
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال يجوز أن تبقى غزة رهينة الصواريخ والعدوان: عقب لقائه العاهل األردني عباس
  ء كارترهنية والزهار إلى القاهرة غداً للقاوفد يضم 

  حول اقتحام الحدود دعوة للجنود المصريين لقتل الفلسطينيين" األهرام"تقرير حماس تعّد 
  لقاء مصارحة لتحقيق المصالحة اللبنانية ـ الفلسطينية في بيت الكتائب

  خطة مصرية لفتح معبر رفح 
  ة حماس في رام اهللا باألحضان والقبلكارتر يلتقي قاد
 بالسماح الفوري بدخول الوقود الى قطاع غزة" إسرائيل"األنروا تطالب 

استشهاد أربعة من كتائب القسام     
يين فـي   إسرائيلومقتل جنديين   

  معارك عنيفة شرق غزة
  

 ٤ص... 

 ١٦/٤/٢٠٠٨١٠٥١األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٥١:      العدد                     ١٦/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  ال يجوز أن تبقى غزة رهينة الصواريخ والعدوان: عقب لقائه العاهل األردني عباس .٢
 ٥  يونيو/ مؤتمر موسكو سيعقد منتصف حزيران: المالكي .٣
 ٥   مسؤولية الحصار ويدعو مبارك لإلسراع في فتح معبر رفح"إسرائيل"بحر يحمل أحمد  .٤
 ٦  محافظ طولكرم يطالب بتدويل قضية األسرى .٥
 ٦  صفقة وشيكة إلطالق شاليت: وكيل وزارة األسرى الفلسطينية .٦
 ٦  تفرج عن النائب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين"إسرائيل" .٧
 ٦  ة في التاريخأسوأ كارثة إنساني" النكبة "عّدالسفير الفلسطيني في واشنطن ي .٨
 ٧  منع دخول وفد ممثلي الدول المانحة لقطاع غزةت "إسرائيل": مصادر فلسطينية .٩
 ٧ الحكومة المقالة تنفي مسؤوليتها عن مقتل ضابط عثر على جثّته في منطقة غير مأهولة: غزة .١٠
 ٨  تضم مصريين وأردنياً" الشاباك"اعتقال خلية كبيرة مرتبطة مع : غزة .١١
 ٨   جرحى في اشتباكات داخلية في نابلس٦ .١٢
 ٨  ضرورة دعم حق العودة بدل التهويل بالتوطين يشدد على زكيعباس  .١٣
    

    :المقاومة
 ٩   ء كارترهنية والزهار إلى القاهرة غداً للقاوفد يضم  .١٤
 ٩   وال اتصاالت مع واشنطنإسرائيلرفضنا الحوار مع : أبو مرزوق .١٥
١٠   نيينحول اقتحام الحدود دعوة للجنود المصريين لقتل الفلسطي" األهرام"حماس تعّد تقرير  .١٦
١١ أي اتفاق ال يشمل اإلفراج عن كافة األسرى لن يكون مقبوالً: البرغوثيمروان  .١٧
١١ "إسرائيل "سعى الجراء مفاوضات مباشرة معتهناك تيار في حماس ال يريد االتفاق و: األحمد .١٨
١١    بتعطيل جهود المصالحة"حماس"تتهم " حفت .١٩
١٢  "الجهاد"تغتال مقاوم من " إسرائيل" .٢٠
١٢  في غزة" الجبهة الديموقراطية"المسؤول العسكري لـ تغتال "إسرائيل" .٢١
١٢   تدير معركة إستراتيجية واسعة"حماس": االستخبارات الصهيونية .٢٢
١٢   تقيم سلسلة من الفعاليات االحتجاجية للمطالبة برفع الحصار" حماس" .٢٣
١٣   أبو خوصة ينفي عرضه أمواالً على الوفد المصري إلخراجه من غزة  .٢٤
١٣   تدين سياسة قطع الرواتب من جانب حكومة فياض"لشعبيةالجبهة ا" .٢٥
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣  ليفني تختتم زيارتها للّدوحة بلقاء وزير الطّاقة القطري .٢٦
١٣   نستعد لمواجهة اختراق فلسطيني لحدود غزة : أولمرت .٢٧
١٤  اخالء بؤرة استيطانية صغيرة سراً مقابل توسيع االستيطان .٢٨
١٤   االتفاق صعب مع الفلسطينيين بسبب انقساماتهم وضعفهم: بيريز .٢٩
١٤   المفاوضات حول مكانة القدس إفالساً أخالقياً تأريخياًيعّد نتانياهو .٣٠
١٤  تحذر رعاياها من التوجه إلى سيناء" إسرائيل" .٣١
١٥  "كيان أجنبي"حملة ضد نائب عربي بالكنيست بتهمة تمثيل  .٣٢
١٥  حوار بين إسرائيل وقناة الجزيرة" هآرتس" .٣٣
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١٥   اإليراني٣ تجري تجربة ناجحة علي صاروخ جديد هدفه التصدي لصاروخ شهاب "إسرائيل" .٣٤
١٥ ارتفاع نسبة الطالب اإلسرائيليين الذين يحملون السالح ويتناولون الكحول: دراسة .٣٥
١٦  العربيةيفتتح موقعا على اإلنترنت باللغة" الشاباك" .٣٦
١٦  تكشف تفاصيل اعتقال أهم جواسيس السوفيات عليها" اسرائيل" .٣٧
١٦  باراك يجدد اتهامه سوريا بتسليح حزب اهللا .٣٨
    

    :األرض، الشعب
١٦   لهم منحة الصموده قيمةرفعل يشكرون العاهل األردنيوقاف القدس موظفو أ .٣٩
١٧  قتل الجنود المصريينب ىفتوإصدار قاضي قضاة فلسطين يدين  .٤٠
١٧  إلى غزة ال يحل المشكلة من الغاز والسوالر  مقلصةاستئناف توريد كميات: الخضري .٤١
١٧   البترول في غزة ترفض تسلم الوقود إذا كان بكميات دون الحد األدنىشركات محطات .٤٢
١٧  جامعات غزة تعلن عن تعليق دوامها لتعذر وصول موظفيها وطالبها بسبب أزمة الوقود .٤٣
١٧  "تمقبرة الصم " في رفح يطالب بالغذاء ويندد بـ فلسطينياعتصام .٤٤
١٨  ي برفع دعاوى ضد االحتالل بسبب انتهاكات حقوق األسرىإسرائيلتكليف محام تم : العجرمي .٤٥
١٨  األسرى للدراسات يصدر تقريره الشامل بمناسبة يوم األسير الفلسطينيمركز  .٤٦
١٨   في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية فلسطينيا٢٣ًعتقل ي يرائيلساالحتالل اإل .٤٧
١٨   في الخليلاً تابعاً لجمعية خيرية يقتحم مخبزيسرائيل اإلاالحتالل .٤٨
١٩  مستوطن يستولي على عين ماء في نابلس .٤٩
١٩   لتنشيط الحركة السياحية بالمدينةر الخليل تطلق مشروعاًعماإلجنة  .٥٠
١٩  في غزةيةسرائيلالموت المجاني يحصد أرواح األطفال خالل التوغالت اإل: تحقيق .٥١
   

   :صحة
 ١٩  شبح الموت يخيم على مستشفى األطفال في غزة .٥٢
   

   : األردن
٢٠  حزباً أردنياً بعد فشلها في تصويب أوضاعها٢٠شطب تراخيص  .٥٣
   

   :لبنان
٢٠   نحن وليس هو من تصدى للتوطين: جعجع رداً على عون .٥٤
٢٠  يت الكتائب الفلسطينية في برحة لتحقيق المصالحة اللبنانية ـلقاء مصا .٥٥
٢١  حق التعويض ال يمكن أن ينفي أبدا حق العودة: مكاويالسفير  .٥٦
٢١  "اإلسرائيليين"تربط التسوية حول شبعا بإطالق األسيرين " إسرائيل: "مصادر فرنسية .٥٧
٢١      ١٩٤٨ الحرب المقبلة داخل فلسطين حزب اهللا ينفي نيته نقل .٥٨
٢١       أطفال لبنان يحيون يوم الطفل الفلسطيني على طريقتهم   .٥٩
   

   :عربي، إسالمي
٢١  خطة مصرية لفتح معبر رفح  .٦٠
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٢٢   "إسرائيل"هدئة بين الفلسطينيين واتصاالت مصرية مستمرة لتحقيق الت .٦١
٢٢  "إسرائيلية"تكريس الطائفية خطة : رئيس مجلس العشائر العراقية .٦٢
٢٢   القاهرة تحذر من انفجار في غزة بسبب أزمة الوقود .٦٣
٢٣  من الوجود في حال هجوم صهيوني على بالده" إسرائيل"الة قائد عسكري إيراني يهدد بإز .٦٤
   

   :دولي
٢٣  كارتر يلتقي قادة حماس في رام اهللا باألحضان والقبل .٦٥
٢٣  عن غضبها إزاء األوضاع في غزةنائب رئيس البرلمان األوروبي تعرب  .٦٦
٢٣   الرئيس البلغاري يؤيد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .٦٧
٢٤  بالسماح الفوري بدخول الوقود الى قطاع غزة" إسرائيل"األنروا تطالب  .٦٨
٢٤ يهود ليبراليون يشكلون هيئتين منافستين أليباك .٦٩
٢٥  خيمة للتعريف بالقضية الفلسطينية في الدانمارك .٧٠

   
    :حوارات ومقاالت

٢٥  فهمي هويدي... أبو مازن يراهن على خديعة كبرى .٧١
٢٧  ياسر زعاترة... مجد البرغوثي وفرق األمن الفلسطينية الجديدة .٧٢
٢٨  عبد اهللا األشعل. د... تأمالت في المشروع الصهيوني ومستقبله .٧٣
٣٠  حسن نافعة... ؟إسرائيلمن ينقذ أميركا من نفسها ومن  .٧٤
٣٣  عبد الباري عطوان... اهانة لمصر وكرامتها وشعبها .٧٥
٣٥  عريب الرنتاوي... بصيغة الجمع.. المفرد: ليفني في الدوحة .٧٦
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  يين في معارك عنيفة شرق غزةإسرائيل كتائب القسام ومقتل جنديين مناستشهاد أربعة  .١

محمـود  , كرم الوادية   , مصطفى التتر , عبد الكريم الخيسي  (اعلنت كتائب القسام ان     : عال محمود  -غزة
ية التي توغلت في حي الشجاعية      سرائيلاستشهدوا خالل اشتباكات مع القوات اإل      وهم من مقاوميها،  )حلس

يين اثنين  إسرائيلية أن جنديين    إسرائيلوذكرت مصادر اعالمية     . منذ ساعات فجر اليوم    ،شرق مدينة غزة  
 والخطيرة جراء االشتباكات التي وقعـت       قتال فيما أصيب ستة آخرون بجراح وصفت ما بين المتوسطة         

  .مع رجال المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
مشيرة إلى أن مقاومين من كتائب القسام هاجموا قوة         " جفعاتي"وقالت المصادر أن الجنديين يتبعان لقوات       

ـ       ٨مكونة من   " جفعاتي"من   ما ادى الـى مقتـل      " حكمالم"  جنود في كمين وصفته المصادر العسكرية ب
يين واصابة ثمانية آخـرين     إسرائيلمن جانبها تبنت كتائب القسام مقتل جنديين         . اخرين ٥جنديين واصابة   

خالل االشتباكات شرقي جحر الديك صباح اليوم مشيرة إلى أن تلك العمليـة تـأتي ردا علـى جـرائم                    
االحتالل في حي الشجاعية والتي اسفرت عن       ي وعلى عملية التوغل التي نفذتها قوات        سرائيلاالحتالل اإل 

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن اربعة شهداء وصـلوا   .استشهاد اربعة من مقاوميها فجر اليوم االربعاء 
  . إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة فيما اصيب خمسة آخرين بجراح جراء تلك االشتباكات

  ١٦/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
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  ال يجوز أن تبقى غزة رهينة الصواريخ والعدوان: األردنيعباس عقب لقائه العاهل  .٢

 من عمان، رغبة السلطة     أمسأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس       :وكاالت ال -إبراهيمجمال   -عمان
، مؤكداً عدم جواز بقـاء سـكان     "األمورتهدأ   "أن من اجل    إسرائيل تهدئة مع    إلىالفلسطينية في التوصل    

 .يةسرائيل للعمليات العسكرية اإل   أوخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من القطاع،        قطاع غزة رهينة للصواري   
 روسيا والواليات المتحدة، ونقل بيـان أصـدره الـديوان           إلىوكان عباس يتحدث في بداية جولة تحمله        

 ال توجد هدنة، ونحن نريد هدنـة،        اآلنحتى  " عن عباس قوله عقب لقائه العاهل األردني         األردنيالملكي  
 اإلخوة في مصر يجرون مساعي حثيثة من     واآلني بهذا الصدد،    سرائيلوقد تحدثت مع رئيس الوزراء اإل     

أعني إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة في قطاع غزة، ويهمني أن تهدأ           "وأضاف   ".أجل تنفيذ هذه الهدنة   
 القطاع رهينة لهذه    أبناءبقى  ال يجوز أن ي   . األمور في القطاع حتى يستطيع الناس أن يعيشوا حياة طبيعية         

سـتتناول قـضـايا     "األميركـي  مباحثاته المرتقبة مع الرئيس      أنوأضاف   ".الصواريخ ولهذه العمليات  
المرحلة النهائية من وجهة النظر الفلسطينية التي سيتم طرحها بشكل واضح ومحدد، ومن ثـم الوضـع                 

  ".الراهن على أرض الواقع
 تحقيق تقدم جـوهري فـي       إلى للسلطة الفلسطينية في مساعيها الهادفة       ردناألدعم  "اهللا   وأكد الملك عبد  

 إطـار   -العملية السلمية، من خالل مفاوضات جادة تعالج كافة قضايا الوضع النهائي، وذلك ضمن اتفاق             
  ".شامل بين الجانبين المتفاوضين

 ١٦/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  يونيو/ مؤتمر موسكو سيعقد منتصف حزيران: المالكي .٣

أعلن وزير الخارجية واإلعالم الفلسطيني، رياض المـالكي، أن مـؤتمر موسـكو             :  والوكاالت األخبار،
المؤتمر مهم جداً لنا ومحطة أساسية ستؤكد ما        "وأضاف أن   .  المقبل يونيو/ سيعقد منتصف شهر حزيران   

يقه أو عدم تحقيقه من إنجازات منذ    تم االتفاق عليه في أنابوليس أوالً، ومن ثم ستتم عملية تقويم ما تم تحق             
  ".مؤتمر أنابوليس

  ١٦/٤/٢٠٠٨األخبار
  
   مسؤولية الحصار ويدعو مبارك لإلسراع في فتح معبر رفح"إسرائيل"بحر يحمل أحمد  .٤

ل رئيس المجلس التشريعي باإلنابة احمد بحر االحتالل  المسؤولية عن الحـصار  المفـروض                 حم :غزة
جاء ذلك خالل اعتصام نظمه      .ائجه الكارثية على كافة الجوانب اإلنسانية     على قطاع غزة، محذرا من نت     

المجلس التشريعي أمس أمام بوابة معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وشارك فيه عدد كبيـر                
 .من  النواب وقيادات العمل الجماهيري في محافظة رفح

، وان  أحداًجها ضد االحتالل فقط، وال يستهدف       وأكد بحر أن االنفجار المتوقع في قطاع غزة سيكون مو         
الجماهير الفلسطينية تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الحصار، مطمئنا مـصر الـشقيقة أن االنفجـار ال                 

وأشاد بحر بموقف الرئيس المصري والحكومة       .يستهدف مصر، ورفض محاوالت البعض اإليحاء بذلك      
  انه لن يسمح بتجويع غزة،  مبارك التي أكدت  الرئيسالمصرية وتصريحات

ودعا  الحكومة المصرية للمسارعة في فتح المعبر  للسماح بمرور المواد األساسية لقطاع غزة، وسـفر                 
وأكد بحر أن شعبنا في قطاع غزة هو أحق من االحـتالل بـالوقود               .المرضى لتلقي العالج في الخارج    

 .والغاز المصري
 ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  م يطالب بتدويل قضية األسرىمحافظ طولكر .٥
 أكد محافظ طولكرم العميد طالل دويكات أن ملف المعتقلـين واألسـرى فـي سـجون                 : وفا –طولكرم  

االحتالل يعتبر العائق األكبر أمام إحراز أي تقدم في عملية السالم، كما ال يمكن للقيادة تجاوز مثل هـذا                   
 طالت أضرارها   أن قضية المعتقلين وبعد     إن :ألسيرحتفال بيوم ا  االوقال في تصريح له بمناسبة       .الملف

 ملف األسرى يجب    إن : تبذل كل الجهود نحو تدويل هذه القضية، وأضاف        أنكافة قطاعات شعبنا، يجب     
 البرلمانات األوروبية والى المحافل الدولية األخرى من اجل تبني هذا الملف والضغط علـى               إلى ينقل   أن

 .  إلقفاله وإلى األبدإسرائيل
 ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  صفقة وشيكة إلطالق شاليت: وكيل وزارة األسرى الفلسطينية .٦

 إسـرائيل تنفيذ صفقة تبادل ما بين حركـة حمـاس و          "أن عين   أبو زياد   األسرىكد وكيل وزارة    أ :لندن
، في مقـدمهم نـواب      األسرى عدد من    إطالقتتضمن  " الصفقة   أن، مضيفا   "بوساطة مصرية بات وشيكا   

 عدد مـن    إلى باإلضافةس المعتقلون ورؤساء البلديات الذين اعتقلوا اثر اسر الجندي غلعاد شاليت،            حما
إن الصفقة تتضمن تهدئة حدودية شاملة مـن        " عين قوله    أبوالفلسطينية عن   " معا"ونقلت وكالة    ".األسرى

 القـصف  أوجتياح  عملية لال أي وقف   إلى باإلضافةالطرفين، ووقف الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة،        
". ي، مع ترتيبات معينة في خصوص المعابر وتزويد القطاع بالوقود وعدد آخر من الخـدمات              سرائيلاإل

  ". هذه الصفقة سيتم انجازها قريبا جداأنيظهر : "وتابع
  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  تفرج عن النائب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين"إسرائيل" .٧

 عن الشيخ النائـب حامـد       أمسي  سرائيلفرجت سلطات االحتالل اإل   أ : عيسى الشرباتي  -ة  القدس المحتل 
  وأوضـحت .يةسرائيل منذ حوالي عام في السجون اإلإدارياًالبيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين المعتقل  

ـ     إن :٤٨صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام            ذلها  جهودا حثيثـة ب
 اتفـاق يـتم بموجبـه       إلىية  سرائيلمكتب المحامي عبد المالك دهامشة تم بموجبها التوصل مع النيابة اإل          

وكان المحامي دهامشة قد التمس الى المحكمة العليا بشأن اإلفـراج عـن الـشيخ                .اإلفراج عن البيتاوي  
 على طلب اإلفراج عن البيتاوي       االتصال بمكتب دهامشة وتبليغه الموافقة     إلىالبيتاوي مما اضطر النيابة     
إن النيابة العامة تعهدت لنا خطياً بعدم تجديد الحبس         ": وقال دهامشة للميثاق   .خطياً مقابل سحب االلتماس   

اإلداري مقابل سحب االلتماس، وبذلك لن يجدد الحبس اإلداري للـشيخ وسـيفرج عنـه فـي التـاريخ                   
 كان تعسفياً وسياسياً ال مبرر له وال مسوغ له، فضالً           هذا يدل على أن اعتقال الشيخ     "وأضاف   ."المذكور

عن أنه لم يكن يوماً منظماً في حركة حماس كما تدعي السلطات، كما أنه رفض التوقيع على أي تعهـد                    
 ."من شأنه الحد من نشاطاته الدعوية واالجتماعية

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  سوأ كارثة إنسانية في التاريخأ" النكبة "عّدالسفير الفلسطيني في واشنطن ي .٨

 أعرب عفيف صافية سفير منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن عن اعتقاده بأن الـصراع               :بيت لحم 
 الفلسطيني يمكن حله سلميا بين منظمة التحريـر والواليـات المتحـدة، ووصـف هجـرة              -يسرائيلاإل

جاء ذلك في خطاب ألقاه االثنين في مركز         .خ بأنها أكبر كارثة إنسانية في التاري      ١٩٤٨الفلسطينيين عام   
 اإللكترونيـة التابعـة     Thehoyaحوار الثقافات في العاصمة األميركية نشرت مقتطفات منه صـحيفة           
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ونقلت الصحيفة عن صافية قوله إن ما يـسميه الفلـسطينيون بنكبـة              .لجامعة جورج تاون في واشنطن    
   تمثل أكبر كارثة في تاريخ اإلنسانية١٩٤٨

ـ       ونق  الماضية أسفرت عن إنكار ثالثـة أمـور عظيمـة           ٦٠لت الصحيفة عن صافية قوله إن السنوات ال
وأردف . دولة حقيقية، حقوق اإلنسان، واعتراف المجتمع الدولي بمعاناة الفلـسطينيين         : للشعب الفلسطيني 

  ".إن إله الفلسطينيين ليس أقل شأنا، إنما هم ضحايا، ضحايا أوروبا: "قائال
  ١٦/٤/٢٠٠٨ اإلخبارية وكالة معاً

  
  منع دخول وفد ممثلي الدول المانحة لقطاع غزةت "إسرائيل": مصادر فلسطينية .٩

 منعت وفدا يضم ممثلي الدول المانحة للفلسطينيين من دخول          إسرائيل ذكرت مصادر فلسطينية إن      :غزة
 .ولين فلـسطينيين  ؤومـس قطاع غزة مما أدى إلرجاء لقاء كان من المقرر عقده اليوم الثالثاء بين الوفد               

وذكر رامي المدهون مدير المكتب اإلعالمي لزكريا األغا عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر                 
ي إدخـال الوفـد   سرائيلرفض الجانب اإل  بناء على "ون الالجئين في بيان أنه      ئالفلسطينية ورئيس دائرة ش   

  .غا والوفدفقد تقرر تأجيل عقد لقاء مقرر بين األ" الزائر إلى القطاع
  ١٥/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  الحكومة المقالة تنفي مسؤوليتها عن مقتل ضابط عثر على جثّته في منطقة غير مأهولة: غزة .١٠

عثرت الشرطة الفلسطينية صباح    :  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
من مدينة ديـر    )  عاماً ٣٥( سامي خطاب     على جثة الضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية        أمس

جنوب مدينة  " نتساريم"البلح وسط قطاع غزة، ملقاة في منطقة غير مأهولة كانت يوماً تعرف بمستوطنة              
واتهمت عائلة خطاب جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخليـة فـي             .غزة، وعليها آثار تعذيب شديد    

د خطفه األحد الماضي من محّل تجاري في منطقة حكر الجـامع            الحكومة المقالة بالمسؤولية عن قتله بع     
  .جنوب مدينة دير البلح

 أثنـاء   اإلنـسان وقالت إن الشرطة احتجزت لبعض الوقت ناشطين يعمالن في مجال الدفاع عن حقوق              
 إنوأضـافت   . أمسقيامهما بعملهما ورؤية جثة خطاب في مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح              

  .لشرطة أتلفوا عدداً من الصور التي التقطها أحد الناشطين قبل إطالقهمارجال ا
، فإن ثالث سيارات توقفت أمام المحـل التجـاري          اإلنسانلحقوق  " الميزان" تحقيقات مركز    إلىواستناداً  

 إن مسلحين يرتديان مالبس مدنية، أحـدهما        أمسوقال المركز في بيان     . الذي يملكه خطاب مساء األحد    
.  عثر على جثته   أن إلى جهة غير معلومة،     إلى المحل واقتادا خطاب     إلىم، ترجال من سيارة وتوجها      ملثّ

 ذوي خطاب اتصلوا بمحامي المركز وأبلغوه بالحادثة، فاتصل بدوره بجهاز األمن الـداخلي              إنوأضاف  
لـى انـه ينظـر    وشدد المركز ع.  يكون اعتقل خطاب أو احتجزه أو أي عالقة له بالحادث       أنالذي نفى   

 مقتل خطاب ويستنكر تعذيبه حتى الموت، وطالب الحكومة المقالـة بـالتحقيق فـي               إلىبخطورة شديدة   
  .الحادث وكشف مالبساته ومن يقف وراءه تحقيقاً للعدالة

الجريمـة  "التي دان القيادي فيها خالد البطش " اإلسالميالجهاد "فصائلياً، جاء رد الفعل الوحيد من حركة      
استخدام مثل هذه األساليب    "وشدد في بيان على رفضه المطلق       ". التي راح ضحيتها مواطن بريء    البشعة  

  ".غير األخالقية
أكد مختار عائلة خطاب في تصريح صحافي       : ١٦/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و

شيراً إلى أنه أجرى اتصاالً     تناقلته وسائل اإلعالم المختلفة أن حماس مسؤولة عن هذه الجريمة البشعة، م           
هاتفياً عقب اختطاف سامي مع شرطة الحكومة المقالة التي أكدت أنه متواجد لدى ما يسمى جهاز األمن                 

  .الداخلي
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 حكومة المقالة ال وزارة الداخلية الفلسطينية في       إلى أن  غزةمن   ١٥/٤/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت وكالة   
وزارة إيهـاب الغـصين فـي       الوأوضح المتحدث باسم    ،  بنفت مسؤوليتها عن وفاة النقيب سامي خطا      

، أن أجهزة األمن ُأبلغت قبل يومين بخبر اختطاف خطاب، وأن جثته            "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
نحن ندعو الجميع إلى عدم استباق نتائج التحقيق الجاري، فهذه          " وقال الغصين . وجدت اليوم في الشارع   

أجهزة األمن في غزة، فقد سبق أن قتل المـشوخي وهـو   " فتح"ها حركة ليست المرة األولى التي تتهم في     
 .، على حـد تأكيـده     )"في حركة فتح  (واحد من فتح وتبين بعد التحقيق أن األمر متصل بخالفات داخلية            

ملتزمة التزاماً تاماً بالقانون، وأن سجون غزة خاليـة   وأشار الغصين إلى أن أجهزة األمن في قطاع غزة 
  . زالء على خلفيات سياسيةمن الن

  
  تضم مصريين وأردنياً" الشاباك"اعتقال خلية كبيرة مرتبطة مع : غزة .١١

كشفت مصادر محلية وفصائلية، أمس، النقاب عن اعتقال أجهزة أمـن داخليـة             :  فايز أبو عون   -غزة  
اط مباشـر مـع     الحكومة المقالة خلية كبيرة من العمالء في قطاع غزة تقوم بمهام استخبارية وعلى ارتب             

وحسب مصادر مقربة من إحدى األذرع العسكرية لفصائل         ".شاباك"ية  سرائيلجهاز المخابرات العامة اإل   
المقاومة الفلسطينية، فإن الخلية مكونة من عرب وفلسطينيين يقيمون في غزة، ويقومون بمهام استخبارية              

وأوضحت أن من بين المعتقلين      .منازلهملتتبع عدد من قادة األجنحة العسكرية وتحديد تحركاتهم وأماكن          
مصريين وأردنياً، وأنهم على عالقة بضباط أمن في بعض البلدان العربية وقد دخلوا غزة مؤخراً بـزعم         

تتواصـل مـع جهـاز      " تجـسس "زيارة ذويهم، إال أنه تبين بعد مراقبتهم من قبل المقاومين بأنهم شبكة             
وكشفت المصادر ذاتها    . وتسليمهم للشرطة في الحكومة المقالة     ، وقد اعترفوا بعد التحقيق معهم     "الشاباك"

لبعض الشباب وتقديم وعود لهم بتأمين      " إسقاط أخالقي "يعملن على عمليات    " نساء"عن أن من بين الخلية      
وأشارت إلى أنه تم تحويـل الـشبكة إلـى الـسلطات             .فرص عمل ومن ثم تجنيدهم في صفوف الشبكة       

  .داهمة أحد المنازل جنوب مدينة غزة واعتقالهم داخلهالمختصة في الشرطة بعد م
  ١٦/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
   جرحى في اشتباكات داخلية في نابلس٦ .١٢

 خالل اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر أمن فلسطينية وأحـد           األقل فلسطينيين على    ٦أصيب   :نابلس
وقال شهود عيـان     .األقصىكتائب شهداء    والمحسوب على    "الفارين من سجن الجنيد قبل أيام     "المسلحين  

 إلقاء القبض على عمر عكوبه مـن الكتائـب، حيـث            األمنإن االشتباكات اندلعت عندما حاول عناصر       
 .جرى تبادل إلطالق النار بين الجانبين ما أدى لسقوط الجرحى من المارة

  ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  دل التهويل بالتوطينضرورة دعم حق العودة ب يشدد على زكيعباس  .١٣

عـون عـن التـوطين ردود فعـل لبنانيـة           ميشال  أثار ما ذكره العماد      :١٦/٤/٢٠٠٨األخبارنشرت  
وأكد ممثّل السلطة الفلسطينية في لبنان، عباس زكي، بعد زيارته برفقة رئيس لجنة الحـوار               . وفلسطينية

الشعب الفلسطيني لو عرض    "سنيورة، أن    ال  الحكومة اللبنانية فؤاد   اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي، رئيس    
أن قراراً ما في مكان ما اتخـذ منـذ   "فيما رأى مكاوي ". عليه كل العالم لن يقبل إال بالعودة إلى فلسطين      

  ".أسبوع بأن ال إمكان للتصويب على الحكومة إال من خالل االستحضار المتجدد لفزاعة التوطين
ي على ضرورة البحث الجدي في كيفية دعـم حـق           شدد عباس زك   :١٦/٤/٢٠٠٨المستقبل  وأضافت  

 في المخيمـات علـى طاولـة        األوضاعان نجمع على تحسين     "واستغرب  . العودة بدل التهويل بالتوطين   
  ".الحوار الوطني لينقلب هذا التحسين توطيناً
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   ء كارترهنية والزهار إلى القاهرة غداً للقاوفد يضم  .١٤

" الحياة"لـ" حماس"قالت مصادر مطلعة في     : غزة من   سينيجيهان الح   عن    ١٦/٤/٢٠٠٨ الحياةذكرت  
إن وفدا من الحركة يضم رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية والقيادي في الحركـة محمـود الزهـار                  

واضافت ان الوفد سيبحث ايضا مع المسؤولين المـصريين فـي           . سيتوجه الى القاهرة غدا للقاء كارتر     
  .شاملةإمكان التوصل إلى اتفاق تهدئة 

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة   : غزة مراسلها من  حكمت يوسف  عن   ١٦/٤/٢٠٠٨ وكالة سما    ونشرت
عن بعض نقاط دارت في لقاء الرئيس األمريكـي األسـبق جيمـي             ) سما(اليوم األربعاء لمراسل وكالة     

 الغربيـة   كارتر والقيادي المقرب من حركة حماس ناصر الدين الشاعر أمس في مدينة رام اهللا بالـضفة               
  .المحتلة

وقالت المصادر ان ابرز تلك النقاط كانت طلب كارتر من الشاعر إجراء اتصاالت ببعض القيادات مـن                 
حركة حماس بقطاع غزة وعلى رأس تلك القيادات هنيه واالزهار في العاصمة المصرية القاهرة وذلـك                

وقالت المصادر ان    .قاء بقيادة حماس  ية لكارتر من التوجه لقطاع غزة وااللت      سرائيلعقب منع الحكومة اإل   
كارتر ابلغ الشاعر موافقة الحكومة المصرية على استضافة لقائه مع قادة حماس في القاهرة حيث مـن                 

ورجحت المصادر في حال وافقـت       .المتوقع ان يتم عقد لقاء بينهما حال وافقت الحركة على ذلك الطلب           
رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في دمشق الذي         ان يتم عقد اللقاء عقب مقابلة كارتر ل       "حماس  

  ".من المتوقع ان يعقد نهاية األسبوع الجاري
  
   وال اتصاالت مع واشنطنإسرائيلرفضنا الحوار مع : أبو مرزوق .١٥

وصف نائب رئيس حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق العالقات بـين            :  سيد عبد العال   - القاهرة  
جابية و قال في تصريحات لعكاظ ان االتصاالت مستمرة مع القيادات المـصرية،             مصر والحركة بأنها إي   

  . معتبرا أن العالقات مع القاهرة ليست مرهونة بما حدث عقب نسف معبر رفح الحدودي 
ونفى ابو مرزوق وجود أي خطط من جانب حماس الجتياح الحدود المصرية كما رددت بعض وسـائل                 

كة تقدر التضحيات التي قامت بها مصر في سبيل القضية الفلـسطينية وأن             االعالم، مشيرا الى أن الحر    
حماس تريد مساعدة مصر وكافة الدول العربية واالسالمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وكشف              

 دولـة   إسـرائيل ية عبر أطراف أوربية لفتح حوار مع الحركة،  مؤكدا أن            إسرائيلموسى عن محاوالت    
امل الرئيسي معها يكون عبر المقاومة حتى تحرير االرض، وأن حماس رفضت جميـع              احتالل وأن التع  
ية لالتصال بها، كما نفى بشكل قاطع أن تكون هناك اتصاالت أو مفاوضات سـرية               سرائيلالمحاوالت اإل 

  . بين حماس والواليات المتحدة
لمبكرة تم طرحهـا عقـب      وحول موقف حماس من االنتخابات المبكرة قال أبو مرزوق إن االنتخابات ا           

االنتخابات التشريعية االخيرة بشهور قليلة وهو ما يعني أن هناك شيئا ما يريدون القيام به، مشيرا الـى                  
أن االنتخابات الرئاسية باتت على االبواب وأنه من الخطأ وضع االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في سلة               

ها تريد حماية المقاومة لكن بعـد انتخـاب الـشعب           واحدة، واضاف أن حماس ال تبحث عن السلطة لكن        
الفلسطيني لها ال يمكن للحركة أن تخذله،لكنه قال إن االولوية للحوار الفلسطيني الفلسطيني وعلى مائدته               

  . يمكن مناقشة كل شيء 
 تريد تهدئة فقط في قطاع غـزة واسـتثناء الـضفة            إسرائيلوحول معوقات التهدئة قال أبو مرزوق إن        

 بـل جميـع   إسـرائيل ية موضحا انه ليس حماس فقط التي تريد هدنة شاملة ومتبادلة ومتزامنة مع     الغرب
 .يةسرائيلالفصائل الفلسطينية تريد أن تشمل التهدئة الضفة أيضا،وانه ال يمكن أن نتركها نهبا للعربدة اإل

  ١٦/٤/٢٠٠٨عكاظ 
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  المصريين لقتل الفلسطينيين حول اقتحام الحدود دعوة للجنود " األهرام"حماس تعّد تقرير  .١٦

نفى سامي أبو زهري الناطق     :  غزة  مراسلها من  أشرف الهور  عن ١٦/٤/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة بشدة أمس الثالثاء أن تكون حركته قد خططت لعملية اقتحـام                  

 نهاية يناير الماضي، بهدف كـسر       وتفجير الحدود التي تربط جنوب القطاع بمصر على غرار ما حدث          
  .الحصار المفروض على غزة

وقال أبو زهري في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه ان حركته تؤكـد أن مـا أوردتـه                    
صحيفة األهرام المصرية في عددها الصادر أمس حول خطة مسلحة لتدمير الحدود الفلسطينية المصرية              

وتابع إذ ننفي بشكل قاطع ما أوردته        .ذيب ال أساس لها من الصحة       والتعرض للجنود المصريين هي أكا    
الصحيفة من أن حماس تنوي التعرض للجنود المصريين، فإننا نعتبر تقرير الصحيفة بهذا الخصوص هو               

  .دعوة منها للجنود المصريين لقتل أبناء الشعب الفلسطيني بال رحمة
وقال على سـبيل المثـال ورد فـي         . صرية بأنه كذب  وعاود أبو زهري واعتبر ما أوردته الصحيفة الم       

التقرير أن حماس نشرت سالح هاون على طول الحدود المصرية وهو أمر يمكن التثبت من كذبه مـن                  
خالل أي صحافي يذهب إلى هناك للتيقن من أنه ال يوجد هاون وال ميليشيات وال أي شكل من أشـكال                    

  .التسلح على طول الحدود 
الذي عبر عن أسف حركته لما آلت إليه األمور مع مصر، الفتاً إلى أن مـا نـشرته                  اعتبر أبو زهري    و

الصحيفة المصرية يأتي في سياق محاولة التأثير على الرأي العام المصري ومنعه من مناصرة الـشعب                
  .الفلسطيني، ومن ناحية أخرى تحريض الجندي المصري الستباحة الدم الفلسطيني

صريحات بأنها   أبو زهري هذه الت    فقد اعتبر س عباس حول تهديد أمن مصر،       وبالرد على تصرحات الرئي   
وقال إن أي فصيل لم يهدد أمن مصر وأبو مازن عليه أن يتـذكر انـه رئـيس                   .تمثل استغالال رخيصا  

ال أن يهـاجم شـعبه      (..) فلسطين وليس رئيس مصر، وكان المطلوب منه أن يتحدث عـن الحـصار            
واعتبر أبو زهري التصريحات بأنها محاولة لتحريض كل         . الفلسطينية ىللقوبافتراءات وادعاءات ينسبها    

وهاجم أبو زهري الرئيس عباس وقال انه يصلح         .القوى اإلقليمية والدولية على قطاع غزة وعلى حماس       
وحذر أبو زهري من انتفاضة ثالثة حال استمر الحـصار علـى            . رئيسا ألي بلد إال الشعب الفلسطيني       

  .ل االحتالل يتحمل مسؤولية الحصار وهو من سيدفع الثمن على هذا الحصار القطاع، وقا
النائب الفتحاوي محمد دحالن    " حماس"اتهمت حركة   : غزةمن   ١٥/٤/٢٠٠٨قدس برس    وكالة   ونشرت

ـ   وقال مسؤول في    .بالوقوف وراء الخبر الذي نشرته صحيفة األهرام      " قائد التيار االنقالبي  "الذي تصفه ب
لدينا معلومات منذ فترة أن الصحفي الذي كتب هـذا          " "قدس برس " عدم ذكر اسمه لوكالة      فضل" حماس"

الخبر وهو طارق حسن على تواصل مستمر مع محمد دحالن الذي يلقنه كل شيء مـن أجـل ضـرب                    
  ".مع مصر التي بدأت تتحسن مؤخرا رغم كل المحاوالت لتوتيرها" حماس"عالقة 

القاهرة وينفذ له كل مخططاته التي تتعلق باإلعالم ويرتب له كل           أن حسن هو رجل دحالن في       "وأضاف  
اللقاءات مع الصحفيين والمثقفين ليس لشيء إال من اجل نفث سمومه على حركة حماس وذلـك مقابـل                  
راتب كبير يتقاضاه حسن يعادل أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه من األهرام، وهذا ليس الخبر األول                

  ". األخيرحول حماس ولن يكون
نحن نستغرب من مؤسسة كبيرة كجريدة األهرام ذات التاريخ العريق كيف "وقال المسؤول الحمساوي 
المعروف بارتباطه بقائد التيار االنقالبي محمد دحالن وأزالمه ) طارق حسن(تنجر وراء هذا الصحفي 

  ".قصة الخياليةالذين فروا إلى رام اهللا مثل عبد السالم أبو عسكري والذين حبكوا هذه ال
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 أي اتفاق ال يشمل اإلفراج عن كافة األسرى لن يكون مقبوالً: البرغوثيمروان  .١٧
أكد أمين سر حركة فتح النائب مروان البرغوثي، في :  عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا، القدس المحتلة

زئية قادت إلى االتفاقات الج"  سنوات على اختطافه أن٦مقابلة صحفية من سجنه أمس بمناسبة مرور 
وشدد على أن ".  لها، كذلك لعدم تنفيذها ومواصلة سياسة االستيطان والعدوانإسرائيلجانب عدم احترام 

أي اتفاق سيتم التوقيع عليه ال يشمل اإلفراج الشامل عن كافة األسرى والمعتقلين لن يكون مقبوالً أو " 
 ".مشروعاً ولن يكتب له النجاح

من الدخول في اتفاقات جزئية وتكرار التجربة السابقة، وقد أكد الجانب الفلسطيني ولذا فإنني أحذر " وقال
رفضه لما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، وعلى المفاوض الفلسطيني التمسك بهذا الموقف 
وبضرورة إنجاز اتفاق شامل غير منقوص وعدم تأجيل أية قضايا والتمسك بثوابت الموقف الفلسطيني 

ليه، ولن يكون من الحكمة تكرار تجربة اتفاق إعالن المبادئ أو تفاهمات جزئية، وأن أي اتفاق المجمع ع
ال يضمن التنفيذ الكامل ويحمل ضمانات واضحة وينهي االحتالل الكلي عن األراضي المحتلة عام 

الل  سيكون عاجزاً عن تحقيق األهداف الوطنية، وأن مفتاح السالم الحقيقي هو إنهاء االحت١٩٦٧
 ".ي سرائيلاإل

أي تهدئة يجب أن تصاحب بالتزام كامل بوقف العدوان والقتل وإنهاء حالة الحصار " وأكد البرغوثي أن
 ال تخفي نواياها إسرائيلوفتح المعابر، ألن الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني وأبناؤه، كما أن 

 سلطة حماس، وربما أن هذا األمر يتم التحضير باجتياح القطاع وتدمير بنية المقاومة هناك باإلضافة إلى
  له على قدم وساق 

فتح وحماس للتجاوب مع المبادرات العربية والفلسطينية الداعية للحوار والوحدة إلنهاء " ودعا حركتي
 .حالة االنقسام ولتحقيق المصالحة الوطنية

 ١٦/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
 "إسرائيل"سعى الجراء مفاوضات مباشرة مع تتفاق وهناك تيار في حماس ال يريد اال: األحمد .١٨

اكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو المجلس التشريعي ان حركة            :  ملكي سليمان  -رام اهللا   
 وتحل مكان منظمة التحرير مشيرا الى ان حالة االنقـسام بـين             إسرائيلحماس تراهن على ان تفاوض      

وكان األحمد يتحدث في لقاء حواري عقد برام اهللا امـس   .لى انهائهاالضفة وغزة مدمرة ويجب العمل ع
وقال االحمد انه حتى اللحظة لم تنضج االمور لدى حركة حماس             .خصص للحديث عن المبادرة اليمنية    

، خاصـة انهـم أي   )العصيان المسلح( النهاء االنقالب المسلح في قطاع غزه، او ما يجب ان نطلق عليه  
 وتابع األحمد   ،حجة عدم التفاوض تحت اسم منظمة التحرير فتلك حجة لعدم االتفاق          حماس حين طرحوا    

واضاف االحمد أن القيادة     .منذ البداية كان هناك تيار داخل حماس ال يريد االتفاق والحوار الوطني،           <: 
ح الفلسطينية جاهزة وحركة فتح للحظه التي تستكمل فيها خطوات الرئيس اليمني علـي عبـد اهللا صـال                 

 .  الستئناف المبادرة اليمنية على األسس التي تم االتفاق عليها، وكما تبنتها القمة العربية في دمشق
 ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
    بتعطيل جهود المصالحة"حماس"تتهم " فتح" .١٩

، الذي يقـوم حاليـا      "فتح"ألقى، أمس، وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني        :  حميد زعاطشي  -الجزائر
بتعطيل مسار المصالحة الوطنيـة الفلـسطينية،       " حماس"يارة إلى الجزائر، باللوم الكامل على حركة          بز

 .لعدم إبدائها استعدادا لقبول المبادرة اليمنية ولرفضها الشروط التي فرضتها عليها حـركتهم للتـصالح              
جي، أن يكون الوفد الذي     نفى مسؤول العالقات الخارجية عضو اللجنة المركزية للحركة، عبد اهللا اإلفرن          و

وعن مصير المبـادرة    . يقوده قد طرح على المسؤولين الجزائريين استضافة مؤتمر حركة فتح بالجزائر          



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١٠٥١:      العدد                     ١٦/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

اليمنية، قال اإلفرنجي إن هناك وفدا من حركة فتح، برئاسة عباس زكي، سيتوجه إلى اليمن في الثـاني                  
ال تقبل، حسبه، االستمرار في التفاوض مـع        من شهر ماي القادم، للحديث في مصير المبادرة، ألن فتح           

ونحن ننتظـر  . "حماس حول تفاصيل هذه المبادرة، سيما أن حماس تريد، كما قال، تغيير جوهر المبادرة         
تلقي اإلشارة من عند الرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، الستدعائنا للجلوس مجددا مع حمـاس علـى                  

  .الح استعدادا من هذه األخيرة لقبول بنود المبادرةطاولة الحوار، عندما يتلقى عبد اهللا ص
١٦/٤/٢٠٠٨الخبر الجزائرية   

  
  "الجهاد"تغتال مقاوم من " إسرائيل" .٢٠

استشهد عندما استهدفته الطائرة أحد عناصرها ان عبد اهللا الغصين " سرايا القدس"علنت أ: ألفت حداد
  .لياية بينما كان يسير في دوار الشهداء في مخيم جباسرائيلاإل

  ١٥/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  في غزة" الجبهة الديموقراطية"المسؤول العسكري لـ تغتال "إسرائيل" .٢١

الجبهة الديموقراطية لتحريـر    " امس، المسؤول العسكري في      إسرائيلإغتالت  :  احمد رمضان  - رام اهللا 
لجناح العسكري  ، ا "كتائب المقاومة الوطنية  "ابراهيم ابو علبة في غارة استهدفت سيارته، ونعت         " فلسطين

ي سـرائيل وأعلن ناطق باسـم جـيش االحـتالل اإل         .، أبو علبة، قائد الكتائب في شمال غزة       "الجبهة"لـ
أغسطس من العـام    / مسؤوليته عن عملية االغتيال، وقال إنه مسؤول عن العملية في حاجز ايرز في آب             

كما انه كـان    . كانوا في المكان  الماضي، والتي تسلل خاللها ناشطون إلى المعبر وهاجموا الجنود الذين           
  ".يةسرائيلمشاركا بإطالق الصواريخ على المناطق اإل

  ١٦/٤/٢٠٠٨المستقبل 
  
   تدير معركة إستراتيجية واسعة"حماس": االستخبارات الصهيونية .٢٢

تدير معركة إستراتيجية واسـعة، ويجـب       " حماس"قال رئيس االستخبارات العسكرية، عاموس يدلين إن        
فـي  " حماس"ولخص نشاط   . باتها، من أجل إدارة األمور بطريقة صحيحة، على حد قوله         رؤية كافة مرك  
وبتقدير  .واضح أن السيادة في غزة هي لحماس، وهي التي تفعل كافة العمليات العسكرية            "الحملة بالقول   

 يدلين فإن عدم إطالق النار من قبل إيران وسورية ولبنان ال يعني أنها خرجت مـن المعركـة، وانمـا                   
ان الجهات الثالث تراقب كيف ستنتهي المواجهات الحالية في غزة، والتي سـتكون ذات              "ويقول  . العكس

 ."أهمية بالنسبة لطريقة عملهم
  ١٥/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تقيم سلسلة من الفعاليات االحتجاجية للمطالبة برفع الحصار " حماس" .٢٣

خيمة اعتصام قبالة معبر رفح الحدودي الفاصل بين جنوب         قامت حركة حماس أمس     أ:  حامد جاد  -غزة  
قطاع غزة واألراضي المصرية ونصبت الى جانب الخيمة مجسما على شـكل مقبـرة أسـمتها مقبـرة                

 رفع على كل واحد منهـا علـم إحـدى الـدول              رمزياً  قبراً ٢٠الصمت العربي وضم هذا المجسم نحو       
  .العربية

أنها تأتي في إطار سلسلة فعاليات تعتزم حماس تنفيذها خـالل           " الغد "وشارك في هذه الفعالية التي علمت     
األيام القليلة المقبلة أعداد كبيرة من نواب وأعضاء وأنصار حماس من بينهم عـشرات النـساء وذلـك                  
احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة ولمطالبة الحكومة المصرية بإنهاء الحـصار وإعـادة               

  .فتح المعبر
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فإن حركة حماس تعتزم تنفيذ سلسلة من الفعاليات االحتجاجية للمطالبـة           " الغد"لك وحسب ما علمت     إلى ذ 
برفع الحصار منها تسيير مركبات على امتداد الشريط تحمـل مكبـرات للـصوت لحـث المـواطنين                  
المصريين وأفراد األمن المصري المنتشرين على الحدود على التضامن مع قطاع غزة المحاصر كمـا               

قوم في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بتنظيم مسيرة جماهيرية حاشـدة علـى امتـداد الحـدود                  ست
 .الفلسطينية المصرية

  ١٦/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  أبو خوصة ينفي عرضه أمواالً على الوفد المصري إلخراجه من غزة   .٢٤

نية، بـإدارة حملـة منظمـة       االلكترو" فراس"اتهم توفيق أبو خوصة القيادي في حركة فتح شبكة           :غزة
للتشويه والتشهير، وصناعة األخبار المفبركة واختالق الروايات الكاذبة، وذلك بعد نشر الـشبكة خبـراً               

إن أبو خوصة عرض على الوفد  األمني المصري ماليين الدوالرات إلخراجه مـن قطـاع                : "تقول فيه 
 ".الرابع عشر من يونيو العـام الماضـي       غزة في أعقاب عملية الحسم العسكري التي شهدها القطاع في           

إن ما ورد على هذا الموقع عار عن الصحة، ويهدف فقط لإلسـاءة لـي               :" وقال أبو خوصة في بيان له     
  .على حد قوله".شخصياً، وهو جزء من عملية التشويه المبرمجة التي تطال كل حركة فتح
  ١٦/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   

  
  ع الرواتب من جانب حكومة فياض تدين سياسة قط"الجبهة الشعبية" .٢٥

هاجمت الجبهة الشعبية، حكومة سالم فياض، نتيجة قطع الرواتب عن الكثير من            :  سمية درويش  -غزة  
ـ              "سياسـة االبتـزاز   "عناصرها، مهددة في السياق ذاته، بالنزول الى الشارع احتجاجاً على ما وصفته ب

 ."محاربة المناضلين في لقمة عيشهم"و
  ١٦/٤/٢٠٠٨تية الجريدة الكوي

  
  ليفني تختتم زيارتها للّدوحة بلقاء وزير الطّاقة القطري .٢٦

اختتمت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني زيارتها لقطر أمس باجتماع مع نائب رئـيس              : الدوحة
ء في  انه تم تبادل اآلرا   " الحياة"وقال ناطق اسرائيلي لـ     . الوزراء، وزير الطاقة والصناعة عبداهللا العطية     

موضوع الطاقة وأسعار النفط، نافياً أن يكون اللقاء شهد أي اتفاق بين الجانبين على التعاون في مجـال                  
  .الطاقة، وشدد على أنه جرى فقط تبادل لآلراء في هذا الصدد

:  اسرائيلية في الفترة المقبلة لتحريك عملية السالم، فقـال         -هل ستجري اتصاالت قطرية     " الحياة"وسألته  
وأضاف أن  ". حوار بين القيادات القطرية واالسرائيلية مستمر، ان زيارة ليفي تعزز الحوار والعالقات           ال"
زيارة دولة خليجية عربية كما قالت ليفني هي أمر جيد ويؤخذ بعين االعتبار، واننا نشكر قطـر علـى                   "

، وهو إحدى مؤسسات    أن ليفني حرصت على زيارة مركز الشفلح      " الحياة"وعلمت   ".دعوة ليفني لزيارتها  
كما . الرعاية االجتماعية لألطفال في قطر، حيث نوهت بمستوى االهتمام الذي يجده االطفال في المركز             

التقت الوزيرة أول من أمس الشيخة موزة أثناء مأدبة حضرها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثـاني                   
  . والتجارة الحرةعلى شرف ضيوف منتدى الدوحة الثامن للديموقراطية والتنمية

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  نستعد لمواجهة اختراق فلسطيني لحدود غزة: أولمرت .٢٧

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت امس أن الجيش يقوم باستعدادات لمواجهة            :  د ب أ   -غزة  
. إسرائيلمحاولة محتملة من جانب الفلسطينيين الختراق الحدود بين قطاع غزة ومصر أو بين القطاع و              
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لست قلقـاً   "وقال أولمرت في تصريحات نقلتها عنه اإلذاعة اإلسرائيلية خالل جولة له في جنوب إسرائيل             
نحن نعي ما يجري هناك ونراقب التطورات عن كثب ، وننسق فـي هـذا               "وأضاف   ".ولكني أبقى يقظاً  

  ". ود مع إسرائيلاألمر مع المصريين ، ونحن على استعداد أيضاً الحتمال أن تقتحم حماس الحد
  ١٦/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   بؤرة استيطانية صغيرة سراً مقابل توسيع االستيطاناخالء .٢٨

شرع قادة المستوطنين في الضفة الغربية في تنفيذ اتفاق توصلوا إليه مع وزارة             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 شـرط   ٢٠٠١ بعد عام    الدفاع اإلسرائيلية يقضي بإخالء طوعي لبؤر استيطانية عشوائية معدودة أقيمت         

نقل المستوطنين إلى مواقع استيطانية أخرى وفي مقابل إضفاء الشرعية القانونية علـى سـائر البـؤر                 
أمس أن المستوطنين   " معاريف"وأفادت صحيفة    .والحصول على تراخيص للبناء في المستوطنات القائمة      

 شخـصاً،  ٢٠وت متنقلة سكن فيهـا  أخلوا سراً أول من أمس بؤرة استيطانية صغيرة مؤلفة من أربعة بي        
   .وأن اإلخالء تم بعيداً عن أضواء اإلعالم وأنظار مستوطنين متطرفين يرفضون إخالء أي بؤرة

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 
 
  االتفاق صعب مع الفلسطينيين بسبب انقساماتهم وضعفهم: بيريز .٢٩

 صحيفة الفايننـشال تـايمز      اعتبر الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في مقابلة نشرتها       :  ا ف ب   -لندن  
 .البريطانية امس ان االتفاق السياسي مع الفلسطينيين يبدو صعبا بسبب انقساماتهم وضعفهم ، حسب رأيه              

ورفض ايضا الحديث عـن الوقـت       . في امكان عقد اتفاق بين الطرفين قبل نهاية السنة        " يشكك"وقال انه   
وهـم  . المشكلة هي ان الفلـسطينيين منقـسمون      "ف  واضا .الذي يحتاج اليه انشاء دولة فلسطينية مستقلة      

  ".ضعفاء ويزدادون ضعفا
حتى يقيموا دولة ، يتعين عليهم ان يحرصوا علـى اال           "وفي ما يتعلق بانشاء دولة فلسطينية ، قال بيريز          

واذا ما تخلينا عن اراضي يتعين علينا ان نتأكد من          . تصبح هذه الدولة قاعدة لشن هجمات على اسرائيل       
واستبعد بيريز اجراء محادثات     ".والمشكلة االساسية هي االمن   . تصبح قاعدة الطالق الصواريخ علينا    اال  

  .مع حماس
  ١٦/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   المفاوضات حول مكانة القدس إفالساً أخالقياً تأريخياً يعّدنتانياهو .٣٠

طينيين حول مكانة القدس    إعتبر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو المفاوضات الجارية مع الفلس         -بيت لحم 
وقال نتانياهو في سياق كلمة ألقاها في منتدى أكاديمي بجامعـة بـار إيـالن إن                 .إفالساً أخالقياً تأريخياً  

 .خروج إسرائيل من القدس يعني دخول حماس وإيران إليها 
  ١٥/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  تحذر رعاياها من التوجه إلى سيناء" إسرائيل" .٣١

حالة التأهب في التجمعات اليهودية في العالم عـشية عيـد           " إسرائيل"رفعت   :محتلة آمال شحادة  القدس ال 
الفصح العبري الذي يصادف السبت المقبل، خوفا من استغالل الوضع وتنفيذ عملية انتقام الغتيال القائـد           

، منطقـة سـيناء     واعتبر مركز قيادة االرهاب في جهاز االستخبارات      . العسكري لحزب اهللا، عماد مغنية    
  . من التوجه الى هذه المنطقة" االسرائيليين"االكثر خطرا على اليهود وحذر 

  ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  "كيان أجنبي"حملة ضد نائب عربي بالكنيست بتهمة تمثيل  .٣٢
  أحمد الطيبي إنه يتعرض لحملة من اليمين"الكنيست"قال النائب العربي في :  إلياس تماللي-الدوحة

اإلسرائيلي بسبب مواجهته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في إحدى جلسات منتدى الدوحة 
 . حول الديمقراطية والتجارة الحرة

" إسرائيل بيتنا"وقال للجزيرة نت إن هناك محاولة لمنعه من خوض االنتخابات القادمة وقد طلب حزب 
إلطاحة به من منصبه نائبا لرئيس البرلمان ممثال الذي يقوده ليبرمان اجتماعا خاصا للكنيست ل

وهاجم  .إضافة إلى مطالبات باالعتقال والطرد والسجن بتهمة تمثيل فلسطين, للمعارضة العربية
  ". فلسطين"سياسيون إسرائيليون الطيبي ألنه قُدم في قائمة المدعوين إلى منتدى الدوحة ممثال لـ

, "آن الوقت ليقرر الطيبي أي بلد يمثله"عن حزب كاديما وقال نائب وزير الخارجية مجلى وهبي 
لتحدد اإلجراءات التأديبية واإلجراءات "وأضاف أنه ينوي طرح األمر على لجنة األخالقيات في الكنيست 
 ".األخرى التي تعاقب على قرار نائب إسرائيلي تمثيل كيان أجنبي

 ١٥/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  قناة الجزيرةو" اسرائيل"حوار بين " هآرتس" .٣٣

أمس أن قناة الجزيرة القطرية اتفقت مـع وزيـرة          " هارتس"ذكرت صحيفة    :عبدالرحيم حسين  -رام اهللا 
" بين القناة ودولة إسرائيل     "الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني التي تحضر مؤتمر الدوحة على فتح حوار            

  .يهدف الى إنهاء المقاطعة االسرائيلية الرسمية للقناة
الصحيفة أن ليفني التقت أمس األول في الدوحة مع كبار مذيعي ومحرري قناة الجزيرة واتفقت               وذكرت  

" الجزيـرة "معهم على فتح قناة الحوار إلنهاء المقاطعة الجزئية التي تفرضها الخارجية اإلسرائيلية على              
  .بسبب ما وصفته بالتغطية غير المتوازنة

فد رفيع من الخارجية االسرائيلية قريبا الى العاصمة القطريـة          ووافقت الوزيرة اإلسرائيلية على إرسال و     
لالجتماع بمحرري القناة الفضائية لبحث الشكوى اإلسرائيلية حول عدم توازن الجزيرة وانحيازها خالل             

 . تغطية األحداث في قطاع غزة
  ١٦/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
   اإليراني٣التصدي لصاروخ شهاب  تجري تجربة ناجحة علي صاروخ جديد هدفه "إسرائيل" .٣٤

قالت إسرائيل أمس الثالثاء إنها أجرت تجربة ناجحة جدا علي صاروخ من            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 عن مصادر أمنيـة إسـرائيلية       "يديعوت احرونوت "ونقل موقع صحيفة     .أو سهم بالعربية  ) حيتس(طراز  

تجربة التي جرت ظهر أمس كانت علـي        يتقدم بشكل مرض، وأن ال    ) حيتس(رفيعة إن مشروع صاروخ     
، وكان الهدف من التجربة، كما أفادت المصادر اإلسرائيلية، هو          )انكور أزرق (صاروخ متطور من نوع     

إسقاط صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشددة علي أن التجربة هدفت إلي تخيل إطالق إيران صواريخ               
وتابعت المصادر قائلـة إن     . سقاطها قبل أن تصل إلي هدفها     باتجاه الدولة العبرية، وقيام هذا الصاروخ بإ      

التجربة كانت ناجحة للغاية، وان الصاروخ الجديد سيدخل إلي منظومة صواريخ الحيتس للـدفاع عـن                
 الصواريخ غير التقليدية وبعيدة المدي  إسرائيل من

  ١٦/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   يحملون السالح ويتناولون الكحولارتفاع نسبة الطالب اإلسرائيليين الذين: دراسة .٣٥
دلّت دراسة صدرت حديثا على أن ارتفاعا طرأ على نسبة األوالد في سن طالب الصف السادس 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن الدراسة . االبتدائي الذين يحملون سالحا ويتناولون الكحول
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 - الذين يتعلمون في الصف السادسمن األوالد العرب% ٣٢ر٥من األوالد اليهود و% ٢٣الجديدة أن 
من % ١٨وقال .  سكينا أو عصا أو مسدسا٢٠٠٦ حملوا خالل العام -أي في الثانية عشرة من عمرهم

األوالد اليهود الذين حملوا السالح إنه كان بحوزتهم أحد أنواع األسلحة المذكورة في أثناء تواجدهم في 
 .مدارسهم

  ١٥/٤/٢٠٠٨المشهد اإلسرائيلي 
  

  يفتتح موقعا على اإلنترنت باللغة العربية" اباكالش" .٣٦
 العربية تين، موقعا له في االنترنت باللغ"الشاباك"افتتح جهاز االمن العام االسرائيلي  :تل أبيب

، الذي افتتح موقعا له في السنة "الموساد"وهو بذلك ينضم الى جهاز المخابرات الخارجية . واإلنكليزية
اباك، يوفال ديسكين، الى قراء العربية في هذا الموقع ليقول إن جهازه يدافع وتوجه رئيس الش .الماضية

 . عن أمن اسرائيل ويكافح التجسس ضدها ويكافح بشكل خاص االرهاب
  ١٦/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تكشف تفاصيل اعتقال أهم جواسيس السوفيات عليها" اسرائيل" .٣٧

 اعتقال أكبر جاسوس عمل لـصالح  ىن عاما علبعد مرور أكثر من عشري :الناصرة ـ زهير اندراوس 
االتحاد السوفيتي سابقا في الدولة العبرية، سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمـس الثالثـاء بنـشر                
تفاصيل مثيرة وجديدة عن القضية، خصوصا وأن الجاسوس سبب أضرارا كبيـرة إلسـرائيل وكـشف                

  .رات الروسيةأسرارا حساسة للغاية للمسؤولين عنه في المخاب
وقالت صحيفة هآرتس أمس إن الرقابة العسكرية اكتفت بالقول إن هناك ظروفا جديدة سـمحت بنـشر                 
التفاصيل الجديدة حول الجاسوس البروفسور ابراهام ماركوس كالينبرغ، الذي كان نائبا لـرئيس معهـد               

فـي مركـز   ) نس تسيونا(البحوث البيولوجية، وهو عبارة عن معهد حكومي اسرائيلي موجود في مدينة  
وحسب الصحيفة فإن كالينبرغ وقع في فخ المخابرات اإلسرائيلية بسبب معلومـات حـصلت               .اسرائيل

يشار إلـي أن الجاسـوس غـادر    . عليها المخابرات من عميل سوفييتي كان يعمل لصالح الدولة العبرية   
 . جانب ابنتهى، باريس، إل، وهو يعيش اليوم في العاصمة الفرنسية٢٠٠٣الدولة العبرية في العام 

  ١٦/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
    

  باراك يجدد اتهامه سوريا بتسليح حزب اهللا .٣٨
" انتهاكا"ايهود باراك سوريا، أمس، بإمداد حزب اهللا بالصواريخ         " اإلسرائيلي"اتهم وزير الحرب     :ب.ف.ا

ى قاعدة جوية لالحتالل    ونقل مكتب باراك عنه إعالنه خالل زيارة إل       . ١٧٠١لقرار مجلس األمن الدولي     
 ال يطبق وال تزال حركة نقل الصواريخ من سوريا إلى لبنان متواصلة فيما يواصـل                ١٧٠١القرار  "ان  

اعتقد أن على مجلس األمن التحرك والتحقق من تطبيق القرار          "وتابع   ". حزب اهللا بناء قدراته العسكرية    
  " ووضعه موضع التنفيذ

  ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   لهم منحة الصموده قيمةرفعل يشكرون العاهل األردنيوقاف القدس موظفو أ .٣٩

 تلقى الملك عبداهللا الثاني برقية من مساعد األمين العام لشؤون القدس الشيخ عبد العظـيم                :بترا - عمان
سلهب أعرب فيها باسمه وباسم جميع موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف عـن الـشكر        

 إلى الحكومة برفع منحة     ه على رعايته الموصولة لهم وللمقدسات اإلسالمية وعلى توجيهات        لملكير ل والتقد
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 لصمودهم وإعانتهم علـى      لجهودهم وتعزيزاً  ه من  بالمائة تقديراً  ٢٨٠الصمود لموظفي أوقاف القدس إلى      
  .مواجهة الظروف المعيشية

  ١٦/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  قتل الجنود المصريينب ىفتور إصداقاضي قضاة فلسطين يدين  .٤٠
الحميد الكـالب خطيـب       أصدرها الشيخ عبد   ىأدان الشيخ تيسير التميمي فتو     : أشرف أبوالهول  - غزة

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به      .  بجواز إباحة قتل الجنود المصريين     ،مسجد عباد الرحمن بخان يونس    
  . الشهداء الذين قدمتهم في سبيل القضيةمصر في الدفاع عن فلسطين من خالل عشرات اآلالف من

  ١٦/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

  إلى غزة ال يحل المشكلة من الغاز والسوالر  مقلصةاستئناف توريد كميات: الخضري .٤١
 السماح باستئناف   "إسرائيل"جمال الخضري أن قرار      أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار      :غزة

،  غـزة  از والسوالر المنزلي الالزم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع         توريد كميات مقلّصة من الغ    
 قلصت الوقود قبل القطع النهائي قبل نحو أسـبوع          "إسرائيل"ن  أ ال يحّل المشكلة في شكل نهائي، مضيفاً      

لـى  إوضح أن حاجات القطاع من الوقود تصل        أو.  في المئة للبنزين   ٩٠ في المئة للسوالر، و    ٧٠بنسبة  
ن هذه الكميـة الزمـة      أ مضيفاً  سبعة ماليين ليتر من السوالر، ونحو ثالثة ماليين ليتر من البنزين           نحو

  .فوراً لتسيير الحياة وإنهاء المعاناة
  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
 شركات محطات البترول في غزة ترفض تسلم الوقود إذا كان بكميات دون الحد األدنى .٤٢

ل والغاز في غزة أنهم سيرفضون تسلم أية كمية من الوقود علن أصحاب شركات محطات البتروأ: غزة
ي في حال لم يكن هناك التزام واضح بتوفير كميات من الوقود كحد ادنى لسد حاجة سرائيلمن الجانب اإل

  .الناس من االستهالك اليومي
  ١٦/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  بسبب أزمة الوقودجامعات غزة تعلن عن تعليق دوامها لتعذر وصول موظفيها وطالبها  .٤٣

أعلن عدد من رؤساء الجامعات والقائمين بأعمالهم في قطاع غزة عن توقف جامعاتهم عـن              :محمد البابا 
التدريس، بعد أن تعذر على أساتذتها وموظفيها وطالبها الوصول إلى مقاعد الدراسة، جـراء حـصار                

  .مل لحركة المواصالتاالحتالل ومنعه تزويد قطاع غزة بالوقود، ما تسبب في التوقف الكا
  ١٦/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
    "مقبرة الصمت " في رفح يطالب بالغذاء ويندد بـ فلسطينياعتصام .٤٤

 فلسطيني علـى األقـل شـاركوا فـي          ٤٠٠قالت مصادر أمنية مصرية إن نحو       :  شادي محمد  -غزة  
ة من الحدود المصرية، وذلـك      الجانب الفلسطيني على بعد أمتار قليل       من    رفح المظاهرة على بوابة معبر   

الحدود إلدخال المواد الغذائيـة واألدويـة، وعـالج الجرحـى            للمطالبة بفك الحصار واإلغالق، وفتح      
 معبـر للمطالبـة بإنهـاء     الوأقامت حماس خيمة اعتصام عند       .يةسرائيلوالمصابين جراء االعتداءات اإل   

  ."مقبرة الصمت العربي"عليها  لمقبرة كتب وضع عدد من المشاركين مجسماًحيث ، الحصار
  ١٦/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  ي برفع دعاوى ضد االحتالل بسبب انتهاكات حقوق األسرىإسرائيلتكليف محام تم : العجرمي .٤٥
قال أشرف العجرمي، وزير شؤون األسرى والمحررين خالل ورشة عمل نظمهـا مركـز               :نائلة خليل 

 دعاوى ضـد    ١٠ي وتكليفه برفع    إسرائيلمت بانتداب محاٍم    ن الوزارة قا  أعالج وتأهيل ضحايا التعذيب،     
ية بسبب االنتهاكات التي يتعرض لها االسرى في سجون االحتالل، مـشيراً الـى أن               سرائيلالحكومة اإل 

 بسبب مسؤوليتها المباشرة عن استشهاد عدد من األسرى         "إسرائيل"احدى هذه الدعاوى تستهدف مقاضاة      
ية يقـضي بالـسماح ألطبـاء       سرائيلسلطات السجون اإل  مع  جود اتفاق   كشف عن و   كما   .داخل سجونها 

وأوضـح أن اإلحـصاءات      .فلسطينيين بزيارة السجون ومعاينة االسرى وتقديم العالج الطبي الالزم لهم         
 ألف فلسطيني تعرضوا لالعتقال منذ احتالل األراضي        ٧٥٠والمعطيات المتوفرة لدى الوزارة تُظهر أن       

 أسيراً كان   ١٥٠ية بينهم   سرائيل أسيراً داخل السجون اإل    ٩٧٥٠، فيما يقبع حالياً   ١٩٦٧ام  الفلسطينية في الع  
من األسرى محكومـون، فيمـا تواصـل        % ٤٥وأشار الى أن     .جرى اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو     

وره، بد . طفالً ونحو ألف أسير يعانون أمراضاً متفاوتة الخطورة        ٣٧٤ امرأة وفتاة و   ٩٧ اعتقال   إسرائيل
من الفلسطينيين تم اعتقالهم لمرة واحدة أو       % ٢٥ن حوالي   أمركز  ال الدكتور محمود سحويل، مدير      أشار

 دراسة  أن ولفت في هذا السياق إلى       .من الذكور الفلسطينيين تعرضوا لالعتقال    % ٤٠أكثر، ما يعني أن     
سـاليب التعـذيب    أن   أ اًوضـح ممن االسرى المشمولين في الدراسة تعرضوا للتعذيب،        % ٩٤ بينت أن 

  .النفسية كانت األكثر شيوعاً
  ١٦/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  األسرى للدراسات يصدر تقريره الشامل بمناسبة يوم األسير الفلسطينيمركز  .٤٦

أصدر مركز األسرى للدراسات تقريراً شامالً عن األسرى بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، جاء فيه أن 
  سجنا٢٥ً أسير فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من ١١,٥٠٠ يقارب  ما إلىعدد األسرى وصل

 أصغرهم يوسف الزق ابن الـ  طفال٣٦٠ً، وهنالك ما يقارب يإسرائيل ومركز توقيف وتحقيق ومعتقالً
 من األسرى ٣٥٢والجلمة، وحوالي " تلموند" أسيرة فى سجن هشارون ٩٩ نحو إضافة إلى الشهور، ٣

 أمضوا ما يزيد عن ربع قرن فى ١٣ و، أمضوا أكثر من عشرين عاما٨١ًرب القدامى، منهم ما يقا
محكومون  من األسرى ١٢٠٠وما يقارب الـ ،  متتالية عاما٣٠ًالسجون، واثنان أمضوا أكثر من 

همال  نتيجة اإل٤٨ منهم ،١٩٦٧منذ عام أسيراً  ١٩٥وصل عدد الشهداء األسرى نحو فيما . اًإداري
  .الطبى

  ١٥/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية فلسطينيا٢٣ًعتقل ي يسرائيلاالحتالل اإل .٤٧
اعتقلت خـالل الليلـة     حيث  تواصل قوات االحتالل حمالت المداهمات واالعتقاالت في الضفة الغربية،          

ي أنـه تـم اعتقـال       إسرائيلقال ناطق عسكري    قد  و . في أنحاء مختلفة من الضفة      فلسطينياً ٢٣الماضية  
 وعثر بحوزتهم على مئات األعيرة النارية       ،بلساجموعة من نشطاء المقاومة في شقة سكنية في مدينة ن         م

  .١٦لبنادق إم 
  ١٦/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في الخليلاً تابعاً لجمعية خيرية يقتحم مخبزيسرائيل اإلاالحتالل .٤٨

 جميع محتويـات  ،مسأ ،قوات االحتالل صادرت أن :نابلسمن  ١٦/٤/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية  نشرت
 فيما يشار   . بعد أن اقتحمته وقامت بتحطيم أبوابه      ،مخبز الرحمة التابع للجمعية الخيرية االسالمية بالخليل      

  .المزود الوحيد للطلبة األيتام في البيوت الداخليةهو  هذا المخبز إلى أن
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الخيرية االسـالمية   ية  لجمعالمستشار القانوني ل  أن  : الخليلمن   ١٦/٤/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    وأوردت
 ٣٠ن خسائر الجمعية الناجمة عن مصادرة محتويات المخبز تصل الـى            أأمس،  ذكر  عبد الكريم فراح،    

ن حجم األضـرار والخـسائر المترتبـة علـى سلـسلة االقتحامـات              أ اًفيض م .ألف دوالر على األقل   
 شباط الماضي،   ٢٦بلغت، منذ   الشبان المسلمين بالخليل،    جمعية  والجمعية  والمصادرات لمقار وممتلكات    

  . ألف شيكل٧٠٠نحو مليون و
  

  مستوطن يستولي على عين ماء في نابلس .٤٩
قال شهود عيان فلسطينيون من بلدة كفر قليل، المالصقة لمدينة نابلس، شمال            : يوسف الشايب  - رام اهللا 

عـة باألشـجار    الضفة الغربية، أن مستوطناً يهودياً سيطر على نبع غني بالماء، يـروي منطقـة مزرو              
 أن المنطقة كانت تستخدم لسقي الماشـية واألغنـام وري           واوأوضح .هالمثمرة، ونصب منزال مؤقتا فوق    

المزروعات، إال أن وجود المستوطن والتحرك المتواصل لسيارات المتطرفين منهم في المكـان، حـال               
  .بينهم وبين الوصول إلى عين الماء

  ١٦/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة الخليل تطلق مشروعاًعمارإلجنة  .٥٠
، مشروعاً إلعادة الحياة إلى البلدة القديمة  الغربية أطلقت لجنة إعمار الخليل جنوب الضفة: وفا-الخليل 

وتنشيط الحركة السياحية لمواجهة إجراءات الحصار واإلغالق التي تفرضها قوات االحتالل على 
شروع الذي تموله القنصلية البريطانية بتسيير عربات تجرها الخيول من وسط ويتمثل الم .المنطقة

ي مشدد ويمنع فيها سير مركبات المواطنين إسرائيلالمدينة باتجاه األحياء القديمة التي تخضع لحصار 
  .العامة والخاصة

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   في غزةيةسرائيلت اإلالموت المجاني يحصد أرواح األطفال خالل التوغال: تحقيق .٥١
ية في األراضي الفلسطينية، أرواح أعداد متزايدة من        سرائيلتحصد االجتياحات والتوغالت اإل    :حسن جبر 

األطفال الفلسطينيين، الذين يهرعون إلى المكان ليصبحوا أهدافا سهلة لجنود االحتالل الذين يقتلـون دون    
 اشتكى مواطنون من منـاطق مختلفـة مـن          حيث،   الشغل الشاغل لحديث المواطنين    ذلكوأصبح   .تمييز

ظاهرة تواجد األطفال في مناطق خطرة، دون أن تحرك الجهات المسؤولة والفصائل أي ساكن للحيلولة               
ي األخير على مخيم البريج لالجئين الفلسطينيين وسط قطـاع غـزة            سرائيلخالل العدوان اإل   و .دون ذلك 

 أحـد   ويـرفض  .الفتية واألطفال مما أثار غضب المواطنين     سبعة مواطنين، غالبيتهم الساحقة من      سقط  
دون أن   إبعـادهم،    ونحـاول يدائمـاً   مؤكداً أنهم   ، ما يردده المواطنون عن عدم إبعاد األطفال،         ينالمقاوم

 بـاتوا   األطفـال نمـشدداً بـالقول، أ   من المناطق السكنية،     ةبيالقرفي األماكن   ، خاصة   يتمكنوا من ذلك  
بالمشاركة في التصدي لقوات االحتالل،     يطالب   همبعضمشيراً إلى أن    . على المقاتلين  يشكلون عبئا كبيراً  

وأكد ضرورة أن تتعاون كافة الجهـات فـي وقـف هـذه             . ، دون فائدة  رزجالرفض و  ذلك يقابل بال   لكن
  .الظاهرة التي اعتبرها خطيرة، مؤكداً، أن الفصائل المسلحة غير راضية عما يجري من جنون

 ١٦/٤/٢٠٠٨طينية األيام الفلس
 

  شبح الموت يخيم على مستشفى األطفال في غزة .٥٢
حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، أمس، من األوضاع المأساوية التي يعيـشها              : وكاالت - غزة

ألطفال في قطاع غزة، خاصة الراقـدين       ل  الوحيد مستشفى، وهو ال  األطفال المرضى في مستشفى النصر    
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 فضال عن منع    ، جراء نقص العالج والمستلزمات الطبية     وذلك. ة والدم واألورام  في قسمي العناية المكثف   
  .االحتالل السماح بسفر الحاالت الحرجة منهم

  ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   حزباً أردنياً بعد فشلها في تصويب أوضاعها٢٠شطب تراخيص  .٥٣

ردنياً لـم تـستطع تـصويب        حزباً ا  ٢٠ شطب تراخيص    ، في عمان امس   ،أعلن:  نبيل غيشان  -عمان  
اوضاعها القانونية بعد التعديالت التي طرأت على قانون االحزاب السياسية، والتي اعطت مهلـة سـنة                

 عضو  ٥٠٠ حزبا للتقدم بلوائح جديدة لوزارة الداخلية تضم         ٣٦انتهت امس لالحزاب المرخصة وعددها      
زاب صعوبة في تنفيذها، خصوصا     موزعين بالتساوي على خمس محافظات، وهي مهمة وجد معظم االح         

 حزبا فقط صـوبت     ١٦وقال وزير الداخلية عيد الفايز ان        .ان معظم منتسبيها من سكان العاصمة عمان      
 حزبـا   ٢٠اوضاعها القانونية فيما تستعد وزارة الداخلية خالل االيام المقبلة الصدار قرار رسمي بحـل               

واكدت وزارة الداخلية ان االحزاب التـي        . بسبب فشلها في تصويب اوضاعها القانونية      واغالق مقراتها 
 "االخـوان المـسلمين   "صوبت اوضاعها هي حزب جبهة العمل االسالمي، الذراع الـسياسية لجماعـة             

والحركة القومية للديموقراطية المباشرة والوطني الدستوري وحزب الشعب الديموقراطي وحزب الوحدة           
ة وحركة دعاء والحزب الوطني االردني والوسط االسالمي وحزب الرسالة والحـزب الـشيوعي              الشعبي

وكان آخر المتقـدمين  . والبعث االشتراكي والبعث التقدمي وحزب الجبهة االردنية الموحدة وحزب الحياة  
  .امس حزب المساواة والرفاه وحزب الحرية

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  هو من تصدى للتوطين نحن وليس :  على عونرداًجعجع  .٥٤

رد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عما اعلنه عون عن امتالكه وثائق تؤكد 
 وعندما كان ١٩٤٨مخطط توطين الفلسطنيين في لبنان، ان وجود الفلسطينيين في لبنان يعود الى العام 

 مع -ليس الجنرال عون " في لبنان،هناك مخطط فعلي لتوطينهم اي بمعنى ايجاد سلطة فلسطينية 
 من تصدى له، بل نحن من قام بذلك والكل على علم بما قامت به الكتائب والقوات -احترامي له 

اين هو هذا المخطط؟ : وتساءل. ، داعياً الى عدم المزايدة في هذا الموضوع"اللبنانية في تلك المرحلة
  . ة الطرفين، اللبناني والفلسطيني، واالثنان ضدهومن ينفذه؟ واعتبر ان التوطين يحتاج الى موافق

  ١٦/٤/٢٠٠٨السفير 
  
   الفلسطينية في بيت الكتائبحة لتحقيق المصالحة اللبنانية ـلقاء مصار .٥٥

 نيسان، تحدث فيها رئيس الحـزب     ١٣عقدت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ندوة لمناسبة ذكرى           
 الهيئة الوطنية في حركة اليسار الديموقراطي نديم عبد الـصمد           أمين الجميل، النائب أكرم شهيب، رئيس     

  .)عباس زكي (وزكي
ـ  لقاء مصا"ووصف الجميل هذا اللقاء بأنه   الفلـسطينية التـي تـدعم    رحة لتحقيق المصالحة اللبنانيـة 

ـ  حيثيـات  كل ال"، مطالباً "فرض التوطين"اللبنانية، بينما شدد النائب شهيب على عدم  المصالحة اللبنانية 
  ".الفلسطينية بالتوحد

، مـشيراً   "قيام دولة فلسطين هو المنقذ الوحيد الذي يعفي لبنان من هذا العبء الثقيل            "بدوره أكد زكي أن     
  ".لبنانية أوالً"إلى أن قضية قيام هذه الدولة هي قضية 

 ١٦/٤/٢٠٠٨األخبار اللبنانية 
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    العودةحق التعويض ال يمكن أن ينفي أبدا حق: مكاوي السفير .٥٦
حذر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة                

 الفلسطيني السفير خليل مكاوي، من أن يكون البعض يبرز الفلسطيني كضحية ليتخلص             -الحوار اللبناني   
تصويب علـى الحكومـة     في حين رأى مكاوي أن هناك قرارا اتخذ بال        . من الفلسطينيين بحسابات ضيقة   

ان القرار  : ال بد لنا من أن نذكّر الرأي العام بمسألتين أساسيتين         : "وأضاف". فزاعة التوطين "اللبنانية عبر   
: وقـال ". وحق التعويض ال يمكن أن ينفي أبدا حـق العـودة          .  يتحدث عن حق العودة والتعويض     ١٩٤

ـ   " عودةدعم حق ال  "األحرى بنا البحث الجدي في كيفية العمل على          : وتـابع ". التـوطين "بدل التهويل بـ
دعوني أؤكد أن األوضاع في المخيمات مزرية، وأي لبناني عاقل ال يقبل بها، ثم انه من المـستغرب أن                   

  . نجمع على تحسينها على طاولة الحوار الوطني لينقلب هذا التحسين توطينا
١٦/٤/٢٠٠٨السفير   

  
  "اإلسرائيليين"ل شبعا بإطالق األسيرين تربط التسوية حو" إسرائيل: " فرنسيةمصادر .٥٧

كشفت مصادر فرنسية أن إخفاق الجهود الدولية بخصوص توفير الشروط :  ميشال أبو نجم-باريس 
مرده الى " وقف إطالق النار"ولبنان الى " إسرائيل"بين " وقف األعمال العدائية"السياسية لإلنتقال من 

زارع شبعا التي يقترح لبنان وضعها بعهدة األمم الصعوبات التي أصابت جهود تسوية موضوع م
األول : تمانع لسببين" "إسرائيل"وقالت مصادر فرنسية واسعة اإلطالع إن . المتحدة بانتظار إيجاد حل لها

تحرير " إسرائيل"رفضها لتسوية يمكن أن يسوقها حزب اهللا انتصارا له ولمن يقف وراءه والثاني فرض 
  ". اللذين اختطفهما حزب اهللا شرطا للسير بتسوية خاصة بمزارع شبعا"اإلسرائيليين"الجنديين 

  ١٦/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
      ١٩٤٨حزب اهللا ينفي نيته نقل الحرب المقبلة داخل فلسطين  .٥٨

اإليرانية لألنباء بأنه سينقل الحرب داخل األراضي " فارس"نفى حزب اهللا، أمس، تقريراً نشرته وكالة 
: وقال حزب اهللا قال في بيان. حرباً جديدة على لبنان" إسرائيل" إذا شنت ١٩٤٨ة عام الفلسطينية المحتل

يهم العالقات اإلعالمية في حزب اهللا أن تؤكد أن موقع الحقيقة لم يجر مقابلة مع أي من أعضاء شورى "
رس عنه هو حزب اهللا، وبالتالي فإن ما نسبه موقع الحقيقة إلى عضو الشورى المزعوم، ونقلته وكالة فا

  ". غير صحيح مطلقاً
  ١٦/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
        لبنان يحيون يوم الطفل الفلسطيني على طريقتهم  أطفال .٥٩

أحيا األطفال في لبنان يوم الطفل الفلسطيني على طريقتهم، حيث شارك :  أواب المصري-بيروت 
نشطة والفعاليات ضمن يوم تضامني مع المئات من األطفال الفلسطينيين واللبنانيين في العديد من األ

  . أطفال فلسطين نظمته جمعية التكافل لرعاية الطفولة الفلسطينية على كورنيش البحر في بيروت
  ١٦/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  رفح خطة مصرية لفتح معبر .٦٠

قال السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي إن مصر جهزت خطة لتأمين :  إيهاب حسين-القاهرة 
 المصرية مع قطاع غزة وفتح معبر رفح تتضمن إشراك حركة حماس، مشيرا إلى أن الخطة الحدود

الحدود ستؤمن "وأضاف أن ". تأمين الحدود مع غزة وفي الوقت نفسه فتح المعابر"تتضمن شقين هما 
بجهود مصرية بحتة، أما فتح المعابر فسيتطلب إشراك وتعاون عدة أطراف تشمل السلطة الفلسطينية 
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المطلوب من السلطة الفلسطينية وحماس هو "وتابع أن ". واالتحاد األوروبي" إسرائيل"اس ووحم
االستقرار على ترتيبات حول كيفية فتح الحدود وتحمل مسؤولية إدارة الشق الفلسطيني من فتح المعابر 

د المعابر من دون أن يعني ذلك بالضرورة حل كافة القضايا الخالفية بينهما، لكن على األقل حسم بن
  .كخطوة أولى إلى حين التوصل إلى حل لتوفيق األوضاع الفلسطينية

  ١٦/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  " إسرائيل" مصرية مستمرة لتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين واتصاالت .٦١

علم مندوب األهرام أن هناك اتصاالت مصرية تسابق الزمن للوصول إلي :   طارق حسن-القاهرة 
" اإلسرائيلي"لتجنيب الشعب الفلسطيني ويالت العدوان " اإلسرائيلي"انبين الفلسطيني وتهدئة بين الج

. وهدم المؤسسات والمنازل, وتجريف األراضي الزراعية, المستمر، ووقف مسلسل الحصار واالغتياالت
وأوضحت مصادر مسئولة أن هذه االتصاالت غير المعلنة تجري بشكل يومي مكثف مع كل األطراف 

من الجانب الفلسطيني " إسرائيل"نية بهدف الوصول إلي تهدئة تشمل وقف إطالق الصواريخ تجاه المع
إن مصر قطعت شوطا كبيرا خالل الفترة : وقالت". اإلسرائيلية"مقابل وقف كل أشكال االعتداءات 

 واصلت مصر تقديم, وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية, األخيرة في مجال تحقيق هذه التهدئة
 من هذه ٢٠مساعداتها الغذائية واإلنسانية إلي أهالي قطاع غزة حيث تم أمس إدخال الدفعة رقم

  .  طنا من الدقيق والسكر١٩٧وشملت عشر شاحنات تحمل, المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم
  ١٦/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  "إسرائيلية"تكريس الطائفية خطة :  مجلس العشائر العراقيةرئيس .٦٢

" إسرائيل "رئيس مجلس تنسيق العشائر العراقية أبو عبد اهللا الجساساتهم :  القاهرة– عبد العال سيد
كبير جدا في كل مدن العراق تحت حماية " االسرائيلي"وقال إن النشاط . بالعبث باستقرار العراق

 العمليات التي وأن كثيرا من" اسرائيل"االحتالل مشيرا الى وجود نشاط استخباراتي واقتصادي كبير لـ
  . في العراق" االسرائيلية"أدت إلى تفجير المشاكل الطائفية كانت من تخطيط وتنفيذ عمالء االستخبارات 

  ١٦/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  

   تحذر من انفجار في غزة بسبب أزمة الوقود القاهرة .٦٣
 لوعدها "اسرائيل"ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة تترقب تنفيذ :  ربيع شاهين-القاهرة 

وأشارت المصادر الى أنه وفقا للوعد . لتزويد قطاع غزة بالوقود" ناحال عوز"باعادة افتتاح معبر 
للقاهرة فانه يتعين افتتاح المعبر وضخ الوقود الى القطاع خالل ساعات أو اليوم بحد " اإلسرائيلي"

 األسبوع الفتة الى وجود أقصى، وحذرت المصادر من أنه ال يمكن تعليق تنفيذ هذا األمر حتى نهاية
وأعربت عن مخاوف مصرية من انفجار . أزمة حقيقية مستحكمة من جراء النقص الحاد بالوقود

عن تنفيذ وعدها، وحذرت القاهرة في رسالة بعثت بها " اسرائيل"األوضاع اذا استمرت األزمة أو تلكأت 
غط على الشعب الفلسطيني مؤكدة انه الى تل أبيب خالل الساعات القليلة الماضية من أن استمرار الض

  .لن يولد سوى انفجار كبير وأضرار واسعة قالت إنها ستطول المنطقة برمتها
  ١٦/٤/٢٠٠٨عكاظ 
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  من الوجود في حال هجوم صهيوني على بالده" إسرائيل"قائد عسكري إيراني يهدد بإزالة  .٦٤
دميرها، على لسان الجنرال محمد بت" إسرائيلي"ردت إيران أمس على تهديد :  ستار ناصر-طهران 

ستفنى في " إسرائيل"رضى اشتياني مساعد القائد العام للجيش، بأن وجهت تحذيراً مضاداً قالت فيه إن 
  . حال تنفيذها أي إجراء عسكري ضد إيران

  ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  كارتر يلتقي قادة حماس في رام اهللا باألحضان والقبل .٦٥

أن الـرئيس   :  من محمد يونس، جيهان الحسيني     –رام اهللا، غزة، القاهرة      ١٦/٤/٢٠٠٨ الحياة   جاء في 
االميركي السابق جيمي كارتر التقى، في رام اهللا، نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس االولى الدكتور                

وفور دخـول الـشاعر   . ناصر الدين الشاعر، ووزير العدل في الحكومة الثانية الدكتور علي السرطاوي          
وعقب اللقاء العـام مـع هـذه        ". لقد فعلتها، أهال بك   : "لى القاعة، استقبله كارتر باالحضان والقبل قائال      ا

وقـال  . الشخصيات، استأذن كارتر الجميع للقاء خاص مع الشاعر في غرفة منفصله في مقـر اقامتـه               
ص انخـراط   اراد كارتر ان يستكشف فرص المفاوضات وتحقيق السالم، وفـر         : "الشاعر، عقب اللقاء،  

والتقـى  ". حماس في العملية السلمية، وتوقف العنف، وتحقيق تهدئة شاملة، وحدوث تنميـة اقتـصادية             
كارتر، في رام اهللا ايضا، رئيس الحكومة الدكتور سالم فيـاض وممثلـي البعثـات االجنبيـة، وقـال                   

 انه سيلتقي في دمشق     وجدد تأكيده . رفضته" اسرائيل"للصحافيين انه تقدم بطلب لزيارة قطاع غزة، لكن         
وفرص " اسرائيل"رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وانه سيبحث معه فرص الحل السلمي مع              

على الحدود مع قطاع غزة، وانه ضـد        " االسرائيلية"وقال انه زار مدينة سديروت      . الحل مع حركة فتح   
  ".االسرائيلي"استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني و

أن كارتر زار، أمس، ضريح   : رام اهللا عن منتصر حمدان من      ١٦/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية    وأضافت
وكال كارتر المديح لعرفات وأثنى على دوره التـاريخي         . ياسر عرفات ووضعا إكليال من الزهور عليه      

ام اهللا  وحرص كارتر على التأكيد للصحافيين في ر      . في خدمة قضيته وشعبه، والقضايا العادلة في العالم       
  .على أنه يقوم بهذه الجولة بصفته الشخصية وليست الرسمية

  
  عن غضبها إزاء األوضاع في غزةنائب رئيس البرلمان األوروبي تعرب  .٦٦

رئـيس اللجنـة    أعلنت نائب رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغانتيني، أثناء اتصال هاتفي مع            : غزة
، انها تنوي زيارة قطاع غزة لإلطالع على األوضـاع          الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري     

وأعربت مورغانتيني، المعروفة   . االنسانية للفلسطينيين وعقد لقاءات مع اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار        
عن غضبها إزاء األوضاع الإلنسانية      بمواقفها المناهضة لالحتالل االسرائيلي ودعمها للشعب الفلسطيني،      

 انها تنوي تفعيل أنشطتها وفعالياتها الرافضة الحصار الخـانق وتـضامنها مـع              في قطاع غزة، مؤكدة   
  .القطاع

  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  الرئيس البلغاري يؤيد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  .٦٧

اكد الرئيس البلغاري غيورغي بارفانوفا، امس، ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة           :  بترا –القاهرة  
والفلسطيني الى عدم اللجـوء     " االسرائيلي"ودعا الجانبين   ". اسرائيل"يش جنبا الى جنب بسالم مع       التي تع 

للعنف والمضي قدما في طريق السالم مثلما دعا الفلسطينيين الى توحيد مـواقفهم للتوصـل إلـى حـل                 
ائما اللجـوء   وقال بارفانوفا، الذي يزور مصر حاليا في تصريحات صحفية، ان بلغاريا تؤيد د            . لقضيتهم

إلى الحوار بين األطراف فى سبيل حل هذه القضية ذات التاريخ الطويل وانه يقدر عاليا جهود المجتمـع                  
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. الدولي لدفع عملية السالم في الشرق األوسط مثلما يقدر الدرو العربـي لتوحيـد الـصف الفلـسطيني                 
ى اقامة دولة فلسطينية مـستقلة      واضاف ان بالده تعمل، وحتى قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي، عل          

  ".اسرئيل"تعيش جنبا إلى جنب في سالم مع دولة 
  ١٦/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  بالسماح الفوري بدخول الوقود الى قطاع غزة" إسرائيل"األنروا تطالب  .٦٨

بالسماح الفوري بدخول الوقود الى قطاع غزة مؤكدة        " اسرائيل"طالبت وكالة االنروا حكومة     : ألفت حداد 
وجـاء فـي بيـان    . ص الوقود يشكل تهديدا خطيرا لصحة سكان القطاع وحياة الناس العادية فيـه         ان نق 

كـان يتنـاقص    " اسـرائيل "ان الوقود القادم من     "لألونروا تاله مدير العمليات في قطاع غزة جون جنج          
 شهريا الى أن توقف تماما في العاشر من ابريل الحالي، موضحا ان مجموع ما دخل قطاع غـزة مـن                   

 مليون ليتر من الديزل مقارنـة       ٣,٨ لتر من البنزين وحوالي      ٣٤٠٠٠٠بنزين خالل مارس الماض كان      
 ليتـر مـن     ٨,٨ مليون لتر من البنزين و حـوالي         ١,٧ وهو   ٢٠٠٧مع ما دخل من الوقود في مارس        

من الديزل  % ٤٠من البنزين و   % ٢٠ان تلك االرقام تشير الى ان غزة حصلت على          "الديزل، موضحا   
واكد ان االوضاع اصبحت غير محتملة حيث ماّسي جديدة فيما تلـوح فـي              ". مقارنة مع العام الماضي   

االفق ازمة صحية عامة موضحا ان شوارع غزة اصبحت خالية حيث ال يتمكن االطباء مـن الـذهاب                  
 وحـول . والمدرسين والطلبة وسيارات االسعاف من التحرك والمرضى من الوصل الى العيادات للعالج           

ما نشرته احدى وكاالت االنباء العالمية ونسبته الى مسؤول في االمم المتحدة قال ان ال ازمة وقود فـي                   
" ان ما نشر هو كذب واالمم المتحدة ليست بحاجة الى مسؤول مجهول ليوضـح موقفهـا               "غزة قال جنج    

".  والواضح من ذلـك    هناك ازمة وقود حقيقيقة ونحن كمنظمات امم متحدة نعلن موقفنا القاطع          "مؤكدا ان   
وقال جنج ان غزة تعاني من نقص في االدوية والغذاء والوقود ويمنع الناس من الحركـة الـى خـارج                    
القطاع مطالبا المجتمع الدولي بالضغط من اجل فتح المعابر ومشيرا الى ان االمم المتحدة تتحرك سياسيا                

  مع كافة االطراف من اجل الوصل الى حل سياسي لما يحدث
  ١٥/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

    
 يهود ليبراليون يشكلون هيئتين منافستين أليباك .٦٩

كشفت صحيفة واشنطن بوست، في عددها الصادر اليوم، عن أن نخبة من أبرز اليهود              : واشنطن بوست 
الليبراليين يعكفون على تأسيس لجنة للعمل السياسي وجماعة ضغط، بهدف تحريـر سياسـة الواليـات                

 .ا يعتبرونه السطوة المفرطة للمحافظين الجدد والمسيحيين اإلنجيليـين عليهـا          مم" إسرائيل"المتحدة تجاه   
وتعتزم الجماعة توجيه الدعم السياسي للمرشحين األثيرين لديها وهي المرة األولى التـي تـسعى فيهـا                 

لالضطالع بمثل هذا الدور المباشر في العمليـة الـسياسية، بحـسب            " اإلسرائيلي"منظمة معنية بالشأن    
ويأمل المؤسسون أن تسفر جهودهم عن إنشاء لجنة وجماعة ضغط مستقلة للتـرويج لتـسوية                .يفةالصح

اإلسرائيلية للشؤون العامة   /والعرب ولملء فراغ عجزت عن شغله اللجنة األميركية       " إسرائيل"سلمية بين   
 .ألخيـرة والمجموعات اليهودية األخرى التي يؤكدون أنها جنحت نحو اليمين فـي الـسنوات ا             ) أيباك(

جي سـتريت   "بينما ستعرف لجنة العمل السياسي باسم لجنة        " جي ستريت "وسيطلق على جماعة الضغط     
. وسيتولى جيرمي بن عامي منصب المدير التنفيذي للمجمـوعتين        ". للشؤون العامة أو جي ستريت باك     

الجديـدتين  وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في أيباك امتنعوا عن التعليق علـى تـشكيل المجمـوعتين                
ومضت تقول إن المؤيدين لتأسيس المجموعتين يعتقدون أنـه سـيتعين عليهمـا العمـل          .المنافستين لهم 

  .جاهدتين لمجاراة نفوذ أيباك في واشنطن
  ١٥/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  خيمة للتعريف بالقضية الفلسطينية في الدانمارك .٧٠

وبنهاغن افتتح فلسطينيون فعاليات تعريفيـة      في قلب العاصمة الدانماركية ك    : ناصر السهلي  - كوبنهاغن
" ٦٠مخيم الالجئين رقـم     "بالقضية الفلسطينية في الذكرى الستين للنكبة، حيث أقاموا خيمة أطلقوا عليها            

ويرمي أصحاب هذه المبادرة، التي نظمهـا        .مترجما إلى اللغة الدانماركية   " النكبة"ووزعوا كتيبا بعنوان    
لتذكير بواقع الشتات واللجوء الذي يعيشه ماليين الفلـسطينيين بعـد احـتالل             المنتدى الفلسطيني، إلى ا   

كما تهدف هذه الفعاليات، حسب بعض المشاركين فيها، إلى تعريـف مـواطني    .أرضهم وتهجيرهم منها  
ليتحملوا مسؤولية الضغط على ساسة بلدانهم من أجـل االهتمـام           "االتحاد األوروبي بالقضية الفلسطينية     

  ".الشعب الفلسطيني والدعوة إلى احترام القرارات األممية والقانون الدولي في هذا الشأنبمعاناة 
  ١٦/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  ىأبو مازن يراهن على خديعة كبر .٧١

  فهمي هويدي
أحمد (في األخبار أن أبو مازن وأولمرت سيعقدان اجتماعاً للمرة الثانية خالل أسبوع وأن أبو العالء 

أما ما الذي أنجزته هذه . ني عقدا خمسين اجتماعاً خالل األشهر القليلة الماضيةوتسيبي ليف) قريع
االجتماعات الغامضة فال أحد يعرف على وجه التحديد وإن كان الكالم قد تردد أخيرا عن أن الطرفين 

لكن المؤكد . جديد، لم يعرف شيء عن مضمونه" إعالن مبادئ"ي يتحاوران حول سرائيلالفلسطيني واإل
ن االجتماعات مستمرة، والكالم لم يتوقف طيلة الوقت وزيارات كوندا ليزا رايس تتكرر بين الحين أ

 فتتحرك بسرعة مشهودة على األرض في أربعة اتجاهات أولها وأهمها أنها تواصل إسرائيلواآلخر، أما 
نيها أنها تواصل توسيع المستوطنات وبناء المساكن الجديدة في مسعى محموم لتغيير خرائط الواقع، ثا

االتجاه . تصفية المقاومين ومالحقة المطاردين وإحكام الحصار حول غزة إلنهاك أهلها وخنقهم تدريجياً
تسيفي ليفني في الدوحة (الثالث يتمثل في تكثيف جهود اختراق العالم العربي من خالل الزيارات المعلنة 

يون مع مسؤولي إسرائيل فيها مسؤولون ، ومن خالل االتصاالت السرية التي يشارك)هذا األسبوع
أما االتجاه الرابع فيتمثل في الضغوط التي تمارسها . األجهزة األمنية في خمس دول عربية على األقل

 سواء لتوجيه ضربة عسكرية إليران، أو لتشديد العقوبات الدولية عليها، مع االستمرار في دق إسرائيل
 .طر اإليراني على العالم العربي والمصالح الغربيةنواقيس الخطر التي تحذر مما سمي بالخ

 على إسرائيلية والتحرك الذي تمارسه سرائيلإلى جانب الغموض الحاصل في االتصاالت الفلسطينية اإل
تلك الجبهات األربع فمن الواضح أن الموقف العربي يراوح مكانه وهو ما ظهر جلياً في بيان مؤتمر 

لفلسطينية، إذ حصر العرب موقفهم في المبادرة التي أعلنت منذ ست سنوات القمة العربية بشأن القضية ا
 في حينها، وظلت رافضة لها حتى هذه اللحظة، ومع ذلك فإن بيان مؤتمر القمة تحدث إسرائيلورفضتها 

 تنفيذ التزاماتها في إسرائيلعن أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السالم العربية مرتبط ببدء 
 .ار المرجعيات الدوليةإط

وفيما علمت بأن الموقف العربي تمت صياغته بهذه الصورة ألن سورية حاولت في اجتماعات القمة دفع 
الدول العربية إلى إعادة النظر في المبادرة أو سحبها، وهي الفكرة التي استبعدت وعولج الموقف على 

 .النحو الذي صدر في البيان
كما يعني أن الموقف .  وحدها هي التي تتحرك لتحقيق أهدافهاإسرائيلن ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أ

العربي مجمد من الناحية العملية، بعد أن أصبح محصوراً في المبادرة التي أطلقتها قمة بيروت من ست 
سنوات، في الوقت ذاته فإن خيار السلطة الفلسطينية أصبح محصوراً بدوره في استمرار المفاوضات مع 

 .يين، ومن ثم الخروج من اجتماع للدخول في اجتماع آخريلسرائاإل
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 في سياستها الخارجية أصبحت في أفضل إسرائيلإن شئت فقل إنه من الناحية االستراتيجية فإن 
أوضاعها النسبية، وال يزعجها سوى شيء واحد في الوقت الراهن، هو استمرار إطالق صواريخ 

وتمارس من خالل بعض الدول . ي تسعى جاهدة إلى احتوائهالمقاومة في قطاع غزة وهو الموضوع الذ
العربية المجاورة إيجاد حل له باالتفاق على التهدئة المتبادلة في القطاع، وفي حدود معلوماتي فإن 

وهو ما ترفضه . قيادات المقاومة تمسكت بأن تشمل التهدئة الضفة الغربية أيضاً وليس قطاع غزة وحده
دمت في الوقت ذاته إغراء آخر تمثل في موافقتها على ترتيب رفع الحصار عن وق.  حتى اآلنإسرائيل

غزة وفتح المعابر، ولكن ممثلي المقاومة رفضوا هذا العرض بدوره، واعتبروه كميناً منصوباً لإليقاع 
بينهم وبين إخوانهم في الضفة، وال يزال الوسطاء العرب يمارسون ضغوطهم على قيادات المقاومة في 

 .للتوصل إلى التهدئة المنشودةغزة 
إن الجميع يتعلقون اآلن سواء في المفاوضات الجارية أو في مساعي التهدئة بأكذوبتين من العيار الثقيل 

وأن هذه الدولة يمكن .  ال تمانع في إقامة دولة فلسطينية إلى جوارها في الضفة وغزةإسرائيلأن : هما
 وهي تسوق هذا الوهم إسرائيل، وحقيقة األمر، أن ٢٠٠٨حالي أن تظهر إلى الوجود قبل نهاية العام ال

وتلوح به للفلسطينيين والعرب، فإنها لم تفكر يوماً ما بشكل جاد في أن تقوم إلى جوارها دولة فلسطينية، 
ولكي تخدع الجميع فإنها لم تمانع طيلة الوقت في الثرثرة حول الموضوع مع أي طرف فلسطيني أو 

 حين تواصل العمل على ابتالع األرض وخلق الحقائق التي تجعل تحقيق هذا األمل عربي أو دولي، في
 .مستحيالً

هذا الكالم ليس من عندي، رغم أنني مقتنع به تماماً ولكنه رأي تبناه باحث يهودي أمريكي مهم، هو 
راً هنري سيجمان، مستشار الشرق األوسط في كلية العالقات الخارجية األمريكية، الذي عرض مؤخ

 .يين صدرا مؤخراً وفضحا هذه الحقيقة التي حاول الجميع إخفاءهاإسرائيلخالصة لكتابين 
مقالته عن ) ١٠/٤/٢٠٠٨" (لندن ريفيو أوف بوكس"كتب هنري سيجمان في العدد األخير من مجلة 

عكيفا لمؤلفيه ايديف روزنتال و" أسياد البالد"لمؤلفه جيرشوم جورنبرج و" إمبراطورية الصدفة"كتابي 
 وحتى اآلن أن ٦٧الدار، وقال إن جورنبرج أكد في كتابه على أنه لم يحدث على اإلطالق منذ عام 

ية أن تقوم إلى جوارها دولة فلسطينية في الضفة وغزة، وأن تمدد المستوطنات إسرائيلفكرت أي حكومة 
اك استحالة في إقامة في الضفة لم يكن اعتباطياً، وأنه مخطط ومقصود به أمران، األول أن تكون هن
وهذه الفكرة . إسرائيلكيان فلسطيني في الضفة، والثاني أن يصبح نهر األردن هو الحدود الطبيعية لدولة 

ية سرائيلأيدها مؤلفا الكتاب الثاني، روزنتال والدار، اللذان قاال إنه لم يكن هناك خالف بين الحكومات اإل
خالف بين تلك الحكومات هو كيفية التصرف في فلسطينيي حول فكرة ابتالع الضفة، وإنما ظل مناط ال

الضفة، فقد كان هناك رأي ال يمانع في منحهم حكماً ذاتياً وجنسية أردنية، وهناك رأي ثان دعا إلى 
من الوزراء الذين أيدوا هذا الرأي رحبعام زئيفي . طردهم وراء الحدود باستخدام التطهير العرقي ضدهم

أما الرأي الثالث الذي تم ترجيحه . وأيفي ايثنان وافيدور ليبرمان" ل قتل والثاني ماتاألو"ورافائيل اتيان 
في النهاية فإنه تبنى فكرة خلق حقائق جديدة على األرض، تنمو وتكبر في صمت، دون أن يعلن الهدف 

تحقق لها ما  االنتقاد الدولي في حين أنها إسرائيلالنهائي لذلك واعتبر المؤلفان أن هذه السياسة تجنب 
تريد في هدوء، األمر الذي يمكنها فرض الواقع الجديد ليس على الفلسطينيين وحدهم ولكن على الرأي 

 .العام العالمي أيضاً 
 بناء على طلب ٦٧حزيران عام /  يونيو١٤أعد تقريراً في " الموساد"أشار المؤلفان أيضاً إلى أن جهاز 

، إسرائيلقادة ووجهاء الضفة الغربية تقبل بإقامة سالم مع من الجيش، ذكر أن األغلبية الساحقة من 
وأنهم على استعداد إلقامة دولة بدون جيش، وهذا التقرير الذي تم التكتم عليه اعتبر دليالً على ضعف 

 لالستمرار في ابتالع الضفة وتخطيط مستقبلها بحيث تضم الحقاً إسرائيلهؤالء، األمر الذي فتح شهية 
 .إسرائيلإلى 
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 إلقامة سالم مع الفلسطينيين أو العرب إذا ما إسرائيلفى سيجمان في مقالته كل ما قيل عن استعداد ن
 سواء إسرائيلال أصل له، حيث لم يكن في نية زعماء " كذب"، وقال إن ذلك كله ٦٧اعترفا بها بعد عام 

ا كان كل كالمهم عن كانوا عسكريين أو سياسيين أن يعيدوا األرض التي احتلوها للفلسطينيين، وإنم
 . موجهاً إلى المصريين والسوريين فقط٦٧االنسحاب من األراضي التي احتلوها في سنة 

في العرض تفصيالت أخرى مهمة منها مثالً أنه ليس صحيحاً أن المستوطنات أقيمت للدفاع عن أمن 
ن الهدف من إقامتها هو ية وإنما كاسرائيل، ألن إقامتها سببت مشاكل أمنية كثيرة للحكومة اإلإسرائيل

ية، يمدد من حدودها الشرقية حتى سرائيلاجتياح األرض وابتالعها، ومن ثم اعتبارها جزءاً من الدولة اإل
 .يصل بها إلى شرق األردن

 تخدع أبو مازن وتفاوض السلطة بحديث الدولة الموعودة التي ستقام قبل إسرائيلما لم يقله الكاتب إن 
وال يدهشنا ذلك ألن الذي البد أن يدهشنا حقاً هو أن يصدق أبو مازن الخديعة . نهاية العام الحالي

  .ويراهن عليها
  ١٦/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  مجد البرغوثي وفرق األمن الفلسطينية الجديدة .٧٢

  ياسر زعاترة
مستقلة بالفعل، لمـا    ) عضو حركة حماس  (لو لم تكن الجهة التي حققت في موت الشهيد مجد البرغوثي            

فقد تعودنا فـي    . د الفلسطينيون من حقيقة أن الرجل مات جراء التعذيب في أروقة السلطة الفلسطينية            تأك
سياقات مشابهة، وكما هي الحال في العالم العربي عموماً، على موت الضحية بسبب نوبة قلبية مفاجئة،                

  !أو بسبب أمراض أخرى كان يعاني منها، حتى لو لم يكن أهله يعلمون بها من قبل
ما يعنينا في قصة الشهيد هو التأكيد على وجود التعذيب، ألن من عذّب البرغوثي وصوالً إلى الموت لم                  
يكن يعامل أكثر من ألف وخمسمائة معتقل مروا عليه منذ منتصف يونيو الماضي برفق وحنان، ونعلـم                 

ماس فـي الـضفة     أن األوامر هي التي تحكم السلوك العام لألجهزة، وهذه صارت معنية بكسر شوكة ح             
الغربية بشتى الوسائل، بما فيها انتزاع االعترافات التي ما يلبث بعض المعتقلين أن يجدوها أمامهم عنـد                 

  .يينسرائيلاعتقالهم من قبل اإل
منذ األسابيع األولى صرخ المعتقلون بوجود تعذيب، وحاول األهالي نصرتهم، لكن آلة القمع كانت لهـم                

 أكثر الذين خرجوا على فضح ما جرى لهم بسبب قسوة التهديـدات التـي               بالمرصاد، في حين لم يجرؤ    
  .تعرضوا لها

. يحدث ذلك في سياق من الثأر الحزبي الذي تعمق على نحو استثنائي منذ الحسم العسكري في القطـاع                 
وقد قارن المعتقلون، وبعضهم جرب كل عناوين االعتقال، قارن بين ما كان عليه الحـال فـي سـجون                   

 أيام أوسلو خالل النصف الثاني من التسعينيات، وبين ما وجدوه هذه المرة، حيث تعاملت معهـم                 السلطة
األجهزة بوصفهم أعداء وليسوا مجرد خصوم سياسيين ال يلتزمون باالتفاقـات التـي وقعتهـا منظمـة                 

  .التحرير، وال شك أن الفارق كبير بين الموقفين
ان يدرك أن ما يفعله هو جـزء ال يتجـزأ مـن تطبيـق               على أن ذلك ال يخفي أن من يصدر األوامر ك         

المرحلة األولى من خريطة الطريق التي تنص على جمع السالح ووقف المقاومة، بصرف النظر عـن                
  !تطبيق الطرف اآلخر اللتزاماته، وبالطبع من أجل إحراج العدو في األروقة الدولية

لجديدة التي ستتولى مهمة األمـن فـي الـضفة          في ذات السياق، تأتي دورات تدريب الفرق الفلسطينية ا        
ية عن مسؤول فلسطيني    سرائيلوقد نقلت صحيفة هآرتس اإل    . الغربية، والتي تشرف عليها طواقم أميركية     
، ألن  إسـرائيل أنتم لستم موجودين هنا مـن أجـل مواجهـة           "زار مركز التدريب قوله مخاطباً أفرادها       
يين أن  سـرائيل عليكم أن تثبتوا لإل   .. ة شعبنا بدون نتائج إيجابية    الصراع معها لم يؤد حتى اآلن إال لمعانا       
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هكذا تتبدى المهمة الحقيقية لهؤالء، ممثلة في إثبات أهليتهم السـتالم           ". لديكم القدرة على العمل والنجاح    
مهمات األمن، وبالطبع من خالل وقف المقاومة المسلحة بالكامل بشتى األدوات واإلمكانات التي ستتوفر              

  .ن أيديهمبي
نشير إلى ذلك كله من أجل القول إن كل دعوات الحوار ال معنى لها ما دام المطلوب هو القبول بخريطة                    
الطرق واإليمان بالمسار السياسي المستند إليها، وما دام الرد على الرافضين لن يكـون بغيـر العنـف                  

  .والقمع
آلخر اللتزاماته، ألننا قوم نفي بعهودنا بصرف       أما األهم فهو أن هذا المسار ليس مرتبطاً بتنفيذ الطرف ا          

وهنا تحضر قصة االستيطان التي تنص المرحلة األولى من خريطـة الطريـق            ! النظر عن موقف العدو   
على وقفه، لكن واقع الحال ما زال يكرر مأساة أوسلو واستغالل العدو لتلك الفترة في تـصعيد وتيـرة                   

  .االستيطان على نحو مجنون
اق تشير التقارير إلى أن موجة االستيطان قد زادت عشرين ضعفاً منذ مـؤتمر أنـابوليس،                في هذا السي  

  . هو األكثر غزارة في االستيطان منذ عشر سنوات٢٠٠٨بينما كان العام 
هكذا تعيش القضية واحدة من أسوأ مراحلها، ليس بسبب عجز الفلسطينيين، وال بـسبب قـوة الطـرف                  

  .  السياسي الذي تفرضه عليهم قيادتهماآلخر، بل بسبب عبثية المسار
  ١٦/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  تأمالت في المشروع الصهيوني ومستقبله .٧٣

  عبد اهللا األشعل. د
من الواضح أنه ال تجدي كل عبارات الرثاء في الحالة العربية التي تشهد انكسارا متزايدا في الحـساب                  

دي في النظرة اإلستراتيجية أن نقدم توصياٍت بعـد أن           حتى اآلن، كما لم يعد يج      ١٩٤٨الختامي منذ عام    
  .حكم المنطقة قانون حديدي له متطلباته اإلقليمية والعالمية

ومع ذلك فمن المهم أن نطل على صعود المشروع الصهيوني؛ لنرى جوانب قوتـه ودواعـي اندفاعـه                  
ربي تمسكنا بالبكائيات العربية شعرا     وجوانب ضعفه وإمكانية انكساره، ال بد أن نقرر أننا في الجانب الع           

، ولكننا  "إسرائيل"ونثرا وفي أعمالنا الدرامية، ونجحنا في تصوير أبعاد المأساة العربية التي سببها أساسا              
هو الطريق الذي يجب أن نسلكه ولو كان متواضعا بشرط أن يكون ممكنًا،             : أغفلنا أمرين مهمين، األول   

، بل إن فريقًا منا اطمأن تماما إلى أن         "إسرائيل" أنفسنا بأن عيوبنا أعظم من قوة        أننا لم نصارح  : والثاني
  .زائلة وليس على المنطقة إال أن تتحلَّى بطول النفس واالنتظار" إسرائيل"

كما تخطط إلتمام المشروع الـصهيوني      " إسرائيل"على الجانب اآلخر خططت الحركة الصهيونية إلقامة        
" إسـرائيل " بعد الصهيونية بإنشاء الدولة اليهودية على كل فلسطين، كذلك تتـصور             والدخول مرحلة ما  

م، أما الجانب العربي فقد انفرط عقـده تحـت          ٢٠٢٠مكانًا لنفسها في المنطقة بعد عشر سنوات أي عام          
م؛ مما سمح بالتطورات الدرامية الالحقـة وأبرزهـا         ١٩٧٩أوهام السالم والضغوط األمريكية منذ عام       

الل العراق وتدمير واتساع المشروع ليشمل مواقع ساخنة أخرى في لبنان والسودان، وسوف تكشف              احت
األيام القادمة عن المزيد من الساحات التي تشهد على تردي أوضاع العالم العربي، ولذلك مـن العبـث                  

ق بأوهـام   الحديث عن خطة عربية للسالم وغيرها من الطروحات التي تعبر عن التراجع العربي والتعل             
  .حقيقية

  ..هذه المناسبة تسمح لنا بالتأمل في العشرات من القضايا
من قرار التقسيم، وتجمع أعداد من المهاجرين وفق مخطط محكم نفَّذته بريطانيـا             " إسرائيل"رحلة  : أولها

  .وأمريكا إلى تغول هذه الحفنة في المنطقة
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من الصورة السلبية البغيـضة إلـى صـورة تقـدمها           تحول معنى الصهيونية في العالم العربي       : وثانيها
وتعتبرها حركة تحرر قومي، فقد أرغم العرب على نفي الصفة اإلجرامية والعنـصرية عـن               " إسرائيل"

الحركة العنصرية، حتى صارت القوانين تعاقب أي تطاول على الصهيونية بتهمة الال سامية، كما عدلت               
 الصهيونية وغيرها مما كان يعد التعامل معها جريمـةً سياسـيةً            القوانين الجنائية في مصر إلزالة كلمة     

جزءا مـن األمـن فـي       " إسرائيل"خطيرةً، بل صار التعاون األمني العربي الصهيوني ممكنًا وأصبحت          
  .بعض النظم العربية، بينما صارت المقاومة تهديدا لهذا األمن، فاختلطت األوراق واختل الميزان

أن األمن القومي العربي صار لفظًا بال معنى، وصارت الرموز القوميـة بكـاء              :  فهي أما القضية الثالثة  
  .على لبن مسكوب واسترجاعا لفترة مضت وقد ال تعود

" إسـرائيل "أن واشنطن طوال هذه العقـود كانـت تعتبـر           : وهذه القضية تسلم إلى قضية رابعة وهي       
" إسرائيل"البعض أن ضعف الدول العربية وفشلها إزاء        الديمقراطية الغربية الوحيدة في المنطقة، واعتبر       

وتنهـي الـصراع    " إسـرائيل "سببه الديكتاتورية، ولو تحولت هذه النظم إلى الديمقراطية فسوف تهـزم            
  .لصالحها" يسرائيلاإل "-العربي

ورغم أن هذه المقولة صحيحة تماما، فقد لوحت واشنطن بـشعارات الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق                 
إلنسان، ولكن ثبت أنها أدواتٌ في سياستها الخارجية وأنها غير جـادة مطلقًـا فـي مـساندة الحركـة                    ا

الديمقراطية في المنطقة؛ ألنها سوف تغرز نظما بالضرورة معاديةً لها، وأسعدها أن تلهب ظهر الـنظم                
الح السياسية التي تخـدمها     العربية بالتظاهر بالدعوة إلى الديمقراطية، ولكنها طمأنت هذه النظم بأن المص          

  . التحالفات أقوى من أية دوافع أخالقية
أن واشنطن أكدت أن السالم في فلسطين يتطلَّـب بالـضرورة           : قضية خامسة مرتبطة بهذه المناسبة هي     

تنظيف البيت الفلسطيني؛ عن طريق إزالة الفساد وإدخال الديمقراطية، ولكن عندما فازت حماس هـدمت      
اختياره، وعمدت إلـى اقـتالع حمـاس،        " سوء"ه، فحاصرت الشعب كله عقابا له على        المعبد فوق سكان  

وتحاول ذلك بالتعاون مع السلطة الوطنية بعد أن غضت الطرف عن الديكتاتوريـة والفـساد، وبـذلك                 
ظهرت خرافة العالقة بين الديمقراطية والسالم، تعلمنا درسا سادسا، وهو أن الـسالم ال يعنـي سـوى                  

يم بالمشروع الصهيوني واإلمالءات األمريكية، ظهر خالل هذه المرحلـة الطويلـة أن االنكـسار               التسل
قد سمح لقوى أخرى، تتقدم لملء الفراغ ووراثة العالم العربي؛ فـاختفى            " إسرائيل"العربي أمام أمريكا و   

  .العامل العربي من القضايا العربية
التي تسببت في رهن العالم العربي      " إسرائيل"على إنشاء   إلى أين تسير المنطقة بعد ستة عقود        : والسؤال

  ومقدراته وعالقاته في هذا الصراع؟
  ..تلوح أمامنا ثالثة احتماالت

وأمريكا مستمرتَين في الضغط    " إسرائيل"هو أن الفجوة تتعمق في جدار النظم ما دامت          : االحتمال األول 
ةً أو انقالبات خاصةً مع تراجع القوة األمريكية وعـدم          ، فتشهد المنطقة انتفاضاٍت شعبي    "إسرائيل"وتمكين  

  .قدرتها وحدها على إدارة العالم دون تدبر وتفكير
؛ "إسـرائيل "أن تضطر الحكومات العربية إلى التخلي عن حالة التراجع المستمر أمـام             : االحتمال الثاني 

ربية، في هذا االحتمال تصبح النظم      فيصبح للسالم اإلستراتيجي معنى حقيقيا مع استخدام أوراق القوة الع         
  .نفسها مقاومة وتختفي قوى المقاومة، لتحلَّ محلَّها الجيوش العربية، وهذا احتمال أكثر قربا من الواقع

مع االجتهاد فـي تعطيـل      " يسرائيلاإل"أن يستمر التراجع العربي والضغط األمريكي و      : االحتمال الثالث 
تحـت سـتار    " سرائيلإل"يع دائرة طبقات كاملة من النخب الموالية        آليات التنفيس الشعبي على أمل توس     

  .المصلحة الوطنية، ولكن هذا االحتمال قد ينجح في المدى القصير وال يتعدى سنوات قليلة
هي التجسيد األرضـي للمـشروع الـصهيوني، وأن         " إسرائيل"لكن الدرس األهم واإلستراتيجي هو أن       

العجز العربي، واالختراق الـصهيوني، والتغـول األمريكـي،       : وهيمصادر قوة هذا المشروع خمسة،      
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، والدرس األخير هو أن التعـايش       "إسرائيل"، ومعالجة عوامل الضعف في كفاءة       "يةسرائيلاإل"والوحشية  
في نطاق جغرافي معين، وأن يـدرك       " إسرائيل"ممكن بشروط أهمها أن يتم تقييد       " إسرائيل"بين العرب و  
مخاطر المشروع الصهيوني ويستخدم كل األوراق لوقفه، وأن يتعامل العالم العربي كوحدة            العالم العربي   

واحدة، متجاوزا االختراقات الصهيونية، وأن يظهر كرقم مهم في معادلة القوة؛ بهذه الشروط فقط يمكـن         
  .التعايش، وإال فإن البدائل الثالثة السابقة هي األرجح

  ١٥/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 
 
  ؟إسرائيلن ينقذ أميركا من نفسها ومن م .٧٤

  حسن نافعة
لعقود طويلة بدت صورة الواليات المتحدة في أذهان الكثيرين مشرقة وبراقة، وكان من الـسهل علـى                 
المعجبين والمنبهرين أن يعثروا على شواهد وقرائن عديدة دفاعا عن دولة لم تظهر على خريطة العـالم                 

لكنها حققت ما لم تستطع دولـة أخـرى فـي التـاريخ             , ن من الزمان  ككيان مستقل إال منذ حوالي قرني     
فهذه الدولة الحديثة النشأة أصبحت أقوى دول العالم وأغناها وأكثرها تأثيراً           . المعروف للبشرية أن تحققه   

ونفوذاً، وتحول نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي إلى نموذج يحتذى، باعتباره األكثـر حيويـة              
ة وقدرة على االنجاز، وفرض نمط الحياة األميركي نفسه باعتباره األكثـر جاذبيـة وإغـراء                وديناميكي

, األهم من ذلك أن القوة المادية المفرطة للدولة األميركية، والتي بدت مخيفة           . وإلهاماً لشعوب العالم قاطبة   
قانون وحرصـا علـى     تالزمت مع وجه آخر أخالقي لنظامها الذي اعتبر األكثر ديموقراطية واحتراما لل           

  .حريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها
غير أن هذه الصورة المبهرة بدت متناقضة مع صورة أخرى أقل إشراقا وأكثر قتامة في أذهان آخـرين                  
لم يروا في تاريخ الواليات المتحدة سوى حلقات متصلة ومترابطة من العنف والعنصرية، مـن ناحيـة،                 

فسجل العنف في التاريخ األميركي بدأ، حتى قبـل أن تنـشأ            . ناحية أخرى ومن التوسع االمبريالي، من     
الدولة، بإبادة جماعية منهجية لسكان البالد األصليين، ولم ينته باستخدام القنبلة النووية مرتين متتـاليتين               

وسجل العنصرية في التاريخ األميركـي بـدأ بـشراء          . ضد اليابان من دون مبرر أو ضرورة عسكرية       
اد ماليين الزنوج األفارقة للعمل في مزارع القطن، ولم ينته باغتيال ابراهام لنكولن ومارتن لوثر               واستعب
أما سجل التوسع االمبريالي فبدأ بالتوسع غربا وشماال وجنوبا عقب إعالن استقالل الدولة النـواة،               . كنغ

 الخـارجي وتحكـم أوال      ولم ينته باكتمال بناء الدولة بصورتها الراهنة حيث راحت تبحث عن النفـوذ            
قبل أن تتحول بعد ذلك إلى قـوة        ) ١٨٢٣مبدأ مونرو عام    (سيطرتها المنفردة على نصف الكرة الشمالي       

تتنافس مع آخرين على صدارة النظام العالمي، إلى أن استطاعت في النهاية فرض هيمنتهـا المنفـردة                 
  .عليه

ون التسليم العام بحقيقة مهمة وهي أن صـورة         هاتان الرؤيتان، على ما بينهما من تناقض، ال تحوالن د         
الواليات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدت أقل قبحا إذا قورنـت بـصورة أوروبـا                   

وال شك أن وجود قوى دولية أخرى منافـسة    . االستعمارية أو بصورة االتحاد السوفياتي في زمن ستالين       
انت قوى حليفة تطمع في وراثة الواليات المتحدة أو قوى عـدوة            على الساحة، بصرف النظر عما إذا ك      

تسعى الحتوائها، ساعد على كبح جماح شهوة السيطرة والتسلط لدى الواليات المتحدة، ومهـد الطريـق                
أمام قوى الداخل األكثر اعتداالً، جمهورية كانت أم ديموقراطية، كي تتقدم الصفوف وتصبح لهـا اليـد                 

، ١٩٥٦لكن ما أن نجحت في إزاحة أوروبا من طريقها، في أعقاب أزمة             . ون الدولة العليا في إدارة شؤ   
، حتى تمدد اليمين األميركي المحافظ وراح يقـوى       ١٩٧٣وفي إجبار الدور السوفياتي، في أعقاب حرب        

 ووضع فيه ممـثال مغمـورا اسـمه         ١٩٨٠تدريجيا إلى أن تمكن من السيطرة على البيت األبيض عام           
ثم بدأت شوكة الجناح األكثر تطرفا وعنصرية في هذا اليمين األميركي تقوى وتنمو عقب              . انرونالد ريغ 
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إزاحة االتحاد السوفياتي نهائيا، إلى أن تمكن اليمين االميركي من االستيالء على البيت األبـيض عـام                 
بيعي أن تتفجـر    وهنا كان من الط   .  ووضع فيه سكيراً سابقاً وتائباً مستحدثاً هو جورج دبليو بوش          ٢٠٠٠

  .نزعة التسلط والهيمنة األميركية بأكثر أشكالها بدائية
ليس بوسع أحد أن ينكر أن صورة الواليات المتحدة في العالم اآلن، خصوصا في ضوء ما يجري فـي                   

. العراق وفلسطين، تبدو بشعة إلى درجة تتضاءل معها أبشع الممارسات االستعمارية في كل العـصور              
يات المتحدة في تدمير دولة عريقة الحضارة كالعراق، وفي قتل مليون شـخص مـن               فحين تتسبب الوال  

أبنائها، ونزوح ما يقرب من ربع سكانها، وحين تسمح بحصار شعب فلسطين األعزل وتجويعه وتعطي               
الضوء األخضر للتخلص من رئيسه السابق، وحين ترتكب انتهاكات بشعة لحقوق اإلنسان فـي سـجون                

نشرتها وكالة االستخبارات المركزية االميركية فـي مختلـف         " سرية"ريب وفي سجون    غوانتامو وأبو غ  
  .أنحاء العالم، يصبح من المستحيل بأي معيار اعتبار اميركا دولة ديموقراطية أو حتى دولة متحضرة

يصعب على أي باحث أن يستوعب كيف يمكن لمجتمع تمتع بكل هذا القدر من الحيوية أن يفـرز إدارة                   
وحتى بافتراض أن الشعوب يمكن أن تخطـئ التقـدير والحـساب            . ذا القدر من الحمق والغرور    بكل ه 

فكيـف نفـسر قيـام الـشعب        , وتندفع في لحظة أزمة أو غضب أو انفعال، شأنها في ذلك شأن األفراد            
 وتمكينه من والية ثانية، رغم انكـشاف        ٢٠٠٤األميركي بمنح ثقته مرة ثانية لجورج بوش في انتخابات          

ذبه وخداعه ومحدودية قدراته؟ من الصعب تفسير ذلك إال بالتسليم بوجود خلل كامن في بنية المجتمـع                 ك
األميركي نفسه وأن ظاهرة جورج بوش ليست حدثا عابرا أو إفرازا ألزمة طارئة وإنما هـي انعكـاس                  

ميركي بـدأ   صحيح أن المجتمع األ   . لتيار عميق الجذور في المجتمع األميركي وتعبير عن مصالح كبرى         
يصحو أخيراً، وقرر، وإن متأخراً، عقاب بوش بحرمانه من األغلبية في الكونغرس بمجلسيه، وذلك فـي          

، لكن ذلك ال يعنـي بالـضرورة أن ثـورة           ٢٠٠٦) نوفمبر(انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني       
فـالواقع أن المجتمـع     . تصحيحية كبرى انطلقت، أو أن باراك أوباما على وشك ولوج البيت األبـيض            

األميركي ما زال منقسما على نفسه بعمق، وما تزال كل االحتماالت مفتوحة، بما في ذلك فوز المرشـح                  
ليس . لكل ما يمثله بوش   , الجمهوري جون ماكين والذي يعد امتدادا أكثر عقالنية، وبالتالي أكثر خطورة          

درجة ال يمكن معها استبعاد إقدامه على حماقة        هذا فقط بل إن بوش يبدو واثقا من الداخل األميركي إلى            
  .جديدة، كضرب إيران

 ١٢ففي مقال وقعه بات بوكانان، المرشح األسبق للرئاسة األميركية، ونشر على شبكة االنترنت بتاريخ               
سرد قائمة من الشواهد واألسباب التي ترجح احتمال إقدام بوش علـى ضـرب              , الجاري) إبريل(نيسان  

مـن هـذه    . ربما على أمل أن يستكمل ماكين المهمة بسهولة أكبـر         , رته البيت األبيض  إيران قبل مغاد  
  :الشواهد

 سحب مشروع قرار كانت زعيمة االكثرية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي قدمته في               -١
  . يحظر على الرئيس األميركي مهاجمة إيران من دون موافقة مسبقة من الكونغرس٢٠٠٧بداية 

الماضي على مشروع قرار قدمـه كيـل ليبرمـان          ) سبتمبر( موافقة الكونغرس بمجلسيه في أيلول       - ٢
Kyl-Liebermanإلدراج الحرس الثوري اإليراني ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية .  

 المناورات العسكرية األخيرة الواسعة النطاق والتي تضمنت توزيع كمامات واقية وأعقبـت جولـة               -٣
ويخلص المقال إلى أن شن حرب على إيـران سـيحظى           . يك تشيني األخيرة في المنطقة    نائب الرئيس د  

بتأييد الكونغرس ويعمق الخالفات بين المرشحين الديموقراطيين، هيالري كلينتون وباراك أوباما، إلـى             
الدرجة التي قد تقضي على طموحات الحزب الديموقراطي في الوصول إلى مقعد الرئاسة وفتح طريـق                

ولن أدهش كثيرا إذا صدق هذا السيناريو والذي يبدو أنـه يعبـر عـن               .  األبيض أمام جون ماكين    البيت
  .أميركا الحقيقية أو أميركا العميقة
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لكن لماذا تتجلى النزعة التسلطية األميركية بأكثر أشكالها عدوانية وإجراما في منطقة الـشرق األوسـط                
هنـا ال بـد أن يبـرز العامـل الـصهيوني أو             بالذات وضد العرب والمسلمين على وجه الخصوص؟        

ورغم أنني لست من أنصار     . ي كأحد المفاتيح الرئيسية لفهم ما يجري والذي من السذاجة إغفاله          سرائيلاإل
تفسير السياسة األميركية بقوة اللوبي الصهيوني وحده، وال أريد أن أسحب القارئ معي إلى جدل قـديم                 

 إال أنني أود أن ألفت نظر القارئ إلى ظاهرة جديدة في المجتمع             جديد، لكنه عقيم، حول من يوظف من،      
األميركي، يبدو أنها تتقدم ببطء ولكن بثبات، تشير إلى بداية وعي قطاع متزايد من النخبـة األميركيـة                  
بخطورة الدور الذي يلعبه اللوبي الصهيوني وما يمكن أن يلحقه من أذى وضرر بالمصالح اإلستراتيجية               

 صحيح أن األصوات األميركية المحتجة على أساليب اللوبي الصهيوني في الـسيطرة علـى               .األميركية
مراكز صنع القرار وإزاحة العناصر المعارضة أو المناوئة له ليست جديدة، فكلنا يذكر كتاب بول فندلي                

ية التي   والذي فضح دور اللوبي الصهيوني في الحملة المعاد        ١٩٨٢الصادر عام   " هم تجرأوا على الكالم   "
أطاحت به من منصبه، لكن ليس من المعهود أبدا العثور على رموز سياسية أميركيـة كبيـرة توجـه                   

، كما فعل الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، والذي         إسرائيلانتقادات صريحة ومباشرة وعنيفة إلى      
بار من أمثال سـتيفن     ، أو أكاديميون ك   "فلسطين، سالم ال فصل عنصري    : "نشر منذ عامين كتابا بعنوان    

والت أستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد وعميد كلية جون كينـدي للعلـوم الـسياسية وجـون                  
ميرشيمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، اللذين قدما دراسة موثقة أثبتا فيها سـيطرة اللـوبي                 

ية سرائيلبر بالكامل عن المصالح اإل    الصهيوني على صنع سياسة اميركية في الشرق األوسط أصبحت تع         
  .وليس األميركية

، فـي وصـف الـسياسات       "سالم ال فصل عنـصري    "الرئيس األسبق جيمي كارتر لم يتردد في كتابه،         
ية الحالية، خصوصا ما يتعلق منها باالستيطان وبناء الجدار، بأنها سياسات عنـصرية سـافرة               سرائيلاإل

ورغم الهجوم الفظيـع الـذي      . نتهجها حكومة جنوب أفريقيا العنصرية    تشبه سياسة األبارتيد التي كانت ت     
تعرض له جيمي كارتر شخصيا، والذي وصل إلى حد اتهامه بمعاداة السامية، والنقـد العنيـف الـذي                  
تعرض له كتابه الذي وصف من جانب البعض بالهذيان، إال أن الرجل يبدو صامدا في وجه األعاصـير                  

، "حمـاس "ن لزيارة دمشق للقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة            الصهيونية، وهو يستعد اآل   
  .يةسرائيلوهي خطوة نظن أنها مهمة لكسر واختراق المحرمات اإل

، والتي سـبق أن     "ي والسياسة الخارجية األميركية   سرائيلاللوبي اإل "أما دراسة والت وميرشيمر المعنونة      
 London" لنـدن ريفيـو أوف بـوكس   " مركزة نشرتها مجلـة  أشرنا إلى أهميتها مراراً، فبدأت بمقالة

Review of Books   بعد أن رفضتها جامعة هارفارد، ثم تحولت مؤخراً، رغم الهجـوم الـصهيوني ،
ولهذا الكتاب أهمية تفوق كـل      .  صفحة ويحمل نفس العنوان    ٥٠٠البشع عليها، إلى كتاب يقع في حوالي        

األول توثيقه واعتماده على مصادر معظمها أوليـة،        :  لسببين ما كتب حتى اآلن حول اللوبي الصهيوني      
ويـشرح الكتـاب    . والثاني مكانة مؤلفيه في األوساط األكاديمية وعدم انحيازهما ألي مواقف أيديولوجية          

تفصيال كيف تغلغل اللوبي الصهيوني في اإلدارة األميركية، وفي الكونغرس بمجلـسيه، وفـي مراكـز                
. عالم، وفي الجامعات وغيرها من منابر التأثير وصناعة الرأي العام األميركي          األبحاث، وفي وسائل اإل   

األول أن  : ي، أمـران  سرائيلوربما كان أهم ما توصل إليه من نتائج، بعد استعراضه ألساليب اللوبي اإل            
 هذا اللوبي لعب دورا رئيسيا، بل حاسما، في جر الواليات المتحدة للحرب على العراق، والثـاني أنـه                 

  .يلعب اآلن دورا رئيسيا لجر الواليات المتحدة لشن الحرب على إيران
ففي دراسة نشرت مؤخراً    . األكاديمي الجديد ال يبدو معزوال في الواليات المتحدة األميركية        " النفس"هذا  

ما بعـد العـراق، مـستقبل    : " بعنوانThe Washington Quarterly" واشنطن كوارترلي"في مجلة 
 Bradely L.Bowmanيخلص الباحث برادلي بومان " كري األميركي في الشرق األوسطالتواجد العس
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إلى نتيجة تبدو مذهلة بالنسبة الى األميركيين، وهي أن التواجد العسكري األميركي في الشرق األوسـط                
  .تسبب سابقا في تفجير اإلرهاب ويساعد حاليا على انتشاره

 أكبر من أن يزعـزه      سرائيلفالتأييد األميركي األعمى إل   . مومع ذلك من الحكمة عدم الجري وراء أوها       
الالجئـين  "منذ أيام حول تعـويض      (!) ، والذي اتخذ باإلجماع     ١٨٥أحد، بدليل قرار مجلس النواب رقم       

من منطقة الشرق األوسط، وهو قرار قد ال يكون ملزما اآلن لكنه ينبئ بوضوح عن شكل ما هو                  " اليهود
أما الواليات المتحدة فتحتاج حقا إلى من ينقذها من نفسها          . ار إلى دراسة منفصلة   ويحتاج هذا القر  . مقبل
 في الوقت نفسه، قبل أن يأمل العالم في أي تغيير إيجابي في هذا البلد الكبير، وهو تغييـر                   إسرائيلومن  

  .ضروري إلنقاذ البشرية
  ١٦/٤/٢٠٠٨الحياة 

 
  اهانة لمصر وكرامتها وشعبها .٧٥

  عبد الباري عطوان
 حمالت تحريض وحصار غير مسبوقين هذه االيام،        ىيتعرض المحاصرون المجوعون في قطاع غزة ال      

يين الذين اعادوا قطع الوقود والمواد الطبية مجددا، وارفقوا ذلك بتوغالت وغـارات             سرائيلمن طرف اإل  
من قبل بعـض    دموية يومية لقتل االطفال والناشطين من ابناء فصائل المقاومة، وأيضا لألسف الشديد،             

  .اوساط النظام المصري واالجهزة االعالمية الرسمية التابعة له
 تقول فيه انها تكشف باألدلـة       ى صدر صفحتها االول   ىباألمس نشرت صحيفة االهرام المصرية خبرا عل      

القاطعة عن خطة لحركة المقاومة االسالمية حماس القتحام الحدود المصرية من خالل قـصف مكثـف                
، ونسف الجدار الحدودي الفاصل، ولم تكشف الصحيفة عن مصادر معلوماتها هذه، ولكـن  بمدافع الهاون 

من الواضح ان اجهزة امنية متخصصة في التحريض والتعبئة النفسية هي التي اوعزت بنـشر الخبـر                 
  .بالطريقة التي نشر فيها

ـ            اهرة اليـوم فـي   االخطر من ذلك، وفي مثال آخر علي الحملة التحريضية هذه، استضاف برنـامج الق
الـدكتور عبـد    ) امـس االول  (التلفزيون المصري، وفي فقرته المتعلقة بعرض الصحف، مساء االثنين          

 صدرت  ىالمعطي بيومي استاذ االفتاء في جامعة االزهر ليتحدث عن هذا الخبر، وعن ما أسماه بـ فتو               
. نب اآلخـر مـن الحـدود       الجا ىعن احد كبار المشايخ في قطاع غزة، تبيح قتل الجنود المصريين عل           

  . من كبائر االمور، وانتهاكا صارخا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية، وقواتها المسلحةىواعتبر هذه الفتو
 متابعة البرنامج، وآراء الدكتور الضيف، واسلوب مقدم البرنـامج الـذي يتعمـد              ىحرصت شخصيا عل  

 مصر وسيادتها وكرامتها الوطنية مـن       ى عل  هذا الخطر العظيم الداهم    ىاستثارته لإلسهاب في التأكيد عل    
 انتهاك هـذه الـسيادة، وقتـل حماتهـا مـن الجنـود       ىابناء قطاع غزة، ومن هذا المفتي المحرض عل 

  .المصريين
بعد تركيز شديد، ووسط حمالت مكثفة مدروسة من التحريض اختيرت كلماتها بعناية فائقة، لتكريه ابناء               

لمقاومين المرابطين باسم االمة والعقيدة في فلـسطين فـي مواجهـة            الشعب المصري الطيبين بأشقائهم ا    
ية يومية، اكتشفت ان هذا المفتي يدعي الكالّب، وهو امام مسجد صغير جدا اسمه مـسجد     إسرائيلمجازر  

ـ . عباد الرحمن في مدينة خان يونس، مثلما ورد في البرنامج      ىولم يسمع به، او بمسجده اال قلة قليلة حت
ن يونس نفسها، وال نعرف كيف قال ما قاله حول قتل الجنود المصريين، وما اذا كـان قـد                   من ابناء خا  
  .نطق به فعال

 االطالق، وال يوجد في قطاع غزة او فلسطين كلهـا، مـن يـصدر               ىالشيخ المذكور غير معروف عل    
الذات فـي   الفتاوي منذ الحاج امين الحسيني، ولم اسمع شخصيا ان هناك ائمة او مشايخ في قطاع غزة ب                

 الشيخ احمد ياسين زعيم حركـة حمـاس         ىحت. عشر حجم الشيخ يوسف القرضاوي يصدر فتاوي دينية       
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رحمه اهللا، لم يكن معروفا عنه اصدار فتاوي، وكذلك قادة حركة حماس او الجهاد االسـالمي الـشهداء                  
تضخيمها، وتوظيفهـا    ى الغريبة، وتعمل عل   ىومع ذلك تخرج علينا االهرام بهذه الفتو      . منهم او األحياء  

  .بشكل شرير لتحريض الشعب المصري ضد اشقائه المحاصرين المسجونين في قطاع غزة
 من ذلك ان الدكتور بيومي الذي بالغ في استنكار موقف هذا المفتي المجهول وفتواه، وتطاولهـا                 ىاألده
طالق النار، وقتـل     بحق الجنود المصريين علي الجانب اآلخر من الحدود با         ى مصر وسيادتها، افت   ىعل

هؤالء المنتهكين للتراب المصري والسيادة المصرية دون تردد، ألن مصر ال تقبل بان يتطـاول عليهـا                 
  .احد، او ينتهك سيادتها احد

هذا التحريض السافر، والفبركة األمنية واالعالمية المقصودة التي ترافقه، ليـست جديـدة، وتـضرب               
يض ضد العرب، والفلسطينيين، مارسته وحدات خاصـة فـي          جذورها بعمق في تاريخ طويل من التحر      

االمن المصري، مرتبطة مباشرة بالقصر الجمهوري، وتوجه بـ الروموت كونترول من قبل المجموعة             
ولعلنا نذكر مثال ليس بالبعيد في هذا الصدد، واثناء اقتحام الحدود في رفـح مـن قبـل                  . المؤثرة داخله 

ر معدودة، عندما قال السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية انه سيكسر            الفلسطينيين المحاصرين قبل اشه   
ولعلنا نتذكر ايضا حمالت الهجوم الشرسة التي تعرض        . رجل كل من ينتهك الحدود من ابناء قطاع غزة        

لها النجم الكروي المصري محمود ابو تريكة الذي تعاطف مع ابناء قطاع غـزة المحاصـرين، وهـي                  
  .ته بعدم الوالء لمصر، وشككت في وطنيته، وآخر القصة معروفةالحمالت التي اتهم

ولو عدنا الي الوراء قليال، وبالتحديد الي اواخر السبعينات من القرن الماضي، وقبيل زيـارة الـرئيس                 
محمد انور السادات للقدس المحتلة وتوقيعه اتفاقات كامب ديفيد، نجد الصحف القومية المـصرية مثـل                

ر و اخبار اليوم طافحة بالمقاالت البذيئة ضد العرب والفلسطينيين منهم بالذات، خاصـة              االهرام و االخبا  
من قبل كتاب مثل انيس منصور وابراهيم سعدة، تخصصوا في التحريض والردح، وعمليـات التكريـه                
هذه، مثل الحديث عن الفيالت الفخمة للفلسطينيين في االردن ودول الخليج، بينمـا الـشعب المـصري                 

  .ر جوعايتضو
الحملة التحريضية الجديدة ضد ابناء قطاع غزة المحاصرين تتجاهل كليا، وبـشكل متعمـد، مـشاركة                
الحكومة المصرية، المسؤولة قانونيا واخالقيا واسالميا، عن هؤالء وأمنهم ورفاههم، في احكام اغـالق              

لسماح بخروج المرضـي    الحدود، وتشديد الحصار، ومنع وصول الطعام والدواء والحاجات االساسية، وا         
  .والجرحي والمصابين للعالج

ابناء قطاع غزة اطلقوا اآلالف من نداءات اإلغاثة وصرخات االستعطاف للسلطات المصرية لفتح معبر              
رفح وتخفيف الحصار عنهم، والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية، ولكن هذه السلطات رفضت رفضا              

ة وامريكية، وبالغت في اغالق الحدود، ونسف األنفاق، ومنـع دخـول            يإسرائيلمطلقا التجاوب، وبأوامر    
  .لقمة خبز واحدة لمليون ونصف مليون جائع ومحاصر من العرب والمسلمين والبشر في قطاع غزة

فبركة فتاوي عن تحليل قتل الجنود المصريين علي الحدود هي تمهيد واضح لمجزرة تعـد لهـا قـوات       
غزة اذا ما حاولوا تكرار عملية اقتحام الحدود مرة اخري بحثا عـن لقمـة               االمن المصرية ألبناء قطاع     
الفتوي الحقيقية واالخطر هي التي صدرت عن الـدكتور عبـد العـاطي             . خبز، او علبة حليب الطفالهم    

بيومي واساتذة آخرين تحلل لرجل االمن المصري اطالق النار علي الفلسطينيين بهدف القتل فـي حـال        
 وتهيئة الشعب المصري المتعاطف لقبول هذه المجزرة علي اعتبار ان الفلسطينيين هـم    عبورهم الحدود، 

  .المعتدون
اقتحام المحاصرين للحدود المصرية عندما وقع قبل شهرين كان سلميا، ولـم يتعـرض احـد للجنـود                  
 المصريين، ولم تتم اي عمليات سلب او نهب، رغم ان ثالثة ارباع مليون شخص عبروا الـي الجانـب                  

اآلخر من الحدود في اليوم االول، وهو رقم كبير، وكان من الطبيعي والمنطقي ان تحدث عمليات شغب                 
او صدامات، ولكن ابناء قطاع غزة كانوا، رغم جوعهم واحباطهم، في قمة الحضارية واظهروا حرصا               
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لتلفـزة العالميـة    اكيدا علي الروابط مع مصر وشعبها، ولم يقدموا علي مخالفة امنية واحدة، وكاميرات ا             
  .كانت شاهدا علي هذا االقتحام الحضاري المسؤول للحدود

 وجه التحديد، لحرف اهتمامات     ىالحكومة المصرية تريد افتعال ازمة مع قطاع غزة، وحركة حماس عل          
الشعب المصري المجوع المحاصر فعال، نحو عدو خارجي، لنسيان همومه الداخلية في الجهاد من اجل               

هذه هي الحقيقة   . غيف خبز مدعوم إلطعام اطفاله، واالستشهاد في طوابيره امام المخابز          ر ىالحصول عل 
  .التي نستخلصها من عمليات التحريض المفاجئة ضد الفلسطينيين، و حماس علي وجه الخصوص
ـ                 ايـدي   ىهذه الحكومة الفاسدة، وبعد ثالثين عاما من النهب وسرقة مال الشعب المصري وثرواتـه عل

لكبار، واعادته الي طوابير الخبز، بدال من طوابير اللحوم والـدجاج والكماليـات والوظـائف               حيتانها ا 
والتنمية الصناعية والزراعية، تريد ان تفتعل معركة مع اضعف الناس، واكثرهم معاناة ووطنية، وحبـا               

ـ    دة االسـالمية  لمصر وشعبها، وتقديرا لتضحياتها وشهدائها الذين سقطوا باآلالف دفاعا عن األمة والعقي
  .وقضاياها في العالمين العربي واالسالمي

من ينتهك سيادة مصر وكرامتها الوطنية ليس من يعبر حدودا وهمية الي الدولة األم بحثا عن علبة حليب                
ألطفاله، وانما من يجوع الشعب المصري ويحرمه من لقمة عيش كريمة شريفة، بينما هو يأكل الكافيار،                

مستوردة من مطاعم لندن وباريس، ويركب السيارات الفارهة المظللة الزجاج، حتي           أو وجبات الطعام ال   
  .ال يري الحفاة العراة في شوارع المحروسة، وقد طحنهم الفقر والجوع والشمس الحارقة

 بأقل من نصف اسعار هذه المـواد فـي          إسرائيل ىمن ينتهك سيادة مصر هو من يبيع غازها ونفطها ال         
 ويرفض ان يكشف ألبناء وطنه عن الحقيقة في هـذا الخـصوص رغـم النـداءات                 االسواق العالمية، 

  .المتكررة
ـ                   ىمن ينتهك سيادة مصر وكرامتها وعزتها هو الذي يصمت عن مقتل مواطن او مواطنة مـصرية عل

 شرطي لقتل االفارقة الفقراء الذين يريـدون اقتحـام          ىيين في سيناء، ثم يتحول ال     سرائيلايدي الجنود اإل  
 في الجانب اآلخر من     إسرائيل بحثا عن لجوء سياسي او فرصة عمل، بينما تستقبلهم           إسرائيلود الي   الحد

الحدود بالعطف واالغذية والمعاملة الجيدة، حتي تقول للعالم انظروا الي المصريين المتوحـشين كيـف               
ال يتسع المجال للمزيد    القائمة طويلة، و  . يقتلونهم بالرصاص، وكيف نعاملهم نحن الديمقراطيين االنسانيين      

من االسهاب في ذكر االمثلة، وكل ما نريد ان نختتم به هو القول ان ما يحـدث مـن تحـريض ضـد                       
الفلسطينيين المحاصرين المقاومين من قبل اجهزة النظام المصري وإعالمه هو امر معيـب، وال يليـق                

ة، فاختيار الـضعفاء المظلـومين      بمصر وشعبها العظيم، وتاريخها المشرف في الدفاع عن االمة والعقيد         
المجوعين كأعداء والتحريض عليهم ليس من شيم الشعب المصري وتراثه االنساني واالخالقي العظـيم              

  .في نصرة الضعفاء والمستضعفين
نحن الذين نحب مصر، ونقدر جميلها، ونريدها ان تستعيد دورها ومكانتها، وتصبح مصر الكبيرة التـي                

  .اما هؤالء فهم الذين يكرهونها، ويرونها بقرة حلوبا للنهب والسلب فقطنعرفها ونتوق اليها، 
  ١٦/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  بصيغة الجمع.. المفرد: ليفني في الدوحة .٧٦

  عريب الرنتاوي
ية، ومن على منبر الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، على تلقـين           سرائيلحرصت وزيرة الخارجية اإل   

ويات، وأولويات األمن القومي كما رسمتها ضابطة الموساد السابقة، تتجلى فـي            العرب دروسا في األول   
 كمـا قالـت سـيدة       إسرائيل الحمساوي، إن جازت النسبة والتعبير، ف      -التصدي لخطر الحلف اإليراني     

الدبلوماسية واالستخبارات معا، لم تخرج من قائمة األعداء فحسب، بل واستحقت عضوية نادي أصدقاء              
، "نحـن "ي بعد اليوم، أن يقـول       إسرائيلعربية وأشقائها، حيث بات بمقدور أي مسئول عربي أو          األمة ال 
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إيـاه،  " محور الشر "الذين هم أركان    " اآلخرين"أو  " اآلخر"يين، ضد   إسرائيلهذه تشملنا عربا و   " نحن"والـ
  . تماما مثلما فعلت وزيرة الخارجية عندما تحدثت من الدوحة بصيغة الجمع

 كانت السيدة قد اغتسلت من دماء أطفال غزة قبل أن تصل إلى الدوحة أم ال، وال يهم إن كانت                    ال يهم إن  
الشريك األكثر فاعلية في عمليات سلب األرض ونهب الحقوق في الضفة والقدس والمقدسات أم الشريك               

، طالمـا أن  "التافهـة "األقل فاعلية في ائتالف الحاكم، فال أحد من العرب عاد يسأل مثل هـذه األسـئلة          
ديمقراطيتنا وتنميتنا وتجارتنا الحرة، بل وحتى بقائنا في مقاعدنا، قد أصبحت جميعها عناوين معلقة على               

، لكأنه ال قيمة لنا بذاتنا، بل بدرجة الرضا التـي نـسجلها علـى المقيـاس                 إسرائيلمع  " تطبيعنا"شرط  
  . يسرائيلاإل

حيث المغزى والموضوع وال من حيث التوقيت، وهي هدية         زيارة ليفني للدوحة ال معنى لها أبدا، ال من          
" الـشتاء الحـار   : " وحكومة أولمرت بين عدوانيين متتاليين على الشعب الفلسطيني        سرائيلمجانية تقدم إل  

الذي يقرع أبواب قطاع غـزة المحاصـر،        " الصيف القائظ "الذي انقضى من دون أن تندمل جراحاتها، و       
 وهي تأتي بالضد من منطوق مبادرة السالم العربية وفلسفتها التي علقـت             ويتوعده بمحرقة نازية جديدة،   

  .التطبيع على شرط السالم واالنسحاب وإعادة الحقوق
 ألفا منهم، ليفني التي تفرض      ١١ليفني الشريك في قمع الفلسطينيين وتقتليهم ومصادرة حقوقهم واحتجاز          

منع حركتهم وتجارتهم وتتسبب في إعاقـة تنميـتهم   حكومتها أشد العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وت    
وخراب اقتصادهم وبناهم التحتية، ليفني هذه تأتي إلى الدوحة لتتحدث عن الديمقراطية والتنمية والتجارة              

  هذه ؟" مسخرة"الحرة، فأي 
، ألنهت احتاللها لألرض والشعب وأوقفـت ممارسـاتها         إسرائيللو أن للديمقراطية والحرية مطرحا في       

لعنصرية والنازية بحق أبنائه ومدنييه، ولو أن للديمقراطية مطرح في الدوحة، لكانـت اليـوم بـصدد                 ا
التي قررت فـي توقيـت      ) الديمقراطية حقا (مراجعة سجل عالقاتها بالدولة العبرية كما فعلت موريتانيا         

  .إسرائيل مراجعة عالقاتها الموروثة مع - وبالصدفة طبعا -متزامن 
، فالرأي العام العربي حانق على االحـتالل        إسرائيلي المعطى الراهن، ال تنتج تطبيعا مع        الديمقراطية ف 

 ال يمكن أن تكون ستارا لتسويق       - الديمقراطية   -وجرائمه التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وهي         
لـى  ألدوار مسرحية أقرب إلى التهريج منهـا إ       " تأشيرات دخول "و" صكوك غفران "ليفني أو البحث عن     

المنشودة، ودليلنا على ما نقول االستطالع الذي أجرته جامعـة ميريالنـد ومؤسـسة              " األدوار اإلقليمية "
جيمس زغبي في ست دول عربية، والذي أظهرت نتائجه المنشورة باألمس، أن غالبية ساحقة من الرأي                

ران عدوا لها، وأن غالبيـة      العام العربي، تحتفظ بنظرة سلبية للواليات المتحدة وحلفائها، وال ترى في إي           
 آذار، بخالف مـا     ١٤معتبرة من مواطني هذه الدول، تؤيد حماس مقابل فتح، وحزب اهللا مقابل ائتالف              

ذهبت إليه السيدة ليفني في احتفالية الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، والتي ذكرتنا باالحتفالية التـي               
 واالسـتيطان، والتـي قوبلـت بالـسخط واالسـتنكار           خص بها معرض باريس للكتاب لدولة االحتالل      

  .والمقاطعة من قبل معظم األوساط الثقافية والفكرية واإلعالمية والسياسية العربية
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