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   شرقي القدس" ادوميمهمعالي" دونم لتوسيع مستوطنة ألف 12صادر ي االحتالل .1

اإلذاعـة العبريـة،    ، أن    الفرنسية الة عن الوك  القدس المحتلة   من    27/4/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
معاليـة  " هكتار إضافية إلـى      1200ذكرت أمس، أن لجنة في وزارة الداخلية اإلسرائيلية أوصت بضم           

وأوصت هذه اللجنـة بإلحـاق       .ثاني المستوطنات اإلسرائيلية المكتظة في الضفة الغربية المحتلة       " أدوميم
، بهـذه المـستوطنة     " أدوميم همعالي"مترات شرق   الثة كيلو الصغيرة الواقعة على بعد ث    " كيدار"مستوطنة  

وأضـافت   .الكبرى الواقعة قرب القدس المحتلة، وكذلك بعض األراضي التي تفصل بين المـستوطنتين            
اإلذاعة أن هذا اإلجراء الذي يفترض أن يحصل على موافقة لمتشدد، ليتم تطبيقه، سيسمح بزيادة عـدد                 

  .500 ألفا و34إلى " معالي ادوميم"مستوطني 
ألن ذلك سيؤدي إلى تقسيم     " معالية أدوميم "وعبرت الواليات المتحدة في الماضي عن معارضتها لتوسيع         

لكن  .الضفة الغربية إلى شطرين مما سيزيد من صعوبة تنقل الفلسطينيين بين شمال هذه المنطقة وجنوبها             
 لهذه الخطوة وخصوصا فـي الخارجيـة        "االنعكاسات السياسية "اإلذاعة ذكرت أن تقرير اللجنة رأى أن        

  ".ستكون هامشية"
إسـرائيل  "ورداً على سؤال لإلذاعة، قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يتزعم حزب              

لكننا أعضاء  :"وأضاف   ".ليس من الصعب التكهن بموقف حزبي من هذه المسألة        :"القومي المتشدد   " بيتنا
  ". موقف حول هذا الملف إال بعد التفكير مليافي تحالف وال يمكن اتخاذ

الحكومة تحـاول اسـتخدام     "وقال إن    .ودان األمين العام لحركة السالم اآلن ياريف اوبنهايمر المشروع        
مفهوم الكتل االستيطانية إللحاق مستوطنات معزولة مثل كيدار باألراضي اإلسرائيلية، وبالمناسبة نفسها            

  ."تعديل مسار الجدار الفاصل
م يوسف محمود المنسي ما تقوم به دولة االحـتالل          .من جانبه، استنكر وزير األشغال العامة واإلسكان د       

نسخة " فلسطين"وطالب الوزير المنسي في بيان وصل       ". معالية أدوميم "من إعداد خطة لتوسيع مستوطنة      
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والدائمة وسـرقة األراضـي     عنه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه األعمال االستيطانية المستمرة          
الفلسطينية، والضغط على حكومة االحتالل لوقف إجراءاتها التعسفية بحق األراضي الفلـسطينية، فـي              
الضفة المحتلة، ووقف مشاريعها ومخططاتها الهادفة للسيطرة على األرض الفلسطينية ضاربة بعـرض             

  .الحائط كافة المعاهدات والشرائع الدولية
رئيس بلدية العيزريـة احمـد      ،أن     بترا ، عن وكالة  القدس المحتلة   من    27/4/2009 الدستور،   وأضافت

فرعون قال ان هذه الخطوة تأتي في اطار محاصرة البلدات الواقعة شرقي المدينة المقدسة بهدف ربـط                 
 وحتى اليوم صادرت ما يقارب ثلثي اراضي        1967غربي القدس بشرقها ، مؤكدا ان اسرائيل ومنذ العام          

  .ةالبلد
كانت تابعة من ناحية ادارية لمجلس المستوطنات فـي عـصيون وبهـذا             " كيدار"يشار الى ان مستوطنة     

والتي تعتبر المستوطنة االكبر في الضفة الغربية ، حيث         " معالي ادوميم "االجراء ستكون جزءا من بلدية      
  .المستوطنين فيهاتحاول حكومات اسرائيل توسيع هذه المستوطنة وتذليل العقبات امام زيادة عدد 

  
  لن نسمح ألحد بالتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية: هنية .2

 محمد عوض األمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني لحكومة الوحدة في .أكد د : كارم الغرابلي-غزة
التي قطاع غزة؛ أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح ألحد بأن يتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية 

وقال عوض، في  .كفلتها له كافة الشرائع والمواثيق الدولية؛ بما فيها حق عودة الالجئين الفلسطينيين
 61 كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، خالل احتفالية انطالق فعاليات الذكرى الـ

أننا متمسكون بحقوقنا، ولن نتنازل ليعلم الجميع عربا وعجما /: "26/4للنكبة في مدينة غزة يوم األحد 
وأضاف عوض، أنه يجب على جميع دول العالم الحر واألمم المتحدة أن  ".عنها مهما عظمت التضحيات

  .تقر بالحقوق الفلسطينية، وتعمل على إرجاعها إلى أهلها
د الحرب إن ذكرى النكبة تصادفت مع نكبة أخرى جديدة حلت بأهلنا المحاصر في قطاع غزة، بع: "وقال

 آالف عائلة هدمت بيوتها، 8000التي شنَّتها قوات االحتالل الصهيوني عليه، وأدت إلى تشريد أكثر من 
وبين أن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ما هو إال امتداد لنكبة  ".وأصبحت الخيام مأوى لها

  .ارجديدة حلت بالشعب الفلسطيني، وأنه بالصمود والتحدي سينكسر الحص
 26/4/2009ن أون الين، إخوا

  
   للداخليةحكومة هنية تنفي تعيينها فتحي حماد وزيراً .3

نفى مصدر مطلع في حكومة هنية، أن تكون قد عينت القيادي في حركة حماس والنائب في : غزة
وشدد المصدر في تصريحات  . للشهيد سعيد صيام للداخلية، خلفاًالمجلس التشريعي فتحي حماد وزيراً

ولن تقرر قبل انتهاء الحوار "، على أن حكومة هنية لم تقرر بعد خليفة لوزير الداخلية، "السبيل"ة لـخاص
 رئيس الوزراء إسماعيل هنية هو من يتابع شؤون الوزارة عبر أن، مؤكدة على "الفلسطيني في القاهرة

  .مساعدين من مستشاري وزير الداخلية السابق سعيد صيام
، علمه "السبيل"يهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية، في اتصال هاتفي مع وفي ذات السياق نفى إ

  .بما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بتعيين وزيرا للداخلية خلفا لصيام
وكانت وسائل إعالم محلية ودولية، ذكرت أن الحكومة الفلسطينية قررت ترشيح النائب عن حماس 

ونقلت عن مصادر مطلعة في حماس، أن قرارا  .ب وزير الداخليةوالقيادي فيها، فتحي حماد لتولي منص
  .رسميا صدر عن دوائر اتخاذ القرار بحركة حماس بتعيين حماد في هذا الموقع

 26/4/2009السبيل، األردن، 
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 إذا فشل الحوار.. السلطة تعتزم إعالن حكومة برئاسة فياض قبل سفر عباس إلى واشنطن .4
ت مصادر مسؤولة في السلطة الفلسطينية أن مشاورات تشكيل حكومة كشف:  كفاح زبون- رام اهللا

موسعة برئاسة سالم فياض، قد بدأت فعال في رام اهللا، وسيعلن عنها في حال فشل الحوار الفلسطيني في 
وأوضحت المصادر الرفيعة، . القاهرة، قبل سفر الرئيس محمود عباس إلى واشنطن نهاية الشهر المقبل

 من قبل الرئيس بتشكيل حكومة موسعة تضم الفصائل المنضوية تحت جناح  مجدداًأن فياض، سيكلف
 .منظمة التحرير، التي ترغب بالمشاركة في هذه الحكومة

وبحسب المصادر، فإن وزراء في حكومة فياض سيبقون في مناصبهم، بينما سيغادر آخرون، وينضم 
وقالت مصادر في فتح إن الحركة ستشارك . 20جدد للحكومة الموسعة التي سيتجاوز عدد وزرائها الـ 

في حكومة كهذه، بينما لم يتضح موقف الجبهة الشعبية، وقالت مصادر في الجبهة إنها قد ال تشارك في 
  .الحكومة الموسعة، ألن من شأنها أن تعزز االنقسام

  27/4/2009الشرق األوسط، 
  

   بإقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينيةإال تدرك أن األمن واالستقرار لن يتحققا أمريكا: عريقات .5
صائب عريقات خالل ندوة .  قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د: مراد ياسين-طولكرم 

 وإنهاء الحوار الفلسطيني الداخلي بإنجاح الفلسطينيين مطالبون اليوم إن أمسسياسية في طولكرم 
ميق االنقسام وتعطي الضوء األخضر لحكومة االحتالل االنقسام ووقف كل التصريحات التي من شانها تع

 العالم ال يفهم سوى لغة المصالح وأن أنلتصعيد عدوانها الوحشي المبرمج ضد أبناء شعبنا، مؤكدا 
 واسعة من العالم تكمن في قيام دولة فلسطينية أجزاءمصلحة الواليات المتحدة التي باتت تسيطر على 

  ."ائيلإسر" جانب إلىقابلة للحياة 
 واالستقرار لن يتحقق في األمن تدرك تماما أن أصبحت األمريكية الواليات المتحدة أنوأكد عريقات 

 جانب دولة إلى دولة فلسطينية وإقامة اإلسرائيلي بتجفيف مستنقع االحتالل إالمنطقة الشرق األوسط 
راف الفلسطينيين بيهودية  التي تشترط اعت"إسرائيل" وهذا ما اغضب حكومة المتطرفين في "إسرائيل"

  .  مفاوضات مع الفلسطينيينأيةالدولة قبل الشروع في 
 27/4/2009الحياة الجديدة، 

  
   للدولة الفلسطينيةكاملة يرمي للحيلولة دون تحقيق سيادة األراضيتبادل  عرض: عريقات .6

 في اإلسرائيلي جوالت المفاوضات مع الجانب أن صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات .كد دأ :ريحاأ
 حدود الرابع من حزيران، إلى بمبدأ االنسحاب اإلسرائيلي الجانب إقرارلى إ أفضتالمرحلة الماضية 

 في المئة منها مع 5,8 في المئة من مساحة الضفة تكون 6.5 بما يعادل لألراضيلكنها عرضت تبادال 
 دولة فلسطينية مستقلة إقامةدون ، وذلك للحيلولة األمن والباقي مقابل الممر 1948 محتلة عام أراض

 االعتراف بالسيادة "إسرائيل" يتم بين دول مستقلة وان على األراضي تبادل إنوقال . ذات سيادة كاملة
 ومن ثم طرح فكرة 67 عام يونيو/  المحتلة قبل الخامس من حزيراناألراضيالفلسطينية على كامل 

  . األراضيتبادل 
 27/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  واشنطنع عن فلسطين خالل زيارته وضع النقاط على الحروف بالدفا العاهل األردني: باسع .7

كامل  و ماجد األمير،القدس المحتلةوعمان  نقالً عن مراسلها في 27/4/2009الرأي، األردن، نشرت 
اط على اهللا الثاني وضع النق  الملك عبدإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال  أنبتراوكالة إبراهيم و

 واشنطن ولقائه الفعاليات إلى األخيرةالحروف بشكل واضح ال لبس فيه وال غموض خالل زيارته 
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الملك عبد  إن الليلة الماضية األردني معه التلفزيون أجراهضاف خالل اتصال هاتفي أو .الرسمية هناك
ة الدولية ورؤية الدولتين  حول الشرعيواإلسالمية العربية واألمتين تحدث باسم القضية الفلسطينية اهللا

 أيضا وإنما الحل ليس لصالح العرب فحسب أساسالمتبلورة في المبادرة العربية للسالم والتي هي 
  ."إسرائيل"لصالح 

القيادة تريد حكومة فلـسطينية    الرئيس عباس قال إن أنرام اهللامن  26/4/2009 وفـا، وكالة وأضافت  
ة حتى تحل كافة مشاكل شعبنا ليصار بعد ذلك إلى انتخابـات            من جميع األطراف تؤمن بالشرعية الدولي     

نحن ذهبنا إلى جولتين من المباحثات، والجولة الثالثة غدا، وموقفنـا واضـح             ": وقال .تشريعية ورئاسية 
وهو إننا نريد حكومة فلسطينية من جميع األطياف، تؤمن بالشرعية الدولية، وتؤمن بالتعامل مع الشرعية               

 الدولتين، ولو شكلنا هذه الحكومة، وهذا ال يوجد به مشكلة، ألنـه غيـر مطلـوب مـن                   الدولية وبرؤية 
األحزاب أو الهيئات أو الجماعات الفلسطينية أن تقبل بما تقبله الحكومة، ونحن نقول أن على الحكومة أن                 

ير الوطن كلـه    تقبل بهذا، وإذا حققنا هذا نذهب فورا إلى تحقيق األمور التالية، وهي أوال أن الحكومة تد               
وتوحده، وثانيا أن يبدأ اإلعمار فورا، األموال رصدت في شرم الشيخ وهي بالماليين، ولكن مع األسـف   
إلى اآلن شعبنا لم يستلم منها شيئا، لم يدخل كيلو جرام واحد من االسمنت، وبالتالي الناس فـي الخيـام                    

  ."والعراء
  

 "اً متعمداً لجهود السالمتدمير" التوسع االستيطاني في الضفة دالسلطة تع .8
 أن وكاالتوال محمد جمال ،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 27/4/2009الشرق، قطر، نشرت 

ألف دونم إضافية لمستوطنة معاليه  12أدانت قرار وزارة الداخلية اإلسرائيلية ضم  السلطة الفلسطينية
ل أبو ردينة أمس إن استمرار سياسة التوسع  وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبي،أدوميم في القدس
، معتبراً أن هذه السياسة "تدمير متعمد للجهود الدولية واألميركية للتقدم في عملية السالم"االستيطاني هي 

وطالب ، تؤكد عدم جدية الجانب اإلسرائيلي بالوصول إلى اتفاق عادل وشامل على مبدأ حل الدولتين
ميركية واللجنة الرباعية بضرورة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف المجتمع الدولي واإلدارة األ

  . فرض سياسة األمر الواقع على األرض، ما يهدد أي عملية سياسية في المستقبل
 المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر  أنرام اهللامن  26/4/2009قدس برس، وأضافت وكالة 

ضربة جديدة "، بمثابة "معاليه أدوميم"ألف دونم إضافية لمستوطنة  12 ضم "إسرائيل"حماد اعتبر قرار 
إن على إسرائيل أن تختار بين طريقي االستيطان والعنف أو "، وقال "إلى عملية السالم في المنطقة

حكومة يمينية متطرفة يوجد فيها نتنياهو وليبرمان ال تعنى كثيرا بالتهدئة "، مضيفاً أن "التسوية والسالم
  ".وضاتوالمفا

  
  السلطة تواصل التنسيق األمنيو... سلطة ضد المقاومةال تل أبيب مرتاحة ألداء ":هآرتس" .9

كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أمس، أن المؤسسة األمنية في تل أبيب تشعر بالرضى حيال أداء 
نظمات اإلرهابية، الم"األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في إطار مكافحتها ألنشطة 

وأشارت هآرتس إلى رضى تل أبيب عن أجهزة األمن في الضفة الغربية  ."وفي مقدمها حركة حماس
رفعت عيار الصراع ضد حماس بعد فترة اعتقدت فيها إسرائيل أن السلطة غدت أقل "على اعتبار أنها 

  ."اجتهاداً في إحباط اإلرهاب
رام اهللا، استمرار التنسيق األمني والمدني واالقتصادي مع في هذا الوقت، أكّدت مصادر فلسطينية في 

ونقلت هآرتس عن مصدر فلسطيني رفيع . الحكومة اإلسرائيلية الجديدة رغم جمود المسار السياسي معها
المستوى قوله إن سلطة محمود عباس اتخذت قراراً بمواصلة التنسيق االقتصادي والمدني واألمني مع 

األول، تخوف أبو مازن من أن يؤدي تصاعد : وفسرت هذا األداء بأمرين. وحكومة بنيامين نتنياه
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والثاني، تقلص فرص التوصل إلى .  إلى فرض عقوبات على الضفة الغربية"إسرائيل"العمليات ضد 
  .حماس وفتح في القاهرة اتفاق في الحوار الفلسطيني الجاري بين حركتي

  27/4/2009األخبار، 
  

  حزاماً ناسفاً عثرت عليه في سلفيت"إسرائيل"زة السلطة سلمت أجه: اإلذاعة العبرية .10
، إن أجهزة األمن الخاضعة إلمرة )26/4( قالت اإلذاعة العبرية، في نشرتها المسائية يوم األحد :الناصرة

 السلطة الفلسطينية، قد قامت بتسليم قوات الجيش اإلسرائيلي حزاماً ناسفاً يزن ثمانية كيلوغرامات،
   .ه في مدينة سلفيت بشمال الضفة الغربيةعثرت علي

ونقلت اإلذاعة عن مصادر فلسطينية قولها إن أحد نشطاء حماس المعتقل في سجون السلطة منذ 
  .أسبوعين هو الذي دل أجهزة أمن السلطة على مكان وجود الحزام، على حد زعمها

  26/4/2009قدس برس، 
  

  عالمياًن قضايا اختالس ويوقف مالحقته  غازي الجبالي م"يبرئ"عباس : " العربيالقدس" .11
 "يبرئ" من مصدر موثوق أن الرئيس محمود عباس أصدر مؤخراً قراراً "القدس العربي"علمت : لندن

وبحسب المصادر فإن  .اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة السابق من تهم فساد واختالس مالي كبيرة
  . وقف مالحقة اللواء الجبالي عالميا"االنتربول"ز قرار الرئيس شمل أيضاً قرارا آخر يطلب من جها

 من القرار، خاصة بعد "أبدت استهجانها الشديد"وبحسب المصدر فإن أوساطا قيادية عليا في حركة فتح 
أن بدأت بعض األصوات القيادية األخرى في الحركة تدفع باتجاه ضرورة حضور الجبالي الجتماعات 

وأكد . ع من حضورها عقب خروجه من غزة، وتوجيه تهم الفساد لهالمجلس الثوري للحركة، التي من
، ترفض بشكل قاطع حضور الجبالي ألي اجتماعات مستقبلية "أصواتا قيادية مؤثرة"المصدر أن هناك 

  ."للمثول أمام القضاء"للمجلس الثوري، وأنها تقبل عودته لمناطق السلطة فقط 
  27/4/2009القدس العربي، 

  
   للمرة الخامسة على التوالي السابق  اإلداري بحق وزير األسرى الفلسطينيتجديد االعتقال .12

فادت مؤسسة حقوقية تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين  أ: وليد عوض واشرف الهور-غزة ، رام اهللا
 السابق وصفي قبها األسرى قرارا بتجديد اعتقال وزير أصدرت اإلسرائيلي ان سلطات االحتالل األحد
مؤسسة التضامن الدولي " حسن محامي أبووذكر المحامي فارس  .اإلداري في االعتقال أشهر أربعةلمدة 

سلطات االحتالل جددت اعتقال الوزير قبها للمرة الخامسة على " في بيان صحافي ان "اإلنسانلحقوق 
  ."التوالي

  27/4/2009القدس العربي، 
  

  شهرا66ًاالحتالل يقضي بحبس النائب المقدسي طوطح  .13
 قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، بسجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة :قدسال

 سنوات ونصف مع 3المقربة من حماس، لمدة " التغيير واإلصالح"القدس محمد طوطح، عن كتلة 
  ".عوفر"التنفيذ، وسنتين مع وقفه، في سجن 

  25/4/2009قدس برس، 
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   بابتزاز المرضى مقابل عالجهم في مشافيها"يلإسرائ"وزير الصحة في غزة يتهم  .14
 باسم نعيم، خالل استقباله الوفد االسكتلندي لكسر الحصار عن غزة، . اتهم وزير الصحة في غزة د:غزة

تل أبيب بابتزاز المرضى الفلسطينيين للحصول على معلومات عن رجال المقاومة مقابل عالجهم في 
  .الحتالل في حصار غزةاية في رام اهللا باالشتراك مع مشافيها، كما اتهم السلطة الفلسطين

  26/4/2009قدس برس، 
   

  نسعى لتذليل العقبات التي تواجه سفر المعتمرين: وزارة األوقاف بغزة .15
ون الدينية بغزة على أن االتصاالت ال زالت جارية مع السلطات ؤ أكدت وزارة األوقاف والش:غزة

ممكن عبر معبر رفح الحدودي،  ية لسفر المعتمرين في أقرب وقتالمصرية وبالتنسيق مع وزارة الداخل
  .معربة عن أملها في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها السعودية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الحج من أجل خدمة 
وكما في كل عام بتذليل الصعاب "عودية أملها في أن تقوم السلطات الس زوار بيت اهللا الحرام، معربة عن

  ".مناسك الحج والعمرة لهذا العام أمام الراغبين في أداء
  26/4/2009قدس برس، 

  
  لتجويعها الفلسطينيين"إسرائيل"هناك توجه لرفع دعوى ضد : وزير الزراعة بغزة .16

 قضائية أمام  محمد االغا، النقاب عن نية وزارته رفع دعوى. كشف وزير الزراعة في غزة د:غزة
محكمة الجرائم الدولية، ضد الدولة العبرية بسبب حصارها الذي يؤدي إلى المس بمكونات الغذاء التي 
  يحتاجها اإلنسان الفلسطيني، والذي بات يهدد بمجاعة وحدوث أمراض جديدة لم تكن معروفة، ويمس 

ة بغض الطرف عن الممارسات واتهم األغا في تصريح صحفي، المنظمات الدولي .بشكل مباشر باألطفال
  .اإلسرائيلية وتداعياتها الخطيرة، مؤكداً أن لديها كل التفاصيل المتعلقة بالواقع البائس في القطاع

  26/4/2009قدس برس، 
  

   للتنفيذيةاً عضو25نتخاب ا.. الثالثةللمرة   لمكتب حماسإعادة انتخاب مشعل رئيساً": معا" .17
يعة المستوى في حركة المقاومة اإلسالمية حماس عن إعادة  كشفت مصادر قيادية رف: معا–غزة 

 سنوات، وخروج 4انتخاب خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 
القيادي البارز محمد نزال ودخول أسامة حمدان بدال منه في عضوية المكتب، وذلك في نهاية الجولة 

داخلية للحركة بالخارج والتي أجريت في مناطق عديدة في األيام القليلة الماضية األخيرة لالنتخابات ال
 .وسط تكتم شديد

إن أعضاء من القيادة السياسية ومجلس الشورى العام في قطاع غزة غادروا مؤخرا ": وقالت المصادر 
تخاب رئيس القطاع إلى العاصمة السورية دمشق، للمشاركة في اجتماعات مجلس الشورى العام، وان

 عضوا، فيما لم تذكر تحديدا اليوم الذي أجريت فيه 15المكتب السياسي وأعضائه والبالغ عددهم 
 ".االنتخابات

وعن كيفية إجراء االنتخابات في الحركة، أشارت المصادر إلى أن للحركة قوائم بأعضائها المنظمين 
 تواجد الحركة في مجالس شورى محلية يختارون ممثليهم في مناطق"الذين يحق لهم االنتخاب، والذين 

في مناطقهم، وتقوم هذه المجالس بترشيح ممثليها في مجلس الشورى العام للحركة في الخارج، ومن 
 ".بينهم يتم انتخاب ممثل أو أكثر للمكتب السياسي



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1417:       العدد         27/4/2009اإلثنين  :التاريخ

وأكدت المصادر ما تردد عبر وسائل اإلعالم عن عدم انتخاب محمد نزال عضوا في المكتب السياسي 
لعدم ترشيحه من قبل مجلس الشورى المحلي الذي يتبع له، وصعد بدال منه أسامة "الجديد للحركة، 

 ".حمدان ممثل حماس في لبنان ليفوز ألول مرة في عضوية المكتب السياسي للحركة
وذكرت المصادر أنه لم يحدث تغييرات كبيرة في أعضاء المكتب السياسي السابق سوى بعض األسماء 

 نزال، دون أن تفصح عن األسماء التي خرجت من المكتب السياسي أو صعدت له ودون ان من بينها
 .تعلن اسماء اعضاء المكتب في الضفة والقطاع خشية اغتيالهم من قبل اسرائيل

خالد مشعل رئيسا، ونائبه موسى أبو (وكان من بين عضوية المكتب السياسي السابق لحماس في الخارج 
 ".ي، وعزت الرشق، وسامي خاطر، ومحمد نصر، ومحمد نزالمرزوق، وعماد العلم

ال يشترط في رئيس المكتب السياسي للحركة أن يكون من الخارج، إال أن األطر "وحسب المصادر 
القيادية في حماس تفضل أن يكون من الخارج لسهولة تحركه، مشيرة إلى أنه سبق أن تولى الشيخ أحمد 

واستشهد الشيخ ياسين "ثم تواله في حياة الشيخ ياسين خالد مشعل، ياسين رئاسة المكتب السياسي، و
 ".ومشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة

وفي نفس السياق، كشفت المصادر أيضا أنه بعد انتخاب المكتب السياسي للحركة في الخارج تم تشكيل 
 .غر للحركة عضوا وهو بمثابة مجلس الشورى المص25المكتب التنفيذي للحركة المشكل من 

 وهيئة مكتب الشورى 15وأوضحت المصادر أن المكتب التنفيذي يتكون من أعضاء المكتب السياسي الـ
، وفيما يتم انتخاب السبعة المتبقين من بين أعضاء )الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر(العام للحركة 

 .مجلس الشورى العام
ر الذي يناط به اتخاذ القرارات الطارئة، والتي تحتاج ويعد المكتب التنفيذي بمثابة مجلس الشورى المصغ

 .إلى سرعة في اتخاذ القرار، وال يسمح الوقت بعقد اجتماع لمجلس الشورى العام
الضفة الغربية، وقطاع (وباستكمال االنتخابات في الخارج تكون قيادة حركة حماس في الخارج والداخل 

 قطاع غزة انتخاباتها الداخلية وانتخبت المكتب قد اكتملت، بعد أن أجرت حركة حماس في) غزة
السياسي الخاص بالقطاع قبل عدة أشهر، فيما لم تجر أي انتخابات في الضفة الغربية؛ نظرا للظروف 

، وتم التوافق على قيادة الضفة 2007األمنية التي أعقبت سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 
 .اباتالغربية لحين التمكن من إجراء االنتخ

  27/4/2009وكالة معاً، 
  

   يستبعد عقد جولة خامسة الشعث .. حوار القاهرة يبدأ اليوم بلقاء ثنائي .18
ممثل الرئيس محمود عباس في مصر الدكتور نبيل شعث عضو وفد فتح للحوار             أكد  : عوض –رام اهللا   

جلـسات اذا لـم     مع حماس االحد بأن باب الحوار مفتوح لعقد جلسة خامسة من الحوار وغيرها مـن ال               
تستطع الحركتان حل القضايا الخالفية في الجولة الرابعة التي من المقرر ان تعقد اليـوم االثنـين فـي                   

وشدد شعث على انه ال يمكن اغالق باب الحوار ما بـين الفـصائل              . القاهرة برعاية ومشاركة مصرية   
  .الفلسطينية الن اغالقه يعني انتهاء القضية الفلسطينية على حد قوله

وجاءت تصريحات شعث عقب اعالن مسؤول فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية االحد بان جلـسة               
  ".قد تكون االخيرة اذا لم تتفق الحركتان"الحوار المتوقعة اليوم االثنين في القاهرة 

ماس وعبر شعث في تصريح لالذاعة الفلسطينية الرسمية االحد بان فتح ال تمانع في تمديد الحوار مع ح                
، مـشيرا الـى صـعوبة القـضايا         "نحن مستعدون لتمديد الوقت الالزم لجولة قادمة من الحـوار         "قائال  

المطروحة على جدول الجولة الرابعة التي ستنعقد اليوم االثنين في القاهرة وخاصة القـضية االصـعب                
ية السابقة األمر الذي    المتمثلة في قضية تشكيل حكومة فلسطينية تلتزم بما التزمت به الحكومات الفلسطين           

  .ترفضه حماس
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واشار شعث الى ان قضية تشكيل حكومة فلسطينية تستجيب لمطالب المجتمـع الـدولي هـي القـضية                  
االصعب المطروحة على جدول الجولة الرابعة من الحوار، منوها الى ان اية حكومة فلـسطينية غيـر                 

فروض على غزة او فتح المعابر او اعـادة         ملتزمة بمطالب المجتمع الدولي لن تستطيع رفع الحصار الم        
وبشأن تأجيل جولة الحوار الفلسطيني من االحد لالثنين قلل شعث من اهمية االمر، مـشيرا               . اعمار غزة 

الى ان وفد حماس تأخر في الوصول للقاهرة ألسباب خارجة عن ارادتهم، وموضحا بان الجولة الرابعة                
  .يوم االثنين بحضور حماس وفتح ومشاركة مصرية من صباح ال11من الحوار ستنطلق الساعة 

واشار شعث الى أن وفدي حماس وفتح سيقدمان مالحظاتهما على الورقة المصرية للخروج من ازمـة                
تشكيل حكومة فلسطينية تلتزم بمطالب المجتمع الدولي، ومشددا على ان المصريين يرحبون بأية افكـار               

  . حكومة فلسطينية جديدةتقدمها حماس وفتح للخروج من ازمة تشكيل
ومن جهتها أكدت حماس، أن أهم القضايا العالقة في الحوار، هي برنامج الحكومة، معبرة عن أملهـا أن                  
تتراجع حركة فتح عن مطالبها واشتراطاتها المتعلقة بااللتزام بشروط الرباعية، لتتمكن الفـصائل مـن               

  .النجاح في الحوار الوطني وانهاء حالة االنقسام
ل فازع صوافطة القيادي في حماس بالضفة الغربية ان حماس ال يمكنها القبول بـشروط الرباعيـة،                 وقا

  ".ولالسف شروط الرباعية، هي السبب الرئيسي في االنقسام الفلسطيني" ومضيفا 
وتطالب اللجنة الرباعية او ما يسمى بالمجتمع الدولي الحكومة الفلسطينية القادمة بنبذ العنف واالعتراف              

  .باسرائيل وااللتزام باالتفاقات الموقعة سابقا
وبشأن تأجيل جلسة الحوار ما بين فتح وحماس في القاهرة من االحد لالثنين اكـد الـدكتور إسـماعيل                   

إن التأجيل جاء بناء على توافق بين األطراف المشاركة في الحوار ولتذليل            "رضوان القيادي في حماس     
  ".بشكل رسميالعقبات قبل بدء جلسات الحوار 

وأكد رضوان أن حركة حماس تسعى بكل جهد إلى إنجاح الحوار الفلسطيني وإلى العودة بنتائج طيبة إلى               
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الحوار الوطني الفلسطيني األحد في القاهرة، والتـي    . الشعب الفلسطيني 

 األكثر صعوبة نظرا لحالة الجمود      وصفتها حماس على لسان الناطق الرسمي باسمها فوزي برهوم بأنها         
وفي . التي سادت الجولة الثالثة، والتي لم يحصل فيها أي تقدم في أي ملف من الملفات المطروحة للنقاش                

ظل فشل فتح وحماس في التوصل التفاق ينهي االنقسام الفلسطيني الحاصل دعت الجبهة الشعبية الفصيل               
  .ح الحوار وتحملهما مسؤوليتهماالثاني في منظمة التحرير الحركتين إلنجا

ودعا الناطق باسم الجبهة الشعبية إلعطاء األولوية الستعادة الوحدة والخيـار الـديموقراطي، واحتـرام               
  ". فلن ينفع الشعب الفلسطيني أحد إذا خسر وحدته ونفسه"القانون ورفض االمالءات الخارجية، قائال 

سام الفلسطيني إلعادة بناء الوحدة الوطنية للرد على مخاطر         ومن جهتها دعت الحملة الشعبية إلنهاء االنق      
سياسة حكومة نتنياهو ومواجهة تحديات فك الحصار على قطاع غزة وإعادة إعماره، وذلك عبر إجـراء        

كما دعت الحملـة    . مصالحة وطنية حقيقية بالعودة الى الحوار الوطني الشامل تجنبا لفشل الحوار الثنائي           
 وقف االحتراب اإلعالمي بين حركتي فتح وحماس، ووقف االعتقـاالت الـسياسية      في بيان صحافي الى   

بين الطرفين، وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة واحترام نتـائج أعمـال لجنـة                 
المصالحة وخاصة التزام الطرفين بتهدئة النفوس وتهيئة األجواء للمصالحة الوطنية والشعبية واالبتعـاد             

  .كل ما يعكر أجواء الحوارعن 
  ،27/4/2009القدس العربي، 

  
  آن األوان لوضع حد نهائي للتمرد والعبث في الساحة الفلسطينية: عزام األحمد .19

قال رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد، إن وفـد فـتح   :  محمود خلوف -القاهرة  
وايا صادقة ومخلصة إلنهاء حالة االنقسام الفلـسطيني        للحوار الذي وصل القاهرة بعد ظهر اليوم، جاء بن        
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وأضاف األحمد في حديث لوكالة األنباء والمعلومـات         .التي تشكل خطرا على مستقبل المشروع الوطني      
عقب وصول وفد الحركة إلى مصر العربية تمهيدا النطالق الجولة الجديدة من الحوار             " وفـا"الفلسطينية  

نأمل أن تكون هذه جولة حاسمة تضع حدا للحوار الذي ال يوصل إلى نتـائج،               : "الوطني يوم غد االثنين   
  ".وكذلك الكف عن المناورات واالتهامات

لألسف حركة حماس منذ الجولة السابقة للحوار، وهي تصعد حملتها اإلعالميـة ضـد الـسلطة                : "وتابع
 عدد من قـادة حمـاس       الوطنية، وحركة فتح، وكذلك ضد السيد الرئيس محمود عباس، وما تصريحات          

والناطقين اإلعالميين باسمها خالل األيام األخيرة، إال دليل على أن حركة حماس لم تمتلك بعـد اإلرادة                 
  ".للتوصل التفاق ينهي حالة االنقسام المقلقة

العربية، وبالتالي استمرت في حمالتها     -واضح أن حماس متأثرة بعدم تحقق المصالحة العربية       : "وأضاف
ة، لكننا نأمل أن تتصرف بمسؤولية عالية، وال تفوت هذه الفرصة السانحة، ونحن ننظر بأهميـة    اإلعالمي

للحوار الذي سينطلق غدا على آمل أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية تنهي حالة االنقسام، وتـضع حـدا                   
  ".لمحاولة التالعب بالقضية الفلسطينية من قوى إقليمية ال تريد الخير للشعب الفلسطيني

األمور واضحة وأنه ال مجال لتضييع الوقت، وآن األوان لوضع حـد نهـائي للتمـرد                "وأكد األحمد أن    
  ."والعبث في الساحة الفلسطينية، الذي بات يهدد بشكل واضح القضية الفلسطينية

 هنالك فهم خاطئ لهذا   : "وبخصوص المقترح المصري األخير الرامي إلنهاء األزمة الداخلية، قال األحمد         
المقترح لدى الكثير من القوى وعدد من وسائل اإلعالم، ونوضح أن ما طرح هو حل انتقـالي، وجـاء                   
بديال عن الفشل، وهدفه التوصل التفاق حول القضايا العالقة، في مقدمتها االتفاق على تـشكيل حكومـة                 

لفصائل ما عـدا    توافق وطني، وإجراء انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل حسب رغبة جميع القوى وا            
  ".حماس

 26/4/2009 وفا،وكالة 
  

   انتخابات عامةإلجراء بوقف المفاوضات والدعوة عباسملوح يطالب  .20
 في مذكرة ارسـلها  أمس العام للجبهة الشعبية األمين عبد الرحيم ملوح نائب  قال:غزة ـ اشرف الهور 

لحوار الوطني الـشامل، وفـي      في ضوء تعثر ا   "نسخة منها،   " القدس العربي "الى الرئيس عباس وتلقت     
المقدمة الحوار الثنائي بين فتح وحماس بمشاركة مصرية والجاري اآلن، وامكانية ان يأخذ االمر وقتـا                
طويال اكثر مما يتوقع المتفائلون، وفي ضوء تشكيل الحكومة االسرائيلية العنصرية الجديـدة وخطابهـا               

ن وقف المفاوضات، واالمتناع عن ايـة لقـاءات         وخطاب قادتها السياسي واالعالمي، ندعو لالعالن ع      
سياسية مع القادة االسرائيليين، والتركيز على االستعداد المبدئي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة             

  ". لشعبنا
وحث ملوح على ضرورة التركيز على التصدي الجماهيري واالعالمي للممارسات االسـرائيلية علـى              

ان والجدار والحصار وتهويد القدس، وعلى التحرك عربيا ودوليـا لتحـشيد            االرض، وبخاصة االستيط  
الرأي العام الشعبي والرسمي بما في ذلك المؤسسات والمحاكم الدولية لدعم حقوق الشعب الفلـسطيني،                

  .وتوفير الحماية الدولية له، وتوظيف البيئة الدولية سياسيا لخدمة هذا التحرك
 للقاء في عمـان او      2005وة اللجنة المنبثقة عن حوار القاهرة في العام         وطالب ملوح الرئيس عباس بدع    

ودعا الـى التحـضير      .القاهرة لمناقشة اعادة بناء مؤسسات المنظمة والنظام االنتخابي والوحدة الوطنية         
  .القادم) يناير(لالنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني في الخامس والعشرين من كانون الثاني 

  27/4/2009القدس العربي، 
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   فصائل تدرس موضوع تشكيل قيادة ميدانية في غزةأربعة: الجهاد .21
اكدت كل من حركة الجهاد االسالمي والجبهة الشعبية انه تم مؤخرا طرح فكـرة   :غزة ـ اشرف الهور 

األجـواء  تشكيل قيادة ميدانية من الفصائل في غزة لمتابعة التطورات الميدانية علـى األرض، وتهيئـة                
ان التوافق جاء خالل اجتماع ضـم       ) الجهاد(وقال خضر حبيب القيادي في       .للتوصل الى الوحدة الوطنية   

  .وفدا من حركته وحركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية
اتفاقا جرى بهذا الخـصوص خـالل االيـام         "وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان          

وبحـسب القيـادي حبيـب فـإن        ". ستبحث في القريب العاجل   "كر ان تفاصيل هذا االتفاق      ، وذ "الماضية
كان مطروحـا علـى طاولـة       "موضوع وقف اطالق الصواريخ من قطاع غزة صوب جنوب اسرائيل           

، غير ان القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا نفى ان تكون الفصائل توافقت على وقف اطـالق                  "البحث
 .الصواريخ

  27/4/2009س العربي، القد
  

  الحوار يحتاج إلى إرادة وقرار مستقل والخروج من المعادالت التنظيمية: الجبهة العربية .22
إن الطريـق   : "، أمـس    قال األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة       :  الحياة الجديدة  - غزة  

 تأويل وإنما يحتاج إلى إرادة حقيقيـة        إلنهاء معاناة شعبنا واضح وضوح الشمس ال يحتاج إلى اجتهاد أو          
والى استجابة جدية لمنطق العقل وامتالك القرار المستقل والخروج من المعادالت التنظيمية أو اإلقليميـة               
أو الدولية واالحتكام لمعادلة الشعب والوطن مما يتطلب انجاز الحوار الوطني واالنطالق قـدماً لتلبيـة                

  ."ياتاحتياجات شعبنا ومواجهة التحد
 27/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  الحوار الثنائي يشكل ارتداداً عن الحوار الوطني الشامل:الديمقراطية .23

في ) 27/4(] اليوم[هاجمت الجبهة الديمقراطية، مشروع الحوار الثنائي الذي سيعقد غدا االثنين : رام اهللا
الحوار "إن ) 26/4(عنها األحد ، وقالت الجبهة في بيان صدر "حماس"و " فتح"القاهرة بين حركتي 

  .وفق تعبير البيان" الثنائي يشكل ارتداداً عن الحوار الوطني الشامل
احتكاري وإقصائي، وهو دعوة للعودة إلى اتفاق "واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن الحوار الثنائي 

ن والشتات، محاصصة احتكاري بين فتح وحماس، وإقصائي لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الوط
  "... وإعادة إنتاج االنقسام بما هو أسوأ من االنقسام المدمر

حوار وطني شامل، على أساس إعالن القاهرة، و وثيقة الوفاق الوطني، والعودة إلى "ودعت الجبهة إلى 
  ".الشعب أبو كل الشرعيات بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل

 26/4/2009قدس برس، 
  

  العدو يخشى من تدمير معنويات جنوده بعد إطالق األسرى": ول تبادل األسرىمؤتمر ح" .24
أرجع مراقبون ومحللون في الشأن الصهيوني أسباب رفض الحكومة الصهيونية           : إخوان أون الين   -غزة

إطالق سراح األسرى الموجودين في قائمة حماس إلى الخوف من إضعاف الروح المعنوية لدى الجنـود                
لذين قتل عدد من رفاقهم خالل عمليات االنقضاض على األسرى الذين سـيطلق سـراحهم،               الصهاينة، ا 

  .وإضعاف الثقة بقدرة القضاء الصهيوني الذي أعطى أحكاما عاليةً لهؤالء األسرى
مستقبل صفقة تبـادل    "للدراسات اإلستراتيجية تحت عنوان     " إيداع"وقال هؤالء خالل ندوة نظَّمها مركز       

إن االحتالل حاول االعتماد على شبكات العمالء الموجودة لديه فـي   ": م األسير الفلسطيني  األسرى في يو  
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القطاع، واألجهزة األمنية السابقة من أجل تحديد مكان الجندي األسير جلعاد شاليط، ومن ثَـم اسـترداده                 
  .بعملية عسكرية محدودة

 حركته التفاوضية في قضايا تبادل األسـرى،        رغم قلة خبرة  "إنه  " أبو بكر نوفل  "وقال القيادي في حماس     
إال أنها استدركت أخطاءها، كإعطائها عدد األسرى الذين ستطالب بهم في بداية المفاوضـات، بعكـس                
المتعارف عليه في النظم التفاوضية، وإعطاء الصهاينة بعض المعلومات المجانية دون قصد عن حالـة               

  ".شاليط دون ثمن
لضغوط الرهيبة الدولية والعربية والصهيونية التي مورست في كل مرحلـة           على الرغم من ا   : "وأضاف

من مراحل مفاوضات صفقة التبادل التي لم تتم بسبب مراهنة االحتالل على إمكانية اسـترجاع شـاليط                 
بشكٍل مجاني، إال أن تنبه حماس للفخاخ الصهيونية، وإصرارها على عدم تغيير اسم واحد فـي قائمـة                  

  ".التدبيرات الصهيونيةاألسرى أفشل 
ـ      "وانتقد نوفل دور     والعمـل علـى    ) الكيان الـصهيوني  (األجهزة األمنية السابقة التي اتهمها بالتواطؤ ل

  ".مساعدة الدولة العبرية على معرفة مكان وجود شاليط
 يسعى جاهدا إلطالق سراح الجندي األسير دون أي       "وتناول نوفل الموقف المصري الذي كان في البداية         

  ".ثمن
  26/4/2009ن أون الين، إخوا

  
 فتح تناشد عباس صرف رواتب اآلالف من عناصرها دفعة واحدة .25

، الرئيس الفلسطيني "فتح"نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة الدعا أشرف جمعة : رام اهللا
ن المقطوعة دفعة المنتهية واليته محمود عباس، لمعالجة دفع رواتب لآلالف من عناصر حركته العسكريي

  .واحدة وليس بشكل جزئي حتى ال تقع حالة من البلبلة بينهم
 من العسكريين بأنه يتابع مع عدد من 2005وأكد النائب جمعة، في لقاءه مع اللجنة المطلبية لمنتسبي 

 75النواب هذه المشكلة، وأن هذا الموضوع قد طال ويجب إنهاؤه ألنه يتعلق بمصير أسر يبلغ تعدداها 
ألف فرد، تنتظر الفرج للتخفيف من معاناتها وكربها بعد صبر استمر لسنوات، و أن هذه القضية قانونية 

  .وصحيحة وللمنتسبين الحق في الراتب الكامل أسوة ببقية زمالئهم من العسكريين
 26/4/2009قدس برس، 

 
  البداويمخيم مبنى في يهدد فتح بسبب خالف على " المجلس الثوري"تنظيم  .26

المبنـى  "مساء السبت الماضي موضـوع      " المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال     "شت قيادة   ناق
عـن  " المجلـس الثـوري   " تنظـيم    أصدرهاليد عليه في مخيم البداوي، والبيان الذي        " فتح"الذي وضعت   

  .الحادث
  :واقر المجتمعون النقاط اآلتية

ويعتبر المبنى  . ة في الشمال، وال يحق الحد التصرف به        وضع المبنى في عهدة قيادة فصائل المقاوم       -" 
مكانا سكنيا للعائلتين المقيمتين فيه حصرا وال يحق الي طرف اضافة اي عائالت او افراد آخرين الـى                  

  .المبنى المذكور
 ادانة البيان الذي اصدره تنظيم المجلس الثوري وما تضمنه من تهديدات تشكل خطرا على امن المخيم                 -

  .راره وروحية العمل الفلسطيني المشترك في الشمالواستق
 ال يحق الي فصيل اصدار بيانات تتضمن تهديدات الي طرف، الن ذلك يشكل خروجا عن روحيـة                  -

  .العمل المشترك واساءة الى جماهير شعبنا
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ظـيم   تؤكد قيادة المقاومة انها المرجعية االمنية وصاحبة القرار في اي عمل امني، وال يحـق الي تن                 -
  ".القيام باي عمل امني او استنفار دون العودة للقوى االمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم

: " اصدرت بيانا صباح السبت الماضي جاء فيه      "  المجلس الثوري  –القيادة العامة لقوات العاصفة     "وكانت  
نت فسيكون لنا الحـق فـي       وان لم تستطع حركة فتح والفصائل الفلسطينية المختلفة اعادة االمور كما كا           

الرد بالطريقة التي نراها مناسبة، ونحن ندعو امهات الشباب الذين ينتمون الى هذه العصابة فـي مخـيم                
اللهم فاشهد قـد    . البداوي ان يحرصن على ابنائهن، الن انتمائهم الى العصابة سيعرضهم للخطر الشديد           

  ".بلغنا
  27/4/2009النهار، 

    
   مع حماس األسرىبلغت القاهرة بقرارها عدم استئناف مفاوضات أ"إسرائيل" ":يديعوت" .27

 في عددها الصادر أمس، أن إسرائيل "يديعوت أحرونوت"أوردت صحيفة :  عبد القادر فارس-غزة 
أبلغت القاهرة بقرارها عدم استئناف المفاوضات مع حركة حماس حول قضية الجندي اإلسرائيلي األسير 

اسي في تل أبيب إن إسرائيل تعيد النظر في سياستها في ملف شاليط وقال مصدر سي. جلعاد شاليط
  .وتبادل األسرى، مضيفاً أن ما من جدوى في عقد اجتماع آخر في القاهرة ال يفضي إلى أي نتيجة

  27/4/2009عكاظ، 
  

  أجهزة السلطة سلمت الجيش حزاماً ناسفاً عثرت عليه في سلفيت: اإلذاعة العبرية .28
، إن أجهزة األمن الخاضعة )26/4(ذاعة العبرية، في نشرتها المسائية اليوم األحد قالت اإل -الناصرة 

، قد قامت بتسليم قوات الجيش اإلسرائيلي حزاماً ناسفاً عثرت )جناح رام اهللا(إلمرة السلطة الفلسطينية 
  .عليه في مدينة سلفيت بشمال الضفة الغربية

ية في سلفيت سلمت إلى قوات الجيش اإلسرائيلي حزاماً وذكرت اإلذاعة إن األجهزة األمنية الفلسطين
  .ناسفاً يزن ثمانية كيلوغرامات، تم العثور عليه في أحد األحراش في المنطقة

المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية منذ " حماس"ونقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن أحد نشطاء 
  .جود الحزام، على حد زعمهاأسبوعين هو الذي دل أجهزة أمن السلطة على مكان و

 26/4/2009 قدس برس
  

  المفاوضات مع سوريا حول ليبرمانخالفات بين باراك  .29
، أمس، بشأن المفاوضات مع سوريا "اإلسرائيلية"ثارت خالفات في الحكومة  : وكاالت -القدس المحتلة

لمفاوضات مع سوريا ا"وأكد باراك أن  ، بين وزيري الحرب ايهود باراك والخارجية افيغدور ليبرمان
تقتضي تطبيع " إسرائيل"مصلحة "وقال قبل بدء اجتماع الحكومة إن ". يجب أن تبقى في برنامج العمل

ويبعد سوريا عن " إسرائيل"الحوار مهم ل "ونقلت اإلذاعة العبرية عنه القول إن ". العالقات مع سوريا
  ".رهاب ووضع حد لتهريب السالحتتعين مطالبة سوريا بإبعاد قيادات اإل"وأضاف ". محور الشر

يجب أن نكون أقوياء ومنفتحين "قال وزير الحرب ، ورداً على سؤال عن انسحاب من هضبة الجوالن 
  ".ومستعدين للسالم إذا تمت حماية مصالحنا

مستعد للتفاوض اعتبارا من هذا المساء إذا تخلت سوريا عن "من جهته، قال ليبرمان لإلذاعة العبرية انه 
وقال "هو االنسحاب من الجوالن، " شرطا مسبقا"وانتقد وضع السوريين ". شرط مسبق وإنذاركل 

شروط "وأضاف أن ". السوريون يريدون الجوالن مقابل السالم ونحن نقترح عليهم السالم مقابل السالم"
  ".دمشق ليست شرعية وتثبت أنه ال يوجد أحد باإلمكان بدء محادثات معه

  27/4/2009الخليج، 
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  الضعف العربي والفلسطيني جراء مؤتمر ديربان إنجاز ناقص :زحالقة .30
جمال زحالقة أن    عن التجمع الوطني الديمقراطي"الكنيست"أكد عضو  : وديع عواودة-القدس المحتلة 

مؤتمر ديربان الثاني لمناهضة العنصرية في جنيف كان إنجازا ناقصا جراء الضعف العربي 
فور عودته من جنيف إنه رغم تنازل الوفد الفلسطيني والوفود " الخليج"ل وقال زحالقة  .والفلسطيني

العربية الرسمية عن ذكر فلسطين في البيان الختامي ظلت الواليات المتحدة ودول أخرى ترفض توقيعه 
بسبب فقرة في مقدمته تؤكد قرارات ديربان األول التي سجلت مواقف صريحة من االحتالل والسياسات 

وانتقد محاوالت عربية وفلسطينية للتقليل من أهمية المؤتمر وتساءل إذا كان  "اإلسرائيلية"العنصرية 
 ناشط برئاسة الوزير السابق نتان 1500ب " إسرائيل"المؤتمر غير مهم فلماذا هذا الحضور القوي ل 

  .كما تساءل لماذا يلوم العرب الرئيس اإليراني؟: شيرانسكي
  27/4/2009الخليج، 

  
  61 ال كيانهاإنشاء شامال على الفلسطينيين بمناسبة ما يسمى ذكرى إغالقاتفرض " لإسرائي" .31

قررت سلطات االحتالل االسرائيلي فرض طوق امني شامل على الفلـسطينيين            :وليد عوض  -رام اهللا   
  النشاء الكيان  61بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية بمناسبة ما يسمى بالذكرى الـ              

  .االسرائيلي على االراضي الفلسطينية
واكدت وزارة الدفاع االسرائيلية ان اغالق االراضي الفلسطينية منذ منتصف الليلـة الماضـية وحتـى                

  .' لدولة اسرائيل61عيد االستقالل ' فجر الخميس، جاء بمناسبة ذكرى -منتصف ليلة االربعاء 
ق االمني على الفلسطينيين جاء بمناسـبة حلـول         ومن جهتها ذكرت االذاعة االسرائيلية ان فرض الطو       

انه يحظر على الفلسطينيين دخول اسـرائيل خـالل         'وقالت االذاعة    .ذكرى يوم الشهداء وعيد االستقالل    
  .'هذه الفترة اال في حاالت انسانية طارئة وبالتنسيق مع مكاتب االرتباط المدني االسرائيلي

  27/4/2009القدس العربي، 
  

  هم حزب اهللا بإغراقها بالمخدرات تت"إسرائيل" .32
اتهمت السلطات اإلسرائيلية حزب اهللا اللبناني بإغراقها بالمخدرات، حيث إن محاوالت تهريب  :تل أبيب

أخطر أنواع المخدرات تزايدت في السنة األخيرة بشكل ملحوظ، وشبكات التهريب تتسع باستمرار وتضم 
 .يهودا وعربا من سكان إسرائيل

  27/4/2009، الشرق األوسط
 

 األمن الداخلي" إسرائيل بيتنا" حزب ياألوضاع في السجون تتدهور بعد تول :"وزارة األسرى" .33
حذرت وزارة شئون األسرى والمحررين في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، بأن األوضاع في : غزة

ياة األسرى في السجون اإلسرائيلية تتجه نحو مزيد من التصعيد الخطير، وهناك قلق وخشيه على ح
السجون، وذلك بعد أن أصبحت السجون التي يحتجز فيها اآلالف من األسرى الفلسطينيين خاضعة 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن إدارة مصلحة السجون  .المتطرف" إسرائيل بيتنا"إلشراف حزب 
حزب متطرف، "اإلسرائيلية، تتبع مباشرة لوزارة األمن الداخلي، والتي توالها بعد االنتخابات األخيرة 
في إشارة إلى ". يكن العداء الشديد للشعب الفلسطيني، ويدعو عالنية لتهجير الفلسطينيين، والقضاء عليهم

وأشارت  .المتطرف، مسؤولية وزارة األمن الداخلي" اسرئيل بيتنا"ونوفيتش، من حزب  أهرإسحاقتولي 
  منذ تولى هذا المتطرف اإلشراف على مصلحة السجون تصاعدت حدة االعتداء على "الوزارة إلى انه 
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 األسرى وحرمانهم من حقوقهم، والتضييق عليهم، وفرض الزى البرتقالي عليهم بالقوة، واقتحام غرفهم،
  ".ومصادرة أغراضهم، وتحويل عدد كبير منهم إلى العزل االنفرادي

  25/4/2009قدس برس، 
  

  اإلسرائيليةلخدمة المدنية في ا48من الـأكثر من ألف منتسب ": هآرتس" .34
حول المنسبين للخدمة المدنية اإلسرائيلية بأن أكثر " هآرتس"أفادت معطيات صحيفة : حسن عبد الحليم

 عربية التحقوا بالخدمة، وذلك رغم معارضة القيادات السياسية العربية الشديدة،  شاب وشابة1000من 
 . ألف شيكل25 الصحيفة إلى أن تكلفة كل منسب تبلغ سنويا وأشارت. وحمالت المقاطعة

 27/4/2009، 48عرب
  

 االحتالل يحرم ثلث األسرى الفلسطينيين من الزيارة بشكل كامل: "وزارة األسرى" .35
اض األشقر، مدير الدائرة اإلعالمية بوزارة شؤون األسرى والمحررين، بأن االحتالل أوضح ري: غزة

ابلغ الصليب األحمر الدولي بصفته المسئول عن متابعة برنامج زيارات األسرى في السجون بحرمان 
ين أهالي األسرى في سجني النقب وعوفر من الزيارة دون تحديد موعد الستئنافها، علماً بأن هذين السجن

أسير فلسطيني، إلى جانب حرمان أسرى قطاع غزة الذين ) 3000(فقط يضمان بين جدرانهما أكثر من 
  أسير من الزيارة بشكل كامل منذ ما يقارب العامين، مما يعنى أن االحتالل ) 1000(يزيد عددهم عن 

 الزيارة بشكل يحرم أكثر من ثلث األسرى من الزيارة بشكل كامل، باإلضافة إلى حرمان ثلث أخر من
  .متقطع لشهور أو سنوات كإجراء عقابي

  26/4/2009قدس برس، 
  

   وإصابة آخر في الضفة قتل مستوطنا بفأساعتقال شاب كان قد .36
 العامـة   اإلسـرائيلية  ، أن اإلذاعة  "ا ف ب  " عن وكالة القدس المحتلة    من   27/4/2009الدستور،  ذكرت  

 إسـرائيليا قتـل مـستوطنا     الذي كان قد    ) عاما( 26  موسى إبراهيمفلسطيني موسى   الاعتقال  أعلنت عن   
  . مستوطنات الضفة الغربيةإحدىوجرح آخر في الثاني من الشهر الحالي في 

 بجروح خطيرة خالل اقتحام ، أن شابا فلسطينيا آخر أصيب وكاالت عن27/4/2009الخليج، وأضافت 
  .في الضفة الغربيةجيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، قرية رنتيس شمال غرب رام هللا 

  
  االحتالل يبلور مساراً جديداً لجدار الفصل في الضفة .37

أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أنها بلورت خطة جديدة تتضمن مساراً جديداً للسياج األمني : الناصرة
ووفقا لهذه الخطة؛  .الفاصل، يتم بموجبها تسليم الفلسطينيين جزءا من األراضي التي تمت مصادرتها

وسيحال االقتراح إلى محكمة العدل العليا .  دونما من أصل ألفين750ستعاد للفلسطينيين مساحة 
اإلسرائيلية إلقراره، علماً بأن المحكمة أكدت قبل عام ونصف العام أهمية تغيير مسار السياج األمني 

ة في حي متيتياهو الفاصل في بلعين، وبموجب هذا القرار ستلغى خطة إلقامة ألف ومائة وحدة استيطاني
  .في موديعين عيليت

  26/4/2009قدس برس،                                                                              
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   السلطة الوقوف إلى جانبهمناألسرى في سجون االحتالل يناشدو .38
سلمها كل من المحامية ابتـسام       في رسالة منهم ت    األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي     طالب   :رام اهللا 

والحكومة الفلسطينية وأعضاء   "  مازن   أبو" عناتي والناشط الحقوقي عكرمة ثابت، الرئيس محمود عباس         
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ودعم قضاياهم وحقوقهم التي             

جمة التعسفية التي تـشنها علـيهم إدارات الـسجون والمعـتقالت            كفلتها لهم المواثيق الدولية، نتيجة لله     
اإلسرائيلية والتي وصلت بذروتها إلى فرض الزي البرتقالي عليهم بالقوة وسـعيها لـسحب إنجـازات                

  .الحركة األسيرة تدريجيا
 27/4/2009الحياة الجديدة، 

  
   خزان مياه لقطاع غزة 347": مبادرة إماراتية" .39

خزان مياه على مناطق ) 347(، بتوزيع نحو "سالم يا صغار"ة الشارقة حملة قامت مبادر :الشارقة
مختلفة في قطاع غزة وهي وادي السلقا، المغراقة، جحر الديك ودير البلح بتنفيذ جمعية شباب األقصى 

وستقوم الحملة بتزويد هذه الخزانات بالمياه، ويستفيد من هذا المشروع أكثر من ثالثة  .في دير البلح 
 ألف دوالر ويأتي تحت رعاية 50وبلغت تكلفة المشروع نحو  .الف شخص في المناطق المذكورة آ

  .األسرةسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس االعلى لشؤون 
  27/4/2009الخليج، 

  
   للحوار الوطنيقبالة معبر رفح دعماًمسيرة نسائية  .40

 أنلسطينيات وفود الحوار الوطني الفلسطيني التي من المقـرر          طالبت المئات من النساء الف    :  بترا –غزة  
جاء ذلك  .  مصلحة الشعب الفلسطيني   أعينها تضع نصب    أنتبدأ جولة جديدة من الحوار اليوم في القاهرة         

  .  قبالة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصرأمسفي مسيرة جماهيرية حاشدة نظمت 
  27/4/2009الرأي، األردن، 

  
 يطالبون بتعجيل اإلعمار" مخيم البارد"أهالي  :لبنان .41

 مسجد القدس في الجزء الجديد من المخيم، أمام مخيم نهر البارد اعتصاماً أبناءنفذ المئات من : البارد
نفذ االعتصام بدعوة من لجنة  .األموالطالبوا خالله باإلسراع في إعادة اإلعمار ووقف ما أسموه هدر 

 . المخيمأهالي
 27/4/2009السفير، 

  
  الجامعة اإلسالمية بالتزكية انتخاباتبتفوز الذراع الطالبي لحماس " كتلة الفرقان" .42

، في انتخابات مجلس طلبة "حماس"، الذراع الطالبي لحركة المقاومة اإلسالمية "الكتلة اإلسالمية"فازت 
  .لهاالجامعة اإلسالمية بغزة بالتزكية بعد انسحاب كافة الكتلة الطالبية المنافسة 

وكانت كافة الكتل الطالبية قد أعلنت انسحابها من انتخابات مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية الذي تسيطر 
 عاماً، وكان آخر هذه الكتلة كتلة أطلقت على نفسها 30عليه الكتلة اإلسالمية منذ تأسيس الجامعة قبل 

  .ن والتي انسحبت أمسوهي خليط من طالب من عدة فصائل أطلقوا على أنفسهم مستقلو" بكفي"
  26/4/2009قدس برس، 
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  مواطنين في الضفة 8عتقل ياالحتالل  .43
أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أن قواتها العاملة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت فجر  :رام اهللا

  .بية المحتلة، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظتي سلفيت وبيت لحم بالضفة الغر)26/4(اليوم األحد 
  26/4/2009قدس برس، 

  
   من غزة على قائمة الشخصيات المؤثرة عالمياًاًأكاديميتضع " مؤسسة أمريكية" .44

األمريكية المعنية بإبراز الشخصيات التي لها تأثير  " marquis who's who"اختارت مؤسسة : غزة
كلية تكنولوجيا المعلومات على نطاق عالمي في مجاالت مختلفة، الدكتور نبيل محمود حويحي عميد 

بالجامعة اإلسالمية بغزة سابقاً، واألستاذ في قسم علوم الحاسوب، ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة 
وتنشر المؤسسة ملخصات لمشاهير ذوي قدرات متميزة في تخصصهم، وتُصدر المؤسسة سنوياً  .عالمياً

ومن المقرر  .صصات والمجاالت الحياتيةكتاباً يضم أسماء مشاهير على مستوى العالم في مختلف التخ
 المقبل، ملخصاً عن سيرة 2010من كتابها المزمع إصداره في عام " 27"أن تنشر المؤسسة في النسخة 

  .الدكتور حويحي
  25/4/2009قدس برس، 

  
  "صنع في العالم العربي" مشروعاً في مسابقة 76مشاركة فلسطينية بـ  .45

صبري صيدم، أمس .ود عباس لشؤون االتصاالت والمعلوماتية، د أعلن مستشار الرئيس محم :رام اهللا
المقرر أن تقام في " صنع في العالم العربي" مشروعا في مسابقة 76 ـ فلسطين ستشارك بأناألول، 

اإلمارات أواخر العام الحالي، مؤكدا أن عملية اختيار المشاركين سوف تتم من خالل فعاليات مشروع 
  .سوف يتيح للفائزين تمثيل فلسطين في المسابقة الذي " صنع في فلسطين"

  27/4/2009الخليج، 
  

  وطرف آخر" وشيك خالل سنة ونصف بين إسرائيليحذر من نزاع العاهل األردني  .46
 ـسيندلع في األشهر ال"اهللا الثاني أمس، انه بعد لبنان وقطاع غزة،  اعتبر العاهل األردني عبد: ب ف أ

، وانه لن يتحقق سالم في الشرق "وفريق آخر في حال لم يتغير شيء" رائيلإس" المقبلة نزاع آخر بين 18
لن يصلوا "والفلسطينيون " اإلسرائيليون"األوسط من دون تدخل الرئيس األمريكي باراك اوباما، ما دام 

رئيس أمريكي "اهللا الثاني الحاجة إلى  أكد عبد" إن بي سي"وردا على سؤال لشبكة  .بمفردهم" إلى نتيجة
للمرة األولى، يستطيع األمريكيون القول إن حل الدولتين يشكل جزءا من "وقال ". يتحلى بالتصميم

  ".المصالح الحيوية للواليات المتحدة
  27/4/2009الخليج، 

  
  خطر يتهدد األقصىفي األردن  تحذر من " جبهة العمل اإلسالمي" .47

 في رسالة بعث بها إلى أرشيد بني بهة العمل اإلسالمي األردني زكي جقال أمين عام حزب: ب ف أ
األقصى في خطر "منظمة المؤتمر اإلسالمي ومؤتمر بيت المقدس واللجنة الملكية لشؤون القدس إن 

حقيقي يستدعي من القادة العرب والمسلمين ومن شعوبهم أن يتنبهوا لهذا الخطر المحدق، وان يبذلوا كل 
  ".غال ونفيس دفاعا عن مسجدهم ومقدساتهم

  27/4/2009ج، الخلي
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  السيما رفض التوطين الثوابت اللبنانية في الملف الفلسطينيالرئيس سليمان يؤكد على .48
على خالل لقاءه وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أمس،  سليمان  اللبناني ميشال الرئيسأكد

ن في لبنان، وضرورة حفظ الثوابت اللبنانية في الملف الفلسطيني، السيما لجهة رفض توطين الفلسطينيي
 على أميركيوطالب بضغط .  بلدهم، عبر إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينيةإلىحقهم بالعودة 

 لالنسحاب من مزارع شبعا والقسم المحتل من بلدة الغجر واحترام السيادة اللبنانية عبر وقف إسرائيل
  .واألجواء لألراضياالنتهاكات اليومية 

 27/4/2009السفير، 
  

 في القدس غير قانونية " إسرائيل"ممارسات : عمرو موسى .49
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، أن اإلجراءات غير المشروعة في القدس            :  مراد فتحي  -القاهرة  

المحتلة سيكون موضوع بحث من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطـارئ بدايـة الـشهر                 
وقال عمرو موسى، في تصريحات صحفية أمس األحـد، أن مـا            . لدول العربية المقبل، في مقر جامعة ا    

من إجراءات على األرض في القدس هي إجراءات غير مشروعة وال يصح اإلقـرار              " إسرائيل"تقوم به   
. بها ألنها أعمال غير قانونية وال تزيف حقا والتلغي التزاما ونحن كعرب مصممون على هذا الموقـف                

ة العربية الستئناف الحوار الفلسطيني في القاهرة اليوم، عبر األمين العام عن أملـه              وحول رؤية الجامع  
في أن تنتهي الجولة الجديدة من الحوار الفلسطيني بإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وتنتهي الصفحة السيئة               

  .والمظلمة والمسيئة للشعب الفلسطيني
 27/4/2009الشرق، قطر، 

  
  مح ليبرمان إال إذا اعتذر علنا للرئيس مبارك في الكنيستمصر لن تسا ":يديعوت" .50

اإلسرائيلية، أمس، أن مصدرا مصريا قال إن بالده لم تغير          " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : تل أبيب 
موقفها من وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعد لقائه مع وزير المخابرات المصرية، عمر              

نتظر من ليبرمان اعتذارا علنيا للرئيس حسني مبارك وللـشعب المـصري علـى              وأن مصر ت  . سليمان
 .تفوهاته العدائية االستفزازية، في نفس المكان الذي أطلق فيه استفزازاته وهو الكنيست اإلسرائيلي

  27/4/2009الشرق األوسط، 
  

  المعلم يرفض التعليق على مالحظة ليبرمان عن استحالة السالم مع سورية .51
رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم التعليق علـى تـصريحات وزيـر             :  سعاد جروس  -دمشق  

وقال في مـؤتمر    . الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التي أشار فيها إلى استحالة السالم مع سورية           
صحافي مشترك مع نظيره الصيني يانغ جي تشي، الذي يزور سورية منذ أول من أمس، إنه يعلق على                  

وعاد المعلم ووضح موقف بالده من عمليـة        ". ما يقوله شخص تجاه عملية السالم     "وقف وال يعلق على     م
يعرفون تماماً ما هي متطلبات السالم، ولذلك إذا كانت لديهم إرادة لصنع            " إسرائيل"السالم وقال إنهم في     

مجلس األمـن، ومبـدأ     السالم، فهذه اإلرادة يجب أن تنسجم مع مرجعيات عملية السالم، وهي قرارات             
 ".األرض مقابل السالم، ومرجعية مدريد، ومبادرة السالم العربية

  27/4/2009الشرق األوسط، 
  

 منتدى إسطنبول يواصل فعالياته دعما لألقصى    .52
الذي يشارك فيه نخبـة مـن       " منتدى إسطنبول للسالم  "استمرت، اليوم األحد، بتركيا فعاليات      : إسطنبول

والسياسيين من بينهم رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخـط األخـضر الـشيخ رائـد               العلماء والمفكرين   
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وعقـدت  . صالح، وذلك بهدف جذب االنتباه إلى الخطط اإلسرائيلية لهدم المسجد األقصى وتهويد القدس            
برئاسة الشيخ صالح الـذي     " األمس واليوم .. المسجد األقصى وتاريخه  "ندوة اليوم األول، أمس، بعنوان      

إن الحديث ال يتعلق بمسجد وإنما المعنىِ هو األقصى المبارك وأرى ضرورة أن ينتصر كل مـسلم                 "قال  
كما تحدث، في تصريح خـاص      ". للقرآن الكريم، فاألقصى والقدس لهما مكانة واضحة في آياته الحكيمة         

  .للجزيرة نت، عن المخططات اإلسرائيلية للمس بالمسجد المبارك وتهويده
، قراءة تاريخية في القـرآن الكـريم وآياتـه          )فلسطين–مركز الدراسات المعاصرة  (تحى  رائد ف . وقدم د 

باعتبارها المرجع األساسي حول األقصى والقدس، مذكراً الحضور بأن االعتداء على األقصى اعتـداء              
  . على القدس وعلى مكة والمدينة أيضاً

ته على ضرورة وجود خطة لتدعيم صمود       ، فركز في كلم   )مؤسسة القدس العالمية  (أكرم العدلونى   . أما د 
أهالي القدس وعدم السماح ببيع البيوت لليهود، ودعم المؤسسات القانونية للدفاع عـن القـدس وإعـادة                 
االعتبار لقضيتها وتوفير دعم مادي ومعنوي لها وإيجاد إستراتيجية إسالمية متكاملة لحـشد التـضامن               

  .واإلمكانيات
  26/4/2009الجزيرة نت، 

  
  ال مشكلة لدينا في السالم الفلسطيني اإلسرائيلي وحل الدولتين: نجاد .53

" ايه بي سـي   "أعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع شبكة           : لندن، طهران، واشنطن  
يقوم علـى   " إسرائيل"األميركية أمس، أن ال مشكلة لديه في أن يتوصل الفلسطينيون إلى اتفاق سالم مع               

بالنسبة إلينا، المسألة تتعلق بحق للشعب الفلسطيني، ونأمل أن تكون وجهـة نظـر              " وقال   .حل الدولتين 
ـ         "الدول األخرى على هذا النحو     في حال التوصل   " إسرائيل"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت بالده ستعترف ب

 .إلى اتفاق حول قيام دولة فلسطينية
  27/4/2009الشرق األوسط، 

  
  لتخريب انتخابات الرئاسة" إسرائيل"ـ إيران تكشف شبكة مرتبطة ب .54

أعلن وزير األمن اإليراني محسن أزهي، أمس، ان السلطات اكتشفت شبكة من            :  ستار ناصر  -طهران  
ـ    ، وقال في تصريح، أن عناصر هذه الشبكة كـانوا ينـوون            "إسرائيل"اإلرهابيين اإليرانيين المرتبطين ب

ب االنتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجـري فـي           القيام بأعمال تفجير واشاعة الفوضى على أعتا      
والمعارضـة  " مجاهدي خلـق  "وأضاف، ان أفراد هذه الشبكة وهم من عناصر         . حزيران المقبل / يونيو

  .اإليرانية يعملون وفق مخطط إسرائيلي داخل إيران يستهدف األمن والشخصيات السياسية في البالد
  27/4/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر33ة من مئة يوم إلعادة إعمار غزة بكلفة اإلعالن عن حمل .55

أعلن المشاركون في ندوة إعمار غزة، أمس األحد، عن إطالق حملة من مئة يوم إلعادة إعمـار                 : عمان
الوحدات السكنية التي دمرت خالل الحرب الصهيونية على قطاع غزة إضافة إلى اإليواء السريع، وذلك               

شاركون في الندوة التي نظمها اتحاد مقاولي الدول اإلسالمية بالتعـاون مـع             الم.  مليون دوالر  33بكلفة  
نقابتي المهندسين ومقاولي اإلنشاءات والهيئة العربية الدولية إلعمار غزة، قالوا إن هذا المشروع سـيتم               

ت وأكـدوا أن الجهـا    . إطالقه رسمياً خالل مؤتمر إعادة اإلعمار الذي سيعقد في تركيا في أيار المقبـل             
المختصة في مجال اإلعمار عملت على إيجاد أفكار عملية لتجنب المشاكل السياسية من خـالل تـصنيع          

  .قواطع بنائية من اإلسمنت ال يمكن أن تستخدم ألي أعمال سوى األعمال البنائية واإلنشائية
  26/4/2009السبيل، األردن، 
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  تدمير سفينة إيرانية محملة باألسلحة إلي غزة :"األسبوع" .56
من مصادر موثوقة بالعاصمة الـسودانية الخرطـوم، أن         " األسبوع"علمت  :  مصطفي بكري  -لخرطوم  ا

سفينة إيرانية محملة باألسلحة تم تدميرها في البحر األحمر قبالة السواحل السودانية خـالل األسـبوعين                
تكـون  يحتمـل أن    "وأشارت المصادر، إلى أن صواريخ اطلقت من سفينة حربية مجهولـة            . الماضيين

أدت إلى إغراق السفينة بكامل طاقمها، وتوقعـت المـصادر أن تكـون الـسفينة               " إسرائيلية أو أمريكية  
اإليرانية محملة باألسلحة وأنها كانت متجهة إلفراغ حمولتها داخل األراضي السودانية تمهيدا لنقلها إلـي               

معتـدي أنبـاء الحـادث      وقد تكتمت كل من إيران والطرف ال      . قطاع غزة مرورا باألراضي المصرية    
  .األخير، إال أن مصادر عليا داخل العاصمة السودانية توصلت إلي هذه المعلومات الخطيرة

  24/4/2009األسبوع المصرية 
  

 مصر تستورد الورق الصهيوني وتصدره كمنتج مصري": إخوان أون الين" .57
% 50 عن أن أكثر من      كشف عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية        : صالح الدمرداش 

من ورق التصدير المتداول باألسواق المصرية يتم استيراده من الكيان الصهيوني عن طريـق شـركات     
وأشار، إلى أن الشعبة تلقَّت شكاوى عديدة مـن         . أجنبية هندية خاصة تعمل في المدن الصناعية الجديدة       

  ، مع العلم بأنه ال يدون عليه بلـد المنـشأ           التجار الذين أبدوا استياءهم من التعامل مع الورق الصهيوني        
  

؛ وهو األمـر الـذي      "تم تقطيعه وتحويله بمصانعنا في مصر     "األصلي؛ حيث يكتفي المنتج بكتابة عبارة       
  .يعتبر نوعا من التغرير والتدليس

 26/4/2009إخوان أون الين، 
  

 أساس حل الدولتينكلينتون تؤكد المسعى األميركي إلعادة انطالق مفاوضات السالم على  .58
عرضت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، خالل لقائها رئيس الجمهورية اللبنانية  ميشال 
سليمان، أمس، سير عملية السالم في المنطقة، ومصيرها في ضوء السياسة التي تتبعها الحكومة 

 السالم بناء على تصور أميركي وأكدت المسعى األميركي إلعادة انطالق مفاوضات. اإلسرائيلية الجديدة
  . للسالم يقوم على أساس وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية

27/4/2009السفير،   
  

 تتفاعل ببريطانيا   " إسرائيل"قضية رافضي تسليح  .59
تظاهر أمس نشطاء سالم ومنظمة حقوقية أمام سـجن لـويس جنـوب بريطانيـا               :  مدين ديرية  -لندن  

بمعـدات  " إسـرائيل "ن اعتقلوا بعد اقتحامهم مصنع إيدو للسالح الذي يزود          للتضامن مع مواطنين ناشطي   
ووصفت المجموعة استمرار تلك االعتقـاالت بأنـه غيـر          . عسكرية، احتجاجا على عدوانها على غزة     
وقال المتحدث الرسمي   ". مقاومة جرائم الحرب ليست جريمة    "قانوني، قائلة إن تصرفهم كان قانونيا ألن        

ة أندرو بيكيت في تصريحات للجزيرة نت إن حكومة المملكة متواطئة في جرائم الحـرب               باسم المجموع 
بالمعـدات  " إسرائيل"وجرائم ضد اإلنسانية، و أنه ال يوجد أي مبرر قانوني أو أخالقي الستمرار تزويد               

  .وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، العسكرية ما دامت تواصل تجاهلها للقانون الدولي
26/4/2009ت، الجزيرة ن  
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  إسبانيا تدعو لجنة مبادرة السالم العربية إلى اجتماع في مصر  .60
أكتوبر المقبل، /دعت إسبانيا لجنة متابعة مبادرة السالم العربية إلى االجتماع خالل تشرين الثاني :القاهرة

الزعماء برعاية الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو، وبحضور 
" اإلسرائيلي"المعنيين، في إشارة إلى إمكانية حضور الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء 

وقال مدير إدارة أوروبا بالجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة السابق في . بنيامين نتنياهو إلى االجتماع
ي في إطار استعداد إسبانيا لرئاسة االتحاد هذه المبادرة تأت''مدريد السفير محمد الفاتح الناصري إلى أن 

هذا ال يعد تحوال في الموقف األوروبي، لكنه "وأن ". األوروبي، لتبين دعمها التام للمواقف العربية
  ".استمرار للدور اإلسباني المهم

27/4/2009الخليج،   
  

  يطانيا جماعات بريطانية تحتج ضد تنظيم فرقة موسيقية للجيش اإلسرائيلي عروضاً في بر .61
تواصل جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية خطواتها االحتجاجية ضد تنظيم فرقة :  هيام حسان-لندن 

عروضا ترفيهية في العاصمة البريطانية " جيش الدفاع االسرائيلي"موسيقية ممثلة عن ما يسمى بـ 
يهود من اجل العدالة " وبينها وأفلحت الجماعات. احتفاالً بالذكرى الحادية والستين لتأسيس الدولة العبرية

في الكشف عن مكان جديد تقدم فيه الفرقة عروضها، وتوعدت الجماعات بمواصلة " للفلسطينيين
  .االحتجاج ضد العرض

27/4/2009القدس العربي،   
  

   مؤسسة أهلية بغزة   182دمرت " إسرائيل: ""أصدقاء اإلنسان الدولية" .62
وهـي منظمـة للـدفاع عـن حقـوق          " اإلنـسان الدوليـة   أصدقاء  "صدر في كل من فيينا وغزة عن        

وهي مؤسسة رصد وإعالم، أمس، السبت تقريـر تـوثيقي هـو            " الثريا لالتصال واإلعالم  "اإلنسان،وعن
األول من نوعه، لالعتداءات العسكرية اإلسرائيلية على المؤسسات األهلية الفلسطينية خالل العدوان على             

 ميداني شكلته المؤسستان إلى أن عدد الجمعيات غير الحكومية          وتوصل فريق عمل  . ديسمبر/28غزة في   
  . جمعية182المدمرة كلياً أو جزئياً وصل 

26/4/2009الجزيرة نت،   
  

  ذوي االحتياجات الخاصة األوروبيون يشاركون بقافلة األمل األوروبية  .63
 أنهـم سـيكونون فـي       أعلن عدد من ذوي االحتياجات الخاصة األوروبيين السيما من المعاقين حركياً،          

أيار المقبل، للتخفيف مـن     / مقدمة، قافلة األمل األوروبية، التي ستنطلق إلى قطاع غزة مطلع شهر مايو           
  .معاناة المحاصرين بالقطاع للسنة الثالثة على التوالي

26/4/2009الجزيرة نت،   
  

  قدسإلى هدم حي البستان في ال وفد كنسي بريطاني يدين مخططات االحتالل الرامية .64
 في 88أكد وفد يمثل العديد من كنائس بريطانيا تضامنه الكامل مع أصحاب المنازل الـ : القدس المحتلة

حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، والتي يتهددها خطر الهدم وتشريد سكانها، 
  .لصالح إقامة حدائق توراتية تخدم فكرة وخرافة الهيكل المزعوم

26/4/2009قدس برس،   
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  مراجعات سياسية وعسكرية   .. حماس .65
  مؤمن بسيسو

 أشد حاجة وأكثر إلحاحا إلى إجراء مراجعات تقييمية         -على مدار تاريخها الحافل   –لم تكن حركة حماس     
  .ألدائها السياسي والعسكري كما هو الحال اليوم

 وإجهاض سلطتها وضـرب     فالحركة التي خرجت لتوها من جحيم حرب إسرائيلية استهدفت استئصالها         
قدراتها، التي تجاذبتها حوارات فصائلية ماراثونية برعاية مصرية إبان األسابيع األخيرة تقف اليوم على              
مفترق طرق بالغ األهمية والحساسية تؤسس اتجاهاته لخيارات متناقـضة وسـيناريوهات متـضاربة،              

رض عليها إبداء وقفة مسؤولة تراجع فيها       وتواجه تحديات ثقيلة على مختلف األصعدة والمستويات، ما يف        
  . خياراتها وسياساتها وسلوكياتها السياسية والعسكرية-بجدية مطلقة وتفكير عميق-

  مراجعات سياسية
إن أي مراجعة سياسية حقيقية تبتدرها حماس ينبغي أن تراعي جملة الحقائق الموضوعية التي يكرسـها                

  .التي تحكم محددات السياسة الراهنة، محليا وإقليميا ودولياالواقع المعاش، وتفطن للحقائق الواضحة 
أولى هذه الحقائق أن القضية الفلسطينية لم يرتكس حضورها يوما كما االرتكاسة الراهنـة، وأن الحـال                 
الفلسطيني قد بلغ أسوأ مراحله انحدارا وانقساما وانفصاال، وأن العالقات الوطنية لم تكن أكثـر تـدهورا                 

  .حال اليوممثلما هو ال
ثانية تلك الحقائق أن إعادة اإلعمار تشكل أحد أهم التحديات المرحلية لحكومة حماس، وأن مفتاحها يكمن                

  .في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ذات قبول دولي
ثالثة تلك الحقائق أن الحصار السياسي واالقتصادي والجغرافي المضروب ال زال على أشـده، وليـست             

 حقيقية لتفكيكه في المدى المنظور أو المتوسط إذا ما استمرت األوضاع على ما هي               هناك أي إرهاصات  
عليه، وأن الزيارات واللقاءات والجوالت التي يعرج فيها مسؤولون ونواب أميركيون وأوروبيون إلـى              
غزة أو دمشق ال تعدو كونها فعاليات ذات طابع استكشافي لسياسات ومواقف حماس، وطبيعـة األمـور         

ى أرض الواقع، أو محاوالت استدراج متصاعدة لجهة صوغ مقاربات سياسية تقترب مـن مربعـات                عل
  .، وال يمكن التعويل عليها بأي حال من األحوال"الرباعية"الغرب وشروط 

رابعة تلك الحقائق أن التيار المسيطر على حركة فتح ومنظمة التحرير ليس في وارد النزول عن شجرة                 
 المعروفة التي تتشبث باتفاقات أوسلو وتوابعها والتزاماتها األمنية إلى ما ال نهايـة،              السياسات والمواقف 

 جر حماس إلى مربعه السياسي، ما يؤشر إلى انسداد األفق تماما أمام صياغة              -بكل وسيلة -وأنه يحاول   
  .وقيودها المجحفة" الرباعية"برنامج سياسي وحدوي فلسطيني مشترك متحرر من شروط 

تلك الحقائق أن حركة فتح والقوى اإلقليمية والدولية ال تبتغي من وراء حـوار القـاهرة سـوى                  خامسة  
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وفق المقاسات الدولية، دون طرق أو عالج أي مـن القـضايا الـشائكة                  

  . األخرى
عية لشن حرب   سادسة تلك الحقائق أن وجود حماس في الحكم وسيطرتها على غزة قد منح إسرائيل الشر              

ضدها، وأن الظروف التي أنتجت الحرب األخيرة مرشحة إلنتاج حرب أخرى حال بقاء حكـم حمـاس                 
  .مستقبال في ظل انعدام فرص التوصل إلى تهدئة مع االحتالل

سابعة تلك الحقائق أن البناء الحركي والتطور المؤسسي الذي أنجزته حماس طيلة األعوام الماضية، يبقى               
  .  لخطر التبديد واالستهداف المباشر إسرائيليا مع أي حرب إسرائيلية جديدة-و بآخربشكل أ-عرضة 

ثامنة تلك الحقائق أن وجود حماس في الحكم وهيمنتها على الحكومة بعد االنتخابات التشريعية وما تـال                 
ا عن بعض   ، قد كلّف الحركة الكثير، سياسيا واقتصاديا وميدانيا وتنظيميا، وشغله         "حسم عسكري "ذلك من   

المهام واألولويات التي يفترض أن تبقى في صدارة أجندة اهتمامات الحركة على الدوام، خاصة قضيتي               
  . المقاومة والشأن التنظيمي الداخلي، لصالح منح األولوية واالهتمام لشؤون الحكم والسياسة
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ياسية، وتحـري الخيـار     إن كل هذه الحقائق تحتم على حماس إعادة النظر في خياراتها وتكتيكاتها الـس             
األصوب واألكثر مواءمة مع حقائق السياسة والواقع، وإبداء مرونة ذات مدى أوسـع سياسـيا، تطـول                 

  .التكتيكات والفرعيات ال اإلستراتيجيات والكليات
وقد يكون في قبول حكومة من المستقلين على أساس البرنامج السياسي التفاق مكـة كأحـد الخيـارات                  

 -مـن جهـة   - الخيار األصح لهذه المرحلة التي تعج بالمطبات واأللغام والتحديات، فهو            المقبولة دوليا، 
الخارجية والداخلية، وتحدي إعادة اإلعمار، فضال عن كونه يحـافظ          : يستجيب تماما للتحديات السياسية   

  .على برنامج حماس السياسي، ويحجزه عن أي شكل من أشكال الخدش أو االنثالم
ذات مهام محددة قد ال تكـون مبـررة،         " حكومة مستقلين "حماس بشأن التعاطي مع     إن أي مخاوف لدى     

  :انطالقا من أن
 حماس ال تستمد فاعلية دورها السياسي والوطني من قيادتها أو وجودها داخل الحكومـة، بقـدر مـا                   -

  .المقاومتستمده من خدمة شعبها وتبنيها لهمومه وآالمه، ومدى التصاقها مع قضيته الوطنية ومشروعه 
  . قدرة الحركة على ترشيح وزراء مستقلين يخدمون برنامجها السياسي ورؤيتها الوطنية-
 أن الحكومة المطروحة ال يمكن أن تحظى بأكثر من دور سياسي واقتصادي، بعيدا عن أي دور أمني                  -

  .مركزي، في ظل تبعية األجهزة األمنية المعروفة لكل من فتح وحماس في الضفة والقطاع
 أن الدور السياسي المناط بالحكومة لن يشذّ عن الخط التوافقي المرسوم، كونها تشكل مزيجـا غيـر                  -

 لـرؤى ومواقـف القـوى       -وإن كانوا مـستقلين   –متجانس سياسيا، انطالقا من تبعية أو ميل عناصرها         
  .والفصائل التي تولت ترشيحهم

لجهـة التفـرد بـإبرام اتفـاق نهـائي مـع             أن الخشية من استثمار أبو مازن لحالة التوافق السائدة           -
  .اإلسرائيليين، هي خشية ليس لها ما يبررها في ظل مواقف وسياسات الحكومة اإلسرائيلية الراهنة

وفق المهام المتفق عليها، يضخّ دفقة أمل جديـدة فـي أوصـال             " حكومة مستقلين "ومن هنا فإن تشكيل     
يف الحكم الباهظة، سياسيا وماليا واقتصاديا، ويحررها       القضية الفلسطينية، ويعفي حماس من تبعات وتكال      

من مسؤولية االلتزام والمساءلة المباشرة أمام الجماهير في ظل الكارثة االقتـصادية المعاشـة، ويقطـع                
العديد من الذرائع التي تبرر تجدد العدوان اإلسرائيلي بأشكاله الواسعة المنفلتة، ويمنح الحركـة فرصـة                

اء وترميم وتدعيم بناها ومؤسساتها الحركية والتنظيمية واالجتماعية، ويهبها آفاقا أرحب           التفرغ إلعادة بن  
نحو تفكير أدق وأصوب حيال المشروع المقاوم، وسبل صيانته وتنميته وإرساء قواعده ونشر أشـرعته               

  .وفق رؤى تجديدية وتطويرية تتم بلورتها في ظل التحديات التي تعصف بالوضع الفلسطيني قاطبة
  مراجعات عسكرية

ال يمكن تبيان خطورة هذا المحور وآثاره البالغة في تقرير مسار المواجهة وطبيعة العالقة مع االحتالل،                
بمعزل عن فهم واستقراء واقع المعركة العسكرية التي دارت رحاها بين حماس وإسرائيل إبان الحـرب                

  .األخيرة على غزة
ال الخلل في إطار خطة وإستراتيجية المواجهة العسكرية التي         فقد كشفت الحرب العديد من الثغرات وأشك      

رسمتها كتائب القسام الجناح المسلح لحماس رغم البالء الحسن الذي أبدته في تصديها لجحافل القـوات                
  .اإلسرائيلية الغازية، المدججة بكل أنواع األسلحة، والمعززة بآخر التقنيات واالبتكارات التكنولوجية

مكن إنكار الجهد الهائل الذي بذلته حماس لتطـوير قـدراتها وأدواتهـا وبنيتهـا العـسكرية                 ابتداء، ال ي  
والتسليحية، والقفزات النوعية التي تم بلوغها في إطار العمل المقاوم أثناء انتفاضة األقصى وحتى اليوم،               

احات المحدودة  لكن إمكانات وقدرات حماس التي توفر لها فرصة المناوشة واالستنزاف والتصدي لالجتي           
أو المتوسطة شيء، ومواجهة جيش جرار ذي ترسانة حربية هائلة يبغي السحق واإلبـادة واالستئـصال                

  .شيء آخر تماما
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 أثناء الحرب تقودنا إلـى العـرض        -على الصعيد اإليجابي  -ولعل نظرة فاحصة ألداء حماس العسكري       
  :التالي

لبرية لجهة امتصاص الصدمة التي ولـدتها المفاجـأة          أن حماس أفادت كثيرا من تأخر تنفيذ العملية ا         -
  .الحاصلة بطبيعة وحجم وتوقيت الحرب، وإبداء أكبر قدر ممكن من التهيئة واالستعداد للنزال والمواجهة

 في لبنان،   2006 أن الحركة حاولت بكل جهدها وطاقتها اإلفادة من تجربة حزب اهللا في حرب تموز                -
  .ية وحفر الخنادق واألنفاق وسبل إطالق الصواريخخاصة في مجال المواجهة البر

 أن الحركة قد مارست العديد من التكتيكات العسكرية التي فوجئ بها جيش االحتالل، وأجبرته علـى                 -
  .بطء الزحف والتوغل وعدم الرعونة أو التهور

اتليهـا وأدائهـا     أن الحركة ابتعدت تماما عن األساليب االستعراضية والبهرجة اإلعالمية الخاصة بمق           -
  .العسكري المقاوم

 أن الحركة اعتمدت تكتيك استدراج القوات الغازية المتوغلة إلى حيث مناطق الكثافة السكانية، بدال من                -
  .السقوط في فخ استدراجها إلى المناطق المفتوحة التي يسهل فيها ضرب واصطياد عناصرها

ان والدفاع عن النفس، ومن بينها األسلحة الخفيفة         أن الحركة استخدمت العديد من األسلحة لصد العدو        -
والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع ذات المدى المحدود وقذائف الهـاون وصـواريخ القـسام               

  .وصواريخ غراد ومضادات الطيران محدودة المدى
  . أن الحركة لم تستخدم كل عناصرها العسكرية في إطار المعارك-

ل الحرب جانبا من النواقص وأشكال الخلل لدى الجناح العسكري لحماس يمكـن             ومع ذلك، كشفت تفاصي   
  :إجمالها في التالي

 أن مستوى االستعدادات والتجهيزات العسكرية لم يكن كامال عامة، وجاء قاصرا عن بلـوغ تحـدي                 -
حركـة  معركة كبرى بهذا الحجم رغما عن التهديدات اإلسرائيلية التي لم تكن تنفك توقفا ضـد غـزة و                 

  .حماس
 أن االعتماد على محاكاة أساليب حزب اهللا فحسب لم يمثل عامل مفاجأة للجيش اإلسرائيلي كما كـان                  -

مأموال، فقد عمد جيش االحتالل إلى كبح وإحباط الكثير من هذه التكتيكات واألساليب التي تحـسب لهـا                  
  .يواجهها جيش االحتالل من قبلجيدا، وكان ال بد من إضافة أساليب أخرى ذات نمط إبداعي جديد لم 

 عدم امتالك وسائل قتالية رادعة للطيران، أو على األقل المروحيات، كشف الظهر الفلسطيني عموما،               -
 من هامش الحركة والفعالية الميدانية، وحدود وإمكانات المنـاورة لـدى مقـاومي              -إلى حد كبير  –وقلل  

  .الحركة في الميدان
حرمهـا  )  متر 1000تزيد عن   (مضادة للدبابات ذات مدى متوسط أو بعيد         عدم امتالك الحركة قذائف      -

  .القدرة على مواجهة أرتال الدبابات واآلليات اإلسرائيلية، ومنح أفضلية ميدانية للقوات الغازية
 وجود العديد من الثغرات الميدانية والمناطق الساقطة عسكريا التي كانت كافية للنفاذ منها إلى العمـق                 -

ي الفلسطيني، بما يؤهل إلحداث اختراق إستراتيجي في مسار ونتيجة الحرب لصالح االحتالل، ولم              السكان
  .يخفف من وقعها سوى استغالل جيش االحتالل لبعضها جزئيا دون استثمارها كليا ألسباب غير ميدانية

ورسـم حـسابات     استبعاد الحركة كليا لخيار المواجهة الواسعة واالجتياح الشامل قبل نشوب الحرب،             -
  .غير دقيقة لخيارات المواجهة مع االحتالل

 عدم وجود خطة إستراتيجية عسكرية لتنفيذ حرب عصابات طويلة المدى حال االجتيـاح اإلسـرائيلي                -
  .الشامل، واقتحام االحتالل لعمق المناطق السكنية

لدور األخطر في تقديم     ضعف القدرة على اكتشاف العديد من شبكات العمالء قبل الحرب، ما كان له ا              -
  .سيول من المعلومات التي أفادت جيش االحتالل في ضرب الكثير من األهداف والمواقع الفلسطينية
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يضاف إلى ذلك العديد من مظاهر الخلل المزمنة التي تعاني منها ساحة الفعل المقاوم، خاصة في قطـاع             
  :غزة الذي تسيطر عليه حماس، والمتمثلة في

  .ل المقاوم لدى العديد من فصائل المقاومة، خاصة في مجال إطالق الصواريخ عشوائية الفع-
  . تضارب المواقف واألجندات لدى فصائل المقاومة في بعض األحيان-
  . غياب التنسيق الجدي بين أجنحة المقاومة المختلفة-
  . عزل العمل المقاوم عن مظلة االستثمار السياسي في كثير من األحيان-
دير الصحيح لتوقيتات العمل المقاوم الذي يفترض أن يـرتبط بحـسابات دقيقـة تظللهـا                 ضعف التق  -

  .المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
في مفاصل ومنعطفات وطنية حساسة ابتغـاء       " أدعياء المقاومة "و" المجموعات المتطفلة " ظهور بعض    -

  .العبث والتخريب أو االستهالك والبهرجة اإلعالمية
ق يملي بوضوح على حماس أشكال العالج المتوخاة، ويدفع باتجاه تدارك الخلل القـائم، والنـزوع            ما سب 

الجاد والسريع نحو إصالح األخطاء الميدانية والبنيوية والعملياتية، والشروع في صوغ خطة إستراتيجية             
موضـع التنفيـذ    الحتماالت اندالع حرب جديدة، ورسم كل الخيارات والبدائل واالحتياجات، ووضـعها            

  .الفوري دون تأخير
بموازاة ذلك، الحركة مطالبة بضبط وترتيب آليات العمل المقاوم على جبهـة غـزة، وإرسـاء توافـق                  

  .محسوب لدى فصائل المقاومة، يشتمل على وضع الحلول واألدواء المناسبة للسلبيات القائمة
ن الحرب، أو جانبا معتبرا منها، إال أن        ولعل من نافلة القول أن الحركة قد استخلصت العبر والدروس م          

العقبة الكأداء التي تعترض سبل تنفيذ بعض األجزاء الحساسة منها ال ترتبط بعناصـر القـدرة والـدفع                  
  .الذاتي للحركة بقدر ما تتعلق بالظروف الخارجية والمعوقات الموضوعية

 بقدر ما تُعبر عن حكمـة وحيويـة   على حماس أن تدرك أن حالة المراجعة والتقييم واالستدراك     .. أخيرا
وسعة أفق وفهم للمصلحة وإعمال لفقه الموازنات، بما يحفظ الوطن وفصائله المقاومة، والشعب وقضيته              
العادلة، وسط محيط التحديات العاصفة التي تنهشه من كل حدب وصوب، فإنها تعبر أيضا عن فهم دقيق                 

  .د والحياة، التي ال تُحابي أو تستثني أحدا مهما كانلنواميس الكون، وانسجام واضح مع قوانين الوجو
 26/4/2009الجزيرة نت، 
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  عبد الرحمن مصلح 
ينشغل الكثير من الصحفيين والصحف وخاصة الفضولية منها وصاحبة المواقف العدائية لحركة المقاومة             

لبيت الداخلي الحمساوي، ولطالما انشغلت أقالمهم فـي الـتكهن حـول            اإلسالمية حماس حول ترتيب ا    
المكتب السياسي لحماس والخوض في تفاصيله من الداخل، ويأتي هؤالء الكتاب باستنتاجات ال أدري من               
أين استقوها، وأين دالئلها، وما هي مصادرها، وكان آخرها على ما كتب في صحيفة خليجية مفاد الخبر                 

ياسي لحماس أبعد محمد نزال، وأن المكتب يعتكف على تغيير مصطلح مكتب سياسي إلى              أن المكتب الس  
لجنة تنفيذية، وأن الحركة تعمل على الموازنة ما بين القاهرة وطهران إلرضاء الطرفين على حد تعبيـر   
 هذه الصحيفة، وهذا األمر جعل من الصحف التي تكن العدائية لحماس على نشره واالصطياد في المـاء                

العكر، وأصبحت تستنج على هواها المعادي، بل أن كتابهم بدؤوا يشرحون أن هناك انـشقاقاً بـدأ فـي                   
  .صفوف الحركة، وهذا أصال كنا نسمعه منذ تسعينيات القرن الماضي

بداية تعليقي على ما أوردته من أقوال تلك الصحيفة أعاله، أن حماس تقوم على تغيير اسم رأس الهـرم                   
 وهو المكتب  السياسي، واستبداله بلجنة تنفيذية، فما هو الفرق طالما أن مضمون ذلك لم                السياسي للحركة 

يتغير، بل وصل تحليل الصحيفة إلى أمر عادي الجميع يعرفه لكن هذه الصحيفة اكتشفناها آخر من تعلم،                 
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و أصال  وهو اعتماد حماس على أعضاء اللجنة الجديدة من الخارج والضفة وغزة وسجون االحتالل، وه             
ما يعتمده المكتب السياسي وأن أي قرار يتم اعتماده يجري التشاور فيه ما بين جميع هـذه األطـراف،                   
وهو ليس باألمر السري طالما قادة الحركة اعترفوا بهذا المنهج في التعامل مع أخـذ القـرارات علـى                   

لك وبدأت تتكهن من تم إبعاده      وسائل اإلعالم، فأين الجديد الذي أتته الصحيفة، بل وتعدت إلى أبعد من ذ            
  . ومن سيتم ترقيته، فهذه كلها تعتمد على من يتم انتخابه، وال جديد في هذه القضية

إلى هذه النقطة يحق ألي كائن من كان التكهن واستنتاج عن طبيعة النظام السياسي الـداخلي المتبوعـة                  
اس تريد من تغيير نظامها الـداخلي       لدى حماس، لكن أن يذهب المستنتج إلى أبعد من ذلك ويقول أن حم            

إرضاء طهران أو القاهرة أو دمشق أو الدوحة أو أوروبا، إلى هنا ويجب أن نشرح لهؤالء ونبين لهم أن                   
حماس ال تكترث إلرضاء طرف على حساب طرف آخر، وال تكترث إلرضاء جميع األطـراف علـى                 

 الدعم المحلي واإلقليمـي والـدولي، مـن         حساب مبادئها وعقيدتها، حماس ال تنكر أنها بحاجة إلى جمع         
األنظمة والشعوب، وتسعى إلرضاء جميع األطراف بدون المساس بمبادئها، فإن كسبت مصر ونظامهـا              

و نفس األمر يتعلق بالنقيض اآلخر وهي طهران، كـذلك دمـشق            . فهذا خير، وإن خسرته فهذا مؤسف     
  .والدوحة والرياض

طرافا عربية وأطرافاً فلسطينية داخلية حاولت حشر حماس وجعلهـا          على هذه األقالم أن تذكر أيضا أن أ       
، حماس لديها استراتيجية محددة     !طرفا في معادلة إقليمية، إال أنها لم تنجح في ذلك والدليل سأذكره الحقا            

وهي تدعو جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج الى عدم التدخل في أي شأن داخلي ألي بلد في العالم،                  
 من استراتيجية حماس السياسية في التعامل مع بالد العالم، ولكن غيرها تدخل في شؤون ليس لنـا                  فهذا

عالقة بها ولم يتعلم من أخطائه ومازال يرتكبها حتى اللحظة، فعلى سبيل المثال، المصيدة التي وقعنا بها                 
نيين ثمناً باهظـاً كنـا      في حرب الخليج حينما دعمت منظمة التحرير العراق لغزو الكويت كلفت الفلسطي           

نستطيع أن نتفادى دفعه، كذلك األمر يتعلق في األردن ولبنان واآلن جاء الدور في الصراع الدولي بـين                
إيران وأمريكا، ولكن بالرغم أن حركة حماس تعد حليفا وصديقا مدعوما من ايران إال أنها تتمتع بعالقة                 

ي بالتأكيد لن تنأى جهدا لتطوير عالقتها مع مصر         جيدة مع مصر والتي هي راعية للحوار الداخلي، وه        
  .وغير مصر لكن دون المساس بالثوابت

أما عن الدليل أن حماس استطاعت أن تخرج وبذكاء من معادلة إقليمية حاولت بعض األطراف الداخلية                
كان جر حماس إليها، وهو التوتر األخير الذي حدث بين طهران والمنامة على خلفية تصريحات ألحد أر               

النظام في طهران وقال فيها أن البحرين هي محافظة من محافظات إيران، كان في ذلك الوقـت رئـيس                 
المجلس التشريعي أحمد بحر في طهران، وبعد هذا التصريح خرجت األصوات المنددة بطهران وبـدأت               

 وال  تسوق حملة ضدها وضد أصدقائها، لكن بحكمة حماس وقيادتها، لم تتأثر حمـاس بهـذا الـصراع                
باألصوات التي تلمز إليها، وطارت طائرة رئيس المجلس التشريعي من طهران إلى المنامة، واجتمع مع               

حليف إيـران   (ملكها أيضا في نفس الوقت اجتمع مع السيد خالد مشعل والذي قدم من العاصمة السورية                
الدول، لـدينا أيـضا     ، وذلك بكل بساطة، هو أن حماس ال شأن لها بما يطلق من تصريحات بين                )األول

  .همومنا ومشاكلنا وال داعي للدخول في مشاكل الغير
في النهاية علينا أن نقول أن حماس هدفها األول بعد إرضاء رب العباد، هو إرضاء المسلمين واألحرار                 
والمستضعفين في األرض، ألنها حركة تحرر وطني تسعى لهدف تطهير االحـتالل والعـيش بكرامـة                

الشعوب الحرة والتي تخلصت من االستعمار سواء في الجزائر أو أفغانستان أو فيتنام،             وحرية كما فعلت    
فهي بذلك كسبت مودة وحب شعوب العالم الحر في كل مكان، واستكشف واستطلع يـا صـاحب القلـم                   
المتصيد، اذهب واستطلع األمر لدى الشعوب المستضعفة والشعوب الحرة ورأيها عـن حمـاس، مـرة                

عى إلى دعم مشروعها بدون المساس بالمبادئ والثوابت، وبـدون المـساس بكرامـة              أخرى، حماس تس  
فلسطين وشعبها، وبدون المساس بكرامة اإلسالم والمسلمين واألحرار، حماس معادلة صعبة لدى أعدائها             
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وسهلة وسلسة جدا لدى محبيها، فلن تستطيع أيها القلم األصفر من حل المعادلة طالما بقيت عقليتك على                 
المراقبة والتصيد في الماء العكر لحماس التي امتزجت دماء قادتها مع دماء األطفال والنساء في حـرب                 
غزة األخيرة وخالل االنتفاضة بل ومنذ تأسيسها ولن تفلح أبدا في رأيك طالما كانت حاقدة واعرف أنـه                  

  .!ن تدر بك حماسمن راقب الناس مات هما ولطالما نفخت على حماس لتطفئ نورها فستتعب قواك ول
  27/4/2009صحيفة فلسطين، 
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 بول ماكجيو
من ) أيلول(ففي سبتمبر . انقضى عام ونصف على زيارتي السرية لخالد مشعل المرشد األعلى لحماس

، ركبت في المقعد الخلفي لسيارة مرسيدس مسدلة الستائر لكي أقوم برحلة من وسط العاصمة 2007عام 
 دمشق إلى الضواحي الجنوبية للمدينة، حيث تعمل المجموعة الفلسطينية من مقرها الذي يحظى السورية

لدى وصولي إلى المنطقة التي . بحماية أمنية بالغة، الذي كان مهيأ لمسؤولين كبار في الحكومة السورية
 أترجل من السيارة يوجد بها خالد مشعل، التي تغطيها الكاميرات السرية، أمرت أن أظل في السيارة، ولم

إال بعد أن قام حراس المنزل بإسدال الستائر الكثيفة لتطويق السيارة كلية لضمان وصول متخف إلى مقر 
 .الحركة التي لديها كثير من األسباب للخوف من العيون المتلصصة

خالل تعرضي للفحص الجسدي، قال لي أحد مساعدي مشعل إن هناك بطارية صواريخ مضادة 
وخالل التفتيش تمت مصادرة كل ممتلكاتي وأدخلت إلى .  مزروعة في التل القريب من المنزلللطائرات

 .غرفة االستقبال الكبرى لخالد مشعل عبر فاحص أمني يماثل ذلك الموجود في المطارات
لم تعد تلك اإلجراءات األمنية اليوم بالقوة ذاتها كما كانت عليه من قبل في مخبأ حماس، فقد أصبحت 

دة خالدة مشعل ممتلئة لدرجة أنه بحاجة إلى موقف للسيارات التي تقل هذا العدد الكبير من الوفود أجن
 .األجنبية القادمة لزيارته

قد تم تأخيرها حتى وقت متأخر من الليل ألن ) آذار(كانت آخر لقاءاتي معه في الثامن عشر من مارس 
يين الذين أعقبهم وفد إيطالي، سبقها حضور عدد مشعل كان منشغال باستضافة عدد من المشرعين اليونان

 .من الزائرين من بريطانيا والبرلمان األوروبي
لكن هذا االنفتاح المفاجئ على العالم جعل مشعل يواجه مأزقا يتمثل في التواجد الدائم لرجلين في منطقة 

دثت إلى مشعل في عام وعندما تح. يسهل فيها تصفية القادة إما بالرصاص أو أحيانا بصندوق االقتراع
 كنت أجري معه مقابلة ألدرجها ضمن كتابي عن محاولة اغتياله الفاشلة التي وقعت في شوارع 2007

كان مشعل حينها يحتل مرتبة متوسطة في صفوف الحركة، . 1997) أيلول(عمان باألردن في سبتمبر 
تنياهو الذي أصبح رئيس وزراء وكان من حاولوا اغتياله هم عمالء الموساد الذين أرسلهم بنيامين ن

 .إسرائيل فيما بعد
خالل عقد التدخل قامت دائرة الشرق األوسط باستدارة كاملة، فال يزال كال الرجلين حيا، وقد صعد خالد 

ويواجه نتنياهو الذي عاد إلى . مشعل إلى قيادة حماس وبنيامين نتنياهو تولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية
والفضل في ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى . الحرب على غزة حماس التي لم تنحنالسلطة في أعقاب 

محاولة الموساد الفاشلة في اغتيال مشعل، التي كانت ذات أثر كبير في إعادة انتعاشة حماس بالقدر ذاته 
 .الذي أسهمت به في إذالل الحكومة اإلسرائيلية

األولى عن التحديات التي تواجه حماس في فترة ما وخالل مناقشتنا الشهر الماضي تحدث مشعل للمرة 
بعد بوش، التي شهدت فوز أوباما بالرئاسة وعودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة وزراء إسرائيل وحرب 

 .مع راعيتي حماس اإلقليميتين ـ سورية وإيران» لحوار«غزة، وحملة واشنطن الجديدة 
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ي أي صراع جديد قد ينشأ في المنطقة، وفسر وقد رفض مشعل االنطباع بإمكانية إقحام حماس ف
الخطاب األميركي الموجه لكل من سورية وإيران على أنه اعتراف باألخطاء السابقة واعتراف بأن على 

لن تكون «وأصر مشعل على أن حماس . »األطراف التي أثبتت ذاتها«الواليات المتحدة أن تتعامل مع 
لعزل أطراف معينة على «ته على ضرورة عدم سعي واشنطن ورقة في يد أحد، لكنه أكد في الوقت ذا

وشدد مشعل على تغيرات السياسة، مشيرا إلى أن حماس قد تبدي تغيرات إزاء . »حساب أطراف أخرى
لقد تبدلت «: وقد أوضح أن الحركة قد تغيرت بشأن الكثير من القضايا الرئيسة فقال. أي ظروف جديدة

 وشاركنا في 1967وطني من أجل دولة فلسطينية تقوم على حدود حماس بالفعل، وقبلنا الوفاق ال
 .»2006االنتخابات الفلسطينية التي أجريت عام 

وعندما ألقيت عليه السؤال المحوري بشأن إعادة كتابة ميثاق حماس، الذي ينادي بتدمير دولة إسرائيل، 
 للحصول على جائزة نوبل خالد مشعل ليس كياسر عرفات يسعى. »كال على اإلطالق«رد على الفور 

 على اتفاقية نبذ 1993ومن بين مبادئ حماس الراسخة أن ياسر عرفات عندما وقع في عام . للسالم
غير أن البعض ممن تحدثوا معه . (العنف واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود، أجرم في حق شعبه

 ).»ب بها الغربعندما يحين الوقت سنقوم ببعض الخطوات التي طال«أخبروني أنه قال 
الغريب، أنه على الرغم من تزايد الدعوات من السياسيين وصانعي القرار حول العالم بضرورة منح 
. حماس مقعدا في طاولة مفاوضات الشرق األوسط، فإن مشعل قال إنه ال يزال ينتظر الوقت المالئم

 .»راقبوا ما نفعل وليس ما نقول«: وكانت رسالته واضحة في ذلك
رغم من عدم قدرة الكثيرين في الغرب على فهم حسابات استراتيجية حماس في الحرب وعلى ال

واإلرهاب، فإن الحركة أظهرت قدرتها الكبيرة على التحكم في حربها كما فعلت في صيف وخريف 
وتقبل حماس على المدى . كما أثبتت أيضا قدرتها على التفاوض مع إسرائيل عبر طرف ثالث. 2008

الدولتين، وهو األمر الذي سيجعلها أقرب إلى واشنطن منها إلى نتنياهو الذي يقترح اآلن البعيد فكرة 
وألنه وجد نفسه في وسط الساحة مع الرجل الذي . فقط بين اليهود والفلسطينيين» سالم اقتصادي«إقامة 

هللا، لكننا ال إنه قدر ا«أمر بقتله من قبل، يصر خالد مشعل على أن نتنياهو ليس آخر رئيس وزراء وقال 
 .»نستطيع أن نضع سياستنا على أساس أحقاد شخصية

وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن كانت العداوة الشخصية بين آرييل شارون رئيس الوزراء األسبق 
ومرة . وياسر عرفات، سببا في أن شهد كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين مثل هذه التغيرات في القيادة

 .لشخصية بين مشعل ونتنياهو يمكن أن تهيمن على تعقيدات مشكلة الشرق األوسطأخرى، فإن العداوة ا
 ومؤلف كتاب.. »سيدني مورنينغ هيرالد أوف أستراليا«مراسل صحيفة * 
 »محاولة االغتيال الفاشلة لخالد مشعل ونهضة حماس: اقتلوا خالد«

  »نيويورك تايمز«
  27/4/2009الشرق األوسط، 

  
  المقاطعة هى األصل .68

  مي هويديفه
تركتُ مناقشة في الخرطوم حول التطبيع مع إسرائيل، ووجدتُ أن المناقشة مستمرة في القـاهرة حـول                 

جرى حوار الخرطوم في إحدى جلسات المؤتمر القومي، التي نوقش فيها ملف اإلعالم             . ذات الموضوع 
شرح فيها موقف القناة من     ، ورقة   »الجزيرة«وقدم فيها زميلنا غسان بن جدو، أحد نجوم قناة          . والمقاومة

معتبرا أن ذلك يشكل استثناء ضروريا، وضريبة تدفها الجزيرة         . ظهور بعض اإلسرائيليين على شاشاتها    
أما في القاهرة فالجدل أثير بمناسبة أول زيارة يقوم بهـا           . نظير السماح لها بتغطية األراضي الفلسطينية     

الموضوع كـان واحـدا، فـي حـين أن          . نيال بارينبوم لدار األوبرا المصرية المايسترو اإلسرائيلي دا     
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فالرأي القوي في مناقشات مؤتمر الخرطوم كان مع مقاطعـة إسـرائيل ومنـع              . االتجاهات بدت مختلفة  
أما الرأي األعلى صوتا في اإلعالم المـصري    . صحفييها وسياسييها من الظهور على شاشات التليفزيون      

لترحيب بالمثقفين والفنانين اإلسرائيليين الذين يدعون إلـى        ــ وليس األقوى بالضرورة ــ كان مع ا       
  .السالم ويعارضون االحتالل

حين تتبعتُ المناقشات الدائرة على الجانبين وجدتُ أن هناك التباسا واشتباكا بحاجـة ألن تتـضح فيـه                  
ا زلت أجـد    بطبيعة الحال ليس لدي كالم مع دعاة التطبيع في كل األحوال، الذين م            . الخطوط والمعايير 

ولكنني أناقش آراء الوطنيين    . حرجا في مصافحة الواحد منهم، لشكي في طهارة أي يد تصافح إسرائيليا           
  .الغيورين الذين تحركهم النوايا الحسنة ولهم تقديرهم واجتهادهم في رؤية المصالح العليا

 األحوال، طالمـا ظلـت      ذلك أنني أعتقد أن مقاطعة المثقف لإلسرائيليين ينبغي أن تكون األصل في كل            
إسرائيل على موقفها االحتاللي وسياساتها االستيطانية، وأعتبر أن تلك المقاطعة هي الموقـف الـشريف               

ال فرق في ذلك بين مثقف في دولـة اختـار           . الذي يمكن أن يتسق به المثقف الحر مع ضميره الوطني         
ض الـصلح طالمـا ظـل العـدوان         نظامها أن يتصالح مع إسرائيل، أو دولة ظلت على موقفها من رف           

  .اإلسرائيلي مستمرا
هذا األصل يمكن أن ترد عليه استثناءات تفرضها الضرورات التـي تبـيح المحظـورات، مـن هـذه                   

  :االستثناءات مثال ما يلي
  .أن يكون المثقف فلسطينيا ومضطرا إلى العيش إلى جوار اإلسرائيليين* 
  .يس فقط معارضا لالحتاللأن يكون اإلسرائيلي معارضا للصهيونية ول* 
أن تضيق الخيارات بحيث تكون المصلحة مرجحة على الضرر والمفسدة الناشئتين عن التواصل مـع               * 

  .اإلسرائيليين
في غير هذه الحاالت، حين تتسع الخيارات وتنتفي الضرورات، فإن االلتزام بأصل المقاطعـة هـو مـا      

 أو تفريط في هذا الموقف تصب في مجرى مـواالة  وأي مساومة. ينبغي أن ينحاز إليه كل مثقف شريف     
ذلك أنه إذا كانت المقاومة المـسلحة       . العدو ومكافأته وتشجيعه على التمدد والتمكين من األرض المحتلة        

إذ هي وحـدها التـي      . أعلى درجات التعبير عن رفض االحتالل، فإن المقاطعة هي أدنى تلك الدرجات           
  .تذكره بجريمته طول الوقت

نا بتنزيل المعايير التي أشرت إليها على أرض الواقع، فذلك سوف يمكن الفلسطينيين مـن الـدفاع                 إذا قم 
عن مصالحهم وحقوقهم مباشرة مع اإلسرائيليين، وسوف يسمح بمد الجسور مـع العناصـر الرافـضة                

ألن األمر  للصهيونية داخل إسرائيل وخارجها، كما سيقنعنا بأن دعوة الموسيقار اإلسرائيلي كانت تطبيعا             
لم تكن له أي ضرورة، وسيجعلنا نحتمل ظهور اإلسرائيليين بـصفة اسـتثنائية فـي بعـض البـرامج                   

إذ سـيكون   . طالما كان ذلك شرطا لتغطية األحداث في إسرائيل واألراضي التـي احتلتهـا            . التليفزيونية
 المرة األولى التي تـدفع      وربما كانت هذه هي   . المردود في العالم العربي متجاوزا كثيرا للثمن الذي دفع        

بحيث تبتلع هي األرض ونأكل     . فيها إسرائيل أكثر مما تقبض، ألنها اعتادت منا أن تقبض دون أن تدفع            
  .نحن الهواء

 26/4/2009السبيل، األردن، 
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  :كاريكاتير .69
  

  
  27/4/2009الوطن، السعودية، 

  


