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 29  :كاريكاتير
***  

  اتفاق فتح وحماس على كونفدرالية فلسطينية": الوطن القطرية" .1
مصادر قيادية فلسطينية واسعة اإلطالع عن وجود اتفـاق          كشفت   :اإليطالية لألنباء ) آكي(وكالة  -دمشق

غير معلن بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، وحركة حماس من جهة ثانية، إلقامة مـا يـشبه     
في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تقوم على مبـدأ الحكـومتين، وينتظـر               " الكونفدرالية الفلسطينية "

  . عالن هذا االتفاقالطرفان الفرصة المناسبة إل
اإليطالية لألنباء من دمشق أن الكونفدرالية التي يتم بحثها         ) آكي(وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة      

تعتمد مبدأ حكومتين، واحدة في الضفة الغربية تابعة لفتح والسلطة الفلسطينية والثانيـة             "بين فتح وحماس    
هاتين الحكومتين هيئة عليا للتنـسيق بـصيغة        في قطاع غزة تابعة لحركة حماس، على أن يشرف على           

وحسب تلك المصادر، فإن دور هيئة التنسيق العليا يكمن في التنسيق بـين             . وفق قولها " حكومة مركزية 
الحكومتين لتعمالن كحكومة واحدة، وهي صيغة تعتمد األمر الواقع ووضعه في التداول كحل للخالفـات               

  .على حد زعمها
لتنسيقية العليا لن يكون لها صالحيات واسعة وشديدة اإللزام، وأن دور الحكومتين            وأكدت أن هذه الهيئة ا    

سيقتصر على حل مشكلة إعادة اإلعمار والتحضير لالنتخابات، دون أن يكون لهما دور سياسي واضـح                
  .حسب تعبيرها

كدت المـصادر   وعن دور الفصائل الفلسطينية األخرى كالجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وغيرهما، أ          
توقعها رفض هذه الفصائل لهذا المشروع ألنه يستبعدها في واقع األمر من المشاركة في تسيير شـؤون                 
البالد، وأوضحت أن محاوالت عديدة ستبدأ إلقناع هذه الفصائل بهذا الحل وإلشراكها في هيئة التنـسيق                

  .العليا على األقل وفق تأكيدها
هـذا  "مقراطية في دمشق رفض الجبهة المطلق لمثل هذا الحل، وقال           وأكد مسؤول قيادي في الجبهة الدي     

تكريس لالنقسام الفلسطيني وتأبيده، وإلغاء لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتثبيت للمحاصصة واالنفـصالية           
  ". بين الفصيلين الرئيسيين

  15/4/2009الوطن، قطر، 
  

  "عنف ال يمكن التكّهن بنتائجه" من تحذر و يوماً للدفاع عن القدسمنظمة التحرير تعلن غداً .2
 في بيان لها أمس أبناء الشعب الفلسطيني في  الفلسطينية دعت منظمة التحرير: محمد يونس-رام اهللا 

تتعرض "شتى أماكن تواجدهم إلى القيام بتحرك شعبي واسع دفاعاً عن مدينة القدس التي قالت إنها 
يوماً للدفاع عن "واعتبرت الخميس . "قطعان مستوطنيهألوسع حملة اعتداء من قبل سلطات االحتالل و

هذه "وقالت المنظمة إن  ."القدس في مواجهة قطعان المستوطنين والحيلولة دون اقتحامهم للمسجد األقصى
الدعوة تأتي كرسالة فلسطينية شاملة، تؤكد دفاعنا وتمسكنا الحازم بالقدس عاصمة لدولتنا المستقلة استناداً 

المنظمات الصهيونية المتطرفة تسعى إلى اقتحام باحات "وأضافت أن . "لشرعية الدوليةإلى قرارات ا
المسجد األقصى في إطار هجومها المدعوم من قبل بلدية االحتالل وحكومة اليمين اإلسرائيلي ضد 

القدس، الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة كشفت نياتها الحقيقية لمستقبل مدينة "ورأت أن  ."األقصى والقدس
خالفا للقانون والشرعية الدولية، فإلى جانب المصادرة اليومية لألراضي وتوسيع االستيطان وهدم بيوت 
الفلسطينيين، واستمرار حفر األنفاق تحت المسجد األقصى، وتغيير المعالم األثرية والحضارية لألماكن 

ماكن المقدسة كجزء من مخطط المقدسة، ها هي ترعى استفزازات المستوطنين واقتحامهم المستمر لأل
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يسعى لتهويد مدينة القدس والقضاء على معالمها الفلسطينية وعزلها عن محيطها تمهيداً لضمها إلى دولة 
تحمل مسؤولياته تجاه هذه "ودعت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصاً الواليات المتحدة، إلى  ."االحتالل

ذرت من تداعيات السياسة اإلسرائيلية في المدينة المقدسة وح. "االعتداءات المستمرة على مدينة القدس
  ."وما سينجم عنها من عنف ال يمكن التكهن بأبعاده ونتائجه"

  15/4/2009الحياة، 
  

  اقتحام الصهاينة باحات األقصى محاولة لجر المنطقة إلى مواجهة حقيقية: حكومة هنية .3
نية بشدة إقدام المغتصبين والمتطرفين الصهاينة  استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل ه:غزة

الخطوات "على اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك عدة مرات خالل األيام الماضية، مؤكدةً أن هذه 
االستفزازية محاولةٌ لجر المنطقة برمتها إلى مواجهة حقيقية عنوانها الدفاع عن مسرى المصطفى 

، تلقى )4-14( في بيانٍ لها، عقب اجتماعها األسبوعي مساء الثالثاء وشددت الحكومة ".والمقدسات
نسخة منه، على أن هذه الخطوات التي يقوم بها المغتصبون في القدس وفي " المركز الفلسطيني لإلعالم"

التي يؤمن بها " الترانسفير"تأتي في سياق متصٍل قائمٍ على سياسة "مناطقَ مختلفة من الضفة المحتلة 
عى إلى تطبيقها وزراء حكومة نتنياهو، وأبرزهم ليبرمان وعناصر حزبه المتطرف، مطالبةً األمة ويس

العربية على مستوى القادة والشعوب باتخاذ مواقفَ صارمة تجاه التهديد الحقيقي الذي يواجهه الشعب 
ارسات، فضالً هذه المم"وقالت إن  .الفلسطيني في الضفة والمقدسات بشكٍل أخطر من أي وقت مضى

عن المواقف السياسية اليمينية الرافضة لخيار التسوية، هي أكبر دليٍل على فشل هذا البرنامج بالكامل، 
ولفْظه أنفاسه األخيرة عبر هذه الحكومة المتطرفة، ويشكل لطمةً لمن راهنوا على التفاوض مع االحتالل 

تطلَّب إستراتيجيةً عربيةً فلسطينيةً موحدةً لدعم المقاومة ي"، مؤكدةً أن ذلك "والتنسيق أمنيا معه ضد شعبنا
  )".تل أبيب(وتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في مواجهة قادة اإلرهاب الجدد في تل الربيع 

  14/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مؤدي إلى تفجير المنطقة ودفن عملية السالي األقصى س وتدنيساستباحة: حكومة فياض .4
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني كافة المواطنين الفلسطينيين : وكاالت واليوسف الشايب - رام اهللا

بالتوجه إلى المسجد األقصى المبارك لصد محاوالت المتطرفين اليهود القيام باجتياح واسع للمسجد 
كر المجلس في واستن .1967األقصى، والذي يخططون ليكون األوسع منذ بداية احتالل القدس العام 

جلسته األسبوعية، التي عقدها في رام اهللا، أمس برئاسة سالم فياض، إقدام الجماعات اليهودية المتطرفة 
مشددا  .على اقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك تحت حراسة وحماية عناصر الشرطة اإلسرائيلية

 السلطات اإلسرائيلية لعملية تهويد على أن مثل هذه االستفزازات تؤكد الدعم الرسمي المباشر من قبل
القدس وتغيير طابعها وهويتها الدينية والثقافية والسياسية، استكماالً لمخطط تهويد المدينة عبر تطويقها 
بالمستوطنات من الداخل والخارج وإحكام قبضتها عليها بإقامة جدار الفصل وهدم منازل المواطنين 

  .وتهجير سكانها
ذه الممارسات والسياسات اإلسرائيلية، بضمانة دولية خاصة من الواليات وطالب المجلس بوقف ه

المتحدة واللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي بأسره، كما طالب منظمة المؤتمر اإلسالمي 
 على وقف "إسرائيل"وجامعة الدول العربية إلى ضرورة تدخلها مع كافة األطراف الدولية إلجبار 

  .اءاتها في المدينة المقدسةسياستها وإجر
  15/4/2009الغد، األردن، 
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  عبد القادر على خلفية دعوته إلى شد الرحال إلى األقصىحاتم  تحذيراً إلى توجه "إسرائيل" .5

وجهت الشرطة اإلسرائيلية أمس تحذيراً إلى مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني :  محمد يونس-رام اهللا 
ر على خلفية دعوته المواطنين إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى غداً القاد لشؤون القدس حاتم عبد
وقال . واتهمته بالتحريض، وحملته مسؤولية التداعيات التي ستنجم عن دعوته. للتصدي للمستوطنين

بلغتهم بأن عليهم توجيه أ": وأضاف.  إنه أبلغ الشرطة رفضه لهذه التحذيرات"الحياة"عبدالقادر لـ
 غالة المستوطنين، وأن يعملوا على منعهم من القيام بمسيرتهم المقررة باتجاه البلدة القديمة تحذيراتهم إلى

  ."والمسجد األقصى
  15/4/2009الحياة، 

  
  أوباماعباس يبحث مع ميتشل عملية السالم قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء  .6

[ ـالرئيس عباس سيلتقي ب"ي إن  قال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خير: نادية سعد الدين- عمان
ميتشل في رام اهللا يوم الجمعة المقبل خالل زيارته ] المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج

مباحثات عباس "إن " الغد"وأضاف خيري لـ ".للمنطقة، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
تين ووقف االستيطان واإلجراءات األحادية وميتشل ستتناول ضرورة التوصل إلى اتفاق وفق حل الدول

الرئيس عباس سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس "وأوضح خيري أن  ".الجانب في األراضي المحتلة
األميركي باراك أوباما في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، للتأكيد على وجهة النظر 

توضيح الموقف العربي الفلسطيني من كافة القضايا "وأكد خيري على أهمية  ".الفلسطينية والعربية
  ".لطرحها أمام الرئيس أوباما

  15/4/2009الغد، األردن، 
 

  ووقف االستيطان "الدولتين"السلطة متمسكة بـ : عريقات .7
رفض رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أمس، اعتبار : وكاالتال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالين هاتفيين أجراهما 
والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بمثابة تراجع عن مطالب وجوب التزام الحكومة اإلسرائيلية بحل 

االتصاالن الهاتفيان مجرد ": "صوت فلسطين"وقال في تصريحات إلذاعة . الدولتين ووقف االستيطان
حتى في االتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس مع نتنياهو "وأضاف، ". مناسبة األعياد اليهوديةمجاملة ب

  ".فإنه أكد له أنه ال اقتصاد وال أمن بعيداً عن السياسة
  15/4/2009الخليج، 

  
  تحميها من الضغوط الدولية واألمريكية التي لغةال تفتقد إلى حكومة نتنياهو: شعث .8

 نبيل شعث وزير التعاون الدولي الفلسطيني أن المصالحة العربية .أكد د :ت عصام رفع- اإلسكندرية
 دعمها بطرق ايجابية ال تزيد ى ودعا كل من يريد نصرة القضية إل،هي السبيل لتحقيق الوحدة الفلسطينية

 كندريةباإلس أثناء االحتفال الذي أقامته القنصلية الفلسطينية "األهرام"وقال شعث لـ. من تعقيد مشكالتها
 كما أن لها ، هو الواليات المتحدة األمريكية خطيراً استراتيجياً حليفاً"إسرائيل"ـ إن ل،مساء أمس األول

  .حليفا آخر وهو العجز العربي
 شعث أن هذه الحكومة المتطرفة ى رأ، الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهواإلسرائيليةوعن تشكيلة الحكومة 
 مشيرا إلي أن الفرق بينها وبين الحكومات السابقة هو أنها ليس لديها يين،اإلسرائيلستجلب الهزيمة علي 

كما أعرب الوزير الفلسطيني عن توقعاته . لغة تحميها من الضغوط الدولية واألمريكية علي وجه التحديد
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ة بأن تتحرك واشنطن فعليا إزاء القضية الفلسطينية بعد أن تتوافر لديها معالم معالجة األزمة المالي
واعتبر أن اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة أوباما . العالمية وتأثيراتها الخطيرة علي االقتصاد األمريكي

  .ستكون أفضل بكثير من اإلدارات السابقة وخاصة إدارة الرئيس السابق جورج بوش
  15/4/2009األهرام، 

  
  مصطلح جديد لحكومة فياض" فلسطين المحتلة" .9

عند " فلسطين المحتلة"كومة تصريف األعمال برئاسة سالم فياض مصطلح اعتمدت ح: )أي.بي.يو(
وقال بيان  .الحديث عن األراضي الفلسطينية، في إشارة لواقع استمرار االحتالل رغم وجود السلطة

قرر مجلس الوزراء المصادقة على "صادر عن الحكومة عقب اجتماعها األسبوعي في رام اهللا، أمس، 
اصة لدراسة واعتماد مصطلح واحد لألراضي الفلسطينية محلياً ووطنياً ودولياً وذلك توصيات اللجنة الخ

أما بشأن المخاطبات "وأضاف البيان ". باعتماد مصطلح فلسطين المحتلة في جميع المناسبات الرسمية
 وبما ال الرسمية المستندة إلى االتفاقيات فيتم االستمرار بالمخاطبة وفقاً لالتفاقيات إلى حين تعديلها

  ".يتعارض مع القوانين واألنظمة واالتفاقات الموقعة
  15/4/2009الخليج، 

  
  السلطة تتحدث عن مصادرة معمل متفجرات لحماس في الضفة .10

أعلن المتحدث باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري، تفاصيل :  قيس صفدي-غزة 
.  الغربيةأيوب األنصاري في مدينة قلقيلية شمال الضفةعملية كشف مختبر المتفجرات في مسجد أبو 

، مضيفاً أن "قضية مختبر المتفجرات ليست األولى من نوعها"وقال في مؤتمر صحافي في رام اهللا إن 
بعض األوساط تحاول المس بحال األمن واالستقرار الداخلي التي ينعم بها المواطنون نسبياً أكثر من ذي "

هناك جماعات ومضللين وخارجين عن القانون يحاولون تعكير صفو حال " أن وأضاف الضميري. "قبل
 في الكشف "دور العناية اإللهية"وأشار إلى ما وصفه بـ. "االستقرار واألمان، التي يعيشها المواطنون

شهد التاسع من الشهر الحالي حدوث تماس كهربائي في المسجد، أدى إلى وقوع "عن القضية، حيث 
أخمدت أجهزة األمن والدفاع المدني الحريق وبحثت عن أسبابه، فعثرنا في ": وأضاف. "أضرار بالغة

 كيلوغراماً معدة 17غرفة أسفل المسجد على مضبوطات لها عالقة بتصنيع المتفجرات، وعبوة وزنها 
  ."للتفجير

 القضية، األجهزة األمنية ألقت القبض على ثمانية أشخاص من المشتبه فيهم في"وأعلن الضميري أن 
ضرورة عدم استعمال المساجد لغايات غير " وشدد الضميري على ".أدلوا باعترافات عن صلتهم بها

  ."بعد حزبي أو سياسي للقضية"، رافضاً تحديد ما إذا كان هناك "إنسانية
وتخلل المؤتمر الصحافي عرض صور تظهر المسجد وجانباً من المضبوطات، وراية لكتائب عز الدين 

  .حماس ما يشير إلى أن المعتقلين على ذمة القضية هم من أعضاء حركةالقسام، 
  15/4/2009األخبار، 

  
  اعتداءات األجهزة األمنية ضد مساجد الضفة وتدين جدد دعمها إنهاء االنقسامتحكومة هنية  .11

 جددت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية دعمها جهود الحوار الوطني وإنهاء حالة :غزة
االنقسام، مطالبةً حركة فتح بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة بشكٍل فوري، ووقف االرتهان 

 .كعقبة في وجه إنجاح الجهود الحالية للمصالحة الوطنية" الرباعية"بالمواقف الدولية، خاصةً شروط 
المركز الفلسطيني "، تلقى )4-14(وأدانت الحكومة في بيانٍ لها، عقب اجتماعها األسبوعي مساء الثالثاء 

نسخة منه، االعتداءات التي تقوم بها األجهزة األمنية ضد المساجد في الضفة الغربية، وحملة " لإلعالم
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التحريض التي تشنها ضد المقاومة وعناصرها، وحمالت االعتقال التي طالت خالل األسبوع الماضي 
ياسي، مطالبةً بإلجام قادة األجهزة األمنية وممارساتهم العشرات من المواطنين على خلفية االنتماء الس

  .الرعناء، وتصريحاتهم التحريضية المبرئة لالحتالل، والمدينة للمقاومة، والمكرسة لالنقسام
  14/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ار غزةعمإلاللجنة الحكومية لكسر الحصار تدعو الجامعة العربية لتنفيذ خطة المائة يوم  .12

 قال عادل زعرب، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة في :غزة
ال زلنا نؤكد أن شعبنا الفلسطيني يعاني الويالت في قطاع : "]14/4الثالثاء  [تصريح صحفي له اليوم

ها؛ وبالتالي فإننا ندعو غزة في إعقاب العدوان اإلسرائيلي األخير وانه يعيش أوضاعا مأساوية ال حدود ل
العالم الصامت أن يتحرك من اجل إنقاذ شعبنا كما وندعو الجامعة العربية والتي تلقت خطة إلعادة 

: وأضاف ".أعمار قطاع غزة في مائة يوم من منظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنفيذها فورا
طة سريعة لألعمار واإليواء وحفر آبار بتنفيذ خ) عمرو موسى(نطالب األمين العام للجامعة العربية "

  ".المياه وإعداد المدارس المدمرة وإعادة تدوير الركام
اتخاذ قرارات "ودعا وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في أوائل الشهر المقبل في المغرب إلى 

  ".شجاعة من اجل البدء جديا وفعليا ببلورة خطة متكاملة من اجل إعادة أعمار غزة
ددت اللجنة الحكومية لكسر الحصار بصمت المجتمع الدولي عن الحصار الجائر المستمر للسنة الثالثة ون

على التوالي على قطاع غزة، وذلك في ظل ارتفاع مستمر في عدد ضحايا هذا الحصار من المرضى 
   .المحرومين من العالج بسبب تكريس سياسة الحصار واإلغالق

  14/4/2009 قدس برس،
  

  الفتتاح قنصلية فلسطينية في أربيله استعدادعلن يعباس .13
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استعداد بالده الفتتاح قنصلية في :  والوكاالت"البيان" -بغداد

 العراقية الحكومية في عددها الصادر أمس، أن "الصباح"أربيل عاصمة اإلقليم الكردي، وذكرت صحيفة 
 صحفي مشترك عقده مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في أربيل، عباس تحدث، خالل مؤتمر

 إلى استعداده لفتح قنصلية عن رغبة بالده في إقامة عالقات دبلوماسية مع اإلقليم الكردي، مشيراً
 القضية العراقية بمحل إلىالشعب الفلسطيني ينظر "إن : ونقلت الصحيفة عن عباس قوله. فلسطينية هناك

. "م، ويتمنى تطوير العالقات بين فلسطين وإقليم كردستان، باعتباره جزءا مهما من العراقاالهتما
 المباحثات مع القيادات الكردية كانت ايجابية، وان فلسطين مستعدة لدعم العالقات الكردية إن": وأضاف

جاد آليات جديدة ضرورة بذل الجهود من اجل توطيد العالقات الكردية العربية وإي"، مؤكدا "الفلسطينية
 . "لتفعيل تلك العالقات بين الجانبين

 إقليم كردستان، ونعرب عن تعاطف إلىإننا نرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني ": من جانبه، قال البارزاني
تكاثف الجهود من اجل استقالل فلسطين "ودعا إلى . "القيادات الكردية مع القضية الفلسطينية ودعمها

 الهدف من افتتاح القنصلية في اربيل هو لتعزيز العالقات بين أنموضحا . اورفع الظلم عن شعبه
 . الجانبين

 15/4/2009البيان، اإلمارات، 
  

   "فبركة إعالمية"الضفة بباسم األجهزة األمنية ات الناطق ادعاء: حماس .14
يـة،  أن تصريحات المتحدث باسم األجهزة األمنية في الـضفة الغرب         " حماس" رأت   : قيس صفدي  -غزة  

توضح خطورة المهمة والدور األمني الذي تؤديـه        " وتطاوله على المقاومة ونيله منها       ،عدنان الضميري 
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قيادات هذه األجهزة من تنسيق وتخابر مع العدو اإلسرائيلي لضرب المقاومة وتصفيتها، وتشويه مواقفها              
  ".والنيل من سمعتها

، "فبركـات إعالميـة   "تهامات الضميري بأنها    ووصف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، ا        
ادعاءه وجود أسلحة ومتفجرات في المساجد يهدف إلى تخويف المواطنين وبث الرعـب             "مشيراً إلى أن    

في نفوسهم إلبعادهم عن المساجد، وإلى تبرير استباحة المساجد من أجهزة أمن السلطة في الضفة والعدو                
  ".الصهيوني

يحات تكشف النقاب عن المشروع الحقيقي لقيادات هذه األجهزة المبني على           تلك التصر "ورأى برهوم أن    
". بعزل هؤالء المدمرين والموتورين ومحاكمتهم على دورهم الخطير والمدمر        "، مطالباً   "ضرب المقاومة 

على ضرورة الشروع في إعادة بناء هذه األجهزة على أسس مهنية ووطنية، واعتبار التخابر              "كذلك شدد   
  ".يق األمني والمس بأمن المواطن الفلسطيني والمقاومة الباسلة خيانة عظمى يحاكم عليها القانونوالتنس

تكشف النقاب عن المهمة البوليسية التي تؤديهـا قيـادات هـذه            "وقال برهوم إن تصريحات الضميري      
ار األخالقـي   بقمـة االنحـد   "، واصفاً تلك التصرفات     "األجهزة لقمع الشعب الفلسطيني وحماية االحتالل     
بـأن توضـح موقفهـا      " فتح"وطالب برهوم حركة    ". والوطني واألمني لهؤالء المتصهينين والموتورين    

إما أن تجرم هؤالء وتنكر عليهم فعلتهم، أو هم راضون بالكامل عمـا             : "، قائالً "بخصوص كل ما يجري   "
  ".يجري من محاوالت تعزيز االنقسام وإفساد جوالت الحوار

  15/4/2009األخبار، 
  

  تُكمل دور االحتالل في استهداف المساجد" أمن المقاطعة"أكاذيب أجهزة : أبو عبيدة .15
أن تكون لديها أية معلومـات  " كتائب الشهيد عز الدين القسام"نفى أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم  : غزة

ت في أحـد المـساجد،    حول ما ادعته األجهزة األمنية في الضفة الغربية من ضبط مختبرٍ لتصنيع العبوا            
  .معتبًرا هذه األقاويل استهدافًا للمساجد، وتبريًرا لالحتالل

أن الحديث وترويج اإلشاعات ضد المساجد في الضفة الغربية يعطي االحـتالل            " كتائب القسام "واعتبرت  
 بـنفس   ؛ حيث دمر عشرات المساجد    "حرب الفرقان "ذريعةً أمام العالم الستهدافها وتدميرها كما حدث في         

 .التهمة التي روجتها أجهزة أمن سلطة رام اهللا دون إثبات
  14/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  زيارتنا لغزة ناجحة جداً وهيأت أجواء أفضل لحوار القاهرة : اإلفرنجي .16

زيارته التـي كلفـه بهـا الـرئيس          عبداهللا اإلفرنجي   " فتح"وصف عضو اللجنة المركزية لحركة       :غزة
" الناجحة جداً "بـ سطيني المنتهية واليته محمود عباس مع مستشاره مروان عبدالحميد إلى قطاع غزة،             الفل

  .قياساً بحجم اإلنجازات التي حققتها
هيأت األجواء أمام المتحاورين في القاهرة وتمكنت من مد جسور الثقة بـين              وأكد اإلفرنجي أن الزيارة     

وحدة الوطنية هي الهدف الرئيس للفلسطينيين في هذه المرحلـة، وأن           التأكيد أن ال   األطراف، ال سيما بعد     
   . بكل الوسائل لتحقيقها على الجميع العمل 

يمكن توصيف زيارتنـا    : "وقال اإلفرنجي قبيل مغادرته قطاع غزة في طريق عودته إلى رام اهللا، أمس            
عبنا في القطـاع، والتقينـا خاللهـا    ناجحة فوق العادة، خصوصاً أنها كانت مقبولة من كافة أبناء ش          بأنها  

  ".في حركة حماس وغيرهم من القوى الفلسطينية في شكل أثبت رغبة الجميع في المصالحة اإلخوة 
كل هذه اللقاءات تركت أجواء إيجابية ومناخاً أفضل للحوار الوطني، وأعادت حال االرتيـاح              " : وأضاف

   ". العديد من النقاط العالقة بين حركتي حماس وفتحإلى الشعب الفلسطيني، كما أنها فككت ولو مؤقتاً 
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سوف نجتمع كلجنة تحـضيرية لهـذا       : "قال اإلفرنجي " فتح"وفي ما يتعلق بعقد المؤتمر السادس لحركة        
: وتـابع  ، "المؤتمر، ثم تلتئم اللجنة المركزية لحركة فتح مع الرئيس ليتم في ما بعد تحديد المكان والزمان            
األراضـي   نعقد المؤتمر السادس في مصر أو األردن، وبعد تعثر ذلك لم يتبق سـوى               كان المقترح أن ي   "

   ".الفلسطينية
  15/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  والحوار يستشرف الحل..  للتأكيد على مرجعيات السالمالتدخل "الرباعية"نطالب  :قريع .17

التعبئة والتنظيم لحركـة     مفوض عام    ، أن عن فهيم الحامد مراسلها من جدة      15/4/2009عكاظ،  ذكرت  
أفاد بأن جوالت الحوار الفلسطيني السابقة حققت اختراقا إيجابيا حيال إيجاد حلول البنود              فتح أحمد قريع  

 واستشراف مرحلة جديدة من العالقـات الفلـسطينية         ،المطروحة للنقاش بغية إنهاء االنقسامات الداخلية     
دا من القضايا التي التزال قيد النقاش، وستخضع للبحث في          بيد انه استدرك قائال إن هناك عد      . الفلسطينية

ويأتي في مقـدمتها تـشكيل      . الجولة الرابعة من حوار القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الحالي          
 .حكومة توافق تستطيع العمل على رفع الحصار وتوضيح المواقف الفلسطينية الثابتة للمجتمع الدولي

أن مصر أبلغت " الوطن"أعلن في تصريح لـ  قريع، ان15/4/2009،  الوطن، السعوديةوأضافت
 الجاري لعقد الجولة القادمة من الحوار يوم الثالث 22رسميا وفدي فتح وحماس التواجد في القاهرة يوم 

  .والعشرين من الشهر
  

   بنود إلنهاء االنقسام4 ويطرح البرغوثي يبقي احتمال الترشح للرئاسة مفتوحاًمروان  .18
  أمين سر حركة فتح النائب مروان البرغوثي، األسير لدى إسرائيل،قال: عبدالرؤوف أرناؤوط: اهللارام 

مقتطفات منها، " الوطن"في رد على أسئلة ستنشر اليوم في الصحف المحلية الفلسطينية الرئيسية وتنشر
مناسب، وأنا فخور في  فإننا سنأخذ القرار ال]الرئاسية [عندما يتم اإلعالن عن موعد رسمي لالنتخابات"

ثقة الشعب الفلسطيني وتأييده ودعمه ومساندته، وآمل أن أكون دوماً أهالً لهذه الثقة والتي أعتبرها 
  ".مصدرا لصمودي وثباتي على المبادئ والثوابت

لقد حان الوقت الشتراط فلسطيني " وقال ،وقدم البرغوثي تصورا لحل الصراع العربي اإلسرائيلي
نتزاع موافقة إسرائيلية صريحة وواضحة بإنهاء االحتالل، واالنسحاب الكامل من وعربي ودولي ال

 قبل بداية أي مفاوضات، المفاوضات يجب أن تتعلق باالتفاق على ترتيبات 1967األراضي المحتلة عام 
  ".وجدول زمني لالنسحاب اإلسرائيلي ال يتجاوز ستة أشهر

لتي قال إنها لم تحاسب نفسها ال بعد هزيمة االنتخابات ووجه البرغوثي انتقادات حادة لحركة فتح ا
وطالب بضرورة أن يكون المؤتمر . 2007 وال بعد سيطرة حماس على غزة في 2006التشريعية عام 

العام السادس لفتح محطة هامة ومفصلية في إصالح الحركة ومحاسبة الفاسدين والمقصرين والذين 
  .الل عدم انتخابهم في مواقع قيادية وإحالتهم للمحاكمةأساؤوا لسمعة الحركة وتاريخها، من خ

وأكد أمين سر حركة فتح أن إخفاق الفصائل في التوصل إلتفاق شامل حتى اآلن أمر غير مفهوم وليس 
. مبرراً، معتبرا أن أي تأخير في إنجاز اتفاق وطني وحكومة وطنية يكون مأساوياً وغير مقبول مطلقاً

 أوالً وضع المصالح الوطنية العليا فوق ، بنود وهي4قسام الفلسطيني من واقترح حال إلنهاء االن
) وثيقة الوفاق الوطني(االعتبارات الحزبية والفصائلية والشخصية، وثانياً، التمسك بوثيقة األسرى 

والتنفيذ األمين والدقيق والمخلص لها، وثالثاً، إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس نتائج االنتخابات 
التشريعية في توزيع المقاعد وتكون وثيقة الوفاق الوطني برنامجها، وتقوم بإعادة إعمار قطاع غزة 

 25وتوحيد األجهزة المدنية واألمنية في الضفة والقطاع، وتحضر لالنتخابات التشريعية والرئاسية قبل 
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ختصاص منظمة ، ورابعا، الملف السياسي والتفاوضي والمقاومة فيجب أن يكون من ا2010يناير 
  .التحرير الفلسطينية التي سيتم إعادة تطويرها وبنائها بعد انتخابات جديدة للمجلس الوطني

  15/4/2009الوطن، السعودية، 
  

  مصادر سياسية تتخوف من أن تلقي أزمة مصر وحزب اهللا بظاللها على الحوار: غزة .19
ة مصر مع حـزب اهللا اللبنـاني        أعربت مصادر سياسية محلية عن تخوفها من أن تلقي أزم          :حسن جبر 

  .بظاللها على الجهود المصرية إلنهاء االنقسام السياسي
وأكد مصدر سياسي موثوق أن هناك تخوفاً من أن تلقي األزمة بظاللها على الحوار الوطني الذي ترعاه                 

  .مصر، بعد أن أعلنت حركة حماس عن تضامنها مع حزب اهللا
موعد استئناف جلسات الحوار الوطني القادمة والمقرر عقدها فـي          ربما تعكس األزمة نفسها على      : وقال

  .األسبوع األخير من نيسان الجاري
وأكد أن هذه التخوفات ال تهدد بتوقف الجهود المصرية ألن مصر لن تتخلى عن جهودها، لكـن ربمـا                   

االنقـسام  تساهم في إضعاف التحركات المصرية الجارية لعقد لقاء فصائلي في الموعد المقـرر لوقـف                
  .السياسي

وكشف المصدر النقاب عن قيام فصائل منظمة التحرير بتسليم القاهرة رداً حـول المقتـرح المـصري                 
  .بتشكيل لجنة مشتركة تنسق العمل بين حكومتي رام اهللا وغزة

ووفقاً للمصدر، فإن الفصائل طالبت مصر باإلسراع في الحوار وأال يتأثر بالخالف، مؤكدا أن الرد سلم                
  .ى مصر بعد نشوب األزمة بين حزب اهللا ومصرإل

 15/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   يدعو إلى اإلسراع في تشكيل حكومة توافق وطنيعضو المجلس الثوري لحركة فتح .20
دعا الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى اإلسراع في تشكيل حكومـة                 

لتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطن من خالل رفع الحصار وإعادة           توافق وطني تكون قادرة على ا     
  .األعمار، مشدداً على أن هذا هو المخرج الوحيد إلنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة لشقي الوطن

وأشار أبو سمهدانة في تصريحات صحافية، أمس، إلى أنه ال يمكن القبول بحكومتين في وطن واحد كما                 
وطالـب   . الضفة والقطاع، واصفاً هذا الوضع بالشاذ والمدمر للقضية والمشروع الوطني          هو حاصل في  

أبو سمهدانة بتشكيل لجنتين ميدانيتين على وجه السرعة في الضفة والقطاع لوقف كـل التجـاوزات إن                 
  .وجدت، والعمل على فتح جميع المؤسسات التي تم إغالقها أو سلبها

  15/4/2009األيام، فلسطين، 
  

  لبطش يطالب ببذل جهود إلنجاح جولة الحوار الوطني المقبلةا .21
 على ضرورة بذل أقـصي الجهـود   ، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد خالد البطش:جدة ـ فهيم الحامد 

واسترسـل ان   . إلنجاح جولة الحوار المقبلة وطي صفحة االنقسام وسرعة العمل على إعادة إعمار غزة            
ت كبيرة ،تتمثل في وجود حكومة دموية إسرائيلية متطرفة التعرف إال لغة            الشعب الفلسطيني أمام تحديا   

الدم والتدمير، مشيرا إلى أن الوحدة والوفاق هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الصلف والتعنـت الليكـودي                
 . المتطرف

 15/4/2009عكاظ، 
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  ن حتى اآل600مختطَفو فصائل المقاومة في سجون عباس بالضفة زاد عن : حماس .22
قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية في الضفة الغربية ما زالت تواصل اعتقال أبنـاء حركـة                 : غزة

" الوقـائي " معتقٍل حتى اآلن، مؤكـدةً أن سـجون          600وفصائل المقاومة الذين زاد عددهم عن       " حماس"
مجـد  : ؛ همـا "حمـاس "والمخابرات العامة تحولت إلى مسالخَ للتعذيب أدت إلى استشهاد اثنين من أبناء        

، إضـافةً إلـى إصـابة       )م2009) فبرايـر (شباط  (، ومحمد الحاج    )م2008) فبراير(شباط  (البرغوثي  
حرجة وحاالت العشرات بإعاقات.  

نـسخة منـه، علـى      " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "، تلقى   )4-13(وشددت الحركة في بيانٍ لها اإلثنين       
ن من أبنائها في سجون السلطة بالضفة الغربية كخطوة النطالق          ضرورة إطالق سراح المعتقلين السياسيي    

  .الحوار ونجاحه، مضيفةً أنه ال يعقَل أن يتم الحوار في ظل المناخ السائد في الضفة الغربية
  14/4/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
       بغزة تتبنى تفجير قارب بزورق إسرائيلي  " الوحدات السرية" .23

الوحـدات  " تبنت جماعة فلسطينية لم تكن معروفة من قبل أطلقت على نفسها اسـم  :امدجدة ـ فهيم الح 
في قطاع غزة عملية تفجير قارب مفخخ قرب زورق إسرائيلي أمـام شـواطئ غـزة                " السرية الخاصة 
وقالت الوحدات السرية الخاصة في شريط مصور يتضمن مـشاهد لتفجيـر القـارب               .االثنين الماضي 

ه، إن القارب تم تفجيره عن بعد وتوعدت بتنفيذ مزيد من الهجمات ضد االحـتالل               حصلت الجزيرة علي  
  .اإلسرائيلي ردا على عدوانه المتواصل على غزة

  15/4/2009الجزيرة نت، 
  

   ستبلغ روسيا موافقة مشروطة على المشاركة في مؤتمر للسالم في موسكو"إسرائيل" .24
لعبرية أمس عن مسؤولين سياسيين أن إسرائيل تعتزم ا" معاريف"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

الذي تقرر عقده مع " مؤتمر موسكو للسالم"تبليغ روسيا رسمياً موافقة مشروطة على المشاركة في 
 لمواصلة مناقشة القضية الفلسطينية 2007) نوفمبر(انتهاء أعمال مؤتمر أنابوليس أواخر تشرين الثاني 

 .ؤه مرات عدة بسبب مماطلة وشروط وضعتها الحكومة اإلسرائيلية السابقة اإلسرائيلية، لكن تم إرجا-
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان الروسي األصل معني بعالقات طيبة 
مع بلده األم، رغم إعالنه عند تسلم منصبه مطلع الشهر الجاري أن الحكومة الجديدة ليست ملزمة مبادئ 

  . ليسأنابو
وبحسب الصحيفة، فإن ليبرمان سيبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف خالل لقائهما في 

وفي وقت امتنع ليبرمان ، "مؤتمر موسكو"تل أبيب بعد غد الجمعة موافقة إسرائيل على المشاركة في 
 مشاركة إسرائيل في عن التعقيب على الخبر، نقلت اإلذاعة العامة عن أوساط قريبة منه قولها إن

وأضافت أن إسرائيل ". ليست مضمونة وهي منوطة بأهداف المؤتمر والجهات المشاركة فيه"المؤتمر 
تصر على عدم فرض أي حلول سياسية عليها في إطار مؤتمر موسكو، وأن وزير الخارجية يعارض أن 

  .يشكل المؤتمر استمراراً لمؤتمر أنابوليس
لروسيا وأن النقاش بين البلدين " ال"ية رفيعة المستوى، فإن إسرائيل لم تقل وبحسب جهات سياسية إسرائيل

  ". هل سنشارك إنما كيف سيكون شكل المؤتمر"ليس حول 
وتابعت أن إسرائيل أكدت في كل اللقاءات مع المسؤولين الروس أنها تريد أن تتجنب إحراجها في 

رض علينا قرارات أو جدول أعمال إلنهاء الصراع أو أن تف... وأن نجد أنفسنا في فخ"المؤتمر المزمع 
  ".مع الفلسطينيين
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وتابعت أن إسرائيل أكدت خالل اللقاءات التي تمت بين المسؤولين الروس واإلسرائيليين خالل العام 
، في مقدمها عدم مشاركة ممثلين "مؤتمر موسكو"الماضي وجوب توافر عدد من الشروط لمشاركتها في 

، والثاني أن ال تتحول المفاوضات سواء بين "وهو شرط وافق عليه الروس"ؤتمر في الم" حماس"عن 
وإسرائيل ليست "إسرائيل والفلسطينيين أو بينها وبين سورية خالل المؤتمر إلى متعددة األطراف، 

مستعدة أبداً لمفاوضات مع الفلسطينيين من خالل مؤتمر دولي، إنما يجب أن تبقى هذه المفاوضات 
  ".مباشرة

إلى ذلك، أضافت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة التي أعطت موافقتها على 
المشاركة في المؤتمر، شرطاً ثالثاً طلبته إسرائيل وهو أن تشارك الدول العربية المعتدلة في المؤتمر، 

  ". لمنح الشرعية العربية لعملية السالم"
  15/4/2009الحياة، 

  
  اإلسرائيليين يخفون هويتهم في الخارجنصف : استطالع .25

 استطالع إسرائيلي أجرته كلية الجليل الغربي اإلسرائيلية ونشرت نتائجه أمس الثالثاء،             أظهر -الناصرة
من اإلسرائيليين يخفون هويتهم في خارج البالد، فيما ادعت نسب عالية أنهـم تعرضـوا               % 52على أن   

  .لمضايقات متنوعة بعد كشف هويتهم
أعلنوا انهم يخفون هويتهم حينما يكونون في الخـارج، مثـل عـدم             % 52نتائج االستطالع فإن    وحسب  

اإلعالن عن مكان اقامتهم، وعدم ارتداء مالبس إسرائيلية عليها لغة عبرية، وينزعون عن انفـسهم أيـة               
  .عالمات دينية يهودية

إنهم سمعوا تعـابير    % 34، و "الال سامية "أنهم واجهوا مضايقات على خلفية ما يسمى بـ         % 51وادعى  
إنهم تعرضوا إلى ظاهرة رفضت تقـديم خـدمات لهـم           % 13معادية وشتائم لكونهم من إسرائيل، وقال       

  .انهم تعرضوا الضرار بامالكهم بسبب انتمائهم% 4لكونهم من إسرائيل، فيما ادعى 
  15/4/2009الغد، األردن، 

  
  تأّهب إسرائيلي على الحدود مع مصر .26

طى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أوامره للجيش اإلسرائيلي برفع حال التأهب في أع -الناصرة 
خشية تسلل إرهابيين "صفوف قواته على الحدود مع مصر، خصوصاً حيث ال يوجد سياج أمني فاصل، 

دعوتها اإلسرائيليين المستجمين في المنتجعات " هيئة مكافحة اإلرهاب"، فيما كررت "إلى إسرائيل
أفراد "إلى المغادرة فوراً، تحسباً لقيام " الفصح اليهودي"لمصرية في شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة ا

بعمليات مسلحة تستهدف " الخلية المرتبطين بحزب اهللا الذين تطاردهم قوات األمن المصرية في سيناء
  .سياحاً إسرائيليين

  15/4/2009الحياة، 
  

  ا تسلل إلى الجوالن المحتلةالجيش اإلسرائيلي يعتقل مواطنا سوري .27
اعتقل الجيش اإلسرائيلي المرابط شمال هضبة الجوالن السورية المحتلة، أمس مواطنا سـوريا              :تل أبيب 

 .حاول التسلل، إلى الجانب المحتل من المرتفعات
وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي إن المواطن السوري حفر نفقا تحت السياج الحـدودي أوصـله إلـى                 

وعندما اكتشف أمره كان قد تقدم بضع خطوات إلـى األمـام، فطاردتـه القـوات                . ب اإلسرائيلي الجان
وأضاف الناطق أن المواطن السوري لم يقاوم ولم يكن مسلحا ولذلك فإن االعتقاد             . الحدودية حتى اعتقلته  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1405:         العدد       15/4/2009األربعاء  :التاريخ

ققون بأن نوايـاه    السائد هو أنه هرب من سورية ألسباب غير سياسية، وقد اقتيد للتحقيق، وإذا اقتنع المح              
  .لم تكن عسكرية، فإنهم سيطلقون سراحه ويعيدونه إلى سورية

  15/4/2009الشرق األوسط، 
  

  االحتالل ينذر عائلتين بإخالء منزلهما ضمن مخطط تهويد في القدس .28
السلطات اإلسرائيلية أخطـرت     أن   ،رامي منصور ووكاالت   عن مراسلها    15/4/2009لدستور،  اذكرت  

وقالت مـصادر   . طينيتين بمدينة القدس المحتلة بإخالء منزليهما لصالح جماعات يهودية        أمس عائلتين فلس  
فلسطينية في القدس إن السلطات اإلسرائيلية سلمت إخطارين لعائلتي الغاوي وحنون بإخالء منزليهما في              

  منـزال وجميعهـا    28وتدعي جماعات متطرفة ملكيتها للمنطقة المقام عليها نحو         . غضون نصف ساعة  
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا للعائلتين            .يتهددها خطر اإلخالء واالستيالء   

وأشارت المصادر  . بتجميد قرارات اإلخالء ما دفع بالشرطة اإلسرائيلية للتحرك من أجل إخالئهما بالقوة           
   .جراء ذلكالفلسطينية إلى أن الغضب والتوتر يسودان حي الشيخ جراح في القدس 

، النائب الـشيخ إبـراهيم عبـد اهللا،         1948 الشق الجنوبي في اراضي      -دعا رئيس الحركة االسالمية     و
إلى فلسطينيي  " الدستور"وتوجه في بيان تلقته     .  شد الرحال الى األقصى يوم الخميس المقبل       48فلسطينيو  

داء من صباح يوم الخميس المقبـل       للتواجد بشكل مكثف في المسجد األقصى المبارك ابت       " داعيا اياهم    48
تحسبا لمحاوالت خبيثة لجهات يهودية متطرفة من دخول المسجد المبـارك بنيـة العبـث فـي أمنـه                   

من جانبه، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المـسجد األقـصى المبـارك                ." واستقراره
الجماعات المتطرفة، التي تعيث فـساداً فـي   الشيخ محمد حسين، ان سلطات االحتالل اإلسرائيلي ترعى    

  .األراضي الفلسطينية وبشكل متكرر في المسجد األقصى
 80 ووكالـة وفـا، أن       طقاطقـة عن مراسلتها من القدس، غادة       15/4/2009الحياة الجديدة،   وجاء في   

استفزت قصى المبارك بمرافقة متطرفات غير محتشمات       مس باحات المسجد األ   اقتحموا أ يهوديا متطرفا   
مشاعر المصلين داخل المسجد، وذكر شهود عيان أن اقتحام المسجد األقصى تم على دفعـات متتاليـة،                 

  . ضمت في معظمها متطرفات غير محتشمات أسأن واستفززن مشاعر المصلين داخل المسجد
 حصائية مركز ابحـاث   إوبحسب  عن مراسلها من رام اهللا، أنه          15/4/2009القدس العربي،   وأضافت  

 منـزل   900 منزال منها    9000 حوالي   1967االراضي والسكن في مدينة القدس فقد هدم االحتالل منذ          
 2008، في حين بلغت عدد المنازل المهدمة العام الماضـي           2000هدمت منذ انتفاضة االقصى في عام       

ـ 65باالضافة الى ذلك تخضع     . منزال، وخالل الثالثة اشهر االخيرة     112اكثر من    د افرادهـا   عائلة تزي
 وهـو ملـك     1999 نسمة في الشيخ جراح والذي تم اخالء واالستيالء على منزلين االول عام              550عن  

 2008والبيت الثاني منزل محمد الكرد نفسه، والذي خرجت منه ام كامل الكرد في              ' محمد الكرد 'البناء  
تهاكـات االسـرائيلية فـي      وفي تقرير اصدره االئتالف االهلي للدفاع عن المقدسيين حول مجمل االن           .

الماضيين، بين التقرير ان تسعة منازل هدمت خالل        ) فبراير(وشباط  ) مارس(المدينة خالل شهري آذار     
  . عائلة انذارات بالهدم او االخالء400شهر واحد في حين تسلمت اكثر من 

  
  تستهجن استباحة مساجد الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة" رابطة علماء فلسطين" .29

ما أسمتها بافتراءات األجهزة األمنية على مساجد الضفة الغربية " رابطة علماء فلسطين"استهجنت : غزة
وقالت الرابطة في  .المحتلة، واالدعاءات باحتواء تلك المساجد على مواد ذات عالقة بالمقاومة الفلسطينية

تساوقاً مع مخطّطات "ا االفتراء يعد نسخة منه، إن هذ" قدس برس"، تلقت )14/4(بيانٍ لها اليوم الثالثاء 
االحتالل الصهيوني الستهداف دور العبادة، ومحاربة دورها الريادي في الحفاظ على الجيل المسلم من 
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مقدمةً الستباحة حرمة بيوت اهللا في الضفة " االفتراءات واالدعاءات"وحذرت من أن تكون تلك  ".الضياع
الذي قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على القطاع، الغربية؛ وذلك استكماالً للدور 

   . مسجدا55ً مسجداً، وألحقت أضراراً بالغة بـ 45والتي سوت باألرض 
  14/4/2009قدس برس، 

  
   عملية توغل واقتحام الشهر الماضي977االحتالل نفذ ": تقرير" .30

سطيني في رام اهللا، سلطات االحتالل اإلسرائيلي اتهمت األمانة العامة لمجلس الوزراء الفل: رام اهللا
) مارس(باقتراف المزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان بحق المواطنين الفلسطينيين خالل شهر آذار 
وأشار . الماضي والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

 عملية توغل واقتحام تجمعات سكانية على 977االحتالل اإلسرائيلي نفذت تقرير لألمانة إلى أن قوات 
األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية واقتحمت خاللها عشرات المباني والمنازل 

  .السكنية
كما أشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت إقامة أي من الفعاليات والنشاطات 

  .2009ة في القدس، في إطار فعاليات اإلعالن عن القدس عاصمة الثقافة العربية للعام الفلسطيني
  14/4/2009قدس برس، 

  
  االحتالل يهدف إلى تقليص مساحة الصيد في غزة": وزارة الزراعة المقالة" .31

هاجمت زوارق حربية اسرائيلية امس عدة مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر            : اشرف الهور  - غزة
زة، في وقت اكدت فيه وزارة الزراعة في الحكومة المقالة ان قضية تفجير قارب صيد االثنـين                 قطاع غ 

واوضحت الوزارة   .، لمضاعفة االعتداءات على الصيادين    'فبركة صهيونية 'من قبل البحرية االسرائيلية     
 وانهـا   سرائيل صعدت من هجمتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة مع بدء موسم الـصيد،              إان  

ولفتـت   .قامت مؤخًرا باحتجاز عشرات الصيادين بشكٍل يومي، والضغط عليهم لتجنيدهم كعمـالء لهـا           
تهدف من وراء فبركتها الجديدة الى تقليص مساحة الصيد التي لم تعد تتجـاوز              "الوزارة الى ان اسرائيل     

باتوا غير آمنين علـى     "صيادين  ، مؤكدةً ان ال   "الميلين، حيث كانت قد قلصتها الى ثالثة اميال بعد الحرب         
  ."حياتهم، وغير قادرين على تأمين قوت ابنائهم من مصدر رزقهم الوحيد

  15/4/2009القدس العربي، 
  

  اإلعالم اإلسرائيلي تطّوع لخدمة جيش االحتالل خالل حربه على غزة: خبراء .32
أكد مختصون وخبراء في الشأن اإلسرائيلي أن اإلعالم العبري تجند خالل الحرب على قطاع غزة : غزة

قبل ثالثة أشهر لخدمة الرواية الرسمية لجيش االحتالل، دون النظر إلى أخالقيات المهنة، وانه كان فرقة 
نيين، اليوم الثالثاء جاء ذلك خالل ندوة خاصة نظمها منتدى اإلعالميين الفلسطي .من فرق الجيش تسانده

، ناقشت دور إعالم االحتالل "اإلعالم اإلسرائيلي في خدمة العدوان على غزة"في غزة بعنوان ) 14/4(
إنه ال يوجد في إسرائيل إعالم ينطق : "ومن جانبه، قال صالح النعامي .وخدمته للحرب على قطاع غزة

لة ال تنطق باسمها وبالتي عندما يتبنى اإلعالم باسم الحكومة أو الدولة وحتى كذلك وسائل اإلعالم الممو
أكد طالل عوكل الكاتب والمحلل السياسي على و  كما"اإلسرائيلي الروية الرسمية فإنه ال يتجند بل يتطوع

هنا ال ينظر في وسائل إعالمها إلى أخالقيات ومهنية : "وقت الحرب وقال" وطنية إسرائيلية"أن هناك 
   ".فرقة من فرق الحرباإلعالم، فاإلعالم يشكل 

عدنان أبو عامر المختص بالشأن اإلسرائيلي؛ فأكد أن طبيعة تعامل اإلعالم اإلسرائيلي مع الرواية  أما
وبين أبو عامر، أن وزير الحرب  . الرسمية يوضح أن اإلعالم يقف خلف الجيش بصورة كبيرة
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عالم القومي في إسرائيل قبل أن يعقد اإلسرائيلي إيهود باراك كان قد شكل قبل الحرب على غزة هيئة اإل
  .التهدئة مع حركة حماس وكان يعد للحرب، مبيناً أنه لم يكشف عن هذه الهيئة إال بعد انتهاء الحرب

  14/4/2009قدس برس، 
  

  فتح وحماس تجتمعان في مباراة لكرة القدم في رفح وسط فرحة غامرة": هآرتس" .33
توقفـت   حركة السير في رفح      أندها الصادر اليوم الثالثاء     هآرتس في عد  صحيفة   كتبت   :القدس المحتلة 

اكتظت عشرات الباصات بمؤيدي فريقي كـرة القـدم         ويوم السبت في الحادي عشر من نيسان الحالي،         
يـوحي صـوت    : وأضـافت الـصحيفة    .حماس وفتح، وكانت المنافسة بين شباب رفح وبين نادي رفح         

مباراة كرة القدم بين حماس وفتح في غزة، وكأنها مبـاراة           المراسل الرياضي الذي قام بتغطية مجريات       
 ".غزة انتصرت المنافسة األقوى، هذه المرة األولى منذ خمس سنوات نشعر بفرحة كهـذه             ." بطولة دولية 

المتابع للمباراة الرياضية يعتقد بأنه يشاهد حفل تمجيد لحركة حماس، مـدح            " وأشارت الصحيفة إلى أن     
 شخصيات رفيعة المستوى لحركة حماس على المنصة فـي الملعـب، وبـث              لشرطة حماس، ومشاركة  
، ومن جانب آخر تجد بأن نائب مدير اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم              "األقصى" مباشر في راديو حماس   

الذي جلس بجانب مسؤولون من حماس، هو عضو في حركة فتح واألكثر من ذلك، فإن نوادي كرة القدم                  
  ".التي بادرت في تنظيم هذه المباراة من أعضاء حركة فتحفي مخيم الشاطئ و

  15/4/2009وكالة سما، 
  

  عبر بنكها الجديد في غزةتصرف رواتب موظفيها " الحكومة المقالة" .34
أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني اإلسالمي في غزة عالء الرفاتي، أن البنك سيبدأ اعتباراً من  :معا

موظفي الحكومة المقالة عبر مقره الرئيسي في غزة إيذانا ببدء عمله بشكل الشهر الحالي بصرف رواتب 
وأوضح أن البنك حصل على موافقة وزارة المالية هناك بتحويل كافة رواتب الموظفين الذين . رسمي

  . كانوا يتقاضون رواتبهم عبر البريد إلى البنك
  15/4/2009الخليج، 

  
 يصّور مأساة الجدار العنصري بعادول فيلم تحريك فلسطيني ثالثي األأ .35

 يعرض في دار االوبرا بدمشق مساء اليوم الثالثاء اول فيلم تحريك فلسطيني ثالثي :  ا ف ب-دمشق 
يسلط الضوء على المعاناة االنسانية لعائلة فلسطينية منزلها مهدد " جدار في قلب"االبعاد وهو بعنوان 

الحملة االهلية "ويعرض الفيلم الفلسطيني في اطار . فاصلبالهدم من جراء قيام اسرائيل ببناء الجدار ال
الفيلم، الذي بدأ عرضه أمس في دار األوبرا في و  ".2009الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 

، يحكي رواية المعاناة »2009الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية «دمشق في إطار 
 . لسطينية يهدد جدار الفصل منزلها بالهدماإلنسانية لعائلة ف

 15/4/2009السفير، 
  

   مسؤولية تلويث مياه بالده"إسرائيل" يحّمل األردنالبرلمان  .36
حمل البرلمان األردني إسرائيل مسؤولية تلويث المياه الذي شهدته مـؤخرا قنـاة             :  حاتم العبادي  -عمان  

، والتي يصب فيها نهر اليرموك إلـى محطـة          "إلسرائيليةغرب البالد والمحاذية للحدود ا    "اهللا   الملك عبد 
  . من سكان العاصمة عمان40% الواقعة غرب عمان المغذي الرئيس لمياه الشرب لما نسبته "زي"

  15/4/2009العرب، قطر، 
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 "السفلة"عمرو موسى يصف المستوطنين اليهود بـ  .37
و موسى، من يعتـدي علـى المـصلين         وصف األمين العام للجامعة العربية عمر     :  أحمد علي  -القاهرة  

ويستبيح حرمة المسجد األقصى بأنهم مجموعة من السفلة، وذلك تعليقا على اقتحام عشرات المستوطنين              
ودعـا موسـى، فـي تـصريح        . االثنين باحات المسجد بذريعة أداء صلوات في عيد الفصح اليهـودي          

لمستوطنين، ووضع حد لالنتهاكات الخطيرة     للصحافيين أمس، إلى إعطاء األولوية في هذه المرحلة للجم ا         
وأعرب عن سخطه وغضبه على التـصعيد الواضـح         . بحق المقدسات في القدس وغيرها من التعديات      

. للمتطرفين اليهود ولقطعان المستوطنين بما يخص تدنيس الحرم القدسي ومهاجمة المـصلين المـسلمين             
ة الموقف اإلسرائيلي، ومن هنـا يجـب أن         وقال موسى، إن ما يجري في المسجد األقصى يوضح حقيق         

تتركز المطالبة العربية والدولية على وقف االستيطان، وبدء إزالة المستوطنات؛ ألنه بدون ذلك ال يمكن               
  .ألي نشاط أو حوار أو تفاوض أن ينجح

 15/4/2009العرب، قطر، 
  

  كردستان توافق على استضافة فلسطينيي العراق .38
 من أربيل وبغداد عبر مراسليها هيـوا عزيـز ونـصير            ،15/4/2009  الشرق األوسط،   صحيفة ذكرت

العلي، أن عماد احمد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، نفى إبرام أي اتفـاق بـين حكومـة اإلقلـيم                    
والجانب الفلسطيني، يقضي باستقبال الالجئين الفلسطينيين من كل أنحاء العراق، موضـحا أن الجـانبين               

 .ين الفلسطينيين في العراق، من دون إبرام أي اتفاق رسمي بهذا الخـصوص بينهمـا  بحثا قضية الالجئ
وقال احمد، الذي حضر مباحثات الرئيسين بارزاني وأبو مازن في أربيل، إن الجانب الكردستاني أبـدى                

ل موافقته على استقبال الالجئين الفلسطينيين المقيمين في وسط العراق، إذا كانوا يرغبـون فـي االنتقـا                
واإلقامة في إقليم كردستان، وذلك لدرء مخاطر اإلرهاب والمضايقات األخرى عنهم، وان السلطات فـي               
اإلقليم ستقدم لهم المساعدات الممكنة، وبوسع الالجئين الراغبين في اإلقامة باإلقليم االنتقـال إليـه مـن                 

وبخصوص . العراق الموحد مناطقهم الحالية من دون أية عراقيل، خصوصا أن اإلقليم هو جزء آمن من              
المشاكل األمنية التي قد تحدث في اإلقليم بسبب مجيء هؤالء الالجئين، سيما بعـد اتهـام عـدد مـنهم                    

ينبغي للـسلطة الفلـسطينية     "باالنخراط في صفوف الجماعات المسلحة المحظورة في العراق، قال احمد           
ذين يرغبون في اإلقامة بإقليم كردسـتان، أي        الشرعية بقيادة الرئيس أبو مازن، تزكية وتبني الالجئين ال        

وفيمـا إذا كانـت     . إرسال األشخاص المسالمين منهم، والذين لن يكونوا مصدر مشاكل بالنسبة لإلقلـيم           
حكومة اإلقليم أتاحت لهم فرصة اإلقامـة       "حكومة اإلقليم قادرة على إعالة أولئك الالجئين قال احمد، إن           

، بناء على رغبتهم المحضة، شريطة أن يحظوا برعاية مباشرة من جانب            في أي مدينة أو بلدة كردستانية     
 ". األمم المتحدة كما هو حالهم اآلن

 من بغداد عبر مراسلها زيدان الربيعي، أن وزير كردي سـابق   ،15/4/2009 الخليج،    صحيفة وأضافت
بيـرا فـي العالقـات      وصف زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقليم كردستان بأنها تمثل تطورا ك           
، فـي   "سابقة خطيـرة  "العربية الكردية، بينما انتقدت هيئة علماء المسلمين بالعراق بشدة الزيارة وعدتها            

وقت رحبت حكومة اإلقليم بمقترح عباس بنقل المهجرين الفلسطينيين في العراق إلى مدن اإلقليم، متعهدة               
  . بتقديم كافة التسهيالت لهم

 الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان، إن زيارة عباس دحضت كل ما قيل              وقال سامي شورش، وزير   
، وبين أن زيارة عباس جاءت لتعميق العالقة بين         "إسرائيل"عن وجود عالقات سرية بين إقليم كردستان و       

كما أن هذه الزيارة تخدم الحلول المطروحـة لحـل القـضيتين            . قادة إقليم كردستان وقادة دولة فلسطين     
ردية والفلسطينية، مشيراً إلى إن مسألة ازدهار األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسـط تتمثـل                الك

  .بحل هاتين القضيتين بالطرق السلمية وعبر الحوار البناء



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1405:         العدد       15/4/2009األربعاء  :التاريخ

  السلطات المصرية تصادر كميات من الوقود والبضائع قبل تهريبها لغزة .39
رت، أمس، كميات كبيرة من الوقـود اعتـزم         قالت مصادر أمنية، إن السلطات المصرية صاد      : رويترز

 ألف لتر من الوقـود      19وقالت إنها صادرت أكثر من      . مهربون نقلها إلى قطاع غزة من خالل األنفاق       
 من سائقي الشاحنات التي كانت تحمل الكميات المصادرة وتطارد اثنـين آخـرين              4وألقت القبض على    

ملة بأجولة من المالبس تغطيها رمال للتمويه وألقـي         كما ضبطت شاحنة مح   . تركا شاحنة والذا بالفرار   
وعثـرت  . وأخرى محملة باألسمنت قرب فتحة نفق يشتبه بأن المهربين فروا داخله          . القبض على سائقها  

وضـبطت بـداخل أحـد      . على نفقين باإلضافة إلى النفق الذي كان جاريا استعماله في تهريب األسمنت           
  .ت ومالبس كانت في طريقها لقطاع غزةاألنفاق أجهزة طبية وإطارات سيارا

  15/4/2009الخليج، 
  

 مصر تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها ..رفض دعوات إسرائيلية إلعادة احتالل سيناء .40
% 89أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن االستطالع الذي نشر مؤخرا عن تأييـد             :  أحمد ربيع  -القاهرة  

ال يثير أي قلق أو هواجس لدى مصر، موضحا أن مصر ال تبني             من اإلسرائيليين إلعادة احتالل سيناء      
مواقفها أو سياساتها على مثل هذه التقارير أو االستطالعات وإنما على ما يصدر مـن تـصريحات أو                  

إن مصر دولة كبيرة وقوية وتستطيع الدفاع عن أمنها وأراضيها وأن تحافظ على             : وقال. مواقف رسمية 
وعبر عن ثقته في أن مثـل هـذا         ". أدنى اهتمام "الترهات أو الخزعبالت    "ذه  استقرارها وال تعير مثل ه    

االستطالع ال يعبر عن المجتمع اإلسرائيلي وال يعكس حقيقة توجهاته بالرغم من تأكيده أن هذا المجتمع                
يتوجه نحو اليمين المتطرف، الفتا الى أن االستطالع ربما تضمن عينة ذات ميول معروفة سلفاً أعضاء                

  .مثل حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير الخارجية المتطرف ليبرمان" حزب يميني متطرف مثال في
  15/4/2009الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل"مصر تكثف إجراءات األمن على الحدود مع  .41

قالت مصادر أمنية، أمس، إن مصر تقوم بتكثيف إجراءات األمـن علـى             :  يسري محمد  -اإلسماعيلية  
لمنع العبور غير القانوني بعد إلقاء القبض على مجموعة قالت القاهرة إنها مرتبطة             " رائيلإس"حدودها مع   
  .بحزب اهللا

  15/4/2009القدس العربي، 
  

  األسد يشّدد على دور أوروبا في حلول عادلة لمشاكل منطقة الشرق األوسط .42
مع نائب رئـيس وزراء     شدد الرئيس السوري بشار األسد، أمس، في اجتماعه         :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

" إيجاد الحلـول العادلـة لمـشاكل      "مالطا وزير خارجيتها تونيو بورغ، على أهمية الدور األوروبي في           
الشرق األوسط، على خلفية الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمع الـدول والـشعوب فـي أوروبـا                 

طينية وتحقيق سالم شـامل فـي       من جهته، أعرب بورغ، عن أمله في تحقق المصالحة الفلس         . والمنطقة
  .المنطقة، بعدما أكد دعم بالده حق سورية في استعادة مرتفعات الجوالن المحتلة

  15/4/2009الحياة، 
  

  الجامعة العربية تطالب بعدم تجاهل المخاطر النووية اإلسرائيلية .43
يمكـن تحقيقهـا دون   أكدت الجامعة العربية أن الدعوة إلخالء العالم من األسـلحة النوويـة ال             : القاهرة

وقالت، في بيان لها أمس تعقيبا علـى دعـوة          . التوصل إلى عالمية معاهدة منع انتشار األسلحة النووية       
الرئيس األمريكي أوباما للتعاون مع المجتمع الدولي لتقوية وتدعيم معاهدة منع انتشار تلك األسلحة، إنـه                
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ية التي تمثلها األسلحة النووية اإلسـرائيلية علـى         لم يعد من الممكن االستمرار في تجاهل المخاطر األمن        
التوقيع على معاهـدة منـع انتـشار األسـلحة          " إسرائيل"منطقة الشرق األوسط، وكذلك استمرار رفض       

  . النووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية
  15/4/2009الخليج، 

  
 ر الخارجية الروسي يلتقي جورج ميتشل تمهيدا لمؤتمر موسكونائب وزي .44

تل أبيب، نظير مجلي، أن مصادر في السفارة  عبر مراسلها في 15/4/2009 الشرق األوسط، ذكرت
قد أكدت، أمس، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر سلطانوف ، سيلتقي " إسرائيل"األميركية في 

احث في المؤتمر الدولي للسالم، الذي تنوي موسكو استضافته في إطار ميتشل في تل أبيب غدا للتب
تفاهمات أنابوليس وقالت إن الواليات المتحدة تبارك مشاركة روسيا في العملية السلمية في الشرق 

  .األوسط وكشف النقاب، أمس، أن هناك تنسيقا ما بين اإلدارة األميركية والكرملين حول هذا المؤتمر
،  علمت، أن "الحياة"نيويورك، راغدة درغام، أن  عبر مراسلتها في 15/4/2009اة،  الحيوأضافت

روسيا بدأت اإلعداد لجلسة وزارية لمجلس األمن منتصف الشهر المقبل للدفع في عملية السالم في 
وبحسب مصادر أخرى، لن تنحصر جلسة ). مايو(الشرق األوسط، خالل رئاستها للمجلس في أيار 

بمشاركة الدول األعضاء فيه، وإنما ستشارك فيها أيضا األطراف المعنية والدول العربية مجلس األمن 
وأعربت . التي تلعب دوراً في عملية السالم في الشرق األوسط، من ضمنها المملكة العربية السعودية

ي اعالن  الشهر المقبل، لكنها أشارت الى حذر موسكو ف11المصادر عن اعتقادها بأن الجلسة ستعقد في 
  .ذلك حرصاً منها على استكمال المحادثات مع دول المنطقة ومع أعضاء مجلس األمن

  
   اإلسرائيلي-حل الدولتين هو األفضل والوحيد الكفيل بتسوية النزاع العربي : جورج ميتشل .45

اعتبر المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل أن الحل :  محمد األشهب-الجزائر، الرباط 
يشكّل الحل األفضل «القائم على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب في سالم 

وأكد في الرباط التي بدأ منها أولى جوالته في .  اإلسرائيلي-العربي » والوحيد الكفيل بتسوية النزاع
توصل في أقرب وقت ممكن ال«المنطقة منذ تولي الحكومة اإلسرائيلية الجديدة مهماتها، أنه يسعى إلى 

  .ضمن صيغة سالم شامل» إلى تسوية النزاعات الكبرى في الشرق األوسط كافة
وأعرب ميتشل في ختام محادثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في الرباط، 

 على الحكومة أمس، عن أمله في النجاح في تحقيق السالم واإلزدهار لشعوب المنطقة كافة، متمنياً
  . والشعب المغربيين دعم هذه المساعي

15/4/2009الحياة،   
  

  فشلت في إضعاف حماس" إسرائيل: "المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط .46
صرح مارك أوت المبعوث األوروبي الخاص لعملية السالم في الشرق :  محمد أبوخضير-القدس 

فشلت في إضعاف حركة حماس بل إن ما حدث هو " إسرائيل "األوسط في لقاء خاص مع الرأي أن
وأضاف إن ما حدث هو فشل أخالقي، واقتصادي، وسياسي، مؤكداً أن خطة نتانياهو . النقيض من ذلك

  .حول السالم االقتصادي جيدة، إذا تضمنت فتح الحدود، ورفع اإلغالق والحواجز، وتقديم أفق سياسي
 الدولي والرباعية ليست على حركة حماس وإنما على الحكومة وشدد أوت على أن شروط المجتمع

وأضاف أوت األفضل الحكم على األمور من خالل السلوك والتنفيذ على األرض، . الفلسطينية المقبلة
مشيراً إلى أن أوروبا تتعامل مع حكومات وليس مع فتح أو حماس، أو . وليس من خالل الشروط المسبقة

إذا «: وأوضح أنه. ه من حق البرلمانيين األوروبيين االجتماع مع حماس، أو غيرهاالليكود أو كديما، وأن
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أرادت حماس القبول بها فعليها إلقاء السالح ووقف اإلرهاب، لتحظى بقناة اتصال مع أوروبا والمجتمع 
  .وأن ذلك الوضع سيختلف إذا دخلت حماس منظمة التحرير الفلسطينية. الدولي

 إعمار غزة ما زالت دون المستوى المطلوب، ومن دون فتح المعابر ال يمكن وقال إن عملية إعادة
الحديث عن إعمار وتنمية اقتصادية فلسطينية، وسيبقى الفلسطينيون معتمدين على مساعدات الدول 

  .المانحة
15/4/2009الرأي، الكويت،   

  
   الفلسطينيوزير الخارجية اإلسباني يحث نتنياهو على دفع مسيرة السالم اإلسرائيلي .47

أعلن وزير الخارجية اإلسباني ميغال موراتينوس، في مدريد، أمس، أنه :  نظير المجلي–تل أبيب 
سيحث نتنياهو على إعطاء دفعة قوية لمسيرة السالم اإلسرائيلي الفلسطيني القائم على مبدأ الدولتين 

 معنية بهذه التسوية وقال إن أي تسوية أخرى ستكون مجرد مضيعة للوقت، وإن أوروبا. للشعبين
 .لمصلحة السالم الشامل في المنطقة والتفرغ للقضايا المحرقة األخرى التي يواجهها العالم

15/4/2009الشرق األوسط،   
  

  مصر تمنع دخول وفد صحفي إسباني تضامني إلى غزة  .48
وسيه خ"منعت السلطات المصرية الصحفي األسباني خافيير كوسو، أحد أعضاء مؤسسة : غزة، فلسطين

للكفاح ضد جرائم الحرب ووفداً أسبانياً معه من دخول قطاع غزة للمشاركة في حفل تكريم " كوسو
للصحافيين الفلسطينيين األربعة الذين استشهدوا في الهجمة اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، وإلحياء 

  .الذكرى السادسة الستشهاد خوسيه كوسو
مفروض على القطاع، واصفاً إياه بغير اإلنساني وغير القانوني، وأدان الصحفي االسباني الحصار ال
من خالل منع دخول السلع األساسية والمساعدات " الشهيدة غزة"مشيراً إلى أنهم يريدون إخضاع 

  .اإلنسانية لها، فضالً عن منع حرية تنقل األشخاص
15/4/2009صحيفة فلسطين،   

 
   سنوات3  باليين دوالر خالل5الخليج  بإلسالمي  ا"التكافل"أن يتجاوز حجم يتوقع " تقرير" .49

اإلسالمي في منطقة الخليج » التكافل«رسم خبراء ماليون صورة وردية لمستقبل :  دالل ابوغزالة–دبي 
خالل السنوات القليلة المقبلة، مدفوعين بتوقعات أن تعزز أزمة المال العالمية الحالية الحاجة إلى 

أمس، أن » ارنست آند ينغ«وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة  .ت في األزماتضرورة التأمين على الممتلكا
ورسم  . باليين دوالر5يتجاوز حجم التكافل اإلسالمي في منطقة الخليج خالل السنوات الثالث المقبلة 

، ثالثة سيناريوات لتوقعات حجم التكافل اإلسالمي خالل السنوات القليلة المقبلة، »آرنست آند ينغ«تقرير 
  .ها المتفائل والمتوازن والمتحفظ، لكن جميعها يرجح كفة تحقيق القطاع نمواً وإن بتقديرات متفاوتهمن

  15/4/2009الحياة، 
  

   حزب اهللا – المعلنة في مواجهة القاهرة غيراألبعاد  .50
تصاعد النزاع بين الحكومة المصرية وحزب اهللا اللبناني بشكل غير مسبوق على خلفية مـزاعم               : الجمل

اهرة أن حزب اهللا يقوم ببناء الشبكات والخاليا بشكل ينتهك السيادة المصرية، وبالمقابل أعلن حـزب                الق
  .اهللا أنه ملتزم بدعم المقاومة الفلسطينية الناشطة ضد إسرائيل بكل الوسائل

  ماذا تقول المعلومات المصرية؟* 
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مالحقة عناصر من خلية تابعة لحزب      تقول التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن السلطات المصرية تقوم ب         
  :اهللا وتقول التسريبات عن تفاصيل هذه الخلية أن

  . سودانيين3 لبنانيين و10، منهم 13عدد أعضائها • 
  . عنصرا49ًالعدد اإلجمالي لعناصر الشبكة • 
  .تتم عمليات المالحقة والمطاردة في سيناء• 
اني والمالذات الـسرية اآلمنـة لعناصـر الـشبكة          تقوم بعض جماعات بدو سيناء بتوفير الملجأ المج       • 

  .وخالياها
تقوم سلطات األمن المصرية حالياً بتركيز مداهماتها ومالحقاتها في مناطق وسط سيناء وتحديداً منطقة              • 

  .النخل
تتوقع السلطات المصرية أن يقوم عناصر الخلية إما بمحاولة الهروب شماالً من أجل الوصـول إلـى                 • 

 كلم وهي المسافة الفاصلة بـين مدينـة         200 أحد األنفاق السرية وهذا يتطلب منهم قطع         قطاع غزة عبر  
النخل وقطاع غزة، أو محاولة الهرب جنوباً باتجاه المنتجعات السياحية الموجودة جنوب سيناء، وتحديداً              

ذ آمن فـي    شرم الشيخ، وذلك من أجل محاولة استخدام الزوارق وعبور خليج العقبة، أو البقاء ضمن مال              
  .وسط سيناء لفترة أطول لحين انتهاء عمليات المالحقة أو انصراف قوات األمن

  ماذا تقول المعلومات اإلسرائيلية؟* 
أشارت التقارير اإلسرائيلية إلى تسريبات تقول أن الموساد وأجهزة المخابرات اإلسـرائيلية الخارجيـة              

ية حول الشبكات السرية الناشطة داخـل شـبه         األخرى قد زودوا السلطات المصرية بمعلومات استخبار      
جزيرة سيناء وداخل بقية األراضي المصرية التي تنخرط في تقديم الدعم لحركات المقاومة الفلـسطينية               

  .في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص حركة حماس
يـراً لجهـة    هذا، وأكدت المعلومات اإلسرائيلية بأن وكالة المخابرات المركزية األمريكية لعبت دوراً كب           

هـذا،  . المساهمة والمشاركة في جمع المعلومات االستخبارية من المصادر المفتوحة والمصادر الـسرية           
  :وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالشبكة ومن أبرزها

ي بين  مسؤول حلقة حزب اهللا الناشطة في مصر، هو سامي شهاب اللبناني الجنسية، ويقوم بشكل دور              • 
  .الحين واآلخر بدور الفرع الخاص التابع لحزب اهللا

  .سعى سامي شهاب إلى إقامة مصنع إلنتاج قطع الصواريخ في مصر وإرسالها إلى غزة• 
بعد اغتيال عماد مغنية القائد العسكري لحزب اهللا أصبح الفرع الخاص تحت إشـراف قيـادة ثالثيـة                  • 

  . نواف الموسوي، وفيق صفا، شيخ علي دغموش:مشتركة من كبار الناشطين في الحزب وهم
تقوم قيادة الفرع الخاص والثالثية باالتصال والتنسيق مع الجنرال اإليراني فيصل بـاقر زاده، رئـيس           • 

  .بعثة الحرس الثوري اإليراني في لبنان
 هي السبب   وحالياً يرى اإلسرائيليون أن المعلومات االستخبارية التي قدمتها تل أبيب للسلطات المصرية           

  .الرئيس الذي أتاح ألجهزة األمن المصرية اكتشاف الشبكة
  ماذا وراء المعلومات اإلسرائيلية؟* 

تقول المعلومات اإلسرائيلية بأن جهود التعاون المخابراتي المتعدد الجنسيات تجري حالياً بقيادة إسـرائيل        
لخلفية تشير المعلومات اإلسـرائيلية     من أجل رصد ومتابعة التحركات اإليرانية في المنطقة وعلى هذه ا          

  :إلى اآلتي
غيـر  "تقود المخابرات اإلسرائيلية تعاوناً مخابراتياً واسعاً يضم مخابرات العديد من الدول الغربيـة و             • 

  .إضافة إلى المخابرات األمريكية" الغربية
  :تم تقسيم التعاون المخابراتي الذي تقوده إسرائيل إلى جانبين هما• 
  .ابعة ملف البرنامج النووي اإليراني رصد ومت-
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  . رصد ومتابعة النشاط اإليراني في دعم الحركات والجماعات السياسية المسلحة-
المخابرات اإليرانيـة،   : تستخدم إيران ذراعين في القيام بمهام دعم هذه الحركات في أنحاء العالم، هما            • 

  .إليرانيوفيلق القدس الذي يمثل قوات النخبة في الحرس الثوري ا
فـي العديـد مـن      " الخاليا النائمة "استطاعت المخابرات اإليرانية وفيلق القدس تنظيم ونشر العديد من          • 

  .مناطق العالم
  .يتم تفعيل الخاليا النائمة بحسب الحاجة والظروف• 
  .يتم تفعيل الخاليا النائمة بشكل مباشر بواسطة اإليرانيين، أو بشكل غير مباشر بواسطة حزب اهللا• 
  .يركز حزب اهللا على استخدام فرعه الخاص عندما يكون مطلوباً منه تفعيل الخاليا النائمة• 

هذا، وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن التعاون المخابراتي الجاري حاليـاً بقيـادة إسـرائيل يـضم                 
  :األطراف اآلتية

  .وكالة المخابرات المركزية األمريكية• 
  .»6 -إم إي «جهاز • 
  .األلماني»  دي- إن –بي «هاز ج• 

وذلك إضافة إلى أجهزة غربية أخرى وبالتأكيد من بينها المخابرات الفرنـسية والكنديـة والدنماركيـة                
. واإليطالية إضافة إلى احتماالت أن يكون معهم جهاز المخابرات األذربيجاني وجهاز المخابرات الهندي            

  .لعربية كالسعودية والمصرية واألردنيةكما تضم المجموعة بعض أجهزة مخابرات الدول ا
وعلى األغلب أن يكون معها المخابرات المغربية والتونسية وأجهزة المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية             

وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن     . واألجهزة الخاصة التابعة لبعض الحركات السياسية اللبنانية      ) فتح(
  :بإشراف أجهزة المخابرات اإلسرائيلية وفقاً للمحاور اآلتيةالتعاون بين األجهزة سيتم 

  .التعاون في تبادل المعلومات• 
  .التعاون في إعداد التخمينات االستخبارية المشتركة• 
  .التفاهم والتنسيق في العديد من الجوانب األخرى• 

 نوايـا حـزب اهللا يمكـن         اإلسرائيلية المشتركة حول   –هذا، وبالنسبة للتخمينات االستخبارية المصرية      
  :مالحظة اآلتي

تقول التخمينات االستخبارية المصرية أن حزب اهللا يسعى إلى استهداف الحركة المالحيـة فـي قنـاة                 • 
السويس واستهداف السياح اإلسرائيليين في سيناء، أما النظام المصري فـال يـسعى حـزب اهللا حاليـاً                  

  .الستهدافه وإنما فقط تقويض االستقرار في مصر
تقول التخمينات االستخبارية اإلسرائيلية أن السياح اإلسرائيليين في سيناء هم مجرد هدف ثانوي لحزب              • 

اهللا وأن الحزب يسعى الستهداف نظام مبارك، طالما أن إيران وضعت مصر وشبه جيرة سـيناء فـي                  
ي يدرك جيـداً أبعـاد      مكان القاعدة األمامية للعمليات، وأضافت المصادر اإلسرائيلية أن الرئيس المصر         

  .وتفاصيل هذه المخاطر
إضافة لذلك، أشارت المصادر اإلسرائيلية أن أجهزة المخابرات األذربيجانية نجحت قبل بضعة أسـابيع              

  .بإحباط مخطط حزب اهللا الستهداف أحد األهداف اإلسرائيلية في العاصمة األذربيجانية باكو
  : حزب اهللا–األبعاد غير المعلنة في مواجهة القاهرة * 

 عنصراً ينتمون إلى شبكة حزب اهللا التي كان هدفها تقويض االسـتقرار             49زعمت القاهرة أنها اعتقلت     
في مصر، وبالمقابل رد األمين العام لحزب اهللا قائالً أن الحزب أرسل عشرين عنصراً من ناشطيه إلـى                  

ى والـذين جعلهـم العـدوان       مصر ليس الستهداف مصر أو نظامها وإنما لمساعدة الفلسطينيين الجـوع          
  .اإلسرائيلي بال مأوى
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واليوم تناقلت المصادر التقارير التي تؤكد أن المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الـذي وضـع                 
تهمة التخابر  : المتهمين تحت طائلة تهمة التخطيط لتقويض االستقرار في مصر وأضاف تهمة جديدة هي            

  .مع جهة أجنبية
هل المقصود بواسـطة اتهامـات المـدعي العـام          : يات يبرز السؤال الحرج اآلتي    من خالل هذه المعط   

المصري هو توجيه االتهامات ضد عناصر حزب اهللا أم ردع الشعب المصري من التعامل وتقديم الدعم                
للفلسطينيين وحركات المقاومة الفلسطينية بحيث تشكل اتهامات المدعي العام سابقة قانونية لـدى النيابـة         

رية لجهة االستناد عليها الحقاً، والتنكيل بأي مصري أو حتى عربـي يقـوم بتقـديم المـساعدات                  المص
للفلسطينيين وحركات المقاومة وبقية القوى والحركات العربية ومن بينها الدعم والمساندة لحزب اهللا نفسه              

  .في حالة خوضه لمواجهة جديدة ضد أي عدوان إسرائيلي
 –و باألحرى الجاري تنفيذه حالياً هو عملية نفسية مخابراتيـة مـصرية             بكلمات أخرى، هل المطلوب أ    

إسرائيلية الهدف منها ردع الرأي العام المصري من القيام بأي تفاعل إيجابي لجهة مـساندة األطـراف                 
العربية األخرى التي ما تزال االحتماالت تقول أنها قد تتعرض للمزيد من االعتداءات اإلسرائيلية الجديدة               

د صعود حكومة بنيامين نتينياهو الليكودية إلى السلطة، وعلى خلفية هذا التساؤل الحرج نـشير إلـى                 بع
  :اآلتي

لمحت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية في أحد تقاريرها إلى أن مدير المخابرات المصرية اللـواء عمـر                • 
 اإلسـرائيلية ومكتـب     سليمان أصبح يقوم بزيارات متكررة إلى إسرائيل وبأن مكاتب رؤساء المخابرات          

  .رئيس الوزراء مفتوحة على مصراعيها أمامه
أشارت بعض المصادر إلى أن حركة حماس الفلسطينية قد طالبت السلطات المصرية باستبدال اللـواء               • 

  .سليمان المشرف على الملف الفلسطيني بوزير الخارجية أحمد أبو الغيط
زب اهللا فمن جهة سعت الحكومة اإلسرائيلية إلـى تقـديم            ح –تباينت ردود األفعال إزاء مواجهة القاهرة       

الثناء على جهود حكومة القاهرة ولكن كعادة كل الحكومات اإلسرائيلية سعت التـصريحات اإلسـرائيلية        
إلى تحميل الحكومة المصرية مسؤولية التقصير بسبب تجاهلها للتحذيرات اإلسرائيلية السابقة، وطالبـت             

حكومة مبارك بتعزيز تعاونها مع إسرائيل ولم تنس التصريحات اإلسرائيلية أن           التصريحات اإلسرائيلية   
 حركة حماس ستنتقل عدواه بما يهدد أمـن النظـام           –تذكر حكومة القاهرة أن تصاعد تحالف حزب اهللا         

  .المصري
م  التي نشرها اليـو 1505أما ردود أفعال اللوبي اإلسرائيلي فقد جاءت ضمن ورقة الرصد السياسي رقم             

الموقع اإللكتروني الخاص بمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، التي ركزت على ضرورة إلزام مصر              
بالمزيد من الترتيبات األمنية إزاء حدودها مع إسرائيل، بحيث يكون أمام حكومة حسني مبارك إما خيار                

يب أو مواجهـة عـدم       تل أب  –الموافقة على الترتيبات األمنية التي يتم وضعها بواسطة محور واشنطن           
الحصول على المعونات األمريكية، وبرغم ذلك أكدت بعض األطراف اإلسرائيلية المعارضة للحكومـة             
اإلسرائيلية بأن ما يحدث بين حزب اهللا وحكومة حسني مبارك هو عملية نفسية مخابراتية ألن حزب اهللا                 

 داخل إسرائيل كعـرب الـداخل أو        حزب اهللا " سيوف"إن أراد أن يستهدف إسرائيل فإن هناك العديد من          
العرب المقيمين داخل إسرائيل والذين يتعامل عدد كبير منهم مع حزب اهللا، وبالتالي فإن الحـزب لـن                  

  ! يكون محتاجاً الستخدام سيناء طالما أن بإمكان نصر اهللا أن يستّل سيوفه داخل إسرائيل
 14/4/2009موقع الجمل 
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  نظمةالحوار الفلسطيني وتهميش الم .51
  منير شفيق

السؤال الذي يتوجب على الرئيس محمود عباس أن يجيب عنه، وهو الموقـف مـن منظمـة التحريـر                   
الفلسطينية وتمثيليتها، وذلك حين يحل رياض المالكي وزير خارجية حكومة سالم فياض مكـان رئـيس                

ـ              اض باللجنـة التنفيذيـة     الدائرة السياسية في منظمة التحرير، فيما ال عالقة لرياض المالكي أو سالم في
لمنظمة التحرير الفلسطينية، فكيف يستبعد رئيس الدائرة السياسية من اجتماعات الجامعة العربية والقمـة              
العربية، وفي المؤتمرات الدولية؟ فهل السبب ألنه أمين سر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح فـاروق                   

  .القدومي؟
والً، وإحالالً لحكومة غير شرعية مكانها ثانيا، فضال عـن          ولكن أال يعني هذا الموقف تهميشاً للمنظمة أ       

  .تغييب فتح ثالثاً
إن هذه الحقيقة تكشف كيف فرغت منظمة التحرير الفلسطينية وهمشت، واألهم تكشف لمـاذا ال يـراد                 
إعادة بناء المنظمة، وال حتى تفعيلها، ومن ثم فإن ما يجري من حوارات في القاهرة تحولت إلى مناورة                  
سياسية، ولعبة طويلة األمد، ألن المطلوب غير ما يعلن من أهداف للمصالحة والحوار واستعادة الوحـدة                

  .الوطنية الفلسطينية
فالمطلوب بقاء محمود عباس رئيساً يمارس صالحياته، رغم انتهاء واليته، والمطلوب بقاء حكومة سالم              

مة التحرير الفلسطينية، كما لتستمر في مطاردة       فياض ليمثل وزير خارجيتها رياض المالكي بدالً من منظ        
وهو ما استمر في ظل الحوار، وبهذا يكون الوضع         . خاليا المقاومة والبطش بهم واستبقائهم في سجونها      

الفلسطيني قد انتقل من حالة الصراع ضد اإلنقسام إلى حالة تكريس اإلنقـسام تحـت مظلـة اسـتمرار                   
ة وطنية تتجسد في حكومة جديدة تمثل كل الفصائل الفلـسطينية،           الحوار، ومن حالة السعي لتحقيق وحد     

وتأخذ شرعيتها من المجلس التشريعي، وفقاً للنظام الداخلي المعدل إلى حالة انقسام وطني مستديم يغطيه               
  .سقف استمرار الحوار

ومن . ''لواليةا''هذا الوضع يراد له أن يستمر إلى أن تنتهي مدة المجلس التشريعي ليصبح بدوره منتهي                
ثم تجري انتخابات أو ال تجري، فيما يستمر محمود عباس رئيساً وسالم فياض رئيسا لحكومة مستقيلة أو             

 فياض، مع إرضـاء بعـض       -مؤقتة، أما إذا جرت االنتخابات فسيصار إلى إخراجها على قياس عباس            
  .الفصائل ببعض المقاعد

خلص من الشرعية التي حصلت عليها حمـاس عبـر          وبهذا يصبح الوضع الفلسطيني بعد أن يكون قد ت        
، وتوجهـات  ''حـل الـدولتين  ''صناديق االنتخاب مهيئاً لعقد اتفاق تسوية تصفوية وفقاً لرؤية بوش فـي    

  .أنابوليس، كما عبرت عنها المفاوضات الثنائية السرية
 قـائال   10/4/2009هذا ويعبر عن هذه التوجهات الجديدة أيضا ما صرح به الرئيس محمود عباس في               

صحيح أن الحوار أخذ وقتاً طويالً، لكن بالتأكيد هو أفضل من الخصام والقتال، ألنه ال يوجـد أمامنـا                   ''
  ".سوى طريق واحد هو االستمرارية

المرجو هنا فقط أن يستعيد المرء شريط تصريحات الرئيس محمود عباس ألشهر، بل لسنة ونصف حول                
ار إذا لم تعتذر حماس وتسلم قطاع غزة، وتأتي صاغرة طائعة،           شروطه للحوار ورفضه الدخول في حو     

، وهذا يعني أننا أمام توجه جديد في موضـوع          ''شعبنا في قطاع غزة   ''وإالّ فأمامها نهايتها التي بشر بها       
أستمر في الرئاسة وتستمر حكومة سالم فياض وتواصل مهمة مطاردة          : الحوار وال تفسير له إال ما تقدم      

لـه  (اومة ويستمر رياض المالكي بديالً لرئيس الدائرة السياسية ووزيرا لخارجيـة فلـسطين              خاليا المق 
، ومن ثم ليستمر الحوار ما شاء اهللا له أن يستمر مـا دام              )تصريحات سوغت الحصار وسوغت العدوان    

الوقت يمضي لالنتهاء القانوني من شرعية المجلس التشريعي، ومن ثم اقتراب الـتخلص مـن حمـاس                 
  .إقصائها عبر عملية إنتخابية مضمونة النتائج ال مثل سابقتهاب
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تلتزم الشرعية الدولية ورؤية الـدولتين،      ''ويقول في التصريح نفسه إن المطلوب من حكومة نتانياهو أن           
وتوقف االستيطان، وتفتح الحواجز، وهذه المطالب عندما توافق عليها الحكومـة اإلسـرائيلية بالتأكيـد               

  ".حوار سياسيسيكون بيننا 
هل سبق ألية حكومة إسرائيلية ابتداء من راين إلى أولمرت أن أعلنت رسميا التزامها بالـشرعية                : بداية

أو بقراراتها؟، بالتأكيد ال يستطيع باحث مدقق متابع أن يأتي بتصريح واحد يعلـن مثـل هـذا                  '' الدولية
وهو الحل  '' حل الدولتين ''فق نتانياهو على    االلتزام، ما يعني أن هذا الشرط سرعان ما سيسقط بعد أن يوا           

الذي طرحه بوش بعد التفاهم مع شارون واللوبي الصهيوني وقد أعطاه تعريفاً يعمل نتانياهو من أجلـه،                 
بهدف تهجير من تبقى من الفلسطينيين      '' دولة لليهود ''وهو انتزاع اعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية أي        

، فشرط الدولتين ليس شرطاً بل كارثة على الفلسطينيين ألنه طرح بـديالً             على أرض فلسطين التاريخية   
  .عن االنسحاب من األرض وليساوم عليه مقابل كل الحقوق التاريخية الفلسطينية

أما المطالبة بفتح الحواجز بدالً من إزالتها وبوقف االستيطان بدالً من تفكيك المستوطنات فال يحتاج إلى                
  .االستيطان ابتلع القدس وما حولهاتعليق ال سيما وأن 
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  ! دعم المقاومة"جريمة" .52
  ماجد أبو دياك

لم تنته بعد فصول الحصار الذي تنفذه بعض الدول العربية ضد الشعب الفلسطيني حتـى بعـد انتهـاء                   
  .العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

لى المقاومة لالعتراف بإسرائيل واالتفاقات الموقعة معها، ومن        معبر رفح ال يزال مغلقا كورقة ضغط ع       
العجيب أن هذا الموقف يأتي رغم ان العدو نفسه يتنصل من هذه االتفاقيات إن باألمر الواقع كما حصل                  
في حكومة إيهود اولمرت، أو بالمواقف السياسية الواضحة لحكومة اليمين الصهيونية بزعامـة الثنـائي               

  !رمان ليب–نتنياهو 
مالحقة ومطاردة كل من يحاول تهريب الغذاء والدواء وبقية المواد للفلسطينيين المحاصرين في غزة، ال               

  !زالت هي األخرى مستمرة حتى وصلت األمور لحد تدمير األنفاق وقتل وجرح من فيها
ندري الشعب الفلسطيني أصبح بين فكي كماشة حصار االحتالل وحصار األخ والشقيق، وهي صورة ال               

  .كيف سيسجلها التاريخ في صفحاته
وآخر فصول هذا الحصار ما أعلن مؤخرا عن اعتقال لبنانيين وفلسطينيين ومصريين في مصر بحجـة                

ال نريد أن ندخل في تفاصيل االتهامات والردود عليها،         . التآمر على أمن مصر وزعزعة االستقرار فيها      
 أن المعتقلين كانوا يقومون بمهمة نبيلة تتمثـل بتزويـد           ولكن يبدو من المقنع جدا لكل من له عقل رشيد         

  .المقاومة الفلسطينية في السالح، وهي ال تمس أبدا بأمن مصر وال بأمن أي دولة عربية
وال نعتقد أن دولة كبيرة كمصر ستكون عاجزة عن مواجهة تداعيات مثل هذه القضية مع إسرائيل بحكم                 

صري والفلسطيني وأن قيام جهة عربية بمهمـة تزويـد المقاومـة            تداخل روابط األخوة بين الشعبين الم     
  .بالسالح هو نتيجة طبيعية للعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ومن المؤسف أن تتطوع دولة مثل الشقيقة مصر بتوجيه اتهامات تتعلـق بزعزعـة اسـتقرار الـبالد                  
حجمها حين تقول إن هذه المجموعة تريد       لمجموعة أشخاص مهما كان انتماؤهم وتعطي القضية أكبر من          

  !نشر أفكار شيعية في دولة تعد الثقل األكبر للعرب السنة في المنطقة
اإلجراءات التي تقوم بها القاهرة، إضافة إلى مواقف بعض الدول العربية توجه رسالة سلبية إلى الشعب                

 طوع إرادتـك حركـة حمـاس        الفلسطيني وتقول له إنك تستحق الحصار والتجويع لمجرد انك انتخبت         
وصمدت معها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي بدال من أن تنقلب عليها ألنهـا الـسبب فـي حـصارك                   
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ورغم أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة هو مكسب لكل العرب وعامل            ! وتجويعك وآالمك وجراحك  
ما يسمى تيار االعتدال ال يـزال       قوة لهم أمام إسرائيل التي ال تتوقف أطماعها التوسعية عند حد، إال أن              

يصر على أن الطريق الوحيد للحصول على مكاسب من االحتالل هو من خالل حث السير في عمليـة                  
  .التسوية التي لم يعد ينقصها سوى تحديد موعد جنازتها

ة أثبتت أن الشعب الفلسطيني ال يزال يتمسك بالمقاومة وال يتنازل عنها حتـى مـع عظـم                  بولكن التجر 
ويبدو ان البعض يصر أن يعرض عن ذلك معتقدا ان دعم السلطة الفلـسطينية              . ضحيات التي تتطلبها  الت

المتآكلة والمفتقدة إلى الشعبية الفلسطينية والعربية يمكن أن يغير المعادلة ويفرض واقعا جديـدا يكـون                
  .مقبوال أميركيا وإسرائيليا

ا باتجاه التسوية ومحاربة كل من يرفضه، فقدت        إن األطراف العربية التي ترفض أن تتراجع عن خياره        
البوصلة الصحيحة، وهي مطالبة مرة أخرى أن تتدارك موقفها قبل أن تجد نفسها معزولة تمامـا عـن                  

  .واقعها الشعبي، وحينها ال ينفعها الدعم األميركي وال غيره
 15/4/2009السبيل، األردن، 

  
  عن المقاومة والتهريب ودعم الخارج .53

  اترةياسر الزع
فتحت قصة حزب اهللا في مصر من جديد ملف التهريب ، تهريب السالح إلـى األراضـي الفلـسطينية                   
المحتلة ، في وقت كنا نتابع إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية عن العثـور علـى مخـزن أو مـصنع                    

  .يينللمتفجرات يتبع لحركة حماس في الضفة الغربية ، وهو خبر تكرر مرارا خالل العامين الماض
لقد كان أنصار سياسة المفاوضات والتنازالت يبررون مواقفهم طوال سنوات ، بل ربما عقود بـاختالل                
ميزان القوى لصالح العدو والعجز عن مقارعته بالقوة ، وتبعا لذلك أفضلية الضغط عليـه مـن خـالل                   

  .المجتمع الدولي وإحراجه أمام الرأي العام العالمي
 1991راج هذه ، فقد اختبرت طويال خالل مسيرة المفاوضات منذ مدريد            دعونا من قصة الضغط واإلح    

لـم  ) المعتدل طبعـا  ( جولة تفاوض مع حكومة أولمرت       200ولغاية اآلن ، ثم خاض أصحابها أكثر من         
  ).نتيجة نهائية طبعا(تسفر عن نتيجة 

كور ، ألننـا نعتقـد أن       ومع أننا ال نقر بالفشل المذ     . دعونا من ذلك ولنتحدث عن قصة المقاومة وفشلها       
معادلة المقاومة في مواجهة االحتالل تختلف عن معارك الجيوش ، ففي األولى يبقى المحتل فاشال ما دام                 

  .الشعب المقاوم لم يستسلم ، حتى لو لم يحقق هدفه بإنهاء االحتالل
ـ   67لنتذكر أيضا أن االحتالل الصهيوني لم يحقق إنجازا يذكر منذ احتالل عام              م سـوى إخـراج      ، الله

المنظمة من بيروت ، والذي ربما انطوى على إيجابية مهمة عنوانها نقل ثقل المقاومة إلـى الـداخل ،                   
  .وسوى ذلك كان الفشل وكانت هزائم االحتالل المتوالية

إذا كانت المقاومة في الداخل لم تحقق اإلنجاز الكبير ، فهل تم ذلك عبثا              : والسؤال الذي يعنينا هو التالي    
  . أن ميزان القوى هو الذي حكم المعادلة ، ولماذا لم يتغير ذلك الميزان طوال عقود؟أم

إن السبب الحقيقي هو العزلة التي كانت تعانيها المقاومة الفلسطينية ، فضال عن خلل القـرار الـسياسي                  
لمناكفـة  الذي لم يحسم وجهته طوال الوقت وظل يعتبر المقاومة شكال من أشكال ا            ) الرسمي(الفلسطيني  

  .الرامية إلى الضغط من أجل إنجاز التسوية
إذا كان بوسع حماس في قطاع غزة ، وبمساعدة من بعض المخلصين هنا وهنـاك أن تهـرب بعـض                    
األسلحة ، فلماذا لم يحدث ذلك في الضفة الغربية مثال ، ولماذا عجزت في القطاع ذاته عن تهريب أنواع                   

  .بالوضع العربي واإلقليمي؟أقوى من األسلحة ، أليس لذلك عالقة 
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عندما يشعر العدو بالهلع الدائم من إمكانية وصول صواريخ المقاومة إلى الضفة الغربية ، أعنـي تلـك                  
التي تصنع في ورش الحدادة وليس في مصانع األسلحة ، إال يعكس ذلك خوفا حقيقيا من تداعيات ذلـك                   

  .على ميزان القوى وتحوالت الصراع؟
 النظام العربي الرسمي أن يعلن الحرب على العبرية ، ولعل األفـضل أن ال يفعـل ،      لم يكن مطلوبا من   

وسوريا على سبيل المثال لم تعلن ذلك ، لكنها ساهمت في المقابل في إيقاع هزيمة كبيرة بالعدو في لبنان                   
  2006، عبر حزب اهللا ، ثم كانت الهزيمة الثانية في تموز 2000، أيار عام 

القوى في حروب الجيوش والتكنولوجيا مائل لصالح الدولة العبرية ، لكن الموقف يبدو             ربما كان ميزان    
، وهذه يمكنها أن تشّل العدو وتكلفـه مـا ال           اومة التي تقوم على حرب العصابات     مختلفا في معارك المق   

  .يستطيع تحمله ، ومن ثم تدفعه إلى االنسحاب كما حصل في جنوب لبنان
داخل الفلسطيني مدد عسكري ومالي كالذي توفر لحزب اهللا لكان بوسعها تحقيـق             لو توفر للمقاومة في ال    

ذات اإلنجاز ، لكن وضعها كان مختلفا إلى حد كبير ، والسبب هو الحصار وارتباك بوصلة القيادة التي                  
 ولو اتبع نهج حزب اهللا ممثال فـي       . راوحت بين المقاومة والتفاوض ، مع ميل أكبر بكثير للخيار الثاني          

برنامج دحر االحتالل من دون قيد أو شرط مع توفر المدد الخارجي لكانت خاتمة انتفاضة األقصى غير                 
الخاتمة المعروفة التي تمثلت في العودة إلى سلطة األمن والمعونات مع رفض حاسم لخيـار المقاومـة                 

  .المسلحة
  15/4/2009الدستور، 

  
  ئلة الجوهريةحوار فتح وحماس محكوم بالمراوحة بعيداً من األس .54

 ابراهيم حميدي
محكوماً بالمراوحة طالما ان الهدف الحقيقي من الحوار » حماس «و» فتح«يتوقع ان يكون الحوار بين 

» فتح«يواجه » سؤاالً وجودياً«تعتقد ان » حماس«لكل حركة متناقض كلياً مع هدف األخرى وطالما ان 
اعترافها بشروط المجتمع الدولي يفقدها : رقالتي ترى بدورها ان الحركة اإلسالمية على مفترق ط

  .بريقها وخصوصيتها، وبقاؤها على موقفها ينحت من والء الشارع وشعبيتها
واستكمال الدخول من البوابة » شراكة حقيقية«انها تريد من الحوار ان يؤدي الى » حماس«تقول 

نية بعدما حصلت على الشرعية الى كل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطي
الشارع في االنتفاضة والصندوق االنتخابي في انتخابات المجلس التشريعي بداية العام » شرعيتي«

2009.  
من الباب الذي دخلت منه، » حماس«ان يسفر الحوار الفلسطيني عن خروج » فتح«في المقابل، تريد 

سية في بداية العام المقبل وفق البيئة األمنية بحيث يمر الوقت الى حين اجراء االنتخابات التشريعية والرئا
الضغط على مؤيدي الحركة في الضفة الغربية وبقاء قيادات الحركة ومسؤوليها : والسياسية الراهنة

مسؤولية بطء عملية اعادة اإلعمار مثلما جرت » حماس«ونوابها في السجون اإلسرائيلية مع تحميل 
  .مساع لتحميلها مسؤولية العدوان

 شك في ان هذه القناعات موجودة في تفكير مسؤولي الطرفين في جلسات الحوار ويغلف المواقف وال
السياسية في كل عنصر من عناصر الحوار ولجانه المتعلقة بالحكومة الوفاقية وإصالح اجهزة األمن 

 جلسات تصر على ان يكون االتفاق الناتج من» حماس«لذلك فإن . واالنتخابات وإصالح منظمة التحرير
  .اي ان ال اتفاق اال باالتفاق على كل بنود الحوار» رزمة متكاملة«الحوار في القاهرة 

وفي بداية ) مارس( آذار 19 و10وبين ) فبراير( شباط 26لقد تناولت الجلسات الثالث من الحوار في 
ترفض » حماس «فـ. األسئلة الهامشية من جوهر الخالف وبقيت القضايا الجوهرية عالقة) ابريل(نيسان 

االتفاقات مع اسرائيل وتقترح » التزام«ان يتضمن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة استخدام عبارة 
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تكراراً لما جاء في البيان السياسي للحكومة المنبثقة من اتفاق مكة في العام » احترام«استخدام كلمة 
والحركة » االخوان المسلمين«موقف ، ألنها ال تريد االعتراف بإسرائيل ألسباب عقائدية تخص 2007

  .عن غيرها، بحسب اعتقاد مسؤوليها» حماس«من المقاومة، وعملية ألن في ذلك إلغاء لتميز 
كما ان الحركة االسالمية تريد ان يكون اصالح اجهزة األمن متزامناً في الضفة الغربية وقطاع غزة وان 

فإن الحركة ال تريد ان تقتصر عملية » حماس«ر وبحسب مصاد. يكون حامالً للمعانى واألساليب نفسها
عليها في حين يؤدي » فتح«اصالح األجهزة في الضفة على تدريب األجهزة ورفع كفايتها مع بقاء سلطة 

الشراكة في قيادة : بمعنى آخر. للسلطة على األجهزة فيها» حماس«في غزة الى خسارة » االصالح«
  .وعضوية اجهزة األمن في الضفة وغزة

األولية في انها وافقت على » بعض المرونة«ما في ما يتعلق باالنتخابات، ابدت الحركة االسالمية ا
من » اعترافاً«المقبل ما يعني ) يناير( كانون الثاني 25اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في حد اقصاه 

ذ انتهاء والية الرئيس هذه الحركة بشرعية الرئيس محمود عباس باعتبار ان هذه اول موقف من نوعه من
وكان الفتاً في هذا السياق، ان القمة العربية اتخذت خطوة مماثلة في بيانها . عباس في بداية العام الجاري

الختامي في اول قمة عربية منذ انتهاء والية عباس، مع اإلشارة الى شرعية المجلس التشريعي المنتخب، 
  .»حماس«ارضاء لـ 

األول، ان يكون ذلك جزءاً من :  على االنتخابات، ربطت الموضوع بأمرين، عندما وافقت»حماس«لكن 
الثاني، ان تجرى انتخابات . ما يعني انها موافقة شفوية الى حين ابرام بقية بنود الحوار» رزمة متكاملة«

: ما المانع ان تنشر ثالثة صناديق اقتراعية في آن واحد«و . للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن
  .»حماس«، بحسب قول مسؤول في »خابات رئاسة، مجلس تشريعي، ومجلس وطنيانت

ذلك ان األولى تريد القول . »حماس«و » فتح«وهنا يكمن احد العناصر الجوهرية في مسيرة الحوار بين 
ان الحركة االسالمية تريد االنقالب على الشرعية الفلسطينية بتشكيل شرعية جديدة وبديلة من منظمة 

» حماس«الى تفسير كالم رئيس المكتب السياسي لـ » فتح«، وهذا ما يفسر هرولة مسؤولين في التحرير
للقول ان هذا يرمي الى » فتح«انبرى بعض قادة . »جبهة لقوى المقاومة«خالد مشعل في شأن تشكيل 

منظمة اذ ميز احد القياديين فيها بين ال. واضحاً» حماس«منظمة التحرير، بينما كان موقف » الغاء«
بالتالي فإن الحركة تريد تغييراً عبر » المنظمة مثل الدولة واللجنة التنفيذية تشبه النظام«. واللجنة التنفيذية

  .»النظام الفلسطيني«صناديق االقتراع وأصوات الشارع في 
ثم تنتقل » ال تزال وستبقى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني«الى ان المنظمة » حماس«ويستند موقف 

لى المطالبة بانتخاب مجلس وطني جديد يسفر عن لجنة تنفيذية جديدة باعتبار ان خمسة من اعضاء ا
فاروق القدومي وأسعد عبد الرحمن ال يحضران :  فارقوا الحياة كما ان اثنين هما18اللجنة الـ

 1996 كما ان المجلس الوطني لم يلتئم منذ. االجتماعات، ما يعني ان اكثر من ثلث المقاعد شاغرة
ويقول احد قياديي .  تغييراً في ميثاق المنظمة- الذي تضمن تعديالً 1998باستثناء اجتماع العام 

لم تعد تمثل الخريطة السياسية للواقع الفلسطيني وال تأخذ بالحسبان «ان اللجنة التنفيذية » حماس«
في حصول » المماطلة« في ، الفتاً الى وجود رغبة اقليمية وفلسطينية»التغييرات الحاصلة على األرض

 بعد 2005 آذار 17التغيير، األمر الذي يفسر عدم تنفيذ اي شيء مما اتفق عليه في حوارات القاهرة في 
  .مرور اربع سنوات على االتفاق على اعادة احياء مؤسسات المنظمة

 تضع االقتراح المصري بفصل موضوع تشكيل الحكومة عن عناصر الحوار حماس«من هنا، فإن 
من دون » العملية الحوارية«المتعلقة باالنتخابات وإصالح اجهزة األمن والمنظمة في سياق مواصلة 

نتائج باعتبار انه يمدد لألمر الواقع الى حين اقتراب موعد االنتخابات في بداية العام المقبل وتجاهل 
 وإصالح االجهزة فيها، وربط عملية اعادة اعمار غزة» الجهاد«و » حماس«موضوع المنظمة ودخول 
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تريد ان تكون هذه » حماس«لذلك، فإن . للرئيس عباس» المظلة السياسية«والمنظمة بلجنة تقع تحت 
  .اي من حكومة عباس والحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية» اعلى من الحكومتين«اللجنة 

  15/4/2009الحياة، 
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