءه مع قيادات حركة حماس في غزة بمن فيهم رئيس حكومتها إسماعيل هنية األر              
وأضاف آدامز في مقابلة مع صحيفة      ". إن الناخبين يمنحون حماس شرعيتها    "يمنح حماس الشرعية قائال     

عندما تتحدى الناس للذهاب إلى صناديق االقتراع ، ويفوزون ، ال يمكنـك أن تقـول               "جيروزاليم بوست   
  ".للناخبين حظا طيبا ، لم يعجبنا اختياركم

 الجناح السياسي للجيش الجمهوري في إيرلندا الـشمالية ، علـى أهميـة              وشدد زعيم حزب شين فين ،     
يمكن اغتنام فرصة الحوار لضمان عدم تعرض أي شخص للقتل أو العيش في الخـوف أو                "الحوار قائال   

أعتقد أنه ينبغي إنهاء الحـصار      "وأضاف  ". للسجن أو تعريض الفلسطينيين واإلسرائيليين لما تعرضوا له       
  ".وضع مفزععلى غزة، إنه 

أنها ليست القاعدة وال حركة طالبان ، وأنهم يريدون السالم مع           "وقال آدامز انه صدق حماس عندما قالت        
قادة حماس أبلغوني أنهم يريدون تسوية سلمية وأنهم علـى اسـتعداد            "، مؤكدا أن    " جيرانهم اإلسرائيليين 
  ".لقبول حل الدولتين

13/4/2009الدستور،   
  

  دعو إلى السالم في الشرق األوسط بابا الفاتيكان ي .50
وجه بابا الفاتيكان بينيديكيت السادس عشر أمس رسالة إلى العالم بمناسبة عيد الفصح دعا فيها               : ب.ف.أ

وقال البابا إن المصالحة صعبة لكن ضرورية، وهي الشرط األول مـن            . إلى السالم في الشرق األوسط    
ن أن تصبح حقيقة إال عبر جهـود متجـددة مـستمرة            أجل مستقبل آمن مشترك وتعايش سلمي، ال يمك       

  . الفلسطيني-"اإلسرائيلي"وصادقة لتسوية النزاع 
13/4/2009الخليج،   

  
  وصول وفد برلماني أوروبي الى الضفة ليعبر عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني .51

ألوروبـي   عضو مـن البرلمـان ا      100وصل، أمس، إلى الضفة الغربية وفد يضم أكثر من          : بيت لحم 
والفرنسي ورؤساء البلديات والمحافظين الفرنسيين برئاسة الرئيس الفرنسي للجنة توأمة المدن الفرنـسية             

ونقلت، وكالة معا، الفلسطينية المحلية لألنباء عن رئـيس الوفـد           . مع المخيمات الفلسطينية فرناند تويل    
 إن زيارة الوفـد الفرنـسي، وهـو    يم فعاليات المخيضممخيم الدهيشة في مؤتمر في    ،مسأ  ظهر    قوله،

األكبر من نوعه الذي يصل إلى األراضي الفلسطينية، يأتي تعبيراً عن وقوف القوى السياسية األوروبية               
وأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات المشاركة في المؤتمر إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل              

  .والصادق حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية
13/4/2009الحياة،   

  
  قافلة األملببرلماني سويسري يعتبر استمرار حصار غزة جريمة إنسانية وُيعلن مشاركته  .52

برفع الحصار الظالم عن قطاع غـزة فـوراً،         " جوزيف زيرياديس " طالب النائب السويسري     :بروكسيل
ن الـسفر بـسبب     استمرار الصمت المريب على حصار غزة ووفاة المرضى جراء منعهم م          "معتبراً أن   
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وفـي الـسياق ذاتـه أعلـن النائـب          . ، على حد تعبيره   "إغالق المعابر جريمة إنسانية يندى لها الجبين      
زيرياديس أنه سيشارك في قافلة األمل المتوجهة إلى قطاع غزة، إلى جانب شخصيات يهودية سويسرية               

لنواب والشخصيات السويسرية   معروفة ونشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية، متوقعا انضمام مزيد من ا         
  .إلى هذه القافلة

12/4/2009قدس برس،   
  

  تصحيح بوصلة الحوار الفلسطيني الفلسطيني .53
  منير شفيق

ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة، وبغض النظر عن تفسيره أو تسويفه، هو استمرار الحصار                 
  .وعدم البدء بإعادة البناء

أن إعطاء األولوية للمصالحة والحوار الجاريين في القاهرة على فـك           هذه هي الحقيقة األولى التي تثبت       
الحصار والبدء بإعادة البناء ولملمة الجراح يمثل سياسة خاطئة وذلك بدليل مضي أكثر من سبعين يومـا   
ومليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة في حالة حصار، أي قتل بطيء، وعشرات اآلالف بـال    

الجرحى تحت الخطر بسبب استمرار الحصار وعدم إعـادة البنـاء وعـدم لململـة               مأوى واآلالف من    
  .الجراح

وقد قيل في حينه أن العملية لن تستغرق أكثـر          . وذلك تحت حجة تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة أوالً       
  .من أسبوعين أو ثالثة أسابيع في أبعد تقدير

جرحى، وعـائالت بـال     ( البناء ولملمة الجراح     هذا يعني باختصار أن سياسة ربط فك الحصار وإعادة        
لم تكن سياسة صحيحة، بغض النظر عن المقـصد والنيـة، أو سـوء تقـدير وضـع                  ) مأوى ومنكوبة 

األولويات، ألن الحرص على حياة مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة كان يتطلب ولم يـزل                 
راح من جهة والمصالحة والحـوار مـن جهـة    السير بتواز بين فك الحصار وإعادة اإلعمار ولملمة الج       

  .ثانية
فهذا من البديهيات وال معنى إلقامة التعارض بين األمرين إال إذا كان هنالك من يريـد اسـتخدام فـتح                    

، وعـدم البـدء بالبنـاء       )كسر الحصار ولو جزئيا   (المعابر، ولو فتح معبر رفح للناس والبضائع وحده         
الدنيا ومعالجة اآلثار اإلنسانية المدمرة للعدوان الوحشي الـصهيوني،         والترميم وتأمين المأوى في حدوده      

من أجل تحقيق أهداف سياسية، أو تسهيل المصالحة والحوار من خالل وضع فصائل المقاومـة تحـت                 
الضغط وال سيما حماس والجهاد والشعبية وكل المعترضين على سياسة تشكيل حكومة وفاق تلتزم بلـك                

التي التزم بها الرئيس محمود عباس وحكومة سالم فياض، وذلك لترضى الدول            ) تالسياسا(االلتزامات  
  . عليها-وعلى التحديد أميركا والحكومة اإلسرائيلية-المانحة 

لقد أوضحت إدارة أوباما أن موقفها من موضوع الحكومة الفلسطينية التي ستتعامل معها هـو الموقـف                 
لك إبقاء الحصار وعدم إعادة البناء، وعدم لململة الجـراح،          نفسه إلدارة بوش وحكومة أولمرت بما في ذ       

  .سيفا مسلطا البتزاز مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة
األمر الذي يتطلب من الفصائل الفلسطينية أوالً ومن مصر ثانيا اتخاذ قرار فوري بعدم إعطاء األولويـة                 

الحصار وعدم إعادة البناء وعدم لملمـة الجـراح         للمصالحة والحوار وتشكيل حكومة الوفاق، وإال فبقاء        
  ).على اختالفها(

فالقرار يجب أن يكون سير األمرين بالتوازي وهو موقف سيحشد وراءه كل الذين تظاهروا ضد العدوان                
في العالم كله، كما سيحشد حوله الغالبية العظمى من الدول إلى جانب إجماع عربي وإسـالمي رسـمي                  

وباما وحكومة نتنياهو في الزاوية، وال خيار لهما إال الرضوخ لفتح معبـر رفـح               ومن ثم سيضع إدارة أ    
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للناس والبضائع والمساعدات ومواد إعادة البناء، وهي خطـوة ضـرورية ملحـة وال تقبـل التأجيـل                  
  .والتسويف

أما من جهة أخرى، ومن قلب الحوار نفسه فثمة اتفاق غالبية الفصائل وليس حماس والجهاد وحـدهما،                 
لى رفض قيام حكومة وفاق على أساس االلتزام بالخط السياسي الذي التزم به الرئيس محمود عبـاس                 ع

وهو المقصود بااللتزام بما التزمـت بـه        ) صاحبة ممارسة تفكيك خاليا المقاومة    (وحكومة سالم فياض    
الثنائية بعضه معروف ومرفوض، وبعض لم يكشف عنه تم عبر المفاوضات           : منظمة التحرير الفلسطينية  

السرية، وبعضه أصبح في خبر كان مداسا عليه بجنازير الدبابات اإلسرائيلية كما هو الحال في الـضفة                 
  ).في اتفاق أوسلو؟) ب(و) أ(أين مناطق(الغربية 

 وحكومة  2007حزيران  /ثم يا للنموذج العملي لتلك االلتزامات والذي مثلته سياسات الرئيس ما بعد يونيو            
  .ضفة الغربيةسالم فياض في ال

ولنعد مرة أخرى إلى الواقع العملي إذ ليس مثل النتائج المترتبة على األرض شهادة لكل سياسـة، فمـن               
يقرأ ما حدث في الضفة الغربية خالل مرحلة مفاوضات أنابوليس وحكومة سالم فياض يجد حالة احتالل                

ختلف أشكالهما تصاعدا بوتائر زادت     ، فاالستيطان وتهويد القدس بم    1967حزيران  /ال مثيل لها منذ يونيو    
 حاجزا، وأصبحت الدوريات اإلسرائيلية     750على المراحل السابقة بمراحل وبلغ عدد الحواجز أكثر من          

تسرح وتمرح في كل المناطق المفترض بها تحت سلطة حكومة سالم فياض والرئيس محمود عباس وال                
  .تسل عن االغتياالت واالعتقاالت

ومن ثم ال مأثرة يمكن أن تسجلها حكومة سالم فياض سوى ما قامت         . صلة بناء الجدار  هذا وال ننسى موا   
به من مطاردة لخاليا المقاومة، ولكل سالح بين فلسطينيي الضفة الغربية، فـضال عـن مـأثرة قمـع                   

  .إرهاصات االنتفاض الشعبي للوقوف إلى جانب قطاع غزة في مواجهة العدوان ولكسر شوكته
 أي فـي عهـد الـرئيس        2002في الضفة بدأت منذ ربيـع       ) أ(إعادة احتالل مناطق    صحيح أن عملية    

الفلسطيني الشهيد المغدور ياسر عرفات ولكن قوبلت بالمقاومة االنتفاضة، وبـصمود الـرئيس تحـت               
الحصار والتهديد بالقتل ثم قتله اغتياال بالسم، وأخيرا وليس آخرا قوبل بتحد جاء من خـالل صـناديق                  

انتخاب مجلس تشريعي بغالبية حماسية وبتشكيل حكومتي إسماعيل هنية اللتين قوطعتـا مـن              االقتراع ب 
  .اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية

 وما بعده في الضفة الغربية كون الحالة األولى كانت حالة           2007حزيران  /فالفرق بين حالة ما قبل يونيو     
انية كانت حالة تفاوض ومطاردة لكـل انتفاضـة ومقاومـة           االنتفاضة ومقاومة وممانعة، فيما الحالة الث     

وممانعة أي حالة يمكن وصفها بما يشبه حالة سمن على عسل مع االحتالل وهو ما تؤكده المفاوضـات                  
والتصريحات والصور، كما الرضا األميركي الصهيوني عن إنجازات حكومة سالم فياض وعـن سـير       

  .المفاوضات وما أنجزته كذلك
على االنقسام واعتباره معوقا خطيرا فـي مواجهـة         " دموع"الفلسطيني من   " المفاوض"سكبه  إن كل ما ي   

 جولة مفاوضات وفقا لتـصريحه فالـذي        268االحتالل يكذبه استمراره بالتفاوض في ظله بما زاد على          
يزا بالرغم مما أنجزته باعتراف محمود عباس وكوندول      " السعيدة"منع وصول تلك المفاوضات إلى نهايتها       

رايس وأولمرت، لم يكن بسبب االنقسام الذي تحول إلى شماعة وإنما بسبب عدم قدرة حكومة أولمـرت                 
  .على تجاوز موضوع القدس الشرقية أو بضع أحياء منها لتقوم عليها عاصمة دولة فلسطين

حصرم : "لوما يقال اآلن إن العودة إلى المفاوضات غير ممكنه إال بوقف التوسع االستيطاني يشبه من قا               
والـدليل  . وذلك بعد وقف المفاوضات وانتهاء إدارة بوش ومجيء حكومة نتنيـاهو          " لما رأي أن لن يناله    

لماذا استمرت المفاوضات لسنة ونصف تقريبا، وعلى نار حامية وبإلحاح ومثابرة وتصميم، ولم يتوقـف               
سـتيطان ومـصادرة    االستيطان بل تضاعف، ولم تتوقف المفاوضات بسبب استمرار التوسـع فـي اال            

  أو بسبب استمرار الحفريات والتهويد وهدم البيوت في القدس؟) الجدار وتمدده(األراضي 
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بـدال مـن اعتبـار      " وقف االستمرار في التوسع االسـتيطاني     : "ثم كيف يصبح الشرط في عهده الجديد      
دار على رأس   المستوطنات غير شرعية من حيث أتى ومن ثم جعل تفكيكها مع دحر االحتالل وهدم الج              

  أهداف المرحلة؟
في عنق حكومة الوفاق    " االحترام"أما على مستوى آخر فبأي منطق يسوغ وضع شرط االلتزام أو حتى             

بمن فيهم الذي سبق    " الشرعية الدولية "الوطني في وقت ليس هنالك من يلتزم أو يحترم ما يسمى قراراته             
األوروبية وذلك من خـالل إحـالتهم الموضـوع         وصاغوها ووقعوا عليها وفي المقدمة أميركا والدول        

الفلسطيني كله أو ما يسمى بالحل النهائي إلى المفاوضات وفقا لمؤتمر أنـابوليس وخريطـة الطريـق،                 
مضافا إليها التحفظات اإلسرائيلية عليها وهو ما طبق عمليا في مفاوضات أنابوليس مثال االلتـزام مـن                 

  .ومة فيما لم يلتزم الكيان الصهيوني بوقف االستيطانالجانب الفلسطيني بتفكيك خاليا المقا
فعندما تصبح المفاوضات الثنائية صاحبة القول الفصل في الحل النهائي فهذا يعني وضع كل القـرارات                

  .الدولية على الرف وإفقادها صفة حتى االحترام من قبل من صاغوها ووقعوا عليها
أنابوليس ورؤية جورج دبليو بوش لحل الدولتين يعنيان أن         كما أن إجراء المفاوضات الثنائية على أساس        

المفاوض الفلسطيني قبل ضمنا توضيحيين قدمهما بوش لرؤيته وللمفاوضات، األول حل الدولتين يعنـي              
دولة للفلسطينيين ودولة لليهود بما يتهدد كل الحقوق التاريخية للشعب الفلـسطيني مثلمـا يتهـدد بقـاء                  

، والثاني وقد أعلنه بوش في أثناء زيارتـه لفلـسطين لكـي             1948ة العبرية منذ    الفلسطينيين تحت الدول  
بما يعني التـوطين والـوطن      " إيجاد آلية دولية للتعويض على الالجئين     "يبارك المفاوضات الثنائية وهي     

البديل وإغالق موضوع حق العودة بما يتضمن أيضا إلغاء الحق الفردي بالممتلكات التي اغتصبت مـع                
  . دولة الكيان وبعدهقيام

ف، بما فيها تلك التـي جـسدها        .ت.وبعد هذا كله فأي معنى لوضع شرط االلتزام بتعهدات وسياسات م          
محمود عباس وسالم فياض خالل السنتين األخيرتين، فال يرمى من هذا الـشرط إال تـوريط حمـاس                  

زالت مجانية قدمت ويراد اآلن أن      والجهاد باعتراف غير مباشر بالدولة العبرية، وبااللتزام بتعهدات وتنا        
تجددها فتح والمنظمات األخرى بال طائل بل بتقديمها مجانا مرة أخرى بدال من غسل اليدين منها بعد أن                  
ثبت عدم جدواها وأوصلت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى االغتيـال والوضـع الفلـسطيني إلـى                 

  .االنقسام
نشاء اهللا، ال من حماس وال من الجهاد وال من الشعبية وال مـن              وإذا لم يحدث هذا التوريط ولن يحدث، إ       

أغلب الفصائل فإن اإلصرار على هذا الشرط يستهدف إقصاء حماس وشرعيتها ومن ثم إسقاط شـرعية                
المجلس التشريعي عمليا، وهو الشرعية الوحيدة التي ما زالت جارية الصلوحية أو المفعولية بعد انتهـاء                

واستمرارها بقرار من مجلس الجامعة العربية وأطراف دولية وربما بصورة غيـر            والية الرئيس عباس    
مباشرة من خالل ما حدث من توافق على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسية في آن واحـد،                 

  .وهو اتفاق مشروط باالتفاق على الرزمة كلها كما اتفق عليه منذ بدء الحوار في القاهرة
" مثـل الكريـستال   "أو تقديم االلتزام بصورة شفافة      " االلتزام"ض عن فتح على نظرية      عندما يصر المفاو  

على حد تعبيره يجب أن يثير اعتراضا فتحاوياً قبل اعتراض المنظمات األخرى عليه ألنه يتبنـى خـط                  
  .الرئيس محمود عباس وسالم فياض والرباعية عمليا

على حماس والفصائل الفلسطينية األخرى وعلى      " تشاطرال"األمر الذي يعني أن المفاوضات سائرة باتجاه        
مرحلتين األولى اإلقصاء من الحكومة وتشكيل حكومة على قياس حكومة سالم فياض موضوعيا ولو لم               
يكن على رأسها سالم فياض شخصيا، وبهذا تعطي الفرصة لمحمود عباس ليجرب حظه مرة أخرى في                

مام ما توقفت عنده مفاوضات أنابوليس بإشـراف كونـدوليزا          مرحلة أوباما ميتشيل وذلك في محاولة إلت      
  .رايس
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وإذا تم ذلك فكل حادث عندئذ، حيث يصبح ما يتفق عليه في القاهرة الغيا، أو مواجها لمشروع تـسوية                   
  ).بحكومته المعدلة الحقا بإضافة كديما إليها(ضمن رؤية أوباما ميتشيل نتنياهو 

ل العام الحالي فستذهب األمور إلى االنتخابات في ظل حكومة شبيهة           أما أذا لم يتحقق مشروع تسوية خال      
بحكومة سالم فياض وفي ظل امتداد األجهزة األمنية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة كليـا أو جزئيـا                   
وهي انتخابات يراد لها أن تُقصي حماس بأي شكل من األشكال، وإال إذا تركت نزيهة فمن يـضمن أال                   

مجلس التشريعي الراهن، أو تجربة مماثلة على مستوى انتخاب الرئيس أي العـود إلـى               تتكرر تجربة ال  
تجربة مربع الشرعيتين نفسها، أو معكوسة أو مستأثرا بهما من أحد الطرفين، األمر الذي يعني عودا إلى                 

  .االنقسام من بابه العريض تحت كل االحتماالت والسيناريوهات
اسه انقسام بين خطين أو توجهين سياسيين قبل أن يكـون انقـساما بـين               ولنتذكر هنا أن االنقسام في أس     

شرعيتين أو صراعا على سلطة وقيادة فقد حدث هذا بعد اتفاق أوسلو، وحدث في عهد عرفات بعد فشل                  
مفاوضات كامب ديفد، معه وضده ومن داخل فتح نفسها ثم استمر مع نتائج انتخابات المجلس التشريعي                

  .النقسام بين ضفة غربية وقطاع غزة وصوال إلى ا2006
مـن مـع    : فالجوهر بقي نفسه من حيث االنقسام السياسي فيما اتخذ أشكاال عدة بدأت من اتفاق أوسـلو               

االتفاق ومن ضده، ثم انتقل إلى من مع تحويل عرفات إلى رمز منزوع الصالحيات ومن ضده، ثم مـن                   
ين كلتيهما الرئاسية والتشريعية ثم من مع خط        مع شرعية الرئيس محمود عباس وحدها ومن مع الشرعيت        

أنابوليس وحكومة سالم فياض ومن ضدهما، وصوال اآلن إلى من مع إقصاء حماس عمليا وإطالق يـد                 
في التعاطي مع ميتشيل وإعادة بناء األجهزة األمنية في قطـاع غـزة،             " الوفاق"الرئيس عباس وحكومة    

ومن ضـد ذلـك ومـع       " انتخابات مضمونة النتائج  "ية أو   واألشراف على اإلعمار انتهاء بمشروع تسو     
الشروط "المجتمع الدولي أو الرباعية أو على التحديد        "مصالحة ووفاق وطني حقيقي ال يخضعان لشروط        

  ".األميركية اإلسرائيلية
فيا لفرصتنا بالمصالحة والوحدة الوطنية إذا عمم نموذج الضفة الغربية وسياسات محمود عباس وحكومة              

  .م فياض بشكل جديد ولون جديد ولكن بالجوهر نسفهسال
ولنالحظ هنا غياب االحتالل واالستيطان والجدار وتهويد القدس والحفريات تحت المسجد األقصى عـن              
مشروع الوحدة الوطنية، أوقل عن المصالحة وحوارات القاهرة كأن الوضع القائم في الـضفة الغربيـة                

ع غزة وكيفية إلحاقه بوضع الضفة الغربية بدال مـن العكـس، أي             على أحسن ما يرام والمشكل في قطا      
تحرير الضفة الغربية بدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار ووقف الحفريـات بـال قيـد أو                 

  .شرط
صحيح أن الوضع في قطاع غزة ليس على أحسن ما يرام من حيث افتقار السلطة هناك إلـى الوحـدة                    

صائل إلدارة شؤون القطاع، ولكنه استمر متحررا من االحتالل ومثل حالة مقاومة            الوطنية في ما بين الف    
وممانعة وصلتا إلى مستوى إنزال هزيمة عسكرية في العدوان األخير على قطاع غزة وذلك من خـالل                 
فشل أهداف القصف الوحشي في إخضاع المدنيين، أو إلسكات الصواريخ كما فـشل الهجـوم البـري                 

ى وقف إطالق النار من جانبه فقط واالنسحاب من االختراقات التي أحدثها في الفراغات              فاضطر العدو إل  
داخل قطاع غزة، ثم أضف فشله اإلعالمي وتدهور سمعة الكيان الصهيوني في نظر الرأي العام العالمي                
 بما في ذلك في أعين الكثيرين ممن تعاطفوا معه في السابق وبعضهم ما زال، ولكن مـع شـجبهم لمـا                    

ارتكب من جرائم حرب وإبادة ضد األطفال والمدنيين واستخدامه لألسلحة المحرمة دوليا من فوسفوري              
  ".دايم"و

فالوحدة الوطنية يجب أن تقوم على أساس المشاركة في إدارة قطاع غزة والقيام باإلعمار ولملة الجراح،                
تفاضة في الضفة الغربيـة لـدحر       كما على أساس المشاركة في مقاومة االحتالل والممانعة وصوال لالن         

االحتالل وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار الذي سمته نهب األرض والمياه الجوفية وتهجير القرى بعـد               
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سلبها أراضيها، وذلك مع وضع األولوية لمعركة القدس واستنقاذها ووقف الحفريـات تحـت المـسجد                
  .األقصى المهدد باالنهيار

  
صلة الحوار والمصالحة في القاهرة إذا أريد الخالص من االنقسام وتحقيق           وباختصار المطلوب تعديل بو   

  .وحدة وطنية لتضميد جراح غزة وتحرير الضفة الغربية
  12/4/2009الجزيرة نت، 

  
  الحرب الشرسة على حماس في الضفة  .54

  ياسر الزعاترة
اس في الضفة الغربية ،     بين يوم وآخر نتابع أخبار االعتقاالت التي يتعرض لها أبناء وأنصار حركة حم            

إلى جانب بعض عناصر الجهاد اإلسالمي أيضا ، وغالبا باألسماء وليس بمجرد األرقام ، ال أعني فقـط                  
االعتقاالت التي يقوم بها جيش االحتالل الذي يدخل في أي وقت يشاء من دون رقيب وال حسيب ، بمـا                    

ة السلطة ، بل وهو األهم ، االعتقـاالت التـي           في ذلك المناطق التي انتقلت مسؤوليتها األمنية إلى أجهز        
تقوم بها هذه األخيرة ، وحيث ال يمر يوم إال ويكون تعداد المعتقلين في سـجون الـسلطة فـي حـدود                      

  .األربعمئة ، مع تغير في األسماء ، إذ يدخل البعض ويخرج آخرون باطراد
دلة دايتون ، فهنا ثمة أسرى ال يكـون         األكثر مأساوية في المشهد هو سياسة الباب الدوار بين طرفي معا          

قد مضى على خروجهم من سجون االحتالل سوى أيام ، او يوم أو يومين في بعض األحيـان ، حتـى                     
كما أن ثمة معتقلين في سجون السلطة ال يكادون         . يجدوا أنفسهم معتقلين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية      

  .تالليخرجون منها حتى يجدوا أنفسهم في سجون االح
حماس تحدت أن يكون لـديها      (هذه اللعبة لم تتوقف طوال األسابيع الماضية التي التأم فيها حوار القاهرة             

، بل إن كل المحاوالت التي بذلت من أجل تبييض السجون لتشجيع أجواء المصالحة              ) أي معتقل سياسي  
ي أي حال ، وهي بـدأت       لم تحقق أي نجاح ، اللهم سوى اإلفراج عن بضع عشرات كان سيفرج عنهم ف              

 فيما يتعلق بسلطات االحتالل ، بينما انضمت السلطة         2006عمليا بعد عملية الوهم المتبدد منتصف عام        
  2007،إليها وعلى نحو أعنف إثر الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف عام 

هـدف واحـد    للسلطة من هذه العملية هدف يختلف عن هدف االحتالل ، مع توفر قدر من التوافق على                 
  .عنوانه عدم السماح لحركة حماس بلملمة صفوفها في الضفة الغربية

في السياق المتعلق بالسلطة ، ثمة محاولة محمومة لتحقيق الهدف السالف الذكر لكي تكون األجواء مهيأة                
لالنتخابات القادمة ، ألن حركة مضروبة ومطاردة وبال مؤسسات من أي نوع سـتكون عـاجزة عـن                  

ى الناس وتوضيح مواقفها ، واألهم ستكون عاجزة عن مراقبة العملية االنتخابية ، وال شك أن                الوصول إل 
الضربات التي تعرضت لها حماس هي من القسوة بحيث يصعب ترميمها في زمن قصير ، ال سـيما أن            

كوادر توقف االعتقاالت من طرف السلطة ال يعني بحال توقفها من قبل االحتالل ، مع العلم أن معظم ال                 
  .الفاعلة تجد نفسها أسيرة سجون االحتالل ، سواء مرت على سجون السلطة أم لم تمر

من زاوية االحتالل تأتي االعتقاالت كمحاولة دائمة للحيلولة دون أي تماسك في الحركة يسمح بـالعودة                
ط مهما كانت   إلى خيار المقاومة المسلحة ، وهنا تتواصل االعتقاالت على نحو ال يسمح بترتيب أية خيو              

  .، بما في ذلك في ميدان العمل السياسي واالجتماعي ، ربما خشية دعمه لمسار العمل العسكري
هذا البعد يتوفر عند السلطة أيضا ، والسبب هو حرصها على عدم السماح لحماس بممارسة أي شكل من                  

 منطلق إدراكها لحقيقـة أن  أشكال المقاومة ، ليس فقط تنفيذا اللتزامات خريطة الطريق ، وإنما أيضا من          
  .المقاومة تمنح الحركة مزيدا من المصداقية في صفوف الجماهير في الداخل والخارج
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وعندما يماري بعض الموتورين في الحقائق علـى        . هكذا تعاني حماس من حصار شرس متعدد الوجوه       
ية على الحركة إنما هـي      األرض ، فألنهم ال يريدون االعتراف بحقيقة أن هذه الحمالت السياسية واألمن           

رد على إيمانها بخيار المقاومة ورفضها االعتراف باالحتالل ، وألنهم ال يحبون المقارنـة بـين قـادة                  
يتجولون ببطاقة الفي آي بي ويسافرون وقت شاؤوا وبين آخرين ليس لهم إال السجون هنا وهناك ، بينما                  

  .ار المصالحةيمنع أي واحد منهم من السفر للخارج ، ولو من أجل حو
وحدها الجماهير المؤمنة بربها ، ومن ثم بقضيتها هي التي ال يساورها الشك في حقيقة أن من يرفضهم                  
المحتل ويطاردهم هم األكثر إخالصا لقضيته ، وهي حقيقة ال تزيفها حمالت األكاذيب التي تنطلق مـن                 

  .هنا وهناك
  13/4/2009الدستور، 

  
  القدوة وليس اإلسقاط: حزب اهللا .55

  عبد الستار قاسم. د
يخلو االتهام المصري الذي صدر بحق حزب اهللا والسيد حسن نصر اهللا بالذات من الذكاء، وهو ال يستند                  

اتهم النظام المصري الحزب بأنه     . إلى فهم جيد لسياسة حزب اهللا، أو يحاول تجنب المعرفة بهذه السياسة           
مصر بهدف زعزعة النظام، وأعلن عـن اعتقـال       يجند العمالء من أجل إحداث مشاكل أمنية داخلية في          
وقد شنت الصحف المـصرية ومختلـف وسـائل         . حوالي خمسين شخصا شملتهم دائرة الشك حتى اآلن       

اإلعالم القريبة من السلطة حملة شعواء على الحزب، وعلى السيد حسن بالذات، وأسهبت في شرح تبعية                
  . في الدول العربيةالحزب إليران، واستعمال إيران له لقلقلة األوضاع

مثل هذه االتهامات ال تشير إلى فهم النظام المصري الستراتيجية عمل حـزب اهللا، وال إلـى اآلليـات                   
الحزب ال يتبع سياسة التآمر إطالقا ال ضـد         . الموصلة إلى تحقيق األهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها       

لم يكن مـن    . جنبية مثل أمريكا أو بريطانيا    اللبنانيين وال ضد العرب والمسلمين، وال حتى ضد الدول األ         
سياسة الحزب إطالقا زعزعة االستقرار في أي دولة إطالقا، ولم يلجأ ال إلى خاليـا سـرية وال إلـى                    

فقط يلتزم الحزب بمحاربة إسرائيل بكافة      . تهريب أسلحة في محاولة منه لمد جهات معادية للنظام الحاكم         
إذا قام الحزب   . ا يعتبره الحزب شرعيا من زاوية الشرع اإلسالمي       الوسائل واألساليب الممكنة وضمن م    

مثال بتهريب أسلحة إلى تشيلي فذلك من أجل عمل قد يقرر القيام به ضد إسرائيل ومصالحها وليس مـن                   
أجل قلب نظام الحكم في تشيلي أو االنتقام منه؛ وإذا هرب األسلحة إلـى غـزة فـذلك لـدعم الـشعب                      

هذا علما أن الحزب غير معني من الناحيـة         .  وليس لالنتقام من النظام في مصر      الفلسطيني ضد إسرائيل  
فقط يمكن  . األساسية بقتال إسرائيل على أراضي دول الغير، وهو يفضل حربها من على األرض العربية             

أن يفكر الحزب بالقيام بأعمال حربية ضد إسرائيل خارج منطقة المواجهة المباشـرة إن هـي بـادرت                  
قامت إسرائيل باغتيال الحاج رضوان، عماد مغنية في سوريا، وتبعا          . يات حربية ضد الحزب   وشنت عمل 

  .لذلك يمكن أن يفكر الحزب بضرب إسرائيل خارج دائرة الجغرافيا المباشرة
، أن مشكلته مع إسرائيل متعلقة      2009/نيسان/10يقول الحزب، كما أورد السيد حسن في خطابه بتاريخ          

والعدوان على لبنان، وإذا انسحبت إسرائيل من كل األراضي اللبنانية، وأصبح العدوان            باألرض اللبنانية   
فقط في هـذه النقطـة يبقـى        . اإلسرائيلي على لبنان غير وارد بتاتا فإن األمور العسكرية سيعاد تقييمها          

ـ            . حزب اهللا مواريا إلى حد كبير      وده وحسب دراستي وقدرتي على التحليل، الحزب لن يعيـد تقيـيم وج
حزب اهللا يتحدث عن لبنان واألرض اللبنانية ألن الحديث عن وحـدة            . المقاوم ما دامت إسرائيل موجودة    

العرب ووحدة الوطن العربي يعتبر اآلن من قبل األنظمة العربية وأعوانها من المنافقين مـن الموبقـات                 
يف الحمـالت مـن أجـل       وتدخال في الشؤون الداخلية، ويشكل مادة خصبة للهجوم على حزب اهللا وتكث           

والحزب يرى في الصمت حول تمزق العرب شعوبا ووطنا أفضل من المواجهة علـى              . تشويه صورته 
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والحزب ملتزم عقائديا ووطنيا وقوميا بالقضية الفلسطينية، ومن يظن         . األقل تحت الظروف القائمة حاليا    
هد مـن أجـل البقـاء       أن الحزب سيلقي سالحه الموجه ضد إسرائيل مخطئ تمامـا، والحـزب سـيجا             

ال الحزب وال السيد حسن     . واالستمرار حتى لو وقّع كل الفلسطينيين معاهدات صلح ومحبة مع إسرائيل          
  .هما ال يكذبان، لكن عدم قول الحقيقة اآلن أكثر نفعا من قولها. يقوالن الحقيقة حول هذا األمر

 والكـد والتعـب، واالعتمـاد علـى         يركز الحزب في الوصول إلى أهدافه باإلعداد واالستعداد والسهر        
المنهجية العلمية في البحث والتخطيط والتنفيذ، ويعمل دائما على موازنة األمور بحيث ال تميل القرارات               

وفي عالقاته مع اللبنانيين والعرب والمسلمين عموما       . نحو الزيادة أو الطغيان، وال نحو الزيغ والنقصان       
حزب بيقظة ووعي ليشكل نموذجا حزبيا وقياديا رياديا في الـساحة           يعمل ال . يعتمد الحزب سياسة القدوة   

شعار حزب اهللا في هذا األمر هو العمل الدؤوب وفـق           . العربية، وبطريقة لم يعتد عليها العرب من قبل       
ونحن نالحظ على مدى الـسنوات بـأن        . األصول واألسس العلمية، وترك اإلنجازات تتحدث عن نفسها       

فم الحزب ليس كبيرا، وكلماته ليـست       . ويقول قليال، وأحيانا يقول على قدر الفعل      حزب اهللا يفعل كثيرا     
  .أكبر من حجمه، وتصريحاته ليست أوسع من قدراته، وهو ال يحمل عصا أطول من قامته

الحزب يدخل إلى قلوب العرب والمسلمين بعمله وقدراته على تحقيق اإلنجازات سواء علـى المـستوى                
هو يدرك أن نهج القدوة يحتاج إلى وقت أطول         . و على مستوى المواجهة مع إسرائيل     الداخلي اللبناني، أ  

بخاصة في منطقة عربية أفقدتها سياسات األنظمة الثقة باألشخاص واألحزاب والسياسات، لكنـه يـدرك              
 لقد أثبت الحزب صدقية عاليـة     . أيضا أن نهج الفهلوة والجعجعة الرنانة ال مستقبل له وسرعان ما ينهار           

  .جدا لدى العدو والصديق، وهو مستمر في نهجه الذي سيقوده إلى مراتب أعلى في النفوس العربية
الفارق بين النظام المصري وحزب اهللا في هذه اإلشكالية األخيرة هو الفارق بين أنظمة التضليل والنهج                

 ضـد الحـزب ال      أدخل النظام المصري نفسه في اتهامات على نمط جعجعي        . الجديد الذي يتبعه الحزب   
اعترف السيد حسن نصر    . يستطيع أن يثبتها، بينما جاء رد الحزب على االتهامات متأنيا وتحليليا ودقيقا           

  .اهللا بأنه يعمل على تهريب السالح إلى غزة، لكنه أكد على مسؤولية مصر في القيام بذات الشيء
لو استطاعت إسرائيل تحطيم عظامه     ترى األنظمة العربية إنجازات الحزب، وكان عدد كبير منها يتمنى           

، وهي تضيق ذرعا اآلن به ألنه يساهم مساهمة كبيرة في تغيير أمزجـة النـاس فـي                  2006/في تموز 
المنطقة العربية، وفي إدخال العامل األخالقي إلى النشاط السياسي، وفي بث فكر عربي مقـاوم جديـد،                 

. اس الذين يقفون معه ويقـدمون التـضحيات       وفي بناء عسكري ومدني جديد، وفي تحقيق عدالة بين الن         
حزب اهللا خطير على األنظمة العربية ألنه يقدم نموذجا جديدا في الفكر والممارسة، ويقدم معايير أخالقية                

إنه ال يريد محاربة األنظمة، لكن يكفي أن يعمل بالشكل السليم لتكون            . ال يمكن ألي أمة أن تنجح بدونها      
األمين يكشف عورات الفاسد، والقوي يهزم الضعيف، والشريف يفسد علـى           . مكروها من قبل الفاسدين   

ولهذا تحرص األنظمة العربية باستمرار على الحفر تحت حزب اهللا، وتنهمك في البحـث              . الخائن ملذاته 
خطأ حزب اهللا الصغير يتحول إلى جبل، وتتجند للتشهير وسـائل إعـالم             . عن هفوة بسيطة تصدر عنه    

ونحن نرى كم تحـرص هـذه األنظمـة         .  تحويل أنظار العربي عن الحزب وتمقته      عربية عديدة بهدف  
الضالة على بث الفتنة بين السنة والشيعة، والهدف ليس الحرص على أهل السنة وإنما المحافظـة علـى       

  .استمرارها في الحكم
عنـي أن   قد يؤدي اإلسقاط إلى كشف عيوب الغير، لكـن هـذا ال ي            . الحزب ليس معنيا بأسلوب اإلسقاط    

  .المسقط بال عيوب؛ أما اإلنجاز فيشكل القدوة التي تؤدي حتما إلى سقوط الفاشلين
  12/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 مزاج مصري  .56
  فايز ابو شمالة. د

من أراد أن يعرف مزاج الشعب المصري، وهواه، وميوله السياسية، وتفكيره االستراتيجي، وأحالمـه،              
للدراسـات  " جافـا "ه المستقبلية، عليه أن يتنبه إلى استطالع الرأي الذي أجراه مركـز             وأمانيه، وتطلعات 

السياسية واالستراتيجية بجامعة تل أبيب وسط شوارع القاهرة، والذي نفذ بمشاركة مركزين مـصريين              
لحقوق اإلنسان؛ وذلك لموضوعية هذا االستطالع، الذي عكس الرغبة اإلسرائيلية في التعـرف الـدقيق               

ـ "كامب ديفيد "على مزاج الشعب المصري بعد ثالثين عاماً من اتفاقيات           أهدافها، ولـيس   ) إسرائيل(، ول
أقلها فتح المجال للدارسين والباحثين الستشفاف وسائل اختراق وجدان مصر، والنفاذ مـن خاللـه إلـى         

 . وجدان كل العرب
عدم ثقة الدولة العبرية بكل ما هو عربي        ولعل المشاركة اإلسرائيلية المباشرة في استطالع الرأي تعكس         

حتى ولو كان مركز مصري لحقوق اإلنسان، ولهذا قام يهود يتقنون اللغة العربيـة باسـتطالع الـرأي                  
بأنفسهم، ومعرفة حقيقة المزاج المصري، وفي هذه المشاركة جواب لسؤال طالما تهرب منـه اليهـود،                

، ويستخفون بكل ما هو غير يهودي؟ هذا الجـواب الـذي            لماذا ال يثقون بأحد، ويتشككون بالجميع     : وهو
تكشف للشعب المصري، وهو يقرر في استطالع الرأي حقائق يجب أال تغيب عن بال صناع الـسياسة                 
العرب، ألنها لن تغيب عن فكر ساسة الدولة العبرية، وهي من الدقة بمكان ال يمكن القفز عنه السيما إذا                   

مـن  % 64، ويـرى    )إسرائيل( الشعب المصري يرفض التعامل مع       من% 89أن  : جاء في االستطالع  
والـدول العربيـة، وألن   ) إسرائيل(نشوب حرب بين % 87إلى زوال، ويتوقع   ) إسرائيل(المصريين أن   

من المصريين يرون في الصراع عربياً إسرائيلياً، وليس فلسطينياً إسرائيلياً، ولهذا كانت النتيجـة              % 74
% 53تحالة تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واألهم من ذلـك؛ أن       أعربوا عن اس  %  84أن  

يحمل المسئولية لحركة   % 32من الشعب المصري يحمل مسئولية االنقسام الفلسطيني لحركة فتح، بينما           
 . حماس

ي على صناع القرار في القاهرة دراسة هذه النتائج، واستخالص العبر، لما فيه مصلحة الشعب المـصر               
 .أوالً، ومصلحة األمة العربية التي يشكل شعب مصر قلبها النابض

رئيس بلدية جنين ـ فـك اهللا   " حاتم جرار"، نبهت الدكتور 2006من أمام مكتبة اإلسكندرية في مارس 
ـ لجمال منظر فتيـات جامعـة اإلسـكندرية، آالف الفتيـات المـصريات             ) إسرائيل(أسره من سجون    

ت الظهيرة، وجميعهن محجبات، ال شعر يهفهف على الخدود، وال لحم أبيض            الخارجات من الجامعة وق   
، وجامعة اإلسـكندرية التـي رأيتهـا        2006يتماوج على صفحة المتوسط، وقارنت له بين اإلسكندرية         

، لقد بدا حجم التحول في وجدان وتفكير الشعب المصري كبيراً جداً، ويؤشر إلى معطيات قـد   1980سنة
 .ساسة الشرق والغرب، فيما لو جرت انتخابات برلمانية نزيهةال تخطر في بال 

  13/4/2009صحيفة فلسطين،  
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  :كاريكاتير .57

  
  11/4/2009الوطن، السعودية،   

  


