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  24  :كاريكاتير
***  

  
 في القاهرةرابعة للحوار الفلسطيني تنطلق اليوم الجولة ال .1

 محمد إبراهيم نقالً عن مراسليها ،دمشقورام اهللا، والقاهرة،  من 26/4/2009البيان، اإلمارات، ذكرت 
هرة الحوار الوطني  اليوم األحد في القاان فتح وحماس تستأنفيحركت، أن  والوكاالت،وأحمد كيالني

 .  لتجاوز خالفات التوصل التفاق مصالحة وطنية جديداً تمثل مسعى، في جولة رابعة بينهما،الفلسطيني
والتزال قضايا التوافق على حكومة انتقالية وملفات نظام االنتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير 

 كعقبات مستمرة أمام التوصل التفاق ينهي  تفرض نفسها، إلى جانب إصالح األجهزة األمنية،الفلسطينية
 . االنقسام الداخلي

وتقول الحركتان إن جولة اليوم في القاهرة ستكون حاسمة لجهة تحديد مصير الحوار، ومن المقرر أن 
 حول مقترحات مصرية كانت تسلمتهما جولة الحوار الماضية بداية الشهر الجاري للتوفيق تقدما ردوداً

 . بينهما
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 في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية جولة ، فيصل أبوشهال،نائب عن كتلة فتح البرلمانيةصف الوو
 إلنهاء  على الحاجة فلسطينياً لجهة بحث مصير القضايا العالقة، مشدداً"الحاسمة"الحوار المقبلة بـ

على تشكيل بضرورة التوصل إلى اتفاق "وشدد على مطلب فتح من حوار القاهرة . االنقسام بشكل فوري
 وهو أمر لن ، لعزلة دولية وحصار خانق وال تجره مجدداً،حكومة توافق انتقالية توحد الشعب الفلسطيني

 . "نقبل به مطلقاً
، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن الجولة الحالية بين ستكون األكثر صعوبة من من جهته
 وحالة ،كة فتح في قضية االعتقال السياسيلما فيها من تطورات سلبية جاءت من قبل حر"سابقاتها 

  ".الجمود التي تقدمها في إستراتيجيتها المغلقة التي ستكون عقبة في نجاح الحوار
 والتي تتبناها حركة ،الشروط األميركية واإلسرائيلية المفروضة على الحوار"وفيما اعتبر برهوم أن 

 قال القيادي ،"ددان نجاح الحوار الوطني الداخلي واستمرار االعتقال السياسي بالضفة الغربية يه،فتح
، وستنتهي إما باتفاق على القضايا "األخيرة"اآلخر في الحركة مشير المصري إن هذه الجولة ستكون 

 .بالتخلي عن شروط الرباعية» فتح«وطالب . الخالفية أو بإنهاء الحوار
قراطية الحكومة المصرية راعية والديم طالبت فصائل أخرى مثل الجبهتين الشعبية وفي الوقت نفسه،و

 ."اتفاق شامل يلبي المطالب الرئيسية لكل الفصائل"الحوار إلى التوصل إلى 
 عدم التوصل إلى اتفاق إلى "البيان"وأرجع الناطق باسم الجبهة الشعبية ماهر الطاهر في حديث إلى 

 جدوى من المقاومة، فيما يقوم األول، يعتمد طريق المفاوضات ويرى بأنه ال: وجود نهجين متباينين
سقاط خيار المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مطالباً أصحاب النهج األول إالثاني على عدم 

بكل الخط السياسي الفاشل الذي مارسته "بإجراء عملية مراجعة جدية يتم من خاللها إعادة النظر الجذرية 
 . "اوضية إلى طريق مسدودقيادة أوسلو بعد وصول العملية التف

الهدف " إن "البيان" رئيس وفد الجبهة الديمقراطية في الحوار فهد سليمان في حديث إلى قالبدوره 
ن يكون انطالقاً من تطبيق قرارات الشرعية أ ينبغي ، والتعاطي مع العملية السياسية،السياسي للحكومة

الجبهة الديمقراطية قدمت هذا "، موضحاً أن "الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
، التي قال إنه يجب أن "االقتراح انطالقاً من كون منظمة التحرير هي المرجعية السياسية العليا للحكومة

  ."بجدار المقاطعة"ال يصطدم تشكيلها 
م مصادر مصرية مطلعة ل، أن فهيم الحامد جدة نقالً عن مراسلها في 26/4/2009عكاظ، وأشارت 
، أن يتم اإلعالن خالل األسبوع الحالي على اتفاق مصالحة فلسطينية "عكاظ" في تصريحات لـ،تستبعد

وفق روزنامة شاملة تتضمن جميع البنود الستة التي تم بحثها خالل األشهر الماضية، على أن يتم هذا 
سي لحركة حماس اإلعالن في احتفالية، يحضرها الرئيس الفلسطيني ابومازن، ورئيس المكتب السيا

وقادة الفصائل الفلسطينية، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي وبرعاية الرئيس 
 .المصري مبارك

 نبيل ،لى الحوارإعضو وفدها و القيادي في فتح ، أندمشقوالقاهرة،  من 26/4/2009الحياة، وأوردت 
صري الذي يتعلق بتشكيل لجنة من الفصائل يكون نه سيتم البحث في االقتراح المإ "الحياة"لـقال  ،شعث

نحن في فتح ": ضافأو .عمار غزة وتنفيذ اتفاق القاهرةإعادة إ، وتُكلف "مظلتها"الرئيس محمود عباس 
  . من التفاصيلن يعطي مزيداًأ، دون "درسنا الورقة المصرية جيداً، ولدينا أفكار نريد مناقشتها

 بصيغتها "مرفوضة كلياً"ن الورقة المصرية إ في دمشق "الحياة"لـفي المقابل، قالت مصادر فلسطينية 
وضحت أو. "رزمة متكاملة"ن الحركة متمسكة بأن تكون عناصر الحوار أالحالية بالنسبة لحماس، مضيفة 

 يتابع تنفيذ نتائج  قيادياًطاراًإ"ن تكون اللجنة أن وفد الحركة سيقدم اقتراحات بديلة تقوم على ضرورة أ
، في "ال تكون اللجنة تحت الحكومة، بل فوق الحكومتينأعمار وكل القضايا الوطنية، وعادة اإلإ والحوار

  .لى غزة ورام اهللاإشارة إ
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 تصريحات ليبرمان الرافضة لمبدأ األرض مقابل السالم مدمرة وخطيرة: أبو ردينة .2

يحات وزير الخارجية  تصرإن قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة - وفا-رام اهللا 
 افيغدور ليبرمان الرافضة لمبدأ األرض مقابل السالم مدمرة للفرصة المتاحة مع اإلدارة اإلسرائيلي

 وخاصة أميركيا اًأن هذه سياسة مرفوضة، األمر الذي يتطلب موقفا دولي: األميركية الجديدة، مضيفا
السالم العربية هي الفرصة الحقيقية لسالم وأكد أن مبادرة  .واضحا وجادا تجاه هذه التوجهات الخطيرة

عادل وشامل، وعلى المجتمع الدولي أن ال يسمح بإضاعة الفرصة، كما ال يجوز السماح باستمرار 
 .إضاعة الوقت والفرص خالفا للشرعية الدولية واإلجماع العالمي على حل الدولتين

 26/4/2009الحياة الجديدة، 
 

  سنوات ونصف 3مقدسي محمد طوطح بالسجن  يحكم على النائب الاالحتالل  .3
حكماً بالسجن الفعلي على النائب المقدسي محمد " عوفر"أصدرت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في 

واعتقلت إسرائيل  . سنوات ونصف، وسنتين مع وقف التنفيذ3طوطح، من كتلة التغيير واإلصالح، لمدة 
 نائباً ووزيراً 40فذت عملية اعتقال واسعة طالت أكثر من  حينما ن2006النائب طوطح منذ أواسط العام 

 .  من حركة المقاومة اإلسالمية حماس
  26/4/2009فلسطين، 

  
 ابتزاز ال نقبله" حماس"شروط واشنطن للحوار مع : أبو زهري .4

 سامي أبو زهري، اشتراط وزيرة الخارجية األمريكية ،رفض المتحدث باسم حركة حماس: دمشق
، وااللتزام باالتفاقيات السابقة، للحوار "إسرائيل"، واالعتراف بـ"العنف"ون نبذ ما يسمى هيالري كلينت

 ".ابتزازاً غير مقبول"مع حركة حماس، معتبراً تلك االشتراطات 
: وأعرب أبو زهري عن أسفه لعودة اإلدارة األمريكية الجديدة للحديث عن اشتراطات قديمة، وقال

هي تأكيد على أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه الملف الفلسطيني لم تصريحات كلينتون األخيرة "
 ".تتغير، وأن هناك تطابقًا كامالً بين الموقفين األمريكي واإلسرائيلي، وهذا ال يبشر بخير

 26/4/2009فلسطين، 
  

  "إسرائيل"تصريحات ليبرمان محاولة فاشلة الستعادة هيبة : برهوم .5
ريحات المتعاقبة لوزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان وجنراالت حماس التص ت حركةدع: غزة

، مؤكدة "محاوالت فاشلة الستعادة هيبة الدولة العبرية المفقودة، والتي مزقتها حماس"الحرب اإلسرائيليين 
  ". على إفشال نظرية الكيان األمنيةاًأنها جعجعات إعالمية لن تزيدنا سوى إصرار"

قد صرح أن السالم مع سوريا ال يمكن أن يتم طالما أنها تؤوي حركتي حماس والجهاد وكان ليبرمن 
  .اإلسالمي، وطالما هي مرتبطة بإيران

  26/4/2009قدس برس، 
  

  في غزة وتسعى إلجهاض الحوار"  الفتحاويةالشبيبة"حماس تحتجز أمين سر : الزعارير .6
مليشيات حماس استدعت جمال عبيد " فتح إن قالت مصادر في حركة: حمد رمضان ووكاالتأ -رام اهللا 

وفي الوقت ". أمين سر فتح في شمال غزة، وإيام المطالن، ومحمد نصر، أميني سر منطقتين تنظيميتين
، محمود قنن )مسأ(مليشيات حماس احتجزت، اليوم "نفسه، قال الناطق باسم فتح فهمي الزعارير، إن 
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ع غزة، في حين أنها تحتجز العشرات من أبناء الحركة أمين سر منظمة الشبيبة الفتحاوية في قطا
  ".وشبيبتها

وأضاف الزعارير، في بيان له، أنه تم نقل قنن من مستشفى النصر الذي حولته حماس لمركز تحقيق 
  . من المساس بهإلى جهة مجهولة في مدينة غزة، محذراً

 ، مضيفاً"ن حماس إلجهاض الحوارهذا االعتداء يأتي في إطار حملة التصعيد الممنهجة م"وأوضح أن 
 مع التحضيرات اإلعالمية التي تنفثها بشأن فشل الحوار وإنهائه، في ما تفعله حماس ينسجم تماماً"أن 

  ".الوقت الذي تعمل فتح بكل إمكانياتها إلنجاح الحوار وإنهاء االنقالب
  26/4/2009المستقبل، لبنان، 

  
 اولة التعرض لقيادات أمنية بمحنافبرك تسجيالت تتهمت السلطة :حماس .7

ن تسريبات وصلتها تشير إلى أن جهاز ، إ)25/4(قالت حركة حماس في بيان أصدرته السبت : رام اهللا
 على فبركة شريط مسجل بالصوت األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، يعكف حالياً
 أنصار الحركة، حيث تم إجبارهم على والصورة، يوثق اعترافات، انتزعت تحت التعذيب، من بعض

اعترافات تتعلق بضلوعهم في تشكيل خاليا أمنية ومراقبة عدد من ضباط األمن بهدف المس بهم، 
وإخراج األمر على أنه إنجاز حققته أجهزة أمن رام اهللا في كشف نية الحركة ومحاولتها المس بقيادات 

  .وار و ال ترغب بنجاحهأمنية في الضفة، وإثبات أن الحركة ال تريد الح
 أو ،سياستها واضحة ال تتغير والمتمثلة برفض استخدام القوة والسالح تجاه أحد"وأكدت الحركة أن 

التخطيط للمساس بأحد، و ال مقاومة غير مقاومة االحتالل وال مساس إال به، و على من يتعاون معه 
  .  وفق تعبير البيان،"أخذ العبر والدروس

  25/4/2009قدس برس، 
  

   غزةالفصائل ستبحث قريباً تشكيل قيادة ميدانية في قطاع: الشعبية .8
 إن الفصائل ستبحث قريباً ، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية،قال رباح مهنا :كتب حسن جبر

  .تشكيل قيادة ميدانية لفصائل المقاومة في قطاع غزة
 الخصوص خالل األيام الماضية، مؤكداً أن إلى أن اتفاقاً جرى بهذا" األيام"وأشار مهنا في حديث لـ

توافقنا في االجتماع الذي ضم حركتي حماس : وقال .تفاصيل هذا االتفاق ستبحث في القريب العاجل
  .الجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية على أن يتم تشكيل القيادة الميدانيةو

  26/4/2009األيام، فلسطين، 
 

  نتخابات المكتبين السياسي والتنفيذي في حماس لم تجر بعدا: لحياة اللندنيةا .9
مصادر فلسطينية قالت إن انتخابات المكتبين      أن  :  جيهان الحسيني  -القاهرة   26/4/2009نشرت الحياة،   

وضـحت  أو. السياسي والتنفيذي لحركة حماس لم تجر بعد، وهي المرحلة الثالثة واألخيرة داخل الحركة            
جراء انتخابات عضوية المكتـب     إورى الموسع والمصغر تم إنجازها في انتظار        ن انتخابات مجلس الش   أ

  .السياسي، ومن ثم تجري انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي
 الموسع، الفتة إلى أن  من مجلس الشورى يفرز المصغرعضاء مجلس الشورىأوأوضحت المصادر أن 

  . المصغر وليس العكس أعضاء في مجلس الشورىساساًأأعضاء المكتب السياسي هم 
ن اثنين من مجلس الشورى المصغر فقدا موقعهما ولم يفوزا باالنتخابات، األول القيادي إوقالت مصادر 

محمد نزال، والثاني شخصية غير معروفة إعالمياً، وأشارت المصادر إلى أن رئيس المكتب السياسي 
قاعدة التي يجب احترام تصويتها  لكن من دون المس برأي ال،خالد مشعل سيوكل مهمات إلى نزال
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الكل يعلم أن هناك "إلى أن التنظيم داخل الحركة دقيق للغاية، و المصادر ولفتت . ونتائج االنتخابات
، مشيرة إلى "حالالً واستبداالً ويتوقع ذلك، وأرفع القيادات ال يمكنه المس بنتائج االنتخاباتإتبادل مواقع و

سة المكتب السياسي ليعاد ترشيحه مثله مثل أي قيادي عضو في أن مشعل سيقدم استقالته من رئا
  .الحركة، وفي حال فوزه سيعاد تكليفه برئاسة الحركة

وأكدت المصادر أن جميع المراحل تسير في الحركة وفقاً لالنتخابات، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة من 
فيذية، وموضحة أن مشعل ونائبه موسى االنتخابات الداخلية في مجلس الشورى المصغر تعزز قيادات تن

  .أبو مرزوق هما أعضاء في المكتب التنفيذي
 ، والحوار وإدارته،مهماته تتعلق بكل ما هو سياسي مثل التهدئة": وعن مهمات المكتب السياسي، قالت

  ." وصفقة تبادل األسرى،والمصالحة
كة المقاومة اإلسالمية مصدر مطلع في حر أن 26/4/2009الشرق، قطر،  ومن جهة أخرى ذكرت

 ما تردد حول استبعاد القيادي وعضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال من أي مناصب ىحماس نف
  .قيادية

  
  أبو مازن سيعاود طلب عقد مؤتمر فتح بالقاهرة: مصادر فتحاوية .10

لسادس في يسود أوساط حركة فتح تفاؤل كبير إزاء إمكانية عقد مؤتمر الحركة ا:  علي الصالح- لندن
وحسب قول مصدر كبير في . القاهرة، بعدما تردد الرئيس المصري حسني مبارك في قبول الفكرة

 في قواعد الحركة ولجنتها المركزية واللجنة التحضيرية  فإن هناك إجماعاً"الشرق األوسط"الحركة لـ
 ،اضي المصريةللمؤتمر وكذلك لدى الرئيس محمود عباس نفسه، على ضرورة عقد المؤتمر فوق األر

 .وبذل كل جهد من أجل إقناع القيادة المصرية باستضافة هذا المؤتمر
وتعتبر المصادر أن اختيار القاهرة لعقد المؤتمر هو أكبر ضمانة للمحافظة على وحدة حركة فتح 

 .وتماسكها
غبة  إلى الرئيس المصري حسني مبارك، لنقل روتوقعت المصادر أن يتوجه الرئيس أبو مازن مجدداً

 وجوانب أمنية ، وذلك العتبارات سياسية أوالً. في عقد المؤتمر في القاهرة، قواعد وقيادات،الحركة
 . على حد قول المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها،وفنية

وتواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعاتها في عمان إلنجاز كل الملفات على أمل تحديد مكان 
 تحديد موعد له، إذ إن الموعد سيحدد كما قالت المصادر، بعد شهر من تاريخ تحديد المؤتمر من أجل

 .المكان
  26/4/2009الشرق األوسط، 

  
   بلورة خطة سياسية تهدف إلى التوصل لتسوية إقليمية شاملة"إسرائيل"على : باراك .11

تهدف إلى التوصل إلى     بلورة خطة سياسية     "إسرائيل"أكد وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك أن على         
وقال إنه يجب بلورة هذه الخطة بالتعاون مع الواليـات المتحـدة            . تسوية إقليمية شاملة لضمان مستقبلها    

  . "إسرائيل"لتشمل شروطاً تضمن المصالح األمنية ل
 حفاظـاً علـى     "إسرائيل"شدد باراك على ضرورة رفض المطالبة الفلسطينية بإعادة الجئين إلى داخل            و

 . هايهوديت
  26/4/2009الدستور، األردن، 
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 ال يمكننا مهاجمة إيران وحدنا: رامون .12
في  عن حزب كديما والنائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق حاييم رامون "الكنيست"قال عضو 
ان في ال يمكنها مهاجمة إيران وحدها وإنما عليها العمل ضد إيرإذاعة الجيش اإلسرائيلي،  على أمسحديث له 

  .إطار مجهود عالمي
يوم أول من أمس  "إسرائيل"  فيهامن ناحية أخرى، عقب رامون على تصريحات كلينتون التي حذرت

 من أنها ستفقد دعم دول عربية في الصراع ضد إيران، إذا لم تستأنف المفاوضات مع ،الجمعة
ووزيرة (ل رئيسة حزب كديما الفلسطينيين، وقال إن كل ما قالته كلينتون تم قوله في الماضي من قب

 وإذا لم نتمسك به فإننا ، هو مصلحة إسرائيلية"الدولتين" موضوع أن) الخارجية السابقة تسيبي ليفني
 )آي.بي.يو. ("إسرائيل"سنلحق ضررا ب

  26/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

   ترفض الضغوط األوربية الهادفة لحثها على االلتزام بحل الدولتين أبيبتل  .13
وجهت تل أبيب انتقاداً شديد اللهجة لدول االتحاد األوربي، في أعقاب قيام األخيرة  :قدس برس/ صرةالنا

  .مع الفلسطينيين" التسوية" إلجبارها على تحقيق "إسرائيل"بممارسة نوع من الضغط على 
 يمارسها  ترفض الضغوط التي"إسرائيل"إن : "وقالت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، لإلذاعة العبرية

عليها االتحاد األوروبي من خالل سعيه لربط ترقية العالقات الثنائية بتحقيق تقدم في عملية التسوية مع 
 ترفض اإلمالءات فيما يخص مصالحها "إسرائيل"إن : "وقالت المصادر في تصريحها ".الفلسطينيين

  .، على حد تعبيرها"العليا
  26/4/2009فلسطين، 

  
   لن تقبل بدولة فلسطينية مستقلة"يلإسرائ": الكنيسترئيس  .14

قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤوبين رفلين خالل زيارته مدينة أم الفحم داخل األراضي المحتلة عـام                
 ال تستطيع العيش مع دولـة       "إسرائيل" إنه ال يرى في السلطة الفلسطينية شريكا للمفاوضات، وإن           1948

 أن  - وهو أحد نواب حزب الليكود       -وتابع رفلين    .قطاع غزة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية و      
الدولة المستقلة تعني نشوء تهديد حقيقي بإطالق صواريخ القسام من جنين علـى المدينـة اإلسـرائيلية                 "

 وأن  ،مؤكدا أنه ال يرى في الرئيس الفلسطيني محمود عباس عنوانا وشريكا للسالم           " المجاورة، الخضيرة 
 المقتـرح   -وأوضح أنه يعتبر السالم االقتصادي       .فلسطينية عاجزة عن اتخاذ القرارات    السلطة الوطنية ال  

 بداية جيدة للتفاهم بين الـشعبين ألن اسـتفادة الجـانبين مـن              -من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو       
ا يخسره  أكثر حذرا وأقل اندفاعية نحو الصراع ألنه سيكون لكل منهما م          "االزدهار االقتصادي سيجعلهما    

في الصراع، وسيحرصان على تثبيت التوازن ولذا ال بد من السعي لوضع بنية تحتية للـسالم بتحـسين                  
 ".أوضاع الفلسطينيين

  26/4/2009الدستور، األردن، 
  

   في المدى البعيد"إسرائيل"هناك خطر على وجود : اإلسرائيليالجيش  .15
خطراً مازال يحدق بوجود الدولة العبرية في المدى        أن هناك   "حذّر الجيش اإلسرائيلي قيادته السياسية من       

البعيد، ال سيما من قبل إيران التي تعمل على التزود بالسالح النووي، في تلميح إلى ضـرورة العمـل                   
وقال البريغادير أفي بنياهو، الناطق الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي، في مؤتمر            ".العسكري ضد طهران  
، مشيراً إلـى    " إيران تهدد االستقرار في منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره         إن: "عقد في مدينة هرتسليا   

ليس من المستبعد أن يكون هناك خطر على وجود إسرائيل في المدى البعيد نتيجة تـزود إيرانـي                  "أنه  
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إسرائيل تحبذ الحصول على حل ألزمة الملـف النـووي          "وأكد بنياهو أن    ".محتمل بأسلحة الدمار الشامل   
يتوجب علـى   "، ملمحاً إلى أن الخيار العسكري مازال مطروحاً أيضاً، وقال           "ني بالسبل الدبلوماسية  اإليرا

وكان الناطق اإلسـرائيلي اقـر       ".جيش الدفاع إعداد بدائل أخرى لحل هذه األزمة وهذا ما يقوم به فعالً            
 .بوجود أزمة مالية كبيرة في الميزانية العسكرية

  26/4/2009الدستور، األردن، 
  

   الذي يشهد أزمة حادة بالطائرة الهاوية"إسرائيل" اقتصاد يشّبهنتنياهو  .16
استعرض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينيتس الخطوط العريـضة             

ياهو وأكد نتن . للخطة االقتصادية التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع األزمة االقتصادية الحادة في إسرائيل           
إن " :وقـال نتنيـاهو    .وشتاينيتس أن الخطة تهدف إلى احتواء األزمة وتسريع وتيرة الزخم االقتـصادي           

الحكومة قادرة بل ملزمة بإخراج إسرائيل مـن األزمـة االقتـصادية العالميـة والنهـوض بـالمرافق                  
رن رئـيس حكومـة     وقا".لقد نجحنا في ذلك في الماضي وسننجح هذه المرة أيضاً         :"، مضيفاً   "االقتصادية

االحتالل المرافق االقتصادية بالطائرة التي بدأت تسقط والتي يجب أوالً إعادتها إلى المسار الـسليم ثـم                 
وأضاف . االرتفاع بها مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك توجهات معينة للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف               

ت مع وزير المالية من أجـل بلـورة الخطـة           إنه سعى خالل األسابيع األخيرة ليال نهارا خالل مناقشا        :"
 ."الالزمة

  26/4/2009الدستور، األردن، 
  

  تلةا لشراء طائرات عاموديه مقتسعى" إسرائيل" .17
، أن سالح الجو اإلسرائيلي يسعى في هذه األيام للحصول على           أمس اإلسرائيليةكشفت صحيفة معاريف    

بحـسب المـصادر فـي وزارة الحـرب         و ).AH-46D(عدد من طائرات األباتشي المطورة من نوع        
. لتطوير أربعة من هذه الطائرات المروحيـة المقاتلـة        " بوينغ"اإلسرائيلية فإن هناك محادثات مع شركة       

وأوضحت المصادر أن الجهود تُبذل للحصول على الميزانية الكافية التي تُمكّن سالح الجو مـن شـراء                 
 الجو إلى أن هذه الطائرات ستكون أكثر تطورا من          وأشار أحد ضباط سالح   . عدد آخر من هذه الطائرات    

وفي سياق متصل عقدت إسرائيل صفقة مع       . الناحية التكنولوجية من تلك التي تعمل في سالح الجو اآلن         
  . مليون دوالر60 طائرة بدون طيار، بقيمة حوالي 12ـ روسيا، يتم في إطارها تزويد روسيا ب

26/4/2009الدستور، األردن،   
  

   تحصل على ترخيص لبناء مبنى في الشيخ جراح ستيطانيةامنظمة  .18
، أن قيـام دائـرة      أمس اإلسرائيليةاليسارية  " السالم اآلن "أكدت حركة   :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
االستيطانية حق استخدام ارض في حي الشيخ جراح فـي القـدس            ) اماناة( بمنح حركة    إسرائيل أراضي
  . الحركة عليها تم بطرق ملتوية مقر رئيس لهذهإلقامةالشرقية 
 هذا المقر االستيطاني    إلقامة أنها اكتشفت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي المخطط            إلى وأشارت

 اللجنـة   إلـى ، هذه وتعاونت مع السكان الفلسطينيين في المنطقة في تقديم اعتراض            األرضعلى قطعة   
  .تم رفضه االعتراض أن إال للتخطيط والبناء اإلسرائيلية

 مناقـصة،   أي نـشر    أبدا ال دليل على انه تم       أن فقد وجدنا    أجريناهانتيجة لبحوث   ": "السالم اآلن "وقالت  
 أراضـي  قانوني لدائرة    إلزام على الرغم من وجود      لألرض أخرى استخدامات   أمامللعامة، تفسح المجال    

  ".  بنشر هكذا مناقصةإسرائيل
  26/4/2009األيام، فلسطين، 
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  تحيي ذكرى كالبها التي قُتلت فـي حروبها وتقيم لها مقبرة خاصة"لإسرائي" .19

 أحيت أمس، ذكرى الكالب التي "إسرائيل"ذكرت مصادر إسرائيلية، أن - سمر خالد -القدس المحتلة 
 .قُتلت في معارك الدولة منذ دخولها الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي

لمقبرة التي دفنت فيها هذه الكالب، تبدو من النظرة األولى كأي وقالت إذاعة الجيش في تقرير لها إن ا
مقبرة عسكرية صغيرة، ولكن حين النظر لألضرحة تالحظ أن األسماء المكتوبة عليها هي أسماء الكالب 

 كلبا 18وأضافت أنه من ضمن الكالب المقتولة، . من وحدة عوكتس التي قُتلت أثناء القيام بمهام ميدانية
وذكرت إذاعة جيش . اء تنفيذ مهام ميدانية، مشيرة إلى أن هذه المراسيم تجري بشكل سنويقتلت أثن

 أثناء عملية الرصاص المصبوب وذلك حين 3 كالب، منها 10االحتالل، أنه قُتل في العام األخير 
 .ُأرسلت لتمشيط مباني يشتبه فيها بوجود متفجرات أو مقاومين فلسطينيين

  26/4/2009الرأي، األردن، 
  

  48 األكثر دموية في تاريخ الفلسطينيين منذ نكبة 2008عام : تقرير .20
  في تقرير له أكد، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أنغزة من 26/4/2009 الشرق األوسط، نشرت

وفي مؤتمر . 1948 كان العام األكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 2008أن عام 
 شهدت 2008ي غزة، قال راجي الصوراني مدير المركز، إن األيام األخيرة من عام صحافي عقد ف

 غير ضالعين في األعمال القتالية، 1181 فلسطينيا، منهم 1417اندالع الحرب على غزة التي قتل فيها 
وأوضح أن .  امرأة735 طفال و1133 شخصا بينهم 4336أصيب فيما  امرأة، 116 طفال و313بينهم 

إلسرائيلي حرص خالل الحرب على القتل بالجملة، إلى جانب تدمير مناطق بالكامل وتغيير الجيش ا
تصاعدا ملحوظا في شهد  2009النصف األول من  كما لفت إلى أن .معالم المناطق التي توغل فيها

 16 طفال و58 مدنيا، منهم 225 شخصا، بينهم 409جرائم الجيش، إذ بلغ عدد القتلى خالل تلك الفترة 
وأشار إلى أنه وفقا لتوثيق المركز بلغ إجمالي عدد .  آخرين بجراح مختلفة741امرأة، فضال عن إصابة 

% 94.5 فلسطينيا، 868 على أيدي الجنود والمستوطنين 2008الفلسطينيين الذين قتلوا خالل عام 
ذين قتلوا على أيدي بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين ال و. في الضفة الغربية48منهم من غزة، مقابل ) 820(

 5287، إلى 2008، حتى نهاية 2000 العامالقوات اإلسرائيلية والمستوطنين منذ بدء االنتفاضة في 
 شخصا، 2260أصيب في نفس الفترة كما .  امرأة174 طفال و919 مدنيا، منهم 3885شخصا، بينهم 

الل الفترة إلى عشرات مما يرفع عدد الجرحى خ.  شخصا من الضفة524 من غزة، ونحو 1736بينهم 
وحول  . في غزة، المئات منهم أصيبوا بإعاقات متنوعة دائمة12000اآلالف، بينهم أكثر من 

 فلسطيني، منهم 2500 قال الصوراني إن القوات اإلسرائيلية اعتقلت خالل العام ما يزيد عن ،االعتقاالت
 . آالف فلسطيني في األسر9من  معتقال من غزة، كما ال يزال أكثر 68 معتقال من الضفة، و2433

مؤسساتيا تعمق " ان االنقسام الداخلي  أوضحالصوراني، أن غزةمن  26/4/2009الحياة، وأوردت 
واورد  ." امرأة برصاص فلسطينيين13 طفال و25 فلسطينيا بينهم 143مقتل "واشار الى . "وتعزز اكثر
 17نفذوا جرائم قتل بحق نحو ) ية على غزةاالسرائيل(مسلحين مجهولين خالل ايام الحرب "التقرير ان 

. "شخصا في اماكن متفرقة من قطاع غزة، منهم عدد من المعتقلين في سجن غزة المركزي بعد فرارهم
عمليات االعتقال غير القانونية وجرائم التعذيب استمرت في شكل تصاعدي خالل عام "ن مضيفاً أ

هرم السلطة الفلسطينية، وأن العشرات من تلك ، في ظل ازدياد حدة االنقسام السياسي في 2008
كما شهد العام الماضي استمراراً لظاهرة . "االعتقاالت استهدفت قادة من الطرفين على خلفيات سياسية

استخدام السالح في النزاعات العائلية والشخصية التي تندرج ضمن إطار حال االنفالت األمني، اذ 
 آخرين، 49، بينهم ثالثة أطفال وامرأتان، كما أصيب فيها نحو  مواطنا22ًحصدت هذه الظاهرة أرواح 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1416:         العدد       26/4/2009األحد  :التاريخ

قتل أربعة مواطنين على خلفية ما يسمى قضايا شرف العائلة، منهم امرأتان قتلتا في قطاع غزة "فيما 
 ."وامرأة ورجل قتال في الضفة الغربية

  
 غالبية الفلسطينيين تؤيد حل الدولتين: استطالع .21

 أجرته مؤسسة صوتنا فلسطين بالتعاون مع معهد الدراسات  للرأيستطالع أظهر ا:د ب أ -رام اهللا
 بالمئة من الفلسطينيين 74 أن ،االيرلندية في جامعة ليفربول حول العملية السلمية وقضايا الوضع النهائي

 أن الحل القائم على أساس دولتين ال يزال هو الخيار المقبول بالنسبة لألغلبية العظمى من يرون
 وقد . بالمئة، أن السالم عن طريق التفاوض أمر ضروري أو مرغوب فيه71 أكد  في حين.طينيينالفلس

 بالمئة من 94فيما يعتقد   بالمئة منهم إنهم يعتبرون أن الدولة ثنائية القومية غير مقبولة،59اعتبر 
أن المسألة ذات كما تشير النتائج إلى  .الفلسطينيين أن من حقهم اإلطالع على سير عملية المفاوضات
 بالمئة منهم أن التحرر من االحتالل 94األهمية القصوى بالنسبة للفلسطينيين هي التحرر حيث يرى 

على عينة أجري االستطالع  فيما تجدر اإلشارة إلى أن .اإلسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام عملية السالم
  .حرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أي عقب انتهاء ال، فلسطيني بداية شهر شباط600مكونة من 

  26/4/2009الرأي، االردن، 
  

   مرات العام الماضي8 العطاءات االستيطانية تضاعفت  يبين أنلبنك الدوليتقرير ل .22
 ضاعفت العام الماضي بثماني "سرائيلإ"ن أكشف تقرير جديد للبنك الدولي امس :  محمد يونس-رام اهللا 

طنات المنتشرة في الضفة الغربية، كما ضاعفت عدد االبنية الجديدة مرات عدد عطاءات البناء في المستو
. 2007 بناء في العام 860، مقارنة مع أقيم بناء جديدا 1518ن  وبين أ.التي اقيمت في هذه المستوطنات

وكانت الحكومة االسرائيلية اعلنت العام الماضي عطاءات لبناء آالف الوحدات السكنية، لكن البنك 
 من االبنية الجديدة  في المئة40 في تقريره تلك االبنية التي اقيمت فعال، وبين ان نحو الدولي رصد

 تقديرات سابقة اشارت الى ان يشار في هذا الصدد أنو. اقيمت في مستوطنات تقع شرق الجدار
لكن . جدارالسلطات االسرائيلية تتجهه الى تركيز التوسع االستيطاني في الكتل االستيطانية القائمة خلف ال

في حين انخفض "أنه  البنك الدولي  إلى ذلك أوضح.التقرير يبين ان االستيطان يتواصل في انحاء الضفة
مستوى العنف في الضفة إلى مستويات متدنية جداً، خففت الحكومة اإلسرائيلية نظام اإلغالق بشكل 

 الى وجود وأشار. "ستوطناتهامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود االقتصادية وتوسيع الم
 انتهت من إقامة ست نقاط عبور تجارية في "سرائيلإ"ن أوزاد .  حاجزا واغالق طرق في الضفة630

على الصعيد و.  عبر هذه النقاط"إسرائيل" ستحدد حركة المرور بين الضفة وهاالجدار، مشيرا الى ان
قتصادية الصارمة على االقتصاد سرائيل تواصل فرض القيود االإ"ن االقتصادي يظهر التقرير أ

الفلسطيني من أجل منع االستثمار الخاص او اعاقته، وإضافة إلى القيود على الحركة والتنقل، اذ تسيطر 
الحكومة اإلسرائيلية على جميع نقاط العبور البرية والبحرية وعلى قدرة السكان الفلسطينيين على السفر 

 الناتج الداخلي للفرد في الضفة والقطاع واصل انخفاضه خالل ن إجماليولفت التقرير إلى أ. "والسكن
 1,8نحو بلغ  حجم الدعم إلى موازنة السلطة موضحاً أن.  رغم تدفق المساعدات الخارجية2008عام 

ن إوقال البنك الدولي . 2007 في المئة زيادة عن حجم الدعم خالل عام 80بليون دوالر، أي بنسبة 
 في المئة كما جاء في 5 هو أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2009الً للعام السيناريو األكثر تفاؤ"

من "ن أ الفتاً إلى. "خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، ما يعني بدء انتعاش إجمالي الناتج الداخلي للفرد
  . "المفترض أن يأتي هذا النمو من الضفة، بينما يستمر اقتصاد القطاع في الركود
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 في المئة 20,7 إلى 2007 في المئة نهاية عام 17,7ن نسبة البطالة ارتفعت في الضفة من إقال ين في ح
  .2008في الربع األخير من عام 

  26/4/2009الحياة، 
  

   دونم في أم الفحم 300 تماطل في استئناف قرار مصادرة إسرائيليةمحكمة  .23
الرابعة على التوالي، في االستئناف الذي قدمه قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، إرجاء النظر، للمرة 

 اعتراضاً على قرار المحكمة 48 عائلة من مدينة أم الفحم المحتلة عام 200مركز عدالة، باسم حوالي 
  . دونم من أراضي قرية اللجون300المركزية في الناصرة، بالمصادقة على مصادرة ما يقارب 

  26/4/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  تجمد زيارة أهالي أسرى النقب وعوفر  اإلسرائيليةجونالسمصلحة  .24
قال مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر في طولكرم، إنه أبلغ من قبل مصلحة السجون بإلغاء : طولكرم

 فيما يشار إلى أن .زيارات أهالي األسرى لمعتقلي النقب وعوفر ولكافة المحافظات حتى إشعار آخر
الزي "معركة مع إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية بعد فرض األخيرة ون يخوضن ياألسرى الفلسطيني

 .    ألف أسير فلسطيني11على حوالي " البرتقالي
  26/4/2009فلسطين،  صحيفة 

  
  السجونمصلحة  على " بيتناسرائيلإ"حزب  األسرى الفلسطينيين بعد إشراف حياةقلق على  .25

المحررين الفلسطينيين امس ان األوضـاع فـي سـجون           قالت وزارة االسرى و    : وكاالت االنباء  -غزة  
االحتالل تتجه نحو مزيد من التصعيد الخطير، وهناك قلق وخشيه على حياة األسرى في السجون، بعـد                 

وأشارت إلى انه   . وزارة األمن  الذي يتولى    المتطرف" إسرائيل بيتنا "أن أصبحت خاضعة إلشراف حزب      
ش اإلشراف على مصلحة السجون تصاعدت حدة االعتداء علـى          منذ تولى المتطرف ايتسحاك اهرونوفيت    

  .األسرى وحرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم
  26/4/2009الدستور، األردن، 

  
   فلسطينيين في الضفة6عتقل ياالحتالل  .26

اعتقلت قوات االحتالل، فجر امس، ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة          :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
وذكرت مصادر محلية من المنطقة، ان عمليات الدهم تخللها جمع بيانات إحـصائية             . ة الغربية من الضف 

  .عن أصحاب المنازل المستهدفة بعد احتجازهم وأفراد عوائلهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم
  26/4/2009المستقبل، لبنان، 

  
 زة على غ األخير مؤسسة أهلية في عدوانها182  دمرت"إسرائيل: "تقرير .27

 في حربها "إسرائيل"كشف تقرير فلسطيني توثيقي هو األول من نوعه امس عن تدمير : د ب أ - غزة
واتهم التقرير الذي أعدته منظمة أصدقاء  . مؤسسة أهلية في القطاع182األخيرة على قطاع غزة 

باستباحة  "إسرائيل"اإلنسان الدولية ومقرها جنيف ومؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم ومقرها غزة 
وبين أن أكثر الجمعيات  .المؤسسات األهلية المدنية في غزة السيما المؤسسات التعليمية ورياض األطفال

 .32، ثم النوادي الرياضية وعددها 72األهلية تضررا من ناحية العدد، كانت رياض األطفال وعددها 
تضمن التقرير  كما .الة اونروا تتبع لوك36 من المدارس بشكل عام، منها 67وإلى جانب ذلك تم تدمير
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 من المنظمات والجمعيات األهلية الفلسطينية، التي تم تدميرها كليا أو 182إحصائية توثق أسماء ومواقع 
  .تضررت جزئيا من قبل الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب على قطاع غزة

  26/4/2009الرأي، االردن، 
  

  مقتل فلسطيني في انهيار نفق بين غزة ومصر .28
أعلن مصدر طبي فلسطيني ان شابا فلسطينيا قتل أمس بانهيار نفق على الحدود بين : أ ف ب - غزة

خالل االشهر االخيرة في انهيار انفاق قضوا عشرات الفلسطينيين  حيث يشار إلى أن .قطاع غزة ومصر
  .على الحدود بين جانبي معبر رفح الفلسطيني والمصري

  26/4/2009الغد، االردن، 
  

 "مجاعة خفية" المقالة يحذر من بداية  الفلسطينيةاعة في الحكومةوزير الزر .29
 باتت ملموسة في "مجاعة خفية"، زير الزراعة في الحكومة المقالة، إن مالمح  اآلغامحمد قال: غزة

قطاع غزة، مؤكداً أن أهم سمة من هذه السمات هو النقص الحاد في البروتين الذين تتضمنه وجبات 
 بدخول اللحوم الحمراء لقطاع غزة، إلى "إسرائيل"ناجم عن عدم سماح ، الفي القطاعطعام الفلسطينيين 

جانب منع الصيادين من ممارسة أعمال الصيد في عرض البحر، وعدم السماح بإدخال اللقاحات الالزمة 
 طاعمزارع خالل الحرب األخيرة على قال بتدمير الكثير من االحتاللللثروة الحيوانية، فضالً عن قيام 

أكثر الفئات العمرية التي ستكون متأثرة بهذا هم  عاماً 15 إلى 3أن األطفال من من وحذر األغا . غزة
 أن يصبح األطفال الفلسطينيين أقل وزناً وأكثر قصراً، إلى جانب تقلص قدرتهم على عاًتوقم. الواقع

م محكمة الجرائم الدولية وكشف النقاب عن أن هناك توجهاً لرفع دعوى قضائية أما. التحصيل العلمي
  . بسبب حصارها الذي يؤدي إلى المس بمكونات الغذاء التي يحتاجها اإلنسان الفلسطيني"إسرائيل"ضد 

  26/4/2009الشرق األوسط، 
  

  مهرجان توائم في فلسطين يسلّط الضوء على إبداعاتهم .30
كان فكرة رائدة  أن المهرجان  عبود عبيد، مدير مهرجان فلسطين للتوائماعتبر:  بديعة زيدان-رام اهللا 

اختتم فعالياته في رام اهللا أخيراً، وكان المهرجان . لم تسبق فلسطين إليها أي دولة عربيةربما ومميزة، 
 منهم، كانوا األكثر تميزاً في 20 توأماً من كل محافظات الضفة الغربية، وكرم 125بمشاركة حوالى 
وزارة  ، وبإشراف"ماسة للدعاية اإلعالن والتسويق"الفكرة التي جاءت عبر شركة  .أكثر من مجال

اكتشاف اإلبداعات الثقافية والفنية والرياضية "السياحة واآلثار الفلسطينية، تهدف كما أشار عبيد إلى 
  ."نيوالعلمية لدى التوائم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم ومشاكلهم، وخصوصيتهم في المجتمع الفلسطي

  26/4/2009الحياة، 
  

 مياه غزة ملوثة وليست لالستخدام اآلدمي: تقرير .31
 إلى أن تزايد نسبة التلوث في مياه غزة زاد ،أشار تقرير صادر عن البنك الدولي:  غزة-ردينة فارس 

فقط من % 10أن  مشيراً إلى .تلوثهذا المن شدة معاناة المواطنين حيث بات الكثير منهم مرضى بسبب 
  . قطاع تتوافق ومعايير الصحة العالميةال المياه التي يتم تزويدها لسكان كمية
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وأنحى التقرير الذي تناول طرق إدارة مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة بالالئمة على 
  وخاصة مخازن المياه الجوفية العذبة الصالحة لالستخدام،تقوم بسرقة المياه الفلسطينيةالتي " إسرائيل"

  . بإعاقة تنفيذ العديد من المشاريع المخصصة لتكرير المياه اآلسنةياهاإ، متهماً اآلدمي
  26/4/2009عكاظ، 

  
   في لبنان جديدةتجسسضبط شبكة  .32

في إطار رصـدها لـشبكات       تمكنتاللبنانية  األجهزة األمنية    أن   بيروتمن   26/4/2009الحياة،  أفادت  
مـن   تمثل بإلقاء فرع المعلومات في قوى األ       ،قيق إنجاز جديد   من تح  "سرائيلإ"التجسس العاملة لمصلحة    

  .أفراد مؤلفة من ثالثة ،الداخلي على خلية مرتبطة بالموساد
ديـب  أشكل منفصل عن اكتشاف شبكة الضابط المتقاعد        بنه تم اكتشاف الشبكة الجديدة      أ "الحياة"وعلمت  

ن كانت شـبكة    إمنية، لمعرفة ما    جهزة األ ألسبوعين، وتتواصل التحقيقات معها من قبل ا      أالعلم قبل نحو    
  .و مرتبطة بها، فضالً عن معرفة طبيعة عملها في لبنانأمنفصلة عن شبكة العلم 

ن الفلسطيني في شبكة الموساد الجديدة التي       أمني لبناني   أعن مصدر   ) كونا(ونقلت وكالة األنباء الكويتية     
  ."سالم في لبنان شاكر العبسي تنظيم فتح اإلابن عم عبدالرحمن العوض خليفة زعيم"تم كشفها هو 

 هم من هؤالء أن هامصادر أمنية أكّدت لأن بيروت من  26/4/2009الشرق األوسط، في حين ذكرت 
علي : وهم. األشخاص الذين وردت أسماؤهم في إفادات العلم، واثنان منهما لبنانيان والثالث فلسطيني

األوالن أوقفا في صيدا في الجنوب، فيما قبض على الثالث االثنان . منتش ومحمد عوض وروبير كفوري
  .في بلدته زحلة في البقاع

  
 برتقال إسرائيلي إلى أراضيها  كيفية وصولفيطهران تحقق  .33

كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطات األمنية اإليرانية تجري تحقيقات مع عشرات أصحاب : تل أبيب
جود البرتقال وغيره من صنوف الحمضيات القادمة من  حول و،المصالح والعمال وموظفي الجمارك

وقالت هذه المصادر إن هذه الحمضيات حملت طوابع إسرائيلية كتب .  في األسواق اإليرانية"إسرائيل"
 ."يافا"عليها باللغة العبرية 

ية وتبين من التحقيقات أن هذه الحمضيات أحضرت من الصين، ويشتبه بأن العديد من البضائع اإلسرائيل
تصل إلى إيران بهذه الطريقة وعبر دولة اإلمارات، من دون اعتراض السلطات اإليرانية، ولكن 

 هذه المرة إزالة الكلمات "نسوا"االعتراض اليوم جاء ألن المصدرين اإلسرائيليين أو الوسطاء الصينيين 
 .العبرية

  26/4/2009الشرق األوسط، 
  

   والفاتيكان"إسرائيل"بين  في المفاوضات" مهم"تقّدم  .34
 حققا تقدماً مهمـاً فـي المفاوضـات         همانأ لديه   "سرائيلإ" أعلن الفاتيكان وسفارة     : و ص ف   -الفاتيكان  

ن هذا  أصدره الجانبان   أوضح بيان   أو. راضي المقدسة المتعلقة بوضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في األ      
  .ميس في القدسالتقدم سجل خالل اجتماع عقدته اللجنة الثنائية الدائمة الخ

ساسي أ من اتفاق    ، عاماً الشق االقتصادي   15 المستمرة منذ    "سرائيلإ"وفاتيكان  وتتناول المفاوضات بين ال   
لى تسوية الوضع القانوني والضريبي لممتلكات الكنيسة   إن تؤدي   أ، ويفترض   1993وقع بين الجانبين في     

  .والنشاطات التجارية للمسيحيين في األراضي المقدسة
  26/4/2009ر، لبنان، النها
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  لسوريا الحق في استعادة الجوالن:  من القنيطرةالصينوزير خارجية  .35

لى القنيطـرة فـي جنـوب       إكد وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي خالل زيارة          أ:  ا ف ب   -دمشق  
نقلـت  ، كما   "حالل السالم العادل والشامل في المنطقة     إل"خيرة في استعادة الجوالن      حق األ  ،مسأ ،سوريا

  ).سانا(عنه وكالة االنباء السورية 
  26/4/2009الدستور، األردن، 

  
  "المنطقة الرمادية"العالقة مع الدولة في  : األردنيون"اإلخوان" .36

، علي العرموطي، يرى أن "قضية حماس"على رغم أن محامي المتهمين في :  محمد أبو رمان-عمان 
 وليست قانونية، إالّ أن مراقبين "أحكام سياسية"بمثابة قرار محكمة أمن الدولة العسكرية ضد موكليه 

ومتابعين لمسار العالقة بين الدولة واإلسالميين يرون في تلك األحكام، من الناحية السياسية أيضاً، 
 بالمقارنة مع حاالت شبيهة في قضايا اإلرهاب في البالد وصلت عقوبتها إلى اإلعدام "أحكاماً مخففة"

  .والسجن المؤبد
  

  المشهد األردني مختلف عن المصري
، إن جازت التسمية، في قضية خلية حماس، التي اتُهم أعضاؤها الخمسة "أنصاف الحلول"هي إذاً أحكام 

من جماعة اإلخوان المسلمين، بالتجسس لمصلحة حركة حماس، فبرأت المحكمة اثنين، ودانت الثالثة 
  .اآلخرين بالسجن خمس سنوات، بعد تخفيف العقوبة

) ثم اإلفراج عنه الحقاً( هذه األحكام، بعد أيام من إعالن القبض على أحد قادة اإلخوان "توقيت"وقد يبدو 
خلية "بتهمة العالقة العسكرية مع حماس، متزامناً مع إعالن الحكومة المصرية إلقاء القبض على 

عالم المصري إلى فتح  تابعة لـ حزب اهللا على األراضي المصرية، ما دفع بالمسؤولين واإل"عسكرية
  .النار على إيران وتحالفها اإلقليمي، وبالطبع حزب اهللا وحماس

 قد يدفع ببعض المحللين الى القول إن هناك تسخيناً جديداً في ملف االستقطاب اإلقليمي، إالّ "التزامن"هذا 
ضية، بخاصة المقرب أن ما يشكك في مدى صالبة هذه القراءة طبيعة التعامل اإلعالمي األردني مع الق

من الحكومة، إذ مررها من دون أي هجوم إعالمي ضد حماس، أو حتى جماعة اإلخوان، التي تمثل 
  .حليفاً استراتيجياً لحماس في المشهد األردني

 حكومياً تجاه التنظيمين خالل الفترة األخيرة، تقف "حياداً إعالمياً"ويالحظ مراقبون ومحللون أن هناك 
، كما "حافة الهاوية"ما يبدو، إرادة بتحاشي التصعيد والتسخين مع الحركة، والوصول إلى وراءه، على 

  . نفسه، الذي ينطبق على العالقة مع حركة حماس"تقدير الموقف"حصل في فترات سابقة، وهو 
  

  إبقاء الباب موارباً
السياسات المقبلة سواء ثمة مؤشرات ودالئل عدة على أن الموقف الرسمي لم يحسم بعد في تحديد وجهة 

 في ما يصدر عن المؤسسة "التضارب الواضح"تجاه جماعة اإلخوان، أو حتى حركة حماس، ويؤكد ذلك 
  .الرسمية من إشارات ورسائل في هذا السياق

الواضح تماماً في المعادلة مع اإلسالميين أن الحوار الذي فتحه المدير السابق للمخابرات العامة، الفريق 
ذهبي، مع كل من حماس وجماعة اإلخوان، أصبح في خبر كان، وفعالً ماضياً ناقصاً، وقد أتى محمد ال

التوجه الجديد بتجميد الحوار مع حركة حماس من ناحية، وإيقاف الحوارات الجانبية مع اإلخوان من 
  .ناحية أخرى، إالّ الضروري منها
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، التي ال تعود "المنطقة الرمادية" بالوقوف في إالّ أن القرارات والمواقف الرسمية تجاه اإلخوان توحي
 وبوادر االنفتاح، بل وتصدر مواقف وقرارات توحي بانتقاد ضمني لما أسفر عنه "أيام العسل"إلى 

  . مع اإلسالميين، على األقل خالل اللحظة الراهنة"الباب موارباً"الحوار السابق، إالّ أن الحكومة تبقي 
القراءة " وإعالمي، مقرب من مطابخ القرار، ال يزال يدفع إلى استعادة في خلفية ذلك، توجه سياسي

، التي تعرف كال من االخوان في الداخل وإيران وحماس وحزب اهللا في الخارج باعتبارها "األمنية
  .مصادر التهديد الرئيسة لألمن الوطني األردني

بات التشريعية الفلسطينية، وشهدت  سادت، بصورة واضحة، بعد فوز حماس في االنتخا"القراءة"تلك 
العالقة بين الحكومة واإلخوان وحماس تصعيداً كبيراً، وكان اللغط الذي أصاب االنتخابات البلدية 

  .والنيابية واالتهامات بالتزوير أبرز مظاهر تلك المرحلة
ة، وإلى سيطرة قيادة  بالقيادة اإلخوانية المعتدل"اإلطاحة"في هذه األثناء أدت تلك األزمة الطاحنة إلى 

. جديدة مقربة من حركة حماس على مقاليد القوة والنفوذ في مجلس شورى الجماعة ومكتبها التنفيذي
وربما المفارقة الرئيسة تكمن في أن عودة المؤسسة الرسمية بعد ذلك إلى االنفتاح على اإلخوان وحماس 

 "جائزة"اح والتغير في السياسات الرسمية، وكأنّها كانت في ظل القيادة الجديدة، والتي بدت تعبيرات االنفت
  .لخطابها المتشدد ضد الحكومة خالل السنوات السابقة

 للسياسات السابقة، التي "رؤية نقدية"ويبدو أن مصادر مقربة من المؤسسة الرسمية تتحدث عن بروز 
 من مسار "خيبة األمل"اً على  رد"الملكية الدستورية"أضعفت المعتدلين، ودفعت ببعضهم إلى تبني خيار 

  . لها"الضحية األولى"، وسياسات استهداف الحركة اإلسالمية التي كان المعتدلون هم "اإلصالح السياسي"
 كبيرة في عملية االنفتاح باتجاه "استدارة"هذه القناعة الرسمية إذا قُدر لها النضوج، الحقاً، فقد تؤدي إلى 

تدل، الذي أصابته السياسة الرسمية بمقتل أمام القواعد في الوقت الذي كانت رد االعتبار الى التيار المع
تناله أيضاً سهام الطعن والتشكيك من التيار المتشدد والمجموعة المقربة من حركة حماس، بسبب حرص 

  . على استقاللية اإلخوان تنظيمياً بصورة كاملة عن حماس"المعتدلين"
 "حالة إنكار"يار المعتدل داخل اإلخوان كان يواجه خالل السنوات األخيرة ولعّل المفارقة الواضحة أن الت

من المؤسسة الرسمية، التي كانت تشكك بفعاليته ووجوده، وترى أنّه بمثابة واجهة للمتشددين، أما اليوم 
 في مواجهة "صمام أمان"فهناك مؤشرات على تغير هذه النظرة، بل والنظر إلى هذا التيار باعتباره 

  .التنامي الواضح لنفوذ حركة حماس داخل اإلخوان، وفقاً لمراقبين"
  

  !"المنطقة الرمادية"اإلخوان في 
 ال تسم فقط المواقف الرسمية تجاه الجماعة، بل كذلك مواقف تيار الصقور والمجموعة "المنطقة الرمادية"

تشدد غير كثيراً من خطابه إذ تالحظ مصادر معتدلة داخل اإلخوان أن التيار الم. المقربة من حماس
ولغته بعد أن تسلّم مقاليد القيادة اإلخوانية، وأنّه يمارس اليوم الحكمة بأثر رجعي، داعياً إلى الهدوء 

  .وضبط النفس وإلى عدم توريط الحركة بصدام مع الحكومة
 السياسي ضد "بسقف الخطا"المفارقة األخرى، تتمثل في أن القيادات، التي كانت تعمل سابقاً على رفع 

الدولة، كاألمين العام لجبهة العمل اإلسالمي، زكي بني ارشيد، هي نفسها ترسل إشارات اليوم باالتجاه 
، التي "الملكية الدستورية"المعاكس، من خالل تصريحات صحافية، يؤكد فيها الرجل معارضته لمبادرة 

  .ادات الحمائمية اإلخوانيةأزعجت مؤسسة الحكم كثيراً، وكان يقودها اخيراً عدد من القي
ذلك التحول والتبدل في المواقف بين المعتدلين والمتشددين، كان بمثابة مفارقة ثالثة في حيثيات العالقات 

  .اإلخوانية الداخلية، وكذلك العالقة مع الدولة
،  على تصريحات بني ارشيد الرافضة للملكية الدستورية"معتدلي اإلخوان"وتعلّق مصادر مقربة من 

 خطاب المتشددين والمقربين من حماس، فهم الذين "ازدواجية"والتي تغازل الحكومة، بأنّها تعكس 
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ساهموا في حصول كل من رحيل غرايبة، ونبيل الكوفحي وهما صاحبا مبادرة الملكية الدستورية على 
دوا الحقاً الى لكن المتشددين، أنفسهم، عا.  من المكتب التنفيذي للجماعة للمضي فيها"تفويض مكتوب"

التشكيك بالمبادرة وخطورة تداعياتها، واتهام المعتدلين بتوريط الجماعة في صراع أكبر من قدراتها مع 
  !مؤسسة الحكم

 إلى "ملف جمعية المركز اإلسالمي"ويحيل مراقبون هذا التراجع في سقف الخطاب المتشدد إلى تحويل 
 لعدد من صقور الجماعة، في مقدمهم "الفساد المالي"المحكمة، وهو الذي يحمل في طياته اتهامات بـ

مستشاراً "المراقب العام، همام سعيد، الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً من المستشفى اإلسالمي باعتباره 
يضاف إلى ذلك، أن المجموعة المقربة من حماس تربط خطواتها على إيقاع عالقة الحركة . "شرعياً

لذلك تتجنب التصعيد الحالي بانتظار ما ستسفر عنه متغيرات العالقة بين بالدولة، تصعيداً وتهدئة، 
  .الجانبين

  
  االستقطاب الداخلي

 نفسه اليوم على اإلخوان، ويضع الحركة على "الصراع الداخلي"في خلفية المشهد وكواليسه، يفرض 
متشددين حول مشكلة مفترق طرق حقيقي، خالل األسابيع المقبلة، مع صعود األزمة بين المعتدلين وال

  . والتداخل بين حماس والجماعة، ووجود أعضاء مشتركين في الحركتين"ازدواجية التنظيم"
 ترتفع سخونتها اليوم بعد تشكل تنظيم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين من الداخل "مشكلة االزدواجية"

إخوان أردنيين، من أصول والخارج، منفصالً عن إخوان األردن تنظيمياً، لكن مع حرصه على تمثيل 
  .فلسطينية في مجلس شورى حماس، وهم أنفسهم ممثلون في مجلس شورى اإلخوان

هذا التداخل تقف القيادات المعتدلة في وجهه بقوة، وتشير معلومات مؤكدة الى أن جلسات الشورى 
  .انه هوية الجماعةالمقبلة في كل من جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان ستشهد صراعاً كبيراً، عنو

 اإلخواني، ما بيـن التيار "االستقطاب الداخلي"من الواضح أن المرحلة المقبلة ستُرسم على وقـع هذا 
المعتدل الذي يسعى لتأكيد استقاللية الجماعة وهويتها األردنية، وبين التيار المقرب من حمـاس، 

، والتداخل مع الملف "عادالت اإلقليميةالم"والـــذي ينظر إلى دور الجماعة وأولوياتها في سياق 
  .الفلسطيني، وليس فقط الوقائع األردنية

في ضوء ذلك، يبدو التساؤل واقعياً حول موقف المؤسسة الرسمية، فيما إذا كانت بالفعل ستعيد النظر في 
 "الداخليالصراع " خالل المرحلة السابقة أم أنّها ستنظر إلى محصلة "المعتدلين"سياساتها التي أضعفت 

  .باعتباره يخدم هدفاً بعيد المدى في إضعاف الجماعة
 هو لون الموقف في العالقة بين الدولة واإلسالميين، وحتى مع "اللون الرمادي"المؤشرات كلها تشي بأن 

أجندة "حركة حماس، وأنه لم يستطع أي تيار داخل الدولة، إلى اآلن على األقل، فرض رؤيته باعتبارها 
  .الل المرحلة المقبلة خ"الحكومة

 مزعجة لكال الطرفين، ألن عنوانها الغموض والضبابية، "المنطقة الرمادية"وإذا كان البعض يرى أن 
 ّأحد المعلقين السياسيين يرى أن أفضل لما يتيحه من قدرة أكبر على المناورة "اللون الرمادي"فإن 

  .والمرونة من كال الطرفين
  26/4/2009الحياة، 

  
    وضغوطات كثيرة تواجه حماسمحدودةت خيارا .37

 خالد حروب 
 وحماس تواجـه سلـسلة متزايـدة مـن التحـديات            2006منذ فوزها باالنتخابات الفلسطينية في يناير       

تمثل التحول الكبير الذي شهدته هذه الحركة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ في االنتقال إلـى               . والضغوطات
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، مقابل ما كانت عليه في الـسابق حيـث          "المقاومة"محاولة مزجها ب    مربع السياسة بمعناها العريض، و    
أنتج ذلك التحـول الكبيـر      ". السياسة"كانت تقف في مربع المقاومة بمعناها المباشر، لكن مع مزجها ب            

بطبيعة الحال مجموعة من التحديات في وجه حماس أهمها كيفية صياغة رؤية سياسية يمكن قبولها مـن                 
لكن من دون التنازل عن المبادئ األساسية التي وسمت الحركة وأعطتهـا لونهـا          ) غربال(قبل اآلخرين   

كل التحديات األخرى تنبع من هذا التحـدي        . المتميز، مثل عدم االعتراف بإسرائيل، والتمسك بالمقاومة      
، وهو التحدي الذي واجه حماس صباح يوم فوزها باالنتخابات، وواجها عنـدما عرضـت علـى                 "األم

ئل الفلسطينية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وواجهها عندما فُرضت عليها شروط اللجنة الرباعيـة،              الفصا
وواجهها في حواراتها مع حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وواجهها في كل اتصاالتها مع                

لمقرر إستأنافه فـي    وأخيراً فإنه التحدي الذي قد ينجح أو قد يفشل الحوار الفلسطيني ا           . األطراف الدولية 
  .القاهرة قريبا

صيغة حماس للمصالحة بين مبادئها ومتطلبات المرحلة الجديدة وضغوطات األطراف المختلفة كانت في             
القبول بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع       : اإلعالن عن قبول صيغة  حل الدولتين لكن بشكل ملتو         

توقيع على هدنة طويلة األمد قد تمتد إلى عشر أو عشرين           غزة لكن من دون االعتراف بإسرائيل، ومع ال       
بالنسبة لحماس هذا يحفظ ماء وجهها أمام قواعدها وأنصارها سواء في فلسطين أو خارجها، وفـي                . سنة

نفس الوقت يظهر مرونة كبيرة عند مقارنته بهدف تحرير فلسطين من البحر إلى النهر والذي تأسـست                 
قاهرة تريد حماس أن يكون هذا الموقف هو األرضية التي تـسحب إليهـا   في حوارات ال. حماس لتحقيقه 

بقية الفصائل، ويقول بعض قادتها أن بإمكانهم تسويق هذا الموقف دوليا وأن هناك  بعـض األطـراف                  
األوروبية المستعدة للتعامل معه، ولو مؤقتا، خاصة في ظل فوز اليمين اإلسـرائيلي ورفـض رئـيس                 

لكن األطراف الفلسطينية وخاصة حركـة فـتح        . ين نتنياهو مبدأ حل الدولتين أساساً     الوزراء الجديد بنيام  
والرئاسة الفلسطينية، ومن خلفهم مصر، ال يعجبها صوغ موقف فلسطيني يبتعد عن التمـسك الـصريح                

تريد حركة فتح ومصر في نفس الوقت أن        . بإسرائيل" اعتراف كريستال "بحل الدولتين، بما يتضمنه من      
األول لـه عالقـة بتقـدير الموقـف         . ماس تنازالً ملموساً وواضحاً يؤسس لتوافق وطني لهدفين       تقدم ح 

 اإلسرائيلي في ضوء فوز اليمين اإلسرائيلي، حيث التعنت اإلسرائيلي يوفر فرصة المتالك             –الفلسطيني  
يقع عند  " لسالمشريك ا "زمام المبادرة فلسطينيا وعربيا ولكشف موقف إسرائيل دولياً والتدليل بأن غياب            

أما الهدف الثاني فله عالقة بمحاولة كشف حماس أمام أنـصارها           . الطرف اإلسرائيلي وليس الفلسطيني   
فتنازل حماس سيعني أنها اقتربـت مـن        . من خالل دفعها لالبتعاد عن مبادئها األساسية وعن طهرانيتها        

لسطينية وحركـة فـتح والرئاسـة       الموقف الفلسطيني الرسمي المعبر عنه من خالل منظمة التحرير الف         
الفلسطينية، األمر الذي سيدفع مؤيدي حماس للتساؤل عن الفرق بينها وبين اآلخرين، ويصب ذلك فـي                

  .تناقص شعبيتها
والواقع أن الهدف الثاني ينسجم مع سياسة مصرية أوسع تهدف إلى إضعاف حماس ومحاولـة تحجـيم                 

  .د، وهذا يحتاج إلى تأمل إضافينفوذها السياسي في قطاع غزة على وجه التحدي
تختلف شؤون قطاع غزة وسيطرة حماس عليه بالنسبة لمصر عن أية دولة أخرى، بما في ذلك الواليات                 

فلئن كان ثمة احتمال بأن يتساهل األمريكيـون واألوروبيـون إزاء برنـامج             . المتحدة والدول األوروبية  
 حماس بصيغ فضفاضة تتيح لحماس المشاركة، فإن        سياسي يحقق توافقا فلسطينيا معينا، ويضمن انخراط      

مصر تريـد   . المصريين هم الذين يتشددون ويضغطون على الحركة النتزاع موقف واضح وال لبس فيه            
أن تقلل فرص فوز حماس في االنتخابات القادمة للحد األدنى، وتريد أن تتخلص من الصداع المفـاجئ                 

. ة في جغرافيا قلقة وعلى حدود بالغـة الحـساسية لمـصر           الذي تولد نتيجة فوز حركة إسالمية إخواني      
ناجحة أو شـبه    " إسالمية إخوانية "فالوضع الداخلي المصري الحساس والدقيق ال يحتمل بروز أي تجربة           

ليس هذا فحسب، بل تزداد     . ناجحة في المنطقة العربية، ناهيك عن أن تكون هذه التجربة مجاورة لمصر           
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تواجه االحتالل اإلسرائيلي الذي يستفز غالبيـة الـرأي العـام المـصري             المعضلة تركيباً ألن حماس     
بممارساته الوحشية واستمرار غطرسته ضد الفلسطينيين، بما يعني تـوفير مـسوغ إضـافي فـي يـد                  

لكن القاهرة تدرك أن وضـع حمـاس        . اإلسالميين المصريين الستثارة الشارع المصري ضد حكومتهم      
صة في ضوء تصاعد االحتقان الشعبي ضد بعض ممارسات حماس في           صعب وأن خياراتها محدودة، خا    

وتعمل مصر على زيـادة     . غزة قبل وخالل وبعد الحرب األخيرة، بما يدفع الحركة التخاذ مواقف مرنة           
ذلك االحتقان من خالل التحكم في معبر رفح وتحديد حركة الفلسطينيين ومعاناتهم لدفعهم لتغيير الوضع               

  . القادمة وعدم التصويت لحماسمن خالل االنتخابات
هي التي تلعب عمليـاً الـدور المركـزي فـي     " القاهرة النظام"يترجم كل ذلك على شكل مثير حيث أن   

ومن دون مقاربـة مـا      . ، وهي طرف فعال ومشارك وله أهداف يريد الوصول إليها         "حوارات القاهرة "
 فهم ما يجري، وخاصة ما يتعلق بتحجيم        يجري في تلك الحوارات من زاوية دور القاهرة ومصالحها فإن         

من هنا فإنه يمكن فهم اإلجراءات المـصرية الـصارمة التـي            . حماس وإضعاف نفوذها، يظل قاصرا    
أحيطت بها الحوارات على مدى أسابيع، والحيثيات الدقيقة الجتماعات اللجان، ووجود مسؤول مـصري              

وكذلك القيود التي فُرضت على ممثلي الفصائل       . هافي كل لجنة من لجان الحوار يكون عملياً بمثابة رئيس         
الفلسطينية لجهة االتصال بمرجعياتهم التنظيمية او سوى ذلك مما دفع عددا من أولئك الممثلـين للتنـدر                 

إضافة إلى ذلك فـإن مـصر تـستثمر سـمعتها ودورهـا             . من قبل مصر  " االعتقال األخوي "بأنهم قيد   
الحوار الفلسطيني ولن تتحمل فشله، وستضع كل جهـدها للخـروج           الدبلوماسي والسياسي واإلقليمي في     

فوضع مصر اإلقليمي ما عاد يسمح بـأي تراجـع      . بصيغة تقرأها كل األطراف على أنها نجاح مصري       
ففـي ضـوء النجاحـات    . لمكانتها خاصة على مستوى لعب دور قيادي وتنسيقي بين األطراف المختلفة       

ة والتدخالت التركية والنفوذ اإليراني المتصاعد تشعر القاهرة بـأن أي           القطرية الالفتة والسعودية النسبي   
ومحدودية خيارات القاهرة ورهانها على أنجاح الحوارات       . فشل سيعني أكالفاً دبلوماسية وسياسية كبيرة     

فشل الحوار قد يكلف حمـاس الكثيـر     . هو أمر تدركه حماس أيضاً، وتعمل على استثماره للحد األقصى         
  .لحال على مستوى محلي، لكنه سيكلف مصر أكثر على مستوى إقليميبطبيعة ا

على ذلك فإن حوارات القاهرة يمكن أن تُقرأ في أحد وجوهها على أنها حوار بين القاهرة وحماس فـي                   
وحتى هذه اللحظة وعلى عكس ما قد يتبدى إعالميا فإن حماس أبدت مرونة كبيرة في أربعـة                 . الجوهر

ة إصالح األجهزة األمنية، لجنة إعادة هيكلة منظمة التحريـر الفلـسطينية، لجنـة              لجن: من لجان الحوار  
العقبة شبه الرئيسية المتبقية هي في لجنـة حكومـة          . المصالحة، ولجنة االنتخابات التشريعية والرئاسية    

حماس في البداية رفضت أي شكل حكومة ال يتـضمن          . فهنا الخالف المركزي والكبير   . التوافق الوطني 
فـتح والرئاسـة    . رنامج سياسي يستند إلى المقاومة من جهة، وال يعترف بإسرائيل من ناحيـة ثانيـة              ب

الفلسطينية اقترحت حكومة توافق وطني أو تكنوقراط من دون برنامج سياسي حتى ال يقاطعهـا العـالم                 
ة حكومـة   بعد حوارات صعبة قبلت حماس فيما يبدو صيغ       . الغربي، وتكون مهمتها التحضير لالنتخابات    

لكن المطالب األخرى التي يضغط بها على حماس من الصعب تخيل موافقـة             . من دون برنامج سياسي   
  .الحركة عليها مثل شخصيات الحكومة ومقر رئيس الوزراء الذي تطلب مصر أن يكون في رام اهللا
نـدات  لكن ما يغيب عن أجندة الحوار وعن الجهد المصري أيضا وهو ما قد يخـدم معظـم تلـك األج                   

فالتركيز كله اآلن على معبر رفح بما يقلق        . المتنافسة هو فتح معبر أيرز بين الضفة الغربية وقطاع غزة         
مصر من ناحية أولى، ويعزز االنقسام الحياتي والعملي بين الشطرين الفلسطينيين مـن ناحيـة ثانيـة،                 

عبر أيرز سيعيد اللحمـة     لكن فتح م  . ويخيف حماس من مصر من ناحية ثالثة بكونها ستظل خاضعة لها          
بين الضفة والقطاع، ويخفف الضغط عن مصر، ويجب أن يطمئن حماس، وعندها باإلمكـان التـساهل                

ما تستطيع أن تقوم بـه مـصر هـو       . أكثر في أمكنة تواجد وزراء الحكومة ورئاستها وأجهزتها األمنية        
فه باعتبـار أن هدنـة أو تهدئـة         الضغط بهذا االتجاه خاصة وأن الهاجس اإلسرائيلي األمني يمكن تخفي         
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عسكرية بين إسرائيل وحماس ستحكم العالقة بين الطرفين، وأن اإلشراف األمني اإلسرائيلي على المعبر              
فعالية مصر ودورها اإلقليمي يمكن ان تتعاظم لو أقحمت هذا البند على األجنـدة الراهنـة                . سيظل قائما 

  .ينيا وإقليميااأليام القليلة القادمة حاسمة فلسط. وحققتته
  2009نيسان، /معهد كارنيجي، شهر أبريل
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 عدنان السيد 
. عشر سنوات مضت على وعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى اتفاقي أوسلو األول والثاني

  .واألمريكية” اإلسرائيلية“غوط  لكنه سقط تحت وطأة الض1999 كان مقدراً إعالن الدولة في العام،
وفي العهد األول للرئيس األمريكي السابق جورج بوش، صدر وعد جديد بإقامة هذه الدولة في 

سقوط أوسلو، وسقوط خارطة الطريق، وتعثر اللجنة الرباعية الدولية، بل :  فكانت النتائج2005العام،
  .قبل الفلسطينيين ومصير دولتهموتحول مؤتمر أنابولس إلى برنامج احتفالي على حساب مست

هل يتحقق وعد المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
  في عهد الرئيس باراك أوباما؟

الجواب ال يكمن في مفردات التشاؤم أو التفاؤل، وإنما في موازين القوى اإلقليمية والدولية، وفي 
: المية العاصفة التي تطيح بأنماط وبرامج سابقة ظلت حتى األمس القريب من المسلماتالمتغيرات الع

 .المسيطرة” اإلسرائيلية“الليبرالية الجديدة، العولمة االقتصادية والمالية، األحادية القطبية، القوة 
ولوية هي لمعالجة اليوم، تعتبر الواليات المتحدة والدول الصناعية، ومعها النظام العالمي برمته، أن األ

األزمة المالية واالقتصادية العالمية التي قد تستمر فترة طويلة نسبياً، وتؤثر سلباً في حياة الدول 
هل أفدتم من دوركم : وعليه، فإن السؤال البديهي المطروح أمام الحكومات العربية هو. والشعوب

وشاملة  كما صرح ميتشل في جولته المأمول في معالجة األزمة العالمية لجهة إيجاد تسوية عادلة 
  ؟”اإلسرائيلي“األخيرة في الشرق األوسط  تريح المنطقة والعالم من كابوس الصراع العربي  

ربما لم يفت الوقت بعد للحاق بمتغيرات النظام العالمي والتعامل معها لمصلحة القضايا العربية المشتركة 
 .وغير المشتركة

حول التسوية ” اإلسرائيلية“ العرب في اإلفادة من الخالفات األمريكية  لكن من أخطر السياسات أن يفشل
، )”اإلسرائيلية”الفلسطينية و(وبينما يعتبر ميتشل أن السالم الشامل يتحقق بحل الدولتين . وشروطها

ويقرر بأن مبادرة السالم . وبالتسوية الشاملة، وبتحريك المسارين السوري والفلسطيني في شكل متواز
ال )... مصلحة قومية أمريكية(بية جزء من الحل، وأن السالم العادل والشامل في الشرق األوسط العر

وهنا نطرح جملة من . نجد نضوجاً سياسياً عربياً يتصدى لهذه القضية المحورية بالتخطيط والمتابعة
  :األسئلة

مع حركة حماس، ولو في  هل تتجاوز السلطة الفلسطينية  على هشاشتها البنيوية  خالفها ونزاعها -1
  هذه المرحلة الدقيقة، إفساحاً في المجال للتفاوض الدبلوماسي أن يأخذ مداه؟

 هل ترفع الحكومات سقف مواقفها السياسية لجهة رفض إمالءات حكومة نتنياهو المتطرفة، ومنها -2
حق العودة لالجئين كدولة يهودية، فتتحدث مثالً عن أولوية ” إسرائيل“اعتراف العرب والفلسطينيين ب 

الفلسطينيين، وتحرير القدس الشرقية لتكون عاصمة فلسطين، بدالً من الركون إلى وعود اإلدارة 
 األمريكية الجديدة التي تتحدث عن الحوار والتغيير في سياستها الخارجية؟

زن كيف نعظم الو. المفاوضات بين األطراف، مهما كانت نزاعاتهم، تعبير عن موازين قوى مؤثرة
  الفلسطيني والعربي؟

 ارتباطاً بالسؤال األخير، تتبادر إلى الذهن أهمية مؤتمر القمة العربي األخير في الدوحة، الذي ركز -3
هذا أمر إيجابي ومفيد، بيد أن السؤال . على المصالحات العربية وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية
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العشائرية للدخول في عملية التخطيط المرتبط به يتعلق بضرورة الخروج من نمط المصالحات 
  .االستراتيجي بما فيها من متابعة ودراسة واعتماد خيارات علمية

حبذا لو نذكر العالم بالوعود الدولية كافة، وصوالً إلى وعد الدولة الفلسطينية، وأن تتولى جامعة الدول 
ح ذلك ومتابعته في المحافل العربية على مستوى وزراء الخارجية إقرار خطة دبلوماسية تفصيلية لشر

خطة عربية تنفيذية لمبادرة السالم العربية . الدولية بعيداً من تنازع القادة والحكومات والسياسات الضيقة
خطة تعلي من قضية .  والتي يجري إخراجها إلى العلن في مناسبات متباعدة2002 المطروحة منذ سنة،

يتها، بعدما تيقن العالم من محورية هذه القضية في فلسطين على ما عداها من قضايا أخرى على أهم
 .السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والعالمي

فالمبادرة . خطة تضع بديالً لتعثر مبادرة السالم العربية، إذا لم تتوافر ظروف دولية ضاغطة لتنفيذها
روفة، وهي نوع من محاكاة العالم العربية كانت تمثل الحد األدنى من المطالب الفلسطينية والتاريخية المع

أما الركون لهذه .  في إطار األمن الدولي ومكافحة اإلرهاب2001 أيلول،/  سبتمبر11بعد أحداث 
فإنه أمر محفوف بالمخاطر البالغة على قضية فلسطين والحقوق ) مهما كانت النتائج(المبادرة وحدها 

  .العربية
 26/4/2009الخليج، اإلمارات، 
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 أسعد عبد الرحمن. د
نفسه يتخبط في الفضائح ) بنيامين نتنياهو(، وجد رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك 1999في العام 

الداخلية من جهة، ويتسبب بسياساته مع الفلسطينيين في فتور العالقات مع الواليات المتحدة األميركية 
لم ينجح في ) نتنياهو(ورغم أن .  الهزيمة في انتخابات ذلك العاممن جهة ثانية، األمر الذي جعله يتكبد

) نتنياهو(فهل تغير . إنهاء عملية السالم فقد نجح إلى حد بعيد في تغيير مالمحها ليتركها جثة مشوهة
إنه سؤال برسم المستقبل غير أننا ال نستطيع التعامي .  كثيرا عما كان عليه قبل عقد من الزمان2009

وهذه ). نسبة إلى الكاهن الفاشي مائير كاهانا(قد مهدت لعودة الكاهانية ) نتنياهو( أن حكومة عن حقيقة
الذي دعا ويدعو، بشكل صريح، ) أفيغدور ليبرمان(العودة تتجسد في صعود نجم حزب إسرائيل بيتنا 

 عالوة على هذا،.  واإلبقاء فقط على من لديهم والء لدولة إسرائيل48إلى التخلص من فلسطينيي الـ 
في االئتالف مقابل مكاسب سياسية ) ايهود باراك(مشاركة حزب العمل برئاسة قائد الجناح اليميني فيه 

وهذا ). نتنياهو(انتهازية شرط قيامه بتوفير ورقة التوت الالزمة دوليا للتغطية على برنامج حكومة 
ق الوطنية المشروعة للشعب  بالحقو- ضمن أمور أخرى-البرنامج صهيوني شوفيني متعصب، ال يقر 

أي أن أحزاب االئتالف الحكومي، الدينية منها . الفلسطيني، وال بمبدأ حل الدولتين وال بالمبادرة العربية
، وااللتفات فيما بعد للتخلص من فلسطينيي الضفة 48والعلمانية، اتفقت على التخلص من فلسطينيي الـ 

 !!.واحتكار أرض التوراة
ذلك سيكون مالذ العرب عند الواليات المتحدة التي يؤمل أن تغير ) حرى، ظالمأو، باأل(وفي ضوء 

فحكومة إسرائيلية كهذه لن تغير سياستها . سياستها السلبية، وهو األمر الذي وعدت األخيرة أنها ستفعله
ات سوى اإلدارة األمريكية بحيث تلعب دورا فاعال في إعادة تشكيل األوضاع خدمة للتسوية وثمة مؤشر

 ألعضاء إيجازعبر تقديم ) نتنياهو(تستعد لمواجهة مع ) باراك اوباما (إدارةففي األخبار أن . على ذلك
 أميركيونالكونغرس الديمقراطيين حول مواقف حكومته بخصوص حل الدولتين، حيث شرح مسؤولون 

وأعدوا األرضية مؤخرا ألعضاء ديمقراطيين بارزين في الكونغرس طبيعة المشكلة مع حكومة إسرائيل، 
 على الحزب الديمقراطي الذي اإلدارةوتتركز جهود .  حصول خالفات معها حول عملية السالمإلمكانية

 إفشال إلى هذا أالستباقي اإليجازويهدف . يحتفظ حاليا باألغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب
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وفي هذا . عم لحكومته في الكونغرس عن طريق حشد الداإلدارةبمحاولة تجاوز ) نتنياهو( قيام إمكانية
 الرسالة التي نقلها مسؤولو أن 2009إبريل /  نيسان8 في اإلسرائيليةالسياق، أكدت صحيفة هآرتس 

 ويعتزم مواصلة العمل باتفاقية إسرائيل الكونغرس هي ان الرئيس اوباما ملتزم بأمن أعضاء إلى اإلدارة
وش، لكنه يعتبر حل الدولتين مركزيا في سياسته الخاصة المساعدة العسكرية التي وقعها سلفه جورج ب

تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الحكومات السابقة في ) نتنياهو(بالشرق األوسط، وأنه سيطلب من 
قبول مبدأ الدولة الفلسطينية وتجميد النشاط االستيطاني وإخالء المواقع االستيطانية العشوائية : إسرائيل

الوف (وفي سياق معزز، أكد الصحفي اإلسرائيلي .  للسلطة الفلسطينيةواألمنيقتصادي وتقديم الدعم اال
 هو أمر غير إسرائيل الكونغرس كعمل وقائي استعدادا لخالف سياسي مع أعضاءإن اطالع ): بن

 . عبر تجنيد المؤيدين في الكونغرساإلدارة يحاول نتنياهو تجاوز أن إمكانية إحباط إلىمسبوق، ويرمي 
كل : يقول) كارلو سترنغر(في مقال بصحيفة غارديان البريطانية كتب األستاذ بجامعة تل أبيب و

لهذا ) ليبرمان(و) نتنياهو(وتبني ). الجدار الحديدي(السياسات اإلسرائيلية واقعة تحت تأثير نظرية 
الفلسطينية التأكيد،  هكذا حكومة، يجدر بالسلطة الوطنية وإزاءلذا، . النموذج يدفعهما الرتكاب خطأ بالغ

 علني صريح من قبل الحكومة اإلسرائيلية باالتفاقيات الموقعة، وكذلك إقراربوضوح وجالء، انه دون 
ستتحمل المسؤولية ) نتنياهو( بمرجعيات المفاوضات، فان الفلسطينيين لن يفاوضوا وأن حكومة اإلقرار

ولون فلسطينيون على رأسهم الرئيس الكاملة عن وقف هذه المفاوضات، وهو األمر الذي أكده مسؤ
 هو ذاته كما كان في 2009) نتنياهو(فهل، أوال، يستمر هذا الموقف الفلسطيني؟ وثانيا، هل يبقى . عباس
وإصدار طبعة جديدة ) نتنياهو( ويتحدى الواليات المتحدة، أم تنجح هذه األخيرة في إعادة صياغة 1999

مر الذي تتوقعه بالذات أوساط سياسية غربية وإسرائيلية على من رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفسه، األ
 معروف ببراغماتيته االنتهازية التي طالما انتصرت عليه؟) نتنياهو(قاعدة إن 

26/4/2009الرأي، األردن،   
  

 فَض النزاع بين حماس وفتح .40
  مايكل بروننج

لوحدة الوطنية في القاهرة، فلن بينما يلتقي ممثلو حماس وفتح في إطار الجولة الرابعة من محادثات ا
. يكون الفلسطينيون وحدهم الذين يراقبون عن كثب، بل وسيكون األميركيون واألوروبيون معهم في ذلك

إن هذه المحادثات عالية المستوى، والتي يستضيفها رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، سوف 
ت لمدة تقرب من العامين بين غزة التي تحكمها تشكل أهمية حاسمة إلنهاء المواجهة الدموية التي دام

ونظراً . حماس والضفة الغربية التي تحكمها فتح تحت رئاسة محمود عباس الذي يدعمه الغرب
لإلخفاقات السابقة فإن هذه الجولة من المحادثات قد تكون الفرصة األخيرة إلعادة بناء الوحدة الوطنية 

  .الفلسطينية
ستمر بين حماس اإلسالمية وفتح األكثر اعتداالً وميالً إلى العلمانية لم يسفر عن إن االنقسام الداخلي الم

هذه الحالة التي تعيشها الزعامة الفلسطينية من الفوضى فحسب، بل لقد تسبب أيضاً في جعل أي 
 فضالً عن ذلك فإن االنقسام الداخلي المستمر يعمل. مفاوضات سالم جادة مع إسرائيل أمراً شبه مستحيل

على إحباط جهود إعادة البناء في غزة، التي أصبحت مطلوبة بشدة في أعقاب االعتداء العسكري 
وعلى هذا فإن نتيجة المفاوضات الجارية في القاهرة . اإلسرائيلي على غزة في وقت سابق من هذا العام

م في الشرق سوف تؤثر على الفلسطينيين واإلسرائيليين ـ بل وكل األطراف المعنية بعملية السال
  .األوسط

في الجوالت السابقة من المحادثات وافقت الفصائل المختلفة من حيث المبدأ على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية للضفة الغربية وقطاع غزة، وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في المناطق الفلسطينية بحلول 
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فتح وحماس بشأن كيفية تشكيل حكومة   ولكن الخالف ما يزال قائماً بين 2010) يناير(كانون الثاني 
  .مكلفة باإلعداد لالنتخابات

وتركز المناقشات أيضاً على السيطرة على أجهزة األمن، وهو المجال الذي ال يتمتع فيه أي من الطرفين 
  .فضالً عن ذلك فقد ساد الخالف حول نوع النظام االنتخابي الذي سيتم العمل به. بحيز كبير من المناورة

فضالً عن . ن تؤيد فتح نظام تصويت األغلبية الواضحة، تدعو حماس إلى نظام أكثر تشخيصاًففي حي
فخالفاً للتصور الشائع، . ذلك فإن مسألة دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية تشكل أهمية حاسمة

يل، وهي ال كانت منظمة التحرير الفلسطينية على الدوام هي الشريك التفاوضي الرسمي الوحيد مع إسرائ
" إلزام"وفي جوالت التفاوض السابقة رفضت حماس على نحو ال يخلو من الغموض . تشتمل على حماس

نفسها باالتفاقيات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في الماضي، إال أنها عرضت بدالً 
هرة البد وأن يناقشوا ما إذا كان هذا وهذا يعني أن المفاوضين في القا. هذه االتفاقيات" احترام"من ذلك 

  .االعتراف غير المباشر بحق إسرائيل في الوجود سوف يكون مقبوالً
في ظل هذه المساومة السياسية القائمة بوضوح على المقايضة، فإن ممثلي فتح وحماس مكلفون بإيجاد 

هائلة وبين التطلعات العلمانية السبل الالزمة للتوفيق بين إيديولوجية حماس السياسية التي تتمتع بشعبية 
وهذا في الحقيقة ال يشكل شأنا فلسطينياً داخلياً خالصاً، ذلك أنه يعكس صراعاً . التقليدية لمنظمة فتح

  .محتدماً في منطقة الشرق األوسط برمتها
وكبديل، تبنت أغلب . حتى اآلن لم ينجح أي مجتمع عربي في التوفيق بين هذين االتجاهين المتعارضين

الحكومات العربية نهجاً أقل ميالً إلى المواجهة في القمع واإلقصاء، فحظرت على اإلسالميين المشاركة 
ولكن الحالة في األراضي . في االنتخابات أو دفعتهم بسلوكها المتنمر إلى العمل في إطار شبه قانوني

  .الفلسطينية مختلفة
ن القومية العلمانية وتسييس الدين إلى التفكك ففي غياب سلطة مركزية قوية، أدى االنقسام السائد بي

ونظراً للصعوبات التي يواجهها حتى . الجغرافي الفعلي لألراضي الفلسطينية إلى قسمين منفصلين
الالعبون الرئيسيون في المنطقة في التعامل مع التحدي الذي يشكله اإلسالم السياسي، بات من الواضح 

لطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس لرأب الصدع يتلخص في أن السبيل الوحيد المتاح أمام الس
  .التسوية والحوار

ال شك أن الفشل في . ليس من المستغرب إذن أن يكون مصير محادثات القاهرة غير مؤكد على اإلطالق
التوصل إلى موقف فلسطيني موحد سوف يصب في مصلحة الحكومة اإلسرائيلية المنتخبة حديثاً تحت 

السالم "يامين نتنياهو، الذي أعلن بوضوح أنه يفضل إدارة الصراع المستمر من خالل قيادة بن
  .على العملية السياسية المجهدة بعيدة المدى والقائمة على االحترام المتبادل والتعاون" االقتصادي

لية وفي مواجهة االنقسام الداخلي المستمر فسوف يكون من الصعب للغاية أن يطالب الفلسطينيون بعم
ونتيجة لذلك فإن التوسع اإلسرائيلي في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، شاء الجميع أم . سالم جادة

  .أبوا، قد يؤدي في النهاية إلى دفن جهود السالم الشامل إلى األبد
فإذا ما أدت المفاوضات إلى تأسيس حكومة فلسطينية .  بيد أن النجاح في القاهرة قد يكون أكثر صعوبة

مدعومة من كل من فتح وحماس، فسوف ينشأ خيار عصيب ـ ليس بالنسبة للفلسطينيين في األساس، بل 
فهل يستمر الغرب في سياسة مقاطعة حماس . بالنسبة لصناع القرار السياسي في الغرب في المقام األول

  سياسياً ومالياً، أم هل يتبنى توجهاً بديالً؟
عامل مع حماس في أعقاب نجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة إن أي تغير في توجهات الغرب في الت

ولكن اتخاذ موقف معدل . سوف يكون صعباً، وذلك نظراً لإليديولوجية المولعة بالقتال التي تتبناها حماس
وأكثر عملية في التركيز على سلوك حماس على أرض الواقع، بدالً من فرض الشروط المجردة، لن 
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قرار الغربيين فحسب؛ بل ومن شأنه أيضاً أن يفرض تحدياً سياسياً كبيراً على يشكل تحدياً لصناع ال
  .حماس

  26/4/2009الغد، األردن، 
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