
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   أطفال بنيران االحتالل في غزة٣ شهداء بينهم ٩

   أبلغت مصر وقف اتصاالت التهدئة"إسرائيل": مصادر
  لمخّيم القديم مليون يورو للبارد ومكّاوي يشير إلى جرف ا٦,٥

  سنحاسب حكومتنا على موقفها تجاه غزة: نائب مصري
  الحواجز والعوائق في طرقات الضفة على حالها: وثيقة أممية

 نيالخير الفلسطي  العريش في انتظارىالتجار المصريون زحفوا مبكراً عل

تحذّر االحـتالل مـن" حماس"
... تبعات الحصار على غـزة    

  وتبدي حرصها على أمن مصر
  

 ٤ص ... 

 ١٢/٤/٢٠٠٨١٠٤٧السبت 
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    :أخبار الزيتونة
 ٥  الفلسطينيينانعكاسات األزمة اللبنانية على الالجئين حول استراتيجياً يصدر تقديراً" الزيتونة" .٢

    
    :السلطة
 ٥  اق إذا لم يتم التوصل إلى اتف ساخناًالمنطقة ستشهد صيفاً: الرئاسة الفلسطينية .٣
 ٥  إذا استمر العدوان في مهب الريحالسالم  مفاوضات  يرجح أن تذهبعزام األحمد .٤
 ٦ تهدئة للمصرلقبول مبادر ها يدعوو... طالب حماس بعدم المّس بالحدود المصريةيعباس  .٥
 ٦  تهرب من استحقاقات الواقع في غزةل حماس تسعى لتصدير أزمتها لمصر: شمحمود الهبا .٦

    
    :المقاومة

 ٦  سالم العام الجاريإلى االشتعال في المنطقة اكبر من فرص التوصل إمكانية: جبهة التحرير .٧
 ٧  ات االحتالل حول عزمها تنفيذ عملية تسميم بمطعمفي مخيم بالطة تنفي ادعاء" األقصى" .٨
 ٧  والمقاومة تتصدى... ي جنوب القطاعإسرائيلفي توغل " القسام"شهيدان لـ .٩
 ٧   ية قرب نابلسإسرائيلتتبنى مهاجمة حافلة " مجموعات عماد مغنية" .١٠
 ٨  العدوان هدفه دفع الفلسطينيين لليأس والتخلي عن المقاومة: نافذ عزام .١١
 ٨  يين إذا تم المساس بهنية أو أي من قادتهاإسرائيلتهدد بتصفية وزراء " حماس" .١٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ٨  كتحالف حزبي بين أولمرت وبارا .١٣
 ٩  نتنياهوبسبب نمط حياة " ليكود"تراجع في شعبية : استطالع .١٤
 ٩  "رزمة طلبات"وتستقبله بـ... لبوش" كميناً"تنصب " إسرائيل" .١٥
 ٩    أبلغت مصر وقف اتصاالت التهدئة"إسرائيل": مصادر .١٦
١٠   تنفجر وتسبب حرائق مرعبةأنالحواجز العسكرية طنجرة ضغط يمكن : أولمرت .١٧
١٠   إيران وسوريا وحزب اهللا: يينسرائيلمن أكثر ما يقلق اإل: استطالع .١٨
١٠  رت في الحكممفاوضة عباس تهدف إلى إبقاء أولم: أرينز .١٩
١٠  ي يرجح نشوب حرب في المنطقةإسرائيلنرال ج .٢٠
١١  "فايس بوك"تخشى " إسرائيل" .٢١
    

    :األرض، الشعب
١١   أطفال بنيران االحتالل في غزة٣ شهداء بينهم ٩ .٢٢
١١  سلسلة من الفاعليات والنشاطات الجماهيرية بتنظيم حيفا تنتفض على نكبتها .٢٣
١١   المعتقلين الفلسطينييناعتصام في نابلس تضامناً مع النواب .٢٤
١٢  سكرية في القدساآلالف يؤمون األقصى لصالة الجمعة واالحتالل يشدد من إجراءاته الع .٢٥
١٢  ي في مسيرة بلعين األسبوعيةإسرائيلعشرات حاالت االختناق وإصابة صحافي  .٢٦
١٢   ضد الجدار العنصري واالستيطانة في بيت لحم ورام اهللاقوات االحتالل تقمع مسير .٢٧
١٢  ةيسرائيلطفال الضفة الغربية في المحاكم العسكرية اإلأ ىضاء قاس علق: تقرير .٢٨
١٣   تتعرض لالعتداء والتدنيس اليهودي في القدسمقبرة عين كارم .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٤٧:         العدد                  ١٢/٤/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

١٣   في انفجار جنوب جبال الخليل فلسطينيمصرع فتى .٣٠
١٣   على مدى أسبوع الغربيةية نفذت ثالثين توغالً في الضفةسرائيلالقوات اإل: ريرتق .٣١
١٣  عربات الحمير تستعد لنقل الركاب ومالك السيارات يستبدلون السوالر بزيت الطعام: غزة .٣٢
   

   :اقتصاد
١٤  أشهر٦مشروعاً لتشغيل األيدي العاملة لمدة الخليل تطلق  في  هيئات محلية٦ .٣٣
   

   :ثقافة
 ١٤   كبها مصطفىللمؤرختمنح جائزة أكرم زعيتر األولى لحفظ الذاكرة الفلسطينية  .٣٤
   

   :رياضة
 ١٤   عداء غزة األوليمبيةبريطانية تحتفي بتجربال  اإلندبندنتصحيفة .٣٥
   

   : األردن
١٥  إلحاطة القدس الشرقية بمباٍن استيطانية"يإسرائيل"ندوة نقابية تكشف عن مخطط  .٣٦
   

   :لبنان
١٥   مليون يورو للبارد ومكّاوي يشير إلى جرف المخّيم القديم٦,٥ .٣٧
١٦  "يةإسرائيل"ة متخوف من ضربة السنيور .٣٨
١٦   شخصية مسيحية لبنانية توقع اعتذاراً مكتوباً من الفلسطينيين٤٤ .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦ من قمة شرم الشيخ وتفضلها رباعية" إسرائيل"القاهرة تستبعد  .٤٠
١٦  سنحاسب حكومتنا على موقفها تجاه غزة: ائب مصرين .٤١
١٧  الخير الفلسطيني  العريش في انتظارىالتجار المصريون زحفوا مبكراً عل .٤٢
١٧  أكاديمياً في مؤتمر القاهرة السادس الدولي" إسرائيل"مقاطعة  .٤٣
١٧ "إسرائيل"السلطات المصرية تجهض أكبر محاولة تسلل لـ .٤٤
   

   :دولي
١٧ الحواجز والعوائق في طرقات الضفة على حالها: وثيقة أممية .٤٥
١٨    أشهر٦بوش يمدد عمل منظمة التحرير الفلسطينية في أميركا  .٤٦
١٨  أوباما لن يلتقي حماس ولكنه يرفض انتقاد كارتر .٤٧
١٨  رايس تنتقد كارتر بشأن محادثاته مع حماس .٤٨
١٨ ولقاء مشعل" الحكماء"كارتر يصر على مخالفة  .٤٩
١٨  أنابوليسيكون مفيدا لمتابعة مؤتمر سمؤتمر موسكو : الخارجية الروسية .٥٠

   
    :مختارات

١٩  بسبب الغالءماليين الجياع سيخرجون إلى الشوارع : منظمة الفاو .٥١
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    :حوارات ومقاالت

١٩  عريب الرنتاوي... جديدة" محرقة"في الطريق إلى .. غزة .٥٢
٢٠  عامير رابابورت... وصيف أكثر سخونة"... شتاء ساخن" .٥٣
٢٢  نقوال ناصر... الحال والحل واحد...فلسطين والعراق .٥٤
٢٤  غازي العريضي... "يةسرائيلالمعادلة اإل"و... حق العودة .٥٥
    
 ٢٦  :اريكاتيرك

***  
  
  وتبدي حرصها على أمن مصر... تحذّر االحتالل من تبعات الحصار على غزة" حماس" .١

قال مشير المصري القيـادي فـي       : .)أ.ب.د(وكالة   نقالً عن جباليا   من ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
مفتوحة أمـام   إن كل الخيارات    "حماس في تظاهرة دعت إليها الحركة وسط بلدة جباليا شمال قطاع غزة             

 الثمن غاليا بأيـدي كتائـب       يسرائيلاإلالمقاومة، فالضغط ال يولد إال االنفجار والبركان، وسيدفع العدو          
القسام والمقاومة الفلسطينية لكسر الحصار بالعمليات االستـشهادية والـصواريخ واالجتيـاح وضـرب              

ر واألفـاق فـي وجـه الـشعب         نقول بشكل واضح، فأمام انسداد الطرق والجسو      "وتابع  ". المستوطنات
الفلسطيني، على العدو وعلى اإلطراف المحاصرة لقطاع غزة أن تدرك تماما بأن كافة الخيارات باتـت                

  ".مفتوحة أمام الشعب وفصائل المقاومة
ي، وأن إشـارتنا لفـتح كافـة        سـرائيل اإل لكننا نهدد العدو  .. نحن ال نهدد أحدا   "واستدرك المصري قائال    

ب القسام وفصائل المقاومة هي قاب قوسين أو أدنى، ولن يقبل الـشعب الفلـسطيني أن                الخيارات، لكتائ 
لقـد آن األوان  "وتـابع   ".يموت لوحده بل سيموت كل من حوله إذا ما قرر العدو أن يميت هذا الـشعب   

  ".لكسر هذا الحصار وأن يتحمل الجميع مسؤولية كسره قبل أن ال ينفع الندم وال تنفع الخطوات
من ينتظر من حركة حماس االستسالم والتراجع والخنوع فنقول لـه وبـشكل             "لمصري على أن    وشدد ا 

  ". واضح عليك أن تنتظر إلى األبد ، فحماس لن تركع ولن تتراجع
أسـامة   في لبنـان،  " حماس"أوضح ممثل   :  ودمشق بيروتمن   ٦/١/٢٠٠٨قدس برس  وكالة وأضافت

" حمـاس "الصراحة والوضوح هي أسـاس عالقـة        ، أن   "قدس برس "حمدان، في تصريحات خاصة لـ      
نحن حريصون على عالقات جيدة وإيجابية مع كافة الدول العربية وعلى رأسـها             " وقال حمدان . بمصر

مصر، وقد حرصنا دائماً على الوضوح والصراحة، وقد تفاجأنا واندهشنا من أن يفسر البعض مواقفنـا                
حية الذي كان يتحدث عن معاناة غزة وأنها تسير باتجاه          بطريقة سلبية، فتصريحات األخ الدكتور خليل ال      

وتابع حمـدان   ". االنفجار، عمد البعض إلى تشويهها واعتبارها كما لو أنها تهديد لمصر، وما هي كذلك             
نحن ال نسعى لتهديد أي دولة عربية وال أمن مصر، ويعرف األشقاء المصريون أننـا حريـصون         " قوله

ة أراد أن يشرح معاناة أهل غزة ويتوجه بنداء إلى مختلف الشعوب العربية             على أمنهم، واألخ خليل الحي    
ومنها مصر للعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني لفك الحصار، وال شك أن سوء التفسير كان مؤسـفا                 

  .، على حد تعبيره"لنا، ونحن نعتقد أن الذين أساؤوا التفسير ال يخدمون ال مصر وال أمنها
، محمد نصر، في تصريحات خاصـة       "حماس"أوضح عضو المكتب السياسي لحركة       وفي ذات السياق،  

أن ما جرى في األسابيع واألشهر األخيرة على الحدود بين غزة ومصر، ال يعكس أي                ،"قدس برس "لـ  
من الطبيعي أن يتوجه الشعب الفلسطيني عندما يبحث عن لقمة العـيش            "موقف سلبي ضد مصر، وقال      

ه، أما عندما يقاتل فهو يعرف أين يتجه، وهذا هو التفسير الواقعي لحديث الرئيس محمـد                والدواء إلى أمت  
عنـدما يناشـد الـشعب      "وتابع القيـادي الفلـسطيني      ". حسني مبارك بأنه لن يسمح بتجويع الفلسطينيين      
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المـوت  الفلسطيني وقياداته السياسية الرئيس مبارك أن ينقذ أهل غزة؛ فإنما هم يناشدونه التدخل لوقـف                
الجماعي في غزة، وأن يعمل لفك الحصار عن مليون ونصف المليون يتعرضون إلى محرقـة يوميـة،                 

   .سبعة مواطنين فاليوم استشهد
  
    الفلسطينيينانعكاسات األزمة اللبنانية على الالجئين حول استراتيجياً يصدر تقديراً" الزيتونة" .٢

 اللبنانية علـى    األزمةيراً استراتيجياً حول انعكاسات     تقد" مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "أصدر  
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أظهر أن األزمة اللبنانية السياسية تثير حالة قلق حقيقـي مـن أن تمتـد                   

وهناك مخاوف جدية من توظيف الوضع      . بآثارها وانعكاساتها السلبية على الالجئين الفلسطينيين في لبنان       
أسس طائفية أو سياسية لخدمة أي من أطراف النزاع؛ ومـن أن يـتم ترتيـب الملـف                  الفلسطيني على   

، مما يهيئ لمخاطر النزاعـات      "إسرائيل"الفلسطيني وفق أجندات مرتبطة بمشروع التسوية والعالقة مع         
  . الدموية ومشاريع التهجير والتوطين

 متخصصاً وباحثاً في الـشأن      ١٥ا  التقدير هو خالصة حلقة نقاش عقدت في مركز الزيتونة، وشارك فيه          
 ضرورة حدوث توافق فلسطيني شامل علـى تجنيـب الالجئـين أي             إلىوقد دعا   . الفلسطيني واللبناني 

صراعات محتملة، كما يجب أن تبذل الجهود من أجل حفظ أمن الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، ورفـض                
  . التوطين، إلى حين عودتهم إلى فلسطين

  ١٢/٤/٢٠٠٨السفير 
  
   إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ساخناًالمنطقة ستشهد صيفاً: الرئاسة الفلسطينية .٣

 إذا" صـيفا سـاخنا   " المنطقة ستـشهد     أن من   أمسحذرت الرئاسة الفلسطينية    : عبد القادر فارس   -غزة  
ودعـا النـاطق    . أنابوليس اتفاق وفق تعهدات مؤتمر      إلى في المماطلة ولم يتم التوصل       إسرائيلاستمرت  

 الفرصـة   إضاعة العمل على عدم     إلى األميركية واإلدارة إسرائيلردينة  أبو  لرسمي باسم الرئاسة نبيل     ا
 ردينة يرد   أبووكان  . المتاحة حاليا لتحقيق السالم الن البديل عن السالم هو الفوضى الشاملة في المنطقة            

ى فرصة لتنفيذ اتفـاق مـع        التي قال فيها انه ال ير      أولمرت يسرائيلاإلعلى تصريحات رئيس الوزراء     
 إن ردينـة    أبـو  وأضاف.  تفاهمات فقط  إلىالسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب وانه يمكن التوصل         

وشـدد   .أنـابوليس  اتفاق وفق التعهدات التي تمت في        إلىالتفاهمات وحدها ال تكفي وال بد من التوصل         
ستيطان واالجتياحات ال تشجع علـى خلـق         الوقت والتهرب وسياسة اال    وإضاعة سياسة التأجيل    أنعلى  

 .يسرائيلواإلالمناخ المالئم لنجاح المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
  ١٢/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
  إذا استمر العدوان في مهب الريحالسالم  مفاوضات  يرجح أن تذهبعزام األحمد .٤

 -الـسالم الفلـسطينية      البرلمانيـة أن تـذهب مفاوضـات         ة فتح  رجح عزام األحمد رئيس كتل     :رام اهللا 
ي اليومي على األراضي الفلسطينية في الـضفة        سرائيلية في مهب الريح؛ إذا استمر العدوان اإل       سرائيلاإل

يداً بوقف المفاوضات رداً على العدوان      د، أن قراراً ج   "قدس برس "وأكد في تصريح خاص لـ      . والقطاع
الـسلطة   ب عن اتصاالت مكثفة قام بها جنـاح       وكشف األحمد النقا   ي على غزة لم يدرس بعد،     سرائيلاإل

  .من أجل وقف العدوان على غزة" األطراف المعنية"مع  برئاسة عباس،
إعـالن  "وعما إذا كان الوقت قد حان ليبدأ الطرفان الفلسطينيان المتخاصمان حماس وفـتح فـي تنفيـذ                  

ن منذ وقت طويل، وكان ال بـد        الوقت للحوار وإنهاء االنقسام بين فتح وحماس حا       "، قال األحمد    "صنعاء
أن ال يقع، ولكن لألسف أقدمت حماس على تنفيذ حسمها العسكري، وأعتقد أن إعالن صنعاء والمبـادرة            
اليمنية ال بد أن تطبق، ولكن األمر متوقف على حماس، ذلك أنه ال مفاوضات وال مقاومـة يمكنهـا أن                    
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ح األمضى في المفاوضات والمقاومـة علـى حـد          الوحدة هي السال  " ، مؤكداً أن  "تنجح في ظل االنقسام   
  .، على حد تعبيره"سواء

  ١١/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
 تهدئة للمصرمبادر لقبول ها يدعوو... طالب حماس بعدم المّس بالحدود المصريةيعباس  .٥

انتهاج سياسة "  طالب الرئيس محمود عباس حركة حماس بـ:رام اهللا من   ١٢/٤/٢٠٠٨الحيـاة   نشرت  
، ودعا الحركة فـي بيـان       " وواقعية على أساس الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني        وطنية وحدوية 

دعم جهود الشقيقة مصر بقيادة الـرئيس مبـارك الـذي            "إلى ردينة   أبو الناطق باسمه نبيل     أمس أصدره
يحرص كل الحرص على شعبنا وقضيته ومستقبله ويعمل بكل تصميم للتوصل إلـى التهدئـة الـشاملة                 

ية التي تجد ذريعتها بهذه الصواريخ العبثية لمواصلة حصارها         سرائيل ويالت االعتداءات اإل   لتجنيب شعبنا 
 االلتزامودعا عباس حماس إلى      ".وعدوانها وقطع الوقود والحاجات الضرورية على أهلنا في قطاع غزة         

طينية، معربا عن   الكامل بالمبادرة المصرية وصوال إلى التهدئة الكاملة والشاملة في جميع األراضي الفلس           
استغرابه واستنكاره للتصريحات غير المسؤولة من بعض مسؤولي الحركة والتي تهدد باختراق الحـدود              

  .المصرية
 عبد الرؤوف أرنـاؤوط     ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ١٢/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأضافت  

 إلى التجاوب مـع دعوتنـا ودعـوات          يدعو حماس  ]عباس[الرئيس" ردينة   أبوقال نبيل   : الوكاالتوعن  
األشقاء العرب واألصدقاء في العالم الستعادة الوحدة الوطنية والتطلع إلى مستقبل أفضل من هذا الوضع               

  ".المأساوي ولنواصل معا مسيرتنا السترداد حقوقنا المشروعة
د جـراء   رئيس عباس عن قلقـه الـشدي      ال أعرب   :وكاالتنقالً عن ال   ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   

 بوضع حـد لـسياسة العقوبـات        أبيبي على قطاع غزة، مطالباً حكومة تل        سرائيلاستمرار الحصار اإل  
  .الجماعية التي تفرضها على مليون ونصف مليون مواطن في القطاع

  
  تهرب من استحقاقات الواقع في غزةلحماس تسعى لتصدير أزمتها لمصر : محمود الهباش .٦

محمود الهباش لعكـاظ    .وزير الزراعة والشؤون االجتماعية الفلسطيني د     دان  : عبد القادر فارس   -غزة  
التهديدات الصادرة عن بعض قادة حماس باقتحام الحدود المصرية وقال نحن ضد نقـل المعركـة مـن                  

ي تهديد لألمن القومي هو تهديد للقـضية        أ أنمؤكدا   معركة مع االحتالل لمعركة مع األشقاء في مصر،       
ر لطاقات الشعب الفلسطيني في صراعات عبثية ال يمكن أن تقود إال إلى مزيـد مـن                 الفلسطينية، وإهدا 

. ية التي تحاول أن تلقي بقطاع غزة إلى الشقيقة مـصر          سرائيلالضعف وال يمكن أن تخدم إال السياسة اإل       
 أن واعتبـر    ،وأشار إلى أن حماس تريد تصدير أزمتها إلى الحدود المصرية بعد تفاقم األوضاع الداخلية             

المشكلة تكمن في فشل حماس في قيادة قطاع غزة، ومن ثم فهي تحاول أن تصدر الفشل إلى صراع مع                   
 .مصر لتهرب وتتهرب من استحقاقات الواقع الفلسطيني في غزة

  ١٢/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
  سالم العام الجاريإلى االشتعال في المنطقة اكبر من فرص التوصل إمكانية: جبهة التحرير .٧

 واإلسالمية حذر األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، منسق القوى الوطنية :ائل موسى ن-رام اهللا 
.  الفلسطينية المحتلةاألراضي في لألوضاع يوسف من تجدد تفجر دموي شامل ووشيك أبوواصل .د

  جراء سياسات ومخططات حكومة أولمرت التوسعية وتنكرها لحقوق شعبنا المشروعة، ومعاداتها 
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 باستغالل اللقاءات والحديث عن إسرائيلمتهما .  قرارات الشرعية الدوليةأساسها للسالم على وتهرب
  . تفرض ذاتها على المفاوضاتاألرضالسالم لكسب الوقت لفرض وقائع على 

 ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  في مخيم بالطة تنفي ادعاءات االحتالل حول عزمها تنفيذ عملية تسميم بمطعم" األقصى" .٨

 نفت كتائب األقصى في مخيم بالطة بشدة ما تناولته القناة الثانية في التلفزيون : بشار دراغمة-نابلس 
 وادعائها باعتقال شخصين كانا يعتزمان تسميم الطعام في إسرائيلي عن إحباط عملية داخل سرائيلاإل

ت الكتائب في بيان لها أمس واعتبر. ية وتوجيه أصابع االتهام إلى أشخاص أبرياءسرائيلاحد المطاعم اإل
إليجاد ذريعة لتكثيف عدوان االحتالل على مدن الضفة وبالذات في مدينة "ان هذه االتهامات جاءت 

نحن في كتائب األقصى لم نقم بخطوة التوضيح هذه خشية "وقال البيان ". نابلس رغم أنه ال يحتاج لذرائع
وان على مدن الضفة وغزة ووضع األبرياء في من أحد وإنما لسحب الذرائع الوهمية لمواصلة العد

 "السجون دون أي حق
 ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  والمقاومة تتصدى... ي جنوب القطاعإسرائيلفي توغل " القسام"شهيدان لـ .٩

في بلدة   على موقعين لكتائب القسام   " يةسرائيلاإل"أغارت طائرات االستطالع     ":وكاالت" رائد الفي،    -غزة
واستشهد في الغارتين المتتاليتين المقاومان محمد النجار       . مدينة خان يونس، جنوب القطاع    خزاعة شرق   

  .وقريبه أمين النجار
وتصدت فصائل المقاومة لعملية التوغل في مخيم البريج، وخاضت مع قوات االحتالل اشتباكات عنيفـة               

ـ      . باألسلحة الرشاشة وقذائف الهاون    فـي المخـيم،    " ياًإسـرائيل "دياً  وأعلنت كتائب القسام أنها قنصت جن
  .وأصابت دبابة بشكل مباشر، واعترف جيش االحتالل بإصابة الجندي لكنه زعم أنها طفيفة

وأعلنت سرايا القدس أن وحدة المدفعية التابعة لها أوقعت إصابات مباشرة في صفوف جنود االحـتالل                
عناصرها أصيب في االشتباكات مع قوات      وقالت سرايا القدس إن أحد      . بعد استهدافهم بثمان قذائف هاون    

عن إصابة اثنين من نـشطائها خـالل        " فتح"كما أعلنت كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة        . االحتالل
  .التصدي لقوات االحتالل في المخيم

وتبنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الـشعبية مـسؤولية قـصف قـوات                 
  . قذائف هاون من العيار الثقيل٥ البريج ب االحتالل شرق

وفي بيان مشترك تبنت كل من كتائب شهداء األقصى وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى لـواء الـشهيد                  
خاصة بالقرب من منطقة أبو اسعيد شـرق مخـيم البـريج            " يةإسرائيل"إسماعيل السعيدني مهاجمة قوة     

  .وقوع إصابات مؤكدة بين هذه القوةباألسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مؤكدتين 
  ١٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ية قرب نابلس إسرائيلتتبنى مهاجمة حافلة " مجموعات عماد مغنية" .١٠

التابعة لها هاجمـت    " مجموعات عماد مغنية  " أن   أمس "كتائب األقصى "أعلنت  :  د ب أ   - أبيبنابلس، تل   
وكانـت وسـائل    . نوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية     ية لدى مرورها قرب قرية بيتا ج      إسرائيلحافلة  
ية ذكرت أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار الليلة قبل الماضية من أسـلحة خفيفـة علـى                 إسرائيلإعالم  

. الحافلة كما تعرضت لرشق بالزجاجات الحارقة ، ولم يصب احد بأذى إال أن أضرارا لحقت بالحافلـة                
  . يةسرائيلالتابعة لها تبنت مهاجمة الحافلة اإل" مجموعات عماد مغنية" وقالت الكتائب في بيان إن

  ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١٠٤٧:         العدد                  ١٢/٤/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

  
  العدوان هدفه دفع الفلسطينيين لليأس والتخلي عن المقاومة: نافذ عزام .١١

ي المتصاعد يهدف إلى إرهـاب الفلـسطينيين وإربـاك          سرائيلأكدت حركة الجهاد أن العدوان اإل     : غزة
اق تماماً، بهدف دفعهم لليأس والتخلي عن المقاومة، مشيرة إلى أن الصمت العربي             صفوفهم وخلط األور  

وأشادت الحركة في الوقت ذاته ببسالة المقاومـة الفلـسطينية          . المطبق يشجع االحتالل على هذا العدوان     
ع  ساعة أربعة قتلى وعدداً من الجرحى في قطـا         ٢٤التي رغم عدم توازن القوى كبدت االحتالل خالل         "

هذا التصعيد ال يفاجئنا، ونحن دائماً نقـول إن         "حركة،  الوقال الشيخ نافذ عزام، القيادي البارز في         ".غزة
  .، وفق تحذيره"ية تقوم على العنف، وهي التي تتسبب في عدم استقرار هذه المنطقةسرائيلالسياسة اإل

 ١١/٤/٢٠٠٨قدس برس
  
  المساس بهنية أو أي من قادتهايين إذا تم إسرائيلتهدد بتصفية وزراء " حماس" .١٢

ي علـى   سـرائيل يين إذا ما أقدم الجانب اإل     إسرائيلبأنها سترد بتصفية وزراء     " حماس"هددت حركة   : غزة
جـاء   .استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة إسماعيل هنية، أو أي من وزرائها أو قادتهـا               

البرلمانيـة التابعـة لحركـة      " ة التغيير واإلصالح  كتل"ذلك على لسان النائب مشير المصري، أمين سر         
آالف الفلسطينيين الذين خرجوا في مدينـة       ) ١١/٤ (]أمس [، خالل مخاطبته مساء اليوم الجمعة     "حماس"

  .غزة تنديداً بالحصار
 ١١/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  تحالف حزبي بين أولمرت وباراك .١٣

جها أوليا إلقامة تحـالف بـين حزبـي         أمس إن هناك تو   " معاريف"و" هآرتس" قالت صحيفتا    -الناصرة
بزعامة رئيس الحكومـة، إيهـود أولمـرت، فـي          " ديمااك"بزعامة وزير األمن إيهود باراك، و     " العمل"

إن " هآرتس"وقالت صحيفة    .االنتخابات القادمة، وحتى أن هناك وساطة بين الحزبين تدفع في هذا االتجاه           
ن خيبة أملهما من أنهما لم ينجحا في إحـداث تقـارب            أولمرت وباراك، يتحدثان في اجتماعات مغلقة ع      

حزبي بينهما، تمهيدا لتحالف ممكن بين الحزبين في االنتخابات البرلمانية القادمة، التي موعدها القانون،              
  .٢٠٠٩، ولكن الحلبة السياسية تتوقع أن تكون في العام القادم ٢٠١٠خريف العام 

بدال من مواجهة زعيم حـزب الليكـود،   "االجتماعات، من أنه ونقلت الصحيفة عن باراك تذمره في أحد      
  .ال جدوى منها" بنيامين نتنياهو، فإن باراك وأولمرت ينجران لمقارعات حزبية

عـوفر عينـي،    ) الهـستدروت " (إسرائيل"إن رئيس اتحاد النقابات العامة في       " معاريف"وقالت صحيفة   
بروش، المقرب من أولمرت، يعمالن على وسـاطة        المقرب من باراك، ورئيس اتحاد الصناعيين شرغا        

وحسب معاريف، فإن هذه المساعي تهـدف        .بين االثنين من أجل فسح المجال أمام تحالف بين الحزبين         
ديمـا  اويجري البحث أيضا في إمكان توحيد حزبي ك. إلى لجم قوة حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو 

وأحـد االقتراحـات    . ادلة لتحديد من سيترأس قائمة موحدة كهذه      والعمل في المستقبل ومحاولة بلورة مع     
يطرح فكرة التناوب، بحيث يستمر أولمرت في ترؤس الحكومة المقبلة، في حال فازت القائمة الموحـدة                
باالنتخابات، لمدة ثلثي فترة والية الحكومة ويتولى باراك رئاسة الحكومة في الثلث األخيـر مـن هـذه                  

  .  الفترة
  ١٢/٤/٢٠٠٨ردنية الغد األ
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  بسبب نمط حياة نتنياهو" ليكود"تراجع في شعبية : استطالع .١٤
نتائجه أمس تراجعـاً    " هآرتس"نشرت صحيفة   " إسرائيل"أظهر استطالع جديد للرأي العام في       : الناصرة

 يؤثر هذا التراجع على فـرص       أناليميني برئاسة بنيامين نتنياهو، لكن من دون        " ليكود"في شعبية حزب    
  .ألخير لتشكيل الحكومة المقبلة، لو جرت االنتخابات اليوما

ـ              مقعـدا فـي     ٦٣ووفقاً لالستطالع، فإن انتخابات عامة اليوم ستأتي بتكتل من األحزاب اليمينية يتمثل ب
ـ  " ليكود"وحصل  .  ألحزاب الوسط واليسار   ٥٠ في مقابل    ١٢٠الكنيست، من مجموع      ١٢المتمثل اليوم ب

 مقعداً حصل عليها في االستطالع السابق       ٣٥قعداً في االستطالع الجديد في مقابل        م ٢٩مقعداً فقط على    
ـ   " ديمااك"وحصل حزب   . قبل ستة أسابيع    ١٩ فقط، في مقابـل      ١٥ مقعداً على    ٢٩الحاكم المتمثل حالياً ب

ـ      " العمل"لحزب   الحزب وجاء في المكان الرابع     .  نائباً ١٩الشريك في االئتالف الحكومي والممثل اليوم ب
  ). مقاعد١٠(الدينية المتشددة " شاس"ثم حركة )  مقعدا١٢ً" ( بيتناإسرائيل"اليميني المتطرف 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  "رزمة طلبات"وتستقبله بـ... لبوش" كميناً"تنصب " إسرائيل" .١٥

ـ         إسرائيلأفادت تقارير صحافية     : أسعد تلحمي  -الناصرة   دة ية أمس أن أقطاب الدولة العبرية يعـدون الع
 أواسط الشهر المقبل لمشاركتها احتفاالتها الخاصة       سرائيلللتقدم إلى الرئيس جورج بوش خالل زيارته إل       

" رزمة من الهـدايا االسـتراتيجية     " عاماً على قيامها، بطلبات كثيرة للحصول على         ٦٠في ذكرى مرور    
وأضافت أن   ".سائل القتالية تفوقها النوعي على جاراتها في العتاد العسكري والو       "تضمن لها الحفاظ على     

ألنه لن يكـون فـي      " يؤمنها لها أي رئيس أميركي آخر        أنترى أن مثل هذه الطلبات ال يمكن        " إسرائيل"
وتابعت أنه يمكن مطالبة األميركيين برفـع       ".  كما الرئيس الحالي   سرائيلالبيت األبيض رئيس صديق إل    

واليات المتحدة بالدول التي حاربت إلى جانبها في        إلى مستوى عالقات ال   " إسرائيل"مستوى العالقات مع    
  .الحرب العالمية الثانية

فـي العاصـمة   " إسـرائيل "اليكس فيشمان أمس أن ممثلي " يديعوت"وكتب المعلق العسكري في صحيفة      
الذي " البيان الرئاسي "األميركية يواصلون منذ فترة اتصاالتهم مع مسؤولين في اإلدارة األميركية لصوغ            

وأضاف ". على نحو يحسن مستوى هذه العالقات أكثر وأكثر       "أبيبنه الرئيس بوش خالل زيارته تل       سيعل
، إذ يعملون منـذ أشـهر   "ينصبون للرئيس األميركي كميناً "، وتحديداً قادة المؤسسة األمنية،      "إسرائيل"أن  

واليس المؤسسة األمنية   وراء ك "على إعداد قائمة بالطلبات التي يمكن التوجه بها إلى الرئيس الضيف، و             
  من الرئيس األميركي خالل زيارته الوشيكة" إسرائيل"منشغلون في نوعية الهدايا التي يمكن أن تطلبها 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
   أبلغت مصر وقف اتصاالت التهدئة"إسرائيل": مصادر .١٦

وقـف جميـع    ي قـررت    سـرائيل ية، أمس، إن دولة االحتالل اإل     إسرائيلقالت مصادر إعالمية     :القدس
االتصاالت التي تجريها مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بواسطة مصر، إلبرام اتفاق علـى التهدئـة                

ي أيهود باراك عقد مشاورات مع كبار       سرائيلوذكرت المصادر أن وزير الحرب اإل      .ووقف إلطالق النار  
العـسكري، وقـرر    " ناحل عوز  "القادة العسكريين لتحديد طبيعة الرد على العملية االستشهادية في موقع         

خاللها إلغاء زيارة مقررة كان سيقوم بها رئيس الشعبة السياسية في وزارة الحرب عاموس جلعاد لمصر                
لبحث جهود التهدئة في غزة، باإلضافة إلى االستعانة بقائمة األهداف التي أعدتها رئاسة هيئة األركـان                

  ي غير مسبوق، لكنـه لـن       سرائيلبأن يكون الرد اإل   "ادر  وتوقعت المص  .ية الستهدافها عسكرياً  سرائيلاإل
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يكون موسعاً بحيث يؤدي إلى عملية واسعة في القطاع، وسيتم التركيز على قائمة األهداف لضربها فـي                 
  .القطاع، وقد تشمل مواقع ومقرات ومباني وأشخاص تعود لفصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس

  ١٢/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   تنفجر وتسبب حرائق مرعبةأنالحواجز العسكرية طنجرة ضغط يمكن : رتأولم .١٧

ي بأن الحواجز العسكرية  مثل طنجرة الضغط لما يعانيه سرائيل اعترف رئيس الوزراء اإل-رام اهللا 
 من قادة قوات االحتالل تفهم حاجات الفلسطينيين لتفادي تدهور أولمرتوطلب ايهود . الفلسطينيون عليها

وكان اولمرت يتحدث في جلسة مغلقة مع قادته العسكريين نشرت صحيفة هآرتس .  بين الشعبينالعالقات
 الفلسطينيين على التعري على الحواجز ألن هناك إجبارتصوروا  "أولمرتوقال . أمس مقتطفات منها

رائق  تنفجر وتسبب حأن يتحول إلى طنجرة ضغط يمكن أن هذا يمكن إن..  بينهمإرهابيينقلقا من وجود 
 عاجال أو آجال ستضطر للقيام بعمليات في قطاع غزة لكن هذا إسرائيل "إن قادته أولمرتوابلغ ". مرعبة

  ".لن يحدث دون ربطه بالمشهد الدولي
 ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  إيران وسوريا وحزب اهللا: يينسرائيلمن أكثر ما يقلق اإل: استطالع .١٨

أمس، أن البرنامج النووي اإليراني     " هآرتس"أي، نشرته صحيفة    ي للر إسرائيلأظهر استطالع   : يو بي أي  
يين، أشار  سرائيلففي ردهم على سؤال حول أكثر ما يقلق اإل         . يينسرائيلهو القضية األكثر إثارة لقلق اإل     

 إلى التوتر األمني   % ٢١إلى الوضع االقتصادي، و   %  ٢٢ منهم إلى البرنامج النووي اإليراني، و      % ٣٤
 من المشاركين   % ٧٧ورأى  .  أعربوا عن قلقهم من جميع البنود السابقة       % ١٤زب اهللا، و  مع سوريا وح  

وأظهـر   . إنها لن تبقى   % ١١ عاماً، فيما قال     ٦٠ستستمر في الوجود بعد     " إسرائيل"في االستطالع أن    
 مقعداً في الكنيست، في استطالع جـرى فـي شـباط            ٣٥االستطالع أن قوة حزب الليكود تراجعت من        

 ،١٥ إلى   ١٤ديما من   ا وك ،١٨ إلى   ١٧ مقعداً حالياً، بينما ارتفعت قوة حزب العمل من          ٢٩اضي، إلى   الم
  .  مقعدا١٢ًاليميني المتطرف على حاله، وهو "  بيتناإسرائيل"وبقي حزب 

  ١٢/٤/٢٠٠٨السفير 
 
  مفاوضة عباس تهدف إلى إبقاء أولمرت في الحكم: أرينز .١٩

األسبق موشيه أرينز رئيس الحكومة إيهود      " يسرائيلاإل" وزير الحرب    اتهم :القدس المحتلة وديع عواودة   
ويـرى أرينـز بـأن       .أولمرت بإدخال االنتهازية  والوصولية للسياسة المحلية ودعاه لتقـديم اسـتقالته           

المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال تعدو كونها ضربا من الوهم والهذيان معلال ذلك بعدم                
 المفاوضـات   إنيقولون لنا   "وأضاف  . ض مع رجل نحو صياغة اتفاقية ال يقوى على تنفيذها         صحة التفاو 

 أولمـرت الحقيقة أن المفاوضات الجارية من أجل بقاء        . وكأننا داخل دكان  " اتفاقية رف "تبغي التوصل ل  
  .في الحكم

  ١٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ي يرجح نشوب حرب في المنطقةإسرائيلنرال ج .٢٠
رجح رئيس مجلس إدارة سلطة تطوير الوسائل القتالية الميجور جنرال احتياط ايـالن بيـران               : وكاالت

. وسائل ردع عملية للتهديدات التي تواجهها     " إسرائيل"إمكانية نشوب حرب في المنطقة في حال لم تتخذ          
لوسـائل الدفاعيـة،    ال يمكن إيجاد حل للقضايا األمنية با      "ية عن بيران قوله انه      سرائيلونقلت اإلذاعة اإل  

وأوضح الجنرال بيران    ". وسائل ردع وإال فإن هناك احتماال لنشوب حرب        إتباع" إسرائيل"ويتوجب على   
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 تواجه تهديدات مـن     إسرائيل"في محاضرة ألقاها أمس في تل أبيب أن التقييمات المتوافرة تشير إلى أن              
، مـشيراً إلـى أن   "ماس وحزب اهللاجانب دول عربية تواصل تسلحها ومن جانب تنظيمات مثل حركة ح     

  ".العالم العربي يتغاضى عن التهديد النووي اإليراني ويمتنع عن التصدي له"
 ١٢/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  "فايس بوك"تخشى " إسرائيل" .٢١

الفـايس  "ية، أمس، أنّها تعرفت إلى تهديد جديد لألمن القومي، هـو            سرائيلأعلنت وزارة الدفاع اإل    : أ ب 
يين ومـوظفي وزارة الـدفاع مـن        سرائيلووضعت الئحة قواعد جديدة تهدف إلى منع الجنود اإل        . "بوك

وسمحت القواعد الجديدة للجنود بأن ينـشئوا       . الكشف عن معلومات سرية ووضعها على مواقع الشبكات       
 يعطـوا   ي أو سرائيلصفحات على مواقع الشبكات، شرط أال يعرفوا عن أنفسهم بأنهم جنود في الجيش اإل             

وقالت مصادر رسمية رفضت الكشف عن هويتها إن بعض الجنود وضعوا            .معلومات عن حقيقة عملهم   
  .صوراً لهم مع معدات مصنّفة سرية، وكشفوا عن معلومات حساسة عن غير قصد

  ١٢/٤/٢٠٠٨األخبار
  

   أطفال بنيران االحتالل في غزة٣ شهداء بينهم ٩ .٢٢
 آخرين بجـروح،    ١٢ أطفال، وأصيب نحو     ٣ فلسطينيين، بينهم    ٩د  استشه : رائد الفي، وكاالت   - غزة

 أصـيب سـبعة      قد قضوا، فيما    ستة شهداء  حيث كان . برصاص وقذائف قوات االحتالل في قطاع غزة      
آخرون بجروح جراء عمليات إطالق النار الكثيفة التي رافقت عملية توغل في األطراف الـشرقية مـن                 

ية تسللت في المخيم المذكور فجراً، واقتحمت عدداً من المنازل          سرائيلإوكانت قوات خاصة     .مخيم البريج 
المرتفعة وحولت أسطحها إلى ثكنات عسكرية قبل أن تتقدم قوات إضافية تـساندها الـدبابات واآلليـات                 

  .العسكرية، بحسب شهود عيان
  ١٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ت والنشاطات الجماهيريةسلسلة من الفاعليا بتنظيم حيفا تنتفض على نكبتها .٢٣

 سلسلة من الفاعليات والنشاطات     ،تنظم اللجنة الشعبية إلحياء ذكرى النكبة في حيفا       :  حسن مواسي  - حيفا
   ـ  الجماهيرية في المدينة، إحياء وقال عـضو   .  وتثبيتاً للوجود الفلسطيني الباقي فيها     ، للنكبة ٦٠ للذكرى ال

أن المجتمع العربي في حيفا متوحد بأحزابـه        على  لتأكيد  ي ل تأتهذه النشاطات   أن   ،للجنة عروة سويطات  ا
 متمـسكون بوجـودهم     هـم ، وأن المدينـة ومؤسساته وحركاته الشبابية حول الذاكرة الجماعية للعرب في         

زالة الغموض والتـشويه عـن تـاريخ حيفـا العربـي            ، إضافة إل  وتاريخهم وانتمائهم الوطني والقومي   
  .لوطنيخ الحقيقي بجوانبه االجتماعية والثقافية والسياسية لالفلسطيني، والتثقيف على التار

  ١٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 
  

   المعتقلين الفلسطينييناعتصام في نابلس تضامناً مع النواب .٢٤
نظم أهالي النواب المختطفين في محافظة نابلس في الضفة الغربية، وبـالتزامن            : أمين أبو وردة   - نابلس

  اعتـصاماً  ، في المحافظات األخرى فـي الـضفة       في سجون االحتالل   التضامن مع النواب     مع فعاليات 
سلم المعتصمون رسالة احتجاج لممثلـي       حيث   . معهم أمام مقر الصليب األحمر الدولي بالمدينة       تضامنياً

 عبروا فيها عن رفضهم الشديد العتقال النواب، وطالبوا المنظمة الدولية بالتدخل وبذل             ،الصليب األحمر 
  .ق سراحهم ووقف سياسة االعتقال السياسي لرموز الشرعية الفلسطينيةكبر إلطالأجهد 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  اآلالف يؤمون األقصى لصالة الجمعة واالحتالل يشدد من إجراءاته العسكرية في القدس .٢٥

ضي  أم آالف المواطنين من مدينة القدس وضواحيها وأراضي وبلدات وقرى أرا:وفا -القدس المحتلة 
 المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة، على الرغم من العراقيل وإجراءات سلطات االحتالل ١٩٤٨العام 

 غير اعتيادي في أسواقها المشددة على مداخل المدينة الرئيسية، حيث شهدت البلدة القديمة نشاطاً
من جهته، دعا  و.عصرالتاريخية، فيما انتشرت العائالت في باحات وساحات المسجد إلى ما بعد صالة ال

مس، إلى توحيد الصف الفلسطيني أإمام وخطيب المسجد األقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبته، 
الوحدة اإليمانية لمواجهة األخطار وتحقيق  ،واالحتكام إلى شرع اهللا بصدق وأمانة إلنهاء حالة االنقسام

  .ه ومقدساته وأرض الفلسطينيشعبالالمحدقة ب
 ١٢/٤/٢٠٠٨دة الحياة الجدي

  
  ي في مسيرة بلعين األسبوعيةإسرائيلعشرات حاالت االختناق وإصابة صحافي  .٢٦

ي برصاصة مطاطية، في حين أصيب العشرات باالختناق جراء         إسرائيلأصيب صحافي   : عبد أبو رحمة  
إطالق الغاز المسيل للدموع، من قبل قوات االحتالل على المشاركين في مسيرة بلعين األسبوعية ضـد                

  المتظـاهرون   وكان .يينسرائيل مجموعة من المتضامنين الدوليين واإل     ، التي شارك فيها   جدار العنصري ال
 مـع  اًتزامنوذلك   بعد صالة الجمعة في مسيرة حاشدة تعبيراً عن رفضهم للجدار واالستيطان،             قد خرجوا 

مطلوبـون  "تحتهـا    صوراً لمجموعة من أطفال القرية الصغار، كتب         ترفع حيث   .االحتفال بيوم الطفل  
  ".لالحتالل بسبب مقاومتهم للجدار

  ١١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ضد الجدار العنصري واالستيطانة في بيت لحم ورام اهللاقوات االحتالل تقمع مسير .٢٧
هالي قرية خربثا المصباح ومجموعة من المتضامنين ونشطاء سالم أنظم :  وفا- نائل موسى -رام اهللا 
 ضد سياسات ، رام اهللا- نحو شارع اللطرونتتجه اسيرة مركبات حاشدةمس، مأيون، إسرائيلدوليون و

 .طار االحتجاجات على قصر استخدام شوارع في الضفة على المستوطنينإاالحتالل العنصرية، في 
 جراء اعتداء قوات االحتالل بالضرب عليهم، خالل ،أصيب ثالثة مواطنين برضوضعلى صعيد آخر و

انطلقت من مدخل البلدة باتجاه األراضي المهددة ، صرة في بيت لحممسيرة سلمية في قرية المع
  .جدار العنصريالبالمصادرة من قبل سلطات االحتالل بهدف إقامة 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  يةسرائيلاإلطفال الضفة الغربية في المحاكم العسكرية أ ىقضاء قاس عل: تقرير .٢٨
وقتا طـويال فـي النظـر إلـى        )  عاما ١٤(يضع محمد    لم   :ب.ف. أ - معسكر عوفر من باتريك موسر    

وبعد سـبع   . ي أثناء اقتياده مكبل اليدين والرجلين في قاعة المحكمة المكتظة         سرائيلالقاضي العسكري اإل  
  للمراقبة وحاجزاً   بالحجارة برجاً  ه رشق بسبب ،أشهردقائق فقط نطق القاضي بالحكم عليه بالسجن أربعة         

 اعترف الصبي بالتهمة الموجهـة       العام، دعاء على نصيحة اإل   وبناء. بية المحتلة  في الضفة الغر   ياًإسرائيل
ن أ ،تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان     في هذا الصدد    و .إليه لتجنب الحكم عليه بالسجن لمدة أطول      

 فـي    فلـسطينياً   طفالً ٣٢٤ يحتجز   ، الذي قضية محمد تمثل وضع األطفال الفلسطينيين في ظل االحتالل        
وقال إياد مسك محـامي  . ، طبقا للحركة العالمية للدفاع عن األطفال التي تتخذ من جنيف مقرا لها      هجونس

في هـذه القـضايا     محمد إن صدور حكم على موكله بالسجن كان مؤكدا ألن نسبة األطفال الذين يدانون               
طفال في الـضفة    يقول خالد قزمر منسق فرع الحركة العالمية للدفاع عن األ          إلى ذلك    %.٩٥تزيد على   
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من % ٥٠ن نحو   أ ويؤكد المحامون    ".كل شيء في المحاكم العسكرية مصمم لخدمة االحتالل       "الغربية إن   
تقـول  مـن جهتهـا     و .األطفال الفلسطينيين المسجونين يعتقلون بسبب رشقهم بالحجارة قوات االحتالل        

انين الدولية لحقوق األطفـال التـي       ن اعتقال واحتجاز األطفال الفلسطينيين ينتهك القو      إ ،منظمات حقوقية 
ن اعتقال أطفال فلسطينيين يجب أن يتم     أزعم المتحدث باسم جيش االحتالل       فيما   . "إسرائيل"وقعت عليها   

بموجب القـانون العـسكري       الفلسطيني مع اإلشارة إلى أن   . بتخويل من المدعي العام العسكري للضفة     
  . عاما١٨ًـي بسرائيلنما حدد هذا السن لإل بي، عاما١٦ً في سن ي يصبح راشداًسرائيلاإل

  ١٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   تتعرض لالعتداء والتدنيس اليهودي  في القدسمقبرة عين كارم .٢٩
سالمية عن تعرض مقبرة عين كارم غـرب مدينـة   كشفت لجنة رعاية شؤون المقابر اإل  : القدس المحتلة 

  للمقبـرة  خلع وتدمير البوابة التاريخية الرئيـسية     عضاء اللجنة   أاكتشف   حيث   . والتدنيس لالعتداءالقدس  
نـشاء  إلـى   إضـافة   باإل،   تراكم النفايات  ها، فضالً عن   في وإلقائهالها   الكبيرة المجاورة    لألشجاروتقطيع  

 وتبليط هذه الممرات من قبل السكان اليهود المجاورين الذين يقومون           ،ممرات واسعة داخل حدود المقبرة    
  .ةباعتداءات يومية متكرر

  ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

   في انفجار جنوب جبال الخليل فلسطينيمصرع فتى .٣٠
يعتقد أنه كـان يرعـي      ،  في منطقة كيبوتس حتسريم    عثر على جثة فتى من سكان جنوب جبال الخليل،        

ية فإن الفتى، على ما يبدو، أصيب جراء انفجار قذيفة من المخلفات في             سرائيلوبحسب التقارير اإل   .الغنم
  .أو شيء آخر، فقطعت رجله، وتوفي جراء فقدان كمية كبيرة من الدماءالمنطقة، 

  ١١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   على مدى أسبوع الغربيةية نفذت ثالثين توغالً في الضفةسرائيلقوات اإلال: تقرير .٣١
 أن قوات االحتالل نفذت ثالثين توغالً، لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنساناألسبوعي لتقرير الأفاد  :رام اهللا

وحذر من أن  .في أنحاء الضفة الغربية، خالل األسبوع الواقع بين الثالث والتاسع من نيسان الجاري
كما قامت . قوات االحتالل قامت بتلك التوغالت وسط أعمال إطالق نار وترهيب للسكان المدنيين

د المواطنين وباعتقال المذكورين يرتفع عد.  مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال٦٥ باعتقال
 مواطناً فلسطينياً، فضالً ٨٧٥ منذ بداية السنة الجارية إلى  الغربية في الضفةواالفلسطينيين، الذين اعتقل

  .عن اعتقال عدد آخر عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخالل مظاهرات االحتجاج السلمي
  ١٠/٤/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ومالك السيارات يستبدلون السوالر بزيت الطعامعربات الحمير تستعد لنقل الركاب : غزة .٣٢

استعاض عدد من مالك السيارات العمومية في قطاع غزة والتي تستخدم السوالر            :  أشرف الهور  -غزة  
لتشغيل موتورها، اآلن بزيت الذرة أو الصويا وعباد الشمس بعد مزجه بكمية قليلة من السوالر أو الكاز                 

لكن الغريب في هذا األمـر هـو         . غزة ىجراء الحصار المفروض عل   األبيض، بسبب شح الوقود األول      
 زيـادة الطلـب     إلى ىرفع التجار الكبار أسعار بيع زيوت الطعام، بعد معرفتهم بسر االستهالك الذي أد            

  غزة أجبرت األحوال االقتصادية السيئة التي يعيشها قطاع       ومن جهة أخرى     . غير العادة  ى المنتج عل  ىعل
ن بدلوا وقود البنـزين     أ بعد   ، عربات أجرة  ىلإ تحويلها   ىلخاصة التي تعمل بالبنزين عل    مالك المركبات ا  

وال تكفي السيارات التي تعمل بزيت الطعام، وال التي          .الذي يدير الموتور بـ الغاز المنزلي قليل التكلفة       
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لحميـر  تعمل بالغاز المنزلي حاجة المواطنين، وهو ما دفع ببعض أصحاب العربـات التـي تجرهـا ا                
  . التفكير جدياً باستخدامها بشكل واسع في نقل الركابىلإواألحصنة 

 ١٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   أشهر٦الخليل تطلق مشروعاً لتشغيل األيدي العاملة لمدة  في  هيئات محلية٦ .٣٣

 العاملـة، وذلـك   األيـدي  هيئات محلية في محافظة الخليل، للبدء في مشروع تـشغيل       ٦تستعد  : الخليل
 حيث سيتم تشغيل مئات العمال في مـشروعات متنوعـة           . العربية األهليةعاون مع شبكة المنظمات     بالت

ن ، أ بيت كاحل سالم عصافرة   لقروي  المجلس  الأوضح رئيس   في هذا الصدد،    و .بالبلدات التي يقيمون فيها   
 يـوم   ١٥لون   دوالر، سيعمل بمقتضاه العام    ألف ١٠٠ إلى ٥٠المشروع الذي ستتراوح كلفته المالية بين       

شكال من التعاون بين الهيئات المحلية أ، فيما يستهدف المشروع تطوير     أشهر ٦عمل خالل الشهر، ولمدة     
نه سيقدم مساعدة للعديد مـن      أوالمؤسسات غير الحكومية في البلدات التي سيشملها المشروع، فضالً عن           

  .ربابها من انتشار البطالةأالعائالت التي يعاني 
  ١٢/٤/٢٠٠٨ينية األيام الفلسط

  
  كبها مصطفىللمؤرختمنح جائزة أكرم زعيتر األولى لحفظ الذاكرة الفلسطينية  .٣٤

األولى لحفظ " أكرم زعيتر"منحت مؤسسة األسوار للتنمية الثقافية في عكا جائزة : وديع عواودة -حيفا 
 لجهوده في تقديراًالذاكرة الفلسطينية للمؤرخ مصطفى كبها المحاضر في جامعتي بئر السبع والمفتوحة 

يشار إلى أن الراحل أكرم فيما . توثيق التاريخ وإنقاذ وثائق وروايات فلسطينية من الضياع جراء النكبة
 من ، كان شخصية نضالية، وقاد عددا١٩٩٦ً والمتوفى عام ١٩٠٩زعيتر المولود في نابلس عام 

ينشر خمس مقاالت في  كانقد و. المظاهرات الوطنية، وأسس مع رفاقه في فلسطين حزب االستقالل
سجن مستعينا ال صان الوثائق الفلسطينية حتى وهو داخل  أنه كما،خمس صحف فلسطينية بيوم واحد

  .بأقاربه
  ١١/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   عداء غزة األوليمبيةبريطانية تحتفي بتجربال  اإلندبندنتصحيفة .٣٥

خطا خطوة  الذي  اء الفلسطيني نادر المصري     العدنشرت صحيفة اإلندبندنت تحقيقاً حول      : القدس المحتلة 
أولى نحو تحقيق حلمه في رفع الراية الفلسطينية في أولمبياد بكين في آب المقبل، عنـدما سـمحت لـه                    

لى الحصول  إمس بمغادرة قطاع غزة، ليكون ضمن طاقم اوليمبي فلسطيني يسعى           أ يةسرائيلاإلالسلطات  
وتعد تجربة العداء البالغ من العمر الثامنة والعشرين، نموذجاً للمصاعب والعثرات           . ياضيةعلى أمجاد ر  

عمين الـسياسي والمـالي،     االتي تواجه تدريبات الطاقم ابتداء من نقص المعدات الرياضية وغياب الـد           
الدوحة على  وكان المصري يأمل أن يستفيد من تأشيرة قطرية للتدرب في           . يسرائيلاإل بالحصار   نتهاءاو

 . بمنعه من السفر أطاح بأحالمه     يسرائيلاإلال أن القرار    إمضامير ركض ذات مواصفات رياضية دولية،       
 وممـا   .ن يتوقف عن العدو حتى أثناء أكثر فترات القتال في القطاع سـوءاً             أ وألم يحبط   فهو  ورغم هذا   

 دقيقـة   ١٤ متر كـان     ٥٠٠٠فضل زمن شخصي حققه المصري لمسافة       أن  يشار إليه في هذا الصدد، أ     
 لرياضيين غير    مكاناً ٩٠ اللجنة االولمبية تمنح     إال أن .  ثانية، وهو خارج الزمن المؤهل لالولمبياد      ٢٤و

  .أخرىن تنافس بطريقة أمتأهلين يأتون من مناطق ال يمكن 
  ١١/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
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  استيطانية إلحاطة القدس الشرقية بمباٍن"يإسرائيل"ندوة نقابية تكشف عن مخطط  .٣٦
 نظم الملتقى الوطني للنقابات المهنية ولجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة ندوة تحـت              : الرأي -عمان

تحدث خاللها الناطق     في مجمع النقابات المهنية األربعاء الماضي،      ،"السرطان القاتل ..االستيطان"عنوان  
 لباحث في الشؤون الفلسطينية نواف الـزرو،      باسم لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة محمد القاق وا        
وقال القاق انه علـى الـرغم مـن جميـع           . وذلك ضمن فعاليات الملتقى بمناسبة الذكرى الستون للنكبة       

 مدعومـة بالهيمنـة     "إسـرائيل "القرارات الدولية الالحقة، والتي تحرم االستيطان وتدعو إلزالته، فـإن           
ت الدولية لتتالءم مع مصالحها، وتنسجم مع ما تراه مناسـبا لهـذه             األمريكية التي تفردت بتوجيه القرارا    

 ليشمل كل ما هو جوهري من       ١٩٦٧ لنفسه ترسيخ االستيطان بعد احتالل عام        أباحالمصالح هذا الكيان،    
 فـي   أقام االحتالل إنوقال  . أرضنا المحتلة، أكان ذلك في الضفة الغربية وغزة، أو في الجوالن المحتل           

 مستوطنة، وقـد  ١٧ مستوطنا، أما في غزة، فقد أقيمت ١٤٧٢٢١ مستوطنة، ويقطنها ٧٥ية الضفة الغرب 
 إن القـاق    وأضـاف  ."إسـرائيل " بسبب التكلفة الهائلة التي تكبدتها       ٢٠٠٥أخليت هذه المستوطنات عام     

تى ح و ١٩٦٧ أنه أقيمت مائة بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية منذ عام              إلىالتقارير تشير   
ـ        ٢٠٠، إلى جانب     ألف مستوطن  ٢٦٠اآلن، ويقطنها    ي القـدس    ألف مستوطن يقطنون فيما أقيم مبان ف

 هو إحاطة القدس الشرقية مـن مبـان         "إسرائيل" أن ما تخطط له      أكدكما   .الشرقية بصورة غير شرعية   
 . ميل أخليت في قطاع غزة١٩ ميل مقابل ٢٣استيطانية على 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   مليون يورو للبارد ومكّاوي يشير إلى جرف المخّيم القديم٦,٥ .٣٧

وصف رئيس بعثة المفوضية األوروبية في لبنان السفير باتريك لوران :  عبد الكافي الصمد-طرابلس 
، في حين رأى نائب المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي "مأساوي"الوضع في مخيم نهر البارد بأنّه 

الجزء القديم "، خصوصاً أن " عاما٦٠ًأكبر تحد تواجهه المنظمة الدولية منذ "ر المخيم هي أن إعادة إعما
من المخيم سيجرف بكامله قبل نهاية شهر حزيران المقبل، على أن تبدأ عملية البناء مطلع الخريف 

 جاء ذلك في .، وفق ما أوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكّاوي"المقبل
هبة "وأعلن لوران عن تقديم االتحاد األوروبي . مؤتمر صحفي عقب جولة استطالعية لهم على المخيم

 ماليين يورو، تضاف إلى نداء الطوارئ الخاص بالمخيم، نصفها سيخصص إلزالة ٦,٤جديدة بقيمة 
 مليون ١٨ه وتأهيله تبلغ نحو تكلفة خطة تنظيف الجوار وإعادة إعمار"، موضحاً أن "الركام من المخيم

تتطلب القيام بخطوات أولية، مثل إزالة األلغام "بدوره، أشار المكاوي  أن إعادة اإلعمار ". يورو
الجزء القديم من "وكشف مكّاوي أن ". بالتعاون مع الجيش اللبناني" ماغ"والمتفجرات التي بدأتها منظمة 

يباشر هدم كّل جزء وجرفه تباعاً ابتداء من مطلع حزيران، بعد أن المخيم سيقسم إلى ستّة أجزاء، وأنّه س
يخرج الفلسطينيون من بيوتهم ما بقي منها من أغراض خاصة بهم، وأن إزالة الركام الذي يقدر بنحو 

 ألف متر مكعب ستستغرق وقتاً، على أن تعقبها عملية البناء التي تحتاج إلى ما بين سنتين ٧٠ـ٦٠
لكن كّل هذه ". ث سنوات، وأن مؤتمر الدول المانحة يحضر لعقده أواسط حزيران المقبلونصف إلى ثال

في الشّمال أركان بدر من اإلشارة " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"التوضيحات لم تمنع مسؤول 
 ترجم على أرض الواقع إلى حقيقة، ألنّنا ما نزال نفتقر إ"إلى أنلى خطة واضحة لعمل كّل هذا الدعم لم ي

األونروا، وألن أغلبية العائدين إلى المخيم رمموا بيوتهم على نفقتهم، نظراً لضحالة المساعدات 
  ".وتبخّرها

  ١٢/٤/٢٠٠٨األخبار
  
  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ١٠٤٧:         العدد                  ١٢/٤/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

  " يةإسرائيل" من ضربة متخوفالسنيورة  .٣٨
وف كبيرة كشفت مصادر األمانة العامة للجامعة العربية عما وصفتها بمخا:  ربيع شاهين-القاهرة 

برزت خالل مباحثات رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة األخيرة بالقاهرة وهيمنت على مناقشاته من 
ما تعتبره تنامي قوة حزب اهللا وهيمنته لتوجيه ضربات قال إنها لن تصيب سوى " إسرائيل"استغالل 

ر بنيته التحتية ومرافقه خالل حرب لبنان وشعبه وتضيف إليه المزيد من المعاناة، بعدما أقدمت على تدمي
   . ٢٠٠٦يوليو 

  ١٢/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
    مسيحية لبنانية توقع اعتذاراً مكتوباً من الفلسطينيين شخصية ٤٤ .٣٩

 شخصية ٤٤، وعشية ذكرى الحرب اللبنانية، وقّعت "نداء إلى األخوة الفلسطينيين في لبنان"تحت عنوان  
  ". أعمال غير مبررة أدت إلى سقوط ضحايا من الفلسطينيين"ذار عن مسيحية لبنانية إقراراً مكتوباً لالعت

في الذكرى الثالثة والثالثين الندالع الحرب اللبنانية، ورداً على االعتذار الصادر عن : "وجاء في النداء
 ٧ السيد عباس زكي، ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية، بتاريخ

 نود بدورنا أن نقر أنه خالل تلك الحرب الطويلة صدرت أحياناً عن بعضنا، نحن ٢٠٠٨,كانون الثاني 
هذا األمر . اللبنانيين المسيحيين، أعمال غير مبررة أدت إلى سقوط ضحايا بريئة من إخواننا الفلسطينيين

وإننا ندعو . ن، عن كل ظلم اقترفناهيؤلمنا ونود أن نعتذر عنه، سائلين اهللا أن يلهمنا التعويض، ما أمك
مع ثقتنا . إخواننا الفلسطينيين إلى التواصل والحوار في ما بيننا خدمة لعيش كريم وآمن وأخوي للجميع

  ". بأن ما نعرب عنه هاهنا يشاطرنا إياه آخرون كثيرون من إخواننا اللبنانيين
 ١٢/٤/٢٠٠٨السفير 

  
 الشيخ وتفضلها رباعيةمن قمة شرم " إسرائيل"القاهرة تستبعد  .٤٠

كشفت الخارجية المصرية، أمس، عن اتصاالت تجريها لعقد قمة رباعية في :  أشرف الفقي-القاهرة 
" الوطن"وعلمت . منتجع شرم الشيخ تضم الواليات المتحدة واألردن والسلطة الفلسطينية برعاية مصرية

 مايو المقبل ٢٠ إلى ١٨د خالل الفترة من كانت مرشحة لالنضمام إلى تلك القمة، التي تعق" إسرائيل"أن 
  . على هامش أعمال المنتدى االقتصادي الدولي، ولكن تم استبعادها ألسباب داخلية خاصة بها
  ١٢/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  سنحاسب حكومتنا على موقفها تجاه غزة: نائب مصري .٤١

لحكومة المصرية علـى مـوقفهم      أكد نائب في البرلمان المصري، على أنهم سيحاسبون النظام وا          :غزة
، )"إسرائيل(الذي حتى هذه اللحظة يصب في المخطط الذي أعلنته          "المؤسف تجاه قطاع غزة المحاصر، و     

واستنكر النائب سعد الحسيني، عضو البرلمان المصري، في تصريحات صحفية، أمس، تشديد            . كما قال 
ن هذه الخطوات مرفوضة وال تعبر عـن        الحضور األمني المصري على الحدود مع قطاع غزة، مؤكداً أ         

   .موقف الشارع المصري
إن أمـن  : "وخاطب الحسيني، زمالءه البرلمانيين المصريين، والرئيس المصري والعاهل السعودي، قائالً    

الكل : "وأضاف". وفي دعم الفلسطينيين ال في تجويعهم     .. مصر القومي هو في دعم المقاومة ال في قتلها        
 بمأساة إنسانية في غزة، وهذا في ذاته عين المأساة، ويبدو أن السيناريو المـستمر أن                يقول إننا لن نسمح   

إن صمودكم واستمرار الصمود سوف يجر الساسة جرا    : "وتابع يقول  ".يبقى أهل غزة بين الحياة والموت     
  ". مواقف شعوبهم، فالشعوب تسبق الحكومات بآالف الخطوات والمراحلإلى

  ١٢/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  الخير الفلسطيني  العريش في انتظارىالتجار المصريون زحفوا مبكراً عل .٤٢

بدأ مئات التجار المصريين من القاهرة والعديد من المدن األخرى التوافد :  حسام أبو طالب-القاهرة 
على مدينة العريش اثر األنباء التي ترددت عن عزم أنصار حركة حماس اقتحام معبر رفح مجدداً من 

ويستشعر التجار المصريون الذين . السماح ألهالي غزة والقطاع بشراء ما يحتاجون إليه من بضائعأجل 
يواجهون كساداً غير مسبوق بسبب تردي األوضاع االقتصادية للسواد األعظم من المصريين أن الخير 

 أشتراها أهالي وقد قدرت جهات اقتصادية مصرية حجم البضائع التي. دائماً يأتي من الحدود الفلسطينية
  .القطاع حينما عبروا جماعات وفرادى الحدود بأكثر من أربعة مليارات جنيه مصري

  ١٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أكاديمياً في مؤتمر القاهرة السادس الدولي" إسرائيل"مقاطعة  .٤٣

ضد االحتالل األميركي "انعقدت الدورة السادسة لمنتدى القاهرة الدولي تحت عنوان  :القاهرة
أكاديمياً، تعد " إسرائيل"وقد أكد المشاركون على أن مقاطعة . بحضور عربي ودولي مميز" والصهيوني

هي سمعتها األكاديمية في الغرب، التي تسمح لها " إسرائيل"سالحا فعاال من حيث إن نقطة الضعف لدى 
لتزام المشاركين وصدر بيان عن تلك الجلسة يؤكد علي ا. بالحصول على منح دراسية وتمويلية هائلة

  ".إسرائيل"والحضور بمقاطعة المؤسسات الثقافية واألكاديمية لـ
  ١١/٤/٢٠٠٨االنتقاد 

  
 "إسرائيل"السلطات المصرية تجهض أكبر محاولة تسلل لـ .٤٤

 أفريقيا ينتمون إلى ٢٥أحبطت سلطات األمن المصرية في سيناء محاولة تسلل :  أشرف الفقي-القاهرة 
رية ونيجيرية، وألقت القبض عليهم بالقرب من مدينة رفح المصرية قبيل تسللهم جنسيات سودانية وإريت

بمخالفة القوانين المصرية، وقالوا إن " إسرائيل"واعترف األفارقة بمحاولتهم التسلل لـ". إسرائيل"إلى 
ثة مجموعة من عرب سيناء كانت ستساعدهم في عملية التسلل مقابل دفع مبالغ مالية، تصل إلى نحو ثال

وأشار المصدر إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات سيحال األفارقة . آالف جنيه مصري مقابل كل شخص
  . والسائقون إلى المحاكمة

  ١٢/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
 لعوائق في طرقات الضفة على حالهاالحواجز وا:  أمميةوثيقة .٤٥

 واإلسـمنتية ية والسواتر الترابية    كشف تقرير أممي أن الحواجز العسكر     :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 سـلمتها األمـم     ،وأكدت وثيقـة  . "يةسرائيلاإل"داخل الضفة الغربية ما زالت قائمة بخالف التصريحات         

لمبعوث الرباعية الدولية للـشرق األوسـط تـوني بليـر، أن             )أوتشا(المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية     
 طرقات الضفة ما زالت على حالهـا وتثقـل حيـاة            الحواجز والعوائق التي وضعها جيش االحتالل في      

 "إسرائيل" فإن   "أوتشا"وبحسب وثيقة    . أمام الواليات المتحدة   "إسرائيل"الفلسطينيين خالفا لتعهدات حكومة     
كذلك أظهرت تدقيقات أجرتها منظمات حقوق       .  عائقا تعهدت بإزالتها   ٦١ من أصل    ٤٤أزالت حتى اآلن    

لتي تمت إزالتها كانت عبارة عن سواتر ترابية في طرقات فرعيـة وقـام              إنسان أن قسما من العوائق ا     
 ووضعوا سـواتر ترابيـة      "يونسرائيلاإل"وفي بعض الحاالت عاد الجنود      . الفلسطينيون بأنفسهم بإزالتها  

  ."شافي شومرون"جديدة، مثلما حدث في موقع شمال مستوطنة 
  ١٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   أشهر ٦التحرير الفلسطينية في أميركا بوش يمدد عمل منظمة  .٤٦
علق الرئيس األميركي جورج بوش العمل بقانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام           :  محمد سعيد  -واشنطن  
 الذي يفرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية من بينها إغالق مكتب المنظمة وحظر منح               ١٩٨٧

 في مذكرة إلـى وزيـرة خارجيتـه         ،وقال بوش . تحدةممثلي المنظمة تأشيرات دخول إلى الواليات الم      
 إنه أمر بتمديد التعليق لمدة ستة أشهر نظرا ألنه يصب في المصلحة القومية للواليات               ،كوندوليزا رايس 

  . المتحدة
  ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  أوباما لن يلتقي حماس ولكنه يرفض انتقاد كارتر .٤٧

 انه لن يلتقي ممثلـين عـن        ، الجمعة ،ية باراك أوباما   أعلن المرشح للرئاسة األميرك    : وكاالت – واشنطن
 الذي ذكرت وسائل إعالم انـه       ،حركة حماس ولكنه رفض انتقاد الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر         

 بتعليقـات   يليس لي أن أدل   "وقال أوباما    .قد يلتقي في سوريا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل         
مواطن عادي ودوري ليس أن أقول من يجب أن يلتقي ومن يجـب أن ال               انه  . حول الرئيس السابق كاتر   

حتـى  "وأوضـح   ". قلت مرارا وتكرارا إني لن التقي حماس التي هي منظمة إرهابيـة           "وأضاف   ".يلتقي
 وتتخلى عن اإلرهـاب وتحتـرم االتفاقـات التـي وقعهـا             "إسرائيل"ـتعترف حماس بدون أي لبس ب     
  ".دثات مع حماس ستكون مثمرةالفلسطينيون، ال اعتقد أن المحا

  ١٢/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  رايس تنتقد كارتر بشأن محادثاته مع حماس .٤٨

 أي خطـط للـرئيس      ، أمـس  ،انتقدت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس     : الوكاالت – واشنطن
قـادم  األمريكي األسبق جيمي كارتر للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في سوريا األسـبوع ال              

 خالل مؤتمر صحفي مشترك مـع وزيـر الخارجيـة           ،وقالت .بقولها إن الحركة عقبة في طريق السالم      
أجد صعوبة في فهم المكاسب التي يمكن تحقيقها بإجراء مباحثات مـع            " ،األلماني فرانك فالتر شتاينماير   

  ."حماس بشأن السالم عندما تكون حماس في الواقع عقبة في طريق السالم
  ١٢/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
 ولقاء مشعل" الحكماء"كارتر يصر على مخالفة  .٤٩

 بيانا مقتضباً قال فيه     جيمي كارتر األسبق  األمريكي  مكتب الرئيس   أصدر  : الهادي  أحمد عبد  - واشنطن
. إن كارتر ينوي الذهاب إلى الشرق األوسط على الرغم من قرار مجموعة الحكمـاء تأجيـل زيارتهـا                 

الخارجية على الرغم من ذلك فقد تعهدت وزارة         .سابق ستيف سوالرز  ويرافق كارتر عضو الكونجرس ال    
. بتوفير اإلجراءات المعتادة التي تقدم ألي مسؤول أمريكي سابق كبير خالل زياراته الخارجية            األمريكية  

سنوفر للرئيس السابق كافة اإلجراءات البروتوكولية المعتادة ولكننا لـن نـشارك             "وزير الخارجية وقال  
  ."نحو مباشر أو غير مباشر في ترتيب لقائه مع مسؤولي حماسعلى أي 

  ١٢/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  أنابوليس سيكون مفيدا لمتابعة مؤتمرمؤتمر موسكو : الخارجية الروسية .٥٠

 في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع         ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف      : ا ف ب   -موسكو  
 إن مؤتمر موسكو يحظى بدعم األمين العام وسيكون  ،ي مون أمس األول   األمين العام لألمم المتحدة بان ك     

 علـى تجنـب القيـام       "يينسرائيلاإل"وحث الفروف كل من الفلسطينيين و     . مفيدا لمتابعة مؤتمر أنابوليس   
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بخطوات يمكن أن تعيق تنفيذ خارطة الطريق للسالم في الشرق األوسط، مشيرا بشكل خاص إلى توسيع                
اتخاذ أي خطوات يمكن أن تعيق      "وأكد أن تطبيق خارطة الطريق يعني تجنب        . "يةسرائيلاإل"المستوطنات  

 ".كلة المستوطناتواعني بشكل خاص مش. التوصل إلى تسوية نهائية
  ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور 

 
  بسبب الغالءماليين الجياع سيخرجون إلى الشوارع : منظمة الفاو .٥١

 ارتفـاع فـاتورة واردات      ،مسأ ،)الفاو(عة لألمم المتحدة    توقعت منظمة األغذية والزراعة التاب    : وكاالت
 في المئة، وذلك نتيجة للتصاعد الحاد في األسعار الدولية للحبوب وتكـاليف الـشحن               ٥٦الحبوب بنسبة   

وحذر المدير العام للمنظمـة، جـاك       .  الشوارع إلىوأسعار النفط، ما قد يخرج ماليين الفقراء والجوعى         
غب في الدول النامية بسبب الغذاء ستتزايد ما لم يتخذ زعماء العالم خطـوات              ضيوف، من أن أعمال الش    

 ٢٠٠٨توقعت المنظمة زيادة اإلنتاج العالمي من الحبوب عـام          و. رئيسية لتخفيض أسعار الغذاء للفقراء    
 مليون طن، محققة بذلك رقماً غير مسبوق، لكنها أوضحت أنـه            ٢١٦٤ في المئة لتصل إلى      ٢,٦بنسبة  

إلى ذلك، قال مدير    .  عاماً ٢٥تمل أن ينخفض مخزون العالم من الحبوب إلى أدنى مستوياته منذ            من المح 
إدارة خفض الفقر في البنك الدولي، مارسيليو جيوجيل، إن تضاعف أسعار الغذاء خالل السنوات الثالث               

ـ    الت الفقر   أعماق الفقر ويزيد معد    إلى مليون شخص في دول منخفضة الدخل،        ١٠٠األخيرة قد يهوي ب
  . نقاط مئوية٥ و٣في العالم بما بين 

 ١٢/٤/٢٠٠٨السفير 
 

  جديدة" محرقة"في الطريق إلى .. غزة .٥٢
  عريب الرنتاوي

 سـتقوم   إسـرائيل : تتبادل عواصم المنطقة ذات الصلة، معلومات مختلفة تلتقي جميعها عند نقطة واحدة           
ر عنفا ودموية منذ سنوات طويلـة، بـل         بعدوان واسع على قطاع غزة، وستقوم به قريبا، وسيكون األكث         

وقد يكون األعنف في تاريخ المواجهات بين القطاع المحاصر وجيش االحـتالل، واألهـم أن العـدوان                 
، سيكون مزيجا من االغتياالت واالعتقاالت      "المعركة األخيرة "الوشيك، الذي لن يكون آخر العدوانات، أو        

  . لحركة حماس على وجه الخصوص ولفصائل المقاومة عموماوعمليات التدمير المنهجية للبنى التحتية 
 الثالثـة فـي     إسرائيل، سيتخطى االنتقام المباشر لقتلى      )وال نقول في حال وقوعه    (العدوان عند وقوعه    

كسر ظهر حمـاس،    ) ١: (األيام األخيرة، إلى تحقيق جملة من األهداف ذات الطبيعة اإلستراتيجية ومنها          
تصفية أكبر عدد من قادة جناحها العسكري أساسا والمدني في          ) ٢...(الصواريخوشل قدرتها على إطالق     

إنهاء ظاهرة تهريب السالح وتخزينه وتدمير      ) ٣...(المقام الثاني واختطاف من يمكن اختطافه منهم أحياء       
خلق بيئة مناسبة إلسقاط حكومة حماس وتسليم القطـاع مـن جديـد             ) ٤...(أكبر عدد ممكن من األنفاق    

  . طةللسل
 لمبـادرات الهدنـة   إسـرائيل ، لخّص إيهود باراك أسباب رفـض  )شتاء حار(في ذروة العدوان األخير     

ال هدنة يشتم من رائحة انتصار من أي نوع أو حجم لحمـاس،             : والتهدئة مع حماس في غزة، في ثالثة      
حماس فرصـة إلعـادة     ال هدنة تعطي    .. يا هي الهدنة األقرب لالستسالم    إسرائيلفالهدنة الوحيدة المقبولة    

وال هدنة تسمح باستمرار تهريـب وتـصنيع        .. بناء قدراتها وتنظيم صفوفها وتسليح وتدريب عناصرها      
  . األسلحة في قطاع غزة

أولمرت بعد عملية ناحال عوز، تعهد بإقعاد حماس وشل قدرتها على إطالق الصواريخ، وهو بذلك يلتقي                
 تدرس اآلن بعناية، اللحظة السياسية األنسب،       إسرائيلح أن   مع ما سبق لوزير حربه أن تعهد به، واألرج        

لتنفيذ خططها الحربية المعدة سلفا لغزة، هل تفعلها قبل مجيء جورج بـوش إلـى المنطقـة، لتكـون                   
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احتفاالت بالنصر على غزة وحماس كذلك، أم ترجئ المـسألة          ) النكبة(احتفاالتها بالعيد الستين لالستقالل     
 إلى مـا ال تحمـد عقبـاه         - وربما مفاجآتها    -ذلك خشية أن تفضي تداعيات الحرب       برمتها إلى ما بعد     

  .وتصعب السيطرة عليه
فهي من جهة، حرب مكلفة بشريا ومثيرة للرأي العـام العربـي            :  تواجه في غزة مشكلة مركبة     إسرائيل

ئلة اليوم التالي التي    والدولي، وغالبا ما تنتهي بنتائج في االتجاه المعاكس، وهي من جهة ثانية، تطرح أس             
 ستواجه بعد صمت المدافع ثالث خيارات تراوح بين الـسيئ   إسرائيلال تتوفر إجابة شافية وافية عليها، ف      

تـسليمه لـسلطة    ) ٢. (العودة الحتالل القطاع بعد أن خرجت من أوحاله من جانب واحد          ) ١: (واألسوأ
ها من قبل شعبها على أنها سلطة عميلة لن تقوى          ية فينظر إلي  سرائيلفلسطينية تأتي على ظهر الدبابات اإل     

ترك األمور للفوضى والفراغ وبما سيمسح لحماس أو غيرها مـن التيـارات             ) ٣. (على الصمود والبقاء  
 تكتيـك   إسـرائيل لذلك كله، فإن من المرجح إن تعتمد        . األشد تطرفا بالعودة إلى حكم غزة والتحكم بها       

ليات تدمير وقصف واغتيال واجتياح، وربما احتالل شـريط حـدودي           والقيام بعم " الشتاء الحار "توسيع  
  . إلبعاد الصواريخ وآخر لتدمير األنفاق، على أن تبقي حماس محشورة في جيوب محاصرة داخل القطاع

المؤسف حقا في هذا المشهد المأساوي، أن طبول الحرب تقرع على غزة، فيما عالقات حماس مع مصر                 
 درجة تبادل االتهامات والتهديدات، وإعالن االستنفار المصري علـى امتـداد            تشهد تدهورا خطيرا، بلغ   

حدود القطاع، وفيما عالقات حماس مع السلطة في تدهور مستمر، شجع رئيس حكومة تصريف األعمال               
ـ          ضد حماس، في ترجمة فلسطينية     " تثويرهم"على اقتراح قطع الرواتب عن موظفي السلطة في القطاع ل

 إسرائيل الحصار والعقوبات التي تعتمدها تل أبيب ضد الفلسطينيين، وبتوقيت متزامن قرار             مقيتة لفلسفة 
  . وقف تزويد القطاع بالمحروقات

والخالصة أن غزة تقترب من محرقة جديدة، وهي لم تدفن بعد أشالء ورماد ضحايا المحرقة الـسابقة،                 
ي أو دولي بذل أي جهد حقيقـي لقطـع   ومن دون أن تلوح في األفق بوادر تشير إلى نية أي طرف عرب      

  .الطريق على الكارثة قبل وقوعها
  ١٢/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  وصيف أكثر سخونة"... شتاء ساخن" .٥٣

  عامير رابابورت
ثمـة منطقـة    ". حمـاس "ي خطير إزاء    إسرائيلإن جوهر ما يحصل في غزة في األيام األخيرة هو فشل            

ون في كيبوتسات المنطقة قالوا هذا األسبوع، بـصدق،         المزارع. ية كاملة تتعرض لهجمات يومية    إسرائيل
فالجيش يتحرك على طول السياج الفاصل بآليات مدرعة بينمـا هـم            . إنهم يشعرون بأن الجيش يخذلهم    

  .مكشوفون في حقولهم) المزارعون(
وقف ي، عندما لم يحدد للجيش هدفاً واضحاً في ما يعني           سرائيللقد أسهم المستوى السياسي في العجز اإل      

وثمة شك في ما إذا كانت هناك طريقة عسكرية إلنجـاز هـدف   . إطالق الصواريخ باتجاه النقب الغربي    
حتى مـا قبـل نحـو       . طموح كهذا، ولكن، في جميع األحوال، المستوى السياسي يسير في خط متعرج           

 تُخضع  شهرين جرى التعامل مع الحصار االقتصادي على قطاع غزة كأحد السبل التي من المفترض أن              
لكن هذا األسبوع قرر وزير الدفاع إيهود باراك مواصلة تزويد القطاع بـالوقود، حتـى بعـد                 ". حماس"

ليس واضحاً بالضبط ما هي الرسالة من هـذا         . العملية التخريبية في المحطة التي تؤمن وقود الغزاويين       
  .القرار

ظم العمليات الـصغيرة داخـل غـزة        ؛ فمع "حماس"حتى الجيش ال يقوم بواجبه في الوضع المعقّد حيال          
في المرة الوحيدة التي سمح فيها المستوى السياسي للجيش بالعمـل           .  لكنها بال غاية ذات داللة     -ناجحة  

 حصلت أخطاء   -في شمال القطاع قبل نحو شهرين       " شتاء ساخن " عملية   -في القطاع بشكل موسع نسبياً      



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٤٧:         العدد                  ١٢/٤/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

المسلحين، فيما النتيجة كانت أكثر من مئة قتيل فـي          المطلوب من القوات كان قتل ما أمكن من         : خطيرة
  .الجانب الغزاوي، العشرات من األبرياء
، ثمن إطالق الصواريخ على سديروت، لكن حالة الغليان         "حماس"كان من المفترض أن يجبي القتل، من        

 تؤخـذ   ، لـم  إسـرائيل الخطيرة التي سيثيرها في الضفة الغربية، في العالم العربي وحتى لدى عـرب              
يمكن االفتراض أيضاً أنه حتى العملية التي استهدفت المعهد الديني في القدس كانـت نتيجـة                . بالحسبان

 مواطن من سكان شرقي القدس قرر القيام بشيء مـا فـي ضـوء               -عفوية لحجم القتل في عملية غزة       
  ".المجزرة"التقارير التي سمعها في وسائل اإلعالم العربية عن 

، وذلـك   "شتاء ساخن "ي لم يتحسن بعد عملية      سرائيلابيع األخيرة، بالطبع، أن الردع اإل     تثبت أحداث األس  
حتى إن جهات كثيرة في المؤسسة األمنية تعتقد بأن مـا           . بالرغم من كثرة القتلى في الجانب الفلسطيني      

ـ "في عدد غير قليل من األجهزة األمنية تسود بشكل متزايـد فكـرة أن               . حصل هو نتيجة معاكسة    تاء ش
.  ضرراً بعيد المدى تقريباً كما حصل في حرب لبنان الثانية، وربما حتى أكثـر              سرائيلسببت إل " ساخن

، "شتاء ساخن "وفي  . ففي حرب لبنان الثانية تلقّينا آالف الصواريخ، ولم ننجح في القضاء على حزب اهللا             
واالنسحاب " حماس"أمام  " نكفاءاال" إلى   إسرائيلعدة مئات من الصواريخ على منطقة صغيرة نسبياً أدت ب         

هذه رسالة خطيرة تعزز المفهوم السائد في العالم العربـي، الـذي            . من القطاع، وفق المفهوم الفلسطيني    
  ".ية حساسة جداًسرائيلأن الجبهة الداخلية اإل"و"  ال تفهم إلّا بالقوةإسرائيل"يقول إن 

المـضادة للـصواريخ،    " القبة الحديدية " منظومة   هل يمكن الحسم؟ إلى أن تنهي المؤسسة األمنية تطوير        
فتكلفـة  : أن تستنزفنا اقتصادياً  " حماس"وحتى إن تكلّل المشروع بنجاح، يمكن       . سيمر عامان على األقل   

سيكلّف " القبة الحديدية "ضئيلة جداً، لكن إطالق كل صاروخ عبر        ) من جانب حماس  (إطالق كل صاروخ    
خيراً، أنهى الجيش كل استعداداته تمهيداً لعملية محتملة في غزة، لكـن            أ.  ألف دوالر  ٨٠ما ال يقل عن     

  .٦٠ليس أي فرصة إلعطاء الضوء األخضر لعملية كهذه قبل عيد الفصح وأعياد الـ
من خالل عملية برية أو     " حماس"هل باإلمكان التوصل إلى حسم أمام       : على كل حال، هناك سؤال يطرح     

، "الحسم"يجب االبتعاد عن مصطلح     "ا األسبوع، الوزير عامي أيالون إنه       فقد قال، هذ  . بأي وسيلة أخرى  
الذي كان مقبوالً في حروب الماضي، فنحن أمام حماس في غزة نواجه مشكلة من نـوع آخـر، إذ إن                     

، علـى   "الحـسم "وذلك ألن حماس ال تتطلّع إلى الحسم معنا، بل إلى           . ليس ذا صلة بها   " حسم"مصطلح  
  . اهللا في حرب تموزه حزبلغرار ما فع

، وخصوصاً، بعد هدم السور     "حماس"هذا، ويكثرون في المؤسسة األمنية من ذكر مخزون األسلحة لدى           
كميات كبيرة من المواد المتفجـرة، مـدافع صـغيرة،          : المخزون مؤثّر . مع مصر عند محور فيالدلفي    

         ما، الوصول إلـى إشـدود      صواريخ كتف، مدافع هاون، صواريخ ضد الدبابات وصواريخ، تستطيع، رب
مـن  ) في هـذه األثنـاء    (كما أن حماس ال تقترب،      . هذا المخزون هو نقطة في بحر قوة الجيش       . أيضاً

  .قدرات حزب اهللا في حرب لبنان الثانية
لقد أسهمت المعلومات عن كمية السالح، في إثارة خشية كبيرة إزاء انعكاسات عملية برية فـي عمـق                  

التـي نفّـذها    " السور الـواقي  "حينها انطلقت عملية    .  أيضاً ٢٠٠٢ أحداث نيسان    القطاع، لكن يمكن ذكر   
الجيش بالتزامن مع كالم عن عدم قدرة الجيش على تحقيق حسم أمام المخربين في المـدن الفلـسطينية                  

  .المكتظة
وفي إطار الخشية الكبيرة من وقوع مئات القتلى من الجنود، يشار إلى أن لـواء غـوالني دخـل إلـى                     

ـ    وتؤكد الـصورة،   . وكانت نتائج العملية واضحة لمصلحة الجيش     " طولكرم"مخيمات الالجئين المحيطة ب
رافعين أيديهم بخنوع أمام جنود غوالني ويسلّمون مئـات مـن   " طولكرم"التي يبدو فيها مئات من رجال   

  .بنادق الكالشنيكوف، هذا المعنى جيداً
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لكن منـذ   . اع غزة، حيث االكتظاظ هناك أضعاف مضاعفة      من الصعب المقارنة بين الضفة الغربية وقط      
خفّت حدة اإلرهاب في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، ويمكن هذه الحقيقة أن تُستخدم ِعبرة              " السور الواقي "

  .للتاريخ
  يديعوت أحرونوت

  ١٢/٤/٢٠٠٨األخبار 
  

  الحال والحل واحد ...فلسطين والعراق .٥٤
  نقوال ناصر

خبار عبارات التطهير العرقي والطائفي واالحتالل والغزو والحصار والمجازر         عندما ترد في تقارير األ    
 وغيـرهم مـن     األطفـال  والمعتقلين وسقوط    واألسرىوالشهداء  " األمنية"والالجئين والجدران واألسوار    

 والقانون الـدولي والمقاومـة      اإلنسانالمدنيين في القصف الجوي والمدفعي العشوائي  وانتهاكات حقوق          
 والفساد ثم تسويغ الحال، الذي يتخذ من كل العبـارات الـسابقة وغيرهـا               األمنيليشيات واالنفالت   والم

 أو مـشاهدها    أو األخبـار  والديموقراطية والتعددية، لن يـستطيع قـارئ         اإلرهابعناوين له، بمحاربة    
في فلسطين أو فـي      مكانها   اإلعالم إن لم تذكر وسائل      األخبارالمستمع إليها تمييز أين تجري وقائع هذه        

 والتكتيك والجالد والضحية والحال برمتـه وكـذلك الحـل    واإلستراتيجيةالعراق، حيث السبب والخصم  
  .واحد

 للعراق مـا يلـي مـن    األميركيفي الذكرى الخامسة للغزو " ديموكراسي ناو"على سبيل المثال اقتبست     
 نستطيع استعمال سـياراتنا، ال نـستطيع      ال نستطيع الخروج لشراء الطعام، ال     : " مواطنين عراقيين  أقوال

 نعيش في الظالم، الحال سيئ فال خدمات وال غـاز وال وقـود وال               إننا المستشفيات،   إلىاخذ المرضى   
 منهم ثالثـة    األخيرة قتلوا في الهجمات     أشخاص أربعة، أن ما ال يقل عن       أنباء، بينما نقلت وكالة     "شيء
 كان القائـل والـشهداء      إذا، فهل يمكن حقا معرفة ما       اإلفطار  من عائلة واحدة كانت تتناول وجبة      أفراد

  ! ذلك؟اإلعالمعراقيين من بغداد أم فلسطينيين من غزة لو لم توضح وسيلة 
ابريل قبل ستين عاما غزت العصابات الصهيونية قرية دير ياسـين الفلـسطينية             / في التاسع من نيسان     

 نطاق بين المدنيين اآلمنين     أوسع الرعب على    إثارةفها   ربيعية لترتكب مجزرة هد    أحالموهي غافية على    
 السيطرة على بيـت المقـدس       إلى الطريق   أمامهامن عرب فلسطين في ذروة حملة تطهير عرقي تفتح          

كمفتاح لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه وفي التاسع من الشهر الربيعي نفسه قبل خمس سنوات،                
وجميـع  " الوطنيـة "وجد فيه مقاتل واحد مجند للخدمة العـسكرية         ذ ال ي  إ (األميركيغزا مرتزقة الجيش    

ليرتكب جـرائم   )  في المنطقة  األخيرةكما قال نائب الرئيس ديك تشيني خالل جولته         " متطوعون"جنوده  
 فـي ذروة حملـة تطهيـر        اإلسالميةحرب ما زالت متواصلة للسيطرة على عاصمة الخالفات العربية          

 كمفتاح لفـرض الخريطـة التـي تريـدها          اإلسالمية هويته العربية    حضاري تستهدف سلخ العراق عن    
 الشرق أوسطي كافة بعربه وفرسـه وأتراكـه وأكـراده وأفارقتـه             اإلقليم على   األميركية اإلمبراطورية

  .ومسلميه ومسيحييه وسنته وشيعته
ـ  الحليف االستراتيجي    إلىوإذا كان عنوان الغزو في فلسطين صهيونيا يسند ظهره            وعنـوان   ياألميرك

 الحليف االسـتراتيجي الـصهيوني، فـإن رؤيـة الحليفـين            إلى يسند ظهره    أميركياالغزو في العراق    
 واحدة ال تفرق بين اثنياتـه     إستراتيجية موحدة وتراه وتخطط له وتتعامل معه كوحدة         لإلقليماالستراتيجية  

 الحليفـين   إسـتراتيجية ل مفردة      بمقدار ما تخدم ك    إال حكم ممالك الطوائف فيه      وأنظمةوأديانه وطوائفه   
الذي ينتهجانه لضرب كل مفردة باألخرى لتفتيت أي جهد موحد لمقاومتهما وإضعاف            " فرق تسد "وتكتيك  

   .المنطقة تسهيال إلحكام هيمنتهما عليها
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 تغيير هوية البشر والشجر والحجر وأسمائهم       إلى مقيم يسعى    أجنبيوفي فلسطين كما في العراق احتالل       
 والثـروة   األرضهم ليفرض عليهم مستقبال ليس من اختيارهم ويقرر مصيرهم عنهم ويـسحب             وتاريخ

والموارد الوطنية من أيديهم ومن تحت أرجلهم ويغزو عقولهم ثقافيا لترطن ألسنتهم بلغته ومـصطلحاته               
 فـي   يتوسع منـذ سـتين عامـا   أجنبيلكن بالحرف العربي الذي باركه اهللا لسانا لكتابه العزيز، احتالل  

يسميها عمليـة سـالم     " عملية سياسية "فلسطين ويترسخ منذ خمس سنوات في العراق ويقود في الحالتين           
هدفها الوحيد المساعدة في إدارة االحتالل لكسب المزيد من الوقت الستكمال ما لم يـستكمله بعـد مـن                   

  .  االحتاللوإنهاء أو خطة واضحة معلنة لالنسحاب إستراتيجيةأهدافه، دون أي 
وفي فلسطين كما في العراق انقسام وطني تشير كل الدالئل إلى أنه لن ينتهي إال إذا انتهى االحـتالل أو                    

 المصالحة الوطنية، تشير كـل      إلىإذا انفك التنسيق بين أحد طرفي االنقسام وبين االحتالل وفيهما دعوة            
ليها االحتالل لتحقيقها وفي كليهمـا       تجردت من الشروط المسبقة التي يم      إذا إال لن تتحقق    أنها إلىالدالئل  

 مما تستمده من أي مرجعية شعبية طبيعية        أكثرشرعية سياسية تستمد مقوماتها من اعتراف االحتالل بها         
  .لمنح الشرعية السياسية حسب ما تقتضيه القوانين واألعراف الدولية المتعارف عليها

 المتحدة ال يتعـدى دور      األمم متواطئ ودور    أو غائب أو عاجز     واإلسالميوفي الحالتين الدور العربي     
 اإلنسانيةشاهد الزور ويقتصر الدوران على اللحاق بقوات االحتالل لمساهمة رمزية في تخفيف المعاناة              

 خارج الوطن والمهجـرين داخلـه، بينمـا         إلىالناجمة عن االحتالل، خصوصا معاناة ماليين الالجئين        
، منشغل في تمويل شبكات مريبة من المنظمـات غيـر           "ع المدني المجتم"المجتمع الدولي، بحجة تعزيز     

الحكومية التي تساهم مع هيئات األمم المتحدة في تخفيف األعباء المالية للقوتين المحتلتـين الملـزمتين                
، في وقت يجري فيه تفكيك المنظمات الوطنية للمجتمع األهلي          األعباءبموجب القانون الدولي بتحمل هذه      

  !اإلرهابتراثه القومي والديني بحجة كونها شبكات لدعم المنبثقة من 
 الذي يجـثم    األميركي للرأي العام العالمي، فالمحتل      إعالميوفي كلتا الحالتين تجري اكبر عملية تضليل        

على صدر العراق والعراقيين بمائة وستين ألف مرتزق في الجيش النظامي للواليات المتحـدة وحـوالي    
المتعاقدة بـدورها فـي معظمهـا مـع         " األمنيةالشركات  "مع" المتعاقدين"مرتزقة  مائة ألف آخرين من ال    

 ووزارتي خارجيتها ودفاعها ال يجدون أي حرج في تضخيم دور بضع مئـات مـن                األميركيةالحكومة  
من بعض العرب والمسلمين الذين تمكنوا من اختراق الحصار العربـي المفـروض             " األجانبالمقاتلين  "

 وحليفـه   األميركـي م للمقاومة الوطنية العراقية ضد االحتالل، بينما صم المحتـل           على وصول أي دع   
ـ  اإليراني آذان المجتمع الدولي بالدعم      يسرائيلاإل المقاومة الوطنية الفلسطينية، فيما    " رهابإ" والسوري ل

ميركان منشغلون على قدم وسـاق فـي خلـق مـوازن            مليارات الدوالرات تتدفق وكبار الجنراالت األ     
 دعم خارجي، سوريا كان أم إيرانيـا،        أيلهذه المقاومة التي ال بد وأنها تتمنى لو يأتيها فعال           " فلسطيني"

ماليا كان أم ماديا، يغنيها عن صهر المخلفات المعدنية وطناجر الطبخ، التي لم يتـرك الحـصار شـيئا                   
 يةسـرائيل اإل" ١٦-اف"طائرات  الخراطة البدائية القليلة التي سلمت من تدمير        " ورشات"نطبخه فيها، في    

تطلـق  " المتهمة "إيران الصنع من أجل صنع مقذوفات بدائية تدفع الضرر أكثر، مما تلحقه بينما              أميركية
الجيل الثالث من صواريخها متوسطة المدى وسوريا تعتبر سالحها الصاروخي سرا عسكريا تحفظه ليوم              

  .اسود
ظاهرتين شاذتين مرفوضتين ومحاربتين مألوفتين تاريخيا في       " المتعاونون"و" الطابور الخامس " كان   وإذا

بـين الـضحايا الحـاليين والمـستقبليين        " اإلجماع"كل عمليات الغزو، فان ما هو غير مألوف هو حال           
 وتكتيكاتهما باسم الواقعية السياسية     إستراتيجيتهماللغزوين الصهيوني واألميركي على السقوط في حبائل        

التي تسوغ خداع الـذات بإمكانيـة       " الواقعية" العاصفة بدل االستعداد لها، وهي       أمامء  التي تختار االنحنا  
 العربـي   اإلجمـاع الفصل بين الغازيين اللذين يعلنان وال يخفيان تحالفهما االستراتيجي، مثال عن طريق             

ـ     نها حقا أن    في العراق يمك   األميركييوهم أن قوة االحتالل     " خيار استراتيجي "على السالم مع احدهما ك
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 احتالل حليفها االستراتيجي لفلسطين والجوالن بعد ستين عاما من          إلنهاءتقوم بدور الوسيط العادل النزيه      
 اإلقليميـة  للمكاسب   األميركي لالستيطان الصهيوني في فلسطين وأربعين عاما من الدعم          األميركيالدعم  

  .سورية في األراضي الفلسطينية واليسرائيلاإلالتوسعية لالحتالل 
إن الحال في فلسطين والعراق واحد، واالحتالل واحد ال اثنان، والجالد واحد، والضحية عربية إسالمية               
واحدة، واستراتيجية االحتالل وتكتيكاته واحدة، فلماذا تكون المقاومة المشروعة لهذا االحتالل مجـزأة ال              

  ؟قلاألموحدة وتفتقد حتى الحد األدنى من التنسيق ولو سياسيا في 
  ١٢/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  "يةسرائيلالمعادلة اإل"و... حق العودة .٥٥

  غازي العريضي
إذا أراد البعض أن يتحدث عن التعويضات، وهذا حق بل واجب ضروري، فيجـب أن ننتبـه إلـى أن              "

 ستطالب في الوقت عينه بممتلكات اليهود في الدول العربية، وستفتح ملفات الذين هاجروا إلـى                إسرائيل
 من الدول العربية لطرحها في المفاوضات على أساس أنها مشكلة الجئين يهود يطالبون بالعودة               رائيلإس

 بعد ضغوط كبيرة مورست من قبلها على الـدول          إسرائيلمع العلم أن هؤالء عادوا إلى       . أو التعويضات 
 المال، بل ربما تقبض     إسرائيلوبالتالي ستكون عملية مقايضة ال تدفع بموجبها        . التي كانوا يقطنون فيها   

  "!هي مبالغ معينة بعد أن تكون قد أخذت األرض
 حول  ٢٠٠٤ أبريل   ١٨ األميركية في بيروت بتاريخ      –هذا مقطع من محاضرة ألقيتها في الجامعة اللبنانية       

  .حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
عن جميع التعريفات الخاصـة بـالالجئين       إن تعريف الالجئين الفلسطينيين يختلف      ": "دانيال بايبس "يقول  

 ٤٦هم األشخاص الذين كانوا من سكان فلسطين بين يونيو          " األونروا"فالالجئون حسب تعريف    . اآلخرين
وهـي، أي   . ٤٨ي عـام    سـرائيل  اإل - وفقدوا بيوتهم وسبل معاشهم نتيجة للصراع العربـي        ٤٨ومايو  

، بل إنها تعتبر أبناء أحد      ٤٨ أصبحوا الجئين عام     األونروا، تمنح صفة الجئ على أحفاد األشخاص الذين       
بمثابة الجئين، وهكذا فإن تعريف المفوضية العليا لالجئين يؤدي إلـى           - إذا كان الجئاً فلسطينياً    -األبوين

" بـايبس "ودعا  ! اختفاء الالجئين مع مرور الزمن، بينما تتسبب األونروا في زيادة عددهم من دون حدود             
  ".ن مساعدتها لألونرواأن تقطع واشنط"إلى 

ال حق لكـم أيهـا      . األرض لنا : ، وهي إسرائيلي والسياسة األميركية تتكرس معادلة      سرائيلفي الفكر اإل  
  .أي يحتلون أرضك ويطلبون منك أن تدفع ثمنها. الفلسطينيون في العودة إليها

ى توسيع نطاق عمل    كريست سميث رئيس لجنة العالقات الدولية في الكونجرس إل        " الجمهوري"كما دعا   
العـضو  " تـوم النتـوس   "فيمـا ذهـب     ". األونروا"تحقيقات دائرة المحاسبة العامة بحيث تشمل تمويل        

  "!حل األونروا ونقل مسؤولياتها إلى المفوضية العليا لالجئين"المعروف في اللجنة ذاتها إلى " الديمقراطي"
ل فلسطيني يتخلى عن حـق العـودة        أي دفع تعويضات ك   . ويتحدث البعض عن حل بالتعويضات    ".... 

  "!ويرغب في البقاء حيث هو
ي الذي خطط لقتلهم وتهجيـرهم ومـنعهم مـن        سرائيلحتى هذا األمر لن يحصل عليه الفلسطينيون؛ فاإل       "

العودة لن يدفع لهم ماالً وقد حضر ملفات متكاملة تتضمن كل المعلومات عن اليهود، الذين تركوا الدول                 
، التي تعتبرهم اليوم مطرودين من تلك الدول، وبالتالي تطالـب فـي             إسرائيلاب إلى   العربية طوعاً للذه  

 إسرائيلية، فإن المبلغ الذي تطالب به       سرائيلوحسب الدراسات واإلحصاءات اإل   . المقابل بتعويضات لهم  
لسطينيين في أكثر مما لدينا عندها تعويضاً عن الف  " ذمتنا"يقارب مئة مليار دوالر، وبالتالي سيكون لها في         

مصير الالجئين واألونـروا    : " تحت عنوان  ٢٠٠٣ يوليو   ٣هذه مقاطع من مقال كتبته بتاريخ       "!. الخارج
  ".إسرائيلوتعويضات 
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ريك سانتورم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ مماثل لمشروع قرار          " الجمهوري"ومنذ أيام قدم السيناتور   
وجاء في مشروع   .  جيرالد فادلر، حول قضية الالجئين     "الديمقراطي"آخر قدمه إلى مجلس النواب النائب       

مع مناقشة قضية الالجئين في الشرق األوسط ينصب االهتمام على الالجئين الفلـسطينيين             "أنه  " سانتورم"
، وحـروب   ٤٨على رغم أن التقديرات تفيد أن عدد اليهود الذين هجروا من الدول العربية بسبب حرب                

 ألفاً أي ما يفوق عدد الالجئين الفلسطينيين البـالغ نحـو            ٨٥٠،  إسرائيلشئة  أخرى شنت على الدولة النا    
  "! ألفا٧٢٦ً

بالتعامل مع أي قضية تتعلق بالالجئين في عمليـة الـسالم فـي             "ويطالب المشروعان اإلدارة األميركية     
  "!فلسطينيينالشرق األوسط بمبدأ المساواة ومخاطبة قضية الالجئين اليهود كما تخاطب قضية الالجئين ال

حق عودة الفلـسطينيين أم حـق       : " تحت عنوان  ٢٠٠٤ أبريل   ٧هذه مقاطع أيضاً من مقال كتبته بتاريخ        
  !"عودة اليهود؟

منذ أيام أصدر مجلس النواب األميركي قراراً صوت عليه باإلجماع، نعم باإلجماع أي بتأييد كامل مـن                 
، فكيـف إذا كانـت      إسـرائيل م بينهم على تأييد دعم      فاالتفاق تا ". الجمهوريين"و" الديمقراطيين"أعضائه  

أي تـم   ! المهم، القرار يصنف اليهود الذين غادروا الدول العربية بمثابة الجئين         ! المرحلة مرحلة انتخابية  
والقرار األخيـر   . تنفيذ ما كان يخطط له منذ سنوات ونبهنا إلى مخاطره في ندوات ومقاالت كما أشرنا              

، مما يمهد للمطالبة    "ضمن أي اتفاق لتسوية مشكلة الشرق األوسط      " الجئين اليهود ال"يطالب بإدراج قضية    
  !بتعويضات من الدول العربية أو ثنيها عن اإلصرار على حق عودة الالجئين الفلسطينيين

أن قضية الالجئين الفلسطينيين حظيت باهتمام كبير من قبل دول العالم، بينما لـم يحـظ                "واعتبر النواب   
وأشاروا إلى أنـه    ".  اليهود الذين خرجوا من الدول العربية واإلسالمية بالقدر نفسه من االهتمام           الالجئون

  تم
وهي نقطة أشـرنا    ". إسرائيل ألف يهودي من الدول العربية منذ إعالن قيام دولة           ٨٥٠إجالء ما يقارب    "

  .إليها منذ سنوات أيضاً كما هو وارد أعاله
إعراب الواليات المتحدة األميركية في العديد من المناسبات والوثائق         "لى  كذلك فقد أشار القرار الجديد، إ     

عن قلقها بشأن سوء المعاملة وانتهاك الحقوق والتهجير اإلجباري ومصادرة ممتلكات األقليـات عامـة               
وذكّر القرار بمذكرة التفـاهم التـي وقعهـا الـرئيس           ". واليهود الذين أخرجوا من الدول العربية خاصة      

، والتـي تـنص علـى أن        ١٩٧٧ي موشي ديان عام     سرائيلكي جيمي كارتر ووزير الخارجية اإل     األمير
  ...".مشكلة الالجئين الفلسطينيين والالجئين اليهود ستبحث حسب القواعد التي يتم االتفاق عليها

 وبتـصريحات ". هناك الجئون يهود لهم حقوق الالجئين اآلخرين أنفسهم       : "وبتصريحات لكارتر قال فيها   
يين الـذين   سرائيل، يكون هناك حقوق لإل    "بإنشاء صندوق دولي لالجئين   " طالب فيها    ٢٠٠٠لكلينتون عام   

 إسرائيل مليئة باليهود الذين عاشوا في دول عربية وجاؤوا إلى           إسرائيلألن  ! حولتهم الحرب إلى الجئين   
  ".بعد أن تحولوا إلى الجئين في بلدانهم التي كانوا يعيشون فيها

اليهود الذين فروا مـن اضـطهاد األنظمـة         "ينطبق على   " الجئ"النواب في قرارهم أن تعريف      واعتبر  
 من دون التعامل مع قـضية  إسرائيلال يمكن التوصل إلى سالم شامل بين العرب و   "وأكدوا أنه   "! العربية

لـن  "وأنه  , "اجتثاث التجمعات اليهودية التي تعود لقرون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج            
يكون من الالئق أن تعترف واشنطن بحقوق الالجئين الفلسطينيين من دون االعتراف بحقـوق مـساوية                

  ".لالجئين اليهود من الدول العربية
 مدعومة من أميركا إلـى      إسرائيلمنذ سنوات ونحن نتابع هذا الموضوع ونحذر من مخاطره ومن سعي            

 والعـرب   سـرائيل فـاألرض إل  . ينيون لن يعودوا إلى أرضهم    الفلسط: تدفيع الفلسطينيين والعرب الثمن   
هكذا تتكرس في   . يين على حد سواء   سرائيلثمن اإلخالءات والتعويضات للفلسطينيين ولإل    . سيدفعون الثمن 

ال حق لكم أيهـا الفلـسطينيون فـي         . األرض لنا : إسرائيلي والسياسة األميركية معادلة     سرائيلالفكر اإل 
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يحتلون أرضك فيطلبونها باسمهم ويطلبون منك أن تدفع        : معادلة غريبة عجيبة  ! ثمنهاونريد  . العودة إليها 
  .ثمنها من حياتك ومالك

. هذه المعادلة ال يريدون تطبيقها فقط على الفلسطينيين في فلسطين، بل على كل العرب حيث يستطيعون               
 مسؤوليات أعلى من المماحكات     وبالتالي فإن التعاطي مع قضية الالجئين الفلسطينيين يجب أن يرتقي إلى          

بعيداً عن استخدامها فزاعة في لبنان من فريق ضد فريق، وكل الفرقـاء             . والنكايات والحسابات الضيقة  
في النهاية متضررون لبنانيين كانوا أم فلسطينيين وبعيداً عن المزايـدة بهـا فـي سـياق الـصراعات                   

ينتبه الجميع إلى القرارات األميركية كمـا أوردناهـا،         ول.  العربية - الفلسطينية أو العربية   - الفلسطينية
والتي تساوي بين قضية الالجئ الفلسطيني وما يسمونه قضية الالجئ اليهودي، وهي قضية وهمية فعلياً،               

ية، وليس بسبب ضغوطات الدول التي      سرائيلحيث إن اليهود العرب غادر معظمهم بسبب الضغوطات اإل        
  .يتواجدون على أرضها

االستراتيجية ليست كلمة تستخدم في السوق الـسياسي علـى          .  فعلية لألمور  إستراتيجيةب قراءة   المطلو
المنابر والشاشات وفي المؤتمرات والبيانات، هي رؤية وخطة عملية لتطبيقها تنطلق من قـراءة دقيقـة                

صة الستشراف  للمعادالت القائمة والوقائع والحقائق، وتستند إلى معرفة العدو والتجارب معه وتشكل خال           
أما العرب، فردود فعلهم تكاد     .  هكذا تلبي أميركا ما يخدم تصرفاتها      إسرائيلهكذا تتصرف   . آفاق مرحلة 

  !تكون غير موجودة، وإذا وجدت فهي قاصرة
 ١٢/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

 
  :كاريكاتير .٥٦

  

  
  ١٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨فلسطينيو


