
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طالبه بقبول مبادرة مصر للتهدئةيي عملية عسكرية في غزة وألولمرت رفضه أبلغ يعباس 
  وتنتقد زيارة ليفني للدوحة" إسرائيل"تنفى توسط قطر بينها وبين " حماس"

   تفاهمات سريعة وقريع غاضبإلىعباس يسعيان للوصول و أولمرت: معاريف
  اتفاق إسرائيلي على تنفيذ عملية برية واسعة في غزة: هنغبي
  بطش ببغداد يعتصمون في الصحراءالالفلسطينيون الفارون من : تحقيق

  "ملموسة "بإجراءات" إسرائيل"مصر ترفض إطالق الصواريخ الفلسطينية وتطالب 
  تسفي بارئيل... "حماس" عن إسرائيلفهمت مصر ما لم تفهمه 

"الجهاد" و"حماس"ضغوط على   

   للقبول بتهدئة في غزة

  
 ٤ص ... 

 ١٤/٤/٢٠٠٨١٠٤٩اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

    :السلطة
 ٤  مصر للتهدئةطالبه بقبول مبادرة يي عملية عسكرية في غزة وألولمرت رفضه أبلغ يعباس  .٢
 ٥  الجهود المبذولة لدفع عملية التسوية إلى األمام الجنرال جونزعباس يبحث مع  .٣
 ٦  عزيز الدويك يناشد الفصائل العودة للحوار فوراً .٤
 ٦  طينية المقالة تقر خطة أمنية لشهور الصيف القادمةالداخلية الفلس .٥
 ٦  بالطةمخيم إطالق نار وإحراق سيارة محافظ نابلس في  .٦
 ٧   الشيخ عليوي يعاني من فقدان للذاكرة وشلل مؤقت في سجن تابع للسلطة: مصدر أمني .٧
 ٧   باالستيالء على المساعداتالحكومة المقالةون االجتماعية يتهم ؤوزير الش .٨
 ٧ ية تضفي شرعية على االحتالل تحت غطاء القانونسرائيلالمحكمة العليا اإل: النائب قراقع .٩

    
    :المقاومة

 ٨   ال تفكر بقطع عالقتها مع مصر"حماس"لن تتم إال بالتزامن والتهدئة : عزت الرشق .١٠
 ٨    تنفي دخول وقود إلى القطاع عبر مصر"حماس" .١١
 ٩   وتنتقد زيارة ليفني للدوحة"إسرائيل" تنفى توسط قطر بينها وبين "حماس" .١٢
 ٩  ال يتعاملون بجدية لنصرتنا والشعب هنا في القطاع يموت بشكل بطيءالعرب  :"حماس" .١٣
 ٩    تطالب القاهرة بتفهم حاجة الفلسطينيين لكسر الحصار وتهاجم اإلعالم المصري"الجهاد" .١٤
١٠  ال المفاوضات تغذي االنقسام إلفش"إسرائيل": يحيى رباح .١٥
١٠   في جباليا"داخلي"جرحى بانفجار خمسة شهيد و .١٦
١٠   أولمرت وتعده جريمة بحق الشعب الفلسطيني- تنتقد لقاء عباس "حماس" .١٧
١١   مع الحريري"وةعين الحل"ممثلو اللجان الشعبية يعرضون أوضاع  .١٨
١١ الصالحي يطلق حملة النهاء الحصار على امدادات الوقود للقطاع .١٩
١١  حواتمة يدعو لرفع الحصار عن غزة ويحذر من انفجار شعبي يؤدي إلى الصدام مع مصر .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١   تفاهمات سريعة وقريع غاضبإلىعباس يسعيان للوصول و أولمرت: معاريف .٢١
١٢  معبر ناحل عوز سيبقى مغلقاً أياماً أخرى: "إنسانيةافتعال أزمة " بـ "حماس" تتهم "إسرائيل" .٢٢
١٢   ملية برية واسعة في غزةي على تنفيذ عإسرائيلاتفاق : هنغبي .٢٣
١٣    مع المعتقلينالشاباك ـل"المحظورة وغير القانونية" ي يضيء على الممارساتإسرائيلتقرير  .٢٤
١٣  فتح مكتب مصالح اقتصادية في دبيلمباحثات : ليفني في قطر .٢٥
١٣   السابق كارتراألمريكي يوبخ الرئيس زيريب .٢٦
١٣  "إسرائيل" وزارة الشؤون االستراتيجية في إلغاء .٢٧
١٤  ي من الموت بعد سقوط قذيفة قرب سيارته في النّقبإسرائيلنجاة قائد عسكري  .٢٨
١٤  والواليات المتحدة توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال األمان النوويرائيلإس :آرتسه .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٤  بطش ببغداد يعتصمون في الصحراءالالفلسطينيون الفارون من : تحقيق .٣٠
١٥  يان رأيهم للحكام بموضوع الحصارعلماء دين من غزة يطالبون نظراءهم العرب ب .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

١٥   في غزة جراء أزمة الوقودمؤسسة الضمير تحذر من توقف جميع مناحي الحياة تدريجياً .٣٢
١٥   الوقود مهدد في غزة ومحافظ خان يونس يحذر من تسونامي مجاري بسببالقطاع التعليمي .٣٣
١٦  مبنى الكنيستأرض البطريرك ثيوفيلوس يشكل لجنة لبحث قضية  .٣٤
١٦   للنكبة الستينىذكرالإلحياء فلسطينية استعدادات  .٣٥
١٦   طفال٣٤٠ً أسير في سجون االحتالل منهم ١٠٧٥٠هناك : مانديال ةتقرير لمؤسس .٣٦
١٧  إلى غزةفلسطينياً االحتالل يبعد أسيراً  .٣٧
١٧   ومنعوا من الجلوسيةسرائيل اإل ساعة على أحد الحواجز١٦ احتجزوا  فلسطينيا٤٥ً: تحقيق .٣٨
   

   :اقتصاد
١٧  قتصاديال الشلالبتزايد الهجرة واستمرار إغالق معابر غزة يتسبب : تقرير .٣٩
 ١٨   مليون دوالر٥٠٠ُيطلق شركة للرهن العقاري بقيمة  الفلسطيني صندوق االستثمار .٤٠
   

   :ثقافة
 ١٨   سنة على رحيله٢٠لندن عن ناجي العلي بعد في ندوة  .٤١
   

   : األردن
١٨   االرتباط تطبيقات قرار فك ىالتيار اإلسالمي في األردن يعترض عل .٤٢
١٩  أحكام بسجن ثالثة أردنيين بتهمة تهريب أسلحة للضفة .٤٣
١٩  حزب حشد يدعو لحماية الشعب الفلسطيني .٤٤
   

   :لبنان
١٩  التيار الوطني الحر يجدد رفضه للتوطين .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩   الوضع في غزة"يةسرائيلاإل"قطر تؤكد أنها ستبحث مع وزيرة الخارجية  .٤٦
٢٠ "ملموسة" بإجراءات "إسرائيل"مصر ترفض إطالق الصواريخ الفلسطينية وتطالب  .٤٧
٢٠  المؤتمرات الثالثة تطالب العالمين العربي واإلسالمي بنصرة غزة وفك الحصار عنها .٤٨
٢١ الحصار أعاد غزة قرونًا إلى الوراء: األطباء العرب .٤٩
٢١  دفعة جديدة من المساعدات المصرية لغزة .٥٠
٢١   بل ورثناها"إسرائيل"لم نقم عالقات مع : الرئيس الموريتاني .٥١
   

   :دولي
٢٢  "إسرائيلية"رغم االعتراضات األمريكية والـ" حماس"كارتر يؤكد عزمه لقاء قادة  .٥٢
٢٢  تناشد الرئيس المصري التدخل لفتح معبر رفح" صارالحملة األوروبية لرفع الح" .٥٣

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢  تسفي بارئيل... "حماس" عن إسرائيلفهمت مصر ما لم تفهمه  .٥٤
٢٤  ياسر الزعاترة... !!حصار غزة حتى ما دون الموت الجماعي .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

٢٥  لمى خاطر... !ما قيمة الحسابات السياسية أمام هول المأساة؟ .٥٦
٢٦  حسين قاسم... التوطين بين القوات والتيار .٥٧
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
   للقبول بتهدئة في غزة "الجهاد" و"حماس"ضغوط على  .١

أكد مسؤول فلـسطيني    :  سامي سعيد  نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   ١٣/٤/٢٠٠٨ العرب القطرية    ذكرت
 أمس أن القاهرة أبلغت حركتي حماس والجهاد اإلسالمي أن جهودها إلبـرام             "العرب"رفيع المستوى لـ    

 إسـرائيل ي لضم الضفة الغربية لالتفاق، واشـتراط        سرائيل تصطدم بجدار الرفض اإل    إسرائيلتهدئة مع   
  .هدئة في قطاع غزة، األمر الذي ترفضه الحركتانانحسار الت

  إلى أن القاهرة عرضت على حمـاس والجهـاد  -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته     -وأشار المسؤول   
تهدئة أولية في قطاع غزة ومن ثَم تمتد إلى الضفة الغربية، لكن الحركتين رفضتا العرض باعتباره يقسم                 

  .األراضي الفلسطينية
ادر أن ضغوطا عربية وداخلية تمارس على حركتي حماس والجهاد اإلسالمي للقبـول             وأوضحت المص 

  .بتهدئة في قطاع غزة، وهو ما تقاومه الحركتان وترفضانه
 أن المباحثـات  "العـرب "من ناحيته، أكد الناطق باسم حركة حماس في غزة سامي أبـو زهـري لــ           

ي ورفض االحتالل أن تـشمل      سرائيلظل التعنت اإل  ية حول التهدئة صعبة للغاية في       سرائيل اإل -المصرية
  .التهدئة الضفة الغربية وقطاع غزة

 أن الجهود المصرية إلبرام تهدئـة  "العرب"من جانبه، أكد القيادي البارز في حركة الجهاد نافذ عزام لـ           
ية تهدف إلى فصل قطاع غزة عـن الـضفة          إسرائيل متواصلة لكنها تصطدم بتعنت وشروط       إسرائيلمع  

الغربية، مشدداً على رفض فصائل المقاومة هذا الطرح على اعتبار أنه مخطط لشرعنة تقـسيم الـضفة                 
  .والقطاع
 كشفت مصادر فلـسطينية لــ       :فتحي صباح في غزة    نقالً عن مراسلها   ١٤/٤/٢٠٠٨ الحياة   وأضافت

" حمـاس " حركتـي    إلـى ي للتهدئة في قطاع غزة نقله مسؤولون مصريون         إسرائيل عن عرض    "الحياة"
ية محاذيـة   إسرائيل، ويتضمن وقف إطالق الصواريخ من القطاع على أهداف وبلدات           "الجهاد االسالمي "و

 تصر على حصر التهدئة فـي قطـاع غـزة           إسرائيلله لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مضيفة ان          
تبادلـة ومتزامنـة    وترفض أن تشمل الضفة الغربية، خالفاً للموقف الفلسطيني المعلن المطالب بتهدئة م           

  .وتشمل الضفة وغزة وليس القطاع فقط
 وعدت بأن تتعامل بمرونة في قضية المعابر الحدودية، ومـن ضـمنها             إسرائيلوأوضحت المصادر ان    

  . معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد تفحص نيات الفلسطينيين والتزامهم التهدئة
ا على تهدئة في القطاع فقط، فيما ترفض حركـة   موافقة مبدئي "حماس" ان   "الحياة"وقالت مصادر عدة لـ     

 ولجـان  "الديموقراطيـة " و   "الـشعبية " والرئاسة الفلسطينية هذا االقتراح، كما تعارضه الجبهتان         "الجهاد"
  .المقاومة الشعبية

  
  مبادرة مصر للتهدئةطالبه بقبول يي عملية عسكرية في غزة وألولمرت رفضه أبلغ يعباس  .٢

 عقد الرئيس الفلسطيني محمـود      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
مس في القـدس المحتلـة      أ مساء   ية ايهود أولمرت لقاء تشاورياً مفاجئاً     سرائيلعباس ورئيس الحكومة اإل   

للبحث في سبل دفع عملية السالم، وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صـائب عريقـات ومـسؤول                



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

 يتوجـه   أن التشاور قبـل     أرادا ُأعد في اللحظة األخيرة ألن الجانبين        أولمرت -ء عباس    لقا أني  إسرائيل
سيركّز علـى المفاوضـات     "وقال عريقات إن اللقاء     . لى واشنطن إ ابريل   / نيسان ٢٠ في   عباسالرئيس  
 لـى إ يهـدف    "اجتماع ثنائي "ي إنه   سرائيل، في حين قال المسؤول اإل     " تقدم في عملية السالم    إحرازوسبل  

  ."زيادة مستوى التعاون والتنسيق قبل أن يزور عباس واشنطن"
 أنه لن يدلي بأي تفاصيل عن االجتمـاع،         أولمرت أعلن مكتب    أنولم يرشح شيء تقريباً عن اللقاء بعد        

                  واكتفت وسائل إعالم عبرية باإلشارة إلى أن الفلسطينيين طلبوا بقاء موضـوع االجتمـاع أمـس طـي
ت عن السبب الذي استدعى عقد هذا االجتماع المفاجئ في ضوء وجـود كـل مـن                 لكنها تساءل . السرية

  .رئيسي طاقمي المفاوضات ليفني وقريع في الخارج
صائب عريقات   إلى أن     علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ١٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

ـ        إن األمـر  وكل ما في     ماع ليس طارئاً   االجت إن" "األوسطالشرق  "نفى الصفة الطارئة عن اللقاء وقال ل
 كـان    تقريباً ألسبوعين عمان في جولة تشمل موسكو وواشنطن،        إلى) اليوم(الرئيس عباس سيغادر غدا     

  ." خاللهماأولمرت يلتقي أنيفترض 
 إنقال صـائب عريقـات،       :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وجاء في   

ن أ إلـى  التجاوب مع الجهود المصرية لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، مـشيرا             ولمرتأعباس طلب من    
لم يعد بشيء، لكنه قال انه سيدرس ما سمعه من الرئيس، الذي طالبه بالوفـاء بوعـده بعـدم                   "ولمرت  أ

 اللقـاء بحـث تطـور       إنوأضـاف   . "المساس بالحاجات الضرورية للشعب الفلسطيني في قطاع غـزة        
  .  من خريطة الطريقاألولى ما يتعلق بالوضع النهائي وتنفيذ المرحلة اًالمفاوضات خصوص

 قـال   : نائل موسى  ،القدس المحتلة ورام اهللا    نقالً عن مراسلها في    ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  
 على مسؤولياته في رفع المعاناة عن األهل وتجنيب القطاع الكارثـة            عباسأكد الرئيس   : عريقاتصائب  
 الوقود والغذاء واالحتياجات األساسية وذكره بتعهـده        إمدادات برفع الحصار واستئناف     ولمرتأوطالب  

 . لشعبنا الفلسطينياإلنسانيةالسابق بعدم المساس بالقضايا 
كـدت فـي     أ  مـصادر فلـسطينية مطلعـة       إلى أن  القدس المحتلة من   ١٤/٤/٢٠٠٨وكالة سما   ولفتت  

 عملية عـسكرية فـي      ألي رفضه القاطع    أولمرتبلغ  أ باسع الرئيس   أن "سما"تصريحات خاصة لوكالة    
  ." تدمر كافة جهود السالم في المنطقةأنوالتي من شانها "قطاع غزة 

 التزام للرئيس الفلسطيني حول موضـوع       أي لم يعط    أولمرت إنية  سرائيل اإل هآرتسونقل موقع صحيفة    
  .التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة

مـصادر سياسـية     أن    خـضير  أبـو  محمد   ،القدسفي   ١٤/٤/٢٠٠٨ينية  القدس الفلسط وذكر مراسل   
 في وزار الدفاع الذي زار عمان كان        واألمنية عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية       إنية ذكرت   إسرائيل

 األردنيـة  بضع مئات من قوات الشرطة       األردن بإرسال إسرائيل يبحث إمكانية سماح     أنمن المفروض   
 بحثا هذا الموضـوع فـي لقـاء         وأولمرت عباس   إنكدت هذه المصادر    أو .ربيةلالنتشار في الضفة الغ   

  .األحد
  
  الجنرال جونز الجهود المبذولة لدفع عملية التسوية إلى األمامعباس يبحث مع  .٣

الرئيس الفلسطيني محمود   التقى   :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
وذكر . هللا المبعوث األمني األمريكي الخاص للشرق األوسط الجنرال جيمس جونز         عباس أمس في رام ا    

بيان لمكتب الرئيس الفلسطيني أن عباس أطلع المبعوث األمريكي على آخر المستجدات فـي األراضـي                
  .الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية التسوية إلى األمام

صائب .قال د :  خضير أبومحمد  ،  القدس  عن مراسلها في   نقالً ١٤/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأوردت  
 والقـضايا  اإلقليميـة  حـول القـضايا   تمع الجنرال جونز تمحور الرئيس عباس   تمباحثا إن: عريقات
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 الـرئيس شـدد علـى       إنوضح عريقـات    أو .اإلقليمي بمفهومها   إقامتهاالمتعلقة بالدولة الفلسطينية عند     
 تربطها عالقـات سـالم وحـسن    ٦٧حدود الرابع من حزيران  تكون دولة ذات سيادة على     أنضرورة  

  .جوار مع جميع جيرانها تكون عامل امن واستقرار في المنطقة والعالم
  
  عزيز الدويك يناشد الفصائل العودة للحوار فوراً .٤

 كـل   "يسـرائيل اإل"عزيز الدويك المعتقل في سجون االحـتالل        .ناشد رئيس المجلس التشريعي د     :نابلس
الفلسطينية العودة للحوار فوراً من دون شروط األمر الذي من شـأنه الحفـاظ علـى الوحـدة                  الفصائل  

وقال في تصريح خالل     .الوطنية، كما أكد ضرورة حماية اللحمة الداخلية لوقف مقبرة الحصار في غزة           
حـدة  إنه على الجميع تحمل مـسؤولية إعـادة الو        "محاكمته في محكمة عوفر العسكرية التابعة لالحتالل        

والوفاق، حتى نتمكن من إنقاذ الشعب الفلسطيني من مؤامرة االحتالل عليه التي أطبقت على كل نواحي                
 ."الحياة

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الداخلية الفلسطينية المقالة تقر خطة أمنية لشهور الصيف القادمة .٥

منية لشهور الصيف القادمة وذلك خالل       أقرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة خطة أ         :غزة
ونقل بيـان لـوزارة    .اجتماع عقد اليوم األحد لوزير الداخلية المقال سعيد صيام مع قادة األجهزة األمنية   

الداخلية عن صيام قوله خالل االجتماع إن ما أنجزته األجهزة األمنية في غزة خالل األشـهر الـسابقة                  
وذكر البيـان أن     ."رغم ضعف اإلمكانيات المتوفرة   "السلطة السابقة   يفوق بكثير ما قامت به أجهزة أمن        

ي المشدد علـى قطـاع غـزة        سرائيلصيام بحث مع قادة األجهزة األمنية سبل التغلب على الحصار اإل          "
  ."والعمل بكل جهد من أجل توفير األمن للمواطن الفلسطيني والحفاظ على سالمته

  ١٤/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  بالطةمخيم اق سيارة محافظ نابلس في إطالق نار وإحر .٦

 شبان مـن     أضرم :أمين أبو وردة  ،  نابلس نقالً عن مراسلها في    ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 تدميرها بشكل كلي، والتسبب     إلىجمال المحيسن، مما أدى     .مخيم بالطة النار في سيارة محافظ نابلس د       

 شـبكة   إلـى لمنطقة الشرقية جراء وصول ألسنة النيران       بقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من ا       
 الحادث وقع عندما أنهى المحافظ مشاركته في احتفـال جمعيـة            إنوقال شهود عيان،     .التيار الكهربائي 

 المخيم المحكومين بالسجن المؤبـد، حيـث        أسرىيازور الخيرية داخل المخيم وتوجه لزيارة منزل احد         
  .تعرضت سيارته للرشق بالحجارة

 خارج المخيم بمساعدة قوة أمنية بينما كـان الـشبان يحتجـزون             إلى إخراجهوحاول حراسه عقب ذلك     
 شـبان بيـنهم فتـى       أربعة إصابة إلىوتخلل ذلك تبادل إلطالق نار أدى       . السيارة ويضرمون النار فيها   

ـ       أجواءصغير بالرصاص والشظايا الناتجة عنه، وقد سادت         ن األجهـزة    من الترقب المخيم تحسباً لرد م
 .األمنية الفلسطينية

 مسلحين أطلقوا النار على سيارة      أن أفاد شهود عيان     : الوكاالت نقالً عن  ١٤/٤/٢٠٠٨النهار  وأضافت  
 أحـد   أنولم يصب المحافظ على رغم       .نابلسالمحافظ جمال المحيسن لدى تنقله داخل مخيم بالطة في          

  .حراسه الشخصيين أصيب بجروح طفيفة
  . المحيسن هاجمه مسلحون فروا من سجن فلسطينيأني بارز طلب عدم ذكر اسمه وقال مسؤول أمن

 المحيـسن  جمالقال :  بشار دراغمة،نابلس نقالً عن مراسلها في    ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  
 انه لن تكون هناك ردات فعل انفعالية، مشددا علـى أن             نابلس في مؤتمر صحفي عقده في مقر محافظة      
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 عبثية تمت مـؤخرا     أعمال حلقة في سلسلة     إال ما جرى ما هو      أنكد المحيسن   أو .أخذ مجراه القانون سي 
ن هذه التصرفات فردية ومنحرفة وغريبة عن قيمنا الوطنية         أ هدفها المساس بهيبة وسيادة القانون، معتبراً     

 .والمجتمعية
 إنهـم يارة المحافظ الذين قال      الوقائي في نابلس منفذي االعتداء على س       األمنمن جانبه توعد مدير جهاز      

 .قضاء وستتم مالحقتهم وتقديمهم للاألمنية األجهزة االحتالل وهويتهم معروفة لدى أجندةينفذون 
نفى محافظ نابلس أن تكون عناصـر تنتمـي         : نابلسمن   ١٣/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وجاء في   

  . أطلق الرصاص ليس سالح مقاومةإن السالح الذي: وقال،  النار عليهأطلقتلحركة فتح هي من 
  
  الشيخ عليوي يعاني من فقدان للذاكرة وشلل مؤقت في سجن تابع للسلطة: مصدر أمني .٧

 حذرت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة النقاب من أن يلقى سجين لدى أجهزة أمن السلطة الوطنية                :رام اهللا 
 "قـدس بـرس   "ادر التي تحدثت لــ      وذكرت هذه المص   .البرغوثيمجد  ذات المصير الذي لقيه السجين      

عن اسمها أن الشيخ سميح عليوي من نابلس في سجن الجنيد الذي اختطـف منـذ              اإلفصاحوطلبت عدم   
 مارس الماضي قد نقل من مقر المخابرات في رام اهللا إلى مقر المخابرات في سـجن                 /الخامس من آذار  

 على البقاء حيا، حيث أن الشيخ عليوي يعاني         الجنيد، ومن الجنيد إلى المستشفى ألخذ األدوية كي تساعده        
 .من السكري وضغط الدم، فال يمر يوم عليه إال وينقل إلى إحدى مشافي نابلس إلعطائه األدوية المخدرة                

وحذر المصدر من ازدياد حالة الشيخ عليوي سوءا، وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات اتصل بأهل              
ية، وطلب منهم زيارته، وعندما قدم أهله، لم يستطع الحركـة مـن             عليوي إلبالغهم بسوء حالته الصح    

زنزانته، واضطررنا إلى حمله ليتسنى ألهله رؤيته، ولكنه لم يستطع التعرف على أوالده، وبدأ بالمناداة               
  .، ومن ثم اضطر الجهاز إللغاء الزيارة لسوء حالته الصحية، على حد تعبيره"أريد أبنائي"على أبنائه 

  ١٣/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
   باالستيالء على المساعداتالحكومة المقالةون االجتماعية يتهم ؤوزير الش .٨

الحكومـة  [  اتهم وزير الشئون االجتماعية الفلسطيني محمود الهباش أمس األحد حركة حمـاس            :رام اهللا 
مر وقال خـالل مـؤت     . إلى قطاع غزة   فياض باالستيالء على المساعدات التي تبعث بها حكومة         ]المقالة

صحفي عقده في رام اهللا إن الحكومة حرصت على تقديم المساعدات الالزمة بشتى أشكالها إلى سـكان                 
قطاع غزة، منذ سيطرة حماس على القطاع، وذلك لمنع ممارسة العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة،                

وأوضح الهباش أن    .عية لتشديد الخناق على أهالي القطا     سرائيلمهما كانت الظروف السياسية والذرائع اإل     
وأضاف  .الحكومة في غزة تقوم باالستيالء على المساعدات المقدمة وتوزيعها بطريقة غير سوية وعادلة            

المساعدات المادية التي بعثت كانت قد وصلت إلى محتاجيها أما المساعدات العينية فلم توزع بالشكل               "أن  
لسلطة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكـن إلعـادة         وأكد الهباش أن ا    ."الصحيح بسبب استيالء حماس عليها    

  .ضخ الوقود إلى قطاع غزة
 ١٣/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 ية تضفي شرعية على االحتالل تحت غطاء القانونسرائيلالمحكمة العليا اإل: النائب قراقع .٩

بعدم التوجـه    طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطينيين             :رام اهللا 
 تقوم بدور إضفاء الشرعية على االحتالل تحـت غطـاء           ألنهاية  سرائيلبالتماسات إلى المحكمة العليا اإل    

ية أداة احتاللية، كرست وجود االحتالل والسيطرة       سرائيل المحكمة  العليا اإل    أن قراقع على    شددو،  القانون
 المحكمـة   أنوذكر قراقـع     .جتمع ديمقراطي  كم إسرائيلعلى شعبنا ومارست الخداع أمام العالم بإظهار        

أو ) اسـتيالء مؤقـت   (ية أجازت بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري تحت عناوين          سرائيلالعليا اإل 
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مكافحة "وكذلك أجازت هدم البيوت وسياسة التصفيات واالغتياالت تحت حجة ما يسمى            ) لدواعي األمن (
 رفضت التماسات عدد من أسرى العزل القابعين في زنـازين            المحكمة العليا  إن: وقال قراقع  ."اإلرهاب

 .يسرائيلانفرادية منذ سنوات عديدة مستجيبة بذلك لجهاز الشاباك اإل
 ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   ال تفكر بقطع عالقتها مع مصر"حماس"التهدئة لن تتم إال بالتزامن و: عزت الرشق .١٠

 "قدس برس" عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ "اسحم"اتهم عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
ية بخصوص إسرائيلهناك محاوالت مراوغة ":  بالمراوغة بخصوص جهود التهدئة، وقالإسرائيل

يون التزاما بأن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة سرائيلموضوع التهدئة، فحتى اآلن لم يعط اإل
 والقوى الفلسطينية بالتهدئة مقابل أن "حماس"لتزاما من للضفة والقطاع، وهم يحاولون أن يأخذوا ا

 "حماس"يدرسوا الحقا أن تكون التهدئة متبادلة، وبالتالي مازالت هناك عقبات أمام إبرام اتفاقية التهدئة، و
  ."تصر على أن تكون التهدئة متبادلة وشاملة، والجهود المصرية موجودة ومستمرة مع جميع األطراف

ي سرائيلود أي ترابط بين التهدئة وصفقة األسرى المرتبطة بإطالق سراح الجندي اإلونفى الرشق وج
جلعاد شاليط، التي كشف النقاب عن أن خطوات مهمة تم اتخاذها بشأنها لكنها ال تزال في حاجة إلى 

  .المزيد
واراتنا نحن ندير ح":  ومصر، وقال"حماس"وكشف الرشق النقاب عن أن حوارا هادئا ومتزنا يدور بين 

مع األشقاء في مصر بصورة أخوية، وهذا ال يعني أن اتفاقا في كل شيء قد حصل بيننا، فنحن عاتبون 
على اإلخوة في مصر بشأن االتفاق حول معبر رفح ونتوقع منهم دورا أكبر وأكثر فعالية من أجل كسر 

صر عليها مسؤولية أكثر الحصار ومن أجل فتح المعبر ليكون معبرا فلسطينيا مصريا، فنحن نقول إن م
  ."من غيرها بحكم موقعها في األمة وبحكم موقعها الجغرافي أيضا بالنسبة لغزة

وأوضح الرشق أن كل ما يطلبونه من القيادة المصرية هو تفعيل كالم الرئيس حسني مبارك الذي قال 
وعادت الحياة إلى بأنه لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني، ذلك أن الوضع في غزة اآلن ازداد سوءا 

شكلها البدائي بعد أن نفد كل شيء، وبالتالي فإن حالة من الموت البطيء تسود قطاع غزة على مرأى 
ومسمع من العالم كله، والهدف فقط هو أن يسارع العالم إلى خطوات عملية لمعالجة هذا الوضع، على 

  .حد تعبيره
كي السابق جيمي كارتر على موقفه حيال هذا وأعرب الرشق عن أمله في أن يصمد الرئيس األمري

  .حماس"برنامج زيارته إلى سورية ولقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
 ١٣/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
   تنفي دخول وقود إلى القطاع عبر مصر "حماس" .١١

 أيمن طه صحة أنباء مفادهـا ان مـصر زودت القطـاع             "حماس"نفى القيادي في    :  فتحي صباح  -غزة  
تندرج في إطار محـاوالت الـبعض ان تتخلـى          "واعتبر ان هذه االشاعات      .لليترات من الوقود  ماليين ا 

مصر عن دورها، وإظهار الوضع وكأنه ال يوجد حصار على القطاع، وأن الحديث عن المعاناة ال يعبر                 
 الفلـسطيني   أمراً خطيراً جداً وال يغير من واقع المعاناة التي يعيشها الشعب          "ورأى في ذلك    . "عن الواقع 

  ."أننا على أبواب كارثة إنسانية": ، مضيفا"جراء هذا الحصار الظالم
 تفتعل ازمة وقود    "حماس" بأن   إسرائيل سامي أبو زهري ان ادعاء       "حماس"إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم      

  ."ية للتستّر على جرائم الحصارإسرائيلمحاولة "في غزة، 
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حد، وال مجال إلخفائها أمام كاميرات التلفزة التي تغطي صـور           ان األزمة لم تعد تخفى على أ      ": وأضاف
  ."ي على قطاع غزةسرائيلالمعاناة الفلسطينية اليومية بسبب الحصار اإل

  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
   وتنتقد زيارة ليفني للدوحة"إسرائيل" تنفى توسط قطر بينها وبين "حماس" .١٢

 في تصريحات خاصة لوكالة األنبـاء األلمانيـة         ى موسى النائب عن حماس والقيادي فيها      يحيقال  : غزة
ال تعني حركة حماس من بعيد أو قريب وأن الحركة لم تخول أي طرف عربي               "إن زيارة ليفني    ) أ.ب.د(

وانتقد موسى زيارة ليفني إلى قطر التي تربطها عالقـات وثيقـة مـع               ."إسرائيلأو أجنبي التوسط مع     
ي إلى أي بلد عربي غير مرحب بها وتـضر بمـصالح            سرائيلإنعتبر أي زيارة لمسئول     ": حماس، وقال 

  ."ي إجراميإسرائيلالشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوان وحصار 
كل بلد عربي يقرر مصالح وإدارة عالقاته لكننا في المقابل ضد أي نـوع              "وشدد قيادي حماس على أن      
  ."ال عربي لمسئولي االحتاللي ونرفض أن يفسح المجال الستقبسرائيلمن التطبيع مع االحتالل اإل

  ١٤/٤/٢٠٠٨وكالة سما  
  
  ال يتعاملون بجدية لنصرتنا والشعب هنا في القطاع يموت بشكل بطيءالعرب  :"حماس" .١٣

 فوزي برهوم في مقابلة مع القدس العربي الضغط          حركة حماس  قال الناطق باسم  :  أشرف الهور  -غزة  
وأضاف لن نسكت على مـن       .جداً، ال أحد يعرف عواقبه    ازداد على القطاع، وهذا سيولد انفجارا قريباً        

واستند برهوم إلى االحـصائيات      .يحاصرنا، خاصة بعد أن بات السكان مهددين بالجوع، ويقتلون يومياً         
التي تتحدث عن ازدياد نسب البطالة والفقر في القطاع، وإلى مدير عمليات األونروا الذي قال أن وضع                 

  .سكان القطاعسجناء العالم أفضل من وضع 
وقال كل هذا ينذر بأن هناك خطر حقيقي يهدد القطاع، وهو ما سيدفع السكان إلى فك الحـصار بـشتى                    

  .الطرق
وانتقد برهوم في سـياق      .وأكد الناطق باسم حماس أن االنفجار وشيك، وال أحد يعرف وجهته ونتائجه            

قداً في الوقت ذاته الموقف الرسمي      حديثه موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حصار القطاع، منت         
، التـي لـم     )يقصد الدول العربية  (وقال ال توجد لهم أعذار مقبولة لصمتهم         .الذي تنتهجه الدول العربية   

وأضاف هم ال يتعاملون بجدية لنصرتنا والشعب هنا في القطاع يموت            .تتحرك ولم تطالب بفك الحصار    
ي، هو أول من سيدفع الثمن، الفتاً إلـى أن          سرائيلل اإل وعاد برهوم وشدد على أن االحتال      .بشكل بطيء 

ولفت إلى أن حركة حماس، والحكومة المقالة التي تـديرها الحركـة             .األوضاع في القطاع تزداد سوءاً    
  .بمساندة الشعب الفلسطيني اتخذوا قراراً بفك الحصار

  ١٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ينيين لكسر الحصار وتهاجم اإلعالم المصري  تطالب القاهرة بتفهم حاجة الفلسط"الجهاد" .١٤

أكد القيادي في حركة الجهاد، خالـد الـبطش ان          : وكاالت عن ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت   
ـ  . ، وأنه ال مجال لخلق أزمة معها"استراتيجية"العالقة التي تربط الفلسطينيين مع مصر     ـلكنه طالـب ب

إن الفلـسطينيين يـدركون أن      "وقـال   . "لحصار وفتح المعـابر   ضرورة تفهم حاجة الفلسطينيين لكسر ا     "
  ."يةسرائيلاإل"الحصار من إنتاج اللجنة الرباعية والحكومة 

كما حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية              
 المصرية، ودعا األشقاء في مـصر       -سطينية  من استخدام االوضاع الكارثية في غزة لتوتير العالقة الفل        
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الى بذل كل الجهود لتحقيق تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر متطلبات                
 .            فتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

 النخالة نائب األمين    أكد زياد :  عن مراسلها أشرف الهور من غزة      ١٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي   ونشرت  
العام لحركة الجهاد في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن الحصار مناف ألبسط حقـوق             

وطالـب النخالـة العـرب       . يجب أن تتحمل مسؤوليته بالدرجة األولي      إسرائيلوشدد على أن     .اإلنسان
ير المفهوم كيف ال يـستطيع       عدو لكن من غ    إسرائيلومصر بكسر الحصار، وقال الفلسطيني يعرف أن        

وأضاف عندما نتحدث عن مصر وواجب مصر فإننا نتحدث         . العرب ومصر مساعدته في كسر الحصار     
عن عمقنا الحقيقي واإلستراتيجي ولكننا في نفس الوقت نستغرب هـذه الحملـة التـي يـشنها بعـض                   

ذا هـذه الحـرب غيـر     إلى معركة مع مصر فلمـا إسرائيلالصحافيين المصريين ويحولوا معركتنا مع      
  .المبررة وغير المفهومة مع هؤالء

وأضاف مهاجماً الصحف الرسمية المصرية ال يا صحافة مصر، ال لإلعالم الذي يحول الحقائق ويحرف               
البوصلة، وطالب الصحافة المصرية بشن حملة على العدو الصهيوني ولـيس علـى غـزة المذبوحـة                 

  .والجريحة والضحية
  ١٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تغذي االنقسام إلفشال المفاوضات"إسرائيل": يحيى رباح .١٥

 أن التحـذيرات التـي      " فتح   "أكد يحيى رباح عضو المجلس الثوري لحركة        :  عبد القادر فارس   - غزة
أطلقتها القيادة الفلسطينية من صيف ساخن في المنطقة، هي محاولة لدفع القوى الدولية المـؤثرة وعلـى               

 بشكل جدي للقبول باالنخراط     إسرائيلدة االميركية للقيام بواجبها نحو الضغط على        رأسها الواليات المتح  
وأضـاف ربـاح فـي        .إسـرائيل في مفاوضات حقيقية حتى تنتهي عملية إحراق الوقت التي تمارسها           

 تسعى إلى إبقاء االرتباك في الساحة الفلسطينية دون إغفـال           إسرائيلأن  " عكاظ   "تصريحات خاصة لـ    
واعتبـر   .لكبير في صناعة االنقسام السياسي الفلسطيني عبر الحصار وعبر سياساتها الملتويـة           دورها ا 

رباح أن الدولة العبرية تحاول لفت األنظار بعيدا عن الحصار بمزيد من موجات العنف الدموي مثلمـا                 
  . يحدث حاليا في غزة

  ١٤/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
   في جباليا"داخلي"جرحى بانفجار خمسة شهيد و .١٦

استشهد فتى فلسطيني وأصيب خمسة آخرون بينهم اثنان في حال مـوت سـريري،               :رائد الفي  - غزة
وبحسب المصادر المحليـة     .أمس، جراء انفجار داخلي في منزل سكني في بلدة جباليا شمال قطاع غزة            

ووصـف  . فإن المنزل الذي شهد االنفجار يعود لذوي الشهيد حسن المطوق أحد عناصر كتائب القـسام              
، مشيراً إلـى أن     "داخلي"متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين االنفجار بأنه            ال
 ."أجهزة الوزارة المختصة شرعت بالتحقيق للتوصل إلى السبب الحقيقي الذي أدى إلى االنفجار"

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حق الشعب الفلسطيني أولمرت وتعده جريمة ب- تنتقد لقاء عباس "حماس" .١٧

 أولمـرت،   - سامي أبو زهري بشدة لقاء عبـاس         "حماس"انتقد الناطق باسم    :  احمد رمضان  -رام اهللا   
  ."جرائم االحتالل" ويوفر غطاء الستمرار "جريمة بحق الشعب الفلسطيني"واعتبره 
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القـرار  ية وربمـا    سـرائيل ويعكس تركيز عباس على ضرورة التوصل إلى هدنة حجـم التهديـدات اإل            
 .ي بتنفيذ عدوان واسع النطاق على القطاعسرائيلاإل

  ١٤/٤/٢٠٠٨المستقبل 
  
   مع الحريري"عين الحلوة"ممثلو اللجان الشعبية يعرضون أوضاع  .١٨

فصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية وتحـالف القـوى         ضم   اللجان الشعبية الفلسطينية     وفد التقى: صيدا
اثر اللقـاء قـال      .النائب بهية الحريري    المقدح وابو هاني الموعد    أبو بسام "الفلسطينية في منطقة صيدا     

منسق عام اللجان الشعبية الفلسطينية أبو بسام المقدح ان الزيارة للنائب الحريري هي للبحـث فـي مـا                   
في مخيم عين الحلوة ألنه سـينعكس       . تركته األحداث المؤسفة التي حصلت في مخيم عين الحلوة مؤخراً         

 .لمنطقةعلى المخيم وا
  ١٤/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
 الصالحي يطلق حملة النهاء الحصار على امدادات الوقود للقطاع .١٩

اعلن امين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، امس، عن اطالق حملة :  نائل موسى-رام اهللا 
كنيست  على إمددات الوقود للقطاع، وذلك بالتعاون مع اعضاء الإسرائيلالنهاء الحصار الذي تفرضة 

ومع القيادة والسلطة الوطنية . ، وحركات حول العالمإسرائيلالعرب في الكنيست، وأوساط  سالم في 
 .ليكون كسر الحصار جزءا من السياسة الرسمية

 ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حواتمة يدعو لرفع الحصار عن غزة ويحذر من انفجار شعبي يؤدي إلى الصدام مع مصر .٢٠

العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة من دفع االمور للصدام مع مصر، بدالً من حذر األمين : دمشق
الصدام مع االحتالل لكسر الحصار، ودعا قوى التقدم والديمقراطية والسالم في األمم المتحدة واالتحاد 

 وأشار حواتمة الى .ي عن قطاع غزةسرائيللكسر الحصار اإل"االوروبي لمساندة الشعب الفلسطيني 
ي، سرائيلاالنفجار الشعبي المقبل في غزة لكسر الحصار على المعابر البرية التي يفرضها االحتالل اإل

ودعا الى توجيه االنفجار الشعبي الى المعابر مع االحتالل، وحذر من مناورات دفع االمور للصدام مع 
  .مصر، بدالً من الصدام مع االحتالل لكسر الحصار

 ١٣/٤/٢٠٠٨قدس برس
  
   تفاهمات سريعة وقريع غاضبإلى يسعيان للوصول  وعباسأولمرت: يفمعار .٢١

 اإلثنـين    في عددها الـصادر اليـوم      يةسرائيلاإل ذكرت صحيفة معاريف     : عال محمود  - القدس المحتلة 
 يعمالن على تقديم رؤية     أولمرت يسرائيلاإل الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء       إن ١٤/٤/٢٠٠٨

 فيمـا نقلـت الـصحيفة عـن     "فا من الحرج المتوقع في ظل اختالف المواقف   مشتركة للرئيس بوش خو   
 قريع ومقربيه مـن  أحمدغضبا شديدا يسود رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض " إنمصادر فلسطينية قولها   

 تجهض تلك الوثيقة الغير مفصلة والغير مكتملة المحادثـات الجاريـة            أنورقة التفاهمات المتوقفة خشية     
  ."نيفدها قريع وليوالتي يقو

تعتبـر  " إليهـا  الوصـول    وأولمرتتلك الوثيقة والتي يحاول الرئيس عباس       "وحسب مصادر قريع فان     
   محادثات كامب   أثناء مذكرة بتسرع باراك     " المحادثات الجارية  إفشال إلى تؤدي   أنمتسرعة ومن الممكن    
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 وزيرة الخارجيـة    إن قولها   يةسرائيلاإلر   الصحيفة تنقل عن المصاد    أن  إال ."إفشالها إلى أدىديفيد والذي   
  . تلك الوثيقةإلى وال مشكلة لديها في الوصول أولمرتليفني على اطالع على ما يقوم به 

  ١٤/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  معبر ناحل عوز سيبقى مغلقاً أياماً أخرى: "إنسانيةافتعال أزمة " بـ "حماس" تتهم "إسرائيل" .٢٢

 بحجة  "افتعال أزمة إنسانية  " في قطاع غزة بـ      "حماس" حركة   "إسرائيل"اتهمت  :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
، وذلك لغرض   "إسرائيل" الذي يتم عبره نقل المحروقات المخصصة للقطاع من          "ناحل عوز "إغالق معبر   

 ستواصل إغالق المعبر    "إسرائيل"يون ان   إسرائيلوأعلن مسؤولون   . "إسرائيل"تأليب المجتمع الدولي ضد     
 أغلقت المعبر األربعـاء     "إسرائيل"، علماً ان    "لكن ال نية لديها إلغالقه إلى أجل غير مسمى        "أليام أخرى   

ووصف وزير الداخليـة مئيـر       .يينإسرائيلالماضي بعد هجوم شنه مسلحون فلسطينيون أدى إلى مقتل          
مجرد كذب  " تسبب بها وقف نقل المحروقات إلى القطاع بأنه          "االدعاءات عن أزمة إنسانية   "شيتريت أمس   

ألنه ال أزمـة    "وأضاف أنه يدعو المجتمع الدولي إلى عدم تصديق هذه االدعاءات           . "فظ تروج له حماس   
في غزة بل هي أزمة مصطنعة افتعلتها حماس في إطار حملة إعالمية علـى الـساحة الدوليـة ضـد                    

فهـي مـن    ... وقاحةيتسم بال " في القطاع    "حماس"واعتبر وزير اإلسكان زئيف بويم أن سلوك         ."إسرائيل
جهة تقصف معبر المحروقات الذي يعتبر شريان الحياة الرئيس للقطاع، ومن جهة ثانية تدعي أن النقص                

 على حـساب مئـات      "أزمة مصطنعة " تسعى إلى خلق     "حماس"وتابع أن   . "في الوقود ينذر بأزمة إنسانية    
 لـن   "إسـرائيل "ووعد بأن   . "القطاعالذين يعانون وطأة السلطة اإلرهابية في       "اآلالف من سكان القطاع     

وهذه عتبة لن نتجاوزها سواء لدوافع إنسانية أو لتفـادي تبعاتهـا مـن           "تسمح بحصول أزمة في القطاع      
  ."أضرار على الساحة الدولية

 الدينية المتشددة اسحق كوهين حكومته إلى تصعيد عقوباتهـا الجماعيـة            "شاس"ودعا الوزير من حركة     
وقـال إن   . "مـصادر التزويـد   "ت متواصلة في حال واصل الفلسطينيون استهداف        وقطع الكهرباء لفترا  

 تهتم بحاجات سكان القطاع فيما حماس الحاكمة هناك تبذل كل جهد للتخريـب وخلـق أزمـة                  إسرائيل"
  ."إنسانية من خالل استهداف مصادر تزويد الطاقة

، "أزمة إنسانية في القطاع   "غلعاد وجود    األمنية في وزارة الدفاع عاموس       -ونفى رئيس الهيئة السياسية     
لكن مع ذلك فإننا إزاء مواجهة مع كيـان عنيـف           " ستهتم بعدم حصول أزمة إنسانية       "إسرائيل"وقال ان   

 ستستأنف تزويـد القطـاع بـالوقود        "إسرائيل"وأضاف أن   . "يينإسرائيلوقاتل يوجه سهامه لقتل مدنيين      
لمنع وقوع  "لكن ليس قبل االنتهاء من التحقيق في الهجوم المسلح          ،  "في الوقت الذي تراه مناسباً    "والبضائع  

  ."هجمات مماثلة
  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 

   
  ي على تنفيذ عملية برية واسعة في غزةإسرائيلاتفاق : هنغبي .٢٣

أعلن رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست تـساحي هـانجبي            : وكاالت -عالء المشهراوي  -غزة
ناحال "أعلن هانجبي أن معبر     و. "شك البدء بعمليات برية واسعة في قطاع غزة       على و " إسرائيلأمس، أن   

وقـال   . المـسؤولية  "حمـاس " الذي تمر منه المحروقات إلى القطاع، سيبقى مغلقاً، وحمل حركة            "عوز
كلما أسرعنا في تنفيذ العملية المقررة، فإن ذلك سيكون في          ": يسرائيلهانجبي في حديث إلذاعة الجيش اإل     

وأوضح هانجبي أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الحـرب ايهـود بـاراك              . "إسرائيللحة  مص
، مشيراً  "في قطاع غزة  ) حماس(متفقان على تنفيذ تلك العملية التي تستهدف تدمير البنى التحتية لحركة            "

  ."قرار البدء في العملية يخضع إلجراءات عملية وكلما كان أسرع كان أفضل"إلى أن 
 ١٤/٤/٢٠٠٨تحاد اإلماراتية اال
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   مع المعتقلينالشاباك ـل"المحظورة وغير القانونية" ي يضيء على الممارساتإسرائيلتقرير  .٢٤

 أن  "إسـرائيل اللجنة الشعبية ضد التعذيب فـي       "كشف تقرير جديد نشرته أمس      :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ين فلسطينيين، ولغرض انتزاع اعترافـاتهم      يلجأ في تحقيقاته مع معتقلين أمني     ) شاباك(جهاز األمن العام    

بما ينسبه الجهاز لهم من تهم، إلى ممارسات محظورة وأساليب غير قانونية مع أفـراد عـائالتهم مـن                   
وقالت إن اللجوء إلى التنكيل بأقارب المعتقل محظور في كل المواثيق           . األبرياء تشمل التنكيل النفسي بهم    

، فضالً عن أن نتائج التحقيـق مـن         "ديموقراطي يعتمد كرامة اإلنسان   وليس مقبوالً في مجتمع     "الدولية  
 وتراقب نـشاطه    "شاباك"وأوصت اللجنة بسن قوانين تقيد      . خالل انتهاج هذا األسلوب تفتقر إلى الصدقية      

  .لمنعه من استخدام أساليب تحقيق مرفوضة يحظرها القانون
ستخدام أفراد العائلة وسيلة ضغط على معتقلين في        ا: معالجة عائلية "وجاء في التقرير الذي حمل عنوان       

 لم يتوقف عن اللجوء     "شاباك"، وبحثته لجنة القانون والدستور البرلمانية أمس، أن جهاز          "تحقيقات شاباك 
إلى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق مع معتقلين فلـسطينيين رغـم تعليمـات المحكمـة                 

، "قنابل موقوتة "ي بـ   سرائيل بالكف عنها، باستثناء ما يعرف في القاموس اإل        ية قبل تسع سنوات   سرائيلاإل
  ."ضروريان لمنع عملية إرهابية"في إشارة إلى أن االعتقال والضغط الجسدي والنفسي 

  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  فتح مكتب مصالح اقتصادية في دبيلمباحثات : ليفني في قطر .٢٥

ية سرائيل الخارجية اإل  ة إلى أن من المتوقع أن تطرح وزير       " احرونوت يديعوت"أشارت صحيفة   : وكاالت
، وإمكان إجراء   "حزب اهللا " و "حماس" موضوع الجنود األسرى لدى      تها لدولة قطر،  في زيار  تسيبي ليفني، 

كما نقلت عن مصادر رفيعة المستوى في الخليج قولها إن الزيارة من الممكـن أن               . اتصاالت مع سوريا  
وأضافت أن وزيرة الخارجية ستستكمل في قطر مباحثات فـتح          . مع إمارة دبي  تؤدي إلى خلق عالقات     
  .يةسرائيلي في دبي، سيشغله موظفون من وزارة الخارجية اإلإسرائيلمكتب مصالح اقتصادية 

  ١٤/٤/٢٠٠٨األخبار
 
   يوبخ الرئيس االمريكي السابق كارترزبيري .٢٦

توبيخا الذعا للرئيس االمريكي االسبق جيمـي        يزي شمعون بير  سرائيل وجه الرئيس اإل   - معا –بيت لحم   
 بدولة الفصل العنصري فيما اعلن اولمرت ووزير الجيش باراك عدم نيتهما            "إسرائيل"كاتر على وصفه    

ية ان  إسرائيلوقالت مصادر    .االجتماع بالرئيس كارتر الزدحام جدول اعمالهما اليومي بالمواعيد السابقه          
 .يةسـرائيل  في مقر الرئاسة اإل    " االحد   "ع بيرس كارتر الذي عقد اليوم       اجواء صعبة وقاسية سادت اجتما    

ي قولها ان شمعون بيرس وبخ الضيف       سرائيلونقلت المصادر عن اوساط عليمة داخل مكتب الرئيس اإل        
 الـذي   " فلسطين سالم وليس فـصل عنـصري         "االمريكي بشدة على كتابه االخير الذي صدر بعنوان         

   . بالدولة العنصرية "يلإسرائ"وصف فيه دولة 
  ١٣/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

 
  "إسرائيل"الغاء وزارة الشؤون االستراتيجية في  .٢٧

ية سرائيل العبرية في نسختها االلكترونية ان الحكومة اإل       "معاريف"ذكرت صحيفة    : بترا –القدس المحتلة   
 إسرائيل( دور ليبرمان وانسحاب حزبه     قررت الغاء وزارة الشؤون االستراتيجية بعد استقالة الوزير افيغ        

ية ستصادق على قرار الغاء وزارة الشؤون       سرائيلواضافت ان الحكومة اإل    . من االئتالف الحاكم  ) بيتنا  
االسترايتجية بعد قناعة المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت بعدم الحاجـة لمثـل هـذه                 



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

وكـان تـشكيل     . المستشار القضائي للحكومة مناحيم مازوز    الوزارة التي اعترض على قانونية تشكيلها       
اولمرت لوزراة الشؤون االستراتيجية جاء على خلفية استرضاء لبيرمان وحثه على دخول االئتالف ، اال              
ان استقالة االخير قبل عدة اشهر العتراضه على سير المفاوضات السلمية مع الجانب الفلـسطيني دفـع                 

  .رار الغاء الوزارةبحكومة اولمرت التخاذ ق
  ١٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ي من الموت بعد سقوط قذيفة قرب سيارته في النّقبإسرائيلنجاة قائد عسكري  .٢٨

ي يوآف غالنت من موت محقّق أمس       سرائيلنجا قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإل      :  فتحي صباح  -غزة  
 متراً من سيارة كان يستقلها أثناء       ٢٠و  بعدما سقطت قذيفة هاون أطلقها مسلحون فلسطينيون على بعد نح         

جولة له في منطقة النّقب الغربي، في وقت واصل الناشطون إطالق صواريخ محلّية الصنع علـى بلـدة                  
  .سديروت المحاذية للقطاع

ية أن المشاركين في الجولة فروا جميعاً الى منازل محصنة بنيت مـن الخرسـانة               إسرائيلوقالت مصادر   
وقال  . فترة وجيزة في المنطقة عندما شرع الناشطون الفلسطينيون في إطالق قذائف الهاون            المسلّحة قبل 

. "فـي المنطقـة   ) اليهود(الجولة كان مخططاً لها مسبقاً بغية اإلطالع على أوضاع المزارعين           "يلدن إن   
ان شـعرت   ": وزاد. "موجة القذائف اختصرت لنا تفاصيل حياة المزارعين فـي المنطقـة          "وأضاف ان   

  ."الفلسطينيين يصوبون قذائفهم نحونا في شكل دقيق جداً
  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
   والواليات المتحدة توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال األمان النوويإسرائيل: "آرتسه" .٢٩

 والواليات المتحدة وقعتا مؤخرا اتفاقـا       إسرائيل اليوم بنشر نبأ مفاده ان       "هارتس"انفردت صحيفة   : عمان
 إسـرائيل على تعزيز التعاون بينهما في مجال االمان النووي فيما يعتبر خطوة تـدل علـى مـساعي                  

أنـه  ..واضـافت الـصحيفه   . لالستعانة بجهات خارجية بهدف التأكد من أمان مفاعلها النووي في ديمونا          
معلومـات  ية االطالع على معظم احـدث ال      سرائيلبموجب االتفاق سيكون بامكان لجنة الطاقة الذرية اإل       

أن االتفاق وبالرغم من أنـه     ..وبينت الصحيفه . واالنظمة والتكنولوجيا االمريكية في مجال االمان النووي      
 في  إسرائيلذو طبيعة تقنية اال انه يكتسب اهمية خاصة الن العديد من الدول تمتنع عادة عن التعاون مع                  

  النوويهالمجال النووي بسبب عدم توقيعها معاهدة عدم انتشار االسلحة
  ١٤/٤/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  بطش ببغداد يعتصمون في الصحراء الالفلسطينيون الفارون من : تحقيق .٣٠

ـ  السورية وسط    - في أرض حرام تقع بين الحدود العراقية      :  عثمان المختار  -العراق   صحراء، يقبـع   ال
 في بغـداد    ةيد الميليشيات والقوات العراقي    على   ألفا فلسطيني منذ أكثر من عامين ممن تم ترحيلهم قسراً         

 وفي  .ومحافظات الجنوب بعد اتهامات وجهت إليهم بتعاطفهم مع المقاومة العراقية ووالئهم لصدام حسين            
الفلسطينيين عليها بواقع ستة أشخاص للخيمـة       هؤالء  خيم صغيرة ال تكاد تكفي الثنين أو ثالثة تم توزيع           

 وقطعة لحم واحدة لكل شخص كل شـهر أو كـل            كل مئة شخص تقريباً   الواحدة ومرافق صحية واحدة ل    
 يبلـغ تعـداد   ، حيثفي الصحراء منذ عامين أو أكثر   ، أنهم   يقول مدير المخيم حسام سالم    و .ثالثة أسابيع 
 فتك بهم الجوع والمـرض والحـر        بعد أن ،  وا مات ، مشيراً إلى أن الكثير منهم      شخصاً ١٩٩٤الموجودين  

 تهم كما يرفض العراقيون عـود لهم،إدخاترفض سوريا مشيراً إلى أن    . اء الضارية والبرد وسباع الصحر  
 . عباس وهنية منشغالن بالقتال فيما بينهمـا       هم، في حين أن   كما ترفض بقية الدول استضافت    ،  إلى العراق 

  الرجال عملمن النساء واألطفال وكبار السن، بينما ي      هم  من أهل المعسكر    % ٧٠وتجدر اإلشارة إلى أن     
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على كسب المعونات وجلبها لهم وفي بعض األحيان يسعون إلى صيد الطيور وطهوها لتكـون وجبـة                  
وتتكفل إحدى المنظمـات     . فهم يتقاسمون كل شيء بينهم إال األلم فهو موزع بينهم على التساوي            ،للجميع

يقول  ومن جهته    .مزقت عن تحديث الخيام التي ت     اإلنسانية بإيصال الطعام والشراب إليهم كل فترة، فضالً       
 امرأة ورجل بلغوا السبعين مـن       ٢٠٠اهللا أحد موظفي هيئة األمم المتحدة إن أكثر من           الدكتور أحمد عبد  

 عـن    وهناك فتيات بعمر الزهور وشبان ونساء حوامل ومرضى، فـضالً          ،أعمارهم يعيشون في المخيم   
يطالب أهالي المخيم   إلى ذلك   . في المخيم أطفال بعضهم ولد ومشى خطواته األولى على رمال الصحراء          

 بـنقلهم   - وعلقت على خيامهم وصدور أطفالهم أو في قبورهم المجهزة مسبقاً          عبر الفتات كُتبت مسبقاً    -
  .يإسرائيلكي أو يإلى أية دولة حتى لو كانت في المريخ شرط أال يكون هناك فيها وجود أمر

  ١٣/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  نظراءهم العرب بيان رأيهم للحكام بموضوع الحصارعلماء دين من غزة يطالبون  .٣١
نظراءهم العـرب لزيـارة غـزة لفـك         ،   أمس ،دعا علماء دين مسلمون في غزة     :  أشرف الهور  -غزة  

  نـداء  العلماء  الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة      وجهو .ي الخانق المفروض عليها   سرائيلالحصار اإل 
 وأن  ،ألزهر ومفتي مصر بشكل خاص لبيان معاناة أهـل غـزة           علماء األمة عامة، وعلماء ا     ىعاجالً إل 

مطالباً نظراءه العـرب بتحـرك       . حكوماتهم من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني        ىيضغطوا عل 
دعا عبد الكريم الكحلوت     كما   . العلم وسيلة لكسب المال    ىز أن يبق  ا جو ، مبيناً عدم  يخالف الرأي الرسمي  

فـي سـياق    مـستهجناً   ،   نجدة عربية وإسالمية للقطاع المحاصر     ىلدعاة إل مفتي مدينة غزة وأحد أبرز ا     
  .الصمت العربيحديثه 

 ١٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   في غزة جراء أزمة الوقودمؤسسة الضمير تحذر من توقف جميع مناحي الحياة تدريجياً .٣٢

اإلنسان من خطر تلوث مياه الشرب وتوقف حذرت مؤسسة الضمير لحقوق : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 جراء تفاقم أزمة الوقود والحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع جميع مناحي الحياة تدريجياً

أي من الوقود   لترا٤٥٩٩٠ًمارس الماضي سوى كمية / آذاروأوضحت أنه لم يتوفر خالل شهر  .غزة
ن االحتياج اليومي لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي  في حين أ، فقط يومياً لترا١٤٨٣ًما يعادل 

 .األمر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة.  لتر سوالر شهريا٣٠٠٠٠ًيبلغ حوالي 
ن سلطات االحتالل لم تسمح بإدخال أي كمية تذكر من الوقود أوأفاد مسئول في سلطة الطاقة الفلسطينية 

 ألف لتر من ٣٥٠ ألف لتر من البنزين و كمية ١٢٠يومي لقطاع غزة كمية في حين يبلغ االحتياج ال
وحسب  إلى ذلك . ألف لتر من السوالر الصناعي٣٥٠ طن من الغاز إضافة لكمية ٣٥٠السوالر و كمية 

ن عملية إنتاج الطاقة الكهربائية سوف تتوقف في إ فمؤسسةما أفاد مسؤول شركة توليد الكهرباء لل
 إن لم يتم تزويد الشركة بالسوالر الصناعي الالزم لتشغليها، وأن وقت توقف ،دةغضون أيام معدو

  .الشركة يعتمد على كميات سحب التيار الكهربائي من قبل المواطنين
  ١٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   الوقود  مهدد في غزة ومحافظ خان يونس يحذر من تسونامي مجاري بسببالقطاع التعليمي .٣٣

يس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري ورئيس بلديـة خـان            دعا رئ :  فتحي صباح  -غزة  
مؤتمر صحافي عقداه قرب معبر صوفا شمال شرقي        خالل   شمالة الرئيس محمود عباس      أبويونس فايز   

تفعيـل إمكاناتـه واسـتخدام    "عباس بحكم عالقاتـه  الرئيس محمود  أمس،    غزة مدينة رفح جنوب قطاع   
وقـال   ."ل لكسر الحصار كمقدمة لجسر الخالفـات والفُرقـة الداخليـة          صالحياته للضغط على االحتال   
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 تخلق أزمة داخل أزمة، فهي خلقت أزمة الوقـود داخـل            إسرائيلن  أعلى العالم أن يدرك     "ن  أالخضري  
أزمة الحصار الشامل على القطاع، وأزمة الوقود إحدى مظاهر الحصار الذي يجب أن يفك فـي شـكل                  

 اتخاذ خطوات عملية وفاعلة ووضع اآلليات المناسبة لكسر         إلىوالملوك والزعماء   ودعا الرؤساء   . "كامل
 في مدينة خان يونس جـراء تجمـع ميـاه           "تسونامي مجاري " شمالة من    أبومن جهته، حذر     و .الحصار

االحتالل يمنع أيضاًَ دخول المواد الالزمة لمكافحة البعوض في         "ن  إوقال  . الصرف الصحي وسط المدينة   
لم  ومن جهة أخرى،     ."نة، األمر الذي يشكل خطراً على حياة المواطنين وانتشار األوبئة في صفوفهم           المدي

و الجامعات التي يعملون    أ المدارس   إلىيتمكن مئات المدرسين والمعلّمين وأساتذة الجامعات من الوصول         
معلمين في القطـاع    في غضون ذلك، حذّرت نقابة ال      و . نتيجة نقص الوقود   فيها بسبب أزمة المواصالت   

 في المئة منها، مهددة بالتوقف التّام في األيام القليلة المقبلـة            ٥٠من أن العملية التعليمية التي توقف نحو        
يونيسكو التدخل الفوري لوقف الحصار     الوناشدت األمم المتحدة ومنظمة     . في حال استمرت أزمة الوقود    

راسي الحالي الذي لم يتبق على نهايته سوى شهر واحد،          على القطاع وإمداده بالوقود كي يستمر العام الد       
  .باستثناء الثانوية العامة

  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  مبنى الكنيست أرض البطريرك ثيوفيلوس يشكل لجنة لبحث قضية  .٣٤
، األرثوذكسصرح األب عيسى مصلح، الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم          :  خاص -القدس المحتلة   

دعم من المجمع المقدس، قرر تشكيل لجنة مكونة من كبار رجال الدين            بس الثالث و  بأن البطريرك ثيوفيلو  
 األرضن قطعـة     موضـحاً أ   .لبحث قضية ارض رحافيا في القدس الغربية والمقام عليها مبنى الكنيست          

ن بحث هـذه    أوشدد على    . عاما ٩٩ لمدة   ١٩٥٢ في العام    "إسرائيل"راضي  أالمذكورة تم تأجيرها لهيئة     
 والظروف التعاقديـة المجحفـة بحـق        ا، لحساسيته على المستويات نظراً  أن يكون على    أ ال بد و   القضية

  .البطريركية
  ١٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   للنكبة الستينىذكرالإلحياء فلسطينية استعدادات  .٣٥

حياء فعاليات الـذكرى    كشف مسؤولون فلسطينيون في اللجنة الوطنية العليا إل        :منتصر حمدان  -رام اهللا   
 األراضـي باللون األسود في عموم     بالون   ٢١٩٠٠ إلطالق عن وجود مخطط     ١٩٤٨تين لنكبة عام    الس

 سـم   ٧٠ وقطر   أمتار ١٠قامة مجسم لمفتاح بطول     إلى  إضافة  إ ما بعد النكبة،     أيامالفلسطينية لتمثل عدد    
 الـشعب   إصرارعلى مدخل مخيم عايدة لالجئين قرب مدينة بيت لحم، لبعث رسالة واضحة للعالم تؤكد               

 الحـق المكفـول     ا االلتفاف على هـذ    أوالفلسطيني على تمسكه بحق العودة ورفض كل محاوالت المس          
كبـر جريمـة بحـق الـشعب        أ في طمس تفاصـيل      "إسرائيل"بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدين فشل      

 نـسخة   ألـف  ٤٠٠ بما فيها توزيع قرابة      واألنشطةجملة من الفعاليات     كما لفتوا إلى القيام ب     .الفلسطيني
هـذه  ن رسـالة    أكد منسق اللجنة عمـر عـساف        وقد أ . لكتب تتحدث عن النكبة وتفاصيل هذه الجريمة      

وسـع  ألى الوضع الداخلي والتي تطالب بإنهاء االنقـسام وتعزيـز           إكبر  فعاليات موجهة في الجزء األ    ال
  .طينية الفلساألراضيقامتها في كافة إحياء الفعاليات التي تجري إمشاركة شعبية في 

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   طفال٣٤٠ً أسير في سجون االحتالل منهم ١٠٧٥٠هناك : مانديالتقرير لمؤسسة  .٣٦
 ٩٢٠ أسيراً في سجون االحتالل منهم ١٠٧٥٠ مؤسسة مانديال، وجود أكثر من ت أكد: وفا-رام اهللا 
األسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأكدت أن  . أسيرة٨٠، و قاصراً طفال٣٤٠ً، و مريضا١٣٠٠ً، وإدارياً
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ها استطاعت ومن خالل زيارات أن مشيرةً إلى.  اعتقالية قاسية وال إنسانيةوالعرب يعانون ظروفاً
 . تجاه األسرىواالنتهاكاتية االعتقالية أن ترصد وتوثق األوضاع سرائيلمحاميها ومندوبيها للسجون اإل

  أسيرا١٣ًهناك حوالي كما أن .  أسيرة لديهن أبناء٢٢  أسيرة متزوجة بينهن٢٦ذكر التقرير أن هناك و
  مضى على اعتقالهم عشرون عاماً أسيرا٨١ً، وأن ما يقارب  عاما٢٥ًقالهم ما يزيد عن تمضى على اع

وحول األوضاع الصحية لألسرى  . معتقلين قبل اتفاقيات أوسلو أسيرا٣٥٢ًفما فوق من أصل 
عتقالية الصعبة ضاعفت من تردي أوضاعهم الصحية،  اال أن الظروفالمؤسسة،واألسيرات أوضحت 

 ١٣٠٠حوالي هناك تبين أن و،  منهمخاصة في ظل اإلهمال المتعمد والمماطلة بتقديم العالج للمرضى
أسير وأسيرة بحاجة إلى عالج ومتابعة طبية يتم احتجازهم في عدة سجون وال يقدم لهم العالج المناسب 

 بلغ ٢٠٠٨ وحتى عام ٦٧أن عدد األسرى الشهداء منذ عام فيما يشار إلى . والعناية الصحية الالزمة
  .٢٠٠٧، ستة منهم ارتقوا خالل عام ١٩٢

  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  إلى غزةفلسطينياً االحتالل يبعد أسيراً  .٣٧
 إن سـلطات    ،قال محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسـرى واإلنـسان           : أمين أبو وردة   - نابلس
تم على وجه السرعة    حيث   بإبعاد األسير إبراهيم عوض حمدية إلى قطاع غزة،          صدرت قراراً أالل  االحت
في األصل من سكان غزة ويقطن في الـضفة الغربيـة منـذ              ومما يشار إليه أن األسير       .هناك إلى   هنقل

 ينفـي    أن العائلة حصلت قبل أربع سنوات على قرار باإلقامة في الضفة مما            تهأكدت زوج وقد  سنوات،  
  .أي ادعاء لالحتالل بعدم قانونية هذه اإلقامة

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ومنعوا من الجلوسيةسرائيل اإل ساعة على أحد الحواجز١٦ احتجزوا  فلسطينيا٤٥ً: تحقيق .٣٨

ية التي تراقـب    سرائيل اإل "محسوم ووتش "ويفيد تقرير لمنظمة     تتواصل معاناة الفلسطينيين على الحواجز،    
 أن عمليات التنكيل بالفلسطينيين الجسدية والنفسية مـا زال          ،ية في الضفة الغربية   سرائيلل الحواجز اإل  عم

 على أحد الحواجز، في ظروف       فلسطينياً ٤٥ عن حادثة تم فيها احتجاز       كاشفةً.  من واقع الحواجز   جزءاً
اولة الدخول للعمل فـي     مح شبهة، ب  ساعة دون مبرر، إلى جانب إلحاق أضرار بمركباتهم        ١٦قاسية لمدة   

من الجلوس، بحجة أنهم يثيرون الفوضـى حينمـا         وقد منع المحتجزون    .  دون ترخيص عمل   "إسرائيل"
منعوا من استخدام المراحيض الموجودة على الحاجز، واضطروا إلى قضاء حاجتهم فـي             كما  يجلسون،  

ز وحـصلوا   احتجالال ساعات ا   من األكل طو   هممنع باإلضافة إلى    .سهل قريب أمام أعين الجنود والمارة     
  .قوبلت طلبات بعضهم لتناول الدواء باستهزاء من قبل جنود الحاجزفي حين . فقط على مياه للشرب

 ١٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  قتصاديال الشلالاستمرار إغالق معابر غزة يتسبب بتزايد الهجرة و: تقرير .٣٩

ـ   صدر حديثاً عن معهد دراسات التنمية      ،حذّر تقرير  :حامد جاد   مجمـل التغيـرات االقتـصادية       د رص
خالل العام الماضي، من خطورة مواصلة االحتالل إغالق معـابر القطـاع،     واالجتماعية في قطاع غزة   

 سيؤدي حتماً إلى توقف أعمال ما تبقى من قطاعات اقتصادية، كما سيؤدي إلى ضم قرابة                ذلكمؤكداً أن   
وبين أن اسـتمرار     .مات إلى صفوف البطالة    ألف عامل جديد ممن يعملون في قطاع الزراعة والخد         ٥٥

هذه التغيرات سيدفع بالمزيد من المواطنين إلى الهجرة، كما أن فئة الـشباب سـتكون أكثـر عرضـة                   
 .لالنحرافات االجتماعية نتيجة لحالة الشلل التام التي ستلحق بمجمل األنشطة االقتصادية وأسواق العمـل             

 ٣٨,٣ بلغت خالل النصف األول من العام الماضي نحـو           ونوهت اإلحصاءات إلى أن صادرات القطاع     
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 مليـون دوالر    ٣٦٨ أما الواردات فتراجعت مـن       .مليون دوالر، فيما انعدمت كلياً خالل النصف الثاني       
عدم تـوفر أجـواء   أن وأكد  . مليوناً خالل النصف األول من العام الماضي٢٢٢ إلى ٢٠٠٦خالل العام  

انعكس على معدالت االستثمار في قطاع غزة، حيث لم تسجل أية شركة            االستقرار السياسي واالقتصادي    
% ٣١,٦، كما تراجع تسجيل الشركات الخاصة المحدودة بنسبة         ٢٠٠٦أجنبية منذ الربع الثاني من العام       

القطاع الزراعـي بلغـت      وبين في هذا السياق، أن خسائر        .٢٠٠٦خالل العام الماضي مقارنة مع العام       
خالل العـام   % ٥٩انخفضت التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك بنسبة        فيما  والر،   مليون د  ١٥نحو  

مـن  % ١١ التقرير أن عدد العاملين بدون أجر ارتفع في قطاع غزة ليـشكل نـسبة                 كما ذكر  .الماضي
وبينت إحصاءات التقرير أن أعلى معدالت البطالة تركـزت فـي           . مجموع العاملين خالل العام الماضي    

، وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التـشغيل انخفـضت وبلغـت             %٣٩ل قطاع غزة، إذ بلغت      شما
أوصى التقرير بإعادة تقويم األوضاع االقتصادية والسياسية من قبل متخذي القرار والـدول              فيما   %.٥٣

  .والمنظمات المعنية بالشأن الفلسطيني
  ١٤/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  مليون دوالر٥٠٠ُيطلق شركة للرهن العقاري بقيمة طيني  الفلسصندوق االستثمار .٤٠

اليوم في مقر الرئاسة برام اهللا، مراسم إطالق البرنامج الوطني للسكن المالئم لذوي  تجري: رام اهللا
 ومشروع إنشاء شركة جديدة ،الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يقدر بملياري دوالر أميركي

ويتضمن البرنامج، العمل على  . مليون دوالر أميركي٥٠٠مويل تصل قيمته إلى للتمويل العقاري بت
 أحياء سكنية ضمن مجال ١٠ ألف وحدة سكنية جديدة خالل السنوات الخمس المقبلة في ٣٠إنشاء 

 غزة، إلى جانب إطالق شركة عالتوسع واالمتداد الجغرافي الطبيعي للمدن القائمة في الضفة وقطا
  .لعقاري واإلقراض الميسرلتمويل الرهن ا

  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  

   سنة على رحيله٢٠لندن عن ناجي العلي بعد في ندوة  .٤١
ندوة عن الكاريكاتور السياسي وأعمال الرسـام        "٦٠نكبة  " وحملة   "كارتون كاونتي "نظمت رابطة   : لندن

يله في غاليري الرسوم    الراحل ناجي العلي، وذلك على هامش معرض لألخير في الذكرى العشرين لرح           
حياء الذكرى الـستين للنكبـة      وتأتي الندوة والمعرض، في اطار سلسلة نشاطات إل       . السياسية وسط لندن  

  .المكونة من مجموعة من الشباب والشابات الفلسطينيين والعرب في لندن تتوالها الحملة
  ١٤/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
   االرتباط ر فك تطبيقات قراىالتيار اإلسالمي في األردن يعترض عل .٤٢

وجه التيار اإلسالمي في األردن سلسلة إنتقادات جديدة ألوضاع الحريات العامة في البالد، علـى               : عمان
وقال . هامش لقاء جمع وزير الداخلية عيد الفايز بأعضاء كتلة جبهة العمل اإلسالمي في البرلمان المحلي              

مد عقل، وسليمان السعد خالل لقائهم وزير       النواب حمزة منصور، وعزام الهنيدي، ومحمد القضاة، ومح       
الداخلية عيد الفايز اليوم، لقد ظهرت بعض التطبيقات المؤلمة لقانون فك االرتباط مع الـضفة الغربيـة                 
والتي ما زال المواطنون يشكون منها فأصبح انتزاع البطاقة الصفراء من المواطن مما يؤدي الي سحب                

االردنية حدثاً يومياً، وال يتم تصويب هذه األوضاع أن صوبت اال بعد            الرقم الوطني منه ومن ثم الجنسية       
  .معاناة شديدة 

  ١٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
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  أحكام بسجن ثالثة أردنيين بتهمة تهريب أسلحة للضفة .٤٣
 عامـا   ١٥ الـى    ٥أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية، أمس، احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين            : عمان

ين متهمين بتهريب أسلحة الى الضفة الغربية بهدف تحقيق الربح المادي ووفقا لما ذكره              بحق ثالثة أردني  
وقررت المحكمة بعد االخذ باألسباب المخففة التقديريـة وضـع المـتهم سـعيد              . مصدر قضائي أردني  

 ١٥باألشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد تخفيض العقوبـة مـن              )  عاما ٢٤(السواركه  
  . سنوات١٠ سنوات بعد تخفيض العقوبة من ٥، ووضع سليم المحشي باألشغال الشاقة المؤقتة سنة

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حزب حشد يدعو لحماية الشعب الفلسطيني .٤٤

دعت دائرة الالجئين في حزب حشد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق االنسان الن تأخذ دورهـا               : عمان
ني وأرضه من كارثة إنسانية محققة، ال سيما في المخيمات التي تعتبر تحـت              في حماية الشعب الفلسطي   

وقالت الدائرة، في بيان لها صدر امس، ان ما يجري من جرائم حرب وعقوبات              . حماية المجتمع الدولي  
جماعية للفلسطينيين في الضفة وغزة على يد جيش االحتالل الصهيوني، يفاقم أكثر وأكثـر المـصائب                

ي حياة الفلسطينيين ال سيما في قطاع غزة، كتشديد الحصار وقطع الماء والكهرباء وحرمـان               والويالت ف 
 . الفلسطينيين من المقومات األساسية للحياة

 ١٤/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  التيار الوطني الحر يجدد رفضه للتوطين  .٤٥

يحاول اليوم   البعض   إن"اسيل  اعتبر مسؤول العالقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران ب         : البترون
 مر صـحافي  كالم باسيل جاء خالل مؤت    . "تسخيف طرح مسألة التوطين في لبنان بالقول إنها كذبة كبيرة         

لعرض مسألة التوطين وارتباط أحد جوانبها بمسألة شراء األراضي من األجانب في كل المناطق اللبنانية               
 نرى أن المـشروع ال  ١٩٧٥وات منذ ما قبل حرب      مع مرور كل هذه السن    : وأضاف. والمسيحية تحديداً 

وإذا استعرضنا كل مراحل السياسة األميركية حيال لبنان نفهم أننا نعيش المؤامرة نفـسها،              . زال مستمراً 
هناك محاولة  . هناك محاولة سياسية لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً بفضل مقاومة الشعب اللبناني            

 بينمـا صـرح  . ع اللبناني عبر مشاريع قلب الموازين الديمغرافية في البلد   ة للوض  جغرافي -تغيير سوسيو 
  ."لبنان ال يستطيع أن يتحمل توطين شخص واحد"النائب العماد ميشال عون بأن 

  ١٤/٤/٢٠٠٨السفير 
 
   الوضع في غزة"يةسرائيلاإل" أنها ستبحث مع وزيرة الخارجية تؤكد قطر .٤٦

 "إسرائيل" قطر، امس، أنه سيتطرق إلى الحصار الذي تفرضه أكد رئيس وزراء:  الوكاالت–الدوحة 
وقال .  تسيبي ليفني التي تقوم بأول زيارة لها للدوحة"يةسرائيلاإل"على قطاع غزة مع وزيرة الخارجية 

سنستعرض كل االمور "الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو وزير الخارجية القطري كذلك، 
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا . " نساهم في تهدئة الموقف وبالذات في غزةونرى بأية سبل نستطيع أن

 وحركة حماس التي تسيطر "إسرائيل"كانت زيارة ليفني للدوحة تعني أن قطر تحاول القيام بوساطة بين 
 التي تحاول قطر القيام "ضمن مساعي الوساطة"على قطاع غزة، رفض المسؤول القطري وضع ذلك 

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت قطر تحاول . "يينسرائيلاإل"خر بين الفلسطينيين وبها من حين آل
، ٢٠٠٦ جلعاد شاليط المخطوف منذ يونيو "يسرائيلاإل"التوصل إلى عملية تبادل معتقلين تشمل الجندي 

  . لم ينف الشيخ حمد ان اللقاء مع ليفني سيتطرق الى قضية الجندي المحتجز لدى حماس
  ١٤/٤/٢٠٠٨عكاظ 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٤٩:         العدد                  ١٤/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: لتاريخا

  
   "ملموسة" بإجراءات "إسرائيل" ترفض إطالق الصواريخ الفلسطينية وتطالب مصر .٤٧

 رفض القاهرة إلطالق ، امس،أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: أ.ب. د–القاهرة 
شريك  بانعدام ال"يةسرائيلاإل"ال ينتج عنها إال ازدياد الحجة "ألنه  "إسرائيل"الصواريخ الفلسطينية على 

 "ملموسة" سرعة اتخاذ إجراءات "إسرائيل"، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يجب على "الفلسطيني
 كما أكد على رفض مصر ألية .لتحسين أوضاع الفلسطينيين ومنحهم االمل في مفاوضات السالم

وقال المتحدث إن  ." الفلسطينية–محاوالت من قبل عناصر فلسطينية للدفع بالتوتر إلى الحدود المصرية "
 بما يوفر االجواء "إسرائيل"المساعي المصرية ال تتوقف بهدف التوصل إلى تحقيق التهدئة بين حماس و"

وأشار  .""إسرائيل"المناسبة الجراء المفاوضات حول مسار عملية السالم بين السلطة الفلسطينية و
ع مبعوث الهند الخاص لعملية السالم المتحدث إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اجتمع م

اللقاء يأتي في إطار التواصل المصري مع المجتمع "في الشرق االوسط السفير جاراخان ، مشيرا إلى أن 
 لتحقيق تقدم على صعيد "يسرائيلاإل"الدولي بهدف العمل على إيجاد االستقرار الالزم ودفع الجانب 

  ."سار السلميتحسين االوضاع الفلسطينية وكذلك على الم
  ١٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  المؤتمرات الثالثة تطالب العالمين العربي واإلسالمي بنصرة غزة وفك الحصار عنها .٤٨

  . عربي في الموقف من مؤتمر القمة العربية في دمشق-نتيجة لما ظهر من انقسام عربي
  اق صنعاء، الفلسطيني كما تكشف بعد إعالن اتف-ونتيجة النسداد أبواب الحوار الفلسطيني

ونتيجة لمواصلة المفاوضات الثنائية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بالرغم من التوسـع فـي               
  االستيطان واالعتقاالت واالغتياالت واالقتحامات والحصار،

قررت حكومة أولمرت استغالل الفرصة لتشديد الخناق، مرة أخرى، على قطـاع غـزة، مـن خـالل                  
لمعابر إغالقاً تاماً، فضالً عن التهديد باجتياح القطاع، وباشرت حمالت واعتداءات           استمرار إغالق كل ا   

  .عسكرية جوية وبرية جديدة تستهدف هذه المرة الشبان والفتيان واألطفال بصفة خاصة
إن وقف اإلمداد بالوقود والدواء والطعام ألكثر من مليون ونصف المليون من الفلسطينيين في قطاع غزة                

وقوع كارثة مريعة إنسانية وبيئية واجتماعية وصحية وبحيث تضاعف عدد شهداء انعدام الـدواء              يتهدد ب 
الحصار الكامل ومحاولـة  : والعالج فضالً عن تفجير أزمة خطيرة دونها ما حدث في األزمتين السابقتين          

ركـة دمويـة ال   االجتياح الشامل، وبهذا يكون ما يدبر ضد أهلنا في غزة يتعدى البعد السياسي ويفتح مع       
  .تحمد عقباها

 اإلسـالمي - العربي والقـومي   -المؤتمر العام لألحزاب العربية والقومي    : من هنا فإن مؤتمراتنا الثالثة    
تتوجه إلى رئاسة القمة العربية والقادة الملوك والرؤساء واألمراء العرب جميعاً وإلى أمـانتي الجامعـة                

ضرورة التحرك السريع لنصرة قطاع غزة وتنفيذ قراراتهم        العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي تطالبهم ب     
وفك الحصار عنه، وتجنيب الوضع مواجهة ال سابق لها، فما يجري ضد قطاع غزة مخـالف للقـانون                  
الدولي وميثاق هيئة األمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، فهو عدوان إرهابي سـافر، وإبـادة                

كل المقاييس، إلى جانب ما يمثله من تحد واستفزاز للعـرب والمـسلمين             ضد اإلنسانية، وجرائم حرب ب    
  .كافة

وإن مؤتمراتنا الثالثة وبحكم العالقات الخاصة التي تربط قطاع غزة بمصر، ولكـون االعتـداء عليـه                 
اعتداء على مصر وأمنها القومي، ونظراً لثقل مصر ودورها القيادي، تتوجه إلى سيادة الرئيس حـسني                

 العربي، وإحياء الحوار الفلسطيني     -ن يبادر من أجل فلسطين ومصر إلى رأب الصدع العربي         مبارك بأ 
 الفلسطيني، وإلى الضغط لوقف المفاوضات الثنائية، ولكن قبل ذلك وفي أثنائه نصرة أهلنا في قطـاع                 –
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وإنزال غزة وفك الحصار عنهم والوقوف الحازم ضد السياسات الصهيونية المتسمة بالعدوان واإلرهاب             
  .العقاب الجماعي بالفلسطينيين

 إذ   اإلسـالمي  - العربي، والقومي  -المؤتمر العام لألحزاب العربية، والقومي    : هذا وإن مؤتمراتنا الثالثة   
 بقوة إلى جانب صمود شعبنا في القطاع وتضحياته، وإذ تعتبر ما تفعله حكومـة أولمـرت ضـده                   تقف

ي قبل ستين عاماً، تهيب بجماهير أمتنا العربية وقواها الحية بـأن    استمراراً ونتاجاً إلقامة الكيان الصهيون    
تجعل في هذه اللحظات من قضية غزة شغلها الشاغل، وتبذل كل ما في وسعها لنصرتها وشـد أزرهـا                   

  .واستنكار حصارها وتجويعها والعدوان عليها
  األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية: عبد العزيز السيد

   األمين العام للمؤتمر القومي العربي:خالد السفياني
  اإلسالمي -المنسق العام للمؤتمر القومي: منير شفيق

١٢/٤/٢٠٠٨  
  
 الحصار أعاد غزة قرونًا إلى الوراء:  العرباألطباء .٤٩

نددت لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب بالحصار الخـانق المفـروض علـى              : إسالم توفيق 
عن عشرة شهور، مشيرةً إلى أن هذا الحصار الجائر أعاد غـزة قرونًـا إلـى                قطاع غزة منذ ما يزيد      

وقال الدكتور جمال عبد السالم، مدير اللجنة، إن المشهد الذي عرضته الفضائيات لنقل الجرحى              . الوراء
يؤكد أن الحصار   "الفلسطينيين، ضحايا القصف الصهيوني لغزة، يوم أمس، على الدواب إلى المستشفيات            

ـ            عاد ب  . " الـذي نعـيش فيـه      ٢١غزة قرونًا عدة إلى الوراء، وجعلها بمعزل عن العالم وعن القرن الـ
أن جميع المواثيق الدولية ومعاهدات جنيف وغيرها تنص علـى المعاملـة الخاصـة ألطقـم                : وأضاف

م اإلسعاف واإلعالميين أثناء الحروب، ولكن ما تم في غزة يناقض كل ذلك؛ حيث يمنع هؤالء من القيـا                 
  .بعملهم ويترك الجرحى ينزفون حتى الموت بمنع سيارات اإلسعاف من الوصول إليهم

  ١٢/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 
  
   جديدة من المساعدات المصرية لغزةدفعة .٥٠

قال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري إنه تم، أمس، إرسـال             :  محمد أبو عيطة   -القاهرة  
طاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم الـذي تـسيطر عليـة               طن مواد غذائية من مصر إلى ق       ٢٠٠

 شاحنات في حين ال    ١٠، وهي مساعدات قدمتها الجمعية الشرعية المصرية وتم نقلها على متن            "إسرائيل"
 شاحنة أخرى تنتظر أمام الجانب المصري من معبر رفح الموافقة لها بالعبور وعلى متنها نحو                ٣٥تزال  
 من ناحيتها أشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن هدوءا تاما ساد المنطقـة              . طن دقيق وأرز وسكر    ٧٠٠

الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وعادت األوضاع لطبيعتها بعد أن شهدت حالة استنفار وتأهـب مـن                 
  .الجانب المصري في أعقاب التصريحات الفلسطينية باقتحام الحدود

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   بل ورثناها"إسرائيل"لم نقم عالقات مع : ي الموريتانالرئيس .٥١

برأ الرئيس الموريتاني محمد ولد سيدي الشيخ عبـد اهللا حكومتـه مـن أي               :  أشرف العشري  -الجزائر  
وقـال  , "إسرائيل"مسئولية عن إقامة عالقات دبلوماسية أو تطبيع بالشكل المتعارف عليه بين موريتانيا و            

وقـال  . ليها بل ورثناها من القيادات والحكومات السابقة في موريتانيا        نحن لم نقم هذه العالقات ولم نسع إ       
الرئيس ولد سيدي الشيخ عبد اهللا في حديث إلحدي الصحف الجزائرية إننا سنعالج ملف عالقاتنـا مـع                  

 في إطار الحرص والتجاوب مع القضايا العربية بفعاليـة والتنـسيق والتفـاهم مـع أشـقائنا                  "إسرائيل"
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ي المقام األول ومن خالل التشاور مع كل األطراف الـسياسية والقـوي النـشيطة داخـل                 الفلسطينيين ف 
  .موريتانيا بما يخدم المصلحة القومية ألمتنا العربية

  ١٤/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  "إسرائيلية"رغم االعتراضات األمريكية والـ" حماس"كارتر يؤكد عزمه لقاء قادة  .٥٢

، إن  "ABC"ئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، في مقابلة مع محطة          قال الر :  حنان البدري  -واشنطن  
خط سير رحلته الى المنطقة، السيما الى سوريا، لم يتأكد بشكل نهائي بعد لكنه من المحتمل أن يلتقي مع                   

، وكل األطراف   "اإلسرائيليين"زعماء حماس وفتح والسوريين والمصريين واألردنيين والسعوديين وكذلك         
وأكد كارتر أنه لـن يـذهب       . ب دوراً مهماً في أي محادثات مستقبلية للسالم في الشرق األوسط          التي تلع 

للقاء حماس وغيرها كمفاوض أو كوسيط، ولكن سيذهب في إطار برنامج لتنشيط السالم بالمنطقة تـابع                
 مفتوح فـي     الفلسطينية كان لديه مكتب    ٢٠٠٦لمركز كارتر الذي يترأسه، مشيراً الى أنه ومنذ انتخابات          

وقال ان مجهودي والتزامي يأتي في إطـار تأييـد جهـود            . رام اهللا يطلعه باستمرار على سير األحداث      
. والفلسطينيون كذلك " اإلسرائيليون"السالم التي يدعمها الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس و         

ال أستطيع توقـع    " المرتقبة، وأضاف    وقال كارتر انه سيطلع رايس واإلدارة األمريكية على نتائج لقاءاته         
أن تحصل على سـالم مـع       " إسرائيل"ما سيقولونه، ولكن ال يسع أي امرئ إال أن يعتقد بأنه إذا أرادت              

 فـي المائـة مـن       ٦٤في وقت يعتقـد     ". جيرانها الفسلطينيين، فال بد حينها أن تدخل في عملية سياسية         
  ".حماس" مع أنه ال بد وأن تتفاوض حكومتهم" اإلسرائيليين"

  ١٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تناشد الرئيس المصري التدخل لفتح معبر رفح" الحملة األوروبية لرفع الحصار" .٥٣

، الرئيس المصري محمد حـسني مبـارك،   "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة "ناشدت  : بروكسيل
 غزة، محذرة من أن االستمرار في       التدخل السريع والمباشر لرفع الحصار المشدد المفروض على قطاع        

قرار كارثي العواقب، ألنه يسد قصبة التنفّس الوحيدة التي باتت متاحة           "رفض فتح معبر رفح، هو بمثابة       
مأساة الحصار الخانق الـذي     "وقالت الحملة، في نداء عاجل صادر عنها األحد، إن          ". بالنسبة لقطاع غزة  

ن في قطاع غزة، تفرض تدخالً مباشراً مـن جانـب جمهوريـة      يشتد على المليون ونصف المليون إنسا     
مصر العربية، التي بإمكانها عملياً إنهاء هذه المعاناة بمجرد فتح معبر رفح والسماح بدخول االحتياجات               

لكن الحملة األوروبية لفتت األنظـار       ".اإلنسانية والطبية والغذائية وإمدادات الوقود إلى القطاع المحاصر       
   مالمح الكارثة اإلنسانية التي تتشكل حالياً في قطاع غزة على مرأى من الجميع؛ تفرض علـى                "إلى أن

الجانب المصري مسؤولية مضاعفة، ألن استمرار اإلغالق الصارم لمعبر رفح يتسبب حتماً في تـشكيل               
المكتظـة  الكارثة ووقوع األسوأ على الصعد اإلنسانية والصحية والمعيشية في هـذه الرقعـة الـضيقة                

  ".بالسكان
  ١٣/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس" عن إسرائيلفهمت مصر ما لم تفهمه  .٥٤

  تسفي بارئيل
 كحكومة وليس باعتبارها    "حماس"ي بالتعامل مع    سرائيلرويداً رويداً ولكن بترٍو تبدأ الحكومة والجيش اإل       

 مسؤولة عن كل العمليات في غـزة،        "اسحم"على سبيل المثال صرح رئيس الوزراء أنه يعتبر         . تنظيما
على هذا النحو بالضبط اعتاد رؤساء الحكومة الـسابقون التطـرق           . دون صلة بهوية التنظيم الذي نفذها     

 فقـدان   إمكانيـة بعد عملية معبر ناحال عوز طرح تساؤل حول         . للسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات    
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؛ وهو تساؤل يطرح عادة بين دولة ودولة معادية         "حماس" ي لقدرته الردعية في مواجهة    سرائيلالجيش اإل 
.  في بناء توازن رعب معها وليس بصدد تنظيم ترغب في القضاء عليه وتـصفيته              األولى ترغب   أخرى

يعود السبب إلى عـدم وجـود       . "حزب اهللا "ي الموجه لـ    سرائيل التساؤل اإل  - وليس صدفة    -هذا يشبه   
 انه ال توجد قوة مركزية كما هو الحـال فـي            أي. والسلطة الفلسطينية لبنان  : حكومة حقيقية في الجانبين   

  .مصر والسعودية قادرة على أخذ المسؤولية على عاتقها
. إسرائيل على حد سواء قادران على االضطالع بدور الدولة وتهديد           "حزب اهللا " و "حماس" أنالنتيجة هي   

 إن.  وجيرانهـا  إسرائيل تعقيد العالقات القائمة بين      المشكلة تزداد تعقيداً ألن هذين التنظيمين قادران على       
 وسورية فاألمر أكثر خطـورة بالنـسبة لــ          إسرائيل قادرا على التسبب في حرب بين        "حزب اهللا "كان  

 السياسية عندما تعقدت العالقة     إسرائيل، النها قد نجحت قبل ثالثة اشهر في توجيه مسدس لرقبة            "حماس"
استيقظت مصر من الحدث بـسرعة نـسبية        . مة حادة إثر اقتحام الجدار    بينها وبين مصر ودخلت في از     

وأعادت بناء الجدار وكثفت انتشار قواتها على الحدود، ولكن كيف ستتصرف ان تكرر اقتحـام الجـدار              
ووجدت نفسها مرة اخرى في مواجهة االف الفلسطينيين الذين يجتازون الحدود نحـو أراضـيها؟ هـل                 

   سترسل المزيد من الكتائب الى الحدود خارقة اتفاق كامب ديفيد؟ستطلق النار عليهم؟ وهل
ذلك ألن مصر هي االخـرى      . إسرائيلاالمكانيتان تنطويان على خطر حقيقي على العالقات بين مصر و         

تواصل امداد الفلسطينيين في غزة باالدوية والغذاء وتسمح للمرضى بالدخول الى اراضـيها للحـصول               
من هنا تعود كـل     .  مسؤولة مباشرة ووحيدة عن الوضع في القطاع       إسرائيلتبر  على العالج الطبي، وتع   

  .ية حسب وجهة النظر المصريةإسرائيل فلسطينية السباب -مواجهة مصرية 
 في أن كل تحركاتها تهدف الى رفع الحصار         "حماس"مصر بذلت جهوداً في آخر االسبوع لدحض ادعاء         

اللذين يهـددان باقتحـام الجـدار لرفـع         (والجهاد االسالمي   تصريحات حماس   ". ي عن القطاع  سرائيلاإل
هذه التصريحات غير مقبولـة علينـا       ".  جاء من وزارة الخارجية المصرية     "مثيرة لالستغراب ( الحصار

وهي تتناقض مع الجهود التي تبذلها مصر لرفع الحصار والوصول الى التهدئة التي تتيح للفلسطينيين في               
وزارة الخارجية المصرية حذرت من أن مثل هذا التصرف من قبل           . "اة الطبيعية القطاع العودة الى الحي   

 ال يخدم المشكلة الفلسطينية، وانما يصب في مصالح داخلية ضيقة، اي انه نابع مـن المـشاكل                  "حماس"
  .السياسية الفلسطينية الداخلية

راز الذي تكافح مـصر      من الط  "ارهابي" ليست مجرد تنظيم     "حماس" ان   إسرائيلمصر تدرك أفضل من     
 من ناحيتها تهديد سياسي وداخلي سيزداد تعاظما إن لم          "حماس". ضده منذ عشرات السنين فوق اراضيها     

مصر تعرف أيضا ان كل اتفـاق سياسـي         . تواجهه دولة فلسطينية ذات صالحيات وقادرة على احتوائه       
 "حمـاس "تبت عليها ان لم تحـصل        مع السلطة الفلسطينية ال يساوي الورقة التي ك        إسرائيلتتوصل الى   

 ستواصل تهديد وجود الـسلطة الفلـسطينية        "حماس"األدهى من ذلك ان     . على نصيبها السياسي والمالي   
  . ان لم تكن شريكاإسرائيلوعالقات مصر و

 عندما رفضت االعتراف بحكومتها ورفضت اية صلة بحكومـة          "حماس" المقاطعة على    إسرائيلفرضت  
 يجـب   "ارهـابي " مجرد تنظيم    "حماس"هي ما زالت تعتبر     . "حماس"لتي تشارك فيها    الوحدة الفلسطينية ا  

من االفضل لهـا أن تـستيقظ مـن         . تصفيته فقط من خالل قتل مستهدف يليق به من اجل الخالص منه           
 وحتـى  "الالحرب" ليست شريكاً في السالم إال انها شريك ضروري في حالة           "حماس"صحيح ان   . وهمها

 فـي   إسرائيلهذه ستكون حكومة تعترف ب    . م بذلك يجب ان تتشكل حكومة وحدة فلسطينية       تتمكن من القيا  
  .فيتصرف وكأنه حكومة) حماس(اما جزأها الثاني ) سالم فياض(احد شقيها 

  "هآرتس"عن 
  ١٤/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  !!حصار غزة حتى ما دون الموت الجماعي .٥٥
  ياسر الزعاترة

ية تزويد القطاع بالوقود الالزم لتشغيل محطات الكهرباء، فإن نـصف           سرائيلإذا لم تستأنف السلطات اإل    
حدث . سكانه سيغرقون في الظالم خالل أيام قليلة، األمر الذي سينسحب على البقية بعد أيام قليلة أخرى               

تي ذلك بعدما تعطلت الكثير من أشكال الحياة الطبيعية خالل األسابيع األخيرة بسبب خفض كمية الوقود ال               
  . تدخل القطاع إلى ما دون الربع، قبل أن تتوقف نهائياً بعد عملية ناحل عوز

من الصعب القول إن األوضاع ستصل حد الموت الجماعي، وإن لم تخل من أشكال من الموت الفـردي                  
الناجم عن عدم السماح لبعض المرضى بالخروج للعالج، أو عدم توفر ما يكفي مـن الرعايـة الطبيـة                   

ي توقع الكثيـر    سرائيلاإلمدادات الضرورية للمستشفيات في ظل هجمات متكررة للجيش اإل        بسبب نقص   
  . من القتلى والجرحى في صفوف المقاومين والمدنيين في آن

نقول ذلك، ألن المطلوب الذي تتواطأ لتحقيقه الدولة العبرية مع أنظمة عربية كثيرة، وبدعم وموافقة من                
بية أخرى، المطلوب هو إبقاء الوضع في القطاع رهين الحدود الدنيا في            قبل الواليات المتحدة ودول غر    

كل شيء يتصل بالحياة، األمر الذي يجعل وجود حماس على رأس السلطة في القطاع صعباً إلـى حـد                   
  . كبير، بما يذكّر الشارع الفلسطيني بالوضع الشاذ الذي يعيشونه والذي ينبغي أن يتغير بأية وسيلة ممكنة

عد بالطبع أن يذهب المعنيون بعيداً في ترتيباتهم وصوالً إلى العمل المباشر على دفع جـزء مـن                  ال يستب 
الشارع الغزاوي إلى التمرد على الحكومة، األمر الذي قد يبدأ من خالل تحرك فتحاوي داخلـي، وأقلـه                  

دة في ظل   ال يستبعد ذلك ألن خيارات التخلص من حكم حماس تبدو محدو          . قطاعات مغامرة من الحركة   
 الذاهبة بكل قوتها    "حضن الشرعية "يين في خوض مغامرة عسكرية شاملة تعيد القطاع إلى          سرائيلتردد اإل 

 الشهير لشارون، مع العلم أن مسار االجتياح مكلف من          "البوشي"وإرادتها نحو تسوية تحت سقف الوعد       
قوط أعداد كبيرة من الـضحايا،      الناحية السياسية للسلطة وقيادتها، هو الذي سيؤدي من دون شك إلى س           

فضالً عن أن إرادة المقاومة التي ستواجه االجتياح بكل ما أوتيت من قوة وإرادة قد تجهضه بشكل مـن                   
  . األشكال وتقلب السحر على الساحر

يين المباشر وبتواطؤ الـسلطة مـن الناحيـة         سرائيلبفعل اإل : هكذا سيتواصل الحصار التدريجي الخانق    
اهمة مصر التي حسمت موقفها في اتجاه دعم خيارات الرئيس الفلـسطيني ومحاصـرة              السياسية، وبمس 

حماس وخياراتها السياسية، بما فيها محاولة كسر الحصار من خالل األراضي المصرية، األمـر الـذي                
ترجم تهديدات سياسية مباشرة، وحمالت إعالمية متواصلة، إلى جانب إجراءات عسكرية محمومة على             

ا فيها بناء جدار كلفته أربعمئة مليون دوالر بحسب بعض التقارير المـصرية التـي سـخر                 الحدود، بم 
بعضها من صرف هذه الكمية من األموال في ظل حاجة المصريين إلى رغيف الخبز، مع أن جزءا من                  

  المبلغ كان منحة من واشنطن،، 
منـذ دخـول االنتخابـات      خيارات حماس في مواجهة ذلك كله ليست سهلة في واقع الحال، وهي كذلك              

والفوز فيها، ولوال أزمات الخصوم واألعداء لكان الوضع أسوأ بكثير، وإن كان كذلك في الضفة الغربية                
لجهة المعاناة التي تعرض ويتعرض لها أبناء الحركة ومؤسساتها بفعل االحتالل ومعه السلطة العازمـة               

  . ريق المتعلق بوقف المقاومةعلى إثبات نجاحها في تنفيذ البند األول من خريطة الط
ية مع فضح الحـصار     سرائيلتصعيد المقاومة بما تيسر، وربما توجيه االنفجار نحو الحدود المصرية واإل          

والمتواطئين معه وتحريك الشارع العربي هي الخيارات المتاحة، وهي خيارات فاعلة تحسب األطـراف              
ويبقى القـول   . لماضية من الحصار قبل ثالثة شهور     األخرى حسابها بالفعل، ال سيما بعد تجربة الحلقة ا        

إنه نهاية التجربة في غزة لن تضير الحركة الواثقة من حقيقة أن أي مسار آخر غير مـسار المقاومـة                    
  .سيصل الجدار المسدود، ولو بعد حين

  ١٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
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  !ما قيمة الحسابات السياسية أمام هول المأساة؟ .٥٦

  لمى خاطر
أن إحكام الحصار على النحو الـذي جـرى         ) إسرائيل(تحام السابقة لمعبر رفح أدركت      عقب عملية االق  

سابقاً عشية انقطاع التيار الكهربائي عن غزة سيؤدي إلى ضجة إعالمية ليست في صالحها، وبالتالي إلى                
دفع الشعب المحاصر في غزة نحو ردة فعل ستكون متفهمة ومبررة على الصعيد الخارجي، ولعلنـا ال                 

بالغ إن قلنا إن الحملة اإلعالمية الضخمة حينها كانت من األمور التي سهلت كسر الحدود، وولَّدت لدى                 ن
  .الجماهير اإلرادة القوية النتهاج ذلك الخيار

أما اآلن فيراد لغزة أن تموت ببطء، وبعيداً عن الضجيج، ويراد الوصول بشعبها إلى قمة اليأس، وحافة                 
الجتياح صهيوني شامل لها يستفيد من أجواء التردي المعنوي، واإلنهاك العصبي           الهاوية النفسية كمقدمة    

التي يعول الصهاينة على جنيها من حصارهم المفروض على غزة، خاصة مع يقينهم بأن نظام مـصر                 
حريص جداً على إغالق حدوده بشكل محكم في وجه الفلسطينيين، لتقاطع أهدافه مـع أهـداف الكيـان                  

  !مول جنيها من الحصار طويل األمدالصهيوني المأ
ومخطئ من يراهن على حسن نوايا األنظمة العربية، أو يتبادر لذهنه أن النظام المصري قد يسعى لحل                 
متعلق بمعبر رفح يمكن أن يثير غضب الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا، فأولويات هـذا النظـام ال                  

  .خلي إلدراك هذه الحقيقةتخفى على أحد، ويكفي النظر للمشهد المصري الدا
حماس من جهتها كانت قد حرصت على عالقة جيدة مع النظام المصري عقب فتح الحدود، وقبلت إعادة                 
إغالقها على أمل التوصل لترتيب جديد يبدو أن مصر أوهمت قيادة حماس أنه في طريقه لإلنجاز، ليتبين                 

لمصري لكسب الوقت من أجل إحكام إغـالق        فيما بعد أن األمر لم يكن سوى مناورة من جانب النظام ا           
  !.الحدود، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحيلولة دون تكرار ما حدث

ومصر التي لم تعد تجد ما يضيرها من المجاهرة بعزمها على إحكام الحدود، ويكتفي إعالمها بترديد تلك                 
ف قصص خيالية عـن مـساعدات وهميـة         ، أو تألي  !)األمن القومي (الحجة السخيفة المتعلقة باعتبارات     

يزعمون أنها تدخل غزة لمنع تجويع أهلها، وكأن هم الغزيين بات محصوراً في الحصول على لقمة خبز                 
مصر التي تفعل كل هذا ال تقدم بديلها للوضع القائم، وال تطرح الحل مـن وجهـة                 !! في سجنهم الكبير  

 حال عباس في تعليقه على الوضع في غزة، اللهـم إال            نظرها والكيفية التي سيكون عليها، تماماً كما هو       
التـي يـدعو لهـا      ) المجانية  (عبر اإلصرار على أن الحل يكمن عبر التهدئة الشاملة، أو على األحرى             

النظام المصري ويباركها عباس، رغم أن األخير كان قد شن هجوماً على حماس من القاهرة حين علـم                  
ان الصهيوني وحماس، مدعياً أن حماس توقفت عـن إطـالق الـصواريخ             أن ثمة ترتيباً لتهدئة بين الكي     
  .وهو ما تكذبه مقاومة حماس المستمرة في غزة! حفاظاً على رؤوس قادتها

وهذا التناقض في الخطاب والمواقف العباسية يكشف بوضوح عن الرؤية الوحيدة التي يتبناهـا فريـق                
وضع في غزة، وهو التخلص من حماس كحكومـة         المقاطعة، ومعه النظام الرسمي العربي بخصوص ال      

ونظام وكحركة مقاومة في اآلن ذاته، سواء عبر الصمت عن الحصار الصهيوني أو المشاركة فيه كمـا                 
يفعل النظام المصري، أو عبر فرض كل الشروط والتصورات التعجيزية والمـستحيلة للخـروج مـن                

  .المأزق الراهن
، وأمام حالة القتـل البطـيء والخنـق الجمـاعي           ) اآلن في غزة   كما يحدث (حين تبلغ القلوب الحناجر     

واالستهتار بكرامة اإلنسان وإنسانيته، ومع العمليات الممنهجة لتذويب اإلرادة والتيئـيس التـي تـزداد               
وتيرتها يوماً بعد يوم، أمام حل هذا  يفترض على السياسة أن تحيد جانباً، وأن يسلّم زمام الفعل والتغيير                   

كتوين بنار القهر والحرق والتجويع، تماما كما حدث عشية عملية التطهير في غزة حيث لم تكـن                 لكل الم 
كل مبادرات الدنيا السياسية قادرة على إيجاد مخرج من ذلك الوضع الرهيب والمزري الذي آلـت إليـه                  
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طـة دايتـون    أوضاع القطاع، إلى أن قالت السواعد المقاتلة كلمتها، والتي كانت المستهدف األول من خ             
  .حينها، وبالتالي كانت األقدر على التعامل مع الوضع كما ينبغي والدفع باتجاه المخرج الوحيد له

تحدث الكثيرون يومها عن فخ نصب لحماس، وعن خطة استدراج لها، وغيـر ذلـك مـن الحـسابات                   
وإفناءهـا ماديـاً   السياسية المجردة، غير أن البديل لكل هذا كان أسوأ بكثير، وكان يعني فنـاء حمـاس      

ومعنوياً، األمر الذي كان سيتمخض عن خسارة على جميع الصعد، واآلن يجري حـديث مماثـل عـن                  
مخاطر السماح بانفجار الوضع في غزة، واإلقدام مجدداً على كسر الحصار، والتخوف من الدفع بحماس               

ويه أمام حجـم المأسـاة      لمواجهة مع النظام المصري، ولست أدري ما قيمة تلك المخاطر وما الذي تسا            
الحاصلة أو القبول باستمرارها مع ما تعنيه من نتائج كارثية على المدى البعيد، وخاصة في ظل انعـدام                  
أي أفق لحل جزئي يخفف ولو قليالً من هذا التسارع في تكاثر النتائج السلبية الكبيـرة المترتبـة علـى                    

  !استمرار الحصار
ها عملية كسر الحصار فعلياً، وال أن تتولى رسمياً زمام التغيير، بل            ليس مطلوباً من حماس أن تقود بنفس      

عليها فقط أن تزيل من أمام الجماهير المحاصرة كل العقبات التي تحول بينها وبـين كـسر حـصارها                   
بنفسها، وأال تركن لتطمينات كاذبة أو لتحذيرات مبالغ فيها تصدر من هنا أو هناك كلما الحـت بـوادر                   

  .وضاعتفجر جديد لأل
ومن هنا، أحسب أن االنتظار كثيراً والعض على الجرح والتسلح بالصبر لن يأتي بنتيجة في ظل واقـع                  
عربي مسلوب اإلرادة، وفي ظل نظم مأجورة مستعبدة ال تمارس استبدادها إال على المستضعفين، ونظم               

قع عليه ظلمها، وقدرته علـى      هكذا حالها لن تُجبر على إعادة حساباتها إال حين تستشعر قوة الطرف الوا            
طرح خياراته كلها واستخدامها متى وجد الحاجة لذلك ملحة، أما إن اطمأنت تلك األنظمة إلى أن سـالح                  
الصبر هو خيار الضحية الوحيد فإن هذا لن يحملها سوى على استعذاب االستمرار في نهجها الحـالي،                 

  !نهاوصوالً إلى تركيع الضحية الكامل أو موتها والخالص م
  ١٤/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  التوطين بين القوات والتيار .٥٧

  حسين قاسم
من أهمها الوعد بـأن     . عاد سمير جعجع من جولته في الواليات المتحدة محمالً بوعود أميركية متنوعة           

 توطينهم في هذا البلـد      إلىحل قضية الالجئين الفلسطينيين لن يكون على حساب لبنان، أي إنه لن يؤدي              
دفعوا دماً في محاربة    "خاصة أولئك الذين    (أن يرتاح بعض الساسة اللبنانيين      .  في الشرق العربي   "زالممي"

، ِمن هم هذا الشر، ربما يساعدهم علـى تغييـر           )، بحسب تصريح الرئيس األسبق أمين الجميل      "التوطين
 خبر مفرح لكـل     فالتخلص من هواجس التوطين   . وهذا مرحب به  . الصورة النمطية عن الفلسطيني لديهم    

كما أن األمر قد يساعد في الكف       . فلسطيني يعطيه بعض األمل برفع ثقل تجربة مكافحة التوطين الدموية         
 تـضييق   إلـى عن حشر الفلسطيني في كل ثنايا السياسة اللبنانية وزواريبها التي كانت تؤدي باستمرار              

  . جئ وكشقيقالخناق عليه وحرمانه من كثير من حقوقه األساسية المشروعة كال
 االعتقاد بأن الفلـسطيني     إلىوألني ال أريد أن يعود قائد القوات اللبنانية         . صدقَ جعجع اإلدارة األميركية   

كما أنني، كمعظم أبناء شعبي، أتمنـى  . يمثل الخطر األكبر على لبنان، نشأت لدي رغبة جامحة بتصديقه  
لكن أمراً بسيطاً يحـول     . درها وعد البيت األبيض   كل الراحة والطمأنينة لكل اللبنانيين حتى لو كان مص        

ويكمن األمر هذا في غياب أية خطوة عمليـة         .  قناعة راسخة يمكنني تبنّيها    إلىدون تحويل رغبتي هذه     
فقد جرت العادة في لبنان     . تجاه الفلسطينيين تبرهن أن تغييراً فعلياً قد حصل لدى القوى السياسية اللبنانية           

  .  المواقف المبدئية المسنودة باألفعالإلى الحرتقة السياسية منها إلى أقرب أن تكون التصريحات
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بما أن لبنان وطن رسالة للبشرية، وبما أن الرسالة ال يمكن أن تُكتب إال بصيانة حقوق اإلنسان، وبما أن                   
 زعـيم    جعجع السياسية، فقد وضـع     "أجندة"توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان لم يعد مطروحاً على          

القوات اللبنانية نفسه أمام امتحان المطالبة بمنح الالجئين الفلسطينيين الحقوق التي تضمنها لهم الـشرعة               
فقد كان معظم السياسيين اللبنانيين يمسكون عن الفلسطينيين حقـوقهم كالجئـين            . الدولية لحقوق اإلنسان  

تجاه الجهات التي تـروج لـه وتـدفع         وبدل توجيه الحراب    . بحجة خطر التوطين على الصيغة اللبنانية     
  . باتجاهه، كانت يصوبون حرابهم نحو الضحية التي لم يفارقها حلم العودة لحظةً

وعلى عكس القوات اللبنانية، ال يترك التيار الوطني الحر مناسبة إال يذكّر بخطر التوطين الداهم، متهماً                
والالفت اإليجابي، فـي    . ض النظر عنه كحد أدنى    الفريق الحاكم بالتواطؤ في هذا المشروع اللعين، أو غ        

اآلونة األخيرة، في خطاب التيار، وخاصة على لسان زعيمه ميشال عون، التركيز علـى حـق عـودة                  
هذا الخطاب يثلج قلب الفلسطينيين ويرفع من معنويـاتهم فـي           . الالجئين كمدخل لعدم حصول التوطين    

لكن هل هذا كاٍف من وجهة النظـر        . ا حق العودة لديارهم   نضالهم من أجل حقوقهم الوطنية، وفي مقدمته      
 في اسـتغالل رفـض      "يبالغ"ففي كثير من المواقف يشعر الفلسطيني بأن التيار         . الفلسطينية؟ بالتأكيد ال  

التوطين، فيحشره في أمور بعيدة كل البعد عن السياسة أصالً، مثل ما حصل في قضية شراء أردنيـين                  
ما دام القانون يسمح لهم بشراء أراض، وما دام ذلك قد تم بشكل قـانوني،               . بعض األراضي في البترون   

فأين المشكلة؟ هل في أصل بعضهم الفلسطيني؟ وهل كان سيطرح السؤال لو اشترى األرض أي شخص                
 أصله وفصله؟ والغريب أننا لم نشهد أن أحداً نبش أصل بعض األجانـب              إلىمن جنسية أخرى، وينظر     

  . يةإسرائيلله جنسية أخرى يمكن أن تكون وتحقق من عدم حم
. لقد أحسن التيار الوطني بتركزه على حق العودة، فصاحب أية قضية حقة ال بد أن يدعم حقوق اآلخرين                 

وبعد أن اتخذ التيار الموقف السليم، صار لزاماً        . فال عدالة بال حقوق، والعدالة ال تقبل المعايير المزدوجة        
فـالالجئ  .  هذا الحق وتمكينهم من الصمود في وجه مـؤامرة التـوطين           عليه أن يمارس دعم أصحاب    

  . المحروم من الحقوق التي تؤهله للعيش الكريم، لن يكون محصناً كفاية ضد المؤامرة المذكورة
 إلىأما عون فيراه حقيقة مع وقف التنفيذ        . اطمأن جعجع لوعد أميركا، فسحب التوطين من جدول أعماله        

لكن موضوعياً، ومـن حيـث ال يـدريان،         . هما على طرفي نقيض   . "حل السلمي ال"حين نضوج صفقة    
فمن ناحية، ما   . يلتقيان في نقطة واحدة هي ضرورة العمل على تسوية وضع الالجئ الفلسطيني الحقوقي            

ومن ناحيـة أخـرى،     . دام التوطين مستبعداً فمن غير المنطقي المباعدة بين الفلسطيني وحقوقه كالجئ          
ة التوطين تمتُّع الالجئ بحقوقه التي تزوده بالقدرة على الصمود والنضال من أجل العودة،              تقتضي مقاوم 

  . وبالتالي إفشال محاوالت التوطين
وأهم خطوة في هذا المجال هو منح الفلـسطيني         . الطرفان أمام امتحان رفع الظلم عن الالجئ الفلسطيني       

وبالنسبة لوضع لبنان الخاص يمكن أن توضع       .  بدونه العمل ألن ال حياة ألي إنسان     . حقي العمل والملكية  
أما حق الملكية فهو مهم، ال      . بعض القيود التي تحمي المصالح اللبنانية من غير اإلخالل بمبدأ حق العمل           

بسبب ضرورة أن يمتلك الفلسطيني بيتا، بل ألن القانون يستثني الفلسطيني، دون البشر، من التمتع بهـذا          
ال يليق بلبنان أن يكون لديه قانون كهذا وهو مشارك أساسي فـي صـياغة اإلعـالن                 وأعتقد أنه   . الحق

الملكية العقارية حق سيادي ألي دولة، ويمكن أن تجعلها محصورة بمواطنيهـا،            . العالمي لحقوق اإلنسان  
  . لكن ال يمكن القبول بحرمان فئة بعينها ألن في هذا تمييزاً عنصرياً

    عرف عنهما دعم نضال الشعب الفلسطيني، أحدهما كانت تجربته مع الفلسطينيين           هذا بالنسبة لفريقين لم ي
أما بالنسبة لآلخرين فلم تعد تكفي التصريحات اإلعالمية الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، فبعد             . "دموية"

 جديـة    لبنان، على كل الفرقاء اللبنانيين أن يأخذوا مبـادرة         إلىمرور ستين سنة على اللجوء الفلسطيني       
فبعد تجاوز االستحقاق الرئاسي، وعلى الرغم من القضايا الكثيـرة      . تجاه تسوية الوضع الحقوقي لالجئين    

والشائكة التي تنتظر المجلس النيابي، المؤلف أصالً من هذه القوى، فإنه مطالب بأن يضع حقي العمـل                 
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نية ومنعاً لتكرار كارثة مخيم نهـر       والملكية على جدول أعماله، كمدخل لتصحيح العالقة اللبنانية الفلسطي        
  . البارد

يبقى أن ننوه أننا لم نتعرض لواجبات القوى الفلسطينية العاملة على الـساحة اللبنانيـة، وخاصـة فـي                   
  .  معالجة خاصةإلىالمخيمات، ألن األمر يحتاج 

  ١٤/٤/٢٠٠٨السفير 
  
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  ١٤/٤/٢٠٠٨الدستور األردنية 


