
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هنية يؤكد على العالقة االستراتيجية مع مصر وعلى دورها التاريخي
  عّباس رفض اقتراح فّياض قطع رواتب موظّفي غّزة: "األخبار"

   االنقسام ما بين فتح وحماس وتوحيد الضفة وغزةإلنهاءق مبادرة  فصائل تطلثمانية
   المسلمينلإلخوانالمصريون يتعاملون معنا كامتداد : صيام

   خالل العام الحالينالفلسطينييأولمرت ينفي إمكانية تطبيق اتفاق سالم مع 
   السلطة الفلسطينيةإلىشمال القدس سينقل " عطاروت"مطار : صحيفة إسرائيلية

  ما يحدث في االقتصاد الفلسطيني يصعب تداركه: لبنك الدوليتقرير ل
 دودتعزز نشر قواتها على الحمصر تمنع الشاحنات التجارية من دخول رفح و

تنفـى تقـارير عـن" حماس"
 ألـف   ٢٠امتالكها جيشاً يضم    

  مقاتل وترسانة أسلحة متنوعة
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    :حوارات ومقاالت
٢١  أسعد عبد الرحمن. د... ة وثالثة وليس أخيرة مرة ثاني٤٨فلسطينيو  .٤٩
٢٣  ماجد عزام... حواجز وعقبات ومفاوضات .٥٠
٢٥  عاموس هارئيل-هآرتس ... حرروا شاليط حتى لو كان الثمن غاليا .٥١
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٢٧  مازن حماد... كسر الحصار .٥٣
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
   ألف مقاتل وترسانة أسلحة متنوعة٢٠تنفى تقارير عن امتالكها جيشاً يضم " حماس" .١

لناطق بلسان حركة حماس في قطـاع غـزة،         نفي سامي أبو زهري، ا    : أ  .ب.، د "األيام "-القدس، غزة   
 الـف   ٢٠، تقارير إسرائيلية أمنية نشرتها صحف أميركية قالت إن حركة حماس لديها جيش قوامه               أمس

  .مقاتل ولديها كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى ومضادة للدروع
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األميركيتان ذكـرت أن  " تايمزنيويورك "و" هيرالد تربيون"وكانت تقارير إسرائيلية أمنية نشرتها صحيفتا   
 من المقاتلين وأن لديها صواريخ بعيدة المدى وقذائف مضادة للدروع وأنها أدخلـت              ألفا ٢٠حماس لديها   

  . طنا من المتفجرات، وأن عناصرها تلقوا تدريبات في كل من سورية وإيران٨٠في اآلونة األخيرة 
هذا التقرير عار عن الصحة تماما      "إن   )أ.ب.د(مانية  وقال أبو زهري في اتصال هاتفي بوكالة األنباء األل        

وغير دقيق ويأتي في سياق الحملة اإلعالمية اإلسرائيلية التي ينظمها االحتالل من أجل تـوفير غطـاء                 
ن حماس  إ :وأضاف ".وإيجاد ذريعة للقيام بجولة جديدة من الحرب على قطاع غزة وعلى حركة حماس            

حركة مقاومة في العالم تملك سالحا محليا ومتواضعا وتقوم بمقاومـة           هي حركة مقاومة مثلها مثل أي       "
ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي الذي يملك ترسانة أسلحة نووية ويملك أحدث أنـواع األسـلحة وأكثرهـا     

  ".تطورا في العالم
  اإلسرائيليتفاصيل التقرير 

 مـن   أكثرطاع غزة تشمل اليوم      في ق  "حماس" قوة   أن شبه رسمي ذكر     إسرائيليوكان تقرير استخباري    
 آخـرين  آالف ١٠ ناشط في كتائب عز الدين القـسام، و آالف ١٠ ناشط مسلح من بينهم حوالي  ألف ٢٠

  . في القطاعاألوضاع الداخلي للحركة للسيطرة على األمنينشطون في جهاز 
رائيلي وهو  ، عن مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب اإلس       أمسوبحسب التقرير الذي صدر،     

 حـول   اإلسالميةمركز استخباري إسرائيلي شبه رسمي ينشط في متابعة الحركات الفلسطينية والحركات            
  ".منذ االنفصال عن غزة، وتحديدا خالل العام الماضي سرعت حماس من بنائها العسكري"العالم فانه 

  : هذه العملية عدد من العوامل وهيإلىوقد دفع "وقال التقرير 
 الحكم وخاصة منذ سيطرتها على قطـاع        إلىصعوبات التي واجهتها حركة حماس منذ الوصول         ال :أوال

 حماس على مواجهة سلسلة من الصعوبات التي تشمل العزلـة الـسياسية، الحـصار               أجبرتغزة حيث   
 والحـرب   "فـتح "االقتصادي، نشاطات الجيش اإلسرائيلي، االنقسام الداخلي، المنافـسة الـسياسية مـع             

 أحـساسا  أعطتهاكل هذه العوامل    .. مازن   أبو الالمنتهية التي تشنها ضدها حركة فتح وسلطة         ةاإلعالمي
 عسكرية ستضمن سـيطرتها     أمنية أنظمةبأنها موجودة في ظل تحديات متواصلة ما يتطلب منها تشكيل           

  ". الكثيرين محليا وخارجياأعدائهافي غزة وتحميها من 
 أنت الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة بالتوازي مع مخاوفها مـن             رد على نشاطا   إليجاد الحاجة   :ثانيا"

 منه سيما وان هذا السيناريو يطفـو علـى الـسطح كلمـا              أجزاء أو قطاع غزة    احتاللإسرائيل ستعيد   
تصاعدت الهجمات الفلسطينية ومعها تتصاعد نشاطات الجيش اإلسرائيلي بموازاة ذلك الحاجة المستمرة            

طات المكثفة للجيش اإلسرائيلي في غزة بما في ذلك االغتياالت والهجمات على            لحماس للتعامل مع النشا   
  ".القواعد والمنشآت والقواعد الميدانية في شمال وجنوب قطاع غزة

نجاح حزب اهللا في توفير رد على الجيش اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية جعلهـا تتخـذ منـه                   : ثالثا"
ة ونتائج القصف الصاروخي المتواصل على سديروت والتجمعـات          حرب لبنان الثاني    إن .نموذجا لحماس 

 الصواريخ مهمة استراتيجيا في التـأثير علـى المـدنيين           أنالسكنية في غربي النقب جعل من الواضح        
 تصمد  أن وجود قوة عسكرية قوية يمكنها       أهمية أظهرت دروس حرب لبنان الثانية      أناإلسرائيليين، كما   

  ". حزب اهللا في جنوب لبنانأنشأها حماس على غزة مثل القوة العسكرية التي وان تقاتل لحماية سيطرة
 انه بأخذ جميع هذه العوامل في االعتبار فان حماس تدفع عملية بنائها عسكريا علـى                إلى التقرير   وأشار
 الداخلي والذي يقف في مركزه القوة التنفيذية وهـي الـذراع            األمننظام  :  اثنين أساسيين نظامين   أساس

 نظامها العسكري الذي يقف في مركز كتائـب عـز   وأيضا للسيطرة على قطاع غزة األساسيةالعسكرية  
" الدين القسام الذي يتعامل مع التخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل والدفاع عن قطاع غزة من الـداخل                

 عـز الـدين      الداخلي وغيرها من المنظمات الفلسطينية سيندمجون في كتائـب         األمننشطاء نظام   "وقال  
  ". قطاع غزةإلىالقسام في الدفاع في حال دخول الجيش اإلسرائيلي 
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  :وبحسب التقرير فان بناء البنية العسكرية لحماس يشمل
 أو ناشط مسلح، التي تخضع مباشرة لحماس        ألف ٢٠زيادة عدد القوات، التي يقدر اليوم عددها بنحو          -

  .يمكن دمجها في قواتها في حال الطوارئ
  . تنظيم قواتها في تشكيالت شبه عسكريةة إعاد-
  . وسوريةإيرانتنظيم عمليات تدريب واسعة النطاق في قطاع غزة وخارجها وتحديدا في -
 عسقالن ومـا بعـدها      إلى متطورة وخاصة الصواريخ المطورة التي يمكنها الوصول         بأسلحةالتزود   -

  ).صواريخ كونكور وساغر(ها حزب اهللا والصواريخ المطورة المضادة للدبابات مثل تلك التي يستخدم
  . على القوات المنتشرة في قطاع غزةواإلشرافتحسين القيادة -
  . للقتال والمواجهة في كل قطاع غزةاألرض تحت أنظمة للدفاع بما في ذلك األرضيةتحضير -
واجهات مع   تقع م  أنتطوير العبوات الناسفة القوية ووضعها بالقرب من الشوارع والمواقع حيث يتوقع            -

  .الجيش اإلسرائيلي
عملية البناء العسكرية لحماس هي في ذروتها وفي تقديرنا فـان تطبيقهـا الكامـل        "وبحسب التقرير فان    

 بعض مكوناتها قائمة من اجـل زيـادة التهديـد للجـيش             أن إال "أضاف انه   إال" سيستغرق عدة سنوات  
والتهديدات تشمل تحسين القـدرات علـى تنفيـذ         اإلسرائيلي وللمواطنين اإلسرائيليين في النقب الغربي       

 تحسين مدى ودقة أيضاهجمات معقدة مثل هجمات توقع عددا كبيرا من الضحايا وخطف جنود ومدنيين،          
 المضادة للدبابات والعربات المـصفحة      األسلحةوقوة الصواريخ التي تطلق على إسرائيل، وزيادة تهديد         

لبقاء لقوات حماس من خالل المحاربة من مواقع سكنية مزدحمة          والجنود اإلسرائيليين، وتحسين قدرات ا    
  ".في قطاع غزة

بناء القدرات العسكرية لحماس تقوده قيادة حماس في سورية وتعتمد على الـدعم              "أن إلىويشير التقرير   
وقـال  "  وحتى من الغـرب    واإلسالمي والعالم العربي    إيران التي تأتي من     واألموال واإليرانيالسوري  

 والمعدات  باألسلحة والسوري لبناء حماس عسكريا يتمثل في نقل المعرفة التقنية والتزويد            اإليرانيدعم  ال"
السالح والمال الذي يجمـع فـي        "وأضاف"  وسورية إيرانوالتدريب التي يتم تزويده لنشطاء حماس في        

مـستغلين عـدم     ومن خالل معبر رفح      األنفاق غزة من خالل نظام واسع من        إلى يهرب   وإيرانسورية  
 فاعلة لقطع حبل الحياة الـذي يـربط         أمنية إجراءات المصرية التي تمتنع عن اتخاذ       األمنيةقدرة القوات   

  ". وبلدان ترعاهم وتمولهماألخرىحماس مع المنظمات 
 الحياة اليومية فـي     إدارة مسؤولين عن    وأفراداوطبقا للتقرير فان قيادة حماس في غزة تشمل مؤسسات          

 معظم قادتها ال يلعبون دورا في حكومة حماس رغـم           أناذ قراراتها االستراتيجية في حين      الحركة واتخ 
  . هنيةإسماعيل على صلة وثيقة مع مسؤوليها الكبار برئاسة أنهم

 وهـي الجنـاح   أساسـية  تقسيمات أربعيوجه الحركة في ) المكتب السياسي(قيادة حماس في غزة   "وقال  
، حكومـة حمـاس وبنيتهـا       )القوة التنفيذية ( الداخلية   األمنية، القوى   )كتائب عز الدين القسام   (العسكري  

  ).شبكة الدعوة(التحتية المدنية الواسعة 
 زادت قيادة   ٢٠٠٧ حتى منذ االنقالب في حزيران       أو ٢٠٠٦ آذار حكومة حماس في     إنشاءمنذ   "وأضاف

القيـادة فـي غـزة تتخـذ        حماس في غزة من قوتها على حساب القيادة الخارجية في دمشق فحاليا فان              
 حماس في غزة وفي ذات الوقت فان قيادة حماس في دمـشق تلعـب               بإدارةالقرارات المهمة فيما يتعلق     

 وإيـران  الموارد المتوفرة في سـورية       إلىدورا مركزيا في بناء حماس عسكريا بسبب سهولة وصولها          
  ".القوة على القوات العسكرية بشكل عام هي في غزة. وحزب اهللا

 آالف ناشط   ١٠قيادة القوة العسكرية ملقاة على عاتق كتائب عز الدين القسام والتي بتقديرنا لديها              "بع  وتا
 النشطاء  أنوقد يكون الرقم اكبر منذ ذلك بسبب كثافة التجنيد في غزة منذ االنقالب هناك ويمكن التوقع                 
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عبة تتكون من عدة مئات مـن        البنية الص  أنسيعززون قوة عز الدين القسام في حالة الطوارئ في حين           
  ".النشطاء المدربين الذين يقودهم احمد الجعبري

  . ناشط غالبيتهم من عناصر ومؤيدي حماسآالف ١٠وبحسب التقرير فإن القوة التنفيذية تتكون من نحو 
 كتائب عز الدين القسام تتكون من عدد من الكتائب في غزة كل واحدة منها تـضم                 أن إلى التقرير   وأشار
  : نصر وهي مقسمة كما يليألف من رأكث
  . قوة القطاع الشمالي يقودها احمد غندور-

  قطاع مدينة غزة يقوده احمد الجعبري
  ).معتقل حاليا من قبل السلطات المصرية( نوفلأيمنقطاع وسط غزة يقوده 

  .د العطارقطاع الجزء الجنوبي له قيادة في خان يونس بقيادة محمد السنوار وقيادة في رفح برئاسة رائ
 رجل شرطة   آالف ٦ عنصر من بينهم     آالف ١٠ الداخلي لحماس والتي تضم      األمن فيما يتعلق بقوى     أما

  :أيضاوكثير منهم من عناصر القوة التنفيذية فهي تضم 
  . قوة التدخل السريع وهي وحدة النخبة في الشرطة-
  .لمؤسسات والحماية المسؤولة عن حماية الشخصيات الهامة جدا وااألمن قوة -
  . عنصر٤٠٠ الوطني ويضم قرابة األمن -
  . عنصر٢٠٠ الداخلي ويضم قرابة األمن -
  . عنصر٢٠٠ امن الشواطئ ويضم قرابة -
  . عنصر٤٠٠ الدفاع المدني ويضم قرابة -

 تعمل عن قـرب مـع حمـاس         أخرى عنصر في منظمات     آالف ٤-٣ هناك قرابة    أن إلىونوه التقرير   
 عنصر مركزين حول غـزة      ألف اإلسالمي لدى حركة الجهاد     أن إلىمة مشيرا   وتعتبرها حماس بأنها مه   

 الصواريخ وبخاصة مـدى هـذه       إطالقورفح ومنتشرين في كل قطاع غزة وتركز على تطوير قدرات           
  .الصواريخ 
 ذلك هناك لجان المقاومة الشعبية التي تضم عدة مئات من النـشطاء فـضال عـن                 إلى إضافةوذكر انه   

 فـي   أعـضاؤها  التي ينحدر    اإلسالم التي تضم مئات النشطاء وجيش       األقصىب شهداء   مجموعات كتائ 
 .غالبيتهم من عائلة دغمش

  ١١/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  هنية يؤكد على العالقة االستراتيجية مع مصر وعلى دورها التاريخي .٢

 العالقـة األخويـة     المقال، إسـماعيل هنيـة، علـى طبيعـة        الفلسطيني  أكد رئيس الوزراء    : ألفت حداد 
واإلستراتيجية مع مصر، مشيدا بالدور التاريخي الذي قامت به مـصر الـشقيقة مـن أجـل القـضية                   

ية الهادفـة إلـى     سـرائيل الفلسطينية، ودعم حركة التحرر من االحتالل، والوقوف في وجه السياسات اإل          
، وسعيها  تحصار والتهدئة وشالي  وثمَّن الجهود التي تبذلها مصر في ملفات ال        .تصفية القضية الفلسطينية  

الدائم من أجل إنهاء االحتالل لألرض الفلسطينية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الوحـدة              
إن بعض التفاصيل التي تعترض العالقة أحياناً، تشبه الخالف داخل األسـرة            "وقال   .الوطنية الفلسطينية 

ى عمق العالقة ووحدة الهدف والمصير الذي يـربط الـشعبين   والبيت الواحد، وأنها ال يمكن أن تؤثر عل    
وأعرب عن أمله أن تستثمر مصر الشقيقة مكانتها على الساحتين اإلقليمية والدولية لمـضاعفة         ".الشقيقين

الجهود لوقف هذا التدهور اإلنساني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفـع الحـصار وفـتح المعـابر،          
ات التي تحاصر الشعب الفلسطيني من أجل التوقف عن هذه الـسياسات التـي              والضغط على كافة الجه   

  .تضر بأمن واستقرار المنطقة
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 حرص الحكومة المقالة على إنجاح المساعي والجهود التي تقوم بها مصر سواء على صـعيد                ىوأشار إل 
 التهدئة المتبادلة أو    ي وتوصل الفصائل الفلسطينية إلى توافق حول      سرائيلفتح المعابر أو وقف العدوان اإل     

  .استئناف الحوار الفلسطيني الداخلي
إن هناك جهات تتربص بالعالقة الطيبة التي تقيمها حكومته مع مصر، أو تلك التي رسختها حركة                "وقال  

  ".حماس منذ مطلع التسعينيات، والمصداقية والشفافية العالية التي ميزت العالقات الثنائية
  ١٠/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   يأسف لرفض مصر تزويد غزة بالغذاء والدواء والوقودحرأحمد ب .٣

أسفه لعـدم   "، عن    أمس أعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر       .): أ.ب.د( –غزة  
تجاوب القيادة المصرية مع صراخ األطفال والنساء والمرضى من أهل غزة بفك الحـصار وتزويـدهم                

لألسف الشديد مصر مقـصرة     "وقال في تصريح صحفي،      ".واء والوقود بالكميات الالزمة من الغذاء والد    
تجاه أهل غزة، فقد شح الوقود وأغلقت المعابر ونفد الدواء والغذاء، وناشدناهم أن ينقذوا مرضى غـزة                 

 بثمن بخس،   سرائيلوأطفالها ونساءها ويفتحوا حدودهم، فغزة ال وقود فيها ومصر تمتلك الوقود وتبيعه إل            
النظام العربي الرسمي لمعاناة أهل غـزة  " تجاهل"وانتقد  ".تبيعه إلينا؟ هذا هو ما يؤلمنا ويحزننا     فلماذا ال   

لقد ناشدنا العرب ليرفعوا الحـصار      "وقال  . وعدم الوفاء بتعهدات وزراء الخارجية العرب برفع الحصار       
ه يواجهنا ويريد استئصالنا    إننا حقيقة نشعر بأن العالم كل     "وتابع   ".وينقذوا مرضانا، لكن ال مجيب لألسف     

ألن الشعب الفلسطيني انتخبنا، وألننا متمسكون بالمقاومة والدفاع عن حقنا في الحيـاة الكريمـة علـى                 
  ".أرضنا المحررة

  ١١/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  "إسرائيل"الرئيس عباس أدار ظهره لغزة بأكملها ورهن نفسه ألمريكا و: أحمد بحر .٤

أحمد بحر تجاهـل الـرئيس محمـود عبـاس          .دعي الفلسطيني باإلنابة     انتقد رئيس المجلس التشري    :غزة
وحـذر فـي     .لدعوات الحوار مع غزة، واعتبر ذلك مشاركة فعلية في زيادة معاناة الشعب الفلـسطيني             

ـ   من خطورة نتائج الزيارة المتوقعة للرئيس عباس إلى الواليات المتحدة          " قدس برس "تصريحات خاصة ل
شهر، واتهم بحر الرئيس األمريكي جورج بوش بمعاداة الشعب الفلسطيني وقلل من            األمريكية نهاية هذا ال   

  .أهمية الرهان عليه لدعم مسيرة السالم بالمنطقة
 من   بما يتعرض له أهل غزة بفعل الحصار والعدوان انطالقاً         وعما إذا كان قد أحاط الرئيس عباس علماً       

لقد وجهت الدعوة ألكثر من مرة إلى الرئيس عباس         : "مهمته كنائب لرئيس المجلس التشريعي، قال بحر      
لزيارة غزة واالطالع على أحوال أهلها، لكنه لم يرد علي ولم يتجاوب مع دعوتي وال مع دعوة رئـيس                   

 هنية وال كل السياسيين، فقد أدار ظهره لغزة بأكملها وللحوار الوطني ورهـن نفـسه                إسماعيلالوزراء  
ية، ولذلك فهو ال يزال يراهن على المفاوضات العبثية في وقت تزداد فيه             سرائيللالمالءات األمريكية واإل  

  ".ي على أهلنا في الضفة والقطاعسرائيلحركة االستيطان وتتصاعد وتيرة العدوان اليومي اإل
  ١٠/٤/٢٠٠٨ قدس برس

  
   جلسته ألسباب أمنيةقلعالتشريعي ي .٥

ني، جلسته التي كانت مقررة أمس ألسـباب        علق المجلس التشريعي الفلسطي   :  والوكاالت "البيان" -غزة  
وقال المستشار اإلعالمي لرئاسة المجلس إياد القرا إن رئاسة المجلس قررت تعليق جلسة اليـوم               . أمنية

  . ية باستهداف عدد من النوابسرائيلبسبب الظروف األمنية والتهديدات اإل) أمس(
  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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   فقيرة في قطاع غزةأسرةر لعشرة آالف هنية يقرر صرف مليون دوال .٦

 إسماعيل هنية، أمس، صرف مليـون دوالر لعـشرة آالف           ]الفلسطيني المقال [قرر رئيس الوزراء   :غزة
ي سـرائيل أسرة فلسطينية في قطاع غزة بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار اإل              

وذكر بيان صحفي صادر عن رئاسـة        .ام الماضي يونيو من الع  /المشدد المفروض منذ منتصف حزيران    
الوزراء، أن المنحة المالية ستخصص بشكل خاص لألسر التي ال تحصل على مساعدات شـهرية مـن                 

وأهاب هنية بالموسرين من أبناء األمة العربية واإلسالمية تقديم مـا أمكـن             . وزارة الشؤون االجتماعية  
  .لدعم صمود الشعب الفلسطيني

  ١١/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   والبدء في الحواراإلضرابقرارات وتعليق  الالحكومة والنقابات اتفقت على تجميد: األحمد .٧

عزام األحمد أن الحكومـة الفلـسطينية       " فتح"أعلن رئيس كتلة     :١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   نشرت  
قة بين الطـرفين، خـالل      والنقابات اتفقتا على تشكيل لجنة مشاركة، لبدء حوار لحل كافة الخالفات العال           

تـم  "وقال خالل مؤتمر صحافي عقده فـي رام اهللا أمـس             .ثالثة أيام كما دعت الكتل والقوائم البرلمانية      
تجميد القرارات واإلجراءات التي اتخذت من جانب السلطة بشأن الخالف مع النقابات، وهنـاك قـرار                

  ". بتعليق اإلضرابات
 التقى الرئيس عبـاس  : نائل موسى،رام اهللا الً عن مراسلها فينق ١١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأوردت  

 . ممثال عن الكتل والقوائم البرلمانيةاألحمد  عزاممس بحضورأسالم فياض .رئيس وزرائه د
مس تفاصيل جلسة تشاورية مع عدد من ممثلي النقابات بادرت من خالل أمينها             أ  فياض وكشفت حكومة 

 في مكتبه للخروج باتفاق مرٍض لجميع األطـراف ذات          األربعاءمساء  سعدي الكرنز إلى عقدها     .العام د 
مين سر نقابة العاملين في الوظيفـة العموميـة         أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة، و      أونفى  . العالقة

 في الجلسة التشاورية وقـاال فـي رد خطـي           مشاركتهمامعين عنساوي ما جاء في بيان الحكومة بشأن         
 توقيع اتفـاق مـع رئـيس        أساستصال معهما من قبل الحكومة لترتيب لقاء على         مشترك انه جرى اال   
 . النقابات ردت عليه بالرفضأنالوزراء وهو ما قاال 

  
  عّباس رفض اقتراح فّياض قطع رواتب موظّفي غّزة: "األخبار" .٨

 رفـض   من مصادر فلسطينية موثوقة، أمس، أن الرئيس عباس       " األخبار"علمت  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
عرضاًَ من رئيس الوزراء سالم فياض بقطع رواتب كل الموظفين الحكوميين في قطاع غـزة للـضغط                 

وأشارت المصادر إلى أن فياض جدد عرض الخطة على عباس قبل            .على حكومة إسماعيل هنية المقالة    
، "حماس"كة  أيام، وذلك لالستفادة من الضغط الشعبي الذي سيسببه الموظفون المقطوعة رواتبهم على حر            

سيضعف السلطة الوطنية ولن يقويها ولـن يعيـد غـزة           "وهو ما رفضه أبو مازن، على اعتبار أن ذلك          
دوالً عربية طلبت من عبـاس      "وأوضحت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، أن        ". للسيطرة الرسمية 

  ".عدم التفكير بهذا األمر، ألن ذلك سيزيد التطرف في القطاع
  ١١/٤/٢٠٠٨األخبار

  
  عباس يرفض إرجاء أي من قضايا الحل النهائي .٩

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تمسك الفلسطينيين بكـل قـضايا الحـل النهـائي                 :رام اهللا 
النيابية في مقره برام    " فتح"وشدد خالل اجتماع له مع كتلة       . وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة    

 قضية من قضايا الحل النهائي، والتمسك بالقدس        أيفلسطيني، على تأجيل    على عدم موافقة الجانب ال    "اهللا  
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عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، والحل العادل لقضية الالجئين بحسب قـرارات الـشرعية الدوليـة               
 قطاع غزة جزء ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وان السلطة الفلسطينية            أن"وأكد مجدداً    ".١٩٤والقرار  
 إلنهاء حال االنقسام والتجزئة بين شطري الوطن، والتي نتجت من انقالب حماس في              إمكاناتهال  تعمل بك 

 اإلمدادات للسكان في قطاع غزة ومواصلة وصول        األساسية، مبرزاً ضرورة تلبية الحاجات      "قطاع غزة 
الـسادس   في التحضيرات الجارية في كل المناطق لعقد المؤتمر          اإلسراعضرورة  "والمساعدات، وكذلك   

  ".للحركة
  ١١/٤/٢٠٠٨النهار 

  
  قريع ينفي تأجيل قضايا الحل النهائي لخمس سنوات مقابل حكم ذاتي بأحياء في القدس .١٠

أحمد قريع، صحة األنباء التي تناولتهـا        نفى رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض    :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
فاوضات الوضع النهائي حول القـدس لخمـس         وتحدثت عن إمكانية تأجيل م     يةإسرائيلمواقع الكترونية   

سنوات، واالستعاضة عنه بترتيب بعض نشاطات الحكم الذاتي للخدمات اإلدارية والبلدية علـى بعـض               
 رفضه التام ألي تأجيل ألي مـن        ، مشدداً "لم ولن يحدث  "وأكد قريع أن هذا     . أحياء القدس لفترة تجريبية   

ايا الوضع النهائي على طاولة المفاوضات، وفي مقـدمتها         قضايا الحل النهائي، وتمسكه بوضع كافة قض      
نسعى إلنجاح المفاوضات   "وأضاف  . قضية القدس كعاصمة الدولة والشعب الفلسطيني، وقضية الالجئين       

 حل نهائي وشامل خالل هذا العام، وال يمكن تأجيل أي من قضايا الحل النهائي كي نصل                 إلىوالوصول  
  ".مستقر في المنطقةلسالم عادل وشامل ووضع آمن و

  ١١/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  مجهولون يفجرون صالون تجميل للنساء في مدينة غزة .١١

تمكن مسلحون مجهولون فجر أمس الخميس من تفجير عبوة ناسفة في صـالون             :  أشرف الهور  -غزة  
ير  تـدم  إلـى  عملية التفجيـر أدت      إنوقال شهود من المنطقة      .تجميل خاص بالنساء، وسط مدينة غزة     

وبحسب سكان المنطقة فان أفرادا مـن        .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم      . الصالون بشكل كامل  
  . مكان التفجير، وفتحت تحقيقا في الحادثإلىأجهزة األمن التابعة للحكومة المقالة في غزة، وصلت 

  ١١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تح وحماس وتوحيد الضفة وغزة االنقسام ما بين فإلنهاء فصائل تطلق مبادرة ثمانية .١٢

 فصائل وشخصيات فلسطينية    أطلقت: رام اهللا عن وليد عوض من      ١١/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
 وإعـادة  حالة االنقسام ما بين حركتي فتح وحماس  إلنهاء أمسمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني مبادرة      

  .الوحدة الوطنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
 عن مبـادرتهم الهادفـة      لإلعالن مؤتمرا صحافيا في قطاع غزة       أمسائمون على تلك المبادرة     وعقد الق 
 االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الـشعب               إلنهاء

  .الفلسطيني
  : االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةإلنهاءوفيما يلي نص المبادرة 

ج من األزمة الخطيرة وتجاوز كارثة استمرار االنقسام الفلسطيني المدمر، يمثل أولوية قصوى              الخرو إن
 المجتمع، وكضمانة للحفاظ    إنهاك بناء الوحدة الوطنية الشاملة، ووقف       إلعادةلشعبنا، باعتبار ذلك مدخال     

اجههـا شـعبنا    على منجزات شعبنا، وحماية المشروع الوطني، ومواجهة التحديات والمخاطر التـي يو           
  .الفلسطيني
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 المواجهة الناجعة للعدوان اإلسرائيلي المتصاعد، والحصار الشامل والخطير على شعبنا وخاصة على             إن
كما أن وحدة الدم الفلسطيني الـذي ينـزف         .  بناء الوحدة الوطنية الشاملة    بإعادة إالقطاع غزة ال تكون     

  .النقسام المدمر حالة اإلنهاءبغزارة يستصرخ الجميع للعمل الفوري 
 السياسية والفصائل وشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ترحب بالمبادرة اليمنية           ى القو إن

اهللا صالح، لحل األزمة الداخلية وذلك على أساس وثيقة الوفـاق الـوطني              التي أطلقها الرئيس علي عبد    
 نتقدم بالنقاط التالية وكرزمة متكاملة      طاراإل القاهرة، من خالل الحوار الوطني الشامل، وفي هذه          وإعالن

  :كأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من الخروج من المأزق
 المتبادلـة، ووقـف     واإلعالميـة  توفير األجواء المالئمة لنجاح الحوار، بوقف الحمالت التحريضية          -١

 عن  واإلفراجمالية للوطن،   االعتقاالت وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والش        
  .جميع المعتقلين السياسيين وتحريم االعتقاالت السياسية

 نصابها  إلى األمور   وإعادة استعداد حركة حماس للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة،             -٢
د حركـة   واستعدادها لتسلم المقرات األمنية والرسمية والمعابر للرئيس أبو مازن أو من ينتدبه، واستعدا            

  . التي تعمق االنقسام الداخلياإلجراءات مائدة الحوار الوطني الشامل وعودة الجميع عن إلىفتح للعودة 
 القاهرة، ووضعهما موضـع     وإعالن حل األزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني،           إن -٣

  .التطبيق
ني على ضبط الوضـع األمنـي وفـك          تشكيل حكومة انتقالية ومتوافق عليها، تعمل خالل سقف زم         -٤

الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسـس وطنيـة                
  . الشعبإلىبعيدا عن المحاصصة، وتهيئ الظروف للعودة 

  بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن الحزبية والفصائلية وبما            إلعادةوضع خطة    -٥
يمكنها من فرض سيادة القانون، والحفاظ على النظام العام، وأمن الوطن والمواطن وذلـك مـن خـالل                  

 عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ والئها للوطن،        وإبعادهاهيكلية أجهزتها على أسس مهنية،      
واالسـتفادة  . األمنيةوالعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة             

  . وطني لوضع خطة لفرض النظام العامبإجماعمن القرارات األمنية المقرة 
 انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقا للتمثيل النسبي الكامل في الضفة والقدس وقطاع غزة،              إجراء -٦

  .وفي توقيت متوافق عليه
بة ومواجهة القوانين، والمراسـيم السـتئناف        تفعيل المجلس التشريعي ألخذ دوره في التشريع والرقا        -٧

  .واإلصالحمسيرة الوحدة 
ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بوضع اآلليات لتطبيـق           .ت. تفعيل وتطوير م   -٨

 القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، ومن خالل انتخابات حرة للمجلس الوطني في الـوطن وخارجـه                إعالن
  .ق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكاملحيثما أمكن في مناط

 تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في األحداث من خالل تقـديمهم                -٩
وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتـائج وتـداعيات األحـداث             . لمحاكمات عادلة 

  .طنيةالمؤسفة، من خالل تشكيل لجنة و
  . العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني-١٠

قراطيـة، حـزب الـشعب      مالجبهة الـشعبية، الجبهـة الدي     : واختتمت المبادرة باسم القائمين عليها وهم     
النـضال  الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية الجبهة العربية الفلسطينية، جبهـة             

 إياد.زياد أبو عمر، د   .شبكة المنظمات األهلية، د   ) فدا(الشعبي الفلسطيني، االتحاد الديمقراطي الفلسطيني      
 .أسعد أبو شرخ . السراج، د
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رباح مهنا عضو المكتب .قال د: غزةعن نفوذ البكري من  ١١/٤/٢٠٠٨ الحياة الجديدةوأضافت
حملة الشعبية من خالل الفعاليات السياسية والنسوية  الإعالن الهدف من إنالسياسي للجبهة الشعبية 

 االنقسام ومواجهة الحصار واستعادة الوحدة الوطنية لتفعيل الدور إنهاء إلىوالمجتمعية والمستقلين يهدف 
 .الجماهيري والضغط على طرفي الصراع من خالل فعاليات مختلفة في الوطن والشتات

  
   الشهر الحالي محمد نزال يؤكد عقد لقاء مشعل كارتر .١٣

محمد نزال أن رئيس المكتب السياسي للحركـة        " حماس"أكد القيادي في     :ب.الخليج، أ  - القدس المحتلة 
نيـسان   /خالد مشعل تلقى دعوة من الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر في الثامن عشر من إبريـل               

 الذي يرأسه كارتر أن     أتالنتاكز  وأكد مر . الحالي من أجل لقائه في دمشق، مضيفاً أن مشعل قبل الدعوة          
  .الرئيس األسبق سيقوم بجولة شرق أوسطية، لكنه لم يؤكد لقاءات محددة، وبضمنها لقاء مشعل

  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   المسلمين لإلخوانالمصريون يتعاملون معنا كامتداد : صيام .١٤

الة سعيد صيام فـي مقابلـة صـحفية         صرح وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المق      :  د ب أ   -غزة  
وقال ان ما تعرض    . معاملة مصر ألبناء حماس في مصر تختلف عن معاملة أبناء فتح          " بأن   أمسنشرت  

نحن نشعر أن الحكم فـي مـصر        . له عناصر الحركة في السجون المصرية أخيراً من تعذيب يؤكد ذلك          
وتابع صـيام فـي    ". تحرر وطني فلسطينييتعامل معنا كامتداد لجماعة اإلخوان المسلمين وليس كحركة   

إن العالقة بين مصر والشعب الفلسطيني، وتحديـداً قطـاع غـزة             "األوسطالمقابلة مع صحيفة الشرق     
وكـان المـصريون دائمـاً      . تبادلية، وهي ليست وليدة اللحظة، بل قديمة والتشابكات في العالقة كبيـرة           

  ".تح وحماس، واستبشرنا خيرا بهذا الموقفيؤكدون لنا أنهم يقفون في منتصف الطريق بين ف
وأشار صيام إلى تصريحات نقلت على لسان الرئيس المصري حسني مبارك، وقـال فيهـا إن إيـران                  

نحن شعب تحـت    "وقال  . موجودة على حدود مصر، واصفا هذه التصريحات بأنها مؤسفة وغير مقبولة          
جوار، وهو ليس تحت عباءة احـد، وتحديـداً         االحتالل يمارس حقه في المقاومة ويحافظ على عالقات ال        

حركة حماس، فال يمكن لهذه الحركة أن تجامل على حساب ثوابتها لكن أحياناً تخرج هذه التـصريحات                 
  ".في سياقات مختلفة

فيوم أن تفتح مـصر حـدودها مـع         . عالقتنا بإيران مثل عالقتنا بأي دولة تدعم المقاومة       "وشدد بالقول   
ها وتساعد الشعب الفلسطيني على الحصول على احتياجاته وتطبق قرارات الجامعة           القطاع وتطور عالقات  

  .  أبعد من ذلكإلى أن ننتقل إلىالعربية بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، فلن نكون بحاجة 
 تهدئة وحل قضية الجندي اإلسـرائيلي       إلىإسرائيل مستعدة لفك الحصار في حال تم التوصل         "ورأى أن   

مع كـل أسـف إن قـرار        "وبالنسبة للحوار مع حركة فتح، قال صيام         ." غزة جلعاد شاليت   المحتجز في 
وال يحتاج األمر إلى إجهاد نفـس       .  قرار إسرائيلي وأميركي   إنماالحوار مع حماس ليس قرارا فتحاويا،       

نـه  فبعد توقيع إعالن صنعاء، هددت إسرائيل رئيس السلطة محمود عباس بأ          . في تقديم الدالئل على ذلك    
إذا حاور حماس فإنها ستقاطعه، وستوقف التفاوض معه، كوسـيلة ضـغط وابتـزاز إلبقـاء االنقـسام                  

  ".الفلسطيني
الكرة في ملعب الرئيس أبو مازن وفتح، ونحن مستعدون للشروع في الحوار بناء علـى هـذا                 "وقال إن   
، حيث أن هنـاك جهـات ال   المواقف المتضاربة داخل فتح تدل على األزمة الداخلية في الحركة         . التوقيع

من هنا فإنني ال أتوقع أي حوار قبل انتهـاء واليـة الـرئيس              . تريد أي تقارب وال تفاهم بين الحركتين      
  ". جورج بوش ويجب أن نوطن أنفسنا على ذلكاألميركي

  ١١/٤/٢٠٠٨الدستور 
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   القاهرة تنفي عزمها القيام بهدم الجدار إلى ترسل تطمينات "حماس" .١٥

 االتـصاالت التـي   أنأكد أيمن طه القيادي في حركة حماس لـ القدس العربـي          : لهور اشرف ا  -غزة  
، وال زالت مستمرة حتـى هـذه        اإلطالقيجريها عدد من قادة حماس بآخرين من مصر لم تنقطع على            

وقال هذه االتصاالت متواصلة ويتم فيها بحث سبل تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني مـع                .اللحظة
وعن عقد لقاءات قريبة بين قادة الحركة والقيادات المصرية، قال طه لم نبلـغ حتـى                 .صريينأشقائنا الم 

 وحول زيادة عدد القوات المصرية على الحدود مع غزة بسبب التخوف من عملية اقتحـام                .هذه اللحظة 
تي تقـوم   وفي هذا السياق اعتبر طه التعزيزات األمنية ال       . جديدة للحدود المصرية من قبل أهالي القطاع      

  .بها مصر على حدودها مع غزة أمرا غير مبرر
وقال حتى لو كانت هناك معلومات تتحدث عن نية السكان في قطاع غزة المحاصر اجتياز الحدود يجب                  

 حركته ال تنوي هـدم الحـدود بـالقوة لتخفيـف            أنوأكد   .أن ال تتم مواجهتهم بالسالح واالشتباك معهم      
 أنوأكد طـه     . ما تردد في هذا السياق كالم غير صحيح        أنشدداً على   الحصار اإلسرائيلي المفروض، م   

حماس تعتبر أن معركتها فقط مع االحتالل اإلسرائيلي، وليست مع مصر ذات األيـادي البيـضاء مـع                  
  .الشعب لفلسطيني

  ١١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "اإلسرائيلية"تقتحم الموقع اإللكتروني لإلذاعة " حماس" .١٦

على االنترنت ونشرت عبره    " اإلسرائيلية"في اختراق موقع اإلذاعة     " حماس" حركة   نجحت: )اي.بي.يو(
وأوردت اإلذاعة عبر موقعهـا االلكترونـي،        .بياناً عن المواجهات التي دارت في قطاع غزة األربعاء        

ادخل بياناً عن المواجهات إلى أحد المنتديات التي اسـتحدثت          " حماس" الجناح العسكري لحركة     إنأمس،  
 . باللغة العربية" اإلسرائيلية"خالل األيام األخيرة في موقع االنترنت التابع لإلذاعة 

  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  من اجتياح غزة" إسرائيل"تحذر " حماس" .١٧

كـل التـصريحات     "إن زهـري    أبوسامي  " حماس"أكد الناطق باسم حركة     :  والوكاالت ،البيان -غزة  
نحـذر  "ئة المناخات لحملة عسكرية إسرائيلية جديدة ضد قطاع غزة، وأضاف           اإلسرائيلية تهدف إلى تهي   

االحتالل اإلسرائيلي من اإلقدام على أي حماقة من هذا النوع ولدينا كل الثقة والقدرة على إفـشال هـذا                   
  ". العدوان

  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   في غزة بمفردها"إسرائيل" ال تقاتل "حماس" :أبو عبيدة .١٨

أن فـصائل   " قـدس بـرس   "في تصريحات خاصة لـ     أبو عبيدة،    المتحدث باسم كتائب القسام      قال: غزة
نحن معركتنا مع االحـتالل طويلـة       : "المقاومة على أتم االستعداد لمنازلة إسرائيل متى ما أرادت، وقال         

و وال  وهي معركة كر وفر، وكل االحتماالت فيها واردة وكل األبواب مفتوحة، ونحن ال نخـشى العـد                
نهابه، واتهام زعماء اإلرهاب في العالم لنا باإلرهاب هذا شرف لنا، نحن مستعدون لمقاتلـة االحـتالل                 

  ".ودفع ثمن معركة التحرير والدفاع عن أرضنا وشعبنا
نحن ال نقاتل   : "ونفى أبو عبيدة أن تكون كتائب القسام وحدها في ميدان المواجهة مع اإلسرائيليين، وقال             

ا ف، صحيح أننا كـسبنا شـر      "حماس"فردنا، على الرغم من أنه يريد أن يوهم العالم بأنه يقاتل            االحتالل بم 
بأن شاركنا في قتل الجندي اإلسرائيلي يوم أمس، لكننا لسنا وحدنا في الميدان فكل الـشعب الفلـسطيني                  
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 أبنـاء الـشعب     وكل الشرفاء من  " فتح"يقاوم ويأوي المقاومة، فالمقاومة شعبية عامة بما في ذلك حركة           
، على حد   "الفلسطيني، إذ أمام العدو تذوب كل الفوارق الحزبية ونقف جميعا في خندق واحد هو المقاومة              

  .تعبيره
  .وتوعد أبو عبيدة اإلسرائيليين بمواجهات شرسة في حال أقدم على تنفيذ اجتياح جديد لقطاع غزة

 ١٠/٤/٢٠٠٨قدس برس
  
  من قبل السلطة في الضفةعناصرها  تدين اعتقال "كتائب األقصى" .١٩

ـ    : رام اهللا  ، قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بحملـة        "كتائب األقصى "دانت مجموعات عسكرية تابعة ل
اعتقاالت ضد عناصرها في الضفة الغربية، مطالبة باإلفراج الفوري عن رفاقهم المحتجزين في سـجون              

، فـي بيـان،     "جيش األمين محمـد   "و" روخيةالوحدة الصا "و" مجموعات فرسان الليل  "وطالبت   .السلطة
 الفلسطينية في الضفة الغربية، بتوضيح كامل لما حدث في مدينـة نـابلس مـن حملـة                  األمنيةاألجهزة  

 .في المدينة" جنيد"اعتقاالت واشتباكات طالت عناصرها، بعد فرارهم من سجن 
  ١١/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   في غارتين استهدفتا مقاومين شرق خزاعةتاإلصابا وعدد من "القسام"شهيدان من  .٢٠

 استهدفتا مجموعـة    إسرائيليتين في غارتين    آخران وأصيباستشهد اثنان من نشطاء كتائب القسام       : غزة
  .من المقاومين شرق خزاعة جنوب قطاع غزة فجر اليوم الجمعة

  ١١/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  "ناحال عوز"لمقاومة التي أذلت هامته بـالعدو يمهد لعمليات جديدة ضد ا: "الجهاد" .٢١

أكدت حركة الجهاد في فلسطين، أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع طويل وفاتورة حـسابه               : غزة
يجب أن تكون تضحيات كبيرة من شعبنا حتى ينال حريته المسلوبة، مستنكرةً في الوقت ذاتـه موقـف                  

د على أنها نتاج للعمليـة النوعيـة التـي نفـذتها            بعض وسائل اإلعالم التي حاولت تصوير أزمة الوقو       
في سياق مقابلٍة أجريت معـه قيـام        ,  ولم يستبعد المتحدث الرسمي باسم الحركة داوود شهاب        .المقاومة

على  وأكد   .العدو بعمليات جديدة ضد شعبنا وضد المقاومة خاصةً وأن العدوان والحصار ال زال مستمراً             
 الكبير على احترام دور مصر ومساعيها، واألخوة في      والحرص الشقيقة   عمق العالقة المتجذرة مع مصر    

  . مصر يعلمون ذلك جيدا ولن تتأثر هذه العالقة بما يثار اآلن من أكاذيب وإشاعات
  ١١/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  بعد تعرضها لتشويه كبير" ناحل عوز" تُسلم جثة أحد منفذي عملية "إسرائيل" .٢٢

التـي  " كسر الحـصار  "سلمت سلطات االحتالل، صباح أمس، جثمان أحد منفذي عملية           : عون فايز أبو 
شرق مدينة غزة، وقُتل فيها مدنيان إسرائيليان، وذلك بعد         " ناحل عوز "وقعت أول من أمس، داخل معبر       

أن جثمان الـشهيد    : وأوضحت مصادر طبية في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة         .احتجازه عدة ساعات  
من سكان محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، الذي سقط، أول من أمـس،             )  عاماً ٢٣(سن سمير عوض    ح

 .برصاص قوات االحتالل، تعرض لتشوه كبير جراء إطالق النار عليه من مسافة قريبة
  ١١/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٠٤٦:         العدد                  ١١/٤/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

   حكم حماسوإسقاطتهدد بـ تصفية حساباتها " إسرائيل" .٢٣
ي قوله سرائيلية عن متان فيلنائي نائب وزير الجيش اإلسرائيل اإلاإلذاعةلت نق: أشرف الهور-غزة 

وأكد  .ستصفي حساباتها مع حركة حماس المسؤولة الوحيدة عن كل ما يجري في قطاع غزة" إسرائيل"
ستختار الزمان والمكان المناسبين، موجهاً اتهامات مباشرة للحركة بالوقوف وراء الهجوم " إسرائيل "أن
وقال  . الرغم من عدم مشاركة جناح حماس المسلح في الهجومىي استهدف معبر نحال عوز علالذ

لكن المسؤول الكبير في وزارة الجيش  .فيلنائي لو لم تكن حماس تريد هذا الهجوم لما حدث بالتأكيد 
لبة نواب  الوقود عن قطاع غزة، تماشياً مع مطاإمداداتالقيام بقطع " إسرائيل"ية نفي عزم سرائيلاإل

  .إنسانية تسمح بالتسبب بأزمة أنال يمكنها " إسرائيل"ية، زاعماً أن سرائيلاألحزاب اليمينية اإل
  ١١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   خالل العام الحالينالفلسطينييأولمرت ينفي إمكانية تطبيق اتفاق سالم مع  .٢٤

إنه " بيتاح تكفا"في " كاديما" في مقر ية، إيهود أولمرت، مساء اليوم الخميس،سرائيلقال رئيس الحكومة اإل
ال يرى أية أمل لتطبيق اتفاق سالم مع الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي، إال أنه يعتقد أنه يمكن 

سوف تصر " إسرائيل" وقال إنه لدى التوصل إلى التفاهمات، فإن  .التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين
وتابع  .كشرط لتطبيق كل تفاهم" اإلرهاب"رأسها وقف على كافة مطالب خارطة الطريق، وعلى 

وردا على المعارضة . أولمرت أنه في إطار المباحثات مع الفلسطينيين سوف يتم طرح موضوع القدس
 .، على حد قوله"سرائيللن يعلمه شيئا عن مكانة وأهمية ورمزية القدس كعاصمة إل"قال إن أحدا 

، التي نفذت يوم أمس األربعاء، وقال إن حماس تتحمل كامل "ناحال عوز"وتطرق أولمرت إلى عملية 
وقال إنه ال يعنيه التنظيم الذي ينتمي إليه منفذو العملية، ألن من يدير . المسؤولية عما يحصل هناك

الذي ال يتوقف، " اإلرهاب"األمور في قطاع غزة هي حركة حماس، وهي من يتحمل المسؤولية عن 
  . أعمالها في جنوب البالدوسوف تضطر إلى تحمل نتائج

  ١٠/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  "كسر الحصار"يفتح تحقيق بعملية جيش االحتالل  .٢٥
ي أمس فتح تحقيق في مالبـسات العمليـة التـي نفـذتها             سرائيلأعلن جيش االحتالل اإل   : القدس المحتلة 

 وأدى إلى   "كسر الحصار "العسكري شرق مدينة غزة المسماة      " ناحل عوز "المقاومة الفلسطينية ضد موقع     
يين اثنين، وسط تقديرات تفيد باستشهاد جميع منفذي العملية، وقال النـاطق باسـم الجـيش                إسرائيلمقتل  

ي كما  سرائيلأن التحقيق األولي أظهر أنه ال يوجد قرب المعبر أي موقع ثابت لقوات الجيش اإل              "لإلذاعة  
لتحركهـا الـسريع بعـد      " في المنطقة    غير أن قيادة الجيش أشادت بقواتها     . لم يتواجد فيه حراس مدنيون    

  ".يينإسرائيلوقوع اعتداء أكثر خطورة وربما اختطاف مواطنين "قائلة إنها حالت بذلك دون " العملية
  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  أولمرت لن يشارك في قمة شرم الشيخ: هآرتس .٢٦

در في اإلدارة األميركية إن  نقال عن مصاأمس قالت صحيفة هآرتس، :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
لن يشارك في قمة شرم الشيخ المزمع عقدها في شهر أيار المقبل،  أولمرت يةسرائيلرئيس الحكومة اإل

وكانت هآرتس قد نقلت عن  .وذلك ألن الرئيس األميركي جورج بوش يعتزم االلتقاء بزعماء عرب
األميركية تسعى لعقد قمة مكملة لمؤتمر ية رفيعة المستوى قولها إن اإلدارة إسرائيلمصادر سياسية 

أنابوليس بمشاركة الرئيس األميركي جورج بوش في منتجع شرم الشيخ المصري وذلك في أثناء زيارة 
وليس  ".إسرائيل" عاما على قيام ٦٠ في أواسط أيار المقبل للمشاركة في احتفاالت سرائيلبوش إل
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ية أوضحت أن إسرائيلوصا وأن مصادر سياسية واضحا سبب عدم مشاركة أولمرت في هذه القمة خص
والفلسطينيين، التي انطلقت " إسرائيل" بوش مهتم بأن يجعل هذه القمة محطة في العملية التفاوضية بين 

في مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الواليات المتحدة في شهر تشرين الثاني الماضي، وإعطاء دفعة 
 .دائم بحلول نهاية العام الحاليللتوصل إلى اتفاق على قضايا الحل ال

  ١١/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   السلطة الفلسطينيةإلىشمال القدس سينقل " عطاروت"مطار : يةإسرائيلصحيفة  .٢٧

" إسـرائيل " اتفـاق بـين      إلىانه تم التوصل    " كول هزمان " الصحيفة المقدسية المحلية     أفادت -بيت لحم   
ونقلت الصحيفة عن مصادر     . السلطة الفلسطينية  إلى القدس   والفلسطينيين على نقل مطار عطاروت شمال     

 هـذا االتفـاق خـالل       إلىي والفلسطيني توصال    سرائيل الطرفين اإل  إنكبيرة في وزارة الخارجية قولها      
 المصادر   وأضافت .المحادثات السرية بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والمسؤول الفلسطيني احمد قريع          

 استنتاج بان هناك ضرورة لتعزيز مكانة التيار الفلسطيني المعتدل في الضفة            إلى توصلت" إسرائيل"ن  إ:"
 هـذه   إلـى  السلطة الفلسطينية قد يؤدي      إلىالغربية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وان نقل المطار           

فقـا   الطـرفين ات   إن نفيه قائال    أو هذا الخبر    تأكيد لوزيرة الخارجية    اإلعالميورفض المستشار    ".النتيجة
 لوبوليانـسكي   أوري رئيس بلدية القدس      وأعرب . سير المفاوضات الجارية بينهما طي الكتمان      إبقاءعلى  

 حي سكني   إنشاء إلىعن صدمته لقراءة هذا الخبر وقالت مصادر مقربة منه انه سيكثف الجهود الرامية              
 . الفلسطينيين إلى الخطة لنقله إحباط إلىكبير في محيط المطار مما سيؤدي 

  ١١/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ي مع سورية يكشف تفاصيل المفاوضاتسرائيلرئيس االتصال اإل .٢٨

ية المسؤولة عن إجراء مفاوضات مع سورية تفاصـيل مهمـة           سرائيلكشف رئيس المجموعة اإل   : القدس
تتعلق بالعملية التفاوضية الجارية منذ سنوات، متطرقاً الى الظروف السياسية التي تحكم هـذه العمليـة،                

  .وآفاقها المستقبلية
ية، الون ليئيل، الذي تحدث عـن تفاصـيل         سرائيلفي القدس رئيس المجوعة اإل    " الجريدة"والتقى مراسل   

وقـال   .، والظروف التي تحيط بهـا     إسرائيلهمة تتعلق بما يجري في كواليس التفاوض بين سورية و         م
ياً نلتقـي   إسرائيلنحن مجموعة مكونة من نحو عشرين       : "ليئيل، في شرحه آللية العمل التي يتبعها فريقه       

متينـا   صيغة تمكن حكوإلى التوصل إمكانمرة كل شهرين مع نحو خمسة عشر شخصية سورية، لبحث        
ويـسرد رئـيس     ".لقد قطعناً شوطاً كبيراً في هـذا المـضمار        : "وأضاف".  حّل سلمي  إلىمن التوصل   
 األعمـال قمت بإدارة قناة تفاوض سرية مع رجـل         "،  "الجريدة"ية، في حديثه لمراسل     سرائيلالمجوعة اإل 
، والتقينـا عـدة      سليمان، عندما عملت مديرا عاما لوزارة الخارجية       إبراهيم سوري   أصل من   األميركي

  ".  حين تم الكشف عن ذلكإلىسنوات بصورة سرية في سويسرا، واستمررنا 
 سـرائيل  الكشف عن ذلك، وزيارة سـليمان العلنيـة إل         أنكنا ممثلين لحكومتينا، ويبدو     : "وأضاف ليئيل 

 شخصيات من الجانب الـسوري، وهـي        وإضافة توسيع الطواقم    إلى بعض الشيء، ما اضطرنا      أضرته
  ". مؤثرة في سوريةوأكاديميةات مقربة من النظام ولها مكانة اجتماعية شخصي

  ١١/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  "إسرائيل"ـ مست بإذا إيرانلن يبقى حجر على حجر في : بن اليعازر .٢٩
 من مغبة االعتداء علـى      إيران إلىوجه الوزير بنيامين بن اليعازر تحذيرا جديدا شديد اللهجة          : بيت لحم 

 محمـود   اإليرانـي  حاول الـرئيس     إذا: وفي حديث لصحيفة الصنارة الصادرة في الناصرة       ".رائيلإس"
 ". واضحااألمر يكون هذا أن ويجب إيران لن يبقى حجر على حجر في إسرائيلاحمدي نجاد المس ب

  ١١/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  لى حي سلوان في القدس يقوم بزيارة تضامنية إعبد اهللاإبراهيم   في الكنيستالنائب .٣٠

 فـي    حي سـلوان   ىلإ عبد اهللا بزيارة     إبراهيم  في الكنيست الشيخ   قام النائب :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 آخر التطورات فـي     ى واجتمع بمنظمي نشاطات في مواجهة مخططات االحتالل، حيث اطلع عل          القدس،

ذلك بحفره تحت قريـة سـلوان باتجـاه         ، و يةسرائيل تنفيذه جمعية العاد اإل    ىموضوع النفق الذي تقوم عل    
 يشار في هـذا الـصدد       . بمدينة داود  ىعادة تأهيل ما تسم   مخططات إ ، ضمن ما يعرف ب    ىالمسجد األقص 

 مـن طـالب المـدارس       ٣٠٠حوالي  إضافة إلى    حي سلوان    ونسكن من المستوطنين ي    عائلة ٦٦إلى أن   
  .دينة داود في المدينة المقدسةالدينية وأتباع األحزاب الدينية التي تروج لبناء الهيكل وم

  ١١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  الخزندار يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب نقص الوقود .٣١
غـزة   حذر نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطـاع            : ماهر إبراهيم، والوكاالت   - غزة

أشار و. "ناحال عوز "وابة موقع    ب "إسرائيل"ثر إغالق   إمحمود الخزندار، من وقوع كارثة إنسانية خطيرة        
 لم تسمح بإدخال أي صنف من المحروقـات         "إسرائيل" مشكلة الوقود والغاز تتفاقم مشيراً إلى أن         إلى أن 

إلى القطاع، محذراً من نفاد الكميات الشحيحة من البترول وخاصة السوالر الصناعي الذي يلزم لتشغيل               
  . مهم لحياة المواطنين اليوميةمحطة الكهرباء، إضافة إلى الغاز المنزلي ال

  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

   غزةفي قطاعيحتجز مزارعين االحتالل  .٣٢
ية توغلت في إسرائيلن قوات راجلة أ أفادت مصادر فلسطينية وشهود : ماهر إبراهيم والوكاالت- غزة

واقتادوهم إلى داخل ، بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، واعتقلت ثمانية مزارعين فلسطينيين
 . فلسطينية في المنطقةية شرعت في تجريف أراٍض زراعيةإسرائيلن جرافة أ كما ،الشريط الحدودي

وفي إطار العدوان على القطاع استولت قوات االحتالل على عدد من منازل السكان في وادي السلقا 
سكانها على التجمع في أحد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار 

  .المنازل
  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   في مناطق مختلفة من الضفة الغربيةمواطناُ فلسطينياً ٢١قوات االحتالل تعتقل  .٣٣

 مواطناُ فلسطينياُ في مناطق مختلفة من       ٢١ فجر الخميس،      قوات االحتالل، أنها اعتقلت     أعلنت: رام اهللا 
ية أن جميع المعتقلين تم نقلهـم       إسرائيلوذكرت مصادر    .، بحجة أنهم مطلوبين   مدن وقرى الضفة الغربية   

  .هم أن وسائل قتالية ضبطت في حوزة بعض، مدعيةًإلى مراكز التحقيق الستجوابهم
  ١٠/٤/٢٠٠٨ قدس برس
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   جرحى في مواجهات مع االحتالل قرب الخليل٤ .٣٤
ثر مواجهات اندلعت   إبلدية تفوح غرب الخليل     أصيب أربعة فلسطينيين في      : رائد الفي  - فلسطين المحتلة 

مع قوات االحتالل خالل حملة تفتيش نفذتها في البلدة وتخللها دهم العديـد مـن المنـازل والمـصالح                   
  .التجارية

  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  الفلسطينيين من نازحي البارد  شمال لبنانإخالء مدارس البداوياألونروا تستكمل  .٣٥
 من نـازحي     شمالي لبنان  مس، عملية إخالء مدارس مخيم البداوي     أاستكملت،  : إبراهيمر  عم - البداوي

لى مساكن اإليواء المؤقت، في القسم الجديد       إ منهم   األخيرة وغادرت الدفعة    . الفلسطينيين مخيم نهر البارد  
 الماضـي،   ونروا وبدأت تنفيذها مطلع الشهر    عند المدخل الجنوبي لمخيم البارد، ضمن خطة وضعتها األ        

ومع مغادرة هذه الدفعة، يكـون      .  مدارس في البداوي   أربع عائلة كانت تقيم في      ٣٥٠ نحو   إجالءوشملت  
ملف النازحين في المدارس قد أقفل بشكل نهائي، في انتظار المرحلة المقبلة والمتعلقة ببـاقي النـازحين                 

  .المخازن والمستودعات واألندية عائلة، ال تزال تقيم في الشقق المستأجرة و٣٥٠٠البالغ عددهم نحو 
  ١١/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  ما يحدث في االقتصاد الفلسطيني يصعب تداركه: لبنك الدوليتقرير ل .٣٦

 إن الوضع في غزة أدى إلى توسيع الهـوة فـي             في تقرير له،   قال البنك الدولي   :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 أن سياسـةَ اإلغـالق الحاليـة،        إلىيراً  المستوى المعيشي االقتصادي بالمقارنة مع الضفة الغربية، مش       

وأكد أنه على ضوء البيئة      .المفروضة على القطاع، أدت إلى إرهاق اقتصادي أصبح من الصعب تداركه          
القيود المفروضة على الحركة والعبور ألسـباب       عن  الصعبة الموجودة في األراضي الفلسطينية، الناتجة       

فقـد أصـبحت فـرص      " قسم االقتصاد إلى كانتونات منفصلة،       ية والنشاط االستيطاني الذي   إسرائيلأمنية  
وأشار  ". تحدياً كبيراً  ٢٠١٥الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق معظم أهداف التنمية المئوية بحلول العام            

نه رغم التدفق الكبير للمعونات، فقد أدى االقتصاد المنكمش إلى تزايد الفقر فيما يبلغ معدل البطالـة                 ألى  إ
 .٢٠٠٠قبل بداية االنتفاضة في العـام       % ١٠بعد أن كان    % ٢٢الغربية وقطاع غزة حوالي     في الضفة   

فـي  % ١٢,٦ن نسبة الغزيين الذين يعيشون في فقر مدقع تتزايد باستمرار، وارتفعت مـن              وأشار إلى أ  
 ن معدل الفقر المدقع الحالي بات أعلى بـال        الفتاً إلى أ  ،  ٢٠٠٦في العام   % ٣٥ إلى حوالي    ١٩٩٨العام  
 أن   النقد الـدولي،   يقدر صندوق  من جهة أخرى     .٢٠٠٧استمرار التدهور االقتصادي في العام      مع  شك  

، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥بين عـامي    % ١٥ انخفض بنسبة تزيد على       في األراضي الفلسطينية   االستثمار الخاص 
زانيةُ العامة  توقع أن تشهد المي    إلى ذلك    .٢٠٠٧وليس هنالك ما يشير إلى ارتفاعه بدرجة كبيرة في العام           

 مليـار دوالر فـي العـام        ١,٨للسلطة الفلسطينية، فجوة مالية بالمصاريف الجارية والرأسمالية بحوالي         
 مليـار   ٣,٩ حـوالي    إلى ٢٠٠٧كما توقع تراجعاً في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في العام            .٢٠٠٨
فسها، انخفضت حصة الفرد فـي النـاتج        نظراً للنمو السكاني السريع خالل الفترة ن      واعتبر أنه و  . دوالر

 ١٩٩٥بين عامي   كان  االقتصاد الفلسطيني   علماً أن   عن أعلى مستوياتها،    % ٤٠المحلي اإلجمالي بنسبة    
تناقص عـدد الفلـسطينيين العـاملين فـي          وأشار التقرير إلى     .سنوياً% ٨ آخذا بالنمو بمعدل     ٢٠٠٠و
لفاً في النـصف  أ ٦٤ إلى ما يقل عن   ٢٠٠٠ العام    عامل في  ألف ١١٦ أو في المستوطنات من      "إسرائيل"

أدى، باإلضـافة   ، مما   ، وللتعويض عن هذا، زاد التوظيف في السلطة الفلسطينية        ٢٠٠٧األول من العام    
 ١٩٩٩بين عامي   % ٨٠ لدى السلطة بنسبة     األجورإلى الزيادات المختلفة في الرواتب، إلى زيادة فاتورة         

  .٢٠٠٧و
  ١١/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   مليون دوالر شهريا٥٠ً بلغت  على قطاع غزةخسائر الحصار :الخضري .٣٧

ي سـرائيل  علـى أن الحـصار اإل      غزة، أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار       : غزة
 مناحي الحياة الصحية والبيئية واإلنسانية واالجتماعيـة        ىضرب البنية االقتصادية ضربة قاضية وأثر عل      

 مليون  ٥٠ في شتى مناحي الحياة تبلغ       بشكل عام لحصار  هذا ا  الخسائر المباشرة ل   أن وضحوأ .والتعليمية
 األونـروا  مساعدات إنسانية مقدمة مـن       ىمليون ومائة آلف فلسطيني يعيشون عل     كما أن   . دوالر شهرياً 

ـ               إال . المومنظمة الغذاء العالمي ومساعدات إنسانية من دول عربية ومؤسسات خيرية في جميع أنحاء الع
 األطفال الذين أصـبح     ىوبالتالي تنعكس هذه األوضاع عل    ،  ال تلبي حاجة المواطنين    هذه المساعدات أن  
. يهدد مستقبلهم بالخطر  ، مما    يعانون من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم وأمراض خطيرة          هممن% ٦٠
 آلـف   ٢٢نه يبلـغ    أحين   في   ، دوالر ٦٥٠ إلى   يصلفذكر أنه   معدل دخل الفرد السنوي بغزة      حول  أما  

،  %٦٥أن نسبة البطالة زادت عـن       الفتاً إلى   . ي في ظل غالف جمركي واحد     سرائيلدوالر للمواطن اإل  
 ٣٠ فيما بين من جهة أخرى أن        .من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر       % ٨٠ مع اإلشارة إلى أن   

  . أطفالهمضحايا الحصار  من% 
  ١٠/٤/٢٠٠٨ وكالة قدس نت لألنباء

  
  الغربية ينظم ورشة حول الوضع االقتصادي في محافظات شمال الضفة المركزياإلحصاء .٣٨

 ندوة حول الوضع ،مساألمريكية، أنظم الجهاز المركزي لإلحصاء والجامعة العربية : رام اهللا
فائد ريان مدير دائرة إحصاءات المالية حيث أشار ، الغربيةاالقتصادي في محافظات شمال الضفة 

 وقطاع غزة خالل  الغربيةإلى حدوث ارتفاع في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لباقي الضفة ،والحكومة
مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، كما بلغ نصيب الفرد من % ٠،٨ نسبته ٢٠٠٧الربع الرابع من العام 

سجالً نمواً نسبته ، م٢٠٠٧ دوالر أميركي خالل الربع الرابع من العام ٣٠٥،٧الناتج المحلي اإلجمالي 
كما استعرض أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية  .مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته% ١،٥

استعرض  كما .٢٠٠٧ ولغاية نهاية عام ٢٠٠٠منذ  شهر أيلول % ٣٣،٥٠التي شهدت ارتفاعاً مقداره 
أن نسبة القوى العاملة المشاركة من  حيث أشار الى ،أهم المؤشرات المتعلقة بالعمالة ومستويات الفقر

وتتوزع هذه النسبة بواقع % ٤١،٩ بلغت حوالي ٢٠٠٧ سنة فأكثر نهاية عام ١٥مجموع األفراد 
بلغت  ٢٠٠٧أن نسبة البطالة نهاية عام  في حين .في قطاع غزة% ٣٨،٠ و الغربيةفي الضفة% ٤٤،١

  .في قطاع غزة% ٢٩،٧في الضفة و % ١٧،٧، بواقع %٢١،٥حوالي 
  ١١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 على خان يونسعتداءات  االبسببنصف مليون دوالر خسائر المزارعين : الفرا .٣٩

أعلن محافظ خان يونس أسامة الفرا، أن جيش االحتالل ألحق منذ ثالثة : سطلتحسين األ -خان يونس
انب تضرر قرابة  ألف دوالر، إلى ج٥٠٠أشهر وحتى تاريخه خسائر زراعية مباشرة قدرت قيمتها بـ 

  . مزارع وذلك في المناطق الشرقية المالصقة للشريط الحدودي شرق خان يونس٥٠٠
  ١١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تعزز نشر قواتها على الحدودمصر تمنع الشاحنات التجارية من دخول رفح و .٤٠

ـ       ، أمس ،منعت مصر : رفحوغزة  من   ١١/٤/٢٠٠٨العرب القطرية   نشرت   ل  شاحنات كبيـرة مـن نق
أمنية مصرية أن المنع يأتي إلزالـة        مصادر أفادتو. بضائع إلى بلدة رفح الحدودية بشبه جزيرة سيناء       

وذكرت المـصادر   .  قد تدفع الفلسطينيين إلى اختراق الحدود بين قطاع غزة ومصر          اقتصاديةأي حوافز   
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 الطرق الرئيـسية    أن الشرطة منعت مرور الشاحنات الضخمة المحملة بالبضائع عند نقاط التفتيش على           
 .المؤدية لرفح وبلدة العريش المجاورة، لكن ُسمح بمرور الشاحنات األصغر والتي ال تحمـل شـحنات               

وأضافت أن التركيز انصب على الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ووقـودا ودراجـات ناريـة وهـي                  
  .رة األخيرةإمدادات اشترى الفلسطينيون منها كميات كبيرة بعد اختراقهم الحدود في الم

صـدرت   أن مـصر أ    وكاالت ونقالً عن ال   غزةوالقاهرة   من   ١١/٤/٢٠٠٨اإلتحاد اإلماراتية     وذكرت  
أوامر بإغالق محطات البنزين في الشيخ زويد ورفح المصرية القريبتين من الحـدود، ممـا أدى إلـى                  

ـ   لإلتحـاد  أمنية وشهود عيـان    كما أفادت مصادر     .ازدحام شديد على محطات الوقود     أن الـسلطات   ، ب
 فوق قناة السويس الذي يربط شـبه جزيـرة سـيناء            "السالم"المصرية أغلقت منذ الصباح الباكر جسر       

 فـرد مـن   ٢٠٠٠بمصر، وذلك وسط حالة االستنفار األمني الزائد في سيناء حيث تم نشر أكثـر مـن    
  .الشرطة المصرية هناك على الحدود مع قطاع غزة المحاصر

  
  تأهيل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بسورياتوقيع اتفاقية إلعادة  .٤١

، أمس، اتفاقية مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب "األونروا"وقعت هيئة الهالل األحمر ووكالة ): وام(
 مليون ١٨لالجئين الفلسطينيين في سوريا، تمول الهيئة بموجبها تكلفة المشروع التي تبلغ أكثر من 

 ٦٧٠ وحدة سكنية تسع ١٤٠مراحل تنفيذ المشروع الذي يتضمن إنشاء على " األونروا"وتشرف . درهم
 ألف الجئ وتجهيزه بالمعدات واألجهزة الطبية، باإلضافة ١٨الجئا إلى جانب إنشاء مركز صحي يخدم 

  . إلى خدمات البنية التحتية والخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي
  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "اإلسرائيليين"لمجلس اإلسالمي العالمي يقرر مقاضاة مجرمي الحرب ا .٤٢

محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر . قرر المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة برئاسة د: القاهرة
مجرمي " اإلسرائيليين"ورئيس المجلس، رفع دعوى قضائية أمام المحاكم األوروبية ضد المسؤولين 

جاء ذلك في البيان الختامي الجتماعات المجلس، أمس، في القاهرة الذي . ولبنانالحرب على فلسطين 
حذر من تزايد موجة العداء واإلساءة لإلسالم والتطاول على الرسول في الغرب، داعياً الحكومات 
والشعوب اإلسالمية التخاذ خطوات أكثر قوة لردع هؤالء ومن ذلك اللجوء إلى المقاطعة االقتصادية 

ودعا المجلس للتصدي للمخططات . ارية لردع من يحاولون تخريب مسيرة التواصل الحضاريوالتج
في تهويد القدس المحتلة وفرض سياسة األمر الواقع عليها، وذلك بدعم سكان المدينة " اإلسرائيلية"

توفير وتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وصيانة وترميم المباني األثرية في القدس القديمة، و
  .مزيد من األموال لحماية األقصى من الحفريات الصهيونية التي تهدده باالنهيار

  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تعمل في العراق" إسرائيلية" شركات ٢١٠: سياسيون عرب .٤٣

في " إسرائيل"حذر سياسيون مصريون وعرب من خطورة الدور الذي تلعبه :  طه عبد الرحمن-القاهرة 
، على حساب "اإلسرائيلي"ا يفتح مجاال كبيرا لتعزيز التعاون بين الحكومة العراقية والكيان العراق، م

تعمل في مجاالت التنقيب عن النفط والعقارات " إسرائيلية" شركات ٢١٠وكشفوا عن أن . الدول العربية
العراق، ما يشكل مع شمال " اإلسرائيلي"وبيع األراضي لليهود، فضال عن الخطورة التي يمثلها التقارب 

تهديدا على وحدة العراق ونسيجه الذي بدأت تقوضه الحرب، محذرين من خطورة الدور الذي تلعبه 
  .بهدف تجزئة العراق" إسرائيل"المراكز البحثية في 

  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  الكيان الصهيوني دخل مرحلة الضعف واالنحالل: نجاد .٤٤

 اإليراني محمود أحمدي نجاد إن الكيان الصهيوني دخل مرحلة قال الرئيس:  ستار ناصر-طهران 
الضعف واالنحالل، مضيفاً إن الكيان الصهيوني وحماته يحاولون بشتى الوسائل إنقاذ أنفسهم إال أنهم 

وأضاف إن فلسطين تتعرض اليوم ألفظع الجرائم المعادية للبشرية، وأسوأ أشكال إهدار . سيفشلون
الحل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية يكمن في الرجوع إلى أصوات الشعب القوانين، مؤكداً أن 

  .الفلسطيني
  ١١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  واشنطن تنتقد اجتماع كارتر مع مشعل .٤٥

قالت وزارة الخارجية األمريكية، أمس، أنها نصحت الرئيس األمريكـي األسـبق            :  رويترز -واشنطن  
زعيم حركة حماس في سوريا في األسبوع القـادم قائلـة إن االجتمـاع              جيمي كارتر بعدم االجتماع مع      

وكان كارتر في األيام األخيرة ينـاقش       . يتعارض مع سياسة الواليات المتحدة بعزل هذه الجماعة النشطة        
الفلسطينية ديفيد ولش خططه لالجتماع مع خالد مشعل        " يةسرائيلاإل"مع مسؤول وزارة الخارجية للشؤون      

قـدمنا  "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شـون مكورمـاك          . ب السياسي لحركة حماس   رئيس المكت 
، مضيفا أن النصيحة كانت أال يمضي قدما في مثل          "مشورتنا للرئيس السابق حول عقد مثل هذا االجتماع       

سياسة الواليات المتحدة تقوم علـى      "وقال للصحفيين ردا على سؤال حول خطط كارتر         . هذه المحادثات 
  ". ن حركة حماس منظمة إرهابية وإنها ال تعتقد انه من مصلحة السالم عقد مثل هذا االجتماعأ

  ١١/٤/٢٠٠٨األيام البحرينية 
  
  واشنطن تستبعد أولمرت من قمة شرم الشيخ .٤٦

ايهـود  " يسـرائيل اإل"قررت اإلدارة األميركية في خطوة مفاجئة عدم دعوة رئـيس الـوزراء             : وكاالت
قمة الخماسية المقرر عقده منتصف الشهر المقبل بمنتجع شرم الشيخ المصري، فيمـا             أولمرت إلى لقاء ال   

يتهربون من لقاء الرئيس األميركي األسبق جيمـي        " إسرائيل"أن قادة   " يةإسرائيل"كشفت مصادر صحافية    
  كارتر والذي سيزور المنطقة بعد غد األحد من أجل الترويج لرؤيته عن السالم 

  ١١/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 عالي المستوى بداية أيار" يإسرائيل"لقاء أمني أمريكي  .٤٧

سيعقد بداية شهر أيار القادم يضم قيـادات أمنيـة          " ياإسرائيل"أكدت مصادر مطلعة أن لقاء أمنيا أمريكيا        
ومـصالح  " إسرائيل"وعسكرية على أعلى المستويات، وذلك لتقييم األوضاع األمنية والمخاطر التي تهدد            

وزير الدفاع ايهود   " يسرائيلاإل"ا في المنطقة، وسيعقد هذا اللقاء في تل أبيب، ويرأسه عن الجانب             أمريك
وذكرت المصادر أن هذا اللقاء يأتي في وقت تستمر فيه مشاورات ونقاشات أمنية مكثفة بـدأت                 .باراك

لمشترك فـي وزارة     األمريكي االستراتيجي ا   -" يسرائيلاإل"منتصف شهر آذار الماضي في إطار الطاقم        
الدفاع األمريكية، وجدير بالذكر أن ضباطا أمريكيين كبار شاركوا بصفة مراقب في المنـاورات التـي                

  .منذ أيام" إسرائيل"تنفذها 
  ٩/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
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 فعاليات دانماركية تحيي ذكرى مذبحة دير ياسين .٤٨
لفلسطينية الدانماركية انطلقت فعاليـات الـذكرى       بمبادرة من لجنة الصداقة ا    :  ناصر السهلي  -كوبنهاغن  

 للنكبة الفلسطينية من مدينة آرهوس إلحياء ذكرى مذبحة دير ياسين التي وقعت في التاسع مـن                 ٦٠الـ
أربعة أجيال عاشـت فـي      ..  عاما من الشتات   ٦٠كفى  " وحملت الفعاليات  شعار    .١٩٤٨أبريل  / نيسان

وُرفع العلم الفلسطيني والالفتات، التي تدعو إلى إزالة جدار          ".المخيمات وحان الوقت لتنفيذ حق عودتهم     
الفصل ومنح فلسطين الحرية الكاملة، في المعرض الذي أقيم في الهواء الطلق عن النكبـة الفلـسطينية                 

وفي كلمة ممثلـة     .وتحلق حوله الدانماركيون وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويرفعون العلم الفلسطيني         
قة الدانماركية الفلسطينية، استذكرت أيبن بوندسغوورد ما جرى في مذبحة دير ياسين، وقالت             لجنة الصدا 

  ".ال يمكن أن تمحى من الذاكرة اإلنسانية مهما مر من الزمن"إنها 
 ١٠/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   مرة ثانية وثالثة وليس أخيرة٤٨فلسطينيو  .٤٩

  أسعد عبد الرحمن. د
 الـذين   ٤٨ية نظام الحكم العسكري المفروض على فلسطينيي        سرائيلإل، أنهت الحكومة ا   ١٩٦٦مع العام   

" حـرب فلـسطين   "ذلك النظام الذي تم إقراره مباشرة بعد        . بقوا منذ ذلك التاريخ صامدين على أرضهم      
ظنا منها أنه السبيل إلـى      " القوة الناعمة " منذئذ تعتمد بديال قوامه      إسرائيلوبذلك، باتت   . وحصول النكبة 

 االنصهار في الدولة الصهيونية، هادفة إلى إنجاز سهولة القـضاء علـى هـويتهم الوطنيـة                 دفعهم نحو 
وكانت الدولـة الـصهيونية فـي       .  العربية، متجاهلة الرابط الوطني والقومي الذي يجمعهم       -الفلسطينية  

  ". فرق تسد"مسعاها ذاك تنهج النهج االستعماري إياه وفق شعار 
 قد فشلت فشال ذريعا، لكنها صـعقت  ٤٨فلسطينيي  " أسرلة"را أن عملية     أدركت مؤخ  إسرائيلصحيح أن   

حقا بعد أن تبين لها كيف دفعت محاوالتها تلك الفلسطينيين عملياً إلى تبني أجندة تصب فـي غيـر مـا                     
اشتهت، فظهرت التيارات واألحزاب الوطنية والقومية واإلسالمية الفلـسطينية المنـشأ التـي طالبـت               

ثم جاءت بعدها األنبـاء التـي تنـشرها         . صوصية الثقافية والحضارية لهم داخل الدولة     باالعتراف بالخ 
 المتزايدة في عمليات المقاومـة الفلـسطينية       ٤٨الصحافة العبرية بين حين وآخر عن مشاركة فلسطينيي         

توجهـات  "ية بشكل عام إلى أن هناك مؤشرات علـى     سرائيللالحتالل، حيث تشير دوائر صنع القرار اإل      
  .  للمشاركة في مثل هذه العمليات٤٨داخل أوساط فلسطينيي " قلقةم

) بنيـامين نتنيـاهو   (وعلى صعيد مختلف، وبحسب معطيات قدمها زعيم المعارضة اليمينية في الكنيست            
خالل مؤتمر هرتسليا الذي انعقد في األسبوع األخير من يناير الماضي، فإنه يتوقـع أن تـصل نـسبة                   

وغني عن الذكر   .  خالل عقدين من الزمان    إسرائيلمن إجمالي عدد السكان في      % ٤٠ إلى   ٤٨فلسطينيي  
أن هذا األمر تطور بالغ الخطورة من وجهة نظر اليمين المتشدد، إذ يستطيع الفلسطينيون، في ظلـه، أن                  

وبذلك، يستطرد  . يتسلموا، من وجهة نظره، مقاليد الحكومة بدون أي وسيلة عنف عبر صناديق االقتراع            
 التي سـتفقد الغالبيـة اليهوديـة عنـدها          إسرائيل" حق"اهو ملخصا، ولو بشكل غير مباشر، أن من         نتني

االستمرار في مساعيها ودعواتها لتحقيق سياسة الطرد الجماعي للعرب الفلـسطينيين الـذين يهـددون               
  !!. العبرية" يهودية الدولة"

ولذلك، لم يكن مستغربا، وفق مـا       . لإسرائيهذه الحقائق والطروحات وغيرها صعقت أوساط الحكم في         
أن يبلغ رئـيس جهـاز الـشاباك        ) ٢٠٠٧ مارس   ١٣(في عددها الصادر في     " معاريف"أشارت صحيفة   

، وهو مـا    إسرائيلبأن األقلية العربية تمثل خطراً على       ) إيهود اولمرت (رئيس الوزراء   ) يوفال ديسكين (
اسية والمرجعيـات الدينيـة ووسـائل اإلعـالم         رافقه طرح خطة وضعها الشاباك ونفذتها األحزاب السي       

وقد أسفر ذلك التحريض عـن موقـف عـدائي بينـه            . اليهودية وجوهرها التحريض على الفلسطينيين    
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وكانت خالصـته أن أكثـر مـن        ) ٢٠٠٧ مارس   ٢٨(في  " يديعوت احرونوت "استطالع نشرته صحيفة    
 فـي   ٦٤,٤حياة السياسية، بينما يعتبـر      من اليهود يطالبون بمنع الفلسطينيين من المشاركة في ال        % ٤٠

 يعرضون أمن الدولة الصهيونية للخطر بسبب معدل الوالدة العـالي           ٤٨المائة من اليهود أن فلسطينيي      
يين يؤيـدون   سرائيلمن اإل % ٧٥ يظهر أن    ١/٤/٢٠٠٨بل أن استطالعا أخيرا نشرت نتائجه يوم        . لديهم

   "!!.الحل الدائم" في إطار ٤٨ترحيل فلسطينيي 
ية سرائيلوالحال كذلك، فإن الطبيعة العنصرية للدولة الصهيونية ال يمكن إخفاؤها، والنظرة العنصرية اإل            

غير أن جديد األمر والخطر الكبير المتـضمن        . من الطبيعي جدا أن تكشف عن نفسها بين الحين واآلخر         
) بالحـد األدنـى   " النتصارعدم ا "أو  ( بشكل ظاهر منذ الهزيمة      ٤٨هو تزايد ظاهرة استهداف فلسطينيي      

صحيح أن العنصرية لطالما كانـت سـمة        . ٢٠٠٦ي في لبنان في حرب      سرائيلالذي مني به الجيش اإل    
 قد بدأت بالفعـل معركتهـا انتقامـا         إسرائيلمالزمة لهذا الكيان، لكن الصورة البادية في األفق، هي أن           

، فيما اعتبر   "قنبلة موقوتة " بأنهم   ٤٨فلسطينيي  ية تتهم   سرائيللهزيمتها في لبنان، حينما بدأت األصوات اإل      
وفي هذا السياق، فـإن أول رد       . إسرائيليهدف إلى تقويض دعائم     " طابور معاد "آخرون علنا إنهم مجرد     

بإغالق ملف شهداء هبـة اكتـوبر       ) ميني مزور (فعل انتقامي جاء مع قرار المستشار القضائي للحكومة         
هذه الـصورة   . تهام ضد افراد الشرطة والضباط المشتبه بهم بالتورط        نهائيا، وعدم تقديم لوائح ا     ٢٠٠٠

والبعض (، فإنها أسقطت    إسرائيل) علمانية أو ديمقراطية أو عدالة    (عدا عن كونها كشفت زيف ما يسمى        
فكرة إمكان انسجام النفسية اليهودية الصهيونية مع العرب، ألنها بطبيعتها نفسية معادية            ) إلى حين : يقول
  . ر إال بالهيمنة، وال تبني واقعها السياسي إال من خالل هذه الصورةال تفك

حقيقـي،  " خطر استراتيجي " هم   ٤٨أن فلسطينيي   " الشاباك"ولتأكيد ذلك دون مواربة، يرى تقرير رئيس        
، مؤكـدا أن الـشاباك      " كدولة يهودية  إسرائيلفي األمد البعيد، على الطابع اليهودي للدولة وعلى وجود          

ي سـرائيل المركـز اإل  "ومـن جهتـه، كـشف       "!!! ل نشاط متآمر وان كان قانونيا وديمقراطيا      سيحبط ك "
في دراسة جديدة له عن أنه على الرغم من أن العرب في الداخل الفلـسطيني               " لالتصاالت االستراتيجية 

 %١ي هـي    سـرائيل من سكان الدولة العبرية فان نسبة تمثيلهم في اإلعالم اإل         % ١٩يشكلون على األقل    
ي وهي قناة تجارية تستبعد العرب عن الشاشة وتظهـرهم          سرائيلفقط، وأن القناة الثانية في التليفزيون اإل      

وقالـت  . منها تظهر العرب على اعتبارهم تهديدا للدولة العبريـة        % ٦٨في تقارير   % ٠,٥٥بما نسبته   
غـالي  (ي  سـرائيل الحتالل اإل ية الرسمية باللغة العبرية وإذاعة جيش ا      سرائيلالدراسة أيضا إن اإلذاعة اإل    

  . تظهران العرب في معظم تقاريرهما بشكل سلبي للغاية وتصفهم باإلرهابيين والمتخلفين) تساهل
ويبدو أن  .  هو المستهدف استراتيجيا   ٤٨إذن، الوجود الشعبي الفلسطيني في أراضي فلسطين المحتلة عام          

الدولة الصهيونية من تزايـد     " تثبتت"ماما بعدما   ية، وبقرار سياسي، قد استنفرت ت     سرائيلأجهزة األمن اإل  
فالمشروع الصهيوني يريـد عمليـا      . التوجه القومي العربي، وكذلك التوجه اإلسالمي في أوساط هؤالء        

منطقة خالية من العرب خالصة لليهود، في حين أن هذه األجهزة ومن ورائها سياسيون معادون للـسالم                 
إنمـا  ) أرض فلسطين التاريخيـة   " ( التاريخية إسرائيلأرض  " على   والتعايش يرون أن بقاء أي فلسطيني     

وعليه، نالحظ كيف أن هذه األجهزة ورعاتهـا الـسياسيين يخوضـون            . يشكل تهديدا لوجود هذا الكيان    
" الـداخل "الحرب في الضفة وقطاع غزة بذريعة وجود المقاومة الفلسطينية، ثم يخوضون الحرب فـي                

وخالصة المقال أن هـؤالء األخيـرين وقيـاداتهم الـسياسية           . ٤٨طينيي  بذريعة غياب الوالء عند فلس    
وأحزابهم يتعرضون إلى حملة تحريض مسعورة منذ انتفاضة األقصى، ازدادت حـدتها بعـد العـدوان                

ي على لبنان، وذلك في ضوء مواقفهم المؤيدة سواء للمقاومة الفلسطينية أو اللبنانية، وأيضا في               سرائيلاإل
  التوسعية، الفاشية، المعادية   ( حول جوهر وطبيعة الدولة العبرية       ٤٨تي يطرحها فلسطينيو    ضوء الرؤية ال  
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 مصدر تهديد باعتباره رفضا لالندماج وبعثا وإنعاشـا للفكـر والتمـايز             إسرائيل، وهو ما تراه     )للسالم
  .  الفلسطيني العروبي

  ١١/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  حواجز وعقبات ومفاوضات .٥٠

  ماجد عزام
ت كل العقبات حواجز وليست كل الحواجز عقبات، العبارة التبريرية السابقة وردت على لسان وزيرة               ليس

فـي  .  المنطقة نهاية آذار  مارس الماضي      إلىالخارجية األميركية كوندليسا رايس أثناء زيارتها األخيرة        
ميركية في الفترة األخيرة تجاه     الحقيقة تبدو العبارة كأنها القاعدة أو األرضية التي تنطلق منها السياسة األ           

  .  التوصل إلى اتفاق سالم نهائي في فلسطينإلىية  الفلسطينية الهادفة سرائيلالمفاوضات اإل
 األمـن  أولويـة  بنظريـة أو  أميركيـا  الجديد تعني أن ثمة اقتناعـا      ميركياألالترجمة السياسية للمنطق    

 األخير في مهمة ومركزية من اجل حفـظ األمـن           ية فليست كل الحواجز عقبات إنما تبدو هذه       سرائيلاإل
.  في المنطقـة   األميركيةي الذي يحتل األولوية ليس في المفاوضات فقط يل في مجمل السياسة             سرائيلاإل

 ثمة عقبات أخرى غير الحواجز وهنا يمكن تلمس اإلستراتيجية أو           أنالشق األول من مفهوم رايس يعني       
 إنقاذ هيبتها وصورتها وربما حتى حكم التاريخ عليهـا          إلى الساعية   ركيةاألمياإلطار الجديد للدبلوماسية    
  . في عامها األخير في الحكم

اإلطار الجديد يتضمن مسارين متوازيين األول يمكن اختصاره بالحواجز ويتضمن القـضايا األمنيـة أو               
ثل حرية الحركة للمواطنين     حتى اسما حركيا لها م     أواالنتقالية والمرحلية والتي تكاد الحواجز تمثل رمزا        

والبضائع في الضفة الغربية وتسهيل انتشار القوات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مـدن الـضفة                
الغربية وهذا ينعكس بالطبع على الوضع االقتصادي سواء في ما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية وتـسهيل        

واستيراد المواد والبنى التحتية الالزمة والضرورية من       تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية      
أجل نمو وتطوير االقتصاد الفلسطيني في السياق أيضاً تتضمن القضايا المرحلية واالنتقاليـة األسـرى               
والمبعدين والمسار السابق يتم التعبير عنه أحياناً عبر خطة خارطة الطريق تحديداً البند األول منها الذي                

 إسرائيل فيما يطالب    إسرائيل الفلسطينية بتفكيك البنى التحتية للمقاومة ووقف عملياتها ضد          يطالب السلطة 
 أيلـول سـبتمبر     ٢٨ حدود   إلىبوقف االستيطان وإعادة افتتاح المؤسسات الفلسطينية في القدس والعودة          

اطن والبـضائع    طبعاً بتسهيل حرية انتشار القوات األمنية الفلسطينية وتسهيل حرية الحركة للمو           ٢٠٠٠
ية التكتيكية باختصار هذا البنـد ضـمن عبـارة أو مفهـوم             سرائيلاي اننا امام نجاح لعملية االلتفاف اإل      

 حاجز وساتر تنازال كبيرا حـصلت       ةستمائ ساترا وحاجزا واحدا من أصل       ٥٠الحواجز واعتبار تفكيك    
اراك  وهي أيضاً تعبيـر عـن         وفلسطيني  كما قال ايهود ب      وأوروبي يأميرك إطراء على   إسرائيلبعده  

منظور ايهود أولمرت للتفاوض من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التفاهمات على اكبـر عـدد                  
ي المعروف تجزئة القضايا وإغراق المفاوضات      سرائيل اإل لألسلوب استنساخ   أمامممكن من القضايا نحن     

  .  اإلطراء عليهإسرائيلأو نجاح تستحق في التفاصيل واعتبار التفاهم على أي تفصيل صغير حد إنجاز 
الشق الثاني من مفهوم رايس ليست كل العقبات حواجز يتعلق بالقضايا النهائيـة التـي تـصر الـسلطة               

 إسـتراتيجية   أمـام الفلسطينية على التفاوض الجدي والبناء من اجل التوصل إلى حلول لها ونحن هنـا               
 األولوية للقضايا المرحليـة و التكتيكيـة        إعطاءة بمعنى    مع هذه االستراتيجي   أميركيية وتساوق   إسرائيل

وتقديم التنازالت الوهمية فيها الرتداء قناع الرغبة في البحث عن السالم واستغالل هذا القناع من أجـل                 
 أيـضا  انجاز جدي فيها حتى اآلن والتي تبدو         أيالتصلب في القضايا والملفات النهائية، والتي لم يتحقق         

 أوالحمر التي تحدثت عنها تسيبي ليفني منذ أيام ال لعودة الالجئـين ال لتقـسيم القـدس                   الخطوط   أسيرة
التفاوض حول األماكن المقدسة، نعم لضم الكتل االستيطانية الكبرى في محيط المدينة المقدسة وغـرب               
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لـضفة   ا أراضي وترسيم الحدود وفق مسار الجدار الفاصل الذي يبتلع نصف           إسرائيلالضفة الغربية إلى    
  . يحول النصف الثاني إلى كانتونات محاصرة معزولة عن بعضها البعض

  بـين المطالبـة      أميركـي  في لقاء أنابوليس كحل وسط         أسسهالمسار المزدوج االنتقالي والنهائي بنيت      
ية باالنطالق من البنـد األول مـن خارطـة          سرائيلالفلسطينية بالمفاوضات النهائية مباشرة والمطالبة اإل     

يق الترجمة العملية األولى لهذا المسار تمثلت باجتماعات ثالثية الفتة لكوندليسا رايس وبشكل غيـر               الطر
مسبوق  االجتماع األول ضم رايس إلى كل من ايهود باراك وسالم فياض وعني بالقضايا االنتقاليـة أو                  

ية سرائيلالخارجية اإل  مسار الحواجز باالحرى واالجتماع الثاني ضم رايس إلى كل من وزيرة             أياألمنية  
ي وأحمد قريع رئيس لجنـة التفـاوض     سرائيلتسيبي ليفني رئيسة لجنة التفاوض المركزية من الجانب اإل        

 تحاول كما العادة بث االنطباع أنه حتى الوهم بالجدية          األميركية اإلدارةالمركزية من الجانب الفلسطيني،     
 واألخيـرة  أي مع نهاية الواليـة الثانيـة         ٢٠٠٨لعام  في التوصل إلى اتفاق سالم نهائي قبل نهاية هذا ا         

للرئيس جورج بوش رغم ان الواقع يشير الى تخفيض منهجي للسقف ففي البداية تم الحديث عن اتفـاق                  
مفصل، نهائي يضع حلوالً واضحة ومع جدول زمني لكل القضايا محل الخالف وبعد ذلك جرى الحديث                

لخطوط العريضة أو التصور العام للحل واآلن وبعد زيارة رايس          عن اتفاق إطار او اعالن مبادئ يضع ا       
يتم الحديث عن إعالن نوايا يشير الى الرغبة في التوصل إلى حل نهائي علـى قاعـدة حـل الـدولتين                     
وخارطة الطريق وفي جميع األحوال نحن بصدد إعالن أو اتفاق رف تنفيذه منوط بتطبيق الفلـسطينيين                

 أن يـتم    أيطريق وقف العمليات وخاصة إطالق الصواريخ من قطاع غـزة،           للبند االول من خارطة ال    
تعليق وتجميد أي إعالن أو اتفاق بتحول الفلسطينيين إلى فنلنديين كما قال ذات مـرة دوف فايـسغالس                  

غير أن األخطر من ذلك يتمثل بالمـسار الثالـث          . األولواصفا او حتى مادحا لخريطة الطريق وبندها        
ية التي قالت في تقريـر      سرائيلتبع منذ أنابوليس حتى اآلن وفضحته جمعية عير عميم اإل         الموازي الذي ا  
 منذ أنابوليس تقوم باتخاذ خطوات أحادية الجانـب فـي القـدس             إسرائيل إن   ٥٤٢٠٠٨لها نشر بتاريخ    

  . الشرقية بدال من مفاوضات سياسية مكثفة في الطريق إلى اتفاق السالم
 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية وأن تخطيطا         ٩٦١٧قاء أنابوليس بنيت    أضافت الجمعية انه ومنذ ل    

 وحدة سكنية في مستوطنات في قلب األحياء السكنية الفلسطينية كما           ٤٧١وبناء متسارعا يجري حالياً في      
 عائلة فلسطينية في القدس هدمت وألغت الشرطة العشرات من األحداث السياسية الدينيـة              ١٤أن منازل   

جتماعية التي نظمها مواطنون فلسطينيون واستؤنفت الحفريات أسفل باب المغاربة في البلدة القديمـة              واال
تقريـر  . وكذلك حفريات أثرية غير شرعية تحت الحي اإلسالمي وفي بلدة سلوان في القـدس الـشرقية               

ية في ما   سرائيلجمعية عير عميم خلص إلى أن لقاء أنابوليس مهد الطريق أمام المزيد من اإلجراءات اإل              
يتعلق بالجهود االستيطانية األحادية الجانب بدالً من أن يتحول إلى نقطة بدايـة جديـدة فـي العالقـات                   

اعتـرض علـى التـسهيالت      " الـشاباك " العـام    األمنيوفال ديسكين قائد جهاز     . يةسرائيلالفلسطينية اإل 
 ال مبرر لتقديم تسهيالت تخفف الضغط       والتنازالت التي قدمها باراك تحت مفهوم أو مسار الحواجز قائالً         

على الفلسطينيين في مقابل المجازفة بعملية سياسية دبلوماسية قصيرة األمد لن تقود إلى شيء، أما وزير                
من أجل إعالن مبـادئ     . البنى التحتية بنيامين بن اليعزر فوصف المفاوضات بأنها خيالية ومجرد تظاهر          

ي سرائيلوطنية الفلسطينية وحتى المشروع الوطني أما من الجانب اإل        واتفاق رف يتم التضحية بالوحدة ال     
فالتظاهرة التفاوضية ليس أكثر من ستار لفرض الحدود من جانب واحد عبر ضم الكتـل االسـتيطانية                 
وعزل القدس واألنحاء عن الجدار الفاصل كحدود مع الكيان الفلسطيني شاء من شاء وأبى من أبى وكل                 

 الباحثـة عـن انجـاز       األميركية من ضباب التصريحات والمفاهيم والتخريجات       ذلك تحت غطاء كثيف   
دبلوماسي بأي ثمن حتى لو تمثل ذلك باآلمال والطموحات الوطنية الفلسطينية وأدى على المدى البعيـد                

  .  المنطقة المشتعلة والمنكوبةفيالى اشعال المزيد من الحرائق 
  ١١/٤/٢٠٠٨السفير 
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  كان الثمن غالياحرروا شاليط حتى لو  .٥١

  عاموس هارئيل-هآرتس 
في اليوم الذي سيصبح فيه الوقت متأخراً جداً سيعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً ويقطع صمته الطويل               

عائلة شاليط ستدخل في حالة حداد ورئيس الوزراء يوضح للصحفيين انه لم يكن             . في قضية جلعاد شاليط   
كل الجهود إال انها لم تكن قادرة على االستجابة البتزازات حماس            قد بذلت    إسرائيلهناك خيار آخر وان     

ايضا بسبب الخوف من ان يؤدي االستسالم لهم الى موجه من اعمال الخطف وسرعان ما تبـدأ موجـة                   
الجـيش والـشاباك    . االتهامات المتبادلة وتسأل الصحافة ان كان من الممكن منع االختطاف قبل موعده           

وحمـاس؟ حمـاس    .  حول التأخير االستخباري في قضية اكتشاف موقـع شـاليط          سيتبادالن االنتقادات 
  .حول استعادة الجثة في هذه المرة: ستصرح بأنها مستعدة وجاهزة الستئناف االتصاالت

حماس تبث في االسابيع االخيرة تهديدات على حياة شاليط، موسى ابو مرزوق نائب خالد مشعل قال بأنه                 
ناطقون آخـرون   . ب تنظيمه فستضطر الجراء مفاوضات الستعادة عظام شاليط        مطال إسرائيلان لم تقبل    

ي تتحدث عن ان حماس   سرائيلمن قبل حماس تحدثوا بصورة مشابهة، الحكمة الشائعة في جهاز االمن اإل           
 إسرائيلخاطفوه يعرفون ايضا ان     . تخادع وتفتري وان المخطوف هو ثروة وليس عبثاً لمن يحتفظون به          

  .ى يومهم االخير ان سقطت شعرة من رأس شاليطستالحقهم حت
االستخالص هو ان حماس تشعر بالضغط إثر الجمود في المفاوضات حول صفقة اطالق سراح شـاليط                

ولكن هذا الموقف قائم طالما رأت حمـاس        .  سجينا فلسطينيا ولذلك هي تتوجه نحو التهديدات       ٤٥٠مقابل  
  .جدوى في التفاوض حول السجناء

للمخطـوف  . ض المفتين المسلمين تقول انه ال يوجد معيار يلزم بالحفاظ على حياة اسـير             وجهة نظر بع  
ان كان وجوده يشكل خطراً على سالمة الخاطفين فلن يترددوا في قتلـه والمـساومة               : قيمة وظيفية فقط  

قتلوا خالل عملية االختطـاف، امـا       ) آفي سسبورتاس وايالن سعدون   (المخطوفون السابقون   . على جثته 
هناك شك ان كانت قيادة حماس ستتدخل في        . من دون ترك أثر   " اخفي"رون آراد الذي أسر في لبنان فقد        

  .اعتبارات الذراع العسكري الذي يمسك بشاليط في حالة مشابهة
لجنة وزارية خاصة صادقت قبل شهرين على المعايير التي اقترحها منسق المفاوضـات عـوفر ديكـل               

وزراء في الحكومة يقولون انهم سيرفعون      ". يوجد دم على اياديهم   "بينهم من   الطالق سراح السجناء ومن     
ليست في ذلـك    . إسرائيلاياديهم مرغمين مع الصفقة حتى ان شملت اطالق سراح قتله من وجهة نظر              

صعوبة عاطفية فقط وانما اعتبارات امنية في ان يعود بعض الـسجناء الـذين اخلـي سـبيلهم للعمـل                    
  .االرهابي

كـل تعليـق    . يسأل رئيس الوزراء ووزير الجيش حول وضع المفاوضات يقولون بصورة ثابتـه           عندما  
 ال يسمح بـالتوقيع     إسرائيلهل قرروا ان الثمن المطلوب من       . سيلحق الضرر في جهود اطالق سراحه     

في الوقت الحاضر يبدو ان الخيار العسكري الطالق سراح شـاليط صـعب   . على االتفاق؟ ليس معروفا   
المسألة ليست نقصاً في المعلومات االستخبارية وانما صعوبة في بلورة حل عمليـاتي يخلـصه               . ذالتنفي

اضف الى ان المـصادر الفلـسطينية تـدعي ان          . بسالم من قلب منطقة سكانية مكتظه ومحروسة جيدا       
  .الموقع الذي يوجد فيه شاليط مفخخ بالمتفجرات

هل يمكن التوصل التفاق يبعد فيـه       : ة افكار اخرى  في ظل الجمود يحتمل ان تكون هناك حاجة لمالحظ        
السجناء من الضفة الى اوروبا او قطاع غزة كما فعل ديكل نفسه مع الفلسطينيين في حصار كنيسة المهد                  

؟ وربما ما زالت من الممكن الجمع بين اطالق سراح شاليط وادخال تـسهيالت              ٢٠٠٢في بيت لحم في     
 طرح قائمة اسماء السجناء الذين تطلبهم حمـاس علـى النقـاش             وربما حتى آن اآلوان   . في معبر رفح  

  .الشعبي
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ية انه يمكن اسـتعادة تـوازن       سرائيلالمفاوضات حول شاليط بدأت باالعتقاد المغامر من ناحية القادة اإل         
القادة استنبطوا من   . الرعب في المنطقة على ظهر جندي فتي ومنع حدوث عمليات اختطاف اخرى بذلك            

. نذ ذلك الحين ولكن طريقاً مسدوداً قد ظهر منذئذ بذريعة طرح حماس لمطالـب مـستحيلة               هذه الفكرة م  
من الصعب معرفة وضع الشاب الموجود فـي االسـر          .  ال تملك كل الوقت الموجود في العالم       إسرائيل

  .جسديا ونفسيا منذ عامين
ايـة االنتفاضـة الثانيـة    الصحفيون الذين رافقوا رئيس هيئة االركان شاؤول موفاز في المناطق فـي بد        

: في كل مره كان موفاز يلتقي فيها مع الجنود كانوا يطرحون سؤالين فقـط             . الحظوا وجود ظاهرة مهمه   
 في لبنان ولمـاذا تـرك الـضابط         ٢٠٠٠ما هو مصير الجنود الثالثه الذين اختطفوا في تشرين الثاني             

  مدحت يوسف وهو ينزف حتى الموت في قبر يوسف في نابلس؟
: شغلهم كان قضية اخرى مغايرة تماما     . اتلون لم يهتموا في السؤال ان كان عرفات قد بدأ االنتفاضة          المق

  ماذا ستفعل الدولة من اجلهم ان علقوا في وضع مشابه؟
جلعاد شاليط هو جندي عادي في الخدمة االلزامية وكان في الوحدات القتالية في الفترة التـي اصـبحت                  

ال يتوجب تجاهل واجب الدولـة االخالقـي       . ير بديهية كما كانت في الماضي     فيها هذه الوحدات مسألة غ    
  .نحو ابناء العائالت الذين فقدوا اعزاءهم في عملية ارهابية وضبط قتلتهم بعد جهود كبيرة

ولكن هناك ايضا واجب غيـر بـسيط        . اطالق سراح أسراهم سيكون حبة الدواء المره جداً التي نبتلعها         
  .اليط نفسه والمقاتلين من امثاله الذين قد يجدون انفسهم في وضع مماثلايضا تجاه جلعاد ش

  ١١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  خسرنا داخلياً وخارجياً في قضية شاليت .٥٢

  روبيك روزنتال
بدل " صفقة تتبلور لتحرير الجندي المخطوف    "األحبولة األخيرة في قضية شليت هي ان دبي ستتوسط في           

في موضوع شاليت خسرنا، تجاه الداخل وتجاه الخارج وتجاه         : ل بالفم المليء  هذا هو الوقت للقو   . مصر
ظاهرة جلعاد شليت أصبحت الوصمة الكبرى في جبين حكومة اولمرت، ودليالً           . العدو رقم واحد، الزمن   

  .لدافيد غروسمان" قيادة مختلّة"دامغاً على عدم قدرتها على السيطرة، ودليال على صحة القول 
غير قادر على ان يحسم بين نوعام شاليت واالهـالي          "وهو  . ح هامِلت الذي يتعذب عالنية    أولمرت أصب 

هذا االستخدام الساخر للثكل ليس معروفا حتى لشيوخ حـرب          ". ى الذين سيمس بهم تحرير مخربين     لالثك
" لي الثكلـى  االها. "، بل يمثل ابنه الحي وعديم الوسيلة      "موقفا عاطفيا "نوعام شاليت ال يمثل     . يوم الغفران 

موقف شرعي، ولعله يثير الشفقة، ولكن ليس       . يمثلون موقفا عاطفيا ومبدئيا   ) ايهم، لمن، وفي أي سياق؟    (
  .لهم هنا كأهالي ثكلى مكانة حاسمة

، هكذا اقتبس في كلمـة      "فداء االسرى حسب حجمهم   . "أما ايهود باراك، فأصبح تلميذ مدرسة دينية متلوياً       
 االنتهازي للمصادر االولية هو مالذ مخجل، وفي هذا الموضوع لم يختـرع             هذا االستخدام . قبل اسبوع 
. فداء االسرى هو قيمة عليا    : واذا ما لبس باراك رداء المشرع للقيم، فاني اقترح عليه بديال          . باراك شيئا 

ية االصيلة، الى جانب الواجـب النقـاذ كـل          سرائيلهذا ليس بديال نظريا، بل هو مغروس في الفكرة اإل         
 أبدا لم تفِد االسرى حسب الحجم بل دوما دون توازن، وهذا جزء مـن               إسرائيلف. دي جريح دون ثمن   جن

  .حصانتها
القائد الصلب الذي ال يحصي العـرب       : ايفي ايتام يواصل التحرك بين العناصر الثالثة لشخصيته العامة        

ة هذه اوضح قبل بـضعة      ومن األماكن الثالث  . إسرائيلمن مسافة متر، السياسي المتوسط ومخلّص شعب        
ويتبين أن االسر على مدى سنوات      ". جلعاد شاليت جندي كان يعرف ما هي واجباته       "ايام بنبرة مثيرة بان     
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أكلتها يا جلعاد، لم    . طويلة هو واحد من واجبات الجندي، تماما مثل القبعة المكوية او إعداد القهوة للقائد             
  .تر األحرف الصغيرة

قبل ايام أوقفوا الى الحائط     .  المقدسة تأتي كتيبة من المشاركين في برامج الحوار        لمعونة هذه العصبة غير   
، امس خربوا حيا في غزة وبعثوا بكل اليساريين الى السجن، واليوم يضحون بجلعـاد               "مخربين"عائالت  

  .ونظن ان ايا منهم كان يمكنه أن يكون هناك بدال منه. شاليت على مذبح الكرامة الوطنية
 السنين أصبح رون اراد، الذي امكانية ان يكون على قيد الحياة مجرد نظرية، رمزا للوطنيـة                 على مدى 

ولكن المنظمين، المغنين والمـشاركين  . اجتماعات عامة، اناشيد وقصائد تصاغ له وتتواصل     . يةسرائيلاإل
ـ                   . اليتفي المسيرات من دان وحتى ايالت، اختفوا من المشهد عندما بات الحديث يدور عـن قـضية ش

. جلعاد شاليت الحي يجلس غير بعيد من هنا       . شاليت لسبب ما ليس ذا نوعية رمزية، بل مجرد بشر حي          
  .كان يمكن تحريره في الماضي البعيد والقريب. يمكن تحريره

ثمن جلعاد ال ينزل بل يرتفع، ناهيك عن أن وجوده في االراضي الفلسطينية يكبل يدي الحكومة ويـضر                  
السؤال المقلق الذي يقض    . فهي ال تبعث على الثقة    . ذاً، دعكم من التلوي وترددات النفس     إ. بالجهد االمني 

ي يوجد منذ سنتين قيـد االسـر،        إسرائيلالمضاجع هو لماذا يتعاطى الجمهور بمثل هذا االهمال لجندي          
  .وحده، دون اتصال به

 علـى مـا     -هانة ال تـسمح   صدمة اال . الجواب الذي اقترحه هو رد متأخر على فشل حرب لبنان الثانية          
بالمرور مرة اخرى بفعل مهين، كتحرير سجناء ثقيلـين مقابـل جنـدي             " الجمهور" للزعماء ولـ    -يبدو
ولكن هذا التفسير النفسي، بالقرش او بالمليون، ال ينتمي الى ما يقف منذ زمن بعيد امـام بوابـة                   . واحد

  .تحريره، االن والثمن، نعم، الثمن ليس مهماً: الزعماء
  "معاريف"عن 
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  كسر الحصار .٥٣
  مازن حماد

كسر الحصار هو العنوان الكبير الذي تندرج تحته عمليات المقاومة الغزية، وكافة التحركات الـسياسية               
الرامية إلى فتح الحدود مع مصر، ومساعي حركة حماس لاللتقاء بشخـصيات أجنبيـة مثـل الـرئيس                  

  .مي كارتر، الذي سيزور دمشق خالل أيام لالجتماع بزعيم حماس خالد مشعلاألميركي األسبق جي
 الفدائية يوم األربعاء، وهي العمليـة       "ناحال عوز " وكسر الحصار هو االسم الذي أطلق على عملية          - -

التي نفذتها سرايا القدس التابعة للجهاد اإلسالمي، وكتائب المجاهدين التابعة لفـتح، ولجـان المقاومـة                
شعبية، وأسفرت عن قتل سائقي شاحنات تحمل كميات محدودة من النفط إلى قطاع غـزة فـي إطـار                   ال

  .العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع
 عن تأسيس قوة ردع فعالة ضد فصائل المقاومة العاملة في           إسرائيل وقد أظهرت تلك العملية عجز       - -

يين، سـرائيل ، وإرسالهم القناصـة لقتـل اإل      إسرائيلإلى  غزة، وفشلها في منع تسلل المقاتلين من القطاع         
  .ووضع متفجرات عند الحواجز

ي حاول في الماضي االحتفاظ بشريط عازل على بعد كيلومتر مـن            سرائيل ويشار إلى أن الجيش اإل     - -
جدار غزة، ُيمنع الفلسطينيون من دخوله، غير أن مثـل هـذه المحـاوالت متوقفـة اآلن، ممـا مكَّـن                     

يون، من تنفيذ عملية األربعاء، وإطالق النار على موكـب          إسرائيلات الفدائية، كما يقول خبراء      المجموع
، قبـل   إسـرائيل وزير األمن العام آفي دختر، وعلى سكان كيبوتز قرب المنطقة الحدودية بين غـزة و              

  .أسبوع
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 المراقبة المشددة   ، إذ رغم  "ناحال عوز "ي كبير كشفته عملية معبر      إسرائيل وكان هناك تقصير أمني      - -
غير . ية بالعملية في وقت متأخر    سرائيلعلى طول الحدود، وخصوصا قرب المعابر، فقد علمت القوات اإل         

خفـض الجـيش    "ية يعزون العملية المذكورة إلـى       سرائيلأن بعض العاملين في األجهزة االستخبارية اإل      
ى للتوصل إلى تهدئة جديدة بـين        ضد غزة على ضوء تفاهمات غير مباشرة مع مصر التي تسع           "عملياته

  .حماس والدولة العبرية
 لكن مثل هذه التهدئة باتت عرضة للفشل بعد تهديد قياديين من حماس والجهاد باقتحام بشري آخـر                  - -

لمعبر رفح، على غرار ما تم في األسبوع األخير من شهر يناير الماضي، وهو ما دفع القاهرة إلى إبداء                   
محاوالت الفتعال أزمة حـدود     "رها لتلك التهديدات، التي وصفها المصريون بأنها        دهشتها وإعالن استنكا  

 متسائلين عن الدوافع الحقيقية التي حركت قـادة التنظيمـات           "بالتزامن مع مشكالت مفتعلة داخل مصر     
اإلسالمية إلى قول ما قالوه، في إشارة إلى دور اإلخوان المسلمين في االحتجاجات األخيرة على غـالء                 

  .أسعار المواد الغذائية في مصر، علما بأن حماس خرجت في األصل من ثوب اإلخوان
 وبين خفض الهجمات علـى غـزة لـصالح تـدعيم      "ناحال عوز " وإذا كان الربط بين عملية معبر        - -

 وحماس، فقد جاء اإلعالن عن لقاء كارتر        إسرائيلالتهدئة، يزيد من تعقيدات العالقة الثالثية بين مصر و        
لد مشعل كتعبير عن اعتقاد الرئيس األميركي األسبق بأنه يجدر االعتراف بحماس والتعامـل معهـا                وخا

وليس عزلها، ألنها تشكل نصف الشعب الفلسطيني، وألنه يدرك أن اإلصرار على عزل حركة حمـاس                
  .يينسرائيليساوي اإلصرار على عدم التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين واإل

 عن إشهار سالح المقاومـة      إسرائيلع كارتر ال يقل أهمية وخطورة في نظر أميركا و          لقاء مشعل م   - -
في وجه االحتالل، فكارتر يؤمن بأن استعمار الضفة الغربية هو الذي يمنع السالم، وأن إبقاء غزة تحت                 

  .اعالنار يسهم في منع ذلك السالم وفي التفريق والمباعدة بين أبناء الشعب الواحد في الضفة والقط
  ١٠/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  :كاريكاتير .٥٤
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