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 33  :كاريكاتير
***  

  
  حام جماعات يهودية المسجد األقصى اليومنفير مقدسي عام تحسباً القت .1

الفعاليات والمؤسـسات   ، أن   عاطف دغلس عن مراسله من القدس      15/4/2009الجزيرة نت،   ذكر موقع   
 للتـصدي لمحـاوالت اقتحـام آالف         تـستعد  والجماهير الوطنية واإلسالمية الفلسطينية بمدينة القـدس      

الخميس إلقامة الطقوس والـشعائر الخاصـة بهـم         المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد األقصى غدا       
وأكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلـسطيني الـشيخ           .ضمن االحتفاالت بعيد الفصح العبري    

إنهم وبصفة موقعهم ومجاورتهم للقدس واألقصى أعطـوا أنفـسهم كرامـة          ،  كمال الخطيب للجزيرة نت   
والمسلمين والعرب، وهذه النعمة تستوجب الشكر الذي يتمثل        فنحن أقرب الفلسطينيين العرب     "الدفاع عنه   

   ".بأن نكون الحراس األمناء والحماة له
من جهته أكد رئيس قسم المخطوطات والتراث باألقصى أن المؤسسة اإلسرائيلية اتخذت تدابير كثيرة منذ            

 خـارج وداخـل     بداية أعياد اإلسرائيليين بالقدس وداخل األقصى، حيث نشرت الشرطة بشكل مكثـف           
  .المسجد، وكثفوا من تدخالتهم بشؤون نشاطات األوقاف اإلسالمية

، )16/4(توافد منذ ساعات الصباح الباكر، اليوم الخميس  أنه قد 16/4/2009، قدس برس وجاء في
، إلى باحات المسجد األقصى وقبة الصخرة 1948مئات الفلسطينيين من داخل األراضي المحتلة سنة 

والتصدي لمسيرة اليمين اليهودي المتطرف باتجاه المسجد المبارك، وذلك بالرغم من للرباط فيها 
  .االنتشار األمني اإلسرائيلي المكثف في المدينة وفرض قيود مشددة على المصلين المسلمين

، على دخول المصلين المسلمين )16/4(قررت الشرطة اإلسرائيلية فرض قيود مشددة، يوم الخميس و
ية وردت إليها عن نية جهات متطرفة اإلخالل استخباراألقصى، معللة ذلك بأن معلومات إلى المسجد 

  .بالنظام العام خالل الصالة
 أن كفاح زبون وصالح النعامي عن مراسليها من القدس وغزة 16/4/2009الشرق األوسط، وأضافت 

، حذرت فيه من أمس مؤتمرا صحافياعقدت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
. تصاعد خطورة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية التي تطال مدينة القدس عموما واألقصى خصوصا

 القدس واألقصى تضامنا مع إلىوطالب تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، بشد الرحال اليوم 
  . "عس فهو آثم القدس غدا ويتقاإلىإن كل من يستطيع الوصول "وقال . "المسجد األسير"

 إن توجه الجماعات اليهودية القتحام ،وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس
، "الشرق األوسط"وفي حديث لـ. "األقصى"المسجد األقصى يأتي في إطار السعي لفرض واقع جديد في 

ة إلى إيجاد واقع جديد في حذر صبري من أن هذه الجماعات تسعى بالتعاون مع الحكومة الجديد
األقصى، على غرار الواقع السائد في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، الذي يؤدي فيه اليهود صلواتهم، 

واعتبر . مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل األعياد اليهودية في تسويغ اقتحاماتها االستفزازية
عات اليهودية على اقتحام األقصى يعكس رغبة الشيخ صبري المفتي السابق للقدس أن إصرار الجما
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اليهود في السيطرة عليه، إذ يوجد انطباع لدى معظم الجماعات اليهودية بأن الظروف مناسبة ووصل 
  . "األقصى"اليمين المتطرف الى الحكم، لالنقضاض على 

ذر بعواقب قال الشيخ مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين إن نية المستوطنين تنمن جهته 
إن إقدام إسرائيل على سرقة أحجار من األقصى ونقلها إلى : وأضاف. وخيمة في ظل الحكومة اليمينية

مقر الكنيست يعد تطورا خطيرا يستدعي شحذ الهمم ورص الصفوف لمواجهة المخططات الصهيونية 
 .محتلةالرامية إلى طمس المعالم اإلسالمية وتغييب الهوية العربية عن مدينة القدس ال

  
  السلطة الفلسطينية تبدأ حملة ديبلوماسية لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس .2

 بدأت السلطة الفلسطينية حملة ديبلوماسية دولية تهدف إلى مواجهة اإلجراءات : محمد يونس-رام اهللا 
س ديوان الرئيس رياض المالكي ورئي. وعقد وزير الخارجية د. اإلسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس

 رفيق الحسيني أمس لقاءات مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى السلطة والمؤسسات الدولية .د
العاملة في األراضي الفلسطينية، إلطالعهم على اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة في المدينة، خصوصاً 

الحسيني أطلعا الديبلوماسيين وممثلي وأكد المالكي أنه و .إخطارات الهدم واقتحام المسجد األقصى
اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير وتهويد معالم مدينة القدس من خالل "المؤسسات الدولية على 

أبلغناهم بوضوح أن هذه اإلجراءات تنسف أسس عملية ": وقال. "سياسة الهدم والعزل وإحالل االستيطان
وأشار إلى أن السلطة تقوم بتحرك دولي يهدف إلى إثارة  ."الدولتينالسالم التي تقوم على أساس مبدأ حل 

وأوضح أنها طالبت بعقد . " اإلسرائيلي- تشكل األساس لحل الصراع الفلسطيني"قضية القدس التي 
اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وأنها ستتوجه إلى األمم المتحدة 

وقال إن الرئيس محمود عباس يجري اتصاالت مع األطراف . "خطير للمدينة المقدسةلمناقشة الوضع ال"
  ."لشرح أبعاد ومرامي السياسة اإلسرائيلية في القدس"كافة، خصوصاً أعضاء اللجنة الرباعية 

األيام األخيرة شهدت تصعيداً ملموساً من قبل المؤسسة اإلسرائيلية، أخطرها محاوالت "وقال الحسيني إن 
  ."مستوطنين اقتحام المسجد األقصى المباركال

جبل "وكانت جماعات يهودية أعلنت أنها ستقوم اليوم بمسيرة إلى الحرم الشريف الذي تطلق عليه اسم 
وقال الحسيني إن قيام المستوطنين بالمسيرة بغطاء من الحكومة اإلسرائيلية، .  عبر البلدة القديمة"الهيكل

السلطات اإلسرائيلية تخلق أجواء سلبية في القدس "وأضاف أن . ينة المقدسة في المداألوضاعيهدد بتفجر 
بهدف التشويش على زيارة قداسة بابا الفاتيكان للمدينة المقدسة التي تعبر عن األهمية الدينية لهذه المدينة 

تفلون بأعياد  تغلق المدينة المقدسة أمام المصلين المسيحيين الذين يح"إسرائيل"وأشار إلى أن . "المحتلة
  .الفصح، خصوصاً سبت النور

  16/4/2009الحياة، 
  

  االحتالل ضاعف قرارات هدم المنازل بالقدس: القادر عبدحاتم  .3
 كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون :الرؤوف أرناؤوط  عبد– القدس المحتلة، رام اهللا

سرائيلية ضاعفت في األشهر القليلة  أن السلطات اإل،"الوطن"القدس حاتم عبد القادر، في تصريح لـ
الماضية بعشرات المرات عدد المنازل التي قررت هدمها في القدس الشرقية المحتلة بداعي عدم 

 أبريل / نيسان وحتى األول من2008ديسمبر / كانون األولمنذ نهاية "قال عبد القادر  و.الترخيص
 ، شقة في مختلف أنحاء القدس1000ل بهدم الحالي صدرت أوامر قضائية وإدارية من سلطات االحتال

وقد الحظنا أن قرارات الهدم قد ازدادت تحديدا مع تسلم نير بركات رئاسة بلدية القدس الغربية وهي 
ر إلى أن بلدية القدس الغربية لجأت إلى اوأش ."قرارات تلقى الدعم من قبل الحكومة اليمينية اإلسرائيلية

  . الشرقية سعيا لهدمهاإخراج ملفات المنازل في القدس



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1406:         العدد       16/4/2009الخميس  :التاريخ

تمكنا من خالل طاقم المحامين من استصدار قرارات من المحاكم اإلسرائيلية بتجميد "وتابع عبد القادر 
 حيث نعكف حاليا على إعداد مخططات هيكلية لألحياء ،عمليات الهدم وذلك من أجل كسب الوقت

  ."الفلسطينية في المدينة بما ينقذ هذه المنازل من الهدم
  16/4/2009طن، السعودية، الو

  
  طالب األمة العربية واإلسالمية بتحرك رسمي وشعبي لحماية األقصىيالمقالة وزير األوقاف  .4

حكومة المقالة لجنة القدس المنبثقة عن مؤتمر القمة اإلسالمية بضرورة عقد قمة إسالمية ال دعت :غزة
 المتكررة على مدينة القدس المحتلة بشكل عاجل وسريع لبحث االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية

والمسجد األقصى المبارك، مناشدة األمة العربية واإلسالمية بالخروج في مسيرات للتضامن ونصرة 
 عقده في مدينة    طالب أبو شعر، وزير األوقاف والشؤون الدينية خالل مؤتمر صحفي.وطالب د .القدس

عقد جلسة طارئة له لرصد وبحث الخروقات الالإنسانية ، مجلس األمن الدولي ب)15/4(غزة يوم األربعاء 
واالنتهاكات البشعة التي يقوم بها العدو بحق المقدسات اإلسالمية، محذراً االحتالل من ارتكاب أي 

  .  بحق مدنية القدس والمسجد األقصى حماقات
 المحتلة أن يشدوا  والضفة الغربية والقدس48وناشد أبو شعر أهالي فلسطين في األراضي المحتلة عام 

لقد : "وأضاف أبو شعر .الرحال إلى المسجد األقصى المبارك لحمايته من االعتداءات اإلسرائيلية
تصاعدت الحملة الصهيونية في األيام األخيرة على المسجد األقصى حيث أعطى االحتالل أوامر لهدم ما 

اقتحامات المتطرفين الصهاينة  "إن: وتابع".  شقة سكنية في رأس خميس في مخيم شعفاط55يزيد عن 
للمسجد األقصى تكررت بحماية من الشرطة الصهيونية، وها هم يهددون بمزيد من االقتحامات وحشدوا 

  ".لذلك جيشاً من المستوطنين المتطرفين
  15/4/2009 قدس برس،

  
  حامتعهد بمقاومة أي محاولة اقتيناشد الفلسطينيين لشد الرحال لألقصى ويعبد القادر حاتم  .5

 حاتم عبد القادر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس أكد:  وليد عوض،رام اهللا
 وباحاته األقصى القدس سيتوجهون صباح الخميس بطريقة سلمية للتواجد في المسجد أهالين أ األربعاء

 الفلسطينية الرسمية اعةاإلذوناشد عبد القادر من خالل  . المستوطنين على اقتحامهإقدامتحسبا من 
وتعهد  . للمستوطنين القتحام المسجد"شد الظهر" مقابل مسيرة لألقصىالمواطنين الفلسطينيين لشد الرحال 

وحمل عبد القادر الحكومة .  اليوم الخميساألقصى محاولة للمستوطنين القتحام أيعبد القادر بمقاومة 
حداث عنف قد تندلع في القدس اليوم بين الفلسطينيين أ يأ برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولية اإلسرائيلية

  .اإلسرائيلية تتم برعاية الحكومة األقصى مسيرة المستوطنين اليوم القتحام أنوالمستوطنين، مشددا على 
  16/4/2009القدس العربي، 

  
  إشكاالت تواجه تكليف عباس لفياض بتشكيل حكومة قبل زيارته واشنطن .6

 أن الرئيس الفلسطيني محمود "الحياة" أكدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ:ني جيهان الحسي-القاهرة 
 في تكليف سالم فياض تشكيل حكومة فصائلية جديدة قبل رحلته المرتقبة إلى "رغبة شديدة"عباس لديه 

بسبب بعض "واشنطن في السابع والعشرين من الشهر الجاري، لكن هذا األمر ما زال مطروحاً للبحث 
وأوضحت المصادر أن .  ورجحت أن تحسم األمور غداً عقب عودة الرئيس إلى رام اهللا. "اإلشكاالت

ألنه إذا شكل هذه الحكومة عقب عودته سيعتقد كثيرون أن "عباس يريد أن يكلف فياض قبل رحلته 
ابه تحفظات ومحاذير تج"ولفتت إلى أن هناك . "تشكيلها جاء تنفيذاً لتعليمات من واشنطن أو بإيعاز منها
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تشكيل الحكومة المقبلة، أبرزها أن عباس ال يستطيع قانوناً إجراء تعديالت على الحكومة ألنها حكومة 
  ."تسيير أعمال، وهو مضطر تبعاً لذلك إلى أن يعيد تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة بمرسوم جديد

ني تفضل إرجاء هذه األمر الثاني هو أن مصر التي ترعى الحوار الوطني الفلسطي"وأشارت إلى أن 
الخطوة إلى ما بعد جلسة الحوار المقبلة أمالً في أن يكون المقترح المصري عامالً مساعداً في إنجاح 
الحوار والتوصل إلى حل لمشكلة الحكومة، وهي العقدة التي تواجه الحوار وتحول دون تقدمه، بل تكاد 

  ."األمور بسببها أن تصل إلى طريق مسدود
هناك إشكالية أخرى تواجه تشكيل حكومة في الظرف الراهن، وهي أن كال من عباس "ولفتت إلى أن 

وفياض يريد لهذه الحكومة أن تكون فصائلية، لكن هناك شكوك في إمكان موافقة الفصائل على االنضمام 
لن تشارك الفصائل في حكومة قبيل حسم ": وأضافت. "إلى حكومة قبيل استنفاد كل سبل نجاح الحوار

  ."ج الحوار، أي بعد اتفاق كامل أو بعد إعالن الفشلنتائ
 في حكومة كهذه، وإن رجحت إمكان مشاركة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"واستبعدت مشاركة 

ضعيفة وغير "ورأت أن الحكومة الحالية . ، لكن بعد حسم قضية الحوار الوطني"الجبهة الديموقراطية"
وهناك كثيرون ... لت على عجل عقب الحسم العسكري لحماس في غزةقادرة على القيام بعملها ألنها شك

  ."رفضوا المشاركة فيها حتى ال يقحموا أنفسهم في إشكالية االنقسام الفلسطيني
. "رغبة فياض في المشاركة الفعالة في اختيار من سيشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة"وكشفت 

 في الحكومة المقبلة، ألن فياض يرى أن حركة فتح تنظيم قوي، يريد مشاركة فتح بقوة"وقالت إنه 
وهذه فرصة مواتية لفرض شروطه في ظل إبدائه عدم حماسة . وسيدعم الحكومة في شكل أو آخر

هناك إشكالية ستجابه عباس وفياض ألنه في حين يريد فياض "ولفتت إلى أن . "لترؤس الحكومة المقبلة
  ."ة، فإن عباس ال يفضل ذلك ويريد حكومة متوازنة من كل الفصائلوجوداً قوياً لفتح في الحكوم

  16/4/2009الحياة، 
  

   على رقاب الشعب الفلسطيني مسلطاً"إسرائيل" بيد االنقالب في غزة بات سيفاً: عريقات .7
 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة . أكد د:وفاوكالة  الحياة الجديدة و-الخليل 
 على رقاب "إسرائيل" الفلسطينية أن استمرار االنقالب في قطاع غزة بات سيفاً مسلطاً بيد التحرير

جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقاها في مدينة حلحول وذلك . الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية
 االنقسام على وشدد عريقات على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة. بدعوة من إقليم فتح شمال الخليل

الساحة الفلسطينية، مضيفا أن فلسطين اكبر من الجميع، واكبر من أن تكون ورقه يراهن عليها طرف ما 
وأشار إلى أن االنقسام أضر بالقضية الفلسطينية عربيا  .ويستغلها في تحقيق مصالحه وتوسيع نفوذه

االنقسام وتضييع الفرصة على وعالميا، وأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جاء لتكريس هذا 
الفلسطينيين لنزع استحقاق الحصول على دولة مستقلة في ظل المعطيات الدولية الجديدة وتغير السياسة 

  .أوباما بفوز باراك األمريكية
 16/4/2009الحياة الجديدة، 

  
   صاحبة اقتراح تهدئة متبادلة لوقف المواجهات"إسرائيل": عباس .8

لن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع التلفاز اإلسرائيلي العام أن أع:  ضياء الكحلوت-غزة 
وأعلن عباس أن التهدئة  . هي صاحبة اقتراح قيام تهدئة متبادلة لوقف المواجهات بين الطرفين"إسرائيل"

فة المتبادلة التي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عزمها على االلتزام بها في قطاع غزة والض
التهدئة المتبادلة المطروحة هي مشروع إسرائيلي "وقال عباس إن  .الغربية هي أصالً اقتراح إسرائيلي

إننا حالياً نعمل على  ":، وأضاف"قدمته إلينا الحكومة اإلسرائيلية بهدف إقرار تهدئة متبادلة في وقت واحد
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 واإلسرائيليين على السواء، رافضاً ، وأعلن أن إقرار التهدئة سيكون لمصلحة الفلسطينيين"هذا األساس
المخاوف اإلسرائيلية من استغالل المجموعات الفلسطينية المسلحة وقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية 

وشدد على ضرورة أن . "لو لم تجد إسرائيل فائدة في هذه الفكرة لما قدمتها": وقال عباس .إلعادة التسلح
إعالن الفلسطينيين مرتين في السابق عن تهدئة من طرف واحد لم تكون التهدئة متبادلة، موضحاً أن 

 .يصمد
 16/4/2009العرب، قطر، 

  
  بحل الدولتين" إسرائيل"يدعو إلى إلزام وموراتينوس يلتقي فياض  .9

إن معيار التقدم في الجهود الدولية "قال رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة سالم فياض  :رام اهللا
بوقف كافة " إسرائيل"عملية السالم ومصداقية المجتمع الدولي، تتمثل أساساً في إلزام المبذولة إلنقاذ 

األنشطة االستيطانية في كافة األراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس ومحيطها، ووقف االجتياحات، 
سباني وشدد فياض، خالل استقباله وزير الخارجية اإل ".2005والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 

االلتزام بقواعد القانون الدولي، " إسرائيل"ميغيل أنخيل موراتينوس والوفد المرافق أمس أن على 
  .وااللتزام بحل الدولتين ومرجعية عملية السالم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق

ستحقاقات عملية السالم، من ا" إسرائيل"من ناحيته، شدد موراتينوس على أن أوروبا لن تقبل تنصل 
  .مؤكداً أن جوهر حماية حل الدولتين يتمثل في وقف االستيطان

  16/4/2009الخليج، 
  

   لمبدأ الدولتين يعني رفض مفاوضات الوضع النهائي"إسرائيل"رفض : عريقات .10
 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر           . التقى د  : سمبل أبو عماد   -أريحا  

وقـدم   . برئاسة نيتا لوي رئيسة اللجنة المالية في الكـونجرس         األميركي عدد من أعضاء الكونجرس      مع
وثائق وخرائط عن ملفات المفاوضات النهائية وبما يشمل الحدود والمستوطنات والالجئين والمياه واألمن             

بنا الفلـسطيني فـي     والقدس والمعتقلين، وجدار التوسع والضم والحصار واإلغالق وما يواجهه أبناء شع          
 واستمرار الحصار اإلسرائيلي بكافة     اإلعمارقطاع غزة من ظروف مأساوية نتيجة لعدم البدء في إعادة           

وأكد عريقات أن إلزام الحكومة اإلسرائيلية بمبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة ووقف النـشاطات              .أشكاله
غالق عن الضفة وقطاع غـزة، يعتبـر أساسـاً          االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ورفع الحصار واإل       

الستئناف مفاوضات الوضع النهائي، إذ أن رفض الحكومة اإلسرائيلية لمبـدأ الـدولتين يعنـي رفـض                 
  .استئناف مفاوضات الوضع النهائي

من جانبهم أكد أعضاء الكونجرس دعمهم لمبدأ الدولتين وااللتزام باالتفاقـات الموقعـة بـين الجـانين                 
  .ي وإسرائيليالفلسطين

 16/4/2009الحياة الجديدة، 
  

  ونتنياهو الرابح بدهاء...نخشى الرجوع إلى الوصاية :مستشار عباس لشؤون اإلعمار .11
أعرب عضو المجلس الثوري ومستشار الرئيس محمود عباس لشؤون :  عبد القادر فارس- غزة

ى الشعب الفلسطيني في غزة اإلعمار مروان عبد الحميد عن خشيته من الرجوع إلى عهد الوصاية عل
 إن العرب "عكاظ"وقال لـ. في حال لم تتوصل حركتا فتح وحماس ألية اتفاقات في حوار القاهرة

سيلفظون القيادات والفصائل الفلسطينية، في حال بقي الوضع على ما هو عليه، ولم يتوصلوا إلى حلول 
قسام هو االحتالل، مضيفا أنه إذا استمرت حالة وأكد أن المستفيد األول من حالة االن. تنهي معاناة شعبهم

وحول . االنقسام سيعمل نتنياهو بدهاء على تمرير أفكاره وأهدافه ليربح على حساب االنقسام الفلسطيني
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نتائج لقاء وفد حركة فتح مع قيادات من حركة حماس، قال إن اللقاء كان صريحا وإيجابيا، موضحا أن 
لول الممكنة وإنهاء جميع اإلشكاالت الميدانية التي تمس حياة الفلسطينيين، الصراحة هي بداية إليجاد الح

  . وأبناء الحركتين في غزة والضفة الغربية
  16/4/2009عكاظ، 

  
  نواب حماس يطالبون عباس باالعتذار للشعب الفلسطيني عن تهنئته لنتنياهو بعيد الغفران .12

 األربعاء حركة حماس في المجلس التشريعي طالب نواب : وليد عوض واشرف الهور- غزة ،رام اهللا
 الشعب الفلسطيني عن اإلهانة البالغة التي أبناءاالعتذار من " محمود عباس بـة الفلسطيني السلطةرئيس

نواب القال  و. بنيامين نتنياهواإلسرائيليرئيس الوزراء   من خالل برقية التهنئة التي قدمها ل"ألحقها بهم
 ارتكب خطأ غير مقبول للكرامة الوطنية الفلسطينية وغير مفهوم في أعراف إن عباس"في بيان صحافي 

ضاف أو ."الدبلوماسية، فال يقبل منطق أو عقل أن يقوم بتهنئة من ينذره بالتصعيد والحرب صباح مساء
ارقين اعتقدنا أن البرنامج اليميني بالغ التطرف الذي تتبناه حكومة نتنياهو سيكون كفيال بإيقاظ الغ"البيان 

في أوهام التسوية والحلول االنهزامية لكن عباس يصر على أن يواصل مسيرته المشؤومة غير آبه 
  ."بعذابات شعبنا وآالمه الماضية والمقبلة وفقا للبرنامج الصهيوني الموعود

  16/4/2009القدس العربي، 
  

   وفداً عن مجلس العموم البريطانييستقبل في دمشقمشعل  .13
رئيس المكتب الـسياسي لحركـة      خالد مشعل   كشف النقاب أمس عن لقاء أجراه        :يمنعيم إبراه  - دمشق

حماس، بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني أول من أمس، ضمن وفـد عـن أعـضاء الجمعيـة                   
نـسخة عنـه، أن الزيـارة       " فلـسطين "وذكر مكتب مشعل في بيان، تلقت صحيفة         .البريطانية السورية 

الجهود المبذولة لفتح قنوات اتصال مع حماس، ومحاولة تحقيـق فهـم أعمـق              األوروبية تأتي في إطار     
للقضية الفلسطينية من خالل الحوار المباشر مع الحركة، وبحث رؤيتها حول آخـر التطـورات علـى                 

  .الساحة الفلسطينية
 فـي   من جانبه ثمن مشعل زيارة الوفد، وشرح له رؤية حماس ومواقفها، منتقدا تقصير المجتمع الدولي              
  .القيام بواجبه األخالقي واإلنساني وتعطيل أعمال اإلغاثة واإلعمار في غزة، وربطها بشروط سياسية

وعلى صعيد الحوار الوطني الفلسطيني أكد مشعل أن التدخالت الخارجية هي السبب الرئيس في تعطيل               
فلسطيني، وحقوقـه الوطنيـة     إنجاز المصالحة الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب ال          

  .وخياراته الديمقراطية والقبول بنتائجها
) إسرائيل(إن أساس الحل العادل للصراع في المنطقة يبدأ من الضغط الدولي الفاعل على              " :وقال مشعل 

  ".إلجبارها على إنهاء احتاللها واالعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية
ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة بدون الحوار مع حمـاس التـي            "في السياق ذاته أكد أعضاء الوفد أنه      

  ".وصلت إلى سدة الحكم بطريقة ديمقراطية شفافة
ـ            عقـب  " مأساة الشعب الفلسطيني  "هذا وأعرب وفد مجلس العموم البريطاني عن تضامنه مع ما وصفه ب

ليون ونـصف مليـون     الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، ورفضه للحصار المفروض على م          
  .إنسان

ـ         ، النقاب عن أن الوفد البريطاني الذي التقـى         "فلسطين"في ذات السياق كشف مصدر في حركة حماس ل
مشعل، قد طالب حماس بضرورة وجود قناة اتصال بينها وبين لندن، األمر الذي القى ترحيباً من قبـل                  

  ".رئيس المكتب السياسي للحركة 
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ـ     أن " أن مشعل حمل الوفد رسالة إلى الحكومة البريطانية، جاء فيها           " سطينفل"وذكر المصدر في حديث ل
الحوار مع حماس بات ضرورة و أن حركته تريد صنع السالم و تتعامل مع المقاومة كوسـيلة ولـيس                   

  (...)".كغاية
ب، إن الوفد البريطاني أكد على أهمية الحوار والحديث مع حماس ولم يكن لديه أي مطال              " :وقال المصدر 

كما وضع الوفد في صورة مواقف الحركة من فكرة         (...) بقدر ما أنه جاء ليستمع إلى وجهة نظر حماس        
  ".الدولتين

وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن مشعل طالب بضرورة النظر إلى حاجـة الـشعب                  
مـنهم االعتـراف    الفلسطيني واالعتراف بحقوقه وخصوصاً إقامة دولته المستقلة قبل أن يطلـب أحـد              

  .باآلخرين
وبين، أن رئيس المكتب السياسي قد رد على بعض المواقف التي حملت حماس شبهات إفشال التهدئـة،                 

  .موضحاً من كان وراء إفشالها
إن مشعل طالب بضرورة وضع حد للتدخالت الخارجية بالشأن الفلسطيني الـداخلي            " :وأضاف المصدر 

، معتبراً أن هذه التدخالت هي السبب وراء تعطيل هـذه           "م الداخلية وترك الفلسطينيين لينجزوا مصالحته   
  .المصالحات

ونقل المصدر عن مشعل تأكيده ضرورة أن يتحمل الغـرب عمومـاً والواليـات المتحـدة خـصوصاً                  
لمسؤولياتهم التاريخية بإعادة إعمار قطاع غزة، رافضاً ربط ذلك بـأي إمـالءات سياسـية ألن إعـادة                  

  . أخالقية قبل كل شيءاإلعمار هي قضية
وضم الوفد تسعة نواب من الحزبين الرئيسين العمال والمحافظين، ويعتبر لقائه مع مشعل هو الثاني من                

  .ويؤكد هذا اللقاء االنفتاح الغربي على حماس نوعه منذ العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة،
  16/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تجاهل حماس واللقاء معها يعني أنه يغمس خارج الصحن نبغي أن يدرك ميتشل بأني: نزال .14

قدس "أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في تصريحات خاصة لـ :الخرطوم
 أبريل الجاري الستئناف الحوار الفلسطيني محطة أساسية / نيسان26عن أمله في أن يكون موعد " برس

 سيكون أوال بين حماس وفتح ومن ثم مع باقي الفصائل الحوار: "إلنهاء الخالف الفلسطيني، وقال
وهناك مشروع مصري مقترح بتشكيل لجنة مشتركة من خمسة فصائل هي حماس و فتح . الفلسطينية

والجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وأي عناصر يمكن إضافتها، لكن النقطة الخالفية 
ا، فالمقترح أن تكون مرجعيتها الحكومة التي سيشكلها محمود المرفوضة في هذه اللجنة هي مرجعيته

عباس، وحماس تتحفظ على ذلك ألن أي حكومة سيشكلها عباس غير شرعية، عدا عن أنها ترى أن 
حكومة فياض غير شرعية، وبالتالي فإن اللقاء المرتقب يشكل فرصة جديدة إما التوصل إلى اتفاق وإال 

  ".فإن الخالف سيستمر
نزال إلى أن المقترح المصري يشكل أحد المخارج السياسية لألزمة التي تعيشها الحياة السياسية وأشار 

: الفلسطينية، لكنه أكد أن أي مقترح ال يأخذ بعين االعتبار موقف حماس فإنه لن يكتب له النجاح، وقال
من حماس، ال شك أي محاولة لاللتفاف على شرعية حماس وإخراجها من المشهد السياسي غير مقبولة "

أن اللجنة المقترحة هي محاولة إليجاد مخارج لألزمة السياسية التي تعيشها الساحة الفلسطينية، لكن 
حماس ال يمكن أن تقبل بأي مخرج يعطي الشرعية لمن ال يستحق وينزعها ممن يستحق، فأي حكومة ال 

  ".تأخذ الشرعية من المجلس التشريعي الفلسطيني غير مقبولة
نزال انتقادا الذعا للرئيس محمود عباس بسبب تهنئته لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووجه 

، "اإلرهابي والمجرم"بعيد الفصح، مشيرا إلى استهجان الشعب الفلسطيني لتهنئة عباس لشخص وصفه بـ
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عمليا وقويا لكننا وقال بأن الرد على البرنامج السياسي الذي أعلنه نتنياهو كان ينبغي أن يكون ردا 
  ".فوجئنا أن عباس يقابل برنامج نتنياهو بالتهنئة

على صعيد آخر أعرب نزال عن أسفه الستثناء المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل لحركة 
ينبغي أن يدرك ميتشل بأن زيارته لألراضي الفلسطينية : "حماس من زيارته للشرق األوسط، وقال

اس واللقاء معها يعني أنه يغمس خارج الصحن، وأنه يبتعد عن حل القضية المحتلة، وتجاهل حم
الفلسطينية ألنه ال يمكن ألي طرف أن يتثني حماس من المعادلة في المنطقة، ومن هنا فإن ميتشل 
يواصل الخطايا التي ارتكبتها إدارة بوش التي تجاهلت حماس وتعاملت معها على أنها إرهابية ولم 

      .، على حد تعبيره"واقعيةتتعامل معها ب
 15/4/2009قدس برس، 

  
   سنوات من التفاوض لم توقف مستوطنةوأربع ...الستيطان مستمرا: األسير البرغوثي .15

 مروان البرغوثي ابرز قياديي حركة فتح انتقادات شـديدة للفـصائل            األسيروجه   : اشرف الهور  - غزة
  .الة االنقسام السياسي حلول تنهي حإلى في التوصل إلخفاقهاالفلسطينية 

 ومحكوم عليه بمئات السنوات تأكيده علـى        اإلسرائيليةونقل عن البرغوثي وهو معتقل في احد السجون         
ورأى البرغوثي وهو قيـادي  ".  حالة االنقسام السياسي والجغرافي على الساحة الفلسطينية      إنهاء"ضرورة  

، وهـي وثيقـة جـرى    "برنامج وطني جـامع ما زالت صالحة ك " وثيقة الوفاق الوطني     أنفتحاوي كبير   
 ذلـك، فقـد طالـب       إلى.  الفلسطينيين في السجون وتبنتها الفصائل الفلسطينية      األسرى من قبل    إعدادها

 أي إنـشاء  أو إقامـة  في منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، لكنه رفض         إصالحات بإجراءالبرغوثي  
  .بديل عنها

اسي والتفاوضي والمقاومة مـن اختـصاص منظمـة التحريـر           وطالب البرغوثي ان يكون الملف السي     
  . تطويرها وبنائها بعد انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطينيبإعادةالفلسطينية، التي طالب 
 مزيد من التعثر للمشروع الوطني ولمزيـد مـن          إلىسيقود  " استمرار االنقسام    أنوشدد البرغوثي على    

 إال"، مؤكدا انه لن تكون هناك دولة فلسطينية كاملة الـسيادة            "ضفة وغزة المعاناة للشعب الفلسطيني في ال    
  ". االنقسامإنهاءفي حال 

ال توجد دولة ال فـي غـزة وال فـي           "ووجه البرغوثي نقدا لكال الحكومتين في الضفة وغزة، وقال انه           
يـضا  ئ أ زة سي تحت االحتالل والحصار والوضع الداخلي في غ      "ن السلطة في غزة     أ إلى، مشيرا   "الضفة

 السلطة في الضفة    إن، وقال البرغوثي    " والحريات الديمقراطية والفردية مستمرة    اإلنسانوانتهاكات حقوق   
تخضع لالحتالل والحصار والحواجز ويتم اقتحام المدن في وضح النهار واالستيطان مستمر ومصادرة             "

الـسلطة عجـزت عـن وقـف         أن سنوات من التفاوض لم توقف مستوطنة واحدة كما          وأربع األراضي
  ". الحصاروإنهاءاالستيطان 

  16/4/2009القدس العربي، 
  

  وسينتهي بحماس لخلق عدو وهمي لمصر" حزب اهللا"النظام المصري بدأ بـ: عدوان .16
ال " حزب اهللا" عن حركة حماس، أن الحملة التي تشنها مصر على النائب عاطف عدوان، .اعتبر د: غزة

ركته، بحيث تبدأ بحزب اهللا وستنتهي بحماس، وذلك للضغط عليها بقبول تستهدف الحزب، بل تستهدف ح
كما رأى أن ذلك  .شروط الرباعية، بدعوى إنهما اذرع إيران في المنطقة التي تحاول نشر الفكر الشيعي

لتهيئة الرأي العام المصري المستاء من نظامه الستقبال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو "يأتي 
ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي طالب بضرب السد العالي وهاجم الرئيس المصري حسني 
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مبارك، وتبرير الموقف المصري تجاه غزة والبقاء على حصارها لخلق عدو وهمي للبقاء في محور 
  ".الواليات المتحدة وإسرائيل

 على حزب اهللا لم يكن إحراج إن هدف النظام المصري من الحملة": "قدس برس"وأكد عدوان، لوكالة 
الحزب الذي استفاد أكثر من هذه الحملة التي شنها النظام المصري عليه، ولكن إحراج حركة حماس 

  ".واإلضرار بسمعتها وتبرير التخلي عنها كحركة مقاومة
 15/4/2009قدس برس، 

  
  جل األقصىالجهاد تدعو الفلسطينيين في الدول العربية واإلسالمية للخروج في مسيرات أل .17

دعا القيادي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام كل الفلسطينيين فـي كـل الـدول                :  اشرف الهور  -غزة  
والعواصم العربية واإلسالمية إلى الخروج في مسيرات حاشدة اليوم الخميس من أجل نـصرة المـسجد                

 يكون يوم غضب،     يوم الخميس يجب أن    إنوقال عزام في تصريح صحافي األربعاء        . المبارك األقصى
مطالبا الفلسطينيين بالخروج في مسيرات حاشدة في كافة العواصم العربية واإلسالمية نـصرة للمـسجد               

  .األقصى المبارك
، الفتا إلى أن هذه االعتداءات استمرار للسياسة        األقصىواستنكر عزام استمرار االعتداءات بحق المسجد       

 لمدينة القدس وتحاول تعطيـل      واإلسالميةس الهوية العربية     التي تقوم دوما على محاولة طم      اإلسرائيلية
  . في الصراعاألقصىالدور الكبير للمسجد 

 ومنـع   اإلسرائيلية السياسة   إلدانة جاد   وإسالميوأعرب عزام عن أمله في ان يكون هناك تحرك عربي           
اتهم طالمـا ان    ، مؤكدا على انه من الضروري ان يتجاوز الفلسطينيون خالف         األقصى مساس بالمسجد    أي

  .األقصىالخطر يهددهم ويهدد المسجد 
 16/4/2009القدس العربي، 

  
 أبريل/  نسيان23 تنفي تلقيها دعوة رسمية من مصر لتقديم موعد الحوار إلى حماس .18

نفى إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حركة حماس، أن تكون حركته تلقت : صالح جمعة - القاهرة
الموعد الوحيد " من الشهر الجاري، موضحاً أن 23يم موعد الحوار إلى دعوة رسمية من القاهرة لتقد

نسخة منه وصف رضوان " الشرق األوسط"وفي بيان تلقت ". 26الذي كان تم إبالغ الحركة به هو يوم 
، إلنهاء االنقسامات الفلسطينية والوصول إلى توافق "مفصلية"الجولة الرابعة من الحوار الفلسطيني بأنها 

 .شكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة لدى جميع الفصائلحيال ت
إن الحكومة المرتقبة يجب أال تكون "وقال إن حركته حريصةٌ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً 

وأضاف أن حوار القاهرة المرتقب سيكون فرصة لتعزيز ". خاضعة ومرتهنة باإلمالءات الخارجية
صلف حكومة نتنياهو "م ورأب الصدع الفلسطيني، ومواجهة الحوار، وصوال إلى حالة التفاهم التا

وأفاد أن المقترح المصري بتشكيل مرجعية وطنية مؤقتة كحل وسط ريثما يتم تشكيل ".  المتطرفة
حكومة الوحدة، ما زال تحت الدراسة من قبل قيادات الحركة، وأن القرار النهائي سيعلن في القاهرة 

 .قريباً
 16/4/2009الشرق األوسط، 

  
  فياض من أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة: شعث .19

 نبيل شعث أن الحوار الفلسطيني .أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د:  جيهان الحسيني-القاهرة 
سيستأنف في السادس والعشرين من الشهر الجاري برعاية مصرية من أجل استكمال حل القضايا 

من ضمن الحلول المطروحة لتجاوز عقدة الخالفات في شأن برنامج "إن " الحياة"وقال شعث لـ .الخالفية
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الحكومة، تشكيل حكومة في رام اهللا ولجنة من كل القوى والفصائل في غزة وتهيئة وضع يسمح مبدئياً 
يس الحوار أمر استراتيجي ول"، مشدداً على أن "بإعادة إعمار القطاع وإنهاء االنقسام السياسي والجغرافي
  ".مرحلياً، ولذلك سيظل قائماً إلنهاء جملة القضايا الخالفية

من أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة التي قد تضم ممثلين من القوى "وأشار إلى أن فياض 
من الصعب إنهاء الحصار أو البدء في إعادة اإلعمار ومواجهة الحكومة "وأكّد أن ". المختلفة بما فيها فتح

رائيلية اليمينية أو االستفادة من تغيرات األوضاع السياسية في أميركا من دون وحدة فلسطينية اإلس
  ".حقيقية

". إلعادة استنهاض الحركة وقيادتها للمشروع الوطني"وأكد أن فتح مصممة على عقد مؤتمرها السادس 
استمرار " ينف أن ، لكنه لم"مصر لم ترد بالسلب على طلب عقد المؤتمر على أراضيها"وقال إن 

ونفى أن تكون فتح طلبت من ". التباينات داخل أطر الحركة من شأنه أن ال يشجع مصر على الموافقة
  .حماس خالل الحوار السماح ألعضاء المؤتمر السادس بالخروج من غزة

 للتوصل  السفير الفلسطيني في القاهرة إن عباس أبلغ القيادة المصرية استعداده نبيل عمرومن جهته، قال
  .إلى اتفاق ينهي األزمة الداخلية في أسرع وقت ممكن

  16/4/2009الحياة، 
  

  قدمنا أكبر قدر ممكن من المرونة في صفقة التبادل وشاليط ال يعنينا: المزيني .20
أكدت حركة حماس أن مطالبها وشروطها ال تزال كما هي في صفقة التبادل مع الجندي شاليط، : غزة

حكومات في الدولة العبرية ال يعينها كثيرا، معتبرة حكومة أولمرت ونتنياهو مشيرة إلى أن تغير ال
قدس "أسامة المزيني القيادي في حماس ومسؤول ملف األسرى فيها لوكالة . وقال د. وجهان لعملة واحدة

 فال تليين في المعايير، وال تليين في األسماء،  بخصوص الشروط والمعايير في صفقة شاليط": "برس
لن تكون هناك أي إمكانية ألن نتجاوب مع "، مضيفا "اتنا على هذه النقطة هي التي جعلت العدو يترنحوثب

الدول العربية "وأضاف ". أي شيء، إال بعد االستجابة لمطالب وشروط الحركة التي لن نتنازل عنها
، فتصور مثال أنهم )ملف األسرى(ولألسف الشديد موقفها هزيل حيث أنها ال تأبه وال تكترث بهذا األمر

، فكل همهم أن يخرج شاليط، والمقابل ليس مهما بالنسبة لهم، "ملف شاليط"يسموا ملف صفقة التبادل بـ
فهم ال يعنيهم إال خروج شاليط، ونحن أوضحنا ونوضح لهم أن شاليط ال يعنينا كثيرا بل الذي يعنينا أن 

  ".يخرج أسرانا في المقام األول، وقبل كل شيء
  15/4/2009، قدس برس

  
   االستجابة للشروط الفلسطينيةحتىأمين سر فتح بالقدس يؤكد على أهمية وقف المفاوضات  .21

أكد أمين سر حركة التحرير الوطني فتح بالقدس الشريف عمر الشلبي على أهمية وقـف               : القدس المحتلة 
جـاءت أقـوال    . سطينيةلى حين االستجابة للشروط الفل    إ اإلسرائيليةكافة أشكال المفاوضات مع الحكومة      

الشلبي هذه خالل اجتماع تنظيمي ضم عددا من كوادر الحركة في القدس للتباحث في عدد من القـضايا                  
التي تهم المواطن المقدسي في ظل الهجمة الشرسة التي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل ومجموعـات                   

  . المستوطنين بحق المدينة المقدسة وأهلها
  16/4/2009الحياة الجديدة،  

  
  والقدومي يقترح اجتماعاً مصغّراً... اللجنة التحضيرية تجتمع في عمان السبت .22

تعقد اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر السادس لحركة فتح برئاسة مفوض التعبئة والتنظيم فيهـا، محمـد                
ة ثانية لقوائم   ، اجتماعاً لها في العاصمة األردنية، عمان، يوم السبت المقبل، إلجراء قراء           )أبو ماهر (غنيم  
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وسـيجري أيـضاً    . أعضاء المؤتمر، وخصوصاً قائمة األعضاء العسكريين التي ال تزال موضع خالف          
  .بحث موعد جديد ومكان انعقاد المؤتمر الذي ال تزال الشكوك تحيط به

وقالت مصادر مطلعة إنه خالفاً لما ذكره بعض أعضاء المجلس الثوري لحركة فـتح، مـن أن مـصر                   
لمؤتمر على أراضيها، أو لم تقدم رداً نهائياً، فإن حقيقة األمر أن الرئيس المصري حـسني    رفضت عقد ا  

إذا كانت هناك عوائـق     "مبارك قد أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقائهما بشأن المؤتمر، أنه             
ـ             "ومصاعب، فالبيت بيتكم   د الـذي   ، في إشارة إلى موافقة مبارك على عقد المؤتمر في مصر في الموع
  .غير أن أبو مازن لم يقدم رداً على ذلك. تحدده اللجنة التحضيرية

كذلك أشارت المصادر ذاتها إلى أن أبو مازن بعث اثنين من أعضاء اللجنة المركزية لـفتح، وهما حكم                 
إلى األردن لبحث موضوع عقد المؤتمر في عمان، غير أنهـم لـم             ) أبو األديب (بلعاوي وسليم الزعنون    

 بعد رداً على طلبهم، بالرغم من أن األردن كان قد أبلغ حركة فتح العام الماضي أن بإمكانهم عقـد        يتلقوا
  .المؤتمر في منطقة البحر الميت

ويؤكد العديد من كوادر فتح القيادية أن أبو مازن يسعى إلى عقد المؤتمر، في حال االتفاق عليه، في رام                   
في المقابل، يدعو تيار أبو مازن،      .  حراب االحتالل اإلسرائيلي   اهللا، وهو ما يراه هؤالء أنه سيكون تحت       

التي تصر على ضرورة تبنّي حركة حماس شروط اللجنة الرباعيـة،           " مجموعة السلطة "الذي يستند إلى    
إلى أن تقوم فتح كحركة كاملة ليس فقط بتبني هذه الشروط، بل وإدخال تغيير جوهري علـى البرنـامج                   

منطلقـات ومبـادئ    "ة، يجري فيه شطب كل ما يتعارض مع اتفاقات أوسلو مـن             السياسي المقبل للحرك  
 في غزة، حين شُطبت كل بنود الميثاق الوطني         1998على غرار ما حدث في عام       " وأهداف حركة فتح  

  .الفلسطيني التي تتعارض مع اتفاقيات أوسلو الخاصة بهوية فلسطين والكفاح المسلح
لعسكريين التي لم تُقر بعد، ذكرت مصادر عديدة في اللجنة التحـضيرية            وفي ما يتعلق بقائمة األعضاء ا     

أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء نصر يوسف، تخلى عن المشاركة في إقرار القائمة تعبيراً                
عن عدم رضاه عن الطريقة التي يعالج فيها الموضوع، بعدما كان قد قدم شخصياً قائمة أسماء، فيما قدم                  

قائمة أخرى بدعم من أبـو      ) أبو الفتح ( األمن الوطني في السلطة الفلسطينية في رام اهللا ذياب العلي            قائد
مازن، الذي طلب من االثنين الجلوس معاً لبحث قائمة موحدة، وهو ما عده يوسف انتقاصاً من مسؤوليته                 

  .في اللجنة المركزية
 المركزية لـفتح، فاروق قدومي، عقد مـؤتمر        وللخروج من مأزق عقد المؤتمر، اقترح أمين سر اللجنة        

مصغر طبقاً للنظام األساسي للحركة الذي ينص على أنه إذا تعذر عقد المؤتمر العام، يمكن عقد مـؤتمر                  
 120(والمجلس الثوري   )  عضواً 16( عضواً يضم أعضاء اللجنة المركزية       250مصغر يتألف من نحو     

ي أقاليم رئيسية وكوادر حركية أخرى يجري التوافق بشأنهم         وكوادر تاريخية في الحركة ومعتمد    ) عضواً
  .بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري

ويستهدف أبو اللطف من اقتراحه معالجة التدهور داخل حركة فتح وإجراء المصالحات الضرورية بـين               
  .التيارات المتصارعة تمهيداً لعقد المؤتمر السادس خارج األراضي المحتلة

  16/4/2009األخبار، 
  

  مصادر إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو سيلتقي أوباما في البيت األبيض نهاية الشهر القادم .23
أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس األمريكي باراك  :الناصرة

ل في مكتب نتنياهو إن وقال مصدر مسؤو ).مايو/ أيار(أوباما في البيت األبيض في نهاية الشهر المقبل 
ك أوباما في البيت األبيض في نهاية الشهر رارئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلتقي الرئيس األمريكي با

يجري التنسيق حالياً بين الجانبين األمريكي واإلسرائيلي لتحديد موعد "وأوضح المصدر أنه  .القادم
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اشنطن حينما اتصل به لتهنئته بتعيينه رئيساً للوزراء اللقاء، مشيراً إلى أن أوباما دعا نتنياهو إلى زيارة و
  .قبل بضعة أسابيع

 لن يلتقي على األرجح نتنياهو في واشنطن خالل أوباماويأتي ذلك تعقيباً على أنباء صحفية مفادها أن 
  .الشهر القادم، حيث سيشارك نتنياهو في أعمال مؤتمر اللوبي المؤيد للدولة العبرية

  16/4/2009 قدس برس
  

   ترفض التعاون مع لجنة أممية لتقصي الحقائق في جرائم الحرب اإلسرائيلية بغزة"إسرائيل" .24
أفاد مصدر حكومي أن إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه : ب. ف.  ا-القدس المحتلة 

ؤول وقال مس. األمم المتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خالل هجومها األخير على قطاع غزة
إسرائيل أعلمت مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم "إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه إن 

وأوضح أن رسالة أرسلت األسبوع الماضي  ".المتحدة بأنها لن تتعاون مع تحقيق قائم على قرار أعوج
 . الحقالمتوقع أن يصدر عن الحكومة في وقت" اإلعالن الرسمي"بهذا الخصوص، إال أنها ليست 

  16/4/2009الشرق األوسط، 
  

  أنباء إسرائيلية عن سقوط قذيفة صاروخية في النقب الغربي ُأطلقت من قطاع غزة .25
في إحدى ) 15/4(قالت مصادر إعالمية عبرية إن قذيفة صاروخية سقطت مساء يوم األربعاء  :الناصرة

بعد "الشرطة اإلسرائيلية قولها إنه ونقلت اإلذاعة العبرية عن  .المناطق في النقب الغربي جنوب فلسطين
، "أسبوعين من الهدوء؛ سقطت في النقب الغربي مساء اليوم قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة

  .مشيرة إلى أن القذيفة انفجرت في الخالء دون وقوع إصابات أو أضرار
  15/4/2009 قدس برس

  
  لعقاب لمن يسيء األدب أو التصرف من نواب الكنيستا .26

 على النواب الذين أعلن رئيس الكنيست روبي رفلين، أمس، أنه سيفرض نظام عقوبات صارماً: بتل أبي
ومن مراجعة لهذا . يتصرفون بما ينافي آداب التعامل ويشتمون أو يسيئون بأي شكل لسمعة الكنيست

مدة  دوالر وإبعاد عن قاعة الخطابات ل8000النظام يتضح أن بعض بنوده تتحدث عن غرامة تصل إلى 
  .تصل إلى ستة شهور

 16/4/2009الشرق األوسط، 
  

  لتهويد مدينة القدس إسرائيلياًهيكلياًمخططاً  50تكشف عن " دراسة" .27
 مخططا هيكليا إسرائيليا لتهويد مدينة 50كشفت دراسة فلسطينية النقاب عن وجود :  ردينة فارس-غزة 

وقالت الباحثة المقدسية نائلة  .ي والدوليالقدس ومحو هويتها العربية في ظل الصمت العربي واإلسالم
 مستوطنة، تضم مئات اآلالف من المستوطنين 84الوعري إن القدس الكبرى أصبحت تضم أكثر من 

. اليهود، ليشكلوا جيرانا إجباريين من عائالت يهودية متطرفة، أصبحت تحتل المناطق الفلسطينية
إلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بإخالء المنازل وتطرقت إلى مخاطر االستيطان على عروبة القدس وا

واسترسلت إن االحتالل يوظف كل طاقاته وأدواته لخوض حربه الدائرة في القدس، . العربية وطرد أهلها
واصفة ما يجري على األرض بالسطو اإلسرائيلي في وضح النهار، على مرأى من العالم العربي 

وأضافت أن مشروع الجدار العازل في منطقة القدس  . تصديواإلسالميين أن يحرك ساكنا في اتجاه ال
بني لمحاصرة وعزل المدينة، تحت اسم القدس الكبرى، اعتبرته مصادر إسرائيلية صوغا إسرائيليا نهائيا 
لتهويد القدس، واعتبرته بالخارطة الجديدة ، لنجد أنفسنا عمليا أمام مشروع الصوغ األخير لمساحة 
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ورأت أن هذه الخارطة تشكل الترجمة المكثفة لجملة أدبيات وأفكار . لمستوطناتالقدس وإدخالها في ا
وسياسات االحتالل بتياراته المختلفة، تجاه المدينة المقدسة، مضيفة أن المشروع، بحسب الوثائق 
اإلسرائيلية، يهدف إلى ضم أكبر جزء من أراضي الضفة الغربية للقدس المهودة، وإخضاع المساحة 

اإلسرائيلية، وعزل القدس عن الضفة الغربية، وتقطيع أوصال الضفة وتفتيت التجمعات السكانية للسيادة 
وأوضحت أنه من األهداف غير المعلنة لمشروع القدس . بواسطة شبكات طرق رئيسة تابعة للمستوطنات

ي، وهو هدف الكبرى، والتي تقود في نهاية األمر إلى احتالل القدس في وضح النهار، الهدف الديموغراف
 .%100عنصري، ويفرض وجودا سكانيا عرقيا، لصالح غالبية يهودية، حتى تصبح القدس يهودية 
  16/4/2009عكاظ، 

  
  االحتالل يواصل استهداف مراكب الصيد في غزة واألزمة االقتصادية تتفاقم .28

ب محافظة رفح   واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها على طول المنطقة الساحلية الواقعة غر          :محمد الجمل 
خالل الساعات األربع والعشرين الماضية، بعد أن شنت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المنتشرة بكثافة في              
مياه البحر قبالة سواحل محافظتي رفح وخان يونس عمليات قصف وصفت بالعنيفة، مـستهدفة منـاطق                

داءات وإطالق النـار باتجـاههم   من جانبهم، أكد صيادون يعملون في رفح أن االعت        .متفرقة من الشاطئ  
وتعاني أسـواق رفـح بـسبب        .بات أشبه بالروتين، الذي يمارسه جنود االحتالل ضدهم بصورة يومية         

الحصار الخانق واالعتداءات اليومية التي يتعرض لها الصيادون من شح كبير في األسماك الطازجـة،               
  . هذا الوقت من العامالتي من المفترض أن تكون مليئة بكميات كبيرة منها في مثل

 16/4/2009األيام، فلسطين، 
  

   صحفيين في سجون رام اهللا3يطالب باإلفراج عن " منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" .29
طالب منتدى اإلعالميين الفلسطينيين األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بإطالق : رام اهللا

يوليو / المعتقل منذ تموز" األيام"فريد حماد من صحيفة "م سراح ثالثة صحفيين ما زالوا معتقلين وه
 والصحفي بسام 2008أكتوبر / المعتقل منذ تشرين أول" يافا للصحافة" وإياد سرور مدير مكتب 2008
  .السايح

  15/4/2009قدس برس، 
  

   عاما عاصرت الحكم العثماني130وفاة معمرة فلسطينية تجاوز عمرها  .30
ة خضرة طبش من عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، الحاج توفيت اليوم: غزة

وحسب مصادر في عائلة المتوفية فإنها مرت خالل .  عاما130وهي معمرة فلسطينية تجاوز عمرها 
حياتها بأحداث وبأطوار زمنية مختلفة وطويلة، حيث عاصرت الحكم العثماني، واشتغلت في ذلك الوقت 

  .  لم تخرج من بلدتها إال للحج مرتين، وكانت تتمتع بقوة إبصار وذاكرة قويةبالتجارة، كما أنها
  15/4/2009قدس برس، 

  
  في غزة ينتظرون فتح معبر رفح مريض 700أكثر من ": الداخلية المقالة" .31

  إن: العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزةاإلدارةقالت  :غزة
عادة فتح معبر رفح مع مصر من اجل السفر وتلقي العالج في إ مريض ينتظرون 700 من أكثر

  لى إالمرضى والمصابين يضطرون "ن ألى إمس أ العامة في بيان صحافي اإلدارةوأشارت  .الخارج
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السفر عبر معبر رفح بسبب تعنت قوات االحتالل ورفضها منحهم إذناً بالدخول للعالج في الضفة 
   ".48 المحتلة عام األراضي أوربية الغ

  16/4/2009الخليج، 
  

   أدينوا بالتجسس لصالح حماس سنوات لثالثة5تصدر حكماً بالسجن " أمن الدولة األردنية" .32
قضت محكمة أمن الدولة األردنية أمس بسجن ثالثة أشخاص دينوا بالتجسس :  نبيل غيشان-عمان 

أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على "جمع حماس، والمقاومة اإلسالمية لمصلحة حركة 
وبرأت متهمين آخرين كانت . "سالمة الدولة ورصد مواقع، وحيازة سالح ناري من دون ترخيص

وقررت المحكمة  .كتوبر من العام الماضي لعدم كفاية األدلةأ /أفرجت عنهما بكفالة في تشرين األول
وسليم محمود )  عاما37ً(ات للمتهمين ثابت أحمد أبو الحاج  سنو10قتة ؤخفض العقوبة من األشغال الم

 سنوات مع الشغل، بعدما أخذت 5، إلى الحبس ) عاما36ً(وعزام حلمي جابر )  عاما27ً(الحوساني 
باألسباب المخففة التقديرية كونهم شباباً في مقتبل العمر وأرباب أسر، وإلعطائهم فرصة إلصالح "

  ."أنفسهم
  16/4/2009الحياة، 

  
  عودة الفلسطينيين وإقامة دولتهم مسألة مبدئية: الرئيس اللبناني .33

 دور رومانيا في دعم عودة الالجئين ردا على سؤال حول سليمان  اللبناني ميشيلالرئيسقال 
. إن لبنان يطلب دائماً السالم العادل والشامل، وإيجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين: الفلسطينيين

وأعتقد أن رومانيا بما لها من عالقات . صدقاء إلقامة حل عادل وسالم شاملبسعي األولبنان يرحب 
واسعة مع الدول العربية واألوروبية يمكنها أن تلعب دوراً ثنائياً مباشراً أو عبر االتحاد األوروبي، وهذا 

 .ما نرحب به
موقف الرئيس األميركي  حل إقامة دولتين، بشكل يتناقض مع "إسرائيل"وعن موقف لبنان تجاه رفض 

هناك مسألة مبدئية هي حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وحقهم في العودة إلى : أوباما؟ قال سليمان
الم العربية، وأن تعلن نواياها الحسنة في على إسرائيل أن تبادر إلى تطبيق مبادرة الس. وطنهم األم

 .تطبيقها، وإال فالمبادرة لن تبقى إلى األبد على طاولة التفاوض
  16/4/2009السفير، 

  
  االتهام المصري إثارة سياسية انتقامية بسبب مطالبة حزب اهللا فتح معبر رفح: نعيم قاسم .34

ري إثارة سياسية انتقامية بسبب موقف حزب اهللا االتهام المص"قال نائب األمين العام الشيخ نعيم قاسم إن 
كل التفاصيل التي تحبكها المخابرات "وأضاف أن . "أثناء العدوان على غزة ومطالبته بفتح معبر رفح

المصرية أو النظام المصري ال قيمة لها ألنها ادعاءات تفتقر إلى أدنى مستويات الدليل، وهي جزء من 
 ."حزب اهللا"قرار سياسي لحملة على 
يفتخر بأن يكون لسامي شهاب دور في مساعدة الفلسطينيين في إدخال العتاد أو "وجدد التأكيد ان الحزب 
واجب علينا وعلى جميع المسلمين " هذا األمر أن إلى، مشيرا "هذه ليست تهمة. التموين إلى قطاع غزة

 ."دوال وشعوبا
 المقاومة الفلسطينية عموما "حزب اهللا" يدعم أن:  فتحي يكن"سالميجبهة العمل اإل"قال رئيس من جهته 

سرائيل على غزة، فهذا وسام إوحركة حماس خصوصا خالل الحرب الشرسة المتوحشة التي شنتها 
 .يجب أن يعلق على صدر المقاومة في لبنان

 16/4/2009السفير، 
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 اعتقال عميل ثالث ضمن شبكة التجسس اإلسرائيلية: لبنان .35
 قضية شبكة التجسس اإلسرائيلية الجديدة القديمة إلى ثالثة بعدما أوقف فرع ارتفع عدد الموقوفين في

المعلومات في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، أمس، المؤهل في األمن العام على الحدود اللبنانية 
أن تقوم واقتاده إلى التحقيق في مقره في المديرية في بيروت، قبل . ع. الفلسطينية في بلدة الناقورة ج

قوة أخرى من الفرع نفسه بمداهمة منزله في بلدة رميش الجنوبية في قضاء بنت جبيل وتصادر بعض 
مواليد العام . (إلى عمه العميد المتقاعد في األمن العام أديب ع. ع.وقد انضم ج .مقتنيات الموقوف

  .سبت الفائتالموقوفين منذ يوم ال) 1939مواليد العام . (وزوجة األخير حياة ص) 1942
 16/4/2009السفير، 

  
  ر الفلسطينينص المقترح المصري للحوا .36

على النص الرسمي للمقترح المصري بشأن تشكيل لجنـة مـشتركة تكـون             " األيام"حصلت   :حسن جبر 
مهمتها تنفيذ وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، وفقاً للوثيقة التي سلمت للرئيس محمـود عبـاس فـي                 

وجاء المقتـرح   .ادرته لها االسبوع الماضي، والتي لم يتسن مناقشتها مع القيادة المصرية      القاهرة قبيل مغ  
المصري من ورقة واحدة شملت ستة بنود تتحدث عن تشكيل اللجنة ومرجعيتها واإلطار القـانوني لهـا                 

مـع  " ينيةاللجنة المشتركة لتنفيذ وثيقة الوفاق والمصالحة الفلـسط       "وجاءت البنود تحت عنوان      .ومهامها
  .العلم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت المقترح وقدمت رداً مكتوباً للقيادة المصرية

  :وفيما يلي نص المقترح المصري
  اللجنة المشتركة لتنفيذ وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية

لجهـاد، الـشعبية، الديمقراطيـة، وأي       ، ا حماس،  فتحتشكيل اللجنة، تتشكل اللجنة من ممثلين عن        : أوالً
  .عناصر أخرى يتم االتفاق عليها

مرجعية اللجنة، تشكل حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المظلة السياسية، كما تشكل الغطاء             : ثانياً
  .المالي للجنة

ياسـية، وتبـدأ    اإلطار القانوني، اللجنة هي إطار تنفيذي ليس لديها أية التزامات أو اسـتحقاقات س             : ثالثاً
  .عملها فور توقيع وثيقة الوفاق وينتهي عملها بعد إجراء االنتخابات وتشكيل حكومة جديدة

 الـذي سـيتم تطبيقـه فـي     2009مهام اللجنة، تتولى تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة عام          : رابعاً
  :المناطق الفلسطينية، وذلك في المجاالت التالية

  .25/1/2010الرئاسية والتشريعية بما ال يتجاوز في حده األقصى تاريخ  اإلعداد لالنتخابات -
  . إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية لتكون بعيدة عن الفصائلية-
  . معالجة قضايا المصالحة الفلسطينية-

 بذلك،  تتولى اللجنة اإلشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الهيئات واللجان المخولة            : خامساً
  .وطبقاً لما تراه اللجنة مناسباً لهذا المجال

  .اإلشراف على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة والواردة من الدول والهيئات المختلفة: سادساً
  16/4/2009األيام، فلسطين، 

  
  ولن نتعامل مع ليبرمان ...الحوار الفلسطيني يتعثر بسبب المصالح الضيقة: الغيط أبو .37

الحـوار  "، إن   "روسـيا اليـوم   "ال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، في حديث لقنـاة           ق: القاهرة
الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة يتعثر بسبب المصالح الضيقة للفلسطينيين ألنهم يفقدون الـسيطرة علـى               

االحتكام إلى  على الفلسطينيين   : "وتابع". مستقبل القضية من االحتكام إلى النزاع وتحقيق المصالح الضيقة        
العقل وليس التدخالت الخارجية، خصوصا أن هناك من يسعى لإلمـساك بـالقرار الفلـسطيني ومنـع                 
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بـاق  ... افيقوا وتمـسكوا بقـضيتكم    : "وتوجه الى الفلسطينيين بالقول   ". الفلسطينيين من تحقيق أي تسوية    
  ".ساعة واحدة على اندثار القضية وضياعها

لـسنا  : " اإلسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قال أبـوالغيط        وعن الموقف المصري من الحكومة    
متفائلين خالل األيام المقبلة ألن حكومة نتنياهو بالغة التشدد، وأعضاؤها يتحدثون عـن الحـرب وعـن              
رفض التسوية ورفض كل االتفاقات القديمة ويدفعون تجاه التطرف والمواجهة ومع ذلك نتـابع أداءهـم                

رة األميركية الجديدة وأداء المجتمع الدولي وكيف سيتعاملون مع تصرفات حكومة اليمين فـي              وأداء اإلدا 
وشدد أبوالغيط على أن بالده لن تتعامل مع وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغـدور ليبرمـان،               "". إسرائيل"

ل مـع حكومـة     بالتأكيد لن يزور ليبرمان القاهرة طالما بقيت مواقفه وأداؤه كما هـو، سـنتعام             : "وقال
  ".وليس من خالل ليبرمان وال أتصور أن تطأ قدماه أرض مصر طالما بقي على مواقفه" إسرائيل"

  16/4/2009الراي، الكويت، 
  

  أبريل/ نيسان 26 تؤكد أن الجولة الرابعة من الحوار ستستأنف في القاهرة .38
عة من الحـوار الـوطني      أكد مسؤول مصري، رفيع المستوى، أن الجولة الراب       :  صالح جمعة  -القاهرة  

أبريل الجاري، نافياً ما تردد عن تقـديم        / نيسان الفلسطيني ستعقد في القاهرة في السادس والعشرين من       
وأشار المسؤول إلى أن الجولة األخيرة من الحوار بين حركتي فتح وحمـاس   .23موعد الحوار إلى يوم 

ان مزيداً من الوقت للتشاور والمراجعـة،       شهدت طرح بعض المقترحات الجديدة لدراستها، وطلب الجانب       
ارتباطاً بطبيعة وحساسية هذه القضايا، واتفقا على استمرار االتصاالت الستئناف الجولة الرابعة للحـوار   

، عـن أن  "الشرق األوسط"وكشف المسؤول المصري لـ      .الفلسطيني في القاهرة في الموعد المتفق عليه      
 ستوجه الدعوة إلى جميع الفصائل أم لفتح وحماس فقط، غير أنـه             مصر لم تقرر حتى اآلن ما إذا كانت       

  .رجح أن تبدأ الجولة الرابعة بلقاءات ثنائية لفتح وحماس وإذا حدث تقدم يتم دعوة باقي الفصائل
إننا حققنا في الجوالت السابقة نتـائج       : "ولفت المسؤول المصري إلى ما تحقق في الجوالت السابقة قائال         

 موضوعات الحوار في مقدمتها التوافق حول تطوير وتفعيل منظمة التحرير باعتبارها            مهمة في مختلف  
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديد موعد االنتخابات الرئاسـية والتـشريعية والمجلـس              

تم أيضاً االتفـاق علـى تـشكيل    : "وأضاف المسؤول ".25/1/2010الوطني بحيث تجرى متزامنة قبل 
وافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي واليتها بانتهاء والية المجلس التشريعي، إضافة للتوافق حـول              حكومة ت 

عدد األجهزة األمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها ومعايير أسس إعادة بنائها وهيكلتها فضال عن وضع              
 ".ميثاق شرف للمصالحة وبما يضمن عدم العودة لالقتتال الداخلي

  16/4/2009الشرق األوسط، 
 

 خلية حزب اهللا في كشف خيوط قضية" إسرائيل" تنفي أي دور لـمصر .39
نفت القاهرة ما أوردته صحف إسرائيلية حول تلقيها دعماً استخباراتياً إسرائيلياً           :  محمد المتولي  -القاهرة  

يـوني  وأميركياً في قضية خلية حزب اهللا، وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، في حوار تلفز              
إن من يرددون ذلك يريدون الصيد      : "في اإليقاع بالتنظيم  " إسرائيل"أمس، تعليقاً على ما تردد بشأن دور        

وأضاف أن األمن المصري قام برصد التنظيم وجمع األدلة ولديه التحرك المحـسوب             ". في المياه العكرة  
ة كاملة على الـسيطرة علـى       دولة ليست صغيرة، ولديها القدر    "في اللحظة المناسبة، موضحاً أن مصر       

  ".أراضيها
ـ      بدوره، نفى المتحدث الرسمي للخارجية الم      حـصول   ":"العرب"صرية حسام زكي، في تصريح خاص ل

  ".جية في الكشف عن خلية حزب اهللامصر على مساعدة من جهات خار
  16/4/2009العرب، قطر، 
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   متسللين فلسطينيين بسيناء3 اعتقال .40
عتقلت قوات األمن المصرية ثالثة فلسطينيين نجحوا فـي التـسلل إلـى             ا:  يسري محمد  -الشيخ زويد   

األراضي المصرية في أوقات سابقة، وتمت عملية االعتقال في منزل كانوا يختبئون فيـه يمتلكـه أحـد                  
وقالت مصادر أمنية، إن معلومات  .المواطنين المصريين بمدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود مع غزة

ألمن تفيد بأن الفلسطينيين الثالثة يختبئون داخل أحد المنازل، وبمداهمتـه تـم القـبض               وردت ألجهزة ا  
 عامـا، وأن  19 و17وأضافت المصادر األمنية أن الفلسطينيين الثالثة تتراوح أعمـارهم بـين    .عليهم

 .التحقيقات بدأت معهم لمعرفة أسباب تسللهم إلى األراضي المصرية والطريقة التي تسللوا بها
  16/4/2009شرق األوسط، ال

  
  بحق األسرى" إسرائيل" العربية تدين إجراءات الجامعة .41

أعربت الجامعة العربية، أمس، عن سخطها البالغ إزاء مجمل اإلجراءات اإلسـرائيلية بحـق              : )أ.ب.د(
وقال األمين العـام المـساعد للـشؤون الفلـسطينية          . األسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجونها     

 17امعة السفير محمد صبيح، في بيان صحافي بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي يـصادف فـي                 بالج
الجامعة وهي تستنكر وتدين كافة الممارسات اإلسـرائيلية الـال إنـسانية بحـق األسـرى                "الحالي، إن   

نسان بالضغط  والمعتقلين فهي تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق اإل           
  ".عليها لإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين والعرب من سجونها

  16/4/2009الخليج، 
  

  يدين الممارسات الحمقاء ضد القدس التعاون لدول الخليج العربية مجلس .42
استنكر عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة الممارسـات               : وام

 واالستفزازية الحمقاء التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلـسطينيين والمـصلين فـي       العبثية
وحذر العطية اإلسرائيليين من ارتكاب حماقة ال تغتفر بتنفيذ مخططهـم  . المسجد األقصى بالقدس المحتلة 

ر مسلم ويـسلب    المشؤوم القتحام الحرم القدسي الشريف واعتبره خطاً أحمر يمس مشاعر أكثر من مليا            
الفلسطينيين حريتهم الدينية والوطنية ويزيد األوضاع تأزماً، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مـسؤولياته             
ووضع حد لسياسة االعتداءات اإلسرائيلية السافرة والمتكررة على الفلسطينيين والمقدسات معتبراً ان هذا             

  .ستقرار في المنطقةالنهج العدواني التعسفي يشكل تهديدا لألمن والسلم واال
  16/4/2009الخليج، 

  
   من مغبة قيام المتطرفين اإلسرائيليين باقتحام المسجد األقصى  يحذرأوغلو .43

حذّر األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الـدين إحـسان            :  محمد يونس  -رام اهللا   
اعتـداء سـافراً    "ام المسجد األقصى، معتبراً ذلك      أوغلو من مغبة قيام المتطرفين اإلسرائيليين اليوم باقتح       

األمر بالغ الخطورة، ومن شأنه أن يقود إلى نتـائج ال           "وقال في بيان أمس، إن      ". على مقدسات المسلمين  
تزايد االعتداءات اإلسرائيلية على مقدسات المسلمين في المدينـة المقدسـة           "ولفت إلى أن    ". تحمد عقباها 

  ". من أجل الدفاع عن حرماتهايستوجب وقفة جادة لألمة
 16/4/2009الحياة، 

 
  "إن ما حدث في غزة مزق قلوبنا جميعاً ":غول اهللا عبد .44

، "إن ما حدث في غزة مزق قلوبنا جميعـاً "قال رئيس الجمهورية التركية عبداهللا غول، أمس في المنامة،    
ب حل هذه القضية على وجه      مشيرا في الوقت نفسه بأنه من أجل عدم تكرار هذه المآسي مرة أخرى يج             
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السرعة، مؤكدا بأن حل القضية الفلسطينية يمكن أن يتحقق من خالل وحدة وتماسك الفلسطينيين، ومـن                
وأكد أن الحل يكمن في طريق إنشاء       . دون أن يتحد الفلسطينيون ال يمكن أن ينقلوا أطروحتهم بشكل قوي          

، معتبرا بأن هذا    "إسرائيل"رض الفلسطينية إلى جانب     دولتين، الدولة الفلسطينية المستقلة المقامة على األ      
هو الحل لكي يعيشوا في سالم، فطريق السالم يمر عبر ذلك، داعيا إلى أن تبذل قصارى الجهود في هذا                   

  . الصدد
  16/4/2009األيام، البحرين، 

  
  السالم في المنطقة ينعكس على أوروبا والعالم: األسد .45

 وفداً بريطانياً البرلمانـات     ،خالل لقائه أمس   ، بشار األسد   السوري رئيسالدعا  :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
، مؤكداً أن تحقيق    األوسط في الشرق    "للعب دور أكثر فاعلية في تحقيق السالم      "األوروبية إلى دفع دولها     

  ."السالم يضمن األمن واالستقرار لشعوب المنطقة وينعكس إيجاباً على أوروبا والعالم"
  16/4/2009الحياة، 

 
  الحديث عن السالم في الشرق األوسط يتطلب االنسحاب من األراضي المحتلة: المعلم .46

مستقبل لعملية السالم   "قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن الحديث عن          :  سعاد جروس  -دمشق  
 عـام   في الشرق األوسط يتطلب باإلضافة لقبول إسرائيل االنسحاب من األراضي العربية المحتلة منـذ             

 وقفها لسياسة االستيطان وقضم األراضي وتهويد القدس التي تمارسها فـي األراضـي العربيـة                1967
وجاء ذلك خالل مباحثات أجراها مع المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الـشرق               ". المحتلة

لـسطينية  األوسط روبرت سري حول مستجدات األوضاع في الشرق األوسط وخاصة في األراضـي الف  
  .المحتلة

من ممارسـات ضـد الـشعب    " إسرائيل"وطالب المعلم األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به      
الفلسطيني وتقويض حقوقه الوطنية المشروعة وأن تبذل المزيد من الجهود بالتنـسيق مـع األطـراف                

سطيني والسماح بوصول المساعدات    اإلقليمية والدولية الفاعلة إلنهاء الحصار المفروض على الشعب الفل        
  .اإلنسانية له والشروع بإعادة إعمار غزة

  16/4/2009الشرق األوسط، 
  

 من األرباح لصالح الشعب الفلسطيني %10:  النقد العربيصندوق .47
قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي في ختام اجتماعهم الـسنوي الثـاني             :  حاتم العبادي  -عمان  

 من صافي دخـل الـصندوق لعـام         % 10تخصيص  ) غرب األردن (في البحر الميت    والثالثين المنعقد   
 لصالح الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل صندوق األقـصى               2008

وتعد هذه المنحة السابعة من نوعها التي يقدمها صندوق النقد العربي لـدعم الـشعب               . وصندوق القدس 
 مليـون دوالر، إذ  85 قيمة المنح التي قدمها الصندوق لـصالح الـشعب الفلـسطيني       الفلسطيني، وتقدر 

صرفت المنح السابقة لدعم مشروعات في مجال الصحة والتعليم والتنمية الريفية ودعم األسر المحتاجـة               
وتأهيل األسر الفقيرة، باإلضافة إلى مشروعات أخرى لتأهيل وتطوير المناطق الصناعية وتحديث نظـام         

  .لمدفوعات الوطني، كذلك ستخصص جزء منها لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزةا
  16/4/2009العرب، قطر، 
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  ميتشل يؤكد أن السالم الشامل أولوية مطلقة ألوباما .48
القدس المحتلة، عبد الرؤوف أرناؤوط،   نقالً عن مراسلها في16/4/2009الوطن، السعودية، ذكرت 

كي الخاص بالشرق األوسط جورج ميتشل قد أكد أن السالم بالشرق والوكاالت أن المبعوث األمري
وقال ميتشل، في تصريحات عقب لقائه برئيس الوزراء . األوسط أولوية مطلقة للرئيس باراك أوباما

التونسي إن هذا السالم ينبغي أن يتضمن حال للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يكون مبنيا على إقامة دولتين 
  .يشان جنبا إلى جنب في سلم وأمانمستقلتين تتعا

مصادر مقربة من ميتشيل قالت إنه سيحاول خالل لقائه  أن 15/4/2009قدس برس، وأضافت وكالة 
   السياسة الرسمية التي ستنتهجها الحكومة اإلسرائيلية إزاء عملية المسؤولين اإلسرائيليين، استيضاح

  .السالم مع الفلسطينيين
  

  استحالة التغلب على حماس بالقوة وال بد من الحوار معهاحرب غزة أظهرت : روسيا .49
أكدت روسيا على ضرورة مواصلة الحوار مع حركة حماس، واستبعاد فكرة التغلب عليها : موسكو

. ديسمبر/ عسكرياً، وهو ما أثبت فشله في الحرب األخيرة التي استهدفت قطاع غزة نهاية كانون أول
: رئيس الروسي الخاص بالشرق األوسط في مؤتمر صحفيوقال ألكسندر سلطانوف، مبعوث ال

ستواصل روسيا حوارها مع حماس على الرغم من أن بعض شركائنا يقولون إن هذا السبيل غير "
  ".واقعي

األول هو التغلب عليها بالقوة العسكرية إال أن : هناك ثالث سبل للتعامل مع حماس: "وأضاف يقول
أما السبيل الثاني فهو تجاهل وجود الحركة، والسبيل الثالث . تحيلاألحداث في غزة أظهرت أن هذا مس

يكمن في إقناع قيادة حماس عبر الحوار كي تغير موقفها ليصبح بناء وبالدرجة األولى في موضوع 
  .، على حد تعبيره"إعادة الوحدة الفلسطينية على قاعدة منظمة التحرير وتأييد مبادرة السالم العربية

15/4/2009قدس برس،   
  

  مسؤوالن روسيان يبدآن جولة في الشرق األوسط تمهيداً لمؤتمر موسكو للسالم .50
قالت مصادر دبلوماسية روسية إن ألكسندر سلطانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق : موسكو

األوسط، وسيرغي ياكوفليف الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي، سيبدآن اليوم األربعاء جولة في 
وذلك في ". إلجراء دورة جديدة من المشاورات مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين"شرق األوسط ال

إطار االستعدادات الروسية لعقد مؤتمر موسكو للسالم خالل الشهور الثالثة القادمة، والستيضاح موقف 
ع أن يتسلما الردود النهائية الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إزاء العالقات مع الفلسطينيين، حيث من المتوق

  ".إسرائيل"للدول التي ستشارك في المؤتمر، ال سيما 
وذكر سلطانوف أن روسيا لم توقف التحضيرات إلجراء مؤتمر موسكو، لكنه أشار إلى ضرورة خلق 

  .ظروف مناسبة لعقد المؤتمر كي يحقق نتائج ملموسة
15/4/2009قدس برس،   

  
   التوصل إلى بيان معدللحاوتروسيا و... عنصريةأميركا تقاطع مؤتمر مناهضة ال .51

نقلت وسائل إعالم عبرية عن زعماء منظمات يهودية أميركية أن مسؤولين :  أسعد تلحمي-الناصرة 
كباراً في اإلدارة األميركية أبلغوهم رسمياً، مساء أول من أمس، بأن الواليات المتحدة لن تشارك في 

ة الذي سيعقد في مقر األمم المتحدة في جنيف األسبوع المقبل، طالما المناهض للعنصري" 2دربن "مؤتمر 
لم يعدل المنظمون مسودة البيان الختامي التي تتضمن بنداً يصادق على قرارات المؤتمر األول التي دمغ 

  .أحدها الصهيونية بالعنصرية، فضالً عن إدانة إسرائيل بعدد من الممارسات العنصرية



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1406:         العدد       16/4/2009الخميس  :التاريخ

برية، فإن روسيا حاولت التوصل إلى بيان معدل خال من أي إشارة إلى إسرائيل لكن ووفقاً للصحافة الع
وهكذا أعيدت من الباب الخلفي كل التعابير القاسية بحق "أحد بنوده تضمن إقرار مقررات المؤتمر األول 

ة إلى ال توجد أي إشار"وأضافت أنه بين نحو مئة بند سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر ". إسرائيل
  ".المحرقة النازية وقتل ثلث اليهود، في المقابل هناك بند يجعل من الهجوم على اإلسالم عمالً جنائياً

16/4/2009الحياة،   
  

 وزير خارجية إسبانيا يعبر عن رفض بالده لالستيطان .52
 وزيـر   رياض المالكي . أكد وزير خارجية مملكة إسبانيا ميجيل أنخيل موراتينوس خالل لقائه د           :رام اهللا 

، أمس، في رام اهللا، على موقف اسبانيا الثابـت          ]في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية    [الشؤون الخارجية 
والمعارض بشدة لسياسة االستيطان، ودعم بالده للحل القائم على الدولتين، طبقـاً لقـرارات الـشرعية                

  . الدولية وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية
16/4/2009، الحياة الجديدة  

   
  إلنقاذ غزة" األمل"مشاركة كبيرة من برلمانيين ومسؤولين أوروبيين في قافلة  .53

األوروبية، التي تقوم على تجهيزها مؤسسات فاعلة في أنحاء " األمل"شهدت قافلة :  وائل بنات-غزة 
رافضة للحصار القارة األوروبية، إقباال كبيرا من قبل مؤسسات هولندية مناصرة للقضية الفلسطينية و

المفروض على قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي، فيما تجري االستعدادات لتجهيز القافلة حتى تنطلق 
مايو المقبل من ميالنو في إيطاليا، وسط توقعات بمشاركة كبيرة من / في موعدها المقرر مطلع أيار

  . الشعب الفلسطيني في أنحاء أوروباالبرلمانيين والمسؤولين األوروبيين، إضافة إلى المتضامنين مع
 زوجة رئيس البنك المركزي ،الهولندية جرينا دوسنبرج" أوقفوا االحتالل"وأكدت رئيسة جمعية 

  .األوروبية" األمل"  أنها سوف تشارك في قافلة،األوروبي األسبق
16/4/2009الوطن، السعودية،   

  
  األمم المتحدة لتقصي الحقائقوحماس للتعاون مع بعثة " إسرائيل"منظمة حقوقية تدعو .54

السلطات اإلسرائيلية وحركة حماس، أمس، " هيومن رايتس ووتش"دعت منظمة ): آي.بي.ب، يو.ف.ا(
للتعاون الكامل مع بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون للتحقيق في 

كما دعت في رسائل . 48لسطين المحتلة عام ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب في غزة وجنوب ف
 من وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي 27وجهتها إلى وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون و

  .وحماس على التعاون معه" إسرائيل"إلى دعم تحقيق غولدستون وحث 
16/4/2009الخليج،   

  
  ر اإلسرائيلي لنشرها تقريراً موثقاً عن غزةاإلسبانية تتلقى رسالة قاسية من السفي" إلباييس" .55

اإلسبانية أنه لم يسبق أن تلقت رسالة قاسية شكال " إلباييس"أوردت صحيفة :  عبد القادر فارس-غزة 
ومضمونا كتلك التي بعثها السفير اإلسرائيلي في مدريد رافائيل شولتز، يتهم فيها الصحيفة بمعاداة 

، وذلك على خلفية تقرير عن أوضاع "إسرائيل"لرأي العام اإلسباني على السامية ونشر الكراهية وتأليب ا
  . غزة بعد الحرب األخيرة

16/4/2009عكاظ،   
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    في العقد المقبل"إسرائيل"دراسة حول المخاطر التي تواجه  .56
أظهرت دراسة نشرها مركز دراسات األمن القومي اإلسرائيلي في تل أبيب الميول القائمة : حلمي موسى

 . البيئة اإلستراتيجية، والتي يجب على االستخبارات اإلسرائيلية االستعداد لها في العقد المقبلفي
ونشرت في آذار الماضي ومؤلفاها هما » االستخبارات اإلسرائيلية، إلى أين؟«وتحمل الدراسة اسم 

 .شموئيل إيفن وعاموس غرانيت
ة إلسرائيل إلى أن العولمة ستواصل تشكيل صورة وتشير الدراسة في الجزء المتعلق بالبيئة اإلستراتيجي

مواصلة ذوبان الحدود بين الدول بوصفها حاجزا : أما سماتها األساسية فهي. العالم في السنوات المقبلة
أمام حركة المعلومات، السكان، التكنولوجيا ورأس المال على وجه البسيطة؛ تناقص الشرعية الستخدام 

لمؤسسات الدولية في أداء دور مهم في المنظومة الدولية؛ كما سيواصل القوة العسكرية؛ استمرار ا
 .االقتصاد، الثورة التكنولوجية وعصر المعلومات أداء دور المحرك في تقدم العولمة

 .وهناك ظاهرة تناقض العولمة في اتجاهها، لكنها تكملها بمنطقها وهي المحلية
تعاظم عوامل القوة المحلية في الدول ذات السلطة وتشرح الدراسة ظاهرة المحلية فتشير إلى أنها 

وتشكل . أراضي السلطة الفلسطينية، لبنان، العراق، السودان، أفغانستان: واألمثلة على ذلك. الضعيفة
وبسبب الخشية من المساس بالسكان المدنيين ثمة صعوبة في . هذه المناطق مرتعا للجهات المعادية

ق عبر استخدام القوة الشاملة، ما يستدعي، بالتالي، عمليات جراحية ضد تحقيق الردع في مثل هذه المناط
 .الجهات المعادية، وهي عمليات تتطلب بداهة فعال استخباراتيا

وستواصل منظومة القوى الدولية ميلها لالنتقال من عالم أحادي، يملي فيه الغرب جدول األعمال 
التي تطمح (وى عالمية قوية أخرى، مثل الصين، روسيا العالمي، إلى عالم متعدد األقطاب، تتواجد فيه ق

وسيعزز النمو االقتصادي السريع في شرق آسيا، . واالتحاد األوروبي) إلى استعادة دور الالعب القائد
وخصوصا في الصين والهند، مكانة هذه المنطقة الدولية، لكنها أيضا ستخلق تحديات في المجال الداخلي 

صحيح أن نفوذ الواليات المتحدة قد يتراجع، . دة في تقاسم المداخيل بين السكانفي ضوء الفجوة المتزاي
وسوف تستغل . لكنها ستبقى القوة األعظم وستواصل محاربتها لإلرهاب والنتشار األسلحة غير التقليدية

ة قوى اإلسالم المتطرف وإيران تعاظم الوعي بالهوية اإلسالمية لزيادة النضال ضد الواليات المتحد
 .وإسرائيل، بوصفهما تهديدين عسكريين، دينيين وحضاريين

وتقرأ الدراسة الميول في البيئة اإلقليمية اإلسرائيلية، فترى أن النزاع العربي اإلسرائيلي سيواصل ترؤس 
جدول األعمال األمني والسياسي إلسرائيل ودول المنطقة كنزاع قومي ديني وحضاري، وفي قلب هذا 

بين إسرائيل وسوريا وحزب : وهناك بؤرة نزاع ثانية. زاع بين إسرائيل والفلسطينيينالنزاع سيبقى الن
وهنا يجب األخذ بالحسبان نشوء . ومن الجائز في العقد المقبل حدوث مد وجزر في العملية السياسية. اهللا

ول عربية غير مستقرة، وربما اتفاقيات مع سوريا ولبنان، ومع د/ أو معادية» مسالمة«دولة فلسطينية 
صحيح أن األنظمة العربية اليوم تسلّم بوجود إسرائيل، ولكن قد يتعزز الخط األيديولوجي . أخرى

 .الرافض لحق دولة إسرائيل في الوجود والتسليم بها في أوساط قسم من سكان العالم العربي
ان والمنظمات وتعتبر الدراسة أن هناك بؤرة نزاع ثالثة تتدخل فيها إسرائيل في المنطقة وهي إير

وقد تتورط إيران في . إذ سيواصل هؤالء اعتبار إسرائيل عدوا يجب تدميره. اإلسالمية المحلية والدولية
مواجهة بين إسرائيل وسوريا وحزب اهللا، كما أن هذه القوى يمكن أن تتدخل في مواجهة بين إيران 

 .وإسرائيل، إذا وقعت
ذ بالحسبان تعزز المعارضة اإلسالمية لدرجة تعريض وفي تحليل مواضع انعدام اليقين ينبغي األخ

السلطة الفلسطينية ـ منظمة التحرير، مصر، األردن، لبنان، سوريا، (استقرار أنظمة معينة للخطر 
كذلك هناك انعدام يقين بشأن الوضع في العراق وآثاره على المنظومة اإلقليمية ) السعودية، باكستان

 .وإسرائيل
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 :اطر األمنية األساسية على إسرائيل في العقد المقبل على النحو التاليوتلخص الدراسة المخ
أ ـ خطر السالح غير التقليدي بأنواعه المختلفة وإمكانية وصول سالح نووي أليدي دول أو جهات 

 .متطرفة
ب ـ خطر الصواريخ على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، خصوصا من جانب المنظومة الشمالية، إيران، 

 .نظومة الفلسطينيةوالم
 .ج ـ خطر تقليدي من جانب الجيوش النظامية في المنطقة والتي يملك بعضها أسلحة متطورة

 .د ـ أخطار شبه عسكرية وعصابية
ويشمل ذلك . ه ـ أخطار اإلرهاب من جانب جهات إرهابية في المنطقة أو من جانب جهات دولية

 .احتمال عمليات هائلة الترهيب
 .يان مدنيو ـ انتفاضة، عص

وتشير الدراسة إلى إمكانية تقاطع المخاطر وترى أن عددا من المخاطر القائمة في البيئة اإلستراتيجية 
 :يمكن أن تتعاظم في ضوء الترابط بينها مثل

أ ـ خطر سقوط أنظمة عربية معتدلة بالترافق مع خطر امتالك سالح نووي، على شكل الخوف القائم 
 .حاليا إزاء باكستان

 خطر استعداد جهات إرهابية متطرفة لتنفيذ عمليات ترهيب هائلة بالترافق مع تسرب سالح غير ب ـ
 .تقليدي

 .ج ـ خطر تبلور دولة فلسطينية معادية بالترافق مع انتفاضة في أوساط متطرفين من عرب إسرائيل
دد أن هناك حاجة وتشرح الدراسة اآلثار العمالنية لهذه األخطار على نظرية األمن اإلسرائيلية وتح

لالستعداد لمواجهة في جبهة أوسع مع عناصر إرهابية وعصابية ومع الدول التي تطور أسلحة غير 
 .»جهات في مناطق معادية ال وجود فيها لسلطة مركزية«تقليدية ومع 

شن حرب . أ«وتخلص الدراسة إلى أن لكل ذلك آثارا على أسرة االستخبارات اإلسرائيلية تفرض عليها 
فالعمل . ية في جبهة واسعة في ضوء طابع األعداء وغياب المشروعية السياسية الستخدام النارسر

تنفيذ عمليات جراحية . ب. السري يسمح أيضا بتقليص مخاطر التصعيد، رغم أن ذلك ليس مضمونا
ية على تنفيذ عمليات إحباط واسعة ضد األعمال السرية والجرائم اإلستراتيج. ج. معقدة في مناطق بعيدة

تطوير قدرات هجومية ودفاعية في الشبكة العنكبوتية، كموضع قتال جديد في عصر . د. الصعيد الداخلي
. توفير معلومات دقيقة وبكمية عالية لتجسيد القدرات النارية المتقدمة للجيش اإلسرائيلي. هـ. المعلومات

اء عن الحرب وإحباط مشاريعهم، توفير معلومات لتحقيق مصالح أمنية ـ سياسية، مثال ردع األعد. و
ضد أعداء يعملون تحت ستار من » معلومات استخبارية مدينة«عبر الكشف عن نواياهم، أو توفير 

المساعدة في الحرب . ز). مثال السيطرة على سفينة السالح كارين إي(السرية والخداع لألسرة الدولية 
تلفة بهدف المساعدة في تحقيق أهداف أمنية على العقول، بكشف المعلومات التي تؤثر على شرائح مخ

 .الخداع والحرب النفسية. ح. قومية
 16/4/2009السفير، 

  
  حول التصعيد الصهيوني ضد القدس والمسجد األقصى .57

  ياسر الزعاترة 
من الصعب على المراقب أن يتابع المخططات الصهيونية ضد القدس والمسجد األقصى، فهي من 

 رصد يومي، األمر الذي يتكفل به الشيخ رائد صالح وإخوانه الذين كانوا وال المثابرة بحيث تحتاج إلى
يزالون شوكة في حلوق الغزاة، لكنهم وحدهم ال يبدون قادرين على وقف العدوان، السيما ذلك المتعلق 

  .باالستيطان في القدس، فضال عن هدم المنازل واستهداف المدينة بالمزيد من التهويد
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 وإلى جانبه ليبرمان ومتطرفي شاس يتصاعد مسلسل االستهداف ضد المدينة المقدسة، مع مجيء نتنياهو
  .األرضوبالطبع في سياق خلق المزيد من الوقائع على 

أيا يكن الجديد في ملف استهداف المدينة ومسجدها، فإن المسلسل ليس في وارد التوقف، وبحسب بن 
والنتيجة هي أن ". عنى للقدس من دون الهيكلال معنى إلسرائيل من دون القدس، وال م"غوريون 

، وعندما يرى "جبل الهيكل"اإلسرائيليين بعلمانييهم ويسارييهم ويمينييهم وحاخاماتهم يتوحدون خلف ملف 
اإلسرائيلي المعروف، وصاحب وثيقة جنيف الشهيرة، أن جبل الهيكل " حمامة السالم"يوسي بيلين، 

بمثابة مكة أو الكعبة بالنسبة للمسلمين، فذلك يعني أن أحدا ليس في بالنسبة لليهود، جميع اليهود، هو 
  .وارد التنازل في هذا الملف، مع فارق في التفاصيل بين هذا الفريق وذاك

هو أن المرحلة األهم في التاريخ الفلسطيني " الحياة مفاوضات"ما نتذكره دائما، وينساه أصحاب نظرية 
قتها ردا مباشرا على استهداف شارون للمسجد، وإن كانت الظروف هي انتفاضة األقصى، وكانت انطال

الموضوعية األخرى هي التي وفرت إمكانية استمرارها، ال سيما تلك التي افتضحت أثناء المفاوضات 
حين طالب اإلسرائيليون بجزء من الشق العلوي للمسجد، مع سيادة كاملة على شقة السفلي، وبالطبع من 

كما يتجاهلون أن انتفاضة أخرى .  عن الهيكل الذي يزعمون وجوده تحت المسجدأجل استمرار البحث
سبقتها باسم انتفاضة البراق، وأخرى باسم انتفاضة أبو غنيم، ردا على مستوطنة أبو غنيم في القدس التي 

  .أعلنها نتنياهو نفسه
 كما ينبغي أن يتذكروا أن كل ذلك ينبغي أن يتذكره أولئك في سياق رحلتهم الجديدة بحثا عن حل نهائي،

  .قطاع غزة لم يتحرر، ولو جزئيا، إال بالعسكرة والمقاومة المسلحة التي طالما سخروا منها
إن أي حديث عن مواجهة المخططات الصهيونية بالصراخ والمفاوضات ومطالبة المجتمع لدولي بالتدخل 

اما االستيطان والتهويد، أكان خالل لن يكون ذا قيمة، وقد ثبت أن مراحل المفاوضات هي األكثر ازدح
  .أوسلو، أم خالل مرحلة القادة الجدد الذين ورثوا ياسر عرفات، ال سيما بعد أنابوليس

ال مجال لمواجهة تلك المخططات سوى بوحدة على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضح هو دحر 
وأنابوليس وخريطة الطريق فمعروفة االحتالل من دون قيد أو شرط، أما الوحدة على قاعدة التهدئة 

النتائج، بل يعلم العقالء أنها نتائج لن تصل بحال من األحوال سقف ما عرض في قمة كامب ديفيد صيف 
  .2000العام 

هل ابتعدنا عن موضوع المسجد األقصى؟ كال فنحن في صلبه تماما، فما يحمي المسجد ليس أن يبادر 
ان يحذر من مغبة المساس به، وكفى اهللا المؤمنين القتال، فيما كل طرف عربي وإسالمي إلى إصدار بي

مسلسل استهدافه ماض من دون توقف، وإنما أن تعود المقاومة إلى ساحة الفعل وصوال إلى دحر 
  .االحتالل كمقدمة إلنهاء مشروعه بالكامل

لن ينتهي ببناء لسنا متأكدين مما يمكن أن يجري للمسجد األقصى، ولكننا متأكدون من أن المسلسل 
  .الهيكل، بل سينتهي بنهاية المشروع الذي جعل بناء الهيكل عنوانا النتصاره األخير

  16/4/2009الدستور، 
  

  ما خفي من حوارات المصالحة الفلسطينية في القاهرة .58
  إبراهيم أبراش. د

ن ونجاح فشل غير معل:يبدو  أن مصير حوارات المصالحة الفلسطينية سيؤول لمصير مسلسل التسوية
 أي عملية بال نهاية وبال أفق مطمئن واستمرارها سيكرس واقع االنقسام  processغير مشرف، وإلى

 نمن المعلوم أن عملية المفاوضات بين الفلسطينيي.كما المفاوضات مع اإلسرائيليين تكرس االستيطان
أنها تحولت لمفاوضات واإلسرائيليين استمرت ألكثر من خمسة عشر عاما تحت شعار السالم والنتيجة 

من اجل المفاوضات فيما السالم يتباعد، وفي ظل استمرارها تعاظم االستيطان وتهويد القدس،وتحت 
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 إلى سلطة 1999شعار السالم تحولت سلطة فلسطينية كان يفترض أن تكون مؤقتة وتنتهي في مايو 
لسطيني وحلت محل الدولة ومحل دائمة أزاحت عن عاتق االحتالل مسؤولية إعاشة وأمن أربعة ماليين ف

حركة التحرر وبات الدفاع عنها هدفا بحد ذاته،وألن التسوية بدون تسوية والسالم بدون سالم أفرزا 
 إسرائيل من جانب ونخب فلسطينية طفيلية صنعت شراكة مصالح مع -مصالح مشتركة عند الطرفين

ار على نفس الحال واستمرار اإلدعاء  أصبحت هناك مصلحة مشتركة للطرفين باالستمر–اإلسرائيليين
بوجود عملية سالم والبحث عن مخارج للمشاكل التي تواجه عملية التسوية من داخل منطق التسوية 
واعتمادا على ما كرسته إسرائيل طوال السنوات السابقة أي مع استمرار االستيطان  وجدار الفصل ومن 

 في حالة تعارض وتناقض مع الحقوق  processإلىثم فصل غزة عن الضفة،والنتيجة تحولت التسوية 
  .السياسية للشعب الفلسطيني ومع منطق ومنطوق السالم

 ألن إسرائيل مستفيدة من استمرار المفاوضات  وألن الطرف  الفلسطيني ال يملك أي بدائل وخصوصا 
ستفيدة مما أنتجته بعد االنقسام الداخلي الذي اضعف المفاوض الفلسطيني الضعيف أصال،وألن إسرائيل م

التسوية من وقائع على األرض،فقد بات استمرار الحديث عن التسوية والمفاوضات  مصلحة مشتركة 
للطرفين فال أحد منهما يجرؤ على الخروج من العملية السياسية، ولكن األخطر من ذلك هو البحث عن 

ه مخارج أو نجاحات جزئية تسويات جديدة بسقف أقل من االتفاقات الموقعة السابقة أو البحث عن
كالتنسيق األمني أو سالم اقتصادي وستكون هذه التفاهمات الجديدة و االنجازات أكثر خطورة من إعالن 

  .الفشل من حيث تأثيرها على المشروع الوطني
في ظل غياب البدائل يصبح التمسك بالوضع القائم، وإن كان خاطئا و مرفوضا،إنجازا، بل يصل األمر 

ن تخفي أطراف المعادلة المأزومة عجزها وفشلها بتسويات جديدة غير مشرفة وتبحث عن أحيانا أل
بالرغم من التركيز اليوم على .تبريرات لهذا النهج،وهذا ما يجري اليوم مع حوارات المصالحة الفلسطينية

أت منذ الحوارات التي تجري في القاهرة بين حركتي  فتح و حماس إال أن الحوارات بين الطرفين بد
بداية التسعينيات وفي أكثر من دولة،طوال عقدين من الزمن لم يتم حل الخالف بل كان يتعمق ويتمأسس 
داخليا وخارجيا بتداخله مع األجندة الخارجية،ثم جاء فوز حماس باالنتخابات وبعده االنقسام لتضاف 

عقدت . على قطاع غزةقضايا خالفية جديدة كموضوع األجهزة األمنية واالنتخابات وسيطرة حماس
 إبريل 26الجولة األولى من الحوار ثم علقت لجولة جديدة ثم علقت مرة أخرى وقيل انه تم تحديد يوم 

للعودة لطاولة الحوار للبحث فيما تبقى من قضايا خالفية،إال أن المتابع سيلمس انه خالل الجوالت السابقة 
هي جوهر الخالفات بمعنى أنهم لم )  من خالفاتما تبقى(لم يتم التوصل لشيء جوهري وان ما يسمي 

الخطورة ال تكمن فقط .يتفقوا على شيء،وإن كان مجرد اللقاء وتخفيف الحمالت التحريضية أمرا إيجابيا
بعدم االتفاق ولكن بعدم االعتراف بالفشل ومحاولة تغطية الفشل بتفاهمات بدأت ضمنية ويبدو أنها تتحول 

  .لى مصالحة مصالح  تؤسس على واقع االنقسامللعلن وللرسمية،تفاهمات ع
كل تسوية أو حل أو اتفاقات غير مشرفة أو فلنقل ليست في مستوى ما يأمل الشعب،يحتاج تخريجها 
لعراب يتحمل المسؤولية ويستطيع تسويقها،وبالنسبة لمصالحة المصلحة بين قوى نافذة في حركتي فتح 

  وحماس، يبدو أن المخابرات المصرية تقوم 
، )حكومة الصقة(بهذا الدور من خالل االقتراح بتشكيل إطار أو كما ورد على لسان أحد قادة الفصائل 

يجمع بين الطرفين يتكلف باإلشراف على إعادة تعمير غزة مع الحفاظ على واقع وجود حكومتي غزة 
ن عن النجاح بل فقد الحظنا عدم اإلعالن عن فشل الحوارات ولم يعل.والضفة أي مع استمرار االنقسام

هناك حالة من التعتيم والسرية حتى على بقية الفصائل المشاركة شكليا بالحوارات فبعضها متواجد 
هناك شيء يحاك ليس منذ بدء الحوارات .ن أعلن رفضه لما يدور|كشاهد زور وبعضها متواطئ  حتى و

 ازداد ريبة بعد مؤتمر  والذي2007األخيرة بل قبل ذلك بكثير،منذ انقالب حركة حماس في يونيو 
 والعدوان على غزة ثم مع  لقاءات  القادة العرب واألجانب في شرم الشيخ والرياض وعمان سأنابولي
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أخيرا والزيارات السريعة والمتكررة لمسئولين عرب لواشنطن،ويبدو أن ما أعلن عن  هذه اللقاءات 
ديدة للقضية الفلسطينية تؤسس على والتحركات ال يعبر عن حقيقة ما يجري وما يحاك من معادلة ج

تكريس االنقسام بين غزة والضفة وإيجاد مخرج يشرعن هذا االنقسام دون أن يتحمل طرف بعينه 
حوارات القاهرة بين حركتي فتح وحماس دخلت في هذا الجو المريب بحيث لم يعد احد قادر . مسؤوليته

حيد شطري الوطن وإنقاذ المشروع الوطني على الحكم إن فشلت أم نجحت،ونحن نعتقد أنها فشلت بتو
الفلسطيني،ولكنها نجحت في توافق الطرفين الفلسطينيين وبرعاية مصرية ومباركة عربية وأمريكية 
وإسرائيلية،نجحت في محاصصة جديدة ولكن هذه المرة ليس على مناصب بل محاصصة تحافظ على 

ها الدكتور سالم فياض وفريقه على ما سلطة حماس في غزة وسلطة شكلية على البشر لحكومة يشكل
  .سيتبقى  من  الضفة الغربية وإيجاد إطار ما شكلي ينسق بين الطرفين حتى يقولوا نجحنا في المصالحة

قد يقول قائل وهل يمكن بعد كل ما جرى من تكفير وتخوين كل طرف للطرف اآلخر ومن عمليات قتل 
يتوافق ويتصالح  الخصمان اللدودان مع استمرار وإطالق النار على األرجل واعتقاالت الخ، أن 

االنقسام؟ قد يكون السؤال وجيها ومبررا لو كان ما جرى مجرد خالف سياسي داخلي بين الفلسطينيين 
أو مؤامرة خارجية لم تشارك فيها أطراف فلسطينية، لكن لو نظرنا إلى ما جرى كمخطط أو تسوية 

شاركة أطراف متعددة فلسطينية وعربية وخارجية،فالسؤال يفقد جديدة تم االشتغال عليها منذ سنوات بم
وجاهته بحيث يصبح كل شيء في السياسة ممكن،وبالتالي ما يقال عن اقتراح مصري لمصالحة تؤسس 
على واقع االنقسام سيتحول إلنجاز يرضي الطرفين،أما توافق هذه المصالحة المصلحية مع المصلحة 

  .لشعب ليقرر وللتاريخ ليشهدالوطنية العليا فأمر متروك ل
 14 /04 /2009   

  
  مستقبل الحوار الفلسطيني والتحديات .59

  عبد الجبار سعيد
مر الحوار الوطني الفلسطيني بمحطات عدة، يمكننا أن ننظر إليها من خالل مالمح مرحلتين، الخط 

والحاجة إليه، الفاصل بينهما الحسم العسكري في غزة، إذ ال خالف بين اثنين حول ضرورة الحوار 
لنجاح المشروع الوطني المتمثل في التحرر من نير االحتالل، وأن الوحدة الوطنية مقدمة ضرورية 

  .لتحقيق ذلك الهدف، كما أنها ضرورية الستمراره وتحقيق ثمار ذلك التحرير المأمول
افة، وعلى ورغم اتفاق الجميع ومن كل األطراف على ضرورة الحوار بين ألوان الطيف الفلسطيني ك

  .ضرورة نجاحه، إال أنه يتعثر ولم يحقق أهدافه بعد
  واقع تاريخي

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو مستقبل هذا الحوار، في ظل جملة من التحديات الداخلية 
والخارجية، ولعل أبرز التحديات الداخلية يتمثل في التناقضات القائمة بين رؤى الفصائل الفلسطينية 

ضمن المشروع الوطني الفلسطيني، فقد آلت اتجاهات الفصائل إلى اتجاهين متناقضين وبرامجها 
  .متراكمين عبر سنوات المقاومة أو المفاوضات

اتجاه يتبنى خيار المقاومة والكفاح المسلح طريقا النتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعتقد 
لسطيني، واألقل تكلفة من حيث النتيجة، رغم صعوبة أن هذا الخيار هو أقصر الطرق لتحقيق الهدف الف

الطريق وكثرة التحديات، وبالتالي فال اعتراف بإسرائيل وال بمعاهدات السالم، أو القرارات الدولية التي 
  .ضيعت حقوقهم من وجهة نظرهم ولم ولن ترجع لهم شيئا من تلك الحقوق

ي وإن اختلفتا في بعض الرؤى التفصيلية والثانوية ويتمثل هذا االتجاه في حركتي حماس والجهاد اإلسالم
خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الواقع السياسي المتمثل في السلطة الفلسطينية، لكن الخط الرئيسي المقاوم 
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محل اتفاق بينهما، ويشاركهما هذا االتجاه عدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، ومن أهمها 
  .قيادة العامةال-الجبهة الشعبية

أما االتجاه الثاني الرئيسي فيتبنى خيار المفاوضات والتعامل مع الشرعية الدولية ومؤسساتها والقبول بما 
تمليه اللجنة الرباعية، واإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي، خاصة أن هذا االتجاه هو الذي وقع اتفاق 

المفاوضات ليس آخرها أنابوليس وما بعده، ويرى أوسلو، واعترف بإسرائيل وأجرى جوالت طويلة من 
هذا االتجاه أن التغيرات الدولية، وتغير موازين القوى لم يعد في صالح الشعب الفلسطيني، وأن 
المفاوضات والتعامل مع الواقع السياسي الدولي أمر ال مفر منه، وأن خيار المقاومة والكفاح المسلح لم 

  . فال بد من التخلي عنهيعد ممكنا وال مجديا وبالتالي
وتتزعم حركة فتح هذا االتجاه ويشاركها فيه عدد من فصائل منظمة التحرير منها الجبهتان الشعبية 
والديمقراطية، إذن نحن أمام رؤيتين فلسطينيتين داخليتين مختلفتين حد التناقض تجاه المشروع التحرري 

  .وآلياته
ي فيتمثل على وجه الحقيقة وبصورة مباشرة في الفيتو الذي أما التحدي الخارجي أمام الحوار الفلسطين

تضعه اإلدارة األميركية بوش أوباما على خيار المقاومة والجهاد أو ما تسميه العنف، وبالضرورة على 
حماس باعتبارها الوجه السياسي األبرز لهذا الخيار، وربط الموافقة على التعامل مع حماس بتغيير 

 بإسرائيل واالعتراف باتفاقية أوسلوا وتبعاتها، ونبذ العنف والتخلي عن خيار مواقفها من االعتراف
  .المقاومة، وبالتالي نهاية هذا المشروع وهذا الخيار من الناحية العملية

فإذا أضفنا إلى ذلك موقف الحكومة اإلسرائيلية المتشدد برفض االعتراف بحماس أو التعامل معها 
ماالت تزايد هذا التشدد في ظل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة األشد تطرفا، فإن باعتبارها أمرا واقعا، واحت

  .أثر العامل الخارجي يبدو أكبر تحديا لنجاح الحوار حتى من العامل الداخلي
وال يفوتنا أن نتوقف ضمن تحليلنا للعامل الخارجي، أن نؤكد انعكاس الحالة الفلسطينية على الحالة 

الرسمية، وليس العكس، فثمة معسكر الممانعة ودعم اتجاه المقاومة المتمثل في إيران العربية واإلسالمية 
وسوريا وقطر والسودان وعدد من الدول العربية واإلسالمية مع إدراكنا للتفاوت بين أطراف هذا 

مثل المعسكر في التفاصيل أيضا، وثمة معسكر االعتدال ودعم التفاوض والتعامل مع الشرعية الدولية المت
  .في مصر والسعودية واألردن وغيرها من الدول العربية واإلسالمية أيضا مع تفاوت في التفاصيل

إذن ليس ثمة طرف عربي أو إسالمي محايد يملك رؤية ووزنا نستطيع المراهنة عليه للضغط على 
وإعطاء الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما، أو محاولة زحزحة الموقف الدولي عن تشدده 

الفرصة إلمكانية التعامل مع توافق وطني فلسطيني يمكن أن يجمع بين الرؤيتين، فضال عن أن جوهر 
  .التوفيق بين الرؤيتين ليس موجودا أصال فلسطينيا

بل إن الخيار الدولي فيما يبدو للرائي يتجه نحو محاولة تفكيك ما يسمى معسكر الممانعة، والمراهنة على 
يا وبالتالي رفع غطاء الدعم عن خيار المقاومة الفلسطيني، وليس باتجاه العودة إلى تحييد إيران وسور

واقعية الساحة الفلسطينية وضرورة التعامل الواقعي مع حركة حماس ضمن برنامجها المقاوم الرافض 
  .االعتراف بإسرائيل

طراف الفلسطينية المتحاورة نقول إن العودة خطوة واحدة إلى الوراء والتوقف أمام حقيقة التناقض بين األ
في القاهرة، وأمام تعقيدات الوضع الدولي والعربي، أمر في غاية األهمية إذا أردنا أن نحاول النظر في 

  .آفاق نجاح الحوار الفلسطيني أو فشله
  تفصيالت تناقضية

زجاجة، أو يبقى ثم دعونا نمعن في مكونات هذا الحوار لعلنا نجد أفقا يمكن أن يجاوز الحوار فيه عنق ال
حبيس األماني والخطابات، فقضايا الحوار خمس كل واحدة منها تملك من مقومات تعقيد الحوار أكثر من 

  .األخرى
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فقضية منظمة التحرير تحمل في طياتها التساؤل األكثر مفصلية وصراحة، وهو هل من الممكن أن تقبل 
حماس بثقلها ووزنها وحركة الجهاد فصائل منظمة التحرير عموما وفتح خصوصا، أن تقبل دخول 

اإلسالمي لمنظمة التحرير، وتقديم مزيد من الشرعية والغطاء المؤسسي لبرنامج الجهاد والكفاح المسلح 
  الذي يتناقض مع رؤية منظمة التحرير التي استقرت عليها والتي أشرنا إليها آنفا؟

ة والواليات المتحدة وأوروبا على ذات  فهل ستوافق الدول العربي-ولن تقبل-بل إذا قبلت فتح ذلك 
الفكرة؟ وبالمقابل هل ستقبل حماس التنازل عن إصالح منظمة التحرير بما يكفل دخولها والجهاد 
اإلسالمي ضمن أطرها، وبالتالي إضفاء المزيد من الشرعية الفلسطينية على نهج المقاومة والكفاح 

  ليه قبل السير في مسلسل التنازالت وأوسلو؟المسلح، والعودة بمنظمة التحرير إلى ما كانت ع
لعله ال يخفى على أحد مفصلية هذه القضية، خاصة أن حماس تعلمت من الدرس، وباتت تشترط أن يتم 
االتفاق حزمة واحدة وبدون تجزئة، وال يقل عن ذلك مفصلية ما يتعلق بإعادة تشكيل أجهزة األمن على 

ا معناه أن تتنازل فتح عن سيطرتها على الضفة الغربية، وتعيد أسس مهنية، وبعيدا عن الفصائلية، وهذ
الفرصة لحماس لتستعيد قدراتها، وترتب صفها من جديد، وتفعل المقاومة من جديد، وأن تتنازل حماس 

  .عن سيطرتها على قطاع غزة، وتعطي فتح الفرصة إلعادة ترتيب صفوفها من جديد أيضا
ال شك البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية، وتشكيلها وهذا أيسر من أما العقدة الصعبة الثالثة فهي و

البرنامج ليس ألن التوافق على البرنامج يعد أمرا صعبا، بل لوجود الفيتو الدولي الذي تحدثنا عنه بشأن 
اط أما القضية الرابعة فهي االنتخابات الرئاسية والتشريعية ولعلها من أيسر النق. حركة حماس وبرنامجها

المطروحة للحوار، ولكن الشياطين تكمن في تفاصيل هذه المسألة، سواء في تشكيل لجنة االنتخابات، أو 
محكمة االنتخابات، أو القانون االنتخابي بين نظام القائمة النسبية أو الدوائر أو الجمع بينهما، وال يخفى 

طرفين، وسعي كل منهما لضمان أن هذه النقاط تزداد صعوبة في ظل حالة الشك وعدم الثقة بين ال
  .تحقيق مصالحه من خالل االنتخابات

أما العنصر الخامس محل الخالف الكامن، والذي طغت عليه المسائل السياسية، وهو في تقديرنا األكثر 
تعقيدا في التفاصيل، وهو معالجة آثار ما بعد الحسم، مما يعني الخطوات التي ينبغي أن يتراجع عنها كل 

ألطراف مما اتخذه بعد الحسم، بمعنى التنازل عما يعتقد أنه حققه من مكتسبات على األرض، طرف من ا
ومن ذلك موضوع المعتقلين ومؤسسات العمل الخيري، والمفصولين من الوظائف العامة، والمساجد 
والخطباء، وغير ذلك مما تعرض لتغييرات وإجراءات جذرية مست وجود الطرف اآلخر في بنية 

  .ت الفلسطينيةالمؤسسا
وال يخفى أن هذه اإلجراءات في الضفة أكثر منها في غزة، ألن الميادين المستهدفة هي محل اهتمام 

وكم من التعقيدات ستعترض هذا الملف وتعصف باالتفاق، هذا إذا تم . حماس أكثر منها محل اهتمام فتح
  .التوصل إليه ابتداء
  تراجع مستقبلي

ع من عودة الطرفين إلى ما اتفقا عليه في مكة المكرمة، أو وثيقة الوفاق ولقائل أن يقول ما الذي يمن
الوطني، وهاتان محطتان تدلالن على إمكانية التوافق والوصول إلى قواسم مشتركة، وال نحتاج إلى كبير 

ي، جهد لنقول إن ما تم التوصل إليه في اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني ليس كافيا لتحقيق الوفاق الوطن
وليس قابال لالستمرار، وإال فلماذا انهار؟ ولماذا يتعقد الحوار الوطني في هذه المرحلة إذا كان ما تم 

  التوصل إليه سابقا كافيا؟
وال ننسى أن العامل الخارجي كان األكثر تأثيرا على اتفاق مكة وحال دون نجاحه، وهذا العامل 

إلى المربع األول، الذي اتخذنا فيه خطوة إلى الوراء الخارجي ال يزال قائما كما أشرنا، مما يعيدنا 
لمراجعة صادقة متأملة للواقع الفلسطيني حتى نتمكن من استشراف مستقبل الحوار الفلسطيني واستجالء 
الصورة على حقيقتها، والغاية من هذه الخطوة ليست الوصول إلى حالة من التفاؤل أو التشاؤم بقدر ما 
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ف على أرض صلبة، ننطلق منها في تصور إمكانيات الفشل أو النجاح لهذا هي تشخيص الواقع للوقو
الحوار الذي تسير عواطفنا وال شك باتجاه األمل في نجاحه، ولكن األمل والطموح شيء والواقع شيء 

  .آخر
وإذا استمر الوضع الداخلي الفلسطيني والوضع الدولي والعربي واإلسالمي على ما هو عليه، فليس من 

قع في نظرنا أن يكتب النجاح لهذا الحوار، وإن تجاوز بعض العقبات وتم التوافق على بعض المتو
  .المشتركات، فسيكون أمرا مؤقتا قصير األجل

ولذلك نحن ممن يعتقدون أن األرضية الطبيعية التي البد منها لضمان نجاح هذا الحوار هي االنطالق 
ر شاملة في النظام السياسي الفلسطيني، ومراجعة للتجربة من تقييم حقيقي للواقع الفلسطيني، وإعادة نظ

الفلسطينية بكل حيثياتها مقاومة ومفاوضات ومؤسسات، وأن ينطلق الحوار من رغبة صادقة في التوصل 
إلى نتائج واستخالص عبر من الدرس الفلسطيني، وأن تشارك فيه كافة أشكال الطيف الفلسطيني دون 

  .استثناء
 إلى مؤسسات المجتمع المدني، -وال يستثنيه- الحوار الوطني النمط الفصائلي وال بد أن يتجاوز

والشخصيات الوطنية الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وبالتالي السعي للبحث عن رؤية كلية جديدة شاملة 
لذي للهدف الفلسطيني في المرحلة القادمة، واألطر الفلسطينية السياسية األنسب لتحقيق ذلك الهدف وا

  .يفترض أنه يقترب أكثر من أي وقت مضى باتجاه التحرير
بمعنى آخر نحن بحاجة إلى تفكيك التحدي الداخلي وتجزئته ومرحلته، وإعادة بنائه برؤية تجمع بين 
الفصائل وغيرها من مكونات المجتمع الفلسطيني، وبعيدا عن مؤثرات العوامل الخارجية المتمثلة في 

ية بهذا االتجاه أو ذاك، ولسنا ندعو هنا إلى إهمال العامل الخارجي والواقع الضغوط الدولية والعرب
الدولي ونحن ندرس خياراتنا، ولكننا ندعو إلى أخذه بعين االعتبار، ولكن بعين المصلحة الفلسطينية 

 فال يصح أن نشكل الرؤية الفلسطينية بالمنظار الدولي الخارجي فقط، خاصة أنه ينحاز في، وليس العكس
  .الجملة للرؤية اإلسرائيلية

ونحن نعتقد أن البقاء على الحالة الفلسطينية الراهنة، ومناقشة المسائل المطروحة على مائدة الحوار، هو 
استمرار للغرق في التفاصيل، وابتعاد عن تشكيل الرؤية الكلية الحاكمة للوضع الفلسطيني، وهذا دوران 

لى نتيجة حقيقية، ولن يبقى أمام أحد االتجاهين إال إقصاء في حلقة مفرغة لن يؤتي ثمرة أو يوصل إ
اآلخر والسيطرة عليه، بالقوة أو بالمغالبة أو ذوبانه وتحلله بفعل السنن والقوانين اإللهية التي تعتري 

  .التجمعات اإلنسانية وال تتخلف
ة الراهنة في التهام وحتى يتحقق ذلك سنجد أن حكومة نتنياهو وربما قبل أن يأتي غيرها تستثمر الحال

األرض الفلسطينية، وتهويد القدس وتقطيع أوصال الحلم الفلسطيني، ولن تجد ما يجبرها على القبول 
بتغيير قوانين اللعبة والقبول بحالة فلسطينية جديدة، فنحن الذين بيدنا أن نبني مشروعنا الوطني 

ؤيتنا إن توحدت، ونحن الذين نؤخر هذا الفلسطيني بكل مكوناته، ونملك أن نجر الموقف الدولي إلى ر
  .المشروع ال قدر اهللا

 15/4/2009الجزيرة نت، 
  

  !فك عقدة نتنياهو .60
  ياسر أبو هاللة

منذ بدء الصراع العربي اإلسرائيلي لم تتوقف عمليات تهريب السالح للمقاومة من الدول المجاورة، ولم 
  .وق العربيةيتعامل معه يوما باعتباره مؤامرة تستهدف أمن دول الط

لفصائل " مهربين"وفي األردن صدرت قبل وبعد توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية أحكام بحق 
مقاومة فلسطينية، وفي غضون انتفاضة األقصى ضبطت شحنة لصالح حزب اهللا، وفي المجمل كان 



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1406:         العدد       16/4/2009الخميس  :التاريخ

فالجرائم اإلسرائيلية قتال . التعامل يتم من خالل أحكام قضائية مخففة أو من خالل تسويات أمنية وسياسية
  .وتدميرا واستيطانا لم تتوقف والمقاومة لم تتوقف

خالفا للعرف السائد حول اإلعالم المصري قضية التهريب إلى تهديد لألمن القومي المصري أكثر من 
مفاعل ديمونا، وهذا يؤكد التحول االستراتيجي المصري الذي تكشف في حرب غزة، فالخطر ليس 

الخطر إيران إقليميا وداخليا اإلخوان المسلمون، فإسرائيل ليست بديال للحكم في مصر، أما . اإسرائيلي
  .اإلخوان المسلمون وحماس جزء منهم فهم البديل

خدم هذا التحول حكومة اليمين المتطرف اإلسرائيلية وبدا ما يشبه التحالف المبكر معها بدال من عزلها، 
 األولى السياسي لسلطة البث اإلسرائيلية التي تسيطر على قناة التلفزة وقد اعتبر حنان كريستال المعلق

وشبكة اإلذاعة العامة أن السجال بين حزب اهللا ومصر يعتبر فرصة ذهبية لحكومة نتنياهو، حيث أن هذا 
  .السجال يصرف األنظار عن الطابع المتطرف لهذه الحكومة

منذ أن تشكلت حكومة نتنياهو فقد تصدرت جدول االهتمام "وفي تعليق بثته اإلذاعة العامة، قال كريستال 
العالمي تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المثيرة للسخرية، أما اآلن وفي ظل األزمة بين 

واعتبر كريستال . على حد تعبيره" القاهرة وحزب اهللا، فإنه بإمكان نتنياهو أن يكسب شرعية لحكومته
تنياهو على خط دعائي حذر في المجال السياسي، فإنه سيكون بإمكانه أن أنه في حال حافظ وزراء ن

ينجح في إقناع الرئيس مبارك خالل لقائه به الشهر القادم أن يلعب دور الوسيط بين الحكومة الجديدة 
  .وبقية الدول العربية

 الحوار مع إيران، وفي الوقت الذي بدا فيه نتنياهو معزوال أميركيا في ظل إدارة أوباما الالهثة وراء
جاءته الهدية من حيث ال يحتسب وقد عد أمنون أبراموفيتش، كبير المعلقين في قناة التلفزة اإلسرائيلية 

وأضاف في تحليل . الثانية، أن تفجر األزمة مثل نقطة تحول فارقة لصالح إسرائيل في مواجهة إيران
ن استعداده لفتح حوار مع إيران، فإن تفجر في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس أوباما ع"قدمه قائالً 

األزمة يشكل دليالً على صحة معارضة إسرائيل للحوار مع إيران، على اعتبار أن هناك انطباعا بأن 
وشدد أبراموفيتش على أن إسرائيل بصدد ". إيران هي التي تقف وراء ما قام به حزب اهللا في مصر

ذي يبرر التوجه للخيار العسكري في مواجهة البرنامج النووي استغالل هذه األزمة للدفاع عن موقفها ال"
  ".اإليراني

، صدرت في إسرائيل مجموعة دراسات أعادت إبراز األساليب غير 2006في أعقاب فشل إسرائيل عام 
كان من أبرز هذه الدراسات، واحدة صدرت عن معهد أبحاث األمن . العسكرية في مواجهة الحزب

، وبحسب الدراسة فإن "المعركة على إضعاف حزب اهللا"، تحت عنوان )بقاًمركز جافي سا(القومي 
إسرائيل ستجد صعوبة في تحقيق كل شروط اإلضعاف غير العسكرية، إن عملت منفردة من غير 

إحدى المسائل التي ). الغرب والدول العربية المعتدلة(مساعدة تقدمها دول تتشارك معها في المصالح 
انت مكانة حزب اهللا وأمينه العام في الشارع العربي، ووجوب العمل على ضرب هذه تناولتها الدراسة، ك

  .المكانة
ما لم تدركه الدراسة أن الشارع العربي في الدول المعتدلة لم يقّل، إن لم يزد تفاعال مع المقاومة في 

لشركة عالقات فمكانة المقاومة لم تأت بفضل حملة إعالنية . حرب غزة عن الشارع في دول الممانعة
في المقابل فإن الحمالت اإلعالمية لن . عامة بل هي تكرست بفعل تضحيات هائلة جلبت تعاطفا عالميا

  ".اإلرهاب"تنجح في الترويج لحكومة القتلة اإلسرائيلية بوصفها حليفا لمواجهة تهديد 
  16/4/2009الغد، األردن، 
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