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***  
  

  القدوة وعريقات يتنافسان على الخارجيةو... عّباس قد يعلن حكومة جديدة قبل لقائه أوباما .1
 الرئيس محمود أن مصادر بارزة في القيادة الفلسطينية كشفت  أنلندنمن  30/4/2009الحياة، نشرت 

 قبل زيارته المقررة للبيت أي، أياميدة في غضون عشرة  تشكيل حكومة جدإلىعباس قد يضطر 
 "معا"وقال مقربون من رئيس الحكومة سالم فياض لوكالة  .أوباما تلبية لدعوة الرئيس باراك األبيض

تشكيل الرئيس لحكومة جديدة لن يعني توقف الحوار الوطني، وفي حال نجح " إنالفلسطينية المحلية 
  ." للرئيس لصالح حكومة وفاقة ستقدم استقالتها فوراً حكومة قائمأيالحوار، فإن 

 المقبل بجولة عربية للتشاور األحدالرئيس سيقوم " إن "معا" ردينة لوكالة أبووقال الناطق الرئاسي نبيل 
، والحوار الوطني، ورفع الحصار عن غزة أوباماوالتحاور مع القادة العرب في ثالثة مواضيع هي لقاء 

  .األردني المقبل عمان للقاء العاهل األحد الرئيس سيزور أن، موضحا "ياهوفي ظل حكومة نتان
 "القدس العربي" أن  وليد عوض،بيت لحم نقالً عن مراسلها في 30/4/2009القدس العربي، وأضافت 

 لرئيس  نائباًاألحمدعزام :  المرشحين لتولي حقائب وزارية عرف منهمأسماءحصلت على بعض 
 للمواصالت، جهاد ، سعد الكرنز وزيراًاإلعالم ربه نائب رئيس الوزراء ووزير الوزراء، وياسر عبد

، من أكاديميينكما ستضم الحكومة  . عام رئاسة الوزراءأمينحمدان وزير الحكم المحلي ومحمد اشتية 
 عضو فتح ناصر القدوة أنكما علم .  يكون بينهم علي جرباوي ونبيل قسيس وهاني المصريأنالمتوقع 
 أبو حسن إن "القدس العربي"وقالت المصادر لـ. ب عريقات يتنافسان على حقيبة وزارة الخارجيةوصائ

 مثل حاتم عبد القادر أخرى أسماءلبدة مرشح لتولي منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء، كما طرحت 
را  وزي22 تتشكل الحكومة من أن انه من المرشح "القدس العربي"وقالت المصادر لـ .وقدورة فارس

، يكون نصف وزرائها من حركة فتح، ويمثل المرشحون التيار المقرب من عباس ورئيس أقصىكحد 
  .الوزراء سالم فياض

 عباس سيطلب خالل جولته العربية دعم الدول العربية أنلى إ مصادر فلسطينية أشارت أخرىومن جهة 
  .دة تكليف فياض بتشكيل حكومة فلسطينية جديإلعادةالمؤثرة في المنطقة 

 وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أكد  أنرام اهللامن  30/4/2009الشرق األوسط، وجاء في 
نبحث في ما الذي يمكن "وأضاف .  أن االتجاه اآلن يسير نحو توسيع الحكومة الحالية"الشرق األوسط"لـ

 في الحكومة وبذلك يصبح عدد الوزراء. " وزراء10من خالل القانون، وأعتقد أنه سيضاف حوالي 
 . وزيرا26ًالموسعة حوالي 

وأوضح أمين مقبول، وكيل وزارة الداخلية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الرئيس سيبلغ 
وبحسب مقبول، فإنه . فياض رفضها وسيطلب منه االستمرار في إدارة الحكومة مع تعديل وزراي عليها

فتح ستشارك باعتبارها " مقبول، أضافو .كومةخالل عشرة أيام على األكثر سيتم اإلعالن عن الح
لكن مصادر في الجبهة الشعبية أكدت أن الجبهة لن تشارك في هذه . الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير

. الحكومة بسبب أنها تعزز االنقسام، كما أن الجبهة تريد أن تبقى خارج الصراع ما تمكنت من ذلك
بانتظار إنجاح الحوار، لكن هذا "رات، حسب ما قال مقبول، وكان تشكيل حكومة موسعة، تأجل عدة م

 أشهر يجري الحديث عن تعديل 3انتظرنا طويال، ومنذ "وقال مقبول، . "الحوار حتى اآلن لم ينجح
وزاري، وفتح لمست في الحوار أن حماس ال تريد أن تشكل حكومة وفاق وطني، والحكومة المقالة 

فى مقبول أن يكون إجراء تعديل على الحكومة، سيشوش على مجريات ون ."عينت وزيرا جديدا للداخلية
نحن مستعدون في أي لحظة لحل الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن ال يمكن أن "الحوار، وقال 

 ."ننتظر حماس لألبد
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  وقف االستيطان واالجتياحات والتقيد باالتفاقات شرطان لحماية مستقبل حل الدولتين: فياض .2
 "إسرائيل" سالم فياض رئيس الوزراء، أمس، أن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب تقيد .شدد د: هللارام ا

 طباخو. باالتفاقات الموقعة، والتزامها بالوقف الشامل لجميع األنشطة االستيطانية، ووقف االجتياحات
، لهم أمس، في مكتبهفياض رؤساء بعثات دول االتحاد األوروبي المعتمدين لدى السلطة لدى استقباله 

يشكالن المدخل الضروري، والشرط الذي ال يمكن تجاوزه إلعادة المصداقية "ن هذين األمرين إ قائالً
لعملية السالم بهدف إنهاء االحتالل، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته 

 إلى ضرورة باإلضافةهذا . 1967العام المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، والبدء بتنفيذ 2005العمل باتفاقية المرور والحركة لعام 

  ".  قطاع غزةإلعماربرامج السلطة الوطنية 
 30/4/2009األيام، فلسطين، 

  
   غزة من جوازات السفرأهالي تنفي حرمان حكومة فياض .3

 أهاليربعاء حرمان أل المستقيلة ااألعمالنفت وزارة الداخلية في حكومة تسيير  :وض وليد ع-رام اهللا 
مين مقبول وكيل وزارة الداخلية بأن وزارته تعمل أ  وأكد.قطاع غزة من جوازات السفر الفلسطينية

 أو األهالي جوازات سفر تصلهم من قطاع غزة عبر إلصدارية معامالت أ إتمامبشكل سريع على 
 جواز إصدار جميع المعامالت التي تصل لوزارة الداخلية بشأن طلب أنكد مقبول أو . الرسميةالدوائر

 المئات من المعامالت التي أن إلى سرعة، ومشيرا بأقصىسفر لمواطن في قطاع غزة يتم انجازها 
  . جواز سفربإصدارتصل من غزة يتم انجازها 

مؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان وفي ذلك االتجاه دعت الحكومةُ المقالة في غزة ال
 إلى التدخل لحل أزمة جوازات السفر، مؤكدةً أن حكومة رام اهللا ال تزال تمنع إرسال جوازات األربعاء

  . يوليو الماضي لقطاع غزة/السفر منذ شهر تموز
  30/4/2009القدس العربي، 

  
   ووزيرين نائبا41ًاالحتالل ال يزال يعتقل :  األسرىوزارة .4

 إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما زالت تعتقل ]المقالة [قالت وزارة شئون األسرى والمحررين :غزة
" فلسطين"وأشارت الوزارة في بيان، أمس، تلقت صحيفة  . نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني41

اشرة وهما وزير األسرى نسخة عنه، إلى أن االحتالل ما زال يعتقل وزيرين سابقين في الحكومة الع
  .األسبق وصفى قبها، ووزير التربية والتعليم األسبق ناصر الدين الشاعر

، "إدارة مصلحة السجون"وذكرت الوزارة أن النواب يتعرضون لمعاملة مهينة ومذلة من ما يسمى بـ
 على مشيرة إلى أن معظم النواب محتجزون في سجن مجدو، الذي يمتاز برطوبة عالية تؤثر سلباً

 نائباً يعانون من أمراض 41ولفت البيان إلى أن الـ .العظام، عوضاً عن الجو غير الصحي داخل السجن
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، .كونهم كباراً في السن، ويعانون إهماالً طبياً متعمداً، السيما د

البها مقابل اإلفراج عن مؤكداً أن إعادة اعتقال النواب جاء للضغط على حركة حماس لخفض سقف مط
  . الجندي األسير جلعاد شاليط

  30/4/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فتح قدمت طرحاً للملف األمني وحماس ستدرسه": الحياة" .5
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في الجولة الرابعة من الحوار :  جيهان الحسيني-القاهرة 

الثنين والثلثاء الماضيين، تفاصيل ما دار في جلسات في القاهرة ا" حماس"و" فتح"الوطني بين حركتي 
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قضية "، موضحة ان "ملف الحكومة ما زال عالقاً ولم يتم إيجاد معالجة له"ان " الحياة"الحوار، وقالت لـ 
وحماس ترفض اطالقاً التزام الحكومة االتفاقات التي وقعتها ... الحكومة هي النقطة الوحيدة العالقة

م أنه من األساس أن أي حكومة فلسطينية شكلت في السابق أو ستشكل هي نتاج منظمة التحرير، رغ
  ".لالتفاقات السياسية الموقعة من المنظمة التي هي المظلة السياسية لمؤسسات السلطة

حكومة وفاق وطني خالل المرحلة االنتقالية تحافظ على الثوابت "ولفتت الى ان المطروح حالياً 
رغم أن مهمات هذه : "واضافت". اناة عن الشعب الفلسطيني بكسر الحصارالفلسطينية وتخفف المع

الحكومة محددة، إال أن حماس ترفض ذلك، واألمر إذن يحتاج الى حل خالق ومبدع يحقق هذا التوازن، 
بأال تكون الحكومة فصائلية، ويمكن لها ان تتعاطى مع ) ابو مازن(وهو ما طرحه الرئيس محمود عباس 

 يجب ان يعترف بها حتى تتمكن من القيام بأعمالها، وعلى رأسها رفع الحصار وإعادة اعمار العالم الذي
  ".غزة

المنظمة هي التي اعترفت بإسرائيل، وإذا استمرت ... فتح كتنظيم لم تعترف بإسرائيل"ولفتت الى ان 
كومة حماس على موقفها الرافض كلمة التزام عوضاً عن احترام، وأصرت على عدم اعتراف الح

وقالت إن االقتراح ". بإسرائيل، وهذا هو المرتقب واألكثر ترجيحاً، فإن الحل يقبع في االقتراح المصري
  ".هو البديل المناسب لعدم الوصول الى طريق مسدود، وبالتالي إعالن فشل الحوار"المصري 

ير األمور، المطروح هو أن تترك حماس تشكيل الحكومة ألبو مازن حتى يمكن أن تس"وأوضحت أن 
وأن تشكل لجنة من الفصائل تضم أيضاً حماس والجهاد االسالمي تكون مظلتها حكومة الرئيس عباس، 
ومهماتها تتلخص بمتابعة تنفيذ االتفاق الذي سينجز، أي اتفاق المصالحة، والتنسيق مع الرئيس عباس 

  ".ار غزةوحكومة رام اهللا الشرعية في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي وبإعادة اعم
ولفتت الى أن االقتراح المصري لم يناقش لجهة مهمات اللجنة وإطارها القانوني، وأن هناك مالحظات 

إذا كانت حماس تريد مقاومة وال تريد : "، وقالت"حماس"عليه، وكذلك اعتراضات من وفد " فتح"من وفد 
  ".االعتراف بإسرائيل، فلتظل بعيدة عن الحكومة

يتلخص بأنها تريد استمرار " حماس" في الملف األمني، اجابت ان موقف وعلى صعيد ما تم بحثه
رد بأنه اذا " فتح"االوضاع على ما هي عليه في كل من غزة والضفة خالل الفترة االنتقالية، لكن وفد 

يريدون مصالحة حقيقية فيجب عودة األجهزة االمنية الى ما قبل الرابع من حزيران " حماس"كانوا في 
لكنهم اعتبروا أن هذا الطرح هو .  ألن ما حدث في غزة غير قانوني وفرض بالقوة2007) يونيو(
" فتح"واضافت ان وفد ". وفعالً توافقنا على عدم امكان تحقيق ذلك. وصفة لالشتباك وليس للمصالحة"

حو طرح تشكيل قوة مشتركة من األجهزة التي كانت قائمة في غزة ومن األجهزة الموجودة حالياً تضم ن
 آالف كادر من الشرطة واالمن الوطني يتم تدريبهم وتأهيلهم ويكونوا مسؤولين عن االمن خالل 10

الفترة االنتقالية، ثم بعد ذلك تشكل لجنة مشتركة برعاية مصرية وعربية دورها التأكد من هيكلة االجهزة 
  .االمنية وتوحيدها في الضفة وغزة بأسلوب مهني بعيدا عن الفصائلية

لكن وفد "رفضت هذا الطرح وطلبت باستمرار الوضع في غزة كما هو " حماس"ت المصادر ان وأوضح
فتح رأى أن ذلك يعني ان فتح تمنح شرعية النقالب حماس في غزة، وهذا أمر غير منطقي وغير 

بالنسبة الى الملف االمني وجد صدى إيجابياً لدى رئيس " فتح"واشارت الى ان طرح وفد ". مقبول
ارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي طلب بضرورة درس هذا الطرح، خصوصا تشكيل قوة االستخب

واضافت ". منطقياً ويصلح الن يكون نواة يمكن التعاطي معها"مشتركة خالل المرحلة االنتقالية، واعتبره 
 قضايا المقبل، وكذلك) مايو( آيار 16وعدت بدرس هذا الطرح والعودة بردود نهائية في " حماس"ان 

  .الخالف المتعلقة باالنتخابات بالنسب التي طرحت
  30/4/2009الحياة، 
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   مشعل ينفي أنباء فقدان نزال عضوية المكتب السياسي في حماس": المجد األردنية" .6
نفى خالد مشعل مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس األنباء الملفقة والمفبركة التي أشارت إلى فقدان               

وقال مشعل في اتصال هـاتفي      . ل لموقعه في عضوية المكتب السياسي لحركة حماس       المجاهد محمد نزا  
مـازال  " أبو براء "مؤكداً ان األخ    .. ان هذه االنباء مختلقة وعارية تماماً عن الصحة       " المجد"أجرته معه   

وأضاف مشعل يقول، إن حماس ملء      . يحتفظ بعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، منذ أعوام طويلة        
مع والبصر، فهي ال تعمل في الظالم، وال تخجل او تخاف من اإلعالن الواضح والصريح عن أيـة                  الس

تغييرات أو تبديالت في سائر محطاتها القيادية، ولو حدث ان فقد األخ نزال عضويته لما ترددنـا فـي                   
 اعالن ذلك، خصوصاً وان العمل في حماس بمختلف مستوياته هو تكليف ال تـشريف، وجهـد وعنـاء                 

من مصادر فلسطينية مطلعـة، أن مراكـز        " المجد"هذا وقد علمت     ·وعطاء ال ترف ووجاهة وامتيازات    
 بـين عـضوية مجلـس       - قصداً   – الفرعوني التي أطلقت هذه الشائعة، قد خلطت         -التحالف الصهيوني 

ين، الشورى، وعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، رغم الفصل التام في لوائح الحركة بين العضويت             
  ·وبما ال يجعل أحداهما تشكل شرطاً لألخرى، او يمهد فقدان أحداهما لفقدان األخرى

  27/4/2009صحيفة المجد، األردن، 
  

  القاهرة لن تسمح بإنهاء الحوار من دون اتفاق: الزهار .7
محمود الزهار أن الجولة الخامسة المقبلـة مـن         ' حماس'أكد القيادي في حركة     :  محمود علي  -القاهرة  

حوار الفلسطيني، التي تقرر عقدها منتصف الشهر المقبل، ستركز في األساس على موضوع تـشكيل               ال
حكومة الوحدة الوطنية وما تبقى من جزئيات في ملفات االنتخابات واألمن، مشيرا إلـى أن موضـوع                  

  .الحكومة لم يناقش في الجولة الرابعة التي انتهت أمس األول
ـ   القـاهرة طرحـت    ': القاهرة متوجها إلى دمشق أمس    ' حماس' مغادرة وفد    قبيل' الجريدة'وقال الزهار ل

علينا أفكارا ال يمكن التحدث حولها في وسائل اإلعالم، وسنعود إلى دمشق لمناقشتها والعودة منتـصف                
مدة يومين يتبعها لقاء موسع تحضره باقي الفـصائل         ' فتح'الشهر المقبل لخوض جولة خامسة مع حركة        

ساعدة الجانبين في حسم القضايا الخالفية، وستحاول مصر التي ترعى المحادثات التوفيـق             الفلسطينية لم 
الوزير ': وعما يتردد بأن الجولة المقبلة هي األخيرة والحاسمة، قال الزهار         . 'بين وجهتي نظر الحركتين   

قـت  عمر سليمان حث الطرفين خالل اجتماعه معهما على ضرورة إنهاء حالة االنقسام فـي أسـرع و                
ممكن، وأكد أن القاهرة لن تسمح بإنهاء هذا الحوار دون اتفاق، وإذا خلصت النيـات وتـوافرت اإلرادة                  
الصادقة فإن الجولة المقبلة من الحوار يمكن أن تحسم فيها الخالفات وتنتهي باتفاق بـإذن اهللا، أمـا إذا                   

موضوع الحكومة تقـرر  'قال إن محمد نصر، ف' حماس'أما القيادي في  .'اختلفنا في شيء فيجب استكماله  
وضعه على جدول أعمال الجولة القادمة، وسيكون التركيز بشكل كبير على كيفية التغلب علـى الجـزء                 
السياسية في برنامج الحكومة، فنحن لن نوافق على أن تلتـزم أي حكومـة نـشارك فيهـا أو نـدعمها                     

 وهذا موقف أيديولوجي لنا لن نتزحـزح        بالتزامات منظمة التحرير، ألن معنى هذا االعتراف بإسرائيل،       
  .عنه

  30/4/2009الجريدة، الكويت، 
  

  للدوائر % 25للقوائم النسبية و% 75 تقترح اعتماد نظام انتخابي مختلط بتخصيص القاهرة .8
كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن ان الحل الوسط الـذي تقترحـه            : عبد الرؤوف أرناؤوط، حسن جبر    

ئل منظمة التحرير الفلسطينية فيما يخص نظام االنتخابـات التـشريعية           مصر للخالف بين حماس وفصا    
  ).دوائر% 25قوائم و% 75(والرئاسية يقضي باجراء االنتخابات على اساس نظام مختلط 

  30/4/2009األيام، فلسطين، 
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 "محاولة ابتزاز" الحديث عن تشكيل حكومة جديدة : موسىيحيى .9

بمحاولة ابتزاز الحركة ) أبو مازن(س الفلسطيني محمود عباس اتهم قيادي في حركة حماس الرئي :غزة
وقال الدكتور يحيى موسى نائب . من خالل نشر تسريبات حول نيته تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي إن أبو مازن يحاول من خالل نشر هذه التسريبات 
وكانت بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية  .الت في قضايا الحوار الخالفيةالضغط على حماس لتقديم تناز

قد ذكرت أمس أن أبو مازن يتجه لتشكيل حكومة جديدة في غضون عشرة أيام قبل توجهه إلى الواليات 
أن هذه التسريبات تهدف " الشرق األوسط"واعتبر موسى في تصريحات لـ .المتحدة ولقائه الرئيس أوباما

  . االنقسام الداخلي، ومحاولة فرض نهج سياسي غير مقبول على الشعب الفلسطينيإلى تعميق 
  30/4/2009الشرق األوسط، 

  
   ترفض المشاركة في وزارة يكون برنامجها االتفاقات الموقعةالشعبية .10

قالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، وعضو المكتب السياسي لها خالدة جـرار، أن               : غزة
ن تكون لها أي شراكة في حكومة يكون برنامجها وفق االتفاقات الموقعة، وأشارت جرار إلى أن                الجبهة ل 

الجبهة الشعبية كانت قد قدمت اقتراحا بتشكيل حكومة دون برنامج، وانما يكون برنامجها قائم على ثالث                
  .لمقبلةنقاط أساسية، وهي توحيد مؤسسات الوطن، وإعادة إعمار غزة واإلعداد، لالنتخابات ا

وأكدت جرار أنه يجب أن ال يبقى البرنامج السياسي سيفا مسلطا على رقاب الفلـسطينيين، وان يكـون                  
البرنامج السياسي من اختصاص منظمة التحرير التي يجب إصـالحها وبنائهـا علـى أسـاس نتـائج                  

الضفة أو  االنتخابات التي يجب إجراؤها للمجلس الوطني، وأوضحت أن الحديث عن تشكيل حكومة في              
 .تعديل في حكومة غزة، أو تشكيل لجنة مركزية لتشرف على غزة والضفة هو تكريس لالنقسام

 30/4/2009السبيل، األردن، 
  

  االختراقات في حوارات القاهرة مهمة ال بد من حسن التعامل معها : حمدانأسامة  .11
التي " فتح"عة مع حركة كشف مصدر قيادي في حركة حماس النقاب عن أن جولة الحوار الراب: بيروت

بالعاصمة المصرية القاهرة، حققت تقدما في التوافق حول بعض ) 28/4(اختتمت أعمالها أمس الثالثاء 
ون إال بعد التوصل إلى اتفاق كالقضايا، لكنها لم تحسم الخالف نهائيا، وشدد على أن نجاح الحوار لن ي

  .برزمة واحدة حول مختلف القضايا
من الصعب القول : " "قدس برس"في بيروت أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ" حماس"وقال ممثل 

بأن حوار القاهرة قد فشل، فقد حصل تقدم في بعض الجوانب، لكن كما هو معروف فإن أي تقدم مرتبط 
باتفاق شامل بشأن الملفات األربعة المتصلة بمنظمة التحرير الفلسطينية واالنتخابات والحكومة واألجهزة 

فرصة ثمينة إلنجاح الحوار كان من المفترض أن تقابل بذات  وقد قدمنا في حركة حماس. منيةاأل
  ".الروح

فوجئت بعدم مناقشة الورقة المصرية الخاصة بالحكومة، وأكد أن " حماس"وأشار حمدان إلى أن 
: وقال، "حماس"و" فتح"االختراقات التي حصلت في بعض النقاط ال تعني نهاية الخالف بين حركتي 

مازال موجودا وهو حول برنامج الحكومة وانعكاس نتائج االنتخابات حول " فتح"الخالف بينننا وبين "
تشكيلة الحكومة وضمانات المرجعية الموحدة التي ستدير االتفاق، ولذلك فإن االختراقات التي حصلت 

نا توصلنا إلى االتفاق الرزمة في حوار القاهرة مهمة إذا تم التعامل معها بطريقة جيدة، وهي ال تعني أن
       .، على حد تعبيره"الذي نريده

 29/4/2009قدس برس، 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1420:         العدد       30/4/2009الخميس  :التاريخ

  
  "منظمة التحرير"تنفي االتّفاق على " حماس"": األخبار" .12

الحوار ال يزال مستمراً فـي هـذه        "، في المقابل، بأن     "األخبار" "حماس"مصادر في وفد    أبلغت  : القاهرة
ماس تعتقد أنه يتعين إعادة بناء الهيكلية اإلدارية والتنظيمية للمنظمـة           ح"وأوضحت المصادر أن     ".النقطة

من المؤكد أننا   "إنه  " حمساوي"وبالتزامن، قال مصدر    ". لمحاربة الفساد المالي والسياسي المستشري فيها     
 .إنها تصطدم مع رؤيتنا لمستقبل الوضع الفلسطيني الداخلي       . لن ننضم إلى هذه المنظمة بوضعها الحالي      

  ".نحن نحتاج إلى كيان سليم وينبغي تالفي األخطاء القاتلة التي وقعت فيها المنظمة آنفاً
  30/4/2009األخبار، 

  
  عسكريو فتح في غزة يهاجمون قادتهم األمنيين  .13

طالب قادة وضباط وعسكريون في حركة فتح بقطاع غزة ، الـرئيس الفلـسطيني              :  سمير حمتو  -غزة  
في اختيـار   " المسلسل المخزي "األعلى للقوات المسلحة وضع حد لما أسموه        محمود عباس، بصفته القائد     

ودعا العسكريون في بيان لهـم تلقـت        . ممثليهم في المؤتمر العام السادس لحركة فتح قبل فوات األوان         
نسخة منه اعتماد القوائم والكشوفات التي حظيت بمصادقته نهائيـاً وفـق المعـايير المحـددة             " الدستور"

ألننا نشكك بقوة بأهداف وممارسات     : "منتسبي المؤسسة العسكرية لعضوية المؤتمر العام ، قائلين       لترشيح  
القائمين على األمر حالياً الذين يصرون على خلط األوراق وتغييب كل من ال يتفق ، وال يمكن أن نقبـل    

اب المـصالح   الخدعة المفضوحة بأن يتم تمثيل وتنسيب العسكريين عبر لجنة من المتقاعـدين وأصـح             
وآخرين يسعون لترشيح أنفسهم إلى مواقع قيادية في الحركة بينما يتم تغييب قادة وعنـاوين المؤسـسة                 

  ".العسكرية والشرطية الميدانيين
وهاجم البيان عدد من قادة األجهزة األمنية الفلسطينية من بينهم اللواء نـصر يوسـف عـضو اللجنـة                   

ي هذا المؤتمر واتهموا بأنه يرشح شخصيات محـسوبة عليـه   المركزية لحركة فتح مفوض العسكريين ف     
  .ليس من غزة

  30/4/2009الدستور، 
  

   شمال غزة إسرائيلية قوة  مشتركة لكتائب األقصى وسرايا القدس ضدعملية .14
تبنى تنظيمان مسلحان يتبعان حركتي فتح والجهاد االسالمي فجر امس االربعـاء   :غزة ـ اشرف الهور 

ة عن مهاجمة دورية عسكرية اسرائيلية في منطقة حدودية تقع اقصى شـمال قطـاع               المسؤولية المشترك 
نسخة منـه   ' القدس العربي ' في بالغ عسكري تلقت      وسرايا القدس وقالت كل من كتائب االقصى،      . غزة

' ايريـز 'انهما تمكنتا من تفجير عبوة ناسفة بقوة اسرائيلية خاصة خالل تواجدها قرب معبر بيت حانون                
  .لقطاعشمال ا

  .واكد الفصيالن في البالغ ان الهجوم ادى الى تحقيق اصابات مؤكدة في الجيش االسرائيلي
وذكرا ان الهجوم وقع فجرا، حين تمكنت وحدة مشتركة تضم ناشطين من الفصيلين من تفجيـر العبـوة                  

  .الناسفة، خالل تسلل القوة االسرائيلية ألراضي مواطنين قرب المعبر المذكور
  30/4/2009عربي، القدس ال

  
   من أنصار الحركة وينقل معتقلين للمستشفى 13األمن في الضفة يعتقل : حماس .15

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، التابعة لرئيس : رام اهللا
رى محررين معظمهم أس" حماس" من أنصار حركة 13السلطة محمود عباس المنتهية واليته، باعتقال 

وطلبة جامعات ومحاضرين جامعيين، كما نقلت آخرين إلى المستشفيات جراء تدهور حالتهم الصحية من 
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إن أجهزة عباس كثفت من حملة اعتقاالتها " حماس"وقالت مصادر في . التعذيب واستدعت زوجة شهيد
  .في صفوف قادة وأنصار الحركة رغم أجواء الحوار اإليجابية في القاهرة

 29/4/2009برس، قدس 
 

  من كوادرها على دورهم في إنجاح برامجها التي تقوم بها بغزة300فتح تكّرم  .16
الذين يشاركون في إنجاح برامجها التي تقوم بها الحركة في "عدداً من كوادرها " فتح"كرمت حركة : غزة

إن " رب غزةإقليم غ"في منطقة حي الشيخ رضوان " فتح"وقال المفوض اإلعالمي لحركة  .قطاع غزة
الذين " كادر من كوادر الحركة في المنطقة 300وفوداً من الحركة قامت بتوزيع شهادات تقدير على عدد 

يبذلون الجهد والنشاط إلنجاح برامج الحركة بما فيها برنامج التكافل االجتماعي والبرامج األخرى التي 
  ".تعبر عن انتماء ووفاء أبناء فتح لحركتهم العمالقة

إن هذه الفعاليات تأتي ضمن مسلسل فعاليات تقوم بها "تها قالت الحركة في بيان صحفي لها ومن جه
الحركة في منطقة الشيخ رضوان غرباً لتكريم أبنائها والتواصل معهم على النشاطات والجهد المميز 

  ".الذي يقومون فيه
 30/4/2009قدس برس، 

  
  بالنسبة للفلسطينيين فهو االقتصادو ... هو األمن"سرائيلإ"لـ األمر األهم " :ليبرمان .17

،أما األمر   األمر األهم بالنسبة إلسرائيل هو األمن     "قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن        
  ".األهم بالنسبة للفلسطينيين فهو االقتصاد ، وعدا عن ذلك فإن الطرفين بحاجة إلى االستقرار

، وبحسبه فإن هذه الفكرة لم تحقق نتائج ملموسة ، وأن           " السالماألرض مقابل   "وأضاف أنه يرفض فكرة     
  .نتيجة االنسحابات هي حزب اهللا والصواريخ

، وقال إن دور الغرب هو ليس فقـط تحويـل األمـوال إلـى               " السالم االقتصادي "وكرر ليبرمان فكرة    
دون ذلك ال يمكن إقنـاع  الفلسطينيين ، وإنما االستثمار في مشاريع محددة من أجل خلق أماكن عمل ، وب        
  .الناس بأنه أمامهم مستقبل أفضل ، وأن حل السالم هو أفضل لجميع المواطنين

لقد تنازلنا عن نصف الضفة الغربية وكل قطاع غزة ، وأخلينا آالف المستوطنين ، وصـرفنا                : "وأضاف
 عالقة ، الحلول السابقة     الملياردات في األراضي الفلسطينية ، وبالرغم من ذلك فإن عملية السالم ال تزال            

لم تعد ناجعة ، وكان من الخطأ التفكير بأن االحتالل والمستوطنات هي أسباب المواجهات بين إسـرائيل                 
 ، لم يكن هناك سالم في الشرق األوسط ، وإنمـا          1967والفلسطينيين ، وبنظرة إلى الوراء ، وحتى قبل         

الفلسطينيون على فرصة جيدة إلقامة دولتهم       حصل   1967 - 1948سفك دماء وإرهاب ، وبين السنوات       
  ". ، ولكنهم لم يستغلوا الفرصة

  30/4/2009الدستور، 
  

  ليسمع ويمنع الصدام..  يسبق نتنياهو إلى البيت األبيضزبيري .18
، سيسبق زأعلن في كل من واشنطن والقدس أن الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري: نظير مجلي: تل أبيب

ين نتنياهو، إلى واشنطن ولقاء الرئيس األميركي، باراك أوباما، في محاولة لمنع رئيس حكومته، بنيام
 .التوتر في العالقات بين البلدين واحتواء الخالفات حول استئناف مفاوضات السالم
 إلى واشنطن، مع أن زوحرصت مصادر في البلدين على تأكيد أن نتنياهو هو الذي طلب أن يسبقه بيري

فقد جرت العادة أن يقوم كل رئيس حكومة في إسرائيل، منذ سنة .  السياسة اإلسرائيليةهذا ليس متبعا في
 .، بزيارة تقليدية إلى واشنطن حال تسلمه الحكم1969

  30/4/2009الشرق األوسط، 
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  نتنياهو يلمح إلى اعتزامه استعادة شاليت بالقوة .19

و إلى اعتزامه استعادة الجندي األسير في بنيامين نتنياه" اإلسرائيلي"ألمح رئيس الوزراء : آي. بي. يو
وقال نتنياهو خالل مراسم استقبال قادة الجيش في ديوان الرئيس . قطاع غزة جلعاد شاليت بالقوة

لدينا التزام بإعادة جلعاد شاليت سالما معافى إلى " للنكبة، إنه 61بمناسبة الذكرى السنوية ال " اإلسرائيلي"
وأضاف ". سنمارس كل قدراتنا من أجل إعادته سالما معافى إلى بيتهذويه، وكل مقاتل يعرف أننا 

  ". اإلسرائيلي"للجيش " ثقة كاملة بأذرع األمن وهيئة األركان العامة" إسرائيل"لدى "نتنياهو أن 
  30/4/2009الخليج، 

  
  1948 قتلوا منذ إسرائيليا 1723: اإلسرائيليةمؤسسة التأمين  .20

 ".هجمـات فدائيـة   " إسرائيلياً فقـط فـي       17انه قتل خالل العام الماضي      قالت اذاعة الجيش االسرائيلي     
وزعمت مؤسسة التأمين االسرائيلية أن عدد ضحايا الهجمات الفدائية منذ قيام دولة االحتالل بلـغ الفـاً                 

 وحسب المديرة العامة لمؤسسة التأمين االسرائيلية استير دومينيسيني فقد         ".مدنيا" إسرائيليا   23وسبعمائة  
 مليون شيكل آلالف الجرحى ولعائالت قتلـى        400صرفت المؤسسة خالل العام الماضي معاشات بمبلغ        

  .الهجمات الفدائية
  30/4/2009الدستور، 

  
  وتكشف عن زيارة مرتقبة لنتنياهو"االستقالل"القاهرة تحتفل بمناسبة ب اإلسرائيلية السفارة .21

م إن السفارة اإلسرائيلية في القاهرة أقامت أمس قالت وسائل اإلعالم العبرية، صباح اليو -الناصرة
الذكرى الحادية والستين لنكبة الشعب " (عيد االستقالل"األربعاء احتفاالً كبيراً بمناسبة ما يسمى 

  . شخص، من بينها شخصيات مصرية رسمية400، وذلك بحضور )الفلسطيني
بالجهود التي يبذلها الرئيس المصري "فل، وأشاد السفير اإلسرائيلي شالوم كوهين، في كلمة له خالل الح

وكشفت الناطقة بلسان السفارة عن وجود تحضيرات لترتيب  ".حسني مبارك إلحالل السالم في المنطقة
  .زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاهرة، دون أن تعلن عن تحديد موعد زمني لهذه الزيارة

 30/4/2009 قدس برس
  

  لتشجيع العمل العبري" يمنع دخول العرب ":"وريهألون م"لجنة مستوطنة  .22
على سـكان    القريبة من نابلس، األسبوع الماضي ،     " ألون موريه "جاء في نشرة وزعتها لجنة مستوطنة       

،وجاء في  )" فلسطينيي الداخل (يمنع دخول العرب، والعرب الذين يحملون بطاقة هوية زرقاء        ،  المستوطنة
 حسب قرار مجلس األعضاء ، يمنع إدخال العرب الفلـسطينيين ،          : "النشرة في بند خاص بتشغيل العرب     

  ". وحاملي الهويات الزرقاء لبلدة ألون موريه ، ودخولهم مسموح فقط إلفراغ حمولة ولكن لمدة قصيرة
 وتطلب النـشرة مـن      ،"أمنيةتشجيع العمل العبري ولمنع مخاطر      :"وتوضح النشرة أن القرار يهدف إلى     

  ."لى تطبيق قرار الجمهورالتشديد ع"األعضاء 
للمستشار القضائي للحكومة برسالة قالت فيها      " ييش دين "وعقب صدور النشرة توجهت المنظمة الحقوقية       

توجـه هـذه    : "وقالت في الرسـالة   . إن النشرة تعتبر انتهاكا لقانون منع نشر مواد تحريض وعنصرية         
ريخي بالتعرض للعنصرية أكثر من الشعب      الرسالة في ذكرى المحرقة ، ال يوجد شعب اكتوى وعيه التا          

  .اليهودي
  30/4/2009الدستور، 
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  إلى وزارة الحرب" إنفلونزا الخنازير" تنقل مهام متابعة وباء أبيبتل  .23
أنفلـونزا  " أصدر رئيس حكومة كيان االحتالل أمس، قراراً يقضي بنقل مسؤولية متابعة وباء              -الناصرة  
 .الذي تزامن مع تسجيل إصابات جديدة في صـفوف اإلسـرائيليين          إلى وزارة الجيش، األمر     " الخنازير

وبحسب ما أوضح تقرير نشره موقع القناة السابعة الصهيونية؛ فقد قرر بنيامين نتنياهو خـالل اجتمـاع                 
من مسؤولية وزارة الصحة، ليـصبح      " أنفلونزا الخنازير "طارئُ عقد في مكتبه مساء الثالثاء، نقل ملف         

  .يش، نظراً لما تكتسبه هذه القضية من طبيعة طارئةمن مهام وزارة الج
قد طلب في السابق من أعضاء مكتبه       " إيهود باراك "وطبقاً لما أوضح التقرير، فقد تبين أن وزير الجيش          

  .االستعداد لتلك المهمة
 30/4/2009السبيل، األردن، 

 
  ي اعتقاالت في الجوالن السوري المحتل للسيطرة على أراضحملة .24

نفذت السلطات اإلسرائيلية في هضبة الجوالن السورية المحتلة، حملة اعتقاالت واسعة ضد  :تل أبيب
سكان بلدتي مجدل شمس ومسعدة كانت تصدت لمحاوالت تخريب واقتالع مغروسات زراعية في 

وتعود هذه االعتقاالت الى صراع قائم بين السلطات االسرائيلية من جهة وأهالي الجوالن من . أراضيهم
ة ثانية على خلفية رغبة اسرائيل في السيطرة على األرض العربية الواقعة ما بين مسعدة ومجدل جه

  .شمس
  30/4/2009الشرق األوسط، 

  
  وأوامر الهدم تطال كنس تاريخية.. االحتالل ينشأ شركة هدفها هدم المنازل في القدس .25

 أن بلدية االحـتالل أنـشأت       ،علمت من مصادر في القدس المحتلة      أنها    30/4/2009الدستور،   أفادت
تهدف إلى تنفيذ أوامر الهدم لمنازل المقدسيين في األحيـاء العربيـة            " شركة تطوير القدس  "شركة تسمى   

 في  االستيطانيةوتنفيذ أوامر اإلخالء ، لرفع الصبغة السياسية عن مخططات البلدية والمنظمات اليهودية             
  .القدس، وإلعطائها طابعاً قانونياً تنظيمياً

هنـاك  "مسؤول في بلدية االحتالل ذكر بـأن        "وقالت لجنة الدفاع عن حي البستان في القدس المحتلة إن           
ستأخذ على عاتقها تنفيذ    ) شركة تطوير القدس  (شركة خاصة أنشأتها البلدية وتعمل تحت إدارتها وتسمى         

 وذلك من أجـل تطـويره       أوامر المحكمة ، الفتاً إلى أنه سيكون أولى مهام هذه الشركة هو حي البستان             
، وهو ما يتوافق مع إدعاءات وسياسات البلدية في الحي المذكور والمنطقة            ) معلما سياحيا وأثريا  (وجعله  
  )".الحوض المقدس(المسماة 

مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر كشف  أن 29/4/2009، 48عربموقع وجاء في 
الحتالل في القدس أوامر هدم إدارية بحق أبنية داخل أديرة وكنائس النقاب الليلة عن إصدار بلدية ا

وقال عبد القادر إن سلطات االحتالل أصدرت أوامر هدم لطابقين شيدا على  .تاريخية في البلدة القديمة
سطح كنيسة األرمن الكاثوليكية في البلدة القديمة، وهي من ابرز الكنائس المسيحية القديمة التي تقع في 

ق األألم وتضم المرحلتين الثالثة والرابعة من درب السيد المسيح عليه السالم، ويعود تاريخ بنائها طري
 . عاما ومقامة على ارض مسجلة باسم ملك بلجيكا150إلى أكثر من 

 الهيئـة   ، أن غـادة طقاطقـة   عن مراسلتها من القدس المحتلـة،        30/4/2009الحياة الجديدة،   وأضافت  
 العربية والمجتمع الـدولي، أمـس، بالقيـام         األمة لنصرة القدس والمقدسات طالبت       المسيحية اإلسالمية

ووصـف  . بمبادرة لحماية القدس والمقدسات من براثن ومخططات االحتالل اآلن وقبـل فـوات األوان             
 ما تقوم به سلطات االحتالل فـي القـدس          أمس،األمين العام الدكتور حسن خاطر خالل مؤتمر صحفي         

 عدوان االحتالل اليوم لم يعـد       أن خاطر    وأكد .  عدوان مباشر على المقدسات، وأمر خطير      المحتلة، انه 
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 امتد ليطال كل شيء داخل البلـدة القديمـة          وإنما اإلسالميةيقف عند حدود المسجد األقصى والمقدسات       
  .وحولها

  
   كأقدم أسير في العالم"غينيس"ستعد لدخول موسوعة ي أسير فلسطيني: فروانة .26

قال الباحث المختص في شؤون األسرى الفلسطينيين، عبد الناصر عوني فروانـة،            : مير حمتو  س -غزة  
لألرقـام  " غينيس"إن األسير نائل البرغوثي على موعد غدا الجمعة في الفاتح من أيار بدخول موسوعة               

 عامـا فـي سـجون االحـتالل         31القياسية قسرا كأقدم أسير سياسي في العالم، بعد قضائه أكثر مـن             
  .اإلسرائيلي

  30/4/2009الدستور، 
  

   دونم في سلفيت200مستوطنون يجرفون  .27
 دونم في األراضي القريبة مـن       200 بتجريف أكثر من     أمس إسرائيليون قام مستوطنون    :بترا - رام اهللا 

وقالت مصادر فلـسطينية     .قرية سرطة المحاذية لمستوطنة بركان الصناعية السكنية في محافظة سلفيت         
 واقتالع أشجار الزيتـون     األراضينين قاموا تحت حماية الجيش اإلسرائيلي بأعمال تجريف          المستوط أن

  . في محاولة لتضييق الخناق على قرى وبلدات المحافظة
  30/4/2009الرأي، األردن، 

  
  االحتالل يتوغل شرق جباليا ويقتحم قرى في شمال الضفة  .28

أمس، عدة آليات عسكرية إسـرائيلية شـرق        توغلت في ساعة مبكرة من فجر        :وكاالت -  جنين - غزة
إن جرافتين وعدة   : وقالت مصادر فلسطينية   .إلى الشرق من بلدة جباليا شمال قطاع غزة       " مقبرة الشهداء "

وقامت بعملية تمشيط لألراضي الزراعية المجرفـة  " مقبرة الشهداء"آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت تجاه    
ف وعشوائي تجاه منازل الفلسطينيين هناك دون أن يبلغ عن وقـوع            سابقا، رافقها إطالق نار بشكل مكث     

وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل شرعت بتوسيع موقع عـسكري يقـع إلـى                .إصابات في األرواح  
   .الشرق من المقبرة، حيث قامت بعملية تجريف واسعة في محيط الموقع العسكري

دتي قباطية وعرابة في مدينة جنين شمال الـضفة         من جانب آخر، اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس، بل        
وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قريـة ارطـاس جنـوب المدينـة،                 . الغربية

  .وتمركزت في منطقة الدير وسط القرية
  30/4/2009صحيفة فلسطين، 

  
  درس تغيير مسار جدار الفصل في قريتي نعلين وبلعين ي االحتالل .29

علمت إذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن وزارة الحرب اإلسرائيلية تدرس حالياً تغيير مسار جـدار الفـصل                
 دونم صادرتها إسـرائيل     2000 دونماً من ضمن     750العنصري في نعلين وبلعين قضاء رام اهللا وإعادة         

  .من أراضي القريتين لصالح بناء الجدار
  30/4/2009الدستور، 

  
  في غزة" مبان طينية"ّضر إلنشاء تح"  المقالةاألشغال" .30

 في الحكومة   واإلسكان العامة   األشغال الدكتور يوسف محمود المنسي وزير       أعلن:  اشرف الهور  -غزة  
، " والمنـشآت الطينيـة    األبنيـة " عن تشكيل لجنة إلجراء دراسات عملية إلنشاء نماذج من           أمسالمقالة  

 خـالل   إسرائيل المنازل والمباني التي دمرتها      اضوأنقوسيستفيد المشرفون على هذا المشروع من ركام        
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 بمثابة التجربة ستبدأ ببناء مسجد ومدرسة وعيادة طبية، لــ           األولىالمرحلة   وستكون   .حربها على غزة  
ويعتمد بناء هذه المنازل على خلـيط        .، ومن ثم البدء في التوسع بتنفيذ هذه المشروعات        "تقييمها كتجربة "

 من القش، ينتج خليطا يتماسك عند تعرضه ألشعة الشمس، لكن غالبا ما             أخرى من الطين المبلل مع كمية    
   .تواجه سكان هذا النوع من المنازل مشاكل في فصل الشتاء

  30/4/2009القدس العربي، 
 

  مصر تضغط على مهربي أنفاق غزة :  اخباريتقرير .31
سفل الحدود بين مصر وقطاع غزة أ" اهللا نفق أبو عبد" بعد أن كان مصدراً لتجارة مربحة تعطل :رويترز

وتقلصت الشبكة المؤلفة من . عن العمل لثالثة أسابيع بسبب حملة يشنها األمن المصري ضد التهريب
واآلن تؤثر الجهود التي تبذلها الشرطة .  نفق إلى مئات األنفاق جراء القصف خالل المحرقة3000نحو 

الشغل في األنفاق تقلص لنسبة "اهللا  وقال أبو عبد. المصرية على نظام إمداد غزة الموجود تحت األرض
وأضاف  ".وتصاعد الحملة األمنية المصرية إلسرائيلي"بسبب التدمير " الحرب"عما كان عليه قبل % 20

لقد علمنا أن الشرطة المصرية أقامت نقاط تفتيش لتوقيف الشحنات من البضائع المتوجهة إلى منطقة "
حنات التي وصلت إلى مداخل األنفاق على الجانب المصري وصادروا قاموا بمراقبة الشا. األنفاق

ويقول مسؤولون عن األنفاق إن السلطات المصرية تستخدم حفارات  ".البضائع قبل أن يفجروا األنفاق
   .ومعدات أمريكية خاصة القتفاء مساراتها، ثم تقوم بتفجيرها أو ضخ المياه داخلها حتى تنهار
   29/4/2009وكالة رويترز، 

  
 "دولة إسرائيل" يشاركون في مسيرات احتجاجية في ذكرى قيام 48 فلسطينيو .32

، أمس، في مسيرات تحت عنوان 1948شارك اآلالف من فلسطينيي العام :  رويترز- أ ف ب
 في ذكرى قيام دولة إسرائيل، مطالبين بالعودة إلى قراهم المدمرة، في وقت حولت "استقاللكم يوم نكبتنا"

حتالل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية تمهيداً لقمع أية تظاهرات فلسطينية للرد على سلطات اال
 في مسيرة جابت قرية كفرين 1948وسار نحو ثالثة آالف من فلسطينيي العام  .استفزازات المستوطنين

 .المهدمة في شمال إسرائيل
  30/4/2009السفير، 

  
  الضفة والقدس  يحاكون العملية االنتخابية في الطالبآالف  .33

قام أمس، نحو تسعة آالف طالب وطالبة، في مدن الضفة الغربية، والقـدس المحتلـة بمحاكـاة عمليـة                   
، الـذي تنفـذه لجنـة       2009االقتراع االنتخابية، ضمن مشروع التوعية االنتخابية في المدارس للعـام           

 مدارس، وبتمويل من االتحـاد      107االنتخابات المركزية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في          
ـ       .األوروبي مرشحاً ومرشحة مـن الطلبـة،      " 1185"وذكرت لجنة االنتخابات أن الدعاية االنتخابية لـ

 -من عدد الطلبة المشاركين   % 15 الذين بلغت نسبتهم حوالي      –استمرت أسبوعاً، حيث روج المرشحون      
  .حات الكرتونية والمنشوراتلبرامجهم االنتخابية بأساليب متنوعة، مستخدمين اللو

  30/4/2009صحيفة فلسطين،  
  

  حق العودةؤمن بتمن فلسطينّيي لبنان األكثرية : استطالع .34
أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالعاً للرأي حول حقّ العودة بتكليف من : عبدو سعد

 مستطلَع، 500مل عينة من ، وش2009 نيسان 9 و3نُفِّذ االستطالع بين .  لحق العودة"ثابت"منظمة 
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بيروت، (واعتُمدت فيه منهجية إحصائية تلحظ التوزع الديموغرافي في مختلف المخيمات الفلسطينية 
% 98 وجاء في االستطالع أن ، باإلضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من الجنسين)الشمال والجنوب

ن الشباب يرغبون في مرجعية سياسية م% 94و عاماً مؤمنون بتحقّق العودة 50ممن هم فوق الـ
يرون أن المفاوضات والتسوية % 9.6 ويعطون األولوية لتوفير الحقوق االجتماعية والمدنية% 43و

  .تستطيع تحقيق العودة
  30/4/2009األخبار، 

  
  لمواجهة انفلوانزا الخنازير فلسطيني إسرائيلي تعاون .35

 يتعاونان  الفلسطيني واإلسرائيلي  الجانبينأن "لحياةا" مغلي لـ أبوقال وزير الصحة فتحي : رام اهللا
 عندهم تدق ناقوس الخطر إصابة أي":  لمواجهة وباء انفلوانزا الخنازير مضيفا"على جميع المستويات"

وتجري  ." عندنا تفعل الشي ذاته لديهم، فنحن نتنفس الهواء ذاته، ونشرب المياه ذاتهاإصابة وأيعندنا، 
 اتصاالت متواصلة لتبادل واإلسرائيليةر الطب الوقائي في وزارتي الصحة الفلسطينية لجان فنية من دوائ

 الفحوص في  وأثبتت. الوقاية وغيرهاوإجراءات اإلصابةالمعلومات في شأن كيفية التعامل مع حاالت 
  الالزمةاألدويةواستوردت السلطة الفلسطينية .  الست قدمت من الخارجاإلصابة ان حاالت إسرائيل

 عمليات فحص لمزرعتي خنازير في مدينة بيت لحم أمس وأجرت. للتعامل مع المرض في حال ظهوره
  . خنزير800 في هاتين المزرعتين اللتين تحتويان على إصابات أيبينت عدم حدوث 

  30/4/2009الحياة، 
  

   مريضا فلسطينيا18 معبر رفح لعودة فتح .36
 بفتح معبر رفح البري لكـن بـشكل جزئـي،           س،أمسمحت السلطات المصرية     : اشرف الهور  -غزة  

 مريضا فلسطينيا كانوا يتلقون العالج في المستشفيات الليبية من العودة           18وباتجاه واحد فقط تمكن خالله      
  . جانب مرضى آخرين تلقوا العالج في مصرإلى القطاع، إلى

  30/4/2009القدس العربي، 
  

  لسطينيةتطورات القضية الف سعودية تبحث - أردنية قمة .37
اهللا الثاني بن  العزيز مع العاهل األردني عبد اهللا بن عبد بحث خادم الحرمين الشريفين عبد: القاهرة

، مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية وفي أمسالحسين في قصر العزيزية في الخبر 
 وسبل دعمها وتعزيزها في مقدمها تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين

 العاهل أن أمس في عمان والقاهرة  وأعلن.جميع المجاالت بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين
 المقبلين لقاءين مع الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني واألربعاء ءالثالثا سيعقد األردني

 أن أردنيوقال مصدر رسمي  .األوسطمحمود عباس في القاهرة لبحث عملية السالم في الشرق 
 إطالق التنسيق والتشاور حول كيفية إطارموقف عربي موحد في ) صوغ (إلىاللقاءين يهدفان "

 حل الدولتين في سياق أساس على اإلسرائيلي -مفاوضات جادة ومباشرة لحل الصراع الفلسطيني 
اني سيطلع عباس ومبارك على نتائج اهللا الث ، وان عبد" هدفه تحقيق سالم شامل في المنطقةإقليمي

  . واشنطن للقاء اوباماإلى في واشنطن قبل زيارتيهما المرتقبتين األخيرةمحادثاته 
  30/4/2009الحياة، 
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  وتؤكد أالّ عالقة تنظيمية مع حماس.. تنفي وجود استقاالت في صفوفها" األردن إخوان" .38
 الشيخ همام سعيد وجود استقاالت "خوان المسلميناإل"نفى المراقب العام لجماعة :  نبيل غيشان-عمان 

وقال سعيد . »أحسن ظروفها وأحوالها" وتمر في "متماسكة«، معتبرا انها اإلسالميةفي صفوف الحركة 
جبهة العمل " المكتب التنفيذي لحزب أعضاءالذي كان يرد على انباء صحافية عن استقالة ثالثة من 

ما يشاع في االعالم اكاذيب بعيدة عن ": "االخوان المسلمين"عة ، الذراع السياسية لجما"اإلسالمي
. "لتشويه صورة الحركة االسالمية لدى قاعدتها الشعبية العريضة"، معتبرا انها محاوالت "الحقيقية

يتسم بتنوع " بعض الجهات في اختالف وجهات النظر، مشيرا الى ان العمل الحزبي "نفخ"واستهجن 
هل يستغرب أن تختلف وجهات النظر في مكتب تنفيذي أو مجلس ": تساءلو. "اآلراء والسياسات

 وجود نية لدى ثالثة اعضاء من المكتب التنفيذي "الحياة" لـ "االخوان"واكدت مصادر داخل  ."شورى؟
للجماعة محسوبين على تيار الحمائم، تقديم استقاالتهم، وهم ارحيل الغرايبة وسالم الفالحات ونبيل 

 النائب االول للمراقب العام عبدالحميد القضاة الذي سبق وقدم استقالته بداية إلى إلضافةباالكوفحي، 
وتأتي هذه االستقاالت احتجاجاً على عدم اتخاذ موقف داخلي في شأن  .العام، لكنها ما زالت مجمدة

لك القيادات المطالبات بمحاكمة االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد الذي تحمله ت
لكن . "مبادرة الملكية الدستورية، اضافة الى اطاحة المراقب العام السابق سالم الفالحات«مسؤولية افشال 

لم يصلنا اي استقاالت او طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس ":  جميل ابو بكر قال"االخوان"الناطق باسم 
  ."الشورى

لى قاعدة الخالف الدائر منذ عقد من الزمان في  تجددت عاألزمة موثوقة ان "اخوانية"وتقول مصادر 
  ."حماس"شأن الهوية السياسية للجماعة والعالقة التنظيمية مع حركة 

حماس تنظيم فلسطيني له ": ، وقال"حماس"من جهته، جدد المراقب العام نفيه وجود عالقة تنظيمية مع 
ناك تداخل سواء على الصعيدين القيادي او قيادته وكوادره، كما لتنظيم الجماعة قياداته وكوادره، وليس ه

  ."التعاون والتشاور بين الحركتين في ما يخدم القضية الفلسطينية"، مستغربا انزعاج البعض من "اإلداري
  30/4/2009الحياة، 

  
   مدرسة176 في األردن طال  "األونروا"اضراب شامل لمعلمي  .39

النروا أمس إضرابهم التـصعيدي      ا لمة في وكالة     معلماً ومع  4600 نفذ أكثر من     : خالد الخواجا  -عمان  
أكثـر   ونتج عن اإلضراب أن      .الشامل لليوم األول وذلك احتجاجا على عدم تلبية إدارة الوكالة لمطالبهم          

 مدرسة وكليتين متوسطتين منتشرة في      176 ألف طالب وطالبة لم يصلوا مدارسهم البالغ عددها          124من  
وكانت لجنة التعليم منفردة عن لجنتي       . الذي يستمر ليومين   اإلضرابكمال  أنحاء المملكة بانتظار اليوم إل    

العمال والخدمات والذي تمثل هذه اللجان الثالث كافة عاملي وكالة الغوث قـد قـررت لوحـدها تنفيـذ            
   .اإلضراب الشامل ليومين متتاليين هما أمس واليوم من اجل الضغط على إدارة الوكالة لتلبية مطالبهم

  30/4/2009، األردن، الرأي
  

 اإلسرائيلية حول الخروقرسالتين لمجلس األمن واألمم المتحدة لبنان يوجه  .40
 رئيس مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة رسالتين متطابقتين حول إلىوجه لبنان أمس : نيويورك
ر نواف سالم الممثل وطلب السفي.  خالل األسبوعين األولين من شهر نيسان الجارياإلسرائيلية الخروق

 63الدائم للبنان تعميم الرسالة على أعضاء مجلس األمن، واعتبارها كوثيقة رسمية من وثائق الدورة 
 .للجمعية العامة

  30/4/2009السفير، 
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   سرعة إنهاء االنقسام بين الضفة وغزة وتشكيل حكومة جديدةسليمان يدعو إلى .41
 إلى اتفاق يؤدي    إلى سرعة التوصل    ركتي فتح وحماس إلى   ر عمر سليمان ح   دعا الوزي : الهول أشرف أبو 

إنهاء االنقسام الراهن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبما يقود الي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى                
مسؤولية إعادة اإلعمار واإلعداد لالنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لمواجهة التحديات التي تمر بها             

جاء ذلك خالل لقائه مع ممثلي الحركتين مساء أمس والذين أطلعوه علي ردود همـا               . فلسطينيةالقضية ال 
  .علي المقترحات التي طرحتها مصر عليهما في نهاية الجولة الثالثة

  30/4/2009األهرام، 
  

  عملية السالم ليست شعارات وعناوين عامة: األسد .42
 األسد أن الدور األوروبي له جانبان، الجانب األول         أكد الرئيس السوري بشار   :  هدى سالمة  -براتيسالفا  

يتعلق بالحوار مع الدول العربية بشأن عملية السالم وخاصة الدول المعنية مباشرة بهذه العملية وسورية               
هي إحدى هذه الدول والجانب الثاني يتعلق بالحوار بين الواليات المتحدة وأوروبا بشأن عمليـة الـسالم                 

ـ       . حدة هي الراعي لهذه العملية    كون الواليات المت    "الـشرق "وأضاف الرئيس األسد في رده على سؤال ل
عن الدور األوروبي في قضايا المنطقة، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع الـرئيس الـسلوفاكي ايفـان                 

هذه الزيارة تأتي ضمن الجانب األول ألنه ال يمكن لعملية السالم أن تبقـى فـي إطـار                 "غاشباروفيتش،  
. إن المحادثات تناولت الوضع في منطقـة الـشرق األوسـط          : وقال األسد .   والعناوين العامة  الشعارات

مشيرا إلى أن الموقف السلوفاكي كان موضوعيا وخاصة فيما يتعلق بتأييد مبدأ األرض مقابـل الـسالم                 
  .ودعم قرارات الشرعية الدولية

  30/4/2009الشرق، قطر، 
  

  بشأن المناورات التركية السورية" يلإسرائ"الجيش التركي يرفض انتقادات  .43
بـشأن أول منـاورات     " إسرائيل"رفض قائد الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ انتقادات         : أنقرة، لندن 

. ال يهمنا " إسرائيل"رد فعل   "وقال باشبوغ إن    . عسكرية مشتركة مع سورية في إطار التقارب بين البلدين        
 ".ر لبلد آخر مناورات نقوم بها مع بلد آخرإنه شأن خاص بنا ولسنا مضطرين لتبري

  30/4/2009الشرق األوسط، 
  

 الشعب الفلسطيني يختار مصيره بنفسه: نجاد .44
قال الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، امس، ان الشعب الفلسطيني وحده يملك حق تقرير              : يو بي آي  
اال انهم  .. ب الفلسطيني باختيار مصيره   رأينا هو ان يبادر الشع    "وقال نجاد في مدينة شيراز، ان        .مصيره

انهم اذا لـم    "، مشددا على    "وبسبب معرفتهم بنتائج هذا االختيار، ال يرغبون بحدوث ذلك        ) اإلسرائيليون(
  ".يقبلوا هذا الخيار بالقول اللين، فإن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ستفرضه عليهم

   30/4/2009السفير، 
  

  لي أمريكي للمعارضين في موريتانياتسريبات عن تمويل إسرائي .45
تتفاعل منذ مساء أمس وعلى جميع المستويات السياسية في موريتانيـا قـضية التـصريحات         : نواكشوط

الصحافية حول تمويل أمريكا ودعمها للمناوئين، المنسوبة لزعيم المعارضة أحمد ولد داداه والتي نفاهـا               
التي نشرتها أكدت صحتها وقالت إنها تملك       " ار نواكشوط وكالة أخب "المكتب اإلعالمي لحزب التكتل لكن      

تسجيالً صوتياً حولها ومستعدة لنشره على شبكة االنترنت، وقالت الوكالة، إن زعيم المعارضة أجـرى               
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معها مقابلة مسجلة قال فيها إن الميثاق الذي وقعته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مع النقابـات                 
  ".جاء من السفارة األمريكية بنواكشوط، وقد عرضته علينا، ورفضناه"ب المناوئة لالنقال

  30/4/2009الخليج، 
    

 احتجاجات بالمغرب لطرد العبة تنس إسرائيلية    .46
نددت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعيـة المغربيـة           :  الحسن سرات  -الرباط  

 كرة المضرب اإلسرائيلية شاهار بير فـي مباريـات جـائزة            لمساندة الكفاح الفلسطيني بمشاركة العبة    
منـسق المجموعـة الوطنيـة      . أيار/  مايو 2نيسان إلى   /  أبريل 25األميرة مريم في دورتها التاسعة من       

لمساندة العراق وفلسطين خالد السفياني أكد للجزيرة نت، أن مناهضي التطبيع بالمغرب يطالبون بطـرد               
سـكان العاصـمة    "كما أنهم حثوا    . المغرب وحرمانها من المشاركة في الدوري     الالعبة اإلسرائيلية من    

العلمية للمملكة فاس، وكل أبناء المغرب على مقاطعة هذه الصهيونية، ورفع مستوى الحذر والحيطة من               
  ".المحاوالت الصهيونية الختراق الجسم المغربي والعربي

  29/4/2009الجزيرة نت، 
 

  لي حول العدوان على غزة بأنه منحازلندن تصف تقرير خبير دو .47
انتقدت لندن، أمس، تقرير المقرر الخاص في األمم المتحدة ريتشارد فولـك  حـول               : .)ب.ف.أ( –لندن  

العدوان اإلسرائيلي على غزة ووصفته بأنه منحاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى قلقها المستمر من الوضع                
لدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيل راميل أن  تقريـر          والحظ وزير ا  . في قطاع غزة والضفة الغربية    

، وذلك في رد خطي على سؤال برلماني نـشر،          نسان منحاز وغير بناء   المقرر الخاص لمجلس حقوق اإل    
  .مسأ

30/4/2009الرأي، األردن،   
  

  مؤشرات إلى سياسة مغايرة إلدارة أوباما إزاء االستيطان .48
يون أميركيون إلى اصطحاب مصورين صحافيين في جولة قاموا         عمد ديبلوماس :  محمد يونس  -رام اهللا   

وهذه هي المـرة    . بها أخيرا على مستوطنات تعتزم السلطات اإلسرائيلية إقامة مشاريع توسع جديدة فيها           
األولى التي يصطحب فيها طاقم ديبلوماسي أميركي وسائل إعالم في جولة على المـستوطنات، األمـر                

 إلى سياسة أميركية جديدة إزاء االستيطان في عهد إدارة الـرئيس األميركـي              الذي فسر على أنه إشارة    
وتقول مصادر فلسطينية أن الديبلوماسية األميركية تبدي اهتماما مختلفا بموضوع التوسـع            . باراك أوباما 

  .االستيطاني لمعرفتها بأنه يشكل عائقا أمام استئناف المفاوضات
30/4/2009الحياة،   

 
  راشدين األميركيين غيروا انتماءهم الديني نصف ال": مسح" .49

ءهم الديني، مرة أفاد مسح أميركي جديد أن حوالى نصف الراشدين األميركيين غيروا انتما: يو بي أي
الدين "األميركي حول » بيو«وأظهر مسح، أجراه مركز  .  من العمر24ل، قبل بلوغ الـواحدة على األق
موعة االنتقالية الكبرى تضم أشخاصا أصبحوا غير منتمين ألي دين،  ونشر أمس، أن المج"والحياة العامة

مشيراً إلى أن السبب وراء ذلك ناجم عن انزعاجهم من األشخاص والمجموعات الدينـية، وليس إيمانهم 
وتبين من المسح أن ثلثي الكاثوليك غادروا مجموعاتهم الديـنية ألنهم  . بأن العلم يتعارض مع الدين

ك إن سبب اتخاذهم قرار مغادرة وقال أقل من ثلث الكاثولي . إليمان بالتعاليم الكاثوليكيةتوقفوا عن ا
تانت االنتماء ية البروتسغالب واختارت . به رجال الدينلكنيسة هو مسألة االستغالل الجنسي الذي ارتكا
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 22 أن وأظهر المسح. فة أخرىان سكنهم أو زواجهم بشخص من طائـير مكالى دين آخر، بسبب تغي
ع ا منذ طفولتهم، وهي نسبة ترتفانوا عليهك  عادوا منتمين إلى الديانة التي من األميركيين ماةالمائفي 
  . لة أخرىئنة إلى عاتقال بروتستانت من عائلة خاصة معيان  إذا أخذ في االعتبارالمائة في 44إلى 

  30/11/2009السفير، 
  

  رسوخ النهج الشوري. .حماس .50
   بكرأبوجميل 

، أنباء تتعلق بإجراء انتخابـات تنظيميـة داخـل حركـة           "السبيل"ت وسائل اإلعالم وبخاصة صحيفة      نقل
المقاومة اإلسالمية حماس، أفضت إلى تشكيل مجالس الشورى في الضفة الغربيـة وفـي غـزة وفـي                  

  .الخارج، والتي تم من خاللها تشكيل مجلس أعلى
تم إنجاز هذا االستحقاق الدسـتوري الحركـي، فـي          كما تمت انتخابات على مستويات قيادية أخرى، إذ         

زمانه ومكانه، دون تأخير، رغم صعوبة الظروف البالغة التي ال ينكرها أحد، ووفرة المسوغات لحركة               
مقاومة وتحرر وطني للتأجيل، بل حتى لتجاوز هذه اآلليات المعقدة، والمكلفة على مختلف األصعدة، لكن               

القاعدية، تصر على ممارسة الشورى وترسيخها، باعتبارها نهج الرشـد          حماس في مستوياتها القيادية و    
  .والعدل، وأفضل األساليب للحفاظ على وحدة الحركة وفاعليتها

ولو حذت حذو حركات تحرر وطني أخرى استبعدت هذا النهج في مرحلة المقاومة، لوجدت فيها أسـوة                 
 ولكنها القيم الحضارية في المشروع النهضوي اإلسالمي،        وتفسيراً مقنعاً وتبريراً واسعاً لتصرفها الُمتَّبِع،     

والمبادئ السامية الثابتة في منهج التغيير واإلصالح، الذي تختطه الحركة اإلسالمية حيثما كانت، ويتأكد              
عمق هذا النهج، وثبات هذه المبادئ أن تتبع في ظروف غير طبيعية بل قاسية ومتقلبة، وعلـى ألحـان                   

 وفي بيئات سياسية إقليمية، فقدت الشورى فيها كل معانيها، والديمقراطية مضمونها            ...القتال والرصاص 
  .الحقيقي، سواء على مستوى كثير من األنظمة والحكومات، أو العديد من الحركات واألحزاب

ومع كل هذا يجد الكارهون لإلسالم، أو الجاهلون به، فرصة كلما طرقت االنتخابـات األبـواب، وأزف                 
 لالستحقاق، وكلما لمعت بوارق التغيير، فرصة للولولة وبث الرعب والخـوف فـي أوصـال                االمتثال

األنظمة، أو في نفوس الناس، من خطر داهم يتمثل في احتمال فوز اإلسـالميين، الـذين سيـستخدمون                  
 لمرة واحدة فقط للوصول إلى الحكم، علماً بأن واقع الحركة اإلسـالمية             – حسب زعمهم    -الديمقراطية  

ؤكد قابليتها العالية للشراكة، ورغبتها العارمة بالشورى والديمقراطية، وممارستها العالية لها، وأن الذين             ي
يمارسون التعسف واالستبداد في الحكم هم من بنى جلدة هؤالء الفكرية غالباً، كما ال يختلف الناس مـن                  

 بأن األحوال قد أسنت نتيجة تطـاول        مختلف التيارات الفكرية والسياسية، بما فيهم اإلسالميون وهؤالء،       
  .االستبداد والفساد، زمناً وممارسة

إن اإلسالميين يؤمنون بضرورة إصالح األوضاع بمشاركة مختلـف القـوى والتيـارات والفعاليـات،               
السياسية واالجتماعية، مشاركة حقيقية، يحفظها العدل والشورى والمصالح العليا والمواثيق الغليظة، كما            

لكون ضمانات للوفاء بهذا العقد ما ال يتملكه غيرهم، سواء كان نظرياً أو عملياً ومن أهـم هـذه                   أنهم يمت 
  :الضمانات

 مرجعية شرعية وفكرية عليا، تؤكد على قيم الشورى والعدل واالستقامة، وتشكل ثقافة لدى الجمهور               -1
  .يها في اآلخرةالعام والمنظم، ليحاسب عليها قياداته في الدنيا قبل حساب اهللا لهم عل

 التزام الحركة اإلسالمية بصورة ال مثيل لها بالشورى والديمقراطية الداخلية، وممارسة أعضائها لها              -2
في مختلف الشؤون، الذي يشكل ثقافة راسخة وإعماالً فاعالً لها في الواقع، تدفع القيادات والمؤسـسات                

  .مهاالقيادية لاللتزام ولو كرهاً فيما لو تقاعست في التزا
  . أدبيات ووثائق مشاريع منشورة، تمثل قيوداً على الحركة في ذلك وضابطاً لمسارها-3
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 إن الحركة اإلسالمية تنبثق في عقيدتها وإيمانها من الغالبية العظمى للمواطنين، فال تمثـل أقليـة أو                  -4
عة فـي األفـق فـي    حالة طارئة، تخشى أن تغرقها األغلبية في أي لحظة، الذي يمنح الحركة الثقة والس           

  .التفكير والممارسة، كما تدرك حاجة األقليات لالطمئنان وحقها في المشاركة
 إن الحركة طوال حياتها تدين االستبداد والفساد والتفرد بالحكم، وتعمل مع غيرها، بنهج ديمقراطـي                -5

، كما تؤمن أن األمـة      هي أفضل الملتزمين به، رغم أنها األكبر حجماً وتأثيراً، واألفضل تنظيماً وقدرات           
ال تنهض إال بمشاركة كل أبنائها، واحترام حقوقهم بغض النظر عن هويـاتهم الدينيـة أو الفكريـة أو                   

وقد يرد البعض بوجود حاالت قليلة أو ذات خصوصيات ال يمكن تعميمها، ال تتفق مـع هـذا                  . السياسية
وضوعية المتجردة لهذه الحاالت وأسبابها،     ال بد من الدراسة الم    : المنهج الديمقراطي الشوري، وهنا نقول    

  .وما مدى تزكية الحركة اإلسالمية في مختلف األقطار لها
ثم نسأل أين هي الحالة التي تمكن اإلسالميون، أو سمح لهم فيها بالوصول للحكـم، أو المـشاركة فيـه                    

ـ             اً وموضـوعاً   حسب مشروعهم وبرنامجهم، إلصدار مثل هذه األحكام أو االستشهاد بتجارب تحسب حق
  .عليهم؟ وأخيراً بارك اهللا في المساعي الخيرة، وتقبل الجهاد والجهـود المبرورة

  وتهانينــا
  30/4/2009السبيل، األردن، 

  
  !!! االنتخابات التنظيمية الداخلية بين فتح وحماس .51

  حسن أبو حشيش.  د
 في األقاليم و االتحادات واللجان      نتابع من زمن بعيد االنتخابات الداخلية لحركة فتح تحت بند المؤتمرات          

تجهيزا لعقد المؤتمر السادس للحركـة الُمتعثـر فـي          .. .الحركية وقيادات الساحات في الداخل والخارج     
والدته، ومتعسر في رؤيته للنور وتعودنا قبل كل انتخابات ألي جهة أو قطاع من قطاعات حركة فـتح                  

 ويصل األمر   ،لغسيل الوسخ على حبل وسائل اإلعالم     على سماع المناوشات والخالفات والفضح، ونشر ا      
 واألخبـار   .في بعض المحطات إلى صراع باألسلحة البيضاء والنارية وهرج ومرج أمام كـل النـاس              

األخيرة دليل ذلك والتي تناقلتها وسائل اإلعالم بما فيها الُمقربة من حركة فتح حول موقف السيد فاروق                 
 ورفـضه لمـشاركة كـل       ،اريخيين من تركيبة المؤتمر السادس المزمعة     القدومي أحد أبرز قادة فتح الت     

 كذلك الصراع العلني بين حكم بلعاوي ونصر يوسف وكالهما عضو في اللجنة             ،المؤيدين لمحمد دحالن  
 إضافة للخالف حول تمثيل قطاع غزة وحجم ونوعية العسكريين المفترض مـشاركتهم فـي               ،المركزية

ين تيارات الحركة التي باتت ملح العمل السياسي لفـتح، وباتـت حـديث               والخالف ب  ،المؤتمر السادس 
 ولعل حالة الخالف الفلسطيني واالنقسام الحاصل كان من أهم أسبابه خـالف التيـارات               ،الشارع اليومي 
  .داخل الحركة

وأقصد حركة حماس المنـافس     ، وعلى الجانب اآلخر من الخارطة السياسية وتحديدا النصف الثاني منها         
فاجأتنا وسائل اإلعالم وعلـى     .. .لتقليدي لفتح، والتي تتقاسم معها الشعبية والجماهيرية والنفوذ واالتساع        ا

مدار األيام القليلة الماضية بسلسلة أخبار وتقارير بأن الحركـة أنهـت انتخابـات داخليـة لمؤسـساتها                  
اس لم ترد على هذه األخبار أو        ونظراً ألن قيادة حم    ،في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج     ، التنظيمية

  .تنفيها فهي باتت مثبتة وواقعية ومتداولة
،  ولها جذور في عمق ستة قـرون تقريبـاً  ،فحماس حركة كبيرة جدا، إذن نحن أمام نموذج معاكس لفتح   

 ولديها مؤسسات داخلية تعمـل وفـق   ،ولها نفوذ وتواجد في كل األوساط الفلسطينية في الداخل والخارج   
ولديها تباينات واختالف في وسائل     ، نية تنظيمية، وفلسفة إدارية معينة ال نطلع عليها في اإلعالم         نظم قانو 

أعني بكل ذلك   .. .ولها تحالفات وأعداء  ،  ولديها عالقات دولية شعبية ورسمية     ،العمل والوصول لألهداف  
ياً وخارجيا معقدا وضـغوطا  أنها ُمنتشرة وُمتشعبة وهي ال تقل عن حركة فتح تاريخاً وعمالً وواقعاً داخل         
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 والمعلومة مسربة تسريباً وليـست بيانـاً        ،رغم ذلك لم يسمع العالم إال بنتائج انتخابات داخلية        .. .محرجة
 وهنا ال ُيمكـن الجـزم أن        ،وال حرب إعالمية  ،  وال إطالق نار   ،وال نشر غسيل  ، لم نر صراعاً  ، رسمياً

 فـاألمر   ،ة على رأي واحد، وخالية من اآلراء والتباينـات        حماس بكل اتساعها وشعبيتها وقوتها التنظيمي     
 واالجتهادات الُمتعددة ضمن الرؤيـة الـشاملة والبعـد الفكـري            ،ُمرتبط بالبشر وطرق العيش والتفكير    

وتذوب الشخصية والذاتية فـي     ،ولكن التباين والخالف يتم تسويته ضمن المؤسسة      ، والنظرة االستراتيجية 
 ، نظام الشورى الُمتبع في حماس كما تُعلن دائما من شأنه أن ينظم أي خـالف                كما أن  ،المصلحة العامة 

وفي نفس الوقت ال يـسمح إال       ، ويمنح فرصة متساوية لكل مستويات الحركة في قول الرأي والتنظير له          
  .بتطبيق قرار ورأي واحد فقط من كل اآلراء المتداولة وهو من يتم التصويت عليه وحاز على األغلبية

ان متناقضتان من قطبية السياسة الفلسطينية تستحق الدراسة والتفحص والتسجيل لالستفادة منهـا،             صورت
  .وتستوجب اإلنصاف والعدل في التوصيف وعدم المساواة

ونقول ذلك ألن ناطقي فتح وقياداتها، بما فيهم رئيس فتح محمود عباس عندما يتنـاولون حركـة فـتح                   
كأننـا أمـام    ، وطنية األولى واألخيرة، ويفرضون لغة محددة للخطـاب       يتغنون بها ويعتبرونها الحركة ال    

 ولم تتحمل مسؤولية مـا      ، وال خالفات فيها   ، ولم تخن قادتها   ، ولم تعبث بميراثها   ،حركة صانت تاريخها  
في المقابل عندما يتكلمون عن حمـاس       .. .نحن فيه بفعل سياستها التفاوضية أو إدارتها للواقع والحكومة        

 والتسبب فـي    ، وتدمير المشروع الوطني   ،بارات التقزيم والتخريب والظالمية واالنغالق    يستحضرون ع 
وترفض التعددية السياسية ومشاركة    ، وهي ضد تداول السلطة   ، وإعاقة إعمار القطاع  ، الحصار والعدوان 

 مـن   وربما قريبا نسمع في خطاب هؤالء وأتبـاعهم       .. .وتتسم بالدكتاتورية وتحارب الديمقراطية   ، اآلخر
الكتاب الذين يدعون االستقاللية أو حرصهم على حقوق الناس عن مسؤولية حماس عن أنفلونزا الطيور               

وارتفاع أسعار الوقـود والقمـح      ، وخالف كوريا مع أمريكا    ،وأزمة دارفور ، وتسو نامي آسيا  ، والخنازير
  !!!والحديد عالميا وسبب األزمة االقتصادية 

 وهي مؤشر علـى شـورية هـذه الحركـة           ،س تستحق التقدير والتثمين   إن االنتخابات الداخلية في حما    
ومطلوب توقف أبواق الدعاية المحرضة عليها وكأنهـا عـصابة أو    ،وجماعية عملها وقرارها  ،ومؤسستها

لقد مللنا التحريض المستمر ضد حمـاس مـن قبـل           .. .مجموعة من األفراد دخالء على العمل الوطني      
والـذي يتلقفهـا    ،  غرار خطابه منذ يومين في مقر إقامته في رام اهللا          محمود عباس في كل المحافل على     

فهمي الزعارير الصامد األخير الوحيد في سلسلة الناطقين الموظفين خصوصاً للهجـوم علـى حمـاس                
 ولم يبق سواه بوقا مبررا لحالة االستئصال في الـضفة           ،والذين غابوا قهرا عن الساحة ألسباب تنظيمية      

 ال  ،والنقد البناء الهـادف للتطـوير     ، واإلنصاف، ال نطالب أكثر من تحكيم الضمير     .الغربية ضد حماس  
وغير المرتبط بالجنرال األمريكي دايتون     ، المرتبط بالجهات الممولة للمؤسسة الراعية للكاتب أو الناطق       
  . والتركيز على أخطاء في غزة،حيث الصمت على جرائم وكوارث هدر الكرامة في الضفة

  30/4/2009سطين، صحيفة فل 
  

  !ولكن.. "وكالء إلسرائيل"ليسوا  .52
  وحيد عبد المجيد. د

باالعتراف بإسرائيل، سواء بشكل مباشر أو من « حماس» كل هذا الحماس في مطالبة حركة ىما مغز
شروط اللجنة »خالل ممثليها في حكومة وحدة وطنية ترضخ للشروط الصهيونية المشهورة بأنها 

اللجنة » يكون مفهوماً حين يأتي من إسرائيل، أو من أمريكا وباقي أعضاء ؟ الجواب قد«الرباعية
أو باألحري ضيوف الشرف فيها الذين يقومون بدور شهود الزور حيناً ويتبعون الحكمة « الرباعية
فالثالثي الذي يقال إنهم أعضاء في تلك . في كثير من األحيان« ال أسمع وال أري وال أتكلم»البائسة 
صدقون علي ما يصدر عن الواليات المتحدة دون تفكير أو تأمل حين يتعلق األمر بإسرائيل التي اللجنة ي
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ال تخجل روسيا ودول أوروبية عريقة من مواقفها المخزية في مساندة عنصريتها وعدوانيتها وانتهاكها 
ن الذين يتباهون السافر للقانون الدولي، وقد رأينا قبل أقل من أسبوعين كيف تورط كثير من األوروبيي

بتحضرهم في مساندة العنصرية الصهيونية البغيضة في مؤتمر جنيف، وكأنهم لم يسمعوا أن العنوان 
، أو لم يفهموا معني «ضد العنصرية والتمييز العنصري واالنغالق القومي والتحامل»الذي يعقد تحته هو 

لعلهم ال يدركون ما يعرفه أطفال صغار إصرار إسرائيل علي إعادة تعريف نفسها كدولة يهودية نقية، أو 
ومع ذلك، فلندع األوروبيين جانباً ونتركهم مع جرائمهم التي . من أن الدولة النقية هي نفسها العنصرية

مألت تاريخهم الحديث في حق كثرة من شعوب األرض، ولنبق مع زمالء وأساتذة فضالء نقدرهم ولكننا 
بإسرائيل، وقد وصل حماس أحدهم في موقفه هذا إلي « ماسح»نستغرب تماماً إصرارهم علي اعتراف 

العجب »عن عدم استعدادهم لالعتراف بإسرائيل بمثابة « حماس»حد أنه اعتبر كالم بعض قادة 
وهكذا عشنا ورأينا كيف أصبح االعتراف بإسرائيل هو األمر الطبيعي الذي يعتبر االمتناع . «العجاب

ويقال، في تبرير هذا الموقف أنه تعبير عن . نا مشينة ومستنكرةعنه من العجائب التي يعتبرها بعض
كما يقال إن عدم االعتراف بإسرائيل . العقل المجرد من العواطف التي يقال أيضاً أنها تشوش التفكير

يدعم موقف رئيس حكومتها الجديدة بنيامين نتيناهو بدعوي أن هذا االعتراف سيزيد احتمال الصدام بينه 
ولكن بعيداً عن العواطف، وعن كل مشاعر وطنية، يقول العقل إن . س األمريكي الجديد أيضاًوبين الرئي

 عاماً كاملة ال يجدون دوراً لهم اآلن إال حماية أمن الكيان الذي 15من اعترفوا بإسرائيل قبل أكثر من 
عواطف، أيضاً، وبمنأي عن أي . الضفة الغربية من أي مقاومة ضد االحتالل« تنظيف»اعترفوا به عبر 

 واضطر في النهاية إلي أن يصدم 1996يقول العقل إن الرئيس األسبق بل كلينتون اصطدم مع نتيناهو 
 إسرائيل انتهي كأنه -دماغه في الحائط، وليست هذه هي المرة الوحيدة التي حدث فيها خالف أمريكي 

ففي .  ونستهين فإنها كارثة كبريلم يكن، فإذا كنا ال نعرف هذا التاريخ فهي مصيبة، وإذا كنا نعرف
 اإلسرائيلية من الدروس ما ينبغي أن نستوعبه قبل أن نراهن مجدداً علي -تاريخ الخالفات األمريكية 

سراب ندفع في مقابله آخر ما بقي لدينا، بعد أن أفقدنا الميل العربي المتعاظم إلي االستخزاء تجاه 
ترفض االعتراف بهذا الكيان العنصري، « حماس»فإذا كانت . إسرائيل، معظم األوراق التي كانت لدينا

فلنشجعها علي ذلك ونشد من أزرها ونسعي إلي إلزامها بعدم التخلي عن هذا الموقف في مقابل أي 
إغراءات قد تلوح لها، أما أن نمارس كل هذه الضغوط عليها لتقدم اعترافاً مجانياً جديداً بكيان جربناه 

بذلك أن إسرائيل تريد اآلن « حماس» يمكن قبوله، ثم ألم يسمع من يطالبون طويالً، فهذا هو ما ال
االعتراف بها كدولة يهودية نقية عنصرية، وأن اعتراف منظمة التحرير بها لم يعد كافياً، وهل يضمن 

وهل يخفي كل ذلك ! لنا هؤالء أال تعود إسرائيل للمطالبة باالعتراف بها كدولة كبري، ثم دولة عظمي
 زمالئنا المتحمسين لالعتراف لكي يراجعوا موقفاً ال يليق بهم ويعطي انطباعاً بأنهم يبدون كما لو عن

أنهم وكالء إلسرائيل، واألكيد أنهم ليسوا كذلك بأي حال، ولكن عليهم أن يراجعوا الموقف الذي يجعلهم 
  .يبدون كذلك

  30/4/2009الوفد، مصر، 
  

  طنيدايتون في طولكرم خارج اإلجماع الو .53
  اهللا  فارس عبد

برزت على الـسطح قـضية التجيـيش        ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية   ، بعد توقيع اتفاق مكة المكرمة    
والملفـت أن   ،كثرت الدورات العسكرية ألفراد األجهـزة األمنيـة فـي الخارج          ، واإلعداد غير المسبوقة  

ويركـز هـذا    ، مكافحة اإلرهاب وتنفيذ عمليات ما يسمى ب    ،التدريب كان في األغلب على عمليات القنص      
 وخاصة التابعـة بـشكل مباشـر لرئاسـة          ،النوع من البعثات العسكرية على األجهزة األمنية المختلفة       

 ووزير داخليتهـا الـسيد هـاني        ،بدون علم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد إسماعيل هنية        ،السلطة
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كان يقف خلف ذلك شخصية بـرزت بقـوة         . يةالقواسمي الذي استقال احتجاجاً على واقع األجهزة األمن       
وهو الجنرال األمريكي دايتون والذي كان يخطط مـع بعـض قـادة             ،وألول مرة في الساحة الفلسطينية    

وتـشكيل  ،واالنقضاض على حماس والمقاومة الفلسطينية في قطـاع غزة        ،السلطة إلسقاط حكومة الوحدة   
في قمع المقاومـة والتنـسيق مـع الكيـان          ،مسبقاًحكومة السلطة األمنية الستكمال دورها المتفق عليه        

إال أن رئيس الـسلطة     ،ورغم التحذيرات الكثيرة والدالئل الدامغة على إرهاصات هذا المخطط        ،الصهيوني
  .أو أن تكون أوكلت له هكذا مهمة،أنكر ذلك إلى حد إنكار وجود الجنرال دايتون أصالً في فلسطين

 تحت عنوان الحرب القذرة والتـي       ، الدور الخبيث للجنرال دايتون    األلمانية كشفت " فانيتي فير " صحيفة  
ووزيرة خارجيته رايس ونائب مستشار األمـن القـومي إليـوت           ،أعدها الرئيس األمريكي السابق بوش    

 وعلـى رأسـهم محمـد    ،أبرامز، بموافقة أبو مازن وأقطاب التيار األمني داخل السلطة وحركـة فـتح       
 ،اء قرار تعيينه المخالف للقانون كمستـشار لمجلـس األمـن األعلـى            وفى إطار هذه المهمة ج    ،دحالن

قيـادة جميـع األجهـزة األمنيـة        ،باإلضافة إلى قرار سري صادر عن أبو مازن شخصياً بتولي دحالن          
 إال أن هذا المخطط فشل ألسباب       ،وهذا يكشف مالمح المخطط االنقالبي    ،والعسكرية للسلطة وحركة فتح   

لعالقاته الوطيدة من   ،ير من أفراد األجهزة األمنية بشخصية العقيد دحالن وأهدافه        عدم ثقة كث  ،متعددة منها 
 أثناء محاصرته في مقر     ،الجنراالت الصهاينة ودوره في معارضة ومناكفة الرئيس الراحل ياسر عرفات         

والتي ،ذيـة  باإلضافة إلى استعدادات المقاومة وخاصة كتائب القسام والقوة التنفي         ،المقاطعة بمدينة رام اهللا   
 وبذلك فشل مخطط دايتون الـذي اسـتهدف       ،دافعت بقوة عن حكومة الوحدة الوطنية ووزرائها ومقراتها       

 وبـسالح فلـسطيني     ،قمع وإنهاء المقاومة في قطاع غزة بكافة أشكالها السياسي والحكومي والعسكري          
ل أن تكـون الغلبـة      وكانت في رؤية الجنرا   ،وتحت راية الحرب األهلية وعنوان الصراع على الكراسي       

 إال أن ذلك لـم      ، والهزيمة لحركة حماس صاحبة األغلبية في المجلس التشريعي        ،للتيار األمني السلطوي  
  .يحدث وانتقلت ساحة عمل الجنرال دايتون إلى الضفة المحتلة

كل ما يقال عن دايتون وخطتـه ويرجـع سـبب االنقـسام        ،فريق رئاسة السلطة وبعد كل ما حدث ينفي       
 ، وكأن من يحكم الضفة وغزة     ،إلى رغبة حماس في االنقالب على السلطة واالستئثار بحكم غزة         ،الحاصل

 فقط وهذا يتنافى مع تصريحات قادة حمـاس         ،ويملك األغلبية النيابية يريد أن يحصر مشروعه في غزة        
رئاسـة   ولقد قوبل ذلك برفض      ، التي تطالب فيها بالحوار    ،مع الساعة األولى لسيطرتها على قطاع غزة      

 كما قال السيد أبو مـازن       ، وأنها حفرت قبورها بأظافرها    ، وتوعدها لقيادة حماس بالويل والثبور     ،السلطة
  .في أحد خطاباته

إال أن القيادي الفتحاوي البارز وعضو اللجنة المركزية هاني الحسن أكد أمر خطة دايتون  بتفاصيلها في                 
 الفضائية وقال خاللها إن ما حدث في غـزة هـو لـيس              مقابلة عبر برنامج بال حدود على قناة الجزيرة       

هزيمة لفتح بل هزيمة لخطة دايتون األمنية وهزيمة لحلفاء أمريكا  ولقد تعرض هاني الحسن بعد هـذه                  
التصريحات لهجمة إعالمية شرسة من قبل الفريق األمني السلطوي وظهر ألول مـرة وبعـد سـيطرة                 

ن رام اهللا يرد على عضو لجنة مركزية وقد سـخرت لـه             حماس على غزة الهارب سمير المشهراوي م      
الوسائل اإلعالمية التابعة للسلطة للتشهير واإلساءة لشخصية فتحاوية لها تاريخها النضالي الذي ال ينكره              
أحد حتى أن رئيس السلطة قرر إعفاء الحسن من منصبه  كبير المستـشارين الـسياسيين فـي مكتـب                    

  .الرئيس
 جون بولتون أكد أن مـا حـصل هـو فـشل فـي               ،ركي السابق في األمم المتحدة    كما أن السفير األمي   

 فبعدما فشلوا   ، التي تبحث عن مشروعية ما     ، مشيراً إلى أن مهندسة هذه االستراتيجية رايس       ،االستراتيجية
ق  وكذلك المستشار الساب   ، حاولوا تالفي نتائجها عبر دايتون     ،في التحذير من إجراء االنتخابات الفلسطينية     

 ، ديفيد وارمسر يقول أيضا لقد تورطت اإلدارة األميركية فـي حـرب قـذرة        ،لنائب الرئيس ديك تشيني   
  .، مؤكداً أن حماس لم تكن تعتزم االستيالء على غزة"فتحاوية فاسدة" لمحاولة منح النصر لديكتاتورية 
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حاصل فـي جـسم الـسلطة        بل إن الملفت بعد االنقسام ال      ،بعد كل ذلك لم يعد أمر الجنرال دايتون سراً        
 أن دايتـون    ، وبين مشروع المقاومة ومشروع التسوية     ، بين غزة المحاصرة والضفة المحتلة     ،الفلسطينية

 بين صفوف المجندين في األجهـزة       ، وأخرى بزيه العسكري   ،بات يخرج علناً ويتمايل تارة ببدلته المدنية      
 ومراكز التدريب فـي     ،والخليل وجنين وطولكرم   وتعددت زيارته لنابلس     ،األمنية التابعة لسلطة رام اهللا    

 بحجـة   ، وهو يوجه أفراد أجهزة أمن السلطة مخاطبهم أن سالحكم هو للداخل الفلسطيني            ،أريحا واألردن 
 كما تبـاهى بـذلك      ،)إسرائيل( وان هذا السالح ليس لمواجهة       ،محاربة الفوضى والخارجين على القانون    

  .خالل إحدى المقابالت الصحفية
 لمدنية طولكرم المحتلة والتقائه بقادة األجهزة       ،ل الذي يحتاج إلى إجابة حول زيارة دايتون األخيرة        السؤا

 وأن  ، وإعالن دايتون عن توسيع خطة تدريب قوات األمن التابعة لرئيس السلطة           ،األمنية أمام الكاميرات  
جلسة توجيه وعلى طاولـة      وفى   ،الخطة تشمل تدريب ثالث كتائب في الضفة الغربية خالل العام الحالي          

 من أجل توجيه رسائله وتوجيهاته لسير عمل        ،واحدة جمعت له فيها رتب السلطة العسكرية جلس دايتون        
! ؟ لماذا هذه الزيارة اآلن وفى ظل الحوار الوطني الجاري في القاهرة           ،األجهزة األمنية في الضفة المحتلة    

 وهل أجهـزة    ،!؟من حول دور األجهزة األمنية الوطني     وأين التفاهمات التي تم التوصل إليها في لجنة األ        
وهل تدخل  ! ؟أمنية بوصاية دايتون يمكن أن تكون مقبولة من الفصائل الفلسطينية وخاصة المقاومة منها            

 مع أن تاريخ الرجل األسود في غزة خيـر          ،الجنرال دايتون مشروع وبعيد عن شبهات التدخل الخارجي       
  .!؟جوده ضمانة الستمرار السلطة في السيطرة على الضفةوهل و! ؟شاهد على حقارة دوره

 هـو   ، سواء باالحترام أو بحكومة بدون البرنامج السياسي       ،وهل التوصل إلى حل عقدة برنامج الحكومة      
 وهـل   ،وماذا عن إصالح األجهزة األمنية التي كانت أساس فشل اتفـاق مكـة            ! نهاية األزمة واالنقسام؟  

ومتى يتقلد أبناء الوطن المخلصون اإلشراف على األمن وحماية شعبهم          ! ؟يختفي دايتون إلى غير رجعة    
 ال يبشر بخير حيث     ، مع كل هذه األماني والتطلعات إال أن المشهد األمني الحاصل في الضفة            ،ومقاومته

 والتنـسيق   ،ترأس دايتون وقيادته الفعلية لألجهزة األمنية واستمرار االعتقاالت السياسية وقمع المقاومـة           
 ومن المؤكد أن الجـيش      ،وانه من المؤسف أن يبقى دايتون القيم والوصي على األجهزة األمنية          ، األمني

 ويبدو أن الهدف من الحوار عند البعض        ،الذي يقف على رأسه جنرال أمريكي لن تكون أهدافه فلسطينية         
 الثوابـت والحقـوق      التي تقود إلى حمايـة     ،شيء آخر غير الوحدة الوطنية الشاملة باألهداف والوسائل       

  . الفلسطينية
  30/4/2009صحيفة فلسطين، 
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  30/4/2009الغد، األردن،   


