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***  

   من سابقتهاأشرس  على غزةع حرباًنتوقّ.. "حكومة مهمات "اقترحتحماس : خليل الحية .1
قال الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس ان جولة الحوار الوطني القادمة : ـ اشرف الهورغزة  

المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري قد تحسم خالل ساعة واحدة، شريطة تخلي فتح عـن                 
ـ    " القدس العربي "واوضح الحية في تصريح صحافي تلقت       . االشتراطات الخارجية  اس نسخة منه ان حم

ناقشت مقترح مصر بشان الحكومة وطورت فيه وستقدمه لها في الجولـة القادمـة للحـوار، وتتأمـل                  "
  ".الوصول لحل وسط لتجاوز االزمة

، دون ان يكون لها     "حكومة ذات مهمات  "واشار الحية الى ان حركة حماس هي من قدمت مقترح تشكيل            
الخير تشكيل لجنة مشتركة الدارة قطـاع       مصر طرحت في اللقاء ا    "برنامج سياسي، وليس مصر، وقال      

  ".غزة في المرحلة القادمة، ويومها لم تكن الرؤية متبلورة بشكل واضح
ما رأيناه فـي جولـة الحـوار        "وانتقد الحية حركة فتح، وقال انها لم تساعد في انجاح الحوار، واضاف             
  ".فاتالماضية ان فتح بقيت عند مواقفها ولم تتقدم خطوة واحدة في هذه المل

سيحمل الملفات التي بقيت عالقـة وهـي        "واشار الحية ايضا الى ان وفد حماس في جولة الحوار القادمة            
ملف المنظمة واالنتخابات القادمة، وقانون االنتخابات القادمة، وتفعيل المجلس التشريعي، والملف االمني            

 وقطـاع غـزة بـشكل متـزامن،         وتشابكاته وضرورة اعادة هيكلة االجهزة االمنية في الضفة الغربية        
  ".وموضوع الحكومة

ستدرس كل الخيارات والبدائل لرفع الحـصار االسـرائيلي عـن           "اكد الدكتور الحية ان حركة حماس       و
  ".القطاع في حال فشل الحوار الوطني
تفتح البوابة امام االعمار ورفع الحصار حتى باالتفاق وذلـك بـسبب          "واشار الى ان حماس ال تتوقع ان        

  ".ت االحتاللتعن
نتوقع حربا اشرس من سابقتها، ونحضر كل التجهيـزات         "وبشأن التوقعات بحرب اسرائيلية جديدة، قال       

، محمال في الوقت ذاته مسؤولية ما يحدث بالقدس والضفة الى جانب االحـتالل              "للمقاومة ولصد العدوان  
  .االسرائيلي، للسلطة بسبب مالحقتها المقاومة وكشف اسرارها

القانون الدولي يلزم الدول المجاورة     "طرق الى قضية انفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة، وقال           كذلك ت 
في حالة النكبات الطبيعية للشعوب بأن تفتح الحدود لهؤالء الناس حتى يهربوا عنده ويلزمه بان يقيم لهم                 

  ".معسكرات لجوء
انفـاق  "ا بكل وسائل القـوة والـصمود، و       ما نتمناه من االمة ال ان يفتحوا الحدود بل ان يمدون          "واضاف  
رغم كلفتها في االرواح وماديا اال انها حق طبيعي لشعب يحاصر ان يبحث بكل الميادين مـا                 " التهريب

 ".دام انه يجلب ما يحتاجه بأمواله
  

  20/4/2009القدس العربي، 
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  مسؤولية االعتداء على البيتاوي  عباس وفياضن تحمال"التشريعي" وحكومة هنية .2
 في جهاز اً ضابط أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 20/4/2009القدس العربي، نشرت 

حد على النائب عن حركة حماس في نابلس الشيخ طلق النار األ أمن الوقائي الفلسطيني بالضفة الغربيةاأل
،  بجروح في قدمه الشيخ البيتاوي وأصيب. صالة الظهرأداءحامد البيتاوي بعد خروجه من المسجد بعد 

  . بأنها طفيفةإصابتهووصفت مصادر طبية فلسطينية 
 خرج من أن النار عليه بعد إطالق تم بأنه البيتاوي أوضح إلصابته أدىوحول مالبسات الحادث الذي 

 في نابلس بعد صالة الظهر برفقة نجله ناصر حيث أوقفه احد ضباط األمن الوقائي وبدأ األنبياءمسجد 
 عبارات نابية بحقه، ومن ثم حاول ضربه إال أن نجله تدخل لمنعه من ذلك، بعدها أخرج بشتمه وإطالق

 بشظية في وأصيب مباشرة، بإصابات النار باتجاه أرجل الشيخ، إال أنه لم يصب وأطلقالضابط مسدسه 
  .أقوالهقدمه اليمنى، وفق 

ره لالعتداء الذي تعرض له  واستنكاإدانتهأعرب الناطق الرسمي باسم محافظ نابلس عن  ومن جهته
أن " عمل مدان بكل المعايير، مضيفا البيتاوي الوقائي على األمن اعتداء ضابط أنالبيتاوي، مشددا على 

 في المحافظة أي األمنية األجهزةالتصرف الذي قام به المتهم تصرف شخصي وليس ألي جهاز من 
 القبض على ضابط الوقائي الذي إلقاءأنه تم كد أو ".صلة أو عالقة بالموضوع ال من قريب وال من بعيد

  . االستخبارات العسكريةإلى النار على البيتاوي وانه تمت إحالته بإطالققام 
رئيس المجلس التشريعي  أن وكاالتنقالً عن مراسلها وعن ال 19/4/2009الجزيرة نت، وأضافت 

غربية محاولة اغتيال الشيخ البيتاوي ل أحد عناصر األجهزة األمنية في الضفة الباإلنابة أحمد بحر حم
ووصف بحر الحادث بأنه محاولة اغتيال، مطالبا الرئيس محمود عباس  .رئيس رابطة علماء فلسطين

مجموعة مجرمة من جهاز األمن الوقائي " واتهم في بيان له من دعاها ،بتقديم المتورطين فيه للمحاكمة
مسؤول المجموعة اإلجرامية المدعو نعمان "ام يان عن قوتحدث البي ".في الضفة بالوقوف وراء الحادث

  ".عامر بإخراج مسدسه وإطالق النار على قدم الشيخ
كما حمل الناطق باسم حماس مشير المصري قادة أجهزة األمن في السلطة المسؤولية كاملة عن حياة 

  .روقال في مؤتمر صحفي إن هذه الجريمة تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحم. البيتاوي
حكومة المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، عبرت عن ال  أنغزةمن  18/4/2009 قدس برس،وجاء في 

وقال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة في تصريح ، إدانتها الشديدة لمحاولة اغتيال النائب البيتاوي
لسطيني والساعي إلى إننا نرى أن هذا الحادث األثيم مكمل لجرائم االحتالل بحق نواب الشعب الف: "له

تغييبهم عن ساحة الفعل والعمل السياسي بشتى الوسائل سواء االعتقال أو االغتيال وهو تكريس لثقافة 
رفض اآلخر ورفض االعتراف بنتائج االنتخابات األخيرة وهو األمر األساس المسبب لالنقسام في 

قيقي للجرائم التي ارتكبت في غزة قبل كما أن هذه الجريمة هي امتداد ح: "وأضاف ".الساحة الفلسطينية
 من قتل للمواطنين وإرهابهم في الشوارع ثم قتل العلماء ورجال الفكر والسياسة 2006 يونيو /حزيران

وهي ذات الطريقة والتدرج الجاري حاليا في الضفة من قبل فرق الموت التابعة لقادة األجهزة المنسقة 
  ".أمنيا مع االحتالل
إعطاء المجرم غطاء "برير الناطق باسم حركة فتح فهمي الزعارير لمحاولة االغتيال بأنه واعتبر النونو ت

لهذه الفعلة المنكرة؛ إنما يدلل أن محاولة القتل مدبرة بليل ومقصودة ووراءها أهدافا سياسية واضحة 
النفالت األمني ويشير إلى أن عقلية إقصاء اآلخر ولو بالقتل هي السائدة، وأن نموذج الفوضى األمنية وا

من قبل العناصر األمنية يتكرر في الضفة وتشير إلى هول ما يجري في الضفة من جرائم بحق شعبنا 
  . ، حسب قوله"الفلسطيني

 الرئيس المنتهية واليته محمود عباس، وسالم فياض وقادة األجهزة األمنية بالضفة النونووحمل 
  .اتها الميدانية والسياسية على حد سواءالمسؤولية الكاملة عن هذه المحاولة وعن تداعي
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إن استمرار هذه الجرائم يؤكد أن قادة فتح وقادة سلطة المقاطعة غير جادين في المصالحة : "وقال
الوطنية ويسعون لتكريس االنقسام عبر االستمرار في قتل وإرهاب المواطنين والنواب وأئمة المساجد 

تنسيق األمني وتبادل األدوار مع االحتالل اإلسرائيلي ضد واعتقال المئات من المناضلين ومواصلة ال
  ".المقاومة والمقاومين

  
  التورط في جرائم قتل خارج نطاق القضاءتنفي حكومة المقالة ال .3

نفى المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة طاهر النونو التورط في جرائم : وكاالتوالالجزيرة 
 فصائل المقاومة أعلنت أنها قامت بقتل عدد من المشبوهين بأنهم بعض"وقال . قتل خارج نطاق القضاء

  ".عمالء إلسرائيل في أماكن المعركة وقد فتحنا تحقيقا ولم تكتمل التحقيقات بعد
 على 32قوات أمن تابعة لحماس قتلت مؤخرا "تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش ذكر أن وكان 

  ".لفلسطينية المنافسة ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين مع إسرائيلاألقل من أعضاء الفصائل السياسية ا
 19/4/2009الجزيرة نت، 

  
  عريقات يعتبر خطة باراك للسالم محاولة لتغيير المرجعيات .4

رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
، )األحد(ة حول طرح إيهود باراك، وزير الجيش في الحكومة اإلسرائيلية، أمس والفلسطينية والعربي

التي نشرت الخبر أوالً عبر موقعها " يديعوت أحرونوت"خطة جديدة للسالم وفق تعبير صحيفة 
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، في حديث . وقال د .االلكتروني

على هذه الخطة، أو المبادرة بشكل رسمي، وبالنسبة لنا نعتبرها محاولة إسرائيلية لم نحصل " الغد"لـ
 .لاللتفاف على االتفاقيات الموقعة، والعمل على تغيير مرجعيات عملية السالم، وهو ما نرفضه تماماً

الم هناك اتفاقات رسمية موقعة بيننا، وهناك قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة الس"وأضاف عريقات 
العربية، وحل الدولتين، وهو ما نلتزم به، وهذه االتفاقات تنص على أن قضايا الحل النهائي يجب االتفاق 
عليها بين الطرفين، وهي قضايا القدس، والالجئين، والحدود، واألمن، والعالقات الثنائية، وتم إضافة 

راك، وإن كان لم يصلنا رسمياً ليس وما يطرحه با" أنابوليس"قضية اإلفراج عن األسرى إليها في مؤتمر 
  .سوى طرح فردي خارج إطار االتفاقات

  20/4/2009الغد، األردن، 
  

  االحتالل يمارس االضطهاد الديني في القدس:  التحريرمنظمة .5
اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الحملة اإلسرائيلية : الرؤوف أرناؤوط  عبد– القدس المحتلة

 وانتهاكا فاضحا لكافة األعراف ، اضطهادا دينيا بحق المسلمين والمسيحيينالمتصاعدة في القدس
  .والقوانين الدولية

 في بيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ،وطالبت دائرة العالقات القومية والدولية في المنظمة
 خطر التهويد األخالقية تجاه الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من

واعتبرت أن االحتالل يضطهد المسلمين والمسيحيين من خالل منعهم من القيام بشعائرهم . المتواصل
 أو حتى صيانة مقدساتهم التي يتهددها خطر االنهيار بفعل ،الدينية في القدس، إال بقرار وتصريح منه
  .عمليات الحفر اإلسرائيلية المتواصلة تحتها

  20/4/2009الوطن، السعودية، 
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  طلق سراح المتهمينتالتحقيق في بيع أراضٍ في القدس ليهود وتوقف السلطة : "يديعوت" .6
إن : الصهيونية في عددها الصادر يوم األحد) يديعوت أحرونوت(قالت صحيفة  : سامر إسماعيل- كتب

يملكها فلسطينيون السلطة الفلسطينية أمرت بإغالق تحقيقات كانت قد أمرت بفتحها في ملفات بيع أراضٍ 
وتابعت أن جهاز األمن الوقائي بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة  .لليهود في مدينة القدس المحتلة

التابعين للسلطة الفلسطينية قاما منذ عدة أشهر بالتحقيق مع عدد من وكالء العقارات في القدس الشرقية، 
ائج التحقيق ضلوعهم في بيع أراضٍ وعقارات يملكها وتم اعتقال عدد كبير من الوكالء بعدما أكدت نت

  .فلسطينيون للصهاينة
ولين عن التحقيق في الفساد ؤول في لجنة الرقابة على السلطة الفلسطينية وأحد المسؤوقال مصدر مس

الداخلي في السلطة إنَّه تم إغالق ملفات التحقيق في جريمة بيع األراضي والعقارات لليهود في القدس، 
لدى " بعدما تدخَّلت إسرائيل بشكل مباشر"اإلفراج عن كلِّ المعتقلين لدى السلطة بشأن هذه القضية، و

 ،وأضاف المصدر .رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس لوقف التحقيق واإلفراج عن المتهمين
قات هوية إسرائيلية، فضالً بعدما تبين أن معظم المعتقلين يحملون بطا" أن ذلك تم ،الذي رفض ذكر اسمه
  ".عن هويتهم الفلسطينية

 19/4/2009إخوان أون الين، 
  

  فتح المعبر استثنائياً محاولة مصرية للتنفيس اإلعالمي وال تخفف من األزمة: الغصين .7
اعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة المهندس إيهاب الغصين فتح معبر رفح : غزة

، مؤكداً أن هذه الفتحات "محاولة مصرية للتنفيس اإلعالمي عنها"نائي من فترة ألخرى هي بشكل استث
قدس "وقال الغصين خالل حديث خاص لـ  ".ال تخدم الشعب وال تخفف من األزمة بتاتا"االستثنائية 

  حالة مرضية يومي السبت200أن الجانب المصري كان قد أبلغ الوزارة باستعداده الستقبال " برس
 فقط بالدخول، وأبلغ الوزارة أنه لن يستوعب أي حالة مرضية أخرى 100 واألحد، سوى أنه سمح لـ

   ".خالل اليوم
المشكلة باألساس تتعلق باستمرار الحصار وإغالق المعبر، وهذه الفتحات االستثنائية ال تخدم : "وأضاف

  ".مياًالشعب وال تخفف من األزمة بتاتا، وما هي إال تنفيس عن مصر إعال
أغلب الذين تسمح لهم السلطات المصرية بدخول أراضيها هم "ولفت المسؤول الفلسطيني النظر إلى أن 

أما المواطنين العاديين فال : "، واستدرك قائال"لدى الجانب المصري" واسطات"ممن لهم تنسيق خاص أو 
خارج، وانتظار هؤالء حتى تأتي  حالة مرضية بحاجة للعالج بال900يتم السماح لهم بالدخول، اآلن لدينا 

  ".الفتحة االستثنائية القادمة يعرضهم للموت المحقق
وفي رده على سؤال عن حقيقة المعلومات التي تواردت عن منعه من عبور األراضي المصرية أمس، 

نعم هذا حدث، وهذا المنع لم يكن مفاجئاً، فالجانب المصري في كل مرة يقوم بإرجاع المرضى : "قال
ين هم بحاجة للعالج بالخارج إضافة إلى مئات المواطنين دون إبداء أية أسباب، وأنا من ضمن هذا الذ

  ".الشعب المحاصر الذي يتم حرمانه من أبسط حقوقه في حرية التنقل والسفر
  19/4/2009 قدس برس،

  
  توطين في لبناناليجدد رفضه  وزكي يؤكد تمسك الفلسطينيين بحق العودة .8

ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، أمس أن الشعب أكد : )البيان(
وشدد خالل . الفلسطيني متمسك بحقه في العودة إلى وطنه وأنه يرفض كافة أشكال التوطين والتهجير

جدداً م .مشاركته في لقاء شبابي لبناني فلسطيني في بيروت، على عمق العالقات اللبنانية الفلسطينية
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ويقدرون كل ما قدمه لبنان طيلة الفترة الماضية من عون "تأكيده على أن الفلسطينيين ضيوف في لبنان 
  ."ومساعدة ومساندة للقضية الفلسطينية

  20/4/2009البيان، اإلمارات، 
  

  في غزةلحماس بقتل خصومها " هيومان رايتس ووتش"ينفي إتهام منظمة  برهوم .9
ة حماس فوزي برهوم نفيا قاطعا إتهامات منظمة هيومان رايـتس ووتـش              نفي الناطق باسم حرك    :غزة

 من أعضاء الفصائل السياسية الفلسطينية المنافـسة        األقل على   32 التابعة لحكومة غزة بقتل      األمنلقوات  
  . على قطاع غزة وبعدهاإلسرائيليومن يشتبه في أنهم من المتعاونين مع اسرائيل خالل الهجوم 

 التقرير متعجل وغير منصف ويفتقر إلى التوازن والشفافية، وأن المنظمة الدولية لـم              وأضاف برهوم أن  
تتطرق إلى السبب الحقيقي النتشار الفوضى، بسبب قصف قوات االحتالل للمراكز األمنيـة والـسجون               

  .التي كان يتواجد بها عدد كبير من السجناء الجنائيين
 مساء اليوم، أنه اجتمع مع مندوب المنظمة، ولكنـه     وأوضح في حديث مع إذاعة صوت القدس من غزة        

 .لألسف لم يكتب سوى كلمات قليلة مما قلت، بعكس ما فعله مع من تعرض ربما لـبعض المـضايقات                  
وطالب برهوم المنظمة بتحري الصدق والموضوعية، معتبرا أن التقرير يدين طرف دون اآلخر وهـو               

  .ى أثناء الحرب على غزةاالحتالل اإلسرائيلي الذي تسبب بهذه الفوض
  20/4/2009 ،وكالة سما

  
   اذا واجهته عوائق في الداخل لفتحمبارك رحب بعقد المؤتمر السادس": القدس العربي" .10

 علـى   أعلنوا  في فتح  بأن قياديين " القدس العربي "قالت مصادر خاصة في رام اهللا لـ        :  رام اهللا  -عمان  
 المؤتمر الحركي السادس فيما كان الرئيس مبـارك   عاتقهم الشخصي مؤخرا بان مصر رفضت استضافة      

  . تراجع عباس عن عقد المؤتمر في مدينة رام اهللا كما كان قد ابلغه سابقاأسبابقد تساءل عن 
وتحدثت المصادر عن مضمون محادثة حول المؤتمر الحركي بين الرئيسين مبارك وعباس بعد ان ابلـغ   

 بأن موافقـة مـصر علـى    -مان احمد قريع ـ ابو العالء مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سلي
استضافة المؤتمر الحركي مسألة سيادية وينبغي ان يوافق عليها الرئيس مبارك شخصيا الذي ابلغ عباس               
الحقا بأن القاهرة ترحب بابناء حركة فتح اذا ما واجهتهم اي عوائق تحول دون عقـد المـؤتمر داخـل                    

  .االراضي الفلسطينية
ه تحدث الرئيس عباس لدى اوساط سياسية مؤخرا عن محاذير حساسة اذا ما تم عقد المـؤتمر                 ومن جانب 

الحركي خارج رام اهللا وعن صعوبات تعترض عقده داخل رام اهللا، موحيا بان عقد المؤتمر بالخارج قد                 
رات يعرض الحركة لضغوط امريكية واوروبية تطالب المؤتمر بتبني شروط الرباعية الدولية في المقـر             

الختامية، وهو امر لمح عباس المكانية تجاوزه لو عقد المؤتمر في الداخل اذا ما تقرر التضحية بتركيبة                 
  .الحضور خصوصا في القطاعات الحركية بالخارج

وتقول اوساط اللجنة المركزية بأن كل االجتماعات التحضيرية التي حصلت حتى االن لم تنـاقش بعـد                 
شروحات يطلبها ابناء الحركة لمصير امالك فتح واموالها بعد ان كلف قريع            التقرير المالي الذي يتضمن     

  .برئاسة لجنة بهذا الخصوص لحصر الملكيات ومتابعتها
ويتردد ان غياب التقرير المالي سيكون من المعيقات االساسية للمؤتمر الحركي بسبب حـساسية الملـف       

ا ماليا كما تنص االصـول واللـوائح فكـل          خصوصا وان التحضيرات لم تعتمد حتى هذه اللحظة تقرير        
 .التقارير الداخلية اعدت باستثناء التقرير المالي

  20/4/2009القدس العربي، 
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1410:         العدد       20/4/2009اإلثنين  :التاريخ

  كتائب القسام ستقطع األيدي التي امتدت على الشيخ البيتاوي: رضوان .11
لشيخ سيقطع األيدي التي امتدت على ا" كتائب القسام"بأن باسم " توعدت حركة حماس: )فلسطين(غزة 

حامد البيتاوي، عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير واإلصالح لتابعة له وأحد قادته التاريخيين في 
جاء ذلك على لسان القيادي في الحركة الدكتور إسماعيل رضوان الذي كان يخاطب اآلالف من  .الضفة

 في ]أمس [ البيتاوي اليومعناصر وأنصار حركته الذين خرجوا ليال في مدينة غزة تنديداً بما تعرض له
  .مدينة نابلس

: على محاولة اغتيال البيتاوي بأنها مشاركة في هذه المحاولة، وقال" فتح"واعتبر رضوان صمت حركة 
   ".إننا نحمل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض المسؤولية الكاملة عن هذا االعتداء"

 19/4/2009قدس برس، 
  

   محاولة اغتيال البيتاوي أو أي خلفية سياسية للحادثالزعارير ينفي .12
إن : نفى المتحدث باسم حركة فتح، فهمي الزعارير محاولة اغتيال النائب حامد البيتاوي،  قائال             : رام اهللا 

وقال فـي بيـان      .حماس تحاول أن تسقط ثقافتها القائمة على الدم والقتل لتبريرها والتخفيف من أثارها            
إن إطالق النار اليوم، جاء على خلفية شجار ثنائي وعـائلي لـه جـذوره وتراكماتـه                 ،  "وفا"وصل إلى   

السابقة، وان الطلقة التي أصابت شظية منها البيتاوي في قدمه هو تصرف مرفوض باعتبـاره مـساسا                 
  .خطيرا بسيادة القانون والناظم لحياة شعبنا وعالقاته
ويله إلى االستخبارات العسكرية فـورا علـى ذمـة          وأوضح أن األجهزة األمنية اعتقلت الفاعل وتم تح       

  .التحقيق، في حين باشرت الشرطة بالتحقيق في جذور المشكلة ليتم تنفيذ القانون على الجميع
  19/4/2009 وفا،وكالة 

  
   عربية وقائية لكبح الليكودحماس تطالب بإستراتيجية .13

أن الحركة ترغب في تفعيل األقوال  حماس فوزي برهوم  حركةاعتبر القيادي في: جدة ـ فهيم الحامد
  لرفع الحصاررئيس الحكومة اإلسرائيلية بن يمين نتنياهووالضغط على  األمريكية إلى أفعال،

ولالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة،كي ينعم الجميع بالسالم الحقيقي، وليس السالم المبني على 
صون حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده حتى وأفاد أن الحركة معنية ب. التصريحات اإلعالمية

ينتهي االحتالل مطالبا باستراتيجية عربية لدعم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام حكومة الليكود 
  . المتطرفة

  20/4/2009عكاظ، 
  

   العدو يحضر لمرحلة جديدة من التصعيد ضد الفلسطينيين:رضوان .14
إنه من الواضح أن ": "قدس برس"لوكالة " حماس"ي في حركة قال الدكتور إسماعيل رضوان القياد: غزة

لقادة  [العدو الصهيوني يعد لمرحلة جديدة من التصعيد على الساحة الفلسطينية، حيث يأتي هذا االجتماع
 في هذا السياق في ،]األجهزة األمنية اإلسرائيلية لبحث الوضع في قطاع غزة في ظل تزايد قوة حماس

  ".رحلة جديدة من التصعيد قد تكون تستهدف قطاع غزة والضفة الغربيةمحاولة لإلعداد لم
نحن أمام ذلك نحذر االحتالل من مغبة اإلقدام على أي حماقة قد تكون غير محسوبة العواقب، : "وأضاف

وليعلم االحتالل بأننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا وعن أبناء شعبنا الفلسطيني وان أي محاولة الستهداف 
  ."شعبنا ستبوء بالفشل كسابقاتهاأبناء 

  19/4/2009قدس برس، 
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  الجبهة الشعبية تتهم جماعات من فتح وحماس باالستفادة من استمرار االنقسام .15
جماعـات  "اتهم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر من اسـماهم            : ـ اشرف الهور   غزة

تمرار حالة االنقسام الراهنة لتقويـة نفوذهـا        في حركتي فتح وحماس باالستفادة من اس      " صاحبة مصالح 
ودعا الى تفعيل ادوات الضغط الجماهيري للحد مـن عبـث            .وامتيازاتها في قطاع غزة والضفة الغربية     

لم يعد مقبوال من حركتي فتح وحماس استمرارهما بهذا         "وقال مزهر    .هذه المجموعات بالقضية الوطنية   
  ".الفلسطيني، ويزيد من مآسي واآلم شعبنااالنقسام الذي يبدد المشروع الوطني 

لعـب دورا كبيـرا فـي       "ولفت مزهر الى ان التدخل االقليمي والدولي والعربي في الساحة الفلسطينية،            
  ".ازدياد حدة االنقسام واستمراره والمماطلة في انجاز ملف الحوار الوطني الشامل

ستتواصل معانـاة شـعبنا، وسـتكون الـساحة         سيزيد االمور تعقيدا و   "واكد ان استمرار هذه التدخالت      
  ".الفلسطينية ممهدة للقبول بتنازالت من قبل طرفي االنقسام

لـن يجـدي    "واعتبر مزهر ان رهان بعض الفلسطينيين على االدارة االمريكية الجديدة والرئيس اوباما             
  ".نفعا

  20/4/2009القدس العربي، 
  

  مرجعية اللجنة اإلدارية والمالية إلى رام اهللا أن تكون على حماس تستبعد االتفاق ":الحياة" .16
في القاهرة إن " الحياة" لـ حركة حماسقال مسؤول في :  فتحي صباح وجيهان الحسيني-غزة، القاهرة 

الحركة سترد خطّيا على المقترح المصري الخاص بتشكيل لجنة من الفصائل، عبر وفدها الذي سيتوجه 
واشار إلى أن الحركة لم تبلور موقفها النهائي بعد .  الجاري26ار في إلى القاهرة الستئناف جلسات الحو

لكنه لفت إلى معارضة حماس أن يكون الرئيس محمود عباس مظلة اللجنة المقترح تشكيلها من الفصائل "
، داعياً إلى "والمستقلين لإلشراف على إعمار غزة وتكون قناة اتصال بين حكومتي رام اهللا وغزة

  .ن لهذه اللجنة صالحيات أعلى من صالحيات حكومتي غزة ورام اهللاضرورة أن تكو
وانتقد المسؤول أن تكون مرجعية اللجنة اإلدارية والمالية إلى رام اهللا، الفتا إلى أن التوصل إلى اتفاق 

ألنه باإلضافة لذلك فهو يتعامل مع حكومة رام اهللا على أنها هي "في ظل هذا المقترح أمر مستبعد 
أي التعاطي معها أمر اضطراري ال بد منه ... ، ومع حكومة حماس في غزة وكأنها أمر واقعالشرعية

لنا مآخذ كثيرة على هذا المقترح الذي نعتبره مجرد مسكنات، : "وأضاف". وليس هناك خيار آخر
دة في حماس تريد إنهاء االنقسام وال تبغي إقراره في حكومتين، واح... باإلضافة إلى أنه يكرس االنقسام

  ".غزة وثانية في الضفة
  20/4/2009الحياة، 

  
  " عنصرية االحتالل"يدعو عباس لوقف المفاوضات وكشف " الشعبية"قيادي بـ .17

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ومسؤول فرعها في قطاع غزة، الدكتور رباح : خان يونس
، وإلى كشف "الضارة والعبثية"بـ مهنا، الرئيس محمود عباس، إلى وقف المفاوضات التي وصفها 

، مطالباً بعدم إجراء أي مفاوضات مع هذه الحكومة التي وصفها بـ "عنصرية دولة االحتالل وحكومتها"
  .إالّ بعد أن تقر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية" العنصرية"

ومحرريها، نظمته الجبهة أمس وشدد مهنا في كلمة ألقاها خالل مهرجان تكريمي ألسرى الجبهة الشعبية 
، بمناسبة يوم األسير؛ على أن )جنوبي قطاع غزة(السبت في قاعة الهالل األحمر بمدينة خان يونس 

  .اللحظة مواتية لكشف الحكومة اإلسرائيلية وممارسة الضغط عليها، ال تلميعها من خالل اللقاء معها
 19/4/2009قدس برس، 
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   على أراضيه السادس استضافة المؤتمر الحركياألردن يدرس": تحضيرية فتح" .18
بدأت في عمان أمس اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح التي تستمر ثالثة            :  نادية سعدالدين  -عمان  

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحـضيرية العليـا          .أيام، لالنتهاء من تحديد المكان والزمان للمؤتمر      
  ".ألردن طلب دراسة موضوع استضافة المؤتمر الحركي لفتح على أراضيها"للمؤتمر حكم بلعاوي إن 

ـ   سيتم التوجه إلى مصر واألردن معاً لبحث امكانيـة استـضافة المـؤتمر             "أنه  " الغد"وأضاف بلعاوي ل
، غيـر أن مـصادر   "لديهما، في وقت لم يستبعد فيه بحث إمكانية عقد المؤتمر داخل األراضي المحتلـة        

 اعتذار األردن عن استضافة المؤتمر الحركي لفتح على أراضيه، مما دفع بأعـضاء              مطلعة أشارت إلى  
  .داخل الحركة للتوجه مجدداً إلى مصر التي سبق وأن تعذرت أيضاً عن عقده عندها

اللجنة أنهت كل الملفات، بما فيها الملف الخاص بعضوية المؤتمر، بعـدما جـرى              "وأوضح بلعاوي أن    
، الفتاً إلـى أن     " عضو تقريباً  1500 عضو من أصل حوالي      300سكريين بحوالي   التوافق على تمثيل الع   

  ".الخطوة التي تلي تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر، تتمثل في اعداد الترتيبات التنظيمية الالزمة للئمه
  20/4/2009الغد، األردن، 

  
  ة لعضوية اللجنة المركزياألسير فؤاد الشوبكيفتحاويو غزة يدعمون ترشيح  .19

إننا في إقليم شرق غزة وباإلجماع وبمساندة ": "فتح إقليم شرق غزة" موقع باسم بيان نُشر على قال: غزة
وتأييد إخوتنا في أقاليم القطاع نتقدم بترشيح الشوبكي لعضوية لجنة مركزية لحركة فتح في المؤتمر 

  ".السادس، ونؤكد على ذلك كمطلب ثابت وواثق لإلقليم
 19/4/2009قدس برس، 

  
  حركة الجهاد تتهم أجهزة أمن السلطة باختطاف عناصرها بشمال الضفة .20

، أحد قيادات الجهاد بشمال الضفة الغربية المحتلة أن أجهزة األمن التابعة لجناح "أبو القسام"أكد : رام اهللا
 .السلطة الفلسطينية في رام اهللا، ال زالت تواصل اعتقال عناصر الحركة وأنصارها بمدينة جنين

إن أجهزة السلطة تستدعي يومياً ثالثة أشخاص للتحقيق معهم، وتالحق من ال يستجيب ": أوضحو
لالستدعاء الذي تصفه باألمني، وتعتقل بعضهم وتفرج عن آخرين بعد ساعات أو أيام، وآخرين يتم الزج 

  ".بهم داخل الزنازين
 19/4/2009قدس برس، 

  
  ا القدس في رفح اشتباكات بين كتائب القسام وسرايأنباء عن  .21

دارت بين مسلحين من كتائب    اشتباكات مسلحة عنيفة  قال شهود عيان إن     :  وكاالت االنباء  -رفح، الخليل   
وقـال   .ولم تعرف بعد أسباب االشتباكات    . القسام وعناصر من سرايا القدس في رفح جنوب قطاع غزة         

. تفجير عبوات خـالل االشـتباكات     الشهود إن عناصر الحركتين استخدموا القذائف والبنادق الرشاشة و        
من قبـل   " اعتداءات"في رفح ردا على ما وصف بأنه        " االستنفار"وأعلنت سرايا القدس في تعميم داخلي       

ولم يرد أي تعقيب من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطـاع غـزة               . حركة حماس على عناصرها   
كات تركزت في مخيم الشابورة لالجئـين       وأشارت المصادر إلى أن االشتبا     .بشأن مالبسات هذه الواقعة   

وقالت المصادر إن شخصيات مستقلة ووساطات من أعلى المستويات القيادية في الحركتين             .الفلسطينيين
  .تجري اتصاالت مكثفة لوقف هذه االشتباكات

  20/4/2009الدستور، 
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  إسرائيلية بلورة مبادرة سالم إلىباراك يدعو نتنياهو  .22
دعا وزير الدفاع اإلسـرائيلي أيهـود بـاراك ، رئـيس            :  وحسن مواسي  ، منصور  رامي - حيفا   -يافا  

الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تقديم مبادرة سالم إقليمية تستند جزئياً على المبادرة العربية للسالم ، إضافة                
، على  " من أجل الوصول إلى معادلة سياسية تشمل ايضاً قبول حل دولتين لشعبين           "لدعم المبادرة العربية    

وعزت مصادر اعالمية اسرائيلية دعوة باراك الى توجسه من مواجهة سياسـية مـع               .حد تعبير باراك  
  .الواليات المتحدة في ظل حكومة يمينية اسرائيلية

ـ     المصغر بمشاركة بـاراك ووزيـر الخارجيـة        "  األمني -المطبخ السياسي   "وعقد نتنياهو امس جلسة ل
من القومي عوزي أراد ورئيس هيئة أركان الجيش غابي اشـكنازي           أفيغدور ليبرمان ورئيس مجلس األ    

  .ورؤساء األجهزة اإلستخبارية لبحث المسيرة السياسية مع الجانب الفلسطيني 
واستمع نتنياهو الى تقرير امني من باراك وأشـكنازي ورؤسـاء الموسـاد والـشاباك واألسـتخبارات                 

لتوصل لمعادلة سياسية تشمل قبول حل الدولتين لشعبين        يجب ا "قال باراك خالل الجلسة إنه       و .العسكرية
، في إطار مبادرة سالم شاملة ، تشترط على الفلسطينيين اإلعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهـودي ،                 

وقال مراقبون اسرائيليون    .واقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح وايجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين         
، تجري خاللها اسرائيل مفاوضات متوازية على       " ائيل تتجه نحو مبادرة لسالم أقليمي     الرياح في اسر  "إن  

المسارين الفلسطيني والسوري ، بدعم من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ، في مسعى لمحاصـرة                
   .إيران

يل كدولـة  رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائ"عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن     " معاريف"ونقلت  
  ".للشعب اليهودي لن تغلق الباب أمام إجراء حوارات ، لكنه سيصعبها

العبرية رئيس الوزراء اإلسـرائيلي الـى انتهـاز الفرصـة           " هآرتس"وفي ذات السياق ، دعت صحيفة       
التاريخية المتاحة له ، والموافقة على خطة السالم التي سيطرحها الرئيس األميركي ، والتي تعتمد فـي                 

واعتبرت الصحيفة أن الخطة التي يطرحها اوباما سـتقود إسـرائيل            . على مبادرة السالم العربية    صلبها
ومنطقة الشرق األوسط إلى تغيير حقيقي وشامل ، وعلى حكومة نتنياهو عدم تفويتها ، مشيرة في الوقت                 

  .ذاته الى أن الخطة تشكل فرصة لتغيير الواقع السياسي في المنطقة 
  20/4/2009الدستور، 

  
   المقبلاألسبوع "إسرائيل" سليمان يلتقي ليبرمان في :ايالون .23

أعلن نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون امس ان رئيس المخابرات  -القدس المحتلة، القاهرة
المصرية الوزير عمر سليمان سيزور االسبوع المقبل اسرائيل حيث يلتقي وزير الخارجية افيغدور 

الذي يتزعمه ليبرمان الذاعة الجيش " اسرائيل بيتنا" ايالون وهو عضو في حزب وصرح. ليبرلمان
لم تحصل : "واضاف". اللواء سليمان سيلتقي ليبرمان خالل زيارته في االيام المقبلة"االسرائيلي بأن 

على العكس تم ارساء قواعد "، مؤكدا انه "قطيعة مع مصر مع وصول ليبرمان الى وزارة الخارجية
  ".ت العمل مع المسؤولين المصريين وزيارة سليمان ستثبت ذلكعالقا

، "زيارة سياسية من الطراز األول"إن زيارة سليمان إلسرائيل " الحياة"وقال مصدر مصري موثوق لـ 
سليمان سيتناول خالل محادثاته مع المسؤولين اإلسرائيليين أثناء الزيارة : "واوضح. رافضا تحديد موعها

لها مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، المواضيع المطروحة على الطاولة، التي سيلتقي خال
والتي تشمل كسر الحصار وتشغيل المعابر وإعمار غزة والتهدئة وصفقة تبادل األسرى التي تقودها 

  ".مصر، وكذلك المسار السلمي
  20/4/2009الحياة، 
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  جيش في مسعى الى تأكيد عدم عنصريتهليبرمان يعين مستشارا عربيا له تطوع في ال .24
 افيغدور ليبرمان تعيين بدوي من المواطنين العرب لمنصب         اإلسرائيلي وزير الخارجية    قرر –الناصرة  

في إطار مسعى لنفي عنصريته ضد العرب في أعقاب حملته           .المستشار السياسي لشؤون الشرق األوسط    
  ."الوالء للدولة"نة للعرب في إسرائيل بـ في االنتخابات األخيرة التي اشترط فيها المواط

ليبرمان تحديـداً   "وبينما اعتبرت أوساط قريبة من وزير الخارجية أن هذا التعيين يبعث برسالة تقول إن               
، "الذي اتُهم خالل الحملة االنتخابية األخيرة بالعنصرية هو أول وزير يعين عربياً مستشاراً قريبـاً منـه                

عـرب  "وبـين   " عرب مـوالين للدولـة    "و تأكيد على سياسته التي تميز بين        رأى مراقبون ان القرار ه    
تطوع في الماضـي للخدمـة   )  عاماً 38(، في إشارة إلى أن المستشار البدوي اسماعيل خالدي          "متطرفين

" إسرائيل بيتنا "التي يعتبرها ليبرمان وحزبه     " الخدمة الوطنية "العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، وهي اي       
لمواطنة اإلسرائيلية، كما عمل مستشاراً في وزارة الدفاع والشرطة اإلسرائيلية، قبل أن ينخـرط              شرطاً ل 

  .في وسائل اإلعالم العربية الدولية" فك االرتباط عن قطاع غزة"في وزارة الخارجية لتسويق 
يشغل أن خالدي هو أول عربي في السلك الديبلوماسي اإلسرائيلي، و         " يديعوت أحرنوت "وذكرت صحيفة   

واضافت أن تعيينه مستشاراً سياسياً سيجعله      . حالياً منصب نائب القنصل اإلسرائيلي في سان فرانسيسكو       
وتابعت أن التعيين جاء بناء علـى رغبـة         . عضواً في هيئة المستشارين السياسيين في وزارة الخارجية       

  ".ون لغته األميتحدث العربية بطالقة أو تك"ليبرمان تعيين مستشار لشؤون الشرق األوسط 
  20/4/2009الحياة، 

  
   نتنياهو يقيل عوفر ديكل ويدرس آلية جديدة للتعامل مع ملف شاليط:"هآرتس" .25

قالت صحيفة عبرية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو قرر تنحية عوفر ديكل،               -غزة
 . ال سيما ملف الجندي جلعـاد شـاليط        المكلّف بملف األسرى والمفقودين من جيش االحتالل اإلسرائيلي،       

 إن نتنياهو سيقوم قريباً بتعيين شخصية أخرى بديلة لديكل          "هآرتس"وذكرت النسخة اإللكترونية لصحيفة     
  .لتتولى هذه المهمة، دون الكشف عنها بعد

  20/4/2009وكالة فلسطين اإلخبارية، 
  

  "حماس"ل تهريب السالح إلى إيراني في إريتريا حو -صراع إسرائيلي: ير لصنداي تايمزتقر .26
لت صحيفة بريطانية أمس عن مصادر أمنية في تل أبيب قولها ان كالً من اق : عمر حنين-لندن 

وإيران يقوم بعمليات استخباراتية في إريتريا، في إطار المنافسة بينهما خاصة بعد قيام الحرس " إسرائيل"
  .زة من خالل ميناء عصب االريتريالثوري اإليراني بتهريب السالح إلى حركة حماس في غ

أقامت قاعدتين في إريتريا إحداهما عبارة " إسرائيل"في تقرير لها أن " صنداي تايمز"ـوكشفت صحيفة ال
، والثانية عبارة عن قاعدة لإلمدادات لغواصات "مركز للتنصت على االشارات االستخباراتية"عن 

  .مصنوعة في ألمانيا
من دون طيار يعتقد " إسرائيلية" أبيب، عوزي مخيافي إلى أن طائرات وأشار مراسل الصحيفة في تل

شباط الماضي بالهجوم على قافلة كانت تحمل /انها كانت رابضة في إريتريا قامت في شهر فبراير
  .السالح، وكانت متجهة إلى غزة

م إبرازها مع ان الرئيس االريتري أسياسي أفورقي كان قد أقام عالقة لم يت" الصنداي تايمز"وزعمت 
ولكن أفورقي تمكن في العام الماضي " اإلسرائيلية"منذ تلقيه العالج الطبي في أحد المستشفيات " إسرائيل"

  .من تحسين عالقاته مع إيران، عندما قام بزيارة رسمية إلى طهران
  20/4/2009الخليج، 
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  إيران تهرب لحماس أسلحة متطورة للغاية: "معاريف" .27
 األحد في صدر صـفحاتها األولـى أن األسـلحة           "معاريف"أفادت صحيفة    :راوسزهير اند  -الناصرة  

المهربة إلى قطاع غزة تصل بطريق البحر بدال من سيناء حيث تتجه سفن مدنية من السودان الى البحر                  
االبيض المتوسط عبر قناة السويس وترسو في المياه الدولية وتلقي الى البحـر براميـل كبيـرة مليئـة                   

  .باالسلحة
وتلفظ أمواج البحر بعض البراميل الى الشاطئ بينما تقوم زوارق لصيد األسماك من غزة بجمع البعض                

  .اآلخر
استنادا الى جهات أمنية فلسطينية انه ال مجال للصدفة هنا حيـث يعـرف المهربـون                ' معاريف'وقالت  

يه البراميـل حـسب التيـارات       بالضبط المكان المالئم االلقاء البراميل الى البحر واالتجاه الذي تصل ال          
وقد تمكن اإليرانيون بهذه الطريقة في اآلونة األخيرة من تهريب وسائل قتاليـة تعتبـر مخلّـة                 . المائية

  . بالتوازن الى داخل القطاع
ان حركة حماس زادت في اآلونة األخيرة من عمليات تهريب السالح بحرا بعـد أن               ' معاريف'واضافت  

ر سيناء أصعب وأغلى بسبب تكثيف الجهود المصرية لمكافحـة شـبكات            أصبحت عمليات التهريب عب   
  .التهريب في اعقاب اكتشاف خلية حزب اهللا في االراضي المصرية

  20/4/2009القدس العربي، 
  

   الهند تطلق إلى الفضاء قمراً متطوراً للتجسس من صنع إسرائيلي:اإلذاعة العبرية .28
، إن الهند أطلقـت     )20/4( في نشرتها الصباحية، اليوم االثنين       قالت اإلذاعة العبرية الرسمية    –الناصرة  

اليوم إلى الفضاء الخارجي قمراً صناعياً إسرائيلي الـصنع قـادراً علـى تحـسين قـدرات التجـسس                   
  .واالستخبارات

وأضافت اإلذاعة في نبأ رئيسي لها إن قمر التجسس اإلسرائيلي الصنع يهدف إلى تعزيز قدرات الهند في               
ناقلة عن مسؤول في    ). 2008(مراقبة الدفاعية عقب اعتداءات مومباي في أواخر العام الماضي          مجال ال 

  .منظمة أبحاث الفضاء الهندية قوله أن إطالق القمر الصناعي تكلل بالنجاح
يمتاز بقدراته على   "وأشارت مصادر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية أن القمر التجسسي اإلسرائيلي           

  .، على حد قولها"اعات الليل وفي اكتشاف صواريخ باليستية تطلق باتجاه الهندالرصد في س
 20/4/2009 قدس برس

  
  العنصرية تُهزم وال تُساوم: زحالقة .29

 48دعا النائب جمال زحالقة رئيس وفد فلسطينيي األراضي المحتلة عام  : وديع عواودة-القدس المحتلة 
حاق الهزيمة بالعنصرية ال مساومتها مشددا على أن السالم إلى مؤتمر ديربان الثاني في جنيف إلى إل

  .يتحقق عند توفر العدالة وعودة الالجئين
ولفت زحالقة خالل مظاهرة شاركت فيها وفود غفيرة من آسيا وإفريقيا وأوروبا واألمريكتين قدمت 

بل " إسرائيل"ي للمؤتمر في جنيف إلى أن العنصرية هزمت في جنوب إفريقيا لكنها ما زالت قائمة ف
  .تتفشى بها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم

  20/4/2009الخليج، 
  

  "وانا" فى عمان يشارك في فعاليات منتدى اإلسرائيليالسفير  .30
 اإلسـرائيلي  شارك السفير االسرائيلي فى عمان يعقوب روزين فى أول ظهورله منذ العـدوان               -عمان  

:" وقال روزين للـصحفيين    ).وانا(سيا وشمال إفريقيا    فى افتتاح فعاليات منتدى غرب آ      على قطاع غزة،  
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وأضاف حول عدم ظهوره خالل الفترة الماضية منذ الحرب اإلسـرائيلية علـى             ". سعيد بمشاركتي اليوم  
لم توجه لي دعوات لكي أشارك أو أحضر، وأنا كدبلوماسي، ال بد أن توجه لـي الـدعوة لكـي                    : "غزة

 ". ، عندما تم افتتاح السفارة في احدى أجنحة فندق جرانـد           1994أنا فى عمان منذ عام      : "وقال". أحضر
  .، مكتوبا عليه اسمه ورقم هاتفه على الصحفيين"الكارت الخاص به" وبادر روزين الى توزيع 

هو عملية متعددة المسارات تجمع بين شخصيات رئيسية من دول غرب آسـيا وشـمال               " وانا  " ومنتدى  
 .جتماعية واالقتصادية والبيئية ولتعزيز التعاون على المستوى اإلقليميإفريقيا للبحث في التحديات اال

   20/4/2009السبيل، األردن، 
 

  حل الدولتَين أحالم كاذبة: خبير إستراتيجي صهيوني .31
اعتبر خبير إستراتيجي وعسكري صهيوني متقاعد أن ما تُردده الواليات المتحـدة مـن         :سامر إسماعيل 

، "نوع من األحـالم الكاذبـة     "لدولتَين بين الفلسطينيين والصهاينة إلنهاء الصراع       ضرورة التوصل لحل ا   
  .مطالبا الواليات المتحدة بإعادة النظر في هذه المسألة خاصة وسياستها في الشرق األوسط بشكٍل عامٍ

  اعتبر الجنرال المتقاعـد يوسـي بـن آري         "يديعوت أحرونوت "صحيفة  في  وفي مقال له في يوم األحد       
تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما ومبعوثه للسالم في الشرق األوسط جـورج ميتـشل حـول                

شـكالً مـن    "ضرورة العمل على تطبيق رؤية حلِّ الدولتين لتحقيق السالم بين الصهاينة والفلـسطينيين              
  ".سعيا وراء األوهام"، و"أشكال تضييع الوقت

الستخبارات الصهيونية إنَّه يؤمن بالـسالم بـين الفلـسطينيين          وقال بن آري الذي خدم سابقًا في أجهزة ا        
، مؤكدا أن التصريحات المتتالية للمسئولين األمريكيين واألوروبيين        "ولكن في الوقت المناسب   "والصهاينة  

حول ضرورة قبول الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة زعيم الليكود المتطرف بنيامين نتنيـاهو بحـّل               
  ".تأتي في المسار غير الصحيح"الدولتين 

  19/4/2009 إخوان أون الين،
  

  ألقصى ذر من اقتحام ا يحالتميميو..  في القدس شقة1000الل أصدر إخطارات هدم لـاالحت .32
 مركـز القـدس للحقـوق       أن ، وكـاالت  عـن القدس المحتلة    من   20/4/2009الرأي، األردن،   ذكرت  

 أن الربع األول من العـام الحـالي سـجل تـصعيدا           مس،أتقرير أصدره   في  االجتماعية الفلسطينية قال    
إسرائيليا غير مسبوق فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين والتهديد بهدم مئات أخرى تزامنـا مـع تـسلم                  

  .الرئيس الجديد لبلدية االحتالل في القدس نير بركات مهام منصبه بعد فوزه في االنتخابات البلدية
 وحتى نهاية الشهر    2009صعيد الملحوظ في عمليات الهدم منذ مطلع العام         وجاء في التقرير أنه ومع الت     

ـ             المراقبة على البناء الفلسطيني     "الماضي، فقد سجل أيضا تصعيد غير مسبوق في عمل أطقم ما يسمى ب
، وفي قرارات المحاكم اإلسرائيلية التي صادقت على هدم المزيد من منازل المقدسـيين، مـا                "في القدس 

المحصلة إلى قيام بلدية االحتالل في القدس بإصدار المئات من أوامـر وإخطـارات الهـدم                أفضى في   
  . شقة سكنية1000 تشمل ما مجموعه إخطار ألفالجديدة، وصل عددها وفق التقديرات إلى نحو 

 الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين ، أن"وام"عن وكالة  20/4/2009الخليج، وأضافت 
حذر من وجود مخططات يجري اإلعداد لها  ة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدساترئيس الهيئ

من قبل قادة المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة سيتم تنفيذها واإلعالن عنها في األيام القليلة 
د ومداهمة القادمة تتمثل في اقتحام المسجد األقصى المبارك من خالل حشد مئات من المتطرفين اليهو

األحياء المقدسية واالعتداء على المواطنين المقدسيين ومهاجمتهم واالستيالء على منازلهم وحرق المحال 
ودعا التميمي إلى دعم المدينة المقدسة اقتصادياً وتنموياً لتقوية وتعزيز وجود وصمود . التجارية

  .المواطنين المقدسيين وتوجيه االستثمارات نحو مدينة القدس
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القادر،  كشف مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبدجهة أخرى من 
رمنية الكاثوليكية، وأخرى بهدم مبان داخل عن إخطار من سلطات االحتالل بهدم جزء من الكنيسة األ

 هذه الممارسات أن" الخليج "ـالقادر في حديث ل واعتبر عبد . في البلدة القديمةاألرثوذكسيدير األرمن 
وقال إن . التصعيدية تمثل إعالن حرب شاملة ووحشية وشرسة ضد كل ما هو غير يهودي في القدس

ن أيأتي في إطار توسيع نطاق جرائمها لتشمل المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم و" إسرائيل"ما تقوم به "
داف أماكن العبادة وتهديد األمر لم يعد يقتصر على منعهم من العبادة بل تجاوز ذلك ليصل السته

  ".وجودها
  

   اإلنسانية األوضاعمؤسسات دولية في غزة تحذر من تفاقم  .33
 حذر تحالف من المؤسسات الدولية اإلنسانية العاملة في قطاع غزة، أمس، من : سمير حمتو-غزة 

 ثالثة وجود عشرات اآلالف من أهالي غزة بال مأوى ومن دون أي خدمات أساسية مثل مياه الشرب بعد
ودعت هذه المؤسسات في بيان صحافي المجتمع الدولي . هناك" اإلسرائيلية"أشهر من انتهاء المحرقة 

عامة واالتحاد األوروبي خاصة إلى القيام بإجراءات أكبر مقارنة بالخدمات الضئيلة التي يقدمونها 
  .للقطاع

 يقم االتحاد األوروبي بوضع حد إذا لم"في الضفة والقطاع مايا مايرز، ) كير(وقالت مديرة مؤسسة 
فهذا يعطي مؤشراً خطيراً للعالم بأن سياسة التدمير والحصار هي مقبولة " إسرائيل"لتعزيز عالقاته ب

أن القطاع الصناعي والزراعي في غزة انهارا تقريبا وأن عملية إعادة اإلعمار قد "وأضافت ". لديه
 ألف شخص 140دخول مواد البناء، ما يعني أن " يلإسرائ"، بسبب منع "شارفت على أن تكون مستحيلة

 ألف شخص ال 35على األقل ممن فقدوا منازلهم باتوا بال مأوى وغير قادرين على بناء حياتهم، كما أن 
  .تصلهم مياه الشرب ومن دون شبكات صرف صحي

مواد البناء، ليس هناك أي تقدم من حيث إدخال "وقال مدير مؤسسة أوكسفام البريطانية جون برودكس، 
  ".وهذا غير مقبول على اإلطالق فعلى قيادات العالم أن يتخذوا إجراءات عملية لفتح كامل المعابر

  20/4/2009الدستور، 
  

   للخطوط الحمراءاً استهداف الشيخ البيتاوي تجاوزتعد" رابطة علماء فلسطين" .34
هداف الشيخ حامد البيتاوي رئيس قالت رابطة علماء فلسطين أنها تنظر بخطورة بالغة لحادث است: غزة

تجاوزاً للخطوط الحمراء، وإمعاناً في استهداف الرموز "الرابطة في األراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك 
من شأن استمرار "أن  نسخة منه" قدس برس" وأكدت الرابطة في بيان لها، وصل ".الدينية والوطنية

بية المستباحة من قبل قوات االحتالل، أن يفضي إلى االنفالت األمني األعمى في محافظات الضفة الغر
إن الحادث في هذا التوقيت إنما يستهدف تخريب "وقالت ". نتائج وخيمة تضر المجتمع الفلسطيني بأسره

أجواء جولة الحوار المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة، األمر الذي يستدعي إفشال وإحباط مخططات 
 الحرص على إنجاح الحوار الوطني وصوالً إلنهاء حالة االنقسام في الساحة هذه الفئة الضالة من خالل

وطالبت رابطة علماء فلسطين، بمحاسبة المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة في أقرب  ".الفلسطينية
  ".حتى ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جريمة بشعة بحق عالم جليل من علماء فلسطين"وقت ممكن 

  19/4/2009، رسقدس ب
  

  قوافل بحرية وبرية ستنطلق قريبا باتجاه غزة": اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .35
 هناك دوال عربية وغربية أن أمس، اللجنة الحكومية لكسر حصار غزة أعلنت:  اشرف الهور-غزة

عت، وقال حمدي ش .شرعت بإعداد قوافل بحرية وبرية جديدة ستنطلق قريبا باتجاه القطاع المحاصر
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 ستشارك في قوافل وأمريكا دول غربية مثل اسكتلندا وايطاليا وبريطانيا إنرئيس لجنة استقبال الوفود 
  .كسر الحصار القادمة

  20/4/2009القدس العربي، 
  

  االحتالل يجرف أراضي شمال الخليل تمهيدا إلقامة محطة كهربائية .36
أراضي المـواطنين، وشـقت طريقـا       أقدمت قوات االحتالل على تجريف مساحات من        :  وكاالت –رفح

عبرها، واقتلعت عشرات األشجار في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لصالح إنشاء شبكة كهربـاء قطريـة                 
وقال خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش ، إن عمليات التجريف اإلسـرائيلية فـي                 .إسرائيلية

 شبكة كهرباء الضغط العالي اإلسرائيلية، التي       أراضي بيت أمر، تندرج في سياق استكمال مشروع إنشاء        
 غرب بلدة حوسان غربي بيـت لحـم،         "هدار بيتار "بدء العمل فيها منذ عدة شهور، وتمتد من مستوطنة          

  . شرق مدينة الخليل"كريات أربع"وصوال إلى محطة الكهرباء في مستوطنة 
  20/4/2009الدستور، 

  
 رادي يعانون أوضاعا مزرية في سجون االحتالل أسيرا في العزل االنف14": نادي األسير" .37

أفصحت إحصائية صادرة من نادي األسير الفلسطيني في غزة أن أربعة عشر :  ردينة فارس-غزة
أسيرا من قادة الكفاح الوطني يقبعون حاليا في العزل االنفرادي داخل السجون اإلسرائيلية برفقة 

ألسرى وحقوق اإلنسان الوضع بأنه حكم باإلعدام مع الصراصير والفئران وتشبه مؤسسات الدفاع عن ا
ويحرم المعزولون في األسر من زيارات العائالت إال في حاالت نادرة يسمح بذلك  . وقف التنفيذ

 ساعة يوميا، ويخرجون للساحة 23لبعضهم مرة في العام وبقرار من محكمة، ويقبعون خلف القضبان 
 األسرى المعزولون في قبو مساحته ال تتعدى مترين ونصف ويرزح. مكبلين وبرفقة ضابط لمدة ساعة

 . متر عرضا1.80طوال و
  20/4/2009عكاظ، 

  
  ودخول مساعدات إنسانية لغزة ... تمديد فتح معبر يومين آخرين .38

قال مصدر مسؤول إن السلطات المصرية قررت استمرار فتح معبر رفح أمام حركة السفر : رفح
 1040وأشارت مصادر في معبر رفح إلى تنقل نحو  .، اليوم وغداًوالوصول لألفراد يومين آخرين

 من أمس عبر معبر رفح، وجميعهم من العالقين أولفلسطينيا بين مصر وقطاع غزة حتى مساء 
 الخارجية، فيما أشار بعض المصادر الفلسطينية الى منع اإلقامةوالحاالت اإلنسانية والمرضى وحاملي 

لكن الجانب . األراضي المصرية عبر معبر رفح من دون إبداء األسباب فلسطيني من دخول 300نحو 
المصري أشار إلى أن هؤالء من غير الفئات المسموح لها بالتنقل عبر المعبر الحدودي لكونهم ليسوا من 

  . الخارجيةاإلقامةالمرضى أو العالقين أو من أصحاب 
 طنا من لبن األطفال 45 إدخالنه تم أت  مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح محمد عرفاقالو

 خمس سيارات إلى إضافةواألدوية من مساعدات طبية من الهالل األحمر المصري لقطاع غزة، 
إسعاف، منها ثالث من األردن، وعدد من العيادات المتنقلة التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لدعم قطاع 

  .الصحة في القطاع
  20/4/2009الحياة، 
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  في الخارج  رام اهللا بإفشال اتفاق إلنهاء أزمة عالج مرضى غزة"صحة"تهم ي"  حقوقيزمرك" .39
ناشد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الرئيس الفلسطيني، المنتهية واليته، محمود عباس التدخل : غزة

من أجل عودة العمل في دائرة العالج بالخارج في قطاع "العاجل والفوري، واستخدام كافة صالحياته 
 10أفضى إلى موت وأشار إلى أن ذلك  .، والتي توقفت فعلياً عن العمل منذ أكثر من ثالثة أسابيع"غزة

 مريضاً آخراً ينتظرون مصيراً مجهوالً، محمال وزير الصحة في 800مرضى ومعاناة ما يزيد عن 
 الدكتور فتحي أبو مغلي اإلخالل باالتفاق الذي تم توقيعه مع حكومة غزة بحضور  حكومة رام اهللا

  . الحميدممثلين عن مؤسسات المجمع المدني، ورعاية مبعوث الرئيس لغزة مروان عبد
  19/4/2009، قدس برس

  
  ناك سياسة إسرائيلية واضحة باستهداف الطواقم الطبية بشكل عامه ":الهالل األحمر" .40

أكد مسؤول وحدة القانون الدولي اإلنساني في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني معتصم عوض،  :رام اهللا
كل عام، وفي منطقتي نعلين وبلعين هناك سياسة إسرائيلية واضحة باستهداف الطواقم الطبية بش"أن 

، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية التابعة للجمعية تتعرض أسبوعيا لالعتداء في هاتين "بشكل خاص
  .المنطقتين، ما أفقدها الحماية المقرة دولياً

  19/4/2009قدس برس، 
  

   من رسوم العالج  األخير جرحى العدوان تعفيالصحة في غزة .41
رسوم العالج وصرف  صحة في غزة، إعفاء جرحى ومصابي حرب غزة، منقررت وزارة ال: غزة

 .طبي من المستشفى المعالج فيها األدوية لمدة ثالثة شهور قابلة للتجديد من تاريخ الحصول على تقرير
 يأتي في إطار التخفيف عن المواطنين من وطأة"باسم نعيم وزير الصحة في غزة أن هذا القرار . وأكد د
وفي سياق متصل قررت الوزارة تفعيل القرار  ".صمودهم في وجه العدوان ن أجل تعزيزوم، الحصار

ضرورة "التدخين في مرافق الوزارة اعتبارا من اليوم األحد، داعية إلى  الوزاري السابق القاضي بمنع
  ".القرار في إطار حرصها على صحة ومصلحة المرضى والمراجعين االلتزام بهذا

  19/4/2009، قدس برس
  

  "صحة وتغذية الطفل" بغزة تفتتح أول دبلوم متخصص لألطباء في "الجامعة اإلسالمية" .42
الذي تشرف عليه كلية الطب " صحة وتغذية الطفل"دبلوم ، افتتح في الجامعة اإلسالمية بغزة، اليوم: غزة

دبلوم على وقد حصل ال .ومعهد التنمية المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة
االعتماد الكامل من هيئة الجودة واالعتماد والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي، والدبلوم معتمد من 

ومن ديوان الموظفين العام، وقد ) دبلوم(المجلس الطبي الفلسطيني كشهادة تخصص من المستوى األول 
  .طبيباً تقدموا بطلب االلتحاق) 38(ي من بين طبيباً بعد اجتيازهم االمتحان الكتابي والشفه) 15(تم قبول 

  19/4/2009، قدس برس
  

   ما للفلسطينيين من مياهإضعاف 4 لإلسرائيليين: "البنك الدولي" .43
 ما يـستطيع    إضعاف أربعة على   يحصلون اإلسرائيليينجاء في تقرير نشره البنك الدولي يوم االثنين إن          

 اتفـاق   أن أيـضا وجاء في التقريـر      .توفر عليه من مياه   الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ال      
 بفعـل   أضـعفت  الذي يحدد كيفية اقتسام الموارد المائية قد اثبت فشله ألن السلطة الفلسطينية قد               1995

 مـن   إسـرائيل ، بينما تمكنـت     األخيرة الفلسطينية في السنوات الثماني      باألراضي أحاطتالظروف التي   
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 السيئة  اإلدارةال التقرير إن الفلسطينيين يواجهون شحا خطيرا في المياه بسبب           وق .تحسين منشآتها المائية  
 - من نوعه    األول وهو   -ويشير التقرير    . عليهم إسرائيل الى التحديدات التي تفرضها      إضافةمن جانبهم   

هـا  موارد مائية ضئيلة تـشاركهم في     " اعتماد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الكلي على           إلى
وقد اعد التقرير خبراء محليون ودوليون بطلب من الرئيس الفلـسطيني           ".  وتسيطر عليه بالكامل   إسرائيل

شباط / وفبراير 2008 أيلول/ هؤالء الخبراء بحوثهم في الفترة الممتدة بين سبتمبر        وأجرى. محمود عباس 
2009 .  

  20/4/2009بي بي سي، 
  

  مرا واقعا ال يمكن تجاهلهاألمير الحسن يدعو للحوار مع حماس بوصفها أ .44
" فتح باب الحوار مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس       "دعا األمير الحسن إلى     : الدين  نادية سعد  -عمان  

وإجراء مباحثات معها بوصفها أمراً واقعاً ال يمكن تجاهله، في وقت يقبل فيه دبلوماسيون غربيون على                
 منظمة تابعـة    21قيام قرابة   "ولفت إلى    ".الماثلة على األرض  االلتقاء بقادتها في دمشق إقراراً بالحقائق       

بعد العدوان اإلسـرائيلي فـي الـسابع        " لهيئة األمم المتحدة بإعداد تقارير عن األوضاع في قطاع غزة         
إطاراً سياسيا حول كيفية تنفيذ ما تم       "الماضي، وتشكل في مجملها     ) ديسمبر(والعشرين من كانون األول     

 ". من أموال ضمن المنظمة األممية لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة             التعهد به سابقاً  
لقد سبق إعداد مقترح بمحمية دولية للشعب الفلسطيني لخلق أجواء مواتية للحوار بـين الجـانبين                "وتابع  

لـى   اإلسرائيلي، في وقت يوجد في الداخل اإلسرائيلي مدارس وجهات متطرفـة تـصر ع              -الفلسطيني  
  ".من أحواض الضفة الغربية% 40استمرار االستيطان وإبقاء االستحواذ القائم حالياً على 

  20/4/2009الغد، األردن، 
  

   يضربون احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية في األردن" األونروا"موظفو  .45
 سـاعة   24لمدة   في األردن اليوم إضرابا عن العمل        "األونروا"ينفذ موظفو وكالة    :  حاتم العبادي  -عمان  

احتجاجا على تجاهل رئاسة الوكالة لمطالبهم بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، كخطوة أولـى              
وبحـسب البرنـامج، فـإن المرحلـة الثانيـة            .ضمن إجراءات تصعيدية تصل إلى اإلضراب المفتوح      

ر الجاري، وفي حـال      من الشه  30 و 29لإلجراءات التصعيدية، تتضمن التهديد باإلضراب لمدة يومين        
 من الـشهر المقبـل،      13عدم تحقيق الموظفين لمطالبهم، سينفذ إضرابا ثالثا لمدة ثالثة أيام، اعتبارا من             

   .ه إضراب مفتوح إذا لم تتم االستجابةععلى أن يتب
 13جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث في       :  أن اإلضراب سيشمل   "العرب"وذكرت مصادر موثوقة لـ     

فلسطينيا في األردن، باإلضافة إلى جميع المراكز الصحية ومراكز الخدمات االجتماعية التابعـة             مخيما  
 آالف معلـم    4 ألف موظف، من بيـنهم       6.5وقالت إن العاملين في الوكالة البالغ عددهم زهاء          .للوكالة

 مدارس الوكالـة    ويبلغ عدد  . لمطالبهم "األونروا"وضعوا برنامجا تصعيديا، في حال عدم استجابة إدارة         
  . ألف طالب وطالبة من الالجئين الفلسطينيين125 مدرسة يلتحق بها 177

  20/3/2009العرب، قطر، 
  

   الشهر المقبل    5 بشأن القدس طارئاجتماع وزاري عربي تعلن عن " الجامعة العربية" .46
خارجية العـرب سـيعقد      مجلس وزراء ال   أن العامة لجامعة الدول العربية      األمانة أعلنت:  بترا –القاهرة  

 فـي القـدس     األخيرة المقبل لبحث التطورات     أياراجتماعا طارئا في مقر الجامعة في الخامس من شهر          
وقال مدير   . من ممارسات لتغيير معالم المدينة وتهويدها      اإلسرائيليالمحتلة وما تقوم به سلطات االحتالل       
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 األوضاعلذي يعقد بطلب فلسطيني سيركز على        االجتماع ا  أن شؤون مجلس الجامعة محمد الزايدي       إدارة
   .اإلسرائيلية اإلجراءاتالخطيرة في مدينة القدس المحتلة ويحدد شكل التحرك العربي المطلوب لمواجهة 

  20/4/2009الدستور، 
  

  مستحيل.. كدولة يهودية" إسرائيل"االعتراف بـ : موسىعمرو  .47
 االعتراف بها دولة إسرائيل رفض العرب اشتراط شدد األمين العام للجامعة العربية على: القاهرة

الموقف العربي اآلن أصبح يبحث "، مضيفا أن "هذا مستحيل": يهودية الستئناف مفاوضات السالم، وقال
ويجب أال نقع في المطبات المخلوقة والمعروفة وان نسير في الدائرة المغلقة، ... عن البديل لدولتين

 جديدة تشغلنا عن الحقيقة وهي بناء المستوطنات وتغيير األرض وتأتي كل يوم حكومة إسرائيلية
وأضاف في تصريحات أن إسرائيل ال تريد مفاوضات سالم وال تريد قيام . "وطبيعتها وتهويد القدس

فهم ينكرون أي موقف دولي بالنسبة الى قيام دولتين، وإذا تحدثوا عن شرطهم هذا «الدولة الفلسطينية 
. "، فذلك يعتبر إنكاراً لحقوق خمس الشعب في إسرائيل، وهم عرب) كدولة يهوديةاالعتراف بإسرائيل(

وطالب إسرائيل بالقبول أوال بقيام دولة . وأوضح أن هذا معناه أن يكون هناك مواطنون درجات
، وبعد موافقتهم وتنفيذ 1967فلسطينية يعيش أهلها على أرض فلسطين وتكون حدودها هي حدود عام 

  ."بالرد عليهمسنقوم «ذلك 
ورداً على سؤال عن وجود استراتيجية عربية للتحرك والتعامل مع حكومة اليمين اإلسرائيلي المتشددة 

الحكومة اإلسرائيلية التي يتحدثون عنها ما هي إال مجرد شكل ": برئاسة بنيامين نتانياهو، قال موسى
ثيف االحتالل واالستيطان وتدمير الهوية الحالية هي كالسابقة التي شهدت تك... مختلف للحكومة السابقة

وشدد . »الفلسطينية العربية في القدس، وحدثت في عهدها حربان، وشهدت خداعا في طريقة التفاوض
أصبحت غير مقبولة ألنها وسيلة للمماطلة ولتمكين االستيطان "على أن عملية السالم بالطرح الحالي 

العرب غير مستعدين لعلمية ": وقال. »معون من أجل السالموإعطاء االنطباع المغشوش للعالم بأنهم يجت
نحن أخطأنا بقبولنا عملية السالم المفتوحة للنهاية حين قبلنا التفاوض في ... سالم من هذا النوع

ما لم يتوقف االستيطان بالكامل تصبح عملية السالم «: واضاف. "التسعينات، ويجب أال نكرر الخطأ
  ."نصبا

  20/4/2009الحياة، 
  

    وحدة إسعاف لغزة192و".. ونروااأل" مليون دوالر د لـ 1,2السعودية تقدم  .48
 األمموكالة "لـ )  مليون دوالر1.2( مليون ريال 5.4أرسلت المملكة العربية السعودية :  جدة-عمان

امية تمثل جزءاً من مساهمتها لدعم الموازنة النظ) أونروا(» المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
وقال  .للوكالة، إذ سلم السفير السعودي لدى األردن فهد الزيد أمس المفوض العام للوكالة قيمة المساهمة

 وتقديم التبرعات للمشاريع التي "اونروا"السفير السعودي ان بالده تعد من أكبر الدول الداعمة لنشاطات 
ني الذي تلقت الوكالة من خالله ما يزيد تنفذها، بما في ذلك البرنامج السعودي لمساعدة الشعب الفلسطي

الذي يتضمن تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية وإنسانية في )  مليون دوالر50( مليون ريال 187.5على 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

 كارين أبو زيد عن امتنانها وتقديرها لهذا التبرع الذي "اونروا"من جانبها، أعربت المفوض العام لـ 
 في تخفيف حدة العجز في موازنتها، ويمكّنها من مواصلة تقديم الخدمات لالجئين في المجاالت سيسهم

واالجتماعية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة إلعادة إعمار غزة ومخيمات  الصحية والتعليمية
ا األونروا في األراضي وكانت المملكة قدمت الشهر الماضي دعماً إضافياً للمشاريع التي تنفذه .لبنان

   . ألف دوالر600المحتلة بقيمة 
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من جهة أخرى، أدخلت منظمة المؤتمر اإلسالمي أمس قافلة محملة بالمساعدات اإلنسانية إلى 
 وحدة إسعاف متنقلة 192 شاحنة تحمل 23المتضررين من أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح تتكون من 

  .طبية مقدمة من حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة سكان غزةوكميات كبيرة من األدوية والمعدات ال
  20/4/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"تطبيع مع العالقات أو الإقامة  ال يؤمن بنالسودا: البشير .49

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان بالده ال تؤمن  :وكاالت -الخرطوم ـ عبد الواحد لبيني
 بروح المقاومة اإلضعاف باعتبار أن ذلك من شأنه اإلسرائيليلعدو بإقامة عالقات أو تطبيع مع ا
ودعا إلي ضرورة تعبئة األمة لمواجهة المشروع االستراتيجي ، والصمود لدي الشعوب العربي

 الوفود المشاركة في أماموقال البشير في كلمة . سرئيل الكبريإالصهيوني الذي يهدف القامة دولة 
 ان العالم العربي يتعرض لمؤامرات ومخططات تستهدف :ي دورته العشرينالمؤتمر القومي العربي ف

وأكد أن قضية فلسطين ستظل هي القضية المحورية لألمة العربية مشيرا إلي أن  .مقدراته ومكتسباته
  . ما هي إال تبادل أدوار لخدمة المشروع الصهيونيإسرائيلتقسيمات اليمين المتطرف واليسار في 

  20/4/2009األهرام، 
  

   بسيطرتها على مراكز اإلعالم الدولي والمراكز الماليةتها تفرض هيمن" إسرائيل: "نجاد .50
 جنيف لحضور مؤتمر إلى أمس محمود احمدي نجاد اإليرانيتوجه الرئيس :  ستار ناصر-طهران 

 األمم المتحدة حول العنصرية، وندد في تصريح صحافي لدى مغادرته طهران بالتمييز العنصري الذي
  .جلب الويالت والدمار للبشرية، واتهم الكيان الصهيوني بأنه يحمل راية التمييز العنصري في العالم

التمييز ( جاءت في رحم ذلك التفكير اإلرهابية الجرائم والحروب والعمليات أبشع أن"وقال نجاد 
  ".ز العنصريبين البشر والذي يقوده الكيان الصهيوني الذي يرفع اليوم راية التميي) العنصري

 المراكز المالية في إلى إضافة الدولي اإلعالموأشار الرئيس نجاد الى سيطرة اإلسرائيليين على مراكز 
 الشريرة على العالم من وأجندتهاتفرض ضغوطها " إسرائيل"العالم، وقال انه وبسبب تلك الهيمنة باتت 

  . العنصريةأفكارهاخالل االبتزاز ونشر 
  20/4/2009الخليج، 

  
 "كتائب شهداء األقصى" جندت أعضاء للعمل باسم الخلية": خلية حزب اهللا"  فيمصادر التحقيقات .51

 في مصر أن الخلية "خلية حزب اهللا"كشفت مصادر التحقيقات في قضية : عبد الستار حتيتة: القاهرة
ن المتهمين  متهمين رئيسيين من بي5 الفلسطينية، وأن "كتائب شهداء األقصى"جندت أعضاء للعمل باسم 

وأوضحت مصادر التحقيقات أن تحريات  . بمصر"اإلخوان المسلمين"أقروا بعضويتهم السابقة في جماعة 
مباحث أمن الدولة في القضية، تضمنت تجنيد موظف في السفارة الفلسطينية في دولة اليمن، لمتهم في 

، وأنه 1948، من فلسطينيي القضية ضمن الخلية التي يجري التحقيق معها في مصر، اسمه عادل سلمان
الجناح العسكري (واثنين آخرين هما محمد رمضان ونضال الحسن ينتمون إلى كتائب شهداء األقصى 

، إال إن مصادر بالسفارة الفلسطينية وحركة فتح بالقاهرة نفت علمها بهذه المعلومات، قائلة )لحركة فتح
 . نها في انتظار إحالة الموضوع للمحاكمة، لمتابعتهإنها لم تطلع على تفاصيل التحقيقات الجارية بعد، وأ

 20/4/20009الشرق األوسط، 
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  بإنشاء صندوق إسالمي لدعم أهالي القدسعاكف يطالب  .52
دعا محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين األمة اإلسالمية إلى العمل على              : القاهرة

 أناشد المواطنين في كل بلد عربي بـالنزول         ":لقدس العربي  "ـوقف محاوالت تهويد مدينة القدس،وقال ل     
للشوارع للضغط على الحكام النائمين في قصورهم من أجل أن يتخذوا موقفاّ متحدا يساهم فـي الحفـاظ                  
على الهوية اإلسالمية للقدس وإفشال مخططات العدو الصهيوني التي تهدف لطمس معالمها اإلسـالمية              

ب بإنشاء صندوق إسالمي لدعم أهالي القدس أمام حملة هدم بيـوتهم وطـردهم              وطال .وتاريخها العربي 
  .كما دعا الجماهير لتكوين صندوق مالي لدعم إعمار المسجد األقصى الشريف. وتشريدهم خارج مدينتهم

  20/4/2009القدس العربي، 
  

  "رائيلإس"واشنطن وكندا واستراليا وهولندا تقاطع مؤتمر دولي عن العنصرية تضامنا مع  .53
ديربان «يفتتح اليوم بمدينة جنيف، مؤتمر األمم المتحدة حول العنصرية المعروف بمؤتمر : جنيف، لندن

وسط غياب كبير لعدد من الدول الغربية، في مقدمتها الواليات المتحدة، التي تخشى استخدام المنبر » 2
ضا، على خلفية حضور الرئيس ، وحصول تجاوزات أي" إسرائيل"كوسيلة لتوجيه انتقادات الذعة إلى 

وانضمت أستراليا وهولندا أمس إلى . اإليراني محمود أحمدي نجاد الذي سيخاطب الجلسة االفتتاحية
 أيام، فيما سجلت الواليات 4إيطاليا وكندا ودول أخرى، في قائمة الدول المقاطعة للقمة التي تستمر 

وأعلنت . بل االعتراض، في مسودة إعالن القمةالمتحدة أول من أمس أنها ستقاطع مستندة إلى لغة تق
وكندا من جهتهما " إسرائيل. "»ال يمكن قبولها«الخارجية األميركية أن البيان الختامي يتضمن مقاطع 

  .أعلنتا منذ وقت طويل عدم حضورهما
وتقول . وفيما تشارك بريطانيا ما زال موقف بعض الدول األوروبية األخرى لم يعلن حتى مساء أمس

  .  تم احترامها حاليا» خطوطا حمراء«لندن التي ستشارك بمستوى سفير، إن لديها 
وقالت نافي بيالي المفوض األعلى لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة إنها مصدومة بشدة من قرار 

ويوجه غياب القوى الغربية في جنيف ضربة إلى األمم . الواليات المتحدة عدم المشاركة في المؤتمر
دة، وقد يقوض المزيد من الجهود الدبلوماسية للتصدي لقضايا حساسة مثل الجنس والعرق والدين، المتح

  . وهي قضايا حذرت بيالي من أن تجاهلها قد يثير العنف
واإلساءة إلى " إسرائيل"وحذفت من الوثيقة التي صادقت عليها لجنة التحضير للمؤتمر أي إشارة إلى 

غير أن العواصم التي تمت . لدبلوماسيين عن ارتياحهم للنص الجديداألديان، وأعرب العديد من ا
استشارتها في نهاية األسبوع أبدت تحفظات كبرى على النص ومخاوف من حصول تجاوزات لحرية 

  . التعبير
20/4/20009الشرق األوسط،   

 
  تتهم حماس بقتل خصوم سياسيين بغزة" هيومن رايتس ووتش" .54

أن قوات " هيومن رايتس ووتش"ذكر تقرير جديد لمنظمة : ،أشرف الهور  وليد عوض-رام اهللا، غزة 
 على األقل من أعضاء الفصائل السياسية الفلسطينية المنافسة ومن 32األمن التابعة لحركة حماس قتلت 

وقال . خالل الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة وبعده" إسرائيل"يشتبه في أنهم من المتعاونين مع 
يتنافى مع ' اعتقاالت بشكل غير قانوني وتعذيب وقتل في السجن'در عن المنظمة، إن وقوع التقرير الصا

يجب أن تنهي 'وقال التقرير . مزاعم حماس بالتزامها بالقانون في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها
   هيومن"حماس هجماتها على الخصوم السياسيين ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين في غزة، و بينت 
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أنها اعتمدت في تقريرها على مقابالت مع ضحايا وشهود في قطاع غزة وعلى تقارير " رايتس ووتش
  .لجماعات فلسطينية لحقوق اإلنسان

20/4/2009القدس العربي،   
    

  واشنطن ترفض شروط تل أبيب للمفاوضات مع الفلسطينيين .55
إن الواليات المتحدة تدعو إلى اإلسرائيلية أمس " هآرتس"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 

والفلسطينيين من دون أي شروط مسبقة، وترفض شرط رئيس " إسرائيل"استئناف المفاوضات بين 
وأضافت ". إسرائيل"الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون مسبقا بيهودية 

كدولة يهودية إال أنها ال تطلب من " إسرائيل"، إنه على الرغم من أن الواليات المتحدة تنظر إلى "هآرتس"
  ".هي دولة الشعب اليهودي" إسرائيل"الفلسطينيين االعتراف رسميا بأن 

20/4/2009الغد، األردن،   
  

  "إسرائيل"أميركا ترجئ زيارة عباس لواشنطن لعدم جاهزية  .56
محمود عباس  لواشنطن في قالت مصادر فلسطينية موثوقة إن األميركيين أرجأوا زيارة الرئيس : القاهرة

 الشهر الجاري ألن اإلدارة لمست عدم جاهزية اإلسرائيليين، موضحة أن اإلسرائيليين لم يبلوروا 27
األميركيين أبلغوهم أن الرئيس باراك أوباما يفضل «وأوضحت أن . موقفهم بعد تجاه العملية السلمية

عد إعالن األخير صراحة استعداد بالده الستئناف استقبال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ب
مفاوضات السالم على أساس حل الدولتين، كما يرغب األميركيون في استقبال كل من عباس ونتانياهو 

  .»في فترة متقاربة إلمكان تحقيق توافق في الرؤى بين الجانبين
20/4/2009الحياة،   

  
  الم في الشرق األوسطميتشل يبحث مع خادم الحرمين في جهود عملية الس .57

بحث المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل مع خادم :  فتحي صباح-الرياض، غزة 
الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز خالل استقباله له في قصره في الرياض أمس، جهود 

يف الجهود الدولية المبذولة للوصول عملية السالم في المنطقة ومستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية تكث
وبحث ميتشل مع وزير الخارجية األمير . إلى حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة

  . سعود الفيصل في وقت سابق، أمس، في المسائل ذات االهتمام المشترك
20/4/2009الحياة،   

 
  سلطة وانتخابات ومعونات ومقاومة.. خلطة فاسدة .58

  سر الزعاترةيا
، 2006في االنتخابات التشريعية مطلع العام      ) حماس(الذين عارضوا مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية       

ونحن منهم، لم يفعلوا ذلك إال إدراكا لحقيقة أن هذه السلطة قـد صـممت لخدمـة االحـتالل، ومعهـا                     
خير بها وال بالقـضية الفلـسطينية       ديمقراطيتها، والذين سهلوا مشاركة الحركة فيها لم يكونوا يريدون ال         

االختراع العبقري المسمى سلطة    "عكيفا الدار وصفها في أحد مقاالته بأنها        (الكاتب اإلسرائيلي المعروف    (
  ).، فهل يعني ذلك شيئا بالنسبة للبعض؟"فلسطينية

ركة، مثل فـضح    ال يقلل ذلك من قيمة اجتهاد الذين اجتهدوا، كما ال يعني عدم توفر إيجابيات لتلك المشا               
التناقض األميركي والغربي حيال مسألة الديمقراطية، وفضح السلطة والقوى العلمانية كذلك، ونتذكر أن             
فتح هي التي صاغت قانون االنتخابات وهي التي تريد تغييره اآلن ألنه لم يكن مناسبا لها، مع أن التغيير                   
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بنتائج االنتخابات لم يتجاوز البعد الشكلي، وإال       ينبغي أن يتم عن طريق المجلس المنتخب، كما أن قبولها           
  فأية حكومة تلك التي سمح لحماس بتشكيلها، بينما ال تتحكم ال باألمن وال بالمال وال باإلعالم؟

أفرحـت الغالبيـة    (الذي جرى أن النتيجة كانت مفاجأة لم يتوقعها الذين أصروا على مشاركة حمـاس               
م في حينه، ألنها كشفت انحياز الناس لبرنامج المقاومة مـن جهـة،             الساحقة من أبناء األمة، ونحن منه     

، ولو توقعوها لما تراجع حرصهم على مـشاركة         )وللرؤية اإلسالمية للقضية الفلسطينية من جهة أخرى      
حماس، بل لدفعهم إلى تغيير النتيجة بالتزوير، األمر الذي لم يكن صعبا في ظل دعـم عربـي ودولـي                   

  .واضح
واجب المرحلة بالنسبة إليهم كان يتمثل في منح تفويض لمحمود عباس بالتفاوض باسـم              والسبب هو أن    

الفلسطينيين، وصوال إلى التوصل إلى تسوية شاملة عجز ياسر عرفات عن تحقيقها، وذلك بعـد تغييـب               
مد أح(هذا األخير بالسم، وقبله كبار قادة حماس في الداخل، وعلى رأسهم األعمدة األربعة في قطاع غزة                 

، فضال عن قادة الضفة الغربية الذين       )ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، وإبراهيم المقادمة، وصالح شحادة       
توزعوا بين السجون والمقابر، بينما تلقت األجنحة العسكرية للفصائل، وعلى رأسها حمـاس والجهـاد               

  .ن كثير إشكاالتضربات قاسية، فيما كانت فتح تدخل عصر محمود عباس وتغادر الزمن القديم دو
لو أعلنت حماس أنها أرادت النتيجة تأكيدا على انحياز الجماهير لخيار المقاومة، وأنها ال تقبـل بواقـع                  
السلطة القائم وال تشارك فيه، إذن لوجهت صفعة تاريخية لخيار المفاوضات، ولتركت فتح تتفكـك فـي                 

مي في القضية الفلسطينية بدل التنـازع       صراع السلطة، ولكان باإلمكان الحديث عن حسم الخيار اإلسال        
  .القائم

نعود إلى هذه القضية بين يدي حوار القاهرة والمصالحة المنشودة، وهي قضية ال يمكن بحال تجاوزهـا                 
نعود إليها لنؤكد من    . عند أي قراءة موضوعية لمستقبل القضية الفلسطينية خالل المرحلة الحالية والمقبلة          

التي جرى ويجري على أساسها الحوار بين فرقاء الساحة الفلسطينية، السـيما            جديد خالفنا مع الروحية     
ثمة خالف لم يحل إلى اآلن نسبة الحسم في حال إقرار القائمـة             (بعد موافقة حماس على مبدأ االنتخابات       

  ).النسبية الكاملة كما تطالب فتح وسائر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
وا يفسرون رفضنا لالنتخابات بالخوف من عدم فوز حماس في ظـل قـانون              ومن ثم نرد على الذين كان     

  .القائمة النسبية، لكأن إنجازات الطرف اآلخر خالل األعوام الثالثة الماضية تجعل فوزه أمرا محسوما
دعك من األسباب الكامنة خلف ذلك، ومـا        (إنهم يتحدثون عن سلطة تشبه الدولة ال بد من الحفاظ عليها            

 تتمثل في القناعة بتحقيق تلك السلطة للمصلحة الفلسطينية في ظل ميزان القوى الراهن، أم أنها                إذا كانت 
النوازع والمصالح الذاتية ألقوام تقاعدوا من النضال وليست لديهم القابلية للتنازل عن امتيازاتهم، فـضال               

حن نتحـدث عـن صـراع       ، إنهم يتحدثون عن سلطة أو شبه دولة، ون        )عن االستعداد للسجن أو الشهادة    
، "االختـراع العبقـري   "تاريخي وقضية مقدسة وشعب يسعى للتحرر، وهي رؤى تتناقض مع واقع هذا             

  .وضرورات الحفاظ عليه
قبل أسابيع تابعنا حملة االعتقاالت التي شنتها سلطات االحتالل ضد عدد من قادة ورموز حماس الـذين                 

، وقد  2006ه ردا على عملية الوهم المتبدد منتصف العام         كان أكثرهم قد خرج لتوه من السجن إثر اعتقال        
جاءت االعتقاالت لتذكّر الغارقين في الوهم مرة أخرى بأن الديمقراطية تحت االحتالل كذبة كبرى، وأن               
بقاءها رهن بخدمتها لبرنامج االحتالل، أما إذا تمردت عليه أو أزعجتـه فمـصير رموزهـا الـسجون                  

  .والمعتقالت
بع أن تأتي موجة االعتقاالت في وقت لم تتوقف فيه االعتقاالت من طرف الـسلطة، ولـم                 والالفت بالط 

وكما يريد اإلسرائيليون هذه االعتقاالت وسيلة ابتزاز       . يفرج عن المعتقلين من أجل إنجاح حوار القاهرة       
من أجل عيون الجندي شاليط، فضال عن عدم السماح للحركة بترميم صفوفها، فـإن الطـرف اآلخـر                  
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، فضال عن الضغط من أجل فرض المصالحة ضمن         )تمهيدا لالنتخابات (يستخدمها لذات الغرض األخير     
  .الرؤية التي يتبناها

نتذكر هنا أن مسألة الحفاظ على األمن اإلسرائيلي هي جزء أساسي من مهمات تلك السلطة، وإذا لم تقم                  
اشر منه عبر االجتياحات واالعتقـاالت      بها على أكمل وجه، فإن لدى الطرف اآلخر وسائله للضغط، المب          

وزيادة الحواجز والتنغيص على القيادة التي تتحرك ببطاقات مرور إسرائيلية، وغير المباشر عبر وقـف          
  .تدفق األموال، أكانت الخارجية، أم أموال عائدات الجمارك

الحـوارات  إنها قضيتنا المقدسة، ومن حقنا أن نواصل الصراخ بأن هذا الذي يجـري عبـث، أعنـي                  
الفلسطينية على قاعدة الحفاظ على هذه السلطة والتزاماتها، السيما أن نتيجة االنتخابات القادمة لن تغادر               

فوز حماس وعودة مسلسل الحصار، أو فوز فتح بغالبية بسيطة تعتبرها تفويـضا             (االحتمالين المعروفين   
، وفي كلتا الحالتين سـنكون أمـام   )قائمةبالذهاب للمفاوضات، مع الحفاظ على سلطة األمن والمعونات ال  

  .متاهة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
فال المقاومة تتقدم في ظل رفضها من السلطة وفتح، بل ومطاردتها، وال المفاوضات تحقق للفلـسطينيين                

ون حال يحفظ ماء الوجه، ما يعني أن السلطة العتيدة ستبقى على حالها تحت إمرة الجنرال األميركي دايت                
تلبي شروط خريطة الطريق بصرف النظر عما يفعله اإلسرائيليون بالبشر واألرض ما داموا يـسمحون               

  .للمعونات بالتدفق وللقادة بالتحرك والسفر وترتيب المؤتمرات الصحفية مع الوفود األجنبية
ين فـي   سيقول البعض إن المصالحة تنص على إعادة تشكيل منظمة التحرير كي تكون ممثال للفلـسطيني              

الداخل والخارج، ونرد بأن ذلك لن يحدث، ألن فوز حماس سيعيد مسلسل الحصار ويهيل التراب علـى                 
هذا في حال قبل اآلخرون     (جميع الملفات األخرى، فيما سيتكفل االحتالل بمنع حماس من استالم الضفة            
  ).ة من مضمونهاتسليمها وهم لن يقبلوا، اللهم إال إن كان بالطريقة السابقة، أي مناصب مفرغ

ومن يعتقد أن قيادتها المتنفذة الحالية ستمنح حمـاس والقـوى           . أما فوز فتح فسينسخ القصة من أساسها      
مع العلم أن الحـركتين ومـن       . على قرار المنظمة، فهو واهم إلى حد كبير       " فيتو"المؤمنة بخط المقاومة    

 بما هو دون ذلك، ليس فقط ألنـه ظلـم           حولهما ومن يؤمنون بخطهما من الفصائل والمستقلين لن يقبلوا        
وإجحاف، بل ألنهما يدركان أنه يعني تفويضا جديدا لمحمود عباس بالتفاوض بالطريقة التي يريد، فيمـا                
يعلم الجميع أن أية انتخابات عادلة في الداخل والخارج ستفضي إلى فوز أنـصار المقاومـة بالغالبيـة،                  

  .تقارن بحال بشعبية حماسالسيما أن حجم شعبية فتح في الخارج ال 
بديل هذه المتاهة معروف وطرحناه من قبل، ونتمنى أن تطرحه حماس والجهاد علـى الجمـاهير فـي                  
الداخل والخارج مهما كان موقف السلطة، ويتمثل في وحدة ميدانية على قاعدة المقاومـة حتـى دحـر                  

ة للمقاومة ومنطقة شبه محررة، مع      االحتالل دون قيد أو شرط، وإدارة بالتوافق لقطاع غزة بوصفه قاعد          
تخلص من أسر المعونات وإعادة اإلعمار عبر رمي الكرة في الملعب العربي الرسمي، فضال عن إلقاء                

  .العبء على دولة االحتالل المسؤولة عن حياة الناس تحت االحتالل بحسب ميثاق جنيف
تمرار االنفصال بين الضفة وقطاع غزة      أما إذا بقي المسار على ما هو عليه فليس ثمة في األفق غير اس             

في حال فشل الحوار في الوصول إلى األهداف التي يريدها قادة السلطة، ومعهـم مـصر واألميركـان                  
واإلسرائيليون، أما إذا نجح ووصلنا إلى محطة االنتخابات، فالمتاهة مؤكدة، سواء عاد المسلسل البـائس               

  .لى التفويض الذي يريدونمن جديد كما ذكرنا من قبل، أم حصل القوم ع
وفي هذه الحالة األخيرة، إما أن تبقى سلطة دايتون على حالها، وإما أن ينجحـوا فـي إتمـام الـصفقة                     
  المشوهة التي بات مؤكدا أنها لن تعيد الالجئين ولن تحقق، ال في زمن نتنياهو وال سواه، غيـر دولـة                    
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 ما في القدس الشرقية، والنتيجة أننا سنحتاج إلى         كانتونات منقوصة السيادة، حتى لو حصلت على وجود       
زمن طويل من العمل والنضال حتى نواجه تداعيات تلك الصفقة ونعيد الصراع إلى سكته الصحيحة من                

  .جديد
 19/4/2009الجزيرة نت، 

  
  "الكوريتين"تجذر االنقسام الفلسطيني وتعزيز سيناريو  .59

  خالد الحروب. د
قعات تماماً خالل جولة الحوار الفلسطيني الجديدة التي ستعقد هذا األسبوع           ما لم يحدث ما هو خارج التو      

االقتراح المصري بتشكيل لجنة    . فإن مصائر هذا الحوار، ومعه مصير فلسطين، يسير من سيئ إلى أسوأ           
تنسيقية بين حكومتي رام اهللا وغزة هو عملياً تتويج لذلك الفشل عبر إخراج دبلوماسي يحـاول اسـتباقه                  

جوهر الفشل هو استفحال أمور االنقسام الفلسطيني وتكرسه وامتداده إلـى عمـق             . لفه بصيغ مختلفة  ويغ
تتحمالن " حماس"و" فتح. "المستقبل الفلسطيني وتهديده لما تبقى من آمال للوصول إلى أية حقوق فلسطينية           

التاريخ الفلـسطيني هـو     والتقييم النهائي الذي سيعنون هذه الحقبة المريرة من         . مسؤولية تاريخية كبرى  
باقي األمور والمناكفـات    . الحركتان قدمتا المصلحة الحزبية الفئوية الضيقة على مصلحة فلسطين        : اآلتي

هناك بطبيعة الحـال أسـباب بنيويـة        . والدفوع وتسجيل النقاط وسوى ذلك تفاصيل هامشية غير مهمة        
وهناك إسـتراتيجية إسـرائيلية     . الوموضوعية وتدخالت خارجية وضغوطات دفعت بقوة بإتجاه االنفص       

لكن ذلك ال يخفـف مـن المـسؤولية الفلـسطينية           . يحتل تحقيق االنقسام الفلسطيني موقعا مركزياً فيها      
تتفاقم هذه األنانيات في نفس الوقت الذي تتشكل فيـه حكومـة            . المتجسدة في األنانيات الحزبية المريعة    

لحقوق الفلسطينية، وتعلن فيه مواصلة مشاريع االستيطان،       إسرائيلية تضم اليمين واليسار، ترفض أدنى ا      
علـى  " فتح"و" حماس"تتناكف  . وتقر مخططا لتوسع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية         

هذه قضية وهذا شعب يستحق حركات وقيادات وإستراتيجيات أفضل بكثير مما هو            . جلد الدب قبل صيده   
  .موجود

في الضفة الغربية وتتكرس في قطـاع غـزة ال عالقـة لهـا بالتمنيـات الطيبـة           الحقائق التي تتكرس    
" واألشـواط "والتصريحات التطمينية التي يصدرها القادة الفلسطينيون الذين يتغزلون بالحوار الفلسطيني           

الذي ما زال لم يقطعه ذلك الحوار هو األهم وهو الفيصل الحقيقي إزاء النجـاح أو                " الشوط. "التي قطعها 
الفشل، شوط الوصول إلى الرؤية السياسية المشتركة أو البرنامج شبه الموحد الذي تلتقي عليـه القـوى                 

كل شهر يمر دون عودة االلتئام الوطني بين الجغرافيتين الفلسطينيتين يعني تكريسا إضـافيا              . الفلسطينية
) حمـاس " (حـسم "بيع مـن    بعد عدة أسـا   . على األرض " تُنجز"لالنقسام، هذه هي الحقيقة الوحيدة التي       

 بدا أن األمور تتسارع بشكل مدهش نحو مسار انفصالي، ونشر كاتب            2007العسكري في حزيران العام     
فكرتـه  ". ونهايـة المقاومـة  ... سناريو الكوريتين الفلسطينيتين "هذه السطور في توصيفها مقاالً بعنوان   

لعقالنية السياسية والتفكيـر المتـوازن      األساسية هي أن منطق الوقائع على األرض يختلف عن منطق ا          
. وأنه ما لم يتم إنهاء االنقسام بأسرع وقت ممكن فإنه سيتحول إلى حقيقة على األرض              . والتمنيات الطيبة 

هذا ما حدث مع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وإيرلندا الـشمالية وإيرلنـدا الجنوبيـة، ومـع كـل                   
العالم التي بدت كأنها مزحة وطنية سمجة في بداياتها، وأن إنهاءهـا            االنقسامات الجغرافية والسياسية في     

في السياسة ذلك أن تناقض المـصالح، وتعـدد         " مسار طبيعي "ليس هناك   . لألشياء" المسار الطبيعي "هو  
الالعبين، واختالف منطلقاتهم، وتناقض أهدافهم، يخلق دوماً مسارات مفاجئة، متعرجة، ومنحية، وأحياناً            

لجميع نحو حواف هاويات يدركها ويراها الكل لكن ال أحد يستطيع تغييـر مـسارها الكـارثي                 تسير با 
" المتحاورين"ما تبقى من فلسطين اليوم يسير في مسار انفصالي كارثي تسارعه يقع على مرأى               . المحتوم
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اً رغائبياً بأن هـذا     في القاهرة، لكن غالبيتهم ال تقوم بما يوقفه فعالً، وال تريد االعتراف به، مقدمة تفكير              
  .االنفصال مؤقت، وكأن إنهاءه سوف يتم بقدرة خارقة فوقية وخارجة عن دائرة فعلهم هم

الضفة الغربية وقطاع غزة وبغض النظر عن       " حكومتي"المقترح المصري بتشكيل لجنة تنسيقية عليا بين        
طوي على مخاطر كبيرة مباشرة     منطلقاته اآلنية وكونه محاولة للخروج من مأزق الفشل بأقل الخسائر ين          

أول هذه المخاطر وأهمها أنه يرسم عمليا شكل عالقة مقبوال فلسطينيا، وعربيا، وإقليميا،             . وبعيدة المدى 
بين كيانين سياسيين منفصلين عملياً     " التنسيق"شكل هذه العالقة هو     . ودولياً بين الجغرافيتين الفلسطينيتين   
ب الفلسطيني، وليس على األرض الفلسطينية، وال يتمتع أي منهمـا       يسيطر كل منهما على جزء من الشع      

بأية سيادة حقيقية إذ كالهما يدرك أن السيطرة السيادية الحقيقية هي في يد االحـتالل اإلسـرائيلي أوال                  
. ثاني هذه المخاطر هو تكريس البنى المؤسساتية المنفصلة التي أقيمت هنا وهناك كل على حدة              . واخيرا

متناظرة اآلن في قطاع غزة والضفة الغربية، ورئيـسان للـوزراء،          " حكومية"رات ومؤسسات   هناك وزا 
وأنظمة قضائية تتباعد وتنفصل وتستقل عن بعضها يوما بعد يوم، وشبكات مـن العالقـات الخارجيـة،     

جديدا يـضاف إلـى األجنـدة       " مطلبا وطنيا "بحيث أصبح دمج هذه البنى المؤسساتية مع بعضها البعض          
هذا فضال عن الجانب األشد حساسية وهو تكرس رؤيتـين أمنيتـين متناقـضتين          . وطنية المثقلة أساساً  ال

بحيث يصبح التفكير في دمجهما معا، ودمج األفراد وأجهزة األمن في ظل تلك الرؤى المتناقضة أقـرب                 
  .إلى المستحيل

تزاع أية حقـوق حقيقيـة للـشعب        الخطر الثالث معناه أن كال من هذين الكيانين لن يقوى منفردا على ان            
سيظل الصراع الداخلي والتنافس مستنزفاً للطاقة الوطنية سواء محليـاً أو مـن             . الفلسطيني من إسرائيل  

خالل نسج عالقات دولية في اتجاهات مختلفة وأحيانا متناقضة، ويظل كل طرف ناظراً للطرف اآلخـر                
والخطر الرابع يتمثل   . ها بسرور على بحر تلك العداوة     على أنه العدو الحقيقي فيما تطفو إسرائيل واحتالل       

في ما يوفره هذا االنقسام من مسوغ بالغ التأثير في مسألة إحالة المسؤولية على أكتاف الفلسطينيين فـي                  
يعمل هذا االنقسام على حماية إسرائيل وإخفـاء        ". عدم التقدم نحو السالم   "نظر الرأي العام العالمي تجاه      

والخطر الخامس هو ما يتيحه     . اللية والتي تزداد توحشاً وعنصرية واستيطاناً يوما بعد يوم        سياستها االحت 
تسيطر في غزة   " حماس"هذا االنقسام وتكرسه من تطور ثقافتين مختلفتين سياسيا واجتماعيا ودينيا حيث            
ديولوجية والثقافية فـي    وتنفذ رؤيتها السياسية واأليديولوجية والثقافية المختلفة عن الرؤية السياسية واألي         

ويكفي متابعة الخطاب اإلعالمي والثقافي السائد حاليا هنا وهناك ومحاوالتـه التعبويـة             . الضفة الغربية 
  .المتنافسة) وليس فقط السياسية(لحشد أكبر قطاع ممكن من الرأي الفلسطيني وراء الرؤى الثقافية 

 وحتـى اآلن وترسـخ، أي       2007يران العـام    العسكري في حز  ) حماس" (حسم"لقد استمر االنقسام بعد     
حدث هذا رغم فرض كل أنواع الحصار على حركة حماس وقطـاع غـزة،              . أصبح عمره سنتين تقريباً   

وحرب دموية متوحشة قامت بها إسرائيل، ورغم محاوالت مصر والدول العربية وغير العربية إعـادة               
ي حكم غزة، رغم أجواء دوليـة وسـيطرة         ف" حماس"هذا االنقسام، وصمدت    " صمد. "جمع الفلسطينيين 

فكيف سيكون حال هذا االنقسام عندما تتوفر له        . بنشاط" حماس"ألميركا البوشية التي اشتغلت على إسقاط       
تشرف عليه وتعترف به؟ وكيف سيكون حاله في ظل ظرف دولي يتجه نحو انفتـاح               " لجنة تنسيق عليا  "

ريتين واإليرلنديتين بانتظار حكام غزة وحكام الـضفة        ؟ مسار الكو  "حماس"أكثر وحصار أقل على غزة و     
  .الغربية، ومعهم الشعب الفلسطيني المنكوب

 20/4/2009األيام، فلسطين، 
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  !"الردح"دبلوماسية  .60
  حسن نافعة.د

هل بقى لمصر من عناصر القوة، ناعمة كانت أم خشنة، ما تستطيع به التأثير على ما يجـرى حولهـا؟                    
أقول ذلك بينما قلبى ينفطر ألما وحزنا على ما آل إليه حال بلد كان يوما               . ب بالنفى أخشى أن يكون الجوا   

  . ما ملء السمع والبصر، يبدو كبيرا ومهابا يخشاه العدو ويحترمه الصديق
وال ينطلق حكمى هذا من موقف أيديولوجى وإنما يستند إلى معطيات وحقائق ال أظن أنها باتـت تقبـل                   

إذ يكفى أن نلقى نظرة سريعة على موقع مـصر ومكانتهـا علـى خريطـة             . ابرةالنقاش أو تحتمل المك   
األحداث اإلقليمية أو الدولية التى شهدتها المنطقة والعالم مؤخرا، لنصل إلى هذه القناعة دون ما تردد أو                 

  .مكابرة
م يكن بوسـع  على الصعيد اإلقليمى، شهد عالمنا العربى خالل األشهر الثالثين الماضية حربين كبيرتين ل          

مصر ممارسة أى قدر من التأثير، ال على األحداث التى قادت إليهما، وال على المسار الـذى اتخذتـه                    
المعارك فى ميدان القتال، وال حتى على الجهود السياسية والدبلوماسية التى بذلت الحتوائهما أو وقفهما،               

فـالحرب  . قليمية والدولية التى أعقبتهما   وبالتالى على النتائج التى تمخضت عنهما أو على التفاعالت اإل         
على لبنان لم تتوقف إال حين عجزت إسرائيل، وبعد ثالثة وثالثين يوما من استخدامها المكثف لكل مـا                  

  . فى حوزتها من أسلحة، عن تحقيق أهدافها المعلنة
جاز مهمتهـا   والحرب على غزة لم تتوقف إال حين استنفدت إسرائيل المهلة المحددة لها وعجزت عن إن              

وألن مصر لم تستطع، سواء بجهودهـا المنفـردة أو بالتعـاون مـع              . قبل اليوم األخير من والية بوش     
حلفائها، التأثير على مسار أى من الحربين، فقد كان من الطبيعى أن تبدو فى أعقابهما شبه معزولة وشبه                  

  . مهمشة
 عربيتين متتاليتين، همـا قمتـا دمـشق         دليلنا على ذلك عزوف الرئيس مبارك عن المشاركة فى قمتين         

، وسعى مصر المحموم لمنع انعقاد قمة استثنائية دعت إليهـا أطـراف             ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨والدوحة عامى   
  !.عربية أخرى أثناء الحرب

وعلى الصعيد العالمى، يبدو واضحا أن مصر لم تعد تملك من الثقل ما يؤهلها للمشاركة فى قمة انعقدت                  
ة سبل الخروج من األزمة المالية واالقتصادية العالمية، وشاركت فيها عـشرون            مؤخرا فى لندن لمناقش   

  . دولة كان من بينها السعودية وجنوب وإفريقيا
ومن المؤسف أن تتراجع مكانة مصر الدولية على هذا النحو، حتى بالمقارنة بدول لم تكن المقارنة معها                 

صنع األحداث العالمية أو اإلقليميـة، بينمـا        فكيف لمصر أن تشارك فى      . واردة أصال حتى وقت قريب    
  . رئيسها ال يكاد يبدى اهتماما يذكر بما يدور فى مناطق كثيرة من العالم

فالرئيس مبارك لم يشارك بنفسه فى العديد من مؤتمرات القمة األفريقية خالل سنوات حكمه الطويل، ولم                
 دول أمريكا الالتينية، سواء تلك التى عقدت فـى          يشارك فى القمتين العربيتين الوحيدتين اللتين عقدتا مع       
فكيف نستغرب، والحال كذلك، أن تبـدو مـصر         . البرازيل منذ عامين أو فى قطر نهاية الشهر الماضى        

خارج المنافسة حتى على المقاعد الدائمة المخصصة للقارة األفريقية، وهو ما يبدو واضحا تمامـا مـن                 
  !. وتوسيع مجلس األمنسياق الجدل الدائر اآلن حول إصالح 

أكثر من ذلك فعندما بحث أوباما عن دولة يوجه منها رسالة مصالحة للعالم اإلسالمى، لم يجـد أمامـه                   
سوى تركيا العلمانية، أما مصر، بلد األزهر الشريف والتى كان يفتـرض أن تكـون الدولـة المؤهلـة                   

ى خارج إطار المنافسة، ال لضعف فـى  والمرشحة طبيعيا لكى تنطلق منها هذه الرسالة، فكانت مرة أخر      
عالقتها الرسمية بالواليات المتحدة األمريكية، ولكن لضعف فى مكانة مصر الرسمية وفى قدرتها علـى               

  .التأثير عربيا وإسالميا فى المرحلة الراهنة
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وألن الجيـل   . أشعر بأسى كبير حين أرى مصر الرسمية مشغولة بمعارك مع دولة قطر ومع حزب اهللا              
ى أنتمى إليه اعتاد أن يرى بالده كبيرة تتصرف كالكبار، حتى وهى تمارس االختالف مع اآلخـرين،         الذ

فال شك أنه يشعر اآلن بحزن كبير حين يجد أن نظام بالده الرسمى اختار ليس فقط أن يعزل نفسه إلـى                     
ة العربيـة، ولكنـه     الدرجة التى جعلته يبدو وكأنه بات يشكل العقبة الوحيدة الباقية على طريق المصالح            

  . تجاوز فى خصومته أيضا كل الخطوط الحمراء
تتعامل مع زعيم حزب اهللا وكأنـه قـاطع طريـق           » الرسمية«وفضائياته  » القومية«فقد راحت صحفه    

وكان الفتا لالنتباه   . تتسلى به الواليات المتحدة   » أراجوز«مأجور يعمل لحساب إيران، ومع قطر وكأنها        
للتطبيع مع إسرائيل، لم يظهر إال      » الهرولة« والتى كانت يوما ما تقود قطار        أن غضب مصر على قطر،    

حين نجحت فى جمع شمل األطراف المتصارعة فى لبنان حول مائدة تفاوض لالتفاق على مخرج مـن                 
أزمة كادت تدفع بالبالد نحو حرب أهلية جديدة، وسعت للم شمل األطراف المتصارعة فـى الـسودان،                 

دفعهم أيضا لالتفاق على مخرج من حرب أهلية ال تزال تهدد الـبالد كلهـا بالتفتـت                 وكادت تنجح فى    
  . والتجزئة

كما كان الفتا لالنتباه أن غضب مصر على حزب اهللا، والذى ظل لفترة طويلة منـشغال بـالحرب مـع                    
 صـمود   إسرائيل فى جنوب لبنان، لم يظهر إال بعد فوز حماس باالنتخابات النيابية وبداية بروز جبهـة               

  .ومقاومة قادرة على تشكيل بديل أكثر فاعلية ألطروحات التسوية البائسة
سبق لى أن أدنت بشدة حملة بذيئة كانت أجهزة اإلعالم الرسمية المصرية قد شنتها على حماس خـالل                  
الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، وال أجد اليوم أى غضاضة فى إدانة حملـة إعالميـة ال تـزال                   

 على حزب اهللا وزعيمه حسن نصر اهللا، وقبل ذلك على قطر وأميرها، تفوقت على سابقتها مـن         مستمرة
حيث البذاءة، تنطوى على إدانة واضحة سواء للنظام الرسمى أو للجهاز اإلعالمى الذى استخدم كمنصة               

  .إلطالقها
اإلعالمـى  » لردحا«عورة النظام الرسمى، كما تظهرها هذه الحملة، تتجلى من خالل تصور يوحى بأن              

يمكن أن يشكل بديال لسياسة فاشلة يعوض به غياب رؤية استراتيجية أكثر قدرة على التعامل مع حقائق                 
نظام إقليمى ودولى يبدو اليوم مختلفا كليا عن ذلك الذى اعتاد عليه منذ التوقيـع علـى معاهـدة سـالم                     

  . منفصلة مع إسرائيل
 لدى النظام الرسمى ما يخجل منه أو يخفيه، وأنه يتـصرف            أن يوحى بأنه ليس   » الردح«إذ يحاول هذا    

من موقع الثقة بالنفس واإليمان بالسياسات التى انتهجها طوال تلك الفترة والتى ال يزال يصر عليها ولن                 
  . يحيد عنها

غير أنه لن يكون بوسع هذه الحملة أن تخفى على كل مواطن يملك ولو قدرا يسيرا من الوعى أن هـذا                     
 ال يملك أى أوراق ناعمة أو خشنة تصلح لالستخدام على مسرح المتنافسين فوق الساحة اإلقليمية                النظام

  .والدولية، وأن الكلمات الجوفاء تعجز عن صنع حقائق قوة لم يعد يملك منها على األرض شيئا
  . »ةالبذيئ«و» الغشيمة«أما عورة اإلعالم الرسمى فتظهرها حقيقتان برزتا من خالل هذه الحملة 

فقد ثبت أنه إعالم ال يحظى بأى درجة من االسـتقاللية، ويمكنـه عنـد               . تتعلق بتبعيته الكاملة  : األولى
الضرورة أن يتحول إلى بوق دعاية يطلقه الحاكم حين يشاء ويسكته حين يشاء، وبالتالى ال يختلف فـى                  

  . ويةقليل أو كثير عن أى إعالم موجه فى أشد النظم شمولية واستبدادا وديكتات
فقد ثبت أنه إعالم ال يملك من المهارة المهنية ما          . تتعلق بضعف مستواه المهنى على نحو مشين      : والثانية

فقد تحركت  . رسالته اإلعالمية أو وجهة النظر التى يدافع عنها بأى قدر من المصداقية           » تسويق«يتيح له   
أو مجندين فى معتقالت جهاز     » زىجهاز أمن مرك  «جحافله على نحو يكاد يتطابق مع حركة الجنود فى          

  !. »أعداء الوطن«حين تصدر لهم األوامر بضرب » أمن الدولة«
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يتبارون فى كيفية صك مصطلحات شتائم مبتكرة ينعتون بها         » كبار الصحفيين «ووفق ذات المنطق راح     
كـدير  دولة قطر الصغيرة وأميرها، أو حزب اهللا وزعيمه، وكأنهم جنود وصلتهم على التـو أوامـر بت                

، فراحوا ينهالون عليهم ضربا فى كل اتجاه دون أن يتقيدوا بأى نوع من الـضوابط أو                 »أعداء الوطن «
  . القواعد القانونية أو األخالقية

نسى هؤالء، أو باألحرى جهلوا وتجاهلوا فى زحمة حماسهم، حقيقة مهمة وهى أن الذين ينهالون عليهم                
لذا لم يكن غريبـا أن تـسقط فـى ثنايـا     . هم أوامر بالضربضربا قد ال يقلون وطنية عن الذين يعطون   

بذاءاتهم كل القيم النبيلة والشريفة، وتمتهن المقاومة واألديان ويجرى الحض على الكراهية بين الشعوب              
  .والفتنة بين الطوائف دون حساب

 وأخطـأ   أخطأ حسن نصر اهللا حين قام بتحريض الجيش المصرى لفتح معبر رفح، وانتقدناه فى حينـه،               
حين قام بتشكيل خلية سرية فى مصر، حتى ولو كان الدافع لها نبيال، وانتقدناه فى ذلك أيضا، لكننا نعتقد                   
فى الوقت نفسه أن طريقة النظام فى معالجة هذه األخطاء تشكل خطيئة أكبر وتتسبب فى ضرر أعظـم                  

  . وأشد خطورة
ة فى وجه نتنياهو وليبرمان، الذى أهان الرئيس        وألن هذا ليس وقت االنتقام وإنما وقت المصالحة والوحد        

مبارك شخصيا وعلنا، فإننا نأمل أن تعطى األولوية لترميم النظام العربى، ال للبحث عن حجج الستمرار                
ليس معنى ذلك أننا نطالب بوقف التحقيق القانونى فى القضية، ولكن بأن نتـوخى الحقيقـة وأن                 . تفككه

  .مصلحة الوطن فقطنعالج األخطاء دون مبالغة ول
  19/4/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
  توتر رغم دعوات الحوار.. األردن وحماس واإلخوان .61

  محمد النجار
منذ اندالع الحرب اإلسرائيلية    ) حماس(رغم توقف الحوار بين األردن وحركة المقاومة اإلسالمية         : عمان

عمان بجماعة اإلخوان األردنية، فـإن      على قطاع غزة نهاية العام المنصرم، وظهور توترات في عالقة           
يبدون حرصا على عدم تصعيد أجواء التوتر فـي ملفـات           ) األردن وحماس واإلخوان  (األطراف الثالثة   

  .عدة
 وكان األردن وعبر مدير المخابرات األسبق الفريق محمد الذهبي استأنف حـوارا مـع حمـاس فـي                  

ابية عبر عنها مسؤولون من الطرفين، وقـادت        آب الماضي، وأفضى الحوار إلشاعة أجواء إيج      /أغسطس
  .إلى اتصاالت على مستوى رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع الفريق الذهبي

بموازاة ذلك كانت المخابرات تقود حوارا مع الحركة اإلسالمية أدى لتسوية ملفات عدة أشاعت أجـواء                
  . بين الطرفين إبان العدوان على غزةإيجابية لدى إسالميي المملكة، أدى لنوع من االنسجام

 األسابيع األخيرة حملت ملفات توترت فيها عالقة الحركتين اإلسالميتين مـع األردن، بعـدما قـضت                
محكمة أردنية بسجن ثالثة شبان بتهمة التجسس لحماس، كما منعت السلطات عددا من خطباء اإلخـوان                

  . من اعتالء المنابر
  توقف الحوار

لسياسي محمد أبو رمان أنه ال قرار رسميا أردنيا بإعادة تصنيف حماس كمصدر تهديـد               ويرى المحلل ا  
  ". توقف للحوار ال أكثر"للمملكة، وأن ما حدث بعالقة الطرفين هو 

عودة األردن لمعسكر االعتدال العربي حتم عليه االنسجام مع رؤية هـذا المعـسكر              "وقال للجزيرة نت    
ا أن الواليات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول االعتدال         خاصة مصر والسعودية لحماس، كم    

  ".العربي لم تكن مرتاحة النفتاح األردن على الحركة
  مصادر التهديد
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التيار الذي يطالب بإعادة تعريف مصادر التهديد لألردن والذي يرى في حماس            "ويلفت أبو رمان إلى أن      
عـدم وجـود قناعـة      "غير أنه يؤشـر إلـى       ". ه هذا مجددا  أحد هذه المصادر عاد لطرح مبررات موقف      

  ".إستراتيجية لدى مؤسسات القرار بوجود الحاجة إلعادة تعريف مصادر التهديد
 وكانت عمان رأت في سنوات سابقة وبعد انتهاء حربها مع تنظيم القاعدة أن حماس تعد مـن مـصادر                   

عمليا بانتقال عالقات الطرفين لمرحلة الحوار وحل       التهديد لألمن األردني، لكن هذه اإلستراتيجية انتهت        
وتكشف مصادر سياسية أردنية مطلعة للجزيرة نت أن طريقة تعامل حمـاس             .ملفات ظلت عالقة سنوات   

الهادئة مع قرار محكمة أمن الدولة الحكم على ثالثة من أعضائها، أظهرت الحاجة لعودة الحـوار مـع                  
  .الحركة

  نتائج عملية
العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي للجزيرة نت أن الحوار الذي دار بين اإلخوان األردنيين              ويؤكد األمين   

تراجعت عن بعض   ) يضيف زكي بني ارشيد   (لكن الحكومة   ". أدى لنتائج عملية  "ومؤسسات قرار بالدولة    
ية المركز االنفراجات المحدودة في عالقاتها مع اإلخوان كعودتها لسياسة منع خطبائهم، كما أن ملف جمع            

  .اإلسالمي ما يزال عالقا
 لكنه يشير إلى أن اعتقال القيادي خضر عبد العزيز وتوجيه تهم تتعلق بأمن الدولة له قبل اإلفراج عنـه             

من اإليجابيات أيضا أن الحوار لم ينقطع بـين         "وزاد  ". لم يترافق مع حملة إعالمية كما كان يحدث عادة        "
  ".سؤولين في الدولةنواب الحركة اإلسالمية وكبار الم

بقولـه  " تراجع األردن عن أجواء االنفتاح على اإلخـوان وحمـاس         " ويفسر القيادي اإلسالمي ما يصفه      
هناك تيار سياسي يمارس اإلقصاء وتقديم الحركة اإلسالمية على المذبح األميركي اإلسرائيلي للمحافظة             "

  ".على مواقع ومكاسب شخصية وضيقة
أدخل خياراته في مربع ضبابي جعله ال       "وع األردن لخيارات معسكر االعتدال       ويقول بني ارشيد إن رج    

هـي التـي دفعـت الحكومـة     "ويرى أن ضغوطا خارجية ال ضرورات داخلية      ". يستطيع حسم خياراته  
كافة دول االعتدال العربـي عـادت للتـضييق علـى           "وختم بالقول   ". للتضييق على الحركة اإلسالمية   

  ".مقاومة بعد أن أظهرت الحرب على غزة وقوف الشارع العربي خلفهااإلسالميين وحركات ال
 19/4/2009الجزيرة نت، 

  
   السالم العربية من منظور جديدمبادرة .62

  عبد اهللا األشعل. د
م محـلَّ جـدل علـى       2002أصبحت مبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عـام             

النهائي " إسرائيل"ألقل بشكل حاد، منذ محرقة غزة التي أظهرت عزم          المستويين الرسمي والشعبي على ا    
  .بعيدا عن السالم الحقيقي

وأثناء هذه المرحلة انقسم العالم العربي إلى فرق ثالثة؛ طالب فريق منهم بعدم المساس مطلقًـا بمبـادرة                  
بط بهذه المبادرة، وعـدم     السالم، على أساس أنه ال يوجد بديل حقيقي لهذا السالم اإلستراتيجي الذي ارت            

، وصـارت مخـاطر     "إسـرائيل "استعداد العالم العربي للبديل اآلخر، وهو الدخول في صراع مسلَّح مع            
  .التفكير في إنهاء هذه المبادرة أشد خطرا على العالم العربي في المنظور الرسمي

دايـة امتهانهـا لليـد العربيـة        أظهرت منذ الب  " إسرائيل"أما الفريق اآلخر فيرى العكس تماما، وهو أن         
الممدودة؛ ألنها ال تفهم إال لغة القوة، وأن استمرار اليد العربية ممدودةً تُغـري بالمزيـد مـن اإلهانـة                    
الصهيونية، كما تعني المزيد من ابتذال الذات العربية؛ ما دامت األيدي العربية المرتعشة التـي تحمـل                 

  .دلة وفق مفهوم هذا الطرفالمبادرة تستفز الطرف القوي في المعا
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أما الفريق الثالث والذي انتصر حتى اآلن منذ قمة الكويت االقتصادية ثم قمة الريـاض وأخيـرا قمـة                   
الدوحة؛ فيرى أن تظل المبادرة قائمةً متاحةً، مع التذكير بأنها لن تبقى هكـذا إلـى األبـد، أي التهديـد                     

  .بسحبها
ى الزمني الباقي الستمرار المبادرة، ولـم توافـق األطـراف           في هذا اإلطار طالب البعض بتحديد المد      
ـ        ، وأنه تصعيد عربي ضدها، فيعقِّد ذلـك أي مـسعى           "إسرائيل"األخرى؛ حتى ال يفسر ذلك بأنه إنذار ل

أمريكي للتسوية، خاصةً أن واشنطن لم تُفصح حتى اآلن عن خطة متكاملة للتسوية تشمل جميع ساحات                
، وحتى اآلن تنـاثرت تـصريحات       2008، أثناء الشهور األخيرة من عام       "سرائيلياإل"الصراع العربي   

لها، ثـم   " إسرائيل"غاضبة من دول عربية ومن األمين العام للجامعة العربية؛ ألن المبادرة ماتت بإغفال              
 اهتمامها بها، ودعت إلى الحوار معها حتى يتفق الطرفـان علـى  " إسرائيل"صحت المبادرة عندما أبدت  
ال تريد المبادرة، وإنما تريد األطراف العربية التـي لـم تطبـع             " إسرائيل"طرق تنفيذها، ولكن تبين أن      

صدا عربيـا   " إسرائيل"بها عندما وجدت    " اإلسرائيلي" ولذلك انتهى االهتمام     - أي السعودية بالذات   -معها
لتطبيع العربي معها قادم ال محالـة دون        عن ثقتها بأن ا   " إسرائيل"لمطالبها، في الوقت الذي أعربت فيه       
  .حاجة إلى البحث في المبادرة العربية

والحق أن هذه المبادرة وتاريخها ومواقف األطراف الدولية منها تكشف عن الكثير مما يتعين تـسجيله؛                
 علما بأن   فمن ناحية، منذ طَرح هذه المبادرة لم يحرك العرب لها ساكنًا، وظلت من المعطيات التاريخية،              

بوش اتصل بالزعماء العرب في قمة بيروت، وناشدهم إقرار المبادرة؛ مما أثار الشك في مدى اسـتفادة                 
م هـذه المبـادرة     2002منها، ألن بوش ال يريد مصلحةً عربيةً قطعا، ولما أقرت قمة بيروت             " إسرائيل"

في خريطة الطريق، حتى توهم العالم       أدمجتها واشنطن    - التي كانت مفاجئةً بالنسبة للمراقبين     -السعودية
اآلن بغيرهـا، والـسبب أن الخريطـة        " إسرائيل"العربي بأنها آخر مرجعيات الخريطة التي ال تعترف         

تتضمن أوالً القضاء على المقاومة في إطار ما يسمى بالترتيبات األمنية، وهذا هو الهدف الوحيد من هذه                 
خرى تطالب بها حتى اآلن؛ ألنه إذا نُفِّذ الجـزء األول منهـا فـال               الخريطة التي ال تزال السلطة هي األ      

حاجة إلى تنفيذ الباقي، وبذلك يظهر القبول بها رغبةً وهميةً في التسوية والسالم، علما بأن الخريطـة ال                  
  .تنص على تنفيذها بشكل متكامل، وإنما تُنفَّذ على مراحل، أولها زوال المقاومة

إلى وقت قريـب، والغالـب أن       " إسرائيل"رة العربية ظلَّت بعيدةً عن ربطها بموقف        معنى ذلك أن المباد   
المبادرة نفسها دخلت ضمن أدوات الحرب الباردة العربية؛ بحيث صار المدافعون عنها والساعون إلـى               

 فرقًا متناحرةً، وأن الجدل حولها هو في الواقع جدل بين هذه الفـرق، ولـم يرتفـع                  - أصالً -سحبها هم 
رف فوق الدائرة الجهنمية العربية ليرى أين تقع المصلحة العربية الحقيقية في هذه المبادرة، ولذلك فإن                ط

واستمرار ذلّها، بينما المطالبون بسحبها والمعلنون      " إسرائيل"المدافعين عن بقائها اتُّهِموا بالخنوع ومحاباة       
  .وفاتها هم المناضلون المقاومون للمشروع الصهيوني

النظر عن صحة هذا االفتراض أو خطئه؛ فإنه يجب وضع هذه المبادرة في وضعها ومكانهـا                وبصرف  
منها، فقد ارتفعت أصوات في العالم العربي تقول إن سـحب           " إسرائيل"الصحيح، دون أن ترتبط بموقف      

ـ                 ر المبادرة يجب أن يكون الرد العربي على حكومة نتانياهو المتطرفة، ولكن هذه األصوات لم تدرس أث
، وهل يرغمها هذا السحب على تغيير تركيبتهـا أم سياسـاتها المرتبطـة بهـذه                "إسرائيل"سحبها على   

في نفس الوقت لم تدرس     !  بهذه المبادرة، استمرت أو سحقت؟     - أصالً -"إسرائيل"التركيبة، وهل تكترث    
بها يعني االسـتعداد    هذه األصوات بديل المبادرة على افتراض أن المبادرة تعني طلب السالم، بينما سح            

للحرب، والعالم العربي يلتحف بهذه المبادرة ستارا يخفي عجزه عن مجرد استحضار هذه المـصطلحات    
  .المرعبة

  : ثالثة أمور- حال لهذا اإلشكال-ولذلك نرى
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أن تظل المبادرة إعالنًا عن رغبة عربية دائمة في السالم العادل الشامل دون أن تـرتبط بمـدى                  : األول
  .، هي إعالن عن الموقف العام"إسرائيل"مني أو موقف ز

ـ           : األمر الثاني  ابتـداء  " إسرائيل"أن هذه المبادرة تحتاج أوراقًا لتعزيز الطلب العربي للسالم؛ فال يمكن ل
أن تنخرط في سالم حقيقي للعرب، وإذا انخرطت فسوف يكون ذلك بسبب أوراق القوة العربيـة، ومـن                  

القوة التي ال تقهر؛ فالقاهر والقهار هو       " إسرائيل"، فقد مضى الزمن الذي كان جيش        بينها القوة العسكرية  
اهللا وحده، وما دونه قابل لالنكسار والهزيمة إذا واجه عزيمة اليقين بالحق، والدفاع عن مقـدرات هـذه                  

  .المنطقة ضد طرف غاصب عابث سادر في غيه
ا عالقاتها مع الجميع على أساس مـساندة قـضية الـسالم،            أن ترسم الدول العربية جميع    : واألمر الثالث 

وليس مساندة الحق العربي، فنحن نريد أن نسترد أراضينا المحتلة في سوريا ولبنان وفلسطين، واسترداد               
علينا، وأن يتم التناسب بين القوى العربية والقوة        " إسرائيل"حقوق الفلسطينيين المشروعة، ووقف عدوان      

تعيش في وسـط معـاد      " إسرائيل"، وكسر الوهم الذي قبلنا به ضمن أوهام كثيرة؛ وهو أن            "اإلسرائيلية"
 معاد للغايـة بـسبب الطبيعـة الجهنميـة          - فعالً -مستعد لالنقضاض عليها إذا لم تنقض عليه؛ فالوسط       

  .قوة الغاشمة، ولكي تنطفئ جذوة هذا العداء ال بد من بوادر حسن النية، وليس بالمزيد من ال"إسرائيل"لـ
 19/4/2009إخوان أون الين، 
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