
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشعب الفلسطيني سيكسر الحصار وسيفرض إرادته على المجتمع الدولي واإلقليمي : مشعل
  جهات ودول استعدت لتزويد غزة بالوقود إن أمكن نقلها عبر مصر: أحمد يوسف

لحل قضايا الوضع النهائي ستناقشها قمة شرم الشيخأمريكية خطة :ادنمر حم   
  تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وتدعو مجلس األمن الدولي ألخذ دوره" فتح"

 حضارات وال والء لهماليهود جهاز مخابرات متنقل بين ال: األمير الحسن

حكومة هنية تـدعم أي قـرار
شعبي إلنهاء الحصار وتتوقـع     

  " لحظةأيفي "انفجاراً 
  

 ٣ص ... 

 ١٣/٤/٢٠٠٨١٠٤٨األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٤٨:         العدد                  ١٣/٤/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

    :السلطة
 ٤  جهات ودول استعدت لتزويد غزة بالوقود إن أمكن نقلها عبر مصر: أحمد يوسف .٢
٣. ٤   لحل قضايا الوضع النهائي ستناقشها قمة شرم الشيخأمريكية خطة :ادنمر حم 
 ٥  القيادة الفلسطينية" يحرج"العدوان على قطاع غزة : القادر عبدحاتم  .٤
 ٥  طلبنا من مصر مواصلة مساعيها للتهدئة في غزة أوالً: القطاعحذر من كارثة في ي عريقات .٥
 ٥  بحث مع أبو زيد األوضاع الصعبة في غزةيعباس  .٦
 ٥  دعو إلى إنهاء االنقسام وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتهاي عباس متحدثاً عن غربية أبو .٧
 ٦   عن أحداث الحرب األهليةالفلسطينيينعتذار شخصيات لبنانية من زكي يرحب باعباس  .٨

    
    :المقاومة

 ٦  الشعب الفلسطيني سيكسر الحصار وسيفرض إرادته على المجتمع الدولي واإلقليمي: مشعل .٩
 ٧  "آلة اإلنجاب الفلسطينية" بـ"إسرائيل" يهدد ...مشعل في حفل زفاف كريمته .١٠
 ٧  لحكومة المقالة إجراء مشاورات مع فصائل لضمها لي تنف"حماس" .١١
 ٨ مظاهرة ألنصار حماس أمام السفارة المصرية احتجاجاً على استمرار إغالق معبر رفح: غزة .١٢
 ٨   وتطالب مصر بالتدخل لفكّه.. مسؤولية حصار غزة" إسرائيل"تحمل  "الشعبية" .١٣
 ٨  خذ دورهأل مجلس األمن الدولي دعوتدين العدوان اإلسرائيلي على غزة وت" فتح" .١٤
 ٨   تطالب بدور عربي إسالمي مصري في إنهاء الحصار وفتح المعابر" الجهاد" .١٥
 ٩  هللا مسؤولية استمرار الحصارويحمل سلطة رام ا... من أي تصعيد" إسرائيل"أيمن طه يحذّر  .١٦
 ٩   تدعو إلى وقف االنقسام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية فصائل:غزة .١٧
١٠   تدعو عباس إلى إعادة النظر في العملية التفاوضية مع اإلسرائيليين"حماس" .١٨
١٠  تغلق جامعة الخليل" حماس"و" فتح"طالب ت صداما .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  ي السلطة سنوات سجن لكل إسرائيلي يصلح سيارته لدى فلسطيني٣الكنيست يقر بـ  .٢٠
١٠  ر راضين عن المناورة األخيرةعسكريون غي.. تعتبر التدريبات السورية استفزازاً" إسرائيل" .٢١
١١  نواب من االئتالف الحاكم" شراء" رئاسة الحكومة بـإلىملياردير إسرائيلي يحاول الوصول  .٢٢
١١  بركة يحذر من كارثة إنسانية في غزةالنائب  .٢٣
١١  "حزب اهللا"يتدرب على اختطاف قيادي في االحتالل  .٢٤
١١   إلى حزب اهللا بواسطة السفن في ميناء بيروتأسلحة من إيران تخشى من تهريب "إسرائيل" .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٢   ضدهاسرائيلييناإلمن % ٥٧وللسالم من الفلسطينيين مع المبادرة العربية % ٦٦ .٢٦
١٢   ٢٤٠٠ آالف إلى ١٠التي دخلت إلى غزة تقلص من اإلنسانية عدد الشاحنات : األونروا .٢٧
١٢  غزة على حافة االنهيار ونفاد الوقود عطّل كل مناحي الحياة: جمال الخضري .٢٨
١٢  ؤسسات حقوقية تطالب عباس بسحب قرار يكبل اإلضرابم .٢٩
١٢  في غزةطفال المصابين بفقر الدم لألالضمير تحذر من وقف توزيع وجبات أساسية مؤسسة  .٣٠
١٣  مقبرة طاسو دونماً من ٤٠على اقتطاع  ونحتجيأهالي يافا  .٣١
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١٣   االحتالل اإلسرائيلي يرتكب مجزرة حضارية في القدس :لتميميتيسير ا .٣٢
١٣  وحدة سكنية خالل السنوات العشر المقبلة  ألف٤٧٠ بحاجة إلى الفلسطينيون:دراسة .٣٣
١٣  ية في قرية العباسية المهجرةسالمية تاريخإمؤسسة األقصى تكشف عن مقبرة  .٣٤
   

   :صحة
 ١٤  ١٣٢ إلى عدد الضحايا من المرضى جراء الحصاريرفع وفاة رضيع فلسطيني  .٣٥
   

   : األردن
١٤ اليهود جهاز مخابرات متنقل بين الحضارات وال والء لهم: األمير الحسن .٣٦
   

   :ي، إسالميعرب
١٤ األسرى قطر تعرض على ليفني مبادرة للتهدئة وتبادل ":المنار" .٣٧
١٤  مصر ينتقدون الموقف الرسمي من الحصار" إخوان" .٣٨
   

   :دولي
١٥ عو إلى قيام دولة فلسطينية في أسرع وقتيدو" إسرائيل"ـعمدة باريس ينفي انحيازه ل .٣٩

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  ياسر الزعاترة ...غطاء عربي لتسوية متوقعة بضغط أمريكي .٤٠
١٦  ن بالل الحس...تناقضات وغرائب الذكرى الخامسة الحتالل العراق .٤١
١٨      محمد صالح ...األزمة" حدود": "حماس"مصر و .٤٢
١٩  أسعد عبد الرحمن. د ...التفاؤل الفلسطيني وصخر الوقائع اإلسرائيلية) دخان( .٤٣
٢١   أيمن الصفدي...الخطر اإلسرائيلي .٤٤
    
 ٢٢  :اريكاتيرك

***  
  
  " لحظةأيفي "حكومة هنية تدعم أي قرار شعبي إلنهاء الحصار وتتوقع انفجاراً  .١

 المقالـة    الفلسطينية قالت الحكومة :  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياةنشرت  
مـن األشـكال    لالشعب الفلسطيني قرر إنهاء الحصار الظالم الذي لم يعد من المقبـول بـأي شـك             "إن  

تدعم هذا التوجه وحق شعبنا في مقاومة الظلم والدفاع عـن نفـسه بكـل               "، مشددة على أنها     "استمراره
 عـن   أمـس ولم يفصح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحافي في مدينة غزة               ".الوسائل

بـسبب  "  لحظـة أيفـي  "نفجار  يقع االأنالكيفية التي سينهي بها الشعب الفلسطيني الحصار، لكنه توقع   
  .الحصار الخانق

متانـة  " ناشطين فلسطينيين بتفجير الحدود، أكد النونو        أوولتبديد مخاوف مصر من احتمال قيام مواطنين        
أحداً ال يهدد مصر وليس من       "إن مبطنة لمصر، وقال     أومع مصر، نافياً أي تهديدات صريحة       " العالقات

أننا لن نفقد البوصلة، وأي انفجار      "زيد من التطمينات، شدد النونو على       ولم". المسموح ألحد العبث بأمنها   
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محاولة  "أن، معتبراً   "، ألنه العنوان الرئيس للحصار    اإلسرائيليمحتمل سيكون فقط موجهاً ضد االحتالل       
  ".البعض توتير العالقة مع مصر ستبوء بالفشل

لقـد   "،قال طاهر النونو   :رائد الفي ،غزة فينقالً عن مراسلها     ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
تعاطت الحكومة بمرونة عالية مع الجهود المصرية من أجل فتح معبر رفح وتحقيق التهدئة المتبادلة، إال                
أن أطرافا غير معنية بإنهاء الحصار تسعى إلبقاء معاناة الشعب الفلـسطيني وتعزيـز بـذور الخـالف        

ع مصر الشقيقة من أجل التخفيف عن شعبنا وإنهاء المعاناة وهذا           سنواصل جهودنا م  "وأضاف،  ". الداخلي
  ".الحصار الظالم وندعو إلى فتح فوري لمعبر رفح لكسر الحصار

انتهاج سياسة وحدوية على أساس الحرص علـى المـصلحة          "إلى ذلك، دعا النونو مؤسسة الرئاسة إلى        
  ". عبر الحصارالوطنية العليا ووقف تغليب الرهان الحزبي إلسقاط الحكومة

دعـا   :وكاالتوعن ال  محمد جمال    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية   وجاء في   
إلى متـى سيـستمر هـذا       "طاهر النونو حكومات الدول العربية واإلسالمية إلى التحرك العاجل متسائالً           

  ".الصمت القاتل غير المبرر؟
: قال طاهر النونـو   :  صالح النعامي  ،غزة مراسلها في نقالً عن    ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

ن التهديدات اإلسرائيلية المتكررة باستهداف رئيس الوزراء المقـال إسـماعيل هنيـة وقـادة الـشعب                 إ
لن تستطيع أن تفت من عزيمة الحكومة أو تحد من دورها في قيادة شعبنا والتشبث بحقوقـه                 "الفلسطيني  

وحـذر  ". جعل شعبنا الفلسطيني يرفع الراية البيضاء وينكسر أمام العدو        الوطنية وثوابته الراسخة، ولن ت    
النونو، االحتالل اإلسرائيلي من ارتكاب أي حماقات من أي نوع كان، متوعداً أن الـشعب الفلـسطيني                 

  ".بكل قوة وعنفوان"سيرد 
  
  جهات ودول استعدت لتزويد غزة بالوقود إن أمكن نقلها عبر مصر: أحمد يوسف .٢

أحمد يوسف، المستشار في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هناك عدة جهات ودوالً عربية             .ف د  كش :غزة
استعدت لتزويد قطاع غزة بالوقود والغاز، في حال تيسر نقلها عن طريق األراضي المصرية أو معبـر                 

سيكـسره  رفح الحدودي، محذراً من أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على استمرار الحصار بهذا الشكل               
إن أكثر من دولة عربية تحدثت بأشكال مختلفة عن رغبتها في           "،  "قدس برس "وقال لوكالة    .سلماً أو حرباً  

رفع الحصار، لكن الوضع الحدودي يمنع وصول مثل هذه المساعدات، ولألسـف يبـدو أن الـضغوط                 
ل في التعاطي مـع هـذا       األمريكية على النظام العربي بشكل عام الزالت هي التي تحدد أجندة هذه الدو            

جزء من حالة التواطـؤ والتـآمر علـى         "بأنها  " المقاطعة برام اهللا  "تهم أطرافاً فلسطينية في     وا ".الحصار
ال شك أن هناك نظاماً عربياً أيضاً متواطئـاً وجـزءاً مـن    "، وأضاف  "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    
  ."التآمر على الشعب الفلسطيني

  ١٢/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
   لحل قضايا الوضع النهائي ستناقشها قمة شرم الشيخأمريكية خطة :ادر حمنم .٣

ـ      : ربيع شاهين، عبد الجبار أبو غربية، عبد القادر فـارس          -  غزة ، عمان ،القاهرة اد  كـشف نمـر حم
المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أن الرئيس األمريكي سيعرض على قمة شرم الشيخ الشهر المقبل              

اد إن مشروع بوش لن يغفل أو يؤجـل أيـة           وقال حم  .تتضمن اتفاقاً تفصيلياً للحل النهائي    خطة للتسوية   
قضية من قضايا الحل النهائي مثل القدس أو الالجئين أو الحدود وكـشف عـن أن وزيـرة الخارجيـة                    

  .األمريكية رايس ستقوم بجولة في المنطقة نهاية الشهر الجاري إلطالع قادة الدول على خطة بوش
  ١٣/٤/٢٠٠٨اظ عك

  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٤٨:         العدد                  ١٣/٤/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

  القيادة الفلسطينية" يحرج"العدوان على قطاع غزة : القادر عبدحاتم  .٤
قال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الـوزراء الفلـسطيني سـالم فيـاض، إن               :  كفاح زبون  - رام اهللا 

. لاستمرار التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة من شأنه أن يحرج القيادة الفلسطينية التي تفاوض إسرائي              
واعتبر في تصريحاٍت إذاعية أنه ورغم االنشقاق في صفوف الفلسطينيين، إال انـه ال يمكـن أن تنـأى                   
حكومة رام اهللا بنفسها عما تتعرض له غزة من عمليات عسكرية إسرائيلية مـستمرة، معتبـرا أن أفـق        

عرقلـة الجهـود    المحادثات الجارية مع اإلسرائيليين مسدود إلى حد ما، متهماً حركة حماس، كـذلك، ب             
  . المبذولة من اجل تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة

  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  طلبنا من مصر مواصلة مساعيها للتهدئة في غزة أوالً: القطاعحذر من كارثة في  يعريقات .٥

قات إن الرئيس   صائب عري . قال كبير المفاوضين الفلسطينيين د     :القاهرةمن   ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياةنشرت  
 تواصل مصر جهودها من أجـل       أن خالل لقائهما أخيراً في القاهرة،       المصريعباس طلب من الرئيس     

وكان عريقات التقى    ".متبادلة ومتزامنة وشاملة في قطاع غزة أوالً      " تكون   إسرائيلالتوصل إلى تهدئة مع     
لخارجية أحمد أبو الغيط واألمين     في القاهرة رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ووزير ا         

العام للجامعة العربية عمرو موسى، وأطلعهم جميعاً على تفاصيل التطورات الفلسطينية والمفاوضات مع             
محاولة العبث باألمن القومي المصري مرفـوض مطلقـاً وغيـر        " أن    وأكد عريقات  .الجانب اإلسرائيلي 

  ".مسموح، وهي قضايا حساسة ومعقدة
 الدولة الفلسطينية الفاعلة والحقيقيـة مـن        إقامةنبذل جهوداً متواصلة من أجل      : " اللقاء وقال موسى عقب  

  ".خالل المبادرة العربية والعمل الدولي والمفاوضات
أكـد  : حمد ربيـع  وأ مراد فتحي    ،القاهرة نقالً عن مراسليها في    ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية   وأضافت  

 قامت القوات اإلسرائيلية بهجوم واسع علـى        إذا في غزة    عريقات أنه ستكون هناك كارثة محققة     صائب  
 غزة تعاني من حصار ونقص في الوقود والحياة والكهرباء ويجب أال تكون هذه األمور               أنغزة خاصة   

  .سيفا مسلطا على رقابنا
 أمـس،   مبـارك طالب صائب عريقات الرئيس      :القاهرةمن   ١٣/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وأوردت  

إن هذا الطلب جاء بنـاء علـى        ": وقال عريقات .  إسرائيل لتثبيت هدنة في قطاع غزة أوالً       بالتدخل لدى 
  ."تكليف من الرئيس عباس لما في ذلك من خدمة للمصالح الفلسطينية العليا

وحول رؤيته بشأن اللقاء المرتقب بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والـرئيس األميركـي                
 ".ال أحد يستطيع أن يساعدنا ما لم نساعد أنفسنا": قال عريقاتاألسبق جيمي كارتر، 

  
  بحث مع أبو زيد األوضاع الصعبة في غزةيعباس  .٦

" األونـروا "أجرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مباحثات مع المفوض العام لوكالة            : )أ.ب.د(
فلسطينية رسمية أن عباس طلـب      وذكرت مصادر    .زيد في مقر الرئاسة الفلسطينية برام اهللا       كارين أبو 

من كارين تركيز جهودها على األوضاع الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة وتخفيـف الحـصار                 
  .المفروض عليه عبر زيادة المساعدات

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  دعو إلى إنهاء االنقسام وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتهاي عباس متحدثاً عن غربية أبو .٧

دعا عثمان أبو غربية، أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى تكريس            :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   
الوحدة والحوار الوطني، وإنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي بشكل             
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لك، في كلمة ألقاها أبو غربيـة،  جاء ذ .موحد، مؤكدا بالمقابل ضرورة تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها       
باإلنابة عن الرئيس محمود عباس، خالل مهرجان نظمته جبهة التحرير العربية، أمس، لمناسبة الذكرى              
التاسعة والثالثين النطالقتها، والحادية والستين لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكي، وذلك في قاعـة              

يل وإصالح وبعث الحياة فـي مؤسـسات منظمـة التحريـر            وذكر أن تفع   .النادي األرثوذكسي برام اهللا   
الفلسطينية، أمر أساسي وجوهري يجب أن يوضع ضمن سلم أولويات اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس              

وندد بما ترتكبه سلطات االحتالل ضد قطاع غزة، معتبرا أن ما يتعرض له يستهدف الـشعب                 .الوطني
  .الفلسطيني برمته ومشروعه الوطني

  ١٣/٤/٢٠٠٨أليام الفلسطينية ا
  
   عن أحداث الحرب األهليةالفلسطينيينعتذار شخصيات لبنانية من زكي يرحب باعباس  .٨

 شخصية مسيحية لبنانية من الضحايا الفلسطينيين للحرب األهلية فـي لبنـان،             ٤٤شكّل اعتذار   : بيروت
طيني قدم للبنانيين فـي وقـت       خطوة أخرى على طريق دمل الجراح التي خلفتها، بعدما كان اعتذار فلس           

 لدى لبنان عباس زكي على االعتذار       ]ممثلية منظمة التحرير  [وعلق رئيس بعثة السلطة الفلسطينية    . سابق
نحن سعداء جداً بتبادل االعتذار الذي يعبر عن احترام الفلسطينيين للبنـانيين وكـذلك احتـرام                : "بالقول

قرار بقدسية قضية كل من الشعبين اللـذين تعرضـا للقهـر            اللبنانيين إلخوتهم الفلسطينيين فضالً عن اإل     
  ".والمعاناة لفترة طويلة من الزمن بسبب الخرائط السياسية المفروضة على المنطقة

  ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياة
  
  الشعب الفلسطيني سيكسر الحصار وسيفرض إرادته على المجتمع الدولي واإلقليمي   : مشعل .٩

أمريكي صهيوني يحـول    " فيتو"على أن هناك    " حماس " السياسي تبأكد خالد مشعل، رئيس المك    : دمشق
على المـصالحة الفلـسطينية     " فيتو"دون رفع الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، كما أن هناك            

إن سـبب   ): "١٢/٤ (]أمس [الفضائية مساء السبت  " األقصى"وقال، في مقابلة أجرتها معه قناة       . الداخلية
ار اإلسرائيلي واألمريكي والعدوان واالحتالل، ثم العجز الـدولي ثـم الـصمت             معاناة شعبنا هو الحص   

وانتقد مشعل عـدم تطبيـق القـرارات         ".ال عذر للعرب بهذا الصمت المريب     "، مؤكداً على أنه     "العربي
سقوط أكثر مـن    : "العربية التي اتخذت لرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال            

، معتبـراً أن    "اً، هم ضحايا الحصار من المرضى، لم يصنعوا قراراً عربياً لرفـع الحـصار              شهيد ١٣٠
  . ، كما قال"القرارات العربية غير مسموح بتطبيقها، فهناك رقابة أمريكية صهيونية وهناك إخافة لألمة"

ولية سيفرض كسر الحصار على الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية المـسؤولين مـسؤ            "مشعلوشدد  
، مؤكداً على أن هذا الشعب      "مباشرة عنه، كما سيفرض هذا الشعب إرادته على المجتمع الدولي واإلقليمي          

  ". ال يمكن أن يصبر على هذا الضيم"
ال بد أن يقتنع الجميع أننا لم ندخر جهداً لكسر الحصار، فهناك فيتو أمريكي إسرائيلي،               : "وأضاف مشعل 

  ".  وهناك ضعف دولي، ولذلك فإن االنفجار قادم إذا استمر الحصاروهناك عجز عربي وإسالمي رسمي،
شعبنا الفلسطيني ال يصبر على الظلم، شعبنا من حقه في هذه اللحظة أن يتحرك نحو االنفجـار،                 : "وتابع

ولكن بالطريقة التي توحد المعركة ضد العدو الصهيوني، والتي تشعر األمة أن عليها مسؤولية أمام اهللا؛                
نا ال نقصد أن نسيء إلى مصر أو إلى أي بلد عربي، فمعركتنا الوحيدة هي مع العدو الصهيوني                  ونحن ه 

  ". الذي يحاصرنا
الشعوب العربية واإلسالمية إلى الخروج فـي مـسيرات         " حماس"وحث رئيس المكتب السياسي لحركة      

ودعـا  .  الخطـر حاشدة بعد أن سمعوا إشارة االستغاثة التي خرجت من غزة، هي شرارة دقت نـاقوس         
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الشعوب األوروبية والعلماء ومؤسسات حقوق اإلنسان واإلغاثة إلى أن تتحرك على الفور إلنقاذ مليـون               
  ". ونصف مليون نفس بشرية تعيش على ارض غزة

  ١٣/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "آلة اإلنجاب الفلسطينية" بـ"إسرائيل" يهدد ...مشعل في حفل زفاف كريمته .١٠

" حماس"تحولت حفلة زفاف فاطمة مشعل، كريمة رئيس المكتب السياسي لـ :  إبراهيم حميدي-دمشق 
، اختصر مشعل رسالته "مهرجاناً خطابياً" الفلسطيني طارق ارشيد -خالد مشعل، والشاب السوري 

 وأعرب". ١٩٤٨ العام أراضي إلىال تنازل عن حق العودة  "أن هذا الزواج يعني إنالسياسية بالقول 
 اإلنجابآلة  "أن من اإلسرائيليين، محذراً "جيل تحرير فلسطين"مشعل عن األمل بأن ينجب العروسان 

  ". ساعة٢٤الفلسطينية شغالة 
 بين دمشق ومنطقة السيدة زينب، وفق ما كتب على لألفراح تقام حفلة الزفاف في قاعة أنوكان مقرراً 

 .أمنية مكان آخر، العتبارات إلى انتقلت أنها إليهاهم  المدعوين فوجئوا لدى وصولأنبطاقة الدعوة، غير 
وحضر الحفلة وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعدد من المسؤولين العسكريين واألمنيين المتقاعدين 

اهللا  رمضان عبد" اإلسالميالجهاد "وقادة الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها، بينهم زعيم 
  مشعلوقال .وإسالمية سفراء دول عربية إلى إضافةماهر الطاهر، " الشعبية"لخارج في شلح ومسؤول ا

 الشيء أنيعني  "١٩٤٨ وصهره طارق من الجئي العام ١٩٦٧ كون ابنته فاطمة من الجئي العام إن
 حق العودة مقدس يتضمن عودة إن، أي ١٩٤٨ أراضي إلى يتمكن ابنهما من الذهاب أنالطبيعي 
 الفلسطينية اإلنجابآلة  "إن اإلسرائيليين قول بعض إلىوأشار  ".١٩٤٨ أراضي العام إلى الفلسطينيين

، بعدما كان الجيل السابق هو "جيل التحرير" الجديدة األسرة تنجب هذه أن، معرباً عن األمل في "توقفت
 الفلسطينية اإلنجاب آلة "أنمفادها " رسالة تحذير" بـ اإلسرائيليين إلىوبعث ". جيل الممانعة والمقاومة"

ومازح الحضور بالقول إن رئيس الحكومة . ليضرب مثالً بنفسه حيث لديه سبعة أطفال"  ساعة٢٤شغالة 
  ".يمكنونه من تشكيل حكومة شرعية ومنتخبة منهم" طفالً ١٨ هنية لديه إسماعيلالفلسطينية المقالة 
نعرف حجم الضغوط التي تعرضت : "قالو". ستبقى درعاً حصيناً" يشكر سورية التي أنولم ينس مشعل 

الذي مثله نائبه "  سابقين مثل أحمد جبريلإرهابيينلها سورية ليس على زمن مشعل وشلح، بل من زمن 
  .طالل ناجي في الحفلة

 مسحة من الفكاهة طبعت خطاب مشعل الذي مزج بين المواقف السياسية المعروفة لـ أنوكان الفتاً 
 أنطالما : "وقال.  عدسات المصورين الخاصينأماملحاضرين مرات عدة، مع قفشات أضحكت ا" حماس"

هذه .  بدأت العد العكسي للزوالإسرائيلالشعب مؤمن والشعب يتكاثر ونحن في حضن سورية، فإن 
  ".حالماً معسولة، بل منطق الحق واليقينأليست 

المسؤولين والسفراء من القاعة  خرج كبار األقل، أو على "حفلة الزفاف"ومع نهاية الخطابات، اختتمت 
وامتزجت كلمات . مودعين بالقبالت أمام عدسات الكاميرات التي كانت تنقل التفاصيل على شاشات كبيرة

 ".األمل على اللقاء في القدس ولدى تحرير فلسطين" العروسين بـإلى التمنيات أطيبالمجاملة بتمنّي 
  ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياة

  
   مع فصائل لضمها للحكومة المقالة إجراء مشاوراتي تنف"حماس" .١١

 نفى يحيي موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية             .): أ.ب.د( -غزة  
 تقارير عن مساعي الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية لضم ممثلين عن فصائل فلسطينية إلـى                أمس

سيع حكومة هنية بغرض تحسين أدائها وتمكينهـا        وقال موسى إن ما يجرى من مشاورات لتو        .الحكومة
ورأى النائب أن    .من القيام بمهامها يأخذ الطابع الداخلي في حماس وليس مشاورات مع فصائل فلسطينية            
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الظروف السياسية القائمة على الساحة الفلسطينية ال تتيح األجواء المناسبة للحديث عن انضمام فـصائل               
  .م تأكيده أن حماس ال تعارض مشاركة أي فصيلفلسطينية إلى حكومة هنية، رغ

  ١٣/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  مظاهرة ألنصار حماس أمام السفارة المصرية احتجاجاً على استمرار إغالق معبر رفح: غزة .١٢

، أمس، أمام مقر السفارة المصرية المغلـق        "حماس"تظاهر العشرات من أنصار حركة       :غزة رائد الفي  
وقـال شـهود عيـان إن       . ينة غزة لالحتجاج على استمرار إغالق معبر رفـح        في حي الرمال وسط مد    

التي نظمت التظاهرة أحضرت خيمة كبيرة ونصبتها قبالة مقر السفارة، لحث القيادة المـصرية              " حماس"
وذكر مسؤولون في الحركة أن عددا من المعتصمين واألطفال يتواجـدون داخـل              .على فتح معبر رفح   
وذكـر  . عالم الفلسطينية ويافطات تندد باستمرار الحصار وتدعو مصر إلى كـسره          الخيمة ويرفعون األ  

منظمو التظاهرة أن حالة من الغضب والغليان تسود المعتصمين للمواقف العربية وبخاصة مـصر مـن                
  .استمرار الحصار

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   بالتدخل لفكّه وتطالب مصر.. مسؤولية حصار غزة" إسرائيل"تحمل  "الشعبية" .١٣

وحمل عـضو   . رفضت الجبهة الشعبية تصدير األزمة الداخلية الفلسطينية إلى مصر         :رائد الفي  -غزة  
ودعا في بيـان صـحافي   . اللجنة المركزية للجبهة جميل مزهر االحتالل المسؤولية األولى عن الحصار        

ات ضد العدو الـصهيوني الـذي       توجيه كل الطاقات والفعالي   "وزعه المكتب اإلعالمي للجبهة أمس، إلى       
يحاصر القطاع ويواصل قصف األطفال وتهويد القدس واستمرار بناء جدار الضم العنـصري ومئـات               

غير أن مزهر طالب مصر بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف جريء بالتدخل لوقف العدوان             . المستعمرات
  .ورفع الحصار

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   مجلس األمن الدولي ألخذ دورهن اإلسرائيلي على غزة وتدعون العدواتدي" فتح" .١٤

إن "دانت حركة فتح التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة وقالت في بيان صحافي             :  كفاح زبون  - رام اهللا 
هذه الجرائم تأتي ضمن مربع العنصرية اإلسرائيلية بحق شعبنا، والهادفة لقتل أي فرصة ممكنة تلوح في                

، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت غير مهيـأة وليـست جـاهزة لـدفع               "الم وإنهاء االحتالل  األفق لعملية الس  
وطالبت الحركة كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلـس         . االستحقاقات المترتبة على إنهاء االحتالل    

األمن الدولي ألخذ دوره في حفظ األمن والسالم العالمي، ووقف جرائم إسرائيل التـي ترتكـب بحـق                  
ألطفال، الفلسطينيين كما دعت اللجنة الرباعية والواليات المتحدة األميركية إلى إدانـة هـذه الجـرائم،                ا

  .وإلزام الجانب اإلسرائيلي بوقف االستخفاف بحياة الفلسطينيين
  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تطالب بدور عربي إسالمي مصري في إنهاء الحصار وفتح المعابر " الجهاد" .١٥

، بضرورة تفهم حاجة الشعب الفلسطيني لكـسر        أمسطالبت حركة الجهاد مصر      :أ.ب.، د "اماألي "-غزة  
يهدف إلنهاكه ودفعـه لالستـسالم وقبـول        "الحصار وفتح المعابر بسبب ما يعانيه من عدوان إسرائيلي          

 إن شعبنا الـرافض للحـصار     "وقال خالد البطش القيادي في الحركة في بيان صحافي           ".الحلول الهزيلة 
يدرك انه من إنتاج اللجنة الرباعية والعدو الصهيوني، وقد كانت عمليةُ كسر الحصار التي شاركت فيها                

وطالب البطش بدور عربي إسالمي مصري على وجه الخصوص فـي            ".تأكيداً لهذا الفهم  " سرايا القدس "
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عة فـي العـودة     إنهاء الحصار وفتح المعابر ومساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول ألهدافه المـشرو           
إن معاناة شعبنا وحصاره وعالقاتنا مع مصر يجب أال تكـون أداةً بيـد              "وأضاف   .والحرية واالستقالل 

المتربصين الذين يبحثون ويسعون لخلق أزمة بيننا وبين الشقيقة مصر، حيث يدركون في مصر أهميـةَ                
 ".غزة بالنسبة ألمنهم القومي

  ١٣/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ويحمل سلطة رام اهللا مسؤولية استمرار الحصار... من أي تصعيد" إسرائيل"طه يحذّر أيمن  .١٦

 من وراء   اإلسرائيليةبالنوايا  "  طه القيادي في حركة حماس       أيمنشكك   :وكاالتال – محمد جمال    -غزة  
في : " طه وقال .سرائيلياً غير مسبوق على قطاع غزة     إ متوقعا تصعيداً    ،رفض المطالب الفلسطينية للتهدئة   

حال تخلى العدو عن التهدئة فإن المنطقة ستكون مقبلة على تصعيد واضح ونحن أعـددنا العـدة جيـداً                   
أكـد  ,  معبر رفح والحصار المفروض على القطاع      إغالقوحول استمرار    ".وسيدفع االحتالل ثمنا باهظاً   

 المخابرات الوزير عمـر      والسياسية ال سيما مع مدير     األمنيةطه وجود اتصاالت على أعلى المستويات       
إن : "وقـال  .سليمان والوكيل عمر القيناوي والوفد المصري في مسعى للتوصل إلى حل بهـذا الـشأن              

المصريين يؤكدون دوماً أنه ال عالقة لهم بالحصار مطالبين الفلسطينيين بالتوافق على رؤية إلدارة معبر               
  . معبر رفحإغالقسؤولية استمرار وحمل طه قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا م ".رفح

  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   تدعو إلى وقف االنقسام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية فصائل:غزة .١٧

طالب متظاهرون من فصائل مختلفة، أمس، بإنهاء االنقـسام الـسياسي، وتعزيـز الوحـدة                :حسن جبر 
حملة الـشعبية إلنهـاء االنقـسام الـسياسي         وشدد المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها ال        .الوطنية

، وإجراء حوار وطني    "االنقالب"استعدادها للتراجع عن    " حماس"ومواجهة الحصار، على أهمية أن تبدي       
وردد المشاركون الذين تجمعوا، أمس، في باحة الجنـدي المجهـول            .شامل ينهي حالة االنقسام السياسي    

  .ام وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسيةبمدينة غزة، شعارات تدعو إلى وقف االنقس
إن استعادة الوحدة الوطنية    : وقال طالل زقوت، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير العربية الفلسطينية         

وصيانة الوضع الداخلي وإعادة تصويب المسار النضالي الوطني نحو وجهته األساسية أمـور تتطلـب               
  .جهود الكل الوطني بمختلف توجهاته ومشاربه

شدد محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، على أن مواجهة العدوان والحـصار               و
  .تتحقق عبر إنهاء االنقسام السياسي المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية والعودة إلى القواسم المشتركة

ـ "بدوره، شدد رائف دياب عضو المكتب السياسي لحزب فدا على ضرورة أن تعلن               اسـتعدادها  " اسحم
للتراجع عن نتائج االنقالب وإعادة األمور إلى نصابها، وتسليم المقار األمنية والرسمية والمعـابر إلـى                

  .الرئيس، مشيراً إلى أهمية أن تعلن حركة فتح استعدادها للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل
يمقراطية لتحرير فلسطين، أن المـشاركة      أكد عبد الحميد أبو جياب، عضو المكتب السياسي للجبهة الد         و

الجماهيرية الحاشدة في االعتصام تمثل محطة انطالق الحملة الشعبية لدعم مبـادرة القـوى والفـصائل                
 ودعـا أبـو    .والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وكسر الحـصار          

 .وضات إلى أن يتوقف العدوان واالستيطان والحصارجياب قيادة منظمة التحرير والسلطة لوقف المفا
  ١٣/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   تدعو عباس إلى إعادة النظر في العملية التفاوضية مع اإلسرائيليين"حماس" .١٨
أن "قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي : ألفت حداد ورأفت الكيالني

سرائيلي لن تخيف الحركة ولن تؤثر في اإلستراتيجية التي اعتمدتها في تهديدات رئيس وزراء الحرب اإل
مضيفا أن هذه التصريحات تأتي بعد فشل كل ، " في معركة الدفاع عن حقوق وثوابت الشعبالمضي قدماً

الخطط التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية في تحقيق أهدافها السياسية والتي كانت تهدف إلى إسقاط حركة 
تدمير برنامج المقاومة وانقضاض الجماهير عن خيارهم الديمقراطي والمتمثل في حكومة حماس و

وأكد على استمرار الحركة في التمسك بخيار المقاومة كخيار استراتيجي والذي ثبت أنه  .الوحدة الوطنية
كل محاوالت األقوى واألنجح في إفشال المخططات اإلسرائيلية وحماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وأن 

الضغط والحصار والتهديد والممارسات اليومية اإلجرامية على الشعب الفلسطيني لثنيه عن االلتفاف 
  .حول خيار المقاومة ستبوء بالفشل ولن يحققوا أي نتائج

  ١٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  تغلق جامعة الخليل" حماس"و" فتح"طالب صدامات  .١٩

وآخرين محسوبين  " فتح" بين طالب يحسبون على حركة       أدت مشادات باأليدي   : منتصر حمدان  -رام اهللا   
في جامعة الخليل إلى إغالق الحرم الجامعي بقرار من اإلدارة منعـاً لتفـاقم الـصدامات                " حماس"على  

 .واشترطت إلعادة فتح الحرم توقيع ممثلي الكتل الطالبية على اتفاق يقضي بوضع حد للصراع بينهمـا               
فـي  " حمـاس "ي أعقاب نشر يافطات مروسة باسم الكتلة اإلسـالمية          ونشبت الصراعات بين الجانبين ف    

الجامعة لها عالقة باالنتخابات، وانتقاد اعتقال اثنين من أنصار الكتلة من قبل األجهزة األمنيـة، األمـر                 
وتدخلت األجهزة األمنية من خـالل       .ما أدى إلى نشوب االشتباكات    " فتح"الذي أدى إلى احتجاج أنصار      

حسين األعرج ويصدر أوامره بسحب عناصـر       . م الجامعي، قبل أن يتدخل محافظ الخليل د       تطويق الحر 
 .األجهزة من محيط الجامعة، تحسباً لتفاقم األوضاع

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ي السلطة سنوات سجن لكل إسرائيلي يصلح سيارته لدى فلسطيني٣الكنيست يقر بـ  .٢٠

 يقوم  إسرائيلي مشروع قانون يقضي بسجن كل صاحب سيارة         مسأ الكنيستقر  أ: ترجمة جوزيف حرب  
 "هـآرتس "وذكرت صـحيفة     . فيها على أيدي ميكانيكيين فلسطينيين لمدة ثالث سنوات        األعطال بإصالح

من حزب الليكود يحظـر علـى الـسيارات         " موشي كهلون " القانون الجديد الذي تقدم به النائب        أنمس  أ
 إلشراف الخاضعة   األراضي ميكانيكيين في    أيدي تخضع للتصليح على     أن إسرائيل المسجلة في    واآلليات

 .أخرى آليات نقلها بواسطة    أو التي تصاب بأعطال هناك ويتم سحبها        اآللياتالسلطة الفلسطينية بما فيها     
 تخرق هذا الحظر كما يعطيها الحق بمـصادرة         آلية أو سيارة   أيةويسمح هذا القانون للشرطة بمصادرة      

 .ةيالفلسطين األراضي إلى تنقلها أو التي تسحبها واآلليةا من صاحبها استمارته
  ١٣/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
  عسكريون غير راضين عن المناورة األخيرة.. تعتبر التدريبات السورية استفزازاً" إسرائيل" .٢١

إعالن سوريا إجـراء تـدريبات لفحـص        " إسرائيليون"اعتبر عسكريون    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 على الحـدود    األوضاعية الجبهة الداخلية في حال وقوع حرب، مبادرة استفزازية تساهم في توتر             جاهز

ساهمت في إطالع   " خطوة غير حكيمة  "ـب) ٢-نقطة تحول " (اإلسرائيلية"الشمالية فيما وصفوا التدريبات     
يه ضربة نحـو   في توجاإلسراعما يشجعهم، وفق اعتقادهم، على " اإلسرائيليين"العدو، على نقاط ضعف     

وادعى هؤالء أن قرار سـوريا       .يحافظون فيها على تفوق من حيث استهداف الجبهة الداخلية         "إسرائيل"
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إجراء تدريبات يعود إلى مشاورات مكثفة بين سوريا وإيران أجريت خـالل اليـومين األخيـرين مـن                  
  .السوريةبإجراء التدريبات " تعليمات" خاللها طهران أعطت" اإلسرائيلية"التدريبات 

، وعلى الرغم من مرور سنتين على حـرب         "إسرائيل" الجبهة الداخلية في     أنوأضافوا كشفت التدريبات    
  .لبنان ما زالت غير جاهزة للمواجهة ومعرضة لخطر صواريخ حزب اهللا وسوريا

هـم  موكشف العسكريون أن عدداً كبيراً من الضباط خرجوا غير مرتاحين من هذه التدريبات، وأن معظ              
  .وانتقدوا ما روج له القياديون حول أهداف التدريبات. اركوا فيها من دون أن يعرفوا الهدف منهاش

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  نواب من االئتالف الحاكم" شراء" رئاسة الحكومة بـإلىملياردير إسرائيلي يحاول الوصول  .٢٢

 المليـاردير أركـادي غيـدماك       أن كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس،      :  نظير مجلي  - تل أبيب 
، وهي أحـزاب    "المتقاعدين"و" العمل"و" اكاديم"من األحزاب   ،   نائبا في الكنيست   ١٨يجري اتصاالت مع    

" العدالـة االجتماعيـة   " حزب   إلىشريكة في االئتالف الحكومي، ومن حزب الليكود أيضا، لكي ينضموا           
ومة الحالية، على أمل أن يستطيع فـي االنتخابـات          الذي سجله قبل سنة، ويتيحوا تعيينه وزيرا في الحك        

  .القادمة التنافس على رئاسة الحكومة
  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  بركة يحذر من كارثة إنسانية في غزةالنائب  .٢٣

حذر العضو العربي في الكنيست محمد بركة من أن انقطاع الوقود عن البنى التحتية والمرافـق                : نابلس
وقال انه أجـرى     .وبخاصة الصحة والمستشفيات سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية       العامة في قطاع غزة،     

، مطالبا بتغيير قرارات العقاب الجماعي ألكثـر        "اإلسرائيلية" التحتية   ىاتصاالت مع وزارتي األمن والبن    
  .من مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في غزة، ألن شحة الوقود باتت تهدد الحياة العامة

  ١٣/٤/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج 
  
  "حزب اهللا"االحتالل يتدرب على اختطاف قيادي في  .٢٤

كانت سرية  " إسرائيل" عبرية أن جانبا من التدريبات التي أجرتها         إعالميةذكرت مصادر   : القدس المحتلة 
 وتوقع قياديون شاركوا في   . باختطاف قيادي في حزب اهللا    " إسرائيل" التدريب على سيناريو قيام      وأبرزها

لمئات الصواريخ  " إسرائيل" ملتهبا حيث ستتعرض     األولالتدريبات أنه في حال وقوع حرب سيكون اليوم         
  ".قوياً وحاسماً"ما يتطلب رداً " حماس"من حزب اهللا وسوريا و

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 

  وت إلى حزب اهللا بواسطة السفن في ميناء بيرأسلحة من إيران تخشى من تهريب "إسرائيل" .٢٥
نخشى من قيام إيران بنقل أسلحة إلى حزب اهللا عن "قال مصدر سياسي إسرائيلي، يوم أمس، السبت، 

والمشكلة هي أن الفحص الذي تقوم به . طريق السفن تحت ناظري القوة البحرية التابعة لليونيفيل
ل ال يفحصون وادعى أن جنود اليونيفي .، على حد قوله"اليونيفيل ليس مشددا بشكل كاف، وليس جديا

. شحنات السفن المشتبه بها، ويكتفون بمقارنة اسم السفينة ورقمها مع تسجيل السفن في ميناء بيروت
، "بضائع من نوع معين" وقال إن إسرائيل تخشى من أن سفنا كثيرة مسجلة في ميناء بيروت كأنها تحمل

  .، على حد تعبيره"بضائع من نوع آخر تماما"تقوم بشحن 
  ١٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   ضدهااإلسرائيليينمن % ٥٧وللسالم من الفلسطينيين مع المبادرة العربية % ٦٦ .٢٦
معهـد  " بالتعاون مـع     "المركز الفلسطيني للسياسة والبحث   "جراه  أظهر استطالع للرأي    أ: جوزيف حرب 

ة عربوا عن تأييدهم للمبادر   أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة        % ٦٦ نأ "لألبحاثترومان  
  .اإلسرائيليينمن اليهود % ٥٧ الجامعة العربية فيما عارضها أقرتهاالعربية التي 

  ١٣/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ٢٤٠٠ آالف إلى ١٠التي دخلت إلى غزة تقلص من اإلنسانية عدد الشاحنات : األونروا .٢٧

ساسية  أن سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون نقصاً حاداً في المواد األ"األونروا"أكدت وكالة : غزة
وفي بيان صادر عنها، أوضحت . لحصاراوالغذائية ومواد الطاقة وغيرها من متطلبات الحياة، نتيجة 

 آالف شاحنة ١٠األونروا أن عدد شاحنات المواد الغذائية واإلنسانية التي دخلت القطاع تقلص من معدل 
وأكدت أن النقص  .ر شاحنة خالل الشهر األخي٢٤٠٠ آذار من العام الماضي إلى /خالل شهر مارس

الواضح في أعالف الحيوانات أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم ألرقام قياسية، مما دفع بها إلى توسيع 
 آالف طفل فلسطيني في المدارس ١١٠عمليات برامج التغذية المدرسية لمواجهة احتياجات ما يزيد على 

  .كل يوم
  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ة االنهيار ونفاد الوقود عطّل كل مناحي الحياةغزة على حاف: جمال الخضري .٢٨

شدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري على أن محطة : رائد الفي -غزة 
توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة ستتوقف عن إنتاج الكهرباء خالل األيام القليلة المقبلة في حال لم 

ى دولة ودعا إلى تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط عل .يتم تزويدها بالوقود الكافي
ن توقف محطة الكهرباء يعني توقف كل شيء إوقال . االحتالل لفك الحصار والسماح بإدخال الوقود

من المركبات في غزة متوقفة، وكنتيجة لذلك فإن المسيرة % ٩٠ وأضاف أن .ودماراً شامالً في القطاع
 كما أن .امعاتهمالتعليمية مهددة بالتوقف بسبب صعوبة وصول الطالب والمدرسين إلى مدارسهم وج

نقص الوقود أدى لتوقف العديد من آبار المياه، وينذر بتدمير الموسم الزراعي، إلى جانب الشلل في 
جئنا لنقول للعالم، إن غزة مقبلة على انهيار كامل، وهذه "وقال الخضري . القطاعين الصناعي والتجاري

  ."مسؤولية العالم
  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وقية تطالب عباس بسحب قرار يكبل اإلضرابمؤسسات حق .٢٩

دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية الرئيس عباس إلى سحب القرار الصادر مطلع الشهر الحالي  :نابلس
بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب المشروع في الخدمة المدنية، وأوضحت أن هناك مجموعة من 

 .حقوق والحريات العامة والحق المشروع باإلضرابهدرت، أهمها الالثغرات والمخالفات القانونية التي ُأ
 ووقع على المناشدة كل من مؤسسة الحق، .فقد حق اإلضراب مضمونه ومعناهيواعتبرت أن القرار 

 .مساواة، شبكة المنظمات األهلية، واالئتالف الفلسطيني للدفاع عن الحقوق والحريات
  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  في غزةطفال المصابين بفقر الدم لألمن وقف توزيع وجبات أساسية الضمير تحذر مؤسسة  .٣٠

ن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة سيؤدي إلى أحذرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الفلسطينية من 
كدت في بيان أو. دمالوقف توزيع وجبات أساسية لعشرات اآلالف من أطفال قطاع غزة المصابين بفقر 
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تزود بالوقود تأتي في إطار سياسة العقاب القطاع ومنع الالل بتشديد الحصار على ن سياسة االحتألها 
التدخل العاجل من اجل إنقاذ أكثر من مليون ونصف " مطالبة المجتمع الدولي بـ ،الجماعي ضد المدنيين

  ."مواطن من بينهم مئات اآلالف من األطفال
  ١٣/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  مقبرة طاسو دونماً من ٤٠لى اقتطاع ع ونحتجيأهالي يافا  .٣١

 دونما ٤٠شارك المئات من أهالي مدينة يافا في مهرجان احتجاجي في مقبرة طاسو، التي جرى اقتطاع 
 دونما، لصالح مستثمرين يهود، وذلك لبناء شقق سكنية عليها بموجب صفقة ٨١من مساحتها، من أصل 

اف إسالمية عينتها الحكومة اإلسرائيلية، والتي قامت  عاما، مع لجنة أوق٢٠مشبوهة عقدت قبل أكثر من 
وقد حضر  .بتوكيل الحكومة ببيع نصف مساحة المقبرة التي ال يزال أهل يافا يستعملونها لدفن موتاهم

االجتماع رؤساء األحزاب العربية الرئيسية؛ الشيخ إبراهيم عبد اهللا، ومحمد بركة، والشيخ رائد صالح، 
د عبر المتحدثون في االجتماع عن رفضهم القاطع للصفقة المشبوهة، والتمسك وق .جمال زحالقة.و د

  .ببقاء المقبرة كاملة ملكا للمسلمين في مدينة يافا
  ١٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  االحتالل اإلسرائيلي يرتكب مجزرة حضارية في القدس  :لتميميتيسير ا .٣٢

األعلى للقضاء الشرعي الـدكتور     حذر قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس       : يوسف الشايب  -رام اهللا   
تيسير التميمي في خطبة ألقاها بمسجد مؤسسة الحكمة اإلسالمية بألمانيا من األخطار المحدقـة بالمدينـة             

 وأكد أن حكومة االحتالل ترتكب اآلن في المدينة المقدسـة مذبحـة   .المقدسة وبالمسجد األقصى المبارك 
يتها العربية واإلسالمية، وتسعى إلى إحداث خلل جغرافي        حضارية لطمس معالمها التاريخية ولتغيير هو     

  .وديموغرافي فيها لصالح اليهود
  ١٣/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  وحدة سكنية خالل السنوات العشر المقبلة  ألف٤٧٠ بحاجة إلى الفلسطينيون:دراسة .٣٣

ري في فلسطين،  كشفت دراسة تحليلية عن سوق اإلسكان والرهن العقا: إبراهيم أبو كامش-رام اهللا 
 ألف وحدة سكنية خالل السنوات العشر ٤٧٠ بحاجة إلى  الفلسطينيشعبالأعدها صندوق االستثمار، أن 

 ألف وحدة سكنية سنوياً وبما يتناسب مع النمو الطبيعي للسكان والطلب المتأخر ٤٧المقبلة، أي ما معدله 
  . االنتفاضةالناتج عن األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في أعوام

  ١٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  سالمية تاريخية في قرية العباسية المهجرةإمؤسسة األقصى تكشف عن مقبرة  .٣٤

 كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية عن وجود مقبرة إسالمية تاريخية :القدس المحتلة
 على أنقاضها بلدة أقيمتي  والت١٩٤٨من العصر المملوكي على أرض قرية العباسية المهجرة عام 

قامة مبان سكنية إ من ةإسرائيلي استثمارشركة ها تمكنت من منع نأمؤسسة الوذكرت . يهودا اإلسرائيلية
  .ومرافق لها على جزء من المقبرة اإلسالمية

  ١٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  ١٣٢ إلى عدد الضحايا من المرضى جراء الحصاريرفع وفاة رضيع فلسطيني  .٣٥
أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء السبت عن وفاة طفل رضيع مريض : ت حداد ورأفت الكيالنيألف

وذكرت أن  .بسبب منعه من ِقبل سلطات االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج
رضى  البالغ من العمر ستة أشهر انضم إلى قافلة ضحايا الحصار من الم، بشير عمر حمو،الرضيع

وبوفاته يرتفع عدد الضحايا من المرضى جراء  .الممنوعين من السفر، بعد معاناة من مرض في القلب
  .الحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عدة أشهر إلى مئة واثنين وثالثين مواطناً

  ١٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   والء لهماليهود جهاز مخابرات متنقل بين الحضارات وال: األمير الحسن .٣٦

جهـاز مخـابرات متنقـل بـين        " الحسن اليهود بـأنهم      األمير األسبق   األردنوصف ولي عهد     :عمان
 منتدى الفكر العربي لمناسبة صـدور  أقامهفي حفل  جاء ذلك "، دون والء ألي منهم اإلنسانيةالحضارات  

القدس دراسـة   : "كتب هي  المركز سبعة    أصدرها الكاملة التي    األعمالوتضمنت  .  الفكرية الكاملة  أعماله
 وكتـاب ثـان     ،١٩٧٦، عن المدينة المقدسة ووضعها تحت االحتالل صدر في العام           "تاريخية  وقانونية  

حـق الفلـسطينيين فـي تقريـر        " بعنوان   ١٩٨١ العام   األولى باللغة االنجليزية في طبعته      لألميرصدر  
يخية وفترة االمتداد الفلسطيني وظهـور      ، تناول الخلفية التار   "دراسة للضفة الغربية وقطاع غزة    : المصير

 واالتحاد الدستوري مع الضفة الغربيـة والممارسـات االحتالليـة،           األردن جانب نشوء    إلى،  "إسرائيل"
الـسعي نحـو    "والكتاب الثالث جاء بعنوان     .  وتقرير المصير  اإلنسانوالقضايا القانونية الخالفية وحقوق     

 مجـيء   إلـى ، ويستعرض تاريخ العرب منذ ما قبل التاريخ         "يسياسة الوسطية في الشرق العرب    : السالم
 واثر الصهيونية ثم العملية السلمية السياسية العربية، وتضمن الكتاب ملحقين           األوروبي، والتأثير   اإلسالم

 .، والثاني الخرائط ذات العالقةاألوسط في الشرق األمريكي ونهج السالم األردنأحدهما عن 
  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 األسرى قطر تعرض على ليفني مبادرة للتهدئة وتبادل ":المنار" .٣٧

 تسفي ليفني خالل    اإلسرائيليةأن قطر ستعرض على وزيرة الخارجية       ) المنار(كشفت مصادر مطلعة لـ     
 وحركـة حمـاس،     إسرائيل بين   األسرى صفقة تبادل    إلنجاح الدوحة تفاصيل مبادرة قطرية      إلىزيارتها  
 القذائف ومحاربة تهريب    إطالقزمة الكاملة المتضمنة تحقيق التهدئة وفتح المعابر ووقف          الر إلى إضافة

 انطالقا من قطـاع     إسرائيلالسالح وفرض األمن ومنع باقي الفصائل الفلسطينية من تنفيذ عمليات ضد            
ـ   .غزة  بـين   أن ليفني ستناقش مع القيادة القطرية فرص استئناف التفـاوض         ) المنار( وقالت المصادر ل

 أن  إلى، وأشارت المصادر    وأوروبية عبر قنوات اتصال غير رسمية وبوساطات عربية         وإسرائيلسوريا  
 .ولمرتأ رئيس وزرائها إلى لن تبت في االقتراح القطري، وستقوم بنقله ليفني

  ١٢/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  مصر ينتقدون الموقف الرسمي من الحصار" إخوان" .٣٨

وأن " تتعالى على الخالفات الـسياسية    "ة اإلخوان المسلمين في مصر الحكومة بأن        طالبت جماع  :القاهرة
تتجاوب مع مقتضيات الواجب ومع اإلرادة الشعبية لكسر الحصار ورفع المعاناة عن قطاع غزة، وذلـك                
عن طريق فتح معبر رفح مع ضبط إيقاع حركة الدخول والخروج، وأال تعيـر الـضغوط األمريكيـة                  

سـيجعلنا  "هتماما، وحذرت الجماعة في بيان لها، أمس، من أن عـدم االسـتجابة لـذلك                والصهيونية ا 
بيان إن الحكومة المصرية تعاونت مع شعبها       الوقال   ".مشاركين في جريمة قتل الشعب الفلسطيني الشقيق      

نـي  في بداية األزمة، إال أنها عادت إلغالق المعبر وبناء سور عازل على الحدود وتكثيف الوجود األم               
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والتصريحات الرسمية  " األبواق اإلعالمية "هناك والتضييق على الحركة عبر المعبر، إضافة إلى انطالق          
بأن األمر يهدد السيادة المصرية، والتذرع بأن هناك اتفاقيات دولية تحكم قضية فتح المعبر، إلى جانـب                 

ير مشكالتها إلى مـصر،     محاولة إشاعة أن حماس تريد أن تستولي على أجزاء من سيناء وتحاول تصد            
  .وهدفها القضاء على التعاطف الشعبي المصري تجاه الفلسطينيين وتصويرهم على أنهم أعداء لمصر

  ١٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يدعو إلى قيام دولة فلسطينية في أسرع وقتو" إسرائيل"ـعمدة باريس ينفي انحيازه ل .٣٩

ات نُسبت إليه خالل استقباله الرئيس اإلسرائيلي نفى عمدة باريس برتراند ديالنوي تصريح: تونس
. شمعون بيريز الشهر الماضي، مؤكدا أنه يدعو إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في أسرع وقت ممكن

نحن إلى جانبكم في حربكم ": وأرسل ديالنوي ردا إلى صحيفة تونسية نسبت له أنه قال لدى لقائه بيريز
ونفى ديالنوي،  ."كم، والفلسطينيون هم من استحوذ على أرض اليهودالمشروعة من أجل سالمة شعب

كما لو أنه عدو "وهو من القادة البارزين للحزب االشتراكي، بشدة الجملة األخيرة التي قال إنها تُظهره 
 لها كل الحق في األمن والسالم، وهو إسرائيل"وأكد أنه قال . "الشعب الفلسطيني والعالم العربي عموما

يعني أنه ال يكفي ضمان أمنها وإنما ينبغي تعزيزه، كما أن من حق الفلسطينيين العيش في حرية ما 
وأضاف أنه يحرص  ."ذات سيادة في أسرع وقت ممكن) فلسطينية(وسالم، وهو ما يستدعي قيام دولة 

 على التعاطي مع العرب واليهود بكل عدل وعلى قدم المساواة، وهو ما ينسحب أيضا"من موقعه على 
، "تعاطيه مع الفلسطينيين واإلسرائيليين من أجل إيجاد أجواء من الثقة والحوار والسالم بين الجانبين

  ."تعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع الطرفين على السواء"وتعهد 
  ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياة

  
  غطاء عربي لتسوية متوقعة بضغط أمريكي  .٤٠

   ياسر الزعاترة
ية متوقعة إما أن تكون قد طبخت وتنتظر األجواء المناسبة لإلعالن عنهـا،             تحدثنا مراراً عن صفقة تسو    

) بوش، أولمرت، عباس  (الثالث  " البطات العرجاء "وإما أن تكون في طور اإلنضاج، وبالطبع تبعاً لحاجة          
 ثمة سبب بالغ األهمية يمكن اإلشارة إليه في سياق األسباب الداعيـة           . إليها، بحسب تعبير كاتب إسرائيلي    

إلى تأجيل اإلعالن في حال كانت الطبخة جاهزة، أو تهيئة األجواء لقبول الطرف الفلسطيني بها في حال                 
يحملنا . كانت في طور اإلنضاج، ويتمثل السبب المشار إليه في ضرورة توفير الغطاء العربي لتمريرها             

 ديفيـد صـيف العـام       السياق الذي نحن بصدده إلى واقعتين، تتعلق األولى بما جرى خالل قمة كامـب             
، عندما تصاعدت الضغوط على ياسر عرفات للقبول بالعرض الذي قدم لـه ممـثالً فـي دولـة       ٢٠٠٠

كانتونات فاقدة السيادة، من دون حق العودة، ومن دون القدس، إلى جانب اقتسام المسجد األقـصى مـع                  
ر الذي لم يكـن باإلمكـان       عندها طلب عرفات موافقة مصرية سعودية معلنة على االتفاق، األم         . اليهود

يـشار هنـا إلـى أن       . توفيره، أوالً لعدم القناعة به، وثانياً بسبب الخوف من ردة فعل الجماهير العربية            
المبادرة العربية للتسوية هي السقف الذي يمكن القبول به عربياً التفاق التسوية، مع العلم أنها أقل السقف                 

ية، وبالطبع تبعاً لحديثها عن حل بالتوافق لقضية الالجئين، األمر          السابق ممثالً في قرارات الشرعية الدول     
 الواقعة الثانية تتمثل في هبوط      ٤٨,الذي يعني إقراراً ضمنياً باستحالة عودتهم إلى األراضي المحتلة علم           

سقف الوضع العربي الرسمي عشية احتالل العراق إلى مستوى تمرير قتل ياسر عرفات ومن ثم تهيئـة                 
 لخالفته من طرف الفريق الذي استخدم في الحرب األمريكية اإلسرائيلية بعـد عمليـة الـسور                 األجواء

اآلن تبـدو   . ، والتي أعاد الجيش اإلسرائيلي من خاللها احتالل الضفة الغربيـة          ٢٠٠٢الواقي ربيع العام    
ت داخليـة  األجواء العربية الرسمية أكثر سوءا مما كانت عليه عشية احتالل العراق، ففي ظـل إشـكاال   
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، ما يتطلب عالقة    )التوريث، تصفية الحساب مع المعارضة المتنامية في الشارع        (ىتعيشها الشقيقة الكبر  
مميزة مع واشنطن، إلى جانب ضغوط على المحاور األخرى، وعلى رأسها الـسعودية، تتـزامن مـع                 

 من هذا النوع تبدو     مساعي جدية لعزل سوريا بحجة الخالف حول الملف اللبناني، في ظل ظروف بائسة            
األجواء مهيأة لفرض اتفاق بائس على العرب بعد قبوله من قبل القيادة الفلسطينية، األمر الذي تشي بـه                  

ال شك أن الموقف من سوريا هو العنوان األبرز         . جملة من المعطيات والتصريحات المتداولة هنا وهناك      
 الموقف منها بالملف اللبناني، أما الجانب األكثـر         للتوجهات العربية الجديدة في وقت ال يبدو مقنعاً حشر        

وضوحاً فيتمثل في الموقف من حماس، وليس سراً القول إن المبادرة اليمنية كانت نتاج توافق مـصري                 
ألم يعلن الرئيس الفلسطيني الموافقة عليها فـي القـاهرة بمجـرد            (سعودي يمني مع السلطة الفلسطينية      

وفي حين تمكن وفد حماس مـن       ). ا حركة حماس الحقاً من خالل الفاكس؟      اإلعالن عنها، بينما علمت به    
إفشال اللعبة، إال أن ذلك لم يغير في واقع ما جرى، بدليل أن العواصم العربية المعنية، بمن فيها صاحبة                   
المبادرة لم تنتقد تملص فتح من االتفاق الذي ينص بوضوح على الحوار كمقدمة للتنفيذ وليس على التنفيذ                 

اآلن تبدو حرب التصريحات المعلنـة بـين        . المباشر لبند إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه في القطاع         
مصر وحماس دليالً آخر على التوجهات العربية الجديدة الداعمة للسلطة ومسارها السياسي، ما يشير إلى               

ء سيطرة حماس على غزة     أن الغطاء الرسمي لالتفاق الموعود بات متوفراً، إلى جانب التوافق على إنها           
وحدها مغامرة عسكرية أمريكية إسرائيلية جديدة في المنطقة هي مـا           . بأية وسيلة، وإن في مرحلة الحقة     

يمكن أن يعطل اللعبة، أما فشلها بشكل عام فيبدو مؤكداً في ظل صعود قوى الممانعـة والمقاومـة فـي             
  . األخرىالمنطقة، مقابل األزمات المستعصية التي تعيشها األطراف

  ١٣/٤/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
  تناقضات وغرائب الذكرى الخامسة الحتالل العراق .٤١

  بالل الحسن
فشل أميركي واضح   . في الذكرى الخامسة لالحتالل األميركي للعراق تبدو صورة الوضع مرعبة للغاية          

الل في السيطرة على    فشل فاضح لحلفاء االحت   . دمار شامل يلف العراق من أقصاه إلى أدناه       . في السيطرة 
  .الوضع رغم الدستور واالنتخابات وأحالم الديمقراطية األميركية

وينشأ في ظل هذه الفوضى الشاملة وضع سياسي من نوع غريب، فالقوة العسكرية األساسية في العراق                
ا هي الجيش األميركي، والنفوذ السياسي الفعلي داخل العراق هو إليران التي تعتبرها واشنطن خـصمه              

والمستفيد األساسي من ضرب العراق وتدميره، حسب كثير من المعلقين العـرب            . األساسي في المنطقة  
. واألجانب، هو إسرائيل التي تعتبر أن احتالل العراق أزال قوة عربية أساسية كانـت فـي مواجهتهـا                 

حيل إيجاد فهم   وتتصادم هذه الوقائع الثالث على األرض، وتعمل كل واحدة منها ضد األخرى، بحيث يست             
  .موحد لما يجري

 مع أميركا حول سعيها المتالك الخبرة النووية، وهي تقدم ألميركـا            إستراتيجيةفإيران تخوض مواجهة    
وإيران تدعو أميركا إلنهاء احتاللها     . في الوقت نفسه القوى األساسية المتحالفة معها من أجل حكم العراق          

من أجـل   ) التيار الصدري (القوة الشيعية المناوئة لالحتالل     للعراق، ولكنها تضغط في الوقت نفسه على        
ويفسر البعض ذلك بأنه مسعى لمساومة      . أن يوقف مواجهته مع حكومة المالكي الشيعية المؤيدة لالحتالل        

إيرانية مع أميركا، تضع تهدئة الوضع في العراق في كفة، وتضع المسعى اإليراني المـتالك الخبـرة                 
وإذا افترضنا أن هذه المساومة قائمة فعال فإن ما قد ينتج عنها هو واحـد مـن                 . النووية في كفة أخرى   

 ألميركـا  إيـران أن تنجح المساومة فتسهل أميركا إليران مسألة الخبرة النووية، مقابل أن تسهل     : أمرين
فـي   مسيطرا على الوضع السياسي      اإليرانيأو أن تفشل المساومة فيبقى النفوذ       . مواصلة احتالل العراق  

 تدعم، في آن واحـد، الطـرف        إيرانخاصة أن   . العراق، مع ما يجره ذلك من تجذير لالنقسام الطائفي        
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، وتـستعملهما   )التيار الصدري (والطرف الشيعي المعارض لالحتالل     ) المالكي(الشيعي المؤيد لالحتالل    
نتـائج  (لتزام الهدوء   ، وتجبرهما أحيانا على وقف االقتتال وا      )معركة البصرة (أحيانا ضد بعضهما بعضا     

ونحن ال نقول كل هذا من أجل توضيح السياسة اإليرانية في العراق، بل مـن أجـل                 ). معركة البصرة 
وهي سياسة لها تفاعالتها على الجانب العربي، إذ تثير مخاوف          . توضيح غرابة وتناقضات هذه السياسة    

 سـني، ثـم إلـى       -اقتتال طائفي شيعي    عربية كثيرة، أولها على العراق نفسه، الذي يتم جره قسرا إلى            
 شيعي، ومن دون أي اهتمام بقضية المواطنية العراقية القادرة وحدها على تجنـب       -اقتتال طائفي شيعي    

  .الحروب الطائفية، والتوجه نحو بناء عراق موحد شعبيا وسياسيا وجغرافيا
. أميركية غريبة ومتناقـضة أيـضا      الغريبة والمتناقضة تلتقي وتتصادم مع سياسة        اإليرانيةهذه السياسة   

  :وتستند هذه السياسة إلى مستندات خاطئة منها
افتراض وجود فصل ميكانيكي بين ما يجري في العراق وما يجري علـى صـعيد المواجهـة                 :  أوال -

  . اإلسرائيلية-العربية 
يج العربـي،   تجاهل أن ما يجري في العراق على األرض يقلق دول الجوار في السعودية والخل             :  ثانيا -

  .وبخاصة في ما يتعلق بخطر امتداد النار الطائفية من العراق إلى جواره
ال تستطيع الدول العربية، حتى المتحالفة منها مع أميركا، أن تفهم هـذا النـوع مـن الـسياسة                   :  ثالثا -

  .لحهااألميركية، الذي يطالبها بدعم موقفها في العراق، بينما هي ترعى وقائع على األرض تهدد مصا
تفرز هذه السياسة األميركية الغريبة والعجيبة تحليالت خطرة، سواء كانت صائبة أو ال، تشير              :  رابعا -

إلى أن الواليات المتحدة تتعمد تنمية الوضع الطائفي القائم في العراق، بناء على تصور يقول بـضرورة                 
وإذا صـحت   . وبخاصة مع السعودية  إيجاد دولة عربية شيعية، توازن الوضع مع القوى العربية السنية،           

مثل هذه التحليالت فإن من شأن المخاوف العربية أن تقوى وتشتد، وأن تخرج مع الوقـت مـن إطـار                    
  .السيطرة، وتصبح لعبة خطرة على مصالح أميركا نفسها

كاد وما يستحق التوقف عنده في هذه المسألة، أن اإلدارة األميركية تتجاهل هذه المخاوف العربية، بل وت               
وها هي مثال ستدعو قريبا إلى لقاء خماسي يضمها مـع األردن ومـصر وفلـسطين                . ال تلقي إليها باال   

وإسرائيل، للبحث في موضوع التسوية السياسية، ومصير المفاوضات الجارية بين الـسلطة الفلـسطينية              
، بينما هي   )فلسطين(قة  ، محاولة إبراز نفسها أنها ساعية للسالم والتهدئة في المنط         أولمرتوحكومة ايهود   

  ).العراق(ساعية للتقسيم والتفرقة والتوتير في مكان آخر استراتيجي 
تتصرف أميركا في الموضوع الفلسطيني، ومع العرب جميعا، على أنها طرف محايد يبحث عن كيفيـة                

ل شـيئا إال    إيجاد صيغة تفاهم بين الطرفين، بينما يدرك الفلسطينيون، والعرب جميعا، أن إسرائيل ال تفع             
وهي حين تواصل تجميد ورفض التفاوض الفعلي مع الرئيس محمود عباس، إنما تفعل             . بتشجيع أميركي 

ويحدث هـذا   .  أميركي، وبتشجيع أميركي إلسرائيل بأن ال تتنازل أمام الفلسطينيين والعرب          ىذلك برض 
ن تريد، أن توجـه إلسـرائيل       بينما يدرك الفلسطينيون، والعرب جميعا، أن اإلدارة األميركية قادرة، حي         

 أرادت إسرائيل أن توقف الحرب في أيامهـا األولـى،           ٢٠٠٦ففي حرب لبنان    . أوامر بكل معنى الكلمة   
وأمرتها اإلدارة األميركية بأن تواصل تلك الحرب لتحسين القرار السياسي الذي سيصدر عـن مجلـس                

 وحين قامت الضجة في إسرائيل داعيـة        .األمن، ورضخت إسرائيل رغم الخسائر التي تكبدتها أثناء ذلك        
 في منصبه، وتـم لهـا ذلـك         أولمرت أمرت اإلدارة األميركية ببقاء      أولمرتإلى استقالة رئيس الوزراء     

وحين يكون التأثير األميركي على القرار اإلسرائيلي       . بالرغم من التدهور الفادح والمتواصل في شعبيته      
 اإلسـرائيلي؟ الجـواب     -به على موضوع التفاوض الفلـسطيني       قويا إلى هذه الدرجة، فلماذا ال يتم سح       

معروف ومعلن، وهو أن واشنطن تشجع إسرائيل على التمسك بكل ما تراه مناسبا لمصالحها، مع السعي                
وهي تواصل مخاطبة العرب على أنهم جهلة ال يـدركون طبيعـة هـذا              . لفرض ذلك على الفلسطينيين   

  .الموقف األميركي
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سة األميركية، من العراق إلى فلسطين، أن تصبح سياسة غير مفهومة إطالقا مـن قبـل                وتكاد هذه السيا  
وبسبب عدم القدرة العربيـة هـذه       . العرب جميعا، حتى لو جرى تقسيمهم لفظيا إلى معتدلين ومتطرفين         

على فهم السياسة األميركية، فإن األمر أصبح يستدعي مقاربة عربية جديدة فـي التحـاور مـع اإلدارة                  
سياستكم غريبـة وعجيبـة ومتناقـضة وتـضر         : ال بد من وقفة تقال فيها األمور بصراحة       . ميركيةاأل

بمصالحنا، ونحن نطالبكم بسياسة جديدة تضمن مصالحنا، سياسة تضمن مواطنيـة العـراق ووحدتـه،               
لقدس والتجاوب مع مطالب الحد األدنى الفلسطينية، والتي تضمن قيام دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها ا              

ومن دون سياسة عربية من هذا النـوع فـإن لعبـة            . ١٩٦٧وعلى كل األراضي التي تم احتاللها عام        
إضاعة الوقت التي تمارسها اإلدارة األميركية، ستتواصل، وستتواصل معها األخطار الناجمة عن هـذه              

  .السياسة
ا تم إنجـازه فـي القمـة        ويجري البحث همسا اآلن، عن التوجه لتنظيم لقاءات تشاور عربية، تواصل م           

وهناك من يحتج سلفا على هذه اللقاءات، ولكننا نـرى أن أي تـشاور عربـي هـو                  . العربية في دمشق  
بالضرورة أمر إيجابي، وسيكون إيجابيا أكثر حين تكون سوريا جزءا أساسيا من هذه المـشاورات، أوال                

معني بالقضايا التي تبحث، سواء فـي مـا   بسبب كونها الرئيسة الحالية للقمة العربية، وثانيا ألنها طرف      
يتعلق بلبنان، أو في ما يتعلق بالعراق المجاور لها، والذي تستقبل هجرته التي تجـاوزت اآلن المليـون                  

وفـي تـشاور    . نسمة، أو ما يتعلق بإسرائيل ونواياها العدوانية التي تحظى سوريا بنصيب وافر منهـا             
تدلين والمتطرفين العرب، وتنفتح إمكانية بناء موقف عربـي         شمولي من هذا النوع ستتالشى نظرية المع      

 .موحد يكون خير رد على الذكرى الخامسة لالحتالل األميركي للعراق
  ١٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  األزمة" حدود": "حماس"مصر و .٤٢

  محمد صالح     
 بمعاودة "حماس"عكس رد الفعل المصري السريع والغاضب في آن على تصريحات بعض قادة حركة 

الذي يبدو أنه تحول إلى مرض مزمن " الصداع"اقتحام خط الحدود مدى االنزعاج المصري من ذلك 
تعاني مصر صداعاً آخر داخلياً يؤرقها . أن تتعايشا معه" حماس"على الجانبين، وبات على مصر و

لمتعاقبة حسمت ويزعجها، لكنها وجدت الطريقة المثلى للتعاطي معه، ويبدو أن الحكومات المصرية ا
واعتمدت أسلوباً يقوم على توجيه ضربات إجهاضية كل فترة إلى " اإلخوان المسلمين"العالقة مع جماعة 

وحققوا نجاحاً ملفتاًَ " اإلخوان"الجماعة وتجفيف منابع التنظيم واستبعاده من كل سباق سياسي بعدما قفز 
 مقعداً في البرلمان، وتؤكد ٨٨الجماعة على  بحصول ٢٠٠٥في االنتخابات البرلمانية التي جرت العام 

كل الشواهد ومختلف الفعاليات السياسية التي جرت منذ ذلك التاريخ أن األمر لن يتكرر وأن ما جرى 
التي تنظر فيها " تمويل اإلخوان"في انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات المحليات مروراً بقضية 

عن " اإلخوان"تهدفت ناشطي الجماعة يمهد األجواء لتغييب محكمة عسكرية وعشرات الحمالت التي اس
  .٢٠١٠االنتخابات البرلمانية التي ستجري عام 

وليس سراً أن المسؤولين ". حماس"لكن األمر بات مختلفاً حين تدير الدولة المصرية العالقة مع حركة 
االتجاه المصري المصريين يرصدون سلوك الحركة وإيقاع عملياتها سواء صوب إسرائيل أو في 

خفاؤها عند تحليل التصريحات الصادرة عن قادة إويعتقدون أن بصمات سورية لم يعد من الممكن 
وتجد القاهرة نفسها في موقف بالغ الصعوبة فهي دائما تسعى إلى فرض حركة . أو أفعال قادتها" حماس"
ول خالف الحركة مع على أي معادلة لحل القضية الفلسطينية وكذلك حين يجري نقاش ح" حماس"

أو حتى في جهود التهدئة بين الفلسطينيين ) أبو مازن(السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس 
وفي كل مرة يؤكد المصريون أن الحركة . واإلسرائيليين أو عند الحديث عن الحل النهائي للقضية
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ت الرؤى حول أفكارها ومبادئها أو صارت أمراً واقعاً ال بد من التسليم به والتعايش معه حتى وإن اختلف
سلوكها، وفي الوقت نفسه فإن الريبة في نيات الحركة وعالقتها المباشرة وغير المباشرة بجماعة 

ومخاطر تصدير أفكارها إلى بعض المصريين في سيناء بما يهدد األمن هناك ويؤثر " اإلخوان المسلمين"
يدات باقتحام الحدود، كلها معضالت يجد المسؤولون على حال السياحة في شبه الجزيرة، وتكرار التهد

. المصريون أنفسهم مضطرين للتعاطي معها عن طريق ملفات أمنية أكثر بكثير من األبعاد السياسية
ومصر جيدة حتى سيطرة الحركة على قطاع غزة في حزيران " حماس"وظلت العالقة بين حركة 

بين الطرفين العمليات اإلرهابية التي وقعت في سيناء الماضي، ولم تؤثر على حسن التعامل ) يونيو(
في غزة بالحديث عن " حماس"والتي سعت بعض الشخصيات المصرية إلى الربط بينها وبين ناشطين في 

. عالقات بين األصوليين المصريين الراديكاليين وبين بعض أفراد الحركة داخل األراضي الفلسطينية
 السورية على خلفية األزمة اللبنانية أثّر بشدة على تلك العالقة -مصرية غير أن التدهور في العالقات ال

األجواء لتخفيف الضغوط عن " تسخين"تعمد في بعض األحيان إلى " حماس"وباتت القاهرة تعتقد أن 
" حماس"ويسود اعتقاد في العاصمة المصرية بأن . دمشق تارة أو للضغط على القاهرة تارة أخرى

ادئاً قبل وأثناء القمة العربية لمساعدة دمشق على تمريرها وعقدها من دون معضالت التزمت سلوكاً ه
كما ربط بعض . العزيز اهللا بن عبد في ظل غياب الرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد

ويبدو أن . المصريين بين الموقف المصري من القمة وإطالق تهديدات بالعودة إلى اقتحام الحدود مجدداً
، إذ ال يبدو في األفق حل "حماس"يع المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط في عالقات مصر بحركة األساب

 سوري قريب يحل التناقض بين مواقف -سريع لألزمة اللبنانية وليس هناك أمل في توافق مصري 
المصرية البلدين في شأن األزمة اللبنانية والدور اإليراني في المنطقة، كما أن المواجهة بين الحكومة 

في الداخل في سبيلها إلى التصاعد وكلها أمور تزيد من احتماالت تزايد " اإلخوان المسلمين"وجماعة 
وبحسب كل تلك . التوتر بين الحركة ومصر التي توعدت بردود حاسمة إذا ما انتهكت الحدود مجدداً

اً ألن حدود األزمة تتجاوز المعطيات يبدو أن مشهد اختراق الحدود سيتكرر، لكن رد الفعل سيكون مختلف
  .مجرد حدود غزة

  ١٣/٤/٢٠٠٨ الحياة
  
  التفاؤل الفلسطيني وصخر الوقائع اإلسرائيلية) دخان( .٤٣

  أسعد عبد الرحمن. د
في إطار موجات التفاؤل التي تكاد تغرقنا فلسطينيا وإسرائيليا، كشفت صحيفة يديعوت، تحـت عنـوان                

تـسيبي  (و) أحمد قريـع  ( لقاء سريا بين     ٥٠عقد أكثر من     الفلسطيني، عن    -العشق السري اإلسرائيلي    
وقد تحدثت الصحيفة عن حصول تقدم في تلك اللقاءات حول قضايا الحل الدائم، بهدف التوصـل   ). ليفني

إلى اتفاق رف يرهن تنفيذه بتطبيق خارطة الطريق، ناقلة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المـستوى                
ثر جدية منذ اتفاق أوسلو، وإن جميع قضايا الحل الدائم، بما فيها القدس             قوله إن هذه المفاوضات هي األك     

  !!.المحتلة، مطروحة على طاولة المفاوضات
خالل زيارتها األخيرة، موافقة    ) كوندوليزا رايس (الوزيرة  (!!!) وفي سياق التفاؤل السائد ذاته، انتزعت       

تبرة أنها خطوة لـ تحقيق تقدم ملمـوس نحـو          في الضفة، مع  (!!)  ساترا ترابيا  ٥٠ إزالة على   إسرائيلية
 مسألة االسـتيطان التـي      اإلسرائيليينتحسين حياة الشعب الفلسطيني، مضيفة أنها أثارت مع المسؤولين          

كذلك، تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بعـد       .  في خريطة الطريق   األساسيةوصفتها بأنها من االلتزامات     
 آالف منزل فلسطيني    ٨-٥اء الثقة، وتشمل السماح ببناء ما بين        ، بوضع أسس إجراءات بن    )رايس(لقائه  

 تصريح خاص لرجال أعمال     ١٥٠٠ وإصدارقرب رام اهللا، والسماح بنشر قوات أمنية في مدينة جنين،           
 جانـب  إلى إسرائيل عامل بناء فلسطيني بدخول آالففلسطينيين بالتنقل بحرية أكبر في الضفة، ولخمسة    
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لكن ما  . هذه هي إذن، مؤشرات ومسببات حالة التفاؤل عند البعض        . اريح دخول  لديهم فعال تص   ١٨٥٠٠
  .هو حديث الوقائع الصلبة على األرض؟

 السواتر الترابية ليس كافيا والمطلوب إنهاء االحتالل أو على األقل إلغـاء             إزالة إسرائيلواضح أن تعهد    
 فهي خطوة   - إن هي أزيلت حقا      - حاجزا    الخمسين إزالةأما  . حواجز الطرق الرئيسية التي تخنق الضفة     

 األراضـي غير جدية بل هي نكتة سمجة إذ أن ذلك يبقي على الحواجز العسكرية الرئيسية التي قسمت                 
وكان الرئيس الفلسطيني شكا في كلمته أمام قمة دمشق من الحـصار والقيـود              .  كانتونات إلىالفلسطينية  
 اإلسـرائيلي أفاد بأن الجـيش     ) فبراير الماضي /  شباط ١٩(حدة   المت لألممكما أن آخر تعداد     . اإلسرائيلية

!! أنـابوليس  حاجزا كبيرا وساترا معيقا او خندقا في الضفة وهو عدد ارتفع منذ عقد مـؤتمر                 ٥٨٠يقيم  
  .ومن جهتها، أعلنت السلطة إن إسرائيل لم تزل أي حاجز في الضفة

تنكأ الجراح يوميـا بالتهويـد المـستمر للقـدس          ومع التفاؤل المتكاثر، يزداد االستغراب كون إسرائيل        
وثمة دالئل متزايدة على أن يهودية إسرائيل سوف تتكثف وتزداد تزمتا في العالقة             . وأراضيها ومقدساتها 

بين الوالء الكامل إلسرائيل، أو الرحيل،      ) إن تمت (، الذين سوف يخيرون بعد التسوية       ٤٨مع فلسطينيي   
مستغرب أكثر، أن رياح التفاؤل التي هبت مؤخرا قد جـاءت فـي ظـل               وال. أو القبول بحقوق منقوصة   

مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس الـصهيونية، علـى مخطـط متنـام للتوسـيع                  
ويجدر االنتباه إلى أن معظم النخب اإلسـرائيلية تـسعى          !! االستيطاني في القدس والضفة   / االستعماري

ويالحظ في السنوات األخيرة صدور تشريعات      . دة وجوهرها تطوير يهودية الدولة    إلنشاء إسرائيل الجدي  
وتأسيس حقائق على األرض توسع يهودية الدولة بمنح الحقوق واالمتيـازات والمواطنـة لليهـود دون                

لـيس  :  يتبخر كالدخان يقـول    أنابوليسمقالة في هآرتس بعنوان     ) يوسي سريد (وقد كتب   . ٤٨فلسطينيي  
مرة أرض بلدية، ومرة أرض دولة، ومرة ثالثة        : وجدول المعاذير . لعون بل وال يجمدون البناء    فقط ال يقت  

 أنـابوليس وبات واضحا للعالم بأنه ال توجد قوة لفرض القانون على المستوطنين، امـا            . الزيادة الطبيعية 
أن قـضايا الحـل     والغريب أن المتفائلين يتجاهلون تصريحات القادة اإلسرائيليين بـش        . فيتبخر كالدخان 

حـاييم  (ومع التفاؤل السائد، جدد     !  يتفاوضون مع أنفسهم وليس مع الفلسطينيين      - حقا   -فهؤالء  . النهائي
كمية السرقة المقررة ألراضي الضفة وإللغاء حق العودة فـي إطـار            ) ألولمرت(النائب األول   ) رامون

  .الوضع النهائي
. تفاؤل للتمويه، وتثبيت صخر الوقائع علـى األرض       خلق سحب دخان ال   : إن إسرائيل لم تعجز يوما عن     

فحتى الرئيس عباس، الذي يعرف القاصي والداني قوة اعتداله يتعرض لضغوط هائلة تهدف إلى إضعافه               
والحال كذلك، ثمة شبكة عنكبوتيـة متناقـضة        . فلسطينيا وعربيا حتى يقع في الحلقة المفرغة للتنازالت       

 يرفض التفاوض، ذلـك الن كـل الـدعم          أن الفلسطيني ال يستطيع     فالجانب: تعصف في الموقف الحالي   
، من جهتهـا،    وإسرائيل. الدولي للسلطة مشروطا، ليس بالوصول إلى تسوية، بل في استمرار التفاوض          

ليست معنية كثيرا باستمرار المفاوضات وتدفع باتجاه انسحاب الجانب الفلسطيني منهـا، فتلـك عندئـذ                
ة الكاملة عن الفشل الذي بات نتيجة متوقعة، مع تقلص فرص التوصـل لحـل       فرصتها لتحميله المسؤولي  

أولمرت، وكذلك اجتماعات لجان التفاوض،     / ومع ذلك، نتوقع استمرار لقاءات عباس     . ٢٠٠٨قبل نهاية   
 حتى يظل المجتمع الدولي راضيا عـن حركـة، وإن وهميـة،             إسرائيلية أميركيةالتي ستلبي فقط حاجة     

  !.!!لعملية السالم
  ١٣/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  الخطر اإلسرائيلي .٤٤
  أيمن الصفدي

بل هـي تعـي     . تعرف إسرائيل أن الجرائم التي ترتكبها في غزة لن تنهي مقاومة الفلسطينيين لالحتالل            
تماما أن الدم الفلسطيني الذي تستبيحه في الضفة وفي غزة يقوي عزائم الفلـسطينيين علـى التـصدي                  

أي أن الـسياسة والممارسـات      .  الرفض لها دولة مارقة ال يمكـن التعـايش معهـا           لعدوانيتها ويكرس 
  .اإلسرائيلية تقوض، بإدراك إسرائيلي كامل، السالم الذي تدعي نشده

فحوالي عقدين من المفاوضات السلمية أثبتا أن الدولة الصهيونية ال تريد السالم الذي             . وال غرابة في ذلك   
إسرائيل ال تريـد االنـسحاب مـن معظـم          .  الموضوعية إلنهاء الصراع   يلبي الحد األدنى من الشروط    
وهي ترفض عقائديا واستراتيجيا قيام دولة فلسطينية على هذه األراضي أو           . األراضي الفلسطينية المحتلة  

  .هي، باختصار، ال تريد السالم. حتى على  جزء منها
مـع الفلـسطينيين وعلـى إبقـاء سـاحة          لذلك عملت إسرائيل برامجيا على إفشال كل محادثات السالم          

هدفها إدامة التوتر العسكري الذي يسمح لهـا باتخـاذ خطـوات جغرافيـة              . المواجهات معهم  مفتوحة   
وما تكرارها التزام الحل السلمي مـع       . وديمغرافية تجعل من قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة استحالة        

م العالمي، الذي أصبحت أعداد أكبر منه أكثر اقتناعا أن إنصاف           الفلسطينيين إال وسيلة لتضليل الرأي العا     
  .الفلسطينيين شرط إنهاء الصراع والتوتر

تعتقد إسرائيل أن غايتها ضم معظم األراضي الفلسطينية ودفن حق الشعب الفلسطيني في الدولـة تبـرر                 
أخرى من العنف والتوتر    فهي ترى نفسها قادرة على العيش مع سنوات         . إطالة دوامة العنف في المنطقة    

والوصول . مقابل منع الخطر اإلستراتيجي الذي تراه في قيام دولة فلسطينية والتنازل عن الضفة الغربية             
إلى تلك الغاية يتطلب إبقاء المواجهة مع الفلسطينيين في ساحة المعركة حيث هي األقوى ال على طاولة                 

  .المفاوضات حيث  تتكسر محاججتها وتدحض ادعاءاتها
نتيجة حتمية لليأس واإلحباط المتفجرين بشكل أسـاس        , فإسرائيل تعتبر التطرف الذي يتجذر في المنطقة      

ذاك أن الضحية األولى لهذا التطـرف       .  من الفشل في إنصاف الفلسطينيين، مكتسبا آخر تثمره سياستها        
 اإلسرائيلية المعميـة  وهذا، في النظرة.  وما ينتجه من تخلف حضاري وقيمي وحياتي هي الدول العربية     

بعقائديتها الضيقة، يخدم إسرائيل إذ يبقيها متفوقة على جوارها الذي تظن أن قوتها العسكرية قادرة على                
وتعول إسرائيل على القوة أيضا في مواجهة العنف واإلرهاب اللـذين           .  حمايتها من تبعات ما يجري فيه     

  .لناس لخدمة عبثية عقائديتهم أو مشاريعهم السياسيةيولدان من بيئة اإلحباط وعلى يد من يوظفون يأس ا
بل الواضح أنها ال تريد أن تـستوعب هـذه الـدروس،            . لم تستوعب إسرائيل شيئا من دروس الماضي      

انطالقا من اقتناع أنها ستكسب أكثر مما ستخسر إن هي تعايشت مع المزيد من سنوات الصراع طالمـا                  
  .ألراضي الفلسطينية وإجهاض قيام الدولة الفلسطينيةكان حصادها تكريس نهائية احتاللها ل

لكن المستغرب هو الموقف الغربي، واألميركي تحديدا، الذي يسمح إلسرائيل تقويض األمن الدولي مـن               
فمفهوم أن مصالح أميركا تلتقي مع مصالح إسرائيل إلى حد حمايـة الدولـة              . أجل إشباع أطماع توسعية   
المهدد هو أمـن الواليـات      . يد أن أميركا تعرف أن بقاء إسرائيل غير مهدد        ب. اإلسرائيلية وضمان بقائها  

المتحدة ومصالحها واألمن الدولي كله نتيجة تفشي اإلرهاب الذي ينمو في متاهات اليأس التـي خلقتهـا                 
السياسات اإلسرائيلية وبسبب الكره المتنامي ألميركا عند شعوب عربية وإسـالمية تـرفض الـسياسات               

  .ومن هذا المنظار ال يمكن فهم الموقف األميركي أو تفهمه.  ودعمها الال مشروط إلسرائيلاألميركية
لكنها ال تستطيع أن تنكر أنه بعد خمس        . فالواليات المتحدة تعتبر الحرب على اإلرهاب أولوية رئيسة لها        

 في المكـان    وسبب ذاك أن أميركا حاربت    . سنوات من بدء هذه الحرب، ما يزال اإلرهاب خطرا حقيقيا         
  .الخطأ وباألدوات الخطأ
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فالجنون اإلسرائيلي، الذي يضع الشرق األوسط كله على حافة الفوضى واالنفجـار، عنـوان ال يمكـن                 
وهو مكان يجب أن تقصده أميركـا إن أرادت سـلما           . تجاهله في أي جهد لمواجهة التطرف واإلرهاب      

لذي يدفعه، وسيدفعه طويال، العـالم نتيجـة إدامـة          فاألطماع اإلسرائيلية ال تبرر الثمن الدموي ا      . دوليا
وهذه حقيقة مستغرب أن تغيب حتى عن الواليات المتحدة، بغض النظر عن عمق تحالفها مـع                . الصراع
  .إسرائيل

  ١٣/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  :كاريكاتير .٤٥
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