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  على ملف القيادة واالنتخابات انطالق جولة الحوار بين فتح وحماس وتوقع بالتوافق .1
 جيهان الحسيني ومحمد -القاهرة، رام اهللا ،  جيهان الحسيني-القاهرة ، 28/4/2009 الحياة، ذكرت
عقد وفدا حركتي فتح وحماس الى جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة، اجتماعا أمس في مبنى : يونس

سة الوكيل عمر قناوي، على أن يجتمع الوفدان جهاز المخابرات المصرية بحضور الطاقم األمني برئا
  .مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان اليوم

ورجحت مصادر مصرية مطلعة أن يلتقي سليمان وفدي الحركة اليوم بعد أن يكون عاد من زيارة 
ن هذا يتوقف للعاصمة األردنية عمان، الفتة إلى أن سليمان سيلتقي كل وفد على حدة، لكنها أشارت إلى أ

أيضا على جلسة المحادثات التي تضم الوفدين والنتائج التي ستسفر عنها، داعية إلى تجنب استباق 
وقالت إن سليمان سيلتقي الوفدين بعد االطالع على استفسارات الجانبين والتعديالت التي يريد . األمور

  .عد بحثها ودرسهاكل جانب منهما إضافتها واألفكار المطروحة ومدى إمكان تطبيقها ب
، عضو وفدها الى القاهرة عزام األحمد أجواء "فتح"وفي القاهرة، وصف رئيس الكتلة البرلمانية لـ 

انه تم االتفاق في بداية جلسة " الحياة"وكشف لـ . ، مشيرا الى احراز تقدم"إيجابية جدا"الحوار بأنها 
لخالفية االربع أوال، ثم تناول االقتراح الحوار التي حضرها مسؤولون مصريون امس على حل القضايا ا

اتفقنا على حل كل القضايا العالقة رزمة : "وقال. ما يتم االتفاق عليه" آلية لتنفيذ"المصري الذي سيكون 
 انه تم بحث قضية االمن والمنظمة واالنتخابات، لكن لم يتم الخوض وأضاف". واحدة مثلما تريد حماس

وتابع ان ملف المنظمة حسم وتم التوافق في شأنه ووضع . يسمح بذلكفي ملف الحكومة الن الوقت لم 
وزاد انه في .  عدم المس بالمنظمة كمرجعية وقيادة وأطر، وعلى رأسها اللجنة التنفيذيةأساسجانباً على 

 نحن وحماس، وهذا يعد األفكار جديدة، وتبادلنا أفكارابدأنا النقاش وطرحنا " واالنتخابات األمنيالملف 
 االقتراح المصري في شأن تشكيل لجنة مشتركة تشرف إلىوقال إنه لم يتم التطرق بعد ". حد ذاته تقدماب

على إعادة اإلعمار واإلعداد لالنتخابات وتكون تحت مظلة الرئيس الفلسطيني، مضيفا ان الحوار 
  . ايام، وان لقاء رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان سيتم اليوم3سيستمر 

اجتمع أول ) أبو العالء(إن الوفد برئاسة أحمد قريع " الحياة"لـ " فتح"وقال قيادي مشارك في الحوار من 
من أمس مع المسؤولين المصريين في الفندق الذي يقيم فيه وفدا الحركة، ويفترض أن يشهد اليوم 

لمصرية لبحث في حضور المصريين في مبنى المخابرات ا" حماس"محادثات مكثفة ومطولة مع وفد 
المصريون سيستمعون لما سنطرحه نحن وحماس من أفكار واستفسارات : "المقترح المصري، مضيفا

عن االقتراح المصري، وسيبحثون مدى إمكان األخذ بهذه األفكار لتطوير االقتراح المصري وبلورته 
ى هذا االقتراح الذي ولفت إلى أن هناك تحفظات لدى الجانبين عل". بحيث يصبح مقبوالً لدى الجانبين

يرى البعض أنه غامض فيما يرى البعض اآلخر أن من الصعب تطبيقه على األرض ويحتاج إلى إجراء 
  .تعديالت حتى يمكن التعاطي معه وعدم اللجوء إلى طرح بديل آخر عنه

نأمل في التوصل إلى صيغة مرنة من أجل التوصل إلى ": "الحياة"لـ " حماس"وقال عضو في وفد 
حماس لن تتنازل سياسيا، لكنها على استعداد للتعاطي مع أي صيغة مرنة "،  وشدد على أن "فقتوا

لن نقبل باتخاذ مواقف سياسية تملى علينا أو أن نذهب بعيداً عن : "واضاف". لمعالجة هذا الوضع
رادة الحقيقية نحن نشارك في الحوار ولدينا اإل"، و "التزاماتنا تجاه شعبنا وجماهيرنا التي منحتنا ثقتها

للتوصل إلى اتفاق وهناك حسن نيات من جانبنا ورغبة شديدة في إنهاء االنقسام تلبية لمطالب ومصالح 
  ". شعبنا وقضيتنا

، عضو وفدها إلى حوار القاهرة نبيل شعث إن المفاوضات التي جرت "فتح"من جانبه، قال القيادي في 
وأوضح أن ". ألمور تسير بشكل إيجابي يفوق ما كنا نتوقعها"إيجابية للغاية، مضيفاً أن " حماس"مع وفد 

المحادثات في الجلسة األولى استغرقت ثالث ساعات وستستأنف إلى حين بلورة الموقف، معرباً عن أمله 
  .في حدوث توافق
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عقب الجلسة االولى من المحادثات بين الحركتين، وقال إن اللجنة " الحياة"وكان شعث يتحدث الى 
ونفى ما تردد عن أن .  من الجانب المصري تجد قبوالً لدى الجانبين مع إجراء بعض التعديالتالمقترحة

اللجنة المقترحة من الجانب المصري منوطة بالتوفيق بين حكومتي غزة ورام اهللا أو أنها أداة وصل بين 
تفاقات التي سيتم وقال إن اللجنة مكلفة اإلشراف على تنفيذ اال. الجانبين، معتبراً أن هذا غير صحيح
ولفت الى أن هذه اللجنة تستمد شرعيتها من الرئيس محمود عباس . التوصل إليها في الحوار الفلسطيني

وهو مرجعيتها، باإلضافة الى حكومة رام اهللا المكلفة من قبله، موضحاً أن الدعم السياسي ) أبو مازن(
وشدد على أن حكومة رام اهللا .  في رام اهللاوالتمويل المادي لهذه اللجنة سيكون عبر الحكومة الشرعية

  .ستظل قائمة تقوم بمهماتها وتتولى كل ما يتعلق بالشأن السياسي واألعمال المنوطة بمفاوضات السالم
 القيادي فـي حركـة      ، أن  غزة  مراسلها من    أشرف الهور   عن    28/4/2009القدس العربي،   وأضافت  

دد بان الجولة الحالية للحوار ستكون النهائية، وقال فـي          نفى صحة ما تر    حماس الدكتور محمود الزهار   
إن لـم يـتم     "، مضيفاً   "ال يوجد جولة نهائية بالحوار الوطني بالقاهرة      "تصريحات إلذاعة القدس المحلية     

ورفض خالل حديثه الحكم علـى      ". التوصل التفاق خالل الجولة الرابعة سوف يستكمل الحوار من جديد         
غير صائب، وإذا بقيت بعـض      "، وقال أن هذا األمر    "حاسمة أو نهائية  "الية بأنها   جلسات جولة الحوار الح   

  ".القضايا العالقة ال بد من استكمالها
إلى ذلك، ذكر الدكتور الزهار أن المسؤولين المصريين عرضوا على حركته في آخر جولـة للحـوار                  

كيل حكومة توافـق جديـدة،      مشروعاً لتجاوز الخالف القائم مع فتح، وخاصة موضوع الخالف على تش          
بعد الموافقـة سـيتم     "موضحاً أن حماس ستطرح وجهة نظرها الخاصة بالمقترح عند بدء الحوار، وقال             

عندنا إجابة على   "على الحوار، وقال    " مقترحات جديدة "ونفى الزهار ان تكون لدى حماس       ". اإلعالن عنه 
  ".السؤال الذي طرح في آخر جولة للحوار

بو زهري الناطق باسم حماس على حرص حركته للوصول إلى التوافق الفلسطيني من             كذلك أكد سامي أ   
  .خالل جولة الحوار الحالية

ولم يستبعد أبو زهري سرعة التوصل إلى اتفاق على القضايا الخالفية المتبقية في الملفات األربعة، لكنه                
لكنه أوضح أن التوافـق سـيكون       . لةأكد أن المعضلة األساسية تبقى في البرنامج السياسي للحكومة المقب         

وطالب أبو زهـري فـتح بإبـداء مرونـة، وان           . حول جميع الملفات بعيدا عن االنتقائية     " رزمة واحدة "
  ".تتخلص من الخضوع للشروط واالمالءات الدولية"

وأكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي على ضرورة مواصلة المـساعي الراميـة إلنهـاء                 
التعنـت األمريكـي    "وأشـار إلـى أن      ". سيكون صـعبا  "فات، لكنه أشار إلى أن التنبؤ بأي نتائج         الخال

  .هو الذي يعيق التوصل التفاق فلسطيني ينهي حالة االنقسام" واألوروبي
لم يكـن   "وذكر ان جولة الحوار الحالية ستبحث سبل الخروج من مشكلة برنامج الحكومة، الذي قال انه                

، إلى جانب ملفين آخرين هما نظام االنتخابات والقيادة االنتقاليـة لحـين إجـراء               "يدةنقطة الخالف الوح  
  ".يمكن التوصل فيهما إلى اتفاق"االنتخابات، وأوضح أن هاتين النقطتين 

وحذر عماد أبو رحمة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية من مخاطر إشاعة أجواء اليأس واإلحبـاط                
ار الفلسطيني، في أعقاب الفشل المتكرر لفصائل العمل الوطني واإلسالمي وعلى           من إمكانية إنجاح الحو   

  .رأسهما حركتا فتح وحماس في التوصل التفاق ينهي االنقسام
وشدد ياسر الوادية وهو عضو في وفد المستقلين للحوار على أهمية اإلسراع في إنهاء االنقسام ، بهدف                 

  .ظل الحكومة اليمينية المتطرفةالتفرغ إلى مواجهة تحديات المرحلة في 
تكثف من اتصاالتها مـع الفـصائل       "وأشار الى ان الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة           

وطالب الوادية فتح وحمـاس     ". المصرية والقيادة المصرية للمساهمة في إذابة الجليد بين طرفي االنقسام         
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ول في مرحلة جديدة من الوفاق بعيـدا عـن النظـرة            مراجعة خياراتهم وحسم مواقفهم باتجاه الدخ     "بـ  
  ".الحزبية وخروجا عن قاعدة المنتصر والمهزوم

أحمد إلى القاهرة ضم وفد فتح أن ، القاهرة من  صالح جمعةعن 28/4/2009 الشرق األوسط، ونشرت
فرج ، والدكتور نبيل شعث، وعزام األحمد، وسعد الكرنز، وسمير المشهراوي، وماجد )رئيسا(قريع 

، وعماد العلمي، ومحمود الزهار، )رئيسا(وضم وفد حماس الدكتور موسى أبو مرزوق ). أعضاء(
وقال القيادي في فتح عضو وفدها ). أعضاء(ومحمد نصر، وخليل الحية، وفرج الغول، وعزت الرشق 

ها مع نحن في فتح درسنا المقترح المصري جيدا ولدينا أفكار نريد مناقشت: "إلى الحوار نبيل شعث
الجانب المصري، مشيرا إلى أن المقترح المصري منصب على بند واحد فقط هو بند الحكومة وتشكيلها 
وبرنامجها السياسي، أما باقي البنود األخرى العالقة فلم تقدم مقترحات بشأنها ومطروحة كما هي على 

 ". جدول األعمال
رفضت  فصائلية مشاركة في حوار القاهرة قيادات  أنمن القاهرة، 28/4/2009وكالة معاً، وجاء في 

فتح وحماس تتفقان بحوار القاهرة على دور "االدالء بأية تصريحات تتعلق باالنباء التي رشحت عن ان 
، ما يدل على ان المتحاورين في القاهرة قرروا على ما يبدو عدم االنفتاح "المرجعية المؤقتة للمنظمة 

  .الكامل على االعالم في هذه المرحلة
  

  لم تقم بشيء" إسرائيل" و...قمنا بواجباتنا:  الدولة االعتراف بيهوديةاًفضاعباس ر .2
 ولن يفاوض األمريكية شدد الرئيس محمود عباس على انه لن يخضع للضغوط : محمد يونس-رام اهللا 

قاطعة في  البرلمان الشبابي في مقر المأمام  أمسقال في كلمة ألقاها، و ما لم توقف االستيطان"إسرائيل"
نريد االستمرار بالمفاوضات السياسية، لكن على أساس المبادرة العربية للسالم، ورؤية حل ": رام اهللا

الدولتين، وخطة خريطة الطريق التي تتضمن وقف األنشطة االستيطانية وإزالة الحواجز العسكرية 
قمنا بواجباتنا، ": فوأضا ."لن نخضع لضغوط مثل تعالوا نتفاوض وسنرى": وأضاف. "اإلسرائيلية

، قلت له لقد قرأت تقريرك أخيراوإسرائيل لم تقم بشيء، وعندما زارنا المبعوث األميركي جورج ميتشل 
وهل قام : أكثر من ثالث مرات خالل األسبوع الماضي، وقلت له نحن قمنا بواجباتنا فقال نعم، وسألته

قريرك يتحدث عن األمن لإلسرائيليين والعدل قلت له إن ت": وأضاف. "اإلسرائيليون بواجبهم، فقال ال
  ."للفلسطينيين، وقد تحقق األمن لإلسرائيليين، فأين العدل للفلسطينيين؟

المبادرة العربية ليست جديدة على اإلسرائيليين، فهي طرحت في القمة العربية في "وقال عباس إن 
. "بادرة عربية إسالمية للسالم، واعتمدت في كل قمة عربية وإسالمية، فأصبحت م2002بيروت عام 

مبادرة السالم العربية أصبحت قرارا دوليا، ألنها أصبحت جزءا من خطة خريطة الطريق ": وأضاف
  ."التي تبنتها اللجنة الرباعية، وبالتالي أصبحت قرارا أمميا

شروع الذي  الواقعة شرق القدس، وهو الم"معاليه ادوميم"وقال إن شروع اإلسرائيليين بتوسيع مستوطنة 
: وقال.  دولة فلسطينية متواصلة عبر الفصل بين الوسط والجنوبإقامة منع إلى يهدف "E1"يحمل اسم 

القدس الشرقية ليست أرضكم بل هي محتلة، لذلك ال يحق لكم البناء فيها، والمياه تسرق .. نحن نقول لهم"
ورأى عباس ان الحكومة  ." الدوليمن أرضنا وتباع لنا، ونحن نريد أن نحل قضية المياه حسب القانون

اإلسرائيلية الجديدة تتهرب من عملية السالم بمطالب تعجيزية مثل االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة 
 وان دوره ليس تصنيف هذه الدولة، وقال "إسرائيل" انه لن يعترف بيهودية وأضاف. العبرية وغيرها

  ."سم الجمهورية الصهيونية االشتراكية العظمى تطلق على نفسها اأنيمكن إلسرائيل ": ساخرا
حركة حماس إلى التوصل إلى اتفاق عباس  في القاهرة، دعا أمسوفي شأن الحوار الوطني الذي بدأ 

إدارة الوطن، وإعادة بناء قطاع غزة، والتحضير لالنتخابات "على إقامة حكومة توافق وطني تتولى 
لن تتم من دون "وذكّر الحركة بأن إعادة إعمار غزة .  وقت الحق، وتأجيل القضايا الخالفية إلى"المقبلة
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نريد حكومة من جميع األطياف والفئات والمنظمات، وأن تلتزم ": قال و".تشكيل مثل هذه الحكومة
 عباس وأكد. " بناء قطاع غزةإلعادةالوسيلة الوحيدة "، معتبرا انها "التزامات منظمة التحرير الفلسطينية

  . يعرض على استفتاء شعبيأنسيتوصل له مع اإلسرائيليين مستقبال يجب  اتفاق أي أن
 انها ترفض السماح ألحد إلىوطالب حماس بالتوقف عن اتهامه بإجهاض المقاومة في الضفة، مشيرا 

  ."لماذا تطالبوننا هنا بما ترفضونه هناك؟": وتساءل. بإطالق الصورايخ من غزة
  28/4/2009الحياة، 

  
  بوش في آخر أيام ولمرتقدم اقتراحاً مكتوباً بعيد المدى حول السالم أل عباس :عريقات .3

كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أمس أن الرئيس : )ب.ف.أ(
الفلسطيني محمود عباس قدم اقتراحاً مكتوباً بعيد المدى حول السالم للحكومة اإلسرائيلية السابقة خالل 

وقال عريقات إن عباس قدم الوثيقة لبوش  .خيرة إلدارة الرئيس األمريكي السابق جورج بوشاأليام األ
وأضاف  . ديسمبر الماضي/ كانون األول18خالل زيارة سرية قام بها في السابق إلى واشنطن في 

عريقات في تصريحات للمراسلين األجانب خالل ندوة عقدها في جامعة القدس بمدينة القدس أن عباس 
 أولمرت بالرد على االقتراح كتابياً لكن أولمرت لم يفعل إيهودالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ط
وقال عريقات إن أولمرت رد على اقتراح عباس باإلدالء بتصريحات علنية وليس كتابياً كما طلب  .ذلك

  .عباس
لسلطة قبل أن يغادر منصبه وأوضح أن أولمرت بدالً من ذلك فضل استخدام األسابيع األخيرة له في ا

  . في شن هجوم على قطاع غزة بعد ذلك بأيام قليلة،وقبل االنتخابات اإلسرائيلية
  28/4/2009الخليج، 

  
  هدد بالتوجه إلى مجلس األمن والجمعية العامة لوقف االستيطان وإنهاء االحتاللتالسلطة  .4

 السلطة الفلسطينية  أن محمد جمال،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 28/4/2009الشرق، قطر، نشرت 
هددت بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار بوقف االستيطان 

إن استمرار تنكر "وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان . وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
 العودة بالقضية الفلسطينية إلى مجلس األمن الدولي والجمعية الحكومة اإلسرائيلية لحل الدولتين يعني

 وحدة استيطانية 60من قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي بناء "وحذر أبو ردينه ". العامة لألمم المتحدة
  ". جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة

 12ي جلستها األسبوعية أمس، بقرار مصادرة  حكومة تصريف األعمال برئاسة سالم فياض فتكما ندد
، وبقرار )معاليه أدوميم(إلى مستوطنة ) كيدار(ألف دونم من األراضي الفلسطينية لصالح ضم مستوطنة 

لتوسيع هذه المستوطنة، وأكد أن تنفيذ هذا المخطط إنما يشكل ) E1(الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ مخطط 
ه على األرض أمراً مستحيالً، وهو ما يستدعي التحرك الفوري من تقويضا لحل الدولتين ويجعل تنفيذ

المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية لوضع حد لهذه السياسة االستيطانية المدمرة، وللجهود 
 1967المبذولة إلنقاذ عملية السالم، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 

  . ا القدس الشرقيةوعاصمته
 من رام اهللا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  27/4/2009قدس برس، وأضافت وكالة 

من " إسرائيل"ياسر عبد ربه أعلن عن إمكانية التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار يمنع 
  .دولة فلسطينية الذي يقضي بالكامل على فكرة قيام E1تنفيذ مشروعها االستيطاني 
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 استنكرت المقالةحكومة الفلسطينية  أن الالقدس المحتلةمن  27/4/2009إخوان أون الين، وأورد موقع 
اإلجراءات الصهيونية الجديدة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء هذا العدوان واإلجرام 

 .م1967الصهيوني في األراضي المقدسة المحتلة في العام 
  

  االحتالل اإلسرائيلي ينفذ أوسع سياسة تطهير عرقي في القدس: صطفى البرغوثيم .5
مصطفى البرغوثي المخططات . استنكر األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب د: رام اهللا

وقال البرغوثي في تصريح مكتوب يوم . اإلسرائيلية وسياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة
تنفذ أوسع سياسة تطهير عرقي في القدس " إسرائيل"نسخة عنه إن " قدس برس"وصل ) 27/4(ثنين اال

  ".هي األخطر منذ احتاللها المدينة عبر إتباع سياسة هدم المنازل كوسيلة لتفريغ المدينة من سكانها
فع عدد المنازل وأكد البرغوثي أن إخطار ثالثين مواطنا بهدم منازلهم في ضاحية بيت حنينا بالقدس ير

 شقة تؤوي نحو خمسة آالف نسمة، ما يجعل القدس في 1052المهددة بالهدم منذ بداية العام الحالي إلى 
  .خطر في ظل حكومة التطرف اإلسرائيلية

  27/4/2009قدس برس، 
  

   حماس إلى النظر إلى األمور بواقعية والتعامل مع الوضع الدولي بإيجابية أكثر يدعوعمرو .6
أعرب سفير فلسطين في القاهرة، القيادي في فتح نبيل عمرو، في تصريحات نقلتها  :وكاالتال -القاهرة 

 هي ]الجولة الرابعة من حوار القاهرة [ تكون هذه الجولةأن"وكالة أنباء الشرق األوسط، عن أمله في 
انتظار إعادة يجب وضع حد إلضاعة الوقت بهذه الطريقة، فغزة في "وأضاف انه  ."األخيرة قبل االتفاق

اإلعمار والعملية السياسية تحتاج إلى إغالق الجرح الفلسطيني وجميع األصدقاء والمتعاطفين معنا بدأوا 
 األمور بواقعية كما إلىالنظر " إلىودعا عمرو حماس  ."يضيقون ذرعا بهذا التمادي في إضاعة الوقت
جام مع الوضع الدولي لن نحصل على أي فبدون االنس.. .هي والتعامل مع الوضع الدولي بإيجابية أكثر

دعم على أي مستوى وال أعتقد إن إمكاناتنا الذاتية قادرة على إعادة إعمار غزة وإنجاح المساعي 
  ."السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية

  28/4/2009الخليج، 
  

   أوسععبد ربه ال يستبعد أن يعيد عباس تكليف فياض لتشكيل حكومة ذات قاعدة سياسية .7
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه انه ال يستبعد أن يعيد الرئيس : رام اهللا

محمود عباس تكليف رئيس الوزراء سالم فياض لتشكيل حكومة ذات قاعدة سياسية أوسع تضم قوى 
 الحكومة ضرورة وأوضح عبد ربه أن إعادة تشكيل. وفصائل أخرى لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بها

 وإنما يهدف إلى   تمليها األوضاع الداخلية والدولية وال عالقة له بالحوار الوطني الجاري في القاهرة
وجدد عبد ربه رفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرفض القاطع ألية . تطوير وتعديل وضع الحكومة

حدث عن كنفدرالية أو اتحاد بين غزة والضفة صيغة تعزز االنقسام أو تطيل أمده ومنها األفكار التي تت
مؤكدا أن القيادة تصر على ضرورة أن تكون هناك دولة واحدة ومؤسسات واحدة وسياسة واحدة وليس 

  .راسين لجسم واحد
  27/4/2009قدس برس، 

  
  ينهي االنقسامالتفاقاإلرادة في إنجاح الحوار الفلسطيني يجب أن يترجم : الخضري .8

نائب الفلسطيني جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، نداء لوفدي  وجه ال:الناصرة
وأكد  .حركتي حماس وفتح المجتمعين في القاهرة، ببذل أقصى الجهود إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
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اإلرادة في إنجاح الحوار لدى "، على أن )27/4(الخضري، في تصريحات صحفية نشرت يوم االثنين 
ع القوى والفصائل الفلسطينية، يجب أن يترجم التفاق ينهي حالة االنقسام، ويساعد على مواجهة جمي

وأشار إلى ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني، من  .ً"مخططات الحكومة اإلسرائيلية األكثر تشددا
خططات التوحد لمواجهة مخططات تهويد القدس والسيطرة على األراضي وتوسيع المستوطنات، وكل الم

الهادفة لفرض الوقائع على األرض والقضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة واستعادة حقوق الشعب 
  .الفلسطيني

  27/4/2009قدس برس، 
  

  استئناف العمل في دائرة العالج في الخارج بعد توقف دام أكثر من شهر: غزة .9
الخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، العمل في دائرة العالج في ) 27/4(استأنف يوم االثنين : غزة

وذلك بعد توقف دام لكثر من شهر بسبب الخالفات التي اندلعت بين حكومتي غزة ورام اهللا حول عمل 
باسم نعيم خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر . وقال وزير الصحة في غزة د. ومرجعية هذه اللجنة

بنا ومراعاة لمعاناة وآالم مواطنينا ونزوال عند رغبة حرصا منا على مصالح أبناء شع"الوزارة في غزة 
الكثير من الشخصيات االعتبارية والمؤسسات الوسيطة، فإننا قررنا تنفيذ القرار الذي اتخذناه بعودة 

  )".22/3(العمل لدائرة العالج بالخارج حسب ما كانت عليه األوضاع قبل 
  27/4/2009قدس برس، 

 
  "حوار من قبل أن يبدأوَأد ال"خطاب عباس : حماس .10

 سارعت حركة حماس برفض      مراسها من غزة،   أشرف الهور  عن   28/4/2009القدس العربي،   ذكرت  
نـسخة  " القدس العربي "تصريحات عباس، ووصف فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح تلقت            

  ".ط األمريكيةتضليلية وتراجع عن اتفاق الرزمة وتسويق رخيص للشرو"منه تصريحات عباس بأنها 
محاولة لتهرب أبو مازن وحركة فتح من كافة استحقاقات القضايا الرئيـسية            "واعتبر برهوم الحديث بأنه     

وانتقد برهـوم مطالبـة      ".حاول اجتزاء اتفاق الرزمة   "، واتهم أبو مازن بأنه      "المتعلقة بالشأن الفلسطيني  
ورفض برهوم   .يل، كون األخيرة لم تلتزم بها     الرئيس عباس الحكومة بالتزام اتفاقيات المنظمة مع إسرائ       

اتهامات الرئيس عباس لحماس بأنها تمنع المقاومة في غزة بالقوة من هاجمة إسرائيل، وقـال أن هـذا                  
   ".استمرار لسياسته المعهودة المبنية على التجني والكذب"االتهام 
 حركة حماس فـي لبنـان       أسامة حمدان ممثل  ، أن   بيروت من   27/4/2009 إخوان أون الين،     وأضافت

انتقد خطاب عباس واعتبره بمثابة إنهاء للحوار الوطني الفلسطيني الـذي تستـضيفه القـاهرة اليـوم،                 
إن : وقـال حمـدان    ".تضليليةً وتسويقًا رخيصا للشروط األمريكية    "واعتبرت الحركة تصريحات عباس     

ة التي من المفترض أن تـتمخض       حديث عباس عن ضرورة اعتراف الفصائل الفلسطينية وحكومة الوحد        
، مؤكدا تمسك فصائل المقاومـة الفلـسطينية بمطالبهـا          "وَأد الحوار من قبل أن يبدأ     "عن حوار القاهرة    

  .بمرجعية وطنية عليا تتبنى مبدأ المقاومة
  

 ال تكونوا أنتم والحصار من يقتل حلم هذا الشعب: للمتحاورين" ألوية صالح الدين" .11
" قدس برس"لوية الناصر صالح الدين في بيان له، تلقت ألاسم دغمش، األمين العام قال أبو ق: غزة

إلى كل الفرقاء والمتحاورين في القاهرة، الوحدة الوطنية أمانة في أعناقكم، وفي رسالة : "نسخة منه
اء عاجلة نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي قدم الكثير والكثير على طريق الحرية واالنتصار نرسل ند

عاجل لإلخوة في حركتي حماس وفتح أن الشعب الذي أعطاكم تفويضا للمقاومة باسمه والدفاع عنه 
إن وحدتنا الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي هو الحلم : "وأضاف ".يطالبكم اليوم بحمل األمانة وصيانتها
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ول مليء بالمتناقضات، الذي بات كل بيت فلسطيني يحلم به، وهو ابتسامة األمل الوحيدة لمستقبل مجه
  ".فال تكونوا أنتم والحصار من يقتل حلم هذا الشعب

  27/4/2009قدس برس، 
  

  بين فتح وحماسالشعبية تنتقد ثنائية الحوار  .12
مخاطر إشاعة "عماد أبو رحمة من " الشعبية"حذر عضو اللجنة المركزية لـ :  فتحي صباح-غزة 

في ... ار الداخلي وتحقيق الوحدة، في أعقاب الفشل المتكررأجواء اليأس واإلحباط من إمكان إنجاح الحو
اليأس هو المدخل "، معتبراً أن "التوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام ويعيد ترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته

، وحكومتي "حماس"و " فتح"وانتقد الحوار الثنائي بين ". الرئيس لفرض الحلول االستسالمية على شعبنا
الستمرارهما في تعدياتهما على الحريات الديموقراطية، وشنهما حمالت "ي رام اهللا وغزة الحركتين ف

  ".اعتقال وقمع وتعذيب في حق المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي
  28/4/2009الحياة، 

  
  منظمة باستثناء الشعبيةالفصائل  اتصاالت لتشكيل حكومة تشارك فيها": القدس العربي" .13

االثنين بان القيـادة    " القدس العربي " مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ        أكدت :يد عوض ـ ول  رام اهللا 
  .الفلسطينية تجري اتصاالت مكثفة لتشكيل حكومة جديدة شارك فيها اغلب فصائل منظمة التحرير

واوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها بان معظم الفصائل المـشاركة فـي منظمـة التحريـر                
وحسب المصادر فان هناك مشاورات تجري مـع        .  الحكومة القادمة باستثناء الجبهة الشعبية     ستشارك في 

شخصيات فلسطينية مستقلة للمشاركة في الحكومة القادمة التي سيقودها الدكتور سـالم فيـاض رغـم                
  .اعتراض قيادات في حركة فتح على اعتزام الرئيس محمود عباس اعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة

وضحت المصادر بان فياض اجرى مشاورات خالل الفترة الماضية لتشكيل حكومة، مـشيرة الـى ان     وا
تشكيل الحكومة شبه مكتمل وسيتم االعالن عنها حال فشل حركتي فتح وحماس في التوصل التفاق ينهي                

 . االنقسام
  28/4/2009القدس العربي، 

  
  عي هي غير شرعيةحكومة ال تأخذ الثقة من المجلس التشري :المصريمشير  .14

مشير المصري في تصريحات " حماس"أوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
أن الحركة ستستمع لكل المقترحات واألفكار بانتباه شديد وأنها تحمل أفكارا " قدس برس"خاصة لـ

 الحركة ألي متعددة للخروج باتفاق يعالج بعض االشكاليات القائمة على األرض، لكنه أعلن رفض
أي حكومة لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي : "حكومة تخرج بعيدا عن الحوار والتوافق، وقال

والحديث عن اإلعداد لحكومة جديدة برئاسة سالم فياض بديال عن . الفلسطيني فهي حكومة غير شرعية
 وأي أجسام غير شرعية فشل الحوار هو بمثابة الطعنة في الجهود المصرية المتصلة بالحوار الوطني،

  .، على حد تعبيره"يتم تشكيلها لن تنجح
 27/4/2009قدس برس، 

  
  تدعو لمواجهة االستيطان وتهويد القدس" الجبهة الديمقراطية" .15

دعت الجبهة الديمقراطية،إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخططات االستيطانية التي : رام اهللا
 ألف 12جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة اليوم تنديداً بمشروع مصادرة . تشرع حكومة نتنياهو بتنفيذها

  ".معاليه أدوميم"دونم من األراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطنة 
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وأكدت الجبهة على ضرورة إيالء هذا الخطر الداهم ما يستحقه من مواجهة، ووضعه على رأس 
 فيه الجانب اإلسرائيلي الخالفات الفلسطينية أولويات العمل الوطني الفلسطيني، في الوقت الذي يستغل

  .الداخلية وواقع االنقسام فيكثف االستيطان ومصادرة األراضي وهدم المنازل
 27/4/2009قدس برس، 

  
   جنوب غزةاإلسرائيليشتبك مع الجيش كتائب أبو علي مصطفى ت .16

عبية ان ناشـطيها    قالت كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهـة الـش           :ـ اشرف الهور   غزة
خاضوا اشتباكا مسلحا مع دورية عسكرية اسرائيلية نفذت توغال محدودا في منطقتي خزاعـة وعبـسان      

وقالت الكتائب في    .الواقعتين على الشريط الحدودي الفاصل بين اسرائيل وحدود القطاع الشرقية الجنوبية          
 صـهيونية خاصـة حاولـت التـسلل         تمكنت من صد دورية   "نسخة منه انها    " القدس العربي "بيان تلقت   

، الفتا الى ان مجموعة اخرى من ناشطيها اشتبكوا مـع دوريـة ثانيـة               "واشتبكت معها في بلدة خزاعة    
  .في منطقة الشريط الحدودي في بلدة عبسان" دون ان تحقق اهدافها الجبانة"وصدوها 

  28/4/2009القدس العربي، 
  

  ل حزام األحياء اليهودية لتطويق القدستستكم" عرب السواحرة"مستوطنة في ": هآرتس" .17
أمس أن البلدية اإلسرائيلية لمدينة القدس شرعت أخيراً        " هآرتس"أفادت صحيفة   :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

وأضافت أن مخطط البناء    . في بناء حي سكني جديد في قلب حي عرب السواحرة جنوب القدس الشرقية            
 وحدة سكنية إلسكان يهود متـدينين مـن         66تضم نحو   ) ت طبقا 8 - 7(يشمل إقامة ثالثة مبان شاهقة      

وأشارت إلى أنه تم إقرار مخطط البناء قبل تسعة أعوام حين كـان             . أنصار التيار الديني القومي المتشدد    
  .رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت رئيساً للبلدية وشجع على االستيطان في األحياء العربية

سرائيلية إن المنطقة المذكورة خاضعة لمنطقة نفوذها، كما تؤكد ملكيتها لجزء           من جهتها، تقول البلدية اإل    
عن الناطق باسم البلدية قولـه إن الحـي         " هآرتس"ونقلت  . من األرض التي ستقام عليها المباني الجديدة      

وأضـاف أن تـصاريح     ". تلبيوت"االستيطاني الجديد في عرب السواحرة هو جزء من مخطط بناء حي            
  .التي تمت المصادقة عليها" خطة بناء المدينة"انونية وتتالءم مع البناء ق

كما نقل عن رئيس البلدية االسرائيلية للقدس نير بركات رفضه اعتبار الحي الجديد مستوطنة، مضيفاً أن                
 أبيب  أعمال بناء في منطقة النفوذ القانونية لبلدية القدس ليست استيطانا تماماً مثلما ال يعتبر البناء في تل                "

  ".استيطانا
اسـتكمال  "أن الغاية من أعمال البناء التي بدأت قبل شهرين هي           " سالم اآلن "من جهتها، اعتبرت حركة     

واشارت إلى أن سلطات االحتالل أقامت منذ       . الشرقية العربية " حزام األحياء اليهودية التي تحيط بالقدس     
  .القدس الشرقية حياً استيطانياً حول 12 عاماً 41احتالل المدينة قبل 

التي تنشط هي أيضاً ضد االستيطان داني زايدمان أن األرض          " عير عميم "من جهته، أكد محامي جمعية      
" تلبيـوت مـزراح   "الجاري البناء عليها هي أرض بملكية فلسطينية ولم تتم مصادرتها حين تم بناء حي               

. ن جزءاً من مخطط إقامة الحـي االستيطاني قبل أعوام كثيرة على أراض فلسطينية صودرت، كما لم تك    
وأضاف انـه   . وأشار إلى أن ما يربط بين المباني الجديدة والحي االستيطاني هو ممر معد لعبور المشاة              

 8 - 7 وحدة سكنية في الدونم الواحد في مبان من     19بينما يسمح للمستوطنين في المنطقة المذكورة بناء        
  .تها ببناء ثالث وحدات سكنية فقط وطبقتين على األكثرطبقات، يقيد الفلسطينيون في المنطقة ذا

إلى أن مواصلة النشاط االستيطاني يتواصل في األراضي الفلسطينية المحتلـة رغـم             " هآرتس"وأشارت  
   .الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل لوقفه ولوقف هدم المنازل الفلسطينية

  28/4/2009الحياة، 
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  األسرىمبعوث جديد لملف مة اإلسرائيلية تعين الحكو": يديعوت" .18
، أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية عينت العقيد في االحتيـاط          "يديعوت أحرونوت "صحيفة  ذكرت  : وكاالت

 .ليئور لوتان مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء في ملف األسرى، بدالً من عوفر ديكل
المفاوضات في هيئة أركان الجـيش ورئـيس قـسم           إلى أن لوتان كان رئيساً لطاقم        "يديعوت"وأشارت  

المفقودين واألسرى في وحدة االستخبارات، الفتة إلى أنه يعد أحد أهـم وأبـرز الخبـراء فـي مجـال             
 .المفاوضات المتعلقة باألسرى والمفقودين

 28/4/2009السفير، 
 

   ضد االرهابويهدد بشن حرباً... يشجعان مهاجمة اإلسرائيليين" حزب اهللا"إيران و: ليبرمان .19
 وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان، أمس، أن المحاوالت لتنفيذ هجمات ضـد أهـداف              قال: يو بي أي  

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عـن ليبرمـان        ".حزب اهللا "إسرائيلية في العالم تصاعدت بتشجيع من إيران و       
المحفزات اإلرهابية لـم    "ت، إن    عامال في وزارة الخارجية قتلوا في هجما       16قوله، خالل إحياء ذكرى     

تتضاءل وإنما تصاعدت وتتواصل المحاوالت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في العالم تحت رعاية              
 ".إيران وحزب اهللا

الخلية اإلرهابية التي تم إلقاء القبض عليها في مصر تلقت تـدريبات علـى أيـدي    "وأضاف ليبرمان إن   
". ت لشن هجمات ضد إسرائيليين في سيناء وفي األراضي اإلسرائيلية         اإليراني، وخطط " الحرس الثوري "

  ".إسرائيل ستشن حرباً ال هوادة فيها ضد اإلرهاب من خالل التعاون مع دول العالم الحر"وتابع إن 
  28/4/2009السفير، 

  
  48منهم من عرب  % 20 مليون نسمة عدد سكان الدولة العبرية 7.4: معطيات إسرائيلية .20

يات الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيلية، التي نشرت اليوم اإلثنين، أن عدد سكان إسـرائيل            بينت معط 
 . نسمة في العام الماضي7,282,000 نسمة، مقابل 7,411,000وصل إلى 

ـ        في الذكرى الحادية والـستين لنكبـة       " (يوم االستقالل "وبحسب المعطيات التي نشرت عشية ما يسمى ب
من عـدد   % 75.5 يهودي، يشكلون ما نسبته      5,593,000إن عدد اليهود يصل إلى      ف) الشعب الفلسطيني 

 %.76 كانت تشير إلى 2006وهنا تجدر اإلشارة إلى أن نسبة اليهود في إحصائية العام . السكان
 عربـي،   1,498,000في المقابل، وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء، فإن عدد العـرب يـصل إلـى               

مع التأكيد هنا على أن هذه األرقام تـشمل سـكان القـدس             . من عدد السكان  % 20,2يشكلون ما نسبته    
 %).20 وصلت إلى 2006نسبة العرب في إحصائية العام . (والجوالن السوري المحتل

ـ       من غير المسجلين كيهود في وزارة الداخليـة،        " المهاجرين الجدد "وبينت المعطيات أن نسبة ما يسمى ب
من مجمـل عـدد     % 4.3 ألف نسمة، أي ما نسبته       320، تصل إلى    "خرينآ"والذين يصنفون تحت اسم     

  .السكان
 27/4/2009، 48عرب

  
  تعليمات جديدة للجيش اإلسرائيلي في شأن استخدام الهواتف النقالة... لمنع التنصت .21

 االحتياطية لمنع تنصت جهات خارجيـة علـى         إجراءاته اإلسرائيليزاد الجيش   : آمال شحادة -الناصرة  
في الجنوب، واصـدر    " حماس"في الشمال وحركة    " حزب اهللا " ضباطه وجنوده، بالتركيز على      محادثات

الى القواعد العسكرية التابعة لسالحي     " آي فون " الهاتف الخليوي من طراز      إدخالتعليمات يمنع بموجبها    
  .الجو والبحر
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لهم الـى القاعـدة     وذكر جنود في وحدة قتالية في سالح الجو انهم يخضعون لتفتيش مشدد قبـل دخـو               
العسكرية، وقالوا ان قائد الوحدة ابلغهم بأن فحوصاً اجريت حول هذا الجهاز بينت انه يـسهل التنـصت                  

وقال الجنود انهم حـاولوا اقنـاع    . عليه من قبل جهات خارجية، ما يهدد أمن الجيش وخططه العسكرية 
وال يستخدم في التحدث عن مـسائل       قائدهم بالتوصل الى حل وسط يترك بموجبه الجهاز في مكان معين            

حساسة، لكنه رفض ذلك بحجة ان وجود هذا الجهاز يساعد في التقاط محادثات من مكان بعيد حتى وان                  
من جهته قال الناطق بلسان الجيش ان القيادة تبذل كل جهد للحفاظ على سرية               .لم يكن صاحبه يستخدمه   

دخال هذا النوع من االجهزة الى القواعد العسكرية يعني         ومنع ا " أمن معلوماتها االستخباراتية  "نشاطها و   
  .منع تسريب معلومات امنية حساسة

  28/4/2009الحياة، 
  

  وباراك واجبنا بذل كل جهد إلعادته... والد شاليت ينقل قضيته إلى واشنطن .22
لـى  توجه نعوم شاليت والد الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شـاليت أمـس إ            : أ ف ب   -القدس المحتلة 

لقد توجه نعـوم إلـى      "، الواليات المتحدة، وقالت أفيفا شاليت والدة الجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية          
الواليات المتحدة للقاء مسؤولين كبار في إدارة باراك أوباما وأعضاء في الكونجرس لطرح قضية ابننـا                

لوبنا مع جلعاد وكل اإلسـرائيليين      إن ق "من جهته قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس           ".جلعاد
وأدلـى بهـذه    ". واجبنا هو بذل كل جهودنا إلعادتهم إلى منازلهم وفي أسرع وقـت ممكـن             . المعتقلين

التصريحات فيما كانت إسرائيل تستعد إلحياء يوم الجنود الذين سقطوا في مختلف الحروب اعتبارا مـن                
  .مساء أمس

  28/4/2009الوطن، السعودية، 
 

   تبدي انزعاجها من المناورات التركية السورية"إسرائيل" .23
 انزعاجها من المناورات العسكرية التي تنوي كل مـن          أمس إسرائيل أبدت: زهير اندراوس  -الناصرة  

 مناورات  إجراء اإلسرائيليوصف ايهود باراك وزير الجيش       . الجاري األسبوع إجراءهاتركيا وسورية   
 وقال خالل زيارة قام بها لمركز تخليد الجنود الذين قتلوا فـي             .'تطور مزعج 'تركية سورية مشتركة بـ     

نحن نشهد اليوم تدريبات سورية تركيـة،       'وتابع  . 'لم نصل بعد الى الراحة واالستقرار      'إسرائيلحروب  
 إسـرائيل بـين   ' اإلستراتيجيةالعالقات  ' عن اعتقاده ان     أعرب، غير ان باراك     'وهو بالتأكيد تطور مقلق   

 باراك الى ان المـصلحة العليـا        وأشار .'لب على حاجة تركيا للمشاركة في تلك التدريبات       ستتغ'وتركيا  
 تسوية مع كافة الدول المجاورة لها بما فيها سورية مع الحفـاظ علـى               إلىتقضي بالتوصل    'اإلسرائيلية

  .'اإلسرائيليةالمصالح الحيوية 
  28/4/2009القدس العربي، 

 
  اإلسرائيليرفض الخدمة في الجيش تحقيق حول دعوات ل تفتح الشرطة .24

 امس مسؤولين في منظمتين غيـر حكـوميتين         اإلسرائيليةاستجوبت الشرطة   :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 .نصحتا الشبان على موقعيهما االلكترونيين بعدم الخدمة في الجيش االسرائيلي، كما افاد مـصدر امنـي               

ق لقد استجوبنا ستة اشخاص يشتبه في انهم نـشروا          وجاء في بيان لشرطة تل ابيب المكلفة اجراء التحقي        
ويـنص قـانون     .اإللزاميـة نصائح على موقع الكتروني تحث الشبان على عدم اداء خدمتهم العسكرية            

 عاما لكل من يتبين انه مسؤول عن التحريض على رفـض            15اسرائيلي على عقوبة بالسجن تصل الى       
  .الخدمة في الجيش

  28/4/2009الرأي، األردن، 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1418:         العدد       28/4/2009الثالثاء  :التاريخ

   اهللاالمفاوضات أمام حزبب" إسرائيل"االحتجاجات الشعبية والتظاهرات أضعفت موقف :ديكل .25
أكد المبعوث الخاص لرئيس الوزراء السابق أولمرت والمسؤول السابق عـن ملـف األسـرى      : وكاالت

ت في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن االحتجاجات الـشعبية والتظـاهرا            والمفقودين عوفير ديكل  
» حـزب اهللا  «التي تم تنظيمها للضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلعادة جثتي الجنديين األسيرين لـدى              

 . أضعفت موقف إسرائيل في المفاوضات أمام الحزب
وأضاف ديكل أنه كانت هناك قناعة لدى طاقم المفاوضات اإلسرائيلي بأن وجود عالقة شخـصية مـع                 

  .شكل صعوبة على عملية التفاوض حول صفقة تبادلعائالت الجنود األسرى من شأنه أن ي
 28/4/2009السفير، 

 
  االحتالل يسلم إخطارات هدم جديدة لعشرات المنازل في القدس .26

مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن : وائل بنات، عبدالرؤوف أرناؤوط: القدس المحتلة، رام اهللا
إلسرائيلي أصدرت خالل اليومين الماضيين إنذارات لشؤون القدس حاتم عبد القادر أن سلطات االحتالل ا

  . شقة سكنية في عدة مناطق في القدس الشرقية المحتلة30بهدم نحو 
 أن اإلنذارات األخيرة بالهدم بحجة البناء غير المرخص ،"الوطن" في تصريحات لـ ،القادر وأوضح عبد

 . فلسطيني100ا يسكنها ما يزيد عن  شقة في بلدة بيت حنين16تشمل إنذارا بهدم عمارة سكنية تشمل 
وأضاف أنه بذلك يرتفع عدد المنازل التي تلقت إنذارات بالهدم إداريا وقضائياً منذ مطلع هذا العام إلى 

القادر إلى أن اإلنذارات األخيرة تتركز في  وأشار عبد.  تؤوي نحو خمسة آالف نسمة، شقة سكنية1052
  .مناطق جبل المكبر والعيساوية وشعفاط

  28/4/2009لوطن، السعودية، ا
  

  بينهم شاب في ليلة عرسه.. االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .27
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس ستة عشر مواطناً فلـسطينياً،           : ا ف ب   - سمر خالد    -رام اهللا   

ة آليات عسكرية إسرائيلية    اقتحمت عد  كما   .خالل اقتحامها لعدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة        
 24(الشاب احمد عبد الهادي طيـون       واعتقلت  قرية حجة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية،          

وكان أهالي قرية حجة، احتفلوا الليلة الماضية بزفاف الشاب، قبل أن يقوم جنـود               .في ليلة زفافه  ) عاماً
، واعتقاله علـى مـرأى مـن        أمسة الثانية من فجر     جيش االحتالل، بمداهمة منزل العريس، في الساع      

على صعيد آخر؛ اقتحمت تلك القوات قرية الفندق القريبة من حجـة             .عروسه وتأخذه لجهة غير معلومة    
بالضرب وقام جنود االحتالل بتكسير محتويات المنزل وتمزيق        ة صاحبه   واعتدت على ابن    وداهمت منزال 

 عليه النار في    أطلقوا بيد مستوطنين    أمس شاب فلسطيني بجروح خطرة      أصيب  كما .المصحف الشريف 
   .شمال الضفة الغربية

  28/4/2009الرأي، األردن، 
  

  في قطاع غزة برصاص االحتاللمواطنين 4إصابة  .28
ذكر مصدر طبي فلسطيني أن أربعة فلسطينيين جرحوا أمس االثنين برصاص :  فرح سمير-القدس

 . طاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل شرقي قاإلسرائيليالجيش 
  28/4/2009عكاظ، 
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 الشيخ رائد صالح يحذر من خطورة األنفاق تحت األقصى .29
 الشيخ رائد ،1948كشف رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام :  عبد القادر فارس-غزة

ملت على إنشاء خط  وع،صالح عن خطة إسرائيلية للسيطرة على أنفاق تربض تحت المسجد األقصى
وأضاف أن هناك . قطار صغير تحت األرض يقود إلى ساحة قرب حائط البراق في المسجد األقصى

مخططا إسرائيليا الستغالل األنفاق تحت األقصى حتى تكون مدخال إلى مصلى البراق والمصلى 
  . حيث أقامت أماكن للعبادة حسب الطقوس اليهودية،  والمصلى القديميالمروان

  28/4/2009ظ، عكا
  

  المسجد يهودي اقتحام ةحراس األقصى يحبطون محاول .30
أحبط حراس المسجد األقصى المبارك أمس عملية اقتحام يهودي متطرف تخفـى            :  بترا –القدس المحتلة   

  .بلباس فلسطيني وكوفية لباحات المسجد األقصى من جهة باب السلسلة
  28/4/2009الدستور، 

  
   لغزة نة تجارية ووقود شاح83االحتالل يسمح بدخول  .31

أفاد حاتم عويضة مدير عام مكتب وزير االقتصاد، في الحكومة الفلسطينية أن االحتالل عمد إلـى                 :غزة
وأوضح ، في تصريحات     .فتح ثالثة معابر، بشكل جزئي، هي معبر كرم أبو سالم وناحل عوز والمنطار            

بر كرم أبو سالم محملة بالمساعدات       شاحنة عبر مع   83صحفية، نشرت أمس، أن االحتالل سمح بدخول        
 لتر سـوالر لمحطـة توليـد        735.200 طن غاز طهي و    279للقطاع التجاري والزراعي، وقام بضخ      

  .الكهرباء عبر معبر ناحل عوز
  28/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
   تطالب بإنهاء االنقسام الفلسطيني"الهيئة اإلسالمية المسيحية" .32

ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، الفصائل المتحاورة في طالبت الهيئة اإلسالم :رام اهللا
القاهرة، بضرورة العمل الفوري إلنهاء االنقسام وعدم إطالة مسلسل الحوار الذي بات يعطي مزيداً من 

واتهم الممثلون . الوقت لسلطات االحتالل إلكمال مشاريعها التهويدية والخطيرة في حق المدينة المقدسة
ئة، حكومة االحتالل بالعمل على إغراق القدس في دوامة التهويد، مشددين على أن استمرار عن الهي

االنقسام يضعف الموقف الفلسطيني في التصدي لهذه السياسة الخطيرة من جهة ويشجع حكومة االحتالل 
  .على التمادي إلى أبعد الحدود في هذا االتجاه من جهة أخرى

  28/4/2009الخليج، 
  

  نروا في شمال لبنانو مخاطر حقيقية من إلغاء دور األ:"مؤسسة شاهد"قرير لـ ت .33
نروا في عملية إعادة إعمار مخيم وأصدرت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان تقريرا يرصد واقع وكالة األ

بعد أزمة : "وجاء التقرير تحت عنوان. نروا في شمال لبنانونهر البارد، ويبدي قلقا من إلغاء دور األ
نروا مع ونروا في الشمال، ومخاوف من انتهاء دور االو، تحول خطير في طريقة عمل األنهر البارد

وجاء التقرير بعد  "انتهاء عملية إعادة اإلعمار، وأسئلة كبيرة عن المصاريف الباهظة للموظفين األجانب
روا تبين نو مدير عام األإلىنروا، وبعد رفع عدة مذكرات و على طريقة عمل األاالحتجاجاتسلسلة من 

  .له أن ثمة خلال إداريا وماليا في عمل برنامج الطوارئ الجديد في منطقة الشمال اللبناني
وكشف التقرير أن الفريق األجنبي يتلقى معاشات مرتفعة جدا مقارنة بزمالئهم الفلسطينيين، وقال  

ي تقديم المساعدات لسكان نروا ليست جادة فعال فوالتقرير إن المقارنة البسيطة بين األرقام يبين أن األ
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مخيم نهر البارد، ففي الوقت الذي تشكو فيه الوكالة من عجز في الموازنات في مختلف األقسام، تأتي 
المعاشات الخيالية التي يتلقاها الموظفون األجانب لتكشف أن األزمة ليست عجز في الموازنة، بل هناك 

  .نروا في شمال لبنانوقيقية من إلغاء دور األوبين التقرير أن هناك مخاطر ح .خلال إداري ومالي
27/4/2009  

  
   من أرامل الشهداء100لتزويج في غزة تنفذ مشروعا " هيئة أهلية" .34

 أعلنت الهيئة األهلية لرعاية األسرة، من خالل برنامج صندوق الزواج الفلسطيني التابع لها عن :غزة
وقال الدكتور عادل رزق  .خالف الداخلي من أرامل الشهداء وشهداء ال100انطالق مشروع تزويج 

 موضحا ،المدير التنفيذي للهيئة انه سيتم إقامة حفل الزفاف لهؤالء العرسان خالل شهر حزيران القادم
 دوالر أميركي بخالف الهدايا، 2800أن كل عريس يتقدم للزواج من أرملة شهيد سيحصل على مبلغ 

  .ماثلة خالل المرحلة القادمةمشيرا إلى أن الهيئة بصدد القيام بخطوات م
 27/4/2009القدس، فلسطين، 

  
  خسائر العمال الفلسطينيين في المستوطنات  في السنة  مليون شيكل 260": اتحاد النقابات" .35

 العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سـعد، أن العمـال الفلـسطينيين              األمينأكد   :غازي بني عودة  
بب عمليات تشغيل سوداء تتم بعيدا عن كل القوانين في المـستوطنات            يخسرون مئات ماليين الشواكل بس    

 ألف فلسطيني يعملون في المستوطنات والمناطق       26 نحو   أن،   وأوضح .والمناطق الصناعية اإلسرائيلية  
 إلى أن هذه الفئة مـن   وأشار. الحدودية، من خالل سماسرة يستغلون حاجتهم للعمل  اإلسرائيليةالصناعية  

، الذين  اإلسرائيليين العمل   وأرباب مليون شيكل تذهب لجيوب السماسرة       260ون سنويا نحو    العمال يخسر 
 ضئيلة تتنـاقض مـع كـل القـوانين          بأجوريشغلون الفلسطينيين في المستوطنات والمناطق الصناعية       

  مـا يتقاضـاه    أن إال شيكل،   4400 بـ   إسرائيلرغم تحديد الحد األدنى لألجور في       : وقال .اإلسرائيلية
 شيكل فقط، ما يعني ان      1400 المقامة في الضفة يبلغ نحو       اإلسرائيليةالعامل الفلسطيني في المستوطنات     

 260 العمل، وهو مبلغ لو جمع يـصل إلـى           وأرباب شيكل شهريا تذهب لجيوب السماسرة       آالف 3نحو  
 اإلسـرائيلية  قضية حقوق عمالية لدى محاكم العمـل         1850مؤكدا وجود ما مجموعه      .مليونا في السنة  

  . مليون شيكل لم يحصل العمال منها على شيء30 تصل الى حوالي إجماليةبقيمة 
 28/4/2009األيام، فلسطين، 

 
  حل القضية الفلسطينية بداية ال بديل عنها للتعامل مع كل القضايا األخرى: العاهل األردني .36

 الشرق األوسط لن يتحقق ما لـم يكـن          اهللا الثاني أن السالم في      عبد العاهل األردني  أكد   :  بترا –عمان  
هناك رعاية أميركية ورئيس أميركي مصمم على جمع الفلسطينيين واإلسرائيليين على طاولـة الحـوار               

 .لحل الصراع وفقاً لحل الدولتين، مضيفا انه إذا ترك األمر للطرفين بمفردهم،  فلن نصل إلـى نتيجـة                  
 لهم القول بوضوح أن حل الدولتين يـشكل جـزءا مـن             وقال للمرة األولى، أعتقد أن األميركيين يمكن      

وأكد أنه ال يمكن التعامل مع موضوع اإلرهاب بمعزل عـن       .المصالح الحيوية الوطنية للواليات المتحدة    
وأشار إلى   .إيجاد حل للقضية الفلسطينية، الفتا إلى قوة مشاعر العرب والمسلمين تجاه القضية الفلسطينية            

 الواليات المتحدة فيما يتعلق بالشرق األوسط هو التعامل بـشمولية مـع قـضايا               أن التحدي الذي يواجه   
المنطقة، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية هو البداية التي ال بديل عنها للتعامل مع كل القضايا األخـرى                  

يـتم  ولفت أيضا إلى أن المنطقة ستشهد فصوال جديدة من العنف إذا لم              .من إيران إلى باكستان وغيرها    
حل الصراع الفلسطيني؟ اإلسرائيلي وفي سياق إقليمي عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن الشرق األوسـط               
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يقف على مفترق يحتم على إسرائيل أن تختار بين السالم مع الدول العربية واإلسالمية أو أن تظل تعيش                  
   .معزولة في عقلية القلعة

  28/4/2009الرأي، األردن، 
 

   ألف يتيم فلسطيني 22 يكفل األردن :نياألرد األوقافوزير  .37
 يكفـل   األردن أن ،الفتاح صالح   عبد اإلسالمية األردنية  والشؤون والمقدسات    األوقافقال وزير   : عمان

  . في الضفة الغربيةأالف  10 منهم في غزة وألفا 12 فلسطين أيتام يتيم من ألف 22
  28/4/2009الدستور، 

  
  لحالية لن تتكررعمرو موسى يؤكد أن فرصة الحوار ا .38

حذر عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربية، من عدم الوصول إلى حل فـي              :  أشرف الهور  -غزة  
على كافة األخوة الفلسطينيين أن يعلموا أن هـذه الفرصـة           "وقال في تصريحات صحافية     . جولة الحوار 

صدق نية من أجل    "أن تعمل بـ    وطالب موسى الفصائل الفلسطينية ب    ". المطروحة اليوم أمامهم لن تتكرر    
  ".إنهاء حالة االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع في أولوياتها مصلحة الشعب الفلسطينيين

  28/4/2009القدس العربي، 
  

  أي خطوات إيجابية تجاه عملية السالمبعد لم تتخذ " إسرائيل"حكومة : أبو الغيط .39
المصري أحمد أبو الغيط، للصحفيين في لوكسمبورغ       قال وزير الخارجية    :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  

إننـي ال أعتقـد أن      : "عقب اجتماعه مع نظرائه األوروبيين، حول موضوع السالم في الشرق األوسط،          
وردا على سؤال حول مـا إذا كـان التعثـر           ". اتخذت أي خطوات إيجابية حتى اآلن     " إسرائيل"حكومة  

 الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أجاب أبو الغيط        الحاصل سببه وجود شخصية متشددة مثل وزير      
ومـع ذلـك    .. المسألة ليست ليبرمان ولكن األرضية التي تنطلق منها هذه الحكومة في أحاديثهـا            : "قائال

أحد هؤالء المتحدثين هو وزير الخارجية اإلسرائيلي، الذي أعلن أنه ال           . الحكومات لها متحدثون باسمها   
  ". سوف تستمر في طريقها" إسرائيل"ولتين وأنه ال يرى منطقا في تقديم تنازالت، وأن يعترف بمسألة الد

عندما نرى وزير خارجية إسرائيل يقول فـي اليـوم األول مـن دخولـه وزارة        : "وتابع أبو الغيط قائال   
ـ                 ة الخارجية إن إسرائيل قدمت الكثير من التنازالت، وإنها قدمت للجانب العربي تنـازالت بحجـم ثالث

، فأنا ال أرى منطقا في هذا الحديث، ألنـه يقـصد بـذلك أرض               "إسرائيل"أضعاف األرض التي تحتلها     
 أود أن أذكّره بها، وبالتالي قـدرة        73) حرب(إذا نسى   : "وشدد أبو الغيط في هذا الصدد بالقول      ". سيناء

  ". مصر على استرداد أراضيها بأي وسيلة ممكنة
عنت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على الجهود المصرية فـي تحقيـق           وردا على سؤال آخر حول تأثير ت      

بالتأكيد، ألنه عندما نرى حكومة إسرائيلية تتعنت فإن هـذا          : "المصالحة بين الفلسطينيين أجاب أبو الغيط     
سـوف  : "وأضـاف ". التطرف اإلسرائيلي سوف يؤدي إلى تشدد من قبل األطراف العربية والفلسطينيين          

الموقف اإلسرائيلي وتشجيع العالم الغربي سواء الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبـي            نسعى إلضعاف   
لـم  " إسرائيل"مصر ترى أن    "ونوه إلى أن    ". للتأثير على المواقف اإلسرائيلية بهدف دفعها باتجاه السالم       
 ".تقم حتى اآلن بأي إجراء يثبت احترامها اللتزاماتها الدولية

  28/4/2009الشرق األوسط، 
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  الحوار بدأ يدخل في مراحله األخيرة:مسؤول مصري .40
نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية عن مسؤول مصري رفيع           :  وكاالت األنباء  -القاهرة  

المستوى قوله، إن الحوار بدأ يدخل في مراحله األخيرة، آمالً في أن تحقق هذه الجولة نتائج إيجابية فـي            
وسنـستمع  "وأشار المسؤول، إلى أن مصر قدمت مقترحات للطرفين في الجولة السابقة،            . القضايا العالقة 

  ". لرأيهما في هذه المقترحات التى تهدف لتقريب وجهات النظر بينهما حول المسائل العالقة
  28/4/2009الشرق، قطر، 

  
 عبر سورية" إسرائيل"حماس وحزب اهللا لن يهاجما : الرئيس السوري .41

أكـد الـرئيس    :  غوردون هـارير   -) باالتفاق مع دير ستاندرد النمساوية    ( نيويورك تايمز     خدمة -فينا  
عبر سورية، مشيرا إلى أنه توصل فـي        " إسرائيل"السوري بشار األسد أن حماس وحزب اهللا لن يهاجما          

ل أيام  بوساطة تركيا إلى مرحلة أقرب إلى االتفاق مما كان عليه الحا          " إسرائيل"المفاوضات المباشرة مع    
مفاوضات والده مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقتها إيهود باراك والرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون              

أعطينا األتراك خريطة بها نقاط قليلة على خـط         "،  "الشرق األوسط "وقال، في حديث تنشره     . 2000عام  
ا إلى أنه سـمع مـن رئـيس         ، مشير " وكان من المفترض أن يوافق اإلسرائيليون على هذه النقاط         1967

وفـي  . الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن أولمرت كان مستعدا لرد مرتفعات الجـوالن كلهـا              
وعندما تتحدث  . ال عالقة لحماس أو حزب اهللا أو إيران بالمسار السوري         "الحديث، أكد الرئيس األسد أنه      

د السورية، فال يمكن أن تتحـدث عـن    فقط عن ستين كيلو مترا أو خمسة وستين كيلو مترا، وهي الحدو           
  ".من خالل سورية على أية حال" إسرائيل"فهما لن يهاجما . حماس وحزب اهللا

  28/4/2009الشرق األوسط، 
  

  لن أزور القدس قبل تحريرها ودعم المقاومة واجب شرعي: شيخ األزهر .42
ألمة للهرولة نحو زيـارة     ندد محمد سيد طنطاوي، شيخ األزهر، بالداعين ل       :  حسام أبو طالب   -القاهرة  

وقـال، فـي    . ولو كانت النية الغرض منها الصالة في المسجد األقـصى واإلعتكـاف فيـه             " إسرائيل"
ـ   ، إننا نرى أن تلك الزيارة في هذا الوقت وحتى تحرير كامل التراب             "القدس العربي "تصريحات خاصة ل

بعيد بل إنهـا التفيـد إال المحتـل         الفلسطيني والعربي ليست في صالح الشعب الفلسطيني من قريب أو           
وانتقد شيخ األزهر الذين يروجون لمعلومات باسم اإلسالم وهو منها بـريء وليـست مـن                . اإلسرائيلي

اإلسالم في شيء كأن يدعي أي مسؤول أو شخص ان السالم في الوقت الراهن وفق الشروط األمريكية                 
وقة، أرى بأن دعم الفصائل الفلسطينية بما       وأضاف في تصريحات غير مسب    . هو في صالح العالم العربي    

فيها تلك التي تجاهد في سبيل اهللا وترفع رايه الجهاد من أجل تحرير األرض والعرض واجب شـرعي                  
ينبغي على المسلم سواء كان من الرعية أم من بين الممكن لهم في األرض وهم طائفة الحكام أن يدعموا                   

  . تلك المقاومة
فلسطينية كي تترك الفرقة وأن تتحد تحت راية اهللا عز وجل، مـشدداً علـى أن                وجدد دعوته للفصائل ال   

ونفى أن يكون   . بشائر النصر لن تتم إال قبل أن تتحد كل الجماعات والقوى الفلسطينية تحت راية واحدة              
حريـر  قبل أن يتم ت" إسرائيل"وتعهد بعدم السفر إلى     . قد أشار من قبل أو أفتى بحرمة مقاتلة اإلسرائيليين        

لن أدخلها إال تحت السيادة الفلسطينية      "كامل التراب الفلسطيني وأن تعلن القدس موحدة للشعب الفلسطيني          
  ".حتى لو كنت على فراش الموت

  28/4/2009القدس العربي، 
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  مؤتمر القدس بتركيا يحذِّر من التهويد .43
س بإسطنبول يوم السبت عقْـد      شهدت فعاليات مؤتمر المسجد األقصى والقد      : سعد عبد المجيد   -إسطنبول

 جلسات شاملة لمحاور رئيسة؛ تتعلق بتاريخ المسجد األقصى بين األمس وحاضره، وما يدور اليـوم                 3
على أيدي قوات االحتالل، واألنشطة التخريبية والتهويدية التي تجري بالقدس الشريف؛ إلفراغهـا مـن               

قبة دور المجتمع الدولي في إنقاذ المسجد من خطة         المسلمين، وتحويلها لمدينة يهودية كاملة، وكذلك لمرا      
  .التهويد التي تقوم بتنفيذها المنظمة الصهيونية العالمية

المسجد األقصى بين األمس واليوم، وقدم لها الـشيخ رائـد           "وخصصت الجلسة األولى لمحور  بعنوان       
  صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة؛ 

 نقاط ترمـي إلـى تـدعيم صـمود          5كتور أكرم العدلوني بمؤسسة القدس العالمية عرض خطة من          الد
المقدسيين، وعدم السماح ببيع البيوت لليهود، ودعم المؤسسات القانونية للدفاع عـن القـدس، وإعـادة                

 التضامن  االعتبار لقضية القدس، وتوفير دعم مادي ومعنوي، وإيجاد إستيراتيجية إسالمية متكاملة؛ لحشد           
واإلمكانيات، والتحول للعمل، وترك الحديث؛ ألن عزة المقدسات ليست في أسرها، وال قيمة لفلـسطيني               
دون القدس، وال سالم بالمنطقة دون القدس، وال جدوى من المفاوضـات العبثيـة، مؤكـدا أن الخطـة                   

  .إلسالميةالمعروضة يمكن تنفيذها؛ ألنها تخاطب الجميع؛ الراعي والرعية بالبالد ا
أما المحور النقاشي الثاني فتعرض لمخطط قوات االحتالل الصهيونية في تخريب وهدم األقصى وتهويد              
القدس، وشارك فيه من فلسطين ذكي إغبارية، وكمال الشريف، وخليل طوفكجي، وحـسن صـنع اهللا،                

ألوضـاع المـساجد    ، فقال إغبارية في تناولـه       )تركيا(وفاضل وشاحي، وترأسها أحمد فاروق أونصال       
إنها بحاجة إلى ترميم وصيانة دائمة، في وقت يمنع االحتالل فيه هذا            : واآلثار والمقابر اإلسالمية بالقدس   

  .الترميم؛ لسعيه لتهويد القدس، داعيا إلى وضع خطة مسح ورصد وتدوين شاملة لتلك اآلثار لحمايتها
 توصـية؛ أهمهـا   18مين داغ بيانه المتـضمن   قرأ الدكتور أحمد أ25/4في ختام المؤتمر مساء السبت     

مطالبة الكيان الصهيوني بسداد تعويضات عن أعمال الحفر تحت األقصى، ومطالبة المجتمـع الـدولي               
بفرض عقوبات على اإلخالالت الصهيونية بالقرارات والقوانين، مع تشكيل لجنة لجنة قانونيـة لمتابعـة               

  .القرارات المتعلقة باألقصى
 عمل منظمة المؤتمر اإلسالمي مع حملة توعية مكثفة، وتحويل النضال للعالمية، وتأكيد             وأوصى بتطوير 

كون األقصى ميراثًا لكل المسلمين، وحثّ األمم المتحدة ومجلس أمنها على هـدم الجـدار العنـصري،                 
وإنهاء مراقبة المصليين في األقصى من المحتل، وإنشاء صندوق أهلي لرعاية شـئون األقـصى، مـع                 

  .ن يوم لألقصى عالميا؛ لمنع مخطط الهدم والتهويدإعال
 27/4/2009إخوان أون الين، 

  
  أي تسوية عادلة لن تحدث دون إقرار حقوق الشعب الفلسطيني :تركي الفيصل .44

قال األمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملـك فيـصل          :  أحمد عبدالهادي، محمد المسعودي    -واشنطن  
 أن أي تسوية عادلة في الشرق األوسط لن تحـدث دون إقـرار حقـوق                للدراسات والبحوث اإلسالمية،  

لالنـصياع  " إسـرائيل "الشعب الفلسطيني ودون تدخل مباشر وقوي لإلدارة األمريكية بالـضغط علـى             
وشدد األمير تركي، على أن القضية األولى التي سيتعرض لها هـي قـضية              . لقرارات الشرعية الدولية  

ما . إن لدينا منها ما يكفي ويزيد     . نحن ال نريد المزيد من خطط السالم      "قال  السالم في الشرق األوسط، و    
إنه أمر مشجع أن يقدم الرئيس باراك أوباما تعهدات بالعمل على           . يجب عمله اآلن هو تطبيق هذه الخطط      

  إحالل السالم وهو أمر مشجع أن نرى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون تأتي إلى المنطقـة والمبعـوث                 
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لخاص جورج ميتشيل يجول عواصمها إال أنني أعتقد أن الوقت بات ضيقا وأننا نريد أن نرى تطبيقـا                  ا
  ".لذلك

 28/4/2009الوطن، السعودية، 
  

   ماليين دوالر ألطفال غزة 4االونروا في سوريا تجمع  .45
ل  ماليين دوالر من اجل اطفال غزة وذلـك خـال          4.1مبلغ  ) االونروا(جمعت وكالة   :  ا ف ب   -دمشق  

واوضحت كارين ابو زيد، فـي      . حملة تبرعات في سوريا كما اوضحت المفوضة العامة للوكالة االممية         
ان عائدات الحملة ستوجه من خالل االونروا الـى بنـاء           "،  )سانا(تصريح نشرته وكالة االنباء الرسمية      

ن االسرائيلى على    منزال دمروا خالل العدوا    370وتجهيز مدرسة حلب االعدادية فى بيت الهيا واصالح         
قد اطلقت فـي    " من أجل أطفال غزة   "وشكرت كارين ابو زيد جميع المتطوعين الذين دعموا حملة          ". غزة

  .الثانى عشر من كانون الثانى في سوريا
 28/4/2009الدستور، 

  
  "إسرائيل"إيران تنفي قبول نجاد حل الدولتين مع  .46

محمود احمدي نجاد اعلن قبول بالده بمبدأ حـل          امس، ان يكون الرئيس اإليراني       ،نفت طهران : طهران
مـا  "وأكد علي اكبر جوانفكر مستشار الرئيس االيراني، ان          . اإلسرائيلي -الدولتين للصراع الفلسطيني    

هذه هي الخدعة التي    ": وقال. "تناقلته وسائل االعالم الغربية حول هذا الموضوع كذب وعار عن الصحة          
لم يتطـرق   " وشدد على ان احمدي نجاد       ،"سنين، وهم مستمرون في ذلك    اعتاد الغربيون استخدامها منذ     

  ."الى هذا الموضوع ابداً
  28/4/2009الحياة، 

  
  إدارة أوباما تقترح تعديالت تسمح بمساعدة حكومة تضم حماس": لوس أنجلوس تايمز" .47

اما طلبت من ، أمس، ان إدارة الرئيس األمريكي باراك اوب"لوس انجلوس تايمز"أفادت صحيفة : ب.ف.أ
الكونجرس أن يسمح بمواصلة تقديم المساعدة للفلسطينيين حتى إذا انضم مسؤولون مرتبطون بحركة 

. في الكونجرس" إسرائيل"وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة أثارت قلق مؤيدي . حماس للحكومة
إلضافي البالغة وأوضحت أن اإلدارة األمريكية طلبت هذه التغييرات كجزء من مشروع قانون اإلنفاق ا

 مليون دوالر للسلطة وكذلك إلعادة 840ويتضمن مشروع القانون أيضا تقديم .  مليار دوالر4،83قيمته 
  .إعمار قطاع غزة

وأفاد تقرير الصحيفة أن اإلدارة األمريكية غير أكيدة من كيفية تسليم المساعدة لغزة بسبب القيود 
فة عن النائب الجمهوري مارك ستيفن كيرك القول إن ونقلت الصحي. المفروضة على التعامل مع حماس

  .االقتراح يشبه الموافقة على دعم حكومة تضم بعض النازيين فقط
لكن الطلب . ويشدد مسؤولون أمريكيون على أن االقتراح الجديد ال يعني االعتراف بحماس أو مساعدتها

  .سالم في الشرق األوسطيعكس المصاعب التي تواجهها إدارة اوباما في جهودها لرعاية ال
28/4/2009الخليج،    

  
  مشاريع توسيع مستوطنة معاليه ادوميم يهدد إقامة دولة فلسطينية : فرنسا .48

اعتبرت فرنسا أن مشروع توسيع مستوطنة معاليه ادوميم في :  وكاالت- وديع عواودة -القدس المحتلة 
قلقا بشكل “ا قبل شهرين هذا يثير قلب حي عرب السواحرة جنوب القدس المحتلة التي بدئ بإنجازه

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية . لتجميد االستيطان" إسرائيل"، وجددت دعوتها لـ ”خاص
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اريك شوفالييه إن ذلك يهدد إقامة دولة فلسطينية قابلة لالستمرار ال يمكن من دونها أن يكون هناك سالم 
  ".رائيلإس"في الشرق األوسط وال أمن دائم لـ 

28/4/2009الخليج،   
  

  "سرائيلإ"وروبية وبراغ حول مسألة رفع مستوى العالقات مع خالف بين المفوضية األ .49
 ،فالدنر-وروبية لشؤون العالقات الخارجية بينيتا فيريروكررت المفوضة األ: ب.ف.أ -لوكسمبورغ

في حال لم تلتزم حكومتها بحل  "سرائيلإ"ن االتحاد االوروبي لن يرفع مستوى عالقاته مع إ القول ،مسأ
  .وروبيساس دولتين رغم انتقادات الرئاسة التشيكية لالتحاد األأيقوم على 

وقالت فالدنر عند وصولها لحضور اجتماع لوزراء خارجية االتحاد االوروبي في لوكسمبورغ نريد ان 
ال على إن يتم أت ال يمكن لكن رفع مستوى العالقا،  عالقات جيدة وعالقات ثقة"سرائيلإ"تكون لدينا مع 

 رئيس الوزراء  على تصريحاتوردت فالدنر امس بالقول . الفلسطيني- سرائيليضوء النزاع اإل
 ان توبوالنيك ال اإلسرائيلية" هآرتس"حد صحيفة التشيكي المستقيل ميرك توبوالنيك في مقابلة نشرتها األ

 داخل االتحاد "سرائيلإ"براغ مدافعا قويا عن وتعتبر  .وعليه قراءتها،  األوروبييعرف مقررات المجلس
 من شأن ،مسأ ، لكن الممثل االعلى لسياسة االتحاد االوروبي الخارجية خافيير سوالنا قلل،االوروبي

وقال  .هذه الخالفات مؤكدا انه ال يزال امام االتحاد االوروبي بعض الوقت لكي يقرر اي موقف سيعتمده
 ينتظر لمعرفة مواقف الحكومة االسرائيلية بدقة قبل ان يتخذ قرارا انه على االتحاد االوروبي ان

  . م الأبخصوص رفع مستوى العالقات 
28/3/2009العرب اليوم،   

  
  فنزويال تقيم عالقات دبلوماسية مع الفلسطينيين .50

شهر على أ افتتحت فنزويال يوم االثنين عالقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية بعد مرور :كراكاس
سرائيلية على قطاع  احتجاجا على الحملة اإل"سرائيلإ"قطع الرئيس اليساري هوجو شافيز العالقات مع 

عالم والخارجية في السلطة الفلسطينية ووقع نيكوالس مادورو وزير خارجية فنزويال ووزير اإل .غزة
 .ة جديدة في كراكاسن يفتتحا سفارأنشاء العالقات الدبلوماسية ومن المقرر إرياض المالكي اتفاقيات 

  ."نسانيةبدي والدائم مع قضيته العادلة واإلشعب فلسطين يمكنه االعتماد على تضامننا األ"وقال مادورو 
28/4/2009وكالة رويترز،   

  
  " معاليه أدوميم"وفد من القنصلية األميركية يتجول في موقع توسيع  .51

قدس، أمس، للمرة الثانية في غضون شـهرين        قام مسؤولون من القنصلية األميركية العامة في ال       : القدس
بجولة في موقع توسعة مستوطنة، معاليه ادوميم اإلسرائيلية، شرق القدس، في إشـارة أخـرى لـرفض               

": األيـام "اإلدارة األميركية لهذا المخطط، وقال مسؤول في القنصلية األميركية العامة في القـدس لــ                
  . لى واشنطنمالحظاتنا من زيارة اليوم سترفع مباشرة إ

28/4/2009األيام، فلسطين،   
 

  والمحامي الرديء.. القضية العادلة .52
  *محسن محمد صالح.د

لو كنت ذاهباً إلى مشوار ما، فمررت في طريقك بمطعم، فأحببت أن تستمتع             : قرأت منذ مدة طرفة تقول    
فواحـة وطعمـه    وما إن وضع النادل فنجان الشاي أمامك، وداعبتك رائحته ال         . بشرب فنجان من الشاي   
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تتابع الطرفـة، فتقـول إن كـان الـشخص          ! الزكي، حتى جاءت ذبابة فوقعت في فنجانك؟ فماذا تفعل؟        
  .إنجليزياً، فسيتعامل بالبرود اإلنجليزي المعتاد، فيترك الشاي والذبابة، ويمضي في طريقه

 الـشخص يابانيـاً،     وإذا كـان  !!  وإذا كان الشخص أمريكياً، فسيقوم برمي الذبابة، ويتابع شرب الشاي         
!! وإذا كان الشخص فلسطينياً، فسيقوم بشرب الشاي وبأكل الذبابـة         !! فسيقوم بإراقة الشاي وبأكل الذبابة    

أما إذا كان إسرائيلياً فسيقوم ببيع الشاي لألمريكي، وبيع الذبابة للياباني، ثم سيقوم برفـع دعـوى ضـد             
يطالب صاحب المطعم واألمم المتحـدة والهيئـات        ، وس »بالعداء للسامية «صاحب المطعم بمحاولة قتله و    

  !!الدولية بتعويضه بمبلغ مائة مليون دوالر
لعل هذه الطرفة، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا مع التوصيف الذي تقدمه، وعن ما فيها من سخرية                  

كس مدى معاناة   مريرة أو مبالغة، فإنها تعكس جانباً من طريقة التفكير والثقافة لدى بعض الشعوب، وتع             
  .اإلسرائيلي» شطارة«اإلنسان الفلسطيني، ومدى 

أسـوأ محـامٍ    «ما أحاول أن أشير إليه أننا في تعاملنا مع القضية الفلسطينية عانينا لسنوات طويلة مـن                 
ال تملك العزيمة   . عانينا من قيادات ورموز وأنظمة ال تملك الرؤية، وال تعرف ماذا تريد           . »ألعدل قضية 
ال تعمل ضمن عمـل مؤسـسي، وال تـسعى          .  كما ال تملك االستعداد للعمل الدؤوب المثابر       واإلصرار،

كمـا ال   . ال تعرف عقلية األعداء والخصوم، وال طريقة التعامـل معهـم          . لالستفادة من الفرص المتاحة   
  .تعرف، وال تريد أن تعرف، كيف تستنهض شعبها وأمتها، وتستثمر اإلمكانات الهائلة المذخورة فيها

وأبعادها اإلنسانية والقانونية   . القضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالالجئين، قضية واضحة عادلة        
وبعيداً عـن التحلـيالت الـسياسية       . »ال ينتطح فيها عنزان   «والشرعية، ال يجادل فيها اثنان عاقالن، و      

بيعياً هو أن يعيش اإلنسان فـي بيتـه         والتعقيدات القانونية والفلسفات والفذلكات، فإن هناك حقاً إنسانياً ط        
وإذا ما حـدثت حـرب، فمـن حـق          . كما يفعل كل البشر   .. وفي أرضه، أن يقيم وأن يسافر وأن يعود       

المدنيين، إن لم يجدوا الحماية أو تعرضوا للمذابح والتهجير؛ أن يبتعدوا عن مناطق االحتكاك، ومن حقهم           
هذا ما حدث ويحدث في كل مكان وفي كـل          . تهي الحرب أيضاً أن يعودوا إلى بيوتهم وأرضهم عندما تن       

  فلماذا يحرم الفلسطينيون من حقهم الطبيعي طوال أكثر من ستين سنة متواصلة؟. حرب
 600 ماليـين و   10فمن أصـل    . إن قضية الالجئين الفلسطينيين هي أقدم وأكبر قضية الجئين في العالم          

، هناك اآلن خمسة ماليين ونصف يقيمون فـي         )2009وفقاً لإلحصائيات في مطلع سنة      (ألف فلسطيني   
 ألفـاً آخـرين     150 ألف الجئ يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحـو            750الشتات، ومليون و  

مـن شـعب    % 70( ألف فلسطيني    400، أي سبعة ماليين و    1948الجئون داخل األرض المحتلة سنة      
  ).فلسطين

 السنوات القليلة الماضية؛ وزاد الوعي بين الالجئـين،         نحمد اهللا أن نشطت حركات ومؤسسات العودة في       
ونحن نشعر بالسعادة عنـدما نتحـدث عـن         . وزادت أنشطتهم، في دول الطوق، ومختلف أرجاء العالم       

وللفلسطيني الـذي يملـك الرؤيـة       » للمحامي الناجح «الفلسطينيين في أوروبا الذين قدموا نماذج متميزة        
فهنيئـاً  .. وكان من المعالم البارزة لذلك المؤتمر السنوي لفلسطينيي أوروبا        .. واإلرادة والعمل المؤسسي،  

  .لهم
  مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات*

 5/2009مجلة العودة، 
  

  !! حوارات المصالحة الفلسطينية في القاهرة .53
  فرج شلهوب

 –ل جلسات الحـوار الفلـسطيني       نقترب من إكمال الشهر الرابع على انتهاء العدوان على غزة، وما تزا           
لكن على غير العادة، القاهرة هـذه المـرة ال          . الفلسطيني برعاية القاهرة، لم تتمخض عن شيء ذي بال        
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تمل من رعاية الحوار الذي تحول إلى عملية عقيمة من طبخ الحصى، بل هي تبدي نفساً طويالً في جمع                   
سراً، وربما أسرارا ، وال نريد أن نقـول إن القـاهرة            الفرقاء وإدامة لقاءاتهم، ما يوحي أن وراء األمر         

  . عاجزة عن اقناع السلطة في رام اهللا، بقبول حلول منطقية تتجاوز االشتراطات اإلسرائيلية واألمريكية
هناك من يقول إن القاهرة ليست حريصة على وصول الحوارات إلى نتائج، بقدر حرصها علـى إدامـة                  

 الفلسطيني على قاعدة صـحيحة      –ك أن مصر تدرك أن االتفاق الفلسطيني        اللقاءات جولة بعد جولة، ذل    
من مصالح الشعب الفلسطيني، ليس أمراً مطلوباً وال مرغوباً، أمريكياً وإسرائيلياً ومصرياً وال اعتـداال               

وهـو المطلـب    .. عربياً ، فإجراء انتخابات في ظل ضمان نزاهتها، لن يقصي حماس ولن يـضعفها               
اف المتضامنة في عداء الحركة، بل ربما يعيد حماس لصدارة المشهد السياسي مرة اخرى              األساس لألطر 

تماما مثلما ان وقف حمالت االعتقال واالجتثاث لوجود حماس فـي الـضفة، الـذي يعتبـر تطبيقـاً                   . 
اح لاللتزامات األمنية للسلطة في خارطة الطريق، ليس مطلوباً وال مرغوباً، وبأي ثمن ، فضالً عن السم               

  . لحماس، بأن تكون شريكاً في إدارة الضفة
ال مانع من إدخال سلطة رام اهللا على خط إدارة القطاع، تحت مسمى إعادة اإلعمـار أو إعـادة بنـاء                     

.. األجهزة األمنية هناك ، أما التخفيف من مالحقة حماس في الضفة أو السماح لها بدور فـي الـضفة                    
ساس فالمطلوب إدامة الحوار وليس الوصول إلى نتائج، علـى          وعلى هذا األ  . فمحذور وخط أحمر كبير   

األقل في الشهور القليلة القادمة، وذلك ألن القاهرة، من جهتها، ال تريد بعد الذي جرى فـي غـزة، أن                    
تصبح في موضع االتهام ، سواء في أنها من يفرض الحصار على غزة، عبر اإلصرار علـى إغـالق                   

ل أي شيء للتخفيف عن الفلسطينيين هناك، وطالما ظلت عملية الحـوار            معبر رفح، أو اتهامها بعدم عم     
جارية، فإن هذه وسيلة مناسبة لرد التهمتين، فمصر ترعى حوار الفلسطينيين وتبذل كل جهـد لترتيـب                 

ومصر تبذل كل جهد لهدم االنفاق ومنع       .. فالحصار هو الحصار  . أمورهم، ولكن في الحقيقة دون نتائج       
ذائية أو نفطية وغيرها عبر حدودها مع غزة، حتى التبرعات العينية لغزة إبان العدوان،              تدفق أي مواد غ   

فسد أغلبها والبقية في طريقها للفساد أو السرقة واالتجار بها مـن قبـل              .. ال تزال تتكدس في العريش      
  . فاسدين على الجانب المصري، اما غزة فيمكنها االنتظار لما يمكن أن يتمخض عنه الحوار

ومنع تسليط الضوء على المظالم     .. لقد فعلت جوالت الحوار الوهمية، في إجهاض تداعيات ما بعد غزة            
وحاجات الناس وجريمة االحتالل، أكثر مما فعل أي أمر آخر، وهذا كله مقصود ومرتب له، فال يجـوز                  

األرض، لحماس، بعد العدوان على غزة، أن تفوز بكسر الحصار، أو أن تفرض حقائق جديـدة علـى                  
وفقط المطلوب مزيد من الضغط على السكان، لدفعهم للكفر بحماس، وهذا ال يتسنى، إال بلبس قفـازات                 

  ... من حرير ، يتم اختزالها كما يلي 
فتح معبر رفح وإدخال المساعدات والسماح بإعادة اإلعمـار، مرهـون بـإجراء مـصالحة فلـسطينية                 

كما ) إسرائيل(بـ" كريستالي" االستسالم وتقديم اعتراف     فلسطينية، وهذه المصالحة شرطها إعالن حماس     
  . طلب قريع، مردداً شروط واشنطن وتل أبيب

حتى األموال التي صادرها األمن المصري من قيادات حماس، وهي بالماليين، ال تقول القـاهرة إنهـا                 
لـسوق المـصرية،    لن نسلمكم أمواالً، ويمكنكم شراء مواد من ا       .. ترفض تسليمها لحماس، ولكنها تقول    

وعندما يريدون الشراء، يتم تعطيل األمر بألف وسيلة، وهكذا تسير اللعبة في األموال وقضية الحـوار،                
  "!! عامر ال تكسر ومكسور ال تأكل، وكُل حتى تشبع"كما قال المثل 

كيف تقول  أما سلطة رام اهللا، فسالم على فلسطين، ال إرادة مستقلة وال ما يحزنون ، يرتب لها ما تقول و                  
رواتب وحرية تنقل وشرعية سياسية وحتـى تـسليح وتـدريب           .. وفي تفاصيل التفاصيل، وهي   .. ومتى

  .قوات، قرار ومنحة إسرائيلية وأمريكية، ومن يضع يده في حلقك، كيف تقول له ال؟
 جولة الحوار في القاهرة الجارية، إذا لم تضع النقاط على الحروف، وتجلب عنبـاً، فلتـذهب للجحـيم،                 

فحصار غزة ال يجوز السكوت عنه، وجريمة المحتل ال يجـوز الـسكوت عنهـا، وتواطـؤ األقـربين               
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واألبعدين ال يجوز أن يمر بسالم، والعجزة والمرتشون وحلفاء االحتالل، لـن يكونـوا يومـاً شـركاء                  
  !!شرفاء

  28/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الثالوث الرهيب والمسألة الفلسطينية .54
  فرمحمد صالح المس. د

 المتابع ألحوال الشعب الفلسطيني منذ توقيع الحكومة المصرية إبان جمهورية أنور السادات على وثائق              
اتفاقيات كامب ديفد السري منها والمعلن يجد أن هذا الشعب الذي قدره أن يكون مجاورا لجغرافية مصر                 

مثال غزة كانت   . مبارك  يتعرض ألسوأ المعامالت وأقساها من قبل موظفي جمهوريتي السادات وحسني           
، وكانت تصدر لهم هويات الجئين وكـان فلـسطينيو          1967 إلى   1948تحت اإلدارة المصرية من عام      

غزة يتمتعون ببعض الحقوق في مصر ، وعندما استولى السادات على الحكم في مصر بعد وفاة الرئيس                 
ادات تصدر لهم جـوازات سـفر       جمال عبد الناصر بدأ التضييق على فلسطينيي غزة ، وبقيت إدارة الس           

وهويات الجئين ، وتطلب من كافة الدول والحكومات تقديم المساعدة لحامل تلك الهويـة ، ذلـك نـص                   
مكتوب على تلك الوثيقة ، وفي الصفحة األخيرة مكتوب ال يجوز لحامل هذه الهوية دخـول مـصر إال                   

أبواب القنصليات المصرية إلى مطاراتها     بموجب تأشيرة دخول مسبقة ، ولكن بعد معاناة وإذالل يبدأ من            
، وال أريد أن أسهب في معاملة هؤالء الناس في مطار القاهرة وكيف يؤخذون إلى الحـدود مخفـورين                   

  . كأنهم مجرمون ناهيك عن المعاملة في سراديب مطار القاهرة 
 لم يكن له سـابقة  اليوم الحال أسوأ مما كان عليه إبان جمهورية السادات ، فرض على غزة حصار ظالم        

في تاريخ مصر من حكم الفراعنة قبل الميالد إلى نهاية حكم جمهورية السادات ، في نفس الوقت تصاعد                  
 يوما واتهم نظام جمهورية مبارك بـالتواطؤ        22العدوان اإلسرائيلي على أهل غزة كان آخره حرب ال          

يقف ظلم دولة مبارك عند الحـصار       ومنذ بدء جمهورية مبارك ، لم       . مع العدوان الصهيوني على غزة      
فقط وإنما امتد إلى القمع والمالحقة واالعتقاالت بل امتد إلى أكثر من ذلك إلى التعاون االستخباراتي مع                 

  . العدو اإلسرائيلي ومالحقة الفلسطينيين ومصادرة مدخرات من يمر عبر الحدود المصرية 
إلى جانـب   ) اد اإلسرائيلي ، والمخابرات األمريكية      المخابرات المصرية ، والموس   ( إن الثالوث الرهيب    

الطابور األمني التابع للسلطة العباسية في رام اهللا هو الذي يقوم باغتيال الشعب الفلسطيني عن طريـق                 
الحصار وتجريف األرض وهدم المنازل واالعتقاالت والمالحقة والنفي إلـى خـارج العـالم العربـي                

لثالوث الملعون له مهام عليه تنفيذها ، أضف إلى ذلك منع إعادة إعمار             واإلسالمي كل جهاز من أجهزة ا     
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر إدارة حسني مبارك         . ما هدمته ودمرته حرب إسرائيل على القطاع        

أن يكون الملف الفلسطيني بكل محتوياته هو مسؤولية المخابرات المصرية واإلسرائيلية واألمريكية بينما             
إسرائيل ورواجها االقتصادي دائما على طاولة الزعيم المصري وقيادات العـدو مباشـرة ، مـدير                أمن  

مخابرات مصر كان في واشنطن قبل أسابيع كان اجتماعه مع مدير المخابرات األمريكية أطول زمنا من                
لمتطـرفين  اجتماعه بقيادات أخرى ، حدث وال حرج في زيارته األخيرة لتل أبيب وتوجيه الدعوة ألشد ا               

: عداء للشعب العربي والفلسطيني على وجه الخصوص ، وأخيرا عمان األردن هذا األسبوع ، وسـؤالنا               
لماذا تصر جمهورية حسني على إبقاء محمود عباس على رأس العمل الفلسطيني بعـد أن ثبـت فـشل                   

ان اإلسرائيلي؟   مرورا بكل المحاوالت والتنازالت التي قدمها ورهطه للكي        1993مشروعه السياسي منذ    
ولماذا تمنع إعادة إعمار ما خربته إسرائيل في غزة إال بإشراف وإدارة سـلطة ثبـت فـسادها المـالي                    
والسياسي وأصبحت قوة أمنية تحمي المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة وتحمـي الكيـان برمتـه دون                

  . اعتبار للشعب الفلسطيني
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دارة المصرية وتسويفاتها وتقديم مشاريع حلول تعلم حق العلم         المتابع للشأن الفلسطيني يعلم جيدا عبث اإل      
أنها ليست محايدة وإنما تخدم طرفا على حساب طرف آخر ، كل ذلك من أجل هدر الزمن الفلـسطيني                   
والسير إلى نهاية فترة الحكومة المنتخبة بقيادة حركة حماس فيكون الكل أمام األمر الواقع حكومة منتخبة                

  . رئيس سلطة انتهت واليته وفي هذه الحالة يخلق اهللا ما ال تعلمون انتهت واليتها و
اجتماع القاهرة الذي يبدأ اليوم بين حركة فقدت كل شرعيتها الوطنية يعتصرها الفساد واألنانية ويسيطر               
على معظم قياداتها الحقد والضغينة على كل من عرف ويعرف ما فعلوا ويفعلون من عمان إلى بيروت                  

 وأخيرا في غزة ورام اهللا وتحاول أن تستعيد سيطرتها بعد أن قال الشعب الفلـسطيني كلمتـه                  إلى تونس 
عبر صناديق االنتخابات ، وحركة أخرى يشهد لها بنظافة اليد وصدق العمل وطهارة العـرض وقـوة                 

تلكاتهم اإليمان ، حركة تعمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وعودة الالجئين إلى مم              
وإقامة دولة تتساوى مع بقية الدول في السيادة واالستقالل إنها حماس ورفاقها المقاومون من منظمـات                

ويقيني أن الذي يعيق محادثات القاهرة اليوم هم زمـرة الجمهوريـة الرابعـة فـي                . الشعب الفلسطيني   
  . القاهرة

ينيين وشأنهم ، وأن يرفعوا أيديهم عـن        على وسطاء القاهرة وسماسرتها أن يتركوا الفلسط      : آخر القول   
فرض السلطة العباسية ليقرر مصيرها الشعب ، وأن تكون مصر وشعبها إلى جانب الشعب الفلـسطيني                

  وخياراته ال لحماية إسرائيل وعمالئه ، فهل أنتم فاعلون ؟؟
 28/4/2009الشرق، قطر، 

  
  ! وحساسيات العالقة بين مصر و حماس"االخوان المسلمون" .55

  فى الفقيمصط
لم يدرك الكثيرون في العالم العربي وخارجه المشكلة الحقيقية التي وقفت وراء االنتقادات التي وجهها 

وتصور عدد كبير من المراقبين أن مصر . البعض للموقف المصري أثناء الحرب اإلسرائيلية على غزة
عام » كمب ديفيد«دولي بعد توقيع اتفاقيتي مكبلة بالتزامات تعاقدية تجاه الدولة العبرية أمام المجتمع ال

، وفي ظني أن األمر ال يقف عند هذا الحد بل 1979 ومعاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية عام 1978
هو محكوم بحساسيات أخرى ينبغي أن ننقّب فيها وأن نفتح ملفاتها إذا كنَّا جادين حقاً في عمل عربي 

ظن أن هناك عامالً إضافياً ال يمكن تجاهله وأعني به أن حركة مشترك وتنسيق قومي حقيقي، ألنني أ
التي » اإلخوان المسلمين« لها جذور تاريخية تمتد إلى جماعة - وهي فصيٌل قومي مناضل -» حماس«

، لذلك كان غريباً ومريباً أن تنطلق السهام تجاه 1928بدأت في مصر على يد اإلمام حسن البنا منذ عام 
ولم يدرك . ضحيات الكبرى والمواقف القومية حرباً وسلماً تجاه القضية الفلسطينيةمصر صاحبة الت

الكثيرون أن األمر يحتاج إلى نظرة أعمق وإلى تحليٍل أكثر موضوعية وإنصافاً لكل األطراف، ولعلي 
 ذلك في وسأوجز. أفصل هنا شيئاً مما أتصوره مرتبطاً بهذا النمط من قراءة األحداث وتحليل مدلوالتها

  :النقاط اآلتية
 إن لألمة العربية همومها المشتركة وشجونها الواحدة ومع ذلك فإن لكل قطر عربي خصوصيته التي -1

تختلف عن غيره وتحتاج من أشقائه أن يتفهموا ظروفه ونوعية معاناته، فاألوروبيون مثالً يدركون هذه 
واجهه كل دولة من تحديات وما يحيط بها من النقطة جيداً ويتعاملون فيما بينهم بفهمٍ واسع لما ت

مشكالت، ولو تأملنا االتحاد األوروبي مثالً في صيغته الحالية لوجدناه يسلِّم باالختالفات البينية ويقبل 
وليست كلها ) اليورو(منطق السرعات المتفاوتة، إذ ليست كل الدول األوروبية في منطقة العملة الموحدة 

، كما أنها لم تقبل »التأشيرة الموحدة لمعظم دول االتحاد«أي » الشنغن«عة أيضاً منضمة إلى مجمو
جميعاً بفكرة المنطقة الجمركية الواحدة بل ارتضت الدول األوروبية جميعاً بهامشٍ من االختالف في 

 - ومعه بعض الحق -سياستها الخارجية ألسبابٍ ترتبط بالتزامات كل قطر وأوضاعه، وقد يقول قائل 
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مقارنة هنا غير واردة، ألن األمة العربية ليست هي االتحاد األوروبي، فالعرب تجمعهم قومية إن ال
 واحدة بكل مظاهرها اللغوية والثقافية والحضارية بينما أوروبا هي خليطٌ من قوميات متعددة ولغات

تقلة ذات السيادة كما مختلفة، ولكن يبقى األمر في النهاية أن كليهما يمثل تجمعاً لمجموعة من الدول المس
  .أن لغة المصالح المشتركة أصبحت هي التي تتقدم على لغة العواطف المتبادلة

 وهو ما يضع على كاهلها أعباء أكبر ويحيطها بمشكالت أكثر - تاريخاً وسكاناً - إن مصر بلد كبير -2
نها مرتفع وهو ما يضع بل ويمارس عليها ضغوطاً أشد، ومع ذلك فاألمل فيها كبير وسقف التوقعات م

تلك الدولة المفصلية في وسط العالم العربي أمام ظرف استثنائي يحتاج إلى المراجعة والتأمل، وال 
يخالجني شك في أن كثيراً من الدول العربية األخرى لها ظروف مشابهة وأوضاع مماثلة ومع ذلك تظل 

أن ينظر أشقاؤها إليها بعين االهتمام الخصوصية المصرية نسيجا وحدها، و يتأتى عن ذلك ضرورة 
 ينظرون إلى مصر من هذا المنطلق، - في مجملهم -والتفهم، وال بد أن أعترف أن األشقاء العرب 

وحين يغرد البعض خارج السرب فإنه يبدأ باستهداف مصر متصوراً أن هدم ما هو قائم هو دائماً تمهيد 
ي ال يتضمن إشارة الى بلد معين بقدر ما يشير إلى تيارات واألمر في ظنّ! طبيعي لقيام ما هو مطلوب

بذاتها موزعة بين أقطار األمة كلها، وأنا هنا ال أفترض أن مصر دولة فوق الدول أو خصوصية فوق 
الخصوصيات، فما هو متاح لها يجب أن يكون في متناول يد الجميع، وإذا كان العرب قد اختصوها 

 وارتضوا لها دور الشقيقة الكبرى في كثيرٍ من الظروف إال أن ذلك ال يلغي منطق بالجامعة العربية مقراً
  .المساواة في السيادة والعدالة في توزيع األدوار

التي قادت المقاومة الباسلة ضد إسرائيل في غزة أنها فصيٌل محسوب » حماس« إن مشكلة حركة -3
في مصر يمثّلون واحداً من أضخم الملفات » ناإلخوان المسلمو«، و »اإلخوان المسلمين«على جماعة 

فلقد اشتبكت معها كل أنظمة الحكم المصرية في العهدين الملكي . السياسية في العقود السبعة األخيرة
قد ال يستطيعون الوصول إلى السلطة ولكنهم » االخوان«والجمهوري بال استثناء، وأدركنا دائماً أن 

الشارع المصري انطالقاً من تدينه المفرط وإيمانه العميق ونتيجة قادرون على إيجاد مساحة لهم في 
» حماس«أيضاً تحسب حركة » الشعبية«بل و » مصر الرسمية«الخلط لديهم بين الدين والسياسة، و 

بقدر ما » حماس«وأعتقد أن الذي يعزز هذا المنطق ال يأتي من جانب حركة . »االخوان«على جماعة 
ا فهي تتصرف في مصر وكأنها وصية على هذه الحركة النضالية بما يضعها معها يأتي من الجماعة ذاته

قال لي في لقائنا » حماس«في سلة واحدة، وأشهد أن السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
أو مقر » المرشد العام«األخير في دمشق أنه يوصي كل رفاقه الذاهبين إلى مصر باالمتناع عن زيارة 

  .فى القاهرة تجنباً لحساسيات يدركها ودرءاً لمشكالت ال يفضل التورط فيها» اناإلخو«
مرشحة ألن تكون هي األقوى بين فصيل فلسطيني والدولة » حماس« لقد كانت العالقة بين مصر و -4

هي بنت قطاع غزة الذي يتاخم الحدود المصرية، وكان من المنتظر » حماس«المصرية، إذ أن حركة 
 باعتبارها - هذه الصلة مبرراً لفهم أكثر وثقة أكبر وعالقة أفضل، ولكن اللون الديني للحركة أن تكون

ولمن .  قد خلق الحساسيات وزرع الشكوك-تعبيراً عن المقاومة اإلسالمية قبل أن تكون مقاومة وطنية 
ية على نحو أصاب ال يعلم فإن التاريخ الحديث لمصر قد جعل الدين طرفاً مباشراً في العملية السياس

» حماس«الوضع كله بحال من القلق والتوتر التي انعكست بدورها على الرؤية المصرية لحركة 
وقيادة فلسطينية » فتحاوية«ونضالها ضد العدوان اإلسرائيلي، ولنا أن نتخيل لو أن غزة تضم أغلبية 
ن الجواب عندي بالنفي، وهل وطنية مدنية، هل كان الموقف المصري سيكون على ما آل إليه أخيراً؟ إ

؟ لذلك »ارض الكنانة«كان ابن القطاع بهواه المصري ومشاعره الجياشة تجاه » أبو عمار«نسينا أن 
فإنني أعبر صراحة عن أسفي للفرصة الضائعة التي كان يمكن أن تتيح عالقة مختلفة بين الدولة 

وسماحة أوضح من » حماس« أكثر في فكر اعتدال: انطالقاً من أمرين» الحمساوية«المصرية والحركة 
  .جانب مصر
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حديثاً في البرلمان المصري » اإلخوان المسلمين« إن كثيراً من التصرفات األخيرة ألعضاء جماعة -5
، فأخذت الحكومة »حماس«وخارجه قد سكبت الزيت على النار في العالقة الملتهبة أحياناً بين مصر و 

في » حماس«ودفعت حركة ! لحركة على خلفية تحفظها تجاه الجماعةالمصرية موقفاً متحفظاً تجاه ا
اإلخوان «فقد تصور . عالقتها مع مصر فاتورة الخالفات الداخلية في الحياة السياسية المصرية

 أنهم هم األوصياء على نضال - ولهم تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها -» المسلمون
لك خطأ كبير انعكس بشدة على نظرة المصريين الى النضال الفلسطيني متمثالً في ذلك الشعب الشقيق وذ

تحديداً، فالصوت المرتفع في الحديث عن معبر رفح داخل مصر جاء من جماعة » حماس«حركة 
، فشعر الكثيرون وكأن »إخوانية«، وقوافل األطباء لإلغاثة نظمتها نقابتهم وفيها أغلبية »اإلخوان«

باعتبارها الجناح العسكري لها وهذا احتكار للنضال واختزال » حماس«امل مع حركة الجماعة تتع
 متعاطفون بشدة مع المقاومة ضد االحتالل المستمر - شأن كل العرب -للحقيقة ألن المصريين جميعاً 

والعدوان القائم، وال تستطيع جماعة دينية أو حزب سياسي أو تجمع شعبي أن ينسب لنفسه شرف رفع 
  .علم الوطني وحدهال

» حماس«إنني أردت من المالحظات الخمس السابقة أن أوضح طبيعة العالقة الحالية بين مصر وحركة 
صاحبة السيطرة الفعلية في قطاع غزة، وهو ذلك القطاع الذي يرتبط بمصر ارتباطاً عضوياً منذ فجر 

 1967 و1948 القطاع ما بين التاريخ ويكفي أن نتذكر أن مصر كانت هي المسؤول اإلداري عن شؤون
أي الفترة ما بين النكبة والنكسة، لذلك فإن من الطبيعي أن تكون مسؤولية مصر أساسية بالنسبة الى 
القطاع وسكانه مهما حالت بعض الضغوط الداخلية في مصر أو التوجهات الدينية في فلسطين دون إبراز 

طقة، لذلك فإنني أشارك كل العقالء شعور األسف أهمية هذه العالقة وحيويتها في تحديد مستقبل المن
» حماس« من إقحام حركة - مثالً -لطبيعة تلك العالقة التي تبدو مخالفة لمنطق األمور وأبدي دهشتي 

، خصوصاً أنني اعتقد أن التصعيد في مثل هذه »حزب اهللا«نفسها في الخالف العابر بين مصر و 
دولة إسرائيل العدوانية التوسعية العنصرية الخارجة على الشرعية الخالفات إنما يخدم طرفاً واحداً هو 

  !الدولية
  28/4/2009الحياة، 
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