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 36  :كاريكاتير

***  
  

  مجاورةعلى أنقاض مدرسة دي االحتالل يحيط األقصى بعشرات الكُنس ويخطط ألكبر معبد يهو .1
مؤسـسة األقـصى    ، أن   القدس المحتلة رامي منـصور    عن مراسلها من     29/4/2009الدستور،  أفادت  

 كنيسا أقيمت   50 في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة عن وجود أكثر من            ،للوقف والتراث كشفت أمس   
 من الكُنس قيد اإلنشاء سـيكون       في السنوات األخيرة في محيط المسجد األقصى المبارك، وعن عدد آخر          

وذكر الشيخ رائد صـالح،     . أكبرها في المدرسة التنكزية التابعة للمسجد األقصى من جهة باب السلسلة          
 خالل المؤتمر الصحافي أنه تمت المصادقة علـى مخططـات           48 أراضي في   اإلسالميةرئيس الحركة   

ة كبيرة بهدف التشويش على قبة الـصخرة         مليون دوالر، وستعلو الكنيس قب     40اإلنشاء ورصد لها نحو     
وعرضت المؤسسة في المؤتمر الصحافي شريطاً مـصوراً يوثـق           .المشرفة بالمسجد األقصى وإخفائها   

شهادات عدد من المواطنين والباحثين ويظهر صوراً لعدد كبير من الكُنس اليهودية في محـيط المـسجد                 
   .المبارك
مخطط خبيث تُعد له المؤسسة اإلسرائيلية والجماعات اليهودية        مسألة خطيرة و  " إلى    الشيخ صالح  وأشار

لقد تم وضعه هنا ليس لكي      : "، وأضاف " المتطرفة تتمثل بوضع شمعدان الهيكل المزعوم في باحة البراق        
يبقى في موضعه، بل لكي يدخل بقوة السالح إلى الهيكل األسطوري الموعود بناؤه على أنقاض المسجد                

ولفت إلى مجموع الكُنس أسفل المسجد األقصى المبارك وفي األنفاق التـي حفرتهـا               ".األقصى المبارك 
سلطات االحتالل والجماعات اليهودية ، إضافة لبناء كنيس كبير بمساحة ألف متر بساحة البراق، فـضالً        

  .عن بناء الكثير من الكُنس ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
أما أكبـر   :   أن الشيخ صالح قال     حامد اغبارية ،   القدس المحتلة  29/4/2009السبيل، األردن،   وجاء في   

بحارة الشرف في البلدة القديمة، حيث أقيم على حساب المنازل          " هحوربا"وأعلى كنيس مقبب فهو كنيس      
ـ           ، وهو مسجد   "المسجد العمري الصغير  " المقدسية، ويقام على حساب مسجد عبد اهللا بن عمر المعروف ب

على بعد أمتار من حائط البراق تـم إعـداد مـا            : "وأضاف . األذان فيه ويمنع ترميمه    مغلق، ويمنع رفع  
 ". الهيكل األسطوري المزعـوم    إلىيسمى شمعدان الهيكل، وتم وضعه في المكان بصورة مؤقتة إلدخاله           

  لبناء اكبر كنيس يهودي في العالم، على أنقاض المدرسة التنكزية          اإلسرائيليوتحدث الشيخ عن المخطط     
 المخطط الذي سيتم تنفيذه قريبا في سـاحة البـراق،           إلىكما أشار    .وتم المصادقة عليه في عهد شارون     

. ومخطط لكنيس فـي بـرج اللقلـق       " مركزا لتعليم التوراة  " متر ليستخدم    1000وهو بناء مبنى بمساحة     
كـنس فـي محـيط    بدوره استنكر المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة الروم األرثوذكس، مواصلة بناء ال        

  .األقصى
  

   مستوطناتها بالقدس"إسرائيل"نتقد توسيع تمنظمة التحرير  .2
دانت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، القرار : عاطف دغلس -نابلس 

فة اإلسرائيلي األخير القاضي بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم غير الشرعية جنوب الضفة الغربية بإضا
 وبناء أكثر من ستة آالف وحدة استيطانية جديدة فيها، واعتبرته تصعيدا خطيرا ، ألف دونم إليها12

 في بيان صحفي صدر عنها أمس ووصلت نسخة منه للجزيرة ،وقالت الدائرة. وجريمة حرب جديدة
بدأت بتنفيذها،  إن قرار االحتالل يأتي انسجاما مع مخططات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي ،نت

  ".والتي اعتبرت االستيطان جزأ أساسيا من إستراتيجيتها، خاصة في القدس المحتلة ومحيطها"
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وحذرت الدائرة من مواصلة االحتالل إجراءاته التعسفية بحق مدينة القدس المحتلة ومواطنيها وقالت إن 
د اإلخطارات منذ بداية العام إلى نحو االحتالل سلم ثالثين مواطنا إخطارات بهدم منازلهم فيها، ليرتفع عد

  . إخطارا1052
 28/4/2009الجزيرة نت، 

  
   انتخابات في ظل االنقسامأوال مجال وال مكان لحل سياسي : عريقات .3

 صـائب عريقـات     . جدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر د          : نائل موسى  -ريحا  أ
 الوحدة الوطنية وتمـسكه بـالحوار وبكـل الجهـود           حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الشديد على      

 نيابة عـن   ألقاهاكد عريقات في كلمة     أو .والمساعي من اجل إنهاء حالة االنقسام وتجسيد وترسيخ الوحدة        
نهاء االنقـسام واسـتعادة الوحـدة       إ أن  في أريحا،  جبهة التحرير الفلسطينية   نظمته   مهرجان الرئيس في 

 القـدس والـضفة     أجزاؤها ينال دولته التي     أن لشعبنا   أريد ما   إذايرها  مصلحة وطنية عليا مقدمة على غ     
  .مكان لحل سياسي أو انتخابات في ظل االنقسام المسلط على رقاب شعبنا وغزة معلنا انه ال مجال وال

 شعبنا يمر بمرحلة عصيبة جراء      إن من خطورة المرحلة في ظل استمرار االنقسام وقال          عريقاتوحذر  
 في  اإلمعان صناديق االقتراع بدل     إلى التراجع عن انقالبها واالحتكام      إلىستمر داعيا حماس    االنقالب الم 

  .األرجلممارسات وسياسات عدمية بالتخوين وقطع 
 29/4/2009الحياة الجديدة، 

  
  التابعة للرئيس الفلسطيني أمريكا تعتزم توسيع برنامج تدريب قوات األمن: دايتون .4

 التابعة األمن كيث دايتون المسؤول عن تدريب وتجهيز قوات األمريكينرال قال الج:  رويترز–طولكرم 
 الواليات المتحدة تعتزم توسيع البرنامج لدعم هذه إنللرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية 

".  قبل هذا الوقت من العام المقبلاألقل على أخرىلدينا خطط لتدريب ثالث كتائب "وقال دايتون . القوات
ذا مضى إ"وقال خالل زيارة لمركز قيادة امني في طولكرم .  فرد500وتتألف كل كتيبة من نحو 

 ". فسنسرع بشكل كبير في ما نفعله هناك بخصوص التدريب والتجهيزاإلدارةالبرنامج كما طلبت 
التمويل  يقر الكونجرس أن سيبدأ هذا الصيف شريطة اإلضافية تدريب الكتائب الثالث أنوضح دايتون أو

  . قواعد لقوات عباس حديثة التدريبإلنشاءويشمل البرنامج تمويال . أوباماالذي طلبه الرئيس باراك 
 تعتزم زيادة الدعم لبرنامج دايتون أوباما حكومة إن وغربيون الشهر الماضي أميركيونوقال مسؤولون 

  .ليون دوالر م130 إلى 2008 مليون دوالر في العام المالي 75 من %70 إلىبما يصل 
وقال  ".دعم مالي اكبر مما قدمناه من قبل"ورفض دايتون تحديد مبلغ معين لكنه قال انه سيكون هناك 

 أنكم يملؤني الفخر من حقيقة إليكمعندما انظر " تدريبها حديثا أنهتدايتون مخاطبا كتيبة في طولكرم 
  ".ارتقيتم الن تكونوا مؤسسي دولة فلسطينية

  29/4/2009الدستور، 
  

  يعتقل ثالثة محررين وينقل اثنين إلى المستشفى نتيجة التعذيب أمن السلطة .5
في الضفة الغربية المحتلة ثالثة أسرى محررين بعد ساعات " أمن السلطة"اعتقل أمس  : الغربيةالضفة

من زيارة الجنرال األمريكي  كيث دايتون مدينة طولكرم واجتماعه بقادة األجهزة األمنية، وفي ذات 
في طولكرم الشيخ محمد األشقر على خلفية " مسجد السالم"لسياق، استدعى جهاز األمن الوقائي إمام ا

" الوقائي"وقام محققو  .دعا فيها إلى إطالق سراح المعتقلين لدى السلطة" يوم األسير"خطبة له بمناسبة 
 التعرض للسلطة في بكيل الشتائم للشيخ وتوبيخه على خطبته وإجباره على التوقيع على تعهد بعدم

  .خطبه، وتم إطالق سراحه 
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وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية  أن المخابرات نقلت األسيرين المحررين إياد شلباية ونضال أبو 
ظريفة إلى مستشفى طولكرم الحكومي نتيجة تعرضهما للتعذيب الشديد، وأن أبو ظريفة أدخل العناية 

  .تطف منذ ثالثة أسابيعالمركزة نتيجة خطورة حالته، وهو مخ
  29/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  االحتالل يفرج عن النائب عبد الرازق وأمن السلطة يعتقل نجله .6

، أمس عن النائب في المجلس التشريعي ووزير المالية في اإلسرائيلي سلطات االحتالل أفرجت: رام اهللا
  .أشهر 5 دام عمر عبد الرازق، من سجن النقب بعد اعتقال.الحكومة العاشرة، د

من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية أن جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقل صباح 
 .أمس الشاب محمد نجل الدكتور عبد الرازق

 29/4/2009السبيل، األردن، 
  

  على القضية الفلسطينيةاستمرار التنسيق األمني في الضفة يشكل خطراً: المجلس التشريعي .7
حذر المجلس التشريعي الفلسطيني، من أن استمرار األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في  :غزة

 على مستقبل القضية يشكل خطراً"الضفة الغربية، في التنسيق األمني والتبادل الوظيفي مع االحتالل 
تي ترعاها مصر،  لحوارات القاهرة ال خطيراًالفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً

ويشكك في مصداقية حركة فتح في الوصول إلنهاء االنقسام أو الوصول لقواسم مشتركة أو شراكة 
   ".سياسية حقيقية

وندد النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس، في تصريح له اعتقال جهاز األمن 
، بعد ساعات قليلة من إفراج االحتالل عن والده، عمر عبد الرازق. الوقائي في الضفة نجل النائب د

كما طالب الفصائل . وطالب حركة فتح بتوضيح موقفها تجاه ما يحدث في الضفة من تنسيق أمني
بإعالء الصوت والوقوف ضد ما يجري من تنسيق أمني وتقاسم وظيفي وتبادل لألدوار بين األجهزة "

  ".األمنية الفلسطينية واالحتالل
  28/4/2009قدس برس، 

  
  حكومة غزة تطالب بالضغط على سلطة رام اهللا إلرسال دفاتر جوازات السفر .8

بحقوق اإلنسان بالتدخل لحل أزمة  حكومة المقالة المؤسسات الحقوقية والدولية المعنيةال دعت :غزة
 يوليو /إرسال جوازات السفر منذ شهر تموز جوازات والسفر، حيث ال تزال حكومة رام اهللا تمنع

وقال سالم الرمالوي القائم بأعمال مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية بغزة، في تصريح . لماضيا
جواز سفر جديد قامت سلطة  وفي الوقت الذي تتكدس فيه معامالت المواطنين الراغبين في إصدار: له

ة، مشيرا إلى أنه الماضي وحتى اللحظ  يوليو/رام اهللا بمنع إرسال دفاتر جوازات السفر منذ شهر تموز
  .قطاع غزة أكثر من ألفي معاملة تنتظر وصول دفاتر الجوازات يوجد لدى اإلدارة العامة للجوازات في

  28/4/2009قدس برس، 
  

  باستهداف القطاع الزراعي والثروة المائية" إسرائيل"حكومة هنية تتهم  .9
ير القطاع الزراعي بطريقة ممنهجة حذرت الحكومة المقالة من أن االحتالل اإلسرائيلي يسعي لتدم: غزة

ومدروسة، وجاء االتهام على لسان وزير الزراعة في حكومة هنية محمد اآلغا، خالل الجوالت التي 
كان يقوم بها متفقدا العديد من اإلدارات العامة التابعة للوزارة، ودعا اآلغا كافة المهندسين الزراعيين إلي 
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اصلهم مع المزارعين من خالل اللقاءات والزيارات الميدانية مضاعفة أعمالهم وحثهم على ضرورة تو
  . والعمل على كسر الحواجز بين المهندس الزراعي والمزارعين

من جهة أخرى أشار اآلغا أن الصراع اآلن على الموارد المائية، متهما دولة االحتالل باستنزاف الخزان 
  .فة الغربيةالجوفي لقطاع غزة وتقوم باستنزاف الخزان الجوفي للض

  28/4/2009قدس برس، 
  

  يةة والتعليميمؤسسات الصحالالحكومة المقالة تحذر من خطورة نفاد الورق من  .10
أعلنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حماس  : أشرف الهور-غزة 

ن مدارس ومستشفيات قطاع ، جراء نفاد ورق الطباعة م"أزمة ورق"أمس أن قطاع غزة يعاني من 
  . إدخاله منذ أكثر من عامين ونصف العام"إسرائيل"غزة، بسبب منع 

 أنها ال إلى كرتونه من الورق في هذه األوقات، الفتة 600 مخزون القطاع أقل من أنوبينت اللجنة 
  .تكفي لتسيير احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهرين قادمين

  29/4/2009القدس العربي، 
  

  لكسر الحصار تطالب بفتح معابر غزة إلعادة إعمار المدارس المدمرة" اللجنة الحكومية" .11
طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، المجتمع الدولي بالتحرك الجدي لفك الحصار وفتح معابر  :غزة

ة خالل الحرب قطاع غزة إلعادة إعمار مدارس وجامعات القطاع التي دمرت بفعل آلة الحرب اإلسرائيلي
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته اللجنة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في  .األخيرة على غزة

مدرسة معاوية بن أبي سفيان االبتدائية في حي العطاطرة شمال القطاع، أمس، للمطالبة بإعادة بناء 
  .القطاعالمدارس المدمرة التي دمرها االحتالل خالل الحرب األخيرة على 

  29/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

   سنوات على مسؤول في السلطة وزوجته وابنه بتهمة الفسادسبعالحكم  .12
أصدرت محكمة الصلح في رام اهللا، أمس، حكمها في قضية فساد ضد وكيل مساعد وزير : )معا(

 سنوات 7لسجن الداخلية سابقاً محمد عبد اللطيف أبو حجة وزوجته سميرة عارف تركية وابنهما أيمن، با
 ألف دوالر، بتهمة االختالس واالستثمار الوظيفي، 375مع األشغال الشاقة لكل منهم، وغرامة 

  .والتزوير، وإنشاء جمعية غير مشروعة
  29/4/2009الخليج، 

  
   بإعدام فلسطيني لبيعه أراض إلى إسرائيليينتقضيمحكمة عسكرية فلسطينية  .13

 إلى أراضي فلسطيني لبيعه بإعدام أمسفلسطينية  قضت محكمة عسكرية :).ب.ف.أ( -الخليل 
 المحكمة إنوقالت هذه المصادر  . مصادر رسميةأفادت في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما إسرائيليين

من سكان بلدة )  عاما59( محمود محمد بريغيث أنورالعسكرية الخاصة في الخليل حكمت على المدان 
 فلسطينية أراضبتهمة الخيانة وتسريب ...  شنقا حتى الموتاإلعدام بمحافظة الخليل، بعقوبة أمربيت 

 في مستوطنة كارني تسور، إسرائيليينلى إ أمر في قريته بيت أراضودين بريغيث ببيع . لإلسرائيليين
وهذا الحكم غير القابل للطعن، يستدعي مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية . وفق مصادر قريبة من الملف

  .تنفيذهمحمود عباس ل
  29/4/2009الرأي، األردن، 
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  بحر يتفقد أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف .14
 أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة بزيارة .قام، أمس، د :ماهر حجازي -دمشق 

 رافقه خاللها ،ةتفقدية لمخيم التنف لالجئين الفلسطينيين في العراق والواقع بين الحدود السورية العراقي
والتقى بحر بجموع غفيرة من الالجئين اللذين كانوا  .وفد رابطة فلسطينيي العراق برئاسة ثامر مشينش

في استقبالهم، حيث ألقى بحر كلمة أكد فيها على أن المجلس التشريعي لن يكل ولن يمل حتى إيجاد حل 
تمر في الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين نعاهد اهللا ونعاهدكم أن نس" :لمأساة فلسطينيي العراق وقال

وبالرغم مما تعرض له الفلسطينيون في العراق من قتل وتنكيل إال أنكم متمسكون ... وعودتكم إليها
  ".بالعودة إلى أرضكم

 كما تجول بحر في ،وناشد األمتين العربية واإلسالمية النظر إلى مأساة الفلسطينيين في العراق ونصرتهم
 ،اجتمع بلجنة المخيم واستمع لمشاكلهم ومعاناتهم ومتطلباتهمو ،طالع على أحوال الالجئينالمخيم لإل

  . دوالر لكل أعزب50 دوالر لكل عائلة و100وسلم 
إن حركة حماس في طليعة المشرفين على مخيم التنف منذ إقامته " :وقال يحيى يوسف رئيس لجنة المخيم

حيث لم يزر "ن موقف السلطة الفلسطينية المتجاهل لمعاناتهم ، معرباً عن استيائه م"قبل ثالث سنوات
  ".مخيمهم أي مسؤول في السلطة منذ إقامته

  29/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  طالب لبنان واألونروا بتسريع عملية إعادة إعمار نهر البارد ويزكي يلتقي ديبلوماسياً كندياً .15
 في األوسطلمنسق العام لعملية السالم في الشرق  عباس زكي، ا]في لبنانممثل منظمة التحرير [استقبل 

وطالب .  السفارة في بيروت كلودي سيناجبأعمالوزارة الخارجية الكندية دوج فرايفر ترافقه القائمة 
تفي  "أن، مشددا على " مخيم نهر الباردإعمار إعادةبتسريع عملية " األونروا"زكي الحكومة اللبنانية و
الدور االيجابي والبناء للحكومة الكندية في "ونوه زكي بـ". ا في هذا الخصوصالدول المانحة بالتزاماته

الفلسطينيين في لبنان لن "ن أكد أو". ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الالجئين بشكل خاص
ة ضرورة توطيد المحبة والتعاون مع الشعب اللبناني والحكوم"، مشددا على "يكونوا عبئا على لبنان

 احترام سيادة لبنان واستقراره وبذل الجهود لحصول الفلسطينيين على حقوقهم أساساللبنانية على 
  ".المدنية
 العدالة، إلى ضرورة كشف المجرمين في قضية اغتيال القيادي الفلسطيني كمال ناجي وسوقهم أكدكما 

  .  ال تسجل الجريمة ضد مجهولأنداعيا 
مقاربة جديدة لدور الواليات  "أنها، معتبر "أوباما الرئيس إلدارة يةاألمريكاللهجة "ورحب فرايفر بـ

  ".  جنبإلىالمتحدة للمضي قدما بعملية السالم والعمل لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبا 
  29/4/2009المستقبل، 

  
  مايو/ واجتماع للفصائل منتصف أيار..دون اختراق" تقدم طفيف"بـانتهاء حوار القاهرة  .16

 الجولة الرابعة من الحوار ، أنالقاهرة مراسلتها من جيهان الحسيني عن 29/4/2009اة، الحيذكرت 
انتهت من دون تحقيق اختراق في الملفات العالقة بين  " حماس"و " فتح"الذي ترعاه القاهرة بين حركتي 
وقررت مصر دعوة جميع الفصائل . في بعض القضايا" تقدم طفيف"الطرفين، رغم حديثهما عن 

المقبل، أي بعد يومين من الموعد المقرر الستئناف الحوار ) مايو( أيار 18فلسطينية إلى اجتماع في ال
  .بين الحركتين
جلسة محادثات أمس، بحضور رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر " حماس"و " فتح"وعقد وفدا 

ومن . ل عمل المجلس التشريعيسليمان، ناقشا خاللها الخالف على آلية إجراء االنتخابات وكيفية تفعي
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المقرر أن يغادر الوفدان القاهرة اليوم، على أن يعودا الى عقد الجولة الخامسة من الحوار منتصف 
  .الشهر المقبل

كانت إيجابية، "إن المحادثات " الحياة"عضو وفدها إلى الحوار نبيل شعث لـ " فتح"وقال القيادي في 
ضور الوزير سليمان الذي لخص لنا ما أنجزناه خالل الجولة وعقدنا جلسة مطولة مع وفد حماس بح

الحالية من الحوار والتقدم الذي تم في ملف المنظمة، وأبلغنا بدعوته للعودة مرة أخرى إلى القاهرة في 
  ".الستنئاف الحوار لمدة يومين، على أن تتم دعوة كل الفصائل إلى حوار موسع بعدها) مايو( آيار 16

هناك تقدماً في كل "وأضاف أن ". إنجاز االتفاق وتوقيعه في حضور الفصائل"في وأعرب عن أمله 
بمثابة حلحة "واعتبر ذلك ". وبالنسبة إلى االنتخابات، تم االتفاق على نظام القانون المختلط. المواضيع

  ".لهذا الملف، ومصر ستحسم هذه النسب
الجولة كانت إيجابية وتم إحراز تقدم، "إن " الحياة"من جهته، قال القيادي في حماس محمود الزهار لـ 

كانا األكثر "وأشار إلى أن ملفي االمن ومنظمة التحرير الفلسطينية ". لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة االتفاق
لعرض االتفاق عليها للتشاور، أو للمشاركة في جسر الهوة "وأوضح أن مصر دعت الفصائل ". تعقيداً

  ".نحن جئنا للحل، وليس للمناورات أو إضاعة الوقت: "وأضاف". تفاقبيننا في حال لم نصل إلى ا
عزت الرشق أجواء اليوم األول من الجولة الرابعة من " حماس"ووصف عضو المكتب السياسي لـ 

  .حدث في بعض القضايا" تقدماً طفيفاً"، مشيراً إلى أن "إيحابية"الحوار بأنها 
النتخابات التشريعية وطريقة إجرائها من دون حسم الخالف وقال الرشق إن الحركتين ناقشتا موضوع ا

أن يكون أي اتفاق مع فتح رزمة واحدة، بما في ذلك "تصر على " حماس"وأضاف أن . في هذا الملف
لم "وأشار إلى أن الطرفين ". إيجاد حلول للقضايا الخالفية المتبقية والحكومة واألجهزة األمنية أيضاً

". 2005ظمة، ألنه تم االتفاق على هذا الموضوع بموجب اتفاق القاهرة في العام يناقشا بعد موضوع المن
ال يمكن أن نرهن الحالة السياسية "وشدد على ضرورة تفعيل عمل المجلس التشريعي، معتبراً أنه 

الفلسطينية لالحتالل، وال بد من إيجاد مخرج من خالل اعتماد توقيعات وتوكيالت النواب لزمالئهم في 
نريد أن تعمل المؤسسة البرلمانية على قاعدة الغالبية التي : "وقال الرشق". فتح"، وهو ما ترفضه "ارجالخ

حصلنا عليها في االنتخابات األخيرة، ولذلك نرى صحة اعتماد توكيالت النواب المعتقلين في السجون 
  ".اإلسرائيلية

عالقة، خصوصاً التوصل إلى صيغة القضايا الخالفية في موضوع الحكومة ال تزال "وأشار إلى أن 
، وان حركته "الوفدين يستكمالن النقاش في هذا الموضوع"وأكد أن ". مرضية لحل أزمة البرنامج

  ". مستعدة إلبداء مرونة في مواضيع مختلفة إذا قابلتها فتح بمرونة مماثلة"
مة في إطار المقترح اللجنة التي يجري الحديث عن تشكيلها لتفادي عقدة برنامج الحكو"وأوضح أن 

المصري ستكون لجنة تنسيقية بين الضفة وغزة من الفصائل والمستقلين، والقبول بها هو جزء من اتفاق 
حتى الورقة المصرية يمكن تطويرها وإبداء المالحظات عليها بتوافق "لكنه شدد على أنه ". عام

  ".وليس من مصلحة أحد نعي الحوار... الجانبين
ستظل توفر األجواء المناسبة للفصائل إلنهاء "ر مصري إن بالده الراعية للحوار من جهته، قال مصد

أي اقتراحات مصرية ستقدم للوفدين في حال تعذر توصلهما إلى حلول في "، مؤكدا أن "حال االنقسام
التحديات التي تواجه الفلسطينيين تستلزم من الجانبين حسم خالفهما "وأضاف أن ". القضايا المطروحة

  ".سريعاً
إلى الحوار رئيس االستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج وجود " فتح"من جهة أخرى، نفى عضو وفد 
تحاول عبر إعالمها المحرض تصوير غالبية "بأنها " حماس"واتهم . معتقلين سياسيين في الضفة

على خلفيات قانونية، ومن جميع المعتقلين أوقفوا "وأكد أن ". االعتقاالت على أنها سياسية وليست أمنية
". يثبت تورطه يقدم إلى القضاء، وله كامل حقوقه القانونية واإلنسانية على عكس ما يجري في غزة



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1419:         العدد       29/4/2009األربعاء  :التاريخ

 عاماً 18اعتقال عشرات المناضلين من أبناء فتح وتعذيبهم، وبين هؤالء من أمضى "بـ " حماس"واتهم 
الحق بإطالق النار على القدمين أو يمنع هل يوجد قانون يعطي : "وتساءل". في السجون اإلسرائيلية

إثبات رغبتها وجديتها في إنجاح الحوار من خالل وقف سياسة "بـ " حماس"وطالب ". العمل التنظيمي؟
ورفض إخضاع العمل في األجهزة ". االعتداءات على أبناء فتح، وأن تطلق سراح المعتقلين من الحركة

ونفى أن تكون األجهزة األمنية ". ه تدمير المستقبل الفلسطينيألن ذلك من شأن"األمنية لمبدأ المحاصصة 
النشاط السياسي محظور داخل هذه األجهزة، والعمل "في الضفة تعمل في شكل فصائلي، مؤكداً أن 

 ".وظيفي بحت
عزت ، أن  وكاالت األنباء،القاهرةو عن أشرف أبو الهول من غزة، 29/4/2009 األهرام، وأضافت
ب األهرام أن فتح أبدت بالفعل مرونة عندما وافقت ـ وألول مرة ـ علي إجراء لمندوأكد الرشق 

من المقاعد % 85ولكنها اقترحت تخصيص، االنتخابات بنظام مختلط بمجمع النظام النسبي ونظام الدوائر
بنظام الدوائر وهو ما تحاول حماس تعديله لرفع نسبة المقاعد التي سيتم % 15بنظام التصويت النسبي و
  . إختيارها بنظام الدوائر

عزام األحمد رئيس كتلة    أن  ،   القاهرة  مراسلها من  محمود جمعة  عن 29/4/2009العرب، قطر،   ونشرت  
إن فتح  " العرب"في تصريحات خاصة لـ     " فتح في المجلس التشريعي عضو وفد فتح لحوار القاهرة أكد         

لى عدم اإلعالن والتوقيع علـى اتفـاق        وحماس اتفقتا بمساندة وتأييد ودعم من المسؤولين المصريين ع        
المصالحة وإنهاء االنقسام إال بعد التفاهم على كافة النقاط كرزمة واحدة خاصة موضوع الحكومة الـذي                

  .يعتبر حجر الزاوية في كل بنود الحوار
وقال األحمد إن وفدي فتح وحماس اتفقا في المباحثات أمس األول االثنين على موضوع المنظمة، وتـم                 

موافقة من حيث المبدأ، على أن تجرى االنتخابات بالنظام المختلط، وحدث اختراق كبير في موضـوع                ال
  .األمن، فيما لم تتطرق الجولة الرابعة للحوار إلى موضوع الحكومة حتى اآلن

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب               
 بتشكيل لجنـة    2005طيني وأنها مرجعية العمل الوطني الفلسطيني، وعلى تنفيذ إعالن القاهرة عام            الفلس

وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واألمناء العموميين،       " أبو مازن "برئاسة الرئيس محمود عباس     
اف على إعادة تشكيل    وشخصيات من الفصائل الفلسطينية غير الممثلة في المنظمة ومستقلين تتولى اإلشر          

المجلس الوطني باالنتخاب حيثما أمكن أو بالتوافق، وتكون هذه اللجنة إطارا قياديا مؤقتا من حقه مناقشة                
  .كافة القضايا السياسية المتعلقة بالعمل الوطني الفلسطيني

ذي طلبنـا   وقال الرشق إن حركة فتح وافقت من حيث المبدأ على النظام المختلط إلجراء االنتخابات وال              
، لكن فتح تطلب تخفيض نسبة الفردي ورفع نسبة         50%، ونسبة القائمة    50%فيه أن تكون نسبة الفردي      

  .القائمة
 

 البحث عن قواسم مشتركة تنهي حالة االنقسامالجبهة الشعبية يطالب فتح وحماس قيادي في  .17
 مشتركة تنهي حالة االنقسام طالب كايد الغول القيادي فى الجبهة الشعبية فتح وحماس بالبحث عن قواسم

 .وتعيد الوحدة الوطنية، مجددا رفض الحوار الثنائي والمحاصصة، وضرورة عقد حوار فصائلي شامل
أكد الغول أن على حماس وفتح أن تدركا أن االنقسام سيكون سببا مباشرا في مزيد من التدهور في 

  .ضعاف للمقاومة والمواجهةالحالة الفلسطينية وأنه خطر على القضية الوطنية وعامل إ
  28/4/2009، 48عرب
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   وتنفي خروجه من المكتب السياسيللشورىحماس تؤكد انتخاب نزال عضوا ": القدس العربي" .18
ـ          :غزة األنباء التي تحـدثت عـن   " القدس العربي "نفت مصادر مطلعة في حركة حماس في قطاع غزة ل

  .نزال منه، أو دخول أسامة حمدان إليهانتخاب مكتب سياسي جديد للحركة، أو خروج محمد 
إن االنتخابات الداخلية قطعت شوطاً كبيراً، حيث تم انتخاب مجلـس           " القدس العربي "لـ وقالت المصادر 

الشورى العام، الذي يشتمل على ممثلين عن الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تم انتخاب رئيس المكتـب                 
ن عنه بشكل رسمي خالل األيام القليلة المقبلة، أمـا أعـضاء            السياسي الذي من المفترض أن يتم اإلعال      

المكتب السياسي فلم يتم اختيارهم بعد، حيث جرت العادة أن يرشحهم رئيس المكتب السياسي المنتخـب                
  .بعد إجرائه مشاروات واسعة، واعتمادهم واحداً واحداً من مجلس الشورى العام

ـ    نزال تم انتخابه عضواً في مجلس الشورى العـام، حيـث            أن محمد " القدس العربي "وأكدت المصادر ل
حصل على األغلبية المطلقة، وأما بالنسبة لعضوية المكتب السياسي فهو ال يزال محتفظاً بها خالفاً لكـل                 

  .األنباء التي نشرت عن فقدانه لعضوية المكتب
اس في لبنان حتى اآلن،     كما أشارت المصادر إلى أن أسامة حمدان ال يزال يشغل موقع ممثل حركة حم             

  .ولم يتم تصعيده إلى المكتب السياسي وفقاً لألنباء التي يتم تداولها
وأبدت المصادر استغرابها من الضجة الكبرى التي أثيرت في وسائل اإلعالم حول موضـوع خـروج                
ه محمد نزال من المكتب السياسي، مشيرة إلى أن جهة استخبارية عربية هي التي قامـت بتـرويج هـذ                  

المعلومات وتحميل نزال مسؤولية الحملة اإلعالمية ضدها بحكم مسؤوليته عن الملـف اإلعالمـي فـي                
 .الحركة

  29/4/2009القدس العربي، 
  

  حواتمة يدعو إلى دور أوروبي جديد في الشرق األوسط .19
ف جديد في دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة دول االتحاد األوروبي التخاذ موق :دمشق

وأكد حواتمة . الشرق األوسط، وذلك خالل لقاءين منفصلين مع سفيري سويسرا والنرويج في دمشق
، واتخاذ اجراءات اقتصادية "اإلسرائيلية"ضرورة أن تضطلع دول االتحاد بموقف ضاغط على الحكومة 

ن واحترام قرارات وتجارية وسياسية ملموسة لدفع حكومة نتنياهو ليبرمان للوقف الكامل لالستيطا
وحث للعمل مع اإلدارة األمريكية الجديدة لقطع الطريق على مناورات حكومة اليمين  .الشرعية الدولية

  .، الهادفة لتعطيل أية حلول سياسية"اإلسرائيلي"
  29/4/2009الخليج، 

  
  360توافق على تمثيل العسكريين بـ.. بين نصر وبلعاويخالفات : المؤتمر السادس .20

 مصادر في حركـة     ، أن رام اهللا  عن مراسلها من     كفاح زبون  من 29/4/2009رق األوسط،   الشذكرت  
فتح، استبعدت عقد المؤتمر السادس للحركة، في وقت قريب، بسبب استمرار الخالفات داخـل الحركـة                

واستمرت هذه الخالفات مؤخرا وتطورت في اجتماعات اللجنة التحـضيرية          . حول آليات عقده، ومكانه   
، قبل يومين، لتبادل للعبارات القاسية بين عضوي اللجنة المركزيـة حكـم بلعـاوي، ونـصر                 في عمان 

بـضم قيـادات مـن      ) أبـو مـازن   (يوسف، بعد اقتراح من بلعاوي وافق عليه الرئيس محمود عباس           
االنتفاضتين، األولى والثانية، إلى عضوية المؤتمر، وان يمثل كل مخيم في الضفة، رئيس اللجنة الشعبية               

 .يهف
إن نصر قال هذا غير ممكن وغير وارد، مما "، "الشرق األوسط"وقالت مصادر مسؤولة في فتح لـ

وحسب المصادر فإن يوسف رفض االقتراح ألنه ال يريد ". أغضب بلعاوي الذي انسحب من االجتماع
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ر  شخص تنطبق عليهم معايي2900خصوصا أن اللجنة، أحصت ) ممثلي المؤتمر(مزيدا من المؤتمرين 
 . فقط1800 حتى 1500العضوية، وتحاول اآلن تقليص هذا العدد إلى 

وأضافت المصادر أن فتح في الداخل ترفض هذا التقليص وتحاول أن تدفع بالمزيد الن أي تقليص 
 .سيكون على حساب أعضائها

انه تم ، موضحة "رغم االنتهاء من عدة ملفات، لكن ملفات أخرى ال تزال عالقة"وبحسب المصادر، فإنه 
، بينما لم تحسم نسبة األقاليم التي ترفض اقل من %21حسم نسبة مشاركة العسكريين، في المؤتمر بـ

 ".أن أسماء ممثلي بعض األقاليم أنجزت، وبعضها لم ينجز"وأشارت المصادر إلى %". 35
لس الطلبة في ، وهم من المنظمات الشعبية واألهلية، ومجا%44أما الباقي، فيفترض أن يشكلوا ما نسبته 

الجامعات، والنقابات، والمكاتب الحركية، والمرأة، والكفاءات، ومحافظين وسفراء ووزراء عاملين في 
وبينما تجري محاوالت %. 10 إلى 7ويجري النقاش حول إعطاء المرأة ما بين . السلطة والمنظمة

 من غير المعروف مكان انعقاد حثيثة لالتفاق نهائيا على عدد المؤتمرين، واالنتهاء من القوائم، فانه
   . المؤتمر بعد رفض األردن ومصر طلبا من الحركة بعقد المؤتمر في أراضيهما

قال عضو المجلس الثوري لحركـة      :  نادية سعدالدين  - عمان من 29/4/2009الغد، األردن،   وأضافت  
 يجتمعون حالياً في عمان     ) عضواً 20قرابة  (أعضاء اللجنة التحضيرية العليا     "فتح اللواء خالد مسمار إن      

 عضو كمـا هـو   1500الستكمال البحث في ملف عضوية المؤتمر في ضوء مطالبات بزيادة العدد عن  
  ".مطروح حالياً

ـ   اللجنة انهت الملف الخاص بالعسكريين بعد التوافق على تمثـيلهم بحـوالي            "أن  " الغد"وأضاف مسمار ل
  ". عضو1600 -1500تجاوز رقم العضوية عن "، مستبعداً " عضوا360ً

  
  القدومي يطالب بمنع مشاركة دحالن بالمؤتمر وأبو الفتح يهدد بإنقالب عسكري على السلطة     .21

في العاصمة " فتح" المتقطعة للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة االجتماعاتتتواصل 
حسب تعبير المصادر، التي األردنية، فيما يتواصل هبوط قوائم مرشحين للعضوية عليها بالمظالت، ب

كشفت عن مطالبة فاروق القدومي أمين سر الحركة، بعد طول صمت، بمنع محمد دحالن وأنصاره من 
المشاركة في أعمال المؤتمر، وتلويح اللواء أبو الفتح قائد األمن الوطني صراحة باإلنقالب على السلطة 

  .في حال عدم قبول مرشحيه لعضوية المؤتمر
ا للمصادر، تحدث في الجلسة التي عقدت صباح السبت، معقبا على افادات تقدم بها عدد من القدومي، وفق

كوادر الحركة في قطاع غزة، الذين وصلوا العاصمة األردنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة 
  .التحضيرية

عضو (ا تقول المصادر أن أحمد النصر عضو المجلس الثوري للحركة تحدث بوجود الدكتور زكريا األغ
، )أمين سر المجلس الثوري(، وحمدان عاشور )عضو مجلس ثوري(، وابراهيم أبو النجا )لجنة مركزية

، "المصائب والكوارث والبالوي"وجميعهم قادم من غزة، محمال دحالن وأنصاره المسؤولية عن جميع 
  .في القطاع، وما آلت إليه األمور" فتح"التي حلت بحركة 

ليا مدعما باألدلة واإلثباتات عن ممارسات دحالن وأنصاره التي قادت غزة إلى وقدم النصر عرضا تفصي
  .ما هي عليه اآلن

، أبو النجا، صخر بسيسو، )عضو مركزية(وقد أيد النصر فيما ذهب إليه، وبحماس، كل من األغا 
فية ، وقدموا معلومات اضا)اعضاء المجلس الثوري(عثمان أبو غربية، مروان عبد الحميد وعاشور 

  ".فتح"تؤكد صحة تحميل دحالن المسؤولية عن الهزائم التي لحقت بحركة 
  القدومي يطالب بعدم مشاركة دحالن
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عند هذا الحد، فوجئ الحضور بالقدومي الذي دأب خالل دورة اإلنعقاد الحالية للجنة التحضيرية على 
؟ لم ..لوا هذا الكالم منذ البدايةلم لم تقو: التزام الصمت، ينفجر مرة واحدة، ويصرخ بصوت مرتفع قائال

  ؟..لم تطلعونا على هذه التفاصيل في حينه
هذه الزمرة التي أوصلت "ووجه القدومي كالمه إلى محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية قائال 

  ".الحركة إلى هذا الوضع، وألحقت بها هذا الضرر الكبير، يجب أال تشارك في أعمال المؤتمر
م الحضور القدومي، فيما التزم غنيم الصمت، وهو الذي دأب خالل األشهر الماضية على وقد أيد معظ

  .الدفاع عن دحالن
وتضيف المصادر أن أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل تقدم باقتراح يقضي بعقد المؤتمر 

 الخارج، على أن العام على ثالث مراحل، بحيث يعقد كونفرنس في غزة، وآخر في الضفة، وثالث في
يختار كل كونفرنس عددا من األعضاء ليعقد جميع الذين يتم اختيارهم من قبل الكونفرنسات الثالثة 
المؤتمر العام السادس بصفة طارئة أو استثنائية، وينتخبوا لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لمدة 

  .لمحددينعامين، على أن يعقد المؤتمر العام السابع بعد انتهاء العامين ا
ولم تتم الموافقة على هذا العرض، ولم يرفض في ذات الوقت، على الرغم من النقد الالذع الذي وجهه 

  .القدومي له، معتبرا أنه يهدف، أو يؤدي إلى تمييع األمور
  قوائم تهبط بالمظالت

 في الغضون يتوالى هبوط قوائم ترشيحات غير منتخبة لعضوية المؤتمر، خصوصا من قبل محمود
وتقول المصادر إن مجموع الذين يرشحهم رئيس السلطة لعضوية المؤتمر، . عباس، ومحمد دحالن

  . من العاملين في الرئاسة129 عضوا، من بينهم 670اضافة لمن سبق له ترشيحهم من قبل هو 
 إسما تحت عنوان وجهاء ومخاتير المخيمات في األردن، وقائمة 80كما رشح دحالن قائمة جديدة تضم 

  . إسما باعتبارهم مرشحي الشبيبة في الداخل49خرى تضم أ
وتكشف المصادر عن أن الترشيحات اإلضافية من عباس ودحالن، رفعت العدد اإلجمالي المرشح 

  ..!لعضوية المؤتمر من ألف ومئتي عضو، كما هو مقرر، إلى ألفين ومئة وثمانين عضوا
األصوات المضمونة له حاليا وقبل عقد (المؤتمر دحالن يضيف إلى ذلك مؤكدا أن صفره اإلنتخابي في 

نحن من سيقوم بتفصيل اللجنة المركزية والمجلس "ويضيف مؤكدا . هو خمسمائة عضو) المؤتمر
  ".الثوري المقبلين للحركة

مسؤول (وتكشف المصادر عن أن المطبخ اإلنتخابي لدحالن يتكون أساسا من كل من محمد يوسف 
، محمود )مستشار عباس، رئيس تحرير جريدة األيام(، أكرم هنية )مة التحريرالتنظيم واإلدارة في منظ

رئيس المجلس التشريعي السابق، (، روحي فتوح )وزير سابق، وحمساوي سابق من قطاع غزة(الهباش 
  ).أمين عام مجلس الوزراء في رام اهللا(، سعدي الكرونز )وحليف دحالن التاريخي

  تلويح باإلنقالب
قائد األمن الوطني، فإنه وفقا للمصادر، بدأ يلوح بشكل شبه علني ) أبو الفتح(ياب العلي أما اللواء د

وتقول المصادر إنه يحظى بتأييد عدد آخر . بالقيام بانقالب عسكري على السلطة إن لم تتم تلبية طلباته
  .من قادة األجهزة األمنية في الضفة

وكان . و من يجب أن يرشح من يمثلهم في المؤتمر ويعتبر أبو الفتح أنه هو قائد العسكر، وأنه ه
اجتماعا عقد في منزل الفريق نصر يوسف رئيس المكتب العسكري في عمان يوم الجمعة الماضي قرر 

  .، لكنه يبدو غير راض عن ذلك) اعضاء9(اضافة عدد من الذين يرشحهم أبو الفتح لعضوية المؤتمر 
 يوسف رئيس لجنة الكادر الحركي في األردن في المؤتمر،  في األثناء تأكد رفض عضوية العقيد كايد

وذلك استنادا إلى نص في النظام الداخلي للحركة يقضي بحظر عضوية كل من سبق له أن إنشق عن 
ويتهم يوسف بأنه سبق له اعتقال أحد كبار القادة . الحركة، أو عاداها وقاتلها، وقام باعتقال أحد افرادها
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، حيث تم تسليمه من قبله إلى أبو خالد 1983، في خضم انشقاق )لواء أبو طعانال(العسكريين للحركة 
  . عاما في السجون السورية24العملة، أحد قادة اإلنشقاق، الذي سلمه بدوره إلى سوريا، وأمضي 

 لكن يوسف، بعث برسائل إلى كل من الرئيس عباس، واللجنة المركزية، أبو ماهر غنيم واللجنة 
ل فيها إنه ليس الوحيد الذي انشق على الحركة وعاد إليها، وأن هناك آخرون انشقوا التحضيرية يقو

، "المؤتمر التاريخي"وأبدى رغبته بالمشاركة في عضوية هذا . وعادوا وتم تثبيت عضويتهم في المؤتمر
 .خاصة وأنه مضى على عودته للحركة عشرون عاما

  28/4/2009المستقبل العربي 
  

  عباس قبل زيارته واشنطن والقاهرةنتنياهو لن يلتقي  .22
نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مصادر رفيعة في مكتب رئيس الحكومة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

بنيامين نتنياهو أنه ال يعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل زيارته واشنطن والقاهرة الشهر 
مسألة لقاء عباس من عدمه بعد لقاءيه المتوقعين مع الرئيسين وأشارت إلى أن نتنياهو سيبت في . المقبل

  .األميركي باراك أوباما والمصري حسني مبارك
لعملية سالم حقيقية، وادعت أن " غياب شريك فلسطيني"وشرعت أوساط نتنياهو في الحديث مجدداً عن 

لكنها تعتقد "م مع الفلسطينيين غالبية اإلسرائيليين مستعدة لتقديم تنازالت كبيرة من أجل التوصل إلى سال
  ".أنه ال يوجد في الطرف الفلسطيني من يمكن تقديم التنازالت له

 الجديدة وبين إعالن عباس أول من أمس رفضه اشتراط -وربط مراقبون بين النغمة اإلسرائيلية القديمة 
في مكتب نتنياهو تعقيبه ونقلت اإلذاعة عن مسؤول كبير . إسرائيل اعتراف الفلسطينيين بها دولة يهودية

على تصريح عباس بالقول إنه من دون اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي لن 
  .يكون ممكناً التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

اف بيهودية االعتر"وأصدرت وزارة الخارجية بياناً عقبت فيه على تصريحات عباس، اعتبرت فيه أن 
إسرائيل هو مرحلة مهمة وضرورية في سيرورة المصالحة التاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين، وكلما 

  ".بكّر الفلسطينيون في تذويت هذه الحقيقة الجوهرية واألساسية، فإن السالم بين الشعبين سيتقدم وينضج
دليالً آخر على أن " أقوال عباس الحاكم أوفير أكونيس" ليكود"واعتبر رئيس طاقم الردود في حزب 

هذه التصريحات تعني أن "وأضاف أن ". وجهة الفلسطينيين ليست نحو السالم الحقيقي مع إسرائيل
، وكرر "الفلسطينيين ال يريدون دولتين للشعبين وإنما يريدون دولتين لشعب واحد هو الشعب الفلسطيني

  ".سي للتقدم في المفاوضاتشرط أسا"أن اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية هو 
  29/4/2009الحياة، 

  
   الدولتينأساسالحكومة اإلسرائيلية ستعرض خطة سالم ترتكز على : باراك .23

قال وزير الحرب إيهود باراك في مقابلة لصحيفة هآرتس، ستنشر كاملة بعد            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ئيس أوباما في الـشهر المقبـل خطـة         غد الجمعة، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعرض على الر         

لقد تبنى نتنياهو اتفاقيات أوسلو فـي حينـه،         "وقال باراك،    سياسية ترتكز على مفهوم الدولتين لشعبين،     
والحل مع الفلسطينيين قائم على أساس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بتقديري أنـه خـالل زيـارة                  

غة لشكل دفع العملية، وطبعا هذه الصيغة هي ليـست          نتنياهو إلى واشنطن على إسرائيل أن تعرض صي       
  ".ثالث دول لثمانية شعوب

لدي شعور أن لدى نتنياهو جاهزية أساسية لمواجهة كل المشاكل، وهو مـتفهم جـدا         "وتابع باراك قائال،    
لحاجة التعامل مع القضية السياسية، وأنه ال يمكن إبقاء األمر في وضعية شلل، فإذا سـقطنا فـي حالـة      
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شلل فإن العالم سيفقد األهمية للتعامل مع الصراع، أو نخسر العالم كله، وبصيغة أسوأ أقول، إن العـالم                  ال
  ".قد يتبنى صيغة دولة واحدة لشعبين، بدال من دولتين لشعبين، وهذا من ناحيتنا خطر حقيقي

  29/4/2009الغد، األردن، 
  

  "حماس"امل مع قلق إسرائيلي من اعتزام إدارة أوباما تخفيف شروط التع .24
اعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية نية إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما تليين :  أسعد تلحمي-الناصرة 

مخيباً لألمل ومثيراً للقلق، ألن أي خطوة من شأنها تقوية "أمراً " حماس"شروطها لالعتراف بحركة 
عن هذا " لوس أنجليس تايمز"صحيفة وقالت إن إسرائيل فوجئت بما جاء في ". حماس ستبعد السالم

  .الموضوع
أن مسؤولين في الحكومة ما زالوا يستوضحون نيات اإلدارة األميركية الكامنة " هآرتس"وأفادت صحيفة 

وراء هذه الخطوة، وأن رسائل أولية تم نقلها من واشنطن إلى إسرائيل تفيد بأن الحديث ال يدور عن 
وقالت إن نتنياهو . اللهجة المستخدمة تجاه حكومة الوحدة الفلسطينيةتغيير في السياسة وإنما تغيير في 

يعتزم طرح الموضوع خالل زيارته القريبة إلى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس أوباما ومسؤولين في 
  .اإلدارة األميركية وأعضاء في الكونغرس

  29/4/2009الحياة، 
  

   هوادة والدفاع عن حياتنا ما من خيار أمامنا سوى محاربة اإلرهاب بال:نتنياهو .25
أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس، خالل مراسم إحياء ذكرى اإلسرائيليين الذين قتلوا  -الناصرة 

أن إسرائيل تمد يدها للسالم مع كل )  شخصا22570ً (1948في الحروب والعمليات العسكرية منذ العام 
نريد السالم لكن إسرائيل لن تتخلى ... ي فهم هذه الرسالةلكنني أنصح أعداءنا بأن ال يخطئوا ف"جيرانها 

  ".لن نترك مصيرنا مرة أخرى بيد غيرنا، ولن نتخلى عن قدراتنا الدفاعية. أبداً عن أمنها
". اإلرهاب غدا اليوم أخطر من أي وقت مضى ويشكل تهديداً خطيراً على العالم كله"ورأى نتنياهو أن 

ة تواكب المشروع الصهيوني منذ إنطالقه، ومرده كراهية ال حدود لها اإلرهاب ظاهرة عنيف"وقال إن 
  ". ورغبة في كسر روح دولة إسرائيل

اإلرهاب يلقى الدعم اليوم من دول إرهابية ومن نظام إسالمي متطرف يسعى إلى الحصول "وأضاف أن 
بة اإلرهاب بال هوادة ما من خيار أمامنا سوى محار. على أسلحة نووية ويدعو علناً إلى القضاء علينا

وأشار إلى أنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يبدي موقفاً أكثر صرامة لدى تعامله مع . والدفاع عن حياتنا
التاريخ لقننا درساً وعلمنا ما هو ثمن موقف االستسالم لالستبدادية والال "، مضيفاً أن "اإلرهاب"خطر 

  ".سامية والمتعطشين للدم
  29/4/2009الحياة، 

  
  جنود إسرائيليون زيفوا تصاريح مرضية للتهرب من الخدمة العسكرية": يديعوت" .26

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن محكمة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي،             -القدس المحتلة 
 أعوام على أحد الجنود، التهامه بتزييف مئات التصاريح إلجـازات           8فرضت حكماً بالسجن الفعلي لمدة      

  .ية لمدة تزيد عن أكثر من عاممرض
في عددها الصادر أمس؛ فإن  أكثر هـذه التـصاريح كانـت أثنـاء عمليـة        " يديعوت"وبحسب صحيفة   

ضد قطاع غزة، حيث ساعد هذا الجندي العديد من الجنود في التهرب مـن أداء               " الرصاص المصبوب "
  .مهامهم

  29/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  لعالم، تجرؤ على مهاجمة الدولة العبرية والقضاء عليهاال توجد اي دولة في ا :باراك .27
قال وزير االمن االسرائيلي، ايهود باراك، في حـديث مطـول لـصحيفة              : زهير اندراوس  -الناصرة  

 انّه ال توجد اي دولة في العالم، تجرؤ على مهاجمة الدولة العبرية والقضاء عليهـا،                اإلسرائيلية' هآرتس'
   في وضع يسمح لها بأن تقرر لالمريكيين بأن يتفاوضوا مع االيرانيين او ال، وزاد ان اسرائيل ليست

 كيلـومتر   1500واضاف باراك ان الدولة العبرية هي اقوى واعظم دولة في الشرق االوسط وفي محيط               
من القدس الغربية، وقد اثبتت ذلك في السنتين االخيرتين، في الشمال والجنوب وفي مناطق اخرى، على                

  .عبيرهحد ت
وفي معرض رده على سؤال قال باراك انّه ال توجد اوجه شبه بالمرة بـين قـصف المفاعـل النـووي      

   وبين قصف المفاعل النووي االيراني، 1981العراقي في العام 
وزاد قائال انه في حال مواصلة ايران برنامجها النووي، فان االمر سيؤدي الختراق جميـع الحـواجز                 

بيره، اذ ان مصر وتركيا لن تقفا مكتوفتي االيدي، وايضا المملكة العربية السعودية،             الدولية، على حد تع   
 سنة سنجد االسلحة النووية بأيدي التنظيمات االرهابية االسالمية، التي سـتقوم            15وبالتالي بعد عشر او     

  .بتنفيذ العمليات االرهابية في نيويورك وواشنطن واسدود
  29/4/2009القدس العربي، 

 
  لنائب بركةا  ضد تقدم الئحة اتهام جديدة"سرائيلإ" .28

ابلغ مكتب المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، مركز عدالـة، بقـرار            :زهير اندراوس  -الناصرة  
المستشار ميني مزوز تقديم الئحة اتهام جديدة ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم               

 قضية مظاهرة اهالي شهداء اكتوبر ضد وزير االمن ايهود باراك في الناصرة             والمساواة، وهذه المرة في   
وبـذلك فـان    .، بزعم ان النائب بركة عرقل عمل الشرطة في قمع المتظـاهرين           2007) يوليو(في تموز 

  .النائب محمد بركة سيواجه الئحتي اتهام، االولى تشمل ثالث قضايا، والثانية قضية واحدة
 رده على قرار المستشار القضائي، ان هذا قرارا سياسيا مـن الدرجـة االولـى،                وقال النائب بركة في   

فالمسألة ليست مسـألة شخصية، بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجمـاهير العربيـة، فـي                 
  .محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري

هو تقليم اظافر للعمل الـسياسي      'من تقديم لوائح اتهام،     وتابع بركة قائال، ان ما يقره المستشار القضائي         
  في الشارع العربي، وهو رسالة ارهاب موجهة ضد الجماهير العربية في وطنها، 

  29/4/2009القدس العربي، 
  

  %80 ونسبة الفقر بلغت  يعتمدون على المساعدات اإلغاثية غزةمن سكان% 85": تقرير" .29
طالة والفقر في قطاع غزة ارتفاعا غير مسبوق إذ بلغ معدل البطالة            سجلت معدالت الب  : حامد جاد  - غزة

وأصـبح معظـم    % 80ومعدل الفقر   % 65بعد مضي نحو عامين من الحصار اإلسرائيلي المفروض           
وبرنامج " اونروا"يعتمدون علي المساعدات اإلنسانية المقدمة إليهم من وكالة الغوث          %" 85" سكان غزة   

   .يات الخيرية واالغاثية المختلفةالغذاء العالمي والجمع
وأكدت الغرفة التجارية لقطاع غزة في تقرير أصدرته أمس بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يـصادف                
األول من الشهر المقبل أن الحصار المفروض على غزة أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة والفقر بـشكل                 

   .صاديغير مسبوق  اثر توقف مجمل أوجه النشاط  االقت
 ألـف عامـل و انخفـض بعـد          35وأوضحت أن عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار بلغ             

 3900من المنشآت الصناعية البـالغ عـددها        % 96 عامل حيث أغلقت     1400الحصار ليصل إلي أقل     
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طاقـة  منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام وباقي المنشآت التي استمرت في العمل عملـت ب          
    %.15إنتاجية ال تتجاوز 

ونروا ومؤسسات دولية تنفذها توقفت كليا ما       أوأشارت إلى أن جميع مشاريع البناء والتطوير التي كانت          
 ألف شخص لوظائفهم ومصدر رزقهم في سوق العمل في غزة الـذي             121تسبب في فقدان ما يزيد عن       

   .يعاني من البطالة والفقر
 ألف عامل فلسطيني في غزة تعطل عن العمل         200تجارية أن ما يقارب من      وبينت إحصاءات الغرفة ال   

" قبل تـسع سـنوات      "نتيجة إغالق المعابر والحصار المفروض موضحة انه منذ بداية انتفاضة األقصى            
عمد االحتالل اإلسرائيلي إلى فرض حصار اقتصادي علي قطاع غزة عبـر سياسـة إغـالق المعـابر       

 ألف عامل مـن التوجـه إلـي         40د ومنع العمال الفلسطينيين البالغ عددهم آنذاك        التجارية ومعابر األفرا  
 حيث بدأ عدد العمال يتقلص تدريجيا إلي أن وصـل           48أعمالهم داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام       

  .إلى الصفر
إجمالي عـدد   وأكد تقرير الغرفة انه بالرغم من األوضاع االقتصادية و المعيشية الصعبة في غزة إال أن                

 ألف عامل موزعين على جميع      215العاملين في قطاع غزة قبل اإلغالق والحصار األخير قدر بحوالي           
  .األنشطة االقتصادية المختلفة 

  29/4/2009الغد، األردن، 
  

  مخطط إسرائيلي لجلب مليون يهودي للقدس والضفة خالل الخمس سنوات القادمة: التفكجي .30
ير االستيطان ومدير مركز الخرائط للدراسات العربيـة بالقـدس خليـل            أكد خب :  عاطف دغلس  -نابلس

مـن مـساحة الـضفة      % 10التفكجي أن إسرائيل تقفز إلى مفهوم القدس الكبرى لتطبيقه والذي يعادل            
   .الغربية
 أن الجانب اإلسرائيلي يسعى لثالثة أهداف رئيسية، أولها إحداث تغييـر جـذري              "لجزيرة نت ا"ـ  وأكد ل 

ديموغرافية للصالح اإلسرائيلي، والثاني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والثالث عـدم             بقضية ال 
وأوضح أن الكتلة االستيطانية التي تتشكل من مستوطنتي كيـدار           .إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس    

وهو ما يعنـي   كلم مربعا 191ومعاليه أدوميم والمستوطنات الواقعة شمالها وشرقها، تصل مساحتها إلى         
أن إسرائيل ال ترغب بأي شكل من األشكال أن تقام دولة فلسطينية عاصـمتها القـدس وذات تواصـل                   

 التفكجـي إلـى أن       وأشـار  ".ألن هذه الكتلة ستقطع التواصل الجغرافي     "جغرافي بين الشمال والجنوب،     
ـ             ت بـؤر اسـتيطانية     التوسع االستيطاني لم يتوقف كذلك في كل مستوطنات الضفة الغربية، حيث أقيم

 ألف وحدة سكنية ستقام خالل الخمس سنوات القادمـة          73إن إسرائيل تنوي بناء     "وشوارع جديدة، قائال    
  ".من أجل وضع مليون إسرائيلي داخل القدس وداخل الضفة

 28/4/2009الجزيرة نت،  
  

  فرض طوقا امنيا على الضفة والقطاعي االحتالل .31
 الجيش اإلسرائيلي طوقا امنيا شامال على الضفة والقطاع في إطار            فرضت قوات  : بترا - القدس المحتلة 

 أن السلطات لن    إسرائيليةوذكرت مصادر    .أمساالستعدادات لذكرى اغتصاب فلسطين التي بدأت مساء        
  .تسمح للفلسطينيين بدخول الخط األخضر إال للحاالت اإلنسانية شرط مصادقة ما تسمى اإلدارة المدنية 

  29/4/2009، الرأي، األردن
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   العدوان يوم من100 حالة األطفال في غزة ال تزال غير مستقرة بعد": فاليونيسي" .32
 أن حالة األطفال في قطاع غزة ال        أمس،) يونيسيف( أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة       :د ب أ   - غزة

ية اإلسرائيلية فـي     يوم على انتهاء العمليات العسكر     100تزال غير مستقرة وذلك على الرغم من مرور         
 يوم، إال أن األطفال في غزة ال زالوا يعـانون جـسديا             100و بالرغم من أن النزاع توقف قبل         .القطاع

 الضروري أن يتم السماح بإدخال اإلمدادات والمواد المطلوبة إلى قطاع غزة إلعادة التأهيل              ومنونفسيا،  
من السكان، بينما ال تصل الميـاه       % 10ة عن   ال تزال الكهرباء حتى اليوم مقطوع     : وأضافت .واإلنعاش

وأوضح البيان أن عدد األطفال الذين فارقوا الحياة بسبب األجسام القابلـة             .منهم% 9اآلمنة إلى حوالي    
 طفال  14 يوما وصل إلى خمسة أطفال، بينما أصيب         22لالنفجار بعد وقف األزمة التي استمرت لحوالي        

 صنفا من األدوية األساسـية مـن        65التقارير األخيرة إلى نفاد     وتشير  . آخرين في أحداث عنف أخرى    
  .المخزن المركزي في غزة

  29/4/2009الرأي، األردن، 
  

  االحتالل يعتقل قاصرين اثنين قرب المسجد اإلبراهيمي .33
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم، قاصرين فلسطينيين لم يتجاوزا الثامنة عشر :الناصرة
مر، بحجة االشتباه فيهما بالتخطيط لتنفيذ هجوم ضد الجنود اإلسرائيليين المتواجدين على مداخل من الع

  .المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية
  28/4/2090قدس برس، 

  
34. ر بدعوى تزويرها خبرا يطالب وكالة األنباء الفرنسية بتعويض قيمته مليون دوالغزي  

مة في مدينة غزة اليوم، النظر في دعوى رفعها مواطن فلسطيني على وكالة األنباء أجلت محك: غزة
على لسانه، ويطالبها بتعويض قيمته مليون دوالر واعتذار " تزوير خبر"الفرنسية، يتهمها فيها بما سماه 

ينية في غزة  خبراً مفاده أن الشرطة الفلسط2008وكانت وكالة األنباء الفرنسية نقلت في عام  .رسمي له
قد اعتقلت الشاب محمد حسونة ليلة زفافه هو وشقيقه، نقال على لسان حسونة ذاته، والذي نفى هذا النبأ 

" أضرار"نفياً قاطعاً، وطالب الوكالة بتعويضه جراء ذلك بقيمة مليون دوالر، جراء ما لحق به من 
  .وكذلك االعتذار له

  28/4/2009قدس برس،  
  

  ح ألول مرة في زراعة عظيمات سمع اصطناعية في األذن الوسطىفريق طبي في غزة ينج .35
نجح طاقم طبي فلسطيني بمستشفى غزة األوروبي جنوب قطاع غزة في تحقيق إنجاز علمي متميز : غزة

تمثل وألول مرة في زراعة عظيمات سمع اصطناعية في األذن الوسطى، تم التبرع بهذه العظيمات 
  .ركية قبل أشهرالصناعية من قبل مؤسسة طبية ت

  28/4/2009قدس برس، 
  

  228 ارتفاع ضحايا الحصار إلى .36
ذكرت وزارة الصحة، في قطاع غزة، أن عدد شهداء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطـاع                :غزة

  . بمحافظة غزةوفاة مسن ضحية بعد 228غزة منذ نحو ثالثة أعوام، ارتفع إلى 
  29/4/2009صحيفة فلسطين، 
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 حصار غزة حول " باإلنجليزية "اكتابتصدر " ة لمواجهة الحصاراللجنة الشعبي" .37
صدر في غزة، اليوم  كتابا باللغة اإلنجليزية، يتناول شرحاً مفصالً حول تأثير حصار غزة على : غزة

مختلف مناحي الحياة، وآثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل، على قطاعات الصحة والتجارة والصناعة 
اع اإلنشاءات والمقاوالت وقطاع الزراعة، وتعرض آلثار الحصار على التعليم واالقتصاد، وكذلك قط

وعرض الكتاب، الذي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة  .وكذلك آثاره التدميرية على البيئة في قطاع غزة
بمناسبة مرور عام على تأسيس اللجنة، " عام في مواجهة الحصار.. اللجنة الشعبية"الحصار بعنوان 

اماً وإحصاءات حول آثار الحصار ومعدالت الفقر والبطالة في قطاع غزة نتيجة هذا الحصار وما أرق
كما استعرض الكتاب، األنشطة والفعاليات  .تسبب به كل ذلك من معاناة لألطفال ولجميع شرائح المجتمع

  .الفلسطينية، التي هدفت إلى إثارة الرأي العام العالمي والعربي تجاه قضية الحصار
  28/4/2009قدس برس، 

  
  المنطقة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا لمصلحة القضية الفلسطينية:  األردنيرئيس الوزراء .38

 أن المنطقة ستشهد حراكا سياسـيا       أمس، كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي       : عماد عبد الرحمن   -عمان  
ة والقضايا العربيـة بـشكل      ودبلوماسيا مكثفا خالل المرحلة المقبلة يصب في مصلحة القضية الفلسطيني         

  .عام
  29/4/2009الرأي، األردن، 

  
  اليوم وغداًفي األردن  "األونروا"إضراب تصعيدي جديد لمعلمي  .39

توقفا كامال عن العمل، بدءا مـن اليـوم         " األونروا"تتوقف الهيئة التدريسية التابعة لوكالة        : نجاة شناعة 
 اإلجراءات التصعيدية التي اتفقت عليهـا مجـالس         وحتى يوم غد الخميس، كخطوة ثانية في إطار تنفيذ        

وينفذ إضراب القطاع التعليمي وسط محاوالت جرت أمس من قبل اإلدارة لثني             .العاملين في وقت سابق   
ويعطل اإلضـراب مـسار العمليـة        ".السبيل"المعلمين عن تنفيذ تصعيدهم، بحسب مصادر تحدثت إلى         

 ألـف   125 مدرسة تضم بمجملها     174 موزعة على    4462در بـ   التعليمية التي تقودها هيئة تدريسية تق     
وال يزال عاملو الوكالة يطالبون بزيادة رواتبهم أسوة بالدولة المضيفة؛ وأن تقـر اإلدارة               .طالب وطالبة 

  .بالتزامها القديم مع اللجان في منح الموظفين أي زيادة تمنحها الحكومة األردنية لموظفيها
 29/4/2009السبيل، األردن، 

  
  تشمل تنسيقا بين المقاومة والجيش مستويات لمواجهة حرب إسرائيليةثالثحزب اهللا يقترح  .40

النائب محمد رعد على أقطاب الحوار ) حزب اهللا ("الوفاء للمقاومة"وزع رئيس كتلة  :بيروت
ورة المنا"والصحافيين ورقة عقب انتهاء جلسة الحوار السادسة التي عقدت في قصر بعبدا، عنوانها 

، من 2009 /يونيو/ حزيران4و أيار/ مايو31بين :  جاء فيها"3الكيانية اإلسرائيلية ـ نقطة تحول 
. "3نقطة تحول "المقرر أن تقام في كيان العدو اإلسرائيلي المناورة الكبرى في تاريخه تحت عنوان 

 نهاية العام الماضي، هي الحلقة الثالثة في سلسلة بدأت المناورة المذكورة التي بوشر التحضير لها في
 ."2نقطة تحول " مع 2008، وتواصلت عام "1نقطة تحول « الذي شهد تنفيذ 2007عام 

الغاية المعلنة لهذه المناورات التي توصف بالعمالقة هي رفع حالة الجهوزية القومية اإلسرائيلية 
وسأل  .تكون فيها الجبهة الداخلية جزءا من ساحة القتالوتعزيزها استعدادا لحصول مواجهة عسكرية 

في ظل الحراك الحثيث الذي يظهره العدو ": ، ليجيب»ما الذي يتوجب فعله في المقابل؟": رعد في ورقته
اإلسرائيلي على صعيد استعداده للحرب، ويلحظ حجم هذا الحراك وطبيعته وما ينطوي عليه من 

 . مكتوفا متفرجا على ما يعد لهمؤشرات، ال يمكن لبنان أن يقف
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فإذا كان العدو ال يخفي وضعه لبنان في دائرة استهدافاته العدوانية على مستوى الخطط الحربية التي 
يعدها ويناور عليها جهارا، فإن الواجب الوطني يقتضي أن يتم العمل على بلورة آليات لمواجهة التحدي 

   .ن جهة، وتحقيق الجهوزية لألسوأ، من جهة أخرىاإلسرائيلي الداهم بما يكفل ردع العدو، م
ومن الطبيعي أن تكون االستعدادات اللبنانية متناسبة مع طبيعة التحدي وأن تكون شاملة لكل النواحي 

يمكن تقسيم االستعدادات الواجب «: وأضاف .»المطلوبة لمواجهة النيات واالستعدادات اإلسرائيلية
مدنيا، ينبغي رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات . ني وعسكري وسياسيمد: اتخاذها إلى ثالثة مستويات

األهلية كي يشكل ذلك حافزا لها للمبادرة إلى سد الثغر القائمة وتعزيز إمكاناتها لمواجهة أي عدوان 
ويشمل هذا األمر  .مفاجئ يبادر إليه العدو، خصوصا أن دورها المفترض خالل أي عدوان كبير وحيوي

ية واإلنقاذية على وجه التحديد، كالمستشفيات وبنوك الدم والدفاع المدني، فضال عن القطاعات الصح
كما يفترض ببقية األجهزة . المؤسسات المعنية بتقديم خدمات البنى التحتية، كالمياه والكهرباء والهاتف

لخطر الرسمية اللبنانية أن ترتفع إلى مستوى التحدي وتضع خططا عمالنية انطالقا من وعي هذا ا
   .وحجمه، مع ما يترتب على ذلك من خطوات عملية من الواجب اتخاذها

وعسكريا، ينبغي العمل على إنتاج صيغة لتنسيق الجهوزية القتالية الدفاعية بين المقاومة والجيش بحيث 
 يقدم يتكامل الجانبان في بث رسالة ردع للعدو قوامها االستعداد الكامل لتدفيعه ثمنا باهظا ألي مغامرة قد

وسياسيا، يتوجب إطالق حملة سياسية إعالمية ودبلوماسية في المحافل الدولية تقدم فيها إسرائيل . عليها
كجهة متوثبة للحرب وباعثة ألجواء التوتر في المنطقة وتحمل فيه مسؤولية عدم االستقرار ودفع 

 .»األوضاع نحو التأزم والمزيد من السخونة
  29/4/2009الشرق األوسط، 

  
  ر تعتقل شقيق الناطق باسم حماس بعد تسلّله إلى سيناء عبر نفقمص .41

أوقفت أجهزة األمن المصرية يوسف أبو زهري شقيق الناطق باسم حركة حماس سـامي أبـو                : العريش
، بعد تسلله من نفق للتهريب على الحدود المصرية مع قطاع           "لدخوله البالد بطريقة غير شرعية    "زهري  
ة، إلى أن أجهزة األمن اعتقلت أبو زهري بعد دهمها منـزالً فـي مدينـة                وأشارت مصادر محلي  . غزة

، عن مـصادر    "رويترز"ونقلت وكالة   . العريش في شمال سيناء، خالل حملة واسعة للبحث عن مطلوبين         
أمنية أن االعتقال تم مساء أول من أمس، وأن أبو زهري، وهو ناشط في حماس كـان موجـوداً فـي                     

لكنها لم تذكر الـتهم التـي سـتوجهها         . مباحث أمن الدولة كانت ترصد تحركاته     العريش منذ فترة، وان     
  .السلطات المصرية إليه

  29/4/2009الحياة، 
  

  السلبية تخيم على الحوار الفلسطيني بعد تصريحات عباس : إعالمي مصري .42
فـي  أوضح الكاتب واإلعالمي المصري المختص بالشؤون الفلـسطينية إبـراهيم الـدراوي،             : القاهرة

ـ   ، النقاب عن أن مناخا سلبيا يخيم على أجواء الحوار الوطني الفلسطيني            "قدس برس "تصريحات خاصة ل
، عن ضرورة التـزام     )27/4(أمس االثنين    ال سيما بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس محمود عباس،        

واستبعد الدراوي أن   ". ئيلإسرا"أي حكومة باالتفاقيات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع           
لن تكون جولة الحوار الحالية حاسمة،      "تكون الجولة الحالية من الحوار الوطني الفلسطيني حاسمة، وقال          

ولن ينتهي االنقسام في ظل استمرار نفوذ الجيوب التي تعارض الوحدة في حركة فتح، بـل إن جولـة                   
   الفلسطيني، وهـذا    -ستقبل الحوار الفلسطيني    الحوار الحالية قد تنفض من دون وجود حتى آفاق حول م          
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مسيء للدور المصري، والحديث عن اتفاق على مرجعية منظمة التحرير وغيره من القضايا كلـه قـد                 
    .، على حد تعبيره"يذهب أدراج الرياح مع تركيز حركة فتح على تشكيل الحكومة

  28/4/2009قدس برس، 
  

  زةمليون درهم إماراتي لمساعدة أسر في غ .43
نفذت جمعية الفجيرة الخيرية عددا من المشاريع الصحية واإلغاثية خالل وبعد انتهاء            :  رائد الفي  -غزة  

الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة بقيمة مليون درهم إماراتي، أي مـا يعـادل ربـع مليـون دوالر                   
عدات معـدات   وشملت هـذه المـسا    . لمساعدة األسر المهجرة والمتضررة خاصة في شمال قطاع غزة        

وأدوات طبية خاصة أفالم تصوير األشعة التي تم توفيرها لمستشفيات قطاع غزة خالل الحرب وفي ظل                
انقطاعها بالكامل حيث قامت الجمعية وعبر منسقي مشاريعها في غزة بتوفير أفالم األشعة في اللحظات               

  .الحرجة والحاسمة
  29/4/2009الخليج، 

  
  ووعد بدفع عملية السالم قدمابعيدها " إسرائيل"أوباما هنأ  .44

بذكرى قيامها ووعد بدفع محادثات " إسرائيل"هنأ الرئيس األمريكى باراك أوباما، يوم الثالثاء، : بيت لحم
  ".إسرائيل"السالم في الشرق األوسط ، وفقا لما ذكره راديو 

29/4/2009وكالة معاً،   
  

   تفادياً لعرقلتهم حل الدولتينإلى جلسة مجلس األمنمعنية بالنزاع  روسيا لن تدعو دول .45
بدأ في نيويورك العمل على مشروع بيان رئاسي يصدر على مستوى وزراء :   راغدة درغام-نيويورك 

المقبل، فيما اتخذت ) مايو( أيار 11خارجية الدول األعضاء في مجلس األمن خالل اجتماعهم في 
س قراراً بعدم دعوة وزراء خارجية الدول الديبلوماسية الروسية بعد التشاور مع دول أخرى في المجل

تفادياً لخطب قد تحرج المجلس وتعرقل سعيه إلى تأكيد التزامه « اإلسرائيلي، -المعنية بالنزاع العربي 
  .»حل الدولتين

29/4/2009الحياة،   
  

  الباب مفتوح لحوار حماس إذا قبلت بمبادئ الرباعية: متحدث رسمي بريطاني .46
 أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق األوسط مارتن : عبير أبو شمالة-دبي 

أن سياسات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وتوجهاتها المتعلقة بمفاوضات السالم "  الخليج"دي في حوار مع 
 -تجاه غزة مازالت قيد التقييم في الوقت الحاضر، فهي ترى أن الحل األنسب للصراع العربي 

سرائيلي يقوم على المفاوضات وحل الدولتين، وإيجاد حل عادل لمشكلة عودة الالجئين، وقال أن اإل
ليس لدينا اتصاالت مع حماس في الوقت : " وأضافتعوق مفاوضات السالم" اإلسرائيلية"المستوطنات 

". لرباعيةالحاضر، إال أن الباب مفتوح للحوار مع حركة حماس إذا ما قبلت األخيرة بمبادئ اللجنة ا
، حكومة تستطيع التعامل والتواصل "تكنوقراط"حكومة بريطانيا تؤثر التعامل مع حكومة "وأضاف إن 

  ".معها
29/4/2009الخليج،   
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  بريطانيا تنفي إعاقة دخول محاميها إلى غزة للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية .47
ط بيل راميل أن تكون وزارة الخارجية نفى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوس: آي.بي.يو

وقال في رسالة . أعاقت دخول محامين بريطانيين إلى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية
وأضاف أن وزارة . إن بريطانيا ال تتحكم في المداخل إلى غزة"الصادرة، أمس، " الجارديان"إلى صحيفة 

زويد بعض األفراد برسائل تكرر نصائحنا حول السفر إلى غزة قامت وفي حاالت استثنائية بت"الخارجية 
  . قدموها للسلطات المصرية وسمحت لهم بموجبها بالدخول إلى القطاع

29/4/2009الخليج،   
  

  ترميم للردع أم استعداد للحرب؟.. المناورات اإلسرائيلية .48
  عدنان أبو عامر

لم تقض وطرهـا    "اسة والعسكر أن إسرائيل     انتهت الحرب على حماس، وما زالت القناعة في أوساط الس         
، وأن هناك استعدادا وتحضيرا لجولـة عـسكرية         )لم تحقق أهدافها في غزة بعد     (المقترح  " من غزة بعد  

ترى تل أبيب أنها قادمة ال محالة، ومن يدري فربما تكون ساحتها قطاع غزة، أو قد تعيد الكرة من جديد                    
  .في بنت جبيل ومارون الراس

 البقعة الجغرافية التي ستشهد المواجهة القادمة بين إسرائيل والمقاومة، فقد بـدأ الجـيش منـذ        وأيا كانت 
/ أسابيع قليلة حملة مناورات عسكرية في مختلف المجاالت وعلى كل المستويات، وينتظر أوائل يونيـو              

ع المـدني   حزيران القادم إلجراء أكبر مناورة عسكرية في تاريخه، تشمل جميع أجهزة األمـن والـدفا              
  .والصحة والطوارئ
  مواجهة المقاومة

األمر األكثر بروزا في هذه المناورات، حسب ما يسرب مـن أنبـاء ومعطيـات ميدانيـة أن الجـيش                    
المواجهة مع فصائل المقاومة، بحيث تحول      " أدبيات"اإلسرائيلي عزز من حاجة مقاتليه إلى التعرف على         

فتوحة، إلى المواجهة الحربية في مناطق سكنية، وإعـداد         اهتمامه من الدخول في حرب عامة ومنطقة م       
علْم قتالي مهني ضد حرب العصابات ورجال المقاومة، وفي إطار هذه اإلعدادات شكل وحدات خاصـة                

  .ووحدات مستعربين للعمل ضد المقاومين، إضافة لكتائب موجهة للعمل في مناطق مفتوحة
لنوع من الحروب كالبنادق المقـصرة، ووسـائل الرؤيـة          كما طور الجيش وسائل عسكرية تناسب هذا ا       

الليلية والمراقبة، وأجهزة السيطرة والمتابعة، وتحصين وسائل النقل، وحماية المواقع العسكرية، وأبراج             
  .الحراسة فيها، وإقامة مراكز تدريب للتأهيل للمواجهة العسكرية في المناطق السكنية المأهولة

ش في ضوء المواجهات األخيرة مع منظمات المقاومة، ال سيما حماس وحزب            واليوم، تعنى نقاشات الجي   
اهللا، بعدة مواضيع مرتبطة بالتغييرات التي طرأت في شكل المعارك في السنوات األخيـرة، ومـن ثـم                  

  .البحث في المعضالت المركزية المتعلقة بمبنى القوة العسكرية
لسابق، وأحد أبرز المنظرين العسكريين اإلسـرائيليين       رئيس مجلس األمن القومي ا    " غيورا آيالند "وينقل  

في ضوء الوضع الذي يعيشه الجيش أمام حركات المقاومة، ستفقد الدبابات والطائرات معناها، وهذه              "أنه  
الصياغة وإن كان مبالغا فيها، تصف الميل القائم جيدا، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مرت الحروب                

 انتقلت فيها من وضع كانت تدار من خالل المواجهة التقليدية بين الدول، إلى وضع تقع                بتحوالت ميدانية 
  ". فيه بين دول ومنظمات ثائرة

وفضالً عن رغبة اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية بشن الحروب على أراضٍ عربية، فإنها تفـضل أن               
  :لسرعة الممكنة، العتبارات أهمهاتكون حروبا قصيرة، وهناك حافز قوي لديها إلنهاء الحروب با

  . حساسية االقتصاد اإلسرائيلي بتأثيرات الحرب-أ 
  . تجنيب اإلسرائيليين خسائر بشرية كبيرة-ب
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  . التقليل من احتماالت التدخالت العسكرية والدبلوماسية األجنبية-ج 
ية ألقت بظاللها علـى هـذه       وهناك العديد من التحوالت التي طرأت على مفهوم العقيدة القتالية اإلسرائيل          

  :المناورات العسكرية، عادت في مجملها لتضافر ثالثة تطورات منفصلة تتمثل في
 التطورات الهائلة الجارية في مجال التكنولوجيا العسكرية على الصعيد العالمي، ووصول تكنولوجيا             -1

  .عسكرية متطورة للعديد من دول الشرق األوسط
إلسرائيلية خاصة بعد صعود اليمين، وما تتمتع به تل أبيب من مستوى غيـر               تعثر التسوية العربية ا    -2

مسبوق في التسلح لمواجهة هجمات تقليدية، إال أنها ما زالت تواجه طائفة من المشكالت األمنية تتراوح                
بين المقاومة المحدودة والحرب التقليدية الواسعة، وحروب المدى البعيد من جانب دول تعـدها خطـرة                

  . انكإير
 المتغيرات االقتصادية التي تنعكس مباشرة على القدرة العسكرية، وأدت إلحداث تغيير جذري فـي               -3

دوافع الشباب اإلسرائيلي من التحول للقطاع الخاص والبعد عن قطاعـات الدولـة، خاصـة المؤسـسة                 
  .العسكرية

ة، ال سيما في ضوء استخالص      ولذلك، جرى التفكير اإلسرائيلي في مقاربة هذا الهدف من المداخل التالي          
  : الدروس والعبر من حربي لبنان وغزة

تعديل المذهب العسكري، خاصة جانبه القتالي عبر التركيز على النوعية والتطور فـي بنـاء القـوة                 -أ  
  .العسكرية، بشقيها البشري والسالحي

لـضاربة الرئيـسة،     مواصلة تطوير القوات الجوية بشريا وسالحيا ألعلى مستوى، لتصبح القـوة ا            -ب  
والذراع الطويلة التي تبلغ أبعد األهداف في الدول المعادية، وربما الغارة على السودان شكلت نموذجـا                

  .صارخا
  . تشكيل القوات الجوية والبحرية ووحدات االستخبارات العسكرية-ج
  . على القيام بالضربة االستباقية اإلجهاضية، ونقل الحرب ألرض العدو فورا-د 

اعتماد إستراتيجية االقتراب غير المباشر، ما يتطلب تطبيق أسلوب الحرب الخاطفة وعناصـرها              -هـ
  .كالسرعة والحركة والمناورة، وربما اإلدارة القتالية للحرب على غزة شكلت تطبيقا لهذا المبدأ

تقليـل   االرتقاء بنوعية الجندي، وتحسين نوعية األسلحة، وغزارة النيران وتركيز تـصويبها، مـع               -و
  .الخسائر البشرية

  تحديات حروب العصابات
مختلـف  " تجنـد "المراقب لسير المناورات العسكرية األخيرة وطبيعة مجاالتها وكيفية العمل بها وحجم            

قطاعات الدولة لالنخراط فيها يخرج بخالصة مفادها أن الواقع العسكري الجديد وضـع أمـام الجـيش                 
  :عداء المحتملين له، أهمهااإلسرائيلي عدة تحديات في مواجهة األ

ثمة صعوبة في تعريف هدف سياسي وترجمته إلى تعبيرات عملية في إطار            :  صعوبة تعريف الهدف   -1
  مواجهة متدنية الشدة، وإال ما الذي ينبغي للجيش مثال أن يحققه في التصدي لحركات المقاومة؟

ـ وقد شبه جنرال إسرائيلي ثري التجربة هذه المعضلة بمحاولة اإل          ، كلمـا زادت    "مـادة لزجـة   "مساك ب
القبضة عليها سالت من بين األصابع، ويحدد أن نقطة انطالق العملية العسكرية يكمن في تحديد الهدف،                
وحين تبرز صعوبة في تحديده تكون صعوبة محتمة في وصف العملية العـسكرية، ومـصير الجهـود                 

أوساط عسكرية إسرائيلية في نهاية الحرب علـى        لمنحها نهجا ومنطقا هو التبدد، األمر الذي اعترفت به          
  .حماس في غزة

وقد تبدى ذلك بصورته األشد وضوحا على مشارف غـزة وسـفوح            :  تغلب العبوات على الطائرات    -2
بنت جبيل من حيث إنه لم تعد هناك حاجة للطائرات والدبابات للتصدي لعبـوات متفجـرة، أو لبنـادق                   

مسلح، وأحيانا شعر كبار الضباط اإلسرائيليين المشاركين في وضـع          في إطار كفاح    " مدنيون"يستخدمها  
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المخططات العسكرية بميل لوضع منظومات السالح المتطورة والذكية جانبا، لدعم نجاعتها ضد منظمات             
  . المقاومة

 علما بأن القدرة المتقدمة ال تعني فقط تفوقا تقنيا وفنيا، بل أيضا وباألساس، مرونة وقدرة علـى تغييـر                  
النهج والتفكير، علما بأن الطائرات بدون طيار طورت للعثور الدقيق على مواقع العـدو، ومـن خـالل     

  .مالءمة كاميراتها المجهزة بها يمكن تأهيلها للعثور على مطلوبين في مخيم الجئين في الوقت الحقيقي
 وقوع خسائر فـي     "تالشي"رغم اإلعالن بأن هذه المناورات العسكرية تحاول        : خرق أخالق الحروب  -3

أوساط المدنيين، في ضوء المطالبات الدولية بتقديم ضباط إسرائيليين لمحـاكم جـرائم الحـرب، إال أن                 
اإلقرار بأن وجود هؤالء المدنيين في قلب ميدان القتال يخلق مشاكل ميدانية من نوع جديد، يـشير إلـى       

ثناء المواجهة، ورغم أن هذه معضلة حقا       إسرائيلية مسبقة للجنود بإمكانية أن يصاب المدنيون أ       " رخصة"
، أثبتت إسرائيل أنه يوجد لديها تخلف       "أخالق الحرب "تتعلق بحدود المسموح في المعركة، وتطبيق مبادئ        

  .في مالءمة المواثيق األخالقية للعمل العسكري
سـئلة لهـا    علما بأن المذكرات اإلسرائيلية التي صدرت أخيرا، وأتيح لي االطالع على بعضها، تطرح أ             

، في المقابل،   "أين العدو "عالقة بالتحدي االستخباري، ففي الحرب التقليدية يجاب برد واضح على سؤال            
، وعندما  "من هو العدو  "فإن السؤال الذي تطالب باإلجابة عليه االستخبارات في سياق حروب العصابات            

واب عليه واضحا ومسلما به علـى       ال يلبس البزات العسكرية، ويوجد بين ظهراني السكان، ال يكون الج          
  .اإلطالق

  مصادر القلق اإلسرائيلي
التحليالت العسكرية التي نشرت في اآلونة األخيرة والتعليقات التي قالها جملة من الخبـراء العـسكريين       
حول هذه المناورات أشارت في مجملها إلى أن القرار في الجيش اإلسرائيلي بـشأن توزيـع المـصادر              

سب على أنواع المواجهة يشكل تحديا جوهريا لصناع القرار العسكري، بحيـث تزايـدت              لتوفير رد منا  
الحاجة في السنوات األخيرة لالستعداد ألنواع أخرى من التهديدات، غير متماثلة، ما خلق وضعا يـؤدي                

 لنوع فيه كل استثمار لبلورة رد على نوع واحد من التهديد، إلى تقليص المصادر المستثمرة في االستعداد         
  .آخر منها

وهناك من يقول إن الجيش ليس جريئا بما فيه الكفاية، وعليه استثمار قدر أكبر في الرد على التهديـدات                   
غير المتماثلة، وبالتالي فإن التغيير في طريقة الحرب ال يعني القدرات التكنولوجية بل طريقـة التفكيـر                 

  .والمزاج السائد
ج القديم، والسبب في عجز القدرات والتخطيط ال يكمن فـي نقـص             فالجيش ما زال يتعامل بها وفق النه      

  .شجاعته، كما تشير لذلك بعض األوساط، بل في عقلية القيادة العسكرية
كم يستثمر في سالح الجو والقوات البرية، وكـم         : معضلة أخرى حول توزيع المصادر بين أذرع الجيش       

ي الرد على مطالب األمن في غضون أيام، ويمكـن          يكرس في بناء القوة البحرية، بحيث يمكن التغيير ف        
  !تجنيد االحتياط بأمر قصير المدى إذا ما شخصت حاجة لتعزيز قوات في نقطة معينة

في المقابل، فإن مستوى التدريب والمخزون والصالحية في الجيش أقل مرونة، فالزمن الـالزم لرفـع                
ثر انخفاضا، بمعنى أن قرار تقليص الجـيش        الجاهزية يقاس بشهور عديدة، ويمكن المخاطرة بصورة أك       

  . سنوات للعودة لتوسيع عدد الدبابات والطائرات8-5من شأنه أن يكون خطيرا، ألنه سيتطلب 
  :عموما، هناك ثالثة مصادر للقلق تجمل المعضالت التي بحثت في طبيعة المناورات اإلسرائيلية، وهي

ألخيرة في مواجهتها مع الفلسطينيين ليـست القـدرة          نقطة الضعف األساسية إلسرائيل في السنوات ا       -1
العسكرية فقط، بل المناعة الوطنية، المتأثرة بواقع اجتماعي، ووضع البنية االقتصادية، وفوق كل شيء،              

  .غياب التكتل القومي حول قصة واحدة، وهدف وإيمان بالطريق الذي يجب السير فيه لتحقيقه
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 فترة من الفترات برزت مطالبات للجيش بتقليص حجمـه، علمـا              بالتناسب مع تقلص التهديدات في      -2
بأن معادلة القوى والتهديدات تعمل في أكثر من اتجاه واحد، فال يمكن معرفة أي من الحروب منعت ألن                  

  .اعترف بقوة الجيش، ولم يكن ممكنا التعامل معه كجيش قوي إال إذا كان هو كذلك بالفعل" العدو"
الذي بدأ  " العطب"، كشفت عن    2008، وعلى غزة شتاء     2006بنان صيف العام     إخفاق الحرب على ل    -3

لديه في التعامل مع حرب عصابية، وبينـت ضـعف قـدرة            " العقم"يدب في عقيدة الجيش القتالية، وعن       
  .سالح الطيران على تحقيق إنجازات على األرض

حيطة بالجيش اإلسرائيلي جعلت من     وإلى جانب ذلك، وقوع تطورات جيوسياسية إستراتيجية في البيئة الم         
  :الصيغة التقليدية للعقيدة القتالية شيئا من الماضي، ال بد من تجديدها، أخذا بالمستجدات التالية

  .تآكل أسطورة الردع اإلسرائيلية في المنطقة إزاء حماس وسوريا وحزب اهللا-أ 
لى قطاع غزة، وازديـاد ميـل        صعود حركة حماس في األراضي المحتلة، ال سيما بعد سيطرتها ع           -ب  

  .الفلسطينيين النتهاج خط المقاومة المسلحة، ومنها العمليات التفجيرية أو االستشهادية
 تزايد المخاطر الناجمة عن صعود نفوذ إيران في عموم الشرق األوسط مع تزايـد قـدرتها علـى                   -ج  

  .تها الردعيةامتالك تقنية إنتاج السالح النووي، ما يشكل خطرا على إسرائيل وصور
 تراجع قدرة الواليات المتحدة بإدارتها الجديدة حليف إسرائيل وضامن أمنها وتفوقها النـوعي علـى                -د  

ترتيب األوضاع في المنطقة، والسيطرة على تطورات أوضاعه، مع تزايد احتمـاالت انـسحابها مـن                
  . العراق
جديدة التـي خاضـها وسيخوضـها       وفي ضوء هذه المناورات العسكرية، وفي ظل الحروب ال        .. أخيرا  

الجيش اإلسرائيلي، ما زال يواصل التمسك بالبنية العسكرية التي شكلت قبل عشرات الـسنين، ويفكـر                
  .بالمفاهيم القديمة نفسها

واقتصار تعامله مع القدرات الجديدة التي أصبحت بحوزتـه كاألقمـار الـصناعية والتـسليح الـدقيق                 
شرا على أن تغيرا قد حدث في طريقة العمل، وهو ما شـهدت بـه               والصواريخ المتطورة، ال يعطي مؤ    

  .أزقة غزة وشوارعها في الحرب األخيرة، وما قد تشهده مارون الراس وبنت جبيل في قادم األيام
 28/4/2009الجزيرة نت، 

  
  اليسار الفلسطيني حين ينحاز إلى فتح نكاية بحماس .49

  ياسر الزعاترة
بل أسابيع عن خطة إعالمية تم التوصل إليها بين الجبهة الشعبية وحركة            كشفت صحيفة األخبار اللبنانية ق    

فتح في قطاع غزة لمواجهة إعالم حركة حماس، حيث ستمول السلطة إذاعة صـوت الـشعب التابعـة                  
  .للجبهة الشعبية كي تغدو تابعة لمنظمة التحرير رسمياً، وتتمكن من الدفاع عن حركة فتح

ارة للحديث عن مواقف اليسار الفلسطيني، أو ما تبقى منـه ممـثالً فـي               نشير إلى هذا الخبر مجرد إش     
، )الباقي في جيب السلطة منذ زمن، مع أنه ال يتبقى شيء في واقع الحال             (الجبهتين الشعبية والديمقراطية    

مواقفه من النزاع الدائر في الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وبتعبير أدق بين قيادة الـسلطة                 
وحماس في ظل صعوبة الحديث عن عنوان واحد لحركة فتح بعد تحولها إلى مؤسسة مـن مؤسـسات                  

  .السلطة
ليس من العسير القول إن مواقف الجبهتين كانت طوال الوقت منحازة على نحو شبه كامل إلـى حركـة                   

 فرق  فتح، وها هو الموقف يتجلى على نحو أكثر وضوحا في حوارات القاهرة، وحيث يصعب إيجاد أي               
  .بينهما وبين حركة فتح، اللهم باستثناء مواقف هامشية ال تقدم وال تؤخر في مسيرة الحوار

نتذكر هنا أن الجبهتين كانتا ضد أوسلو، ولكنهما انخرطتا عمليا في مؤسساته، وعاد األمين العام للجبهة                
ة في الفعاليات العـسكرية     إلى الداخل قبل أن يغتاله اإلسرائيليون إثر مشاركة الجبه        ) أبو علي مصطفى  (
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أثناء انتفاضة األقصى، فيما آثر نايف حواتمة البقاء في الخارج، وهي خطوة ذكية في واقع الحال، ألنها                 
تركته يصول ويجول ويطلق التصريحات بال كلل أو ملل، بينما لم يكن أحد ليضمن مصيره في الداخل،                 

التي يحصل عليها قادة السلطة، وهي بطاقـات        » بي.آي.في«أقله من زاوية الحصول على بطاقات الـ        
  .يعرف الجميع ثمنها السياسي

وبينمـا يغـرد    . اليوم، وفي حوارات القاهرة وسواها تقف الجبهتان في سياق واحد إلى جانب حركة فتح             
خارج السرب، يعمل قادتها في قطاع غزة مع حركة فتح في           ) ماهر الطاهر (أحد قادة الشعبية في دمشق      

ألمين العام أحمد سعادات داخل السجن، وبعد تحول عبدالرحيم ملوح إلـى موظـف لـدى                ظل غياب ا  
السلطة، أو إلى ديكور سياسي يأخذه معه الرئيس في جوالته تأكيدا على الوحدة الوطنية، وبالطبع بعد أن                 

ـ                  ود خرج من السجن في واحدة من الحوافز التي قدمها اإلسرائيليون للسلطة لكي تواصـل التزامهـا ببن
  .خريطة الطريق

ال يعرف بالطبع كيف يكون الموقف على هذا النحو، وكيف يجيب قادة الجبهتين على سؤال المـستقبل،                 
مستقبل القضية في ظل واقع السلطة والعقيدة التي تعمل على أساسها أجهزتهـا األمنيـة، وفـي ظـل                   

  .اإلصرار على ما يسميه قادة الجبهتين المفاوضات العبثية
حماس أخطأت بمشاركتها في انتخابات أوسلو، وهي كذلك من وجهة نظرنا علـى األقـل،               لنفترض أن   

لكنهم ارتكبوا ذات الخطأ من قبل، والفارق أن حماس لم تنكس راية المقاومة، وهي نفذت عملية الـوهم                  
المتبدد بعد شهور من فوزها في االنتخابات، ثم ها هي تسمح للجبهتين بأجنحة عسكرية في قطاع غـزة                  

  ).دعك من قيمة مساهمتها في الواقع(
عندما يعمل هؤالء حثيثاً على إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنتخابات، وفي ظل وضوح سافر                 
في البرنامج السياسي للطرف الذي يتحالفون معه، ممثالً في اإلصرار على المفاوضات كما أشرنا مـن                

مين العام للجبهة الشعبية لإلسرائيليين، بينما تعمـل حمـاس          الطرف المذكور هو ذاته الذي سلّم األ      (قبل  
وعندما يتواطؤون مـع مطالبـة فـتح        ). على تحريره، في حين يعتقد كثيرون أنه يتميز بمواقف مبدئية         

لحماس باالعتراف بشروط الرباعية، عندما يفعلون كل ذلك، فهل يمكـن تفـسير ذلـك بغيـر العـداء                   
  !الشخصية؟األيديولوجي إلى جانب المصالح 

 7%هي في حـدود     ) بحسب القائمة النسبية  (يبقى القول إن حصة جميع قوى اليسار في الساحة الشعبية           
، حتى لو مثلت في الحوارات ثقالً ما بانحيازها الكامل لفريق دون فريق، لكن النتيجـة                ) منها للشعبية  4(

اية أكثر فأكثر بسبب بـؤس المواقـف        النهائية أننا إزاء قوى يتبخر مددها الشعبي، وهي تقترب من النه          
  .وتناقضها وضآلة الدور

  29/4/2009العرب، قطر، 
  

    والوقوف في المنطقة الرمادية.. إخوان األردن وخلية حماس  .50
  محمد أبو رمان

، علي العرموطي، يرى أن قرار محكمـة أمـن   »قضية حماس«على الرغم من أن محامي المتهمين في  
وليست قانونية، إلَّا أن مراقبين ومتـابعين لمـسار         » أحكام سياسية «وكليه بمثابة   الدولة العسكرية ضد م   

» أحكامـا مخَفَّفَـة   «العالقة بين الدولة واإلسالميين يرون في تلك األحكام، من الناحية السياسية أيـضا،              
  . والسجن المؤبدبالمقارنة مع حاالت شبيهة في قضايا اإلرهاب في البالد، وصلتْ عقوبتها إلى اإلعدام

  المشهد األردني مختلفٌ عن المصري
، التي اتُّهـم أعـضاؤها      »حماس«، إن جازت التسمية، في قضية خلية        »أنصاف الحلول «هي إذًا أحكام    

، بالتجسسِ لمصلحة حركة حماس، فبـرَأت المحكمـة اثنـين،           »اإلخوان المسلمين «الخمسة من جماعة    
  . خمس سنوات، بعد تخفيف العقوبةودانت الثالثةَ اآلخرين بالسجن
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ثـم اإلفـراج عنـه      (هذه األحكام، بعد أيامٍ من إعالن القبض على أحد قادة اإلخوان            » توقيت«وقد يبدو   
، متَزامنًا مع إعالن الحكومة المصرية إلقاء القـبض علـى           »حماس«بتهمة العالقة العسكرية مع     ) الحقًا

على األراضي المصرية، ما دفع بالمسئولين واإلعالم المصري        » حزب اهللا «تابعة لـ   » خلية عسكرية «
  .»حماس«و » حزب اهللا«إلى فَتْحِ النار على إيران وتحالُفها اإلقليمي، وبالطبع 

قد يدفع ببعض الْمحلِّلين إلى القول بأن هناك تسخينًا جديدا في ملَفِّ االستقطاب اإلقليمي،              » التزامن«هذا  
كِّك في مدى صالبة هذه القراءة طبيعةُ التعامل اإلعالمي األردني مـع القـضية، بخاصـة                إالّ أن ما يشَ   

، »اإلخـوان «، أو حتى جماعة     »حماس«الْمقَرب من الحكومة؛ إذ مررها  دون أي هجومٍ إعالمي ضد            
  .التي تُمثُِّل حليفًا استراتيجيا لحماس في المشهد األردني

حكوميا تجاه التنظيمينِ خالل الفترة األخيرة، تقـف   » حيادا إعالميا «ن أن هناك    ويالحظ مراقبون ومحللو  
، كما  »حافة الهاوية «وراءه، على ما يبدو، إرادةٌ بتحاشي التصعيد والتسخين مع الحركة، والوصول إلى             

  .»حماس«نفسه، الذي ينطَبِقُ على العالقة مع حركة » تقدير الموقف«حصل في فترات سابقة، وهو 
  إبقاء الباب ُمَواَرًبا

ثمة مؤشراتٌ ودالِئُل عدةٌ على أن الموقف الرسمي لم يحسم بعد في تحديد وجهة السياسات الْمقْبِلَة، سواء                 
فيمـا يـصدر عـن      » التضارب الواضح «، ويَؤكِّد ذلك    »حماس«تجاه جماعة اإلخوان، أو حتى حركة       

  .سمية من إشارات ورساِئَل في هذا السياقالْمَؤسسة الر
الواضح تماما في المعادلة مع اإلسالميين أن الحوار الذي فتحه المدير السابق للمخابرات العامة، الفريق               

، أصبح في خبر كان، وفعلًا ماضيا ناقصا، وقد         »اإلخوان«، وجماعة   »حماس«محمد الذهبي، مع كُلٍّ من      
جديد بتجميد الحوارِ مع حركة حماس من ناحية، وإيقاف الحوارات الجانبِية مع اإلخوان من              أتى التَّوجه ال  

  .ناحية أخرى، إالّ الضروري منها
، التي ال تعـود     »المنطقة الرمادية «إالّ أن القرارات والمواقف الرسميةَ تجاه اإلخوان تُوحي بالوقُوف في           

 االنفتاح، بل وتصدر مواقف وقرارات تُوحي بانتقاد ضمني لمـا أسـفر عنـه      وبوادرِ» أيام العسل «إلى  
  .مع اإلسالميين، على األقل خالل اللحظة الراهنة» الباب مواربا«الحوار السابق، إالّ أن الحكومة تبقي 

القـراءة  «في خلفية ذلك، توجه سياسي وإعالمي، مقرب من مطابخ القرار، ال يزال يدفع إلى اسـتعادة                 
، التي تعرف كلًا من االخوان في الداخل وإيران وحماس وحزب اهللا فـي الخـارج باعتبارهـا                  »األمنية

  .مصادر التهديد الرئيسة لألمن الوطني األردني
في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وشهدت     » حماس«سادت، بصورة واضحة، بعد فوز      » القراءة«تلك  

وان وحماس تصعيدا كبيرا، وكان اللَّغَطُ الـذي أصـاب االنتخابـات البلَديـة              العالقة بين الحكومة واإلخ   
  .والنيابيةَ واالتهامات بالتزوير أبرز مظاهر تلك المرحلة

بالقيادة اإلخوانية المعتدلة، وإلى سـيطرة قيـادة   » اإلطاحة«في هذه األثناء أدت تلك األزمة الطاحنةُ إلى      
 ةبقَرم ةيددعلى مقاليد القوة والنفوذ في مجلس شورى الجماعة ومكتبها التنفيذي         » حماس« من حركة    ج .

» اإلخـوان «وربما المفارقة الرئيسة تَكْمن في أن عودة المؤسسة الرسمية بعد ذلك إلى االنفتـاح علـى                 
سات الرسـمية،   وحماس كانت في ظل القيادة الجديدة، والتي بدتْ في تعبيرات االنفتاح والتغير في السيا             

  .لخطابها الْمتَشَدد ضد الحكومة خالل السنوات السابقة» جائزة«وكأنّها 
للسياسات السابقة، التـي    » رؤية نقدية «ويبدو أن مصادر مقَربةً من المؤسسة الرسمية تتحدثُ عن بروز           

مـن  » خيبة األمـل  «ردا على   » الملكية الدستورية «أضعفت المعتدلين، ودفعت ببعضهم إلى تَبنِّي خيار        
الـضحية  «، وسياسات استهداف الحركة اإلسالمية التي كان المعتدلون هـم           »اإلصالح السياسي «مسارِ  
  .لها» األولى

كبيرة فـي عمليـة االنفتـاح       » استدارة«هذه القناعة الرسمية إذا قُدر لها النضوج، الحقًا، فقد تَُؤدي إلى            
لتيار المعتدل، الذي أصابته السياسة الرسمية بمقتل أمام القواعد في الوقت الذي            باتجاه رد االعتبار إلى ا    
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، »حمـاس «كانت تناله أيضا سهام الطعن والتشكيك من التيار المتشدد والمجموعة المقربة من حركـة               
  .»حماس«على استقاللية اإلخوان تنظيميا بصورة كاملة عن » المعتدلين«بسبب حرص 

حالـة  «لواضحة أن التيار المعتدل داخل اإلخوان كان يواجه خالل الـسنوات األخيـرة              ولعّل المفارقة ا  
من المؤسسة الرسمية، التي كانت تشكك بفعاليته ووجوده، وترى أنّه بمثابة واجهة للمتشددين، أما              » إنكار

ـ   «اليوم فهناك مؤشرات على تغير هذه النظرة، بل والنظر إلى هذا التيار باعتباره               فـي  » انصـمام أم
  .، وفقًا لمراقبين»التنامي الواضح لنفوذ حركة حماس داخل اإلخوان«مواجهة 

  !»المنطقة الرمادية«في » اإلخوان«
ال تسم فقط المواقف الرسمية تجاه الجماعة، بـل كـذلك مواقـف تيـار الـصقور                 » المنطقة الرمادية «

أن التيار المتـشدد غيـر      » خواناإل«إذ تالحظ مصادر معتدلة داخل      . »حماس«والمجموعة المقربة من    
بأثر رجعـي،   » الحكمة«كثيرا من خطابه ولغته بعد أن تسلّم مقاليد القيادة اإلخوانية، وأنّه يمارس اليوم              
  .داعيا إلى الهدوء وضبط النفس وإلى عدم توريط الحركة بصدام مع الحكومة

سـقف  «عمــــل سابقًا على رفع     المفارقــــة األخرى، تتمثل في أن القيادات، التي كانتـــ ت        
السياسي ضد الدولة، كاألمين العام لجبهة العمل اإلسالمي، زكي بني ارشيد، هي نفسها ترسل              » الخطاب

إشارات اليوم باالتجاه المعاكس، من خالل تصريحات صحافية، يؤكد فيها الرجل معارضـته لمبـادرة               
ا، وكان يقودها اخيرا عدد من القيادات الحمائمية        ، التي أزعجت مؤسسة الحكم كثير     »الملكية الدستورية «

  .اإلخوانية
ذلك التحول والتبدل في المواقف بين المعتدلين والمتشددين، كان بمثابة مفارقة ثالثة في حيثيات العالقات               

  .اإلخوانية الداخلية، وكذلك العالقة مع الدولة
ي أرشيد الرافضة للملكيـة الدسـتورية،       على تصريحات بن  » معتدلي اإلخوان «وتعلّق مصادر مقربة من     

، فهم الـذين    »حماس«خطاب المتشددين والمقربين من     » ازدواجية«والتي تغازل الحكومة، بأنّها تعكس      
ساهموا في حصول كُلٍّ من رحيل غرايبة، ونبيل الكوفحي، وهما صاحبا مبادرة الملكية الدستورية على               

لكن المتشددين، أنفسهم، عادوا الحقًا إلـى       . ة للمضي فيها  من المكتب التنفيذي للجماع   » تفويض مكتوب «
التشكيك بالمبادرة وخطورة تداعياتها، واتهام المعتدلين بتوريط الجماعة في صراع أكبر من قدراتها مع              

  !مؤسسة الحكم
إلى » ملف جمعية المركز اإلسالمي   «ويحيل مراقبون هذا التراجع في سقف الخطاب المتشدد إلى تحويل           

لعدد من صقور الجماعة، في مقـدمهم       » الفساد المالي «كمة، وهو الذي يحمل في طياته اتهامات بـ         المح
مستـشارا  «المراقب العام، همام سعيد، الذي كان يتقاضى راتبا شهريا من المستشفى اإلسالمي باعتباره              

قاع عالقة الحركة   تربط خطواتها على إي   » حماس«يضاف إلى ذلك، أن المجموعة المقربة من        . »شرعيا
بالدولة، تصعيدا وتهدئة، لذلك تتجنب التصعيد الحالي بانتظار ما ستسفر عنه متغيـرات العالقـة بـين                 

  .الجانبين
  االستقطاب الداخلي

، ويـضع   »اإلخـوان «نفسه اليوم علـى     » الصراع الداخلي «فـــي خلفية المشهد وكواليسه، يفرض      
ابيع المقبلة، مع صعود األزمة بين المعتدلين والمتـشددين         الحركة على مفترق طرق حقيقي، خالل األس      

والجماعة، ووجود أعـضاء مـشتركين فـي        » حماس«والتداخل بين   » ازدواجية التنظيم «حول مشكلة   
  .الحركتين

ترتفع سخونتها اليوم بعد تشكل تنظيم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين مـن الـداخل             » مشكلة االزدواجية «
عن إخوان األردن تنظيميا، لكن مع حرصه على تمثيل إخوان أردنيين، مـن أصـول     والخارج، منفصلًا   

  .، وهم أنفسهم ممثِّلُون في مجلس شورى اإلخوان»حماس«فلسطينية في مجلس شورى 
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هذا التداخل تقف القيادات المعتدلة في وجهه بقوة، وتشير معلومات مؤكدة الـى أن جلـسات الـشورى                  
  . العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان ستشهد صراعا كبيرا، عنوانه هوية الجماعةالمقبلة في كل من جبهة

اإلخواني، ما بيـن التيار    » االستقطاب الداخلي «ح أن المرحلة المقبلة ستُرسم على وقـع هذا         من الواض 
، والذي  ن حمـاس ة وهويتها األردنية، وبين التيار المقرب م       يسعى لتأكيد استقاللية الجماع    المعتدل الذي 

، والتداخل مع الملف الفلسطيني، وليس      »المعادالت اإلقليمية «ا في سياق    ينر إلى دور الجماعة وأولوياته    
  .فقط الوقائع األردنية

في ضوء ذلك، يبدو التساؤل واقعيا حول موقف المؤسسة الرسمية، فيما إذا كانت بالفعل ستعيد النظر في                 
الـصراع  «ل المرحلة السابقة أم أنّها سـتنظر إلـى محـصلة            خال» المعتدلين«سياساتها التي أضعفت    

  .باعتباره يخدم هدفًا بعيد المدى في إضعاف الجماعة» الداخلي
هو لون الموقف في العالقة بين الدولة واإلسالميين، وحتـى          » اللون الرمادي «المؤشرات كلها تشي بأن     

اآلن على األقل، فرض رؤيته باعتبارها      ، وأنه لم يستطع أي تيار داخل الدولة، إلى          »حماس«مع حركة   
  .خالل المرحلة المقبلة» أجندة الحكومة«

      مزعجة لكال الطرفين، ألن عنوانها الغموض والـضبابية،        » المنطقة الرمادية «وإذا كان البعض يرى أن
       ّين السياسيين يرى أنلِّقعأحد الْم لـى المنـاورة    أفضُل؛ لما يتيحه من قدرة أكبر ع      » اللون الرمادي «فإن

  .والمرونة من كال الطرفين
  28/4/2009اإلسالم اليوم، 

  
  الديبلوماسية األميركية تتحرك في االتجاه الخاطئ .51

  حسن نافعة
إدارة أوباما واالستراتيجية «في تقرير لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن حمل عنوان 

الجاري، قام الخبير االستراتيجي المعروف ) ابريل( نيسان 12ونشر في » األيام المئة األولى: األميركية
أنتوني كوردسمان، بمحاولة لرصد معالم التغيير التي طرأت على االستراتيجية األميركية بعد مئة يوم 
من تولي الرئيس باراك أوباما مهمات منصبه، وهي الفترة التي يعتقد أنها كافية للتعرف على الخطوط 

وقد أشار التقرير في البداية إلى صعوبات ثالث تحد من قدرة أي رئيس .  ادارة جديدةالعامة لسياسة أي
  :أميركي على إدخال تغييرات جوهرية على االستراتيجية المتبعة خالل المئة يوم األولى هي

  . حاجة الرئيس الجديد إلى وقت ليس بالقليل لتشكيل واختبار فريق األمن القومي المعاون له-1
2-د اإلدارة الجديدة بميزانية تم إقرارها في العام السابق وفق رؤية استراتيجية وخطط وبرامج  تقي

  .مختلفة
  . ثقل وطأة األزمات الموروثة عن صراعات معقدة وممتدة يعود بعضها إلى أكثر من نصف قرن-3

ام االقتصادي الدولي وبعد هذه المقدمة الحذرة، أكد التقرير أن استعادة مكانة الواليات المتحدة في النظ
احتلت أولوية قصوى في استراتيجية اإلدارة الجديدة من دون أن تهمل في الوقت نفسه اهتمامها ببقية 

  .القضايا الحيوية
وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط، بدا كوردسمان غير مقتنع باالستراتيجية األميركية الجديدة تجاه 

موض والنقص في جوانب كثيرة، وال تتضمن ما يتعين على العراق، حيث يرى أنها تعاني من الغ
الواليات المتحدة أن تفعله في حال تجدد العنف وتدهور الوضع األمني قبل إتمام انسحاب القوات 
األميركية من هناك، بينما يرى أن تغيراً أساسياً طرأ في الوقت نفسه على االستراتيجية األميركية تجاه 

  .كستانكل من أفغانستان وبا
 اإلسرائيلي بدا كوردسمان وكأنه يحاول التماس األعذار ألوباما حين -وفي ما يتعلق بالصراع العربي 

هناك القليل مما يستطيع الرئيس األميركي إنجازه على وجه السرعة في ما يتعلق بتحقيق السالم «: يقول
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ا، والحكومة اإلسرائيلية تندفع بين العرب واإلسرائيليين، حيث الحركة الفلسطينية منقسمة على نفسه
، لكنه قام في الوقت نفسه برصد جملة من المبادرات التي صنعت »يميناً، والعالم العربي يموج بالخالفات

قيام أوباما بتعيين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له في المنطقة، واالنفتاح : التغيير على هذا الصعيد، منها
  .»الحرب الكونية على اإلرهاب«طلح على سورية، والكف عن استخدام مص

ورغم تقديرنا لمجمل اإلشارات اإليجابية التي عددها كوردسمان في تقريره، إال أننا نعتقد أنها ال تزال 
محصورة في األمور الشكلية أو اإلجرائية وتتعلق بأدوات ووسائل صنع السياسات أكثر مما تتعلق 

لك ربما يكون التغيير الشكلي أو اإلجرائي مقصوداً في أكثر من ذ. بمضمون أو جوهر هذه السياسات
ذاته لإليحاء بحدوث تغيير ظاهري مع استمرار السياسة الفعلية على ما هي عليه في واقع األمر، وهو 
ما يبدو واضحاً من المواقف الحقيقية لإلدارة األميركية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية والتي ال تزال 

دليلنا على ذلك فحوى التصريحات التي أدلت بها وزيرة . امتداداً لسياسة اإلدارة السابقةتعد، حتى اآلن، 
الخارجية األميركية هيالري كلينتون أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ خالل األسبوع 

حركة الماضي، والتي تؤكد رفض الواليات المتحدة إجراء أي اتصاالت مع أي حكومة فلسطينية تكون 
بشروط ثالثة » حماس«عضواً فيها، ورفض تقديم أي دعم مادي لهذه الحكومة إال بعد أن تفي » حماس«
نبذ اإلرهاب واالعتراف بدولة إسرائيل واحترام االتفاقات وااللتزامات التي سبق للسلطة الفلسطينية : هي

  .أن وقّعت عليها أو تعهدت بتنفيذها
تدخل في إطار المناورات التكتيكية التي تستهدف تفادي بعض قد يقول قائل إن هذه التصريحات 

. الضغوط الداخلية بأكثر مما تعكس حقيقة التوجهات األميركية الجديدة، لكن هذا التفسير ال يبدو مقنعاً
وعلى أي حال فإذا كانت هذه التصريحات تمثل حقيقة المواقف األميركية، وهو االحتمال األرجح، فلن 

تقديري، سوى تفسير واحد وهو أن الديبلوماسية األميركية ضلت طريقها وبدأت، شأنها يكون لها، في 
  :في ذلك شأن اإلدارات السابقة، تسير في عكس االتجاه المطلوب تماماً وذلك لألسباب التالية

قبولها ألنها تعني » حماس« أن اإلدارة األميركية تعلم يقيناً أن شروطها تعجيزية ويستحيل على -1
تحارها سياسياً، فضال عن أن الرضوخ لها، إن حدث، ال يضمن بالضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ان

  .وعادلة تستجيب للحد األدنى من الحقوق الفلسطينية المشروعة
بال شروط مسبقة، ورفضها التعامل في الوقت » حماس« أن رفض اإلدارة األميركية التعامل مع -2

، يغلق الطريق تماماً أمام إمكانية تحقيق »حماس«تضم عناصر من نفسه مع حكومة وحدة وطنية 
المصالحة الفلسطينية، حيث ستصبح حينئذ بال جدوى أو هدف، مما سيعيد الكرة من جديد إلى المربع 

  .األول ويكرس وضع االنقسام الراهن، وهو وضع ال يسمح مطلقاً بتحقيق أي تقدم على طريق التسوية
على حكومة أبو مازن أن تتفاوض وحدها على تسوية مع إسرائيل، وإن  سيكون من الصعب -3

استطاعت التفاوض أو حتى التوصل إلى تسوية، فسيكون من الصعب عليها تمريرها دستورياً أو ضمان 
كما سيكون من الصعب عليها أيضاً توفير الظروف المالئمة إلعمار قطاع غزة . التأييد الشعبي لها
رته الحرب، وهو شرط ضروري للتقدم على طريق التسويةوإعادة بناء ما دم.  

 من شأن استمرار هذا الموقف األميركي المتشدد دفع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وهي حكومة -4
متطرفة بطبيعتها، الى تبني مواقف أكثر تشدداً وربما إغراؤها بشن حرب جديدة على غزة الستئصال 

وحتى إذا نجحت إسرائيل في استئصال . ر من جديد في المنطقة كلها، وهو ما قد يشعل النا»حماس«
  .عسكرياً، وهو أمر مشكوك فيه تماما، فلن يمهد ذلك بالضرورة لتسوية قابلة للتمرير فلسطينياً» حماس«

إن طلب االعتراف بدولة عضو في األمم المتحدة من جانب حركة تحرر وطني يبدو لي أمراً غير مبرر 
فعلى الصعيد القانوني من المعروف أن االعتراف المتبادل يكون بين .  يستقيم عقالنياً وأخالقياًقانوناً وال

أما على . دول، وليس بين فاعلين غير دوليين كحركات التحرر الوطني أو منظمات دولية غير حكومية
حها وتعترف الصعيد العقالني واألخالقي فليس من المنطقي مطالبة حركة تحرر وطني أن تلقي سال
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بعدوها مقابل اعتمادها كطرف مؤهل للتفاوض مع الخصم ومن دون أي ضمانات بوصول المفاوضات 
  .إلى غايتها المنشودة

يزيد األمر تعقيداً، حتى على المستويين القانوني واألخالقي وليس العملي فقط، أن إسرائيل دولة مختلفة 
ية معروفة، وتربطها بيهود العالم عالقة ملتبسة لها فهي دولة بال حدود جغراف. عن كل الدول األخرى

تأثيرها السلبي على الصراع الدائر في فلسطين، وتريد أن تكون دولة لليهود وحدهم مما يشكل تهديداً 
، في سياق كهذا، أن »حماس«وعندما يطلب من !. مباشراً للفلسطينيين الذين لم يتحولوا بعد إلى الجئين

 يعني ذلك أن المطلوب منها أن تعترف بحق إسرائيل في االحتفاظ باألراضي تعترف بدولة كهذه فهل
التي تحتلها اآلن أو بجزء منها، أو بحقها في االحتفاظ بالمستوطنات التي أقامتها في هذه االراضي، أو 
بحقها في القدس الموحدة عاصمة لها، أو بحقها في توطين يهود العالم على أرضها؟ وماذا عن الحقوق 

أنها إذا اعترفت بإسرائيل » حماس«بإسرائيل؟ من يضمن لـ » حماس«لفلسطينية بعد اعتراف ا
 بما فيها القدس الشرقية، 67) يونيو(فستنسحب من كل األراضي الفلسطينية التي احتلتها في حزيران 

أراضيها التي بنيت فوق » المستعمرات«وعودة الالجئين إلى ديارهم التي طردوا منها بالقوة، وتفكيك 
أظن أنه من الطبيعي والمنطقي واألخالفي أن يتم االعتراف بعد االتفاق على . بالقوة ومن دون وجه حق

  .شكل ومضمون التسوية وليس قبل ذلك
السؤال الحقيقي الذي ربما يتعين على الواليات المتحدة طرحه في هذه المرحلة يمكن أن يدور حول ما 

ن حكومة الوحدة الوطنية، لتفويض هذه الحكومة بالتفاوض مع مستعدة، كجزء م» حماس«إذا كانت 
فإذا كان الجواب بنعم يصبح واجباً على الواليات المتحدة دعوة . إسرائيل من دون شروط مسبقة

األطراف المعنية كافة على الفور إلى مفاوضات تجري تحت رعايتها وتتواصل من دون انقطاع إلى أن 
، أو قابلة على األقل للطرح في استفتاء عام »حماس«ة من الجميع، بما فيهم يتم التوصل إلى تسوية مقبول

بعد ذلك، وليس قبله، يمكن للواليات المتحدة أن تطلب من كل . على الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي
أما . األطراف ما تراه ضرورياً لتحصين التسوية التي تم التوصل إليها ولضمان تنفيذها على األرض

لمجرد القبول بالتعامل، فتعكس موقفاً » حماس«ط التي تسعى الواليات المتحدة لفرضها اآلن على الشرو
أقل ما يقال فيه إنه يجمع بين الصلف والجهل معاً، ويعد وصفة للفشل الذريع وخطوة في االتجاه 

  !إنها شروط كفيلة بإسقاط عملية التسوية قبل أن تنطلق وتبدأ في التحليق. المعاكس
  29/4/2009ياة، الح

  
  "ربيع براغ"التردد وخيانة : االتحاد األوروبي وفلسطين .52

  خالد الحروب
مقابل قصر توسكان العريق على قمة الجبل المرتفع الذي يطل على نهر فالتافا المتمدد بتكسل في وسـط         

اريخية الطالعـة   وفي قلبها الكاتدرائية الكاثوليكية الت    ، أوروبا" قالع"بديع جمال براغ تنتصب إحدى أكبر       
مجموعة القصور والبنايات القديمة وحتى القصر الخاص المملوك حتى اآلن          . من القرن العاشر الميالدي   

فـي  . وهي تمثل تاريخياً مقر الحكم والسيطرة في بالد التشيك        ، "القلعة"من قبل ساللة لوبدكوفيتش تسمى      
من القلعة  .  وفيها كان آلل هابسبورغ مجد تليد      ،أقام ملوك وأباطرة عائالت أوروبا األرستقراطية     " القلعة"

أو حولها أنطلقت شرارة حرب الثالثين عاما الدينية في الربع األول من القرن التاسع عشر بين الكاثوليك                 
والمدافعين عن الكنيسة ضد تمرد الهرطقات الجديدة التي ستعرف من ذلك التـاريخ فالحقـا بالحركـة                 

انتهت تلك الصراعات التي تعتبر المؤسسة لمبـدأ        .  طول وعرض أوروبا   وانتشرت في ، البروتستانتينية
حيـث يتـدخل    " الـسيادة "وفيها تم إقرار مبدأ     ، 1648عام  " سلم وستفاليا "بتوقيع معاهدة   " الدولة القومية "

  . األباطرة والبابوات سواء باستخدام سلطات امبرطورية أو دينية في شؤون اإلمارات والدول المتشكلة
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ودماً في  ... عموماً ترفل بتاريخ ثري ما كان له إال أن يتواصل ثراء وتعقيدا             " التشيك"خصوصاً و براغ  
في وسط شرق أوروبا إبان اندالع حروبها الدموية كانت التشيك أول مطامع هتلر التي              . القرن العشرين 

ى حماية المدينـة مـن      إل، لغرابة الظروف ، وقاد ذلك االحتالل الطويل   ، احتلها في بدايات توسعه النازي    
بعد الحقبة النازية حررها السوفيات وأقـاموا       . الدمار الذي هطل على معظم ما شابهها من مدن أوروبية         

عرف بالقسوة والشمولية التي عرفت بهـا بقيـة أنظمـة تلـك             ، نظاماً تابعاً للكتلة الشرقية   " قلعتها"في  
نظام " ثار طالب الحرية على      1968في ربيع   . ثانيةودام طيلة حقبة ما بعد الحرب العالمية ال       ، المنظومة

بعـد  . وكادوا يقلبونه لوال تدخل الدبابات السوفياتية التي أنهت تلك الثورة بالحديد والنار           ، الحديدي" القلعة
ذلك بعشرين عاماً كانت تلك الدبابات تحيط بالكرملين نفسه وسط موسكو تراقب سـقوط االمبرطوريـة                

 كان  1989في أواخر ديسمبر    .  لربيع براغ آخر يحدث في كل عواصم الكتلة الشرقية         السوفياتية وال تأبه  
، الكاتب المسرحي التشيكي الشهير والذي صار أحد رموز الثورة على النظـام الـشمولي         ، فاكالف هافل 

" التـشيك "التي تطل على كل جهات المدينة لتبدأ صناعة فصل جديد من تـاريخ              " القلعة"يضع قدمه في    
  . اسي عنوانه الحريةالسي

هي كلمة السر التي رددتها ثورات      . هي القيمة األغلى واألهم في كل مشروع الحداثة األوروبي        " الحرية"
شعار االسـتنارة اإلنـسانية     . الكنيسة والباباوات ، وتمردات داخل القارة ضد استبدادات اإلقطاع والملوك      

حريـة  ، حرية السياسة واالجتماع  ، ة الفكر والدين  حري، الذي أبدعته أوروبا صار حرية الفرد والجماعة      
بيـد أن   . هي المساهمة المشرقة والعنوان األبرز لذلك المشروع      " الحرية"قيمة وممارسة   . اإلعالم والعقل 

واسترذلها وأهانها خارج الفضاء    ، "الحرية"، المشروع الحداثوي األوروبي نفسه امتهن تلك القيمة األثيرة       
، ن وبعد الحروب األوروبية الداخلية الدامية التـي أرادت ترتيـب جـدول القـيم              خالل وإبا . األوروبي
كانت أوروبا تطلـق جنـي      ، وتوسيع نطاقات الثروات  ، وتحجيم أمدية التدخالت  ، والسيادات، والوالءات

على مدار قرنين من الزمان وبـالتوازي       . االستعمار واإلمبريالية متأسساً على كل القيم المضادة للحرية       
وانـشق المـشروع    ، ع ترسخ قيم الحرية أوروبياً ترسخت قيم استعباد الشعوب األخرى واسـتعمارها           م

الحداثوي واالستناري الكبير إلى ثنائية تضادية ما زال تناقضها الداخلي يقسم العالم والبشر فـي تعقـل                 
  . وإدراك المشروع المركب الذي يساند الحرية وأعداءها

قاعة ممتدة في قصر توسكان الذي يحتضن وزارة الخارجيـة التـشيكية            وحيث تطل   ، حتى هذه اللحظة  
تطرح ، والتي انشغلت مكثفاً خالل األشهر الستة السابقة بتسلم جمهورية التشيك رئاسة االتحاد األوروبي            

في الندوة التي استضافتها هذه القاعة الطويلة كـان         . وتصفعه باليد األخرى  ، أوروبا مشروعها القيمي بيد   
فلسطين هي االختبار األهم واألكبر واألدق لمجموعـة        .  نقاش عن مستقبل فلسطين بعد حرب غزة       هناك

كارثـة فلـسطين    . لكنها فشلت في اجتيـازه    ، القيم األوروبية التي حاربت هذه القارة طويالً كي تكرسها        
ما زال جراء   األخالقي الذي تعذب و   " ضمير أوروبا "و، ومأساتها ومأساة تشرد شعبها هي أوروبية الجذر      

يصيبه تكلس مخجل عند مواجهته بمـا اقترفتـه         ، ما اقترفته القارة وأنظمتها وحتى شعوبها تجاه يهودها       
خالل حرب غزة انحط االتحاد األوروبي مستويات إضافية تحـت  . القارة وأنظمتها تجاه فلسطين وشعبها  

ب بـشهرين أو أقـل كانـت        قبيل الحـر  . مستوى االنحطاط األخالقي المعروف لسياسته تجاه فلسطين      
وتمنحها ميزات تجارية إضافية أصـبحت      ، مؤسسات االتحاد األوروبي ترفع مستوى العالقة مع إسرائيل       

مـن   % 95من خاللها الصادرات اإلسرائيلية تدخل إلى دول االتحاد وقد أزيلت من وجهها ما نـسبته                
لبرلمان األوروبي يصادق على معاهدة     كان ا ، 2009أي في شباط    ، بعيد الحرب بقليل  . العوائق الضريبية 

المالحة الجوية مع إسرائيل وهي ترفع أيضا من مستوى العالقة والميزات التي تتمتع بها الدولة المحتلة                
أو ، أو األمنية ، أو الدبلوماسية ، إسرائيل هي الدولة التي تتمتع بأكثر االمتيازات سواء التجارية        . والباطشة
هـذا  . وال ينافسها في ذلك أي دولة غير عضو في االتحـاد          ،  االتحاد األوروبي  أو العلمية مع  ، التعليمية

فضال عن العالقات المتميزة على المستوى الثنائي بين إسرائيل وكل دول االتحاد التي قادهـا المنـدوب                 



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1419:         العدد       29/4/2009األربعاء  :التاريخ

اإلسرائيلي كقطيع مطيع إلى خارج قاعة مؤتمر العنصرية في جنيف مؤخراً عندما وصفت إسرائيل بما               
  . العنصرية: فيهاهو 

هو الممول األكبر للسلطة الفلسطينية والداعم المالي الرئيسي للشعب         ، في نفس الوقت  ، االتحاد األوروبي 
لكن كل ذلك التمويل ال يصل إلى مـستويات         . وال يجب التغاضي عنها   ، حقيقة مهمة ال يمكن   : الفلسطيني

ء عن طريق المعاملـة المميـزة مـن قبـل           سوا، الدعم المباشر وغير المباشر الذي تحظى به إسرائيل       
واألهم من ذلك بألف مرة هو أن ما هو         . مؤسسات االتحاد األوروبي أو من قبل دوله األعضاء منفردين        

بل المطلـوب موقـف     ، مطلوب من أوروبا ليس تحويل قضية فسطين إلى تبرعات خيرية ودعم إنساني           
. احتالل وظلم ما زال مستمراً منـذ سـتة عقـود          نفسها في فلسطين ضد     " القيم األوروبية "سياسي يدعم   

وال متأثرا بتل أبيـب مـن       ، المطلوب من االتحاد األوروبي موقف متميز وليس تابعا لواشنطن من جهة          
والمطلوب من االتحاد األوروبي التخلي عن السياسة المترددة والجبانة أيضاً والتي ال تساوي             . جهة ثانية 

بل وتبرر للمحتل أساليب بطشه ووحشيته كما رأينـا         ، الحتالل وحسب بين المحتل ومن يعاني من ذلك ا      
  ". دفاعاً عن النفس"خالل الحرب الماضية من تبريرات لها بكونها 

أو " 1968ربيع بـراغ    "فشلت جمهورية التشيك خالل ترؤسها لالتحاد األوروبي في أن تُظهر أدنى قيم             
التاريخ ونقول قيم قديسها المشهور وينسيسالس السلمية       حتى ال نعود بعيدا في      ، "1989الثورة المخملية   "

للستة أشهر  ، السويدية، ما نأمله أن تكون الرئاسة الجديدة     . واإلنسانية والمضادة للظلم واستمرار الحروب    
رئيس وزرائها األسبق الـذي     " أولف بالمه "ونصيرة لقيم العدل وتتأسى بتركة      ، أخالقية ومبدئية ، القادمة

  . مانينات ألنه مثل ضمير أوروبا في جانبه المشرقاغتيل في الث
  29/4/2009الشرق، قطر، 

  
  نصف دولة .53

  شالوم يروشالمي
فال حدود لها، وال دستور، وال اتجاهات واضحة، وما زالت ال يوجد فيها             . سرائيل دولة غير منضجة    .1

.  في تـاريخ الدولـة     32الحكومة التي انتخبت هنا في شباط االخيرة هي الحكومة          . شيء من االستقرار  
حكومـة غولـدا    : ان حكومتين فقط تولتا والية كاملة     . بعبارة اخرى تبدلت ها هنا حكومة في كل سنتين        

لالسف الشديد  . 1988 الى   1984، وحكومة الوحدة بين العمل والليكود من        1973 الى   1969مئير بين   
في االسـاس الـى وضـعنا الهـش،         فان هاتين الحكومتين المستقرتين في ظاهر االمر ايضا قد رمزتا           

لم تنجح الدولـة    . 1969انتخبت حكومة غولدا مئير في صيف       . والمؤقت وغير الناضج في هذه المنطقة     
لم يدرك احد ان االنجاز العسكري هـو        . في التحرر آنذاك من نشوة النصر الكبير في حرب االيام الستة          

ويهدد الدولة اليهودية التي اقيمت هنا اكثر من         سنة،   42شرك سيورط اسرائيل مع نفسها ومع العالم كله         
 حصل حزب العمل   او المعراخ كما كان يـسمى انـذاك                1969في انتخابات   . جميع الحروب االخرى  

وكان هذا اكبر عدد حصلت عليه قط قائمـة         .  نائبا، وتلك داللة على التقدير جراء نتائج الحرب        56على  
الذي سـمي انـذاك     ( مئير انذاك ايضا من وجود الليكود المؤقت         استفادت. نافست في انتخابات اسرائيل   

كان كل شيء يبدو مثاليا واعلن وزير الدفاع موشيه ديان انه يفضل شـرم الـشيخ                . في الحكومة ) غاحل
، قبل شهر من االنتخابات، نشرت هنا       1978في تشرين االول    . بغير سالم على السالم بغير شرم الشيخ      

دفعت اسرائيل في الحـرب     . زعزعت الدولة كما لم يفعل اي حدث في تاريخها        حرب يوم الغفران التي     
ثمنا باهظا عن هوادتها واالستخفاف بالعدو، والشعور السيادة ورفض كل مبادرة سياسية كنا نتلقفها اليوم               

 جنديا فـي    361 ووقع   7500 جندي، وجرح    2600في حرب يوم الغفران خسرت اسرائيل       . بكلتا يدينا 
ان الوالية التي بدأت فـوق      . تخيلوا جلعاد شليت مضاعفا بمئات االضعاف     . يين والسوريين اسر المصر 

واجهت مملكة اسرائيل الثالثة، وهو لقب الدولة بعد حـرب االيـام            . السحاب انتهت عميقا تحت التراب    
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عمال وكان التهديد االسرائيلي الصريح باسـت     . الستة مباشرة، واجهت خطر الخراب بعد ذلك باربع سنين        
السالح الذري، مع التنبه العسكري واالعمال البطولية فقط هي التي وقفت بصعوبة الهجـوم الـسوري                

  .والمصري المنسق
لوالية التامة الثانية التي كانت ترمي الى ان توحي اخر االمر باالستقرار السياسي واالجتماعي عانت                .2

  .انينيات بدولة معرضة لالنحاللفقد ذكّرت اسرائيل في بدء الثم. االعراض نفسها تماما
فقد كان االقتصاد على شفا انهيار تام، وارتفع التضخم ها هنا ارتفاعا غير معقول ووقف على ما يقرب                  

كانت الدولة منغرزة عميقا في لبنان في اطار حرب ال أمل منهـا كانـت               .  في المائة في السنة    400من  
 الحرب الى استقالة رئيس الحكومة مناحيم بيغن فـي          افضت تلك . اسوء كثيرا من حرب فينوغراد الثاني     

تقرر الول مرة فـي     .  نشأ تعادل تام بين الكتلتين     1984في االنتخابات التي تمت ها هنا في        . 1983آب  
. تاريخ الدولة اقامة حكومة وحدة وتناوب بين زعيمي العمل والليكود، شمعون بيرس واسـحاق شـامير               

ففي السنتين االوليين اراد بيـرس ان       . ي السنتين االوليين لسبب بسيط    عملت هذه الوحدة على نحو جيد ف      
سـجلت تلـك    . لم يسبب له شامير مشكالت كي يحصل على الـسنتين التـاليتين           . يحتفظ لنفسه بالسلطة  

تـم  . الحكومة عدة انجازات ممتازة، وهو ما دل على القدرة العالية للدولة عندما توحد افـضل قواهـا                
تهاوى .  بفضل خطة لجعل االقتصاد مستقرا وانسحبت اسرائيل اخر االمر من لبنان           القضاء على التضخم  

ان حكومة الوحدة الحقيقيـة     . كل شيء مرة اخرى، كما كان االمر دائما، للخالف السياسي حول المناطق           
. الوحيدة التي عرفناها اصبحت سريعا حكومتين متشاكستين، واصبح نظام اتخاذ القرارات جامدا اشـلّ             

كانت .  لفني لو اقيمت قبل شهرين     - المعقول جدا افتراض ان هذا كان سيكون مصير حكومة نتنياهو            من
  .وفي هذه المرة حول الجدال الذي يتصل بدولتين للشعبين. حرب االيام الستة تلك ستفض عراها ايضا

اتحدث فـي   . رىهذا هو جوهر حياتنا هنا وهو ايضا المأساة الكب        . دور اسرائيل حول أمنها الوجودي     .3
كل فرصة عن الحسد الذي يصيبني في كل مرة ازور فيها دولة عادية في امريكا او اوروبا او الـشرق                    

ال يوجد شخص واحد في كندا او فرنسا او بريطانيا او اليابان يعلم من هو وزير الـدفاع فـي                    . االقصى
لجميع جيدا وزير الخزانة، ووزيـر      بمقابلة ذلك يعلم ا   . وال يوجد من يعلم ما اسم رئيس االركان       . دولته

عندنا يعلم الجميع ان ايهود باراك هو وزير الـدفاع وان           . الداخلية، ووزير التربية او وزير حماية البيئة      
في الدول السليمة ميزانية الدفاع في الحـد        . ليبرمان هو وزير الخارجية لكننا ال نملك حتى وزير صحة         

يمكن بثمن طائرة شبح واحدة اقامة جهـاز تربيـة          . ف الميزانية االدنى وال تقتطع كما في اسرائيل نص      
 دبابات حل مشكلة سلة الصحة في الدولـة سـنة           5ويمكن بثمن   . متقدم في النقب كله او الجليل الغربي      

. كاملة، وان ننقذ من الموت مئات الناس على حساب امكان ان يسقط الجنود هنا في الحرب القادمة ايضا                 
 على غواصة لسالح البحرية يمكن ان نقضي على فروق اجتماعية مخيفة هي الكبرى              بالمال الذي نهدره  
ومع ذلك كله، اذا كانت هذه الدولة معجزة، وهي معجزة حقا، فان ذلك بفضل التربية               . في العالم الغربي  

. والصحة، وجهازي القضاء والبحث والتطوير في كل المجاالت وبرغم شروط البدء وشروط االستمرار            
 الف من   600 شخص من    6000من يبدأ من محرقة ابيد فيها ثلث شعبه؛ ومن يقيم دولة بعد ان يفقد               ان  

السكان في حرب االستقالل ثم يستوعب مئات االالف من المهاجرين من العالم كله؛ ومن ينجح فـي ان                  
حكم العسكري؛  يبني لنفسه حياة ديمقراطية طوال عشرات السنين في دولة تدعو فقط الى الديكتاتورية وال             

  .هو بمنزلة عمل عجيب
يؤسفنا فقط جميع االخطاء الكبيرة التي قمنا بها في الطريق والتي كان يمكن ان يكون وضـعنا بغيرهـا                   

ان من يصر مثال علـى      . يثور فينا احيانا انطباع اننا ال نبحث عن حل للمشكالت بالضبط          . افضل كثيرا 
  . كدولة يهودية يبحث عن المشكالت بالقوة61ان يعترف العالم به في يوم استقالله الـ 

  .وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها. حدد االمن ايضا صورة الحكومة التي ينتخبها .4
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لم .  في االساس من االخفاق االمني لحرب يوم الغفران        1977نبع اول انقالب سياسي كان عندنا في آيار         
ولم يوجد ها هنا قـط      .  اقتصادي او اجتماعي   توجد ها هنا قط انتخابات ولم تتحدث حكومات على اساس         

حملة انتخابية حقيقية على مشكالت داخلية واقتصادية، او مشكالت التربية واالمـن الشخـصي والفقـر                
بعد حرب يوم الغفران أتت حرب لبنـان االولـى،          . والتقاعد او تلويث الهواء، فقد نحى االمن كل شيء        

خليج، والموجات االرهابية والحرب في غزة، وهي التي رسمت         واالنتفاضتان االولى والثانية، وحرب ال    
  .ال توجد ها هنا معركة نزيهة. احزاب اليمين هي التي تكسب دائما في هذا الواقع. خريطة الزعامة

  .فالحروب تجدي كثيرا على الليكود وعلى اسرائيل بيتنا وعلى الكتلة كلها
 فاننا نجيب   1977سألتم كيف حكم اليسار ها هنا حتى        اذا  . في هذه الظروف تكاد ال توجد حرية انتخاب       

ان االنجازات االمنية في حرب االستقالل، وعملية كاديش وااليام الستة تركته في الحكم حتى االخفـاق                
 نائبـا  13تدهور حزب العمـل الـى       . واليسار اليوم ال تكفيه حتى حرب ناجحة      . الكبير في يوم الغفران   

ملية   الرصاص المصهور   في غزة وكان بنيامين نتنياهو والليكود جالسين              بالرغم من ان باراك اراد ع     
 قاعدة اخرى ال تزال سارية الفعل فـي         1977بالمناسبة تعلمنا من قصة االنقالب االول في        . في الخارج 

كـان  . هذه االيام ايضا، وهي ان التأليف بين الفشل االمني والفساد الشخصي قاتل لكل حكومة وزعـيم               
اولمرت ربما يستطيع تجاوز اعماله الفاسدة، وان يظل رئيس حكومة مشكال وشرها مـدة واليـة                ايهود  

الستنتاج مما كتبنا يفترض ان يكون انه ما دام ال يوجد            .5. تامة او اكثر، لوال خزي حرب لبنان الثانية       
والجواب معقـد   . مهوالسؤال االن هل السالم واقعي ومن يت      . سالم في البلد فلن يوجد استقرار في الدولة       

ان زعيما من اليمـين     . هذه هي المفارقة المعروفة   . السالم ليس واقعيا اال اذا نفذه زعيم من اليمين        . قليال
يحصل تلقائيا على تأييد الكثرة الغالبة من الجمهور من اليسار، وآنذاك تكفيه نسب ضئيلة مـن اليمـين                  

 من اليسار الذي يخرج للحرب يحـصل علـى          والزعيم. ليحظى بكثرة من اجل اجراءات سلمية حاسمة      
دولتان للشعبين بحـسب    . للسالم ثمن واضح  . كثرة غالبة من اليمين واقل منها في اليسار       . العالقة نفسها 

 على التقريب، مشتمال على تقسيم القدس لعاصمتين وتسويات سيادة او حكم خاص لالماكن              1967حدود  
 الف مستوطن عن بيـوتهم،      200عي ان يجلي زعيم من اليمين       أمن الواق . المقدسة وال سيما جبل الهيكل    

وينقل الى داخل اسرائيل سكان كريات اربع وبيت ايل االولى والثانية، وعـوفرا ويتـسهار وايتمـار ؟                  
يصعب علي ان اصدق، اال اذا وجد ها هنا رئيس حكومة يكون اقوى كثيرا من اريئيل شارون صـاحب           

 كله اخالء يهودا والسامرة والنزول التام عن هـضبة الجـوالن اكثـر              مع ذلك . الشعبية، وبطل اسرائيل  
الى ان ينشأ زعماء بهذا العظم اذا نشأوا، سنظل نغرق في وحلنـا الخـاص،               . تعقيدا من االمر في غزة    

ونبحث عن شركاء في الجانب الثاني ولن نجد، ونحول مئات المليارات من الشواقل الى االمـن علـى                  
 شأنا لنا جميعا، ونتجادل في كل فقرة من مسودة اتفاق سالم، لنستطيع آخر األمر               حساب ما هو ليس اقل    

ان نعلم عليها بعالمة كبيرة، وسنظل ننمو ونكبر في ظروف غير ممكنة، ونرفع فـي كـل سـنة علـم                     
  .ال يمكن وقف هذا اللحن حتى لو كان مؤذيا لآلذان. االستقالل وننشد بتأثر كبير نشيد   هتكفا  

  معاريف
  29/4/2009الرأي، األردن، 
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  29/4/2009الدستور،   


