
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لحصار امصر مسؤولية وتحمل حماس تطالب باستقالة موسى ومحاكمة عباسكتلة 
  "فرصة لمكافحة اإلرهاب"قريع يطالب ليفني بتسهيالت حقيقية وبـ

  ستمرار ضخ العرب الوقود والغاز إلسرائيل وإحكام حصار غزة جريمة خطيرة ا:حماس
   متوقعة ضد غزةإجراءات تبدأ حملة ديبلوماسية واسعة لتبرير "إسرائيل"

   أسير١١٧٠٠ إلى  اإلسرائيلية يرتفععدد األسرى في السجون: تقرير
  مصر تحذر من محاولة انتهاك حدودها وتنشر قواتها على الحدود مع رفح

  الواليات المتحدة تقترح اتفاق مبادئ وإرجاء بحث القدس وحق العودة

كسر"ثالثة فصائل نفذت عملية
يان إسـرائيل قتيالن  ": الحصار

  وثمانية شهداء فلسطينيين
  

 ٤ص ... 

 ١٠/٤/٢٠٠٨١٠٤٥الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٤٥:         العدد                  ١٠/٤/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

    :السلطة
 ٦  لحصارا مصر مسؤوليةمل  وتححماس تطالب باستقالة موسى ومحاكمة عباسكتلة  .٢
 ٦  هنية يطالب مصر والسعودية بالتدخل إلنهاء حصار قطاع غزة .٣
 ٦  ألن هناك شعباً يحتضر مصممون على رفع الحصار عن غزة سلماً أو حرباً: أحمد يوسف .٤
 ٧  حصار غزة األشد من نوعه في تاريخ الشعب الفلسطيني: اخلية في حكومة هنيةوزارة الد .٥
 ٧ ذرائع إلغالق المعابر في قطاع غزةال "إسرائيل"تعمد إعطاء تجهات هناك : حكومة فياض .٦
 ٧  قتحام الحدود المصرية الفلسطينيةبا" حماس"الرئاسة الفلسطينية تدين تهديدات قادة  .٧
 ٨  تعلن التزامها بالقرارالنقاباتالحكومة ترحب و.. وقف إضراب الموظفين ت"العليا الفلسطينية" .٨
 ٨    أميركية- يةإسرائيل تقرارا بتنفيذ يةجهزة األمناألاألقصى تتهم  كتائب :نابلس .٩
 ٩  جيش التحرير في األردن يؤكد عدم وجود تعليمات بالتحرك للضفة .١٠
 ٩   يهود الدول العربية الجئينددائرة شؤون الالجئين ترفض قرار النواب األميركي الذي يع .١١
 ٩  "فرصة لمكافحة اإلرهاب"الت حقيقية وبـقريع يطالب ليفني بتسهي .١٢
١٠   على رقابنا مصلتاً سيفاًد استمرار االنقالب يع:طالب بقبول التهدئة في غزة أوالًيعريقات  .١٣
١٠   المختطفين قيادة السلطة الفلسطينية بالتقصير في متابعة قضية النواب يتهمحسن خريشة .١٤
١٠  "إسرائيل" المقابر السرية في ملفالنائب قراقع يطالب بفتح ملف المفقودين و .١٥
    

    :المقاومة
١١   يعترف بمقتل جندي خالل توغل أمس والقسام والسرايا تتبنيان العمليةاالحتالل .١٦
١١  قواعد اللعبة تغيرت في غزة ودخول االحتالل إليها لن يكون نزهة": القسام" .١٧
١١   وإحكام حصار غزة جريمة خطيرةسرائيل استمرار ضخ العرب الوقود والغاز إل:حماس .١٨
١٢  ي الضفة للمقاومين الفلسطينيينحماس تدين مالحقة األجهزة األمنية الفلسطينية ف .١٩
١٢  الشعبية والديمقراطية تكشفان عن مبادرة وحملة جماهيرية لرأب الصدع وعودة الحوار .٢٠
١٢   الشعب الفلسطينيفتستهدلن نقف مكتوفي األيدي أمام المؤامرة التي : المصري .٢١
١٣  "المربع الصفر" قريع في - أولمرت وليفني -مباحثات عباس : حواتمة .٢٢
١٣  مطلوب من كل األطراف التعاطي بطريقة خالقة مع العدوان على غزة: محمد الحوراني .٢٣
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣  جادة في تهديدها باجتياح الحدود مع مصر" حماس"كون  تخشى من ان ت"إسرائيل" .٢٤
١٤   متوقعة ضد غزةإجراءات تبدأ حملة ديبلوماسية واسعة لتبرير "إسرائيل" .٢٥
١٤   تنهي مناوراتها بمحاكاة هجوم كيماوي"إسرائيل" .٢٦
١٤  ية الداخليةسرائيلال أميركي أشرف على المناورات اإلجنر .٢٧
١٥   "كسر الحصار" عملية األمن تشتكي لمجلس "إسرائيل" .٢٨
١٥  أولمرت يحذر من خيار الدولة الواحدة .٢٩
١٥   كتساف التهم ضد إحدىاالغتصاب : هآرتس .٣٠
١٥  "حزب اهللا"تحسباً لهجوم انتقامي من ... تنصب بطاريتي صواريخ" إسرائيل" .٣١
١٦  ي يفضح جرائم االحتالل بالضفةإسرائيلمعرض صور  .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٤٥:         العدد                  ١٠/٤/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

    :األرض، الشعب
١٦  "إسرائيل"رشيف أج عن صور مجزرة دير ياسين من الطيبي يطالب باإلفراأحمد  .٣٣
١٦   إغالق القدس جريمة في حق الديانات السماوية تعتبرالجبهة اإلسالمية المسيحية .٣٤
١٦   من التهويدقدس لحماية الإستراتيجيةضرورة وضع تؤكد على  ندوة في جامعة الزيتونة .٣٥
١٦  ية ألي حرب متوقعةسرائيلال تشملهم االستعدادات اإل ٤٨فلسطينيو : تحقيق .٣٦
١٧   أسير١١٧٠٠ إلى ية يرتفعسرائيل اإلعدد األسرى في السجون: تقرير .٣٧
١٧  ويستخدم السكان دروعاً بشرية في نابلس فلسطينياً في الضفة ٣٠االحتالل يعتقل  .٣٨
١٨  ية على مواطنين فلسطينيين وإغالق مؤسسات في الضفة الغربيةإسرائيلاعتداءات  .٣٩
١٨  اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تحذر من انهيار الخدمات البلدية .٤٠
١٨  األونروا و الغربيةاللجان الشعبية في مخيمات الضفةفي الخالف بين تبادل االتهامات  .٤١
١٨   وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلةألف ٤٧٠ إلىالشعب الفلسطيني بحاجة  :دراسة .٤٢
   

   :اقتصاد
١٩ في الضفة الغربية من ضمن عدة بلدات لترسيخ الوجود الفلسطينيالبدء ببناء أول بلدة  .٤٣
   

   :صحة
 ١٩  وزارة الصحة تؤكد دخول القطاع الصحي في غزة مرحلة االنهيار بسبب الحصار .٤٤
 ١٩   شهيدا١٣١ً قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى ضحايا حصار .٤٥
   

   :ثقافة
 ١٩  ي حول مستقبل اآلثار في مناطقهمإسرائيلاتفاق فلسطينيي  .٤٦
   

   : األردن
١٩  اإلخفاق في تحقيق السالم سيبقي مستقبل المنطقة رهين التطرف:  األردنيالملك .٤٧
٢٠   بقضية حماسالنيابة العامةع لشاهد أمن الدولة تستم: األردن .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  مصر تحذر من محاولة انتهاك حدودها وتنشر قواتها على الحدود مع رفح .٤٩
٢٠  "يلإسرائ"القاهرة تطلب إرجاء زيارة بوش إلى مصر بسبب تزامنها مع االحتفال بذكرى قيام  .٥٠
٢١  قمة مبارك والعاهل السعودي تشدد على دفع السالم وتدعيم التضامن العربي .٥١
٢١  الختبار الجاهزية العامة بمشاركة الجيش" مشروعاً تدريبياً"الحكومة السورية تعلن  .٥٢
٢١  "إسرائيل"شراء سفن حربية من مصدر مغربي ينفي  .٥٣
٢١  لحظر األسلحة الكيميائية" إسرائيل"السعودية تشدد على انضمام  .٥٤
٢١   لفلسطين    " النقد العربي"مليون دوالر منحة من  ١٧ .٥٥
٢٢    أيار يوم غضب ١٥لن تع"  العربيةالتعبئة الشعبية" .٥٦
٢٢  وإلحالل السالم الفلسطينيةوفد تركي رفيع المستوى يعبر عن دعمه للحقوق الوطنية .٥٧
   
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٤٥:         العدد                  ١٠/٤/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

   :دولي
٢٢  الواليات المتحدة تقترح اتفاق مبادئ وإرجاء بحث القدس وحق العودة .٥٨
٢٢  "أنابولس"مؤتمر موسكو سيكون مماثالً لـ: الفروف .٥٩
٢٣   " إسرائيل"بولندا ترغب ببناء مستقبل مشترك مع  .٦٠
٢٣ منظمة يهودية تصنف سويسرا راعية لإلرهاب .٦١
٢٣   ن اجل ازالة الحواجزم" إسرائيل"على  تضغط السويد .٦٢
٢٣  "يسرائيلاإل" -رئيس وزراء إيطاليا غير متفائل بشأن المسار الفلسطيني  .٦٣
٢٤  "إسرائيل"أجهزة ألمانية للتجسس على ": جيروزاليم بوست" .٦٤
٢٤ بالعمل اإلرهابي" يينائيلسراإل"بان كي مون يصف قتل  .٦٥
٢٤ وفد روسي في أريحا يشدد على ضرورة رفع الحواجز .٦٦
٢٤   مليون دوالر للشعب الفلسطيني٣٠٠السويد ستقدم : مفوض فلسطين .٦٧
٢٥   وضع حقوق فلسطينيي الداخلانتقادات حادة في االتحاد األوروبي حول  .٦٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٥  ياسر الزعاترة ...غزة إذ تلوح بخياراتها لكسر الحصار .٦٩
٢٦  أحمد الحيلة ...ما بين رسائل التهدئة والتهديد وسيناريو الحرب القادمة .٧٠
٢٩  وحيد عبد المجيد. د... الخيارات الصعبة:  وقطاع غزة"إسرائيل" .٧١
٣١  إبراهيم حمامي. د ...االنفجار قادم .٧٢
٣٣  زهير قصيباتي... "النظام العربي"مراهقة  .٧٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  وثمانية شهداء فلسطينيينيان إسرائيلقتيالن ": كسر الحصار"ثالثة فصائل نفذت عملية  .١

استشهد ثمانية مواطنين بينهم     :ليلة عون وأيمن أبو   فايز أبو عن   ١٠/٤/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ذكرت
طق فـي    شملت توغالت وقصفا جويا ومدفعيا طالت عدة منا        رائيليةسإ في سلسلة اعتداءات     أطفالثالثة  

، إنه نُقلت إلى مستشفى الشفاء جثامين ستة شهداء         "األيام"قطاع غزة، وقالت المصادر الطبية واألمنية لـ        
  ".ناحل عوز"في أربع غارات، بينما احتجزت قوات االحتالل جثمانين لشهيدين سقطا في عملية 

عد ظهر أمس في عمليـة      يان ب إسرائيلقُتل مدنيان   :  فتحي صباح  -غزة   من   ١٠/٤/٢٠٠٨ الحياة   وقالت
في " حماس"ي وناشط من حركة   إسرائيلنفذها عدد من الناشطين الفلسطينيين، بعد ساعات من مقتل جندي           

 بغـارات ركـزت   إسرائيلوردت . اشتباكات بين قوات االحتالل ومقاومين في وسط قطاع غزة وجنوبه   
  .على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

، الجناح  "ألوية الناصر صالح الدين   "، و "الجهاد اإلسالمي "ع العسكرية لحركة    ، الذرا "سرايا القدس "وتبنت  
، العملية في بيان مشترك،     "فتح"التابعة لحركة   " كتيبة المجاهدين "، و "لجان المقاومة الشعبية  "العسكري لـ   

ـ    "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى    "فيما تبنتها منفردة     ريـر  الجبهـة الـشعبية لتح    "، الذراع العسكرية لـ
  ".فلسطين
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وفي التفاصيل، تسللت مجموعة من الناشطين إلى موقع عسكري شديد التحـصين يقـع داخـل الخـط                  
األخضر إلى الشرق من مدينة غزة، وأطلقوا النار والقذائف على جنود االحتالل واشتبكوا معهـم، مـا                 

  ".كتائب أبو علي مصطفى"يين وجرح خمسة آخرين حسب بيان إسرائيلأسفر عن مقتل 
" كسر الحصار "قال إن الفصائل الثالثة أطلقت اسم       " ابو مجاهد " "لجان المقاومة الشعبية  "لكن الناطق باسم    

سرايا "على العملية النوعية، مشيراً إلى أن أحد المهاجمين استشهد في العملية، في حين نفى الناطق باسم                 
إلـى أن   " أبو مجاهد "وأشار  . ادوا بسالم أن يكون أحدهم استشهد، مؤكداً أنهم جميعاً ع       " أبو احمد " "القدس

  .يينإسرائيلالعملية كانت تهدف إلى خطف جنود 
الذي تمر عبره إمدادات الوقود والمحروقات للقطاع، من أقدم مواقع االحتالل           " ناحال عوز "ويعتبر موقع   

 حـال   ئيلإسـرا وأعلنت  . وأكثرها تحصيناً وهو محاط بأسالك شائكة وسواتر وفيه عدد كبير من الجنود           
  .االستنفار القصوى في منطقة النقب الغربي التي يتمركز الموقع عند أطرافها الغربية المحاذية للقطاع

، مـا أدى    "سرايا القدس "ية على سيارة كان يقودها ناشط في        إسرائيلوفي أعقاب العملية، أغارت طائرة      
 بجروح متفاوتة نقلـوا علـى       الى مقتله وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، في حين أصيب خمسة مواطنين          

إثرها إلى المستشفى، كما أطلقت قوات االحتالل النار قذائف المدفعية على منازل عدد من المواطنين في                
  .، ما أدى إلى سقوط جرحى، بعضهم في حال خطيرة"ناحال عوز"شرق حي الشجاعية القريب من 

أكد أبو بـالل النـاطق      : شرف الهور  أ ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    ولفتت
 أنهم عادوا بسالم و لـم       ىباسم كتائب المجاهدين أن منفذي العملية هم أربعة نشطاء استشهاديين، الفتاً ال           

  .ىيصابوا بأذ
قال أبو احمد، الناطق باسم سرايا القدس، أن : ألفت حداد عن مراسلته ٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨ عربونقل موقع

، مضيفا أن "خيار القادة الشهداء.. سوف تبقى ثابتة على خيارات المقاومة "فصائل المقاومة الفلسطينية
تأبى إال أن توفي بالقليل من فاتورة "سرايا القدس وألوية الناصر صالح الدين وكتائب المجاهدين 

وت في نؤكد للعالم بأكمله أننا نم"وقال  ".ي، وفاء لدماء قادة المقاومةسرائيلالحساب المفتوحة مع العدو اإل
، موضحا أن هذه العملية هي أول الغيث لسلسلة من "الميدان قتاال ولن نقبل أن نموت جوعا أو حصارا

العمليات التي ستنفذها المقاومة الفلسطينية لكسر آلة الحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني 
  .حتى يتم رفع هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني المكلوم

ي فقط، موضحا أنه ليس للفصائل الفلسطينية سرائيلمقاومة سيستهدف االحتالل اإلوأضاف أن غضب ال
إن هذه العملية جاءت في الوقت المناسب لنقول للعدو أن " وقال .مصلحة في استهداف احد غير االحتالل

كسر الحصار سيكون في وجهه، مضيفا أن المقاومة لن تتوجة إلى جهة أخرى، وكسر الحصار يجب أن 
  .ي الذي هو أساس الحصار المفروض على الشعب الفلسطينيسرائيله إلى العدو اإليتوج

حملت مصادر سياسية في مكتب     :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨االخبار  وجاء في   
حركـة  "وقالـت إن    . المسؤولية عن الهجـوم   " حماس"ي إيهود أولمرت، حركة     سرائيلرئيس الوزراء اإل  

اإلسالمية ستدفع ثمناً باهظاً بسبب أفعالها، وهي المسؤولة عن الهجوم في ناحل عوز، وشاركت              المقاومة  
من جهة تحتج حماس على الحصار، ومـن        "وأضافت أنه   ". في التخطيط له وتنفيذه، وربما أكثر من ذلك       

  ".جهة أخرى هي مسؤولة عن الهجوم على المعبر الذي يزود سكان القطاع بالوقود والغاز
قالـت خدمـة إسـعاف    : غزة ـ ماهر إبراهيم والوكاالت من  ١٠/٤/٢٠٠٨ البيان االماراتية ارتوأش

مقاومين فلسطينيين هاجموا أمس معبر ناحال عوز الحدودي الذي تـسيطر           "ية إن   سرائيلاإل" نجمة داود "
 جنود  ٣قتلى هم   ، لكن فصائل المقاومة قالت إن ال      "يينسرائيل، وقتلوا اثنين على األقل من اإل      إسرائيلعليه  

الوحدة المؤلفة من أربعة مسلحين تسللت      "ية أن   سرائيلوأفادت مصادر في الشرطة اإل     . وان هناك جرحى  
أحد العناصر المسلحة الفلسطينية قتل في تبـادل إطـالق          "وأضافت المصادر ان    ". إلى بوابة ناحال عوز   

  ". النار والقي القبض على ثان فيما تمكن اآلخران من الفرار
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أفاد مراسل الجزيرة نقال عن مصادر في المقاومة أن جميع  :١٠/٤/٢٠٠٨ . الجزيرة نتأضافتو
العناصر "وأكد جيش االحتالل أن  .المهاجمين الذين شاركوا في العملية تمكنوا من االنسحاب دون خسائر

 استهدفت "أصيب عدد منهم في غارة جوية"مضيفا أنه " اآلخرين من المجموعة فروا إلى غزة في آلية
  .سيارتهم الحقا

  
  لحصارا مصر مسؤولية وتحمل حماس تطالب باستقالة موسى ومحاكمة عباسكتلة  .٢

طالـب  : )أ.ب.د( وعن وكالة    حامد جاد ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   نشرت  
عمرو موسى كونه   نواب حركة حماس في التشريعي الفلسطيني باستقالة أمين عام جامعة الدول العربية             

جل االطـالع علـى أوضـاعها       أجل فك الحصار ولم يقم بزيارة غزة من         أ من    ودولياً لم يتحرك عربياً  "
نواب خالل جلسة للتـشريعي     الوذهب   .بحسب النواب " وااللتقاء مع رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية      

إلى المطالبـة   " واإلصالحير  كتلة التغي " نائبا من    ٢٥عقدت أمس في مدينة غزة واقتصرت على حضور         
  .بمحاكمة الرئيس عباس بتهمة رفضه الحوار مع حماس

حمـاس ثالثـة أطـراف      كتلـة   حمل نواب    :١٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
 ومصر والرئيس   إسرائيلالمسؤولية الرئيسية عن معاناة مواطني قطاع غزة وزيادة الضغط عليهم، وهي            

 في الوقت نفسه على أن مصر وحكومتها تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الحـصار               مجمعين! عباس
  .وعدم رفعه، من منطلق أنها تتلكأ في افتتاح معبر رفح وتنظيم الحركة فيه

لفك الحصار بالطريقة   " كتائب القسام "وأكدوا أن حركة حماس أعطت الضوء األخضر لذراعها العسكرية          
ن إلى أخذ زمام المبادرة في فك الحصار من خالل إقامة خيام اعتـصام دائمـة                التي تراها مناسبة، داعي   

  ".محور صالح الدين"على طول الشريط الحدودي مع مصر 
أحمد للنائب مـروان أبـو راس، رئـيس اللجنـة           .وبناء على دعوة رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د       

خير بأن تقوم الحكومـة المقالـة بمزيـد مـن           البرلمانية، لفك الحصار لقراءة تقرير اللجنة، أوصى األ       
الخطوات والوسائل المهمة والفعالة سياسياً وميدانياً لتخفيف المعاناة عن الشعب ورفع الحـصار عنـه،               
وحمل في الوقت نفسه حكومة فياض المسؤولية المباشرة عن معاناة الشعب وزيادة الضغط عليه، خاصة               

  .فيما يتعلق بالوقود
نـواب كتلـة     اعتبر:  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨عربي  القدس ال وجاء في   

وجهوا انتقادات شديدة للدول العربية     ي، و سرائيلاإلحماس البرلمانية الموقف العربي متواطئا مع الحصار        
  لعدم تنفيذها قرار كسر الحصار

  
  هنية يطالب مصر والسعودية بالتدخل إلنهاء حصار قطاع غزة .٣

 المقالة كال من العاهـل الـسعودي         الفلسطينية  هنية رئيس الحكومة   إسماعيلدعا  : رف الهور  أش -غزة  
 حصار قطاع غـزة،     إلنهاء التدخل   إلىوالرئيس المصري اللذين اجتمعا في مدينة شرم الشيخ المصرية          

  . أشهر منذ عشرة إسرائيلالمفروض من قبل 
  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ألن هناك شعباً يحتضر فع الحصار عن غزة سلماً أو حرباًمصممون على ر: أحمد يوسف .٤

في تـصريحات خاصـة       المقالة الفلسطينيةحكومة  الأحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس      . د قال :غزة
هناك تواطؤ على حماس وعلى حكومة هنية بهدف إسقاطها، ولذلك نحن أمام حالة من               ":"قدس برس "لـ

 وأمريكا إلى زيادة الضغوطات علينا من أجل تحقيـق هـذا            إسرائيل الضغوطات التي تسعى من خاللها    
، "الهدف، ومن هنا نحن مضطرون لفتح ثقب في جدار الحصار واجتياز الحدود ألن هناك شعباً يحتضر               
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نحـن  "حماس تريد خلق أزمة مع مصر، قال يوسـف          حركة  وعما إذا كان يعني بذلك أن        .وفق تحذيره 
 فمصر عمق عربي استراتيجي، ونحن لسنا معنيين بخلق مشكلة معها، لكننـا     ليست لنا مشكلة مع مصر،    

نؤكد أننا سنتحرك في كل االتجاهات لفك الحصار، وقد كان هدم الجدار الحدودي في رفح قبل أشهر هو                  
الخطوة األولى في طريق االنتفاضة الثالثة التي ستنطلق في كل االتجاهات، وال شك أن معبر رفح أحدها                 

، ال سيما ونحن على أبواب الذكرى الستين للنكبة، فهناك إرادة لكـسر هـذا               )إيريز(ر بيت حانون    ومعب
وحـذّر   ".الحصار، وهي إرادة مفتوحة على كل الخيارات واالتجاهات، فغزة منطقة خـارج الحـسابات        

ء لم يـسبق    ستفاجئ غزة الجميع بأشيا   "يوسف من استمرار تجاهل العالم لمعاناة الشعب الفلسطيني، وقال          
أن توقعها أحد، ولن يستسلم شعبنا لهذا الحصار، وإذا ظلت األمة تتجاهل معاناتنا فإن شـعبنا سـيتحرك                  

لن يكون هناك استقرار في     " على أنه  ، مشدداً "ولن نترك أبناءنا يموتون يومياً بسبب نقص الدواء والغذاء        
  .، على حد تعبيره"سلماً  أوالمنطقة إذا لم يرفع الحصار، وسنرفعه بإذن اهللا حرباً

  ٩/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
  حصار غزة األشد من نوعه في تاريخ الشعب الفلسطيني: وزارة الداخلية في حكومة هنية .٥

وصفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة حصار غزة باألشد من نوعه في            : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
شهر كاملة أثر الحصار سلباً على عمل الوزارة حيث          مضيفة أنه خالل عشرة أ     ،تاريخ الشعب الفلسطيني  

وقالت الوزارة   .توقف عدد كبير من مركبات األجهزة األمنية التابعة لها على رأسها جهاز الدفاع المدني             
في بيان صحفي أنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها للحفاظ على أمن وسالمة وممتلكات المواطن               

ر الظالم المفروض علي قطاع غزة الذي أوقف عددا كبيرا من مركباتها عن             الفلسطيني رغم حالة الحصا   
وطالبت الوزارة جميع الدول العربية واإلسالمية واألوربية وجميع شعوب العالم بالوقوف بجانب             .العمل

 .الشعب الفلسطيني وفك الحصار عن قطاع غزة
  ٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 ذرائع إلغالق المعابر في قطاع غزةال "يلإسرائ"تعمد إعطاء تجهات هناك : حكومة فياض .٦

، أنه في الوقـت الـذي تجـري فيـه     ]حكومة فياض[ صرح مصدر مسؤول في الحكومة: وفا –رام اهللا   
 قضية المعابر في غزة بما يسمح بتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في القطـاع،               وإنهاءمحاوالت للتهدئة   

 النفط عن المواطنين    إمدادات المعابر وقطع    إلغالق ذرائع   يينسرائيلاإل بإعطاءتقوم جهات وبشكل متعمد     
 اإلنسانية بعدم الخلط بين ضرورة توفير االحتياجات        يسرائيلاإلوطالب المصدر، الجانب     .في قطاع غزة  

 بمصالح  لإلضرارلشعبنا في قطاع غزة الذي يعيش في ظل الحصار منذ فترة طويلة ومحاوالت البعض               
 .المواطنين األبرياء

 ١٠/٤/٢٠٠٨حياة الجديدة ال
  
  باقتحام الحدود المصرية الفلسطينية" حماس"الرئاسة الفلسطينية تدين تهديدات قادة  .٧

 قيادات حماس   أطلقتها التصريحات التي    ٩/٤/٢٠٠٨األربعاء   استنكرت الرئاسة الفلسطينية اليوم      :رام اهللا 
إن هـذه التهديـدات تـسيء       " في بيان لها     وقالت الرئاسة . تهدد فيها باقتحام الحدود الفلسطينية المصرية     

للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية، فمصر دولة عربية شقيقة لها سيادتها وأمنها القومي، وهي لم تقصر               
إطالقاً في إرسال المساعدات بكل أشكالها للشعب الفلسطيني على مر تاريخ قضيته،  كما أنها لم تتـوان                  

 في القطاع في ظل الحصار المضروب عليه وبذل كل المساعي الحميدة            عن تقديم الدعم والمساعدة ألهلنا    
بالكف عن هذه التهديدات واالمتناع عـن محـاوالت         " وطالبت الرئاسة  .لتهدئة وفك الحصار عن القطاع    
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انتهاك الحدود، كما طالب شعبنا في القطاع بعدم التجاوب مع دعوات االنقالبيين المشبوهة ضد مـصر                
  ". وأمنها القوميالشقيقة وسيادتها

  ٩/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   تعلن التزامها بالقرارالنقاباتالحكومة ترحب و.. وقف إضراب الموظفين ت"العليا الفلسطينية" .٨

 أصدرت محكمة العدل العليـا      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
لحكوميين بوقف إضرابها عن العمل حتى تبت في القضية         الفلسطينية أمس قراراً يلزم نقابات الموظفين ا      

التي رفعتها الحكومة ضد النقابات احتجاجاً على استمرار اإلضراب واألضرار التي يلحقها بالمـصلحة              
ـ       . العامة  اإلضرابقتاً بوقف   ؤإنه أصدر قراراً م   " الحياة"وقال رئيس المحكمة القاضي عيسى أبو شرار ل

  . يوماً للرد١٥ أبريل الجاري، وأمهل النقابات /يسان ن٣٠حتى نظر الدعوى في 
اعتبرت اإلضراب سياسياً، مشيرة إلى سعي جهات ومراكز قوى فـي حركـة             فياض قد   حكومة  كانت  و
  .أو تطعيمها بعناصر من الحركة" فتحاوية"إلى تغيير الحكومة المستقلة بأخرى " فتح"

 جهودها الرامية لالستجابة لحاجات المواطنين،      وقال إن حكومته ستواصل   . ورحب فياض بقرار المحكمة   
  .وفي مقدمها معالجة استحقاقاتهم المتراكمة منذ عهد الحكومات السابقة التي تعرضت للحصار

وقال الناطق باسم نقابة الموظفين باسم حدايدة إن النقابـة           .وفي المقابل، أعلنت النقابات التزامها بالقرار     
وأشار حدايدة إلى أن النقابـة سـتنظم سلـسلة مـن            . ل االحتجاجات  لكنها ستواص  اإلضراباتستوقف  

  . حتى تستجيب الحكومة لمطالبهااإلضراباتاالعتصامات بدال من 
قال رئيس نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية،        :رام اهللا من   ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

العدل العليا، نعلن التزامنا الكامل بالقانون، ونؤكـد        حينما نتسلم قرار محكمة     ": الخليج"ـبسام زكارنة، ل  
استعدادنا للدخول في مفاوضات وحوارات مع الحكومة مطالبا رئيس الوزراء بضرورة ترجمة ما يقوله              

 .األرض عمل حقيقي على إلىمن شعارات 
  
   أميركية - يةإسرائيل تقرارا بتنفيذ يةجهزة األمناألاألقصى تتهم  كتائب :نابلس .٩

جهزة األمـن   أتبادلت  :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط    نشرت
 خالل االشتباكات   وأصيب. الفلسطينية مساء أول من أمس إطالق النار مع مجموعات من كتائب األقصى           

 فرسـان   واتهم مهدي أبو غزالة، قائد مجموعـات       .احد ناشطي الكتائب، وهو سفيان قنديل، وأحد المارة       
ـ       فـي مالحقـة    " يةإسـرائيل تنفيذ قرارات أميركيـة و    "الليل التابعة للكتائب، األجهزة األمنية الفلسطينية ب

 باعتقال أو قتل    أمراً أصدرت السلطة   إنوقال  ". المسلحين الفلسطينيين رغم التزمنا باالتفاقات مع السلطة      
وأكد أبو غزالة أن الكتائـب لـن    .أياملس قبل المسلحين التابعين للكتائب الذين فروا من سجن الجنيد بناب   

  .تسلم نفسها للسلطة الفلسطينية مهما بلغ األمر
وكانت قوات كبيرة من األمن الفلسطيني قد حاصرت عدة منازل في البلدة القديمة وشرعت في عمليـات             

ط البلـدة    طوقا امنيا حول محي    األمنوفرض  .  من المطاردين الذين فروا من السجن      ١٢تفتيش بحثا عن    
وقالت مصادر أمنية فلسطينية العملية مستمرة، وبـأمر مـن          . القديمة، وشن حملة تفتيش واسعة ودقيقة     

  ".السلطات العليا"
ـ         وإصابةمن تداعيات كبيرة لمالحقة     " الشرق األوسط "وحذر احد مسؤولي كتائب األقصى في تصريح ل

 كما يحدث في نابلس     أبنائهاباستمرار مالحقة    الكتائب لن تسمح     إنوقال  . ناشطين من الكتائب في نابلس    
، مطالبـا بوقـف     "إن األجهزة األمنية أصبحت ذنبـا لالحـتالل       "وقال بيان صادر باسم الكتائب      . وجنين

 . الصمت لن يطولأنالتنسيق األمني، ومحذرا من 
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نابلس طالب محافظ   :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 المكان الذي كانوا بـه،      إلى بضرورة تسليم أنفسهم والعودة      األقصىجمال محيسن المطاردين من كتائب      

 عليـه بهـدف     االتفاقموضحا أنهم لم يكونوا في سجن وإنما في مقر لقوات األمن الوطني، وفقا لما تم                
  . سرائيل مطلوبون إلألنهمحمايتهم 

  
  د تعليمات بالتحرك للضفةجيش التحرير في األردن يؤكد عدم وجو .١٠

 اآلن أي   ى أنه لم تصدر حت    عمانأكد مصدر مطلع بجيش التحرير الفلسطيني في        :  بسام بدارين  -عمان  
 لدخولها األراضي الفلـسطينية     األردنتعليمات رسمية بشأن تجهيز عناصر من قوات بدر الموجودة في           

 القـوات تتلقـي تـدريبات       أن وأوضـح    .المحتلة، وذلك خالفا لمعلومات ترددت أخيرا بهذا الخصوص       
عسكرية روتينية منتظمة داخل المعسكرات، نافيا بذلك صحة ما تردد بشأن ترتيبات تتخذ حاليا لـدخول                

  .القوات إلي الضفة الغربية
  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   يهود الدول العربية الجئينددائرة شؤون الالجئين ترفض قرار النواب األميركي الذي يع .١١

 ناقشت فيه أبعاد قرار مجلس النـواب األميركـي          عقدت دائرة شؤون الالجئين اجتماعاً    :  وفا –م اهللا   را
 إحبـاط وأكد أسامة الشنار مدير عام الدائرة على أهمية          .اعتبار اليهود المغادرين للدول العربية الجئين     

واصل أبو يوسف أمين    .ف د فيما وص ،   المساومة على حقوق الالجئين الفلسطينيين     إلىهذا القرار الهادف    
 القرار بأنه معادي للقـضية الفلـسطينية        واإلسالميةعام جبهة التحرير الفلسطينية منسق القوى الوطنية        

وتزوير للحقائق، حيث غادر اليهود الدول العربية طواعية وبفعل ضغوط من المنظمات الصهيونية التي              
لح الزق رئيس لجنة الالجئين في مكتـب التعبئـة          وحذر صا  . مكان الالجئين الفلسطينيين   إحاللهمأرادت  

دعا الناشط  و.  مقايضة تعويضات الالجئين الفلسطينيين    إلىوالتنظيم لحركة فتح من أن هذا القرار يهدف         
حـازم  .أكـد د   و . دراسة قانونية تفضح هذا القرار     إعداد إلىفي الدفاع عن حقوق الالجئين عمر عساف        

 على أهمية العمل على مستوى جامعة الدول العربيـة لتجديـد دعـوة    الشنار الباحث في ملف الالجئين،    
 لعودة الالجئـين    يسرائيلاإل أراضيها مما يفضح الرفض      إلىالدول العربية األعضاء لعودة هؤالء اليهود       

 . ديارهم التي هجروا منهاإلىالفلسطينيين 
 ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "فرصة لمكافحة اإلرهاب"قريع يطالب ليفني بتسهيالت حقيقية وبـ .١٢

ـ    :  أماني سعيد  -رام اهللا    أمس، أن رئيس طـاقم المفاوضـات       " الجريدة"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل
ي، اتفقا في   سرائيلية ليفني، رئيسة طاقم المفاوضات اإل     سرائيلالفلسطيني أحمد قريع، ووزيرة الخارجية اإل     

 .ار في عقد اللقاءات بينهما بعيداً عن وسائل اإلعالم        الذي عقد في القدس أمس األول على االستمر       ئهما  لقا
وأوضحت المصادر المقربة من مكتب الرئيس عباس، أن قريع طلب من ليفني تسهيالت حقيقية للـسكان      

، وأنهـا تحـرز     إسرائيلحتى يشعر الفلسطينيون بأهمية المفاوضات مع       "الفلسطينيين في الضفة الغربية     
بيَّنت المصادر أن ليفني طلبت من قريع مواصلة الجهود المبذولة لمكافحـة            و ".تقدماً عملياً على األرض   

، والعمل على تسريع بناء األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، وهو ما رد عليـه               "اإلرهاب"ما أسمته   
 التي تواصل عملياتها بشكل يومي في الضفة الغربية، وبذلك تعـوق            إسرائيلمن  " الفرصة"قريع بطلب   

إن اجتماع  : قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات         و. د الفلسطينية الجهو
  .إسرائيلليفني وقريع بحث قضايا عدة تتعلق بالوضع النهائي مع 

  ١٠/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  نا على رقاب مصلتاً سيفاًد استمرار االنقالب يع:طالب بقبول التهدئة في غزة أوالًيعريقات  .١٣

مـس  أصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر            . د اعتبر:  أشرف الهور  -غزة  
. " رقابنا من أكثر من زاويـة سياسـية        ىاستمرار انقالب حماس في قطاع غزة سيفا مسلطا عل        "األربعاء  

 وتثار  الإ يةإسرائيل جلسات التفاوض، حيث ال تمر جلسة فلسطينية         ى عل ىوقال هذا االنقالب أصبح يطغ    
 أنه ال بد من التراجع عن هذا االنقالب وأنه ال بد من احترام التزامـات منظمـة   ىوأكد عل . هذه القضية 

 تعزيز وحدتنا الوطنية وتتجنب المشاكل      إلى يصار   حتىالتحرير وقبولها من أي حكومة فلسطينية تشكل        
بيرة وجبارة لتثبيت التهدئـة مـع        أن القيادة المصرية تبذل جهودا ك      ىأكد عريقات أيضاً عل   و. الحاصلة
وطالب عريقات في هذا السياق كل فصائل العمل السياسي في قطاع غزة بــ التعـاون مـع                  . إسرائيل

  .مصر وقبول التهدئة المتبادلة والمتزامنة في غزة أوال ثم الضفة الغربية
  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في متابعة قضية النواب المختطفين قيادة السلطة الفلسطينية بالتقصير  يتهمحسن خريشة .١٤

 بالتقـصير  ةالفلسطينيحسن خريشة، قيادة السلطة   .اتهم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د       :رام اهللا 
في متابعة قضية النواب المختطفين من جانب سلطات االحتالل، مطالبا المجتمع الفلسطيني بتحويل هـذه               

  .ت الشعب الذي يجري تغييبه بطرق مختلفة قضية مجتمعية دفاعا عن صوإلىالقضية 
في ظل هذا الصمت والتقصير المحلي والعربي والدولي البد من التحـرك            "إنه  " الخليج"ـوقال خريشة  ل   

 بما يساهم في اسـتعادة الحيـاة للمؤسـسة          بأكملهالعاجل لتصبح قضية النواب المختطفين قضية شعب        
  ".البرلمانية التي باتت مغيبة

 مقر الصليب   أمامت من ذوي النواب المختطفين من قبل سلطات االحتالل، نظموا اعتصاما            وكان العشرا 
وطالبـت   . في طولكرم بمشاركة خريشة وعدد من شخصيات المدينة، للمطالبة بإطالق سراحهم           األحمر

ناك تقصير  ه"زوجة النائب المعتقل عبد الرحمن زيدان القيادة الفلسطينية بإبداء اهتمام أكبر بالقضية قائلة              
 التضامن مـع    إلى، داعية كافة المؤسسات الوطنية الشعبية والدولية        "واضح من جانب القيادة الفلسطينية    

  .المعتقلين ورفع صوتهم عالياً
  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل" المقابر السرية في ملفالنائب قراقع يطالب بفتح ملف المفقودين و .١٥

 في المجلس التـشريعي بفـتح       ىلب النائب عيسي قراقع، مسؤول لجنة األسر      طا:  وليد عوض  -رام اهللا   
ملف المفقودين الفلسطينيين والعرب وملف جثث الشهداء المحجوزة في مقابر األرقام العسكرية الـسرية              

 التي دفن فيها    إسرائيلن مقابر األرقام الفردية والجماعية في       أ إلىوأشار في بيان صحافي      .إسرائيلفي  
ن عدد المقابر   أ إلىونوه   . اآلن ولم يتم الكشف عنها     حتىء فلسطينيون وعرب غير معروف عددها       شهدا

 من  األدنىية تفتقر للحد    سرائيل مقابر األرقام اإل   أنوأوضح قراقع    .السرية المعروفة هي أربع مقابر فقط     
الدولي في متابعة ملـف     وحمل قراقع المسؤولية للصليب األحمر      . الشروط اإلنسانية والدينية واألخالقية   

 ذويهـم   إلـى  رفـاتهم    إعـادة الشهداء المحتجزين لدي سلطات االحتالل وأماكن دفنهم والعمل من أجل           
واعتبر هذه القضية اإلنسانية ال تزال غائبة وهي وصمة عار في جبين             .والكشف عن أسماء المحتجزين   

 عربيـة   إقليميةالب قراقع بتشكيل هيئة     وط .المجتمع الدولي وتعتبر من أكبر االنتهاكات لحقوق اإلنسان       
وطالب قراقع بأن يكون هذا الملف جزءاً من المفاوضات والحل السياسي           . وفلسطينية لمتابعة هذا الملف   

  .ىوربطه بملف األسر
  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
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   يعترف بمقتل جندي خالل توغل أمس والقسام والسرايا تتبنيان العمليةاالحتالل .١٦

ي بمقتل جندي من أصل درزي برتبة رقيـب أول،          سرائيلاعترفت إذاعة االحتالل اإل   : جاد حامد   - غزة
وإصابة جنديين آخرين بجروح متوسطة في اشتباكات مسلحة خالل عملية التوغل التي وصفتها مصادر              

  ".نشاط أمني اعتيادي"ية بأنها إسرائيلعسكرية 
ة لحركة الجهـاد اإلسـالمي، بـشكل منفـصل،          وأعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس الذراع العسكري      

حيث تبنى متحدث باسم كتائـب القـسام فـي           .ي، وإصابة آخرين  سرائيلمسؤوليتهما عن قتل الجندي اإل    
ي، المسؤولية الكاملة عن عملية قتل وإصابة       سرائيلمؤتمر صحافي في منطقة التوغل عقب االنسحاب اإل       

  .م لقنت العدو درسا قاسيا وجعلته يجر أذيال الخيبة والهزيمةكتائب القسا"جنود االحتالل، مشدداً على أن 
ي في االشتباكات المسلحة التـي خاضـها        إسرائيلكما أعلنت سرايا القدس في بيان منفصل مقتل جندي          

  .ناشطوها مع قوات االحتالل في منطقة التوغل
ا وإكبارها لكتائـب    ، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، عن اعتزازه         "حماس"وعبرت حركة   

وقال أبـو    .ية المستمرة سرائيلالقسام وبطوالتها المستمرة التي تسجلها في مواجهة العدوان والتوغالت اإل         
جاءت معركة القرارة التي فقد فيها االحتالل أحد جنوده عدا عـن اإلصـابات              "زهري في بيان صحافي     

ان وفشل قوات االحتالل التي عجزت عـن        دليل على جاهزية القسام وقوى المقاومة في مواجهة أي عدو         
وشدد على بطوالت معركة القرارة معتبر انها  دلـيال علـى أن              ".التقدم ألمتار معدودة قبل أن تنسحب     

فكرة االحتالل الجتياح غزة باتت في حكم المستحيل في ظل جبن جيش االحتالل وعجزه أمام شراسـة                 
على االحتالل أن يكون جاهزاً لدفع المزيد من الثمن إذا ما           : "مضيفاً, "وقوة كتائب القسام وقوى المقاومة    

  ".استمر في هذه التوغالت
  ١٠/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  قواعد اللعبة تغيرت في غزة ودخول االحتالل إليها لن يكون نزهة": القسام" .١٧

، أمـس،   "مـاس ح"، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة         "أبو عبيدة "قال   :فلسطين/ غزة
هذه العملية أو االشتباك هو رسالة لالحـتالل        : "ي وجرح اثنين آخرين   سرائيلتعقيباً على مقتل الجندي اإل    

وأضاف  ".أن أي توغل في قطاع غزة سيدفع االحتالل فيه ثمناً، وأن قواعد اللعبة تغيرت في قطاع غزة                
كثيراً، وهو رأى ما جرى معه فـي توغـل          إن االحتالل إذا أراد أن يجرب من جديد في غزة فسيخسر            "

محدود استخدمت فيه المقاومة أسلحة قليلة، ولكن إذا واصل االحتالل توغالته أو دخل بعمق إلى القطاع                
وأوضح أبو عبيدة أن     ".فستكون خسائره أكبر بكثير من ذلك، ولن يكون دخول قطاع غزة نزهة لجنوده            

ويات، وهناك ترتيب أكثر للصفوف واسـتعداد أكبـر وأسـلحة           المقاومة في تطور كبير على كافة المست      
  .متطورة أكثر، وهو ما سوف يوقع في االحتالل المزيد من الخسائر، حسب قوله

  ١٠/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   وإحكام حصار غزة جريمة خطيرةسرائيل استمرار ضخ العرب الوقود والغاز إل:حماس .١٨

رار بعض الدول العربية بعقد صفقات الوقود والغاز مـع          استم" حماس"وصفت حركة    ":الخليج "-غزة  
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن اسـتمرار            ،"جريمة خطرة "بأنها  " إسرائيل"

، والذي يستخدم للطائرات    "يسرائيلاإل"أقل من سعر التكلفة وأحياناً مجاناً لالحتالل        "عقد هذه الصفقات ب   
تخاذ قرار عملي بفك الحصار عن غزة هو جريمة خطرة ضحيتها مليـون ونـصف               والدبابات، وعدم ا  

ودعا برهوم فـي     ".المليون فلسطيني في غزة معظمهم من األطفال والمرضى والنساء والشيوخ والطلبة          
لتعيد " يسرائيلاإل"الدول العربية وبخاصة التي تربطها عالقات تطبيع مع االحتالل          "بيان صحافي، أمس،    
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وطالب برهوم جميـع المنظمـات       ". لسياساتها غير المتوازنة في التعاطي مع القضية الفلسطينية        تقييمها
الحقوقية واإلنسانية بالتحرك وإرسال بعثاتهم وممثليهم إلى غزة، ويفضحوا هذه الجرائم ويضغطوا مـن              

اه مـا يجـري   ال احد معفي من المسؤولية تج"أجل فك الحصار عن غزة لوقف هذه المهزلة، معتبراً أنه    
  ".ألهلنا في قطاع غزة

  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حماس تدين مالحقة األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة للمقاومين الفلسطينيين .١٩

فياض لعدد من المقاومين من  -مالحقة أجهزة عباس "ادانت حركة حماس : كفاح زبون: رام اهللا
الماضية في البلدة القديمة بمدينة نابلس، ) قبل( األقصى الليلة التابعة لكتائب" فرسان الليل"مجموعات 

وقال الناطق باسم حماس، سامي ابو زهري، ". ومحاولة تصفية سفيان قنديل القيادي في هذه المجموعات
 فياض لهذه الجريمة واستمرار -إن ارتكاب أجهزة عباس "نسخة عنه " الشرق األوسط"في بيان تلقت 

 من كتائب األقصى والقسام وغيرهم، هو دليل على تورط فريق رام اهللا في مخطط مالحقة المقاومين
ي واإلدارة األميركية التي يمثلها الجنرال سرائيلتصفية مشروع المقاومة باالشتراك مع االحتالل اإل

كما أن ما جرى يفضح حقيقة الخطة األمنية التي تنفذها حكومة فياض بشكل متدحرج في مدن . دايتون
 ".ضفة الغربية، إذ بات واضحاً أن هذه الخطة ال تعني إال ضرب المقاومة وتصفيتهاال

  ١٠/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الشعبية والديمقراطية تكشفان عن مبادرة وحملة جماهيرية لرأب الصدع وعودة الحوار .٢٠

 وحملـة   مبـادرة فلـسطينية   "عـن   ,  كشفت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين      - معا -غزة
وقـال   ".جماهيرية لرأب الصدع الفلسطيني وعودة الحوار وإنهاء حالة االنقسام بين حركتي فتح وحماس            

 ٩عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن المبادرة المشتركة تم التوافق عليها مـن قبـل                  
 من حالة االنقسام، مشيراً     فصائل فلسطينية في غزة والضفة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج         

إلى أن بنود المبادرة تتمثل بتراجع حركة حماس عن حسمها العسكري وتسليم المقـرات للـرئيس أبـو                  
مازن، والعودة للحوار الشامل حسب وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة الذي أجمعت عليه كافة فصائل               

  .العمل الوطني
حكومة انتقالية يتم االتفاق عليها، وإعـادة بنـاء المؤسـسات           وأضاف مزهر أن المبادرة تقضي بتشكيل       

األمنية والمدنية الفلسطينية بعيداً عن المحاصصة والثنائية والفصائلية، وتهيئة األجواء النتخابات رئاسية            
وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، مشيراً أيضاً أن بنود المبادرة تضمنت قضية رفع الحصار               

  .ب الفلسطيني في قطاع غزةعن الشع
  ٩/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   الشعب الفلسطينيفتستهدلن نقف مكتوفي األيدي أمام المؤامرة التي : المصري .٢١

مشير المصري النقاب في " حماس"كشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
دي أمام وجود مؤامرة تقودها الواليات عن أنهم لن يقفوا مكتوفي األي" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
بالتأكيد اآلن كل الطرق تقطعت " بتواطؤ فلسطيني عربي تتم ضد غزة، وقال إسرائيلالمتحدة األمريكية و

والجسور هدمت في الوصول ألي حل للواقع الفلسطيني، ولألسف فإن أحدا من األطراف لم يتحمل 
ند الضغوط األمريكية أو لعدم رغبته في ذلك، ونحن نؤكد مسؤوليته والكل يتهرب من الواقع إما نزوال ع

أن يتحمل الجميع مسؤولية ما يمكن أن يحدث من كارثة لم تحدث في التاريخ الحديث، وهي مؤامرة 
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 وأطراف عربية وفلسطينية وتصل هذه األيام إلى أشدها، لكن الموقف المقاوم إسرائيلتقودها أمريكا و
  ".يصل هو اآلخر إلى أشده

نحن نؤكد أن الواقع في : "حذر المصري من أن الواقع الفلسطيني اآلن هو في اتجاه االنفجار، وقالو
الساحة الوطنية الفلسطينية هو في اتجاه ثورة البركان وانفجار األوضاع في وجه الجميع، عندها سيتحمل 

حده بتواطؤ البعض الجميع تداعيات ما يحدث نتيجة الصمت، فالشعب الفلسطيني لن يقبل أن يموت لو
  .، على حد تعبيره"وصمت من الجميع

  ٩/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
  "المربع الصفر" قريع في - أولمرت وليفني -مباحثات عباس : حواتمة .٢٢

 -أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمـة، أن مباحثـات عبـاس                : القاهرة  
 قريع، وأرجع السبب في ذلك إلـى أن حكومـة           -ك لجنة ليفني    ، وكذل "المربع الصفر "أولمرت تدور في    

باراك تواصل التوسع االستعماري االستيطاني في القدس وحولها وداخل الضفة وغور األردن            -أولمرت  
  . األردنية، فضالً عن العدوان والحصار واالغتياالت في الضفة وقطاع غزة-على الحدود الفلسطينية 

ليست "ه في نادي القدس مع طلبة الجامعات المصرية، إلى أن حكومة أولمرت             وأشار حواتمة في كلمة ل    
القدس، الحدود، االستيطان، الالجئين، األسـرى،      : ناضجة لمفاوضات جادة وجدية تتناول أعمدة الصراع      

، مؤكداً أنها لم تطبق سطراً واحداً من بيان مؤتمر أنابوليس بوقف االسـتيطان بالكامـل                "األمن والسالم 
 مستوطنة، ووقـف بنـاء الجـدار        ١٢٧، حتى اآلن    ٢٠٠١) مارس(تفكيك كل المستوطنات منذ آذار      و

  .التوسعي االحتاللي
  ٩/٤/٢٠٠٨ قدس برس

  
  مطلوب من كل األطراف التعاطي بطريقة خالقة مع العدوان على غزة: محمد الحوراني .٢٣

قدس "تصريحات خاصة لـ ، محمد الحوراني، في "فتح"أكد عضو المجلس الثوري لحركة : رام اهللا
 تستهدف الفلسطينيين جميعاً في الضفة والقطاع، واعتبر أن التركيز على ما تتعرض إسرائيل، أن "برس

ونفى الحوراني أن . له غزة وحدها وأن رام اهللا تراقب العدوان مثلها مثل غيرها يعطي صورة مضللة
من حصار وعدوان، لكنه دعا في الوقت نفسه يكون الرئيس عباس صامتاً أمام ما يتعرض له قطاع غزة 

إلى التجاوب مع دعوات جناح السلطة برئاسة عباس من أجل التخفيف من معاناة الشعب " حماس"حركة 
ي وعدوانه على غزة بطريقة خالقة، سرائيلالفلسطيني، ودعا الحوراني إلى التعاطي مع االحتالل اإل

مكانياتهما لفك الحصار، إن من جهة إدخال الدواء والغذاء حركة فتح والسلطة تعمالن في حدود إ"وقال 
، "وصرف المعاشات، ونحن جميعاً تحت االحتالل، وال بد أن نتعامل بطريقة خالقة مع هذا االحتالل

    .وفق ما ذكر
  ٩/٤/٢٠٠٨ قدس برس

  
  جادة في تهديدها باجتياح الحدود مع مصر" حماس" تخشى من ان تكون "إسرائيل" .٢٤

مـصممة  " حمـاس "يا بارزا قال امس ان      إسرائيلان مسؤوال عسكريا    " جيروزاليم بوست  "ذكرت صحيفة 
وقال المسؤول  .على المضي قدما بتهديدها خرق الحدود بين قطاع غزة ومصر بالقوة خالل االيام المقبلة             

قد تحاول نسف الحدود صباح الخميس، ولكنه اشار الى ان خطط الحركة قد تؤجـل بـسبب   " حماس"ان  
من المرجح انهـم    : "واضاف المسؤول  .يانإسرائيلالذي قتل خالله    " ناحال عوز "لهجوم امس على موقع     ا

  ".زرعوا فعال متفجرات على طول الحدود مع مصر
  ١٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
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   تبدأ حملة ديبلوماسية واسعة لتبرير اجراءات متوقعة ضد غزة"إسرائيل" .٢٥

عالمية وديبلوماسية واسعة النطـاق تـستهدف االمـم المتحـدة            اليوم انها ستبدا حملة ا     إسرائيلاعلنت  
ان حماس تقف وراء عملية الهجوم على معبر ناحـل عـوز            "ومنظمات االغاثة الدولية تثبت من خاللها       

وقالـت مـصادر لـصحيفة       ".والذي يتم من خالله ادخال مساعدات انسانية الى قطاع غزة مثل الوقود           
اي اجراءات من الممكن ان تتخذها الدولة العبرية ضد غزة او حركة            هارتس ان الحملة تستهدف تبرير      

  ".حماس وتحميلها مسؤولية وقف االمدادات االنسانية الى قطاع غزة
ي قد اكد اليوم في تصريحات نقلتها االذاعة العبرية الرسـمية ان حمـاس              سرائيلوكان وزير الحرب اإل   

" تدفع ثمنا غاليا جراء العملية االرهابيـة الدمويـة  "ن تتحمل وحدها مسؤولية عملية ناحل عوز متوعدا با       
  .حسب وصفه

ي في ختام جلسة تقييم أوضاع عقدها وزير الحرب إيهود بـاراك مـساء              إسرائيلوقال مسؤول عسكري    
لن يكون عن طريق إغالق المعبر وقـف تزويـد الفلـسطينيين            " ناحل عوز "الرد على عملية    "أمس إن   

 يفصح المسؤول ما هي الطرق األخرى، ومن المرجح أن الحديث يـدور             ولم. بالوقود بل بطرق أخرى   
وأوضـح المـسؤول أن      .عن مواصلة عمليات استهداف نشطاء المقاومة وربما توسيع دائرة االستهداف         

مشيرا إلى أن وقف تزويد الوقود لقطاع غزة        . المعبر سيكون مغلقا لعدة أيام ومن ثم سيستأنف العمل به         
  .  النتقادات دولية وسيلعب لصالح حماسسرائيلإسيقود إلى تعرض 

   ١٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  تنهي مناوراتها بمحاكاة هجوم كيماوي" إسرائيل" .٢٦

ي اليوم مناوراته في الجبهة الداخلية التي بدأها األحـد          سرائيليختتم الجيش اإل  :  أسعد تلحمي    -الناصرة  
وإجالء مصابين إلى مستشفى العفولـة      " ائيلإسر" بتمثيل سقوط صواريخ كيماوية على شمال       ،  الماضي

وتناولت مناورات أمس سيناريوات تعرض مصانع تكريـر البتـرول والمـصانع             .شرق مدينة الناصرة  
وتم التعامل مع احتمال تعرض صهريج يحوي غاز        . الكيماوية األخرى في خليج حيفا لهجوم صاروخي      

رى في مناطق مأهولة واسـعة النطـاق محاذيـة          األمونيا لصاروخ وانتشار الغاز فيه وغازات سامة أخ       
وقال نائب مدير عام وزارة البيئة إنه في مثل هذه الحال سيطلب إلى المواطنين التزام منـازلهم                 . للخليج

تنتج مواد خطيرة وتـستعملها     " إسرائيل" وأشار إلى أن آالف المصانع والمؤسسات في        . وإحكام إغالقها 
ذه المواد أن يتسبب في مئات اإلصابات في األرواح فضالً عـن  وأن من شأن ضرب صهاريج تحتوي ه  

  .األضرار للبيئة والممتلكات
  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  ية الداخليةسرائيلجنرال أميركي أشرف على المناورات اإل .٢٧

 كشف النقاب أمس في تل أبيب، ان جنراال أميركيا يشرف على التدريبات :نظير مجلي: تل أبيب
في أحد التدريبات الجنرال األميركي ستيفن بلوم قائد قوات الحرس الوطني الرئيسي وظهر ، يةسرائيلاإل

وتعرف الصحافيون بسهولة على . يةسرائيلفي الواليات المتحدة، وهو يتفقد قوات الدفاع المدني اإل
يشين  ضمن وفود التنسيق االستراتيجي المشترك بين الجسرائيلشخصيته، إذ انه أحد الزائرين الدائمين إل

وشارك في االجتماعات . واتضح انه يشرف على هذه التدريبات منذ بدايتها. يسرائيلاألميركي واإل
 .ي وسلطة الدفاع المدني، للخروج باستنتاجات من التدريباتسرائيلاليومية التي عقدتها قيادة الجيش اإل

يات المتحدة أيضا في مجال الدفاع والوال" إسرائيل" ولفت المراقبون النظر الى ان هناك تعاونا دائما بين 
المدني، ولكن حضور جنرال أميركي بهذه المسؤولية في مثل هذه التدريبات، هو أمر نادر الحدوث، مما 
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" إسرائيل" يدل على اهتمام الواليات المتحدة بتحقيق هدف هذه التدريبات، أال وهو االستفادة من اخفاقات 
 .في حربها األخيرة مع لبنان

  ١٠/٤/٢٠٠٨ألوسط الشرق ا
  
  "كسر الحصار"عملية  األمنتشتكي لمجلس " إسرائيل" .٢٨

 المتحـدة   لألمم العام   واألمين الدولي   األمنية اليوم شكوى رسمية لمجلس      سرائيل قدمت الحكومة اإل   :غزة
 إن "يةإسـرائيل وقالـت مـصادر      .بان غي مون على خلفية الهجوم الفلسطيني على معبر ناحل عـوز             

إن "ية غير رسمية    إسرائيلوقالت مصادر    ". المتحدة لألمم العام   واألمين األمنال لمجلس   الشكوى سلمت فع  
 على قطع الوقـود عـن       إقدامها سترد عليها بتصعيد جديد غير مستبعدة        "إسرائيل"وان  , العملية خطيرة 

  .قطاع غزة
  ٩/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

 
  أولمرت يحذر من خيار الدولة الواحدة .٢٩

أكد رئيس الوزراء إيهود أولمرت تمسكه بحل الدولتين، محذرا مما أسماه الواقـع غيـر               : حتلةالقدس الم 
ية أن الـرئيس    إسـرائيل فيما أكدت مـصادر سياسـية       . المحتمل المتمثل بـالدولة الواحدة ثنائية القومية     

ت األمريكي جورج بوش يعتزم عقد مؤتمر قمة في شرم الشيخ خالل زيارته للمـشاركة فـي احتفـاال                 
وقال أولمرت خالل جولة أجراها إلى ثكنة للجـيش قـرب           .  الشهر المقبل  إسرائيلالذكرى الستين لقيام    

ثمة أهمية كبيرة في التوصل إلى حل الدولتين للشعبين، وإذا لم يتحقق ذلك سـنتدهور بـسرعة                 : "الخليل
 ".أكبر مما نتصور إلى واقع غير محتمل وهو الدولة الواحدة ثنائية القومية

 ١٠/٤/٢٠٠٨لشرق القطرية ا
 
   التهم ضد كتسافإحدىاالغتصاب : هآرتس .٣٠

ية في عددها الصادر أمس إن مسؤولين فـي مكتـب           سرائيلقالت صحيفة هآرتس اإل   :  د ب أ   -تل أبيب   
ي ذكروا أن الئحة اتهام خطيرة ستوجه ضد الرئيس الـسابق موشـيه كتـساف               سرائيلالمدعي العام اإل  

تلـك الالئحـة    "وذكرت الصحيفة، بحسب هـؤالء المـسؤولين، أن         . صابتتضمن تهما من بينها االغت    
ستوجه إلـى   "مشيرة إلى أن هذه الالئحة      " ستتضمن مزيدا من التهم الخطيرة، ومن بينها ربما االغتصاب        

  ". كتساف إما قبل عيد الفصح اليهودي أو بعده مباشرة
  ١٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  "حزب اهللا"باً لهجوم انتقامي من تحس... تنصب بطاريتي صواريخ" إسرائيل"  .٣١

ي بطاريتي صواريخ جديـدتين مـن طـراز         سرائيلنصب سالح الجو اإل   :  شحادة آمال -القدس المحتلة   
إلى جانب بطاريتين نصبهما في مدينة حيفا في أعقاب الضربة العسكرية التي استهدفت موقعـاً               " حيتس"

تـه لتفعيـل البطاريـات اسـتعداداً ألي هجـوم           في مدينة دير الزور السورية، فيما كثف الجيش تدريبا        
ية إن قائد سالح الجو أمر بنصب البطاريتين بسبب استمرار          إسرائيلوقالت مصادر عسكرية     .صاروخي

ي من تنفيذ عملية انتقام رداً على اغتيال القيادي         سرائيلتوتر األوضاع على الحدود الشمالية والتخوف اإل      
قد تؤدي إلى تدهور في المنطقة يشهد اسـتخدام الـصواريخ مـن             "ية،  اللبناني عماد مغن  " حزب اهللا "في  

وتقوم وحدة خاصة في سالح الجو بتدريب ليلي مكثـف علـى بطاريـات               ".الجبهتين السورية واللبنانية  
  .، بهدف استكمال جاهزيتها لمواجهة الصواريخ في وقت قصير"حيتس"متنقلة من نوع 

  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة 
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   يفضح جرائم االحتالل بالضفةيإسرائيلمعرض صور  .٣٢

ية معرض صور فوتوغرافية في تل أبيب سرائيلاإل" يكسرون الصمت"تنظم منظمة :  وديع عواودة-حيفا
 . يهدف إلى فضح جرائم االحتالل ضد المدنيين في الضفة الغربية"  عاما على الخليل٤٠"بعنوان 

ئات الصور التقطها مصورون وعرضت المنظمة التي تأسست عقب انتفاضة األقصى الثانية م
وتظهر الصور الشتائم والشعارات التحريضية ضد  . يون في العقود األربعة الماضيةإسرائيلفلسطينيون و

ومن نماذج تلك . العرب التي يكتبها المستوطنون على الجدران وواجهات المنازل العربية الحجرية
العودة للتوراة تمنح القوة في "و" الموت للعرب" و"العرب إلى أفران الغاز"الشعارات المكتوبة بالعبرية 

 ". طرد العرب
 ١٠/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  "إسرائيل"رشيف ألطيبي يطالب باإلفراج عن صور مجزرة دير ياسين من أحمد ا .٣٣

ي لمنع فتح   إسرائيلأحمد الطيبي، عن وجود مخطط      النائب في الكنيست    كشف   : منتصر حمدان  - رام اهللا 
 .الذي يحوي صوراً ومعلومات تفصيلية عن مجزرة دير ياسين التي حلت ذكراها أمس            رشيف االحتالل   أ

 التوجه للكنيست والجهات المختصة لضمان تمديـد القـانون          إلىيين يعمدون   إسرائيلن وزراء   موضحاً أ 
 رشيف لمـدة  غالق األ إ نجحوا في تمديد     هم أن مبيناًً عاما،   ٥٠رشيف بعد مرور    الذي يتيح المجال لفتح األ    

  .خفاء المجازر وتفاصيلها عن الرأي العامإضافية بهدف مواصلة إ سنوات ١٠
  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   إغالق القدس جريمة في حق الديانات السماوية تعتبرالجبهة اإلسالمية المسيحية .٣٤

سياسة  من استمرار ،مسأ ، المسيحية حسن خاطراإلسالمية العام للجبهة األمينحذر : القدس المحتلة
أن  اًفيض م.ن تخضع لمنطق التهويدأنه ال يمكن أ مؤكداً. غالق والعزل للقدس والمقدساتاالستيطان واإل

القدس علمت أتباع الديانات السماوية كيف يعيشون مع بعض، وكيف يتسع كل لآلخر في عقائده 
كبر جرائم أوتهويدها هو حتالل في سياسة عزل المدينة ن استمرار االأ واعتبر .ومقدساته ولغته وثقافته

  .تهاالعصر، وهو تعطيل مباشر لرسال
  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
     من التهويدقدس لحماية الإستراتيجيةضرورة وضع تؤكد على  ندوة في جامعة الزيتونة .٣٥

 بالتعاون   في األردن  كد المشاركون في الندوة التي نظمتها جامعة الزيتونة       أ:  جمعة الشوابكة  -الضواحي  
 إسـتراتيجية على ضرورة وضـع     ،  القدسحول مدينة    ،مسأ ، العام لبيت المقدس   اإلسالميمع المؤتمر   

ن الدعايـة اليهوديـة     ألـى   إ الفتين   .سالمية من التهويد والحفاظ على معالمها اإل      مدينة المقدسة لحماية ال 
 ، القضية الفلـسطينية   ن قضية القدس تعتبر جوهر    ألى  إشاروا  أو .عالمية العالمية تسيطر على الوسائل اإل   

  .يسرائيللى بعدها السياسي في الصراع العربي اإلإضافة إ
  ١٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ية ألي حرب متوقعةسرائيلال تشملهم االستعدادات اإل ٤٨فلسطينيو : تحقيق .٣٦

 ، فال ٤٨، بجديد على فلسطينيي     "إسرائيل"لم تأِت المناورات الداخلية، التي تجريها       :  فراس خطيب  -حيفا  
يزال معظمهم يعيش في مناطق غير آمنة، رغم تعرض البلدات العربية لقصف صاروخي مكثـف فـي                 

ويبدو جلياً أن استخالصات العبـر      .  منهم وجرح العشرات   ١٨لى استشهاد   إعدوان تموز األخير ما أدى      
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الجـئ  فقر في الغرف اآلمنة والم    وكتظاظ سكاني،   ، حيث ال زال هناك ا     ، لم تشملهم  األخيرةحرب  المن  
 ومهددة بالهدم فـي أي لحظـة،        ثابتةغالبية المباني في البلدات القديمة غير       كما أن   . العمومية والخاصة 

 ألـف   ٨١٥ ما يقارب     وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن       . لم تتغير وال يبدو أنَّها ستتغير      هموأوضاع
  .رين في الجنوب والمركز ألف فلسطيني منتشيومائت في الشمال من أصل مليون ونيسكن فلسطيني

أشار من خالله إلـى     الذي   قد أصدر تقريره في تموز العام الماضي،         ي،سرائيل اإل كان مراقب الدولة  قد  و
ـ     تبين أن جناح خدمات الطوارئ في وزارة الداخلية مـنح          حيث  . ٤٨إهمال الجبهة الداخلية لفلسطينيي ال

 مليـون شـيكل     ٤٧لبلدات العربية، من أصل      مليون شيكل فقط ل    ١,٧١،  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢ بين األعوام   
  .جرى توزيعها

  ١٠/٤/٢٠٠٨األخبار 
  

   أسير١١٧٠٠ إلى ية يرتفعسرائيل اإلعدد األسرى في السجون: تقرير .٣٧
ن سـلطات االحـتالل     أ ب  في غزة،  أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة       : غزة

 العشوائية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في         صعدت خالل هذا العام من حمالت االعتقال      
وهذا العدد ال يشمل أكثر       أسير منذ بداية العام الجاري،     ١٨٠٠اعتقلت ما يزيد عن      حيث   .الضفة الغربية 

كما بينـت  . مواطن فلسطيني اعتقلوا داخل الخط األخضر بحجة عدم حصولهم على تصاريح     ١٣٠٠من  
 أسـيرة،  ١١ عامـاً، و ١٨ـ من األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم ال٢٠٥ منمن بين المعتقلين أكثر أن  

سالمى ورؤساء بلـديات    هنالك العشرات من المرضى وكبار السن، وقيادات العمل الوطني واإل         كما أن   
 ٢٨األسرى مـوزعين علـى      أن  وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة        . ومجالس محلية 
يعانون من ظروف سيئة وقاسـية وتمـارس بحقهـم كافـة أشـكال          هم  و ز تحقيق، مركوسجن ومعتقل   

 من سياسـة    ن سلطات االحتالل صعدت خالل هذا العام أيضاً       أ وأوضح   .االضطهاد والتعذيب والتضييق  
 حكمـاً جديـداً     ٨٥٠أصدرت محاكم االحتالل منذ بداية هذا العام أكثـر مـن            اإلداري، حيث    االعتقال
ن األسرى المعزولين في زنازين وسـجون العـزل          كما أشار إلى أ    .يد لمرة أو ألكثر    أو التجد  باإلداري

فقـد  توزيع األسرى   أما حول   .  سنوات ١٠ومنهم من مضى على عزله أكثر من         يعانون الموت البطئ،  
 ١٤٠ أسير من القدس، و ٥٠٠ من الضفة الغربية، و١٠١٠٠ أسير من قطاع غزة، و٩٠٠ أن هناك    ذكر

، إضافة إلى العشرات من األسرى العرب من الجوالن ولبنان          ٤٨ فلسطين المحتلة عام     أسير من مناطق  
 ٥٦١٠ معتقالً محكوماً، و   ٥٠٩٠ وأشار إلى أن هناك      .ومصر والسودان واألردن، وأسير سعودي واحد     

 ٧٢٠  من أن هناك أكثر  كما  ،  اً معتقل إداري  ١٠٠٠في حين أن هناك     معتقل موقوفين وبانتظار المحاكمة،     
أفاد ف ،عن الحالة االجتماعية لألسرى   أما  . سيراً محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات         أ

ن أ إلىأشار  فعن األسيرات    أما   .اًمتزوجأسيراً   ٣٠٨٠ و اً أعزب اً أسير ٨٦٢٠التقرير أن من بين األسرى      
اعتقل االحتالل  فيما  لحواجز،   أسيرة من المنازل وعن ا     ١١سلطات االحتالل اعتقلت منذ بداية هذا العام        

 ٩٨ أسـيرات، مـنهن      ١٠٥ السجون   في أسيرة ال يزال منهن      ٧٣٠منذ بداية انتفاضة األقصى أكثر من       
 أسيرات  ٦ مبيناً أن هناك     . أسيرات من قطاع غزة    ٣أسيرات من القدس، و    ٤أسيرة من الضفة الغربية و    

  . عاما١٨ًلم تتجاوز أعمارهن الـ 
  ٩/٤/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية

  
   فلسطينياً في الضفة ويستخدم السكان دروعاً بشرية في نابلس٣٠االحتالل يعتقل  .٣٨

 فلسطينياً في أنحـاء متفرقـة مـن الـضفة           ٣٠اعتقل جيش االحتالل أمس      : وكاالت -فلسطين المحتلة   
االت في   استخدم فلسطينيين دروعاً بشرية خالل حملة اعتق       ، كما الغربية، غالبيتهم من عناصر حركة فتح     

  .مدينة نابلس
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  .هي األكبر من نوعها منذ أشهرهذه مداهمات الن حملة أ ، إلى مصادر فلسطينيةلفتتو
 ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ية على مواطنين فلسطينيين وإغالق مؤسسات في الضفة الغربيةإسرائيلاعتداءات  .٣٩

 يطا شـمال وجنـوب الخليـل فـي          أصيب أربعة فتية من مخيم العروب وبلدة      : وليد عوض  -رام اهللا   
مواجهـات متفرقـة    حيث كانـت  .يونسرائيلاعتداءين منفصلين نفذهما جنود االحتالل والمستوطنون اإل 

 تعـسفية واعتـدوا    إجـراءات اندلعت في المخيم بين مجموعة من الفتية وجنود االحتالل الذين زاولـوا             
حتالل خالل اقتحامها مدينـة قلقيليـة        أغلقت قوات اال   ىخرأومن جهة   .  بعض المواطنين  ىبالضرب عل 

مس عدداً من المؤسسات العامة والخاصة فـي المدينـة، بعـد أن عبثـت               أشمال الضفة الغربية، فجر     
أفادت مصادر في مديريـة أوقـاف قلقيليـة أن قـوات            كما  . بمحتوياتها وصادرت أجهزة ووثائق منها    

  . وعبثت بمحتوياتها، كما صادرت أجهزة حاسوب ووثائقاالحتالل داهمت المديرية
  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تحذر من انهيار الخدمات البلدية .٤٠

حذر الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، من انهيار نظـام الخـدمات       : ألفت حداد 
من جهتهم ناشد رؤساء بلديات      و . مجلساً ٢٥البلدية البالغ عددها أكثر من      المقدمة من المجالس المحلية و    

محافظات قطاع غزة كل ذي ضمير حي وكل دعاة الحرية والسالم العادل في العالم العربي واإلسـالمي   
 أزمة الوقود في القطاع بأنها أصعب األزمات        واووصف .واألوروبي إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة      

  . الشعب الفلسطيني مؤكدين أنها تشل كل مناحي الحياةالتي يمر بها
  ٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  األونروا و الغربيةاللجان الشعبية في مخيمات الضفةفي الخالف بين تبادل االتهامات  .٤١

ونـروا  أل ووكالـة ا  الغربيـة تبادلت اللجان الشعبية في مخيمات الـضفة   :حسن عبد الجواد وحنان قرط    
مس، بعد قيام نشطاء اللجـان      أة عن تصاعد الخالف بينهما والذي بلغ ذروته،         االتهامات بشأن المسؤولي  

عملهم فـي     مقار إلى من الوصول    ها التابعة للوكالة في المخيمات ومنع موظفي      اإلداريةغالق المكاتب   إب
% ٧٠بعض المناطق، وذلك احتجاجاً على تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة لجمهور الالجئين بنـسبة             

 في حين نفى مصدر مسؤول في وكالة الغوث أن تكون األخيرة قـد قلـصت                .تقول لجان المخيمات  كما  
جراءات والتداعيات المترتبة على ارتفـاع عـدد        ن هناك التباساً في فهم طبيعة اإل      ألى  إخدماتها، مشيراً   

  .المستفيدين من برامج المساعدات الطارئة
  ١٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلةألف ٤٧٠ إلى الفلسطيني بحاجة الشعب :دراسة .٤٢

 كشفت دراسة تحليلية عن سوق اإلسكان والرهن العقاري في فلسطين، :إبراهيم أبو كامش -رام اهللا 
 ألف وحدة سكنية خالل ٤٧٠أعدها صندوق االستثمار الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى 

 ألف وحدة سكنية سنوياً وبما يتناسب مع النمو الطبيعي للسكان ٤٧مقبلة، أي ما معدله السنوات العشر ال
أوضحت كما . والطلب المتأخر الناتج عن األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في أعوام االنتفاضة

ء المساكن من األسر التي هي بحاجة لإلسكان تفتقر إلى الموارد المالية الكافية لشرا% ٨٢الدراسة أن 
عدد السكان في  وقد أوضحت الدراسة أن .نتيجة ارتفاع أسعار األخيرة وعدم توفر التمويل المالئم

 ، مليون من الذكور١,٩ مليون شخص، منهم نحو ٣,٧إلى وصل  ٢٠٠٧األراضي الفلسطينية في عام 
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 .ة في قطاع غزة مليون نسم١,٤ و، مليون نسمة بالضفة٢,٣ مليون من اإلناث، يتوزعون بواقع ١,٨و
 مقارنة مع ٢٠٠٦في العام  % ٣,٣بينت أنه وبالرغم من االنخفاض في معدل الزيادة الطبيعية إلى كما 
  .، إال أن الزيادة في معدل السكان ستواصل االرتفاع نسبيا١٩٩٧في عام % ٣,٨

  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ات لترسيخ الوجود الفلسطينيالبدء ببناء أول بلدة في الضفة الغربية من ضمن عدة بلد .٤٣

فلسطينية هذا العام بناء أول بلدة من بين عدد من البلدات تعتزم بناءها فـي الـضفة                 التبدأ شركة مسار    
 أعـرب و. يةسرائيلالغربية المحتلة بغرض ترسيخ الوجود الفلسطيني في أراض قسمتها المستوطنات اإل          

ـ إاء بلدات فلسطينية جديدة في الـضفة  ن يؤدي بنأعن أمله في   ،  شركةالبشار المصري مالك      خلـق  ىل
  .الف الفلسطينيينوظائف آل

 ١٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  وزارة الصحة تؤكد دخول القطاع الصحي في غزة مرحلة االنهيار بسبب الحصار .٤٤

 أن القطاع الـصحي     ، أكد وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة باسم نعيم، أمس          :الوكاالت،  غزة
  . الكامل جراء الحصار، وتقليص كميات الوقود المسموح بهااالنهيارغزة دخل مرحلة في قطاع 

  ١٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  شهيدا١٣١ً قطاع غزة من المرضى يرتفع إلى ضحايا حصار .٤٥
مس، استشهاد مواطنة مريضة بسبب منعها من ِقبل سلطات أأعلنت مصادر طبية، مساء :  وفا-غزة 

وكانت المصادر أعلنت  .ي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارجئيلسرااالحتالل اإل
 ١٣١لى إ  من المرضى، ما يرفع عدد شهداء الحصارمرضى، استشهاد خمسة مواطنين أمسصباح 
  .شهيداً

 ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

  ي حول مستقبل اآلثار في مناطقهم إسرائيلاتفاق فلسطينيي  .٤٦
ـ   أن ،ران بويتنر ولين سـوارتز  هما   ، عالما آثار أميركيان   قال: رام اهللا   اتفـاق بـين   ىهمـا توصـال إل

 فريقاً من الوسـطاء اسـتطاع       اقادذلك بعد أن    و. يين والفلسطينيين يتعلق بمصير اآلثار القديمة     سرائيلاإل
ـ                األول اتفاق هو    ىالتوصل إل  ة  من نوعه حول مصير اآلثار التي يمكن أن تكتشف في حـال قيـام دول

ن عدة رجال دولة عـالميين وعلمـاء        أ ،وقالت جامعة ساوثرن كاليفورنيا    .فلسطينية مستقلة في المستقبل   
ية فلسطينية لآلثار يـضع     إسرائيل نقطة أعدته مجموعة عمل      ٩٣ اتفاق يتضمن    ىآثار لم تسمهم عملوا عل    

 إقليميـة  معاهـدات    ىاستند االتفاق إل   حيث   .الخطوط العريضة لحماية اآلثار بغض النظر عن مصدرها       
 القانون الدولي الذي يتعلق باستعادة اآلثار التي اكتشفت في فلسطين منذ عـام              ىأبرمت في الماضي وإل   

١٩٦٧.  
  ١٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  اإلخفاق في تحقيق السالم سيبقي مستقبل المنطقة رهين التطرف: األردني الملك .٤٧

اوي مباحثات، في فيينا أمـس، وركـزت مباحثـات          أجرى العاهل األردني والرئيس النمس    :  بترا –فيينا  
الزعيمين على التطورات المتصلة بعملية السالم والجهود المبذولة لتذليل العقبـات أمـام الفلـسطينيين               

للمضي قدما في العملية التفاوضية وصوال إلى تحقيق السالم العادل والـدائم المتـضمن              " يينسرائيلاإل"و
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وأكد الملك  . تقلة بما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية         إقامة الدولة الفلسطينية المس   
عبد اهللا الثاني أهمية دور االتحاد األوروبي وبشكل خاص النمسا في دعم مساعي السالم وتوفير عوامل                

مستقبل االستقرار في المنطقة، منبها في الوقت ذاته من تداعيات عدم إحراز تقدم في عملية السالم على                 
وأمن شعوب الشرق األوسط باعتبار أن حل القضية الفلسطينية سيمهد الطريق لحل النزاعات األخـرى               

وقال الملك في هذا الصدد انه إذا اخفق المجتمع الدولي في إيجاد حل عـادل               . في ذلك الجزء من العالم    
 .رللقضية الفلسطينية فان مستقبل المنطقة سيبقى رهين التطرف وعدم االستقرا

  ١٠/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   بقضية حماسالنيابة العامةأمن الدولة تستمع لشاهد : األردن .٤٨

استمعت محكمة امن الدولة، أمس، إلى شهادة احد شهود النيابة العامة بقـضية             :  خلف الطاهات  - عمان
دنية للعمـل   حركة حماس والمتهم بها خمسة أشخاص اتهموا بتجنيد العديد من العناصر على الساحة األر             

وركز شاهد النيابة العامة، في شهادته، على انه تم تكليفه من قبل مدعي عام محكمة امن               . لصالح الحركة 
مثبت عليهـا صـور     ) سي دي (الدولة لالطالع على محتويات مغلفين بداخلهما صور وأقراص مدمجة          

لمأخوذة عن موقع جوجل    مواقع حساسة يمنع تصويرها أو االقتراب منها، باإلضافة إلى بعض الصور ا           
وأوضح الشاهد أن بعض محتويات األقراص تبـين        . عن االنترنت للعديد من المواقع المهمة في المملكة       

 .األهازيج اإلسالمية التي تدعو للعداء إلى أمريكا التي كان بعض المتهمين ينشدونها
 ١٠/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  واتها على الحدود مع رفح انتهاك حدودها وتنشر قمحاولةمصر تحذر من  .٤٩

حذرت مصر بشدة، أمس، من محاولة انتهاك حرمة حدودها مجددا، قائلة على لسان :  لندن-القاهرة 
إن أية محاوالت لالنتهاك بالقوة أو المس بخط الحدود بشكل غير "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 

كما ".  تلك الحدود والحفاظ على حرمتهاقانوني سوف تقابل بالجدية والحزم المناسبين، وبما يكفل صون
 و ذكرت ".أية محاوالت لالبتزاز أو الضغط من جانب أي طرف مهما كان"أكد رفض مصر القاطع لـ

مصادر امنية مصرية قالت ان مصر دفعت  بتعزيزات امنية جديدة للتمركز قرب وكالة رويترز أن 
   .الحدود المصرية مع قطاع غزة

  ١٠/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل"القاهرة تطلب إرجاء زيارة بوش إلى مصر بسبب تزامنها مع االحتفال بذكرى قيام  .٥٠

أن القاهرة أبلغت واشنطن تحفظها الشديد على موعد زيـارة الـرئيس            " المصريون"علمت  : أحمد عثمان 
بـذكرى   إسرائيل مايو القادم، وذلك بسبب تزامنها مع احتفال         ١٥األمريكي جورج بوش إلى مصر في       

 عاما على قيامها، وهو ما قد يضع النظام المصري في موقف محرج، ويجعله فـي موضـع                  ٦٠مرور  
وأفادت مصادر دبلوماسية، أن القاهرة طالبت واشنطن بتأجيل موعد قدوم           .اتهام بالمشاركة في االحتفال   

ادات محتملة، بسبب   بوش إلى منتجع شرم الشيخ ليومين آخرين على الموعد المحدد، لتالفي مواجهة انتق            
توقيت الزيارة، وذلك حتى ال يتم استغاللها للترويج الدعاءات عن مشاركة مصر في احتفـال إعـالن                 

  ".إسرائيلدولة "
  ٩/٤/٢٠٠٨جريدة المصريون 
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   والعاهل السعودي تشدد على دفع السالم وتدعيم التضامن العربيمباركقمة  .٥١
إن خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك، خالل ) واس(قالت وكالة :  أشرف الفقي-شرم الشيخ 

قمتهما في شرم الشيخ أمس، بحثا مجمل األحداث والمستجدات على الساحة العربية وفي مقدمتها 
تطورات القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة 

وقال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى . اصمتها القدسدولتهم المستقلة على ترابها الوطني وع
إن الرئيس المصري أطلع خادم الحرمين الشريفين على نتائج االتصاالت التي يجريها وزير المخابرات 

لتحريك عملية السالم على المسار " يسرائيلاإل"المصرية اللواء عمر سليمان مع الجانبين الفلسطيني و
   .اناة عن الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربيةالفلسطيني وتخفيف المع

  ١٠/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  الختبار الجاهزية العامة بمشاركة الجيش" مشروعاً تدريبياً" السورية تعلن الحكومة .٥٢

اختبار "أعلنت الحكومة السورية أنها ستبدأ خالل أيام تنفيذ مشروع تدريبي بمشاركة الجيش لـ: دمشق
،  وقال نائب وزير الخارجية "هزية العامة في البالد لمواجهة احتماالت الكوارث الطبيعية وغيرهاالجا

إذا كانوا يعتقدون أنهم من خالل مثل : "الحالية" يةسرائيلاإل"السوري فيصل المقداد رداً على المناورات 
. ب مقبلة، فإنهم مخطئونهذه المناورات قادرون على تحقيق أهدافهم وإقناعنا بأننا سنهزم في أي حر

وإذا كانت سورية هي المستهدفة بذلك، فنحن نتابع ذلك ونطور أيضاً من إمكاناتنا وقدراتنا وخططنا 
  "".يةسرائيلاإل"لمواجهة المناورات 

  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  "إسرائيل" مغربي ينفي شراء سفن حربية من مصدر .٥٣

وقال ". إسرائيل"اء المغرب سفناً حربية من نفى مصدر في الحكومة المغربية، أمس األربعاء، شر
إن الحكومة المغربية لم تشتر أي شيء من "المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة األنباء األلمانية 

لكن لم يصدر نفي رسمي حول هذا الموضوع من الحكومة ". ناهيك عن تجهيزات عسكرية" إسرائيل"
  )أ.ب.د.(المغربية

  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لحظر األسلحة الكيميائية" إسرائيل" تشدد على انضمام السعودية .٥٤

جاء ذلك في كلمة . لمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية" إسرائيل"شددت السعودية على ضرورة انضمام 
للدكتور سليمان الخويطر من اللجنة الوطنية السعودية لمتابعة االتصاالت مع منظمة حظر األسلحة 

باالنضمام إلى المعاهدة إليجاد شرق أوسط خال من " إسرائيل" وقال الخويطر انه يجب مطالبة .الكيميائية
  )كونا.(أسلحة الدمار الشامل

  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  لفلسطين     " النقد العربي" دوالر منحة من  مليون١٧ .٥٥

 ١٧صيص ما يزيد على قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي تخ:  عبد الفتاح منتصر-أبوظبي 
مليون دوالر لصالح الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خالل صندوق األقصى 

وأوضح صندوق النقد العربي، أمس، أن هذه المنحة هي السادسة من نوعها التي . وصندوق القدس
  . مليون دوالر٧٠ة يقدمها الصندوق لدعم الشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي هذه المنح قراب

  ١٠/٤/٢٠٠٨البيان االماراتية 
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   وم غضب ار ي أي١٥تعلن " العربية  الشعبيةالتعبئة" .٥٦

يوم " أيار المقبل، ١٥أطلقت لجنة المتابعة للتعبئة الشعبية العربية، أمس، االول نداء إلعالن يوم الخميس 
بية، إحياء للذكرى الستين للنكبة ، تُنكَّس فيه األعالم في جميع الدول العر"غضب وحداد شعبي عام

ودعت اللجنة، في بيان، جميع األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في العالم . واغتصاب فلسطين
تذكّر بالقضية الفلسطينية "العربي إلى المشاركة في هذا اليوم، عبر تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وإعالمية 

كما دعت ". مة االحتالل الصهيوني، حتى بالكفاح المسلّحوتؤكد على حق العودة، وحق الفلسطينيين بمقاو
 الذي نص على أن الصهيونية شكل من ٣٣٧٩إعادة االعتبار لقرار األمم المتحدة، رقم "اللجنة إلى 

مقاضاة مجرمي الحرب من "، وإلى دعم مبادرة تشكيل شبكة محامين دوليين لـ"أشكال العنصرية
، ومقاطعتها، ومقاطعة "إسرائيل"مطالبةً بقطع كل العالقات مع ، "الصهاينة ومن أميركا وبريطانيا

  . الواليات المتحدة، اقتصادياً
  ١٠/٤/٢٠٠٨السفير  

  
  وإلحالل السالمالفلسطينية  رفيع المستوى يعبر عن دعمه للحقوق الوطنيةتركيوفد  .٥٧

ات السياسية في عبر اعضاء الوفد التركي، الذي يضم شخصيات من التيار:  منتصر حمدان-رام اهللا 
تركيا، والذي وصل الى االراضي الفلسطينية في اطار زيارة لبحث سبل تطوير العالقات الثنائية التركية 

 الفلسطينية، عن دعمهم للخطوات والجهود الذي يبذلها الرئيس محمود عباس لتحقيق السالم العادل -
د اعضاء الوفد على موقف بالدهم في وشد. وضرورة مواصلة الجهود الحياء عملية السالم في المنطقة

دعم الشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا في إنهاء االحتالل وتحقيق السالم العادل والدائم في 
  .المنطقة

  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الواليات المتحدة تقترح اتفاق مبادئ وإرجاء بحث القدس وحق العودة .٥٨

 أن الواليات المتحدة تراجعت خطوة إلى الخلف وتقترح إرجاء          "يةرائيلإس" كشفت مصادر    :القدس المحتلة 
بحث الملفات المعقدة كالقدس والالجئين، والتوصل إلى اتفاق مبادئ حتى نهاية العـام الجـاري بحيـث                 
يضمن للفلسطينيين صالحيات مدنية خدماتية محدودة في القدس لمدة خمس سنوات، وإرجاء بحث قضية              

إن الجانبين سيتوصالن حتى نهاية العام التفـاق        "  المصادر لصحيفة يديعوت احرونوت    وقالت. الالجئين
وسيتجاوز الطرفان في إطار هذا االتفاق القضايا المعقدة عن طريق التوصـل إلـى اتفـاق                . مبادئ عام 

مؤقت لخمس سنوات، تحصل السلطة الفلسطينية بموجبه على صالحيات مدنية خدماتية محـدودة فـي               
 والفلسطيني، قبـل    "يسرائيلاإل"أن االقتراح األمريكي قُدم للجانبين،      "وذكر   ". العربية في المدينة  األحياء  

إن الجانبين لن يكون أمامهما     "واوضحت المصادر   ". أسابيع، وأن الطرفين يدرسانه ولم يسارعا إلى قبوله       
إلى اتفاق مبادئ حتى    خيار وسيضطران إلى قبول االقتراح إذا أصر األمريكيون على ضرورة التوصل            

  ".نهاية العام الجاري وفقا لتفاهمات أنابوليس
 ١٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  "أنابولس"مؤتمر موسكو سيكون مماثالً لـ: الفروف .٥٩

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف أن أجندة المؤتمر الدولي حـول            :  كريم المظفر  -موسكو  
في موسكو، ستكون مماثلة ألجندة لقاء أنابولس الذي عقد فـي           التسوية في الشرق األوسط، المتوقع عقده       

نوفمبر العام الماضي، وشدد على أن بالده تنطلق من أن الملتقى الجديـد بـنفس قائمـة                 / تشرين الثاني 
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" يةسـرائيل اإل"المشاركين وجدول األعمال قد يساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومـة             
ومن المقـرر   . تفادة من دعم المجتمع الدولي الذي يدعو إلى تحريك المفاوضات         أيهود أولمرت على االس   

أن يعقد مؤتمر موسكو في النصف األول من السنة الحالية، حسب الفروف الذي قال إن بضع فعاليـات                  
ستجرى قبل انعقاد المؤتمر حيث سيعقد في لندن مطلع الشهر التالي لقاء خاص بتقديم مساعدة اقتصادية                

  .لفلسطينيينإلى ا
  ١٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   " إسرائيل"بولندا ترغب ببناء مستقبل مشترك مع  .٦٠

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الـذي يقـوم بزيـارة رسـمية              :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
قائه الرئيس  ، وذلك خالل ل   "إسرائيل"أمس في القدس، ان بالده تريد بناء مستقبل مشترك مع           " إسرائيل"لـ
رغم ان التاريخ شكل غالبا لعنة بالنسبة الى البولنديين واليهود،          "وقال تاسك   . شيمون بيريز " يسرائيلاإل"

وشدد المسؤول البولندي على ان الـرئيس شـيمون         "". إسرائيل"فان بولندا تريد بناء مستقبل مشترك مع        
  .التي سيقوم بها قريبا لبولندا، خالل زيارة الدولة "يمكنه ان يشعر بانه في بيته"بيريز 

  ١٠/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  يهودية تصنف سويسرا راعية لإلرهابمنظمة .٦١

فوجئ الرأي العام السويسري بإعالنات في كبريات الصحف الدولية، بما فيهـا            :  تامر أبو العينين   -برن  
في تمويل اإلرهـاب    السويسريتان، تصف البالد بأنها تساهم      " لوتون"و" نويه تسورخر تسايتونغ  "صحيفتا  

وتقف وراء تلك الحملة مؤسسة يهوديـة أميركيـة         . من خالل توقيع اتفاقية شراء غاز طبيعي من إيران        
تحمل اسم رابطة مكافحة التشهير، كان لها دور هام في الجدل الذي شهدته سويسرا أواخـر ثمانينيـات                  

عالن المنشور أمـس فـي نويـه        ويطالب اإل . القرن الماضي حول ودائع اليهود بالمصارف السويسرية      
تسورخر تسايتونغ بضرورة تحذير كل مواطن بأن بالده تمول حكومة دولة تـدوس حقـوق اإلنـسان                 

وخاطب اإلعالن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي ري قـائال         . باألقدام بصفة خاصة حقوق الطفل والمرأة     
يحات الوزيرة العـام الماضـي التـي        مذكرا بتصر " عندما تمولون دولة ارهابية فإنكم تمولون اإلرهاب      "

 .وضعت فيها مكافحة اإلرهاب على رأس أولويات بالدها
  ٩/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   من اجل ازالة الحواجز" إسرائيل"على  تضغط السويد .٦٢

زار وزير الخارجية السويدي كارل بلدت نابلس، أمس، والتقى المحافظ الدكتور جمال محيـسن،              : نابلس
وأوضح وزير الخارجية السويدي، في رده على اسئلة الصحافيين المتعلقة          . لمحافظةواطلع على أوضاع ا   

ة المتصاعدة، ان الطريقة الوحيدة الحياء االوضـاع االقتـصادية فـي            سرائيلبالحواجز واالجراءات اإل  
نابلس، وعموم االراضي الفلسطينية تكمن في ازالة كافة المعيقات، مشيرا إلى ان بالده تضغط من اجـل                

  .ازالة الحواجز والتخفيف عن الفلسطينيين
  ١٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "يسرائيلاإل "-رئيس وزراء إيطاليا غير متفائل بشأن المسار الفلسطيني  .٦٣

 –أعرب رئيس الوزراء اإليطالي رومانو برودي عن عدم تفاؤله بخصوص المسار الفلسطيني             : القاهرة
صحافيين عقب مباحثات أجراها أمس في القـاهرة مـع الـرئيس            وقال، في تصريحات لل   ". يسرائيلاإل"

إنه يعتقد أن األمور ليست سهلة علـى نحـو          "المصري حسني مبارك حول األوضاع بالشرق األوسط،        
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يدعو للتفاؤل بقرب التوصل لحلول واختراقات سريعة، ولكن ذلك يجب أال يفقدنا األمل، وعلينا تكثيـف                
 ".جهودنا للوصول للحل المنشود

  ١٠/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل"أجهزة ألمانية للتجسس على ":  بوستجيروزاليم" .٦٤

عن صحافي نمساوي قولـه إن شـركة سـيمنس          " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   :  أ ف ب   -ليوبليانا  
العمالقة في مجال الطاقة والكهرباء، ومقرها في مدينة ميونيخ االلمانية، قد ساعدت ايران مـن خـالل                 

وفي حوار اجرته الصحيفة مـع اريـك        ". إسرائيل"دها بأنظمة متطورة للمراقبة على التجسس ضد        تزوي
من ان مراكز مراقبة تستخدم للتنـصت علـى المكالمـات           % ٩٩موشل في فيينا، قال إنه متأكد بنسبة        

سـتخبارات  الهاتفية المحمولة والثابتة قد تم توريدها إلى ايران وهذه المراكز واألنظمة تمكن أجهـزة اال              
وايران ومن معرفة الكثير مـن التفاصـيل        " إسرائيل"االيرانية من االطالع على المكالمات الهاتفية بين        

  .الدقيقة
  ١٠/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
 بالعمل اإلرهابي" يينسرائيلاإل"بان كي مون يصف قتل  .٦٥

ل عـوز العـسكري     دان األمين العام لألمم المتحدة العملية الفدائية على موقع ناحـا          : الجزيرة، وكاالت 
وأعـرب  ". اإلرهابي"اثنين وجرح آخرين، ووصفها بالهجوم      " يينإسرائيل"الذي أودى بحياة    " يسرائيلاإل"

بان كي مون، في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي، عن القلق العميق جراء إمكانية تصاعد العنف، ومع                 
ـ    للضحايا المدنيين بين الفلسطينيين في     في الدفاع عن نفسها، يأسف      " إسرائيل"اعترافه بالحق المشروع ل

  ". يةسرائيلاإل"العمليات العسكرية 
  ١٠/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 وفد روسي في أريحا يشدد على ضرورة رفع الحواجز .٦٦

اقر وفد روسي رفيع المستوى بصعوبة األوضاع التي يعيشها أفـراد الـشعب             :  عماد ابو سمبل   -أريحا
إذا كنا كدبلوماسيين وأعضاء وفد روسـي       "وقالوا  " يةسرائيلاإل"اجز  الفلسطيني وصعوبة التنقل على الحو    

جاء ذلك أثناء لقاء    . نقف ونسأل على الحاجز فكيف حال المواطن العادي والذي لديه أوالد ومعه حاجياته            
  .الوفد الروسي محافظ أريحا واألغوار عريف الجعبري في مكتبه بأريحا

  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   مليون دوالر للشعب الفلسطيني٣٠٠السويد ستقدم : ينمفوض فلسط .٦٧

صالح حيدر عبد الشافي مفوض فلـسطين العـام لـدى الـسويد عـن أن                . كشف د :  وف –ستوكهولم  
 مليون دوالر للسنوات الثالثة المقبلة في إطار تعهـدها خـالل            ٣٠٠ستوكهولم ستقدم للشعب الفلسطيني     

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هـذه   .الدولة الفلسطينيةمؤتمر المانحين الذي عقد في باريس لدعم       
وأضاف  المساعدات ستكون متعددة الجوانب وتهدف إلى ترسيخ قيام الدولة الفلسطينية بمؤسسات مختلفة           

د عبد الشافي أن وزير الخارجية السويدي كارل بيديت وخالل زيارته لالراضى الفلسطينية وقـع مـع                  
 ماليين دوالر كدعم مباشـر للموازنـة الفلـسطينية لكـي     ٩ض اتفاقية لتقديم  رئيس الوزراء د سالم فيا    

  .تستطيع الحكومة  مواجهة التحديات الكبيرة الملقاة  على كاهلها وخصوصا في برامج التنمية المختلفة
  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  انتقادات حادة في االتحاد األوروبي حول وضع حقوق فلسطينيي الداخل  .٦٨
ـ     :  زهير اندراوس  -رة  الناص ، خـالل مـؤتمر مركـز       "إسـرائيل "انتقادات حادة غير مسبوقة وجهت ل

وقد تم توثيـق    . ، في البرلمان األوروبي في بروكسل     "إسرائيل"مساواة، عن وضع المواطنين العرب في       
وعرضت وحدة حقوق االنـسان     . االنتقادات الحادة، في بيان خاص أصدرته مفوضية االتحاد األوروبي        

 - ٢٠٠٧في مفوضية االتحاد األوروبي البيان تحت عنوان، تطبيق سياسة الحوار األوروبي في العـام               
وشارك في المؤتمر عشرات من أعـضاء البرلمـان األوروبـي ومنـدوبي             ". إسرائيل"تقرير التقدم مع    

م توزيعـه   وكتبت مفوضية االتحاد األوروبي في مستند ت      . منظمات حقوق االنسان من كل أنحاء أوروبا      
علي كافة دول االتحاد يجب اتخاذ خطوات اضافية لمعالجة الفقر، والفـوارق االقتـصادية االجتماعيـة                
ووضع حقوق االنسان، من خالل استخدام آليات مالئمة مثال في مجال التـشغيل، والتربيـة والتعلـيم،                 

للمواطنين العـرب وذكـرت ان      وانتقدت المفوضية عدم تطبيق القانون للتمثيل المالئم        . واإلدارة العامة 
الكنيست أقامت مؤخرا لجنة تحقيق برلمانية لفحص عدم تطبيق قانون التمثيل المالئم للعرب في خدمات               

باإلضافة الي ذلك، أكدت المفوضية بأن عدم المساواة في المدخول وفي مكانة النساء العربيـات               . الدولة
  .يوسع الفقر والفوارق

  ١٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  غزة إذ تلوح بخياراتها لكسر الحصار .٦٩

  ياسر الزعاترة
بينما كان خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس يحذّر من انفجار وشيك وغير مسبوق إذا اسـتمر                  

أكثر وضـوحاً   ) محمد الهندي (الحصار المفروض على قطاع غزة، كان أحد القياديين في حركة الجهاد            
  .معلناً أنه سيكرر المشهد السابق على معبر رفح قبل ثالثة شهورفي تحديد وجهة كسر الحصار، 

حدث ذلك بينما يعيش قطاع غزة ذات األجواء التي أفضت إلى هدم معبر فـح وتـدفق الغـزيين إلـى                     
األراضي المصرية، إذ هبطت كمية الوقود التي تدخل القطاع على نحـو ال يكفـي لتـشغيل المرافـق                   

 والمطافئارات اإلسعاف وضخ المياه العذبة والتخلص من المياه العادمة          الضرورية مثل المستشفيات وسي   
ونقل المواد الزراعية وصيد األسماك، فضالً عن تأمين حركة النقل العادية، وال تسأل بعـد ذلـك عمـا        
ترتب على إغالق معبر رفح من أشكال المعاناة األخرى مثل نقل المرضى للعالج في الخارج ونقـص                 

  . واألغذيةكميات األدوية
 البطيء على مليون ونصف المليون      باإلعدامما يجري في قطاع غزة هو حكم        "قال بوضوح إن    ) الحية(

ما يزيد في ألم شـعبنا هـو أن         "، مضيفاً أن    "فلسطيني محاصرين خلف أسوار أكبر سجن عرفه التاريخ       
العاجز عـن فعـل شـيء       النظام العربي الرسمي العربي بات يسلّم بهذا الحصار ويقف موقف المتفرج            

  ".حقيقي لرفعه
كما اتهم السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع استمرار الحصار، األمر الذي ال تغير فيه قصة األموال التـي                 

  ،،"االنقالبية"تذهب ألعضاء حركة فتح الذين يرفضون الذهاب إلى وظائفهم التابعة للحكومة 
ة الحصار، والسبب على خلفية ما يسمونه االنقالب،        لن نعدم في هذا السياق من سيحملون حماس مسؤولي        

  .٢٠٠٦مع العلم أن إغالق المعبر كان عقاباً للفلسطينيين على مبايعة الحركة في انتخابات مطلع العام 
أما الذين صاغوا االتفاق البائس الذي وضع المعابر بيد العدو رغم انسحابه من القطاع فال ذنب لهم فيما                  

الذين يرفضون الحوار إلعادة اللحمة إلى الساحة الفلـسطينية، وبـالطبع ألنهـم ال              يجري، وهم أنفسهم    
يريدون قيوداً على حركتهم السياسية، في ظل ثقتهم بإمكانية إعادة األوضاع في القطاع إلى مـا كانـت                  

  .عليه بطرق أخرى
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انـاة، وأن علـيهم     ثمة منطق بائس يقول إن على الفلسطينيين أن يحشروا قضيتهم في إطار الجوع والمع             
لكي يوقفوا تلك المعاناة أن ال يستفزوا عدوهم، والنتيجة هي االستسالم الكامل لرغباته، أليس هـذا هـو                  

  .منطق اتفاق أوسلو الذي صنع سلطة يتحكم االحتالل بسائر تفاصيل حياتها؟
حصار، وقد جـاء     ال إلنهاء" كل الخيارات مفتوحة  "آن، تعلن حماس ومعها عدد من الفصائل الجهادية أن          

ذلك على خلفية موقف مصري بالغ التشدد فيما يتعلق بالمعبر، بدأ بعد أيام من هدمه في المرة الـسابقة                   
تذكرون حكاية تكسير أقدام من يجتازون الحدود والحملة اإلعالمية الشرسة على الفلـسطينيين الـذين               (

لوقت إلى أن بات عدائياً كما لم يكن من         ، ثم ازداد الموقف وضوحا بمرور ا      )انتهكوا السيادة المصرية،،  
  .قبل حيال حركة حماس

لقد بات واضحاً أن القاهرة قد اختارت دعم المسار التفاوضي للرئيس الفلسطيني، بصرف النظـر عـن                 
مخرجاته، وبالطبع على خلفية أوضاع داخلية ذات صلة بالتوريث وقمع المعارضة المتنامية في الداخل،              

  .دراً من التوافق مع اإلدارة األمريكيةاألمر الذي يتطلب ق
في هذا السياق تأتي القمة المرتقبة في شرم الشيخ منتصف أيار المقبل بحـضور الرئيـسين األمريكـي                  

ي، وهي قمة تؤكد المـسار الجديـد        سرائيلوالمصري، إلى جانب الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإل       
  .الذي اختارته الدبلوماسية المصرية

صل الحصار ولم يتوفر أي مخرج معقول فلن يكون أمام الفلسطينيين سوى إعادة هدم المعبر من                إذا توا 
ي بذات الطريقة، األمـر الـذي ال        سرائيلجديد وإحراج الشقيقة الكبرى، إلى جانب الذهاب في االتجاه اإل         

  .يبدو مستبعداً في حال وصلت األوضاع حداً ال يطاق
  ١٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ..ل التهدئة والتهديد وسيناريو الحرب القادمةما بين رسائ .٧٠

  أحمد الحيلة
، )٦/٤(ي في إجراء مناورة على الجبهة الداخلية، ابتداء من يوم األحد الماضي             سرائيلشرع االحتالل اإل  

وبمشاركة من المستوى الوزاري والسياسي في الدولة إلى جانب األجهزة التنفيذية الوظيفية، وسط جـدل             
بمعنى هل هي مقدمة وتهيئة لحرب قادمـة        . ساط المتابعة حول حقيقة وأهداف هذه المناورة      كبير في األو  

أم أنها مجرد فعل داخلي تفرضه حيوية الدولة وأجهزتها التنفيذية في ظل الدروس المستفادة من الحرب                
  ؟٢٠٠٦على لبنان في تموز 

ية بثت رسائل تهدئة لـدول      سرائيليادة اإل لوحظ في األيام األخيرة، وبالتوازي مع إجراء المناورة، أن الق         
الجوار، وخاصة سوريا ولبنان للتقليل من خطورة الموقف، وللقول بأن التدريبات أو المناورة تندرج فقط               
في ظل االستعداد الدفاعي وليس الهجومي، وأنها تنسجم مع توصيات لجنة فينوغراد لمواجهة أي اعتداء               

  .محتمل
 في اليوم األول النطالق المنـاورة       أولمرتي ايهود   سرائيل رئيس الوزراء اإل   وفي هذا السياق، فقد أعلن    

 ال  إسـرائيل  خطط سرية، هذه المناورة ليست جزء من أي شيء آخـر،             إسرائيلليس لدى   "بأن  ) ٦/٤(
المناورة ليست عطاء ألي نية حربية اتجاه سوريا أو لبنان، والسوريون أنفسهم يعرفـون              . تتطلع للحرب 

  ". لديهم ما يبرر إعطاء تفسير آخر لهذه المناورةبأنه ليس
ليس لدينا مصلحة في التدهور، والطرف اآلخـر يعـرف          "أما وزير الدفاع ايهود باراك، فقد أوضح بأن         

  )٧/٤معاريف ". (ذلك
هذا برأيي  : "وفي معرض تعليق رئيس دولة االحتالل شمعون بيريز على التوتر الراهن في المنطقة، قال             

يوجد فارق بين اإلحساس وبين الحرب، اإلحساس يـأتي         : "مضيفاً" ع، وهو سيزول بسرعة   توتر مصطن 
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 في أن اإلحساس الحالي سينقضي، وال أرى ضرورة فـي أن            - والقول لـ بيريز   -وينقضي، وأنا آمل    
  )٣/٤يديعوت أحرونوت ". (تكون حرب

 الطمأنينة، والحـد مـن القلـق        على المقلب اآلخر، وبالتوازي مع تلك الرسائل الرامية إلشاعة جو من          
المتزايد، يمكن رصد عدة مواقف، وتحركات تشير في االتجاه اآلخر إلى مـستوى التـصعيد الـسياسي                 

  :والعسكري اتجاه سوريا ولبنان، وذلك كما يلي
إذا مـا   " بعثت برسالة تهديد حادة اللجة إلى دمشق تفيد بأنه           إسرائيل، أن   )٧/٤(نقلت صحيفة معاريف    • 

  " سترد بشدةإسرائيلملية ثأر جماعية على تصفية مسؤول حزب اهللا عماد مغنية، فإن وقعت ع
 سرائيليمكن إل : "األلمانية مع وزير الدفاع ايهود باراك، قال فيها       " دير شبيغل "في مقابلة أجرتها مجلة     • 

لقـدس،   كيلومتر من ا   ١٥٠٠أن تنتصر على سوريا وحزب اهللا، وهي ال تزال الدولة األقوى في محيط              
، ..نحن مستعدون للبحث في السالم مـع سـوريا        . ولكن مصلحتنا تكمن في إنهاء المواجهة مع جيراننا       

  ).٦/٤معاريف " (ولكن ألسفي، ال أرى أن السوريين مستعدون
ومن الجدير ذكره أن وزير الدفاع باراك الذي ألغى أو أرجأ زيارته إلى ألمانيا األسبوع الماضي بـسبب                  

دود الشمالية، كان قد كرر تهديده لسوريا أثناء تفقده لمواقع الجيش الواقعة على الحـدود               التوتر على الح  
  .مع سوريا ولبنان

ي باراك وأثناء زيارتـه إلـى       سرائيل، أن وزير الدفاع اإل    )٢١/٢(وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الحياة       
 تتوقـع بـأن     إسرائيلأن  ، طلب من مضيفيه نقل رسالة إلى دمشق تفيد ب         )منتصف شباط الماضي  (تركيا  

 إسرائيل، وإذا لم تستجب دمشق لهذا الطلب، فإن         ..تغير سوريا سياستها العاطفة على حزب اهللا وحماس       
  ".كفيلة بأن تعود إلى مهاجمة منظمتي اإلرهاب هاتين على األرض السورية

حـزب اهللا خـالل    نائب رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اللواء دان هارئيل، أطلق تهديدات لسوريا و            • 
كل من يحاول المـس     : "يين في مقر وزارة الدفاع قائالً     سرائيللقائه مجموعة من المراسلين العسكريين اإل     

  )٢/٤معاريف "( عليه أن يتذكر أنها الدولة األقوى في المنطقة، وردنا سيكون شديداً ومؤلماًإسرائيلب
 أجراها أولمـرت مـع نائـب الـرئيس          بأن المحادثات التي  ) ٣/٤(أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت     • 

، تمحورت باألساس حول الموضوع     )قبل نحو ثالثة أسابيع    (سرائيلاألمريكي ديك تشيني لدى زيارته إل     
اإليراني، والتداول في سيناريوهات مختلفة بينها توجيه ضربة استباقية ضد المنشآت النووية اإليرانيـة               

عيد متصل أفادت الصحيفة بـأن مستـشاري الـرئيس          وعلى ص ". قبل وصول إيران إلى نقطة الالعودة     
 أجروا محادثات سرية في واشـنطن       أولمرتية ايهود   سرائيلاألمريكي جورج بوش، ورئيس الحكومة اإل     

قـضايا تتعلـق بالبرنـامج النـووي اإليرانـي،          "، وقد تناولت المحادثات     )٢٩/٣(يوم السبت الموافق    
  ".زب اهللاوموضوعات تنطوي على حساسية بالغة تتعلق بح

تتخذ قراراً يقضي بإعادة توزيع الكمامات الواقية من أسلحة غير          ) ٢/٤(ية المصغرة   سرائيلالحكومة اإل • 
ية، بـادرت إلـى     سرائيلية أن وزارة الدفاع اإل    إسرائيلتقليدية على المواطنين، حيث ذكرت وسائل إعالم        

 تحتـوي   سرائيلرانية أو سورية إل    أرض إي  -على خلفية تهديد صواريخ أرض      "إعادة توزيع الكمامات    
  ".على مواد كيماوية

تلك المواقف المتأرجحة بين التهدئة وبين التهديد والتلويح باستخدام القوة العسكرية قد تبدو متباينة إلـى                
ولكن عند المقارنة بين اإلعالن والواقـع علـى         . ي الراهن سرائيلحد إثارة الحيرة في حقيقة الموقف اإل      

 أصدق أنباء من التصريحات وإطالق المواقف اإلعالمية ذات األغراض الـسياسية أو             األرض، فالواقع 
  .الدعائية أحياناً

، قد تكون بصدد اإلعداد لمواجهة عدة سيناريوهات واقعية إلى حد بعيد            إسرائيلوهنا ال بد من القول بأن       
  :ومنها
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شهيد عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق،       إقدام حزب اهللا على الثأر لمسؤوله العسكري ال       : السيناريو األول 
مما سيدفع الصهاينة إلى الرد واالنتقام، ومن ثم الدخول في حلقة متواصلة من الفعل ورد الفعل الفـاتح                  

  . ومحور الممانعة والمقاومة في المنطقةإسرائيل وحزب اهللا أو بين إسرائيللخيار الحرب اإلقليمية بين 
ي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، علـى أسـاس االعتقـاد           سرائيلتالل اإل مبادرة االح : السيناريو الثاني 

بدمشق، أو اسـتمرار    " الهزيمة"الصهيوني بأن عقدة محور الممانعة العربية تكمن في دمشق، وأن إيقاع            
الضغط العسكري عليها من شأنه أن يفك االرتباط والتحالف االستراتيجي بينها وبين طهران، إضافة إلى               

بمعنى آخر الضغط على دمـشق يـراد        . رفع غطائها السياسي عن حركتي حماس وحزب اهللا       دفعها إلى   
منه تغيير المعادلة في الشرق األوسط بفرط عقد محور الممانعة والمقاومة، لفتح الطريق دون معوقـات                

  .لسيناريو الهيمنة الصهيوأمريكية على المنطقة
 ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية، مما يتطلب من         قيام الواليات المتحدة بتوجيه   : السيناريو الثالث 

 بهجوم مباغت على سوريا     إسرائيل االستعداد لمواجهة محتملة مع حزب اهللا، هذا إن لم يكن قيام             إسرائيل
أو لبنان أو كليهما معاً بالتوازي مع الهجوم األمريكي على إيران، بهدف إنزال الهزيمة بمحور الممانعة                

  .شكل مباشروالمقاومة ب
ي المستمر لواشنطن على إيران، إضافة إلى تهديدات االحتالل         سرائيلويحضرنا هنا التذكير بالتحريض اإل    

المباشرة لطهران، والتي كان آخرها ما جاء على لسان وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، عنـدما                 
شيئاً واحداً فقط، في أن ال معنى مـن         أحمدي نجاد عندنا على الخط، يجدر بهذا الرجل أن يعرف           : "قال

. ، فنحن لن نترك حجراً واحداً فـي إيـران         إسرائيلليس سراً كبيراً في أنه إذا تجرأ على لمس          . تحدينا
 لن تمر بالصمت إذا وجهت إيران سالحاً علـى          إسرائيل. هذه ليست سائبة  . ينبغي أن يكون هذا واضحاً    

  )٨/٤يديعوت أحرونوت ". (ه نهاية إيرانستكون هذ: "أقول هذا بشكل واضح. إسرائيل
تلك النوايا والتصريحات الصهيونية العدوانية ليست من فراغ، وليست عبثية، فاالحتالل بعد حرب تموز              

، يدرك أنه يقف على أعتاب مرحلة جديدة، باتت فيها قدرته على الردع محل شك، فـي مقابـل                   ٢٠٠٦
 لدى االحتالل ودولته العتيدة، ويبنى عليها، ولذلك ليس         تعاظم قوة الخصم الذي بات يمسك بنقطة الضعف       

غريباً أن جاء التقرير االستخباري السنوي ألجهزة األمن الصهيونية، والمقدم لجلسة مجلـس الـوزراء               
، محذراً من االشتعال القادم، حتى أن قـدامى الـوزراء فـي             ٩/٣/٢٠٠٨ي يوم األحد الموافق     سرائيلاإل

، وتـضيف   "أسود بهذا القدر  " ال يتذكرون توقعاً استخبارياً      - ١٠/٣ة معاريف    والقول لصحيف  - إسرائيل
دوائر المدى التي عرضها رؤساء أجهزة      : "الصحيفة التي أوجزت ما ورد في التقدير االستخباري بالقول        

، أكثر مـن مـرة      إسرائيل دوائر تغطي كل أراضي دولة       *دوائر  : األمن على الحكومة كانت تجمد الدم     
الصواريخ لدى حزب اهللا تغطي األغلبيـة الـساحقة مـن دولـة             .  حماس تتعاظم بوتيرة سريعة    .واحدة

  ".وكذا إيران في الصورة. سوريا تغطي بسهولة كل أراضي الدولة. إسرائيل
االشتعال القادم، كما حذر رؤساء أجهزة األمن، لن يكون في جبهة واحدة فقط، بـل               : "وتضيف الصحيفة 
. هللا يستعد الستئناف القتال تحت مظلة إيرانية، وبإسناد الصواريخ مـن غـزة            حزب ا : في ثالث جبهات  

 على ما كان أو لم يكـن        إسرائيلوسوريا هي األخرى تكن الشرور ولم تتخل بعد عن نواياها للرد على             
، كل هذا يؤدي    )ي على منطقة دير الزور في شمال سوريا       سرائيلوالمقصود االعتداء اإل  (٢٠٠٧في أيلول   

 حـزام إرهـابي     إسرائيلكانية أن يحتمل في غضون سنة أو سنة ونصف كحد أقصى، أن يحيط ب             إلى إم 
  .."مسلح، مدرب ومزود بالصواريخ مع إسناد من دولتين مجاورتين حدوديتين هما سوريا ولبنان

فهل هذا التقدير االستخباري سيعجل القرار لدى قيادة االحتالل للتفكير فـي توجيـه ضـربة عـسكرية                  
ية للخصم، إلفقاده القدرة على الردع، وبغطاء أو شراكة أمريكية مباشرة، في ظل قيـادة الـرئيس                 استباق

  جورج بوش الذي ما زال يؤمن بحيوية الحسم العسكري، وبأهمية الحرب االستباقية؟
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  من تدريبات ومناورات على الجبهة الداخلية والتي تعد األكبر من نوعها منذ قيام             إسرائيلوهل ما تشهده    
  دولة االحتالل، هو إشارة عملية على مستوى اإلعداد واالستعداد لحرب قادمة؟

إن مناورات الجبهـة الداخليـة      : "يقول وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر معلقاً على هذه المناورات          
عاف مـن   برأيي، الواقع المستقبلي من شأنه أن يكون أشد بأض        : "، ويضيف "ليست عبثاً أو سيناريو خيالياً    

في الحرب المستقبلية سيكون آمناً أكثر بكثير العيش في نهاريا وفي شلومي ممـا فـي                . ذاك الذي نعرفه  
لـن يكـون    .  مئات الصواريخ  إسرائيل، ألني أتوقع أن تسقط في الضربة األولى على          أبيبالقدس وتل   

  )٨/٤رونوت يديعوت أح". (هناك مكان في الدولة ال يكون في مدى صواريخ سوريا وحزب اهللا
هـل مـن    : ، لكن الـسؤال   ..تلك المواقف تبين ما تخفيه النوايا الصهيونية من استعدادات لحرب قادمة          

 يستطيع أن يشعل الحرب في المنطقة، يمكن له أن يتحكم في نتائجها أو أن يوقف نارها متى وكيف شاء؟
  ٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  الخيارات الصعبة:  وقطاع غزة"إسرائيل" .٧١

   المجيدوحيد عبد. د
ليست أزمة قطاع غزة اليوم إال واحدة من بؤر توتر عدة تهدد بتفجير الشرق األوسط، وخصوصاً فـي                  

فمن أزمة إيران النووية، إلى أزمة لبنان المركبة، مـروراً          . المنطقة بين شرق المتوسط والخليج العربي     
  . تشعل حرباً إقليميةبأزمة العراق المعقدة، تتعدد البؤر التي يمكن أن يصبح أي منها شرارة

على القطاع فـي    " حماس"التي استولت خاللها حركة     " الموقعة"أخذت أزمة قطاع غزة في التصاعد منذ        
يونيو الماضي، إلى أن أصبحت اليوم إحدى أكثر أزمات المنطقة خطراً وأحد أهـم مـصادر االنفجـار                  

  .اإلقليمي المحتمل
ان إلى إيران، بعد أن تبين أن التيار المهـيمن فـي حركـة        فقد ازداد ارتباطها باألزمات األخرى من لبن      

 اإليراني، ولم يعد مجرد حليف قوي لهـذا المحـور، مـع             -اختار االلتحاق بالمحور السوري   " حماس"
  .احتفاظه بهامش معتبر من حرية الحركة وخصوصاً في عالقته مع مصر والسعودية

 غزة يزداد، وقدرتها على مواجهته تقـل، والتكلفـة           في وضع بالغ الصعوبة؛ فالتهديد النابع من       إسرائيل
  !ترتفع" حماس"المستقبلية للتهدئة مع 

، أو الفريق األقوى فيها اآلن، بتنامي الميل في المؤسسة األمنية           "حماس"وارتبط هذا التحول في توجهات      
 عبر تـصعيد    ية، وليس فقط في حكومة ايهود أولمرت، إلى اإلسراع بحسم الصراع في القطاع            سرائيلاإل

  .يتجاوز الضربات العسكرية االنتقائية وأعمال المالحقة والمطاردة واالغتياالت
وغيرها من الفصائل   " حماس" وحركة   إسرائيللذلك تبدو فرصة التهدئة التي تسعى إليها مصر اآلن بين           

  .في قطاع غزة ضعيفة، رغم الدعم األميركي للتحرك المصري
وقالـت إن   ". حرب إقليمية تلوح في األفق انطالقاً من غزة       "مؤخراً من   " إيكونومست"لذلك حذرت مجلة    

 بداية مـارس    إسرائيلالتي شنتها   " الشتاء الساخن "هدنة األمر الواقع التي حدثت في غزة بعد فشل عملية           
قد تكون بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، وربما نشهد حرباً أوسـع نطاقـاً فـي المنطقـة                  "الماضي  
ونسبت إلى دبلوماسي دولي سابق ما اعتبرته مالمح سيناريو محتمل، وهو أن تصعيداً عسكرياً              ". مستقبالً
على نحو يؤدي إلى حرب جديدة في لبنان        " حماس"بدعم  " حزب اهللا "ياً فوق العادة يمكن أن يغري       إسرائيل

 في  -يطها لتكتمل انطالقاً من غزة هذه المرة، وفي سياق يجعل من الصعب استبعاد تورط سوريا أو تور              
ومن هنا صعوبة التحرك الذي تسعى مصر من خالله إلى تهدئة           .  مقومات الحرب اإلقليمية   -هذه الحالة 

  ".حماس" وإسرائيلتعاقدية، وليست ضمنية، بين 
مع هذا التحرك حتى اآلن، فإن الشروط التي تضعها تجعل احتماالت نجاحه            " حماس"فرغم تجاوب قيادة    

 يفضل الحسم العسكري على التهدئة، فهذه الشروط تـدعم          إسرائيلاالتجاه الغالب في    فإذا كان   . محدودة
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يمكن أن تستغل هذه التهدئة لتدعيم قوتهـا        " حماس"مركزه من حيث أنها تقوي حجته األساسية وهي أن          
مع  المؤلمة   إسرائيلوبعد تجربة   . المسلحة والحصول على أسلحة أكثر تقدماً وتدريب مزيد من المقاتلين         

، أصبحت هناك حساسية شديدة من إمكان تكرارها بشكل ما فـي قطـاع غـزة إذا نجحـت                   "حزب اهللا "
ولذلك يخشى بعض المؤثرين على صنع القرار األمنـي         . في تطوير قدراتها العسكرية والقتالية    " حماس"

مواجهـة فـي    قوة تجعلها أكثر قدرة على ال-إذا حدثت-خالل فترة الهدنة " حماس" أن تبني   إسرائيلفي  
  .مرحلة تالية

 رؤية واضـحة إلدارة     إسرائيلغير أن هذا الميل القوي إلى الحسم، وليس إلى التهدئة، ال يعني أن لدى               
 محدودة الخيارات قليلة الحيلة في أي وقت مضى مثلما هـي            إسرائيلفلم تكن   . الصراع ضد قطاع غزة   

يارين األساسيين اللـذين يمكـن أن يكونـا         ويظهر ذلك في محدودية حرية الحركة أمامها في الخ        . اآلن
مطروحين عليها اليوم، بخالف خيار التهدئة، وهما إعادة احتالل قطـاع غـزة بكاملـه، أو الـسيطرة                  

  .العسكرية المباشرة على قسمه الشمالي المتاخم لحدودها الجنوبية
ي يـستعد لـه عبـر       سرائيلفخيار إعادة احتالل القطاع ينطوي على صعوبات كبيرة رغم أن الجيش اإل           

جنـوب  " تـسيئيليم "تدريبات مكثفة كان آخرها مناورة عسكرية واسعة في قاعدة التـدريبات البحريـة              
" الرفاَّص المتأهب "وشاركت قوات من جميع الوحدات القتالية في هذه المناورة التي أطلق عليها             . إسرائيل

ى هذا الخيار عدد من أبـرز القـادة         ويتبن.  مارس الماضي  ٢٢في  " يديعوت أحرونوت "وفقاً لما نشرته    
  .يسرائيلرئيس إدارة التخطيط في الجيش اإل" أيدو نيهوشتان"العسكريين، وفي مقدمتهم الميجر جنرال 

ونجـاح  . غير أن الصعوبات التي تكتنف هذا الخيار تفرض التأني فيه، وربما تدفع إلى التـردد بـشأنه                
لصعب اقتالعها، أو إضعافها إلى الحد الـذي يجـوز          في اإلمساك بأهم مفاصل غزة يجعل من ا       " حماس"

كما أن اجتياحاً شامالً للقطاع سيحدث ال محالـة خـسائر           . يين االطمئنان إلى إزالة التهديد    سرائيلمعه لإل 
لذلك يخشى رئيس   . ية ما يمكن لحكومة أولمرت تحمله     سرائيلوقد تفوق الخسائر اإل   . واسعة على الجانبين  

. التي قد تحول خطر االجتياح عليها إلى فرصة جديدة لهـا          " حماس"خ تنصبه له    الوزراء أن يساق إلى ف    
فالخسائر الفلسطينية البشرية والمادية في صفوف المدنيين، والتي يستحيل تجنبها، قد تؤدي إلـى تـدعيم                

  .سياسياً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وربما أيضاً إلى إضعاف سلطة أبو مازن" حماس"مركز 
التي فقدت بعض االحتـرام     " حماس"جتياح قد يوحد الرأي العام العربي، وليس فقط الفلسطيني، حول           فاال

  .على السلطة وأدى إلى إراقة الدم الفلسطيني" فتح"الذي كانت تتمتع به بعد أن تصاعد صراعها ضد 
وأحـد  . ستقبل انسحاب في الم   إستراتيجيةوثمة مشكلة أخرى في خيار إعادة االحتالل، وهي عدم وجود           

  .شروط فاعلية هذا الخيار هو النجاح في الخروج بعد فترة معقولة وليس فقط في الدخول
غير أن أخطر مشكالت خيار إعادة االحتالل هو أن تفشل القوات التي ستجتاح القطاع في وقف نهـائي                  

قـاء قنابـل    إلطالق الصواريخ، وأن تتعرض في الوقت نفسه إلى هجمات يومية بأشكال مختلفة مـن إل              
  .وزرع عبوات ناسفة، مروراً بالقنص وانتهاء بالعمليات االنتحارية

قد أسرعت إلى   " الشتاء الساخن "ية التي توغلت في شمال القطاع خالل عملية         سرائيلوإذا كانت القوات اإل   
  .االنسحاب، خوفاً من أن تصبح هدفاً سهالً، فهذا مؤشر على صعوبة خيار إعادة االحتالل

ار الثاني، وهو إعادة احتالل المنطقة الشمالية في غزة حيث يتم إطالق الصواريخ على جنـوب                أما الخي 
  .، فتكتنفه مشكالت ال تقل صعوبةإسرائيل

 من تفريغ شمال غزة من معظم سكانه البـالغ عـددهم            إسرائيلفال جدوى من هذا الخيار إال إذا تمكنت         
يح إخفاء الصواريخ وتحريكها من مكان إلى آخـر فـي           فالتكدس السكاني الشديد يت   . ثالثمائة ألف نسمة  

وليس مـضموناً أن يعرقـل وجـود قـوات          . سيارات نقل صغيرة، ألنها ال تحتاج إلى منصات خاصة        
لذلك، فـال سـبيل     . ية نشاط العناصر الفلسطينية المدربة على إخفاء الصواريخ، واالختفاء معها         إسرائيل

ومن الصعب أن يصمت المجتمـع الـدولي        .  إال عبر تفريغها   إلنهاء إطالق الصواريخ من هذه المنطقة     
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. كما أن هذه العملية تمثل كارثـة بالنـسبة لمـصر          . سافرة على هذا النحو   " ترانسفير"تماماً على عملية    
فالفلسطينيون المطرودون من شمال القطاع لن يكون أمامهم إال الغرق في البحر أو النزول جنوباً، حيث                

وبالتالي لن يكون أمامهم إال التدفق عبر الحدود إلي سيناء،          . ي وسط وجنوب القطاع   ال مكان يستوعبهم ف   
وهذا تهديد خطير لألمن القومي المصري البد أن        . ولكن دون عودة هذه المرة لفترة قد ال تكون قصيرة         

 قـد   كما أن التطوير الذي حدث في أحد أنواع الصواريخ المحلية الفلـسطينية           . يخلق أزمة سياسية حادة   
 كيلومتراً، فهذا يعني أنه قد يصل       ٢٢فإذا صح أن مدى هذا الصاروخ أصبح        . يضعف جدوى هذا الخيار   

  .إلى سديروت وأشكلون إذا ُأطلق من وسط القطاع
 في وضع صعب اآلن أكثر من أي وقت مضى، بمقدار ما يزداد التهديد النابع مـن                 إسرائيلوهكذا تبدو   

ته عسكرياً، وترتفع التكلفة المستقبلية لتهدئة مؤقتـة إذا اسـتثمرتها           قطاع غزة وتقل قدرتها على مواجه     
  .لترميم وتدعيم قدرتها القتالية" حماس"

والمخرج الوحيد من هذا الوضع الصعب هو حل سلمي يمكن للقيادة الفلسطينية في رام اهللا أن تقبله دون                  
لمنفذ السهل نسبياً فتزيد وضعها صـعوبة،        هي التي تغلق هذا ا     إسرائيللكن  . أن تتهم بالتفريط أو الخيانة    

غير موجود، فكـذلك الحـال      " العشاء المجاني "فإذا كان   . ألنها ال تريد االعتراف بعد بأن لكل شيء ثمناً        
  .بالنسبة إلي األمن، فال أمن بدون حل معقول لقضية فلسطين

  ١٠/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  االنفجار قادم  .٧٢

  إبراهيم حمامي. د
ا يزيد عن الشهرين سقطت الحدود المصطنعة بين فلسطين ومصر بعد اشتداد الحـصار وتزايـد                قبل م 

جرائم االحتالل، وكانت خطوة إيقاف إمدادات الوقود وقطع التيار الكهربائي الشرارة التي دفعت بالناس              
قضوا حاجياتهم  باتجاه بعدهم ونطاقهم الطبيعي، أي أهلهم وإخوتهم في أرض الكنانة، دخلوا بكل احترام،              

  .  قطاع غزة–وعادوا إلى سجنهم الكبير 
حركت هذه الموجة الجماهيرية بمئات اآلالف أقالماً سوداء، صبت جام حقدها على كل ما هو فلـسطيني   
في محاولة لتأليب الرأي العام المصري المتعاطف بالكامل والداعم لصمود شعبنا، في عمليـة إرعـاب                

مظهر الشرير الطامع في االستيطان بسيناء، جالـب األوبئـة واألمـراض            مبرمجة إلظهار الفلسطيني ب   
والعمالت المزورة، وهو ما دحضته الوقائع وفشل مثيرو الفتن من أصحاب أقالم السوء في إثباته أو في                 

  . التأثير على موقف الشعب المصري العظيم
األمـن القـومي المـصري،      تحول هؤالء بعدها السطوانة مشروخة ال أساس لها من الصحة، أسموها            

، وزادوا جرعـة التخويـف      يسـرائيل اإلوالتهديد القادم من الشرق، والمقصود هنا التهديد الفلسطيني ال          
 تبعـات   إلقاءوالترهيب، وخرجوا ومعهم أغبياء متذاكين من فريق أوسلو بنظريات غريبة مفادها رفض             

 االحتالل على المعبر لنثبت أن هناك       اءإبقومسؤوليات االحتالل على مصر، وإلفشال هذا المخطط يجب         
احتالل، كالم سخيف كمروجيه، يهدف فقط لخنق الشعب الفلسطيني تساوقاً مع المحتل البغيض، وكـأن               
أمن مصر القومي ال يتحقق إال بوجود ضباط االحتالل على المعبر، وكأن االحتالل يتحمل أي مسؤولية                

ؤولية، المطلوب فقط هو فتح وتنظيم معبر رفـح ليكـون   اليوم، وكأن أحداً طلب من مصر تحمل أية مس       
  فلسطينياً مصرياً خالصا، فهل هذا مستحيل أو تعجيزي؟ 

ال يرغب أي فلسطيني بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وال يقبل أحد بذلك، ولم يحدث يوماً أن شكّل                  
بة والمعـزة لمـصر وأهلهـا       أي فلسطيني خطراً على مصر مطلقاً، لسبب جد بسيط ألننا نكن كل المح            

الكرام، ونعتبر أن أمن مصر هو أمننا، ويؤلمنا جداً ما يشاع عن تعرض مصر الحبيبة للخطر ألننا نريد                  
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العيش والبقاء، ونرفض في ذات الوقت التساوق مع المحتل في فرض المـوت البطـيء علـى مليـون        
  . ونصف فلسطيني في قطاع غزة

صر على الوقوف في جانب االحتالل والمشاركة في فرض الحصار          رغم ذلك يصر النظام الرسمي في م      
الجائر على شعبنا دون أن يرف له جفن، وتحت أعذار واهية، يساعده في ذلك موقـف فريـق رام اهللا                    

 أي عودة االحتالل للتحكم بقطـاع       ٢٠٠٥الرافض لفتح المعبر والمصر على العمل باتفاقية دحالن لعام          
ذه السياسة التي تعني اإلعدام البطيء لمليون ونصف فلسطيني، سـقط مـنهم             غزة بعد أن اندحر عنه، ه     

  .  مرضى فيما ينتظر اآلالف نفس المصير٦اليوم 
لم يكتفوا بذلك بل بدأوا في بناء سور حديدي صخري بمئات الماليين من الدوالرات، سور ذكّر صـديقا                  

له وجيش مصر يتحول للمخابز لـسد       لي بسور ذي القرنين، وبعد أن وصل األمن القومي ألخطر مراح          
العجز في لقمة العيش، وشعب مصر يبحث عن رغيف العيش يمأل به األمعاء الخاويـة بينمـا مئـات                   

  !  لهم على الجانب اآلخر من الحدود، يبحثون عن لقمة العيش مثلهم تماماًإخوةالماليين تصرف لتجويع 
ء أنه لن يقبل قرار إعدامه تثور ثائرة المتـاجرين          عندما يعلن شعبنا الصابر على ظلم األعداء واألصدقا       

بدماء وقوت شعبنا من حكام المقاطعة، بيانات هنا وإدانات هناك، وتساؤالت مسمومة لماذا معبر رفـح؟                
 ولكن ال يجيبوننا وبعدها إلى أين وبأي – كما يحلو لهم تسميته إيريز أو   –توجهوا نحو معبر بيت حانون      

من كان أن يصل للمعبر المذكور؟ وهل االنتحار على معبر بيت حانون سـيفك        ثمن؟ وهل يستطيع كائن     
 في مصر مع شركائهم في السالم المزعوم؟ أم هي المناكفة           أهلناخوتنا مع   أالحصار؟ وهل تساوت لديهم     

  والتحريض والمشاركة المباشرة في الحصار؟ 
عود الـبعض لتـذكيره بـاألمن القـومي         عندما يعلن شعبنا أنه سيفك الحصار يهدد بتكسير األرجل، وي         

المصري الذي يحرص الفلسطيني عليه أكثر من حرصه على نفسه، لكن ماذا عن أمننا؟ ال نقول القومي                 
لكن أمننا الغذائي والدوائي والكسائي؟ ماذا عن ضحايا الحصار؟ ماذا عنا يا أشقاءنا؟ هل يجب أن نموت                 

ن أن نحرك ساكناً؟ اسألوا أنفسكم هل يقبـل أحـدكم أن            دون أن نزعجكم؟ هل تتوقعون منا أن نموت دو        
يرقب موت مريض له أو جوع طفله دون أن يتحرك؟ ال تلوموا من يحتضر بل لوموا أنفسكم، الوضـع                   

  كانون الثاني الماضي، فهل تريدون منا الموت الهادئ؟ /اليوم هو أسوأ من شهر يناير
احذروا انفجار بركـان غـزة      "قال له تحت عنوان     حسن أبو حشيش في م    . يقول وكيل وزارة اإلعالم د    

 وحالة االستهتار بمرضـانا وأطفالنـا       ،إن حالة التفرج علينا لم تعد مقبولة      ": "المنكوبة في وجه الحصار   
وشيوخنا ونسائنا لم تعد محتملة، وكل أنواع الصبر واالحتمال من المفترض أنها نفذت منذ زمـن، فـال                  

مصير شعب بأكمله، كل حقن وإبر المخدر انتهى مفعولهـا، وكـل أقـراص              مجال للمغامرة والمقامرة ب   
فنحن أمام شعب يذبح بأسلحة غير ماضية، ويموت ببطء، ويقتل          ... المسكن والمهدئ باتت غير صالحة      

لقـد  " ويضيف  " بأنياب ضاحكة  ضحكات  صفراء، ويخنق بأياٍد ملطخة بالدماء ولكنها تصافح أيدي منا             
الزبى، وبلغت القلوب الحناجر، وأصبحت المعيشة في قطاع غزة ال تُطاق، ووصل البركـان              بلغ السيل   

والغضب الشعبي والجماهيري مبلغه، والمس قشرة األرض ويتهيأ للثـوران، وكـسر القيـد، وإزالـة                
فالجوع والمرض والقيد والحرمان والعدوان ومنع التحرك والظلمـة         ... األسالك، وتحطيم الطوق والقيد     

... ومسببات للثورة على كل مناحي الظلـم      , كلها مسببات كفران ونكران للواقع    ...وتعطيل مناحي الحياة    
ها نحن نتحسس مواطن الخطر المقبل، وظروف العيش القاسية، ونحذر الجميع من بركان الغضب الذي               

  . انتهى االقتباس". سيثور في وجه الجميع
 توقفه التهديدات بكسر األرجل، وال نـشر القـوات والمعـدات، وال             االنفجار يا سادة قادم ال محالة، لن      

األخبار الملفقة عن وصول مساعدات وهمية، ولن يكون كسابقه في الوقت والتوقيت والقوة، ولن يقبـل                
شعبنا أن يتحول لمحكوم باإلعدام البطيء بقرار عربي، ولن تفلح الجدر من كل االتجاهات فـي وقـف                  

 البقاء، واألهم أنه ال     إرادةة اليوم ضد موقع االحتالل في ناحال عوز إال دليل على            ثورة شعبنا وما عملي   
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 الموت البطيء بقـرار عربـي، أو المـوت الـسريع            أمايوجد لدى شعبنا ما يخسره، خياراته محدودة،        
  برصاص عربي، فهل تتحمل مصر الشقيقة هذا الوزر في الحالتين؟ 

  . وت بد فمن العار أن تموت جبانا، وشعبنا بالتأكيد ليس جباناإذا لم يكن من الم: كما يقول المثل
  ١٠/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "النظام العربي"مراهقة  .٧٣

  زهير قصيباتي
، سوى جلْـد    "اإلمبريالية المتحالفة مع الصهيونية   "ال يتساوى مع إدمان كيل الشتائم ألميركا جورج بوش          

علـى تلـك   " المتمـردين "وفي كلتا الحالين، الهـدف تبرئـة   . ي العربي ما بقي مما يسمى النظام الرسم     
 أو المنقلبـين علـى      - وبعضهم يتمنى صداقتها بل التحالف معها ليحكم ما يشاء بـسيفها             -مبريالية  اال

  .شرعية عربية، من دم المواطن ومصيره البائس
أمـس الـذكرى الـستون      . كبـات فيما العرب يقلّبون روزنامة تواريخ الن     ... شتم وجلْد وصراخ ونحيب   

" حـروب "يضاً مشاريع نكبات صغيرة و      ألمجزرة دير ياسين، والذكرى الخامسة لسقوط بغداد، ومعهما         
ي الذي يخنـق    سرائيللكسر الحصار اإل  " الجهاد اإلسالمي "و  " حماس"عربية، كتلك التي تلوح بها حركة       

  .غزة
غزة الـسياسة   " سلطة" يثير قلق مصر من ممارسة       يسرائيلاإل" يزعج"تلويح بكسر الحصار بدالً من أن       

على تبديل  " حماس" أمام، فتتحول مأساة الحصار التي أرادها العدو إلرغام          إلىبمراهقة التحدي والهروب    
  . فلسطينية، كما حصل مطلع السنة عند الحدود في رفح- مأساة مواجهة مصرية إلىخياراتها، 

، وهرب مئات اآلالف من فلـسطينيي غـزة مـن           )فبراير(شباط  منذ اقتحام الحدود وتفجير سياجها في       
وأهدافها، رغـم قبولهـا     " حماس"الحصار، إنما في االتجاه المصري المعاكس، ال شيء تبدل في سياسة            

وإذا كان أكيداً ان السلطة برئاسـة محمـود         .  الفلسطينية -اللفظي المبادرة اليمنية للمصالحة الفلسطينية      
في المقابل لـم تقـدم أي       " حماس"ء ذاتها، باالعتراف بسلطة موازية في غزة، فـ         عباس ال يمكنها إلغا   

تنازل يثبت استعدادها إللغاء تجربتها في القطاع الذي تسميه اآلن أكبر سـجن فـي العـالم، بحراسـة                   
  .يسرائيلاإل

ربيـة  ي، وال نافذة مفتوحة واقعياً لحوار بـين سـلطتي الـضفة الغ            سرائيلطريق مسدود للحركة مع اإل    
 يديرون نضال شعب، بدمائـه      أنهم مصالحة فلسطينية، أي عودة العقل لمن يفترض         إلىوالقطاع، يؤدي   

 هنية مستحيالً   - باراك مستحيالً اآلن، وحوار عباس       -وأولمرت  " حماس"فإذا كان الحوار بين     . ورغيفه
 جديدة مـع القـوات       السجن أي مواجهة   - أي مصير تأخذ فلسطينيي القطاع       إلىغزة،  " انقالب"في ظل   

  المصرية على الحدود؟
ي أمس والذي استتبع قتل فلـسطينيين، ال        سرائيل تجريب االختراق المعاكس، كما في اقتحام الموقع اإل        إن

يشي إال بمحاولة الفصائل التذكير بسلطتها في غزة، فيما هي عـاجزة بـالطبع عـن رفـع الحـصار                    
ممانعتها، بانقالب على   " حماس"بتبسيط شديد، تمارس    ". لعربمعيباً في حق ا   "ي بالقوة، وتعتبره    سرائيلاإل

ترتكب الخطأ الكبير مع ما     "... يتفرجون"شرعية عربية هي السلطة الفلسطينية، ثم تستنجد بالعرب الذين          
  .، ثم تتهمه بالعجز"النظام الرسمي العربي"تسميه 

الهياكـل الـضعيفة    " حماس"، منذ أطاحت    "إيديولوجية"لكن مشكلة المراهقة السياسية التي كشفتها ممانعة        
للسلطة بذريعة اقتالع الفساد والمفسدين في أرض القضية وواحتها، أنها لم تعد تميز في مكيال األضرار،              

  .وحساب الربح والخسارة
بجردة بسيطة، يتبين حجم التراجع الذي ألم بالتعاطف الدولي مع قضية شعب حوصرت بين نار األخـوة    

، انتهى بدماء فلـسطينية     "الوطني"ي، ويتبين أيضاً أن ما بدأ بمشروع القتالع الفساد          ائيلسروصواريخ اإل 
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 يخـشى   أنواقتالع عائالت من منازلها، وبسماء مفتوحة لغارات يشنها حارس السجن الكبير، من دون              
  .ولو بيان تنديد

أزق، يرغمهما على كسر مـا      عن كسر الم  " الجهاد اإلسالمي "و" حماس" عجز   إنلكنه لم ينتِه بعد، إذ      ... 
 سـقوط قتلـى     إلىلدى مصر، أي اختراق حدودها مجدداً، ولو أدى تجريب إحراج القاهرة            " محرم"هو  

 مـشكلة   إلـى هي إذاً، تجربة التشبث بنهج توسيع المواجهة، وتحويلهـا          . فلسطينيين برصاص مصري  
: في غـزة  " حماس"يها سلوك سلطة     تكون معضلة الفراغ التي انتهى إل      أنية بدالً من    إسرائيل -مصرية  

  . المدنيين في القطاعإسرائيلفراغ السياسة التي تنفض يديها من كارثة الجوع، ومأساة اصطياد 
في الخـارج،   " حماس"في حسابات السياسات األخرى، ربما لن تتغاضى القاهرة عن دور أصابع حلفاء             

اها القدرة على إزعاجه، رداً على مواقفه من         استفزاز الحكم المصري، إلبالغه رسالة، فحو      إلىفي دفعها   
  .ملفات أخرى إقليمية، مثل العراق ولبنان وغيرهما

ي، سرائيلواألكيد أيضاً إذا أصرت الحركة على اقتحام الحدود المصرية مجدداً، بذريعة كسر الحصار اإل             
، "األخـوان "جهات مع   أن قراءة القاهرة لن تتجاهل مغزى التوقيت، في ظل أزمات الداخل، وأقلها الموا            

  . كسر حصار الغالءإلىوالساعين 
  ١٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  :كاريكاتير .٧٤

  

  
  ٩/٤/٢٠٠٨الدستور األردنية 


