
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوليو/ ز وأواخر تمومايو/  أيار١٥بين  ينمشروع توطين الفلسطيني:  فلسطينيةدرمصا
  وفتوى تبيح قتل الجنود المصريين.. خطة لحماس تشمل قصف المواقع المصرية: األهرام

  الحديث عن قطع عالقاتنا بمصر ال أساس له من الصحة: "حماس"
  في الدوحة وتدعو الدول العربية إلى االحتذاء بقطر" علناً"ليفني تلتقي نظيرها العماني 

   شلفي طريقها إلى الف" أنابوليس"عملية : عمرو موسى
    تضرب حماس هذا الصيف"إسرائيل": موقع استخباراتي أمريكي

   بهاحكومة فياض حكومتي وتحظى بدعمي ولدي الثقة الكاملة: عباس

 شـروط يكـشف عـنعباس
نسعى :  في غزة  للتهدئةأولمرت  

  "إسرائيل" مع "اتفاق إطار" إلى
 

 ٤ص ... 

 ١٥/٤/٢٠٠٨١٠٥٠الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٥٠:         العدد                  ١٥/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  يوليو/ ز وأواخر تمومايو/  أيار١٥ن بي ينمشروع توطين الفلسطيني:  فلسطينيةدرمصا .٢
 ٦  نريد القدس مدينة مفتوحة للجميع وليست مدينة موحدة:حاتم عبد القادر .٣
 ٦  بحر يدعو عباس وساركوزي وكي مون لزيارة غزةأحمد  .٤
 ٦   بهاض حكومتي وتحظى بدعمي ولدي الثقة الكاملةحكومة فيا: عباس .٥
 ٧   حماس مسؤولية توقف الحياة االقتصادية في غزة يحملعباس .٦
 ٧  يدعم وزراءه بالقُبلعباس  و...فياض يفوز في المواجهة مع فتح: تقرير .٧
 ٨ اتفاق بين الحكومة والنقابات يقضي بزيادة المواصالت وتسديد متأخرات الموظفين .٨
 ٨  البرغوثي إلدانة عرفات مروان اعتقلت" إسرائيل: "قراقععيسى  .٩
 ٩  نافس معه نفسه للرئاسة فإن مروان البرغوثي لن يتعباس رشح إذا: قدورة فارس .١٠
 ٩   لن نتهاون مع محتكري السلع والوقود: الغصين .١١
 ٩   أيار يوماً وطنياً شامال١٥ًالحكومة تعلن  .١٢
١٠ نقل السفير الفلسطيني في واشنطن إلى روسيا .١٣
    

    :المقاومة
١٠  "بكل الوسائل والخيارات"المفروض على غزة " كسر الحصار"تؤكد على " حماس" .١٤
١٠   مصر لم تدخل أي كميات وقود لغزة وال مساعدات أخرى هذه األيام: أيمن طه .١٥
١٠  أساس له من الصحةالحديث عن قطع عالقاتنا بمصر ال : "حماس" .١٦
١١  وفتوى تبيح قتل الجنود المصريين.. خطة لحماس تشمل قصف المواقع المصرية: األهرام .١٧
١١   تطالب عباس والقادة العرب والمسلمين تحمل مسؤولياتهم في فك الحصار"الجهاد" .١٨
١١  ملوح يدعو لدور عربي فاعل في حل األزمة الداخلية الفلسطينية .١٩
١٢   إسرائيل ترحب باعتزام موريتانيا إعادة تقييم عالقتها مع "حماس" .٢٠
١٢  نابلس تحذر السلطة من مالحقة ناشطيها بعد إطالق النار على محافظ"كتائب األقصى" .٢١
١٣   فلسطينيينثمانيةقوات االحتالل تنفذ حملة دهم واعتقاالت في الضفة وتعتقل  .٢٢
١٣   تدين اعتداء االحتالل على منزل األسير نايف الرجوب"حماس" .٢٣
١٣   شمال قطاع غزة"اومة الوطنيةكتائب المق"استشهاد أحد عناصر  .٢٤
١٣   في الضفة" حماس" من أنصار ٢١تعتقل ألمنية الفلسطينية األجهزة ا .٢٥
١٣   باٍق في منصبي ولن نرضى عن فلسطين بديالً: أبو العينين .٢٦
١٤  ١٩٨٥ عام "اكيلي الورو"سفينة لعقل المدبر لخطف أبو العباس لم يكن ا .٢٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٤  في الدوحة وتدعو الدول العربية إلى االحتذاء بقطر" علناً"ليفني تلتقي نظيرها العماني  .٢٨
١٥   اس هذا الصيف تضرب حم"إسرائيل": موقع استخباراتي أمريكي .٢٩
١٥   ترفض السماح لكارتر بزيارة البرغوثي"إسرائيل" .٣٠
١٦  مع السعودية" ٣٥أف " تبتز أميركا لتمرير صفقة الـ"إسرائيل" .٣١
١٦  قدس الشرقية للفلسطينيينيين يرفضون إعادة السرائيلمن اإل % ٧١: استطالع .٣٢
١٦   حائط البراق" ترمم "إسرائيل .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٦  العدل الدوليةمحكمة  أمام "إسرائيل"فلسطينيون في سوريا يقاضون  .٣٤
١٧  العراق الجئ فلسطيني في ونغتالمجهولون ي .٣٥
١٧   لتحويل المقدسيين إلى أقليةالجبهة اإلسالمية المسيحية تحذر من مساٍع .٣٦
١٧  فعاليات إحياء الذكرى الستين للنكبةضمن  يخططون لزيارة القرى المدمرة ٤٨فلسطينيو  .٣٧
١٧  هدخالالسماح بإي إسرائيلمة الوقود في غزة بعد وعد أزتوقعات بحل  .٣٨
١٨  كثر من الكارثةأكثر فقطاع غزة يقترب أ: الخضري .٣٩
١٨  تظاهرات غاضبة في غزة تحذر من قرب اإلنفجار في حال استمر الحصار .٤٠
١٨   لدعم األسيرات الفلسطينيات في حيفا والناصرة اتسلسلة أمسي .٤١
١٨   الوحشية بحق األسرى"إسرائيل"مطالبة بفضح ممارسات : غزة .٤٢
١٨  بواطنة يصدر تعميماً بتخصيص خطبة الجمعة عن األسرى ومعاناتهم .٤٣
١٩   على حاجز حوارة في الثمانين من عمرها يعتدي على عجوز فلسطينيةيسرائيلإ جندي .٤٤
   

   :اقتصاد
١٩ مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً الشهر الماضي:  المركزياإلحصاء .٤٥
   

   :صحة
 ١٩  ١٣٣ المرضى إلى  الحصار منحايارفع عدد ضيوفاة مريضة من قطاع غزة  .٤٦
 ١٩  إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح قطاع غزةيغادرون   مريضا٣٧ً .٤٧
   

   :ثقافة
 ١٩   عرض مسرحي في رام اهللا يرصد حكاية راشق حجارة أصبح عازفاً"الكمنجاتي" .٤٨
   

   : األردن
٢٠  جبهة العمل اإلسالمي تتطالب مبارك بفتح معبر رفح: ردناأل .٤٩
٢٠   في األردن تقيم مهرجان لنصرة غزةالنقابات المهنية  .٥٠
   

   :لبنان
٢٠   ٤٨حزب اهللا يخطط لنقل أي حرب مقبلة إلى أراضي الـ  .٥١
٢٠   عون يتهم حكومة السنيورة بالسعي الى توطين الفلسطينيين .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢١  "فتح" يؤيدون % ٨و" حماس" من العرب يؤيدون % ١٨: استطالع .٥٣
٢١  زائرية الموجهة لحكومة هنيةعباس استولى على اإلعانات الج: الشروق الجزائرية .٥٤
٢١   في طريقها إلى الفشل" أنابوليس"عملية : عمرو موسى .٥٥
٢٢   "قضايا المنطقة والسالم"قطر وعمان يبحثان مع ليفني  .٥٦
٢٢    سالم خالل زيارة بوش للشرق األوسطنأمل في التوصل إلي اتفاق: السفير المصري .٥٧
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٢٣   مؤتمر موسكو بداية لتسوية كل المسارات: وزير الخارجية السورية .٥٨
   

   :دولي
٢٣  لمواصلة التفاوض "يينسرائيلاإل"نجاز اعالن تفاهم بين الفلسطينيين ورايس تسعى ال .٥٩
٢٣  سورية وحماس يجب ان تكونا طرفين في اي اتفاق: كارتر .٦٠
٢٣  "يةسرائيلاإل"يجب ان يتوقف اطالق الصواريخ لتتوقف بعدها الهجمات : بلير .٦١
٢٤    غزةتقرر تقديم مساعدات نقدية فورية الالف الالجئين في" األونروا" .٦٢
٢٤  األونروا تؤكد أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومأساوي .٦٣
٢٤   الى توطين الالجئيين الفلسطينيين في دول عربيةبروفسور أمريكي يدعو .٦٤

   
    :حوارات ومقاالت

٢٥  حسن أبو حشيش. د... في وجه الحصارخيارات انفجار قطاع غزة  .٦٥
٢٦  محمد صالح المسفر. د... مصر وفلسطين والعرب .٦٦
٢٧  المجيد وحيد عبد. د... !والنكبة الجديدة.. وأزمة حماس.. أمن مصر .٦٧
٢٨  سميح خلف. م... !!ساحة اللبنانية لمصر ثم لغزة؟ مقاتل فتحاوي من ال٣٠٠٠ .٦٨
٣٠  عبد اهللا األشعل... هل تسعى واشنطن إلى تعديل مرجعيات حق العودة؟ .٦٩
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل" مع "اتفاق إطار" إلىنسعى :  في غزةللتهدئةأولمرت شروط   يكشف عنعباس .١

 إلى التوصل   إلى انه يسعى    أمس كشف الرئيس محمود عباس      :رام اهللا  من   ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
كـل  : "أمـس  للحكومة   األسبوعي، وقال في االجتماع     إسرائيلفي المفاوضات الجارية مع     " إطاراتفاق  "

 إطـار  يكون اتفـاق     أنيجب  االتفاق  .  قضية أليالقضايا مطروح في المفاوضات، ال استثناء وال تأجيل         
  ". اتفاق على التفاصيل والخرائطإلىيحدد كل قضية، ثم نذهب بعد ذلك 

 دأب على المطالبـة باتفـاق تفـصيلي،         إذ،  "إطاراتفاق  " التي يتحدث فيها عباس عن       األولىوهذه المرة   
. ض على التطبيـق    التفاو إلى مبادئ يصار بعده     إعالن اتفاق   إلى التوصل   إلىيين  سرائيلرافضاً دعوة اإل  

اتفاق  "إلىي بالتوصل   سرائيل يطالب عباس بقبول العرض اإل     األميركي الجانب   إنوتقول مصادر مطلعة    
 اتفـاق تفـصيلي جـراء       إلىولمرت على التوصل    أعام بسبب عدم قدرة     "  مبادئ إعالناتفاق   "أو" إطار

  .االئتالف الحكومي في أيضاًالمعارضة الشديدة التي يواجهها، ليس في الكنيست فحسب، بل 
 اتفاق تهدئة في غـزة  إلى بثالث شروط للتوصل أمس من  أول أبلغه   أولمرت أنوكشف عباس في اللقاء     

 إلـى  الصواريخ من القطاع، والتزام جميع الفصائل في غزة بالتهدئة، ووقف التهريب             إطالقوقف  : هي
 المالكي إن هذه الشروط تبدو قابلـة         الناطق باسم الحكومة رياض    اإلعالموقال وزير    .القطاع برا وبحرا  
 تهدئة في   إلى الرئيس أبلغ الحكومة انه يدعم بصورة كاملة الجهود المصرية للتوصل            إنللتحقق، مضيفا   

 أن إلىونقل المالكي عن عباس قلقه الحقيقي من حدوث اختراق جديد للحدود مع مصر، مشيرا               . القطاع
 ابلغ عباس   أولمرت أن المالكي   وأضاف. لحصار عن القطاع   تركز على التهدئة ورفع ا     أولمرتلقاءه مع   

  .انه لن يعقد أي اتفاق مع حماس، وان جهود التهدئة تجري فقط عبر مصر
 : الرئيس عبـاس   قال:  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  

امة، وأن يتوقفوا عن كل شيء كي تكـون          علي المواطنين في قطاع غزة أن يراعوا المصلحة الع         ىنتمن
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وفيما يتعلق بجولته الخارجيـة لروسـيا والواليـات          .هناك تهدئة، والبدء في مرحلة جديدة إن شاء اهللا        
نريد أن نتحدث مع األمريكان والروس حول المستقبل، خاصة مع الروس بالنسبة            : المتحدة األمريكية قال  

 . التسويةى اإلمام، حيث نعمل بجد من أجل الوصول إلىلمؤتمر موسكو، ولدفع عملية السالم إل
رئيس عباس عن قلقه    ال أعرب.): أ.ب.د(و.) ب.ف.أ(نقالً عن وكالتي     ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  

مما يجري في قطاع غزة من حصار للناس واجتياحات مستمرة، وصواريخ عبثية تطلـق بـين الفينـة                  "
  ". هناكاألمنرره، وفي زعزعة  شعبنا وضإيذاء تسهم في ألنها، واألخرى

  
  يوليو/ ز وأواخر تمومايو/  أيار١٥بين  ينمشروع توطين الفلسطيني:  فلسطينيةرمصاد .٢

أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة، أنها تملك الوقائع الموثّقة نفسها، التي أشار إليهـا العمـاد               : جان عزيز 
، مـن موضـوع     "فلـسطيني الـسلطوي   ال "-ي  سرائيل اإل -ميشال عون أمس، بشأن التوجه األميركي       

وذكرت أن معلومات موثوقة لديها، تشير إلى أن الرئيس األميركي جورج بوش أبلغ كلّاً مـن                 .الالجئين
ي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه سـيحمل أثنـاء             سرائيلرئيس الوزراء اإل  

  .افية، لدفع مشروعه للتسوية قدماً إلى األمامإض" بشرى" أيار المقبل، ١٥، في إسرائيلزيارته إلى 
بات معروفاً في أوسـاط الـضفة       " البشرى"وتضيف المصادر الفلسطينية نفسها، أن بعض تفاصيل تلك         

 أولمرت وعباس، بشأن التسوية النهائية، على أن يكون         -وغزة، ومنها إطالق تصور مشترك بين بوش        
الشاملة، التي قد تعقب الزيارة، في حال سقوط الطرح الثالثـي           البديل من هذا التصور، الحرب اإلقليمية       

نفسها، إطالق صندوق دولي لتعويض الالجئين الفلـسطينيين خـارج          " البشرى"ومن تفاصيل   . أو تعثّره 
 وأراضي السلطة، تكملة لما كان قد أعلنه بوش في هذا الصدد، أثناء زيارتـه الماضـية إلـى                   إسرائيل
  .ثاني الماضي كانون ال١٣ في إسرائيل

وتؤكد األوساط الفلسطينية، أن مسؤوالً أوروبياً رفيع المستوى، أكد لها صحة هـذا األمـر، وزودهـا                 
فالصندوق الدولي سيكون برأسـمال قـدره مئـة مليـار دوالر            . مباشرة بالمزيد من التفاصيل عن آليته     

ي لقرار الجمعية العموميـة     ائيلسرأميركي، وسيكون اإلنفاق منه على تعويض الالجئين، وفق التفسير اإل         
، كما لتقديم حوافز مالية واقتصادية للبلدان المعنيـة بـالالجئين واسـتيعابهم             ١٩٤لألمم المتحدة، الرقم    

وتنقل األوساط نفسها عن المسؤول األوروبي عينه، أن الرأسمال المذكور سيتوزع على ثالث              .ودمجهم
 في المئـة، أي     ٦٠العربية النفطية، ونسبة مساهمتها     وهي الدول   . جهات أساسية مساهمة في الصندوق    

 ملياراً، وأخيراً المجموعة األوروبية التي ستسهم، وفق المشروع،         ٢٥ مليار دوالر، ثم اليابان بقيمة       ٦٠
  . مليار دوالر، أي أقل من عشرة مليارات يورو بقليل١٥بقيمة 

كبة بدأت فعالً، وستتوالى وتتصاعد، للمساعدة      وتتابع األوساط الفلسطينية، أن سلسلة من اإلجراءات الموا       
ومن هذه اإلجراءات إعادة النظر في قوانين الجنسية في العديد من الدول            . في تجسيد المشروع المذكور   

وتكشف األوساط نفسها أن عدداً من هذه الخطوات بات أمـراً           . العربية المعنية بخطوة استيعاب الالجئين    
رابطـة  "ت قبل حين تعديالت على قوانين الجنسية الخاصة بها، تأخذ بمبـدأ             فثمة دول عربية أقر   . واقعاً

، من دون أن تلحظ أي اسـتثناء لناحيـة          ١٩٦٥، كأساس لمنح جنسيتها، للمقيمين فيها منذ عام         "األرض
غيـر  الالجئين الفلسطينيين لديها، علماً بأن المعنيين بهذه اإلقامة األجنبية الطويلة في تلك البلدان، ليسوا               

كما أن بلداناً عربية أخرى أقرت، منذ فترة وجيزة، تعديالً آخر، يسمح للمرأة فيهـا               . هؤالء بنسبة ساحقة  
وهـو إجـراء آخـر يطـال اآلالف مـن           . بإعطاء أوالدها جنسيتها، إذا ما كان هؤالء من والد أجنبي         

 بنيوية، تبدو كأنها تستكمل     وتتابع األوساط نفسها، أن إجراءات أخرى أكثر      . الفلسطينيين في دول شتاتهم   
ومنها إرساء مناخ من الهشاشة السياسية واالقتصادية واألمنية، في الـدول المحيطـة             . إلمرار المشروع 

وتعطي األوساط الفلـسطينية عـن هـذا        . ، تمهيداً لجعلها أكثر تجاوباً وطواعية مع المشروع       إسرائيلب
  . مصر واألردن: االتجاه، مثلين اثنين
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األكثر خطورة على المنطقة،    والفترة الحرجة   هي   أيار وأواخر تموز،     ١٥ أن الفترة بين  ط  ترى األوسا و
إذا لم تقع الحرب في هذه الفترة، نكون ربحنـا          . "وعلى سالمها العادل، وعلى حقوق شعوبها المشروعة      

 ".اًوقتاً إضافياً، في انتظار مشاريع حروب أكثر تهوراً، أو في انتظار مشاريع حلول، أقل جنون
  ١٥/٤/٢٠٠٨األخبار

  
  نريد القدس مدينة مفتوحة للجميع وليست مدينة موحدة:حاتم عبد القادر .٣

ن إ" قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حـاتم عبـد القـادر              : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
ليـست مدينـة    الفلسطينيين يريدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وان تكون مدينة مفتوحة للجميع و           

 تكون عاصمة للدولة الفلسطينية بينمـا    أنن القدس الشرقية يجب     إ"واوضح   ".إسرائيلموحدة كما تريدها    
 انه في حال السيطرة السياسية للفلـسطينيين علـى          إلى"، مشيرا   سرائيلتكون القدس الغربية عاصمة إل    

 وفد شبابي   أمامان عبد القادر يتحدث     وك ". والشعوب األديان سيبقونها مفتوحة لجميع     فإنهمالقدس الشرقية   
 في فندق االمبـسادور بالقـدس،       أمس مشاركا ومشاركة من ثماني دول، ظهر        ٣٢ يضم   يأور ومتوسط 

 ". على وضع مدينة القدس وما تعانيه في ظل االحتاللأطلعهم
 ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بحر يدعو عباس وساركوزي وكي مون لزيارة غزة أحمد .٤

أحمد بحر رئيس المجلـس التـشريعي باإلنابـة دعوتـه للـرئيس عبـاس،               .جدد د  :بوعونكتب فايز أ  
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، أمام مقر األمم           . لزيارة قطاع غزة   األوروبيينوالمسؤولين  

على رئيس السلطة الفلسطينية زيارة قطاع غزة الذي يتعرض أهله للموت، ولكـي             : المتحدة بمدينة غزة  
 إن فك الحصار ال يأتي بالشجب واالسـتنكار،         :وأضاف .م التوصل إلى نتائج تخدم الشعب الفلسطيني      يت

ي المسؤولية الكاملة عما يحدث من      سرائيلوإنما يأتي بقرارات تنفذ على أرض الواقع، محمالً االحتالل اإل         
 المفاوضات التي تعطي    على السلطة في رام اهللا أن توقف      : " وأضاف .قتل وتجويع نتيجة إغالقه للمعابر    

  ".الضوء األخضر لالحتالل ليشدد حصاره على القطاع
أن الشعب الفلسطيني هو شـقيق لـشعب مـصر          "وفيما يتعلق بالجانب المصري واألوروبيين، أكد بحر        

وأنهما شعب واحد، داعياً الحكومة المصرية إلى القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهـا تجـاه أشـقائها                 
  ".يين من خالل تسهيل حركتهم من وإلى مصر والعالم الخارجي من خالل فتح معبر رفحالفلسطين

اليوم نوصل صوتنا للعالم أجمع، وإننا سلمنا رسالة لمدير السفارة الفرنسية في غزة، كما              : "وصرخ بحر 
طيني، سلمنا رسالة أخرى إلى ممثل األمم المتحدة في غزة لكي يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الـشعب الفلـس         

كما دعوناهم إلى زيارة قطاع غزة ليروا بأم أعينهم ما يدور فيه من موت بطيء لمليون ونصف مليون                   
وطالب األوروبيين أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا الحصار الخانق الـذي أودى بحيـاة                ".مواطن فلسطيني 

  ". مريضاً، وأن يعملوا على فكه، ورفع الظلم عن األهالي١٣٣
 ١٥/٤/٢٠٠٨ينية األيام الفلسط

  
   بهاحكومة فياض حكومتي وتحظى بدعمي ولدي الثقة الكاملة: عباس .٥

سالم فياض وأعضاء   .محمود عباس ثقتَه برئيس الوزراء د     الفلسطيني  جدد الرئيس    :الدين كتب حسام عز  
خـالل  وجـاء ذلـك      .حكومته، مثمناً عالياً الدور الذي تلعبه الحكومة في أداء واجباتها تجاه المواطنين           

، في رام اهللا، حيث أثنى على أعـضاء الحكومـة وعلـى             أمس األسبوعيةترؤس عباس جلسةَ الحكومة     
ونقل وزير اإلعالم رياض المالكي      .جهدهم الذي يقومون به في ظل الظروف السياسية الصعبة والمعقدة         

، مثمنـاً فـي     األخـرى وعن عباس مطالبتَه أعضاء الحكومة بتحمل االنتقادات التي توجه لها بين الفينة             
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وقال ألعضاء الحكومـة     .الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الحكومة خاصةً فيما يتعلق بأوضاع قطاع غزة           
هذه الحكومة هي حكومتي وتحظى بكل الدعم والتأييد من قبلي، ولدي الثقةُ الكاملة بهذه الحكومة وجئت                "

فعال وجاد، وهناك إنجازاتٌ تم تحقيقُها، وهناك المزيد        هناك أمن   "وأضاف الرئيس    ".اليوم لتأكيد ثقتي بها   
  ".من الجهد المطلوب، وهناك محاوالت إلفشال هذا الجهد

من جهته، شكر رئيس الوزراء الرئيس عباس على ثقته المتجددة بالحكومة، وقال فياض في تعقيبه على                
األخير، وتسعى الحكومـة ومـن      هذه الحكومة هي حكومتكم وستبقى كذلك حتى يومها         "ما قاله الرئيس    

 تصويب الوضع القائم في غزة، وهو األمر الذي ما زال يحظى بأولويـة              إلىخالل قيادة الرئيس عباس     
  ".على كل المستويات

  ١٥/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
   حماس مسؤولية توقف الحياة االقتصادية في غزة يحملعباس .٦

حركـة حمـاس مـسؤولية توقـف الحيـاة          ود عباس    الفلسطيني محم  حمل الرئيس  :كتب جعفر صدقة  
أكد الرئيس عباس عزم السلطة علـى        و .االقتصادية في قطاع غزة، وما سببه ذلك من معاناة للمواطنين         

 االقتصاد والـسالم، تـشكل      إلى، باعتبار األمن، إضافةً     األمنيةالمضي قدماً في خططها إلنهاء الفوضى       
ما حصل في غزة مؤسفٌ، لكن هذا لن يجعلنا نيأس وسنتابع           "وقال   .ولةالعناصر الثالثة الرئيسية لبناء الد    

تقدم ملحوظ، وتالحظـون     "إلى  عباس ولفت الرئيس  ".ونبذل أقصى جهدنا لكي يستتب األمن في الضفة       
  ".األشهر السبعة الماضية) الذي شهدته (األمنيالفرقَ في الوضع 

 ١٥/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يدعم وزراءه بالقُبلعباس في المواجهة مع فتح وفياض يفوز : تقرير .٧

 كان عنوان المواجهة نقابياً، بين نقابات الموظفين من جهة، وحكومة سالم فياض             : محمد يونس  –رام اهللا   
 نافذة فـي    أوساط المواجهة كانت سياسية بين      أنلكن الحقيقة التي يعرفها الكثيرون هي       . من جهة أخرى  

لكـن  .  الحصول على حصة في الحكومـة      إلى األوساطى خلفية مسعى تلك     حركة فتح وبين الحكومة عل    
 لجأت  إذالحكومة سرعان ما سجلت فوزا سهالً على النقابات، ومن خلفها فتح اآلخذة بالضعف والتفكك،               

 إلحاحيـة  شلّت المدارس والمرافق الحكومية، مقدمة مطالب لم تكـن ذات            إضرابات سلسلة   إلىالنقابات  
عليه الحال في عهد الحكومات السابقة التي فشلت في توفير رواتب الموظفين، وهي ربط              كبيرة كما كان    

رواتب الموظفين بجدول غالء المعيشة، وزيادة تعرفة المواصالت للموظفين ليتماشـي مـع االرتفـاع               
  .الحاصل في تعرفة المواصالت العامة

 النقابـات، فـأمرت     إضـراب تجد ما يبرر    التي لم   " محكمة العدل العليا   "إلىمن جانبها، لجأت الحكومة     
 بالمصلحة بإلحاق الضرر    إياها حين البت في الدعوى المقدمة من الحكومة ضد النقابات متهمة            إلىبوقفه  
وحظيت الحكومة في هذه المواجهة بدعم آخر مهم من الرأي العـام، خـصوصا ذوي طـالب                 . العامة

 إلـى يضاف  .  يدفعون ثمن صراع جديد على السلطة       في الشوارع  أبناءهم يروا   أنالمدارس الذين هالهم    
 مواقعهم، بعضهم منذ زمن طويـل، ضـمن         إلىذلك ضعف ثقة الرأي العام بقادة النقابات الذين وصلوا          
  .حسابات سياسية وليس عبر انتخابات حرة ديموقراطية

 اإلضـراب  وعقب صدور قرار محكمة العدل العليا، لجأت كتلة فتح في المجلس التشريعي التي دعمـت     
  .لى خيار الحل الوسط، ووافقت على لعب دور الوسيط بين النقابات والحكومةإ

 وقبـل   األسـبوعي وأمس حظيت الحكومة بوقفة دعم الفتة من الرئيس عباس الذي شارك في اجتماعها              
، وفق ما قاله النـاطق باسـم الحكومـة وزيـر     "تعبيرا عن رضاه ودعمه الكاملين    " فردا فردا    أعضاءها

وجاءت زيارة الرئيس بعد تهديد فياض باالستقالة احتجاجـا علـى تحرشـات             .  رياض المالكي  عالماإل
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وحسب مصادر مطلعة، فان فياض ابلغ عباس انه سيستقيل من منـصبه            .  في فتح  إليها المشار   األوساط
  .ويترك الحكومة في حال تعرضه لمضايقات من هذا النوع

، هو آخر منصب عـام      األعمالقعه كرئيس لحكومة تسيير     ت الخاصة بأن مو   اويصرح فياض في اللقاء   
 االقتـصادية   األزمة البلد من    إنقاذيتقلده في السلطة الفلسطينية، مؤكدا انه رسم لحكومته مهمة واحدة هي            

  .الخانقة الناجمة عن الحصار الذي تعرضت لها الحكومتان السابقتان
 في فتح لدى توليه     أوساطا من مضايقات من     وذكّر الرئيس عباس أعضاء الحكومة بما تعرض له شخصي        

كما اقر عباس في االجتماع     .  االستقالة في حينه   إلى، والتي قادته    ٢٠٠٣ رئيس حكومة عام     أولمنصب  
بوجود حسابات شخصية وراء بعض االنتقادات التي تتعرض لها حكومة فياض، رغم وجـود انتقـادات              

  .أخرى موضوعية
 سلسلة خسارات وخيبات تعرضت لها الحركة في العـامين          إلىاجهة  في هذه المو  " فتح"وتضاف خسارة   

  .األخيرين جراء صراع القوى والتفكك وغياب القيادة المركزية مع رحيل عرفات
 حادة على خلفية التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للحركـة           أزمةفي المرحلة الراهنة    " فتح"وتشهد  

 األمر الحصول على تمثيل في المؤتمر،       إلىى مراكز القوى المختلفة     وتسع. الذي ينتخب هيئاتها القيادية   
  .١٩٨٩ تأجيل جديد للمؤتمر الذي لم يعقد منذ العام أوالذي يهدد بحدوث انقسام 

  ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  بين الحكومة والنقابات يقضي بزيادة المواصالت وتسديد متأخرات الموظفيناتفاق .٨

 إلى بسام زكارنة رئيس النقابة العامة للموظفين العموميين عن التوصل علنأ :منتصر حمدان -رام اهللا 
اعتبارا من % ٥٠ بين النقابات والحكومة يقضي بصرف بدل المواصالت الثابتة بزيادة قدرها أمساتفاق 

شهر مقابل وقف كافة فعاليات أ ستة أقصاها، ودفع متأخرات الموظفين خالل مدة ١/٤/٢٠٠٨
 ٦ أقصىرنة انه تم االتفاق كذلك على تسديد جميع المستحقات للموظفين بحد ضاف زكاأو .اإلضراب

 في واإلسراع، األولىوكذلك صرف جميع المستحقات لموظفي القدس، من الفئة . شهور من تاريخه
كد أو.  تلتزم الحكومة بدفع سلفة لمن لم تجهز ملفاتهأنانجاز ملفات الموظفين المعلمين الجدد على 

 واإلحصاءتم االتفاق على تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين زكارنة انه 
وتم .  شهور من تاريخه٥الفلسطيني، والنقابات لدراسة غالء المعيشة وتقديم توصيات بحد أقصى خالل 

تي تهم كل االتفاق كذلك على تشكيل اللجان الفرعية لكل نقابة مع الوزير المختص لمتابعة القضايا ال
 .قطاع على حدة

 ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  البرغوثي إلدانة عرفات مروان اعتقلت" إسرائيل: "قراقع عيسى .٩
كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التـشريعي الفلـسطيني أن الهـدف                 :رام اهللا 

الشهيد ياسر عرفات، وان التحقيق     السياسي من وراء اعتقال األسير مروان البرغوثي كان إدانة الرئيس           
القاسي مع البرغوثي قد تركز حوله واالنتفاضة التي اندلعت عقب فشل مباحثات كامب ديفيـد واتهـام                 

 أن مائة يوم من التحقيق العنيف       إلىشار قراقع   أو .عرفات وقيادة حركة فتح بإعطاء الضوء األخضر لها       
ق تركز الجزء األكبر فيها حول عالقته بعرفات وتمويل         والمذل التي واجهها البرغوثي في مراكز التحقي      

ية إلدانة عرفات وتحل اليوم الـذكرى       إسرائيلنشاطات االنتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة        
 .١٥/٤/٢٠٠٢السادسة العتقال البرغوثي الذي اعتقل في رام اهللا يوم 

  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   نفسه للرئاسة فإن مروان البرغوثي لن يتنافس معهاسعب رشح إذا:  فارسقدورة .١٠
 صرح قدورة فارس رئيس لجنة التفاوض حول ملف األسرى الفلـسطينيين            : خضير أبو محمد   -القدس  

ـ              أو أن هنـاك   :""القـدس "ـحد ابرز قياديي حركة فتح ورئيس نادي األسير الفلسطيني في لقاء خـاص ب
قة يجري بموجبها اإلفراج عن مئات من األسرى مـن           صف إلى للتوصل   إسرائيلمفاوضات بين حماس و   
 تكتمل وذللت   أن اقتربت من    بأنهاية وقد خطت خطوات وكان هناك انطباع        سرائيلالسجون والمعتقالت اإل  

ومضى .  التطورات الميدانية تعكس نفسها على احتماالت نجاح هذه الصفقة         أنبعض العقبات ولكن يبدو     
 تكون في سلة واحدة صفقة تبادل أسرى وهدنة وفتح معـابر  أن في  حماس ربما ترغب إن:" فارس يقول 

 سجلت قفزة نوعية سترفع شعبيتها لدى الرأي العام         أنها حماس ستعتبر    أنإذا تحققت هذه األمور فاعتقد      
الفلسطيني وتثبت حضورها كشريك وكالعب رئيسي وفيها تجاوز لتقاليد العمل السياسي بالمنطقة خـالل      

  . الماضيةالسنوات العشرة
 يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة فإن مـروان البرغـوثي لـن             أن مازن   أبو أراد الرئيس    إذاوقال فارس   

ن تـذهب فـتح إلـى صـيغة         أ ال يرشح نفسه فإن مروان يـرى         أن قرر الرئيس    إذايتنافس معه ولكن    
المظلـة   يخرج علينا شخص آخر بطريقـة النـزول ب         أنديمقراطية لفرز مرشح الحركة، حيث ال نريد        

 تكون هناك صيغة ديمقراطية داخل الحركة لفرز المرشح         أنليكون مرشح الحركة بل يجب      ) الباراشوت(
صاحب الحظ األوفر في الفوز باالنتخابات، واألخ مروان وفقاً لكل االستطالعات التي خالل الـسنوات               

  االستطالعات بال استثناءي في كل الثالث الماضية هو أعلى قيادي فلسطيني يحظى بثقة الشعب الفلسطين
 ١٥/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  لن نتهاون مع محتكري السلع والوقود: الغصين .١١

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض علـى أحـد التجـار الـذين يحتكـرون                 : حمزة مشتهى  - غزة
 باسم الداخلية،   وقال إيهاب الغصين، الناطق    .المحروقات في ظل األزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة         

إنه تم القبض على تاجر شمال القطاع يبيع السوالر للمواطنين بمبالغ باهظة الـثمن،              : "أمس" فلسطين"لـ
وشدد على أن هناك قراراً من الداخلية بضرورة مالحقـة          ".  لتر سوالر  ٥٠٠٠وضبط بحوزته أكثر من     

حق جميع المحتكرين وألي سلعة، فـال       سنال: "وقال .التجار المحتكرين للسلع األساسية إلى جانب الوقود      
وأوضح أن عدداً   ". يجوز استغالل المواطنين في ظل ما يعيشون أصالً من حصار وإغالق وغالء معيشة            

من قادة الشرطة سيجتمعون مع مسئولين بالحكومة اليوم، للتأكيد على ضرورة محاربة االحتكار وعـدم               
 التأكيـد علـى أن الداخليـة        الغصينوجدد   .ع األسعار التهاون في ذلك، والحزم مع المحتكرين ومنع رف       
  .ستالحق المحتكرين، وستالحقهم وتحاسبهم قانونياً

  ١٥/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   أيار يوماً وطنياً شامال١٥ً تعلن الحكومة .١٢

قررت الحكومة أمس، اعتبار يوم الخامس عشر من الشهر المقبل يوماً وطنياً شامالً، لمناسـبة               : رام اهللا 
ووجهت الحكومةُ   .ذكرى الستين للنكبة، بحيث يعلَّقُ العمل في كافة المؤسسات بعد الساعة الحادية عشر            ال

 كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج للمشاركة في فعاليات هذا اليـوم،   إلى، الدعوةَ   أمسعقب اجتماعها   
بأن  زير اإلعالم رياض المالكي   وقال و  . أرضه إلىتأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة         

الحكومةَ أوعزت إلى كافة الوزارات المعنية وسفارات فلسطين في الخارج بالمساهمة الفاعلة في فعاليات              
  .يوم النكبة

  ١٥/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 نقل السفير الفلسطيني في واشنطن إلى روسيا .١٣
عفيف .نقل السفير الفلسطيني في واشنطن دلم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر ع: رام اهللا

صافية إلى روسيا ليتولى منصب السفير الفلسطيني هناك دون أن يكون واضحا من سيتسلم منصب 
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تسلمت مذكرة  .السفير الفلسطيني في واشنطن بدال منه

 حكومة روسيا االتحادية وافقت على تعيين عفيف صافية من وزارة خارجية روسيا االتحادية، تفيد بأن
 .سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين فيها

 ١٥/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  "بكل الوسائل والخيارات"المفروض على غزة " كسر الحصار"تؤكد على " حماس" .١٤

" كـسر الحـصار  "لـى   ستعمل عأنها أمس حركة حماس مجددا أكدت:  أ ف ب، د ب أ   -رام اهللا، غزة    
وقالت  . فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر       إلىداعية  " بكل الوسائل والخيارات  "المفروض على غزة    

 عن كثب وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ولـن تـسمح             األوضاعالحركة تتابع    "إنفي بيان   
 جانب شعبنا لكسر    إلىلياتهم   تحمل مسؤو  إلىالحكام العرب   "ودعت حماس مجددا     ".باستمرار هذا الوضع  

 أمـام  اهللا ثم    أمام فان استمرار الصمت يحملهم المسؤولية       وإالالحصار خاصة من خالل فتح معبر رفح        
  ".شعبنا وامتنا

  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  مصر لم تدخل أي كميات وقود لغزة وال مساعدات أخرى هذه األيام : أيمن طه .١٥

المصرية الرسمية عن   " األهرام"يمن طه، أن ما نشرته صحيفة       أ" حماس"أكد المتحدث باسم حركة     : غزة
نحن ننفي بشكل مطلق أن تكون مصر قد أدخلت أي كميـات            "، وقال   "عار عن الصحة تماماً   "مساعدات  

وقود لغزة سواء سوالر أو بنزين أو وقود صناعي أو غاز طهي، ونؤكد أنـه ال يوجـد أي مـساعدات                  
  ". أخرى تقدم هذه األيام

 ١٤/٤/٢٠٠٨رسقدس ب
  
  الحديث عن قطع عالقاتنا بمصر ال أساس له من الصحة: "حماس" .١٦

ن مصر تبذل جهـودا  أأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس  : أشرف أبو الهول  -غزة
يين، لكنه  سرائيل تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة بين الفلسطينيين واإل       إلى في سبيل التوصل     ىسياسية كبر 

وعما إذا كانت الجهود المصرية فـي        .إسرائيل أن هذه الجهود تواجه عراقيل كبيرة من جانب          ىأشار إل 
هذا المجال تتأثر سلبا بحالة تبادل االتهامات التي جرت مؤخرا بين حماس ومصر بشأن فتح معبر رفح                 

حريـصة   ى الرغم مما أثير باإلعالم إال أن حركة حماس كانت وستبق          ىعل ": قال الرشق  ،وفك الحصار 
  ." ورئة الشعب الفلسطيني في غزةى العالقة مع مصر باعتبارها الشقيقة الكبرىعل

 ، اإلطالق ىإن الحديث عن قطع عالقة حماس مع مصر ليس له أساس من الصحة وغير وارد عل               "وقال  
نحن ندير حواراتنا مع    ":  وأضاف ."فحماس لن تقطع عالقاتها مع عمقها العربي عامة ومع مصر تحديدا          

 ى في مصر بصورة أخوية، وهذا ال يعني أن اتفاقا في كل شيء قد حصل بيننا، فنحن عاتبون عل                  ألشقاءا
اإلخوة في مصر بشأن االتفاق حول معبر رفح ونتوقع منهم دورا أكبر وأكثر فاعلية مـن أجـل كـسر                    

ولية ؤمـس إن مصر عليها    :  مصريا، فنحن نقول   -الحصار ومن أجل فتح المعبر ليكون معبرا فلسطينيا         
   .أكثر من غيرها بحكم موقعها في األمة وبحكم موقعها الجغرافي أيضا بالنسبة لغزة
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وأوضح أن كل ما يطلبونه من القيادة المصرية هو تفعيل كالم الرئيس حسني مبارك الذي قال أنـه لـن      
  .يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني

  ١٥/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  وفتوى تبيح قتل الجنود المصريين.. قصف المواقع المصريةخطة لحماس تشمل : األهرام .١٧

 حماس انتهت من إعـداد  "ميليشيات"كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها عن أن  : نس طارق ح  -القاهرة  
 في اتصال هاتفي من قطاع غزة مـع منـدوب           -وقالت هذه المصادر     .خطة القتحام الحدود المصرية   

 قصف المواقع المصرية بقذائف الهاون، حيث قامت منظمة حمـاس          إن هذه الخطة تشمل أوال     -األهرام  
  .يوم األحد الماضي بتوزيع قذائف هاون عيار ستين، ونشرت ميليشيات تابعة لها علي الحدود

وتشمل هذه الخطة ثانيا إطالق نيران الرشاشات علي الجنود المصريين، وجاء ذلك مترافقا مع إصـدار                
وتتضمن الخطة ثالثا القيام بعملية التفاف       .ضي تبيح قتل الجنود المصريين     يوم الجمعة الما   "ىفتو"حماس  

خلف التحصينات المصرية عبر األنفاق، باإلضافة إلي تفجير بعض هذه التحصينات عبر تلغيم األنفـاق               
كما يترافق هذا مع تفجير الجدار الحدودي، وذلك لمنع مصر من صد مجموعات من              . العابرة من أسفلها  

  .زة تعتزم حماس الدفع بهم الجتياز الحدودأهالي غ
وفي هذا اإلطار، قامت حماس بتجهيز وزراعة ما يقرب من أربعة كيلومترات من الحدود مـع مـصر                  
بالمتفجرات، وعلي مسافات متفاوتة لعمل ثغرات في الجدار الحدودي، وذلك في المنطقة الواقعـة بـين                

  .ي السالم شرقا منطقة البرازيل وحوحتىنقطتي تل زعرب غربا، 
وأوضحت المصادر نفسها أن حماس وضعت إشارة تنفيذ التفجير رهن موافقة بعـض الـدول العربيـة                 

وأشارت هذه المصادر إلي اتصاالت جرت بـين منظمـة حمـاس وجماعـة            . واإلقليمية المتحالفة معها  
اخـل مـصر، تـشمل    اإلخوان المحظورة تتولي بمقتضاها الجهة األخيرة قيادة حملة سياسية وإعالمية د        

الدعوة إلي تنظيم مسيرات ومؤتمرات إلحراج الحكومة المصرية، ومنعها من صد هجوم حماس علـي               
  .القوات المصرية، واقتحام الحدود

  ١٥/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   تطالب عباس والقادة العرب والمسلمين تحمل مسؤولياتهم في فك الحصار"الجهاد" .١٨

 رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتحمل مـسؤولياته         ، في بيان،  ادطالبت حركة الجه  : ألفت حداد 
إلى جانب القادة العرب والمسلمين في رفع الحصار وفتح المعابر وإنقاذ الموقف، وعدم الـسماح بتفـاقم                 
األمور والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال استمرار الحصار وإغالق المعابر، الن األمور وصلت إلـى                

وأوضحت الجهاد أن التحـرك سـريعاً        .يعد من الممكن السكوت عليه، أو القبول بهذا الواقع        مستوى لم   
على مستوى الرؤساء والملوك لكسر الحصار، أصبح واجبا وطنيا وإسالميا وأخالقيا تقتـضيه مـصلحة               
 أبناء شعبنا المحاصر، مما يوجب على الرئيس أبو مازن التحرك عبر جامعة الدول العربيـة، ومنظمـة                

  .المؤتمر اإلسالمي للضغط على األطراف الدولية لكسر الحصار وفتح المعابر
  ١٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ملوح يدعو لدور عربي فاعل في حل األزمة الداخلية الفلسطينية .١٩

 دور عربي فاعل في حـل       إلىالرحيم ملوح    دعا األمين العام المساعد للجبهة الشعبية عبد      : )آي.بي.يو(
ـ    ".حماس"و" فتح" الداخلية، وتحديدا بين حركتي   الفلسطينية اتالخالف يونايتـد بـرس   "ـوقـال ملـوح ل

موضوع حل الخالف الفلسطيني الداخلي ليس موضوعاً فلـسطينياً محـضاً،            "إنفي عمان   " انترناشونال
 الحوار الـوطني، ثمـة حاجـة        إطار يتجلى في    أن الذي يجب    األساسي الدور الفلسطيني    إلى فباإلضافة
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 ألن يكون هناك دور لعدد من الدول العربية المعنية بالخالف الفلسطيني الداخلي والتـي               وضرورة ملحة 
  ". توفر الحماية ألي اتفاقأنيمكن 

 عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح الفلـسطينية ومـسؤول العالقـات             اإلفرنجياهللا   من جانبه قال عبد   
 حركة فتح تريد الوصول إلى حلول سريعة        اإلفرنجي، إن عن  " اي.بي.يو"نقلت  ، بحسب ما    الخارجية فيها 

من خالل تمسكها بتطبيق المبادرة اليمنية التي تم اعتمادها من قبل القمة العربية المنعقدة بدمشق الـشهر                 
  .    الماضي

  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   "إسرائيل" ترحب باعتزام موريتانيا إعادة تقييم عالقتها مع "حماس" .٢٠

 بإعالن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهللا          أمسرحبت حركة حماس    .): أ.ب.د( –غزة  
وأعـرب  ". خطوة شجاعة في االتجاه الـصحيح     "، معتبرةً أنها    إسرائيلعزمه إعادة تقييم عالقة بالده مع       

 حماس فوزي برهوم في بيان صحفي عن أمله في أن تكون خطوة الـرئيس الموريتـاني                 باسمالمتحدث  
مدعاة لكل الـدول    "وتمنى برهوم أن تكون هذه الخطوة       . إسرائيلق قطع العالقات بالكامل مع      على طري 

ي أو تؤمن بمشاريع التطبيع معه أن تعيد هي        سرائيلالعربية واإلسالمية والتي لها عالقات مع االحتالل اإل       
  ." إسرائيلأيضاً النظر مجدداً في مجمل عالقاتها مع 

  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  تحذر السلطة من مالحقة ناشطيها بعد إطالق النار على محافظ نابلس" األقصىكتائب" .٢١
أعلنت كتائـب شـهداء األقـصى       : رام اهللا  عن أماني سعيد من    ١٥/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   ذكرت  

 .التابعة لحركة فتح أمس، مسؤوليتها عن إطالق النار على سيارة جمال محيسن محافظ مدينـة نـابلس                
 في بيان أن هذه هي الرسالة األولى، محذرةً من أنه إذا استمرت األجهزة األمنية التابعـة                وأكدت الكتائب 

يـأبى  "وجاء في البيـان      .للسلطة في مالحقة عناصر الحركة، فإن الحساب سيطول وسيمتد إلى الرقاب          
اينة محيسن إال أن يستمر في وحل العمالة والرذيلة، ويأبى إال أن يكون مخلـصاً ألسـياده مـن الـصه                   

بأننا موجودون هنا في هذه األرض المباركة ولن نسلِّم سـالحنا           ... واألميركيين، فها نحن نرد عليك أيها     
وسنبقى في وجه الدفاع األول، مدافعين عن كرامة أمتنا وعن شعبنا الذي يذبح ليل نهار علـى مـرأى                   

من يحاول المساس بنا    " أن   محذرة من المساس بعناصرها وأفرادها، مؤكدةً      ".ومسمع من القريب والبعيد   
بالعمل فـوراً علـى   "الرئيس عباس " األقصىشهداء "وطالبت   ".فسيكون مصيره مصير العمالء والخونة    

، مطالبـة الـرئيس   "إزالة وتنحية ومحاسبة جمال محيسن، الذي يعمل على مطاردتنا ومالحقة مقاومينـا          
 ".م تجلب لنا إال الدمار والهالك لشعبنا ومقاوميناالتي ل"الفلسطيني بوقف اللقاءات المتكررة مع االحتالل، 

 أبدت حركة فتح دعمها لمحافظ :رام اهللا عن كفاح زبون من ١٥/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط ونشرت 
 ما حدث في نابلس كان محاولة اغتيال لمحافظ المدينة إننابلس، وذلك بعد بيان لحركة حماس قالت فيه 

ووصفت فتح بيان حماس بالسخيف ويكشف عن النوايا المبيتة في  .بسبب تورطه في مالحقة المقاومين
 مقر إلى مطاردا فلسطينيا ٤٥وفي السياق عاد .  شوارع الضفة الغربيةإلىنقل الفتنة والصدامات 

 على مغادرتها، احتجاجا على ما وصفوه بعدم وفاء السلطة بالتزاماتها أيامالمقاطعة في جنين، بعد خمسة 
إن عودة المطاردين وجميعهم من كتائب األقصى  ريا الزبيدي، أحد قادة كتائب األقصىوقال زك .تجاههم

تمت بموجب تفاهم مع الرئيس عباس لتحسين أوضاع المطاردين وعائالتهم، بعد أن وافقوا على المكوث 
مع ي للعفو عنهم، مشيرا إلى أن اتصاالت أجريت إسرائيل -في المقرات األمنية بموجب اتفاق فلسطيني 

 مازن، وعدد من قادة األجهزة األمنية، وكبار المسؤولين في السلطة الوطنية، أفضت إلى إنهاء أزمة أبو
 .مطاردي شهداء األقصى، وعودتهم إلى مقر المقاطعة
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   فلسطينيينثمانيةقوات االحتالل تنفذ حملة دهم واعتقاالت في الضفة وتعتقل  .٢٢

 فلسطينيين  ٨ي صباح أمس،    سرائيلت قوات جيش االحتالل اإل    اعتقل: وكاالت، ال  يوسف الشايب  - رام اهللا 
ي سـرائيل في عدد من محافظات الضفة الغربية، وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قـوات الجـيش اإل               

اقتحمت الحي الجنوبي لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، واعتقلت ثالثة فلسطينيين بينهم ناشط مـن               
  . حماس، وذلك خالل عملية دهم وتفتيشحركة الجهاد ا وآخر من حركة

  ١٥/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   تدين اعتداء االحتالل على منزل األسير نايف الرجوب"حماس" .٢٣

 نايف الرجوب في محافظة     األسيراعتداء قوات االحتالل على منزل النائب       " حماس"دانت حركة    :نابلس
واعتبرت االعتداء جريمة بحق نواب الشرعية      . ه عائلت وإرهابالخليل، وقيامها بتحطيم محتويات المنزل      

 والمعتقلين، بمن فيهم الوزراء والنواب وعلى رأسهم        األسرى سراح   بإطالقوطالبت الحركة    .المنتخبين
عزيز دويك، ووقف االعتداء على عائالتهم ومنـازلهم، ونطالـب العـالم            . رئيس المجلس التشريعي د   

 .األسرىساته القمعية والعنصرية بحق الشعب وقادته ونوابه المتحضر بالعمل للجم االحتالل عن سيا
  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   شمال قطاع غزة"كتائب المقاومة الوطنية" أحد عناصر استشهاد .٢٤

ي اسـتهدفت   سرائيلية نفذها الطيران اإل   إسرائيلاستشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في غارة        : ألفت حداد 
، )عامـا ٣٤( علبة   أبو إبراهيموقالت مصادر فلسطينية إن      . شمال قطاع غزة   سيارة مدنية في بيت الهيا    

ية على سيارة بلدة    إسرائيلقائد كتائب المقاومة الوطنية الذراع المسلح للجبهة الديموقراطية، قتل في غارة            
  .بيت الهيا

  ١٥/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   في الضفة" حماس" من أنصار ٢١تعتقل ألمنية الفلسطينية األجهزة ا .٢٥

 إن أجهزة األمن الفلسطينية،     ،"قدس برس "وصلت نسخة منه إلى     ، في بيان    "حماس"قالت حركة   : رام اهللا 
الخاضعة إلمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أقدمت على اعتقال واحـد وعـشرين مواطنـاً             

ـ              شرين الماضـية،   فلسطينياً في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية خالل الساعات األربع والع
  . وذلك في إطار حملة متواصلة منذ نحو عشرة أشهر

  ١٤/٤/٢٠٠٨قدس برس
  
  باٍق في منصبي ولن نرضى عن فلسطين بديالً : أبو العينين .٢٦

في لبنان سلطان أبو العينين، بقاءه في المنصب الذي يشغله حاليـاً، نافيـاً أي               " فتح"أكد أمين سر حركة     
وقال في خالل مؤتمر صحافي عقـده       . لفلسطينية في لبنان عباس زكي    خالف مع ممثل منظمة التحرير ا     

ال مكان للخالف في قاموسنا، والكالم عن إبعاد أبو العينين كالم أناس             "أنفي مكتبه في مخيم الرشيدية،      
، "كانت دائما في دائرة االستهداف السياسي واالستخباراتي واألمنـي        " "فتح" أن حركة    إلى، الفتا   "مرضى
  ". الشرور وال يزالون، حاولوا أن يكونوا بدائل عنها" فتح"أن هؤالء الذين يتربصون بـ "إلىمشيرا 

هناك مبالغة في وصف ما يجري، القلـق        : " الوضع في مخيم عين الحلوة، وقال      إلى العينين   أبووتطرق  
ية لن تكون مصدر     أن المخيمات الفلسطين   إلىموجود، ولكن أطمئن األشقاء اللبنانيين واإلخوة الفلسطينيين        

  ". قلق، ألننا استلهمنا العبر مما جرى في مخيم نهر البارد
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في أقرب فرصة   : "وقال. وأعرب عن الثقة الفلسطينية بالحكومة اللبنانية والتزامها إعادة مخيم نهر البارد          
  ". وفي أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، سيكون هناك قرارات تتعلق باألوضاع في هذا المخيم

أن هناك من يتخذ من هـذا       "إلى، مشيرا   "نفاق سياسي "ووصف مواصلة حديث البعض عن التوطين بأنه        
ي تعزيز السـلم األهلـي فـي   ، مؤكدا أن الفلسطيني الذي يعيـش بكرامـته يسـهم ف        "الموضوع فزاعة 

  .لبنان
 خالل هـذه الحـرب    الفلسطينيين في لبنان ضيوف مؤقتون، أما الشعب الفلسطيني فكان          " أن     إلىوأشار  

 مستهدفا من دون أن نكون نحن جيشا من المالئكة، هناك أخطار ال نستطيع أن               ]الحرب األهلية اللبنانية  [
 هناك اعتداءات جرت علينا والمطلوب أن نطوي هذه الصفحة وان نـستلهم منهـا               أننتهرب منها، كما    

  ". العبر
  ١٥/٤/٢٠٠٨السفير    

  
  ١٩٨٥ عام "اكيلي الورو"سفينة ر لخطف أبو العباس لم يكن العقل المدب .٢٧

 سـفينة اكيلـي     ١٩٨٥كشف أحد عناصر مجموعة الكوماندوس الفلسطينية التي خطفت في          : )ب.ف.ا(
) أبو العباس (أفرجت عنه إيطاليا بعد إنهاء عقوبته، أن محمد عباس          الذي  الورو اإليطالية في المتوسط و    

وقال عبد اللطيف فطاير المولود في مخـيم        .يكن متورطا فيها  الذي قيل انه العقل المدبر لهذه العملية، لم         
الصادرة في جنوى،   " ١٩ال سيكولو   " يطاليةاالصحيفة  اللالجئين الفلسطينيين في لبنان في مقابلة نشرتها        

 . لم يخطط لعمليـة احتجـاز الرهـائن        ٢٠٠٤أمس، ان زعيم جبهة التحرير الفلسطينية الذي توفي في          
) الخطـف (لى علم باألمر وكان يدعمنا لكن مجموعتنا هي التي كانت وراء فكرة           بالطبع كان ع  "وأضاف  

" إسـرائيل "كان زعيمنا يريد الدخول إلى      "وأضافت".ولم يكن من المفترض في البداية أن نخطف السفينة        
تغييـر  "وقال ان مجموعة الكوماندوس قررت بعدها        ".باستخدام السفينة لشن هجوم على قاعدة عسكرية      

أظن انه لم يكن أمامنا أي      . اتخذ هذا القرار على عجل وخالل ثوان وافقنا جميعا عليها         "وأضاف  ". المهمة
 ".                        خيار آخر

  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في الدوحة وتدعو الدول العربية إلى االحتذاء بقطر" علناً" نظيرها العماني تلتقي ليفني .٢٨

ية تسيبي ليفني في الدوحة امس في الدعم        سرائيلبحثت وزيرة الخارجية اإل   :  أحمد  محمد المكي  -الدوحة  
العربي لعملية السالم، وذلك خالل محادثات اجرتها مع نظيرها العماني يوسف بـن علـوي ووصـفتها                 

ـ إسرائيل كما بحثت المساعي السلمية وجهود التهدئة مـع        . مع مسؤول عماني  " أول لقاء رسمي علني   " ب
ر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبـر                  امير قط 
  .آل ثاني

واستغلت ليفني فرصة مخاطبتها المشاركين في منتدى الدوحة الثامن للديموقراطية والتنميـة والتجـارة              
ـ الحرة مساء امس لترسل رسائل عدة الى العرب، اذ شنت هجوما شديداً على من وصفت               " المتطرفين"هم ب

وفي الوقت نفسه، دعت الدول العربية الى أن تحذو حذو قطر لالبقاء علـى              . الذين يهددون عملية السالم   
نمد يد الـصداقة الـى كـل        : " رغم أن األوضاع صعبة على األرض أحيانا، معلنة        إسرائيلالصداقة مع   

  ".العرب
تبني معايير  " التي دعت المجتمع الدولي الى       وشهدت الجلسة نقاشاً ساخناً واعتراضات على طروح ليفني       

في شأن االنتخابات، الفتة الى ان المتطرفين يدخلون العملية االنتخابية، لكنهم بعد ذلك يحـاولون               " دولية
أكـرر وأؤكـد أننـا      : "وقالـت . اكراه اآلخرين لتبني افكارهم، في اشارة الى السلطة الفلسطينية ولبنان         

 هذا هدف استراتيجي، ليست لدينا أجندة خفية، ونعمل من أجـل الـسالم،              منخرطون في عملية السالم،   
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يشكل "ووصفت الوضع في غزو بأنه      ". فالوقت يمضي ضدنا، وهناك تحديات كبيرة تأتي من المتطرفين        
، معتبرة أن الوضع في غزة عقبة في طريق ومـسار           "تحديا كبيرا، وهناك عنف وارهاب يأتي من غزة       

وشددت علـى ضـرورة     ". يق دولة فلسطينية ألن الدولة ال بد أن تشمل غزة أيضا          الفلسطينيين نحو تحق  
لن نسمح لهم بالعمـل بمـا يعـارض رؤيتنـا           "، وأكدت   "التعامل مع المتطرفين الذين يشكلون تحديا لنا      "

 وركزت ليفني على ما اسمته الدور الكبير للعالم العربي والمعتدلين في العالم العربـي    ".المشتركة للسالم 
واالسالمي من أجل التسوية، مشيرة الى ضرورة حدوث تسوية وتنـازالت مـن الجـانبين الفلـسطيني         

ال أرى قيادة فلسطينية يمكن ان تتخذ خطوات نحـو          : "وفي رسالة الى الدول العربية قالت     . يسرائيلواإل
  ".التسوية من دون دعم العالم العربي

ان الـوزيرة   " فرانس بـرس  "ي، وقال مساعدها لوكالة     وفي وقت سابق امس، التقت ليفني نظيرها العمان       
الهدف الثاني لهذا اللقاء كـان      "، مضيفاً ان    "على تطورات المفاوضات مع الفلسطينيين    "اطلعت بن علوي    

 إسرائيل" آراء"لكن بن علوي اكد للوكالة انه ال يتفق مع          ". البحث في دور العالم العربي في عملية السالم       
 في مسقط قبل االتفاق على قيام الدولـة         سرائيلستبعداً اعادة فتح المكتب التجاري إل     عن عملية السالم، م   

  .الفلسطينية
  ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
   تضرب حماس هذا الصيف"إسرائيل":  أمريكياستخباراتي موقع .٢٩

في ) الديار( كشف موقع استخباري أمريكي في تقريٍر نشرته صحيفة          : الوكاالت   - بالل ابودقة    -عمان  
ي تخطط لشن الهجوم على قطاع غزة هذا الصيف بعـد إكمالهـا             سرائيلن أمس أن دولة االحتالل اإل     عما

. االستعدادات مستغلةً الفترة المتبقية من وجود إدارة بوش التي ما زالت توفر لهم الدعم المفتـوح لهـا                 (
 حمـل عنـوان     االلكتروني في النقاط التي استعرضها تقريره الخـاص الـذي         ) ستراتفورد(وبين موقع   

 تخطط لعملية واسعة في غزة الفتاً إلى أن وزيـر           إسرائيلأن  ) اإلعداد لحماس قبل حزب اهللا    : إسرائيل(
وأشار الموقع إلى    . ي أيهود باراك عقد اجتماعا طارئا مؤخراً للشروع في هذا المخطط          سرائيلالحرب اإل 

تي تسيطر على الضفة زاد من اإلصرار       ال) فتح(التي تسيطر على غزة و    ) حماس(أن االنقسام الدائر بين     
  .م٢٠٠٥ي على القيام بتلك العملية في غزة التي فكت االرتباط عنها عام سرائيلاإل

  ١٤/٤/٢٠٠٨الجزيرة السعودية 
  
   ترفض السماح لكارتر بزيارة البرغوثي"إسرائيل" .٣٠

ر أن السلطات كشف مرافقون للرئيس األمريكي األسبق جيمي كارت:  عبدالرؤوف أرناؤوط-رام اهللا
) هداريم(السماح له بزيارة النائب مروان البرغوثي، أمين سر فتح في سجن . ية رفضتسرائيلاإل
 أمس عن اعتقاده إسرائيلوأعرب كارتر الذي زار  .بالرغم من الطلب الرسمي الذي تقدم به. يسرائيلاإل

اليت، مشيرا إلى أنه ينوي بحث ي المخطوف جلعاد شسرائيلباحتمال إتمام صفقة إلخالء سبيل الجندي اإل
  .هذه القضية خالل لقائه المتوقع في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

ي يوسي بيلين وبحث معه اإلفراج عن شاليت ووقف سرائيلوكان كارتر اجتمع مع عضو الكنيست اإل
ي شخص كجزء من جهوده لحل لن يمتنع عن لقاء أ"إطالق صواريخ القسام من غزة مشددا على أنه

 .في إشارة إلى لقائه المرتقب مع مشعل" األزمات الدولية
 ١٥/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية  
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  مع السعودية" ٣٥أف " تبتز أميركا لتمرير صفقة الـ"إسرائيل" .٣١
 جـراء احتمـال بيـع       إسـرائيل أمس أن القلق يتزايد في      " جيروزالم بوست "ذكرت صحيفة   : يو بي آي  
ونقلـت   .إلى الـسعودية  " ٣٥أف  "ت المتحدة الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة المعروفة باسم          الواليا

ية قولهم إن الواليات المتحـدة عرضـت علـى          سرائيلالصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة العسكرية اإل      
 علـى   فرصة فريدة للحصول على تقنية عسكرية متطورة لن تبيعها للسعودية من أجل المحافظة             إسرائيل

ية سـرائيل وكان رئيس مكتب الدبلوماسية العسكرية في وزارة الـدفاع اإل         . تفوقها العسكري في المنطقة   
الجنرال عاموس جلعاد قد التقى قبل أسبوعين في واشنطن مـسؤولين مـن وزارة الـدفاع األميركيـة                  

فة أن جلعـاد    وذكرت الـصحي   وتوصلوا إلى تفاهم يتعلق بصفقات بيع بعض أنواع األسلحة المتطورة،           
 على صفقة بيع السالح األميركية المقترحة إلى الـسعودية،          إسرائيلالتقى ماكورميك لتقديم اعتراضات     

ية من إقـرار الـصفقة      سرائيلية قالوا األحد إن المخاوف اإل     سرائيلغير أن مسؤولين في وزارة الدفاع اإل      
  .ازدادت في الفترة األخيرة

 إلى الطلب من الواليات المتحدة بيعها تقنيات عسكرية لم يسبق           ئيلإسراوفي ضوء هذا االحتمال، بادرت      
ية على الحـصول    سرائيلوتركز أحد الطلبات اإل    .لغاية اليوم أن صدرت إلى خارج األراضي األميركية       

التي تعمل داخل الواليات المتحدة، وهي أحدث أنواع الطائرات المقاتلة في           "  رابتور ٢٢أف  "على طائرة   
  .ي يمكنها التحليق وتجنّب الرادارات وهي أكثر المقاتالت تطوراً من نوعهاالعالم الت

  ١٥/٤/٢٠٠٨األخبار
  
  يين يرفضون إعادة القدس الشرقية للفلسطينيينسرائيلمن اإل % ٧١: استطالع .٣٢

ي امس ان الغالبيـة     إسرائيلاظهر استطالع للرأي نشر نتائجه مركز ابحاث        : فرح سمير  -القدس المحتلة 
يين ترفض توقيع اتفاق سالم ينص على تقسيم القدس واعـادة شـطرها الـشرقي               سرائيلن اإل الكبرى م 
من المستطلعين يرفـضون    % ٧١السادات للدراسات االستراتيجية ان     -واوضح مركز بيغن  . للفلسطينيين

يؤيـدون ذلـك    % ٢١، مقابل   ١٩٦٧ قسمها الشرقي وضمته عام      إسرائيلاي تقسيم للمدينة التي احتلت      
من المستطلعين مناقشة وضع القدس في اطـار مفاوضـات          % ٦٢كما يرفض   . يبدون اي رأي   ال% ٨و

   .السالم
  ١٥/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  حائط البراق" ترمم "إسرائيل .٣٣
 تعتزم تنفيذ أعمال تـرميم فـي حـائط    إسرائيلامس ان " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : يو بي آي 

وأوضحت الـصحيفة   . أن قسما من حجارته بدأ يتفتتفي القدس المحتلة، وذلك بدعوى   ) المبكى(البراق  
أن بعض حجارة الحائط، وخصوصا تلك التي اضيفت إليه في القرن التاسع عشر، بدأت بالتفتـت فيمـا                  

اضافت إنه تم الكشف مؤخرا فقط عن تفتت هذه الحجارة،          . الحجارة القديمة تضررت بصورة طفيفة جدا     
   أن هذه الحجارة تقع فوق رؤوس المصلين اليهود في المكان خالل معاينة اعتيادية لها، مشيرة الى

  ١٥/٤/٢٠٠٨السفير 
  

  
  العدل الدوليةمحكمة  أمام "إسرائيل" في سوريا يقاضون فلسطينيون .٣٤

مس أنهم أأعلنت مجموعة من النشطاء والمثقفين والمحامين الفلسطينيين في دمشق :  د ب أ-دمشق 
 .، وبشكل خاص ضد أولمرت وباراك"إسرائيل"دل الدولية ضد بصدد رفع دعوى قضائية إلى محكمة الع

 في غزة يعاقب عليه القانون الدولي، "إسرائيل"وقالت الدكتورة المحامية هالة األسعد إن ما تقوم به 
 العديد من الوثائق التي أدت إلى مقتل  خالل مؤتمر صحفي،واستعرضت .جرائم حرب ضد اإلنسانيةك
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 طفالً ٢٦أن موضحةً ، ٢٠٠٨ آذار ٥ شباط وحتى ٢٧في غزة خالل الفترة من   فلسطينيا١٣٢ًأكثر من 
، قتلوا بطريقة القتل الجماعي، بينما يسمح ويشرع القانون الدولي بحق هذا العددوثماني نساء من أصل 

  .الشعوب في حركات التحرر والمقاومة، وذلك حسب اتفاقيات جنييف
  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  جئ فلسطيني في العراق  الونغتالمجهولون ي .٣٥

 ،ن مسلحين مجهولين قتلوا الجئ فلـسطيني      ، أ  أمس ، مصادر فلسطينية في العراق    أفادت:  د ب أ   -غزة  
  . في منطقة الطوبجي في بغداد،يعمل سائق أجرة

  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

   لتحويل المقدسيين إلى أقليةالجبهة اإلسالمية المسيحية تحذر من مساٍع .٣٦
حذر االمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات حسن            : وردة  امين ابو  - نابلس

يام في تنفيذ مخطط خطير يستهدف الوجود العربـي فـي           أن سلطات االحتالل شرعت منذ      أخاطر من   
ن سلطات االحتالل وبعد ان أعادت رسم وتشكيل جغرافيا القدس وفق            وأشار إلى أ   .مدينة القدس المحتلة  

التـي  جديـدة   البطاقـات   لخططاتها من خالل الجدار واالستيطان، شرعت بلدية االحتالل في الترويج ل          م
همها اإلقامة داخل حدود الجـدار،      أستفرضها على جزء من المقدسيين ممن تتوفر فيهم شروط خاصة،           

 إعادة  لىإن هذه الخطوة تهدف     أوبين خاطر    . تعمل على فرض هذه البطاقات بالترغيب والترهيب       حيث
هـذا  محـذراً مـن أن       .تشكيل الوجود العربي في مدينة القدس وفق التفصيل الجغرافي الجديد للمدينـة           

  .من المقدسيين% ٤٠لى التخلص من إاالجراء االحتاللي سيؤدي في حال تنفيذه 
  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  كرى الستين للنكبةفعاليات إحياء الذضمن  يخططون لزيارة القرى المدمرة ٤٨فلسطينيو  .٣٧

 سلسلة فعاليات إلحياء    ٤٨أقرت لجنة الدفاع عن المهجرين في أراضي         : وديع عواودة  - القدس المحتلة 
 على التمـسك بحـق عـودة المهجـرين     ،وأكدت في بيانها أمس. الذكرى الستين للنكبة على مدار العام 

 أنها ستتوج نشاطها السنوي بإقامة مسيرة العـودة الحاديـة           ةوضح، م والالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم   
 للقيام  ٤٨كما دعت فلسطينيي     .عشرة على أراضي قرية صفورية المهجرة في الثامن من الشهر الحالي          

  . بما تسميه يوم استقاللها"إسرائيل"بزيارة قراهم ومدنهم المهجرة في اليوم ذاته الذي ستحتفل به 
  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   هدخالالسماح بإي إسرائيلأزمة الوقود في غزة بعد وعد توقعات بحل  .٣٨

ن سـلطات   أرئيس الهيئة العامة للبترول مجاهد سالمة أعلن        أن   :غزة من   ١٥/٤/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
االحتالل وعدت بتزويد محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في غزة بالوقود الصناعي الالزم لتشغيلها              

  . وإال توقفت عن العمل وغرق القطاع في ظالم دامس،تباراً من اليوماع
 ،مـس أ ،كدأ في االمم المتحدة مسؤوالًإلى أن : نقال عن وكاالت  غزة   من   ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور  ولفتت  

ية ال يمكنها تزويد القطاع بالمزيد مـن        سرائيلن السلطات اإل  أن خزانات الوقود في قطاع غزة ممتلئة و       أ
صحاب محطات الوقـود توزيـع      أ بسبب رفض نقابة     ، وذلك ه لم يعد هناك مكان لتخزينه     نألالمحروقات  

ن مليون ليتر مـن الوقـود        وأوضح أ  .ي الذي تعتبره غير كاف    سرائيلحتجاج على التزويد اإل   لإل الوقود
  . وهو ما يؤمن حوالي يومين من االستهالك الكامل للديزل والبنزينمتوافرة حالياً
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  كثر من الكارثةأكثر فغزة يقترب أقطاع : الخضري .٣٩
ن قطاع غزة   أ ،أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار        : رائد الفي، وكاالت   - غزة

كثر من الكارثة الحقيقية في حال توقفت محطة الكهرباء نهاية األسبوع على األكثر، فـي               أكثر ف أيقترب  
قال أحد المسؤولين في مؤسسة فلسطين المستقبل لتأهيل        ومن جهة أخرى    . حال لم يدخل االحتالل الوقود    

عن تقـديم خـدمات     % ٩٠ بنسبة   فوا توق همنأ اً، موضح الشلل أصاب عمل المؤسسة   أن  األطفال المعاقين   
ن عدداً من الموظفين ال يستطيعون الوصـول إلـى          أل وذلك. عالج طبيعي لألطفال المعاقين منذ أسبوع     

  .أماكن عملهم
  ١٥/٤/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي

  
   غاضبة في غزة تحذر من قرب اإلنفجار في حال استمر الحصارتظاهرات .٤٠

 مقر األمم المتحدة    ىخرج مئات من أطفال المدارس في مسيرة غاضبة توجهت إل         :  أشرف الهور  -غزة  
وفي مكان التظاهرة قال الدكتور محمد األغا المكلـف          . على القطاع  لحصاراستنكاراً ل غرب مدينة غزة،    

ـ  وا من من المدرسين لم يتمكن% ٦٠أكثر من   ، أن   هام وزير التعليم في الحكومة المقالة     بم  ىالوصـول إل
 بريطانيـا   ى العالم وإل  ىرسالة إل مبيناً أن تواجدهم في التظاهرة هو لتوجيه        . مدارسهم بسبب نفاد الوقود   

عن غزة وتكفير الـذنوب      مفادها أنه يجب فك الحصار        الفلسطيني، شعبالبالتحديد المسؤولة عن معاناة     
 نظمها طالب الجامعة اإلسالمية     ىفي غضون ذلك خرجت مسيرة أخر      و . الفلسطينيين التي اقترفوها بحق  

ـ      ،   البركان تنذر بانفجار جابت شوارع غزة، ورفع خاللها المتظاهرون الفتات          ىفي إشـارة تـوحي إل
  .احتمالية تنظيم مسيرات ربما تتوجه نحو حدود قطاع غزة

  ١٥/٤/٢٠٠٨عربي القدس ال
  

   لدعم األسيرات الفلسطينيات في حيفا والناصرة سلسلة أمسيات .٤١
بادرت مجموعة من الناشطات الفلسطينيات داخل الخط األخضر وبالتنسيق مع الرئيس السابق لجمعيـة              
أنصار السجين، منير منصور، إلى تنظيم سلسلة مهرجانات فنية في حيفا والناصرة تضامنا مع األسيرات               

 بحيث يرصد ريعها لدعم صمود أكثر من مئة أسيرة فلـسطينية فـي الـسجون                ،سرى الفلسطينيين واأل
  .يةسرائيلاإل

  ١٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   الوحشية بحق األسرى"إسرائيل"مطالبة بفضح ممارسات : غزة .٤٢
طالب متحدثون ومدافعون عن حقوق األسرى في سـجون االحـتالل بفـضح الممارسـات             :حسن جبر 

وشدد المتحدثون، خالل مـؤتمر صـحافي،        . ضد األسرى الفلسطينيين   "إسرائيل"ترتكبها  الوحشية التي   
نظمته لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، أمس لمناسبة بدء فعاليات التضامن مع األسرى، علـى               

  .أهمية تكثيف الجهود لدعم نضال األسرى العادل في مختلف السجون
  ١٥/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  واطنة يصدر تعميماً بتخصيص خطبة الجمعة عن األسرى ومعاناتهمب .٤٣

، تعميمـاً    في حكومة تسيير األعمال    اصدر الشيخ جمال بواطنة، وزير االوقاف والشؤون الدينية       : القدس
 بتخصيص خطبة يـوم الجمعـة المقبـل          الفلسطينية لخطباء المساجد في كافة المدن والقرى والمخيمات      

  .لمعتقلين ومعاناتهمللحديث عن األسرى وا
 ١٥/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   على حاجز حوارة في الثمانين من عمرها يعتدي على عجوز فلسطينيةيإسرائيل جندي .٤٤

 خـالل    عامـاً  ٨٠ـاعتدى أحد جنود االحتالل على مواطنة فلسطينية مسنة يزيد عمرها على ال            :نابلس
. عها مما أدى الى سقوطها على األرض بشكل مهـين          بدف ،محاولتها المرور عبر حاجز حوارة االحتاللي     

  . من الشتائم بسيٍل"إسرائيل"المسنة قامت بضرب الجندي بعكازتها وانهالت عليه وعلى إال أن 
 ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً الشهر الماضي:  المركزياإلحصاء .٤٥

 جدول غالء المعيشة، حيث سجلت أسعار ،مس، أزي لإلحصاء الفلسطينيأصدر الجهاز المرك: البيرة
 مقارنة بشهر شباط ٢٠٠٨خالل شهر آذار % ١,٢٤المستهلك في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 

 خالل الشهر ١٦٨,١٦ مقارنة بـ ١٧٠,٢٦إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى . ٢٠٠٨
، كما سجلت األسعار في القدس ارتفاعاً %٣,٧٣سعار في قطاع غزة ارتفاعاً مقداره وسجلت األ .السابق

سجل  الغربية، حيث قل حدة في باقي الضفةأما استمر ارتفاع األسعار ولكن بنسب  في،%١,٦٥مقداره 
  %.٠,١٤ارتفاعاً طفيفا مقداره 

  ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ١٣٣ المرضى إلى  الحصار منارفع عدد ضحاييوفاة مريضة من قطاع غزة  .٤٦

قطاع لتلقـي   البسبب عدم تمكنها من مغادرة       ،استشهدت مواطنة من سكان مدينة غزة     :  رائد الفي  - غزة
 الحصار رامي   مواجهة باسم اللجنة الشعبية ل    متحدث ال أوضحو. العالج، في ظل الحصار وإغالق المعابر     

مشيراً إلى أن عدد شهداء الحصار من المرضـى          . بها لمأمن مرض عضال    بعد معاناة    توفيت   هاعبده أن 
  . مريضا١٣٣ًارتفع إلى 

  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح قطاع غزةيغادرون   مريضا٣٧ً .٤٧
 إن مصر قررت فتح     ،قالت مصادر فلسطينية في وزارة الصحة بقطاع غزة       : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

أكد الدكتور معاوية حسنين مدير      و .ى مستشفياتها قطاع إل الفر بعض الحاالت المرضية من      معبر رفح لس  
أن عدد المرضى الذين تم السماح لهم بالمغادرة عبـر معبـر رفـح              ،  وزارةالعام اإلسعاف والطوارئ ب   
  . حالة مرضية٣٧بلغ ومعبر بيت حانون ايرز 

 ١٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   يرصد حكاية راشق حجارة أصبح عازفاً عرض مسرحي في رام اهللا"الكمنجاتي" .٤٨
يستضيف قصر رام اهللا الثقافي مساء اليوم، العـرض المـسرحي والموسـيقي             :  بديعة زيدان  -رام اهللا   

 الذي يعتبر من األعمال الفنية القيمة، ليس فقط لكونه يتناول حكايات اللجوء الفلسطينية فـي                "الكمنجاتي"
 .ونه يضم عدداً كبيراً من النجوم الفلسطينيين والعـرب والعـالميين          الذكرى الستين للنكبة فحسب، بل لك     

ية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية عميرة هس، ويروي قـصة          سرائيللى نص للكاتبة اإل   إيستند العرض   و
رمزي أبو رضوان الطفل الفلسطيني الالجئ، الذي اشتهر كراشق للحجارة فـي االنتفاضـة األولـى،                

كيف يمكـن أن تكـون   وذلك بهدف تبيان .  عين، بينما أمسى اليوم عازفاً عالمياًوطُبعت صورته في كل   
لو أنه ولد وعاش في قرية      ، و ١٩٤٨قصة هذا الشاب الفلسطيني، لو لم تطرد عائلته من أرضها في عام             

 الموسيقي،  "الكمنجاتي" أبو رضوان، مؤسس ورئيس مركز       دد رمزي ويش. أجداده في بيئة هادئة ومسالمة    
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 يعمد إلى نشر الموسيقى بين أطفال مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وأبناء القرى المهمـشة، علـى                الذي
  .هم السالم، وأن العودة حق مقدس لونحبي  الفلسطينيينأهمية انتشار هذا الفيلم، لينقل إلى العالم أن

  ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  جبهة العمل اإلسالمي تتطالب مبارك بفتح معبر رفح: األردن .٤٩

ارسل االمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني الـشيخ زكـي بنـي              :  القدس العربي    -عمان  
إرشيد رسالة للرئيس المصري حسني مبارك طالبه فيها بفتح معبر رفح الحدودي، منوها الى خطـورة                

ا يجري في   وقال بني إرشيد ان المراقب لم     . ابقاء الحال على ما هو عليه من ترد انساني في قطاع غزة           
قطاع غزة من احداث ليقف مذهوال امام واقع عربي وصل الى درجة ارسال االهـل شـيوخا واطفـاال                   

  . ورجاال ونساء الى الموت دون تحرك جاد من شأنه ايقاف ما يجري من ظلم فاق التصورات
 الدينيـة   وشدد على ان العرب ال شك قادرون على الفعل االيجابي نصرة للمظلومين وقياما بالمـسؤولية              

والقومية، وال ادل على ذلك من موقف مصر عندما شرعت ابوابها لالهل في قطاع غزة، وهو الموقـف   
الذي كنا نتأمل ان تبادر باقي الدول العربية الى اسناده لتفتح معبر رفح بـشكل رسـمي مـنظم امـام                     

تفاضة في تاريخهـا    ونبه الى ان الخطب جلل والشعوب العربية على وشك اكبر ان          . المحاصرين في غزة  
المعاصر، فال ابشع من ان ترى شعبا يقهر ويموت النه يرفض ان يرضخ، وال اظن ان عاقال ال يترقب                   

  . غضبة جماهيرية عربية كبرى تنتصر للمظلومين
  ١٥/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في األردن تقيم مهرجان لنصرة غزة  المهنيةالنقابات  .٥٠

دني مهرجان النصرة االنشادي وذلك ضمن الحملـة التـي اطلقتهـا            اقامت النقابات المهنية األر   : عمان
وخصص ريع المهرجان، الذي شارك به اكثر من الف مـواطن، لنـصرة    . النقابات المهنية لنصرة غزة   

الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث قدم المنشدون يحيى حوى و مصطفى العزاوي و ابراهيم الدردساوي               
  . متنوعةو راجي النور وصالت انشادية

  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  ٤٨حزب اهللا يخطط لنقل أي حرب مقبلة إلى أراضي الـ  .٥١

نقلت تقارير صحافية إيرانية عن قيادي بارز في حزب اهللا أن المواجهة المقبلة بين :  الوكاالت–بيروت 
قوم  ستشهد انتقاله من المرحلة الدفاعية إلى الهجومية، حيث سي- إن وقعت -" إسرائيل"الحزب و

وللمرة األولى منذ "وستكون المواجهات البرية، " خلف خطوطهم" "يينسرائيلاإل"عناصر الحزب بقتال 
وجرت اإلشارة إليه  المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، وأكد". ، داخل فلسطين نفسها١٩٤٨العام 
 والمستوطنات أن المواجهات ستنقل إلى المدن والبلدات"، "أحد أعضاء مجلس شورى حزب اهللا"بكونه 

، مقلالً من أهمية رهان تل أبيب العسكري على القوات البرية لحسم أي معركة "نفسها" يةسرائيلاإل"
  . مستقبلية

  ١٥/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
   يتهم حكومة السنيورة بالسعي الى توطين الفلسطينين  عون .٥٢

اتخذت قرار توطين " الحكومة بأنها النائب ميشال عون" التغيير واإلصالح"اتهم رئيس تكتل : بيروت
بانتظار تكملة فيلم البيع ننتقل للربط بين الحكومة الموجودة حالياً وبين بيع : "وقال". الفلسطينيين

نريد معرفة موقف الحكومة العملي : "وأضاف". األراضي والتوطين، ونذكر أن حق العودة حق طبيعي
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 انشاء صندوق للتعويض على الفلسطينيين يحل طلب) جورج بوش(وباألخص ان الرئيس االميركي 
  ".محل اونروا

 ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  "فتح"يؤيدون  % ٨و" حماس"من العرب يؤيدون  % ١٨: استطالع .٥٣

 أن ثمانية   ،أظهر استطالع للرأي أجرته جامعة مريالند األميركية بالتعاون مع مؤسسة زغبي          : )رويترز(
وأشـار  . ينظرون بشكل سـلبي إلـى الواليـات المتحـدة         من أصل عشرة أشخاص في العالم العربي        

 آالف شخص في ست دول عربية هي لبنان واإلمارات والـسعودية            ٤االستطالع، الذي شمل عينة من      
ومصر واألردن والمغرب، إلى أن معظم األشخاص المستطلعة آراؤهم ال يعتبـرون أن إيـران تـشكل                 

  .  منه مع حركة فتحتهديداً، مظهرين تعاطفاً مع حركة حماس أكثر
    ٨٣وبحسب االستطالع فإن %           منهم  % ٧٠ من العرب ينظرون إلى الواليات المتحدة بشكل سلبي، وأن 

ي يـشكل قـضية     سرائيل ممن شملهم االستطالع أن الصراع العربي اإل       % ٨٠ال يثقون بها، وفيما رأى      
 أنهـم يؤيـدون     % ٨الم، فيما قال     منهم إمكان التوصل إلى اتفاق س      % ٥٥رئيسية في المنطقة، استبعد     

  .  أنهم يؤيدون الحركتين% ٣٧ لحماس، بينما قال % ١٨حركة فتح في مقابل 
  ١٥/٤/٢٠٠٨السفير     

  
  عباس استولى على اإلعانات الجزائرية الموجهة لحكومة هنية:  الجزائريةالشروق .٥٤

لموجهة الى حكومة اسماعيل كشفت مصادر أن الرئيس بوتفليقة اكتشف أن اإلعانات ا: سميرة بلعمري
هنية لم تصله، ولم يستلمها نهائياً بالرغم من ان بوتفليقة كان حذرا جدا ووضع خطا فاصال بين تلك 
اإلعانات التي وجهها للدولة الفلسطينية باسم رئيسها محمود عباس، وتلك التي وجهها لرئيس الحكومة 

ية، في أعقاب معاناة حكومته بفعل الحصار المضروب اسماعيل هنية، بعد نداءات اإلغاثة التي أطلقها هن
وذكرت مصادرنا أن رئيس الجمهورية . ي، واإلدارة الفلسطينية فيما بعدسرائيلعليها من قبل الكيان اإل

الجزائرية اكتشف أمر المساعدات التي لم تصل لحكومة اسماعيل هنية، بمحض الصدفة على هامش 
اصمة السورية دمشق، وذلك خالل اللقاء الذي جمع اسماعيل هنية القمة العربية التي احتضنتها الع

  .بالرئيس بوتفليقة
  ١٤/٤/٢٠٠٨الشروق الجزائرية 

  
  في طريقها إلى الفشل " أنابوليس"عملية : عمرو موسى .٥٥

حذر موسى القادة الفلسطينيين من حماس وفتح من انهم سيتحملون مسؤولية خسارة القضية : مينا العريبي
نحن كلنا ندعم فلسطين واحدة ولن نقبل "، وقال "الجلوس معاً" في حال فشلوا في التفاوض والفلسطينية

 فلسطين لن يكن هناك حل وسيفقدوا القدس وحق الالجئين ويفقدوا ٢واذا سيكون هناك .  فلسطين٢بـ
رة مسؤوليتنا كبي"مسؤولية جامعة الدول العربية من غزة المحاصرة  قال موسى وعن . "ارضهم كلها

جداً، ونحن خالل هذا الحصار حولنا مئات الماليين من الدوالرات ونقلتها الجامعة العربية رسمياً الى 
وفي جوابه عن إحتمال خرق حدود مصر من جديد، أكد ". اهل غزة والسلطة الفلسطينية في رام اهللا

احتياجات الغزاويين هذه الحدود القائمة يجب ان تحترم، انما ايضاً مصر تحاول ان تلبي "موسى أن 
اذا احتاجوا عبور الحدود، يطلبوا ولن تغلق هذه الحدود في . تحت الحصار وترسل الكثير من المعونات

  ".اوجههم
وأضاف " من الواضح انها في طريقها الى الفشل"إنه : وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر أنابوليس قال موسى

 وعملتم ماذا؟ لم نر شيئا ولم نفعل شيئا لم نكتب ورقا  اشهر٥ دولة وفات ٦٠اجتمعنا بأنابوليس بحوالى "
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وفي رده عن سؤال حول قيام ". اجتماع تقييم"أما بالنسبة لمؤتمر موسكو فقد وصفه موسى بأنه ". أو شيئا
دولة فلسطينية بحلول نهاية العام، تساءل موسى عن مصير المستوطنات والحدود والقدس والالجئين 

دولة، هل ينضحك علينا، ال ارى أي شيء على االرض او على الطوالة يؤدي الى هل فقط كلمة : "قائالً
من الواضح ان أنابوليس لم يؤد الى النتيجة المطلوبة وبالتالي هناك عالمة استفهام على امكانية . ذلك

ليس  وعملية استفهام ما يجب ان نفعله في حال فشلت عملية أنابو٢٠٠٨قيام دولة فلسطينية في نهاية عام 
  ".يجب ان تكون هناك حركة سياسية مختلفة...وقيام دولة فلسطينية في نهاية العام

  ١٥/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  " قضايا المنطقة والسالم"قطر وعمان يبحثان مع ليفني  .٥٦

ية تسيبي ليفني، أمس، أمير قطر الشيخ حمد بن سرائيلالتقت وزيرة الخارجية اإل:  الوكاالت–الدوحة 
اني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على هامش مشاركتها في منتدى خليفة آل ث

كما التقت وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في . الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة
 .الم بحث قضايا المنطقة والسلقاءاتو تم في هذه ال .مع مسؤول عماني" علني"أول لقاء يوصف بأنه 

حول عملية السالم وان إعادة فتح المكتب التجاري " إسرائيل"وقد أكد بن علوي على انه لم يتفق مع آراء 
وفي موضوع مفاوضات . في السلطنة ليست مطروحة قبل االتفاق على دولة فلسطينية" إسرائيل"لـ

يران بشدة حضور وزيرة من جهتها، انتقدت إ". نحن ال نوافق على اآلراء التي يقولونها"السالم، قال 
للمنتدى وقال طالئي نيك عضو مجلس األمن القومي إننا ال نسمح لحكومة قطر " يةسرائيلاإل"الخارجية 

" يسرائيلاإل"وان الحضور " إسرائيل"أن تعادل في عالقتها الدبلوماسية مع إيران دولة ثانية وهمية هي 
  ". المنطقةفي منطقة الخليج يشكل ضربة لمصالح كل الدول في هذه

  ١٥/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  
  
  نأمل في التوصل إلي اتفاق سالم خالل زيارة بوش للشرق األوسط : المصريالسفير  .٥٧

حول احتمال التوصل  المصرية، في حديثه  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير سليمان عوادقال
إننا  " مايو المقبل/ أياروش المرتقبة للمنطقة فيإلي اتفاق سالم في أثناء زيارة الرئيس األمريكي جورج ب

 وقد أكد الرئيس مبارك أن مصر تتطلع ألن يصدق الوعد األمريكي بالتوصل إلي اتفاق ،نتطلع لذلك
 ونأمل في أن تصاحب زيارة بوش للشرق األوسط ،ي قبل نهاية والية بوشإسرائيل -سالم فلسطيني 

 ." أن يتم توقيع هذا االتفاق في شرم الشيخى ونتمن،ات للتفاوض من عقبى إزالة ما يتبقى إلىجهود تسع
مشيرا إلي أن ما تردد عن عقد قمة في شرم الشيخ على هامش المنتدى االقتصادي العالمي لبحث السالم 

ي هي مجرد أفكار يتم إجراء اتصاالت لبحث جدواها، موضحا أن الرئيس مبارك سرائيل اإل-الفلسطيني 
 ما لم يكن متأكدا من أنها سوف تسفر عن نتائج ملموسة، وإن لم تؤد إلي نتائج مرجوة ال يدعو إلى قمم
  .فال داعي لها

 فعقالء حماس يتحدثون عن ،أننا نسمع تصريحات متناقضة" أكد عواد ،وعن موقف حماس مما يجري
 ٢٣ه في وما سمحنا ب، فلسطينيا من أهلنا في غزة للعالج٣٥٠ وفتح معبر رفح ألكثر من،دور مصر

 وهناك آخرون يلوحون ،يناير الماضي كان لدواع إنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين/ كانون الثاني
   . كما أكد عواد ضرورة رفع الحصار عن غزة." ونرجو أن يتغلب صوت العقل والحكمة،باقتحام الحدود

  ١٥/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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  ة لتسوية كل المسارات مؤتمر موسكو بداي: وزير الخارجية السورية .٥٨
اعتبر نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، امس، ان مؤتمر موسكو حول الشرق ): يو بي آي(

األوسط، المتوقع عقده في حزيران المقبل، قد يعطي دفعا لعملية التسوية على جميع المسارات في 
". دولي يكرس لمناقشة قضايا المنطقةال تستطيع تجاهل أي مؤتمر "وقال المقداد ان سوريا . المنطقة

هناك الكثير من الحقائق التي تدل على أن اللقاءات المقبلة، وخاصة لقاء موسكو ستضع بداية "وأضاف 
  ". لتسوية حقيقية على جميع مسارات عملية السالم في الشرق األوسط

  ١٥/٤/٢٠٠٨السفير 
  
  لمواصلة التفاوض "يينسرائيلاإل"نجاز اعالن تفاهم بين الفلسطينيين ورايس تسعى ال .٥٩

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، في القاهرة، أن وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا رايـس معنيـة                
بصدور وثيقة عن قمة شرم الشيخ، تشير الى التقدم في عملية التفاوض والتوصل الى نتـائج مـضمونة                  

تحدة على االعداد الجيد للقمة، واستنادا الى       تكون في صالح واشنطن، وهذا ما يفسر اصرار الواليات الم         
هذه المصادر فان رايس تقوم بطبخ الوثيقة وبنودها عبر االتصاالت مع االطراف التي ستشارك في قمة                

وأشارت المصادر الى انه في حال لم تضمن رايس النتائج التي رسمتها مـن وراء القمـة                 . شرم الشيخ 
زيران القادم بدون مشاركة الرئيس االمريكي، ألن الهدف من قمة          فانها ستقوم بتأجيل عقدها الى شهر ح      

يشكل قاعدة " يينسرائيلاإل"شرم الشيخ استنادا الى المصادر ذاتها هو انجاز اعالن تفاهم بين الفلسطينيين و        
لمواصلة التفاوض، واذا ما وجدت الوزيرة االمريكية استحالة التوصل الى مثل هذا االعالن فانهـا قـد                 

 . اقتراحها بعقد اللقاءتسحب 
  ١٣/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 

  
   وحماس يجب ان تكونا طرفين في اي اتفاقسورية: كارتر .٦٠

شدد الرئيس االمريكي االسبق جيمي كـارتر االثنـين         :  اشرف الهور، زهير اندراوس    -غزة، الناصرة   
تر، في مؤتمر لرجال    وقال كار . على ضرورة اشراك سورية وحركة حماس في اي اتفاق سالم مستقبلي          

، اعتقد انه من المهم للغاية ان تشارك حماس وسورية          "يسرائيلاإل"االعمال عقد قرب مطار بن غوريون       
وزار كارتر مركزا للشرطة في سـديروت جمعـت خلفـه           . في اي اتفاق نهائي مرجو في هذه المنطقة       

وحملـت كـل قطعـة    ". يةسرائيلاإل"عشرات قطع الصواريخ الملتوية والصدئة والتي سقطت على البلدة       
وصرح كارتر للصحافيين بعدما قلب باصابعه قطع المعـدن الملتويـة           . تاريخا يشير الي تاريخ سقوطها    

وذكرت مصادر أمريكية قريبة مـن      . التي خلفتها الصواريخ ان مشاهدة هذا االمر تبعث في نفسي الكآبة          
خصيات الزائرة والذي يـشرف عليـه مكتـب         الذي يساعد في حماية كبار الش     " شين بيت "االمر أن الـ    

  .أولمرت رفض لقاء رئيس فريق حراسة كارتر أو مساعدة الفريق كما هو متبع خالل مثل هذه الزيارات
  ١٥/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "يةسرائيلاإل"يجب ان يتوقف اطالق الصواريخ لتتوقف بعدها الهجمات : بلير .٦١

وث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق االوسـط عـن     اعرب توني بلير مبع   :  ماهر الشيخ  -القدس  
امله في احراز تقدم هام جدا على صعيد االمور الحياتية للفلسطينيين خالل االسابيع القليلة القادمة مشيرا                

، مـن دون ان يوضـح ماهيـة هـذا           "تحت السطح "الى تحرك هام على هذا الصعيد يجري االعداد له          
على تغيير الوضع القائم على االرض فيمـا يتعلـق بحريـة            " يةسرائيلاإل"ات  وحث بلير السلط  . التحرك

وبالنـسبة الـى    . الحركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين، وخصوصا فيما يتعلق بازالة الحواجز العسكرية         
يجب : الى بدء التهدئة من القطاع وقال     " القدس"حصار غزة، دعا بلير في حديث اجراه معه مدير تحرير           
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وفي شأن العالقة مع حماس، قال بلير       ". يةسرائيلاإل"وقف اطالق الصواريخ لتتوقف بعدها الهجمات       ان يت 
واكـد  . ان على حماس القيام بخطوات وان تقدم ما يمكن ان يساعد على االستقرار والهـدوء بالمنطقـة                

ل المحـدود   مبعوث اللجنة الرباعية على اهمية البرنامج الوطني لتوفير الـسكن المالئـم لـذوي الـدخ               
والمتوسط، الذي اعلن عن انطالقه امس، وكان بلير احد الموقعين عليه، النه سيوفر للفلسطينيين مساكن               

واضاف ان عدة مؤسسات دولية و دول تـساعد فـي هـذا             . يمكن تحمل نفقاتها كما سيوفر فرص عمل      
 اال ان ذلك ال يقلل مـن        المشروع من بينها بريطانيا، واعتقد انه مشروع هام سيقدم المساكن والوظائف          

  .اهمية االمور االخرى المتعلقة باالحتالل
  ١٤/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  تقرر تقديم مساعدات نقدية فورية الالف الالجئين في غزة " األونروا" .٦٢

) حوالي ثالثة ماليـين دوالر    ( ماليين شيكل    ١٠قررت األونروا، امس، تقديم     :  الدستور، د ب ا    -غزة  
. رية للعائالت الفلسطينية الالجئة المعدمة في قطاع غزة بسبب تدهور األوضاع المعيـشية            مساعدات فو 

وقال عدنان أبو حسنه المستشار اإلعالمي والمتحدث باسم أالونروا، في اتصال هاتفي مع وكالة األنبـاء                
ينيين فـي قطـاع     األلمانية، أن تلك المساعدات ستقدم إلى الفئات األكثر فقرا في مجتمع الالجئين الفلسط            

وأعرب عـن   .  شيكل لكل فرد من أفراد العائلة      ١٠٠ ألف عائلة بواقع     ١٠٠غزة والتي يقدر عددها بـ      
وتـابع ان هـذه     . أمله بأن تسهم هذه المساعدات في تخفيف األوضاع التي يعيشها المواطنون في غـزة             

مل في القريب العاجل ان نوسع      العائالت معروفة لدى االونروا وهي ستستفيد فوريا من هذه المساعدة ونأ          
  .برنامج المساعدات ليشمل فئات أخرى في ظل التدهور المستمر والخطير في قطاع غزة

  ١٥/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  األونروا تؤكد أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومأساوي .٦٣

 في قطـاع    ألفت حداد، رأفت كيالني، أكدت كارين أبو زيد، المفوضة العامة لوكالة األونروا، أن الوضع             
وقالـت أبـو زيـد، خـالل        . غزة كارثي ومأساوي، ويجب تضافر الجهود إلنهاء هذه األزمة في غزة          

اجتماعها بالنائب جمال الخضري ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في مدينة غزة مساء االثنين،              
ـ            ى األوضـاع فيهـا،     أنها ستدعو مؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات المانحة لزيارة غزة واالطالع عل

ودعت أبو زيد كل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان لتمويل مـساعدة            . واتخاذ مواقف واضحة  
  .غزة وإنقاذها من آثار الحصار

  ١٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   الى توطين الالجئيين الفلسطينيين في دول عربيةبروفسور أمريكي يدعو .٦٤
مركز الشؤون العالمية في نيويورك البروفيسور الون بـن         ال األستاذ في    ق:  محمد المكي أحمد   -الدوحة  
العربية  إن المبادرة    ،على هامش مشاركته في منتدى الدوحة للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة         ،  مائير

ي، لكنه دعا الى اعادة توطين الالجئيين الفلسطينيين        سرائيل اإل -تمثل فرصة تاريخية لحل النزاع العربي       
ورأى امكان عودتهم الى غزة والضفة الغربية، وقال إن اعادة أعداد كبيرة من             . ية لم يسمها  في دول عرب  

 . هي وهم سيزيد من سفك الدماءإسرائيلالفلسطينيين الى 
  ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 
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  خيارات انفجار قطاع غزة في وجه الحصار .٦٥
  حسن أبو حشيش . د

 وترشحها لالنفجار   ، صعوبة األوضاع في قطاع غزة     ما إن بدأ الشعب الفلسطيني يتحدث في اإلعالم عن        
 ومن وراء ستار    ،حتى بدأت األطراف ذات العالقة تتساءل وتستفسر عبر اإلعالم تارة         ... في أي لحظة  

 ،ومن خالل قراءتنا للواقع ودقـائق الميـدان       .  وما هو الشكل   ، وضد من  ،تارة أخرى عن معنى االنفجار    
 ومن خالل متابعتنا الحثيثة لما يبـث ويكتـب          ،لمواطنين والسياسيين واإلطالع على ما يدور في أروقة ا      

وتواصالً مع الرأي العام فيما يخص الحصار الذي        ،  ويذاع في وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية      
فإننا من الممكن أن نُوضح من باب التحليل واالستقراء الخيارات المرشحة أمام            ...بدأ األسبوع الماضي    

  :الشعب الفلسطيني للتعامل مع الحصار
وفتح كل خيارات أدوات العمل العسكري من الـصواريخ         ،  تصعيد عسكري غير مسبوق   :  الخيار األول 

 وأعتقد أن هذا متاح لدى الفلسطينيين وعمليـات         ، والعمليات االستشهادية في كل أنحاء فلسطين      ،بأنواعها
والقدس دالئـل علـى المقـدرة وطـول يـد      ) ديمونة(شرق خانيوس ومعبر المنطار ومن قبل عمليات        

وفي المقابل هل تستوعب حكومة االحتالل عودة فقدان عمقهـا وسـكان النقـب الغربـي                ... المقاومة
والترقـب  ،  وعسقالن لألمن، وخاصة وهي تستعد عالميا إلحياء الذكرى الستين على اغتصابها لفلسطين           

  .ار السياسي لحكومة االحتاللوعدم االستقر، والحذر على الجبهة الشمالية
 مـن   ،تنظيم حمالت إعالمية وسياسية وجماهيرية تجاه مصر وحدودها مع قطـاع غـزة            : الخيار الثاني 

 واالستمرار  ، واالستمرار في إغالقه يزيد الحصار     ،زاوية أن فتح معبر رفح يفكك األزمة ويبدد الحصار        
نها تضطر مصر فتح النيران على الفلـسطينيين        وحي،  في هذه الحمالت للوصول إلزالة الحدود من جديد       

 ونظهر كعـرب    ،مما يحرك عواطف الجماهير في مصر وفلسطين والعالم كله        ،  وجرح وقتل أعداد منهم   
 وخاصة أن األمر يكون مصحوبا بقرار       ،ونصل لصدام أخوي نحن في غنى عنه      ،  أشقاء بشكل غير الئق   

  . من الممكن أن يتزود بها الناسإفراغ شمال سيناء من كل مستلزمات الحياة التي
،  وإحداث هبات جماهيرية في وجـه االحـتالل        ،تنظيم حشود تجاه حدود فلسطين المحتلة     : الخيار الثالث 

 فسيجيش ويحشد وسيقتل العشرات والمئات من األطفال والنـساء          ،الذي لن يسمح باالقتراب من الحدود     
وال اعتقد أن االحتالل قادر علـى تبريـر قتـل            .لم وستكون مقتلة ومحرقة ومجزرة أمام العا      ،والرجال

 وشـعاراتهم   ،المدنيين وخاصة إذا كان القتل أمام الفضائيات العالمية والشكل المدني واضح للمـواطنين            
  . مهما كانت ماكينة الدعاية الصهيونية قوية،اإلنسانية بائنة للعالم الذي يدعي التحضر والمدنية

مواطنين على حركة فتح والرئاسة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير كونهم          زيادة حقد ال  : الخيار الرابع 
والتالعـب فـي الوقـود وبقـرارات        ،  يدركون مشاركتهم في الحصار من خالل التالعب في الرواتب        

 ولكون المواطن يدرك جيدا طبيعة العالقة لدى الرئاسة مع االحـتالل مـن خـالل اللقـاءات                  ،واضحة
مما ينتج عنه رد فعل قوي ضد الشخصيات والمؤسسات          ...ضات في ظل الحصار   واالجتماعات والمفاو 

 ولعل الهجوم على مرجعية فتح      ،والقيادات والهيئات التابعة لهم في قطاع غزة كخطوة انتقامية وتعويضية         
وخاصـة أن قطـاع غـزة يـضم مئـات            .من قبل عاصر فتحاوية مؤخرا قد يعطي مؤشرا على ذلك         

ن قبل منظمة التحرير وحركة فتح بثوب أهلي وخدماتي والتي سـتكون عرضـة           المؤسسات المدعومة م  
  .للهبات المتوقعة

وتُقلـل أو تعـدم عنـده       ،   إنه من الخطأ حشر خصمك في زاوية ضيقة        ،في العرف السياسي والعسكري   
 كي   وذلك ، ومن الخطأ تضييق المساحات عليه     ،فرص المناورة والتكتيك أو إعادة  الدراسة والمراجعات       

  .ال تجبره على االنفجار في وجهك في الوقت والشكل واآللية التي تزعجك وتربكك
 إضافة لفقدانها البعـد الـوطني والقـومي         ،الجهات التي تُحاصر قطاع غزة اآلن  فقدت الذكاء السياسي         

م  وتُؤثر في دوائهـم وحـريتهم وتـنقله        ،وهي تُغلق كل المنافذ على مليون ونصف المليون       ،  واإلنساني
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ألنهـم أعـدموا    ،  فعليهم انتظـار الخربـشة     ...ووقودهم وطعامهم وهوائهم ومياههم وكل مناحي الحياة      
والشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيدي وينتظر الموت         ...وقللوا فرصة وخيارات التحرك   ،  المناورة
دودة لها نـصيب     وكل الخيارات المح   ، فكل جهة محاصرة ال حصانة لها      ، أو االستسالم المهين   ،البطيء

 ال  ، وأن يقرؤوا الواقع بالحكمة والعقل والـذكاء       ، وعلى الجميع أن يتوقع االنفجار في وجهه       ،من الواقع 
  .بالتهديد والسالح والحشود

 واليوم الفقر نتيجة الحصار والذي يقـف        ،"لو أن الفقر رجال لقتلته    " وعلينا الوقوف على األثر الذي يقول     
  . ومدركون للفقراء والمكلومين وراءه رجال ورجال معلومون

  ١٥/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

   وفلسطين والعربمصر .٦٦
  محمد صالح المسفر. د

ن كثيرا من اخواننا المصريين ال يقبلون الحديث عن شؤونهم وما يجري فـي داخـل                أعلم حق اليقين    أ
لكثير من العـرب    بالدهم من سلبيات من اخوانهم العرب، واعلم ان هؤالء ال يعلمون مكانة مصر عند ا              

من حقنا نحن العرب أن نهتم بكل ما يجري في مصر، ومن حق شرفاء               لكن    امتداد الوطن العربي،   ىعل
مصر علينا خارج جغرافيتها أن نشاركهم همومهم التي تخيم في سماء ارض الكنانة وأهمهـا محاولـة                 

  .االنسالخ عن العروبة التي يقودها رهط من أصحاب المصالح
 مصر العزيزة حصار جزئي ثم تطور إلي حرمان مصر من الحـصول             ى فرض عل  ٥٦م  منذ عدوان عا  

، وكانت مصر علي خالف مع معظم الدول الغربية ومن يسير           ١٩٦٩ القمح ومشتقاته إلي نهاية عام       ىعل
 أبواب  ى الرغم من ذلك لم يقف الشعب المصري عل        ىفي ركابهم بمن في ذلك بعض القادة العرب، وعل        

 وان يموت ضحية ذلك التزاحم بعض أهلنا هناك بحثا عن رغيف الخبز رغـم أن                ،لخبزأفران صناعة ا  
  . المجهود الحربي كان يمتص الجانب األكبر من الميزانية

ن القاهرة تعيش في مأساة داخلية، إضراب أساتذة الجامعات ألول مـرة فـي عهـد النظـام                  أال جدال ب  
 متعددة فـي مـصر،      ى وأماكن أخر  ىي المحلة الكبر  الجمهوري ضد الغالء والفساد، وإضراب العمال ف      

واعتقاالت مواطنين يبحثون عن رغيف العيش أو يبحثون عن كرامة مصر العربية وأموالهـا بعـد أن                 
  .لبعضا عليها ىباعها أو استول

في ظل هذه األجواء أرادت اإلدارة السياسية المصرية االلتفاف حول تلـك األزمـات بالتـصعيد ضـد                  
المحاصرين والمعذبين في غزة، وتتهم حركات المقاومة في غزة بأنها تأزم الموقف بإقدامها             الفلسطينيين  

وان حدودها الشرقية الشمالية مهددة من قبل حركة حماس والجهاد          . إسرائيل شن عمليات قتالية ضد      ىعل
  . مهدد ولذلك لن تفتح المعبر للوصول إلي غزةإسرائيلاإلسالمي، وان امن 

 واستقرارها رغم كل ما تفعلـه       "إسرائيل" حامي ألمن    ىمصر تحولت بقدرة قادر إل    !  للعار   يا!! ياللهول  
لتعلم اإلدارة السياسية المصرية بأنها السؤال األول واألخيـر عـن           . ضد الفلسطينيين وأيضا ضد مصر    

 غزة،  ىتحرير غزة من االحتالل الصهيوني وتسليمها ألهلها ألنها احتلت في زمن السيطرة المصرية عل             
وإنها لم تسلح الشعب هناك للدفاع عن وطنه، وإنها استفادت من خيرات غزة الزراعية، ولتعلم مصر أن                 

 بل كـانوا الـدروع الواقيـة    يعرب فلسطين عبر التاريخ لم يشكلوا خطورة علي األمن القومي المصر         
ش والموسـاد   هل امن مصر سيتحقق إذا كان حراس الحدود مـن الجـي           . لحماية امن مصر ضد الغزاة    

ية إسرائيلاالسرائليين؟ لماذا ال تكون حراسة حدود مصر المشتركة مع فلسطين مصرية فلسطينية، وليس              
 ما يواجهه الشعب الفلـسطيني تنـذر بعواقـب          ىاوروبية؟ إن حالة تفرج العرب والمصريين خاصة عل       

ورة الموقف فالشارع العربي     خط ىإني أنبه إل  .  كثير من األنظمة السياسية العربية والمصرية      ىوخيمة عل 
  .في كل العواصم العربية يغلي ويتربص بهذه األنظمة التابعة لألدارة األمريكية
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اذكر القيادة السياسية في مصر، إن الزوارق اإليرانية تحرشت بالبحرية العسكرية األمريكية            : آخر القول 
ـ في مياه الخليج مرتين هذا العام وهما في حالة حرب ولم تتجرأ ال          ىبحرية األمريكية رغم قوتها الرد عل

ذلك التحرش واالستفزاز، أما الزورق المصري المسالم في قناة السويس الذي كان يبيع للبحارة العابرين               
 وأصـابت   ىسندوتشات فول وفالفل مصرية لم توفرهم البحرية الصديقة لمصر فأردت البعض منهم قتل            

ن مأساة مليون ونصف المليون فلسطيني اجدر باالهتمام        االخرين بجراح خطيرة، اذكر عرب االعتدال ا      
  .من انتخاب رئيس جمهورية لبنان

  ١٥/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  !والنكبة الجديدة.. وأزمة حماس.. أمن مصر .٦٧
  المجيد وحيد عبد. د

وهذا نوع من العالقـات     . العالقة بين مصر وقطاع غزة هي عالقة جغرافيا سياسية من نوع خاص جدا            
 بالرغم من وجود اتجاه قوي في دراسـة الـسياسة الخارجيـة             ،يصنع التواريخ ويحدد المصائر   مازال  

  . أن الجغرافيا االقتصادية هي األكثر تأثيرا في عصر العولمةىوالعالقات الدولية ير
 النحو الـذي    ىوتزداد أهمية الحغرافيا السياسية حين تكون خريطة القطاع الطبيعية والبشرية مخنوقة عل           

 كما هـي    ، اما حين تكون هذه الظروف غير طبيعية       ، في الظروف العادية   ىله موقع ازمة كامنة حت    يجع
  . فتصبح السياسة عامل تفجير قويا لألزمة الكامنة بل للقطاع في مجمله،اآلن

 بدأت تلك النذر ، ويحمل في طياته نذر تحول في العالقة بين مصر وقطاع غزة          ،يحدث اليوم  وهذا هو ما  
فقد حدث ذلك في لحظة ازمة فلسطينية خطيرة أنتجت صراعا داخليا           ،   القطاع ىركة حماس عل  بسيطرة ح 

  . القطاع الذي تفاقمت أزمتهى كما لم تحل حماس ازمتها بهيمنتها عل،عنيفا لم ينته بموقعة غزة
.  وفي قطاع غزة بشكل خاص     ، الفلسطيني العام  ى المستو ى مصر ان تواجه وضعا مأساويا عل      ىوكان عل 

القطاع المأزوم اصال انفجرت ازمته واختلطت بأزمة الحركة التي هيمنت عليه دون ان تكـون لـديها                 ف
 وتحسين مركزها في الصراع الذي اختلطت اوراقه        ، لكيفية استثماره لحل ازمتها    ى والحت ،خطة إلدارته 

  . رئيسيىوتحول الثانوي فيه ضد فتح إل
كبة المتفاقمة التي تنذر بانفجـار خطيـر يهـدد أمنهـا             تهدئة هذه االزمة المر    ىوتحركت مصر سعيا إل   

 وتغيير االجواء الثقيلة التـي اصـبحت        ، فحاولت الحد من التدهور في الوضع الفلسطيني العام        ،القومي
 ذلك ان تحتفظ    ىواقتض،   استئناف الحوار بين األخوة االعداء في غزة ورام اهللا         ى لكي يتسن  ،مخيمة عليه 

 وانـصارها فـي     "إسرائيل" الحد الذي اثار ثائرة      ى إل ،ن كل منهما بقدر االمكان    بمسافة متساوية تقريبا م   
  .واشنطن وغيرها

 والتراقـب   ، غزة ى انها التمنع تهريب االسلحة إل     ى مصر بدعو  ىي عل سرائيلولم يكن تصعيد الهجوم اإل    
ون دوالر مـن     حماس كما لم يكن تجميد مائتي ملي       ىحفر االنفاق إال تعبيرا عن قلق من انفتاح مصر عل         

المعونة األمريكية لمصر إال واحدا فقط من ضغوط عدة تعرضت لها بسبب حرصها علي عالقة طيبـة                 
 فما حمـاس إال امتـداد لتنظـيم االخـوان           ،مع حماس بالرغم من ارتباطها المعروف بحركة االخوان       

  .الفلسطيني
ـ      أال تتأثر عالقتها مع حركة حماس بموقفها تجا        ىومع ذلك حرصت مصر عل      ىه الجماعة األم بالنسبة إل

 ، وهذا هو ما تفرضه ضرورات الموقع ومحددات الحغرافيا السياسية في وضع شديد التعقيد             ،هذه الحركة 
 قبل ان تتفاقم ازمـتهم      ،ويعرف ذلك جيدا قادة حماس الذين سبق ان اشاد بعضهم بموقف مصر تجاههم            

قة الطيبة معها من أجل تـأمين سـيطرتهم علـي     التضحية بالعال ى نحو يدفع اتجاها رئيسيا بينهم إل      ىعل
 ينتج عن اشـتداد ازمـة هـذه         ، في حماس تجاه مصر اآلن     ىفالسلوك الذي يسلكه االتجاه األقو    . القطاع

 ما يخشاه هؤالء هو ان يؤدي اختناق اهل القطاع مـن            ى القطاع فأخش  ىالحركة بفعل الحصار الجائر عل    
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 نحو يشعل انتفاضة شعبية تفرز      ى عل ،إسرائيلاتجاه الحدود مع     حركة تلقائية في     ىجراء هذا الحصار إل   
 ما اقترفـوه    ى وربما تحاكمهم عل   ، االستيداع ى إل ،قيادتها الميدانية الجديدة فتحيل قادة حماس وكذلك فتح       

  .في حق الشعب الفلسطيني وقضيته
ي موجات بشرية    الحصار االجرامي هو ان يتحرك شعب القطاع المحاصر ف         ىان رد الفعل الطبيعي عل    

يين الذين  سرائيل واليمكن الحديث بشكل جدي ومستقيم عن كسر الحصار بدون مواجهة اإل           ،هادرة لكسره 
 ، فكسر الحصار اليتأتي إال بكـسر إرادة مـن يفرضـونه           ،يفرضونه عند المعابر التي يسيطرون عليها     

 اليصح  ،الوقود والكهرباء  إحكام الحصار هو حرمان غزة من        ىوعندما يكون الضرر األول المترتب عل     
 بـل   ، ومن الطبيعـي   ،ي الذي يتحكم في امداداتهما    سرائيلالحديث عن كسر هذا الحصار دون مواجهة اإل       

  .ية وليست المصريةسرائيل ان تحدث هذه المواجهة عند الحدود اإل،البديهي
اتجـاه غيـر     تحويل حركة الفلسطينيين في      ىولذلك فعندما يتصرف بعض قادة حماس بطريقة تؤدي إل        

 وانما هو   ،لكن هذا ليس هدفهم بطبيعة الحال     . ية من الناحية الفعلية   سرائيل فهم يحمون الحدود اإل    ،طبيعي
النتيجة المؤسفة المترتبة علي خوفهم مما يمكن ان يترتب علـي تحـرك الفلـسطينيين نحـو الحـدود                   

ة التي تطلق انتفاضة جديدة شعبية       ذلك هي الشرار   ى فالمرجح ان تكون المواجهة المترتبة عل      ،يةسرائيلاإل
 وعندئذ لن يكون امام حماس إال قمع هذه االنتفاضة مثلما سـتفعل فـتح               ،هذه المرة تنتزع زمام المبادرة    

  . الضفة الغربيةىحين تمتد المحالة إل
ـ     ىوهذه هي الحقيقة المؤلمة التي تفزع بعض قادة حماس حقيقة انهم تحولوا إل              ى سلطة تريد الحفاظ عل

 تغييره بما فـي ذلـك تـصاعد المقاومـة           ى وبالتالي تجنب ما يمكن ان يؤدي إل       ،مر الواقع في غزة   األ
 مثلما يخاف اقرانهم في رام اهللا انكـشاف         ، انهم يخشون انكشافا نهائيا لزعمهم بأنهم يقاومون       ،الفلسطينية

 الـذين يخـشون     "إسـرائيل "ويبدو قادة حماس هؤالء في موقف مشابه لحكام         . ادعائهم بأنهم يفاوضون  
بدورهم ما اسماه البروفيسور زئيف تسحور في يديعوت احرونوت قبل أيام كتال بشرية تتحـرك نحونـا     

 يقـول   ، وعندئـذ  ،آالف االمهات وخلفهن مئات آالف االطفال والرجـال       . بتصميم من ينعدم لديه البديل    
  . العسكرية مشلولةإسرائيلتسحور ستكون كل ترسانة 

 اعتاب نكبة أكبر واخطر عندما يـصل        ى يبدو الوضع الفلسطيني عل    ، الستين للنكبة  ىوهكذا فعشية الذكر  
 حد منع الشعب الصامد من ممارسة حقه الطبيعي في          ىافالس الفصائل التي كانت ترفع لواء المقاومة إل       

ني ومع ذلك فاألكيد ان الشعب الفلـسطي      .  سلطة بائسة ان في غزة أو في رام اهللا         ىهذه المقاومة خوفا عل   
وستكون انتفاضته  ..  عبثية صراع الفصائل   ىالصامد سيدرك عما قريب فداحة النكبة الجديدة المترتبة عل        

 مواجهة االحتالل يمر عبر التحرر من هيمنة الفصائل التي تتاجر بقضيته            ىالثالثة تحت شعار الطريق إل    
  .في غزة كما في رام اهللا

  ١٥/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  !!  وي من الساحة اللبنانية لمصر ثم لغزة؟ مقاتل فتحا٣٠٠٠ .٦٨

  سميح خلف. م
ذكرت بعض المصادر الميدانية من مخيمات صور أن اللواء عبد الرزاق المجايدة بصدد الـذهاب إلـى                 

 مقاتل مرشحة على ان تكون مصر السـتقبالهم بـدال مـن الـضفة               ٣٠٠٠الساحة اللبنانية لترتيب نقل     
  . تحدث لقطاع غزة واستالم المعابرللمشاركة في أي متغيرات يمكن أن

كان هذا المشروع قد أثير قديما عندما احتدم الصراع بين قوى األمن وقوى حمـاس بعـد اإلنتخابـات                   
  . الماضي وسيطرة حماس على غزة ٦التشريعية وأوقف التنفيذ للنتائج التي تحققت في شهر 

ل العالقات الخارجية سـابقا بأجنـدة        ربما ذهب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤو         
خاصة يحملها من الرئيس الفلسطيني لتطبيق برنامج بخصوص المخيمات الفلـسطينية التـي انحـازت               
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للزعيم الراحل ياسر عرفات أبان الصراع على الصالحيات عندما كان يمثل الرئيس الفلسطيني الحـالي               
سطينية في صور وصيدا دعما للرئيس ياسـر        رئيسا للوزراء ، فخرجت أول مظاهرة من المخيمات الفل        

عرفات، أصبحت كنية عباس زكي ممثل منظمة التحرير ومفوض فوق العادة للرئيس الفلسطيني محمود              
ومنذ وصول الممثل الجديد الذي تخلـى عـن         ) العباسين(عباس ووقعت المخيمات الفلسطينية بين فكي       

إما أن تكون ممثـل  : ف في اجتماع اللجنة المركزية  مهمته في حركة فتح عندما طرح عليه األخ أبو اللط         
للعالقات الخارجية لحركة فتح أو ممثال للرئيس في لبنان وتنازل عباس زكي عن مهمته في حركة فـتح                  

  ."في اعتقاده"مقابل هذه المهمة األضخم 
بنانية في  في األسابيع الماضية تعرض عباس زكي لنقد شديد بل هجوم من كوادر فتحاوية في الساحة الل               

منطقة الجنوب، انتقادات سلوكية وانتقادات برمجية على سياسة يطبقها عباس زكي بالتحالف مع حكومة              
السنيورة وبرامج أخرى للسيطرة على حركة فتح من ثم على حركة المخيمات الفلسطينية التي تتعـرض                

اس زكي على مدار حياتـه ال        إلى حصار وتطويق بالدبابات اللبنانية، وكالعادة عب       ١٩٩٠اآلن ومنذ عام    
 اآلونة األخيرة اتهمت كـوادر      ييتخلى عن المستزلمين والمصفقين والحاشية، وهذا ما تم نقده عليه، وف          

حركة فتح عباس زكي بتدبير هجوم بالقنابل على خصومه الفتحاويين في مخيمات صور، وعندما رغب               
اهرة مقصود بها الـتهجم علـى ممثـل         بعد ذلك عباس زكي في زيارة المخيمات خرجت النساء في تظ          

الرئيس وممثل منظمة التحرير، وتدخلت الوساطات نتيجة تدهور الوضع الفتحاوي المنقسم في الـساحة              
اللبنانية في المخيمات الفلسطينية، حيث أعلنت حالة اإلستنفار بين القوى المعارضة والمنتقدة لعباس زكي              

المفوض العام للتعبئة ومن الحاج إسـماعيل ومـن األخ أبـو            والقوى المؤيدة له، تلك الوساطات بدأت ب      
المعتصم لتهدئة األحوال وتشكيل لجان تحقيق في تلك الحوادث، إال أن الجو مـازال مـشحونا وبـرغم                  

  .تشكيل بعض اللجان
بال شك أن السيناريوهات على الساحة اللبنانية تأتي في خضم سيناريوهات مترافقة مع هذا الـسيناريو،                

وضات مع العدو الصهيوني والمفاوضات حول الالجئين في ألمانيا، وفتح باب اللجوء في كل مـن                 المفا
سفارة أستراليا وكندا في الساحة اللبنانية للمخيمات الفلسطينية، التصعيد والسيناريوهات المحتملة لغـزة،             

ـ                  ستقبل الالجئـين   كل ذلك يأتي في تعتيم إعالمي كامل على ما يخطط ويدار في الـساحة اللبنانيـة لم
الفلسطينيين، ومنذ وصول عباس زكي ورفع مفوضيته للتحدث باسم الرئيس مباشرة يدل علـى أهميـة                

  .قصوى لتنفيذ هذا البرنامج مع حكومة السنيورة
لم تكن مواقف عباس زكي منصفة ومتزنة بخصوص أحداث نهر البارد فلقد وعد كما وعـد الـسادات                  

مخيم والبيوت الصحية والشوارع الواسعة، بل زاد علـى ذلـك بـأن             الشعب المصري بالرخاء لسكان ال    
األموال متوفرة إلعادة بناء المخيم، ودفع عباس زكي من خالل مواقفه إلى هجوم دموي ضد مخيم نهر                 

، وذهبت فتح اإلسالم واستخدم ضد المخـيم أفتـك أنـواع األسـلحة              " فتح اإلسالم "البارد تحت مغلف    
ر البارد في حالة لجوء وتشرد والغريب أن تلفزيون فلسطين في شريط أنبـاءه              األمريكية وبقي مخيم نه   

الذي وعد لهم عباس باألمان     " لمشردي نهر البارد  " يتحدث عن مساعدات أوروبية      ١٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  
، ومنذ عدة شهور وجهت نداءات وحمالت للتبرع لمخـيم نهـر            "فتح اإلسالم "والعيش الكريم بعد تصفية     

الضفة وفي مناطق أخرى في العالم، يا ترى على ماذا كان يعتمد عباس زكـي فـي مواقفـه                   البارد في   
الحاسمة مع حكومة السنيورة ضد مخيم نهر البارد، ومن يتحمل الحياة المأساوية التي يتحملهـا سـكان                 

نـة  المخيم اآلن؟، يحق للسيد عباس زكي ما ال يحق لغيره في ظل أجواء من عدم المحاسبة وتأليـه اللج                  
المركزية التي تغوص إلى المستنقع في األخطاء والخطيئة التي ارتكبت في حق فتح وحق المخيمات بل                

  .في حق الثورة الفلسطينية
في اآلونة األخيرة وبناء على قرارات الرئيس اإلنفرادية البعيدة عن األطر الحركية أيضا، قسمت الساحة               

 وأسندت مهمة العسكر للسيد عباس زكي كمـسؤول         ."وعسكرسفارة، وتنظيم،   "اللبنانية إلى ثالل أقسام،     
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مباشر عنها ولوحظ من هذه القرارات تقليص مهام سلطان أبو العينين وكوادر حركية أخـرى وبـروز                 
  .قيادات موالية لهذا الخط الذي يسير على برنامج دايتوني بليري سواء في الضفة أو في الساحة اللبنانية

على هيئـة   " مقاتل من الساحة اللبنانية إلى قطاع غزة ، يقال           ٣٠٠٠كير في نقل    ولكن لماذا تم إعادة التف    
أي مقاتلين بدون أسر وبدون إلتزامات وليس لهم أي ارتباط بواقع قطاع غزة وبنيته              " الجيش اإلنكشاري   

 في   في حين أن المصادر تتحدث عن بنية تلك القوات بأنها تربت على أيدي الكوادر الشرفاء               ،اإلجتماعية
جناح العاصفة سابقا في حركة فتح وكثير منهم هو عضو في المؤتمر السادس لحركـة فـتح، ولـذلك                   
وإلذاعة المنار صرح عباس زكي بأنه تخلى عن مهامه في اللجنة المركزية مقابل مهامه التي أوكلها له                 

وشاتيال ويـراد تفريـغ     الرئيس الفلسطيني، أما نقل القوات فيبدو أن تلك القيادة لم تتعلم من درس صبرا               
المخيمات الفلسطينية من قواها الفاعلة لتطبيق أي سيناريو محتمل والزج بتلك الطاقات والكفـاءات فـي                
صراع فلسطيني فلسطيني على أراضي غزة أو حدود غزة ، يبدو أن هؤالء فقدوا البصيرة والبصر وأن                 

هم من الوعي ما يستنبط ما هو مضر بفتحاويته         الشعب الفلسطيني والكادر الفلسطيني في الساحة اللبنانية ل       
  .وبفلسطينيته

مقاالت كثيرة هاجمت السيد عباس زكي ودوره في الساحة اللبنانية، وهنا يطرح تـساؤل مـن ضـمن                  
التساؤالت العديدة المطروحة، أين اللجنة المركزية من قرارات الرئيس الفردية بدون الرجـوع لألطـر               

اس زكي طلب من السنيورة أن يصر األخير على تزكيتـه إلسـتالم كـل               الحركية، ويقال أن السيد عب    
  .الملفات في الساحة اللبنانية بدال من المرشحين سابقا، األخ أبو اللطف واألخ هاني الحسن

، من حياة لجوء إلى تشرد إلى تـشرد،  "المشردين"أما قضية نهر البارد التي يصفهم التلفزيون الفلسطيني    
تشرد األخير وما هو دور ممثلية منظمة التحرير في ذلك، وأيـن األمـوال التـي                ومن المسؤول عن ال   

رصدت والتبرعات التي وصلت أال يجدر أن تشكل لجنة تحقيق حول نهـر البـارد؟، وعلـى الجانـب                   
الشرقي من الحدود السورية قضية تشرد أخرى لالجئين الفلسطينيين من الساحة العراقية التي ضاقت بهم               

ية وأصبحوا عبارة عن زمر ومجموعات معروضين لسوق الهجرة إلى األرجنتين وتشيلي            األرض العرب 
! ..  الجـئ فقـط    ٢٠٠والبرازيل ووجدت كثيرا من مسؤولي أوسلو يمجدون الدور السوداني إلستقباله           

ولماذا لم يشكل الرئيس الفلسطيني مسؤوال رفيعا لتولي مسؤولية المهجرين والمـشردين علـى الحـدود        
ية السورية أو على الحدود العراقية األردنية ولكن يبدو أن هناك فرق شاسع بين المـشردين مـن                  العراق

العراق والمشردين في الساحة اللبنانية والمحاصرين في الساحة اللبنانية، فالمشردين والمحاصرين فـي             
تاليـة فـي الثـورة      الساحة اللبنانية هم أكثر أهمية وكمطلب لتصفية وجودهم بما يمتلكونه من فعالية وق            

الفلسطينية، ولذلك كل البرامج اآلن تأخذ أهميتها حول الالجئين الفلسطينيين بمقدار أهمية تواجدهم علـى               
  .الساحات

  ١٣/٤/٢٠٠٨موقع أخبارنا 
  
  هل تسعى واشنطن إلى تعديل مرجعيات حق العودة؟ .٦٩

  عبد اهللا األشعل
 على حقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وأهمهـا         والواليات المتحدة بكل السبل االلتفاف     إسرائيلتحاول  

فقد قطعت واشنطن شوطاً بعيداً في تقويض هذا الحق من الناحية العملية وعلـى مـستوى                . حق العودة 
  .التسويات النظرية

ي أن حق العودة ليس من الحقوق القانونية في القانون الدولي ولكنه حق             سرائيلفمن ناحية، يؤكد الفقه اإل    
ليهود الذين يساهمون في اغتصاب فلسطين، وأصدروا لذلك قانوناً يقـر بحـق اليهـودي               خاص مقرر ل  

ي سرائيلبالعودة إلى فلسطين وكأنه من سكانها األصليين وخرج قسراً ومن حقه أن يعود، كما أن الفقه اإل                
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لخـروج  كان يؤصل لحق اليهود في الخروج من الدول التي يقيمون فيها رغماً عنهم ثم يؤكد حقهم بعد ا                 
  .وفق التهويمات اليهودية» والعودة إلى وطنه ووطن أجداده«من بلد الجنسية 

من ناحية ثانية، دفعت واشنطن الدول العربية إلى التزحزح بالتدريج عن حق العودة في قرار الجمعيـة                 
لقضية الالجئين، حتى اضطروا رئيس الـسلطة       » بحل مناسب « إلى القبول    ١٩٤٨ لعام   ١٩٤العامة رقم   

 أن االستجابة لحق    إسرائيلمن ناحية ثالثة، تؤكد أميركا و     . لى االقتراب من القبول بعدم أهمية هذا الحق       إ
، إسـرائيل  يؤدي إلى إدخال أربعة ماليين في داخل         ١٩٤٨عودة الفلسطينيين الالجئين ونسلهم منذ عام       

ابعة أكدت أميركـا حـق      من ناحية ر  .  مليون وهو أكبر من عدد اليهود      ٥,٥فيصل عدد العرب فيها إلى      
 في أن تكون دولة يهودية خالصة فتتخلص من سكانها العرب وتستولي علـى األرض تمهيـداً                 إسرائيل

من ناحية خامسة أبدت أميركا استعدادها مع دول عربية لتعويض الالجئين           . الستقدام مهاجرين يهود جدد   
  .الفلسطينيين تعويضاً مادياً

 وإنما يعمدون   ١٩٤لى الدول العربية حتى ال يذكروا قرار العودة رقم          من ناحية سادسة، تضغط أميركا ع     
من ناحية سابعة وهو أحدث الحلقات ربط قضية الالجئين         . إلى توطين وتجنيس الفلسطينيين في أراضيهم     

  .الفلسطينيين بالالجئين اليهود
هو قرار غيـر     من مجلس النواب األميركي و     ٢/٤/٢٠٠٨ في   ١٨٥فقد صدر لهذا الغرض القرار رقم       

ملزم ولكنه يبنى على قرارات سابقة تشير إلى مصطلح الالجئين اليهود، في الدول العربية واإلسـالمية                
والشرق األوسط وشمال إفريقيا والخليج ويدعو اإلدارة األميركية إلى ربط حل قضية الالجئـين بـشقيها           

  .يسرائيلالفلسطيني واليهودي بأية تسوية شاملة للصراع العربي اإل
ويحاول القرار أن يسوق عددا من الوثائق القانونية والسياسية التي تعتبر كلمة الالجئين تنـصرف إلـى                 

  .الفلسطينيين واليهود من دون تخصيص وحصر للفلسطينيين
ويشير القرار إلى أن اليهود أقلية عرقية في تأكيد زعمهم بأنهم شعب وليسوا مجرد أتباع ديانة، ويحاول                 

ي بأنهم جزء أصيل من شعوب الشرق األوسط باإلشارة إلى أنهم في المنطقة منذ أكثر من                القرار أن يوح  
  . عام٢٥٠٠

 ٢٤٢ الخاصة بالالجئين تنطبق علـيهم، كمـا أن القـرار            ١٩٥١وقد أشار القرار إلى أن اتفاقية جنيف        
تلك هـي قناعـة     استخدم كلمة الالجئين لتنصرف إلى عموم الالجئين بما في ذلك اليهود، وأشار إلى أن               

اإلدارة األميركية التي اتجهت إلى إنشاء صندوق لتعويض كل الالجئين، كما زعم أن اتفاقيتي السالم مع                
  .مصر واألردن تؤيد االعتراف بحق الالجئين اليهود أيضاً

 أشار إلى حق اليهود في الدول العربية، عدا المغرب وتونس، في            ٦٢٠وكان قانون الكونغرس في جزئه      
  .ةالهجر

ومن الواضح أن قضية اليهود في الدول العربية والرغبة في إثارتها حسب الظروف ليست جديدة علـى                 
 حول يهـود مـصر      ٢٩/١/١٩٥٧ في   ٧٦ عندما صدر قرار مجلس الشيوخ رقم        ١٩٥٧األقل منذ عام    

  .وطالب الرئيس بأن ترسل األمم المتحدة مبعوثاً خاصاً ليقدم تقريراً عن أحوالهم
 القرار مع الرغبة األميركية في تسوية المشكلة الفلسطينية قبل نهاية حكم الـرئيس بـوش                توقيت صدور 

، واتجاه إلى حذف حق عودة الالجئين الفلسطينيين بـدالً مـن            إسرائيلجزء من حملة اإلعراب عن دعم       
  .الدخول في تعقيدات مع الدول العربية، أو إخراج هذا الحق من عداد موضوعات الوضع النهائي

 إما لالنضمام إليها ضد دولهم      إسرائيلمن الواضح أن اليهود فروا أو طردوا من الدول العربية بعد قيام             و
 على  إسرائيل خصوصاً يهود مصر بعد عدوان       إسرائيلاألصلية، وإما بسبب العداء هذا بين دولهم وبين         

  .١٩٥٦مصر عام 
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ن المذابح الصهيونية ضـدهم بعـد اغتـصاب         أما الفلسطينيون فإنهم لجأوا إلى الدول المجاورة فراراً م        
، وفرار العرب من أراضيهم     إسرائيل في الحالتين هو السبب في لجوء اليهود إلى          إسرائيلفلسطين، فقيام   

  .إسرائيلالتي استولت عليها 
ذلـك أن قيـام     . والحق أن ملف الالجئين الفلسطينيين مختلف تماماً عن ملف اليهود من الدول العربيـة             

 على نصف فلسطين تقريباً ارتـبط       ١٩٤٧ الصادر من الجمعية العامة عام       ١٨١بموجب القرار    إسرائيل
 بإعـادة الالجئـين إلـى وطـنهم أو     إسرائيل من الجمعية في العام التالي وهو يلزم   ١٩٤بصدور القرار 

هما  مترابطان ومترادفان وال يجوز الفصل بينهما، ول       ١٩٤ و ١٨١تعويضهم عن أمالكهم، وكال القرارين      
  .١٩٤ يتطلب إنقاذ اآلخر ١٨١القوة اإللزامية نفسها، وأن نفاذ أحدهما وهو 

 بالسماح بإقامة الدولـة     ١٨١ عضواً في األمم المتحدة أن تحترم القرار         إسرائيلبل ان من شروط قبول      
  . بعودة الالجئين أو تعويضهم، والمعلوم أن العودة تكون للوطن١٩٤العربية، والقرار 

 فيكون عن الممتلكات، ولذلك فالمطلوب أصالً هو العودة للـوطن ولـيس األصـل هـو                 أما التعويض 
التعويض، ألنه ال يمكن التعويض عن الوطن مهما كان قدر هذا التعويض، ولذلك عرف هـذا القـرار                  

ي تـم اختـزال حـق       سرائيلالدولي في الخطاب السياسي العربي بحق العودة، وفي الخطاب السياسي اإل          
  .التعويض استناداً إلى أن القرار يخير بين العودة أو التعويضالعودة بحق 

والرد على ذلك هو أن الذي يقرر هو المضرور المخير بين حقين، وقد اختار الشعب الفلـسطيني حـق                   
  .العودة، رغم كل المغريات المادية على سبيل التعويض

لّل تماماً من حق العودة ولـم       لكل ذلك أشار قرار الكونغرس إلى حق التعويض وصندوق التعويض، وق          
  .يذكرها لليهود إال في إشارة عابرة في قرارات سابقة

األساس األول هو التركيز على     : ونحن نرى أن يتمسك العالم العربي بموقف حازم يقوم على أسس ثالثة           
ولـيس  حق عودة الالجئين الفلسطينيين وإسقاط الحق في التعويض تماماً مادام من حق الالجئ أن يختار                

. ١٩٤ أن تختار نيابة عنه، ويجب أن يتمسك العالم العربي بحق العودة وفـق القـرار                 إسرائيلمن حق   
األساس الثاني هو الترحيب بعودة اليهود النازحين من الدول العربية إلى بالدهم األصـلية فـي العـالم                  

األساس الثالث هو التمـسك     .  بتعويض الفلسطينيين العائدين   إسرائيلالعربي وأن يتم تعويضهم إذا قامت       
بعدم الربط الزمني بين حق العودة للفلسطينيين وحق عودة اليهود، فالمفهوم أن هدف القرار وإثارة هـذا                 
الموضوع وتوقيته هو تبديد التركيز على حق عودة الفلسطينيين، ويجب االنتباه إلى عدم إضاعة الوقـت                

رد لفظ الالجئين ليشمل اليهود من عدمه، فهـو جـدل ال   في الجدل حول ما إذا كانت الوثائق القانونية تو     
يكفي التسليم بأن اليهود النازحين من العالم العربي هم أيـضاً الجئـون أحيانـاً، مـع                 . طائل من ورائه  

 والـسعي إلثـارة هـذا     ١٩٤ية المباشرة في القـرار      سرائيلالفوارق التي سبق إيضاحها وااللتزامات اإل     
إن حق العودة لالجئ الفلـسطيني       .ن عضويتها المشروطة بشروط واقفة     بشأ الموضوع في األمم المتحدة   

يختلف عن حق المواطن في الخروج والعودة إلى بلده، فالفلسطيني الالجئ اقتلع من أرضه ومن حقه أن                 
ويتوقع أن تسعى واشنطن في األمم المتحـدة        . ١٩٤يعود وفق أحكام القانون الدولي وكذلك وفق القرار         

  .عيات السياسية لعملية السالم الوهمية لتأكيد هذه السياسة الجديدةوفي المرج
 ١٥/٤/٢٠٠٨الحياة 

 
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                   ١٠٥٠:         العدد                  ١٥/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

  :كاريكاتير .٧٠
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