
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معركتنا ضد االحتالل اإلسرائيلي وليست ضد مصر :خالد مشعل
  عباس يبلغ رئيسة الكنيست تراجعه عن منح األسرى أوسمة في يومهم السنوي

   إسرائيلي من فوز حماس في انتخابات الرئاسةتخوف: معاريف
  شدُّ حبال وإقصاء ألبو العينين: لبنان -" فتح"
   تدرس تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد زيارة بوش"إسرائيل"

  "الجامعة اليسوعية"يعبؤون ضد الفلسطينين في " قوات اللبنانيةال"قدامى مقاتلي 
 شاكر الجوهري... ر كارت- على النتائج المتوقعة للقاء مشعل لاللتفافباس يسعى ع: مقال

حقـل" جنود فـي٣ قتلت" القسام"
ــوت ــرائيل"و. .".الم ــرّد " إس ت

  شهيداً ٢٠ تغتالو" محرقة غزة"بـ
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    :السلطة
 ٥  هدئة متبادلة ويدعو لت غزةعباس يندد بالتصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع .٢
 ٥ علن الحداد اليومي ومجلس الوزراء  في غزةن المجزرةيديفياض  .٣
 ٦  الداخلية المقالة تدين الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتدعو الجميع للتوحد .٤
 ٦  يأمل إزالة الخالف مع مصر ويدعو كارتر لزيارة غزةو يداخلالتمسكه بالحوار يؤكد هنية  .٥
 ٦  عباس يبلغ رئيسة الكنيست تراجعه عن منح األسرى أوسمة في يومهم السنوي .٦
 ٦  عباس يبحث في روسيا عقد مؤتمر موسكو .٧
 ٧  ة تمنع لجنة االنتخابات من العمل في غزةالمقالومة حكال .٨
 ٧  وطنيةأسس على األمنية األجهزةحلقة نقاش في نابلس تؤكد ضرورة هيكلة  .٩

    
    :المقاومة

  ٧  معركتنا ضد االحتالل اإلسرائيلي وليست ضد مصر :خالد مشعل .١٠
 ٨   ويلتقى كارتر اليومالتهدئة وفتح معبر رفح إلى القاهرة يبحث مع سليمان "حماس"وفد  .١١
 ٩  تحرير شاليط": حماس"وصّية كارتر لـ .١٢
١٠    الغربيةالضفةباستشهاد اثنان من قيادات السرايا في قباطية  .١٣
١٠  لبحث مصير مبادرتها" صنعاء"تنتدب وفداً برئاسة عباس زكي إلى " فتح: "مصادر خاصة .١٤
١٠   "يوم األسير" في شاتيال لمناسبة اًاعتصامتنفذ " الديمقراطية" .١٥
١٠   ماس في انتخابات الرئاسةتخوف إسرائيلي من فوز ح: معاريف .١٦
١١ شدُّ حبال وإقصاء ألبو العينين: لبنان -" فتح" .١٧
١٢   بإعدام ضابط سابق في المخابرات" حماس"تتّهم " فتح" .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  ذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد زيارة بوش تدرس تنفي"إسرائيل" .١٩
١٢   سبتمبرأحداث استفادت من "إسرائيل": نتنياهو .٢٠
١٢  موفاز يطلب تنفيذ قرارات سابقة الغتيال قادة حماس .٢١
١٣   أسيرات٥زن لواشنطن لعزمه منح أوسمة لـليفني تشتكي أبو ما .٢٢
١٣    إسرائيلية لشراء نظم إنذار مبكر -محادثات هندية  .٢٣
١٣   "إسرائيل"بـشبيبة ميرتس يدعون مشعل إلى االعتراف  .٢٤
١٤    كهرباء غزة بالوقود محطةإمداد تستأنف "إسرائيل" .٢٥
١٤   ٢٠١٠شح المياه سيتفاقم بحلول : "إسرائيل" .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤  الحفريات اإلسرائيلية وصلت إلى منطقة الكأس في عمق المسجد األقصى:صالحرائد الشيخ  .٢٧
١٤  قتل الجنود المصريينب ىفتو إصداره  كالّب ينفي مزاعم عبد الحميدالشيخ .٢٨
١٤   حركة حماسحملة ضدوسع في أ  الغربيةاالحتالل يدهم مؤسسات في الضفة .٢٩
١٥  سيين المقدىمؤسسة القدس الدولية تطلق سلسلة تقارير أسبوعية توثق معاناة األسر .٣٠
١٥  "علب الموت البطيء" في  أسيرا١١٧ً تزج بـ اإلسرائيليسلطات االحتالل .٣١
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١٥   ينتظرون الموت أسير١٣٠٠أكثر من : يوم األسير الفلسطينيفي  .٣٢
١٥   في سجون االحتالل١٩٦٧ الف فلسطيني منذ عام ٧٥٠اعتقال : تقرير .٣٣
١٦   تحصد غالبية مقاعد مجلس طلبة جامعة بيت لحم الفتحاويةالشبيبة .٣٤
١٦  العثور على جثة طفل من بيت فوريك قرب مستوطنة الحمرا باألغوار .٣٥
١٦   الداخليلفلسطينية في قطاع غزة تأثرت بحالة االنقساممن األسر ا% ٨٤,٦: استطالع .٣٦
   

   :اقتصاد
١٧  يعلن التنبؤات االقتصادية في األراضي الفلسطينية للعام الحالي المركزياإلحصاء .٣٧
   

   :صحة
 ١٨  ١٣٥ء من المرضى إلى يرفع عدد الشهداوفاة رضيعين في غزة بسبب الحصار  .٣٨
 ١٨   ضمن فعاليات كسر الحصار يستقلون عربات للوصول إلى معبر رفح فلسطينيونمرضى .٣٩
   

   :لبنان
١٨  "الجامعة اليسوعية"يعبؤون ضد الفلسطينين في " القوات اللبنانية"قدامى مقاتلي  .٤٠
١٨  لتغيير جغرافي للحدود" إسرائيلي"حزب اهللا يحذر من مشروع  .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  اإلمارات تشارك في مؤتمر االستثمار الفلسطيني: عبد اهللا بن زايد .٤٢
١٩   السلمية سيجر المنطقة للعنفالتلكؤ في العملية: العاهل األردني وخادم الحرمين .٤٣
١٩   زيادة عدد القوات المصرية على الحدود لحماية اليهود خالل عطلة عيد الفصح .٤٤
٢٠  للمساس بأمن مصر وإضعاف العرب" إسرائيلي"مخطط : صبيحالسفير  .٤٥
٢٠   ون العرب يجددون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينيالبرلماني .٤٦
٢١   يزورون أهم األديرة األرثوذكسية بمصر" إسرائيليا"خمسة وعشرون باحثا  .٤٧
٢١  "هولوكست فلسطين"يؤسس متحفًا لـ" إسالم أون الين" .٤٨
   

   :دولي
٢١  أي اتفاق سالم يجب أن يتضمن دخول حركة حماس: كارتر .٤٩
٢١  الجتماع مع حماسلقراره ا كارترأختلف اختالفا اساسيا مع : اوباما .٥٠
٢١    بالنسبة لالتصال مع حماس كارترتختلف معأمريكا : السفير األميركي في القاهرة .٥١
٢٢ "إسرائيل"بابا الفاتيكان والرئيس األمريكي يؤيدان دولتين لفلسطين و .٥٢
٢٢  وفد أمريكي تفقد حدود مصر مع غزة .٥٣

   
    :حوارات ومقاالت

 ٢٢  شاكر الجوهري... ر كارت-شعل  على النتائج المتوقعة للقاء ملاللتفافعباس يسعى  .٥٤
٢٥  وحيد عبد المجيد. د.... إنقاذاً للقضية"... أبو مازن"استقالة  .٥٥
٢٧  سميح خلف. م... !!! الرئيس عباس؟أيهاما هو الجائز  .٥٦
٢٩  عدنان سليم أبو هليل... !ةوحسابات بعض األنظم.. حصار غزة .٥٧
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٣١  نواف الزرو... ..!مليون سنة فلسطينية وراء القضبان الصهيونية .٥٨
 ٣٢  رغيد الصلح... هنري كيسنجر يصلح ما أفسده المحافظون الجدد .٥٩
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  شهيداً ٢٠ غتالوت" محرقة غزة"ترّد بـ" إسرائيل"و.. ."حقل الموت" جنود في ٣ قتلت" لقساما" .١

كمينـاً محكمـاً    " كتائب القسام "نصبت  : غزة من   رائد الفي  عن ١٧/٤/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
وة ونجح المقاومون في استدراج ق    .  بالقرب من حي الشجاعية شرق مدينة غزة       جنوب شرق حي الزيتون   

من لواء جفعاتي إلى داخل الكمين بعد تسللت القوة لعشرات األمتار في الحي القريب من خط                " إسرائيلية"
  .٤٨التحديد الفاصل بين القطاع واألراضي المحتلة عام 

أبـو  "كتائـب   ال، قال المتحدث باسـم      "حقل الموت "وفي تفاصيل العملية التي أطلقت عليها كتائب القسام         
حتـى  " اإلسـرائيلية "ة من مجاهدي كتائب القسام انقسموا إلى قسمين، واستدرجوا القـوة            إن ثماني " عبيدة

المجاهدين في الخط الخلفي اشتبكوا     "وأضاف أبو عبيدة في مؤتمر صحافي إن        ". فكي كماشة "وقعت بين   
مجاهدونا في  مع القوة االحتاللية باألسلحة المتوسطة، ما دفع تلك القوة للهرب في اتجاه الجنوب، ليتلقفها               

  ".الخط األمامي ويشتبكوا معها باألسلحة الرشاشة عن بعد أمتار قليلة
ما أدى إلبـادة    "وأسلحة رشاشة   " جي.بي.أر"وأشار إلى أن المجاهدين استخدموا في العملية ثالث قذائف          

رات ، كما قامت وحدة المدفعية بإسناد منفذي العمليـة وأطلقـت عـش            "قوة لواء جفعاتي الخاصة بالكامل    
، كما تصدت وحدة الدفاع الجوي لطائرات االحـتالل التـي           "اإلسرائيلية"قذائف الهاون لقطع اإلمدادات     

  .حضرت إلنقاذ الجنود، وأعاقت عملها
، موجهاً  "كتائب القسام باتت تستخدم تكتيكات جديدة مع قوات االحتالل المتوغلة         "وشدد أبو عبيدة على أن      

الموت أو األسـر أو اإلعاقـة، أو أن يعـودوا           "هم عند دخول غزة إما      رسالة لجنود االحتالل بأن خيار    
  ". بمرض نفسي

بعد وقت قصير على استشهاد أربعة من نشطاء كتائب القسام في اشتباكات            " حقل الموت "وجاءت عملية   
 وقالت كتائب القسام إن الشهداء هم القائد      . خاصة توغلت شرق حي الشجاعية    " إسرائيلية"دامية مع قوات    

  .الميداني عبد الكريم الخيسي ومصطفى التتر وكرم الوادية ومحمود حلس
واعترفـت إسـرائيل    : غزة، ووكـاالت األنبـاء     من سمير حمتو  عن ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  

في مواجهة مع مـسلحين     " آخرين   ٥ التابعة للواء جوالني وإصابة      ٤٠١بمصرع ثالثة جنود من الكتيبة      
عة اإلسرائيلية أعلنت على لسان ضابط كبير في جيش االحتالل عـن مـصرع              وكانت اإلذا . فلسطينيين

 متـر  ٥٠٠ بمحاذاة كيبوتس باري على بعد -جنديين من في العملية التي وقعت الساعة السادسة صباحا          
وفاة ثالث في المستشفى متـأثرا      "من الجدار االلكتروني وسط قطاع غزة فيما أعلن األطباء اإلسرائيليون           

، موضحة أن   " وقالت اإلذاعة إن المقاومين كمنوا في منطقة مستورة وفتحوا النار باتجاه القوة           . "بجروحه
  .الجنود لم يكتشفوا مكان إطالق النار ضدهم في بادئ األمر ، فبدأوا يطلقون النار بكل اتجاه
هي األخرى ما    وأضافت أن القوة المساندة التي جاءت للمؤازرة لم تكتشف مكان المسلحين الفلسطينيين             

  .جعل الفلسطينيين يتمكنون من االنسحاب دون وقوع إصابات بينهم
 فـي    مجزرة جديدة    قوات االحتالل أمس،  نفذت  : غزةعن رائد الفي من      ١٧/٤/٢٠٠٨ األخبار ونشرت

 فلسطينياً، جلهم من األطفال، في قصف جوي ومدفعي اسـتهدف           ١٤ شهيداً، واستشهد    ٢٠غزة حصدت   
ين كانت تحاول الفرار من منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، التي شـهدت               مجموعة من المدني  

  .توغالً إسرائيلياً محدوداً أمس
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وقالت مصادر محلية إن مجموعة من األطفال والنساء كانت تحاول النجاة من حمم القذائف اإلسـرائيلية                
نطقة، غير أن صواريخ االحـتالل      في المنطقة، فسلكت طريقاً زراعياً بالقرب من مسجد اإلحسان في الم          

  .وقذائفه الحقتهم فسقطوا بين شهيد وجريح
كما استشهد طفالن فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، عندما استهدفتهم المدفعية اإلسـرائيلية             

  .بالقرب من جسر صالح الدين المؤدي إلى منطقة التوغل
قوات االحتالل المصور الصحافي فضل شناعة مـن        ولم تسلم وسائل اإلعالم من االعتداءات، فاغتالت        

وقال صحافيون إن شناعة كان يستقل سـيارة خاصـة          . ، أثناء تغطية اجتياح جحر الديك     "رويترز"وكالة  
  .بالوكالة تظهر عليها عالمات واضحة ومميزة تدل على أنها سيارة صحافة

الجيش اإلسرائيلي، وخصوصاً أن    ترك مقتل الجنود الثالثة أصداء واسعة في صفوف         على صعيد آخر،    
عدد الجنود الذين قتلوا منذ مطلع العام الحالي وصل إلى ثمانية، في مقابل مقتل ثالثة جنود طوال عـام                   

وأشارت تقارير إعالمية إسرائيلية إلى خالفات داخل جيش االحتالل بشأن كيفية التعامـل مـع                .٢٠٠٧
عـدم اعتمـاد   "عديد من الضباط الرفيعي المستوى أن ويرى ال. تزايد الخسائر في صفوفه في قطاع غزة 

  ".الجيش سياسة هجومية يمس بمقاتليه، انطالقاً من أن المقاتل الذي يهاجم يكون أكثر حذراً ودقة
عندما استدرجوا الجنود من خالل إرسال مجموعة       " المخربين عملوا بذكاء  "واعترف ضباط االحتالل بأن     
وحاول مـصدر عـسكري     . ود الذين تعرضوا لكمين فلسطيني ينتظرهم     بهدف انكشافها، ليلحق بها الجن    

إسرائيلي رفيع المستوى أن يشرح أسباب الخسائر المتوالية التي تعرض لها جيش االحتالل منذ مطلـع                
السنة الجارية، بالقول إن عمليات الجيش أصبحت أكثر كثافة، وتعرض الجنود للمزيد مـن األخطـار،                

  ".ت اإلرهابية تتعلم من أخطائها، وتتسلح وتصبح أكثر إبداعاًالمنظما"فضالً عن أن 
  
   ويدعو لتهدئة متبادلة غزةعباس يندد بالتصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع .٢

 محمـود    الفلسطيني  دان الرئيس  : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
 وعشرات الجرحى، بيـنهم      شهيداً ١٩ نحو   تي خلف العمليات اإلسرائيلية في قطاع غزة الذ     " بشدة"عباس  

فورا، كما دعا   " لعدوانها" وضع حد    إلى وصحافي، ودعا خالل زيارته لموسكو الدولة العبرية         أطفالستة  
  ." التجاوب مع الجهود المصرية من اجل التهدئةإلى األطراف"

أدان صائب عريقات   : عوض وليد   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
وقال لإلذاعـة    . قطاع غزة  ىرئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير العدوان اإلسرائيلي عل         

 ى التصعيد لن يجر إال مزيدا من التدهور والعنف ومضيفا آن األوان للوصول إل             إن :الفلسطينية الرسمية 
  .ار عن القطاعتهدئة حقيقية تؤدي لوقف العدوان اإلسرائيلي ورفع الحص

  
 علن الحداد اليومي ومجلس الوزراء  في غزةن المجزرةيديفياض  .٣

 .، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     أمسسالم فياض   . د  الفلسطيني  أدان رئيس الوزراء   :وفا –رام اهللا   
ـ   نبذل وقال للصحفيين في رام اهللا الليلة الماضية، ندين بأشد عبارات اإلدانة ما يحدث في قطاع غزة، وس

 .كل جهد ممكن إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة أهلنا في قطاع غزة
 ذاته، أدان مجلس الوزراء بشدة المجزرة اإلسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطـاع               اإلطاروفي  

مجلس على أن آلة الحرب اإلسرائيلية التي تقتل المواطنين األبريـاء فـي قطـاع غـزة                 الغزة، وشدد   
طفال والصحفيين، إنما تغتال أيضا األمل المتبقي في عملية سالم ذات مصداقية تؤدي إلـى               وتستهدف األ 

إنهاء العنف وإعادة الحق إلى أصحابه، وتضمن العيش اآلمن لكافة شعوب المنطقة، مؤكداً أن اسـتمرار                
مـن  هذه المجازر والجرائم المصحوبة بصمت دولي مستهجن لن تؤدي إال لمزيد من العنـف وتهـدد أ                

 .واستقرار المنطقة برمتها، مطالباً بوقفه فوراً
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مجلس أعلن الحـداد    السعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء، أن            .وأعلن د 
 .اليوم الخميس تنكس خالله األعالم على المؤسسات والدوائر الرسمية، حداداً على أرواح شهدائنا األبرار

 ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الداخلية المقالة تدين الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتدعو الجميع للتوحد .٤

والتـي  ,  دانت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلـسطيني             :غزة
ـ  .تأتي في سياق الحصار األشد في تاريخ الشعب الفلسطيني         إن " معـا "وقالت الداخلية في بيان وصل لـ

 لوجود حاالت   ،استمرار إغالق معبر رفح أمام المصابين إثر هذا االجتياح يضع عالمات استفهام كثيرة            
ودعت الداخلية المقالة جميـع الـشعب        .خطيرة جدا من المصابين ويجب أن تتلقى العالج خارج البالد         

  .الفلسطيني للصبر والتوحد في وجه االحتالل
  ١٧/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  يأمل إزالة الخالف مع مصر ويدعو كارتر لزيارة غزةوي داخلتمسكه بالحوار اليؤكد هنية  .٥

رحب إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أمـس األربعـاء بـإجراء             :  أشرف الهور  -غزة  
 حوار مع الرئيس عباس برعاية مصرية، للتوصل إلي ترتيبات إلعادة فتح معابر قطاع غـزة المغلقـة،                

 تمسكه بالحوار الـوطني  ىوأكد هنية في تصريح صحافي عل . طريق استئناف الحوار   ى عل ىكخطوة أول 
ـ  .الفلسطيني، وقال نحن نحب الحوار والتواصل ونبغض القطيعة واستمرارها         عقـد جلـسات   ىودعا إل

ة  أساس رسم إستراتيجية فلـسطينية مـشترك       ىمصارحة ومصالحة للخروج من الحالة الراهنة، تقوم عل       
  . مجابهتها لوحدهى طرف علىتواجه التحديات المحدقة والتي ال يقو

محمود الزهار  . القاهرة والتي يشارك فيها د     ىوأعرب هنية عن أمله أن تنجح زيارة وفد حركة حماس إل          
  . العالقات الثنائية مع مصر الشقيقةىوسعيد صيام في إزالة الذي اعتر

مع الرئيس األمريكي جيمي كارتر والقيادة المصرية عن إعادة         كما عبر عن أمله أن تسفر لقاءات الوفد         
ووجه هنية دعوته للرئيس األمريكي األسبق لزيارة القطاع والوقـوف           .فتح معبر رفح وتخفيف الحصار    

  .حجم المأساة التي يعيشها القطاعى عن كثب عل
لة وشاملة ومتزامنة يرفع     ضرورة أن تكون متباد    ى موقف حكومته من التهدئة، مؤكداً عل      ىوأكد هنية عل  

 .بموجبها الحصار وتفتح المعابر ويتوقف العدوان
  ١٧/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عباس يبلغ رئيسة الكنيست تراجعه عن منح األسرى أوسمة في يومهم السنوي .٦

 في  ، رئيسة الكنيست اإلسرائيلي داليا ايتسك     ،أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     : القدس المحتلة 
وكان  . بأن السلطة تراجعت عن نيتها منح األسرى الفلسطينيين أوسمة في يومهم السنوي            ،اتصال هاتفي 

 ،مقرراً إقامة مراسم منح األوسمة في مقر المقاطعة في رام اهللا اليوم بمناسبة يوم األسـير الفلـسطيني                 
مع اإلسرائيلي والعديـد    وأكدت رئيسة الكنيست لعباس أن فكرة منح األوسمة تثير الصدمة وحفيظة المجت           

 ".أنها ال تتماشى والمفاوضات" :من أعضاء الكنيست مضيفة
  ١٧/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  عباس يبحث في روسيا عقد مؤتمر موسكو .٧

 محمود عباس أمس زيارة للعاصمة الروسية يجري خاللهـا           الفلسطيني  بدأ الرئيس  : رائد جبر  -موسكو  
الديمير بوتين تتركز على الوضع في المنطقة والتحضيرات الجارية لعقد مـؤتمر            محادثات مع الرئيس ف   
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القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في موسـكو       " الحياة"وأبلغ   .للسالم في الشرق األوسط في موسكو قريبا      
فائد مصطفى أن عباس سيركز خالل محادثاته على األوضاع في المنطقة والمستجدات علـى صـعيد                .د

 اإلسرائيلية، لكنه لفت إلى أن التركيز الفلسطيني ينصب على الدعوة الروسـية             -وضات الفلسطينية   المفا
وذكـر   . يونيو المقبل  /لعقد مؤتمر حول الشرق األوسط في موسكو يتوقع أن تتم الدعوة إليه في حزيران             

عربيـا، فـي حـين      أن الجانب الفلسطيني أبدى موافقته على االقتراح الروسي الذي تلقى أيضا إجماعا             
  .تواصل الحكومة اإلسرائيلية عرقلة المساعي الروسية

  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  ة تمنع لجنة االنتخابات من العمل في غزةالمقالحكومة ال .٨

 المقالة منع لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة من العمل، وقالت            الفلسطينيةحكومة  ال قررت   :غزة
قررت تكليف وزارة الداخلية منـع      " الحكومة   إن أمس المقال في بيان لها      األمانة العامة لمجلس الوزراء   

 إنوأضـافت   . ، من دون إعطاء مزيد من اإليـضاحات       "عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة      
  ".االنتخابات أمر سياسي ال يتم إال بالتوافق عليه"

ـ          اللجنة لم تبلغ حتـى اآلن بـأي         "إن" الحياة"وقال القائم بأعمال مدير اللجنة في القطاع جميل الخالدي ل
ونفـى  . ، مضيفا انه علم بالقرار من خالل ما تناقلته بعض المواقع اإلخبارية المحلية      "قرار من هذا النوع   

اللجنة في غزة لم تقم بأي      "وقال الخالدي إن     . يكون طرأ أي تغير على طبيعة عمل اللجنة في القطاع          أن
  ". أبريل من العام الماضي/نتهاء من تحديث سجل الناخبين في نيسانعمل على اإلطالق منذ اال

  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  وطنيةأسس على األمنية األجهزةحلقة نقاش في نابلس تؤكد ضرورة هيكلة  .٩

 إعـادة لى ضرورة   إ أمس دعا مشاركون في حلقة نقاش عقدت في مدينة نابلس           : بشار دراغمة  -نابلس  
 األمنيـة  األجهـزة  رقابة قانونية ومجتمعية على سلوك       وإيجاد وطنية،   أسسى   عل األمنية األجهزةهيكلة  

 قطاع غزة يعاني من فوضى      إن إلى وأشاروا األمني العمل   أمام األكبر االحتالل يمثل العائق     أنمؤكدين  
وكـان المـشاركون     .من سكان القطاع رغبتهم في الهجرة     % ٤٠ أبدى بسبب سيطرة حماس حيث      أمنية

حلقة نقاش نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات  المسلحة ومركـز حقـوق               يتحدثون في   
جمال المحيسن محافظ نابلس، والعقيد أكرم      .وتحدث في الحلقة د   . "شمس"اإلنسان والمشاركة الديمقراطية    

المخـابرات  الرجوب مدير جهاز األمن الوقائي في المدينة، والعقيد عبد اهللا كميل المدير السابق لجهـاز                
وحضر حلقة النقاش العديد من الشخصيات القيادية واألمنيـة وذات           .خالد دويكات .العامة في نابلس، ود   

  .االختصاص
 ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  معركتنا ضد االحتالل اإلسرائيلي وليست ضد مصر :خالد مشعل .١٠

ماس أن معركـة فلـسطين      أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة ح        :شيرين المنيري  -دمشق  
 مع االحتالل اإلسرائيلي وليس مع مصر التـي وصـفها بأنهـا             - وحماس بصفة خاصة     -بصفة عامة   

  .العمق الحقيقي لفلسطين، وأعرب عن تفاؤله بتعاظم دور مصر اإلقليمي
 ما ذكر عن اإلمساك بشباب من الفلـسطينيين   - لـاألهرام   -   في تصريحات خاصة    -واستنكر مشعل     

إنهم يحملون أحزمة ناسفة، وقال إن الشباب تعودوا أن يسيروا بأسلحتهم ليواجهوا بهـا االحـتالل،                قيل  
لكنهم حين توجهوا إلى رفح كانوا يدركون أنهم يتجهون إلى الحضن الدافئ، وال يمكن أن تكـون هـذه                   

رثـة  ووصف استمرار الحصار على غزة لمدة عشرة أشـهر بأنـه كا           . األسلحة موجهة إلى مصر أبدا    
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إن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن حقه في الحياة بعيدا عن هذا الـسجن ولـيس                  : إنسانية، قائال 
 مصر، مؤكدا أنه يعلم الضغوط التي تتعرض لها بسبب فلـسطين، وأنـه              ىألهالي غزة من حضن سو    

يطمح في أن تكون مصر هي أول من يضع حدا لهذا الحصار الجـائر، خاصـة أن المعبـر مـصري                     
  .وأعرب عن تخوفه من األحداث في األيام المقبلة ألن الوضع في غزة ال يتحمله بشر. لسطينيف

وحول االتفاقات التي تحكم معبر رفح طالب مشعل بأن يكون هناك ترتيب بين حماس ومصر والرئاسـة       
ون الحاجـة   إن هذه األطراف األربعة كافية لترتيب عمل المعبر د        : الفلسطينية واالتحاد األوروبي، قائال   

للوجود اإلسرائيلي، وأكد أن مصر بما لها من مكانة كبيرة في المجتمع الدولي قادرة علـى أن تـشكل                   
  .ضمانة لسالمة اإلجراءات

وردا على سؤال حول الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل بما يؤدي إلى تعطيل المفاوضات بين                
قوى لم تكن يوما ما مع حركات المقاومة، ولو كـان مـن             إن التاريخ يذكر أن موازين ال     : الجانبين، قال 

الضروري تكافؤ القوى بين المحتل والشعوب المحتلة لما تحرر شعب من االحتالل، وأعرب عن يقينـه                
  .إنها سنة التاريخ، فالصليبيون احتلوا القدس مائتي عام ثم خرجوا منها: من تحرير فلسطين، قائال

الوساطات العربية للصلح مع حركة فتح، خاصة حين وجه الـرئيس           وأضاف أن حماس استجابت لجميع      
وضع ثالثة  ) محمود عباس ( مبارك الدعوة لذلك، فنحن قبلناها بال شروط، لكن رئيس السلطة الفلسطينية          

شروط عليها، وبعد قبولنا وساطات السعودية والسودان واليمن بال نتيجة فقـد وصـلنا إلـى إدراك أن                  
 . الفلسطينية أصبحت قرارا أمريكيا، وليست شأنا عربيا- المصالحة الفلسطينية

  ١٧/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
   ويلتقى كارتر اليومالتهدئة وفتح معبر رفح إلى القاهرة يبحث مع سليمان "حماس"وفد  .١١

توجه إلى مصرأمس وفـد مـن حركـة         : القاهرة عن جيهان الحسيني من      ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
جية السابق محمود الزهار ووزير الداخلية السابق سعيد صيام والناطق اإلعالمي           وزير الخار حماس ضم   

 ، حيث التفى الوفـد مـع       السالم هنية  باسم حكومة هنية طاهر النونو وجميل رزق ومحمد الزهار وعبد         
رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مساء أمس في القاهرة مـع القيـاديين فـي حركـة                  

 الوضع الراهن في قطاع غزة وموضوع التهدئة مع اإلسرائيليين ورفع الحصار عن             م  بحث  وت،  "حماس"
أن اللقـاء   " الحياة"وعلمت  . الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر    ، مع   اليوم وسيلتقي الوفد،    .قطاع غزة 

عضهم أن  بين مسؤولي الحركة الذين رأى ب     " محل إجماع "في الداخل لم يكن     " حماس"بين كارتر وقيادات    
ال ضرورة الجتماع قيادات الداخل مع الرئيس األميركي السابق، وانه إزاء هذا الموقف تراجع رئـيس                

  .الحكومة اسماعيل هنية عن المشاركة في االجتماع
القضايا كافة أدرجت على جدول أعمال اللقاء مع سليمان، لكـن           "إن  " الحياة"لـ  " حماس"وقال قيادي في    

العرض اإلسـرائيلي األخيـر الـذي       "وأوضح أن   ". ل معبر رفح على رأس األجندة     مسألة التهدئة وتشغي  
، "تسلمته حماس عبر المصريين ويتناول تهدئة تبدأ في غزة أوالً ثم تمتد إلى الضفة، ما زال قيد البحـث                  

طلبت من المصريين استيضاح مسائل محددة، لكن إلى اآلن لـم تحـصل علـى               "مشيرا إلى أن الحركة     
  ". إجابة

قضية تشغيل معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة مسألة حيويـة للغايـة، فاسـتمرار                "وأضاف أن   
إغالق المعبر بات أمراً غير مقبول، خصوصاً في ظل تعهد الرئيس حسني مبارك بأنه لن يسمح بتجويع                 

أصـبح  قطاع غـزة    : "وقال. ، داعياً المسؤولين المصريين إلى ضرورة ترجمة هذه المقولة        "أهالي غزة 
مصر "، مذكراً بأن    "بمثابة مقبرة جماعية، وهناك حالة موت بطيئة لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني           

معبـر  : "، وأضـاف  "عليها مسؤوليات قومية وعربية تتطلب منها اتخاذ موقف تجاه هذا الحصار الخانق           
  ". فلسطيني، وإسرائيل ليست لها أي عالقة به-رفح معبر مصري 
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في القاهرة، قال النـاطق باسـم الكتلـة         " حماس"اللقاء الذي سيجمع اليوم كارتر مع قادة        وفي ما يتعلق ب   
الحركة ترحب بهذا اللقاء الذي جاء بـدعوة مـن          "ان  " الحياة"مشير المصري لـ    " حماس"البرلمانية لـ   

لمجتمـع  ، معتبرا أنه امتداد للقاءات عدة بين قادة الحركة مع شخصيات لها ثقلها ووزنهـا فـي ا                 "كارتر
حماس حريصة على التواصل مع جميع األطراف لتوضح حقيقة مواقفها وكيفيـة            "ولفت إلى أن    . الدولي

اللقاء مع كارتر سيتناول األوضاع المأسوية التي يمـر         "وقال إن   ". رؤيتها للصراع من العدو اإلسرائيلي    
لها ووزنها وهي منفتحـة  ثق" حماس"وشدد على أن لـ ". بها قطاع غزة بسبب الحصار والمسار السياسي     

وال تتحفظ عن طرح أي قضية، موضحا أن كل الملفات ستطرح مع كارتر، بما فيها التهدئـة وقـضية                   
  .شاليت

 قال مصدر مطلع لـ القدس العربي       :عن أشرف الهور من غزة     ١٧/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    واضافت
لى الموافقة على إبرام تهدئـة فـي        ان المسؤولين المصريين سيدعون قادة حماس خالل لقاءات القاهرة إ         

قطاع غزة، تشمل وقف إطالق الصواريخ والهجمات التي يشنها النشطاء من أراضي القطـاع، مقابـل                
توقف إسرائيل عن القيام بأي عملية اجتياح أو قتل تمارس ضد الفلسطينيين، إلى جانـب فـتح معـابر                   

غذائية والصناعية التي يحتاجها السكان، والتـي       القطاع المغلقة بشكل تدريجي، والسماح بإدخال المواد ال       
 .توقفت إسرائيل عن إيصالها للقطاع منذ سيطرة حماس عليه منتصف شهر يونيو من العـام الماضـي                

وبحسب المصدر فإن المسؤولين األمنيين في القاهرة الذين يشرفون على مباحثات التهدئة تلقوا وعدا من               
  .اإلسرائيليين بالموافقة على األمر

فـي الـضفة الغربيـة،      " حمـاس "أكد قيادي في حركة     :  عن أحمد شاكر   ١٧/٤/٢٠٠٨األخبارونشرت  
حركته ال يمكن أن تقدم على هذه الخطوة أبداً، ألن إسرائيل غير معنية بالـسالم فـي                 "، أن   "األخبار"لـ

س تعـول   حما"وأضاف أن   ". المنطقة، من خالل عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحصار غزة         
وقبيل مغادرته إلى القاهرة، أعلن      ".على مبادلة شاليط بعدد من األسرى من أصحاب المحكوميات العالية         

محمود الزهار، أن كارتر سيلتقي مشعل في دمشق غداً، في وقت أعرب فيـه  " حماس"القيادي في حركة    
رة كارتر إلى القاهرة في إزالة      رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية عن أمله في أن تنجح زيا           

وأضاف أنه يأمل في أن تؤدي لقاءات الوفد مع كـارتر           . التوتر الذي اعترى العالقات الثنائية مع مصر      
  ".إعادة فتح معبر رفح وتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني"والقيادة المصرية، إلى 

تـرف بـشرعية الحركـة، ونتـائج        لقاء كارتر يوجه رسالة لمـن ال يع       "بدوره، أوضح أبو زهري أن      
 ".االنتخابات التشريعية التي فازت بها

  
  تحرير شاليط": حماس"وصّية كارتر لـ .١٢

ـ       : أحمد شاكر  أمـس، أن الـرئيس   " األخبار"أعلن مسؤول فلسطيني، مقرب من الرئيس محمود عباس، ل
كتبها الـسياسي   ، خالل لقاءاته مع رئيس م     "حماس"األميركي األسبق جيمي كارتر سيعرض على حركة        

خالد مشعل في دمشق، والقياديين محمود الزهار وسعيد صيام في القـاهرة، اقتراحـاً بقيـام الحركـة                  
  .اإلسالمية ببادرة حسن نية تجاه إسرائيل

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كارتر أبلغ مسؤولين فلسطينيين التقـاهم فـي رام                  
اقتراحاً يقضي بتسليم الجندي األسير جلعـاد شـاليط إلـى           " حماس" حركة   اللّه، أنه سيعرض على قيادة    

إسرائيل ستبادل حماس حسن النية، وتفرج عن       "وأوضح أن كارتر يعتقد أن      ". كبادرة حسن نية  "إسرائيل  
وأشار المسؤول إلـى    ". معتقلين لها في السجون اإلسرائيلية، األمر الذي تريده حركة المقاومة اإلسالمية          

وإسرائيل، وسيفرض على األخيـرة مبادلـة       " حماس"رتر رأى أن اقتراحه سيقرب المسافات بين        أن كا 
  .الحركة بحسن نوايا

  ١٧/٤/٢٠٠٨األخبار
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   الغربيةالضفةباستشهاد اثنان من قيادات السرايا في قباطية  .١٣

ة قباطيـة،  استشهد قياديان، من سرايا القدس، خالل محاصرتهما في منزل قيد اإلنشاء، فـي بلـد       : جنين
وأضافت المصادر وشـهود     .جنوب مدينة جنين، واشتبكا مع الجنود حتى استشهدا، صباح اليوم الخميس          

عيان، أن قوة عسكرية إسرائيلية، قدرت بأكثر من عشرين آلية عسكرية، مصحوبة بجرافتين، حاصـرتا               
 إال أنهما رفـضا ذلـك،       منزال قيد اإلنشاء، وطلبوا عبر مكبرات الصوت من المطلوبين تسليم نفسيهما،          

  .واشتبكا مع قوات االحتالل حتى الرمق األخير
  ١٧/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  لبحث مصير مبادرتها" صنعاء"تنتدب وفداً برئاسة عباس زكي إلى " فتح: "مصادر خاصة .١٤

ركزية أن هناك وفداً من الحركة، برئاسة عضو اللجنة الم        " فتح"كشفت مصادر مسؤولة في حركة      : غزة
وبينت تلـك المـصادر لــ        .عباس زكي، سيتوجه إلى اليمن الشهر المقبل للحديث في مصير المبادرة          

مايو المقبل، صـنعاء للحـديث فـي مـصير          /أن الوفد سيزور في الثاني من شهر أيار       " فلسطين اليوم "
بادرة، سـيما و أن     حول تفاصيل هذه الم   " حماس"ال تقبل االستمرار في التفاوض مع       " فتح"المبادرة، ألن   

  .تريد، تغيير جوهر المبادرة، بحسب المصادر" حماس"
  ١٧/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  "يوم األسير" في شاتيال لمناسبة اًاعتصامتنفذ " الديمقراطية" .١٥

يـوم االسـير    "اعتصاما امام مدرسة اريحا في مخـيم شـاتيال، لمناسـبة            " الجبهة الديموقراطية "نفذت  
الجمعية اللبنانيـة لالسـرى     "وتحدث في االعتصام رئيس     ". للذكرى السـتين للنكبة  "وإحياء  " طينيالفلس

عطا اهللا ابراهيم، الذي استنكر االجراءات االسرائيلية بمنع اهالي المعتقلين من زيارة ابنائهم             " والمحررين
اوسع حملة فلسطينية   "، الى   ودعا عضو قيادة الجبهة في لبنان ابو فادي شاتيال        . معتبرا انه عقاب جماعي   

  ".وعربية ودولية الطالق سراح االسرى ومعاقبة مجرمي الحرب االسرائيليين
  ١٧/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  تخوف إسرائيلي من فوز حماس في انتخابات الرئاسة : معاريف .١٦

ـ               :القدس ي كشف تقرير إسرائيلي، أن حالة من القلق الشديد تسود أوساط المستوى السياسي والعسكري ف
في االنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في كانون الثـاني         " حماس"الدولة العبرية، وذلك خشية فوز حركة       

  . كما كُتب لها النجاح في االنتخابات التشريعية٢٠٠٩
إن حماس التي تسيطر على غزة، ستسيطر أيضا على الـضفة،           :" في تقريرها " معاريف"وقالت صحيفة   

   ".اسة السلطة الفلسطينية، والتي ستعقد بعد نحو سبعة أشهروستنتصر في االنتخابات لرئ
 ستعقد انتخابات لرئاسة الـسلطة الفلـسطينية،        ٢٠٠٩التقديرات تقول إنه في كانون الثاني       " وأضافت أن 

ستشارك فيها حماس ألول مرة في تاريخها، وذلك بعد أن فازت في االنتخابات التي جرت فـي كـانون                   
وأضـافت   ".سة على رئاسة الوزراء الفلسطينية ونالت األغلبيـة فـي البرلمـان            في المناف  ٢٠٠٦الثاني  

الصحيفة أن محافل االستخبارات اإلسرائيلية تعتقد أن حركة فتح منشقة وتجد صعوبة في إنعاش مكانتها               
وفضال عن ذلك، ففي جهاز األمن اإلسرائيلي       . في الرأي العام الفلسطيني، بما في ذلك في منطقة الضفة         

درون بأنه يتعزز في الرأي العام الفلسطيني اإلحساس بأن مفهوم حماس الذي يقول إن طريق الكفـاح                 يق
  .وليس المفاوضات هو الطريق السليم الذي يحقق لهم االنجازات
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وحسب تلك التقديرات، فإن وضع حماس كان مترديا حتى قبل بضعة أشهر، ولكـن فـرض الحـصار                  
ات تحت حكم حماس هو الذي أدى إلـى الـصعود المتجـدد للـدعم               االقتصادي الحاد على القطاع بالذ    

، في حملة مخطط لهـا      -حسب الصحيفة -الجماهيري له، وذلك ألنه في أعقاب الحصار أسقطت حماس          
وفضال عن ذلك، فحسب المفهوم السائد فـي الـرأي العـام            . جيدا، السور الذي يفصل بين غزة ومصر      

في شـمالي قطـاع     " شتاء حار "جه جيش االحتالل في حملة      الفلسطيني، نجحت حماس في الوقوف في و      
  . األمر الذي رفع التأييد لها في غزة وكذا في الضفة–غزة قبل نحو شهرين 

وأشارت الصحيفة إلى أن التخوف اإلسرائيلي سيقابله نداءات تطالب بإطالق سراح مروان البرغوثي من              
  .السجن، ألنه رجل فتح الذي يحظى بالتأييد المرتفع

  ١٧/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  شدُّ حبال وإقصاء ألبو العينين: لبنان -" فتح" .١٧

 الفلسطينية إلى مزيد من التفاقم، إذ تشهد حركة فتح في لبنان،            -تتجه الخالفات الفلسطينية    : غسان سعود 
بنان منذ أشهر، خالفات داخلية تزداد خطورة مع توارد معطيات من المحيطين بأمين سر حركة فتح في ل                

ممثل منظمة التحرير في لبنان     " تمادي"سلطان أبو العينين عن نية األخير التصعيد الخطابي والفعلي تجاه           
  .والمسؤول عن حركة فتح عباس زكي في محاولة تهميشه ومصادرة ما بقي من نفوذه
رض فيهـا علـى     وفي المعلومات، أن أبو العينين يقوم منذ أسابيع بزيارات إلى المخيمات الفلسطينية يح            

، أي الضفّة الغربية، ويزعم أن ال عالقة له بفلسطينيي لبنان اآلتين في             ١٩٦٧زكي، ويصفه بابن منطقة     
  .١٩٤٨معظمهم من المناطق المحتلّة عام 

 لبنان أخيراً، أدت عملياً إلى إبعاد أبو العينين         - والتشكيالت، الثالثة في ثالث سنوات، التي جرت في فتح        
سكري، وتوحيد عسكر فتح في إطار واحد يشرف عليه العقيد منير المقدح الذي يعرف عنه               عن العمل الع  

عقد أبو العينين، قبل ثالثة أسابيع، اجتماعـاً مـع كـوادر فـتح              . عداؤه للصراعات الداخلية الفلسطينية   
عينين بالقول  العسكريين في عين الحلوة، لكن المجتمعين فوجئوا بدخول المقدح عليهم، وتوجهه إلى أبو ال             

األمـر الـذي وتّـر      . إنه ال حق له بعقد مثل هذه االجتماعات، ألن مسؤولية العسكر تنحصر فيه وحده             
األجواء وظهر مالمح انقسام بين الضباط المتمسكين بدور أبو العينين من جهـة، والـضباط المـؤمنين                 

  .بضرورة مواكبة تطور منظمة التحرير من جهة أخرى
 أحد المطّلعين أن من أسباب تمرد أبو العينين تأكّده أن زكي مصر على تعظيم               على صعيد آخر، يكشف   

 كمال مدحت الذي عينه زكي مستشاراً له في انتظار تكليفـه            ،دور مسؤول االستخبارات السابق في فتح     
وجدير بالذكر أن مدحت كان يرى أنه أولى بالمسؤولية عن حركة فتح في لبنان مـن             . المنصب المناسب 

 سنة حتى تسلّم زكي مقاليد الحكـم        ١٢ العينين ألن خبرته أكبر ورتبته العسكرية أعلى، وظل معتكفاً           أبو
  .وكلّفه بعض المهام رغم حساسية أبو العينين منه

إذ . وفي فتح أيضاً، تتفاعل أزمة كبيرة على خلفية إقالة آالف العسكريين بذريعة إعادة تشكيل الوحـدات               
ألفي مقاتل من أصل ثمانية آالف يدفع اليوم لهم أجر يراوح بين مئة وخمـسمئة               ثمة قرار يقضي بإبقاء     

  .ومعظم هؤالء يعيلون أسرهم من هذه األجور، وستسبب لهم إقالتهم أزمات معيشية. دوالر
على مـا يـدعي      -ويزداد السخط من تمييز زكي مالياً بين مسؤولي الحركة، وتخصيصه المقربين منه             

علمـاً  .  ألف دوالر ألحد المقربين    ١٨هظة الثمن، كان آخرها سيارة تتخطى قيمتها         بهدايا با  -خصومه  
بأن زكي لم يؤلف بعد طاقمه الدبلوماسي بسبب رفض الدولة اللبنانية الموافقة على تعيين دبلوماسيين ال                

  .يحملون جواز سفر أجنبياً
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لة بمشاكل جديـة تعـصف بهـا،        من هنا يقول بعض المراقبين إن فتح ستكون مشغولة في الفترة المقب           
وخصوصاً أن المؤتمر الخامس الذي سيناقش تطور الحركة تنظيمياً أرجئ إلى آب، ويرجح أن يتصاعد               

 .قبل موعده شد الحبال بين أجنحة فتح
  ١٧/٤/٢٠٠٨األخبار

 
  بإعدام ضابط سابق في المخابرات" حماس"تتّهم " فتح" .١٨

بإعدام الـضابط الـسابق فـي جهـاز         " حماس"امس حركة   " فتح"اتّهمت حركة   :  محمد يونس  -رام اهللا   
الفصائل والكتل  "، وطالبت في مؤتمر صحافي      "سامي ابو خطاب  "المخابرات العامة في قطاع غزة الرائد       

البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في ظروف تصفية             
التي " حماس"في الضفة الغربية فهمي الزعارير إن       " فتح" الناطق باسم    وقال ".أبو خطاب في قطاع غزة    

 ". التمثيل بجثته"و " أبو خطاب"تتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال " االنقالبية"وصفها بـ 
  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
   تدرس تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد زيارة بوش"إسرائيل" .١٩

 هناك شعورا متزايـدا     ان  ان مصادر إسرائيلية اشارت     " جيروزاليم بوست "الت صحيفة   ق: القدس المحتلة 
في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بأن عملية اجتياح برية واسعة النطاق داخل القطاع ضرورية من اجل               

ة الدرع   الشبيه بعملي  –وقالت المصادر ان االجتياح      ".حماس"توجيه ضربة قوية الى البنية التحتية لحركة      
 لن يتم قبل شهر او شهر ونصف بعد الزيـارة           – الغربية ولكنه اكثر صعوبة      هالواقي الذي نفذ في الضف    

واضافت المصادر   . مايو القادم / المقررة للرئيس االميركي جورج بوش الى إسرائيلي في منتصف ايار         
العـسكرية الكبيـرة التـي      التحتية  " حماس"غزة وتوجية ضربة مدمرة لبنية      " تنظيف"ان الفكرة ستكون    

 عبر تهريب االسـلحة     – بدعم من ايران وسوريا بشكل رئيسي        –تكونت خالل السنوات القليلة الماضية      
وقالت المصادر ان إسرائيل ال تعتزم البقاء في القطاع، وانها ستقوم بتسليم ادارته              .الذي ال يعرف الكلل   

  .اما الى مصر او طرف ثالث
  ١٧/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   سبتمبرأحداث استفادت من "إسرائيل": تنياهون .٢٠

قال زعيم المعارضة اليمينية في إسرائيل، رئيس حـزب الليكـود بنيـامين             :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 في الواليات المتحـدة، ومـن الحـرب         ٢٠٠١ سبتمبر   ١١نتنياهو، إن إسرائيل استفادت من تفجيرات       

لقاها نتنياهو، أول من أمس، أمام طلبة جامعـة بـار           جاء هذا ضمن محاضرة أ     .األميركية على العراق  
   .ايالن اإلسرائيلية، في منطقة تل أبيب، ونشرت أمس

من " مخاطر"وهاجم نتنياهو العملية التفاوضية الجارية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وزعم وجود            
شرقية، وما نشر مؤخرا حـول      ناحية إسرائيل في هذه المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بقضية القدس ال           
  .احتمال تسليم السلطة الفلسطينية إدارة مدنية في بعض ضواحي القدس

  ١٧/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  موفاز يطلب تنفيذ قرارات سابقة الغتيال قادة حماس .٢١

طلب الجنرال شاؤول موفاز، وزير المواصالت اإلسرائيلي، من رئيس حكومته :  نظير مجلي- تل أبيب
ولمرت، تنفيذ قرارات حكومية سابقة باغتيال قادة حركة حماس ، انتقاما لمقتل ثالثة جنود إيهود أ

وقال  ".ارتقاء بدرجة أخرى هي الدرجة المطلوبة لمكافحة اإلرهاب"إسرائيليين على أرض غزة، أمس، و
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الجيش، موفاز ان تجربته في الماضي، عندما كان وزيرا للدفاع وقبل ذلك عندما كان رئيسا ألركان 
وانه عندما اغتال مؤسس حماس، الشيخ . اللغة الوحيدة التي يفهمها قادة حماس هي لغة القوة"تقول ان 

أحمد ياسين، وخليفته عبد العزيز الرنتيسي، انخفضت نسبة عمليات الحركة ضد إسرائيل بشكل حاد، وال 
  ".بد من تكرار التجربة اليوم مع تنامي قوة هذه الحركة

  ١٧/٤/٢٠٠٨ الشرق األوسط
  
   أسيرات٥ليفني تشتكي أبو مازن لواشنطن لعزمه منح أوسمة لـ .٢٢

استبقت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود : كفاح زبون: رام اهللا
، بإعالنها ان ذلك ال ينسجم مع "نوط القدس" اسيرات فلسطينيات، وسام ٥تقليد ) ابو مازن(عباس 

وقالت مصادر إسرائيلية، إن ليفني قدمت احتجاجاً ضد ابو مازن، أمام . زامات السلطة الفلسطينيةالت
مستشار االمن القومي األميركي، ستيف هادلي، الن ابو مازن سيمنح االسيرات الفلسطينيات نياشين 

اً خاصاً فسيكون إذا صحت األنباء سيقلد مخربتين أسيرتين في إسرائيل وسام"وقالت ليفني إنه  .تقدير
ذلك بمثابة رسالة مشكوك فيها إلى العالم وخطوة ال تنسجم مع التزام السلطة الفلسطينية بمحاربة 

 ".اإلرهاب
  ١٧/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   إسرائيلية لشراء نظم إنذار مبكر-محادثات هندية  .٢٣

ند، بشأن رغبة نيـودلهي     ، أمس، عن تقدم المحادثات بين إسرائيل واله       "جيروزاليم بوست "أفادت صحيفة   
جديدة لإلنذار الجوي المبكر من إسرائيل، والتي قد تصبح أكبـر صـفقة             " فالكون"في شراء ثالثة أنظمة     

 صـفقة   ،٢٠٠٤وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وقعت، في العـام          . عسكرية في تاريخ الدولة العبرية    
ـ   -اليوشـين   "مة التي ثبتت على طائرات       مليار دوالر مع الهند، لشراء ثالثة من هذه األنظ         ١،١تقدر ب

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تتسلم الهند أولـى هـذه              .الروسية إلى سالح الجو الهندي    " ٧٦
الطائرات، التي تخضع حاليا الختبارات تحليق في روسيا، في أيلـول المقبـل، وأن تـصل الطائرتـان           

وتتراوح قيمة الطائرة   . يودلهي لثالثة نظم إضافية    مع إمكان طلب ن    ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩األخريان في عامي    
  .  مليون دوالر٤٠٠ و٣٠٠الواحدة بين 

  ١٧/٤/٢٠٠٨السفير 
 
  "إسرائيل"بـشبيبة ميرتس يدعون مشعل إلى االعتراف  .٢٤

دعت شبيبة حزب ميرتس اليساري اإلسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس           :  د ب أ   -تل ابيب   
ف بإسرائيل وإطالق سراح جلعاد شاليط ، مشيرين الـى ان هـاتين الخطـوتين        خالد مشعل إلى االعترا   

  . إلى شريك" عدو"ستحول حركة حماس من 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مجموعة من شبان الحزب سلموا الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر              

وطبقا لإلذاعة  . شق الجمعة المقبل  رسالة خالل لقائهم به طالبوه بتسليمها لمشعل خالل اجتماعه به في دم           
لقد تشجعنا كثيرا عندما قرأنا فـي اآلونـة األخيـرة           "ووسائل إعالم إسرائيلية ، قال الشبان في رسالتهم         

تصريحاتك التي قلت خاللها إن الهدف السياسي لحركة حماس هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع                
التصريح بمثابة حجر الزاوية وعلى إسرائيل والمجتمـع         ، ونحن نرى في هذا       ١٩٦٧من حزيران عام    

  ".الدولي أخذ هذا التصريح على محمل الجد
  ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
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   محطة كهرباء غزة بالوقودإمداد تستأنف "إسرائيل" .٢٥
استأنفت إسرائيل أمس امداد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بـالوقود بعـد             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
ليقه بسبب هجوم فلسطيني على معبر ناحال عوز المخصص لعبور صهاريج الوقوف كما             اسبوع على تع  

وقال المسؤول االمني ان معبر ناحال عوز بين إسرائيل وشمال قطاع غزة            . افاد مسؤول امني إسرائيلي   
بـر  واضاف ان الجيش اإلسرائيلي اعاد فـتح المع ". لقد بدأنا نقل الفيول الى محطة الكهرباء      . اعيد فتحه "

  .بعد تعزيز االجراءات االمنية فيه وسيجري تقييما جديدا اواخر النهار لمواصلة االمدادات اليوم الخميس
  ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ٢٠١٠شح المياه سيتفاقم بحلول : "إسرائيل" .٢٦

حذر المتحدث باسم الهيئة اإلسرائيلية المكلفة الموارد المائية أوري شور، أمس، مـن أن شـح                : ا ف ب  
وقال شـور    .  ما لم تتخذ إجراءات فورية     ٢٠١٠, الذي تواجهه إسرائيل حالياً سيتفاقم بحلول عام         المياه

منذ أربع سنوات قلّت كميات األمطار، وتعـين علينـا          . سنواجه أزمة مياه كبيرة خالل السنتين المقبلتين      "
ية مياه البحر في عسقالن     هناك حالياً محطتان لتحل   "وأضاف  ". استخدام مخزوننا من المياه الذي نفد اليوم      

وبلماحيم، في حين هناك مشروع لبناء محطتين ستضافان إلى محطة الخضيرة التي ستبدأ العمـل فـي                 
  ". ٢٠٠٩خريف العام 

  ١٧/٤/٢٠٠٨السفير 
  
  الحفريات اإلسرائيلية وصلت إلى منطقة الكأس في عمق المسجد األقصى: صالحرائد  الشيخ .٢٧

الح النقاب عن وصول الحفريات التي تنفذها سلطات االحتالل  كشف الشيخ رائد ص: وفا-القدس 
 اإلسرائيلي والعديد من الجمعيات اليهودية اليمينية المتطرفة، إلى منطقة الكأس في عمق المسجد األقصى

  .تحت األرض، الواقعة بين قبة الصخرة والمسجد القبلي داخل المسجد األقصى
  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قتل الجنود المصريينب ىفتو إصداره  كالّب ينفي مزاعمالحميد عبد الشيخ .٢٨

نه أي فتوى تبيح المساس عالشيخ عبد الحميد كالّب، نفياً قاطعاً أن يكون قد صدر نفى : خان يونس
بالجنود المصريين المرابطين على حدود قطاع غزة، متحدياً أن تثبت وسائل اإلعالم المصرية التي 

شدد حول ذلك و التميمي  الشيخ تيسيركما استهجن المزاعم التي رددها. عيهنشرت الخبر صحة ما تد
  ".لن يسامحه أبداً وسيحاججه أمام اهللا عز وجل"على انه 

  ١٥/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   حركة حماسحملة ضدوسع في أ  الغربية يدهم مؤسسات في الضفةاالحتالل .٢٩
 قـوات   ها شـنت   التي عتقاالتالمداهمات وا الن حملة   ون فلسطيني ومراقب اعتبر   :منتصر حمدان  -رام اهللا   

ي تستهدف مؤسسات حركة حماس     توسع ال االحتالل اإلسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية، بأنها األ         
ففي مدينة رام اهللا والبيرة، اقتحمت       .وعناصرها وقادتها، إضافة إلى استهداف ناشطين من فصائل أخرى        

د من المؤسسات التعليمية والخيرية إضافة إلى اقتحام منزلي النائبين، محمود الرمحي،            قوات معززة العدي  
ومريم صالح، فيما اقتحم جنود االحتالل المدرسة اإلسالمية ونهبوا محتويات اإلدارة ومختبر الحاسوب،             
في حين علق أمر عسكري صادر عن قائد قوات جيش االحتالل في المنطقة يقضي بمـصادرة جميـع                  

ظهرت عملية النهب المقـصودة     قد  و .مالك جمعية الزكاة اإلسالمية في البيرة، وإغالق الجمعية عامين        أ
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والمبرمجة لممتلكات المدرسة اإلسالمية من خالل تعمد جنود االحـتالل مـصادرة األثـاث والمكاتـب                
  .وأجهزة الحاسوب في مقر إدارة المدرسة ومختبر الحاسوب الخاص بها

  ١٧/٤/٢٠٠٨ة الخليج اإلماراتي
  

   المقدسيينىمؤسسة القدس الدولية تطلق سلسلة تقارير أسبوعية توثق معاناة األسر .٣٠
 المقدسـيون فـي     ى الواقع المأساوي الذي يمر به األسر      ىتسلط مؤسسة القدس الدولية الضوء عل     : لندن
الـصحف  وتحضر إلطالق سلسلة تقارير أسبوعية في عـدد مـن           ،  ر الذي يوافق اليوم   ي يوم االس  ىذكر

 المقدسيين وتكشف   ى األسر ى مدار ستة أشهر، توثق من خاللها معاناة قدام        ىومواقع شبكة االنترنت عل   
ـ    ههم،  وحشية االحتالل واستبداده وازدواجية معاييره تجا       المعنيـين بـشؤون     ىلتشكل رافدا للضغط عل

 ٥٢٥ن أكثـر مـن     أوقالت المؤسسة    . المقدسيين ى للخروج عن حالة الصمت حيال ملف األسر       ىاألسر
منهم محكومون عشرين عامـا     % ٣٧ أكثر من    ،أسيرا مقدسيا يقبعون خلف قضبان االحتالل اإلسرائيلي      

  .وما فوق
  ١٧/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "علب الموت البطيء" في  أسيرا١١٧ً تزج بـ اإلسرائيلي االحتاللسلطات .٣١

 كما قالـت    ، العزل االنفرادي والجماعي    يخضعون لسياسة   أسيراً ١١٧ يعاني   : يوسف الشايب  - رام اهللا 
 حيث يوجد بـين هـذه       .المحامية بثينة دقماق، رئيسة مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين         

 ٦٤األعداد أيضا أسرى أمضوا ما يزيد على ربع قرن في السجون اإلسرائيلية، كما أن هنـاك حـوالي                   
أكدت أن إدارة السجون تمارس سياسة العزل االنفرادي        و . عاما فما فوق   ٢٠ مضى على اعتقالهم     أسيراً

بشكل واسع ضد األسرى وبشكل خاص قادة ونشطاء فصائل المقاومة، ممن يتهمون بتأدية مهام خطيرة،               
والذين يخضعون لظروف احتجاز منافية لكافة األعراف والقوانين، مضيفة أن عملية العزل االنفـرادي              

 في زنزانة انفرادية أو أقـسام مغلقـة، وفـي           هميتم احتجاز حث  يء،  والجماعي هي بمثابة الموت البط    
  .ظروف قاسية، يحرمون فيها من االتصال مع العالم الخارجي أو مع بقية األسرى

  ١٧/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   ينتظرون الموت أسير١٣٠٠أكثر من : يوم األسير الفلسطينيفي  .٣٢

أبريل من كل عام يوم األسـير الفلـسطيني،         /  نيسان ١٧يحيي الفلسطينيون في     : أماني سعيد  -رام اهللا   
 ألف فلسطيني يقبعون في السجون اإلسـرائيلية، ويعـانون أوضـاعاً            ١١وذلك تخليداً لذكرى أكثر من      

 ١٣٠٠يعيش أكثر من     حيث   .مأساوية نتيجة احتجازهم فترات طويلة وبسبب اإلهمال الطبي الالحق بهم         
. ن جراء اإلهمال الطبي الذي يعانونه، والذي يهدد حياتهم بـالموت           م  مأساوية جداً  أسير مريض ظروفاً  

  أسـيراً  ١٥٥من بيـنهم    كما أن    أسير بحاجة إلى عمليات جراحية وعالج عاجل،         ٥٠٠فبينهم أكثر من    
، باإلضافة إلى عشرات األسرى المرضـى الـذين يعـانون آالمـا              مزمنة وخطيرة جداً   يعانون أمراضاً 

  . إصاباتهم أثناء عمليات االعتقالومضاعفات خطيرة من جراء
  ١٧/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  في سجون االحتالل١٩٦٧ الف فلسطيني منذ عام ٧٥٠اعتقال : تقرير .٣٣

 أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت :غزة
من إجمالي عدد السكان في % ٢٥ي، أي ما يقارب  ألف فلسطين٧٥٠ وحتى اليوم نحو ١٩٦٧منذ عام 

واعربت في . اعتقلوا خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية  ألف٦٥ ، منهم١٩٦٧المناطق المحتلة عام 
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تقرير إحصائي شامل بمناسبة يوم األسير الفلسطيني عن قلقها الشديد من ارتفاع معدل االعتقاالت، خالل 
من إجمالي عدد % ٥,٣ اعتقلوا قبل االنتفاضة يشكلون ما نسبته منوأوضحت أن . السنوات األخيرة

  .األسرى
 ١٧/٤/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  تحصد غالبية مقاعد مجلس طلبة جامعة بيت لحم الفتحاويةالشبيبة .٣٤

ت انتخابافي   مقعدا١٨ًحركة الشبيبة المتماثلة مع حركة فتح على حصلت  : أسامة العيسة-بيت لحم 
 وحصلت كتلة وطن التي تمثل ثالثة فصائل يسارية هي الجبهة .مجلس اتحاد طلبة جامعة بيت لحم

الجماعة االسالمية في حين حصلت  مقاعد، ٨الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، على 
ثلة مع غاب عن االنتخابات الكتلة االسالمية المتماقد و .المتماثلة مع حركة الجهاد على خمسة مقاعد

  . حول موقفها هذاحركة حماس، التي قررت عدم خوضها، تاركة غموضاً
  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   على جثة طفل من بيت فوريك قرب مستوطنة الحمرا باألغوارالعثور .٣٥

 أكدت مصادر محلية ومصادر إسرائيلية مساء امس العثور على جثة فتى من : عاطف أبو الرب-جنين
رجح األهالي أن  حيث .ي محافظة نابلس، في محيط مستوطنة الحمرا في األغواربلدة بيت فوريك ف

  .الفتى قتل على يد المستوطنين
  ١٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الداخليمن األسر الفلسطينية في قطاع غزة تأثرت بحالة االنقسام% ٨٤,٦: استطالع .٣٦

إلى  ٢٢/٣/٢٠٠٨رأي في الفترة من لل اًاستطالع نفذ مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية: غزة
من أفراد % ٨٤,٦أفاد من خالله حول أثر االنقسام الداخلي على األسرة الفلسطينية، ، ٨/٤/٢٠٠٨

العينة، بأن عائالتهم قد تأثرت بهذا باالنقسام، وأن التأثير األشد كان من الناحية المالية، حيث أجاب 
% ٢٠,٨، وأجاب %٢٧,١من واألمان، حيث وصلت النسبة إلى ، يليه التأثير من ناحية األبذلك% ٢٨,٨

 من أفراد عائالتهم إما قتل أو جرح بأن أحداً% ٣٩,٦أفاد  كما .بأن التأثير األشد كان في الجانب النفسي
 نتيجة من األسر الفلسطينية قد دفعت ثمناً% ٤٠أو طورد أو اعتقل في خضم االنقسام، أي أن حوالي 

أن حالة االنقسام قد تسببت في حدوث مشاكل عائلية داخل أسرهم، وأفاد % ٦٢د أفا و.لهذا الصراع
نها أدت إلى قطع الصالت أ% ١٨,٨ قالأن هذه المشاكل بقيت ضمن إطار النقاش، فيما % ٦١,٣

 وفي هذا السياق، .نها وصلت إلى حد استخدام العنف أو التهديد بهأ% ١٩,٩العائلية، في حين أجاب 
تأثير كبير في اختيار الزوجات واألزواج، بات له النتماء السياسي لفتح أو حماس  اأن% ٧١,١أجاب 

مدى تأثر الحالة النفسية  وحول .بأن االنقسام الداخلي لم يؤثر عليهم من هذه الناحية% ٢٥بينما أجاب 
أثرت، منهم ن الحالة  النفسية ألفراد عائلتهم تأ% ٨٦,٧ألفراد العائلة جراء االنقسام الداخلي، أجاب 

أن % ٦,٥خفيفة، بينما أجاب % ١٧متوسطة، و% ٣٤كانت درجة تأثرهم النفسي شديدة جداً، و% ٤٩
من أن عالقات أطفالهم مع زمالئهم في % ٦٨,١أجاب  و.ذلكأسرهم لم  تتأثر من الناحية النفسية جراء 

 من ناحية و.م لم يتأثروابأنه% ٢٥المدارس وأصدقائهم قد تضررت جراء االنقسام الداخلي، بينما أجاب 
أشارت نتائج االستطالع إلى أن قد و.  في هذا الصراعبأن أسرهم قد تأثرت مالياً% ٨٦,٢ أفاد أخرى،
من أفراد % ٣,٥منهم إنها كانت سلبية، و% ٤٠كانت درجة التأثير عليهم سلبية جداً، بينما أفاد % ٥٢

بأنهم % ٤,٣أفاد كما ي جداً جراء االنقسام الداخلي، العائلة قالوا إن أوضاعهم المالية تأثرت بشكل ايجاب
بأنهم يفضلون الهجرة للخارج إذا سنحت لهم % ٤٧,٨أفاد  ومن جهة أخرى .تأثروا بشكل ايجابي
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بأن ال % ٧,٢البقاء في الوطن حتى لو سنحت لهم فرصة الهجرة، فيما أفاد % ٤٥ بينما فضل ،الفرصة
% ٤١بأنهم متشائمون، بينما أفاد % ٥٠اؤل بالمستقبل، أفاد حوالي حول مدى التشاؤم أو التف و.رأي لهم

  .بأنهم متفائلون
 ١٦/٤/٢٠٠٨وفا وكالة األنباء الفلسطينية 

 
   يعلن التنبؤات االقتصادية في األراضي الفلسطينية للعام الحالي المركزياإلحصاء .٣٧

ة في األراضي الفلسطينية لعـام      أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، عن التنبؤات االقتصادي       : البيرة
وقال لؤي شبانة، رئيس الجهاز، أمس، أنه تم بنـاء هـذه التنبـؤات باالعتمـاد علـى ثالثـة                     .٢٠٠٨

 على األوضاع السياسية الداخلية، والحـصار المـالي، والمـساعدات الخارجيـة،             اعتمدتسيناريوهات  
قـد  و ."إسـرائيل "ين الفلـسطينيين داخـل      واإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية وعدد العامل      

، مشيراً إلى حدوث تحسن طفيف في النـاتج المحلـي           ٢٠٠٧استعرض الوضع االقتصادي خالل العام      
، كما تشير البيانـات األوليـة    ٢٠٠٦بالمقارنة مع العام    % ٠,٧ بلغت نسبته    ٢٠٠٧اإلجمالي خالل العام    

 ٢٠٠٧ المحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من العـام          باألسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في قيمة الناتج       
مقارنـة  % ٠,٨مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، في حين سجل الربع الرابع نمواً نسبته              % ٠,٦بنسبة  

يستند إلى فرضية   األساس  أشار شبانة إلى أن السيناريو       فقد   ٢٠٠٨ أما حول توقعات العام      .بالربع الثالث 
ومة فياض، واستمرار الدول المانحة بتوفير الدعم بنفس مستواه خالل النصف الثاني            استمرار تشكيل حك  

 عن بعض األموال التي تحتجزها من اإليرادات الجمركية، وبالمقابل          "إسرائيل"، وإفراج   ٢٠٠٧من العام   
 يبقى الحصار السياسي واالقتصادي مفروض على قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي             

، مع عدم حدوث تغير كبير على أعـداد العـاملين           ٢٠٠٧ كما كانت عليه خالل العام       "إسرائيل"تضعها  
توقع أن يرتفع النـاتج المحلـي اإلجمـالي          وتتلخص نتائج هذا السيناريو، ب     ."إسرائيل"الفلسطينيين داخل   

، كما يتوقع   %٣نسبة  ، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي ب         %٠,٩الحقيقي بنسبة   
وفيما يتعلق بنـصيب الفـرد مـن هـذه          %. ٦أن يرتفع الدخل القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة         

المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي بنـسبة               
ن الدخل القومي المتاح اإلجمـالي      على التوالي، بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد م        % ٠,١٨ و ،%٢,٢

 يفترض رفع الحصار المالي، باإلضافة إلـى فـك الحـصار             أما السيناريو المتفائل الذي    %.٢,٧بنسبة  
االقتصادي والسياسي عن قطاع غزة، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي بنفس مستواه خـالل النـصف               

 التي أقرتها الحكومـة بـشكل       ٢٠١٠ - ٢٠٠٨ ، والمباشرة بتطبيق خطة التنمية    ٢٠٠٧الثاني من العام    
 وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخـل       ، حالة اإلغالق عن فلسطين    "إسرائيل"كامل، مع افتراض رفع     

، كما يتوقع   %٥,٦أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة         فيتوقع حينها    . بنسبة ضئيلة  "إسرائيل"
، كذلك يتوقع أن يرتفع الـدخل القـومي         %٧,٣اإلجمالي الحقيقي بنسبة    حدوث ارتفاع في الدخل القومي      
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفـع           %. ٩,٤المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة     

، %٤ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بنـسبة          % ٢,٤من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة      
 المتـشائم   السيناريو أما   %.٦ يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي بنسبة           كما يتوقع أن  

 إيرادات السلطة الجمركية واستمرار اإلغالقات، وانخفاض الدعم المالي         "إسرائيل" يفترض احتجاز    الذي
لنصف الثـاني   من الدول العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخارجي بالمستويات التي كان عليها خالل ا             

، وانخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية، وكـذلك             ٢٠٠٧من العام   
لى استمرار الحصار على قطاع غزة، الذي       إعدم مقدرتها على تطبيق خطة التنمية واإلصالح، باإلضافة         

ر حسب بيانات البنـك      مليون دوال  ٤٠٠قدرت خسائره خالل التسعة أشهر الماضية من الحصار بحوالي          
ـ  هتتلخص نتائج ، ف "إسرائيل"الدولي، مع افتراض انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل          أن يتراجـع   ب
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، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي         %٤,٨الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة      
وفيما يتعلق  %. ١٤ اإلجمالي الحقيقي بنسبة     ، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح       %٨,٧بنسبة  

بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض من الناتج المحلي اإلجمالي ومـن الـدخل القـومي                  
على التوالي، كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الـدخل القـومي             % ١١,٥،  %٧,٨اإلجمالي بنسبة   

  %.٦١,٧المتاح اإلجمالي بنسبة 
  ١٧/٤/٢٠٠٨ينية األيام الفلسط

  
  ١٣٥يرفع عدد الشهداء من المرضى إلى وفاة رضيعين في غزة بسبب الحصار  .٣٨

أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده أمس وفاة رضيعين فـي              :  د ب أ   -غزة  
أن ارتفـاع وتيـرة      وأشار إلـى     . شهيداً ١٣٥ إلى    من المرضى  قطاع غزة ليرتفع عدد ضحايا الحصار     

 جميـع الجهـات     ضحايا الحصار يعكس الحالة المأساوية التي وصل لها حال القطاع الصحي، مناشـداً            
  .التدخل إلجبار االحتالل بالسماح لنقل الحاالت المرضية دون تأخير أو إبطاء

  ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

   ضمن فعاليات كسر الحصار يستقلون عربات للوصول إلى معبر رفح فلسطينيونمرضى .٣٩
ل عشرات المرضى إلى البوابة المصرية من معبر العودة الحدودي بـرفح، صـباح أمـس،                وص: رفح

 .يستقلون عربات تجرها حيوانات، وذلك ضمن فعاليات كسر الحصار التي أطلقتها حماس قبـل يـومين               
وتوقف المرضى بعرباتهم أمام البوابة المصرية لنحو نصف ساعة، قبل أن يعودوا أدراجهم إلى مستشفى               

  .د أبو يوسف النجارالشهي
  ١٧/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  "الجامعة اليسوعية"يعبؤون ضد الفلسطينين في " اللبنانيةالقوات "قدامى مقاتلي  .٤٠

حرب مفتوحـة علـى     "تحولت محاضرة نظمتها الهيئة الطالبية في الجامعة اليسوعية بعنوان          : ليال حداد 
 والسوريين، والتي كان من المفترض أن يتحدث فيهـا          إلى وجهات نظر وتعبئة ضد الفلسطينيين     " الحرب

الضيوف األربعة، وهم مقاتلين سابقين في القوات اللبنانية، عن فظاعات الحرب ويوضحوا للطـالب أن               
كـان  "أنه   ، العام همؤسس التنظيم وأمين  ،  عباد زوين و قال   .  يجب أن ال يتكرر    ١٩٧٥ما حصل في عام     

أنّـه  "مضيفاً  " فلسطيني الغريب الذي أراد احتالل أرضهم واغتصاب نسائهم       على المسيحيين مقاتلة ذلك ال    
رئيس أركان نمـور األحـرار      من جهته، تحدث    ". سيحمل اليوم البارودة في وجه أي غاصب أو محتلّ        

المسماة مخـيم تـل     " اإلرهابية"جورج األعرج عن معارك نمور األحرار ضد الفسطينيين، وتلك البؤرة           
حركة أمل في الجنوب، إذ إنها تصدت لمحاوالت االحتالل         " مقاومة"ينس األعرج أن يحيي     ولم  . الزعتر

أما مسعود األشقر، وهو أحد مؤسسي القوات، فرفض العودة إلـى           ". فكانت حرب المخيمات  "الفلسطينية،  
وات اللبنانيـة   رئيس قدامى الق  أما  ". المعركة مش لعبة أو تسلية شوفوا المعوقين والمفقودين       "أيام الحرب   

باألمس سمعت على التلفزيون مقاتلين سابقين يعتذرون ويندمون على مـا اقترفـوه أيـام               : " فقال جو إده 
  ".الحرب، نحن لسنا نادمين، نحن نفتخر بما فعلناه ضد الغريب

  ١٧/٤/٢٠٠٨األخبار
  

 لتغيير جغرافي للحدود" إسرائيلي"حزب اهللا يحذر من مشروع  .٤١
الحداث تغييرات جغرافية على طول الحدود مع فلسطين        " اسرائيلي"مشروع  "من  حذر حزب اهللا    : بيروت

المحتلة بتواطئ او سكوت من بعض الجهات، االمر الذي يطرح ضرورة اتخاذ موقف ثابت وقوي فـي                 
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البريـة  " االسرائيلية"واعتبر أن الخروقات    ". الخطير الذي يهدد سيادة لبنان    " اإلسرائيلي"مواجهة االعتداء   
فـي  " اسرائيلياً"راضي اللبنانية وكان آخرها في بلدتي كفرشوبا وميس الجبل الحدوديتين تشكل امعاناً             لال

 امام مرأى العالم والقوات الدولية، وتضاف الى الخرق اليومي الذي تمارسه قوات             ١٧٠١انتهاك القرار   
 وارضه دون ان يرتدع العدو او ان تتخذ في حقه اجـراءات كفيلـة بمنـع                 االحتالل لسماء لبنان وبحره   

  .تكرار اعتداءاته
  ١٧/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  اإلمارات تشارك في مؤتمر االستثمار الفلسطيني: اهللا بن زايد عبد .٤٢

 اإلمـارات  أعلن الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مشاركة دولة:  حاتم فاروق -أبوظبي  
مايو المقبل، كما دعـا رجـال       / على المستويين الرسمي والخاص في مؤتمر فلسطين لإلستثمار في ايار         

األعمال الفلسطينيين المقيمين في اإلمارات إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يهـدف لتهيئـة المنـاخ                 
 التنميـة المـستدامة فـي       االستثماري المناسب وإحداث نهضة اقتصادية مؤثرة والمساهمة في تحقيـق         

. فلسطين، مشيدا بدور رجال األعمال الفلسطينيين في التنمية االقتصادية في االراضي العربية المحتلـة             
من جانبها أكدت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، دعم دولة اإلمارات المستمر للقـضايا               

مارات كانت  سباقة في تقـديم المـساعدات للـشعب           التنموية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن دولة اإل       
 مليارات  ٣( ماليين دوالر    ٨٠٨الفلسطيني وهي قدمت الكثير منها والتي بلغت في جانبها المالي حوالي            

  .٢٠٠٦- ١٩٩٤خالل الفترة ) درهم
  ١٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  المنطقة للعنفالتلكؤ في العملية السلمية سيجر: العاهل األردني وخادم الحرمين .٤٣

اجرى الملك عبداهللا الثاني، في الرياض امس، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين :  بترا–الرياض 
الملك عبداهللا وضع خاللها العاهل األردني خادم الحرمين الشريفين بصورة االتصاالت التي يقوم بها 

قيق تقدم فعلي على ارض الواقع في االردن من اجل حشد دعم المجتمع الدولي للمساعي الرامية الى تح
للظروف التي " االسرائيليين"واكد الزعيمان على ضرورة استثمار الفلسطينيين و. مسار عملية السالم

يسعى العرب والمجتمع الدولي لتهيئتها ويمهد الطريق امام ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 
ؤ في تحقيق تقدم جدي وحقيقي في هذا االتجاه سيجر وقضايا الوضع النهائي، مشيرين الى ان التلك
الى الوقف الفوري لالنتهاكات التي " اسرائيل"كما دعيا . المنطقة الى المزيد من العنف وعدم االستقرار

تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني ووقف نشاطاتها االستيطانية وفك حصارها المفروض على قطاع غزة، 
في سياساتها االحادية يقوض الجهود المبذولة حاليا النقاذ عملية السالم " اسرائيل"مؤكدين ان استمرار 

 .ودفعها لالمام 
  ١٧/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  زيادة عدد القوات المصرية على الحدود لحماية اليهود خالل عطلة عيد الفصح  .٤٤

ل األيام الماضـية  كثفت الشرطة المصرية من إجراءاتها األمنية في سيناء حيث قامت خال         : محمد عطية   
خالل إجازة عيـد    " إرهابية"قد تنفذ عمليات    " إرهابية"بمحاولة تحصين سيناء وتطهيرها من أي عناصر        

وكشفت الصحيفة العبرية في تقرير آخـر عـن         . اإلسرائيلية" معاريف"الفصح، على ما ذكرت صحيفة      
  اسبة عطلة الفصح القادمة، مـشيرة      جرت خالل الفترة الماضية بمن    " سيادية" "إسرائيلية"اتصاالت مصرية   
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إلى أن هناك اتفاقا غير معلن بين الجانبين على نشر قوات مصرية مكثفة علـى معبـر رفـح، تحـسبا               
  . للقطاع خالل عطلة عيد الفصح" حماس"الختراق جديد من قبل 

  ١٦/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  ربللمساس بأمن مصر وإضعاف الع" إسرائيلي"مخطط : صبيحالسفير  .٤٥

 األمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين         أكد السفير محمد صبيح،   :  سيد عبد العال   -القاهرة  
الفتاً إلى أن اإلعـالم العربـي       . واألراضي العربية المحتلة، أن أمن مصر القومي هوأمن العرب جميعا         

ولي االنـسياق وراء مـا تـردده        الذي يريد من اإلعالم العربي والد     " اإلسرائيلي"يجب أن يعي المخطط     
وتحويل األنظار عما يجري من حصار لغزة وقصفها واالبتعاد عن السالم الى الوقيعـة بـين                " إسرائيل"

وأثنى السفير صـبيح    . ، وتضخيم الحديث عن أسلحة ومتفجرات وتهريب أموال        المصريين والفلسطينيين 
مل على إعادة فـتح معبـر رفـح وفـق            والع  , على الموقف المصري الذي يرى ضرورة ضبط الحدود       

  .  أي بوجود أفراد السلطة الفلسطينية ومراقبين من االتحاد األوروبي , االتفاقيات
  ١٧/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
  البرلمانيون العرب يجددون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني  .٤٦

 العالم الدولي، بيانا قـال      أصدر االتحاد البرلماني العربي، في مؤتمر اتحاد  برلمانيي        :  بترا –كيب تاون   
فيه ان البرلمانيين العرب يجددون تأكيد تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل اقامـة                

لقطاع غزة  " اسرائيل"دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الى ديارهم ويدينون بقوة حصار            
طيني في جميع االراضي الفلسطينية المحتلة كما يدينون        والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلس     

عملية بناء المستوطنات واعمال القتل وتدمير البيوت واالعتقـال التـي تمارسـها سـلطات االحـتالل                 
ويطالبون جميع الفصائل الفلسطينية االستجابة للمساعي العربية الحميدة التي تبـذل لـرأب             " االسرائيلية"

ويعربون عن قناعتهم بحق لبنـان      . ا مبادرة السيد رئيس الجمهورية اليمنية       الصدع فيما بينها وخصوص   
". االسرائيلية"وتحرير اسراه من السجون     " االسرائيلي"الثابت في تحرير ما تبقى من ارضه من االحتالل          

وكما أكدوا مساندتهم لسوريا ودعمهم لحقها في استرجاع كامل الجوالن السوري المحتل حتـى حـدود                
  .١٩٦٧ع من حزيران الراب

  ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  يزورون أهم األديرة األرثوذكسية بمصر" إسرائيليا"خمسة وعشرون باحثا  .٤٧
 من البـاحثين  ٢٥مكون من   " إسرائيلي"كشفت مصادر مقربة من الكنيسة عن قيام وفد         : صموئيل سويحة 

 بوال، اللذين يعتبران أهم األديـرة       المعنيين بدراسة التراث القبطي بزيارة ديري األنبا انطونيوس واألنبا        
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة التي قام بها الوفد لم تكن األولى من نوعهـا،               . األرثوذكسية في مصر  

بل سبقتها عدة زيارات خالل فترات سابقة، إال أنها تواكبت هذه المرة مع الصوم المقدس الذي تمنع فيه                  
ذي يقضى بمنع زيارة األديرة خالل فترات الصيام حتـى ال ينـشغل             زيارة األديرة، طبقا للعرف العام ال     

  . الرهبان بغير الصالة
  ١٦/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  "هولوكست فلسطين"يؤسس متحفًا لـ" إسالم أون الين" .٤٨

مـن خـالل جزيـرة      " هولوكوست فلسطين "متحف  " إسالم أون الين  "أطلق موقع   : هشام عمر عبدالحليم  
وقـال أحمـد    . اإللكتروني، وبتقنية التجسيد الحي ثالثي األبعاد     " سكند اليف "في عالم   الموقع االفتراضية   
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، إن المتحف يسعي أيضا إلي إحياء ذكرى شهداء         "سكند اليف "في عالم   " إسالم أون الين  "فتحي، مراسل   
ة مشروع  على األسر الفلسطينية، وترجم   " اإلسرائيلية"محرقة غزة من خالل التجسيد الحي آلثار الغارات         

  . هولوكست فلسطين كامالً إلى اللغات العبرية والفارسية والتركية والفرنسية واأللمانية والصينية
  ١٦/٤/٢٠٠٨صحيفة المصري اليوم 

  
  أي اتفاق سالم يجب أن يتضمن دخول حركة حماس: كارتر .٤٩

االحـتالل  أعلن الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، الذي منعته سـلطات           :  رزوق الغاوي  -دمشق  
من دخول قطاع غزة، أنه سيلتقي كل الفصائل الفلسطينية خالل جولة، الغرض منها تقصي              " اإلسرائيلي"

حقائق في المنطقة، معرباً عن امله في أن يكون لجولته تأثير إيجابي على عملية السالم ومؤكـداً أن أي                   
حماس في العملية السلمية، الفتـاً      والفلسطينيين يجب أن يتضمن دخول حركة       " إسرائيل"اتفاق سالم بين    

إلى أنه ال يجتمع مع مشعل باعتباره ممثال رسمياً عن الحكومة األمريكيـة وأنـه ال يلعـب دوراً فـي                     
  .المفاوضات أو في جهود وساطة

  ١٧/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الجتماع مع حماسلقراره ا كارترأختلف اختالفا اساسيا مع : اوباما .٥٠

انتقد باراك أوباما، المرشح الديموقراطي للرئاسة األمريكيـة، الـرئيس االميركـي            :  وكاالت -فيالدلفيا  
االسبق جيمي كارتر الجتماعه مع حركة حماس قائال انه لن يجري محادثات مع الحركة الى ان تعترف                 

وقال أوباما لمجموعة من زعماء اليهود، أثناء حملة انتخابيـة فـي واليـة              .  وتنبذ العنف " اسرائيل"بـ
لهـذا  "وأضـاف   . من أعدائها االلـداء   " اسرائيل"نسلفانيا، انه ملتزم التزاما راسخا بالمساعدة في حماية         ب

ينبغي أال نتفاوض مع    ... أختلف اختالفا اساسيا مع الرئيس كارتر واختلف مع قراره االجتماع مع حماس           
اذا نبذت االرهاب واعترفت    ينبغي أال نجلس مع حماس اال       ". اسرائيل"جماعة ارهابية عازمة على تدمير      

حماس ليـست دولـة، حمـاس منظمـة         "وتابع  ." في الوجود والتزمت باالتفاقات السابقة    " اسرائيل"بحق  
من جهة ثانية تعهد المرشحان الديموقراطيان اللذان يتنافسان للوصول الى البيت االبيض، مساء             ." ارهابية

، وقال باراك اوباما في مناظرة تلفزيونيـة علـى          ضد اي هجوم ايراني   " اسرائيل"االربعاء، الدفاع عن    
سيكون هجومـا علـى   " اسرائيل"من المهم جدا ان تدرك ايران ان هجوما على "سي نيوز، .بي.شبكة اي 

واضاف ان  . في نظر الواليات المتحدة   " غير مقبول "، معتبرا ان هذا الهجوم      "اقوى حليف لنا في المنطقة    
واقترحت هيالري كلينتون من جانبها انشاء      . في هذه الحالة  " ئل المالئمة الواليات المتحدة ستستخدم الوسا   "

سيؤدي الى رد   " اسرائيل"هجوما على   "وقالت ان   . وبلدان اخرى في المنطقة   " اسرائيل"مظلة رادعة حول    
  ".كثيف من الواليات المتحدة

  ١٧/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
   بالنسبة لالتصال مع حماسر كارتتختلف معأمريكا : السفير األميركي في القاهرة .٥١

إن الرئيس األسبق لديـه     "قال السفير األميركي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني، لدى استقباله كارتر،           
أفكاره الخاصة حول دفع مسيرة السالم في الشرق األوسط، لكن الحكومة األميركية تختلف معه بالنـسبة                

ـ    ".لالتصال مع حماس   ، وقال إن السفارة في القاهرة تـضع        "جل سالم ر"ووصف ريتشاردوني كارتر ب
أمام مكتب السفير األميركي صورة كبيرة لكارتر مع الرئيس المصري الراحل انور الـسادات ورئـيس                

الراحل مناحيم بيغن، باعتبار أن الفضل في تطوير العالقات المصرية األميركيـة            " االسرائيلي"الوزراء  
 .الحديثة يحسب لكارتر

  ١٧/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 "إسرائيل"بابا الفاتيكان والرئيس األمريكي يؤيدان دولتين لفلسطين و .٥٢

أعلن بابا الفاتيكان بنديكيت السادس عشر والرئيس بوش، في بيان          :  أحمد عبدالهادي، رويترز   -واشنطن  
  .الفلسطيني" اإلسرائيلي"مشترك أمس، تأييدهما لحل الدولتين في الشرق األوسط إلنهاء النزاع 

  ١٧/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  وفد أمريكي تفقد حدود مصر مع غزة .٥٣

تفقد وفد أمني تابع للسفارة األمريكية، في القاهرة، منطقة الحدود المصرية مـع قطـاع               : رفح المصرية 
ووصف مصدر أمني مصري مسؤول هذه الزيارة بالروتينية، وذلك لمتابعة الجهود التـي تبـذلها               . غزة

 وما تقوم به من مجهودات لتأمين الحدود في ظل التحديات التي تواجهها بـسبب               مصر لمكافحة األنفاق  
  .في إغالق المعابر أمام الفلسطينيين" إسرائيل"استمرار 

 ١٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   كارتر- على النتائج المتوقعة للقاء مشعل لاللتفافعباس يسعى  .٥٤

  شاكر الجوهري
" حماس" مشعل قرار اتخذه محمود عباس بإرسال ممثل عنه للقاء قادة            أول نتائج لقاء جيمي كارتر بخالد     

  ..!والجهاد اإلسالمي في غزة
خطوة استباقية، بل هي خطوة تكاد تكون التفافية أقدم عليها عباس قبل حلول موعد اللقاء المرتقب يـوم                  

  .الجمعة المقبل
ميركـي األسـبق بـرئيس المكتـب        بالطبع، عباس يدرك، بل هو خير من يدرك أهمية لقاء الرئيس األ           

  ".حماس"السياسي لحركة 
 عدد من الشخصيات األميركية غير الرسـمية        أجراها غير الرسمية التي     االتصاالتفهو عاصر مرحلة    

مع ياسر عرفات، والتي هيأت األجواء لعقد لقاءات رسمية بدأت على مستوى الـسفير األميركـي فـي                  
  .بيض في وجه أبو عمارتونس، وصوال ألن تفتح أبواب البيت األ

 حقيقة وخطورة األسباب التي جعلت كارتر يقدم على مثل هـذه            - دون أدنى شك     -عباس أدرك كذلك    
  :، والتي تتمثل فيما يلي"حماس"الخطوة باتجاه 

، أصـدقاء أن تحرك الرئيس األميركي ينطلق من كون اتفاقات السالم تبرم بين أعداء، وليس بين               : أوال
  . رئيس وزراء إسرائيلولمرت إيهودس كما هو حال عبا

، إال أن األخير ألمح مرارا، وبدأ يتصرف في ضوء ما ألمـح             أولمرت -بالرغم من صداقة عباس     : ثانيا
  .إليه من أن عباس أضعف من أن يتم التوصل معه إلى اتفاق سالم

نها ضـرورة   ضغوط مصرية مفترضة انهالت على عباس خالل زيارته األخيرة للقاهرة، مـضمو           : ثالثا
، ليس فقط قبل أن تقـدم علـى تفجيـر الجـدار             "حماس"اتخاذه خطوة التفافية ذات صبغة ايجابية اتجاه        

المصري الجديد، بما يفتح الحدود المصرية أمام مليون ونصف المليون جائع فلسطيني يتطلعـون إلـى                
تفـاعالت ومـضاعفات    الطعام والدواء عبر الحدود في رفح والعريش المصريتين، مع ما ستؤدي إليه             

المواجهات المتوقعة بينهم وبين األجهزة األمنية والعسكرية المصرية داخل مصر ذاتها، من مواجهـات              
  بين الشعب المصري والنظام؛

 كارتر الحـاجز النفـسي بـين اإلدارة         -ليس فقط قبل حدوث ذلك، إنما أيضا قبل أن يكسر لقاء مشعل             
اب الحوار بين الجانبين على نحـو يـدفع باتجـاه فـتح بـاب               وصوال إلى فتح ب   "..حماس"األميركية و 

  .وإسرائيل" حماس"المفاوضات بين 
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ذلك أن هذه الحاجة تكمن     "..فتح"بحاجة إلى مصالحة عباس، وال سلطة       " حماس"في هذه الحالة، لن تعود      
  .ئيليةستارا تستتر به في مواجهة تصاعد العدوانية اإلسرا) سلطة عباس(ساسا في أهمية تشكيلها أ

وسلطة عباس في ازدياد،    " فتح"بدال من   " حماس"للتذكير، اإلسرائيليون الذين يطالبون حكومتهم بمفاوضة       
  .وفقا لما تؤكده استطالعات الرأي اإلسرائيلية

وإسرائيل، لكن الدور المصري منحصر هنا      " حماس"صحيح أن مصر تقوم بدور الوسيط التفاوضي بين         
  .قيق التهدئة على نحو من شأنه تحجيم واحتواء الفعل الحمساويفي سعي القاهرة من أجل تح

وواشنطن، أو بدء خطوة األلف ميل في هذا اإلتجاه، فإنها تعني تكريس نظام             " حماس"أما بدء الحوار بين     
اإلسالمي في الخاصرة الشرقية المصرية، مع ىما يحمله ذلك من بذور عدوى تتهـدد مـصر                " حماس"

  ..!اج التجربة اإلسالميةذاتها بإمكانية ازدو
الفلسطينية إلى استعداد   " األيام"تلميح مشعل على نحو غير مسبوق، في حواره األخير مع صحيفة            : رابعا

  .لمفاوضة إسرائيل، مع ما يعنيه التفاوض من اعتراف متبادل" حماس"
، مـا دام انعقـد       حدودا للدولة الفلسطينية المنشودة    ١٩٦٧بحدود  " حماس "بالتزامتصريح مشعل   : خامسا

  .اإلجماع الفلسطيني على ذلك
 بإسرائيل، لكن عباس خيـر مـن        االعترافضرورة  " حماس"صحيح أن عباس ظل يلح ويشترط على        

ذلك، ألنها إن فعلت انتفى سبب حصر المفاوضات اإلسرائيلية         " حماس"يدرك أنه كان يتمنى أن ال تفعل        
ميركي حق تمثيل الـشعب الفلـسطيني فـي منظمـة        معه، وانتفى كذلك سبب حصر المجتمع الدولي األ       

  .التحرير الفلسطينية
أن فضيحة روحي فتوح األخيرة جاءت لتكرس حقيقـة أن سـلطة عبـاس خـسرت المعركـة                 : سادسا

وخـسران المعركـة    ". حمـاس " والعسكرية مع    االنتخابيةاألخالقية، بعد أن سبق لها خسارة المعركتين        
  .شيءرة كل األخالقية يكون عادة مقدمة لخسا

  .قرار قمة دمشق بتبني المبادرة اليمنية للمصالحة: سابعا
قمة الربـاط  ( إن أهمية هذا القرار تكمن في أن المرجعية العربية التي منحت منظمة التحرير الفلسطينية  

حق أن تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باتت تتعامل اآلن، وإن بشكل غيـر               ) ١٩٧٤
  ..!مداورة،  مع مرجعية أخرى موازيةمباشر، و
تتقدم على طريق اكتساب الصفة التمثيليـة، خاصـة         " حماس"تتراجع، و " فتح "-سلطة عباس   : المحصلة

وأنها من فاز باألغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن يـسيطر علـى أحـد جنـاحي              
  ).الضفة الغربية( وينافس على الجناح اآلخر ،)قطاع غزة (١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

اآلخرين تتوصل إلى   " حماس"أن الوفود األوروبية التي تتوافد على دمشق للقاء خالد مشعل، وقادة            : ثامنا
  .، ال بد من تعكس نفسها في النهاية على الموقف األميركي"حماس"قناعة ايجابية بحق 

بل إن بـاراك     ..ة األميركية على مبادرة كارتر الجريئة     عدم اعتراض أحد من المرشحين للرئاس     : تاسعا
، وهو األوفر حظا حتى اآلن في السباق نحو البيت األبيض، امتنع عن تقييد حرية كارتر بالحركة                 أوباما

  .قائال إن كارتر يعرف ما يفعل، وليس في موقع من يحتاج لمن يوجهه
، مستفيدا من   "حماس"  قد يقدم على محاورة       - في حال فوزه المرجح      - أوباماهذا يعني بكل وضوح أن      
  .كسر كارتر للحاجز النفسي

  . ضرورة التعامل األميركي مع بديل فلسطيني، خاصة وأن والية عباس تنتهي نهاية العام الحالي: عاشرا
  .هذا ما دفع كارتر لإلقدام على خطوته

فهو يتمثل، إلى جانـب     " حماس" على مواصلة العمل على عزل       إصرارهأما ما دفع عباس للتراجع عن       
قبل أن تشب عن طوق شرعيته التي بدأ العد         " حماس" المسارعة إلى احتواء     ةضرورأسباب كارتر، في    

التنازلي لها، وضرورة أن يكون له دور في التوصل إلى تهدئة جديدة مع إسرائيل كـي ال ينتفـي دوره                    
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قد تسفر عن نتائج ايجابية     " حماس"بة عن   خاصة وأن مفاوضات المصريين مع اإلسرائيليين نيا      ..كرئيس
في غزة  " حماس"أي أن سلطة     ..قريبا، ال سيما وأن اليمين اإلسرائيلي يعارض إعادة احتالل قطاع غزة          

  ..!باقية
للتذكير، حين طالب خالد مشعل عباس، في تصريح علني، بزيارة غزة، جاءه الرد سريعا، وبعد ساعات                

ناقص يقول مشعل إنه بدو يعطي أبو مازن        "اس، عبر شاشات الفضائيات     قليلة، من نمر حماد مستشار عب     
  "..!تأشيرة دخول لغزة

  ..! اللواء نصر يوسف إلى غزة دون تأشيرة دخول حمساويةإيفادعلى كل، ها هو عباس قرر 
  ؟ ..فما الذي يمكنه فعله

  :المهمة التي كلف بها يوسف حددها له عباس في التالي
والجهاد اإلسالمي بهدف معالجة قضية التهدئة، وتخفيف حدة التوتر علـى       " حماس"ادة   مع ق  االلتقاء: أوال

  . اإلسرائيلية-الجبهة الفلسطينية 
 األرضية المناسبة في الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الجانب المـصري إلنجـاح             إيجادالسعي إلى   : ثانيا

  :الوساطة المصرية، واستكمالها على نحو يحقق
  .ل إلطالق الناروقف متباد  .١
  .تبادل األسرى  .٢
  .٢٠٠٥فتح المعابر وفق اتفاق   .٣

وإسرائيل من حيث انتهت فـي      " حماس"ويجاهر المقربون من عباس بأنه يريد استكمال المفاوضات بين          
  .القاهرة، التي زارها لهذا الغرض جلعاد عاموس المنسق األمني والسياسي للحكومة اإلسرائيلية

  :، وكذلك الجهاد اإلسالمي، هذه النقاط الثالث، وذلك لألسباب التالية"ماسح"األغلب أن ترفض 
 لوقف جديد إلطالق النار أكثر أهميـة مـن رعايـة            أميركياألن الرعاية المصرية المرضي عنها      : أوال

، وحوار رسمي معها، فضال عن      "حماس" بـ   أميركيذلك أنها تحمل في ثناياها بواكير اعتراف        ..عباس
  .أن تكون ذات صفة إلزامية للجانب اإلسرائيليأنه يؤمل 

مكاسـب  " حمـاس " صفقة تبادل األسرى يهدف إلى مقاسـمة         إبرام في   لالشتراكإن سعي عباس    : ثانيا
الصفقة المنتظرة، وضمان أن ال تسجل عليه فضلها في إطالق سراح منافسه مروان البرغوثي على نحو                

  ".حماس"صالح الوحدة الوطنية مع من شأنه أن يستقطب قطاعات فتحاوية واسعة ل
، فمهمته هي لي ذراعها، وإظهارها      "حماس" للمعابر على    ٢٠٠٥أما سعي عباس إلى فرض اتفاق       : ثالثا

أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي في مظهر المتراجع، وهي التي ظلت ترفض ذلـك طـوال الفتـرة                  
 مصري، وتحميلها -ة مركز حدودي فلسطيني     الماضية، من منطلق رفضها ألي دور إسرائيلي في مراقب        

فضال عن أنها فـي     ..أمام الرأي العام الفلسطيني مسؤولية الحصار الذي فرض عليه طوال الفترة السابقة           
 التي نـصت علـى أن صـالحيتها هـي لـسنة             - على هزالتها    - االتفاقيةموقفها هذا تستند إلى ذات      

 شهرا إال إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول          ١٢مدة  تظل هذه اإلجراءات سارية المفعول ل     .."واحدة
عتبـاراً  ايتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبيين وسيعطى          .  إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح    

  ".كامالً لرأى كل من الطرفيين
 شرح فيه نتائج لقائه     يعزز ما يذهب إليه هذا التحليل تأكيد عباس في اجتماع حكومة فياض األخير، الذي             

 حركـة   إن" وفقا لتصريحات رياض الملكي الناطق الرسمي باسم هذه الحكومة           أولمرتاألخير مع ايهود    
حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، وعلينا التعامل معهم ضمن الشروط الممكنة، وعليها التراجع عن             

  "..! بكل الشرعيات كأساس للتهدئةواالعترافانقالبها 
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الشروط التي تم التوافق عليهـا بـين عبـاس          ..كثر وضوحا من أن يستدعي أي محاولة للتفسير       النص أ 
أي أن العـدوان     "..كأساس للتهدئـة  "أي شرعيته،   ..بكل الشرعيات " حماس" تتضمن اعتراف    وأولمرت

  ..!!بشرعية عباس" حماس"اإلسرائيلي على غزة سيتواصل حتى تعترف 
١٥/٤/٢٠٠٨  

  
  إنقاذاً للقضية. "..أبو مازن"استقالة  .٥٥

  وحيد عبد المجيد. د
مرت استقالة وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية الدكتور إبراهيم إبراش كأنها لم تكن، رغم أن محتواها                

وربما لو كان في الوضع الفلسطيني بقية من حياة، ألقامته هذه االستقالة ولم تقعده              . يكفي لتحريك الحجر  
فقد أرادها الدكتور إبراش صـرخة احتجـاج        . ثية المنهجين السائدين فيه   بما تضمنته من شهادة على عب     

عبثية منهج من يقولون بالمقاومة، لكنهم يمارسونها بعيداً عن شـروط ومتطلبـات             "على ما أسماه بحق     
وفي كل من الحالتين    . المقاومة الوطنية الحقيقية، وعبثية المفاوضات في ظل السياسة اإلسرائيلية الراهنة         

  ".بثية مدمرة للمشروع الوطني الفلسطينيهي ع
وإذ يعيد إبراش تذكيرنا بهذا المشروع الذي كدنا ننساه في ظل عبثية المنهجين السائدين في غـزة ورام                  
اهللا، فهو يحث ضمنياً كل المخلصين لهذا المشروع على البحث عن سبيل الستعادته حتى ال يظل بعض                 

  .عض اآلخر يدعي أنه يفاوضالفلسطينيين يزعم أنه يقاوم فيما الب
وحين يكون أصحاب منهجي المقاومة التي ال تقاوم والمفاوضة التي ال مضمون لها مهيمنين على الساحة             
الفلسطينية، فال سبيل لوقف العبث الذي يمارسونه إال أن يتصالحوا ويراجعوا معاً ما حدث في الـسنوات                 

  .القضية التي توشك أن تحتضر بين أيديهماألخيرة، أو أن يعيدوا األمانة إلى الشعب صاحب 
ال خوف من حل السلطة؛ فدورها االقتصادي ال يتجاوز تلقي مساعدات المانحين، وإذا ما تولى هـؤالء                 

  !إدارة معوناتهم، فسيقّل الفساد
فإذا أرادوا أن يؤدوا األمانة إلى أصحابها، فقد يكون الطريق إلى ذلك هو تخلي القابضين على الـسلطة                  

غير أن عوامل كثيرة متراكمة تحول دون إنتـاج بـديل عـن             . كل من غزة ورام اهللا عن مواقعهم      في  
يتولى هذه السلطة في أي مدى منظور يمكن أن يكون مجاالً للتوقع وليس للتكهن              " فتح"و" حماس"حركتي  

غير شـيئاً ألن    وإذا صح ذلك، فهو يعني أن استقالة القائمين على السلطة، أو السلطتين، لن ت             . أو التخيل 
وفي مثل هذه الظروف، ال تؤدي انتخابات جديدة إال إلى إعادة إنتـاج             . الراهنة ال تنتج غيرهم   " التركيبة"

ولذلك ربما يتعين علينا التفكير في كيفية تجاوز هذا الوضع الذي يجوز            . الوضع القائم بصورة أو بأخرى    
فإذا لـم   . لمقبل الذكرى الستون لنكبة العرب فيها     اعتباره األسوأ في تاريخ القضية التي تحل في الشهر ا         

يكن أمامنا أفق واضح لمستقبل أفضل نسعى إلى تحريك الوضع القائم في اتجاهه، فلماذا ال نفكـر فـي                   
وربما نجد غايتنا هذه    . إعادة هذا الوضع إلى ما كان عليه في مرحلة قد تكون أفضل مما صار عليه اآلن               

، وزلزلت األرض تحت أقدام االحـتالل وأعـادت         ١٩٨٧تعلت نهاية عام    في مرحلة االنتفاضة التي اش    
طرح القضية على جدول األعمال العالمي، وكان لها الفضل في اعتراف أميركا، ومـن ثـم إسـرائيل،                  

في تلك المرحلة، لم تكن هناك سلطة وطنيـة، وال حكومـة وال وزراء وال               . بمنظمة التحرير الفلسطينية  
  .ي بالسيطرة عليها واالقتتال من أجلهامزايا وامتيازات تغر

ربما يكون التفكير في حل السلطة الفلسطينية بفرعيها اآلن هو مما ال يخطر في البال، أو مما يطلق عليه                   
فقد ُأنشئت هذه الـسلطة فـي       . ومع ذلك فالمسألة تبدو منطقية وبسيطة     . التفكير فيما ال يمكن التفكير فيه     

وقد أصبحت هذه العملية بكاملها تقريباً جزءاً       . ١٩٩٣جمت عن اتفاق أوسلو     إطار عملية سياسية محددة ن    
من التاريخ ولم يبق منها إال بضع اتفاقات اقتصادية ملغاة فعلياً، وهياكل فارغة أهمها هذه السلطة التـي                  

ء أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني وخطراً على قضيته بعد أن أدى االقتتال عليها إلى تقـسيم الجـز              
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متصارعين يعتبر كل منهما اآلخر ولـيس إسـرائيل،   " كانتونين"الصغير الباقي من أرضه التاريخية إلى    
  .عدوه الرئيسي

فهي ال دور لها على الصعيد االقتـصادي يتجـاوز          . وال خوف من فراغ يترتب على غياب هذه السلطة        
منح والمعونات تحت إشـراف     ويمكن تأسيس صندوق فلسطيني جديد إلدارة ال      . تلقي مساعدات المانحين  

  .وقد يفيد ذلك في الحد من الفساد الذي استشرى في السلطة. مانحيها
ومن الناحيتين األمنية والسياسية، ينبغي أن تتفق الفصائل لدى حل السلطة على إعـالن قيـادة وطنيـة                  

  .رتبطة بهاموحدة إلدارة الوضع الميداني وإعادة هيكلة منظمة التحرير بحيث تكون هذه القيادة م
واألرجح أن األخذ بهذا الخيار سيضع الفصائل جميعها أمام تحد تاريخي جديد يستنفر وطنيتهـا ويعبـئ                 

  .طاقاتها ويضع حداً للتدهور الذي حدث في داخلها وفي العالقات بينها
هللا، غير أن هذا الخيار البد أن يواجه بمقاومة عاتية من جانب المنتفعين بالسلطة، وخصوصاً فـي رام ا                 

فقد أبـدى اسـتعداد     . خالد مشعل قبل أيام صدقاً    " حماس"إذا كان ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة         
عبئاً وليس مغنماً   (، واعتبر السلطة    )في حال وجود ضمانات لحماية المقاومة     (حركته للتنازل عن السلطة     

الـسلطة بطريقـة ال تختلـف       وربما ال يعرف مشعل أن في حركته اليوم من يتشبث بهـذه             ). إال للفاسد 
لكنه ربما يكون قادراً على إلـزامهم بموقفـه   . وألهداف ال تفترق عمن يتمسكون بها على الجانب اآلخر     

ل وطرحه على أركان سلطته     عهذا بدرجة أكبر مما يستطيعه الرئيس محمود عباس إذا اقتنع بما قاله مش            
  .في رام اهللا

و أنه ال بديل عنه اليوم في الداخل الفلسطيني، وأن اسـتقالته            ومع ذلك يمتلك عباس ما يفتقده مشعل، وه       
تكفي لخلق مأزق هائل قد يكون حل السلطة هو المخرج األفضل منه، أو األقـل سـوءاً، مـن زاويـة                     

وكان عباس قد ألمح قبل عدة شهور إلى أنه ال يريد الترشح لرئاسـة الـسلطة   . المنتفعين بها في رام اهللا 
بكل مجموعاتها مشكلة كبرى في التوافق على مـن         " فتح" على ذلك حقاً، ستواجه      فإذا عزم . مرة أخرى 

وفي غياب مروان البرغوثي الذي قد ال يكون بدوره من أنصار استمرار السلطة علـى حـساب                 . يخلفه
فعباس هو آخر الكبار فيها، باعتبـار       . من يمكن التوافق عليه   " فتح"القضية إذا حضر، ال يوجد بين قادة        

من ثالث خاليا   " فتح"فقد تكونت   . اروق القدومي يرفض االتفاق الذي أقيمت على أساسه هذه السلطة         أن ف 
وكان هو على رأس إحداها في قطر مع يوسف النجار وكمال عدوان، فيما كانـت               . فلسطينية مهدت لها  

 الفراغ إذا قرر    ولم يبق من أعضاء هذه الخاليا المؤسسة من يمكن أن يسد          . األخريان في الكويت وألمانيا   
  .عباس االستقالة نهائياً

فاألقرب إلـى خالفتـه مختلـف     . خليفة يمكن التوافق عليه   " فتح"وإذا أصر على ذلك، لن يجد فريقه في         
عليهم، وفي مقدمتهم نبيل شعث وصائب عريقات، إذ يصعب أن يكون أي منهما، أو غيرهما، موضـع                 

باس بكل ما يمثله من تاريخ وبرمزيته المـستمدة مـن           التي توافقت بصعوبة على ع    " فتح"قبول عام في    
  .كونه أحد الرواد المؤسسين

على أن يكون حل السلطة جزءاً من المـصالحة  " حماس"وفي هذه الحالة، قد يتفق العقالء فيها مع عقالء         
 في  وعندئذ قد يكون  . التي تبدو اليوم بعيدة المنال مادام هناك صراع على مظاهر هذه السلطة وأجهزتها            

إمكانهم العمل معاً، إيماناً بأن قضية فلسطين فوق السلطة وكل من يتشبث بها أو يتصارع عليها، وبـأن                  
الشعب الصامد على أرضه عاش بدون هذه السلطة وناضل في غيابها وحافظ على هويته وحلمـه دون                 

  .حاجة إلى مثلها
ولعلـه  . ة النبيلة في الذكرى الستين للنكبة     التي يقدمها الرئيس عباس للقضي    " الهدية"فليكن هذا الخيار هو     

يفضل الشروع في اتصاالت غير معلنة حوله في البداية، وتأمين غطاء عربي له ألنه سيقابل برفض من                 
الذي ألحق أحد أكبر األضرار بهذه القضية علـى مـر           " النتوء"أميركا وإسرائيل اللتين ال ترحبان بإزالة       

  .تاريخها
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وجه إليهم عباس في األساس هم أبناء شعبه الذين سئموا الصراعات الداخلية وما             غير أن من ينبغي أن يت     
ترتب عليها من ويالت جعلت السلطة في نظر كثير منهم سنداناً لمطرقة االحتالل اإلسرائيلي، فخرجـوا                

 فهؤالء هـم  !". وين هي المسؤولية  ... يا عباس يا هنية   " هاتفين   ٢٠٠٧في يونيو   " موقعة غزة "مرات قبل   
الذين سيوفرون كل ما يلزم لحماية عملية االنتقال من سلطة غريبة عنهم إلى قيادة وطنية موحدة تعتمـد                  
عليهم وتعيد إليهم دورهم في المقاومة المدنية التي يشارك فيها الشعب كله، بـصغاره وكبـاره ونـسائه                  

  .جميعهم وليس فقط من يحملون السالح بينهم... ورجاله
  ١٧/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  !!! الرئيس عباس؟أيهاما هو الجائز  .٥٦

  سميح خلف. م
  -:صرح الرئيس عباس بما يلي

  "ال يجوز أن يقع الشعب الفلسطيني ضحية بين الصواريخ الفلسطينية واالعتداءات اإلسرائيلية"
  شيء مخجل بل مواقف قاتلة يا فخامة الرئيس

 المشهد أم داخله  وهل من الحكمـة أن يـساوي   بداية نقول هل أنت من جزرالهنولولو، وهل أنت خارج       
، وهل المقاومة هـي الـسبب فـي         !!!رئيس سلطة بين المقاومة المشروعة لشعبه وممارسات االحتالل         

، وهل المقاومة هي السبب في االجتياحـات والحـصار          !الحركة الواسعة لالستيطان في الضفة الغربية       
 واضحة وألن غزة أخر خندق صـامد أمـام          إجابتهألخير  المتكرر لقطاع غزة يمكن أن يكون التساؤل ا       

أطماع إسرائيل وهي خط المواجهة مع كل مخططات وبرامج التنازل عن الحقوق والكرامة الفلـسطينية               
  .بل الكرامة العربية

يجوز يا فخامة الرئيس أن تفرق بين الشعب الفلسطيني وأبناءه المقاومين وألن المقاومة هـي خيـار                  ال
 عـام   ٦٠ للشعب الفلسطيني، كان األجدر أن تذكر العالم بالمصيبة التي أحلت بشعب أمن منذ               استراتيجي

 أيار طرد من وطنه وإذ بالرئيس الفلسطيني يحـاول أن ينتـزع             ١٥في ذكرى أليمة على كل فلسطيني       
شرعية المقاومة من شعبها، حقيقة يا فخامة الرئيس مللنا من تـصريحاتكم المـشبوهة التـصريح تلـو                  

عاد لديه من األوراق المتسترة بل أصبح تصريحاته تنم عن ما      التصريح، ويبدو أن الرئيس الفلسطيني ما     
يدور في عقله من أفكار سوداوية بحق المقاومة والمقاومين والشعب الفلسطيني ولن يكون هذا التصريح               

بة في ممارسات المقاومة     لنهج امتهن التفريط وامتهن زرع بذور الشك والري        األخيراألول وال التصريح    
  .وأداءها

 أيار يذهب الرئيس الفلسطيني إلى أمريكا لمقابلة القاتل بوش ومجـرم الحـرب وعـدو                ١٥في ذكرى   
الشعوب واألمة العربية في تلك الذكرى التي يذهب بها الرئيس الفلسطيني تاركاً  خلفه جرائم االحـتالل                 

 مع  ليلتقيأن بذهب الرئيس الفلسطيني في تلك المناسبة        التي ترعاها أمريكا ويرعاها بوش وليس غريباً          
 للعدو الصهيوني مشرعاً  االستيطان واالحتالل في الـضفة الغربيـة، هـذا              ٢رجل أعطى وعد بلفور     

الرئيس الذي تجاوب معه الرئيس الفلسطيني كما تجاوب مع مخططي ومنفذي عمليات القتـل والتـدمير                
 والغطـاء لهـذا     األمـن كيان الصهيوني  من خالل مفاوضات توفر        واالحتالل لألرض الفلسطينية في ال    

  .الكيان
ربما الرئيس كارتر كان هادفاً  في زيارته لفلسطين ومقابلة رجال المقاومة في تلك الذكرى التي تحـدث                  
عنها كارتر في كتاباته بأن ما يحدث للشعب الفلسطيني هو تطهير عرقي وتطهير تـاريخي مـن قبـل                   

ونية وهو الرئيس الذي تحدث بجراءة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهـذا              العصابات الصهي 
ما لم يقله الرئيس الفلسطيني الذي منح األمن للكيان الصهيوني من خالل أوسلو ومن خالل تنفيذ خطـة                  
دايتون بلير في الضفة، ربما كان يقصد الرئيس كارتر عندما وقف خاشعاً  أمام ضريح الـشهيد ياسـر                   



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                   ١٠٥٢:         العدد                  ١٧/٤/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

فات بأن ما فقده الشعب الفلسطيني من خالله قيادته والنظام الرسمي العربي مـن احتـرام للمقاومـة           عر
ولرجل المقاومة والكوفية الفلسطينية المعبرة عن ذلك أعطاه كارتر للشعب الفلسطيني والمقاومـة مـن               

   .خالل انحناءه أمام ضريح الرئيس عرفات وطلب لقاءه مع رجال المقاومة الفلسطينية 
يعلم علم اليقين أن القرار بيد المقاومة والـسالم والحـرب بيـد             " كارتر  " الرئيس األمريكي المخضرم    
  .المقاومة وليس بيد التفريطيين

هو الجائز غير المقاومـة يـا        إذا الجائز عند كارتر غير جائز عند الرئيس الفلسطيني ومن هنا نقول ما            
شعب الفلسطيني في الضفة من اجتياحات االحتالل وممارسة        فخامة الرئيس، وهل كل ما قدمتموه أعفى ال       

القتل والتدمير والتوسع وهل من يقاتل دفاعاً  عن أرضه يساوي في ممارساته ما يمارسـه االحـتالل،                  
  .منطق غريب وعجيب يدل على انسالخ سياسي وسلوكي يخرج عن خيارات الشعب الفلسطيني

هي مجرد مبرر وألن الصواريخ هي النقطة االعتراضية أمام         الصواريخ وحملة الرئيس الفلسطيني عليها      
مزيد من التنازالت وهي التي تعكر صفو اللقاءات العبثية بل لقاءات الصداقة والوعـود بـين الـرئيس                  

  .الفلسطيني وأولمرت
  اللقاءات التي يجريها الرئيس الفلسطيني مع رئـيس وزراء         أمامبالمناسبة نجد أنفسنا أمام محطات تفكير       

، فما بعد كل لقاء يتعرض شعبنا في غزة والضفة إلى حملة عدوانية يمارسها االحتالل               أولمرتاالحتالل  
ضد أطفال الشعب الفلسطيني ونساء الشعب الفلسطيني فهذه هدية أولمرت للرئيس الفلسطيني ما حدث في               

ا وما حدث في مدن     البريج صباح هذا اليوم وما حدث في جنوب غزة وما حدث في الشجاعية وفي جبالي              
 ساعة بين أولمرت والرئيس الفلسطيني وإذ       ٤٨وقرى الضفة الغربية، لم يمضي على االجتماع أكثر من          

  .جتياحاتها لحدود غزة وتضرب بقذائفها الحجر والبشرابالدبابات اإلسرائيلية تقوم ب
م وإذا كان يعتقد الـرئيس      إذا كان يفكر الرئيس الفلسطيني أن واقع غزة سيعود كما كان سابقاً  فهو واه              

الفلسطيني أن عجلة الزمن تعود للخلف فهو واهم، وإذا كان يعتقد أن الدبابات اإلسـرائيلية واجتياحاتهـا                 
فهل ينتظر الرئيس الفلـسطيني     " لغزة سترفعه مسيداً  ليبسط قوى حكومة فياض عليها فهو واهم أيضاً               

فإن استطاع الرئيس الفلسطيني أن يـضع شخـصية         "أن يدخل غزة كظاهرة الجلبي والجعفري والمالكي        
  .المالكي في الضفة فلن يستطيع أن يضعها في غزة، وغزة لن تعود لحكم فئة الفساد والتفريط

معركة تخوضها المقاومة اآلن وفي ساعة كتابة هذا المقال ليست مقاومة الجياع فقط  ومقاومة الحـصار              
ية للشعب الفلسطيني على األرض الفلسطينية، أما تصريحات        فقط بل هي مقاومة من أجل الحقوق التاريخ       

الرئيس الفلسطيني فأصبحت تصريحات ال يتأثر بها الشعب الفلسطيني وألن مآربهـا مفهومـة، ولـيعلم                
 إالهـي     الصواريخ التي حاول أن يشكك فيهـا، مـا         وإطالقالرئيس الفلسطيني أن المقاومة الفلسطينية      

ميادين ساحة العمل المقاوم والمواجهة للعدوان الصهيوني فآليـات عمـل           مقاومة تفرض نفسها على كل      
بعد بين الـرئيس عبـاس        واللقاءات المتابعة فيما   أنابوليسالمقاومة تطورت وتجاوزت الصواريخ، فمنذ      

خط المواجهة تصعيد بين قوى االحتالل علـى حـدود غـزة والمقاومـة               شهد ورئيس وزراء االحتالل  
لوجه وأثبتت المقاومة جدارتها في مواجهة االحتالل في شرق جباليا وفـي الـشجاعية   الفلسطينية وجهاً    

وفي البريج وفي رفح وفي خانيونس كما تثبت المقاومة جدارتها في جنين  ونابلس والخليل وكل مـدن                  
  .الضفة

  شعب مقاوم لن ينهزم  ...شعب حي ال يموت
قصة الصواريخ ؟؟، وماذا ستصرح عن المواجهـات        وسؤال أخير وماذا بعد يا فخامة الرئيس، ماذا بعد          

  الحادثة اآلن وجهاً  لوجه بين جنود االحتالل والمقاومة في غزة ؟
 ١٦/٤/٢٠٠٨موقع أخبارنا  
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  !وحسابات بعض األنظمة.. حصار غزة .٥٧
  عدنان سليم أبو هليل

وحتى مـن   .. ليةال يستطيع أي نظام عربي أن يزعم بأن حماس اعتدت عليه أو تدخلت في شؤونه الداخ               
عرف منهم تاريخيا بمواالته للعدو وتآمره على القضية الفلسطينية ومن يجاهر بعداوتها ويحرض عليهـا               
وينسق ضدها وينخرط في الحملة الصهيونية الصليبية ضدها ليل نهار ومن رضي لنفسه أن يكون فـي                 

طرف ال فـي أفكارهـا العقديـة        وال يستطيع أي نظام منهم أن يتهمها بـالت        .. خندق أعدائها على الدوام   
والفكرية وال في خياراتها السياسية وال في فهمها للقضية وتقريرها لثوابتها وال حتى في التعامـل مـع                  

وال يستطيع نظام منها أن يدعي بأنها تحاول فرض أجندتها بالعنف على            .. التسوية والتهدئة وطروحاتها  
 لم ترفض التحاكم لصندوق االقتراع أو القبول بمبدأ التداول          شركائها في المعادلة الداخلية الفلسطينية فهي     

السلمي للسلطة بل على العكس فخصومها هم الذين تنسب لهم وتنسحب عليهم هذه النقيصة وإن ادعـوا                 
أما ما جرى في غزة فال تنسب       .. رعاية الديمقراطية التي يهدمونها ويجورون عليها وينفرون الناس منها        

ماس خصوصا بعد أن افتضحت مؤامرة كيث دايتون ومن يتدثر في لفائفه من حركـة               المسؤولية عنه لح  
  .فتح وعرب االعتالل

موقف حماس المهادن هذا فقط ألنها ال تزال تترجى أن يراجع من يعادونها أو بعضهم مـن المغـررين                   
 تتربص الفرصة   حساباتهم وألنها تراهن على الشعوب الشقيقة وال تريد أن تعطي الذريعة ألنظمتهم التي            

وتتجنب الغرق في الخصومات وتتعالى على الحزازات التي تحرف         .. لحشدهم في المعركة اآلثمة ضدها    
البوصلة وتستفيد من تجارب وأخطاء المنظمات األخرى التي سبقتها التي غرقت في الخالفات العربيـة               

وزان النسبية داخلها ونـسيت أن      العربية وحاولت دائما العبث في النسب الداخلية للشعوب واألنظمة واأل         
مشروعها التحرري يقتضي الجمع والحشد وعدم التفريط بأحد فانتهت في كل مرة بخسران أحد وعداوة               
آخر والتبعية لغيره وهذه صفحة مشرقة وميزة تسجل لها، ثم ما العيب في أن تراهن حماس على أمتهـا                   

ولكنها في كل األحوال ال تنطلق فـي هـذا          .. تهمفي حين أن غيرها يراهنون على أعدائهم ويتلقطون فتا        
الموقف من إحساس ما بافتقاد المنطق في فضح ممارساتهم الضارة بقضيتها ومسيرتها وال ألنها ال حـق    

وهي تعلم وهم يعلمون    ) األحيانية(لها في مواجهتهم وال ألنها منخدعة بتوصالتهم وتوسالتهم وتوسطاتهم          
تعاون مع االحتالل ومصالحه وتزلفاً إليه ومحاولة لدحرها عن الثوابت الوطنية           أنها تأتي فقط في سياق ال     

وهي ال تتخذ هذه المواقف ألنها تنافقهم أو تقبل مـا قبلـوه مـن               .. والدينية التي اختطتها وتقاتل ألجلها    
 دعـوى   الصغار والتبعية وتقليص االستقالل الوطني والتخلي عن المكارم التي يقتضيها دينهم وتستدعيها           

.. وال ألنها تخافهم خاصة أنهم قد فعلوا كل ما بوسعهم في جفائها والتآمر والتحريض عليهـا               .. وطنيتهم
وإن كنا نتكلم عن الخوف وعدمه فال يجوز أن ننسى أنها حركة مقاومة ومنهجية إصالح صاغت رؤيتها                 

  .القادة وجيل المؤسسينوميثاقها على أساس التحدي والمواجهة والتضحية وقدمت في سبيل ذلك خيرة 
وعليه فال مبرر لهذه المواقف الالشرعية والالقومية والالأخالقية من بعض األنظمة المتقدمة في العدوان              

 تعتمـد علـى     - أي حمـاس     -والتآمر على حماس وإذا تذرعت هذه النظم باتهامها باإلسالمية أو بأنها            
التحرير أو بأن ثوابتها غير ثوابتهم، فذلك اعتـراف         المقاومة والكفاح المسلح واستخدام القوة في مسيرة        

منهم بالالإسالمية والالمقاومة والالثوابت وذلك يدينهم في حين أنه ال ينقص حماس في قليل أو كثير بل                 
وسنقول لهم أعطونا فهمكم لإلسالم وبينـوا لنـا حـدود           .. وسيكون فضال شهدت به الخصوم واألعداء     

مون أنها حركة انبثقت من رحم اإلخوان المسلمين بما يميز هذه الجماعـة             وهم يعل .. اختالفكم مع حماس  
من وسطية وواقعية وجدية في فهم اإلسالم والتعامل معه ومع قضايا األمة، وسنقول لهم إن اعترضـتم                 
على منهجية المقاومة والكفاح المسلح فقدموا لنا بديال صالحا وسنقبله حتى لو كان بعيد المدى ولكـن ال                  

وا علينا الوهم وال تحاولوا إقناعنا بأن اليهودي غير جلده وعقيدته وتوراته وتلموده وقد رأينـا مـا                  تسوق
تسمونه مسيرة التسوية كيف تتمخض مرة عن فأر ومرة عن وعود ومرة عن تنازالت ال مبرر لهـا أو                   
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اعتراضـكم  وسنقول لهم إن كـان      .. حتى عن ال شيء وكيف أصبح التفاوض ذاته مطلبا وغاية وإنجازا          
على ثوابت حماس فما هي ثوابتكم وكيف ستحصنونها وتحصلونها ؟ ولكن ال تقولوا لنا كالمـا إنـشائيا                  
بأنكم مع الثوابت في حين أن االحتالل يجري جريا في التهويد وتغيير الوقائع علـى األرض والمجتمـع        

لقـد  .. ذلك وجربناكم عند ذلـك    الدولي لديه كل االستعداد ليشرعن هذه التغييرات وليعتمدها وقد جربنا           
 كلها عربونا لفتح ملف المفاوضات ووجدناكم تتنازلون عـن حـق            ٤٨رأيناكم تتنازلون عن فلسطين ال    

المقاومة وتقدمونها قربانا في كل لقاء، ورأيناكم تتنازلون عن معظم القدس التي صـارت فـي زمـانكم                  
 عـن   - كما العدو    -حته ورأيناكم تتحدثون    شعفاط وأبو ديس ومائة وثماني دونما هي المسجد ذاته وسا         

وصار جنود االحتالل يسرحون ويمرحون في دماء أهلكـم         .. تبادلية في األراضي ومرحلية في الحقوق     
هنا وهناك ثم يأتون بالدكم ليقضوا نهاية أسبوع ممتعة في بالدكم ثم يعودون إلـى دبابـاتهم ومـدافعهم                   

  .حزنوا المؤمنينوطائراتهم ليقصفوا غزة ويدموا القلوب وي
لعل ما يشجع هذه األنظمة على كل هذه الفجاجة واللجاجة ضد فلسطين ومقاومتها أنها تظن األمور باقية                 
في يد األعداء إلى ما ال نهاية وتعتقد أن محاضر اللقاءات معهم ستبقى سرية إلى األبد وأنهـا مـصابة                    

اوات والتعذيب أخباره تتجـاوز األحاديـث       بغرور القوة ومن ال تعجبه سياساتها فالسجون مشرعة والهر        
السرية والهمس بين الثقاة والناس خائفون والعلماء إما متزلفون متقربون أو ساكتون متجاهلون وأما من               
يتحدث منهم فبنصف لسان وببعض الكالم وإال اتهم بالنشازية والتطرف ثم تخطفته سيوف الـشيطان أو                

وأما وسائل اإلعـالم    .. اء تظله في زمن عولمة األمن والمصالح      عزل أو أبعد فال يجد أرضا تقله أو سم        
فلعل هذا ما يجعل بعض األنظمـة تجـاهر بعـداوتها           .. فعلى رقابها سيوف الرقيب وعقوبات الحسيب       

للفلسطينيين ومقاومتهم وتشارك في حصارهم وتتالعب لصالح االحتالل في معادالتهم وتغرق في الوالء             
ونسيت هذه األنظمـة أن مـا       .. ل ذلك بقيم األمة وثقافتها وتفرط في استقاللها       ألعدائهم وتستخف في سبي   

 رحمـه اهللا    -بين أيديها إنما هو أمانة وإن اهللا تعالى سائلهم عنها، ونسيت الدرس األهم من قصة صدام                 
 )والت حين مندم  ( الذي كان حليف الغرب فجافى شعبه وأساء لمن حوله فلما احتاجهم كانت ال               -تعالى  

ونسيت هذه األنظمة أنها تنتمي ألمة هي األمة اإلسالمية التي أوثق عـرى عقيـدتها المـواالة فـي اهللا            
  .والمعاداة في اهللا

وأمريكـا حـصارا علـى حمـاس وأن تقتـل           ) إسرائيل(لعل من المفهوم أو المتفهم أن تفرض        : أقول
ت عليه العقول والضمائر فهـم      الفلسطينيين به وأن تضرب عرض الحائط بكل القيم الفاضلة وما تواضع          

أعداء صرحاء وهذه معركتهم ولكن الذين ال وجه لهم في هذا الحصار وال قفا هم تلك الـنظم وأولئـك                    
وإذا كانت القضية الفلسطينية وحق المقاومة هي       .. الكتاب اآلثمون الخاسئون ممن ينسبون للوننا وجلدتنا      

وإذا ذاك فأين العلمـاء والنخـب       .. ة بقيت لهم بعد اليوم    اليوم المحك الذي تمتحن فيه الوطنية فأية وطني       
  والوطنيون واإلعالم المنصف إن لم يكن المخلص؟

لقد صار كسر الحصار اليوم عنوان استقالل القرار ومحك سيادة الدول ودليل قـوة اإلرادة               : آخر القول 
 أي مـن بالدنـا،      وبرهانا على صدق الوطنية وليس مجرد عمل إنساني أو سياسي موجه خارج حـدود             

وصارت المقاومة ودعمها ونصرة شعبها هي الفارق بين مواالة األمة ومواالة أعدائها ومن يشذ عن ذلك                
فإنما يسجل على نفسه وصمة لن تغفرها المزاعم ولن تداريها الدبلوماسية ولن تبررها دعاوى المـصالح        

  ..أو الضرورات
  ١٧/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  ..!نية وراء القضبان الصهيونيةمليون سنة فلسطي .٥٨
  نواف الزرو

 الفلسطيني عن اكبر وأضخم عملية اعتقـال جمـاعي          األسير ذكرى يوم    أمامحينما نتحدث اليوم ونحن     
لشعب كامل في التاريخ، هو الشعب العربي الفلسطيني، فليس ذلك من قبيل المبالغة والتهويـل، وكـذلك                 

بطولة في معتقالت االحتالل الصهيوني فهي بال حصر، ففي كل           وال واأللمحينما نتحدث عن حكايات الدم      
شريعة الغاب تتـسيد    "فوفق احدث التقارير الفلسطينية فان      . ،... االعتقال هناك حكايات منها    أياميوم من   

 ألف  ٧٠٠ من   أكثرالدولة التي يعتبرها البعض في الغرب واحة الديموقراطية في الشرق األوسط، فهناك             
وبعض المصادر تتحدث عن نحو مليون فلـسطيني         ( ١٩٦٧وا في الضفة الغربية منذ عام       فلسطيني ُأوقف 

 معتقل،  ١١٥٠٠، وأكثر من مليون سنة فلسطينية ضاعت، واآلن هناك          )والحقيقة متحركة ما بين الرقمين    
 سـنوات   ٨تحقيقات عشوائية، توقيفات تعسفية قد تصل إلى        : وببساطة، إنهم يصنعون المحرقة األخرى    

 - هنا الوضع أسوأ بكثير وال أحد يـتكلم          -يتحدثون عن جوانتنامو    : "من دون توجيه أي تهمة للموقوف     
  ".أورينت برس 

أن قطاع غزة أكبر سجن فى العـالم،        "وليس ذلك فحسب، فقد أعلن مركز األسرى للدراسات واألبحاث          
علـى العـالم أن     : وأضاف. "وأن قطاع غزة ال يفرق عن سجن نفحة والسبع وعسقالن وهداريم والنقب           

 مع  ٢٨ مركزا بل    ٢٧أن عدد السجون المركزية والمعتقالت ومراكز التحقيق فى إسرائيل ليس           "يعرف  
 مـواطن   ألـف اسير، بل مليـون وخمـسمائة       ١١٥٠٠قطاع غزة، وأن عدد األسرى الفلسطينيين ليس        

جون ومعـتقالت االحـتالل،      والمعتقلين الفلسطينيين الموجودين في س     األسرى عن حصاد    أما" فلسطيني
، مـنهم   أسير ١١٥٠٠ سلطات االحتالل تحتجز نحو      إن" الفلسطيني   األسير نادي   أعدهفيتضح من تقرير    

  ". عاماً خلف القضبان٢٠ من أكثرسيراً أمضوا أ ٦٤
 أسـير  فيه سـراح أول      أطلق هو اليوم الذي     األسير يوم   إن" :األسير المناسبة قال نادي     إلى إشارةوفي  
 مـع إسـرائيل،     لألسرى عملية تبادل    أول في   ١٩٧٤ - ٤ - ١٧ي محمود بكر حجازي بتاريخ      فلسطين

 األسـير  يوماً من اجل حرية      ٤ - ١٧واعتمد المجلس الوطني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم            
  في العـصر   اإلنسانية قضية األسرى من اكبر القضايا       أن األسيرواعتبر نادي   ". ونصرة قضيته العادلة  

 الشعب الفلسطيني دخلوا الـسجون والمعـتقالت منـذ بدايـة            أبناء أكثر من ربع     أن "إلىالحديث مشيرا   
 شعبنا دخل سـجون     أبناء من   ٢٥% ما نسبته    ١٩٤٨االحتالل، حيث يقدر عدد حاالت االعتقال منذ عام         

لنادي انـه فـي     ، وأوضح ا  "االحتالل في واحدة من اكبر عمليات االعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر          
 وأعادت بموجبها   ٢٠٠٢ وبالتحديد بعد عملية السور الواقي التي شنتها إسرائيل في العام            األخيرةاآلونة  

 عمليات االعتقال التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي اتخذت الطابع العـشوائي فـي             أناحتالل الضفة لوحظ    
تي تحدث في المـدن والبلـدات والمخيمـات          وبنات شعبنا وتقدر حاالت االعتقال اليومية ال       أبناءاعتقال  

 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت انـدالع              ٣٠ - ١٠الفلسطينية بين   
وفي ظل عمليات االعتقال العشوائية والمبرمجة التي يقوم بها جيش االحـتالل فـي              ". األقصىانتفاضة  

 ٧٠٠٠٠ من   أكثر إلىالت االعتقال خالل االنتفاضة الحالية ليصل       ارتفع عدد حا  "المحافظات الفلسطينية   
حالة اعتقال في اكبر عملية اعتقال تسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي، وال يـزال نحـو                  

 سجناً ومعـسكراً ومركـز      ٢٦ وأسيرة منهم يرزحون في سجون االحتالل موزعين على          أسير ١١٥٠٠
 فانه يمكـن    األسير الفلسطينية وفي مقدمتها نادي      اإلعالميةن المصادر   وحسب جملة م  ". توقيف وتحقيق 

  :  عدة فئاتإلى األسرىتصنيف 
 - ٥ - ٤ الذين يقبعون في سجون االحتالل قبل تـاريخ          األسرى عدد   إجماليويبلغ  :  القدامى األسرى -

ا الراعي، وأمـضى     سون األسيرة واحدة هي    أسيرة منهم   أسيرا ٥٥٧ أوسلو أي قبل توقيع اتفاقية      ١٩٩٤
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 األسـير  أقدمهم من ربع قرن في السجون       أكثر امضوا   أسرى ٨ عاماً منهم    ٢٠ من   أكثرسيراً منهم   أ ٦٤
  . سعيد العتبة من سكان نابلس الذي دخل عامه الحادي والثالثين خلف القضبان

ـ أ ٣٣٨سـيراً مـنهم     أ ٥٣٠ محافظة القدس    أسرىويبلغ عدد    :١٩٤٨ القدس وفلسطينيو    أسرى - يراً س
 عاماً،  ٢٨ فؤاد الرازم المعتقل منذ      األسير محافظة القدس هو     أسرىسيراً موقوفاً، وأقدم    أو  ١٩٢محكوماً  

 ٦٢سيراً مـنهم    أ ١٤٢ فيبلغ عددهم    ١٩٤٨ الفلسطينيون من سكان المناطق التي احتلت عام         األسرى أما
  .سيراًأو ٨٠سيراً محكوماً أ

 اسـيراً محكومـاً     ٦١٢ اسيرا منهم    ٨٥٠ظات قطاع غزة     محاف أسرى ويبلغ عدد    - قطاع غزة    أسرى -
  . عاما٢٤ً سليم علي الكيال الذي مضى على اعتقاله قرابة األسير أقدمهمسيراً موقوفاً أو ٢٣٨

 منهم انتخبوا وهـم     ٨ نائباً في المجلس التشريعي      ٤١ويقبع في السجون اإلسرائيلية      :األسرى النواب   -
 إسرائيل بعد انتخابات المجلس التشريعي في سابقة خطيرة وتدخل سافر           داخل السجون، والباقي اختطفتهم   

  .واإلنسانيةفي الشؤون الداخلية الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط جميع الشرائع والقوانين الدولية 
 الـدوريات العـرب،     أسـرى  من   أسيرا ٦٠ويقبع في سجون االحتالل نحو      : الدوريات العرب  أسرى -
 العرب المحتجـزين فـي سـجون        األسرى على   أطلق المصطلح االعتقالي الذي     هو"  الدوريات أسرى"و

اعتقلت سلطات االحـتالل منـذ      ): األشبال (األطفال األسرى،  األسرىاالحتالل وذلك لتمييزهم عن باقي      
  .منهم داخل السجن) ٣٩٠(طفل قاصر ما زال) ٦٠٠٠( نحو األقصىاندالع انتفاضة 

 مـنهن نحـو     ١٩٦٧الل آالف النساء الفلسطينيات منذ االحتالل عام        واعتقلت قوات االحت  : األسيرات -
 يقبعن في سـجون   أسيرات) ١١٠( بقي محتجزاً منهن     األقصىامرأة وفتاة اعتقلن خالل انتفاضة      ) ٦٠٠(

 سونا الراعي من قلقيلية وتقبع في سجن        األسيرة في السجون فهي     أسيرة أقدم أماتلموند والرملة والجلمة،    
  . سنة١٢ ومحكومة بالسجن ١٩٩٧ - ٤ - ١٣تاريخ هداريم منذ 

 منهم يقبعون  أسيرا ٣٠،  أسير ١٠٠٠ المرضى والمصابين نحو     األسرىويبلغ عدد   :  المرضى األسرى -
 الـذين خـضعوا     األسـرى  وقد تجاوز عدد     اإلداريون األسرى. بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة     

 حالة اعتقـال، وأصـدرت المحـاكم العـسكرية          ٥٠٠٠ الـ   األقصى خالل انتفاضة    اإلداريلالعتقال  
 سنوياً، ويقبع حاليـاً     إداري أمر ٣٠٠٠ أي بمعدل    ٢٠٠١ منذ العام    إداري أمر ألف ١٥اإلسرائيلية نحو   

  . من خمس مراتأكثر اإلداريسيراً بعضهم جدد له االعتقال أ ٨٥٠ نحو اإلداريفي االعتقال 
عند حدود القتل واالعتقاالت والمحاكمات الجماعيـة، وإنمـا         غير أن معاناة الشعب الفلسطيني ال تتوقف        

ولعلنا نثبت في ضوء كل هذه المعطيات       . تمتد إلى كافة مجاالت الحياة االجتماعية والتعليمية واالقتصادية       
حول مسيرة الحركة األسيرة الفلسطينية ومسيرة النضال والدم واأللـم والمعانـاة والبطولـة لألسـرى                

ي ضوء معطيات المشهد الفلسطيني كله على امتداد خريطة األراضي المحتلة التي حولها             الفلسطينيين، وف 
ن فلسطين تدق على جـدران الـصمت        إ" :االحتالل إلى أضخم معسكر اعتقال على وجه الكرة األرضية        

والعار العربي، وتعلن حاجتها الملحة والعاجلة جداً إلى أزمة ضمير وأخالق ومواقف وطنيـة وقوميـة،                
يس إلى بيانات واستعراضات، وتعلن حاجتها إلى من يتطلع إلى الحقول الخضراء في إنسان يحـصد                ول

  ؟،، "..قمح حريته منذ أن حل االحتالل ولم يتعب 
  ١٧/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  هنري كيسنجر يصلح ما أفسده المحافظون الجدد .٥٩

  رغيد الصلح
ة التي حققتها عبر التاريخ، يجيبك البعض       إذا سألت دارسي الحركة الصهيونية عن سر النجاحات المذهل        

منهم بأنه كامن في قدرتها على دمج اهدافها الخاصة بأهداف وتطلعات الحركات والقيادات السياسية فـي   
الدول الكبرى، وعلى اتباع سياسات مرحلية وتكتيكية تخدم هذه االستراتيجية بحيث ال تبرز من خاللهـا                
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.  الكبرى من جهة، ومصالح الحركة الصهيونية مـن جهـة اخـرى            الفروقات الحادة بين مصالح الدول    
حاولوها حتى مع هتلر عندما قدمت اليـه        . القيادات الصهيونية لم تأُل جهدا في تطبيق هذه االستراتيجية        

المنظمات الصهيونية في المانيا مذكرة بعد وصوله الى الحكم تؤكد له فيها تطابق اهـداف الـصهيونية                 
  .لنازيةالكامل مع اهداف ا

النهج الذي اختطه المحافظون الجدد في الواليات المتحدة، الذين يشكل غالة الصهاينة االميركيين عصبهم              
تميـز هـذا الـنمط    . الحي واالفعل، بدا وكأنه يرسم نمطا جديدا في عمل الحركة الصهيونية ونـشاطها            

الح اسرائيل مـن جهـة،   بالتخلي عن الحرص الشديد على طمس الفوارق بين مصالح هذه الحركة ومص          
هذا النهج وصل الى ذروته في الحرب على        . وبين مصالح الدولة التي ينتمون اليها، اي الواليات المتحدة        

صحيح ان المحافظين الجدد سعوا الى اقناع اصحاب القرار والى اقناع الرأي العام االميركـي               . العراق
اال ان مـساعيهم فـي هـذا        . ب على العـراق   بأن امن الواليات المتحدة ومصلحتها يقضيان بشن الحر       

المضمار اتسمت بالفجاجة، والرواية التي قدموها للرأي العام تبريرا للحرب اتصفت بالرداءة وتـضمنت              
  .مقدارا ال يخفى من االكاذيب التي سقطت في ابسط االمتحانات

س يملك مـن الـشطارة      لعله كان مستطاعا التستر على كل هذه االخفاقات لو كان في البيت االبيض رئي             
والجاذبية والكاريزما الشخصية ما يمكنه من القيام بتسويق منتجات المحافظين الجدد، وااليحـاء بأنهـا               

ولكن لسوء طالع المحافظين الجـدد      . صناعة اميركية خالصة، وبأنها تعكس فكره واجتهاده هو شخصيا        
 المسوق الناجح لمشاريع المحافظين     وطالع الصهاينة منهم، فإن جورج بوش بعيد كل البعد عن شخصية          

انه بالعكس، ساعد على وضعهم تحت المجهر، فعندما اراد االهتداء بـدليل لتـصدير              . الجدد ونظرياتهم 
. الديموقراطية الى المنطقة العربية وجد ضالته في كتاب ناتـان شارانـسكي حـول هـذا الموضـوع                 

 - باسـتثناء بـوش      -، بل انه ما من احد       وشارانسكي ليس فقط من صقور السياسة االسرائيلية فحسب       
يعتبره حكما صالحا في قضايا الديموقراطية او في اية قضية سياسية لها عالقة مـن بعيـد او قريـب                    

  .بالمنطقة العربية
 فإن الهدف الـذي     - ونحن ال نتكلم هنا عن مجرد تعليب وتسويق االهداف فحسب            -فضال عن كل ذلك     

قه، اي تحطيم العراق، بدا محققا لمصالح اسـرائيل ومناصـريها فـي             سعى المحافظون الجدد الى تحقي    
فـأي  . ونأى هذا الخيار عن مصالح الواليات المتحـدة       . الواليات المتحدة اكثر من اي طرف دولي آخر       

مصلحة للواليات المتحدة االميركية في اسقاط حكومة وجهت اقصى الضربات واوجعها الـى الحـزب               
اكبر حزب شيوعي عربي وأحد اهم االحزاب الشيوعية في العـالم الثالـث؟             الشيوعي العراقي وقد كان     

واي مصلحة للواليات المتحدة االميركية في إسقاط حكومة احتوت مد الثورة االسالمية في ايـران فـي                 
ذروة صعوده وعنفوانه؟ واي مصلحة للواليات المتحدة في اسقاط دولة شكلت، تاريخيا، ركيزة لتـوازن               

قة الخليج؟ اخيرا ال آخرا، اي مصلحة للواليات المتحدة في شن حرب كلفـت الواليـات                القوى في منط  
الكلفة : ثالثة تريليونات دوالر  "المتحدة قرابة ثالثة تريليونات دوالر، كما جاء في كتاب جوزف ستيغلتز            

يا  واربعة آالف قتيل بين الجنود االميركيين وعـشرات االلـوف مـن الـضحا              "الحقيقية لحرب العراق  
  العراقيين حتى هذا التاريخ، من دون ان تتمكن من تسجيل نصر حاسم ضد المقاومة العراقية؟

ان الغرور الذي يطبع سلوك المحافظين الجدد والسلوك المغامر الذي يسيرون عليه داخل وخارج االدارة               
ل ذلـك دفـع اعـداداً       االميركية الحالية، مضافة اليهما االخفاقات الكبيرة التي ترافق احتالل العراق، ك          
ومن الطبيعي ان تثير    . متزايدة من االميركيين واالوروبيين على التجرؤ على توجيه انتقادات قوية اليهم          

هذه االنتقادات حفيظة المحافظين الجدد وتضايقهم، ولكن ما يلفت النظر ان هذه االنتقادات اثارت ايـضا                
الجدد، ولكنها تتعـاطف مـع اسـرائيل ومـع          قلق اوساط اخرى ال تتعاطف بالضرورة مع المحافظين         

ذلك ان المنتقدين لم يعـودوا يحـصرون انتقـاداتهم          . الصهيونية وليست بعيدة عن نزعات اآلرابوفوبيا     
 "البقرة الغربية المقدسـة   "بالمحافظين الجدد، وال حتى بحرب العراق، بل ذهب بعضهم الى المساس بـ             
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ار االسبق لالمن القومي االميركي ما فعله االسرائيليون في         اي اسرائيل، فشبه زبغنيو بريجنسكي المستش     
عالوة .  بقتل الرهائن وهو بمثابة اتهام السرائيل بارتكاب اعمال ارهابية         ٢٠٠٦حرب لبنان خالل صيف     

على ذلك فإن الكثيرين من اصحاب االنتقادات لم يكتفوا بتوجيهها ضد حرب العراق، ولكنهم ذهبوا الـى                 
  .اب االميركي من العراقالمطالبة باالنسح

هنري كيـسنجر، ان    . لم يكن يضير بعض السياسيين االميركيين المعروفين بتعاطفهم مع اسرائيل مثل د           
فهؤالء لم يرحموا مدرسة الواقعية السياسية التي يعتبر كيـسنجر          . تُوجه االنتقادات الى المحافظين الجدد    

ها مسؤولية اخفاقات السياسة االميركيـة فـي الـشرق          احد ابرز اعمدتها في السياسة االميركية، وحملو      
  .االوسط في العهود السابقة

بيد ان االرتفاع المتزايد لوتائر النقد، في الواليات المتحدة، الموجه الى السياسة االسرائيلية والى حـرب                
يـات  العراق، واشتداد المطالبة بسحب القوات االميركية من االراضي العراقية، يـضعان سياسـة الوال             

  .المتحدة الشرق اوسطية على المحك
ولما كان االميركيون المتعاطفون مع اسرائيل، من شتى التيارات واالتجاهات، قد ساهموا بدور رئيـسي               
في بلورة هذه السياسة وفي اختيار اهدافها، ولما كان النقد الموجه الى سياسة بوش قد توسع الـى نقـد                    

لم العربي بصورة عامة، فقد بات من الضروري تـدخل انـصار            سياسة اميركا في الشرق االوسط والعا     
  .اسرائيل من ذوي االوزان الثقيلة مثل هنري كيسنجر، للرد على هذه الحمالت ووضع حد لها

كتب كيسنجر في هذا االطار مقاالت عدة تناول فيها سياسة بوش الخارجية من بينها مقال نشره أخيـرا                  
يقول كيسنجر في مقاله إن االدارة االميركية والنظام        ). ٨/٤/٢٠٠٨ ("وناالنترناشيونال هيرالد تريبي  "في  

االول هو المتغيرات السياسية االوروبيـة التـي جعلـت الـدول            : الدولي يواجهان ثالثة تحديات كبرى    
االوروبية تتردد في تحمل واجباتها الدولية وبخاصة في جانبها االمني وفي منطقـة الـشرق االوسـط                 

ثاني هو انتقال محور السياسة الدولية من المحيط االطلسي الى المحيط الهادئ، وهـو              ال. بصورة خاصة 
ما يفتح الباب امام انماط متنوعة ومختلفة من العالقة بين الدول الرئيسية على ضفتي هذا المحيط، مثـل                  

ولمـا  . التقليديةالتحدي الثالث هو التحدي االسالمي الراديكالي لمفهوم السيادة         . الواليات المتحدة والصين  
كان التركيز هنا على االسالم الشرق اوسطي، فإنه من الصواب القول إن هذا التحدي االخيـر موجـود                  

  .عند العرب بصورة خاصة
ويعتقد كيسنجر ان التحديين االولين ال يشكالن خطرا على النظام الدولي النه من المستطاع التوصل الى                

يبقى التحدي االخير، فهل يمكن اتبـاع سياسـة         .  االمن الدولي  تفاهم يشمل دول الهادئ واالطلسي على     
  االحتواء والتفاهم معه؟

ال تقبل بمشروعية   "يجيب كيسنجر، مكررا هنا التوصيف االستشراقي التقليدي للنظرة االسالمية التي           . ال
  ."الدولة الحديثة

 يعبـأون بمـوازين القـوى       وحيث ان الذين يعتنقون هذه النظرة ال يقبلون التفاوض مع اآلخـرين وال            
ال تملك القدرة والمشروعين الكـافيين الحتـواء هـذا          "واحكامها، وحيث ان دول المنطقة العربية نفسها        

، فإنه ال يمكن مواجهة هذا التحدي اال عن طريق جبهة عالمية تضم الدول المطلة               "التحدي ودرء اخطاره  
ا التفاهم العالمي، فإن على الواليات المتحدة       وحتى تتوفر ظروف لنشوء مثل هذ     . على االطلسي والهادئ  

ان تتحمل نصيبها من التضحية ومن الصمود في العراق، وعلى االميركيين االقتناع انـه اذا اسـتجابت                 
االدارة االميركية لشعارات المنادين باالنسحاب من االراضي العراقية، فسوف تجد اميركا أنها مضطرة             

  .شد وعورة وخطورة من العراقللدفاع عن نفسها في مكان آخر ا
تنطوي تحليالت وزير الخارجية االميركية االسبق على الكثير من المبالغات، فهو ينطلق بها من المواقع               

 االسالميين، والمبالغة بقـدرة تنظـيم       "الجهاديين"االثيرة نفسها عند المحافظين الجدد، اي التهويل بخطر         
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لمتحدة، والتلميح الى ان االميركيين قد يجدون انفسهم مـضطرين           على الحاق االذى بالواليات ا     "القاعدة"
  .الى مقاتلة االسالميين الراديكاليين على االرض االميركية اذا خرجت الواليات المتحدة من العراق

فاالحتالل االميركي للعراق هو    . ويتجاهل كيسنجر المالحظات الصائبة التي وضعت الحصان قبل العربة        
.  فـي العـراق    "القاعدة" الى االراضي العراقية، ولم تأت القوات االميركية لمقاتلة          "قاعدةال"الذي اتى بـ    

ويتجاهل وزير الخارجية االميركي السابق الذي بدأ في السبعينات حملة تنظيف الخارجية االميركية مـن               
اهـات االسـالمية   ، اي من االداريين الذين لم يكونوا معادين للعرب، العالقة بين نمـو االتج      "العروبيين"

علـى  . الراديكالية في المنطقة من جهة، وبين سياسة العدوان والتوسع التي تمارسها اسرائيل في المنطقة           
رغم كل ذلك فإن هنري كيسنجر ومن ينتمون الى مدرسته من المتعاطفين مع اسرائيل، هم اكثر شطارة                 

الواليات المتحدة، وعلى شحذ مشاعر     وقدرة على تسويق اهداف الحركة الصهيونية واهداف اسرائيل في          
واذ يستل هؤالء المبادرة من االخيرين فيما الواليات المتحدة علـى           . العداء للعرب من المحافظين الجدد    

اهبة انتخاب ادارة جديدة، فإنه من غير الواقعي انتظار متغير ذي معنى بعد ذهاب جورج بوش االبـن                  
مصالح اسرائيل في المنطقة العربية موجـودون فـي صـلب           ان الحراس الحقيقيين ل   . من البيت االبيض  

المؤسسة االميركية الحاكمة وليسوا من الطارئين عليها من امثال التروتـسكيين القـدامى والمحـافظين               
  .الجدد
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